
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 

 خمسونالو  احدةالو / السنة نووالثمان السابعالعدد 
ل ىجماد ل كانون /  هـ1443 - اأَلوَّ  م20/12/2021 اأَلوَّ

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 

radab.mosuljournals@gmail.com 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 املوصل/ العراق كلية اآلداب/ جامعة )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :أعضاء هيئة التحرير 

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

         كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     عبد الرمحن أمحد عبدالرمحنر اأُلستاذ الدكتو

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 الرتبية/جامعة بابل/العراقكلية  )التاريخ(                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

      كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  مد شبيباأُلستاذ الدكتور نايف حم

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 حاجت تبه/ تركيا كلية الرتبية/جامعة وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز زأرثر جيم الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 ب/ جامعة املوصل/ العراق كلية اآلدا )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة ) -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16قياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة ال /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في در واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ن ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث بالل
َ
غتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)عن نكليزية التقل واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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بناء اختبار لقياس القدرات التقوميية لدى طلبة املرحلة 

 الثانوية

 ندى فتاح زيدان و   ميساء حممد قاسم 

3/2/2020 تأريخ القبول:       31/12/2019 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

لى بناء اختبار للقدرات التقويمية لطلبة المرحلة الثانوية باالعتماد إ  يهدف البحث       
ى نظرية جيلفورد وألجل ذلك اطلعت الباحثة على القدرات التي وضعها عل

التضمينات(. علمًا  –التحوالت  –المنظومات  –الفئات  –العالقات  –جيلفورد)الوحدات 
 –ز الرمو  –شكال ع منها الى ثالث قدرات فرعية )األأ ان كل واحدة من هذه القدرات يتفر 

( فقرة وعند القيام بإجراءات الصدق الظاهري 100)عداد إ  المعاني( وقد قامت الباحثة ب
( على الفقرات كما قامت الباحثة بإجراءات 100- 5,87وافق الخبراء بنسبة تتراوح من )

( طالب وطالبة باالعتماد على المعادلة العامة 400التمييز حيث طبق  االختبار على )
تم حساب صدق البناء حيث ( فقرة كونها كانت غير مميزة كما 25للتميز وقد تم حذف )
( فقرات كون معامل ارتباطها 9( طالب وطالبة وقد تم حذف )100طبق االختبار على )

غير دال احصائيًا كما قامت الباحثة بإجراءات الثبات بإعادة االختبار حيث طبق على 
ة ( فقر 66وطالبة وبعد االنتهاء من هذه االجراءات اصبح عدد الفقرات ) ا( طالبً 30عينة )

 من نوع اختبار  من متعدد وثم حساب الصدق العاملي للقدرات.
تتمتع بصدق وثبات وتميز دال احصائيًا واصبح االختبار جاهزًا للتطبيق وقد           

  وضعت الباحثة عدد من للتوصيات والمقترحات.
 .المرحلة الثانوية –القدرات التقويمية  :الكلمات المفتاحية  
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                                                            وندى فتاح زيدان  ميساء حممد قاسم                             ى طلبة املرحلة الثانويةبناء اختبار لقياس القدرات التقوميية لد
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 الفصل األول
 ريف بالبحثالتع

 أواًل: مشكلة البحث:
القدرات التقويمية من أهم القدرات الفعلية حسب ما جااءت بان نظرياة كلفاورد اال  تعد         

أن مناهجناااا الحالياااة تركاااز علاااى عملياااات المعرفاااة والفهااام والتاااذكر دون االهتماااام بالقااادرات 
ورًا واضاحًا فاي القادرات ( أن الطلبة لديهم قصا2011التقويمية إذ ذكرت دراسة )العلي بك, 
 العقلية ومن ضمنها القدرات التقويمية.

 ونظرًا لعدم توفر اختبار للقدرات التقويمية في البيئة العراقياة لاذا تنطلاق مشاكلة البحاث     
 م مع البيئة العراقية.من ضرورة بناء اختبار حديث يتالء

 ثانيًا: أهمية البحث:
جيلفااورد  ماادير لوحاادة البحااث النفسااية فااي القااوات أثناااء الحاارب العالميااة الثانيااة كااان  

الجويااة األمريكيااة وكااان المطلااوب مناان إعااداد اختبااارات الااذكاء, تعتمااد فااي تصاانيف طلبااة 
مهناد  طياران(,  -جاويين -مالحاين -الطيران للتدريب في تخصصاتهم المختلفة )طياارين

االت االدراك وقاااااد قامااااات الوحااااادة بإعاااااداد اختباااااارات لقياااااا  القااااادرات المفترضاااااة فاااااي مجااااا
االساااتدالي والحكااام والتنباااش وحااال المشاااكالت وقاااد تااام اساااتخدام فاااي تحليااال البياناااات طريقاااة 
 ثيرستون  فاي التحليال العااملي وقاد وجاد أن معظام القادرات األولياة تام التحقاق مان وجودهاا 

 باستثناء واحد يتعلق بالقدرة المكانية وقد أسفر التحليل بوجود عاملين هما:
 األشياء )موضعها في الفراغ(.الوعي بترتيب  - أ
 التصور البصري للتغيرات في موضع األشياء. - ب

( عااماًل عقلياًا, وبعاد  52)وقد بلغ عدد العوامال التاي تام التواصال اليهاا فاي هاذه الدراساات )
الحااارب العالمياااة الثانياااة بااادأ سلسااالة مااان البحاااوث, بااادعم وتمويااال مكتاااب البحاااوث البحرياااة 

قاااد أجااار  ( عاماااًا و 20ساااات العلمياااة التربوياااة, واساااتمرت )األمريكياااة وغيرهاااا, ومااان المشس
اًل لبيانااات مسااتمدة ماان أعااداد كبياارة ماان المفحوصااين قسااموا الااى ( تحلااياًل عااام40حااوالي )

مجموعااات متجانسااة ابتااداء ماان تالميااذ الصااف الساااد , حتااى مرحلااة الرشااد المبكاار, وقااد 
القااوات الجويااة, وقااد  اجرياات هااذه التحلاايالت فااي نفاا  المجاااالت الااذي ذكاارت فااي بحااوث

 (.134: 1971( عاماًل( )العيد, 40بلغت قائمة العوامل المكتشفة )
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)إن القااااااادرات العقلياااااااة ساااااااواء أكانااااااات ذات طبيعاااااااة عاماااااااة وشااااااااملة أم متميااااااازة بالضااااااايق 
والخصوصااية كلهااا مهمااة وأساسااية فااي دراسااة الفااروق الفرديااة فااي الااتعلم كمااا أن المتساااوين 

هم عااان ا خااار فاااي ارتباطااان وتااافثيره أو تااافثره فاااي التحصااايل فاااي القااادرات يختلاااف الواحاااد مااان
الدراساااي(, فاااالفروق الفردياااة فاااي النشااااط العقلاااي مااان الممكااان أن تتااافثر بااافمرين األول هاااو 
المحتاااو  الاااذي يحملااان العقااال البشاااري مااان معلوماااات ومعاااارف وحقاااائق وأفكاااار وتصاااورات 

ي أثناااء رحلااة الحياااة سااواء وجاادت لدياان نتيجااة تااراكم ماان الخباارات والتجااارب التااي ماار بهااا فاا
حصاال عليهااا ماان اساالوب ماانظم كمااا فااي الماادار  ووسااائل االعااالم أو حصاال عليهااا ماان 
خبرات مبعثرة تمت صدفة, أما األمار الثااني فهاو االسالوب والطريقاة التاي يعمال بهاا العقال 

عامال وهذه تكون نتاج طريقة التعليم التي اعتاد عليها الفارد كماا أنهاا تكاون نتااج اسالوب الت
العقلي ماع المواقاف واالحاداث التاي مار بهاا الفارد وقاد أوضاحت الدراساات المعنياة باالفروق 
الفردياااة إن طريقاااة االداء العقلاااي ممثلاااة فاااي سااارعة االداء ودقتااان والتعامااال ماااع المعلوماااات 
كاستحضار المعلومات والرماوز والاتحكم فيهاا وترتيبهاا واالختياار مان بينهاا, كال هاذا تلعاب 

ًا في الفروق في النشاط العقلاي باين األفاراد وأوضاحت عادد مان الدراساات المقارناة دورًا بارو 
بااااين المجموعااااات العامااااة فااااي قاااادراتها العقليااااة وأخاااار  منخفضااااة القاااادرات أن هناااااك فروقااااًا 

 (.48: 2005واضحة في سرعة األداء والتحكم والمعالجة )جمل, 
م مع البيئة العراقية من أجال ما يتالءية بتكمن أهمية الدراسة في توفير اختبار قدرات تقويم

 اسااتخدامن واالسااتفادة ماان نتائجاان فااي الميااادين التربويااة المختلفااة مثاال التشااخي  واالختبااار
تخاذ القارارات المهماة المتعلقاة بالعملياة التربوياة والتعليمياة لبرامج معينة والتصنيف الالزم ال

 وتطويرها.

 ثالثًا: هدف البحث:
 لى بناء اختبار للقدرات التقويمية.يهدف البحث الحالي ا

 رابعًا: حدود البحث:
 الحدود المكانية على مدار  محافظة نينو . -1
 (.2020-2019الحدود الزمانية: العام الدراسي ) -2
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الساااااد (  -)الرابااااع -الثالااااث( متوسااااط -الحاااادود البشاااارية: طلبااااة الصاااافوف )األول -3
 االعدادي.

 الحدود المعرفية: القدرات التقويمية. -4
 :Definition of the Termsًا: تحديد المصطلحات خامس

 عرفها كل من -القدرات العقلية:
 (2006السيد )
ن نشااطًا عبارة عن )قوة متوفرة لد  الشخ , تمكنن من أداء فعل معين ساواء أكاا        

كانات هاذه القاوة تتاوفر باالمران أو التربياة أو نتيجاة لعوامال فطرياة أو  حركيًا وعقلياًا, وساواء
 (.310: 2006كتسبة( )السيد, م

 (2007شراب )
)هي امتالك الشيء بمعنى امتالك الفارد للقادرة وأدائان فيهاا وهاي المقادرة علاى فعال اللحظاة 

 (.20: 2007التي يطلب منن ذلك( )شراب, 
 :Testاالختبار: 

 عرفن كل من
 (2006عالم )

ماان اجلهااا وذلااك  )أداة قيااا  ينبغااي أن تصاامم وتسااتخدم للغاارض أو ل غااراض التااي اعاادت
 للحصااول علااى درجااات يمكاان تفساايرها تفساايرًا لاان مغااز  فااي ضااوء إطااار مرجعااي مناسااب(

 (.36: 2006)عالم, 
 (2008الخالدي )

)هااااو مجموعااااة ماااان المشااااكالت التااااي تقااااي  أداء الفاااارد فااااي مظهاااار ماااان مظاااااهر الساااالوك 
 (.75: 2008المعرفي( )الخالدي, 
 -القدرات التقويمية:
تحليل والمقارنة والتقييم إلصدار القرار وتعتماد علاى مهاارة التقاويم للفارد )هي القابلية على ال

 (.2016: 1وتربط بتنمية النمط التفكيري النقدي( )مجلة الهندسة والتكنولوجيا, العدد
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 :تقويم وحدات األشكال -1
)ويقااا  باختبااار األشااكال المتطابقااة وفياان يطلااب ماان المفحااو  أن تحاادد مااا إذا كااان كاال 

ن األشااكال التااي يتضاامنها السااشال يتطااابق مااع شااكل مرجعااي ويقتضااي ذلااك القيااام شااكل ماا
 بعملية المقارنة والمزاوجة, للحكم على مد  توحد األشكال(.

 تقويم وحدات الرموز: -2
)تتعلاااق بالمعلوماااات التاااي تكاااون فاااي شاااكل مجااارد يتكاااون مااان الحاااروف والرماااوز واألرقاااام 

ياااة والعددياااة حينماااا ال يكاااون التركياااز علااااى وتظهااار بصاااورة أساساااية فاااي المشاااكالت اللفظ
 معانيها(.

 تقويم وحدات المعاني: -3
)ويقااا  باختبااار الكلمااات المتطابقااة وفياان يطلااب ماان المفحااو  أن ينتقااي أقاارب كلمااة فااي 
المعنااى لكلمااة المرجعيااة ماان بااين أربعااة احتماااالت اختياريااة كلهااا مرادفااات للكلمااة المرجعيااة 

ة التشااابن بااين كاال احتمااال ماان االحتماااالت االختباريااة والكلمااة وتحاادد األوزان النساابية لدرجاا
 المرجعية(.

 تقويم العالقات بين األشكال: -4
)ويقاااا  باختباااارات تقااادير الزواياااا الهندساااية والحكااام علاااى العالقاااات االدراكياااة واالتجاهاااات 

 الصحيحة ل شكال والعالقات المحددة بين األشكال وأقرب عالقة بين شكلين(.
 يم العالقات بين الرموز:تقو  -5

)ويقا  باختبار معالجة الرموز ويتخذ صيغة اختبارات القياا  المنطقاي فاي محتاو  رمازي 
 واختيار الكلمات المرتبطة واختبار األزواج المتشابهة(.

 تقويم العالقات بين المعاني: -6
بااار الكلمااات ))أي انتاااج العالقااات( المترادفااات اللفظيااة والمتضااادات اللفظيااة: ويقااا  باخت

المرتبطة وفين يعارض علاى المفحاو  زوج مان الكلماات بينهماا عالقاة واضاحة ومجموعاة 
من األزواج األخر  كاحتماالت اختيارية وعلى المفحو  أن يختاار منهاا أقارب زوج يعبار 

 عن العالقة المطلوبة(.
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 تقويم فئات األشكال: -7
علاى مالءماة الفئاات, مثال اختباار  )ويقا  باالختبارات التاي تتطلاب مان المفحاو  الحكام

أنسب فئة واختبار أنساب زوج ل شاكال وأنساب محاك للتمياز باين فئاات األشاكال والمزاوجاة 
 بين األشكال(.

 تقويم فئات الرموز: -8
)ويقاااا  باختباااار أفضااال فئاااة لتصااانيف األعاااداد وأفضااال تجمياااع للكلماااات )حساااب القافياااة( 

 وانتقاء الكلمات حسب خصائصها(.
 فئات المعاني: تقويم -9

 )ويقااااااااااا  بانتقاااااااااااء اساااااااااام الفئااااااااااة وفياااااااااان يطلااااااااااب ماااااااااان المفحااااااااااو  أن يحاااااااااادد أي فئااااااااااة
 )من بين فئات ثالث( تنطبق على أربعة كلمات واختبار أنسب فئة للكلمات(.

