
٣، العدد  ٣، المجلد یة األساسیةالتربكلیة أبحاث مجلة 

٦٧  

والكفایة العقلیة والتحصیل في مادة تحصیلالعالقة بین دافع ال
حیاءاأل

عداديالصف الرابع اإللدى طلبة 

عبد السالم ابراھیم مجید الماجدم.م.
األساسیةالتربیةكلیة /جامعة الموصل 

٢٠/١٢/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٠/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
و الكفایـــة العقلیـــة و التحصـــیل تحصـــیلدراســـة إلـــى إیجـــاد العالقـــة بـــین دافـــع التهـــدف ال

تألفـت ،مركـز محافظـة نینـوى في مـدارسالدراسي في مادة األحیاء لطلبة الصف الرابع اإلعدادي 

) مدرسـة إعدادیـة فـي مركـز محافظـة ٢٨() طالبـًا و طالبـة مـوزعین علـى ٦٥٦(عینة الدراسة من 

  ٠نینوى 

للشخصـــیة المتكـــون مـــن  )١٩٩٤،خطـــاب(مقیـــاس عـــاملین مـــن الباحثـــةوقـــد إســـتخدمت 

كأداة األحیاء الكفایة العقلیة)الدافعیة للتحصیل والعامل (الرابع)عشرة عوامل هما العامل (الثاني

  ٠للبحث 

) فقـرة و ١٣الكفایـة العقلیـة مـن (عامـل) فقـرة و ٢٦الدافعیة للتحصیل من (عاملیتكون 

العـــام الدراســـي فـــي مـــادة نصـــف و إعتمـــدت درجـــات ٠ )دائمـــا، أحیانـــًا، ال(كانـــت بـــدائل اإلجابـــة

.األحیاء لغرض المقارنة

ذات داللــة إحصــائیة بــین دافــع التحصــیل و التحصــیل  عالقــة ان هنــاكأظهــرت النتــائج و 

و  تحصـــیلهنـــاك عالقـــة بـــین دافـــع اللـــیس الدراســـي للطلبـــة ذوي مســـتوى التحصـــیل العـــالي بینمـــا 

ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین  عالقـــة ان هنـــاكو ،  ئذوي مســـتوى التحصـــیل الـــواطالتحصـــیل للطلبـــة

هنـاك عالقـة لـیس و التحصیل الدراسي للطلبة ذوي مستوى التحصـیل العـالي بینمـا الكفایة العقلیة

كــذلك أظهــرت النتــائج ،  ئطلبــة ذوي مســتوى التحصــیل الــواطو التحصــیل للالكفایــة العقلیــةبــین 

  ٠إحصائیة بین دافع التحصیل و الكفایة العقلیة لدى أفراد عینة البحث وجود عالقة ذات داللة 
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The Relationship Between Achievement Motivation and
Mental Capacity in Biology for Fourth Secondary School

Adbdul-Salam M. Abraham Majed Majed

University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:

This research aims at investigating the relationship between the

Achievement motivation, mental efficiency and levels of achievements in

biology for fourth secondary classes students in Ninevah center.

The sample of the study consisted of (656) male and female

students from (28) schools in Ninevah center. The researcher used tow

factors from the scale of personal characters prepared by (Khatab ,1994)

which is consist of (10) factors as the tool of the research .The second

factor (achievement motivation) and the fourth factor (mental efficiency)

.The achievement motivation test consisted of (26) items and menal

efficiency test consisted of (13) items and the scale alternatives were

(always ,often , no) . Grades of mid year examination in biologys were

taken to make comparisons. The results showed that:

There is a relationship of statistical importance between

achievement motivation and mental efficiency for the sample of the

research.

There is relation between achievement motivation and study

motivation for high achievement level students while there is no relation

between study motivation and achievement motivation for low

achievement level students.

There is relation between mental efficiency and study motivation

for high achievement level students while there is no relation between

mental efficiency and achievement motivation for low achievement level

students.
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:المقدمة
مـــن أهـــداف المدرســـة تحقیـــق النمـــو المتكامـــل لشخصـــیة الطالـــب معرفیـــًا و وجـــدانیًا و  ان

مهاریــًا ولهــذا فعلــى المدرســة أن تعلــم الطالــب كیــف یفكــر و كیــف یكــون باحثــًا عــن المعلومــات ال 

ینبغي أن یقتصر دورها في تلقین المعلومات و المعـارف بـل أن تتجـاوز مستقبًال لها فحسب و ال

.ذلـــك بضـــرورة األهتمـــام بتنمیـــة الجوانـــب المختلفـــة فـــي شخصـــیة الفـــرد لیصـــبح قـــادرًا علـــى الـــتعلم

فعــن طریـق المدرسـة ، یلقــن الطـالب قواعـد الســلوك  )٢٣٣، ص  ١٩٩٣طفى ، و الفقـي ، (مصـ

  )١٤٥،ص  ١٩٩٤. (معوض،األجتماعي والخلقي 

ة إذ تتبلور بهـا میـول بوتنهض المدرسة األعدادیة بدور متمیز في تشكیل شخصیات الطل

تجاهاتهم و قیمهم و قدراتهم لتأخـذ شخصـیاتهم ذات التركیـب المعقـد سـمة الثبـات النسـبي االطلبة و 

وتهدف المدرسة إلى إعداد الطلبة للنهوض بمسؤولیات الحیاة المنتجة لیصـبحوا الثـروة الحقیقیـة و 

و متطبعین بالروح التعاونیة متكیفین الطاقة التي تفید تنمیة المجتمع و تقویته شاعرین بالمسؤولیة 

.تخــاذ القــرارات المناســبةامــع الحقیقــة و الواقــع معتمــدین علــى أنفســهم واثقــین منهــا متمكنــین مــن 

 )٢١ص  ١٩٨٣الرفاعي ، (

فــي مــادة ایجــاد العالقــة بــین تحصــیل طلبــة الصــف الرابــع األعــداديالــى وتســعى الباحثــة 

لمنافسـة والجدیـة والتفـوق واألصـرار والمثـابرة والطمـوح األحیاء وبین بعض سمات الشخصیة مثل ا

دافع التحصیل) واألبداع والذكاء وحب األسـتطالع متمثلـة بعامـل (الكفایـة العقلیـة) (المتمثلة بعامل

  ٠في مقیاس سمات الشخصیة

یشترك مع اآلخرین في الكثیر من مظاهر تلك فأنهلكل فرد شخصیته المتمیزة وحیث أن

ي الشخصــیة نوعــا مــن الثبــات یبــدو فــي اســالیبها واتجاهاتهــا وشــعورها باســتمرار الشخصــیة ، ان فــ

والشخصیة التي التعاني صعوبات في التكیف والتي  ٠هویتها ، ولكن فیها كذلك نوع من التغییر 

الــذكاء والقــدرة مثــل یكــون اداؤهــا وعملهــا مقبــوال تــؤثر فــي التحصــیل الدراســي للشــخص ، وصــفات 

الشـــخص یعـــاني مـــن  نشـــخص مـــن المتفـــوقین ، أمـــا القلـــق والعصـــاب فـــیجعالال نالعقلیـــة تجعـــال

واتجه فروید نحو األعماق لیرى الشخصیة تأخره الدراسيوبالتاليصعوبات في تحصیله الدراسي 

علـى السـمة مـن تؤكـدوجـاءت نظریـة السـمات .في مكوناتها الثالثة : الهو واألنا و األنـا األعلـى 

.ن الصفات المترابطةحیث هي أئتالف بین عدد م

  ) ٦٧،ص ١٩٨٣ الرفاعي ،(

أن الشخصیة تنظیم دینامیكي مستقر نسبیا من السمات التي تساعد الفرد في التفاعل مع 

المواقف المختلفة وتحدد نمط سلوكه الظاهر ومن هذا المنظور فأن الشخصیة عامل مـن العوامـل 

دد لـــه المتغیـــرات التربویـــة المدرســـیة ، الهامـــة التـــي تـــؤثر فـــي تحصـــیل الطالـــب الدراســـي ألنهـــا تحـــ
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وكیفیـــة تفاعلـــه معهـــا ، وبـــذلك فـــأن ادراكـــه ســـماته الشخصـــیة ، أو بعضـــها یـــؤثر الـــى حـــدما فـــي 

  ٠ )٢١٢،ص ١٩٨٠،القراعین () ٨٧،ص ١٩٨٢الخطیب ، (تحصیله الدراسي

ـــــة ،و  ـــــدرة العقلی ـــــذكاء و الق و االنســـــجام ، و الطمـــــوح ، و تحمـــــلســـــمات الشخصـــــیة كال

، مفهـوم الـذات ، و القلـق و العصـابةیة تؤثر فـي التفـوق الدراسـي ، امـا سـمات مثـل تـدني لو المسؤ 

عدم تفوق الطالب ، و بالتـالي تاخره الدراسي و قد اكتشف فان یؤدي الىفتؤثر في اتجاه عكسي 

