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 الملخص:
 سنة. 31-31ىدف البحث احلايل اىل قياس تطور القدرات التقوميية من عمر 

ويقصددد لالقدددرات التقومييددة  سلتاددا نشددوال الن دداي الدقادد  الددق  ي دددف اىل التحقدده مددن ادلداومددات وشتا   ددا 
 مبحك مدٌن من ادلداومات وتتكون من االشكال والرموز وادلداين. والك ا عن صحت ا دلقارشت ا

( طالب وطالبة موزعٌن وفقاً لا دن  والصدا الدراسد  مدن امول متوسد  اىل 198تكوشت عينة البحث من )
 السادس االعداد  حيث قامت الباحثة لاستخدام اختبار لقياس القددرات التقومييدة الدق  قامدت لباشدو ل رسدالة ادلا سدتًن

 -واالتسدداي الددداخا  -والبنددال -( فقددرة وقامددت لددت رالات )الصدددي ال دداىر 311وتكددون االختبددار لصددورتو االوليددة مددن )
( فقرة مث 13والتحايل الداما ( كما قامت الباحثة حبساب القدرة التمييزية لفقرات االختبار ومت حقف ) -واخلطأ ادلديار 

( 66النصددفية والفاكروشبدداخ( ونعاددج الدر ددة عاددج االختبددار لصددور ا الن ا يددة )مت حسدداب الثبددات )ةعددادة االختبددار والت ز ددة 
( ونوضحت النتا ج ان القدرات التقوميية تتطدور لتطدور الدمدر حيدث ان ىندا  11وندىن در ة )صفر( لوس  فرض  قدره )

دداً لالوسدد  احلسدداا مفددراد الدينددة مددن مرحاددة عمريددة اىل مرحاددة اخددر  لداللددة ا حصددا ية وىددقا مددا يضيددد فرضددية تزايددداً ماحًو
 (.1119سنة )الديد،  31 يافورد لان القدرات التقوميية تبدن لالنمو لدد عمر 
 وقد مت صياغة عدد من التوصيات من ا 

عاج الرتلدويٌن الدداماٌن ل ادلديريدة الدامدة لارتليدة االسدتفادة مدن النتدا ج الدل توصدات الي دا الباحثدة ن ندال التددري  نو  -3
 االعتبار مستو  القدرات التقوميية. االخق لن ر

عاددج ادلسددضولٌن لوضدده ادلندداىج ةعددادة الن ددر لاةليددة ادلسددتخدمة ل الوقددت احلاضددر واعتمدداد مندداىج تضكددد عاددج تنميددة  -1
 وتطوير القدرات الدقاية ومن ا القدرات التقوميية.

 كما وضدت عدد من ادلقرتحات من ا 
 ترلو  وفقاً لن رية  يافورد لتنمية القدرات التقوميية(.ة رال دراسة جتريبية لدنوان )ن ر لرشامج  -0

 ة رال دراسة ارتباطية حول الدالقة لٌن القدرات التقوميية ولٌن كل من التفكًن االلداع  والتفكًن الناقد. -2
Abstract 

The current research aims to measure the evaluative abilities from the 
age 13-18 years. 

Evaluative abilities mean: the various types of mental activity that 
aims to verify information and its results and uncover its validity in order to 
compare it with a specific test of information and it consists of shapes, 
symbols and meanings.  
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The research sample consisted of (897) male and female students distributed 
according to gender and grade. The researcher set a test to measure 
evaluative abilities set in the master thesis. The test in its initial form consisted 
of (100) items and carried out procedures (apparent validity - construction - 
internal consistency - standard error - and global analysis) as the researcher 
did by calculating the discriminatory ability of the test items, (34) items were 
omitted, then the consistency was calculated (re-test, midterm and 
Vackronbach), the highest score on the test in its final form (66) and the 
lowest score (zero) with a hypothesis of (33) and the results indicated that the 
evaluative abilities develop with age development and that there is a 
significant increase in the arithmetic mean for the sample individuals in one 
age into another with a significant sign and this confirms Gilford's hypothesis 
that evaluative abilities start growing after the age of 12 years. 

sample members were of an average level and due to the fact that their 
arithmetic mean is within the intermediate level scores to test the evaluative 
abilities, and a statistically significant difference was found for the first and 
third grade in favor of the third grade, and a statistically significant difference 
was found between males and females in favor of (females). 

A statistical significant difference between males and females for the 
fourth and sixth grades in favor of (females) were also found.  
A statistically significant difference was also found between scientific and 
literary in favor of scientific specialization. 

The interaction between sex, grade, and specialization was not 
statistically significant. The researcher developed a number of 
recommendations, including: 
1- Educators working in the General Directorate of Education should 
benefit from a test prepared by the researcher to reveal the evaluation 
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capabilities of students when they are classified into the scientific and literary 
branch. 
2- Those responsible for developing the curricula should review the 
mechanism used at the present time and adopt approaches that emphasize the 
development and development of mental capabilities, including corrective 
capabilities. 
The researcher also made a number of proposals, including: 
1- Conducting an experimental study entitled (The Impact of an Educational 
Program According to Guilford's Theory of Development of Evaluative 
Capabilities). 
2- Conducting a correlational study on the relationship between evaluation 
capabilities and both creative and critical thinking. 

 الفصل األول
 التعريف بالبحث
 أواًل: مشكلة البحث

تدترب القدرات التقوميية من نىم القدرات الدقاية حسب ما  الت لو ش رية  افورد اال ان مناى نا احلالية تركز 
دي م ( نن الطابة ل1139عاج عمايات ادلدرفة والف م والتقكر دون االىتمام لالقدرات التقوميية ةذ ذكرت دراسة )الدباجي  

 قصوراً واضحاً ل القدرات الدقاية ومن ضمن ا القدرات التقوميية.
وش راً لددم  توفر دراسة سالقة حدول تطدور مسدار ادو القددرات التقومييدة مدن الصدا امول اىل الصدا السدادس 

 اإلعداد  قامت الباحثة هبقه الدراسة.
 يو اىل ضدرورة االىتمدام لالقددرات التقومييدة كما اكدت الدديد من الدراسات الرتلوية ومن ضمن ا دراسات ليا

 دلا ذلا دور كبًن ل لنال واو وتطور ادلفاىيم الدامية لد  الطابة.
-31لقا ارتأت الباحثة لنال اختبار لاقدرات التقوميية وقياس مسار تطور ىقه القددرات لدد  االفدراد مدن عمدر 

 سنة. 31
 ثانياً: أهمية البحث
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ل وقتنا احلاضدر عادج يقيده االسدتفادة ادلر دوة مدن افرادىدا وطاقدا م ادلختافدة، لصدفت م تركز اجملتمدات الب رية 
 ددروة ل دددرية ال تقددل نايدددة عددن الثدددروات الطبيديددة، ةذ تدددر  اغاددب الددددول واجملتمدددات نن الطاقدددة الب ددرية ىددد  وسددياة التنميدددة 

رعددايت م وال سدديما نن لدددي م الدديددد مددن احلا ددات وغا ت ددا، وان ندا ددم اموىل ىددم الطابددة لددقا فمددن ادل ددم تنميددة قدددرا م و 
اإلاا ية واالرشادية اخلاصة وادلتمايزة لاطابة كما الداديٌن وذلك عاج عك  االعتقداد السدا د نن ىدضالل الطابدة ال وتدا ون 
 اىل اىتمدددددددددددددددددددام خدددددددددددددددددددا  مكدددددددددددددددددددم قدددددددددددددددددددادرون ويسدددددددددددددددددددتطيدون تددددددددددددددددددددلر نمدددددددددددددددددددورىم وحدددددددددددددددددددل م دددددددددددددددددددكال م لأشفسددددددددددددددددددد م

 .(13  1119)غيث ولنات وطقش  
ان مدرفة الرتلويٌن والقا مٌن عاج شضون الطابة ل الفروي الفردية تزيد من قددر م ل التددرف والتنبدض لدامدال نو 
السدداو  ادلتوقدده لافددرد ل ادلواقددا ادلختافددة، شلدددا ميكددن مددن احلكددم ادلسددبه عادددج امكاشيددة صلدداح الطالددب نو ف دداو ل موقدددا 

ايم لافرد كما يساعد عاج وضدو ل ادلكان الق  يناسبو، ةذ تدترب القدرات تدايم  مدٌن، وىقا يساعد عاج االختبار الس
الدقايدددة موضدددول الدراسدددة ومدددادة البحدددث ل ميددددان القيددداس النفسددد  والدقاددد ، ولدددوال و ودىدددا دلدددا كدددان ىندددا  مقدددايي  نو 

مقدايي  ال خصدية  -دتمدداختبارات، ةذ ان ىقه ادلقايي  ااا و دت لقيداس ىدقه القددرات والفدروي الفرديدة وتقدديرىا، وت
ل دكل اساسد  عادج ًداىرة الفدروي ل الك دا عدن الدوامدل الر يسدية الدل يددد صلداح االفددراد ةذ ان  -واالختبدارات الدقايدة

الن اح ميتد ل الداده لي مل كل مكوشات ال خصية ل تفردىا من فرد اىل اخر وعماية الك دا م مدة ل كدل رلدال مدن 
ل اجملتمددده، وم مدددة ل دددكل خدددا  ل ميدددادين الرتليدددة والتداددديم، ةذ عادددج نساسددد ا تددددد اخلطددد  رلددداالت احليددداة ل امسدددرة و 

يفدة الرتليدة وادلدرسدة تكمدن ل التددرف عادج ىدقه القددرات لدٌن الطابدة والتالميدق وان تك دا عدن  وادلناىج الرتلويدة، وان ًو
يازم الرتكيز عاي ا ومراعا ا عند تصدميم الدربامج  ادلواىب والقدرات ويديد االحتيا ات والقدرات لاتالميق والطابة ومن مث

اخلاصددة لرتليددت م وتددأىيا م وتدادديم م، وان تدمددل عاددج رفدده كفددالة القدددرات اىل نقصددج حددد شلكددن ان تصددل اليددو، وك ددا 
 (.12  1119 واشب االلدال عند الطابة )شالل  

يت ددا ل حيدداة اجملتمدده نكثددر شلددا تركددز عاددج ان الن ددرة ادلداصددرة تركددز عاددج القدددرات واالدوات الددل ذلددا مدناىددا ونا
القدرات اجملردة والل ال تتدد  ل مشوليت ا مدة احملي  الدق  و ددت فيدو ومدن ىندا تددد كدل قددرة نو كفايدة شوعداً مدن نشدوال 
يز القكال وعايو اصبح من ادلمكن ان شتحدث ولأساوب  ديد ومستدًن عن ماىية التمييز ومن نين تن أ، ان الطالب ادلتم