 تقويم منظومات األشكال: -10
)وتقيساان اختبااارات الحكااام علااى تاااوازن األشااكال وأفضااال موضااع علاااى خريطتاان, واألشاااكال 

 يًا وأقرب سالسل أشكال واالتجاهات المكانية المتشابهة(.المنسقة داخل
 تقويم منظومات الرموز: -11

)يقااا  باختبااار العالقااات بااين سالساال األعااداد وفياان يعطااي المفحااو  سلساالة ماان األعااداد 
ثام يطلاب منان تحدياد أنساب عملياة حساابية تصاف المبادأ والقاعادة الساائدة فاي السلسالة مان 

واالختباار الثااني هاو األعاداد البعيادة وفيان يطلاب مان المفحاو  بين ثالث مبااد  محتملاة 
 أن ينتقي من بين مجموعة األعداد بعدًا من حيث انتظام المجموعة(.

 تقويم منظومات المعاني: -12
)يطلاااق عليهاااا  التطبياااق المعتماااد علاااى الخبااارة  أو  التقاااويم فاااي ضاااوء محاااك الفهااام العاااام ( 

 (.160: 2009)علي, 
 الت األشكال:تقويم تحوي -13

)وتقيساان اختبااارات الحكاام علااى اعااادة الترتيااب والتفساايرات الفنيااة واختبااار الحكاام علااى أقاال 
 عدد من الحركات التي تطرأ على الشكل المرجعي(.
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 تقويم تحويالت الرموز: -14
)أفضاال مقاييساان اختبااار الكلمااات المختلطااة وفياان يطلااب ماان المفحااو  أن يحكاام هاال ماان 

من اعاادة ترتياب كلماة اخار ال واالختباار الثااني هاو اختباار حال الشافرة الممكن نحت كلمة 
وفين يعطي للمفحو  خم  قواعد تتعلق بنظام الترمياز )الشافرة( ثام يعطاي فاي كال ساشال 

 كلمتين وعلين أن يقرر أي الكلمتين ترجمت بدقة(.
 تقويم تحويالت المعاني: -15

حاو  ثاالث أشاياء بديلاة يمكان الاربط بينهاا )ويقا  باختبار انتقاء النتائج وفيان يعطاي المف
وعلياان أن يقاارر أفضاالها وأسااوأها فااي صااناعة شاايء ثالااث, واختيااار التغياارات وفياان يعطااي 
المفحو  ثالث أشياء يمكن أن نستخدم في تحقيق غارض معاين وعليان أن ينتقاي أفضالها 

 وأسوأها(.
 تقويم تضمينات األشكال: -16

طاارق والتخطاايط لاادائرة كهربائيااة التخطاايط التنافسااي )أفضاال مقاييسااها اختبااارات تخطاايط ال
 والحكم على تفصيالت األشكال(.

 تقويم تضمينات الرموز: -17
)ويقاااا  باالختباااارات التاااي تتطلاااب عملياااة االساااتنباط باساااتخدام اختباااارات القياااا  المنطقاااي 

 والتي تصاغ في محتو  رمزي(.
 تقويم تضمينات المعاني: -18

ي  أو  التقااااويم فااااي ضاااوء المحاكااااات الداخلياااة  وأفضاااال مقاييساااان )ويسااامى  التقااااويم المنطقااا
 (.161: 2009اختبارات القيا  المنطقي التي تتطلب االختبار من متعدد( )علي, 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

( أربعااة أنااواع ماان المعلومااات 4إن القاادرات العقليااة االنسااانية تتاافلف ماان تفاعاال )          
( خمساااة عملياااات 5و المحتوياااات )أشاااكال, رمزياااة أو تجريبياااة, ولغوياااة, وسااالوكية( ماااع )أ

 عقلية )معرفة, تذكر, انتاج تقاربي, انتاج تباعدي, والتقويم(.
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( سااتة أنااواع 6)وياار  جيلفااورد ان تفاعاال محتويااات العقاال مااع العمليااات العقليااة تقااود الااى )
تتضامن األولاى تسامى فئاات وعالقاات  من االنتاج العقلاي )وحادات صاغيرة ووحادات أكبار(

 وأنظمة وتحويالت وتضامين(.
( قاادرة عقليااة 120= 6×5×4وعلااى هااذا األسااا  يصاابح عاادد القاادرات الفعليااة هااو )      

( قاادرة عقليااة 105(, وقااد تاام تحديااد )1( قاادرة ابداعيااة, , أي خمسااها, شااكل )24بضاامنها )
 باساااااااتخدام تحليااااااال العوامااااااال ( قاااااادرة ابداعياااااااة23( مااااااان بينهاااااااا )120ماااااان القااااااادرات الاااااااا )

(Factor Analysis ) ان هااااذه القاااادرات كمااااا يااار  جيلفااااورد متكاملااااة ومتشااااابكة التاااافثير
 والتفثر, أي انها ليست مستقلة بعضها عن البعض االخر  تمامًا.

 :Guilford, 1959وهاو يعتقاد أن االنساان المعاصار لام يساتثمر منهاا اال قلاياًل)        

ل الاابعض يعتقاد ان االنساان المعاصار لاام يساتثمر منهاا اكثار ماان (, وال يازا1967 -1966
(10.)% 

)واسااتمرت اقسااام علاام الاانف , داخاال الواليااات المتحاادة االمريكيااة وخارجهااا تاادر          
هذه النظرية وتقدمها لطالب علم النف  كماا وضاعها مبادعها(, واساتمر مبادعها ومسااعدوه 

(, اذا اعلاااان جيلفااااورد فااااي بحثاااان ان األدلااااة 1975وطالباااان اغناءهااااا بالدراسااااة حتااااى عااااام )
البصاارية تتكااون  -العلميااة المتراكمااة قادتاان الااى قناعااة مفادهااا ان محتويااات العقاال الساامعية

ماان نااوعين منفصاالين ماان المحتويااات رغاام تكاملهااا وعلياان فااان عاادد قاادرات العقاال االنساااني 
االبداعيااة خمسااها  ( قاادرة عقليااة تمثاال القاادرات150= 6×5×5بعااد التعااديل األول تصاابح )

 (.2( قدرة شكل )30أي )
( ذكاار جيلفااورد فااي بحااث لاان نشاار بعااد وفاتاان, أن األدلااة العلميااة 1988وفااي عااام )        

المتراكماااة حاااول عملياااة التاااذكر فاااي الوالياااات المتحااادة والياباااان والهناااد أكااادت لااان أن الاااذاكرة 
كرة التساااجيلية والاااذاكرة االنساااانية كعملياااة عقلياااة تتااافلف مااان عمليتاااين منفصااالتين هماااا الاااذا

= 6×6×5الحفظياااة, وبهاااذا يرتفاااع عااادد قااادرات االنساااان العقلياااة بعاااد التعاااديل الثااااني الاااى )
 ( منها أي سدسها ابداعية.30( قدرة عقلية )180

 ( قاااادرة96وباختصااااار يمكننااااا القااااول باااافن عاااادد القاااادرات الذكائيااااة قااااد زادت ماااان )        
(Guilford, 1966- 1967( الااى )قااد120 )( رةGuilfrod, 1975-1984 ثاام الااى )
 (.Guilfrod, 1988-1989( قدرة )150)
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( أي خماا  القاادرات 1967-1966( قاادرة عااام )24)وزادت عاادد القاادرات االبداعيااة ماان )
( قااااادرة عاااااام 30( واساااااتمر عاااااددها )1975( قااااادرة بعاااااد التعاااااديل عاااااام )30العقلياااااة الاااااى )

 انخفااااااض الخماااااا  الااااااى السااااااد ( (, اال ان نساااااابتها الااااااى عاااااادد القاااااادرات العقليااااااة1988)
 (.284: 2011)زيد, 

ونظاارًا ألهميااة القاادرات التقويميااة فااي جمااال الدراسااة والبحااث ارتاافت الباحثااة القيااام          
 ببناء اختبار لقيا  القدرات التقويمية.

 Hoephner, Nihira & Guilford, 1966دراسة هويفنير ونهيرا وجيلفورد  -1

قاااويم فاااي المحتاااو  الرماااوز والمحتاااو  السااايماتني ضااامن الناااوائج )دراساااة عاملياااة لقااادرات الت
 الست لجيلفورد(.

إن الهاادف ماان الدراسااة اجااراء تحلياال عاااملي لقاادرات التقااويم فااي محتااو  الرمااوز والمحتااو  
السااايماتني وذلاااك ضااامن الناااوائج الساااتة لجيلفاااورد )الوحااادات, الفئاااات, العالقاااات, األنظماااة, 

 التحويالت, التضمينات(.
 ه الدراسة دراستين فرعيتين هما:هذتتضمن 

 الدراسة الخاصة بالتحليل العاملي لقدرات التقويم في محتو  الرموز - أ
)الهدف من هذه الدراسة الفرعية اجراء تحليل عاملي للتحقق من قادرات التقاويم فاي محتاو  
الرمااااوز خااااالل النااااوائج السااااتة لجيلفااااورد افترضاااات هااااذه الدراسااااة عاااادة عواماااال واسااااتخدمت 

 ات متعددة للتحقق من هذه العوامل(.اختبار 
)وقاااد طبقااات تلاااك االختباااارات علاااى عيناااة مااان طاااالب المااادار  الثانوياااة لجناااوب كاليفورنياااا 

طالبااة( وكااان متوسااط أعمااارهم ساابع عشاارة ساانة وأربعااة شااهور,  139طالبااًا و 86بواقااع( )
الااى  وقااد طبقاات علاايهم تلااك االختبااارات فااي فتاارة الصااباح وبعااد الظهاار وكاناات جلسااة تمتااد

الساااااعتين بواقااااع تسااااعة أيااااام, وقااااد اسااااتخدمت طريقااااة التحلياااال العاااااملي بطريقااااة المكونااااات 
االساسااية لهااوتيلنج وقااد خلصاات نتااائج الدراسااة الخاصااة بااالتقويم فااي المحتااو  الرمااوز عاان 

 -عدة عوامل هي:
 :عامل تقويم الوحدات الرمزية وقد تشبع هذا العامل باالختبارات ا تية- 

 (.0,34( واالشتقاق بقيمة )0,46( وحرف  ي  بقيمة )0,56بقيمة ) التطابق الرمزي
 :عامل تقويم الفئات الرمزية وقد تشبع هذا العامل في اختبارات هي- 
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( والعااادد الصاااحيح 0,41( والمجموعاااة الصاااحيحة بقيماااة )0,50أفضااال فئاااة للعااادد بقيماااة )
 (.0,31( واختبار الكلمة بقيمة )0,35بقيمة )

 ت الرمزية وقد تشبع على هذا العامل االختبارات ا تية:عامل تقويم العالقا- 
( واألزواج المتماثلااااة 0,43( والكلمااااات المترابطااااة بقيمااااة )0,59المعالجااااة الرمزيااااة بقيمااااة )

 (.0,35بقيمة )
 :عامل تقويم األنظمة الرمزية وقد تشبع على هذا العامل االختبارات ا تية- 

( والعاادد الصااحيح 0,48ي الصااحيح ل عااداد بقيمااة )( والتااوال0,57األعااداد البعياادة بقيمااة )
 (.0,43بقيمة )

 :عامل تقويم التحويالت الرمزية وقد تشبع على هذا العامل االختبارات ا تية- 
( واألخطااااااء المطبعياااااة بقيماااااة 0,37( والشااااافرة بقيماااااة )0,48الكلماااااات المختلطاااااة بقيماااااة )

(0,30.) 
  هذا العامل االختبارات ا تية:عامل تقويم التضمينات الرمزية وقد تشبع على- 

 (.0.38( والحرف المشكل بقيمة )0.47اختصار بقيمة )
 الدراسة الخاصة بالتحليل العاملي لقدرات التقويم في المحتو  السيمانتي - ب

حيث كان الهدف من هذه الدراسة التحقق من عوامال التقاويم الخاصاة باالمحتو  السايمانتي 
 خالل الست نوائج لجيلفورد.

طبقااات الدراساااة بطارياااة مااان االختباااارات الخاصاااة بهاااذه القااادرة علاااى عيناااة مااان طاااالب وقاااد 
( طالاااب فاااي الصاااف الثااااني عشااار بواقاااع 400المدرساااة الثانوياااة بلاااو  أنجلاااو  قوامهاااا )

تطبياااق االختباااارات المرجعياااة المسااااعدة  فضااااًل عااانسااااعتين لكااال جلساااة لمااادة أربعاااة أياااام 
ات الااااى طريقااااة التحلياااال العاااااملي بطريقااااة إلظهااااار عواماااال التقااااويم ولقااااد أخضااااعت البياناااا

 -المكونات األساسية ولقد خلصت النتائج عن ستة عوامل هي:
عامااال تقاااويم الوحااادات السااايمانتية وعامااال تقاااويم الفئاااات السااايمانتية وعامااال تقاااويم العالقاااات 
السااايمانتية وعامااال تقاااويم األنظماااة السااايمانتية وعامااال تقاااويم التحاااويالت السااايمانتية وعامااال 

 م التضمينات السيمانتية.تقوي
هااذه الدراسااة ماان الدراسااات المهمااة والتااي تاام االسااتفادة منهااا ماان خااالل اختيااار  تعااد   -

أفضل اختبارات قادرة التقاويم فاي المحتاو  الرمازي, ففاي عامال تقاويم الوحادات الرمزياة 
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كااان أكثاار االختبااارات تشاابعًا باان اختبااار التطااابق الرماازي, اختبااار حاارف  ي  اختبااار 
 تقاق.االش
أمااا أكثاار االختبااارات تشاابعًا بعاماال تقااويم الفئااات الرمزيااة كاناات اختبااار المجموعااة         

الصااااحيحة اختبااااار اختيااااار الكلمااااة كااااذلك أوضااااح االختبااااار االكثاااار تتشاااابعًا لعاماااال تقااااويم 
العالقاااات الرمزياااة هاااي اختباااار معالجاااة الرماااوز اختباااار الكلماااات المرتبطاااة اختباااار األزواج 

 المتماثلة.
)لقااد أظهاارت االختبااارات األكثاار تشاابعًا لعاماال تقااويم األنظمااة الرمزيااة هااي األعااداد         

 البعيدة المتواليات العددية, اختبار العدد الصحيح, التوالي الصحيح ل عداد(.
أما اختبارات عامل تقويم التحويالت الرمزياة األكثار تشابعًا هاي الكلماات المختلطاة         

رات تقاااويم التضاااامينات الرمزيااااة األكثاااار تشااابعًا هااااي اختبااااار االختصااااار, الشااافرة أمااااا اختبااااا
 (.Hoepfner, Ninira & Guilforf, 1966: 2016المشكل )الحرف 

 (2015دراسة دينا يحيى ) -2
سااعت الباحثااة الااى رصااد القاادرات التقويميااة لااد  الطااالب الدراسااين لكليااات اإلعااالم        

ياة والخاصااة مان خااالل تحدياد مجموعااة مان المعااايير وأقساامن بالجامعاات المصاارية الحكوم
 التي تحددت وفقًا لمجموعة من القواعد األكاديمية اإلعالمية.