ان التحصـــیل فـــي الظــــروف الطبیعیـــة یـــرتبط بعملیـــات التخیــــل  ١٩٥٥عـــام  )Vanholt(هولـــت 

تحت ظروف الفشـل یـرتبط بالعملیـات العاطفیـة وكیفیـة الـتحكم بهـا والسـیطرة علیهـاواألبداع ولكنه 

)hamachek, 1973,p112( ،)وقــد بــین وایتلــيWhiteley فــي دراســة علــى الطلبــة متــدني (

التحصیل بانهم اشـخاص یـرون أن اداؤهـم غیــر مالئـم ، وبـأنهم بطیئـي الـتعلم ویعـانون صعوبــات 

,p89Whiteley,(.اجتماعیة 1988(

الطالب غیر المتفوق بأنه الذي یكون مستوى تحصیله أقل من )Burtویعرف بیرت (

بأنه الطالب الذي )Injram% بالنسبة لمستوى أقرانه من عمره الزمني ویعرفه انجرام (٨٠

الیستطیع تحقیق المستویات التعلیمیة المطلوبة مقارنة مع أقرانه المتفوقین من الفئة العمریة 

  ) ٥٦،ص ١٩٨٩(زیود ، .ة نفسها والصفی

مرتفعـة وأكثـر ذكـاءا درجاتـهومن هنا نرى أن الطالب المتفوق هـو طالـب مبـدع وطمـوح و 

وأن الطالـــب المتفـــوق یتمتـــع بســـمات  ٠وقـــدرة علـــى ضـــبط نفســـه مقارنـــة بالطالـــب غیـــر المتفـــوق 

كـل منهمـا شخصیة من نوع یختلف عن تلك التي یتمتع بهـا الطالـب غیـر المتفـوق ، كمـا یتصـف 

أن الطالب غیر المتفوق هـو طالـب )Hamachekبصفات مختلفة عن اآلخر ، ویؤكد هامشك (

مع زمالئه الیحل واجباته البیتیة والینتبه داخل الصف ، ویحمي نفسه عـن طریـق عدواني ، قاسٍ 

.حدیثه بأنه لم یفشل ألنه الیملك القدرة بل ألنه الیعمل 

)p213،1988،Hamachek(

)Tamkin) وتـامكن (Sandoوسـاندو ()Graceتوصلت دراسات كل من جراس ( وقد 

الى أن الطلبة غیـر المتفـوقین قلقـون وعصـابیون وغیـر منسـجمین بالمقارنـة مـع )Stoneوستون (

  )٨٦،ص ١٩٨٠قراعین ، ( ٠المتفوقین 

) أن الطالـــب غیـــر المتفـــوق یتســـم بالســـمات الشخصـــیة التالیـــة : ١٩٨٩ ،الزیـــود(ویـــذكر 

 )%٩٠ -%٧٠نخفـاض مســتوى تحصـیله الدراســي فــي معظـم المــواد أو كلهــا ونسـبة ذكــاؤه بــین (ا

، و عدم القدرة على التفكیر المجرد ، و عدم القـدرة علـى الـربط وعدم القدرة على التركیز واألنتباه

بین االفكار ، و الشـعور بالتعـب ، و ضـعف الـذاكرة ، و ضـعف الدافعیـة للتحصـیل بالمقارنـة مـع 

  ) ٩٠،ص ١٩٨٩الزیود ،(.طالب المتفوقال
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,یـذكر (هیرلـوك و  Huorlock(1974 ان العالقـة المدرسـیة تـؤثر فـي الطالـب مـن عـدة

اســتیعابه و اتجاهاتــه نحــو المدرســة والمعلمــین وتحــدد مــا اذا كــان متفوقــا او غیــر مثــل جوانــب ، 

یقوده الن یصبح غیر متكیف وهذا ٠في مفهوم الطالب لنفسه بالمدرسةتؤثر العالقةكما المتفوق 

)Huorlock,1974,p88(.اجتماعیا

ھداف البحث :أ
یهدف البحث الحالي الى:

  ٠قیاس دافع التحصیل لدى طلبة الصف الرابع األعدادي.١

   ٠قیاس الكفایة العقلیة لدى طلبة الصف الرابع األعدادي .٢

  ٠ قیاس العالقة بین لدافع للتحصیل وتحصیل الطلبة في مادة األحیاء.٣

   ٠وتحصیل الطلبة في مادة األحیاء الكفایة العقلیةقیاس العالقة بین .٤

  ٠ الكفایة العقلیةدافع التحصیل وقیاس العالقة بین.٥

فرضیات البحث :
دافــع التحصـیل والتحصـیل ) بـین٠.٠٥التوجد عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة(.١

  داديفي مادة األحیاء لدى طلبة الصف الرابع األع

) بـین الكفایـة العقلیـة والتحصـیل ٠.٠٥التوجد عالقة ذات داللة احصـائیة عنـد مسـتوى داللـة(.٢

في مادة األحیاءلدى طلبة الصف الرابع األعدادي

الكفایــة دافـع التحصـیل و) بــین٠.٠٥التوجـد عالقـة ذات داللـة احصــائیة عنـد مسـتوى داللـة(.٣

طلبة الصف الرابع األعدادي لدى العقلیة

د البحث :حـدو
فـي مـدارس مركـز یتحدد البحث بطلبة وطالبات المرحلة الثانویـة الصـف الرابـع األعـدادي

   ٢٠٠٢ \ ٢٠٠١ محافظة نینوى للعام الدراسي

تحدید المصطلحات:
:لتحصیلدافع ا .أوالً 

:Motivationالدافعیة ( .أ (

وكه وتعمل على استمرار هـذا ) بأنها حالة داخلیة في الفرد تستثیر سلWeiner,1990یعرفها (-

)١٣٢،ص١٩٩٨(أبو جادو ، ٠السلوك وتوجیهه نحو تحقیق هدف معین 
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بأنهــا عبــارة عــن الحــاالت الداخلیــة أو الخارجیــة للعضــویة التــي  )١٩٨٤یعرفهــا (تــوق وعــدس ،-

تحــرك الســلوك وتوجهــه نحــو تحقیــق هــدف أو غــرض معــین ، وتحــافظ علــى اســتمراریته حتــى 

  )٩٨،ص ١٩٨٤(توق وعدس ، ٠یتحقق ذلك الهدف 

) بأنهـا تشـیر الـى حالـة داخلیـة فـي المـتعلم تدفعـه لألنتبـاه الـى ١٩٩٣یعرفها (الزیود وآخرون ، -

الموقــف التعلیمــي والقیــام بنشــاط موجــه واألســتمرار فــي هــذا النشــاط حتــى یتحقــق الــتعلم كهــدف 

  )٨٧،ص ١٩٩٣(الزیود وآخرون ،  ٠للمتعلم 

التــــي یحصــــل علیهــــا الطالــــب / الطالبــــة فــــي  ةهــــي الدرجــــف لدافعیــــةلأمــــا التعریــــف األجرائــــي -

  ٠من مقیاس السمات الشخصیة) فقرة ١٦المكون من (هذا العامل استجابتهم لفقرات 

Intellectual(الكفایة العقلیة.ثانیاً  Efficiency:  )١٩٩٤وهي فقرة في مقیاس (خطـاب ،)

وســیتم تعریفهــا مــن خــالل )، االبــداعمــن ثــالث ســمات (حــب االســتطالع ، الــذكاءتتكــونو 

   ٠تعریف السمات المكونة لها

  الذكاء:. أ

  ) ٥٦،ص ١٩٧٨الشیخ،(بأنه الحكم الجید ، والفهم الجید، والتعقل الجید)Benit(عرفه بینیه -

  )١٢،ص ١٩٨٣،الدباغ وآخرون(بأنه القدرة الفطریة العامة لألدراكBert)(عرفه بیرت-

  ) ٦٧،ص ١٩٩٦(منسي ،  ٠یاس القدرة على التعلم عرفه منسي بأنه ق-

بأنـــه قـــدرة الفـــرد الكلیـــة علـــى العمـــل الهـــادف والتفكیـــر المنطقـــي (Wechsler)عرفـــه ویكســـلر-

) ٣١٥، ص٢٠٠٠عالم ، ( ٠والتعامل مع بیئته بفاعلیة

األبداع :  .ب

لحیـاة األبداعیـة بأنـه نمـط حیـاة وسـمة شخصـیة وطریقـة ألدراك العـالم فا )١٩٨٩(عرفه دافـیس -

p95Davis,(هي تطویر لمواهب الفرد واستخدام لقدراته ,1989(

: الشخص المبدع هو الشخص المحقق لذاته )١٩٧٨(عرفه روجرز وماسلو-

  )٢١٣،ص ١٩٩٨السرور ،(

األحساس بالمشاكل والتغیـرات تتضمن: هو عملیة تشبه البحث العلمي )١٩٧٩( عرفه تورانس-