الواعد ل ن  رلال من رلاالت القكال يدد شخصاً موىولاً اذا قام ضمن ىقا اجملال لأعمال غًن عادية مشو قادر عاج حل 
 (.11   3998ن  م كاة توا  و ل حياة )عدس  

نيدداً  ت دًن الكثدًن مددن الدراسدات ةىل اايددة وضدرورة البيبدة ادلناسددبة لنمدو القدددرات الدقايدة، فدًن  ليا يددو نن الدقكال 
الدق  ن در  الدديدد مدن  Bloom, 1964كاشدت مكوشاتدو ينمدو مدن خدالل التفاعدل ادلسدتمر مده البيبدة، ويدقكر  لادوم  

الدراسدددات الطوليدددة عادددج ادددو الدددقكال ل سلتادددا القطاعدددات السدددكاشية، ان البيبدددة ذلدددا نكدددرب ام دددر عادددج الصدددفات االشسددداشية 
لصدفات ادلتميدزة سدريداً، وةذا ت تتدوافر ال دروف ادلناسدبة لانمدو ل ىدقه ادلكتسبة خالل الفرتات الدل يكدون في دا تهدًن ىدقه ا
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ادلرحاددة احلساسددة فددتن وصددول الفددرد اىل نقصددج مسددتو  لقدراتددو يصددبح موضدده شددك وتتفدده و  ددة ش ددر  لاددوم  ىددقه مدده مددا 
 (.Bloom, 1964: p98-99عاماً تقريباً ) 21  منق montessoriتوصل اليو  موشتسور  

النفسية لاقدرات الدقاية ادلختافة تدترب ذات قدرة تنبضية عالية وى  نكثر الوسا ل فدالية الختبار ةن االختبارات 
(، من ل ذلك تأكيدد عادج 11  3992نشسب عمل نو ختصص دراس  نو شول من التدريب ل خص مدٌن )زلمد طو  

ادمي  والنفس  والتدرييب ذلا، وكقلك تأكيدد عادج التوافه ادل ين وذلك وسن التو يو السايم الختيار ادل نة واالستدداد امك
التوافه الرتلو  وذلك مبساعدة الفرد ل اختيار شول الدراسة ونشسب ادلواد الفداية او امدلية نو الفنية شلا يضمن لدو الن داح 

 والتفوي الدراس .
  اىل ضدرورة ( كما نشدار فيصدل يدوش118-116  3993، نمحد الزعيب  12  3916)عبد احلميد اذلامش   

 (.9  3998 دل الدمايات ادلدرفية وخاصة ادلركبة ل ادلقايي  واالختبارات النفسية )فيصل يوش   
كما نن الوصول اىل متايز القدرات الدقاية التقوميية ل الفبات الدمرية ادلختافة، ًو دور لددم من دا عادج عامدل 

ُ  دلياًل تنبضياً لاد مايدات ادلدرفيدة كتطبيقا دا مده القددرات الدقايدة رلتمددة، وقدد يكدون واحد نو نكثر من عامل يدط  مضشرًا
 ذلك نحد التطبيقات اجلديدة جملال عام النف  ادلدرل احلديث.

يدددد لنددال االشسددان وتنميددة قدراتددو الدقايددة اذلدددف الر يسدد  لادمايددة التدايميددة ل ايددة دولددة مددن دول الدددات ادلتقدددم 
لددي ا مدن امكاشيدات ل تنميدة عقدول نلنا  دا والدمدل عادج اسدتثمارىا حبيدث تصدبح قدادرة  والنام  ويقاس تقددم ايدة دولدة مبدا

عاج التدامل والتفاعل االجياا مه متهًنات الدصر ومبا خيدم التو  ات التنموية ل الدولة ولقلك نصبح الدمل عاج تنميدة 
 (.31  1113دم والرق  )احلاية  الدقول وتطويرىا ذا ااية كبًنة ولات الن اح ل ىقا اجملال نساس التق

يدد التدايم نىم استثمارات اجملتمدات وال دوب ادلتقدمة الل تسدج دوماً لان وض لطاقا ا وامكاشيا ا الب رية 
مبددا وقدده اسددتقالليت ا وسددياد ا وتطويرىددا ةذا يسددتثمر التدادديم مددورداً مددن نىددم مددوارد اجملتمدده اال وىددو قدددرات نفددراده وطاقددا م 

 (.33  1131ية لتحقيه نكرب عا د من التنمية ل اجملاالت كافة )السامرا    القىن
فمرحاة ادلراىقة ى  مرحاة التطور الدقا  الل يصبح في ا الفرد قدادراً عادج التفسدًن والتوافده مده البيبدة ومده ذاتدو 

ىر النمو وااا نيضاً الن ادلكاشة الدقايدة ولقا يكون النمو الدقا  وتطويره ذا ااية ل دراسة ادلراىقة لي  فق  مشو احد ًوا
تدد عاماًل زلدداً ل تقوًن قدرات الفرد واستدداده وش راً الن فرتة ادلراىقة ى  فرتة اتسال اخلربات فتشو يصبح مدن الضدرور  

قاً ويدد ذلك ذا لام تمٌن نن يتدرفوا عاج القدرات الدقاية لامراىه ويقوموىا، ويكتسب مثل ىقا التقييم قيمتو ةذا كان دقي
ناية خاصة لالنسبة لامرلٌن القين توا   م م مة تقدًن مناىج مال مة لرتلية ال باب كما ان سضال االختبار ادل ين يكون 
عاج قدر كبًن من االاية ل ىقه ادلرحاة ولقا يصبح من الضرور  لامو  ٌن ادل نيٌن مناق ة اخلط  ادلستقباية من  اشب 

كدان ادلفدروض اخلدروج لتخطدي  م دين سدايم، كدقلك فدتن التقددير السدايم قددر االمكدان لقددرات ادلراىده   قدرات االفراد، اذا
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الدقاية يكون مساعداً ايضاً لآللدال وغدًنىم مدن ادل تمدٌن لال دباب والدقين يدأماون ل تقددًن تداديم وخدربات اخدر  لا دباب 
 (.69  3911ر صالحية )هبادر  حىت تكون ترليت م مضدية لتكون نفراد اكثر كفالة ومواطنٌن اكث

تكمددن نايددة الدراسددة ل تددوفًن وتاقدد  ضددولاً عاددج مسددار اددو القدددرات التقومييددة مددن الصددا امول ادلتوسدد  اىل 
 السادس اإلعداد  والتدرف عاج الفروي لٌن مرحاة عمرية واخر  ل القدرات التقوميية.

 ثالثاً: حدود البحث: 
 تقتصر حدود البحث الحالي على:

 .1111-1139تقتصر احلدود الزمنية لادام الدراس   حدود الزمنية:ال -0
 يتحدد البحث احلايل لادلدارس الثاشوية دلركز مدينة ادلوصل.الحدود المكانية:  -6
 ( سنة.31-31متثل طابة ادلدارس الثاشوية من الصا االول اىل السادس االعداد  من عمر ) الحدود البشرية: -3
 ود البحث ادلدرفية لالقدرات التقوميية.تتحدد حد الحدود المعرفية: -4

 رابعًا: أهداف البحث
 ( سنة.31-31التدرف عاج ادلسار التطور  لاقدرات التقوميية لد  الطابة من عمر )  -3
 التدرف عاج الفروي لٌن اجلنسٌن ل القدرات التقوميية لكل مرحاة من ادلراحل الدمرية. -1

 خامساً: تحديد المصطلحات
 :القدرات التقويمية

( لأكا  القالاية عاج التحايل وادلقارشة والتقييم إلصدار القرار وتدتمد عاج م ارة التقوًن 3981عرف ا  يافورد )
 (.1136، 36لافرد وترل  لتنمية النم  التفكًن  النقد  )رلاة اذلندسة والتكنولو ية، الددد

قه من ادلداومات وشتا   ا والك ا (  سلتاا نشوال الن اي الدقا  الق  ي دف اىل التح3911كما عرف ا )
 ( وتتكون القدرات التقوميية من عدد من القدرات التقوميية 1133عن صحت ا مبقارشت ا مبحك مدٌن )ال يخ  

  تقويم وحدات األشكال: -0
وتقدداس لاختبددار امشددكال ادلتطالقددة وفيددو : تتدادده مبددد  مطالقددة االشددكال وقدددرة الفددرد عاددج نن يقددوم لادلطالقددة

ادلفحو  نن ودد ما ةذا كان كل شكل من امشكال الل يتضمن ا السضال يتطاله من شكل مر د  ويقتض   يطاب من
 (.1133ذلك القيام لدماية ادلقارشة وادلزاو ة، لاحكم عاج مد  توحد امشكال )ال يخ  

 تقويم وحدات الرموز: -6
وامرقدددام وت  دددر لصدددورة نساسدددية ل تتداددده لادلداومدددات الدددل تكدددون ل شدددكل رلدددرد يتكدددون مدددن احلدددروف والرمدددوز 

 (.1133ادل كالت الاف ية والدددية حينما ال يكون الرتكيز عاج مداين ا )ال يخ  
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  تقويم وحدات المعاني: -3
ويقاس لاختبار الكامات ادلتطالقة وفيو يطاب من : تتداه لالكامات ومد  مطالقة الكامات دلدىن احملدد مسبقاً 

ل ادلدىن لكامة ادلر دية من لٌن نرلددة احتمداالت اختياريدة كا دا مرادفدات الكامدة ادلر ديدة ادلفحو  نن ينتق  نقرب كامة 
 (.1133ويدد اموزان النسبية لدر ة الت الو لٌن كل احتمال من االحتماالت االختبارية والكامة ادلر دية )ال يخ  

 تقويم العالقات بين األشكال: -4
ية، احلكددم عاددج الدالقددات االدراكيددة واالجتاىددات الصددحيحة ل شددكال ويقدداس لاختبددارات تقدددير الزوايددا اذلندسدد

 (.1133والدالقات احملددة لٌن امشكال ونقرب عالقة لٌن شكاٌن )ال يخ  
  تقويم العالقات بين الرموز: -5

 ويقاس لاختبار مداجلة الرموز ويتخدق صديهة اختبدارات القيداس ادلنطقد  ل زلتدو : ويتداه لالرموز ومداين الرموز
 (.1133رمز  واختيار الكامات ادلرتبطة واختبار امزواج ادلت اهبة )ال يخ  

 تقويم العالقات بين المعاني: -6
)ن  اشتدداج الدالقددات( ادلرتادفددات الاف يددة وادلتضددادات الاف يددة  ويقدداس لاختبددار الكامددات ادلرتبطددة وفيددو يدددرض 

امزواج االخددددر  كاحتمدددداالت اختياريددددة وعاددددج  عاددددج ادلفحددددو  زوج مددددن الكامددددات لين مددددا عالقددددة واضددددحة ورلموعددددة مددددن
 (.1133ادلفحو  نن خيتار من ا نقرب زوج يدرب عن الدالقة ادلطاولة )ال يخ  