اعتماادت الدراسااة علااى اسااتخدام ماانهج المسااح بشاافية )الوصاافي والتحليلااي( وتاام جمااع       
البياناات مان خاالل عمال صاحيفة لتحليال مضاامون بارامج التاوك شاو التلفزيونياة علاى مااد  

وصاااحيفة االستقصااااء علاااى  2014الاااى نهاياااة ماااايو  2014رين بداياااة مااان أول أبريااال شاااه
 ( مفردة.300عينة قوامها )

ومن نتائج الدراسة: جاء الوزن النسبي للعبارة الخاصة )بمراعاات بارامج التاوك شاو         
%( فاااي حاااين جااااء الاااوزن النسااابي 63,00لقااايم واخالقياااات المجتماااع( أعلاااى وزن نسااابي )

ًا متوسااطًا لعبااارة )مراعاااة باارامج التااوك شااو بخصااائ  الجمهااور( بااوزن نساابي يعكاا  قاادر 
(54,00)% 

 (.51-1: 2015)يحيى, 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 أواًل: مجتمع البحث:
ويقصااد بااالمجتمع المجموعااة الكليااة ذات العناصاار التااي يسااعى البحااث إلااى تعماايم )        

يهااااا ويتكااااون المجتمااااع ماااان مجموعااااة العناصاااار ذات النتااااائج )ذات العالقااااة بالمشااااكلة( عل
 (.66: 1990)داشود وعبد الرحمن,  (الصفات المشتركة القابلة للمالحظة والقيا 

يتحاادد مجتمااع البحااث بالماادار  المتوسااطة واإلعداديااة فااي مركااز محافظااة نينااو           
 (.1كما في ملحق )

 ثانيًا: عينة البحث:
جزء من المجتماع تجاري عليان الدراساة ويختارهاا الباحاث وفقاًا  يقصد بالعينة: بفنها)        

 (.161: 2008)العزاوي,  (لقواعد خاصة لتمثل المجتمع تمثياًل صحيحاً 
مجموعااة جزئياة مان مجتماع البحااث وممثلاة لعناصار المجتماع أفضاال ) : العيناة:كماا عرفات

اسااتدالالت حااول  تمثياال بحيااث يمكاان تعماايم نتااائج تلااك العينااة علااى المجتمااع بفكملاان وعماال
 (.184: 2001)النبهان,  (العالم المجتمع

 دراسااااااااة الجاااااااازءفالعينااااااااة جاااااااازء ماااااااان المجتمااااااااع األصاااااااالي وبهااااااااا يمكاااااااان دراسااااااااة الكاااااااال ب
م اختيااار عينااة عشااوائية تااعينااة ممثلااة للمجتمااع لغاارض اختيااار ؛ (105: 1981)غرابيااة, 

طالاااب وطالباااة ( 400مااان المجتماااع الكلاااي وبهاااذا يكاااون عااادد أفاااراد العيناااة ) طبقياااة وبنسااابة
 .(1موزعين على الصفوف من األول متوسط الى الساد  اإلعدادي كما في جدول رقم )

 (1جدول )
 أسماء المدارس واالعداد المأخوذة من مدارس الذكور واالناث

 العدد أفراد المجتمع أسماء المدارس ت
 40 األول إناث م/ الحرمين للبنات 1
 45 الثالث إناث م/ الحرمين للبنات 2
 42 األول ذكور م/ فتح الفتوح للبنين 3
 30 الثالث ذكور م/ فتح الفتوح للبنين 4
 35 الرابع أدبي )ذكور( ع/ عبدالرحمن الغافقي للبنين 5
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 44 الرابع علمي )ذكور( ع/ عبدالرحمن الغافقي للبنين 6
 42 الساد  أحيائي )ذكور( ع/ عبدالرحمن الغافقي للبنين 7
 45 الساد  أدبي )ذكور( الغافقي للبنينع/ عبدالرحمن  8
 35 الساد  تطبيقي )إناث( ع/ زينب للبنات 9
 42 الساد  أدبي )إناث( ع/ زينب للبنات 10
 400  المجموع 

   ثالثًا: أداة البحث:
هااو عبااارة عاان اختبااار للقاادرات التقويميااة. ويقصااد باالختبااار: تقااديم مجموعااة ماان األساائلة )

جابات الفرد على مثل هذه السلسلة من األسائلة تحصال علاى مقياا  ينبغي حلها ونتيجة إل
 (.Lehman- mehernen: 2003: 8)(لخاصية من الخصائ  ذلك الفرد

االختبااار: مجموعااة ماان المشااكالت التااي تقااي  أداء الفاارد فااي مظهاار ماان مظاااهر الساالوك 
 (.75: 2008المعرفي )الخالدي, 

الفرد على التحليال والمقارناة والتقيايم إلصادار القارار  ويقصد بالقدرات التقويمية: هي القابلية
 وتعتمد على مهارة التقويم وترتبط بتنمية النمط التفكيري النقدي.

ولغرض إعداد اختبار لقيا  القادرات التقويمياة اعتمادت الباحثاة نظرياة جيلفاورد فاي تحليلان 
 (:2( قدرة فرعية كما في جدول )18للقدرات الى قدرات فرعية وعددها )

 (2جدول )
 يوضح القدرات التقويمية الفرعية حسب تصنيف جيلفورد

 نوع الناتج
 نوع المحتوى

 معاني رموز أشكال
 تقويم وحدات المعاني قويم وحدات الرموزت تقويم وحدات األشكال وحدات
 يتقويم العالقات بين المعان تقويم العالقات بين الرموز تقويم العالقات بين األشكال عالقات
 تقويم فئات المعاني تقويم فئات الرموز تقويم فئات األشكال فئات

 تقويم منظومات المعاني تقويم منظومات الرموز تقويم منظومات األشكال منظومات
 تقويم تحويالت المعاني تقويم تحويالت الرموز تقويم تحويالت األشكال تحويالت
 تقويم تضمينات المعاني الرموز تقويم تضمينات تقويم تضمينات األشكال تضمينات
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( قااادرة وقااد حظاااى 18ويتضااح ماان الجااادول أن القاادرات التقويمياااة التااي تاام اكتشاااافها تبلااغ )
بعاض هاذه القادرات بعادد كبيار مان الدراساات التاي أثبتات وجودهاا, بينماا بعضاها ا خار لام 

ة علااى يحااظ إال ببحااث واحااد, وماان القاادرات التااي أثبتتهااا عاادد مناسااب ماان البحااوث, القاادر 
تقويم وحدات األشكال والقدرة على تقويم وحدات الرموز وكاذلك القادرة علاى تقاويم العالقاات 

 بين المعاني وغيرها.
كمااا اطلعاات الباحثااة علااى عاادد ماان الدراسااات السااابقة واعتماادت اختبااارات للقاادرات العقليااة 
 ةبصااااااااورة عامااااااااة نظاااااااارًا ألن الباحثااااااااة لاااااااام تجااااااااد اختبااااااااارات للقاااااااادرات التقويميااااااااة كدراساااااااا

 (.2017( و)احالم ذيب 2014( و)لمياء العزي 2014)سهى العلي بك 
( اعاااداد 2019وكاااذلك اطلعااات الباحثاااة علاااى اختباااارات الاااذكاء والقااادرات العقلياااة )خضاااير 

كحاااد  4الصااايغة األولياااة لالختباااار وقامااات الباحثاااة بإعاااداد فقااارات لكااال قااادرة فرعياااة بواقاااع )
صااادار كحاااد أعلاااى( وجمياااع الفقااارات تتطلاااب مااا 6و) أدناااى( ن المساااتجيب أن يقاااوم بتقاااويم وا 

حكم على الفقارة وتنوعات الفقارات ماا باين أشاكال ورماوز واعاداد ومعااني وبلاغ عادد الفقارات 
 فقرة(. 100) بصيغتها األولية

بعااااد اعااااداد الفقاااارات وترتيبهااااا وتنظيمهااااا شااااكل االختبااااار بصاااايغتن األوليااااة قاماااات الباحثااااة 
 -بالخطوات التالية:

 Validityحساب الصدق  -1
 (يعااااااااااد الصاااااااااادق خطااااااااااوة هامااااااااااة وأساسااااااااااية البااااااااااد ماااااااااان توفرهااااااااااا قباااااااااال تطبيااااااااااق األداة)

(, ويمثااال واحااادًا مااان الخصاااائ  الضااارورية واألساساااية 39: 1981)الزوبعاااي ووخااارون, 
(, وتعاد الدقاة إحاد  الوساائل المهماة فاي الحكام علاى Cronback, 1964: 42لالختباار )

(, 132: 2000اهر ووخارون, صالحية إذ يقا  فيهاا الغارض الاذي وضاع مان أجلان )الظا
بااار مان أجلاان وباالقرار الااذي يتخااذ فصادق االختبااار يتعلاق بالساامة والهادف الااذي يبناى االخت

سااتنادًا الااى درجاتاان فاادرجات تسااتخدم عااادًة فااي التوصاايل الااى مااا يمكاان االسااتدالل علياان ا
 (.186: 2000)عالم,  بدرجة عالية من الدقة

 رالتجربة االستطالعية األولى لالختبا -2

اختبااار عينااة عشااوائية  ملغاارض التعاارف علااى مااد  مالئمااة االختبااار ألفااراد عينااة البحااث تاا
( طالااب وطالبااة ماان مختلااف الصاافوف 42طبقيااة تمثاال نفاا  طبقااات العينااة وكااان عااددهم )
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 يااوم األثنااين والغاارض ماان التجربااة االسااتطالعية 4/11/2019وتاام تطبيااق التجربااة بتاااري  
 :(3) كما في الجدول

 دقيقة. 12,48دقيقة ووخر طالب  11,25ن أول طالب حساب الزم -1

 مد  وضوح الفقرات. -2

 مد  وضوح تعليمات االجابة. -3

 (3جدول )
 عدد الفقرات وطبعها لكل قدرةيوضح 

 األعداد نوع الفقرة القدرة
 أوالً 
1- 

 الوحدات
 5 أشكال هندسية مختلفة تقويم وحدات األشكال

 6 رموز تقويم وحدات الرموز -2
 6 معاني كلمات م وحدات المعانيتقوي -3

 ثانياً 
1- 

 العالقات
 6 أشكال هندسية مختلفة تقويم العالقات بين األشكال

 5 رموز تقويم العالقات بين الرموز -2
 5 معاني كلمات تقويم العالقات بين المعاني -3

 ثالثاً 
1- 

 الفئات
 6 صور تقويم فئات األشكال

 6 رموز تقويم فئات الرموز -2
 6 معاني كلمات تقويم فئات المعاني -3

 رابعاً 
1- 

 المنظومات
 4 أشكال هندسية مختلفة تقويم منظومات األشكال

 6 رموز تقويم منظومات الرموز -2
 6 معاني كلمات تقويم منظومات المعاني -3

 خامساً 
1- 

 التحويالت
 6 أشكال هندسية مختلفة تقويم تحويالت األشكال

 4 رموز رموزتقويم تحويالت ال -2
 6 معاني كلمات تقويم تحويالت المعاني -3



                                                            وندى فتاح زيدان  ميساء حممد قاسم                             ى طلبة املرحلة الثانويةبناء اختبار لقياس القدرات التقوميية لد

 524 

 األعداد نوع الفقرة القدرة
 سادساً 
1- 

 التضمينات
 6 صور تقويم تضمينات األشكال

 5 رموز تقويم تضمينات الرموز -2
 6 معاني كلمات المعاني تضميناتتقويم  -3

 
 Face validityالصدق الظاهري:  - أ

ويشير  (,43: 1995العساف, ) (ويقصد بن مد  تمثيل االختبار للمحتو  المراد قياسن)
الى أن أفضل طريقة للتفكد من صدق )( Allen, 1979( والين )Ebell, 1972ايبل )

االختبار هو عرض فقراتن على مجموعة من الخبراء للحكم على مد  صالحيتن في قيا  
 (.Allen& Yen, 1979: 64( )Ebell, 1972: 555) (الخاصية التي وضعت ألجلها

( على 2ق الظاهري تم عرض الصيغة األولية لالختبار ملحق )ولغرض حساب الصد
( وبعد أخذ وراء الخبراء تبينن أن الفقرات 3( ملحق )16مجموعة من الخبراء وعددهم )

 :(4) كما في الجدولعالية حصلت على نسبة اتفاق 
 ( 4)جدول 
 تفاق الخبراءايبين نسبة 

 نسبة االتفاق على الفقرة فقواواعدد الخبراء الذين  الفقرة القدرات التقويمية
 أوال: الوحدات

 تقويم وحدات األشكال -1
1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 

 تقويم وحدات الرموز -2

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
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 نسبة االتفاق على الفقرة فقواواعدد الخبراء الذين  الفقرة القدرات التقويمية
6 17 100% 

 تقويم وحدات المعاني -3

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 ثانيًا: العالقات
تقويم العالقات بين  -1

 األشكال

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 16 94.11% 
5 17 100% 
6 17 100% 

تقويم العالقات بين  -2
 الرموز

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 

تقويم العالقات بين  -3
 المعاني

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 

 ثالثًا: الفئات
 تقويم فئات األشكال -1

1 16 94.11% 
2 16 94.11% 
3 15 88.2% 
4 15 88.2% 
5 15 88.2% 
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 نسبة االتفاق على الفقرة فقواواعدد الخبراء الذين  الفقرة القدرات التقويمية
6 17 100% 

 تقويم فئات الرموز -2

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 
 

 تقويم فئات المعاني -3

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 رابعًا: المنظومات
 تقويم منظومات األشكال -1

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 

 تقويم منظومات الرموز -2

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 تقويم منظومات المعاني -3
1 16 94.11% 
2 16 94.75% 
3 16 94.75% 
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 نسبة االتفاق على الفقرة فقواواعدد الخبراء الذين  الفقرة القدرات التقويمية
4 16 94.11% 
5 16 94.11% 
6 16 94.11% 

 خامسًا: التحويالت
 تقويم تحويالت األشكال -1

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 
 

 تقويم تحويالت الرموز -2

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 

 تقويم تحويالت المعاني -3

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 سادسًا: التضمينات
 تقويم تضمينات األشكال -1

1 15 88.2% 
2 15 88.2% 
3 15 88.2% 
4 15 88.2% 
5 17 100% 
6 17 100% 

 %100 17 1 تقويم تضمينات الرموز -2



                                                            وندى فتاح زيدان  ميساء حممد قاسم                             ى طلبة املرحلة الثانويةبناء اختبار لقياس القدرات التقوميية لد

 528 

 نسبة االتفاق على الفقرة فقواواعدد الخبراء الذين  الفقرة القدرات التقويمية
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 

 تقويم تضمينات المعاني -3

1 17 100% 
2 17 100% 
3 17 100% 
4 17 100% 
5 17 100% 
6 17 100% 

توسط النسب لمعرفة نسبة االتفاق عن االختبار ككل فوجد أنها تساوي وتم حساب م
(96.5.) 