ـــار هـــذه الفرضـــیات وتعـــدیلها حتـــى یـــتم فـــي المعلومـــات ،  ـــم اختب وتشـــكیل أفكـــار وفرضـــیات ث

 ٠الوصول الى النتائج 

 في الدرجة التي یحصل علیها الطالب/ الطالبة هيفلكفایة العقلیة ل أما التعریف األجرائي-

  ٠في مقیاس السمات الشخصیة )فقرة ١٩المكون من (هذا العامل استجابتهم لفقرات 
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ل :التحصی. ثالثا
Wolmanعرفه ( - ) :بأنه درجة أو مستوى النجاح في بعض الحـاالت المتخصصـة 1983

   ٠أو العامة أو مستوى الكفایة العلمیة في عمل مدرسي أو أكادیمي 

)Wolman, 1983 ,p.5(

): بأنه مدى ماتحقق من أهداف التعلم في موضوع أو مساق سـبق ١٩٨٥عرفه (عریفج ، -

.لیه من خالل المشاركة في األعمال المبرمجة للفرد دراسته أو تدرب ع

  ) ٦٧،ص١٩٨٥(عریفج ، 

Chaplinعرفــه  - ) بأنــه مســتوى معــین مــن التقــدم أو األنجــاز فــي العمــل المدرســي (1971

,Chaplin ٠یقوم من قبل المدرسین باستخدام األختبارات المقننة  1971,p.2)(

علیهـا الطلبـة فـي امتحـان نصـف العـام أما التعریف األجرائي : فهـي الـدرجات التـي حصـل -

   ٢٠٠٢/ ٢٠٠١الدراسي في مادة األحیاء للعام الدراسي 

الدراسات السابقة :
Kemmerer(دراسة كیمیریر.اوال 1988(

ر المتفـوقین فــي تطـور مفهــوم تهـدف الدراسـة الــى معرفـة الفــرق بـین الطلبــة المتفـوقین وغیــ

مســتخدما تحلیــل )Pittsburgh(بــة جامعــة بیتســبرغ ، الــذكاء ، والهویــة علــى عینــة مــن طلالــذات

  ٠التباین الثنائي للجنس ، ومستوى التحصیل كمتغیرین مستقلین 

لقیـاس الـذكاء ومقیــاسMIDلقیـاس مفهـوم الــذات ومقیـاسWUSCTواسـتخدم مقیـاس

Marcias Categories لتقدیر الهویة كمتغیرات تابعة، وقسم العینة الى اربع مجموعات ، اناث

متفوقات واناث غیر متفوقات وذكور متفوقین ، وذكـور غیـر متفـوقین ، ودلـت نتـائج دراسـته علـى 

ذات داللـة بالنسـبة لتطـور مفهـوم الـذات بـین المجموعـات األربـع، و فیمـا یتعلـق انه التوجـد فـروق

  ٠بمستوى الذكاء كان الطلبة المتفوقون اكثر ذكاء من الطلبة غیر المتفوقین 

المتفـوقین ، وكـان الطـالب الـذكور بات المتفوقات اكثر ذكاء من الطـالبكما كانت الطال

المتفوقـــون اكثـــر ذكـــاء مـــن الـــذكور غیـــر المتفـــوقین ، فـــي حـــین لـــم تظهـــر فـــروق ذات داللـــة بـــین 

الطالبــات المتفوقــات ، وغیــر المتفوقــات فیمــا یتعلــق بالهویــة وكــان معامــل االرتبــاط منخفضــا بــین 

M(عالمات المقیاسین  ID Wusct(

Bartal: دراسة باروتال و جتمان (ثانیا & Guttman , 1988(
هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة األســـباب التـــي یعزوهـــا الطلبـــة إلـــى تفـــوقهم أو عـــدم تفـــوقهم ، 

 ٣٤ذكــرًا و  ٣٥(طالبــًا مــن طلبــة الصــفین الخــامس و الرابــع  ٨٠أجریــت الدراســة علــى عینــة مــن 
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سة واحدة متجانسین و ذوي خصائص سكانیة متشـابهة و ، إختیروا بشكل عشوائي من مدر )أنثى

قــــد توصــــلوا إلــــى أن الطلبــــة المتفــــوقین یعــــزون تفــــوقهم إلــــى القــــدرة العقلیــــة و اإلهتمــــام و الجــــد و 

اإلجتهاد واإلنتباه و التركیز أثناء شرح المـادة الدراسـیة و رغبـتهم فـي تحقیـق عالمـات عالیـة و أن 

ـــر المتفـــوقین  ـــى صـــعوبة المـــادة الدراســـیة و عـــدم مســـاعدة ی)الفاشـــلین(الطبـــة غی عـــزون فشـــلهم إل

الوالــدین لهـــم فــي حـــل الواجبـــات البیتیــة و طریقـــة المعلــم فـــي التـــدریس و عــدم اإلنتبـــاه و الحـــظ و 

   ٠صعوبة اإلختبارات و قلة الجهد المبذول 

Propha(دراسة بروبا ودالیب .ثالثاً  and Dalip ,1988(
قـــة بـــین التحصـــیل الدراســـي وبعـــض العوامـــل المـــؤثرة فیـــه اســـتهدفت الدراســـة معرفـــة العال

) طالبـا ٦٠كالذكاء وسمات الشخصیة وعادات الدراسة والدافعیة وذلك باستخدام عینة مؤلفـة مـن (

من المرحلة الثانویة باستخدام قائمة ایزنك واختبارات الذكاء الجمعي ومقیاس للدافعیة وتبین وجود 

.لى قائمة ایزنك والتحصیل الدراسي للطالببین سمات الشخصیة عارتباط عالٍ 

)Propha,1988(

Hansen(دراسة ھانسن .رابعاً  1987(
 ١٥متفوقین مسـتخدما عینـة مـن الهدفت الدراسة الى المقارنة بین الطلبة المتفوقین وغیر 

، واســتخدم مسـتوى الـدرجات لیقســمهم الـى متفــوقین وغیـر متفــوقین  ٠طفـال فـي المرحلــة االبتدائیـة 

، كمــا قــام ي اعتبــرت مالزمــة للتحصــیل المتــدنيوحــاول الباحــث ان یعــزل الســمات الشخصــیة التــ

الباحـث بطـرح اسـئلة علـى الوالـدین والمعلمـین وجمـع الحقـائق والمعلومـات مـن السـجالت التراكمیــة 

اظهـــرت نتـــائج الدراســـة ان  ٠ للـــذكاء والمرشـــدین ، والحـــظ االطفـــال اثنـــاء تطبیـــق اختبـــار وكســـلر

ة المتفـــوقین كـــانوا اكثـــر ذكـــاء واكثـــر طموحـــا بامقارنـــة مـــع الطلبـــة غیـــر المتفـــوقین وفـــي كـــل الطلبـــ

  ٠الحاالت كانت عالمات المتفوقین عالیة وكانوا واثقین من الحصول على نسبة ذكاء شبه كاملة 

Antosell)(دراسة انتوسل وولسن .خامساً  W illson ,1985
جامعـــات المتفوقـــون وغیـــر المتفوقـــون واظهـــرت هـــدفت الدراســـة الـــى مقارنـــة علـــى طلبـــة ال

كــانوا افضـل تحصـیال فــي المدرسـة الثانویـة واعلــى قـدرة عقلیـة واكثــر المتفـوقین الدراسـة ان الطلبـة 

الطـاهر ( دافعیة ومثابرة واجتهادا واكثر استقرارا عاطفیا في شخصیاتهم من الطلبة غیـر المتفـوقین

 ،١٩٨٨(   
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Mcreaدراسة مكري (.سادساً  1983(
اســـتهدفت الدراســـة الـــى ایجـــاد العالقـــة بـــین خصـــائص الشخصـــیة والتحصـــیل االكـــادیمي 

مقیاس للشخصیة وكان من بین نتـائج  )٣٤طبق علیهم (اً طالب )١٨٧باستخدام عینة تالفت من (

الدراسة ان ذوي التحصیل المرتفع اكثر میال للعزلة الـى حـد مـا واكثـر طاعـة ولـدیهم طمـوح عـالي 

  ٠)١٩٨٣ Mcreaیل المنخفض (عن ذوي التحص

١٩٧٩دراسة عبد السالم والخضري .سابعاً 
العالقــــة بــــین التحصــــیل الدراســــي وبعــــض الســــمات الشخصــــیة اســــتهدفت الدراســــة معرفــــة

طالبا من طالب الثانویة / القسم العلمي وتـم اسـتخدام مقیاسـي االرشـاد  )١١٢وكانت العینة من (

قیاســـه للتحصـــیل الدراســـي علـــى درجـــات نهایـــة العـــام النفســـي والمقتـــبس مـــن قائمـــة منیســـوتا فـــي

الدراسي واقتصرت الدراسة على بعض المواد الدراسیة واظهرت نتائج االختبار التائي للمقارنة بین 

المتوســــطات بانــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة بــــین المتفــــوقین وغیــــر المتفــــوقین ولصــــالح 