 تقويم فئات األشكال: -7
ويقدداس لاالختبددارات الددل تتطاددب مددن ادلفحددو  احلكددم عادددج  ويتدادده لقدددرة الفددرد عاددج احلكددم عاددج الفبددات 

واختبار نشسدب زوج ل شدكال ونشسدب زلدك لاتميدز لدٌن فبدات امشدكال وادلزاو دة  ماللمة الفبات، مثل اختبار نشسب فبة
 (.1119لٌن امشكال )الديد، 

  تقويم فئات الرموز: -8
ويقداس لاختبدار افضدل فبدة لتصدنيا امعدداد ونفضدل جتميده لاكامدات  ويتداه لقدرة الفرد عاج جتميه الكامدات 

 (.1119الديد، )حسب القافية( واشتقال الكامات حسب خصا ص ا )
 تقويم فئات المعاني: -9

 احلكددددددددددددددم عاددددددددددددددج فبددددددددددددددة لاشتقددددددددددددددال اسددددددددددددددم الفبددددددددددددددة وفيددددددددددددددو يطاددددددددددددددب مددددددددددددددن ادلفحددددددددددددددو  نن ودددددددددددددددد ن  فبددددددددددددددة
 (.1119)من لٌن فبات  الث( تنطبه عاج نرلدة كامات واختبار نشسب فبة لاكامات )الديد، 

 تقويم منظومات األشكال: -02
شددكال ادلنسددقة داخايدداً ونقددرب سالسددل نشددكال احلكددم عاددج تددوازن امشددكال ونفضددل موضدده عاددج خريطددة، وام

 (.1119واالجتاىات ادلكاشية ادلت اهبة )الديد، 
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 تقويم منظومات الرموز: -00
احلكم عاج الدالقة لٌن سالسل امعداد وفيو يدط  ادلفحو  ساساة من امعداد مث يطاب منو يديد نشسدب 

ٌن  الث مبادئ زلتماة واالختبار الثاين ىو االعداد البديدة عماية حسالية تصا ادلبدن والقاعدة السا دة ل الساساة من ل
 (.1119وفيو يطاب من ادلفحو  نن ينتق  من لٌن رلموعة امعداد لدداً من حيث اشت ام اجملموعة )الديد، 

 تقويم منظومات المعاني: -06
 (.1119)الديد، يطاه عايو عامل  التقوًن ادلدتمد عاج اخلربة  نو  التقوًن ل ضول زلك الف م الدام  

 تقويم تحويالت األشكال: -03
احلكم عاج اعادة الرتتيب والتفسًنات الفنية واختبار احلكم عاج نقل عدد من احلركات الل تطدرن عادج ال دكل 

 (.3918ادلر د  )الو حطب، 
 تقويم تحويالت الرموز: -04

ر الثداين ىدو اختبدار حدل نن وكم ادلفحو  ىل من ادلمكن ضلت كامة من اعادة ترتيب كامة اخر ؟ واالختبا
ال فرة وفيو يدطج لامفحو  مخ  قواعد تتداه لن ام الرتميز )ال فرة( مث يدط  ل كل سضال كامتٌن وعايو نن يقدرر ن  

 (.3918الكامتٌن ترمجت لدقة )الو حطب، 
 تقويم تحويالت المعاني: -05

عايددو نن يقددرر نفضددا ا واسددونىا ل اشتقددال الندداتج وفيددو يدطدد  ادلفحددو   ددالث نشدديال لدياددة ميكددن الددرل  لين ددا و 
صناعة ش ل  الث، واختبار التهًنات وفيدو يدطد  ادلفحدو   دالث اشديال ميكدن نن تسدتخدم ل يقيده غدرض مددٌن وعايدو 

 (.3918نن ينتق  نفضا ا ونسونىا )الو حطب، 
 تقويم تضمينات األشكال: -06

تخطدي  التنافسد  واحلكدم عادج تفصديالت ىو القدرة عاج ختطي  ختطدي  الطدري والتخطدي  لددا رة ك رلا يدة وال
 (.3918امشكال )الو حطب، 

 تقويم تضمينات الرموز: -07
 (.3918عماية االستنباي لاستخدام اختبارات القياس ادلنطق  والل تصاغ ل زلتو  رمز  )الو حطب، 

 تقويم تضمينات المعاني: -08
وافضددل مقاييسددو اختبددارات القيدداس ادلنطقدد  ويسددمج  التقددوًن ادلنطقدد   نو  التقددوًن ل ضددول احملكددات الداخايددة  

 (.3918الل تتطاب االختبار من متددد )الو حطب، 
 (:0988وقد تبنت الباحثة التعريف النظري لجيلفورد )
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( تقددده ضددمن وحددددات لددددد Evaluation Abilites(  عبدددارة عددن قددددرات تقومييددة )Guilford يافددورد ) -3
مايات التحقه من صحة البياشات نو ادلداومات عن طريه ( وتتداه لدoperation Dimensionالدمايات )

 (.3981مدرفة اتفاق ا مه ن  زلك من احملكات ادلدروفة نو احملددة مسبقاً )الو حطب وعثمان  
 التعريف االجرائي للقدرات التقويمية: 

والتحدددويالت  وىددد  قددددرة الطالدددب عادددج احلكدددم عادددج االشدددكال والرمدددوز وادلدددداين والدالقدددات والفبدددات وادلن ومدددات
 والتضمينات وتقاس لالدر ة الل وصل عاي ا الطالب عند ا التو عن االختبار الق  قامت لبنا و الباحثة.

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

اطادت الباحثة عادج عددد مدن دراسدات سدالقة حدول موضدول القددرات التقومييدة، ةال نكدا ت جتدد دراسدة مباشدرة 
 لقا ستقوم الباحثة لدرض الدراسات الل تصات ةلي ا  لتطوير القدرات التقوميية،

(: )دراسة عامليةة لةبعا القةدرات العقليةة فةي مةوج نمةوور جيلفةورد لةد   ةال  6227دراسة أبو ناشي ) -1
 الجامعات(.

ىدف الدراسة ىو ا رال دراسة عاماية لقدرتٌن من القدرات الدقايدة، وادا قددرة التقدوًن ل زلتدو  الرمدوز ضدمن 
 الست لنموذج لنية الدقل جليافورد وقدرة التفكًن الناقد. النواتج

( طالبددداً وطالبددة مددن لددٌن طددالب وطالبدددات الفرقددة الثاشيددة والرالدددة لأقسدددام 813لاهددت عينددة الدراسددة امساسددية )
ة الثاشية والثالثة االقتصاد ادلنزيل واالعالم  الرتلو  ومن طالب الفرقة الرالدة لقسم تكنولو يا التدايم وقسم البيولو   لالفرق

 من كاية الرتلية.
( طالددب وطالبددة تكوشددت 636( طالبددة وطالددب ونصددبح الدينددة الن ا يددة لادراسددة احلاليددة )362وقددد مت اسددتبداد )

 -ندوات الدراسة من 
 اختبار التفكير الناقد وتشتمل على: -1

اختبددار كورشيدددل التفكددًن الناقدددد  3913اختبددار التفكدددًن الناقددد، اختبدددار التفكددًن الناقدددد مددن اعدددداد الددراىيم و يدددو 
 ونسفرت الدراسة عن النتا ج التالية 

و ود عامل تقوًن الوحدات الرمزية والفبات والدالقات وامش مة، ا  نن عامل التقوًن كان نحد نفضل الدوامل الل  -3
 توصات الي ا الدراسة.

 (11  1118)الو شاشيئ،  دلسامات واالستنتاج.كما توصل اىل لدم التمايز ل اختبار التفكًن الناقد وخاصة ل مدرفة ا -1
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(: )المحتةةو  السةةيمانتي وتةةعثيرا علةةى النةةواتا العقليةةة السةةتة: الوحةةدات  الفئةةات  6204دراسةةة العلةةي بةة  ) -6
 العالقات  التحويل  المنظومة  التضمين(.

وحددات، الفبدات، الدالقدات، ىدفت الدراسة اىل مدرفة احملتو  السيماشل وتدأ ًنه عادج الندواتج الدقايدة السدتة )ال
التحويددل، ادلن ومددة، التضددمٌن(، لددد  ادلرحددة االعداديددة ل الدددراي ل زلاف ددة شينددو  وقددد مت التأكددد مددن صددحة الفرضددية  ال 

 التخصص( . -تو د فروي دالة احصا ياً ل مستو  مداومات احملتو  السيماشل وفقاً دلتهًن )اجلن 
( طالددب وطالبددة ل الصددا الرالدده االعددداد  مددن كددال التخصددص 611وتكوشددت عينددة البحددث امساسددية مددن )

 ( مدارس اعدادية لابنات والبنٌن.1مت اختبارىم لالطريقة الد وا ية الطبقية موزعة عاج ) الدام  وامدا.
وقدددد مت التحقددده مدددن الصددددي مبضشدددرات عددددة ىددد  صددددي احملتدددو  لنوعيدددو )الصددددي ال ددداىر  والصددددر ادلنطقددد ( 

صدي الداما  نما لالنسبة لثبات اختبار احملتو  السيماشل والنوا ج الدقاية فقد حسب لطرا ه عدة من دا، وصدي البنال وال
(، وطريقددة الفاكروشبدداخ، وكددان كددال 11طريقددة اعددادة االختبددار، الثبددات لطريقددة االتسدداي الددداخا  وطريقددة ريت ددارد سددون )

شتقت لالختبارين الدر دة ادلدياريدة لكدل مدن الطدالب والطالبدات االختبارين لفروع ما ادلتدددة يتمتدون لثبات  يد، وقد ا
 دلدرفة مواقه نفراد الدينة، وقد مت استخراج اخلطأ ادلديار  لالختبارين.