% ماان الخبااراء فاافكثر يمكاان 75أشااار بلااوم الااى أناان اذا حصاال المقيااا  علااى نساابة اتفاااق 
وفقاًا للجادول فقاد تام االحتفااظ  (.126: 1983الشعور باالرتياح مان حياث الصادق )بلاوم, 

 بجميع الفقرات.
 Validity logicalالصدق المنطقي:  - ب

هو من الخطوات االولى فاي تصاميم االختباار اذ ياتم تحدياد الظااهرة الماراد قياساها تحديادًا )
منطقيًا ثم تحليل موضوع االختباار تحلاياًل شااماًل فياشدي الاى تبياان اقساامن وترتيبهاا تمهيادًا 

 (, فاالختباااار الصاااادق منطقياااًا هاااو135: 2002)اباااو حاااويج ووخااارون,  (لوضاااع الفقااارات
(, ان 681: 1970االختبااار الااذي يمثاال تمثااياًل سااليمًا المجاااالت المااراد دراسااتها )الغريااب, 

دراساة مفاردات البرناامج ومحتوياتان ومجاالتان والمقياا  الصاادق منطقياًا هاو المقياا  الاذي 
  (Allen & yen, 1979: 96يمثاااال تمثااااياًل سااااليمًا الميااااادين المااااراد دراسااااتها )

 (.118: 2005داوي, ه)الدليمي والم
 يتحقاق هاذا الناوع مان الصاادق مان خاالل التعرياف الادقيق للظاااهرة التاي يقيساها ومان خااالل
 التصااااااااااميم المنطقااااااااااي للفقاااااااااارات بحيااااااااااث تغطااااااااااي المساااااااااااحة المهمااااااااااة لهااااااااااذه الظاااااااااااهرة

(, وهذا النوع من الصدق متاوافر فاي االختباار الحاالي للقادرات 52: 1998)عودة وفتحي, 
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قادرات التقويمياة والقاادرات الفرعياة السات وماد  تغطيااة التقويمياة مان خاالل وضااع تعرياف لل
 فقرات االختبار لهذه القدرات.

 :Item discriminationالتمييز للفقرات 
يقصد بن قدرة الفرد على تمييز الفاروق الفردياة باين االفاراد الاذين يعرفاون االجاباة أو الاذي )

)مجياد وعياال,  (ضاعاف والمتميازينال يعرفونها, أي قدرة الفقرة على التمييز باين التالمياذ ال
(, بمعنااى أوضااح هااي القاادرة علااى التمييااز بااين األفااراد الااذين يمتلكااون الصاافة 32: 2012

(, 97: 1981التااي يقيسااها االختبااار وبااين االفااراد الااذين ال يمتلكونهااا )الزوبعااي ووخاارون, 
قااارات (, وللتفكاااد مااان تميياااز الف233: 2000ويعاااد مااان متطلباااات المقياااا  الجياااد )ملحااام, 

الثالاث(  -( طالاب وطالباة مان الصافوف )األول400قامت الباحثة بتطبيق االختبار على )
( مدرسة فاي مركاز محافظاة نيناو  22الساد ( االعدادي موزعين على ) -المتوسط)الرابع

وتااام حسااااب التميياااز وفقاااًا  (.3/12/2019( الاااى )13/11/2019وكاااان التطبياااق بتااااري  )
 للخطوات التالية:

 ( طالب وطالبة.400ختبار على عينة مكونة من )تطبيق اال -1

 تم تصحيح االختبار وترتيب درجات الطلبة من أعلى درجة الى أوطف درجة. -2

% من الدرجات الادنيا للحصاول علاى 27% من الدرجات العليا و27تم تحديد نسبة  -3
( 108أفضااال مجماااوعتين متطااارفتين فاااي السااامة وبلاااغ عااادد أفاااراد المجموعاااة العلياااا )

 ( طالب وطالبة.108راد المجموعة الدنيا )وعدد أف

 تطبيق معادلة التمييز العامة. -4

( فقارة كونهاا غيار 100( فقرة تم حاذفها مان أصال )25( أن )5ويظهر من خالل الجدول )
 مميزة.

 ( 5)جدول 
 تميز الفقرات

 التضمينات التحويالت المنظومات الفئات العالقات الوحدات
تقويم  -1

 وحدات األشكال
عالقات  تقويم
 األشكالبين 

تقويم فئات 
 األشكال

تقويم منظومات 
 األشكال

تقويم تحويالت 
 األشكال

تقويم تضمينات 
 األشكال

 التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة
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 التضمينات التحويالت المنظومات الفئات العالقات الوحدات
1 40,2 1 11,1 1 31,48 1 16,6 1 37,96 1 42,12 
2 32,31 2 41,6 2 40,74 2 30,7 2 47,68 2 45,3 
3 33,8 3 31,4 3 16,29 3 3,03 3 39,35 3 42,7 
4 13,8 4 12,03 4 45,83 4 30,3 4 6,94 4 34,7 
5 60,1 5 31,4 5 43,05   5 36,57 5 3,70 
  6 30,16 6 38,98   6 30,5 6 11,1 
تقويم  -2

 وحدات الرموز
تقويم العالقات 
 بين الرموز

 تقويم فئات
 الرموز

تقويم منظومات 
 الرموز

تقويم تحويالت 
 الرموز

تقويم تضمينات 
 الرموز

 التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة
1 39,8 1 30,8 1 42,12 1 6,48 1 45,37 1 6,94 
2 49,5 2 36,1 2 43,05 2 11,57 2 44,90 2 30,75 
3 46,7 3 17,12 3 45,37 3 30,38 3 30,24 3 30,29 
4 49,5 4 30,33 4 46,29 4 30,7 4 6,48 4 21,29 
5 48,6 5 12,5 5 44,4 5 32,3   5 30,38 
6 36,5   6 45,37 6 30,25     
تقويم  -3

 وحدات المعاني
تقويم العالقات 
 بين المعاني

تقويم فئات 
 المعاني

تقويم منظومات 
 المعاني

يم تحويالت تقو 
 المعاني

تقويم تضمينات 
 المعاني

 التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة التمييز الفقرة
1 40,2 1 12,03 1 30,07 1 30,16 1 17,12 1 48,14 
2 8,79 2 30,5 2 30,90 2 31,48 2 3,24 2 46,7 
3 46,2 3 12,96 3 30,16 3 30,14 3 36,1 3 16,6 
4 33,7 4 60,01 4 6,01 4 30,83 4 13,8 4 16,61 
5 25,92 5 30,72 5 3,24 5 30,24 5 32,87 5 36,1 
6 60,94   6 51,38 6 30,83 6 37,03 6 35,1 

وقاد اعتمادت الباحثاة علاى ( فقارة. 75( فقرة والمتبقية )25علمًا أن عدد الفقرات المحذوفة )
 % فاافكثر30شااار أن الفقاارة تكااون جياادة اذا كاناات قااوة تميزهااا حيااث أ 1972معيااار ابياال 

(Ebel, 1972: 46.) 
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 Contract validityصدق البناء:  -ج

ألناان يقااوم علااى تحديااد المفاااهيم أو  Concept validityيساامى أحيانااًا بصاادق المفهااوم )
: 1990)الظاااهر ووخاارون,  (البنااى المكونااة للظاااهرة المقاسااة وماان ثاام التحقااق منهااا تجريبياااً 

( ويطلااق علياان أيضااًا الصاادق الفرضااي ويعنااي مااد  قيااا  المقيااا  النفسااي لتكااوين 135
وتعااد معااامالت االرتباااط بااين درجااة )(, 98: 1994فرضااي أو مفهااوم نفسااي معااين )ربيااع, 

(, ويعاد 331: 1978)أساعد,  (كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيا  دلياًل على صادق البنااء
خدم ماااااع السااااامات االفتراضاااااية كالاااااذكاء والتفكااااار واالدراك ماااان أهااااام أناااااواع الصااااادق المسااااات

(, وللكشااف عاان 164: 1985واالسااتدالل ألناان يشااكل االطااار النظااري الختباراتهااا )عااودة, 
 ( الى ثالث خطوات هي:Grounland, 1976) صدق البناء فقد أثار جرونالند

 .التعريف باالطار النظري للسمة التي يفترض ارتباطها بنتائج االختبار -1

 اشتقاق فرضيات حول نتائج االختبار. -2

 (.Gronland, 1976: 94التحقق من صحة الفرضيات منطقيًا أو تجريبيًا ) -3

( قااادرات رئيساااية هاااي )الوحااادات, العالقاااات, 6وبماااا أن اختباااار القااادرات التقويمياااة يقاااي  )
 ( قاادرات فرعيااة لااذا تاام3الفئااات, المنظومااات, التحااويالت, التضاامينات( وكاال قاادرة تقااي  )

التحقق من هذا النوع من الصادق مان خاالل ارتبااط درجاة كال قادرة فرعياة ماع درجاة القادرة 
الثالااث(  -( طالااب وطالبااة ماان الصاافوف )األول100الرئيسااية حيااث طبااق االختبااار علااى )

 الساد ( من مدرسة عمر بن عبد العزيز. -من مدرسة الشهيدة نجو  )الرابع
ولمعرفاة داللاة معامال االرتبااط تام  (0,82-0,12رتباط ما باين )وقد تراوحت معامالت اال

( ويظهار مان خاالل 6)كماا فاي الجادول اساتخدام االختباار التاائي الخاا  بمعامال االرتبااط
 الجدول أن الفقرات.

 ( 6)جدول 
 معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية وفقًا للقدرات التقويمية )الوحدات(صدق البناء ل

 تقويم وحدات المعاني يم وحدات الرموزتقو  تقويم وحدات األشكال
معامل  الفقرة

ارتباطها 
بالدرجة 

القيمة 
التائية 
لمعامل 

معامل  الفقرة
ارتباطها 
بالدرجة 

القيمة 
التائية 
لمعامل 

معامل  الفقرة
ارتباطها 
بالدرجة 

القيمة 
التائية 
لمعامل 
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 االرتباط الكلية االرتباط الكلية االرتباط الكلية
1 0,78 12,58 1 0,77 11,95 1 0,74 10,89 
2 0,76 11,58 2 0,72 10,27 2 0,21 1,12 
3 0,82 14,18 3 0,73 10,57 3 0,76 11,58 
4 0,23 0,48 4 0,22 1,23 4 0,82 14,18 
5 0,77 11,95 5 0,23 0,48 5 0,23 0,48 
6 0,74 10,89 6 0,72 10,27   

 

ارتباط ضعيف وغير دال,  ( ذات4يالحظ من جدول )الوحدات( أن الفقرة رقم ) -1
 .تقويم وحدات األشكال

 ( من وحدات الرموز كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.5, 4الفقرتين ) -2

 ( ضعيفة االرتباط وغير دالة.5, 2في تقويم وحدة المعاني كانت الفقرتين ) -3

اصغر  T.TESTفقرات( كون ارتباطها ضعيف بالدرجة الكلية إذ ان  5ولذا سيتم حذف )
 (.0,05( ومستو  داللة )98( عند درجات حرية )1,98الجدولية البالغة )من 

 (7)جدول                                      
 معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية وفقًا للقدرات التقويمية )العالقات(صدق البناء ل

 يالعالقات بين المعان العالقات بين الرموز العالقات بين األشكال
معامل  الفقرة

ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

معامل  الفقرة
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

معامل  الفقرة
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

1 0,22 1,23 1 0,78 12,58 1 0,22 1,23 
2 0,76 11,58 2 0,76 11,58 2 0,76 11,58 
3 0,78 12,58 3 0,21 1,12 3 0,18 1,81 
4 0,24 2,44 4 0,74 10,89 4 0,78 12,58 
5 0,75 11,22 5 0,18 1,81 5 0,74 10,89 
6 0,74 10,89     
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( ذات ارتباط ضعيف وغير دالة, 4, 1يالحظ من جدول )العالقات( أن الفقرتين ) -1
 شكال.تقويم العالقات بين األ

 ( من العالقات بين الرموز كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.5, 3الفقرتين ) -2

( في تقويم العالقات بين المعاني كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير 3, 1الفقرتين ) -3
 دالة.

اصغر من الجدولية البالغة  T.TESTفقرات( من العالقات إذ ان  6سيتم حذف ) 
 (.0,05( ومستو  داللة )98حرية ) ( عند درجة1,98)

 ( 8)جدول 
 معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية وفقًا للقدرات التقويمية )الفئات(صدق البناء ل

 تقويم فئات المعاني تقويم فئات الرموز تقويم فئات األشكال

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

1 0,76 11,58 1 0,74 10,89 1 0,72 10,27 
2 0,80 13,20 2 0,72 10,27 2 0,74 10,89 
3 0,19 1,92 3 0,78 12,58 3 0,76 11,58 
4 0,78 12,58 4 0,19 1,92 4 0,78 12,58 
5 0,21 1,12 5 0,23 0,48 5 0,22 1,23 
6 0,78 12,58 6 0,81 13,68 6 0,21 1,12 

( ذات ارتباط ضعيف وغير دالة, 5, 3يالحظ من جدول )الفئات( أن الفقرتين ) -1
 تقويم الفئات بين األشكال.