في االمتثال والواقعیة والحرص والمزاج والقیادیـة المتفوقین على جمیع السمات الشخصیة المتمثلة

  )١٩٧٩عبد السالم والخضري ،(

١٩٧٧دراسة حبش .ثامنا
ـــین متغیـــر مســـتوى اجریـــت الدراســـة فـــي االردن مدینـــة معـــان اســـتهدفت معرفـــة العالقـــة ب

طالبــا مــن المــدارس الثانویــة مســتخدمة  )٢٧٤التحصــیل ومتغیــرات الشخصــیة وتالفــت العینــة مــن (

المكونةمن سبع سمات وحللت البیانات باسـتخدام تحلیـل التبـاین )MCI(مة مینسوتا االرشادیة قائ

) للتعــرف علــى الفــروق بــین مجمــوعتي التحصــیل واشــارت النتــائج ان ٢×٢الثنــائي ذي البعــدین (

.اً عاطفیاً الطلبة المتفوقین كانوا اكثر تكیفا مع الواقع واكثر ثباتا واستقرار 

  )١٩٧٧(حبش ، 

١٩٧٦اللبابیدي .عاً تاس
ـــین عـــادات الدراســـة واالتجاهـــات نحوهـــا والتحصـــیل  هـــدفت الدراســـة الـــى بحـــث العالقـــة ب

طالــب وطالبــة مــن مســتوى الســنة االولــى الجامعیــة مــن طلبــة  ٦٠٠ واســتخدمت عینــة مؤلفــة مــن

ـــى مجمـــوعتین متفـــوقین وغیـــر متفـــوقین بنـــا علـــى المعـــدل التراكمـــي  الجامعـــة االردنیـــة ، قســـموا ال

  .لطالبل

نتــائج الدراســة تمیــزا للطلبــة المتفــوقین بالدقــة ، والترتیــب ، والنظــام ، والتخطیطــا  واظهــرت

ـــد تمیـــزوا  ـــر المتفـــوقین فق ـــة غی ـــى الصـــعوبات الدراســـیة امـــا الطلب ـــب عل ـــز والتغل الدراســـي ، والتركی
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انــه بــالغموض وعــدم الدقــة والتــاثر بالمشــتتات وتاجیــل انجــاز الوظــائف كمــا اشــارت الدراســة الــى 

  ٠التوجد فروق ذات داللة في االداء على القائمة والمعدل التراكمي بین الذكور واالناث 

)Onoda,1976(دراسة اونودا.عاشرا
اجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي امریكـــا واســـتهدفت معرفـــة ســـمات الشخصـــیة واالتجاهـــات نحـــو 

) طالبـا ١٤٤(نة قوامها التحصیل لذوي التحصیل العالي والمنخفض ولقد قامت اونودا باختبار عی

EPI)(Eyenk() ســـنة اســـتخدمت قائمـــة ایزنـــك للشخصـــیة ١٧– ١٥وتراوحـــت اعمـــارهم بـــین (

personal : ty Inventory( وقـد وجـدت ان الطلبـة ذوي التحصـیل المرتفـع یتمیـزون باالجتهـاد

االیجابي مـع والكفایة العقلیة وقدرة على التعامل والمسؤولیة واالعتماد على الذات والضمیر الحي

ـــنفس والقـــدرة علـــى التحمـــل واالســـتمرار  مدرســـیهم وكـــذلك تمیـــزوا بعـــادات دراســـیة جیـــدة وضـــبط لل

Onoda(والســیطرة واالســتقالل الــذاتي وكــذلك قــدر اكثــر مــن الترتیــب واالنــدماج االجتمــاعي  ,

1976(

Laosaدراسة لوسا ورفاقھ (.حادي عشر ,et al ,1973(
العالقة بین السمات الشخصـیة والتحصـیل المدرسـي كانـت هـذه هدفت الدراسة الى معرفة 

 ٧٠ذكـر و  ٧٢الدراسة طولیة اجریت على عینة من طلبة المـدارس الثانویـة فـي والیـة تكسـاس ، 

 ٨ســـنة و ١٧اشـــهر وعنـــد انتهائهـــا  ٨ســـنة و ١٢انثـــى وكـــان متوســـط اعمـــارهم عنـــد بـــدء الدراســـة 

Jacksomاشــــهر ، اســــتخدموا فیهــــا قائمــــة جاكســــون للشخصــــیة ;persomality التــــي تهــــتم

بمتغیــرات الشخصــیة فــي المــدى العــادي الســوي واختبــار وكســلر للــذكاء ، واختبــار رســم شــخص ل 

، لمعرفــــة العالقــــة بــــین الســــمات الشخصــــیة والتحصــــیل المدرســــي باســــتخدام )جودامــــف وهــــارس(

   ٠طلبتهمالمعدالت الدراسیة كمقیاس للتحصیل باالضافة الى تقدیرات المعلمین على 

اشارت النتـائج الـى ان السـمات الشخصـیة التـي كـان ارتباطهـا مـع مقیـاس التحصـیل ذات 

  ٠ )التفهم والنظام والعدوان والتقبل االجتماعي(داللة احصائیة هي 

مناقشة الدراسات السابقة :
:ستتم مناقشة الدراسات السابقة من خالل 

حجم العینة والمرحلة الدراسیة : .١
و المرحلـــة الدراســـیة فـــي الدراســـات الســـابقة و كـــذلك المرحلـــة التـــي تـــم جـــم العینـــةتبـــاین ح

أما دراسة )جامعة بیتسبرغ() كانت على طلبة الجامعة ١٩٨٨دراسة كیمیر (إجراء الدراسة علیها 

) فكانــت ١٩٨٨) علــى طلبــة المدرســة الثانویــة ، أمــا بروبــا و آدالــین (١٩٨٨أنتوســل و ویلســن (
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) ١٨٧) فكانـت العینـة (١٩٨٣) مـن المرحلـة الثانویـة أیضـًا أمـا دراسـة مـاكري (طالب ٦٠(العینة 

) طفـًال فـي المرحلـة األبتدائیـة ، فـي دراسـة ١٥فـي دراسـة النسـن كانـت العینـة مكونـة مـن (و  اً طالب

فــي المرحلــة الرابعــة و الخامســة مــوزعین اً ) طالبــ٨٠) ، كانــت العینــة (١٩٨١باروتــال و جتمــان (

بشكل عشوائي في مدرسة واحدة .)أنثى ٣٤ ذكر و ٣٥(بین 

القســـم –طالـــب مـــن طـــالب الثانویـــة  ١١٢) ١٩٧٩أمـــا دراســـة عبـــد الســـالم والخضـــري (

ــــة ١٩٧٧(العلمــــي ، و فــــي دراســــة حــــبش  ) طالبــــًا مــــن المــــدارس الثانویــــة ، ٢٧٤() كانــــت العین

ولــى الجامعیــة ) طالــب و طالبــة فــي الســنة األ٦٠٠) فكانــت العینــة مكونــة مــن (١٩٧٦( اللبابیــدي

و أخیـرًا دراسـة )سـنة ١٧ – ١٥(بـین اً ) طالبـ١٤٤) كانت العینـة مكونـة مـن (١٩٧٦أما أونودا (

) ٥وأســتمرت الدراســة ()أنثــى ٧٠و ( )ذكــر ٧٢) و كــان حجــم العینــة (١٩٧٥لوســاوو جماعتــه (

سنوات 

األداة المستخدمة : .٢
MIDهـوم الـذات و مقیـاس لقیـاس مفWusct) أستخدمت مقیـاس ١٩٨٨دراسة كیمیر (

Marciaلقیاس الذكاء و مقیاس  Categories) مقیاس ١٩٨٨لتقدیر الهویة أما دراسة أنتوسل (

الشخصــیة . أمــا دراســة بروبـــا و آدلــین اســتخدمت قیــاس آیزنـــك و إختبــارات الــذكاء الجمعـــي ، و 

الســـجالت ) أســـتخدم مقیـــاس الســـمات الشخصـــیة و١٩٨٧(مقیـــاس الدافعیـــة . أمـــا دراســـة هانســـن 

) مقیـــــاس للشخصـــــیة . الخضـــــري ١٩٨٣التراكمیـــــة ، إختبـــــار وكســـــلر للـــــذكاء ، دراســـــة مـــــاكري (

ـــة العـــام الدراســـي و مقیـــاس الشخصـــیة ، حـــبش (١٩٧٩( ) قائمـــة مینیســـوتا ١٩٧٧) درجـــات نهای

) ، قائمـــة آیزنـــك ١٩٧٦(المكونـــة مـــن ســـبع ســـمات للشخصـــیة و دراســـة أونـــودا MICاألرشـــادیة 

الــذي  الشخصــیةعــاملین مــن مقیــاس الســماتالدراســة الحالیــة فقــد أســتخدمت أمــا EPIللشخصــیة 

تحصـــیل والكفایـــة لالكفایـــة الفعلیـــة ودافـــع ا()المكـــون مـــن عشـــرة عوامـــل همـــا١٩٩٤أعـــده (كـــاظم ،