وقددد توصددات اىل نن نفددراد الدينددة كدداشوا ضددمن ادلسددتو  الدددايل كمددا و دددت فددروي دالددة احصددا ية لصددا  االشدداث 
 (.1133التخصص الدام  )الدا  لك،  وكقلك و ود فروي دالة احصا ياً لصا 

 (:6209دراسة العبايجي والعكيدي ) -3
 )قياس مستو  القدرات التقويمية لد   لبة المرحلة االعدادية(

ىددددفت الدراسددددة احلاليددددة اىل لندددال اختبددددار لاقدددددرات التقومييددددة وقيددداس مسددددتو  ىددددقه القددددرات لددددد  طابددددة ادلرحاددددة 
ف عاددج الفددروي ل مسددتو  ىددقه القدددرات وفقدداً دلتهددًن اجلددن  والتخصددص وتكوشددت اإلعداديددة )اخلددام  االعددداد ( والتدددر 

( طالب وطالبة من طابة ادلرحاة االعدادية ولتحقيه نىداف البحث قامت الباحثتان لبنال اختبدار 211عينة الدراسة من )
شات احصا ياً دلدت النتدا ج عادج نن ( فقرة ولدد تطبيه االختبار عاج الدينة ومداجلة البيا91لاقدرات التقوميية مكون من )

افددراد الدينددة لدددي م مسددتو  عددالا مددن القدددرات التقومييددة وال تو ددد فددروي ل ىددقه القدددرات تبددداً دلتهددًن  اجلددن  والتخصددص 
 (.1139)الدباجي  والدكيد ، 

 مناقشة الدراسات السابقة
 سيتم مناق ة الدراسات السالقة من حيث 

لدراسات السالقة فمن ا من كان ىدف ا لنال اختبار لاقدرات الدقاية والتقوميية مثل دراسة امىداف تنوعت نىداف اأواًل: 
( ولدم الدراسات كان ىدف ا التحايل الداما  لاقدرات الدقايدة نو التقومييدة مثدل دراسدة )الدو 1133)الدا  لك، 

(، نما الدراسة 1136دكيد ، (، ولدض ا كان ىدف ا قياس نو رصد القدرات الدقاية )الدبا   وال1118شاشيئ، 
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احلالية فكان ىدف ا لنال اختبار القدرات التقوميية وقياس مستو  القدرات التقوميية لد  طابة ادلرحاة الثاشويدة وتتبده 
 سًن او القدرات التقوميية من االول متوس  اىل السادس اإلعداد .

 ( كمددددددددددددددددا ل دراسددددددددددددددددة636-211مددددددددددددددددن حيددددددددددددددددث الدينددددددددددددددددة تراوحددددددددددددددددت عينددددددددددددددددات الدراسددددددددددددددددات السددددددددددددددددالقة )ثانيةةةةةةةةةةةةةةةةًا: 
(، نما الدراسة احلالية فقد استخدمت عينات متدددة من دا مغدراض البندال ولادد عددد 1118)الو شاشيئ والدباجي  

( طالددب وطالبددة مددوزعٌن مددن امول ادلتوسدد  اىل السددادس 198( ولاددد عدددد افددراد الدينددة االساسددية )611افرادىددا )
 اإلعداد .
قامدددت لبندددال اختبدددار لقيددداس القددددرات الدقايدددة والتقومييدددة كدراسدددة )الدبددداجي  والدكيدددد ،  مد دددم الدراسددداتثالثةةةًا: االدا : 
( فقدددرة متتددددت 66فقدددرة( نمدددا الدراسدددة احلاليدددة فقدددد قامدددت لبندددال ) 91( وتراوحدددت فقدددرات االختبدددارات مدددن )1139

 لالصدي والثبات والتميز.
 الوسا ل االحصا ية  

 كالتحايدددددددددددددددددددل الدددددددددددددددددددداما  مثدددددددددددددددددددل دراسدددددددددددددددددددة  اسدددددددددددددددددددتخدمت الدراسدددددددددددددددددددات السدددددددددددددددددددالقة وسدددددددددددددددددددا ل احصدددددددددددددددددددا ية
(، نمدددا الدراسدددة احلاليدددة فسدددتقوم الباحثدددة لاسدددتخدام وسدددا ل 1133( ويايدددل التبددداين و)الداددد  لدددك، 1118)الدددو شاشددديئ، 

 احصا ية مال مة لبياشات حبث ا.
 النتائا: 

الا ولدضدد ا  توصددات الدراسددات السددالقة اىل شتددا ج متباينددة فمن ددا توصددات اىل ان القدددرات التقومييددة مبسددتو  عدد
 كاشت يايل عاما  فق  لاقدرات، وستقوم الباحثة مبناق ة شتا ج حبث ا مه شتا ج الدراسات السالقة.

 مد  االستفاد  من الدراسات السابقة:
 من خالل اطالل الباحثة عاج الدراسات السالقة مت االستفادة من الدراسات السالقة اواًل: 
 وتسميت ا. التدرف عاج القدرات الفرعية اعدادىا -3
 التدرف عاج كيفية اعداد الفقرات لقياس كل واحدة القدرات الفرعية من القدرات التقوميية. -1
 االستفادة من الوسا ل االحصا ية الل استخدمت ا الدراسات السالقة ل لنال االختبارات ويايل النتا ج. -1
 الوا ب التطبيه عاي ا. من خالل الدراسات السالقة استطاعت الباحثة يديد عدد افراد الدينة -3
 االستفادة من الدراسات السالقة ل مناق ة النتا ج الل توصات اليو الباحثة. -2

 الفصل الثالث
 إجراجات البحث

 مجتمع البحث: -0
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 يتحدد رلتمه البحث لادلدارس ادلتوسطة واإلعدادية ل مركز زلاف ة شينو .
 عينة البحث: -6

مده جتدر  عايدو الدراسدة وخيتارىدا الباحدث وفقداً لقواعدد خاصدة لتمثدل اجملتمده )يقصد لالديندة  لأكدا  دزل مدن اجملت
 (.363  1111متثياًل صحيحاً( )الدزاو ، 

لهرض اختيار عينة شلثادة لام تمده مت اختيدار عيندة ع دوا ية طبقيدة ولنسدبة مدن اجملتمده الكاد  وهبدقا يكدون عددد 
ن امول متوسددد  اىل السدددادس اإلعدددداد  كمدددا ل  ددددول ( طالدددب وطالبدددة مدددوزعٌن عادددج الصدددفوف مددد198نفدددراد الديندددة )

 (.3رقم)
 ( 0جدول )

 يومح توزيع أفراد العينة حسب الصف والجنس والفرع
 %6النسبة  العدد أفراد المجتمع ت
 92 3861 امول ذكور 3
 11 3311 امول ةشاث 1
 311 6668 الثالث ذكور 1
 16 3112 الثالث ةشاث 3
 21 1391 راله عام  ذكور 2
 62 1162 راله عام  ةشاث 6
 31 162 راله ندا ذكور 8
 39 961 راله ندا ةشاث 1
 89 1918 سادس احيا   ذكور 9
 313 2391 سادس احيا   ةشاث 31
 29 1918 سادس تطبيق  ذكور 33
 16 3111 سادس تطبيق  ةشاث 31
 38 1126 سادس ندا ذكور 31
 13 3662 سادس ندا ةشاث 33
 198 33131 مولاجمل 
  أدا  البحث: -3
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)ىددو عبددارة عددن اختبددار لاقدددرات التقومييددة. ويقصددد لاالختبددار  تقدددًن رلموعددة مددن امسددباة ينبهدد  حا ددا وشتي ددة 
 -Lehmanإل الات الفرد عاج مثل ىقه الساساة من امسباة يصل عاج مقياس خلاصية من اخلصا ص ذلك الفرد()

mehernen: 2003: 8.) 
لباحثة لاستخدام اختبار القدرات التقوميية الق  نعدتو من رسالت ا لاما سدتًن ادلوسدومة )القددرات وقد قامت ا

( فقرة  66( قدرة فرعية وتكوشت من )31التقوميية لد  طابة ادلرحاة الثاشوية( لاالعتماد عاج ش رية ) افورد( وىو يقي  )
 (.1كما ل اجلدول )

 
 

 (6جدول )
 لفرعية حسب تصنيف جيلفورديومح القدرات التقويمية ا

 نوع الناتا
 نوع المحتو 

 معاني رموز أشكال
 تقوًن وحدات ادلداين تقوًن وحدات الرموز تقوًن وحدات امشكال وحدات
 تقوًن الدالقات لٌن ادلداين تقوًن الدالقات لٌن الرموز تقوًن الدالقات لٌن امشكال عالقات
 تقوًن فبات ادلداين الرموز تقوًن فبات تقوًن فبات امشكال فبات

 تقوًن من ومات ادلداين تقوًن من ومات الرموز تقوًن من ومات امشكال من ومات
 تقوًن يويالت ادلداين تقوًن يويالت الرموز تقوًن يويالت امشكال يويالت
 تقوًن تضمينات ادلداين تقوًن تضمينات الرموز تقوًن تضمينات امشكال تضمينات
ه االختبار لصدي ًاىر  وعاما  وصدي لنال، كما نشو يتمته لتمييز عايل، ةذ تراوحت القوة التمييزية ما ويتمت 

 (.1211( و بات )1211نو نكثر(، كما نشو يتمته لثبات اعادة اختبار مقداره ) 11لٌن )
 الوسائل االحصائية -4

صدددددا ياً فقدددددد مت اسدددددتخدام الوسدددددا ل لهددددرض يقيددددده نىدددددداف البحدددددث وفرضدددددياتو ويايدددددل البياشدددددات ومداجلت دددددا ةح
( حولددت ادلداومددات اىل نرقددام Spssاإلحصددا ية لاإلسددتداشة لدداخلبًن اإلحصددا   ولرشددامج ادلداجلددة اإلحصددا ية الددق  يرمددز لددو )

 وعوجلت لالوسا ل اإلحصا ية اةتية 
 مدامل االرتبايالقيمة التائية بداللة معنوية:  -0

 

 
 ت =

 ر

 1ر -7
 1 -ن 
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 حيث نن 
 ر  مدامل اإلرتباي

 م الدينةن  ح 
 (139  1118)مسور، 

 
 
 
 
 
 حلساب صدي البنال  معامل ارتباط بيرسون: -6
 
 
 
 

 حيث نن 
 ر  مدامل ارتباي لًنسون

 ن  عدد نفراد الدينة
 مج  اجملمول

 س  الدر ة ل احلالة اموىل )التطبيه امويل(
    الدر ة ل احلالة الثاشية )التطبيه الثاين( 

 (123  1118)مسور،  
 

 ل الرابعالفص
 عرض النتائا ومناقشتها
 نتائا الهدف األول:

 قياس تطور مسار نمو القدرات التقويمية. وتقاس من خالل:

 س( )مج ص( ج)م –س ص  جن م
                               

 [  1ص(  ج)م -( 1ص ج[ ] )ن م 1س(  ج)م -1س مج]ن        
 ر =



 مجلة درادات موصلية
 مجلة دورية رلمية محكمة ، تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية

ISSN. 1815-8854 

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرين الثاني( ، 65مجلة درادات موصلية ، العدد )

 

 
(711) 

قيدددداس مسددددتو  القدددددرات التقومييددددة حبسددددب ادلراحددددل الدراسددددية ي  ددددر مددددن  -3
 ( اموساي احلسالية لاصفوف ادل مولة لديندة البحدث ودلدرفدة مسدتو  كدل صدا مدن الصدفوف3خالل اجلدول رقم )

ل كدددل واحددددة مدددن القددددرات الفرعيدددة مت حسددداب النسدددبة ادلبويدددة ل وسددداي احلسدددالية لكدددل صدددا ل كدددل وحددددة مدددن 
 الوحدات.