 وغير دالة. ( من فئات الرموز كانت ارتباطاتها ضعيفة5, 4الفقرتين ) -2

 ( في تقويم فئات المعاني كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.6, 5الفقرتين ) -3

أصغر من الجدولية البالغة  T.TESTفقرات( من )الفئات( إذ ان  6وبهذا تم حذف )
 (.0,05( ومستو  داللة )98( عند درجة حرية )1,98)
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 (9)جدول 
 لكلية وفقًا للقدرات التقويمية )المنظومات(معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة اصدق البناء ل

 المعاني منظوماتتقويم  الرموز منظوماتتقويم  األشكال منظوماتتقويم 

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

 معامل
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

1 0,26 2,66 1 0,19 1,92 1 0,82 14,18 
2 0,74 10,89 2 0,17 1,70 2 0,63 8,03 
3 0,81 13,68 3 0,82 14,18 3 0,17 1,70 
4 0,82 14,18 4 0,78 12,58 4 0,72 10,27 
   5 0,56 6,69 5 0,21 1,12 
   6 0,48 5,45 6 0,73 10,57 

( ذات ارتباط ضعيف وغير دالة, 1يالحظ من جدول )المنظومات( أن الفقرة ) -1
 تقويم منظومات األشكال.

 ( من منظومات الرموز كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.2, 1الفقرتين ) -2

 ( في تقويم منظومات المعاني كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.5, 3الفقرتين ) -3

أصغر من الجدولية  T.TESTفقرات( من )المنظومات( إذ ان  5ذف )وبهذا سيتم ح
 (.0,05( ومستو  داللة )98( عند درجة حرية )1,98البالغة )

 (10)جدول 
معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية وفقًا للقدرات التقويمية صدق البناء ل

 )التحويالت(
 م تحويالت المعانيتقوي تقويم تحويالت الرموز تقويم تحويالت األشكال

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط
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 م تحويالت المعانيتقوي تقويم تحويالت الرموز تقويم تحويالت األشكال
1 0,74 10,89 1 0,68 9,18 1 0,22 1,23 
2 0,78 12,58 2 0,62 7,82 2 0,64 8,24 
3 0,42 5,45 3 0,72 10,27 3 0,82 14,18 
4 0,16 1,60 4 0,17 1,70 4 0,15 1,50 
5 0,21 1,12    5 0,78 12,58 
6 0,72 10,27    6 0,68 9,18 

( ذات ارتباط ضعيف وغير 5, 4يالحظ من جدول )التحويالت( أن الفقرتين ) -1
 تحويالت األشكال.دالة, تقويم 

 ( من تحويالت الرموز كانت ذات ارتباط ضعيف وغير دالة.4الفقرة ) -2

 ( في تقويم تحويالت المعاني كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.4, 1الفقرتين ) -3

أصغر من الجدولية البالغة  T.TESTفقرات( من )التحويالت( إذ ان  5وبهذا تم حذف )
 (.0,05ستو  داللة )( وم98( عند درجة حرية )1,98)

 (11)جدول                                        
 معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية وفقًا للقدرات التقويمية )التضمينات(صدق البناء ل

 تقويم تضمينات المعاني تقويم تضمينات الرموز تقويم تضمينات األشكال

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

 الفقرة

معامل 
ارتباطها 
بالدرجة 
 الكلية

القيمة 
التائية 
لمعامل 
 االرتباط

1 0,63 8,03 1 0,21 1,12 1 0,76 11,58 
2 0,64 8,24 2 0,72 10,27 2 0,74 10,89 
3 0,72 10,27 3 0,64 8,24 3 0,12 1,19 
4 0,68 9,18 4 0,18 1,81 4 0,17 1,70 
5 0,13 1,41 5 0,62 7,82 5 0,72 10,27 
6 0,17 1,70    6 0,68 9,18 
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( ذات ارتباط ضعيف وغير 6, 5يالحظ من جدول )التضمينات( أن الفقرتين ) -1
 دالة, تقويم تضمينات االشكال.

 ات الرموز كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.( من تقويم تضمين4, 1الفقرتين ) -2

 تضمينات المعاني كانت ارتباطاتها ضعيفة وغير دالة.تقويم ( في 4, 3الفقرتين ) -3

أصغر مان الجدولياة البالغاة  T.TESTفقرات( من )التضمينات( إذ ان  6وبهذا تم حذف )
 (.0,05( ومستو  داللة )98( عند درجة حرية )1,98)

 Reliabilityالثبات: 

يعد الثبات من الخصائ  السيكومترية المهماة فاي المقاايي  النفساية اذ يشاير الاى اتسااق )
وهااو ماان ( )Malongey& word, 1980: 60) (الاادرجات فااي قياساان بصااورة منظمااة

 (المفاااهيم االساسااية فااي القيااا  وينبغااي تااوافره فااي المقيااا  لكااي يكااون صااالحًا لالسااتخدام
ويعناااي الثباااات دقاااة االختباااار فاااي القياااا  او المالحظاااة ( 143: 1990)االماااام ووخااارون, 

 وعااااادم تناقضااااان ماااااع نفسااااان واتسااااااقن فيماااااا يزودناااااا بااااان مااااان معلوماااااات عااااان سااااالوك الفااااارد
 (.106: 1987)ابو حطب, 

ويشااير مصااطلح الثبااات الااى االتساااق فااي درجااات المقيااا  لقيااا  مااا يجااب قياساان بصااورة 
االتسااااق فاااي مجموعاااة درجاااات  (, كماااا ان الثباااات يعناااي50: 1985منتظماااة )الخطياااب, 

المقيااا  التااي يفتاارض ان تقااي  مااا يجااب قياساان اذا مااا تكاارر أعااادة تطبيقاان علااى العينااة 
 :نفسها تحت الشروط والظروف نفسها واالتساق نوعان

(: يتحقااااق بإعطااااء نتااااائج ثابتااااة External Consistencyاالتسااااق الخااااارجي )  -
 بتكرار تطبيقن عبر الزمن.

(: يتحقااق ماان كااون فقاارات المقيااا  Internal Consistency)االتساااق الااداخلي   -
 (.Fransell, 1981: 97تقي  جميعها المفهوم نفسن )

ويمكن التحقق من ثبات المقايي  واالختبارات النفسية بطرائق عدة منهاا ماا يقاي  االتسااق 
( يسامى االساتقرار عبار Test Retest Methodالخاارجي وهاي طريقاة اعاادة االختباار )

 -ماان, ومنهااا مااا يقااي  االتساااق الااداخلي مثاال معادلااة )الفااا كرونبااا ( ومعادلااة كيااودر.ال
(, وتقااوم فكاارة هااذه الطريقااة علااى أسااا  مقارنااة Eble, 1972: 412) 20ريتشااارد سااون 

التباااين فااي األداء علااى االختبااار كلاان بوصااف ان الفقاارة الواحاادة اختبااار بحااد ذاتهااا, حيااث 
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ة اختباااارات عاااددها يسااااوي عااادد الفقااارات التاااي تشاااكل تمااات تجزئاااة االختباااار الاااى مجموعااا
االختبااار الكلااي ماان منطلااق ان االتساااق فااي األداء علااى االختبااار ينبااع ماان تناااغم واتساااق 

(, وقاااد 241: 2007األداء علاااى الفقااارات التاااي تشاااكل هاااذا االختباااار )الااابط  واباااو زيناااة, 
 استخدمت الباحثة الطرائق ا تية:

 Test- Retest Methodطريقة اعادة االختبار  - أ

الثباااات علاااى وفاااق هاااذه الطريقاااة هاااو مقااادار االرتبااااط باااين الااادرجات التاااي يحصااال عليهاااا )
ة الثانيااة ويساامى ر ة االولااى واعااادة تطبيقاان فااي الماار المسااتجيب عنااد تطبيااق االختبااار فااي الماا

معامااااال االرتبااااااط المحساااااوب بهاااااذه الطريقاااااة باااااا)معامل االساااااتقرار( كماااااا يسااااامى باااااا)ثبات 
 (.119: 1999)الظاهر ووخرون, (االستجابة(

ويتلخ  هذا االسلوب في اختبار عينة مان األفاراد ثام اعياد اختباارهم مارة اخار  باالختباار 
نفسااان فاااي ظاااروف مشاااابهة تماماااًا للظاااروف التاااي سااابق اختباااارهم فيهاااا ثااام حسااااب معامااال 
االرتبااااط باااين ادائهااام فاااي المااارتين ويعبااار معامااال االرتبااااط الاااذي نحصااال عليااان عااان ثباااات 

( أدناى 0( حياث يعاد )0.1(, وهو يقرب مان )130: 2005الختبار )الدليمي والمهداوي, ا
: 2011( فتمثال أعلاى معامال للثباات )الخطياب والخطياب, 1مستو  للثباات, أماا الدرجاة )

29.) 
وللثبات أهمية خاصة في اختبار واستخدام اختباار ماا لغارض معاين حياث يشاير الاى قادر )

ها فاااي نتاااائج اختباراتناااا فالهااادف الااارئي  الختباااار األفاااراد هاااو الثقاااة التاااي يمكنناااا أن نضاااع
الوصااول الااى احكااام أو قاارارات تتعلااق بهاام ونطماائن اليهااا لااذلك يجااب ان تقااوم هااذه األحكااام 

(, كماا هاو 215: 2010)عمر ووخرون, (بدورها على أدوات دقيقة في قياسها وموثوق بها
 (5موضح بالشكل )
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االرتباط بين 

درجات االختبار 

للمرتين األولى 

 والثانية

تطبيق 

االختبار 
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 للمرة الثانية
فاصل 

 زمني
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 (5شكل )
 تبار لحساب الثباتطريقة إعادة االخ

( طالااااب ماااان مدرسااااة )اعداديااااة 30وقااااد حسااااب معاماااال الثبااااات بتطبيااااق االختبااااار علااااى )
( أي بعاد 2/12/2019( واعياد االختباار بتااري  )17/11/2019الصديق للبنين( بتااري  )

( الااى ان الماادة مااا 1999ماارور اساابوعين علااى التطبيااق األول ويشااير )الظاااهر ووخاارون, 
ذلاك علاى عمار الطالاب وعادد ( يومًا ويتوقف 20-10ان تقرب من ) بين االختبارين يجب

 (.141-140: 1999)الظاهر ووخرون,  األسئلة
الااى ان الماادة الزمنيااة فااي اعااادة االختبااار يجااب ان ال يتجاااوز  Adamsوقااد أشااار ادامااز 

(, أي ان المادة باين االختباارين يجاب Adams, 1964: 20االسبوعين الاى ثالثاة أساابيع )
تكون طويلة بحيث يتعلم الطالب أشياء جديدة وينسى أشاياء تعلمهاا وال تكاون قصايرة  أن ال

-10فيتااذكر اجابااات األول ولهااذا يجااب أن تتااراوح الماادة مااا بااين االختبااار األول والثاااني )
(, وقد حسب معامل االرتبااط درجاات أفاراد العيناة باين Murphy, 1988: 28)  ( يوماً 20

( 0.82حيث قربت معامالت االرتباط ما بين مرتي االختباار مان ) التطبيقين األول والثاني
ولمعرفة داللة معامل االرتباط ثم حسااب االختباار الثااني لمعامال االرتبااط وجاد أناا تسااوي 

( ودرجاة حرياة 0.5( وعناد مساتو  داللاة )1.96( وهي أكبار مان الجدولياة البالغاة )8.22)
صاااائية ممااا ياادل علااى ثبااات االختبااار )عاااودة, ( ولااذا يعااد معاماال الثبااات ذا داللااة اح98)

 .(12(, كما في الجدول )24: 1998
 (12جدول )

 يوضح القيمة الثانية المحسوبة لداللة معامل االرتباط للثبات

 معامل االرتباط
القيمة الثانية 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجات الحرية
القيمة الثانية 
 الجدولية

0,82 8,22 38 0,05 2,042 
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 االتساق الداخلي لالختبار - ب

 :االتساق الداخلي
يقصد بن معامالت ارتباط تستخدم فاي تقادير درجاات تجاان  فقارات االختباار أو           

 انها تعك  ترابط استجابة المفحوصين على الفقرة الواحدة مع درجاتهم علاى االختباار ككال
 (.443: 2004)النبهان, 
ساق الاداخلي لالختباار طبقات الباحثاة االختباار علاى ولغرض حساب معامل االت          

 -الثالااث( )متوسااطة الرياااض للبنااات( و)الرابااع -( طالااب وطالبااة فااي الصااف )األول100)
-25/11/2019السااااااااااد ( )اعدادياااااااااة عمااااااااار بااااااااان عباااااااااد العزياااااااااز للبناااااااااين( بتااااااااااري  )

26/11/2019.) 
ت فيمااا بينهاا وقااد تراوحاات ثام حساابت معاامالت االرتباااط بااين الفقارات والدرجااة الكلياة والفقاارا

يااة لمعااامالت االرتباااط ئ( وعنااد حساااب القيمااة الثا0,82 -0,12معااامالت االرتباااط ماان )
( وعنااد مقاومااة هااذه القيمااة مااع القيمااة الجدوليااة 8,22 -1,1673وجااد انهااا تراوحاات ماان )

( وجاااد أنهاااا اكبااار مااان 0,05( ومساااتو  داللاااة )98( عناااد درجاااات حرياااة )1,98البالغاااة )
لاذا فقاد تام حااذف  (:7لجدولياة لاذا فهاي ذات داللااة احصاائية كماا فاي الجادول رقاام )القيماة ا

 .1,98الفقرات التي قيمها التائية أصغر من 
 (13جدول رقم )                                

 وحدات األشكالل يوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(

 5 4 3 2 1 الفقرات
 الدرجة الكلية

 ختبارلال
1 - 0,68 0,64 0,52 0,76 0,78 
2  - 0,84 0,42 0,72 0,76 
3   - 0,38 0,84 0,82 
4    - 0,24 0,23 
5     - 0,77 