  .٢٠٠٢/ ٢٠٠١+ درجات نصف العام الدراسي )العقلیة

الوسائل األحصائیة :.٣
) ، أمـــا بقیـــة الدراســـات ١٩٨٨(ة كیمیـــر بعـــض الدراســـات أســـتخدم معامـــل األرتبـــاط دراســـ

فأستخدمت تحلیل التباین ذو البعدین ، اما الدراسة الحالیة فأستخدمت تحلیل التباین . 
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:إجراءات البحث
لــألدوات التــي  المجتمــع البحــث وطریقــة اختیــار العینــة ووصــف ایتضــمن هــذا الفصــل وصــف

لـــــه واســـــلوب تطبیقهـــــا والوســـــائل اســـــتخدمت فـــــي البحـــــث واجـــــراءات اســـــتخراج الصـــــدق والثبـــــات 

:األحصائیة التي عولجت بواسطتها 

مجتمع البحث : .أوالً 
یتكـون مجتمــع البحــث مــن طلبـة الصــف الرابــع األعــدادي فـي مركــز محافظــة نینــوى للعــام 

ـــالغ عـــددهم ( )٢٠٠٢/ ٢٠٠١الدراســـي ( ) مدرســـة ٥٧وطالبـــة یتوزعـــون فـــي ( ا) طالبـــ٤٢١٠والب

   ا) طالب١٩٠٠) طالبة و (٢٣١٠( :ثانویة وكما یلي 

:عینة البحث .ثانیاً 
) مدرسـة اعدادیـة تـم اختیارهـا بالطریقـة ٢٨اختیار عینة المـدارس تكونـت عینـة المـدارس مـن (. ١

 ا) طالبــ١٨٢٤% مــن المجتمــع الكلــي وضــمت (٥٠بحیــث یمتلــون نســبة )*(العشــوائیة الطبقیــة

  ٠) مدرسة ثانویة١٢() مدرسة اعدادیة للبنات و ١٦وطالبة یتوزعون في (

ارهم بالطریقـــة وطالبـــة تـــم اختیـــ ا) طالبـــ٦٥٦ر عینـــة الطلبـــة تكونـــت عینـــة الطلبـــة مـــن (یـــااخت. ٢

%) مــن المجمــوع األصــلي لمجتمــع طلبــة الصــف الرابــع ٣٦ویمثلــوم نســبة (العشــوائیة الطبقیــة

لحـق رقـم ماألعدادي في مدارس عینة البحث وقد تم استبعاد الطلبة الراسبین كمـا فـي الجـدول

)١(  

األداة : .ثالثاً 
) عوامل ملحـق ١٠المكون من (للسمات الشخصیة )١٩٩٤ ،تم إستخدام إختبار (كاظم 

.)الكفایــة العقلیــة(مــل الرابــع او الع )الدافعیــة للتحصــیل(و قــد تــم اإلســتعانة بالعامــل الثــاني  )٢(

وبـدائل  ٠) فقـرة ١٣(لیـة مـن الكفایـة العقعامـل) فقـرة و ٢٦(الدافعیـة للتحصـیل مـن عاملیتكون 

و لغــــرض معرفــــة مــــدى صــــالحیة اإلختبــــارین للتطبیــــق تــــم إجــــراء )دائمــــًا ، أحیانــــًا ، ال(اإلجابــــة 

:الخطوات التالیة 

ــا المجتمــع ) ویقصــد بالعینــة العشــوائیة الطبقیــة اذا كــان *( مــن أقســام (ذكــور وأنــاث) فیجــب أن یؤخــذ عینــة متوكن

 ٠عشوائیة من الذكور وأخرى من األناث
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:حساب الصدق .١
یعــد صــدق األداة مــن الشــروط المهمــة التــي یجــب توفرهــا فــي األداة و التــي یعتمــدها أي 

ختبــار مــا وضــع لقیاســه بمعنــى أن اإلختبــار الصــادق أن یقــیس اإل:بحــث و یقصــد بالصــدق هــو 

إختبــار یقــیس الوظیفــة التــي تــزعم أنــه یقیســها و ال تقــیس شــیئًا آخــر بــدًال منهــا أو باإلضــافة إلیهــا 

:و قد تم إستخدام نوعین من الصدق ) ٢٧٣، ص  ٢٠٠٠(ملحم ، 

Faceالصدق الظاهري (- validity(

مجموعــة مــن الخبــراء فــي التربیــة و علــم الــنفس یقصــد بــه عــرض فقــرات اإلختبــار علــى و 

  ٠التربوي للحكم على مدى صالحیتها 

لذا تم عرض الفقرات على مجموعة من المتخصصین في التربیة و علم النفس التربوي و 

إلــى أن  )Bloom% فــأكثر للحكــم علــى صــالحیة الفقــرات و قــد أشــار بلــوم (٨٥تــم إعتمــاد نســبة 

أو أكثــر یمكنــك الشــعور باألرتیــاح مــن حیــث الصــدق  )%٧٥كــون (نســبة إتفــاق الخبــراء عنــدما ت

هذا و قد إتفق الخبراء على صالحیة جمیع الفقرات  )١٢١، ص  ١٩٨٣بلوم ، ( الظاهري

Constructالصدق البنائي (- validity(

یقصـد بــه : بیــان مــدى العالقــة مــن األســاس النظــري لإلختبــار و بــین فقــرات اإلختبــار و و 

تحقق من دالالت صدق البناء لإلختبار بإتباع أسلوب فاعلیة الفقرات في مدى إرتباط كل یمكن ال

حیــث تــم )٣٣، ص  ١٩٩١الروســان ، (فقــرة مــن فقــرات المقیــاس بالدرجــة الكلیــة علــى اإلختبــار 

دافـــع (و ظهـــرت معـــامالت اإلرتبـــاط إلختبـــار ٠طالـــب و طالبـــة  )١٠٠(تطبیـــق اإلختبـــارین علـــى 

) ٩٨() و هي ذات داللة إحصائیة عند درجـة حریـة  ٠ر٨٤ -٠ر٦٢(مابین تراوحت )التحصیل

   )٣( ملحقكما في الجدول )٠.٠٥(و مستوى داللة 

ووجـــــــــــــد ان معــــــــــــــامالت األرتبـــــــــــــاط ألختبــــــــــــــار الكفایـــــــــــــة العقلیــــــــــــــة تراوحـــــــــــــت مــــــــــــــابین 

 )٠.٠٥) ومســتوى داللــة (٩٨) وهــي ذات داللــة احصــائیة عنــد درجــة حریــة (٠ر ٨١ – ٠ر٦٩(

  ) ٤(ملحقدولجالكما في 

Reliability:الثبات.٢
ــــذي تقیســــه اداة القیــــاس  ــــاس الشــــيء ال ــــي قی ــــاس ، أي األتســــاق ف ــــه اتســــاق القی یقصــــد ب

:وقد تم استخدام نوعین من الثبات هما . )٢٤٨ص ٢٠٠٠(ملحم ، 
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:ستجابة ثبات اال-

 ٠مرةاخـرىعلیـه ویقصد به مدى اسـتقرار درجـة الطالـب فـي حالـة اعـادة تطبیـق األختبـار

وتـم )طالـب وطالبـة ١٠٠وتم حساب هذا النوع من الثبـات بتطبیـق اختبـار دافـع التحصـیل علـى (

,Adams()أسـبوع ٢اعـادة األختبـار علـیهم بعـد مـرور ( وتـم حسـاب معامـل األرتبـاط  ٠) 1976

  ٠ )٠.٠٥) ومستوى داللة (٩٨) وهي ذات داللة احصائیة عند درجة حریة (٠ر٨٨وكان (

وتــم اعــادة األختبــار )طالــب وطالبــة ١٠٠یــق اختبــار الكفایــة العقلیــة علــى (كمــا تــم تطب

) وهي ذات داللة احصـائیة ٠ر٨٢ووجد ان معامل األرتباط یساوي ()أسبوع ٢علیهم بعد مرور (

  ) ٠.٠٥) ومستوى داللة (٩٨عند درجة حریة (

:ثبات التصحیح-

ـــار  ـــى ( )دافـــع التحصـــیل(تـــم تطبیـــق اختب ـــة و  )طالـــب ١٠٠عل ـــم استنســـاخ اوراق االجاب ت

واســــتعانت الباحثــــة بمصــــحح اخــــر ووجــــد ان معامــــل االرتبــــاط بــــین درجــــات المصــــححین تســــاوي 

  .)٠.٩٤(امل االرتباط بین المصححین یساويوكذلك بالنسبة الختبار الكفایة العقلیة وجد ان مع)٠.٩٢(

تحلیل فقرات االختبار :
  رة:ویقصد به استخراج تمییز ومستوى صعوبة الفق

القوة التمیزیة : -

وتقصـــد بهـــا مـــدى قـــدرة فقـــرات االختبـــار علـــى التمییـــز بـــین المســـتویان المجموعـــة العلیـــا 