 
 
 
 
 
 
 ( 3جدول )

 مستو  القدرات التقويمية وفقاً للمراحل الدراسية
 التضمينات التحويالت المنظومات الفئات العالقات الوحدات المرحلة الدراسية

امول 
 متوس 

الوس  
 821126 82893 222911 123913 621336 821133 حلسااا

 %11291 %13211 %11236 %11263 %13233 %112331 ادلستو 

الثالث 
 متوس 

الوس  
 828133 829923 623883 126981 621339 923122 احلساا

 %12238 %13218 %12266 %122199 13213 %12219 ادلستو 

الراله 
 االعداد 

الوس  
 826369 12311 623311 129332 628192 921363 احلساا

 %12211 %12213 %12221 %12281 12211 %12281 ادلستو 

السادس 
 االعداد 

الوس  
 123313 121382 628161 121382 621111 923111 احلساا

 %16226 %12226 %16262 12222 162111 %12298 ادلستو 
 1122221 1123339 1221183 1326231 1621891 1223621الوس   الكا 



 مجلة درادات موصلية
 مجلة دورية رلمية محكمة ، تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية

ISSN. 1815-8854 

 هـ2440ربيع الثاني-0202تذرين الثاني( ، 65مجلة درادات موصلية ، العدد )

 

 
(711) 

 التضمينات التحويالت المنظومات الفئات العالقات الوحدات المرحلة الدراسية
 احلساا
 %99298 %99298 %99299 %3112119 %992911 %992991 ادلستو 

 مستو  الوحدات: -0
 ( ان اموسددددددددددددددددددددددداي احلسدددددددددددددددددددددددالية لاطابدددددددددددددددددددددددة ل الصدددددددددددددددددددددددفوف 1شالحددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددالل اجلددددددددددددددددددددددددول )

السدادس( قدد تزايددت ل الصدا االول اىل الصدا السدادس وىدقا يددين حصدول تطدور او ادو ل  -الراله -الثالث -)امول
%( 112331رلال الوحدات عرب ادلراحل الدمريدة وكدقلك يوضدح تزايدد النسدب اذا كاشدت شسدبة الوحددات لاصدا االول )

الصدددا الرالددده اذ ان فدددري ادلرحادددة الدمريدددة  %( وتقريبددداً ل شفددد  النسدددبة لدددد  طابدددة12219وتطدددورت لاصدددا الثالدددث اىل )
 -%( كما موضح ل ادلخط  البياين 12298طفيا اال اكا تزداد لد  الصا السادس اذا كاشت )

 
 (: مستويات القدرات التقويمية وفقاً للصف الدراسي )الوحدات(0شكل )

 مستو  العالقات: -6
 ( ان اموسددددددددددددددددددددددداي احلسدددددددددددددددددددددددالية لاطابدددددددددددددددددددددددة ل الصدددددددددددددددددددددددفوف 1شالحددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددالل اجلددددددددددددددددددددددددول )

السدادس( قدد تزايددت ل الصدا االول اىل الصدا السدادس وىدقا يددين حصدول تطدور او ادو ل  -الراله -الثالث -)امول
%( 13233رلددال الدالقددات عددرب ادلراحددل الدمريددة وكددقلك يوضددح تزايددد النسددب اذا كاشددت شسددبة الدالقددات لاصددا االول )

( اال اكدا 12211%( وتدزداد لدد  طابدة الصدا الرالده )13213قريباً لاصدا الثالدث فدري ادلرحادة الدمريدة )وشف  النسبة ت
 -%( كما موضح ل ادلخط  البياين 162111تزداد لد  طابة الصا السادس اذا كاشت )
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 قات((: مستويات القدرات التقويمية وفقاً للصف الدراسي )العال6كل )

 مستو  الفئات: -3
 ( ان اموسددددددددددددددددددددددداي احلسدددددددددددددددددددددددالية لاطابدددددددددددددددددددددددة ل الصدددددددددددددددددددددددفوف1شالحددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددالل اجلددددددددددددددددددددددددول )

السددادس( قددد تزايدددت ل الصددا االول اىل السددادس وىددقا يدددين حصددول تطددور او اددو ل رلددال  -الرالدده -الثالددث -)امول
ا تقل ل كل طفيا لد  طابة %( اال اك12299%( وتزايدت لد  الصا الثالث اىل )11263الفبات لاصا االول )

 -%( كما موضح ل ادلخط  البياين 12222( وكقلك لد  طابة الصا السادس اىل )12281الصا الراله اىل)
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 (: مستويات القدرات التقويمية وفقاً للصف الدراسي )الفئات(3شكل )

 مستو  المنظومات: -4
 ن اموسددددددددددددددددددددددداي احلسدددددددددددددددددددددددالية لاطابدددددددددددددددددددددددة ل الصدددددددددددددددددددددددفوف ( ا1شالحددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددالل اجلددددددددددددددددددددددددول )

السددادس( قددد تزايدددت ل الصددا االول اىل السددادس وىددقا يدددين حصددول تطددور او اددو ل رلددال  -الرالدده -الثالددث -)امول
%( 11236ادلن ومدددات عدددرب ادلراحدددل الدمريدددة وكدددقلك يوضدددح تزايدددد النسدددب اذا كاشدددت شسدددبة ادلن ومدددات لاصدددا االول )

%( وتقريبددداً ل شفددد  النسدددبة لدددد  طابدددة الصدددا الرالددده اذ ان فدددري ادلرحادددة الدمريدددة 12266ىل )وتطدددورت لاصدددا الثالدددث ا
 -%( كما موضح ل ادلخط  البياين 16262طفيا اال اكا تزداد لد  طابة الصا السادس اذا كاشت )
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 منظومات((: مستويات القدرات التقويمية وفقاً للصف الدراسي )ال4شكل )
 مستو  التحويالت: -5

 ( ان اموسددددددددددددددددددددددداي احلسدددددددددددددددددددددددالية لاطابدددددددددددددددددددددددة ل الصدددددددددددددددددددددددفوف 1شالحددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددالل اجلددددددددددددددددددددددددول )
السددادس( قددد تزايدددت ل الصددا االول اىل السددادس وىددقا يدددين حصددول تطددور او اددو ل رلددال  -الرالدده -الثالددث -)امول

%( 13211شسدددبة التحدددويالت لاصدددا االول )التحدددويالت عدددرب ادلراحدددل الدمريدددة وكدددقلك يوضدددح تزايدددد النسدددب اذا كاشدددت 
%( اال اكدا تدزداد لدد  12213%( وتطورت النسدبة لدد  طابدة الصدا الرالده اىل )13218وتطورت لاصا الثالث اىل )

 -( كما موضح ل ادلخط  البياين 12226طابة السادس اىل )

 
 للصف الدراسي )التحويالت( (: مستويات القدرات التقويمية وفقاً 5شكل )

 مستو  التضمينات: -6
 ( ان اموسددددددددددددددددددددددداي احلسدددددددددددددددددددددددالية لاطابدددددددددددددددددددددددة ل الصدددددددددددددددددددددددفوف 1شالحددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددددددالل اجلددددددددددددددددددددددددول )

السدادس( قدد تزايددت ل الصدا االول اىل الصدا السدادس وىدقا يددين حصدول تطدور او ادو ل  -الراله -الثالث -)امول
%( 11291تزايد النسب اذا كاشت شسبة التضمينات لاصا االول ) رلال التضمينات عرب ادلراحل الدمرية وكقلك يوضح

( اال اكدا تدزداد لدد  طابدة الصدا 12211%( وتطدورت لدد  طابدة الصدا الرالده )12238وتطورت لاصا الثالدث اىل )
 -%( كما موضح ل ادلخط  البياين 16226السادس اىل )
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 التقويمية وفقاً للصف الدراسي )التضمينات( (: مستويات القدرات6شكل )

 الهدف الثاني: الفروق في مستو  القدرات التقويمية حسب الجنس والصف.
 الفروقات في المرحلة المتوسطة: -أ

 ( االوساي احلسالية واالضلراف ادلديار  لاقكور واالشاث ل الصا االول والثالث.3ي  ر من خالل  دول )
 ( 4جدول )

 حسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات وفقاً لمتغير الجنس والتخصصاالوساط ال
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف الجنس

 ذكور
 1266193 1921313 92 اول
 1211331 3328313 311  الث
 3268111 3121191 118 كا 

 اشاث
 3268333 3823818 11 اول
 1293831 3129316 16  الث
 3218861 312622 361  كا

 كا 
 2211816 3121189 388 اول
 3212681 3621836 131  الث
 2212339 3328838 192 كا 
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 ي  ر من خالل اجلدول نن 
 (.12366193( ولاضلراف مديار  )1921313الوس  احلساا لاقكور ل الصا امول ) -3
 (.1211331مديار  )( ولاضلراف 3328313الوس  احلساا لاقكور ل الصا الثالث ) -1
 (.3268111( ولاضلراف مديار  )3121191الصا الثالث( ) -الوس  احلساا لاقكور )الصا امول -1
 (.3268333( ولاضلراف مديار  )3823818الوس  احلساا لإلشاث ل الصا االول ) -3
 (.1293831( ولاضلراف مديار  )3129316الوس  احلساا لإلشاث ل الصا الثالث ) -2
 (.3218861( ولاضلراف مديار  )312622الصا الثالث( ) -ساا لإلشاث ل )الصا امولالوس  احل -6
 (.2211816( ولاضلراف مديار  )3121189الوس  احلساا الكا  لاصا االول ) -8
 (.3212681( ولاضلراف مديار  )3621836الوس  احلساا الكا  لاصا الثالث ) -1
 (.2212339( ولاضلراف مديار  )3328838االول والثالث ) الوس  احلساا الكا  لاقكور واالشاث ل الصا -9

ودلدرفة الفروي لٌن القكور واالشاث والصا االول والثالث مت حساب يايدل التبداين الثندا   كمدا ل  ددول رقدم 
 ( 1118( وقد اتفقت ىقه النتي ة مه دراسة )شراب، 2)

 (5جدول )
Two Way Anova 

 الجدولية F المحسوبة  F متوسط مجموع المربعات df مجموع المربعات مصادر التباين
 1182921 16192111 3 16192111  ن 

1213 
1212 

(19323) 

 112311 31312363 3 31312363 صا
 112138 1662913 3 1662913 صا×  ن 

 193 61132911 اخلطأ
322913 

 193 332112211 الكا 
( 1182921احملسدولة لافروقدات عادج نسداس اجلدن  تسداو  ) Fة ي  ر من خدالل  ددول يايدل التبداين ان القيمد -3

( وىددقا يدددين 19323( ودر ددات حريددة )1212( عنددد مسددتو  داللددة )1213اجلدوليددة البالهددة ) Fوىدد  نكددرب مددن 
 و ود فروي دالة احصا ياً لٌن اجلنسٌن.