 (13( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )4)
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 (14جدول )
 وحدات الرموزل يوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,78 0,64 0,68 0,72 0,74 0,77 
2  - 0,68 0,73 0,74 0,72 0,72 
3   - 0,52 0,72 0,64 0,73 
4    - 0,23 0,24 0,22 
5     - 0,26 0,23 
6      - 0,74 

 (14( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,4)
 (15جدول )

 وحدات المعانيل مالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(يوضح معا

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,62 0,81 0,72 0,74 0,76 0,74 
2  - 0,22 0,23 0,21 0,18 0,21 
3   - 0,68 0,72 0,74 0,76 
4    - 0,83 0,81 0,82 
5     - 0,21 0,23 
6      - 0,72 
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 (15( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,2)

 (16جدول )
 لعالقات بين األشكالل يوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,18 0,23 0,24 0,23 0,28 0,22 
2  - 0,74 0,68 0,81 0,78 0,76 
3   - 0,76 0,78 0,82 0,78 
4    - 0,23 0,22 0,24 
5     - 0,76 0,75 
6      - 0,74 

 (16( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )4,1)
 
 (17جدول )

 لعالقات بين الرموزل يوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,74 0,76 0,78 0,79 0,74 0,78 
2  - 0,72 0,74 0,82 0,78 0,76 
3   - 0,21 0,22 0,18 0,21 
4    - 0,74 0,76 0,74 
5     - 0,19 0,18 
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 (17( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,3)

 (18جدول )
 لمعانيلعالقات بين اليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,23 0,22 0,24 0,18 0,25 0,22 
2  - 0,74 0,76 0,78 0,72 0,76 
3   - 0,17 0,19 0,21 0,18 
4    - 0,62 0,68 0,78 
5     - 0,64 0,74 

 (18( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )3,1)
 (19جدول )

 فئات األشكاللمالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( يوضح معا

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,74 0,78 0,82 0,76 0,72 0,76 
2  - 0,72 0,75 0,64 0,78 0,80 
3   - 0,13 0,17 0,21 0,19 
4    - 0,68 0,74 0,78 
5     - 0,19 0,21 
6      - 0,78 

 (19( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,3)
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 (20جدول )
 فئات الرموزليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,72 0,73 0,72 0,76 0,74 0,72 
2  - 0,73 0,74 0,75 0,78 0,74 
3   - 0,72 0,74 0,72 0,76 
4    - 0,76 0,78 0,78 
5     - 0,19 0,22 
6      - 0,21 

 (20( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )6,5)
 (21جدول )

 فئات المعانيليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,72 0,78 0,74 0,76 0,72 0,74 
2  - 0,74 0,68 0,64 0,66 0,72 
3   - 0,72 0,78 0,62 0,78 
4    - 0,19 0,21 0,19 
5     - 0,17 0,23 
6      - 0,81 

 (21( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,4)
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 (22جدول )
 لمنظومات األشكاليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,21 0,69 0,18 0,17 0,24 0,21 
2  - 0,73 0,78 0,76 0,74 0,74 
3   - 0,82 0,81 0,76 0,81 
4    - 0,78 0,82 0,82 

 (22( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )1)
 (23)جدول                                        

 منظومات الرموزليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,17 0,21 0,18 0,21 0,11 0,19 
2  - 0,22 0,11 0,23 0,18 0,17 
3   - 0,78 0,80 0,82 0,82 
4    - 0,78 0,74 0,78 
5     - 0,76 0,56 
6      - 0,48 

 (23( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )2,1)
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 (24جدول )
 منظومات المعانيليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,75 0,78 0,84 0,82 0,84 0,82 
2  - 0,66 0,74 0,72 0,68 0,63 
3   - 0,12 0,21 0,19 0,17 
4    - 0,71 0,12 0,72 
5     - 0,19 0,21 
6      - 0,73 

 (24( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,3)
 (25جدول )                                       

 تحويالت األشكالل يوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(

 6 5 4 3 2 1 راتالفق
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,72 0,68 0,66 0,64 0,65 0,74 
2  - 0,72 0,74 0,68 0,72 0,78 
3   - 0,64 0,62 0,48 0,42 
4    - - 0,19 0,16 
5     - 0,23 0,21 
6      - 0,72 



                                                            وندى فتاح زيدان  ميساء حممد قاسم                             ى طلبة املرحلة الثانويةبناء اختبار لقياس القدرات التقوميية لد

 546 

 (25( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )5,4)

 (26جدول )
 تحويالت الرموزلامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( يوضح مع

 ختبارالدرجة الكلية لال 4 3 2 1 الفقرات
1 - 0,64 0,78 0,72 0,68 
2  - 0,65 0,66 0,62 
3   - - 0,72 
4    - 0,17 
 

 (27جدول )
 تحويالت المعانيل يوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي(

 6 5 4 3 2 1 فقراتال
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,15 0,18 0,22 0,11 0,12 0,22 
2  - 0,75 0,62 0,68 0,74 0,64 
3   - 0,82 0,78 0,76 0,84 
4    - 0,19 0,14 0,15 
5     - 0,76 0,78 
6      - 0,68 

 (27( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )4,1)
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 (28جدول )
 تضمينات األشكالليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,62 0,64 0,65 0,64 0,68 0,62 
2  - 0,72 0,58 0,62 0,24 0,64 
3   - 0,84 0,65 0,64 0,72 
4    - 0,72 0,73 0,68 
5     - 0,68 0,13 
6      - 0,17 

 (28) ضعيفة لذا سيتم حذفها من الجدول ارتباط( ذات 6, 5)
 
 (29جدول )

 تضمينات الرموزليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,21 0,19 0,18 0,69 0,21 
2  - 0,12 0,68 0,64 0,72 
3   - 0,62 0,68 0,64 
4    - 0,19 0,18 
5     - 0,62 

 (29( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )4)
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 (30جدول )
 تضمينات المعانيليوضح معامالت االرتباط بين الفقرات )االتساق الداخلي( 

 6 5 4 3 2 1 الفقرات
الدرجة 
الكلية 

 ختبارلال
1 - 0,74 0,78 0,82 0,72 0,74 0,76 
2  - 0,82 0,76 0,73 0,72 0,74 
3   - 0,18 0,14 0,11 0,12 
4    - 0,21 0,15 0,17 
5     - 0,73 0,72 
6      - 0,68 

 (30( ذات ارتباط ضعيف لذا سيتم حذفها من الجدول )4,3)

 ( فقرة66وبهذا أصبح عدد الفقرات الكلي بعد الحذف )

 الصدق العاملي:
همااة فاي تحديااد صاادق البنااء الااذي يمكاان التوصاال يعاد الصاادق العاااملي أحاد المششاارات الم)

الياان باسااتخدام التحلياال العاااملي, ويقصااد باان تحديااد عاادد العواماال المشااتركة التااي تسااهم فااي 
تفسااااير نمااااط االرتباطااااات بااااين أزواج االختبااااارات المختلفااااة فااااي مجموعااااة ماااان االختبااااارات 

تبااارين أو أكثاار والعاماال المشااترك هااو متغياار كااامن أو غياار مالحااظ يااربط بااين درجااات اخ
ويشار الاى العالقاة باين درجاات االختباار والادرجات علاى العامال المشاترك بتشابع االختباار 

 (.390-389: 2009)كروكر والجينا, ( بالعامل المشترك المعين
كمااا اناان يهاادف الااى تحديااد طبيعااة العواماال المشااتركة التااي تعاازي لهااا االرتباطااات الداخليااة )

نساابة التباااين لمتغياار مالحااظ وماارتبط بتباااين عواماال مشااتركة لالختبااار فضاااًل عاان تحديااد 
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وتسمي هذه النسبة من التباين بالطائفية )العوامل الطائفياة( وقاد اساتخدمت الباحثاة التحليال 
 .(العاملي بطريقة المكونات األساسية

Principal component method والتااااااااااي تاااااااااام طورهااااااااااا هااااااااااو تلاااااااااانج 
(Ferguson & Taken, 1989: 533 )(عد هذه الطريقة أكثر طرائاق التحليال العااملي وت

استعمااًل ودقة كونها تشدي الى استخال  تشبعات دقيقة وواضحة وأن كل عامل يساتخرج 
أقصااى كميااة ماان التباااين, كمااا يفيااد هااذا النااوع ماان الصاادق فااي بيااان الااى أي مااد  يقااي  

المقياااا  لهاااذه المقياااا  السااامة أو الظااااهرة التاااي وضاااع لقياساااها وذلاااك بقياااا  درجاااة تشااابع 
ويتحقاااق ذلاااك بحسااااب معامااال ارتبااااط المقاااايي  والماااوازين المختلفاااة ثااام تحلااال هاااذه  (السااامة

العواماال عامليااًا لمعرفااة أقاال عاادد ممكاان ماان العواماال التااي تعااد مسااشولة عاان هااذا االرتباااط 
ساااواء أكانااات عوامااال طائفياااة أو عاماااة فيشاااترك العامااال فاااي االختباااارات جميعهاااا ويظهااار 

المقايي  جميعاًا فاي حاين ياشثر العامال الطاائف فاي طائفاة مان االختباارات تشبعها في هذه 
 فقط.

ويالحظ أن اشتراك المقيا  مع الميزان في التشبع الكبير بالعامل المراد قياسان أكبار دليال )
علااى صاادق هااذا المقيااا  أمااا اذا كااان المقيااا  يتشاابع بقاادرة ال يتاافثر بهااا المياازان فيكااون 

 (.136: 2004)النبهان,  (فاً معامل صدق االختبار ضعي
لذا قامت الباحثاة بحسااب التحليال العااملي لكال واحاد مان االختباارات باعتباار كال فقارة فاي 
االختبااار كموقااف اختبااار حيااث احتساابت معااامالت ارتباااط بيرسااون بااين فقاارات كاال اختبااار 

 (:8) وتكونت مصفوفة االرتباط التي اجري عليها التحليل العاملي, كما في الجدول رقم
 ( 31جدول )
 وحدات األشكالل الصدق العاملي

 مع الدرجة الكلية 5 4 3 2 1 الفقرات
1 1 0,68 0,64 0,52 0,76 0,78 
2 0,68 1 0,84 0,42 0,72 0,76 
3 0,64 0,84 1 0,78 0,84 0,82 
4 0,76 0,72 0,84 0,24 1 0,77 

  3,32 1,96 3,32 3,24 0,08 الجذر الكامن
  11,02 3,84 11,02 10,49 9,48 التباين المفسر
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  2,755 0,96 2,755 2,622 2,37 التباين المتجمع

( وتبااين 3,32( حصلت على أعلاى جاذر كاامن وقادره  )5-3يظهر في الجدول أن الفقرة )
الوحادة تلاو األخار  ألن فتي بالتسلسال ت( ولاذا سا2,755( وبتباين متجماع )11,02مفسر )

 .تبةال يمكن أن تكون في نف  المر 
 ( 32جدول )
 وحدات الرموزل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,78 0,64 0,68 0,72 0,74 0,77 
2 0,78 1 0,68 0,73 0,74 0,72 0,72 
3 0,64 0,68 1 0,52 0,72 0,64 0,73 
4 0,74 0,72 0,64 0,24 0,26 1 0,74 

  3,1 2,44 2,17 2,96 3,18 3,16 الجذر الكامن
  9,61 5,95 4,70 8,76 10,11 9,98 التباين المفسر
  2,402 1,487 1,175 2,19 2,527 2,495 التباين المتجمع

( وتباااين 3,18( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )2يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 .فتي بالتسلسل األول في المقيا ت( ولذا س2,527( وبتباين متجمع )10,11مفسر )

 (33ول )جد
 وحدات المعانيالصدق العاملي ل

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,62 0,81 0,72 0,74 0,76 0,74 
2 0,81 0,22 1 0,68 0,72 0,74 0,76 
3 0,72 0,23 0,68 1 0,83 0,81 0,82 
4 0,76 0,18 0,74 0,81 0,21 1 0,72 

  3,31 2,5 3,21 3,23 1,25 3,29 الجذر الكامن
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الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

  10,95 6,25 10,30 10,43 1,56 10,82 التباين المفسر
  2,737 1,562 2,575 2,607 0,39 2,705 التباين المتجمع

( وتباااين 3,31( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )6يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,737( وبتباين متجمع )10,95مفسر )

 (34جدول )
 لعالقات بين األشكالل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 0,18 1 0,74 0,68 0,81 0,78 0,76 
2 0,23 0,74 1 0,76 0,78 0,82 0,78 
3 0,23 0,81 0,78 0,23 1 0,76 0,75 
4 0,28 0,78 0,82 0,21 0,76 1 0,74 

  3,36 3,35 1,88 3,34 3,33 0,92 الجذر الكامن
  11,28 11,22 3,53 11,15 11,08 0,84 التباين المفسر
  2,82 2,805 0,882 2,787 2,77 0,21 التباين المتجمع

( وتباااين 3,36( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )6يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 .فتي بالتسلسل األول في المقيا ت( ولذا س2,82( وبتباين متجمع )11,28مفسر )

 (35جدول )
 لعالقات بين الرموزل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,74 0,76 0,78 0,79 0,74 0,78 
2 0,74 1 0,72 0,74 0,82 0,78 0,76 
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الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

3 0,78 0,74 0,21 1 0,74 0,76 0,74 
  2,28 2,35 2,52 1,69 2,48 2,52 الجذر الكامن
  5,19 5,52 6,35 2,85 6,15 6,35 التباين المفسر
  1,73 1,84 2,116 0,95 2,05 2,116 التباين المتجمع

( وتبااين 2,52( حصلت على أعلاى جاذر كاامن وقادره  )4-1يظهر في الجدول أن الفقرة )
الوحادة تلاو األخار  ألن ال فتي بالتسلسل ت( ولذا س2,116( وبتباين متجمع )6,35مفسر )

 .يمكن أن تكون في نف  المرتبة
 (36جدول )

 لعالقات بين المعانيل الصدق العاملي
الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات

 الكلية
1 0,23 1 0,74 0,76 0,78 0,72 0,76 
2 0,24 0,76 0,17 1 0,62 0,68 0,78 
3 0,18 0,78 0,19 0,62 1 0,64 0,74 

  2,04 2,4 2,38 1,1 2,54 0,65 الجذر الكامن
  4,16 5,76 5,66 1,21 6,45 0,42 التباين المفسر
  1,386 1,92 1,886 0,403 2,15 0,14 التباين المتجمع

( وتباااين 2,54( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )2يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,15( وبتباين متجمع )6,45مفسر )