Stanly(والمجموعة الدنیا من المستجیدین ، بالنسبة للصفة التـي یقیسـها االختبـار  , 1927 , p

طالـــب  ٤٠٠(علـــى  )واختبـــار (الكفایةالعقلیـــة)حیـــث تـــم تطبیـــق اختبـــار (دافـــع التحصـــیل)450

%مــن الــدرجات الــدنیا وكــان عــدد افــراد ٢٧% مــن الــدرجات العلیــا و  ٢٧وتــم اخــذ نســبة )وطالبــة

) وتراوحـت كمـا فـي الجـدول القـوة ١٠٨افـراد وعـدد افـراد المجموعـة الـدنیا ( )١٠٨(المجموعة العلیا

ة بالنســــب )١٩٨١الزوبعــــي ، (وهــــي معــــامالت تمییــــز جیــــدة ٠،٨٢ –٠،  ٦٤التمیزیــــة مــــا بــــین (

.)الكفایة العقلیة(بالنسبة الختبار  )٠، ٧٢– ٠، ٤٥الختبار دافع التحصیل وتراوحت ما بین (

صعوبة الفقرات : -

ویقصــد بهــا : النســبة المئویــة لعــدد المفحوصــین الــذین اجــابوا اجابــة صــحیحة علــى الفقــرة 

االختبـــار ولمعرفــة مســتوى صــعوبة الفقــرات قامــت الباحثــة بتطبیــق  )٤٠٣، ص ١٩٨٣(جــابر ، 

طالبـا وطالبـة ثـم قامـت الباحثـة بتقسـیم الطـالب والطالبـات  )٢٠على عینةاستطالعیة مؤلفـة مـن (

الى مجموعتین تمثلت االولى بالطلبة الذین حصلوا علـى الـدرجات العلیـا والمجموعـة الثانیـة الـذین 
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ملحـــــــــــــقالجـــــــــــــدولوكمـــــــــــــا فـــــــــــــي )٧٤ص ١٩٨١حصـــــــــــــلوا علىالـــــــــــــدرجات الـــــــــــــدنیا(الزوبعي ، 

% من الـدرجات العلیـا  ٢٧یث تم أخذ اجابات العینة السابقة في التمییز وتبقى النسبة ح )٦و ٥(

ـــدنیا ، ووجـــد ان مســـتوى الصـــعوبة تـــراوح مـــا بـــین ( ٢٧و   )٠، ٨٤– ٠، ٧٢% مـــن الـــدرجات ال

)) (الختبار الكفایة العقلیة٠، ٨٢ – ٠، ٦٩وتراوح ما بین ()(الختبار دافع التحصیل

ت :التصحیح وحساب الدرجا
  و  )و (احیانــــــا : درجــــــة واحــــــدة)تصــــــحح االجابــــــات باعطــــــاء البــــــدیل (دائمــــــا : درجتــــــان

درجــة للفقــرات الســلبیة . علمــا ان اعلــى درجــة الختبــار دافــع التحصــیل  )٢ال : (و  )(ال : صــفر

درجة وادنى درجة صفر تتوزع على المنحنى القیاسـي  )٢٦بواسط نظرى قدره ()درجة ٥٢تكون (

:بالشكل التالي 

والوســـط  )٢٦امـــا بالنســـبة للكفایـــة العقلیـــة فتصـــبح بـــنفس االســـلوب وتكـــون اعلـــى درجـــة (

:واوطا درجة صفر وتتوزع الدرجات عن المنحنى القیاسي في الشكل التالي )١٣الفرضي (

صفر ١٣ ٢٦

صفر ٢٦ ٥٢
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:الوسائل األحصائیة 
الوسط الحسابي-

األنحراف المعیاري-

معامل ارتباط بیرسون-

األختبار التائي -

معامل الصعوبة -

  )٢٦٠،٢٦٦،  ١٨١،  ١٩٧٧،٧٨،١٦٢التمییز (البیاتي ،-

:عرض النتائج
عــرض وتفســیر النتــائج التــي توصــلت الیهــا الباحثــة فــي ضــوء األهــداف والفرضــیات ســیتم

  ٠دافع التحصیل ومقیاس الكفایة العقلیةنتیجة تطبیقها أدوات البحث المتمثلة بمقیاس

�ΔѧΑϠρ�ϯ(النتائج المتعلقة بالھدف األول للبحث .أوال Ωѧϟ�ϝϳλ ΣΗϟ�ϊ ϓΩ�α Ύϳϗ
)الصف الرابع الثانوي

لتحقیق هذا الهدف تم حساب المتوسط الحسابي واألنحـراف المعیـاري لعینـة البحـث البـالغ 

) ٤٢,٨م في مقیاس دافع التحصیل هو () طالب وطالبة ، وتبین أن متوسط درجاته٦٥٦عددها (

) وأةطــأ درجــة ٥٠) وكانــت أعلــى درجــة تــم الحصــول علیهــا هــي (١٤,٢وبــانحراف معیــاري قــدره (

) وبـانحراف ٤٤,٦) وفیما یخص متغیر الجنس فقد حصـل الـذكور علـى متوسـط قـدره (١٨كانت (

معیــــاري قــــدره ) وبــــانحراف ٤١) بینمــــا حصــــل األنــــاث علــــى متوســــط قــــدره (١٣,٧معیــــاري قــــدره (

) كما في الجدول أدناه :١٤,٨(

األنحراف المعیاريالمتوســطالعــددالجــنس

٣٠٥٤٤,٦١٣,٧ذكـور

٣٥١٤١١٤,٨انـاث

٦٥٦٤٢,٨١٤,٢الكلــي

وتــدل هــذه النتــائج علــى تجــاوز الطلبــة الوســط الفرضــي لمقیــاس دافعیــة التحصــیل والبــالغ 

   ٠لبة ذوي دافع تحصیل أعلى من الوسط الفرضي للمقیاس ) وهذا یعني أن جمیع الط٢٦(
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ϠϘόϟ�ΔϳΎϔϛϟ�α(النتائج المتعلقة بالھدف الثاني  .اثانی Ύϳϗ�ϑ ѧλ ϟ�ΔѧΑϠρ�Ωѧϧϋ�Δϳ
)الرابع الثانوي

تــم حســاب الوســط الحســابي لــدرجات الكفایــة العقلیــة لعینــة البحــث وكــان متوســط درجــاتهم 

 )٤٤,٦نــــة الــــذكور علــــى وســــط حســــابي قــــدره () وقــــد حصــــلت عی٦,٣) وبــــانحراف قــــدره (٢٢,٤(

) وبـانحراف معیـاري ٢٠,٢) بینمـا حصـلت األنـاث علـى وسـط قـدره (٤,٦وبانحراف معیـاري قـدره (

) وتــدل هــذه النتــائج علــى تجــاوز متوســطات عینــة البحــث مــن الــذكور واألنــاث الوســط ٦,٥قــدره (

  ٠) درجة ١٣الفرضي للمقیاس والبالغ (

ϳѧλقیاس(ثالثقة بالھدف الالنتائج المتعل.ثالثاً  ΣΗϟ�ϊ ѧϓΩ�Δѧϗϼϋ�ϝϳѧλ ΣΗΑ�ϝ
)الطلبة في مادة األحیاء

لمـادة األحیـاء وكانـت أعلـى درجـة نصف العام الدراسـيأمتحان تم األعتماد على درجات

) وبــانحراف معیــاري ٦٠,٩) وكــان الوســط الحســابي ألفــراد عینــة البحــث (٢٢) وأوطــأ درجــة (٩٦(

م أفراد العینة الى ثالث مستویات تحصیلیةتقسی) ولذا تم١١,٠٦قدره (

   ٩٦- ٧٨.٤٥ العالي المستوى-

  ٧٨.٤٥-٤١.٢ المستوى المتوسط-

   ٢٢-٤١.٢ المستوى الواطىء-

وقــــد اســــتبعدت الباحثــــة التحصــــیل المتوســــط وتــــم حســــاب العالقــــة بــــین دافــــع التحصــــیل 

وكــــان عـــدد طــــالب  )٠,٦٣والتحصـــیل فـــي مــــادة األحیـــاء ، ووجــــد أن معامـــل األرتبــــاط یســـاوي (

ـــاط (١٦٩التحصـــیل العـــالي ( ـــا وكانـــت قیمـــة معامـــل األرتب ) وحســـبت القیمـــة التائیـــة ٠,٦٣) طالب

، )٠.٠١) عنـد مسـتوى داللـة (٢.٥٧٦() وهي أعلـى مـن الجدولیـة البالغـة٥.٨٥٧وكانت تساوي (

ـــدنیا ( ع ) وكانـــت قیمـــة معامـــل ارتبـــاط بیرســـون بـــین دافـــ١٦٨بینمـــا كـــان عـــدد أفـــراد المجموعـــة ال