 مدن اجلدوليدة البالهدة ( وىد  اكدرب112311الثالدث( تسداو  ) -احملسدولة لاصدفوف )االول Fكما ي  در ان القيمدة  -1
( وىددددقا يدددددين و ددددود فددددروي دالددددة احصددددا ياً لددددٌن 19323( ودر ددددات حريددددة )1212( عنددددد مسددددتو  داللددددة )1213)

 الصفوف امول والثالث.
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( وى  اكرب من اجلدوليدة 112138لٌن اجلن  والصا تساو  ) Fالتفاعل لٌن اجلن  والصفوف ي  ر ان القيمة  -1
( وىدقا يددين ان ىندا  ن در لكدل مدن اجلدن  19323( ودر دات حريدة )1212ة )( عند مستو  دالل1213البالهة )

 والصا ل مستو  القدرات التقوميية.
( وال يضشدر موقده الفدري لدقا مت اسدتخدام اختبدار شديفيو لامقارشدات Fمبا ان يايل التباين يدطد  قيمدة واحددة لدد)

 البددية ادلتدددة.
 (:6للفروق بين الجنسين كما في الجدول ) -0

 ( 6دول )ج
 اختبار شيفيه للتعرف على الفروق بين الجنسين

 الداللة شيفيه الحرجة شيفيه المحسوبة المتوسط الحسابي العدد الجنس
 3121191 118 ذكور

 االشاث 1213 1612218
 3129316 361 اشاث

نكددرب مددن ( وىدد  1612218( اختبددار شدديفيو ان قيمددة شدديفيو احملسددولة تسدداو  )6ي  ددر مددن خددالل اجلدددول )
( ن  ان الفروي دالدة احصدا ياً ولصدا  االشداث لكدون وسدط م احلسداا نعادج مدن الدقكور.  دالت 1213اجلدولية البالهة )

 ىقه النتي ة متفقة اذا كاشت الفروي دالة لصا  االشاث.
 (.7كما استخدم اختبار شيفيه للتعرف على الفروق بين الصفوف األول والثالث كما في جدول ) -6

 (7جدول )
 معامل شيفيه للمقارنات المتعدد 

 الداللة شيفيه الحرجة شيفيه المحسوبة المتوسط الحسابي العدد الصف
 3121189 388 نول

 الثالث 1213 812163
 3621136 131  الث

( دلدامددددل شدددديفيو لامقارشددددات ادلتدددددددة ان قيمددددة مدامددددل شدددديفيو احملسددددولة تسدددداو  8ي  ددددر مددددن خددددالل اجلدددددول )
( لدددقا الفدددروي دالدددة لصدددا  الثالدددث الن وسدددط م احلسددداا اعادددج مدددن 1213ىددد  نكدددرب مدددن اجلدوليدددة البالهدددة )( و 812163)

سدددنة التدددالاً مدددن السدددادس  31الصددا االول، وىدددقا يضكددد مدددا نشددار اليدددو  افدددورد حددول القددددرات التقومييددة الدددل تبددددن لدمددر 
( ادلقارشات ادلتدددة حسب شيفيو عاج 1ول رقم )(. وي  ر  د313  3983االلتدا   حىت مرحاة الرشد ادلبكر )الديد، 

 نساس اجلن  والصا.
 مقارنات المتعدد  حسب شيفيه على أساس الجنس والصف (8جدول )
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المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

شيفيه  المقارنات
 المحسوبة

شيفيه 
 الحرجة

 الداللة

 3332239  الث ذكور -اول ذكور 1921313 92 اول ذكور

33221 

 ذكور الث 
 اول اشاث 3112621 اول اشاث -اول ذكور 3328313 311  الث ذكور
  الث اشاث 1862223  الث اشاث -اول ذكور 3823818 11 اول اشاث
 اول اشاث 392111 اول اشاث - الث ذكور 3129316 16  الث اشاث

 الداللة لصا  الثالث االشاث
  الث اشاث 282182  الث اشاث - الث ذكور

 ال يو د فري 12122  الث اشاث -ل اشاثاو 
( 3332239عندد مقارشدة الدقكور ل امول ادلتوسد  مده الدقكور ل الثالدث ادلتوسد  و دد نن قيمدة شديفيو احملسدولة ) -3

وىدد  نكددرب مددن قيمددة شدديفيو احلر ددة وىددقا يدددين الفددروي دالددة لصددا  الددقكور ل الصددا الثالددث )اتفقددت مدده دراسددة 
 الدباجي  والدكيد (.

( وىد  3112621د مقارشة القكور ل الصا امول مه اإلشاث ل الصا امول و د نن قيمة شيفيو تسداو  )عن -1
 ( وو د نن الفري دال لصا  اإلشاث ل الصا امول.33221نكرب من قيمة شيفيو احلر ة )

يو احملسدولة عند مقارشدة در دات الدقكور ل الصدا امول مده در دات اإلشداث ل الصدا الثالدث و دد نن قيمدة شديف -1
 ( لقا فالفروي دالة لصا  اإلشاث ل الصا الثالث.33221( وى  نكرب من شيفيو احلر ة البالهة )1862223)

( 392111عند مقارشة ذكور الصا الثالث ادلتوس  مه اشاث امول متوس  و د نن قيمة مدامل شيفيو تساو  ) -3
 ة لصا  االشاث ل امول متوس .( لقا فالفروي دال33221وى  نكرب من اجلدولية البالهة )

( وىد  282182وعند مقارشة الثالث ذكدور مده اإلشداث ل الصدا الثالدث متوسد  و دد نن قيمدة شديفيو احملسدولة ) -2
 ( لقا فالفروي دالة لصا  اإلشاث ل الصا الثالث.33221نكرب من القيمة اجلدولية البالهة )

شدداث ل الصددا الثالددث ادلتوسدد  و ددد نن قيمددة مدامددل شدديفيو عنددد مقارشددة اإلشدداث ل الصددا امول متوسدد  مدده اإل -6
( لددقا فددالفروي غددًن دالددة لددٌن اإلشدداث 33221( وىدد  نصددهر مددن القيمددة شدديفيو اجلدوليددة البالهددة )12122تسدداو  )

 الصا امول واشاث الصا الثالث.
رات القددرات التقومييدة وقد يدز  سبب ذلك اىل االشاث نكثر دقة واشتباىداً لكثدًن مدن التفاصديل ادلتضدمنة ل فقد

 لقا  الت الفروي غًن دالة لٌن اشاث امول متوس  ولٌن اشاث الثالث متوس .
وىدقا يضكدد عاددج نن القددرات الدقايددة عادج اخددتالف نشواع دا التقومييددة وغًنىدا مددن القددرات تتددأ ر لدداما  اجلددن  

 وادلرحاة الدراسية.
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رسة تدمل دورىا ل تنمية وتطوير قدراتو الدقايدة لدالرغم مدن نن ةذ نن تطور ادلدرفة الل يكتسب ا الطالب ل ادلد
لددم الرتلدويٌن ي دًن اىل قصددور ادلنداىج اال ان ىدقه ادلنداىج م مددا كدان مسدتواىا ذلدا دور ل تنميددة وتطدوير القددرات الدقايددة 

 القدرات الدقاية. اضافة اىل نن الدمر الزمين والنضج الدقا  الق  وصل لسبب النمو لو ن ر كبًن ل او وتطور
 الفروقات في المرحلة االعدادية: - 

( اموساي احلسالية واالضلرافات ادلديارية لاقدرات التقوميية وفقًا لا ن  والصا 9ي  ر من خالل اجلدول )
 الدراس .

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات التقويمية وفقاً للجنس والصف الدراسي (9جدول )
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الصف سالجن

 ذكور

 راله
 3213111 3821111 21 احيا   تطبيق 

 1211112 3122226 31 ادا
 3211111 3621933 61 كا 

 سادس
 3213819 3822161 332 احيا   تطبيق 

 1263332 3121233 38 ادا
 3213131 3626839 391 كا 

 كا 
 3269111 3822188 392    تطبيق احيا

 1231316 3128691 62 ادا
 3281388 3622813 161 كا 

 اشاث

 راله

 3236318 3826911 62 احيا   تطبيق 
 1261131 2128161 39 ادا
 
 3232191 3121131 13 كا 

 سادس
 3269623 3121319 311 احيا   تطبيق 

 3211313 3122111 13 ادا
 3226318 3121836 361 كا 

 كا 
 3263383 3121161 391 احيا   تطبيق 

 3211321 3921139 21 ادا
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الصف سالجن
 3223888 3121119 136 كا 

 كا 

 راله
 3212263 3822311 332 احيا   تطبيق 

 3292861 3821311 18 ادا
 3239191 3823383 321 كا 

 سادس
 3288126 3821893 181 احيا   تطبيق 

 3231962 3221112 13 ادا
 3288822 3823131 123 كا 

 كا 
 3262361 3828816 111 احيا   تطبيق 

 3261288 3621231 331 ادا
 3261989 3823381 216 كا 

( ولاضلراف مديار  3821111( نن الوس  احلساا ل الدر ة الكاية لاقكور الراله الدام  )9ي  ر من اجلدول ) -3
(3213111.) 

 (.1211112( ولاضلراف مديار  )3122226نن الوس  احلساا ل الدر ة الكاية لاقكور الراله امدا ) -1
( ولددداضلراف مديدددار  3621933امدا( ) -نن الوسددد  احلسددداا ل الدر دددة الكايدددة لادددقكور الصدددا الرالددده )الدامددد  -1

(3211111.) 
( ولدددددداضلراف مديدددددددار  3822161لدامدددددد  )نن الوسدددددد  احلسدددددداا ل الدر ددددددة الكايددددددة لاددددددقكور الصددددددا السددددددادس ا -3

(3213819.) 
( ولدددددددداضلراف مديددددددددار  3121233نن الوسدددددددد  احلسدددددددداا ل الدر ددددددددة الكايددددددددة لاددددددددقكور الصددددددددا السددددددددادس امدا ) -2

(1263332.) 
( ولداضلراف مديدار  3626839امدا( ) -نن الوس  احلساا ل الدر ة الكاية لادقكور الصدا )السدادس الدامد  -6

(3213131.) 
( ولدداضلراف 3822188احلسدداا ل الدر ددة الكايددة لاددقكور لاصددا )الرالدده الدامدد  والسددادس الدامدد ( )نن الوسدد   -8

 (.3269111مديار  )
( ولددداضلراف 3128691نن الوسددد  احلسددداا ل الدر دددة الكايدددة لادددقكور لاصدددا )الرالددده امدا والسدددادس امدا( ) -1

 (.1231316مديار  )
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السدددددادس امدا والدامددددد (  -كور لاصدددددفوف )الرالددددده امدا والدامددددد نن الوسددددد  احلسددددداا ل الدر دددددة الكايدددددة لادددددق  -9
 (.3281388( ولاضلراف مديار  )3622813)

( ولددداضلراف مديدددار  3826911ي  دددر لندددا نن الوسددد  احلسددداا ل الدر دددة الكايدددة لإلشددداث الصدددا الرالددده الدامددد  ) -31
(3236318.) 