 (37جدول )
 فئات األشكالل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,74 0,78 0,82 0,76 0,72 0,76 
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الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

2 0,74 1 0,72 0,75 0,64 0,78 0,80 
3 0,82 0,75 0,13 1 0,68 0,74 0,78 
4 0,72 0,78 0,21 0,74 0,19 1 0,78 

  3,24 2,27 3,31 1,84 3,27 3,28 الجذر الكامن
  10,49 5,15 10,95 3,38 10,69 10,75 التباين المفسر
  2,622 1,287 2,737 0,845 2,672 2,687 التباين المتجمع

( وتباااين 3,31( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )4يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,737( وبتباين متجمع )10,95مفسر )

 (38جدول )
 فئات الرموزل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,72 0,73 0,72 0,76 0,74 0,72 
2 0,72 1 0,73 0,74 0,75 0,78 0,74 
3 0,73 0,73 1 0,72 0,74 0,72 0,76 
4 0,74 0,78 0,72 0,78 0,19 1 0,21 

  3,24 2,44 2,96 3,18 3,23 3,19 الجذر الكامن
  10,49 5,95 8,76 10,11 10,43 10,17 التباين المفسر

  2,622 1,487 2,19 2,527 2,607 2,542 تباين المتجمعال

( وتباااين 3,24( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )6يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 األول في المقيا .فتي بالتسلسل ت( ولذا س2,66( وبتباين متجمع )10,49مفسر )

 (39جدول )
 فئات المعانيل الصدق العاملي

 درجة الكليةال 6 5 4 3 2 1 الفقرات
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 درجة الكليةال 6 5 4 3 2 1 الفقرات
1 1 0,72 0,78 0,74 0,76 0,72 0,74 
2 0,72 1 0,74 0,68 0,64 0,66 0,72 
3 0,78 0,74 1 0,72 0,78 0,62 0,78 
4 0,74 0,68 0,72 1 0,19 0,21 0,19 

  2,21 2,37 3,14 3,24 3,14 3,24 الجذر الكامن
  4,88 5,61 9,85 10,49 9,85 10,49 التباين المفسر

  1,22 1,402 2,462 2,622 2,462 2,622 لمتجمعالتباين ا

( وتبااين 3,24( حصلت على أعلاى جاذر كاامن وقادره  )3-1يظهر في الجدول أن الفقرة )
الوحادة تلاو األخار  ألن فتي بالتسلسال ت( ولاذا سا2,622( وبتباين متجماع )10,49مفسر )

 .ال يمكن أن تكون في نف  المرتبة
 (40جدول )

 ظومات األشكالمنل الصدق العاملي 
 الدرجة الكلية 6 5 4 3 2 1 الفقرات
1 0,21 1 0,73 0,78 0,76 0,74 0,74 
2 0,19 0,73 1 0,82 0,81 0,76 0,81 
3 0,18 0,78 0,82 1 0,78 0,82 0,82 

  2,32 0,35 2,6 2,55 2,51 0,58 الجذر الكامن
  5,38 5,52 6,76 6,50 6,300 0,33 التباين المفسر

  1,793 1,84 2,253 2,16 2,1 0,11 متجمعالتباين ال

( وتباااين 2,55( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )3يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,16( وبتباين متجمع )6,50مفسر )

 (41جدول )
 منظومات الرموزل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية
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الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 0.21 0.22 1 0.78 0.81 0.82 0.82 
2 0.18 0.11 0.78 1 0.78 0.74 0.78 
3 0.21 0.23 0.81 0.78 1 0.76 0.56 
4 0.19 0.18 0.82 0.74 0.76 1 0.48 

  3,32 3,35 3,3 3,41 0,74 0,79 الجذر الكامن
  11,02 11,22 10,89 11,62 0,54 0,62 التباين المفسر
  2,755 2,805 2,722 2,905 0,135 5,155 التباين المتجمع

( وتباااين 3,41( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )3يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,905( وبتباين متجمع )11,62مفسر )

 (42جدول )
 منظومات المعانيل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,75 0,78 0,84 0,82 0,84 0,82 
2 0,75 1 0,66 0,74 0,72 0,68 0,63 
3 0,84 0,74 0,12 1 0,71 0,82 0,72 
4 0,84 0,68 0,19 0,82 0,19 1 0,73 

  3,34 2,44 3,4 1,75 3,17 3,43 الجذر الكامن
  11,15 5,95 11,56 3,06 10,04 11,76 التباين المفسر
  2,787 1,487 2,89 0,765 2,51 2,94 التباين المتجمع

( وتباااين 3,43( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )1يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 .فتي بالتسلسل األول في المقيا ت( ولذا س2,94( وبتباين متجمع )11,76مفسر )

 (43جدول )
 تحويالت األشكالل الصدق العاملي
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 الدرجة الكلية 6 5 4 3 2 1 الفقرات
1 1 0,72 0,68 0,66 0,64 0,65 0,74 
2 0,72 1 0,72 0,74 0,68 0,72 0,78 
3 0,68 0,72 1 0,64 0,62 0,48 0,42 
4 0,65 0,72 0,48 0,19 0,23 1 0,72 

  2,85 2,17 2,23 2,88 3,16 3,05 الجذر الكامن
  8,12 4,70 4,97 8,29 9,98 9,30 التباين المفسر
  2,03 1,175 1,242 2,072 2,495 2,325 التباين المتجمع

( وتباااين 3,16( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )2يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,495( وبتباين متجمع )9,98مفسر )

 (44جدول )
 تحويالت الرموزل الصدق العاملي

 الدرجة الكلية 4 3 2 1 الفقرات
1 1 0,64 0,78 0,72 0,68 
2 0,64 1 0,65 0,66 0,62 
3 0,78 0,65 1 - 0,72 

  1,38 2,43 2,29 2,42 الجذر الكامن
  1,9044 5,90 5,24 5,85 التباين المفسر
  0,634 1,966 1,746 1,95 التباين المتجمع

( وتباااين 2,43( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )3يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س1,966وبتباين متجمع ) (5,90مفسر )

 ( 45جدول )
 تحويالت المعانيل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 0,15 1 0,75 0,62 0,68 0,74 0,64 
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الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

2 0,18 0,75 1 0,82 0,78 0,76 0,84 
3 0,11 0,68 0,78 0,19 1 0,76 0,78 
4 0,12 0,74 0,76 0,14 0,76 1 0,68 

  3,26 3,22 1,77 3,29 3,17 0,56 الجذر الكامن
  10,62 10,36 3,13 10,82 10,04 0,31 التباين المفسر
  2,655 2,59 0,782 2,705 2,51 0,077 التباين المتجمع

( وتباااين 3,29( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )3يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,705وبتباين متجمع )( 10,82مفسر )

 

 ( 46جدول )
 تضمينات األشكالل الصدق العاملي

الدرجة  6 5 4 3 2 1 الفقرات
 الكلية

1 1 0,62 0,64 0,65 0,64 0,68 0,63 
2 0,62 1 0,72 0,58 0,62 0,24 0,64 
3 0,64 0,72 1 0,84 0,65 0,64 0,72 
4 0,65 0,58 0,84 1 0,72 0,73 0,68 

  2,29 2,63 3,07 3,2 2,92 2,91 الجذر الكامن
  5,24 6,91 42’9 10,24 8,52 8,46 التباين المفسر
  1,31 1,727 2,355 2,56 2,13 2,115 التباين المتجمع

( وتباااين 3,07( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )4يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 فتي بالتسلسل األول في المقيا .ت( ولذا س2,355ن متجمع )( وبتباي9,42مفسر )

 ( 47جدول )
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 تضمينات الرموزل الصدق العاملي
 الدرجة الكلية 5 4 3 2 1 الفقرات
1 0,21 1 0,72 0,68 0,64 0,72 
2 0,19 0,72 1 0,62 0,68 0,64 
3 0,11 0,68 0,62 1 0,19 0,18 
4 0,69 0,64 0,68 0,19 1 0,62 
  2,51 2,49 3,02 3,04 1,2 كامنالجذر ال

  6,300 6,20 9,12 9,24 1,44 التباين المفسر
  1,575 1,55 2,28 2,31 0,36 التباين المتجمع

( وتباااين 3,04( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )2يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 قيا .فتي بالتسلسل األول في المت( ولذا س2,31( وبتباين متجمع )9,24مفسر )

 ( 48جدول )
 تضمينات المعانيل الصدق العاملي

 الدرجة الكلية 6 5 4 3 2 1 الفقرات
1 1 0,74 0,78 0,82 0,72 0,72 0,76 
2 0,74 1 0,82 0,76 0,73 0,72 0,74 
3 0,72 0,73 0,14 0,21 1 0,73 0,72 
4 0,72 0,72 0,11 0,15 0,73 1 0,68 

  3,17 3,18 1,94 1,85 3,19 3,18 الجذر الكامن
  10,04 10,11 3,76 3,42 10,17 10,11 التباين المفسر
  2,51 2,527 0,94 0,855 2,542 2,527 التباين المتجمع

( وتباااين 3,19( حصاالت علااى أعلااى جااذر كااامن وقاادره  )2يظهاار فااي الجاادول أن الفقاارة )
 يا .فتي بالتسلسل األول في المقت( ولذا س2,542( وبتباين متجمع )10,17مفسر )

 (20ستخدام معادلة ريتشاردسون )االثبات ب -ج
تسااق الاداخلي ت التاي تقاوم جميعهاا علاى حسااب االوضع ريتشاردسون عددًا من المعادال)

 -( التاي تعارف )ك20ومان هاذه المعاادالت معادلاة ريتشاردساون ) (ختبااربين كال بناود اال
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( وهاو 0,82طريقة حيث بلاغ )ختبار القدرات التقويمية بهذه الوقد حسب الثبات ال)( 20ر 
( 20علياااان اسااااتخدام معادلااااة كااااودر )مسااااتو  ثبااااات حيااااث ياااار  جيلفااااورد أناااان ماااان المتفااااق 

ختبااارات القااوة هااي التااي تقااي  ا, و (ختبااارات القريبااة الشاابن بفئااة القااوةختبااارات القااوة أو االال
 (.326: 1997( )فرج, 1, 0القدرات العقلية ومنها التقويمية الذي تكون الدرجات فيها )

 الخطأ المعياري:
المالحظااة حااول ختبااار فااي تقاادير مااد  تشااتت الاادرجات لال يفيااد الخطااف المعياااري)       

ختبااار, كمااا يفيااد فااي تقاادير قيمااة الخطااف العشااوائي الااذي فتراضااية فااي االالدرجااة الحقيقيااة اال
ع نحااراف المعياااري المتوقااالمالحظااة للفاارد حااول درجتاان وهااو االيااشدي الااى تذبااذب الدرجااة 

(, 177: 2000)عاالم: ( لنتائج أي شخ  يجري اختبااره وهاو تقادير كماي لهاذه األخطااء
ولحساااب الخطااف المعياااري للمقيااا  أهميااة كباار  والساايما فااي موافااق الممارسااة اإلكلينكيااة )

علاى  ي الحصول على تقادير للثباات بنااءً ودراسة الحاالت الفردية حيث يصبح من الضرور 
 (1997: 333 )فرج,( مصادر تباين الخطف

ختباااار تطبيااق معادلااة الخطااف المعياااري لال وقااد احتساابت قيمااة الخطااف المعياااري ماان خااالل
نحاراف المعيااري ( واال0,82( عندما كانت قيمة ثبات اإلعادة )6,529حيث بلغت قيمتن )

(14,6.) 

 ختبار:الصيغة النهائية لال
كااااون ( وت)ملحااااق رقاااام  ة( فقاااار 66ختبااااار بصاااايغتن النهائيااااة مكونااااًا ماااان )اال صااااارت       

 اإلجابة عليها بالشكل ا تي:

 :أواًل: الوحدات
تقاااويم وحااادات األشاااكال: عباااارة عااان أشاااكال هندساااية مرقماااة ويطلاااب مااان الطلباااة أن  -1

( وتعطاى 4يششر على الشكل الصحيح للحصول على اإلجابة وكان عادد األشاكال )
ختباار الكلياة علاى االميتن فتكون الدرجة درجة لكل شكل يقوم الطالب أو الطالبة بتس

(4.) 
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( رماوز تقادم للطالاب وأماام كال رماز خياار واحاد 4تقويم وحدات الرموز: عباارة عان ) -2
يمثاااال جاااازء ماااان الرمااااز األصاااالي ويحصاااال الطالااااب علااااى درجااااة واحاااادة لكاااال إجابااااة 

 ( درجات.4ختبار )بذلك يكون مجموع الدرجات لهذا االصحيحة و 

ات حياااث تعطاااى للطالاااب عااادد مااان تقاااويم وحااادات المعااااني: عباااارة عااان معااااني كلمااا -3
( أي عنااد إجابااة الطالااب 4الباادائل وعلياان أن يختااار واحاادة صااحيحة وعااد المعاااني )

( 4ختباار )ابة ويكون مجموع الدرجات لهذا االيحصل على درجة واحدة على كل إج
 درجات.

 :ثانيًا: العالقات
ختياار ا ( صاور يطلاب مان الطالاب4باارة عان )تقويم العالقات باين األشاكال: وهاو ع -1

الشااكل المناسااب ماان بااين عاادد ماان األشااكال المختلفااة ماان أجاال ايجاااد العالقااة بااين 
 ( درجات.4ختبار )خر  وتكون مجموع الدرجات لهذا االالشكل األول واألشكال األ

( رموز وتحتاوي علاى عادد مان اإلجاباات 3تقويم العالقات بين الرموز: ويتكون من ) -2
دة علاااى اإلجاباااة الصاااحيحة ويكاااون مجماااوع المختلفاااة لكااال فقااارة ويعطاااى درجاااة واحااا

 ختبار.ا اال( درجات لهذ3الدرجات )

( فقااارات التاااي تعطاااي إنتااااج العالقاااات 3تقاااويم العالقاااات باااين المعااااني: يتكاااون مااان ) -3
لخياارات أو البادائل وعلاى المترادفات اللفظية للمعاني حيث يعطى للطالب عادد مان ا

( 3ختبااار )وع الاادرجات لهااذا االيحة ويكااون مجمااختيااار إجابااة واحاادة صااحاالطالااب 
 درجات.