) وهــي ٢.٠٩٨() والقیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي ٠.٢٢تحصــیل الــواطىء یســاوي (لالتحصــیل وا

" توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین دافــع وبهــذا )٢.٥٧٦أقــل مــن القیمــة الجدولیــة البالغــة (

توجـد عالقـة ذات داللـة احصـائیة بـین بینمـا ال للطلبة ذوي التحصیل العاليالتحصیل والتحصیل

  ٠ءالواطى للطلبة ذوي التحصیل العاليع التحصیل والتحصیلداف

�˱ΎѧѧόΑέ.�ϊ ѧѧΑέϟ�ϑ ΩѧѧϬϟΎΑ�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ΞΎѧѧΗϧϟ)�ΔѧѧϳϠϘόϟ�ΔѧѧϳΎϔϛϟ�ϥϳѧѧΑ�Δѧѧϗϼόϟ�α Ύѧѧϳϗ
):وتحصیل الطلبة في مادة األحیاء

) وكانـت القیمـة التائیـة تسـاوي ٠,٧٥وجد أن معامل األرتباط لطلبة المستوى العالي كـان (

) ، أمــا بالنســبة ٠.٠١) عنــد مســتوى داللــة (٢,٥٧٦لــى مــن الجدولیــة البالغــة () وهــي أع٦,٥٤٣(
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) والقیمــــة التائیــــة المحســــوبة تســــاوي ٠،٢٥ألفــــراد المجموعــــة الــــدنیا فقــــد كــــان معامــــل األرتبــــاط (

ــــة وبهــــذا )٢,٥٧٦وهــــي أقــــل مــــن القیمــــة الجدولیــــة البالغــــة () ٢,٠٧٥( " توجــــد عالقــــة ذات دالل

توجــد عالقــة ذات بینمــا ال للطلبــة ذوي التحصــیل العــاليوالتحصــیللیــةالكفایــة العقاحصــائیة بــین 

  ٠ءالواطى للطلبة ذوي التحصیل العاليوالتحصیلالكفایة العقلیة داللة احصائیة بین 

�ΔѧϳΎϔϛϟΎΑ�ϝϳѧλقیاس(النتائج المتعلقة بالھدف الثالث.خامساً  ΣΗϟ�ϊ ѧϓΩ�Δѧϗϼϋ
)العقلیة

دافــع التحصــیل والكفایــة العقلیــة لــدى جمیــع أفــراد تــم حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین 

) وللكشـــف عـــن ٠,٤٢طالبـــا وطالبـــة وبلغتقیمـــة معامـــل األرتبـــاط ( )٦٥٦العینـــة والبـــالغ عـــددهم (

معنویــة داللـــة معامـــل األرتبـــاط اســـتخدم األرتبـــاط التــائي الخـــاص بمعامـــل ارتبـــاط بیرســـون وظهـــر 

) حیث بلغت القیمـة التائیـة المحسـوبة ٠.٠٥وجود عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (

.) كما موضح في الجدول٢,٥٧٦الغة () وهي أعلى من القیمة الجدولیة الب١٤,٠٣(

وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة "ال توجد عالقـة ذات داللـة احصـائیة بـین دافـع التحصـیل 

والكفایة العقلیة لدى أفراد عینة البحث "

عدد أفراد 

العینة

مل قیمة معا

األرتباط

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى 

الداللة

٦٥٦٠,٤٢١٤,٠٣٢,٥٧٦
٠.٠٥

دالة

:مناقشة النتائج 
للمقیاس في مقیاس أظهرت الدراسة الحالیة أن جمیع الطلبة قد تجاوزوا المستوى الفرضي

افعیة للتحصیل أعلى من المتوسط الفرضي ، الدافعیة والكفایة العقلیة أي أن جمیع الطلبة لدیهم د

كمــا أظهــرت النتــائج أن هنــاك عالقــة بــین دافــع التحصــیل والكفایــة العقلیــة وانــه توجــد عالقــة بــین 

التحصــیل ودافــع التحصــیل لمســتویات التحصــیل العــالي ، وهــذه النتــائج تتفــق مــع نتــائج الدراســات 

وأكثـر دافعیـة للتحصـیل وأكثـر  اأكثـر ذكـاءالسابقة حیث أن أغلب الدراسات أظهرت أن المتفوقین

وثقة بالنفس بالمقارنة مع غیر المتفوقین حیث أن هـذه الدراسـات كـان هـدفها المقارنـة بـین  اطموح

) ودراســـة ١٩٨٧مثـــل دراســـة (هانســـن،فـــي الســـمات الشخصـــیةالطلبـــة المتفـــوقین وغیـــر المتفـــوقین

) ودراســــة ١٩٧٣ئج دراســــة (لوســــا،) كــــذلك تتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع نتــــا١٩٨٣(انتوســــل وولســــن ،

) التي حاولت ایجاد العالقة بین التحصـیل ١٩٨٨) و(بروبا ،١٩٧٩) و(الخضري،١٩٧٦(اونودا،
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وبعــض الســمات الشخصــیة وكانــت نتائجهــا أن الطلبــة المتفوقــون دراســیًا هــم الطلبــة األكثــر ذكــاءاً 

تلكــون ســمات شخصــیة ممیــزة ،ویمكــن القــول أن هــذه النتــائج تأكیــدا علــى أن الطلبــة المتفــوقین یم

بالمقارنة مع غیر المتفوقین حیث یمكن القول بأن التحصـیل المرتفـع (التفـوق) یعتبـر مؤشـرا علـى 

شخصیة تتصف بالذكاء كذلك فأن التفوق الدراسـي قـد یـدعم ویزیـد مـن ثقـة الطالـب بنفسـه وقدرتـه 

یـــؤدي الـــى تحقیـــق علـــى مواجهـــة الصـــعوبات التـــي تعترضـــه هـــذا فضـــال عـــن أن التفـــوق الدراســـي 

مستقبل أفضل وحیاة أفضل ألن تفوقهسیقرر نجاحه في المراحل الدراسیة الالحقـة بعكـس الطالـب 

غیـر المتفــوق فـأن تحصــیله المتــدني (المعـدل المــنخفض) قــد یكـون عــامال رئیســیا فـي زعزعــة ثقتــه 

الــى الخــوف بنفســه وبكفاءتــه العلمیــة وزیــادة احساســه بــالقلق علــى نجاحــه فــي دراســته ممــا یدفعــه 

والفشل والالمباالة واألتكالیة والمشاكسة لیعوض فشله

:التوصیات
باتبــاع طــرق وأســالیب تدریســیة تزیــد مــن دافعیــة فــي ضــوء نتــائج البحــث توصــي الباحثــة 

الطلبة نحو التعلم وترفـع مـن مسـتوى تحصـیلهم مثـل (طریقـة األستكشـاف او األستقصـاء ، طریقـة 

)التعاونيالمناقشة ، اسلوب التعلم 

:المقترحات 
  ٠ )جامعیة–متوسطة –اجراء دراسة مماثلة على مراحل دراسیة اخرى (ابتدائیة .١

ــــذات .٢ اجــــراء دراســــات ارتباطیــــة جدیــــدة فــــي عالقــــة التحصــــیل مــــع المیــــول المهنیــــة ، تقبــــل ال

)،األتجاهات ، األسالیب المعرفیة

)المتمیزین والعادیینالریف والمدینة ،(اجراء دراسات مقارنة بین طلبة مدارس.٣
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:المصادر
العربیة :.والأ
، دار الســـیرة للنشـــر  ١، طعلـــم الـــنفس التربـــوي،  ١٩٩٨أبـــو جـــادو ، صـــالح محمـــد علـــي ، .١

   ٠والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن 

ـــیم الطالـــب ا لتجمیعـــي والتكـــویني ، ١٩٨٣بلـــوم ، س بینـــامین واخـــرون ،.٢ ، ترجمـــة تقیـــیم تعل

٠مفتي واخرون ، دار ماكجرر هیل للنشر محمد امین ال

، جــون اساســیات علــم الــنفس التربــوي،  ١٩٨٤تــوق ، محــي الــدین ، عــدس ،عبــد الــرحمن ، .٣

  ٠وایلي وأوالده 

  .١،دار النهضة العربیة،طالتقویم التربوي والقیاس الفسي  ١٩٨٣، جابر عبد الحمید ،جابر.٤

لتـي تمیـز الطلبـة ذوي التحصـیل العـالي األنماط الشخصیة التكیفیة ا،  ١٩٨٣حبش ، ریما ، .٥

، الجامعة األردنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة والطلبة ذوي التحصیل المنخفض

، مكتبـة مـدبولي ، دار موسـوعة علـم الـنفس والتحلیـل النفسـي، ١٩٧٨الحفني ، عبـد المـنعم ،.٦

   ٠العودة ، بیروت الجزء الثاني 

ي فـــي صـــیة التـــي تـــرتبط بفاعلیـــة المرشـــد المدرســـالعوامـــل الشخ، ١٩٨٢الخطیـــب ، صـــالح ،.٧