 (.1261131( ولاضلراف مديار  )2128161دا )نن الوس  احلساا ل الدر ة الكاية لإلشاث الصا الراله ام -33
( ولدداضلراف 3121131امدا( يسدداو  ) -نن الوسدد  احلسدداا ل الدر ددة الكايددة لإلشدداث لاصددا الرالدده )الدامدد  -31

 (.3232191مديار  )
( ولدداضلراف مديددار  3121319نن الوسدد  احلسدداا ل الدر ددة الكايددة لإلشدداث الصددا السددادس الدامدد  يسدداو  ) -31

(3269623). 
( ولددددددداضلراف مديدددددددار  3122111نن الوسددددددد  احلسددددددداا ل الدر دددددددة الكايدددددددة لإلشددددددداث الصدددددددا السدددددددادس امدا ) -33

(321313.) 
( ولداضلراف مديدار  3121836امدا( ) -نن الوس  احلساا ل الدر ة الكاية لإلشاث لاصا السادس )الدامد  -32

(3226318.) 
( 3121161احلسدددداا لاصددددا )الرالدددده والسددددادس( )عمددددوم امفددددراد مددددن الرالدددده اىل السددددادس الدامدددد  لاددددد وسددددط م  -36

 (.3263383ولاضلراف مديار  )
( ولدددداضلراف مديددددار  3921139نن الوسدددد  احلسدددداا ل الدر ددددة الكايددددة لإلشدددداث مددددن الرالدددده اىل السددددادس امدا ) -38

(3211321.) 
( ولدداضلراف 3121119امدا( يكددون وسددط م احلسدداا يسدداو  ) -السددادس( )الدامدد  -عمددوم امفددراد مددن )الرالدده -31

 (.3223888مديار  )
( ولدددددداضلراف مديددددددار  3822311نن الوسدددددد  احلسدددددداا الكادددددد  )لإلشدددددداث والددددددقكور( ل الصددددددا الرالدددددده الدامدددددد  ) -39

(3212263.) 
( ولددددددداضلراف مديدددددددار  3821311نن الوسددددددد  احلسددددددداا الكاددددددد  )لإلشددددددداث والدددددددقكور( ل الصدددددددا الرالددددددده امدا ) -11

(3292861.) 
ر دددددة الكايدددددة )لإلشددددداث والدددددقكور( ل الصدددددا الرالددددده )الدامددددد  وامدا( يسددددداو  نن الوسددددد  احلسددددداا الكاددددد  ل الد -13

 (.3239191( ولاضلراف )3823383)
( ولداضلراف 3821893نن الوسد  احلسداا الكاد  ل الدر دة الكايدة )لادقكور واإلشداث( لاصدا السدادس الدامد  ) -11

 (.3288126مديار  )
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( ولدداضلراف 3221112واإلشدداث( لاصددا السددادس امدا ) نن الوسدد  احلسدداا الكادد  ل الدر ددة الكايددة )لاددقكور -11
 (.3231962مديار  )

امدا( يسددداو   -نن الوسددد  احلسددداا الكاددد  ل الدر دددة الكايدددة )لادددقكور واإلشددداث( ل الصدددا السدددادس )الدامددد  -13
 (.3288822( ولاضلراف مديار  )3823131)

( ولاضلراف 3828816السادس( الدام  ) -)الرالهلاد الوس  احلساا الكا  ل الدر ة الكاية )لاقكور واإلشاث(  -12
 (.3262361مديار  )

( ولداضلراف 3621231السدادس( امدا ) -نن الوس  احلساا الكا  ل الدر ة الكاية )لاقكور واإلشداث( )الرالده -16
 (.3261288مديار  )

( 3823381( يسدداو  )امدا -نن الوسدد  احلسدداا الكادد  ل الدر ددة الكايددة لاصددا )الرالدده والسددادس( )الدامدد  -18
 (.31( كما ل ال كل )3261989ولاضلراف مديار  )

 
 (: المخططات البيانية لمستويات القدرات التقويمية وفقاً للصف8شكل )

 والتخصص والجنس 
ل التباين كما موضح ودلدرفة الفروي لٌن الدام  وامدا ذكور واشاث من طابة الراله والسادس مت استخدام ياي

 (.31ل  دول )
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 Two way Anovaللفروق على أساس الجنس والصف والتخصص  (02جدول )

المحسو  متوسط مجموع المربعات  مجموع المربعات مصادر التباين
 الجدولية بة

 192123 8912113 3 8912113  ن 

1213 
1212 

(39123
) 

 12111 22962 3 22962 صا
 32191 132366 3 132366 ختصص

 32192 122822 3 122822 صا - ن 
 112119 2282363 3 2282363 ختصص - ن 
 32131 162636 3 162636 ختصص -صا
 162121 3 162121 ختصص -صا - ن 

 391 99112919 اخلطأ 32131
392111 

 212 333162619 الكا 
( كاشدت 1213( وعندد مقارشت دا لاجلدوليدة البالهدة )192123احملسدولة ) F( صلد نن القيمدة 31من خالل اجلدول ) -3

 (.212، 3( ودر ات حرية )1212نكرب لقا الفروي دالة لصا  اجلن  عند مستو  داللة )
( وىدد  نصددهر مددن اجلدوليددة البالهددة 12111احملسددولة لاصددا )الرالدده والسددادس( تسدداو  ) Fكمددا ي  ددر نن القيمددة  -1

( لقا فالفروي غًن دالة احصا ياً لٌن الصا الراله 212، 3ت حرية )( ودر ا1212( عند مستو  داللة )1213)
 والسادس.

( وىد  نكدرب مدن اجلدوليدة والبالهدة 32191احملسدولة ) Fندا( كاشت القيمة  -الفري عاج نساس التخصص )عام  -1
 .( لقا فالفروي دالة وفقاً لاتخصص عام  ندا212، 3( ودر ات حرية )1212( عند مستو  داللة )1213)

( وىد  نصدهر مدن 32192احملسولة لٌن اجلن  والصا تساو  ) Fالتفاعل لٌن اجلن  والصفوف ي  ر نن القيمة  -3
( ةذن التفاعل غًن دال احصدا ياً 212، 3( ودر ات حرية )1212( وعند مستو  داللة )1213اجلدولية البالهة )

 لٌن الصا واجلن .
( وىد  112119ا ية احملسولة لدٌن اجلدن  والتخصدص تسداو  )التفاعل لٌن اجلن  والتخصص ي  ر نن القيمة الف -2

( وىددقا يدددين و دددود 212، 3( ودر ددات حريددة )1212( وعنددد مسددتو  داللددة )1213نكددرب مددن اجلدوليددة البالهددة )
 تفاعل دال احصا ياً لٌن اجلن  والتخصص.
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( وى  نصهر 32131احملسولة لٌن الصا والتخصص تساو  ) Fالتفاعل لٌن الصا والتخصص ي  ر نن القيمة  -6
( وىقا يدين التفاعل غًن دال 212، 3( ودر ات حرية )1212( وعند مستو  داللة )1213من اجلدولية البالهة )

 احصا ياً لٌن الصا والتخصص.
احملسدددولة لدددٌن اجلدددن  والصدددا والتخصدددص تسددداو   Fالتفاعدددل لدددٌن اجلدددن  والصدددا والتخصدددص ي  دددر نن القيمدددة  -8

( 212، 3( ودر ددات حريددة )1212( وعنددد مسددتو  داللددة )1213ة البالهددة )( وىدد  نصددهر مددن اجلدوليدد32131)
وىقا يدين نن التفاعل لٌن اجلن  والصا والتخصص غًن دال احصدا ياً. ودلدرفدة موقده الفدروي مت اسدتخدام اختبدار 

 شيفيو.
 اختبار شيفيه:

 المقارنات البعدية المتعدد  على أساس الجنس (00جدول )
 الداللة شيفيه الحرجة شيفيه المحسوبة الحسابيالمتوسط  العدد الجنس
 3622813 161 ذكور

 اإلشاث 1213 392326
 3121119 136 ةشاث

( وىدد  نكددرب مددن اجلدوليددة 392326ي  ددر مددن خددالل  دددول اختبددار شدديفيو نن قيمددة شدديفيو احملسددولة تسدداو  )
  م احلساا نعاج من القكور.( ن  نن الفروي دالة احصا ياً ولصا  اإلشاث كون وسط1213البالهة )

( اذا كاشدددت الفدددروي دالدددة لصدددا  اإلشددداث. كمدددا 1133و دددالت ىدددقه النتي دددة متفقدددة مددده دراسدددة الداددد  لدددك )
 (.31استخدام اختبار شيفيو لافروي لٌن التخصص الدام  وامدا كما ل  دول )

 لعلمي واألدبيالمقارنات البعدية المتعدد  للقدرات التقويمية وفقاً للتخصص ا (06جدول )
 الداللة شيفيه الحرجة شيفيه المحسوبة المتوسط الحسابي العدد الجنس
 3828816 111 عام 

 الدام  1213 92613
 3621231 331 ندا

( دلدامدددل شددديفيو لامقارشدددات ادلتددددددة نن قيمدددة مدامدددل شددديفيو احملسدددولة تسددداو  31ي  دددر مدددن خدددالل اجلددددول )
( لقا الفروي دالة لصا  التخصص الدام  من وسدط م احلسداا نعادج 1213البالهة ) ( وى  نكرب من اجلدولية92613)

 من التخصص امدا.
تناقضت مه دراسة الدبداجي  والدكيدد  وذلدك من ادلقارشدات ادلتددددة كاشدت لصدا  التخصدص امدا. وي  در 

 ( ادلقارشات ادلتدددة حسب شيفيو عاج نساس اجلن  والتخصص.31 دول )
 المقارنات المتعدد  حسب شيفيه على أساس الجنس والتخصص (03جدول )
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المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

شيفيه  المقارنات
 المحسوبة

شيفيه 
 الحرجة

 الداللة

 132181 ذكور ادا -ذكور عام  3822188 392 ذكور عام 

33221 

 ذكور عام 
 د فريال يو  32161 اشاث عام  -ذكور عام  3128691 62 ذكور ادا
 ال يو د فري 62838 اشاث ادا -ذكور عام  3121161 391 اشاث عام 
 اشاث عام  332211 اشاث عام  -ذكور ادا 3921139 21 اشاث ادا