 :ثالثًا: الفئات
( صااور وكاال صااورة عبااارة عاان جاازء ماان شااكل 4تقااويم فئااات األشااكال: عبااارة عاان ) -1

واحااادة لكااال إجاباااة صاااحيحة يطلاااب مااان الطالاااب تسااامية هاااذا الشاااكل ويعطاااى درجاااة 
 ( درجات.4ختبار )مجموع درجات هذا اال يروبذلك يص

( فقرات وكل فقرة يعطاى لهاا عادد مان البادائل لكاي 4) تقويم فئات الرموز: عبارة عن -2
ختبااار يحة ويكااون مجمااوع الاادرجات لهااذا االيحصاال الطالااب علااى إجابااة واحاادة صااح

 ( درجات.4)
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( معااااني للكلماااات حياااث يعطاااي أربعاااة كلماااات 3تقاااويم فئاااات المعااااني: يتكاااون مااان ) -3
المعناى ات فاي ن من الكلماات متشاابهيثناى الطالب أو الطالبة أن يختاروا ويجب عل

 ( درجات.3ختبار )ويكون مجموع درجات هذا اال

 :رابعًا: المنظومات
( صاور لرساوم هندساية مختلفاة وعلاى 3تقويم منظومات األشكال: حيث يتكاون مان ) -1

لبااادائل ويكاااون مجماااوع الطالاااب اختياااار الشاااكل الصاااحيح ويحتاااوي علاااى عااادد مااان ا
 ( درجات.3ختبار )درجات هذا اال

( فقرات كل فقرة تحتوي على عدد مان البادائل 4وز: يتكون من )تقويم منظومات الرم -2
لمسائل رياضية تساعد الطالب على اختيار اإلجاباة الصاحيحة ويعطاي درجاة واحادة 

 ( درجات.4ختبار )صحيحة ويكون مجموع درجات هذا اال لكل إجابة

كااال فقااارة ( معااااني لكلماااات مختلفاااة حياااث 4تقاااويم منظوماااات المعااااني: عباااارة عااان ) -3
ات لهاااذا ختياااار الباااديل الصاااحيح ويكاااون مجماااوع الااادرجوي علاااى أربعاااة بااادائل التحتااا
 ( درجات.4ختبار )اال

 خامسًا: التحويالت
( أشاكال حياث يعطاى أربعاة بادائل لكال شاكل 4تقويم تحويالت األشكال: عبارة عن ) -1

األصاالي ويكااون مجمااوع درجااات هااذا ماان أجاال اختيااار الشااكل الااذي يطااابق الشااكل 
 جات.( در 4ختبار )اال

( رماااوز رياضاااية والتاااي يطلاااب فيهاااا اإلجاباااة 3تقاااويم تحاااويالت الرماااوز: عباااارة عااان ) -2
( 3ختباااار )حااادة ويكاااون مجماااوع الااادرجات لهاااذا االعليهاااا وتعطاااى لكااال فقااارة درجاااة وا

 درجات.

( معاني للكلمات ويطلب مان الطالاب اإلجاباة 4تقويم تحويالت المعاني: عبارة عن ) -3
ختبااار ي تعطااى ويكااون مجمااوع درجااات هااذا االالتااعنهااا ماان خااالل الباادائل األربعااة 

 ( درجات.4)
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 :سادسًا: التضمينات
( صاور تتضامن أنماطاًا مختلفاة وكال صاورة 4تقويم تضمينات األشكال: عباارة عان ) -1

تحتااوي نمااط واحااد وعلااى الطالااب تحدياادها ويعطااى درجااة واحاادة لكاال صااورة يجيااب 
( 4ختبااااار )ذا االح وبااااذلك يكااااون مجمااااوع درجااااات هااااعليهااااا الطالااااب بشااااكل صااااحي

 درجات.

( رماوز تتضامن عاددًا مان االساتنباطات والتاي 3تقويم تضمينات الرموز: عبارة عن ) -2
  رمزي ويكاون مجماوع درجاات على الطالب إعطاء إجابة صحيحة من خالل محتو 

 ( درجات.3ختبار )هذا اال

ي ( معاني لكلمات مختلفة بحياث كال كلماة فا4تقويم تضمينات المعاني: عبارة عن ) -3
مجماااوع البااادائل يعطاااى معناااى ذو داللاااة وكااال إجاباااة صاااحيحة يعطاااى واحاااد ويكاااون 

 ( درجات.4ختبار )درجات هذا اال

 (49جدول )
 عدد الفقرات بصيغتها النهائية موزعة على القدرات الفرعية

 المجموع التضمينات التحويالت المنظومات الفئات العالقات الوحدات 
 23 4 4 3 4 4 4 األشكال
 21 3 3 4 4 3 4 الرموز
 22 4 4 4 3 3 4 المعاني
 66 11 11 11 11 10 12 المجموع

 الوسائل اإلحصائية:
م لغااارض تحقياااق أهاااداف البحاااث وفرضاااياتن وتحليااال البياناااات ومعالجتهاااا إحصاااائيًا فقاااد تااا

ساتعانة باالخبير اإلحصااائي وبرناامج المعالجاة اإلحصااائية اساتخدام الوساائل اإلحصااائية باال
 ( حولت المعلومات الى أرقام وعولجت بالوسائل اإلحصائية ا تية:Spssن )الذي يرمز ل

 نسبة االتفاق )معادلة كوبر التفاق الخبراء( -1

 

 

 (505: 1981)الزوبعي ووخرون,  

      عدد الخبراء الذين اتفقوا على الفقرة
 نسبة االتفاق =

 العدد الكلي

 

X 100 
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 ستخراج القوة التمييزية للفقرةالمعادلة التمييز:  -2
 
 

 حيث أن:
 ت: القوة التميزية للفقرة

 ة صحيحة من المجموعة العليام ع : عدد الذين أجابوا بصور 
 م د : عدد الذين أجابوا بصورة صحيحة من المجموعة الدنيا

 ك : المجموع الكلي1/2
 (82: 1981)الزوبعي ووخرون, 

 معامل االرتباطالقيمة التائية بداللة معنوية:  -3
 

 حيث أن:
 رتباطر: معامل اال
 ن: حجم العينة

 (249: 2007)سمور, 
 لحساب صدق البناء, والثبات واإلتساق الداخلي: سون:معامل ارتباط بير  -4
 
 
 
 

 حيث أن:
 ر: معامل ارتباط بيرسون

 ن: عدد أفراد العينة
 مج: المجموع

  : الدرجة في الحالة األولى )التطبيق األولي(
  : الدرجة في الحالة الثانية )التطبيق الثاني( 

 ت =
 ر

 2ر -1
 2 -ن 

  ( )مج  ( ج)م –     جن م
                               

 [  2 (  ج)م -( 2  ج[ ] )ن م 2 (  ج)م -2  مج]ن        
 ر =

      م د –م ع 
 = م ت

 ك 1/2
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 (191: 2000)شقير ووخرون, 

 لإلختبار معادلة الخطأ المعياري -5

 عادة معامل الثبات باإل -1    

 (175: 2000)عالم,  

 معادالت حساب مستويات درجات االختبار -6

 

 

 

 (163: 1989)المشهداني والمشهداني, 

 يجاد الصدق العامليالتحليل العاملي إل -7

 (175: 2000م, )عال                                        Spssستخدام برنامج اب

 (: تستخدم لثبات االختبار20معادلة ريتشاردسون ) -8

 

 حيث أن:
 ك: ثبات االختبار كلن
 ن: عدد بنود االختبار

 ك: تباين درجة الكلية على االختبار 2ع
  : نسبة االجابات الخاطئة على البند

 ن 
                               

        
= ك   1-ن  ( ) 

     3 –ك  2ع
                               

        
 ( ) ك 2ع
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  : نسبة االجابات الصحيحة على البند
 (326: 1997)فرج, 

 الفصل الرابع
 ج البحثنتائ

بعاااد االنتهااااء مااان اجاااراءات الصااادق والثباااات والتمياااز توصااالت الباحثاااة الاااى بنااااء اختباااار 
 ( درجة لكل إجابة صحيحة1فقرة ويصحح بإعطاء ) 66للقدرات التقويمية مكون من 

( درجاة والدرجاة الادنيا )صافرًا( وبوساط فرضاي 66ختبار )بهذا تكون الدرجة العليا لهذا االو 
 -مستويات القدرات التقويمية بالشكل ا تي: ( وقد تم ترتيب33)

 (.49.5-66المستو  العالي للقدرات التقويمية تقرب درجاتن من ) -1

 (.16.5-49.5المستو  المتوسط للقدرات التقويمية تقرب درجاتن من ) -2
كماااا فااااي  صااافر(.-16.5للقااادرات التقويمياااة تقااارب درجاتااان مااان ) المتااادنيالمساااتو   -3

 .(9ي شكل رقم )عتدالي فمنحنى التوزيع اال

 
 

 

 

 

 

 
 (9شكل )

 عتداليلمنحنى االيوضح توزيع درجات األفراد على ا

 التوصيات

 

66 49.

5 

33 16.

5 

 صفر

المستوى 

 العالي

المستوى 

 المتوسط

المستوى 

 المتدني



                                                            وندى فتاح زيدان  ميساء حممد قاسم                             ى طلبة املرحلة الثانويةبناء اختبار لقياس القدرات التقوميية لد

 566 

 -بعد االنتهاء من بناء اختبار القدرات التقويمية توصي الباحثة:
علااااى المدرساااااين القيااااام بقياااااا  القااااادرات التقويميااااة لاااااد  طلبااااة المرحلاااااة المتوساااااطة  -1

 واالعدادية.

ية وعلام الانف  تطبياق االختباار لقياا  مساتو  القادرات على الباحثين في مجال الترب -2
 التقويمية لد  الطلبة.

 :المقترحات
   :تقترح الباحثة

 جراء دراسة ارتباطية لمعرفة مستو  القدرات التقويمية وعالقتها بسعة الذاكرة.إ -1

 جراء دراسة مقارنة القدرات التقويمية بين الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين.إ   -2
 در العربيةالمصا
, مكتباااااة اإلنجلاااااو القددددددرات العقليدددددة(, 1987أباااااو حطاااااب, فاااااشاد عباااااد اللطياااااف ) -1

 المصرية, القاهرة.

, 1, طالقيدداس والتقددويم فددي التربيددة وعلددم الددنفس(, 2002ابااو حااويج ووخاارون ) -2
 دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

 , مطبعة الجمهورية, دمشق.القياس النفسي(, 1978يم )أسعد, ميخائيل ابراه -3

, علم الدنفس االحصدائي وقيداس العقدل البشدري(, 2006ول سيد, فشاد البهي ب ) -4
 دار الفكر العربي, القاهرة.

, وزارة التعلاااايم التقددددويم والقيدددداس النفسددددي(, 1990اإلمااااام, مصااااطفى ووخاااارون ) -5
 شر, جامعة بغداد, بغداد.العالي والبحث العلمي, دار الحكمة للطباعة والن

منددداهج البحدددث العلمدددي, (, 2007الااابط , محماااد ولياااد وفرياااد كامااال اباااو زيناااة ) -6
, دار المساايرة للنشاار والتوزيااع والطباعااة, 1, طتصددميم البحددث والتحليددل االحصددائي

 عمان, األردن.

, دار الفرقااان, المسدير فددي علدم الدنفس التربدوي(, 1983بلاوم, بنياامين ووخارون ) -7
 عمان.
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, دار الكتاااب العمليددات الذهنيددة ومهددارات التفكيددر(, 2005محمااد جهاااد ) جماال, -8
 الجامعي للنشر, العين, االمارات العربية المتحدة.

, دار وائااال الفدددروق الفرديدددة والتفدددوق العقلدددي(, 2008الخالااادي, ادياااب محماااد ) -9
 , عمان, األردن.2للنشر والتوزيع, ط

, دار 1, طلتربدددوي والنفسددديالقيددداس ا(, 1985الخطياااب, احماااد عيااادان عبااادا  ) -10
 الفرقان, عمان.

االختبدددارات والمقددداييس (, 2011الخطياااب, محماااد أحماااد وأحماااد حاماااد الخطياااب ) -11
 , دار الحامد للنشر والتوزيع, عمان, األردن.1, طالنفسية

, دار مندداهج البحددث التربددوي(, 1990داشود, عزيااز حنااا وأنااور حسااين الاارحمن ) -12
 الحكمة, بغداد.

القيداس والتقدويم فدي (. 2005ليوي وعرفان محماود المهاداوي )الدليمي, احسان ع -13
 , دار الكتب والوثائق, بغداد, العراق.2, طالعملية التعليمية

, دار المعرفااااااة الجامعيااااااة, قيدددددداس الشخصددددددية(, 1994ربيااااااع, محمااااااد شااااااماتن ) -14
 االسكندرية, مصر.

ار , داالختبدددارات والمقددداييس النفسدددية(, 1981الزوبعاااي, عباااد الجليااال ووخااارون ) -15
 الكتب, جامعة الموصل.

, دار الفكار للنشار والطباعاة, عماان, 2, طاالحصداء(, 2007سمور, خالد قاسم ) -16
 االردن.

دراسددة لددبعق القدددرات العقليددة لدددى طلبددة (, 2007شااراب, نضااال حماادان سااالم ) -17
 غزة. -, اطروحة دكتوراه منشورة, الجامعة اإلسالميةالجامعات الفلسطينية

, دار المااادة للنشااار 1, طمقدمدددة فدددي االحصددداء(, 2000شاااقير, فاااائق ووخااارون ) -18
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Abstract 

 The current research aims at setting a test to measure the 

evaluative abilities of the secondary stage students depending on 

Gilford’s theory, so the researcher got acquainted with the abilities 

set by Gilford (units, relationships, categories, systems, transitions 

and implications). Noting that each of these categories is divided 

into three sub-abilities (forms, symbols and senses). The researcher 

has prepared (100) items and when the researcher performed the 

apparent validity, the experts agreed to a percentage ranging from 

(87.5 - 100), she also made distinction where the test was applied on 

(400) students depending on the general distinction equation and 

(25) items were deleted for being undistinguished, also setting 

validity was calculated and applied on (100) students, (9) items 

were deleted since their correlation coefficient was unsigned 

statistically, also the researcher made the control measurements by 

retesting where it was applied on (3) students after finishing these 

measurements, the number of items were (66) items, the factorial 

validity of abilities was calculated and it was statistically singed and 

the test was ready to be applied, and the researcher made a number 

of recommendations and suggestions       . 

       key words: Evaluative Abilities - Secondary Students. 
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