 الداللة لصا  االشاث االدا
 اشاث ادا 332939 اشاث ادا -ذكور ادا
 ال يو د فري 12121 اشاث ادا -اشاث عام 

ور ل التخصددددددص الدامدددددد  مدددددده الدددددقكور ل التخصددددددص امدا و ددددددد ان قيمددددددة شدددددديفيو احملسددددددولة عندددددد مقارشددددددة الددددددقك -3
 ( وىقا يدين الفروي دالة القكور ل التخصص الدام .33221( وى  نكرب من قيمة شيفيو احلر ة )132181)

( 32161عند مقارشة القكور ل التخصص الدام  مه االشاث ل التخصص الدام  و د ان قيمة شيفيو تسداو  ) -1
 ( وىقا يدين نن الفري غًن دال.33221وى  نصهر من قيمة شيفيو احلر ة )

عندد مقارشدة در دات الددقكور ل التخصدص الدامد  مدده در دات االشداث  ل التخصددص امدا و دد ان قيمدة شدديفيو  -1
 ( لقا فالفري غًن دال.33221( وى  نصهر من شيفيو احلر ة البالهة )62838احملسولة )

( 332211ور التخصص االدا مه اشاث التخصدص الدامد  و دد ان قيمدة مدامدل شديفيو تسداو  )عند مقارشة ذك -3
 ( لقا فالفروي دالة لصا  االشاث ل التخصص الدام .33221وى  نكرب من شيفيو احلر ة البالهة )

وىدد  ( 332939وعندد مقارشدة ذكدور التخصددص االدا مده اشداث التخصدص االدا و ددد ان قيمدة شديفيو احملسدولة ) -2
 ( لقا فالفروي دالة لصا  االشاث ل التخصص االدا.33221نكرب من القيمة اجلدولية البالهة )

عنددد مقارشددة االشدداث ل التخصدددص الدامدد  مدده االشددداث ل التخصددص االدا و ددد ان قيمدددة مدامددل شدديفيو تسددداو   -6
لدٌن االشداث التخصدص الدامد   ( لقا فالفروي غًن دالدة33221( وى  اصهر من القيمة اجلدولية البالهة )12121)

 واالشاث ل التخصص االدا.
 وقد يدز  سبب ذلك اىل اال اث نكثر دقة واشتباىاً لكثًن من التفاصيل ادلتضمنة ل فقرات القدرات التقوميية.
وتدددز  ىددقه النتي ددة اىل ان طابددة ادلرحاددة االعداديددة ل كددل ىددقه اجملدداميه عاددج الددرغم مددن اخددتالف ختصصددا م 

اال اكم يدي ون ل ادلرحاة الدراسية واحدة ذلا شف  االىداف وى  تنمية كل اجلواشب ال خصية لاطابة مبدا في دا  و نس م
اجلواشب الدقاية وما تضمنو من مسدتويات عايدا من دا التقومييدة كمدا اكدم يدي دون يدت تدأ ًن شفد  الدوامدل الثقافيدة ووسدا ل 

 ات السالقة ىقا اذلدف.التواصل اال تماع  وت تتناول ا  من الدراس
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ن ندال احلددرب الدادليددة الثاشيددة كددان   يافددرود  مدددير لوحدددة البحددوث النفسددية وكددان ادلطاددوب منددو اعددداد اختبددارات 
 القكال تدتمد ل تصنيا االفراد.

يدة ( عداماًل عقايداً، ولددد احلدرب الدادليدة الثاش21وقد لاد عدد الدوامل الدل مت التوصدل الي دا ل ىدقه الدراسدات )
لدن ساساة من البحوث، لدعم ومتويل مكتب حبوث البحرية اممريكية وغًنىا، ومن ادلضسسات الدامية الرتلويدة واسدتمرت 

( ياياًل عاماياً لبياشات مستمدة من اعداد كبدًنة مدن ادلفحوصدٌن قسدموا اىل رلموعدات 31( عاماً وقد ن ر  حوايل )11)
حدىت مرحادة الرشدد ادلبكدر، وقدد ا ريدت ىدقه التحاديالت ل شفد  اجملداالت  مت اشسة، التدال من تالميدق الصدا السدادس،

(. لددقا 313  3983( عدداماًل )الديددد  31الددق  ذكددرت ل حبددوث القددوات اجلويددة، وقددد لاهددت قا مددة الدوامددل ادلكت ددفة )
( سدنة اىل 31رد مدن ) الت شتا ج البحث متفقة مه ما  ال لو  افورد من ان القدرات الدقاية والتقوميية تتطور لنمدو الفد

 سن الرشد.
 التوصيات:

 ل ضول النتا ج الل توصات الي ا الباحثة مت صياغة عدد من التوصيات 
عادددج الرتلدددويٌن الدددداماٌن ل مديريدددة الدامدددة لارتليدددة االسدددتفادة مدددن شتدددا ج الدراسدددة ل عمايدددة التددددري   خدددقين لن دددر  -3

 فرل الدام  واالدا.االعتبار القدرات التقوميية لاطابة عند تصنف م لا
عاددج ادلسددضولٌن لوضدده ادلندداىج اعددادة الن ددر لامليددة ادلسددتخدمة ل الوقددت احلاضددر واعتمدداد ادلندداىج تضكددد عاددج تنميددة  -1

 وتطوير القدرات الدقاية ومن ا القدرات التقوميية.
 المقترحات:

 رتح ا رال الدراسات التالية ل ضول النتا ج الل توصات اليو الباحثة ومن خالل مالح ت ا ا رالات البحث تق
 ا رال دراسة جتريبية لدنوان )ا ر لرشامج ترلو  وفقاً لن رية  يافورد لتنمية القدرات التقوميية(. -3
 ا رال دراسة لدنوان التنبض لالتحصيل الدراس  لاطابة ل ضول قدرا م التقوميية. -1

 المصادر:
 مكتبة اإلصلاو ادلصرية، القاىرة.، القدرات العقلية(، 3918عبد الاطيا )نلو حطب، فضاد  -3
 ، مكتبة امصلاو ادلصرية، القاىرة.1، يالقدرات العقلية(  3986نلو حطب، فضاد وسيد امحد عثمان ) -1
، قدددرة التقددوًن، قدددرة التفكدددًن، رسددالة دكتددوراه، دار اجلنادريددة لان دددر دراسةةةة فةةي القةةدرات العقليةةةة(  1118الددو شاشدديئ، مددىن سددديد ) -1

 امردن.والتوزيه، عمان، 
 ، دار البحوث الدادلية، الكويت.3، يسيكولوجية المراهقة(، 3911هبادر، سددية زلمد عا ، ) -3
، رلادة مركدز البحدوث أثر األنشطة الفنية في التفكيةر االبتكةاري لةد  الطالبةات المرحلةة التعسيسةية(، 1113احلاية، زلمد زلمود ) -2

 .39الرتلوية،  امدة قطر، السنة الداشرة، الددد 
 ( لداية االفه لامداومات، دار احلكمة اليماشية، اليمن.3993زعيب، امحد زلمد، )ال -6
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(، الدوامل ادلض رة عاج ادلستو  الدراس  لطابة ادلدارس الثاشوية ل قضال سامرال من و  ة ش ر 1131السامرا  ، عباس فاضل خاا ) -8
 (.31، الددد )مجلة دراسات تربويةادلدرسٌن والطابة، 

بناج بطارية اختبارات االستعدادات األساسةية لةد   لبةة كليةات الهندسةة واسةتخدامها للتنبة  فةي (  1119ل )شالل، عا  طال -1
  ، نطروحة دكتوراه غًن من ورة، اجلامدة ادلستنصرية، لهداد.تحصيلهم الدراسي

 وزيه والطباعة، عمان.، دار ادلسًنة لان ر والتسيكولوجية الفروق الفردية في الذكاج(، 1133ال يخ، سايمان اخلضر  ) -9
 ( القكال االشساين، عات ادلدرفة، الكويت.3992طو، زلمد، ) -31
 ، امردن.3، دار الفكر لاطباعة والن ر، يالذكاج من منظور جديد(  3998عدس، زلمد عبد الرمحن ) -33
 ، دار د اة، عمان.، ساساة ادلن ل ل الداوم الرتلوية3، يمقدمة في منها البحث العلمي(، 1111الدزاو ، رحيم يوش  ) -31
تصةميم برنةاما تربةوي وفقةاً لنظريةة بياجيةه لتنميةة كفةاج  التمثيةل المعرفةي للمعلومةات لةد  (  1132الدكيد ، رشا كمال  ياد ) -31

، )نطروحددة دكتددوراه غددًن من ددورة(، كايددة الرتليددة لاداددوم االشسدداشية،  امدددة تالميةةذ صةةفوف التربيةةة الخاصةةة فةةي مركةةز محافظةةة نينةةو 
 ادلوصل.

(، احملتدددو  السددديماشل وتدددأ ًنه عادددج الندددواتج الدقايدددة السدددتة )الوحددددات، الفبدددات، الدالقدددات، 1133داددد  ليدددك، سددد ا خايدددل حسدددٌن )ال -33
 .التحويل، ادلن مة، التضمٌن( لد  طابة ادلرحاة االعدادية، اطروحة دكتوراه غًن من ورة، كاية الرتلية لاداوم االشساشية،  امدة ادلوصل

 ، دار ال روي لان ر والتوزيه.التفكير الناقد(، 1119اىيم )الديد، امساعيل الر  -32
 دار الكتب الدامية، لًنوت، لبنان. الذكاج والذكاجات المتعدد  (، 3983الديد، وليد ) -36
(  مصددادر الضدده  النفسدد  لددد  طابددة ادلراكددز الرياديددة لاموىددولٌن 1119غيددث، سددداد منصددور ولنددات، سدد ياة وطقددش، حنددان زلمددود ) -38

 (.3 امدة البحرين، رلاد ) -، تصدر عن كاية الرتليةمجلة العلوم التربوية والنفسيةواسرتاتي يات التدامل مد ا، وادلتفوقٌن 
  أثر برناما سكامبر في تنمية انماط التفكير االبداعي لد  1136، 31( الددد A، اجلزل )13رلاة اذلندسة والتكنولو ية، اجملاد  -31

 . البة العمار 
 http://75نصول عام النف  الدام،  دة،  (3916زلمد، ) اذلامش ، عبداحلميد -39
( قرارات ل م ارات التفكًن والتداديم والتفكدًن الناقدد والتفكدًن االلدداع ، دار الن ضدة الدرليدة، غدزة، 3998) يوش ، فيصل عبدالقادر، -11
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