  ٠ االردن ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االردنیة

اختبــار المصــفوفات المتتابعــة لــرافن المقیــاس العراقــي ، ،  ١٩٨٣الــدباغ ، فخــري وآخــرون ، .٨

   ٠دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق 

،دمشق دراسة في سایكولوجیة التكیف، ١٩٨٣ سیة ،الرفاعي ، نعیم ، الصحة النف.٩

، ط ، دار اســــالیب القیــــاس والتشــــخیص فــــي التربیــــة الخاصــــة،١٩٩٩ الروســــان ، فــــاروق ،.١٠

  ٠ الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

، المكتبــة االختبــارات والمقــاییس النفســیة، ١٩٨١،الزوبعــي عبــد الجلیــل ،ومحمــد الیــاس بكــر.١١

  ٠الوطنیة ، بغداد 

  ٠ ١٩٨٩، عمان ،االردن ،  ١، طبعة علم النفس المدرسيزیود ، نادر فهمي ، ال.١٢

، دار الفكــر ل الــى تربیــة المتمیــزین والموهــوبین، مــدخ ١، ط ١٩٩٨الســرور ، نادیــا هایــل ، .١٣

  ٠للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 

دار الثقافـــة ، ٢، طالفـــروق الفردیـــة فـــي الـــذكاء ،  ١٩٧٨الشـــیخ ، ســـلیمان الخضـــري ، .١٤

  ٠للطباعة والنشر ، القاهرة 

الفــروق فــي التكیــف االكــادیمي بــین المتفــوقین وغیــر المتفــوقین مــن ، ١٩٨٨الطــاهر ،مــي ،.١٥

  ٠ رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االردنیة،طلبة الجامعة االردنیة
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ي وبعــض العالقــة بــین التحصــیل المدرســ،  ١٩٧٩،عبــد الســالم ، نادیــة وســلیمان الخضــري .١٦

  ٠ ٦، الكتاب السنوي في التربیة وعلم النفس ، العدد السمات الشخصیة

  ٠، األردن  ١، طفي القیاس والتقویم، ١٩٨٥عریفج ،سامي وخالد حسین ،.١٧

القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاته وتطبیقاتـه ،  ٢٠٠٠عالم ، صالح الدین محمود ، .١٨

  ٠ العربي ، القاهرة، دار الفكر  ١، طوتوجهاته المعاصرة

  ٠سلسلة عالم المعرفة الفكر التربوي الحدیث ، ) ،١٩٨٧علي ، سعید اسماعیل (.١٩

اثــر عوامــل الشخصــیة فــي تســرب الطلبــة فــي المــرحلتین االعدادیــة ،١٩٨٠قــراعین ، خلیــل ،.٢٠

  ٠ ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االردنیةوالثانویة

نن لســـمات الشخصـــیة لطلبـــة المرحلـــة االعدادیـــة فـــي بنـــاء مقیـــاس مقـــكـــاظم ، علـــي مهـــدي ،.٢١

  ٠، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة  العراق

، بناء برنامج ارشادي لطلبة مدرسـتي المتمیـزین ) ، ١٩٩٢الالمي ، عبد العباس مجید تایه (.٢٢

  ٠بغداد ، المستنصریة ، كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 

عــادات الدراســة واالتجاهــات نحوهــا عنــد طلبــة الجامعــة االردنیــة ، ١٩٧٦للبابیــدي ،عفــاف ،ا.٢٣

، رسالة ماجستیرغیر منشورة ، الجامعة االردنیة ،وعالقتها بتحصیلهم الدراسي

دراســة مقارنــة فــي بعــض ســمات الشخصــیة بــین طــالب ، ١٩٩٩المشــهداني ، وجــدة عــواد ،.٢٤

، جامعة الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة دیة العامة اعدادیة المتمیزین وطالي األعدا

٠   

، دراســـة الفـــروق فـــي التفكیـــر األبتكـــاري  ١٩٩٣ ،مصـــطفى، أحمـــد مهـــدي واســـماعیل الفقـــي.٢٥

والدافع المعرفي وحب األستطالع لدى الطالب المتفوقین وغیر المتفوقین في المرحلة الثانویة

   ٠، بحث منشور ، مؤسسة عبد الحمید شومان شیمسان ، األردن

ـــــل ، .٢٦ ـــــل میخائی ـــــدرات وســـــمات الموهـــــوبین ،  ١٩٩٤معـــــوض ، خلی ـــــاهرة ، دار الفكـــــر ق ، الق

الجامعي 

،ط ، دار المســـیرة القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس ، ٢٠٠٠،ملحـــم ،ســـامي محمـــد .٢٧

  ٠للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ،االردن 
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یبین أسماء المدارس وأعداد الطلبة

  العددالجنسالموقعاسم المدرسة  ت

٢٣ذكورحي األندلسإعدادیة عبد الرحمن الغافقي١

٢٣ذكورالرفاعيإعدادیة خالد بن الولید٢

٢٤ذكورالجزائرإعدادیة الكندي٣

٢١ذكورحي الكرامةیةإعدادیة سار ٤

٢٤ذكورحي البلدیاتإعدادیة عمر بن عبد العزیز٥

٢٤ذكورحي الشفاءاإلعدادیة المركزیة٦

٢٣ذكورشارع حلباإلعدادیة الشرقیة٧

٢٣ذكورحي النصراعدادیة المستقبل٨

٢٣ذكورباب الجدیداإلعدادیة الغربیة٩

٢٤كورذالمثنىاعدادیة الرسالة١٠

٢٤ذكوروادي العیناعدادیة عمر بن الخطاب١١

٢٣ذكورالمنصوراعدادیة الحكمة١٢

٢٤ذكورحي المحاربیناعدادیة الزهور١٣

٢٣ذكورالقادسیةاعدادیة سیف القادسیة١٤

٢٤إناثباب لكشاعدادیة الموصل١٥

٢٣إناثالزنجیلياعدادیة الیقظة١٦

٢٤إناثالغزالنيالكفاحاعدادیة١٧

٢٣إناثالقادسیةاعدادیةالطالئع١٨

٢٤إناثالرفاعياعدادیة إبن األثیر١٩

٢٤إناثالمصارفاعدادیة الزهور٢٠

٢٤إناثموصل الجدیدةاعدادیة موصل الجدیدة٢١

٢٣إناثحي النصراعدادیة قرطبة٢٢

٢٣إناثالمثنىاعدادیة التحریر٢٣

٢٣إناثالمهندسیناعدادیة األندلس٢٤

٢٤اناثحي السكراعدادیة بلقیس٢٥

٢٣اناثحي الخضراءاعدادیة مؤتة ٢٦

٢٣اناثحي العربياعدادیة سیف القادسیة ٢٧

٢٢اناثحي الوحدةاعدادیة الیمن ٢٨



…حیاءوالكفایة العقلیة والتحصیل في مادة األتحصیلالعالقة بین دافع ال

٩١
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٩٢

Emotionalالعامل الثامن : االتزان االنفعالي  stability

اء ، الصبر ، السیطرة على الذات)(االب

Sociabilityالعامل التاسع : المیل االجتماعي 

یتكون من سمتین :

(االنبساط ، االجتماعیة) 

Thoughtالعامل العاشر: التأمل  fulness

یتكون من سمتین :

(التأملیة ، والتفكیر الناقد) 

  )١٣٨-١٣٧،  ١٩٩٤فقرة (كاظم ،  ١٧٠شملت هذه العوامل 



…حیاءوالكفایة العقلیة والتحصیل في مادة األتحصیلالعالقة بین دافع ال

٩٣

  )٢ملحق (ال

)العامل الثاني (الدافعیة للتحصیل

  الأحیانًا دائماً   الفقرات  ت

.أحاول أن استفاد من أخطاء اآلخرین  ٣٦

.أضحي براحتي من أجل تحقیق هدفي الدراسي   ٣٧

.أستمر بعملي حتى و أن واجهتني المصاعب فیه  ٣٨

.أحدد الهدف واثابر لتحقیقه   ٣٩

.من جد وجد)(حیاتي مبدأ اطبق في  ٤٠

.الحیاة عندي لهو ولعب   ٤١

.انجز الواجبات الموكلة لي في وقتها المحدد  ٤٢

.ارضي مدرسي في الواجب الذي كلفني به   ٤٣

أؤمن بالقول (التؤجل عمل الیوم الى الغد)   ٤٤

        ها اطمح في الحصول على مستوى متمیز في األعمال التي أقوم ب  ٤٥

.افضل ان یكون مستواي الدراسي بمستوى الطلبة المتمیزین   ٤٦

.اعتقد انه الیوجد مبرر لبذل الجهد من أجل التفوق في المدرسة   ٤٧

.أبذل جهدي للحصول على معدالت عالیة في األمتحانات   ٤٨

.أعمل كل ما أستطیع لرفع مستواي العلمي   ٤٩

.الى مستوى المشاهیر في المجتمع أرغب في الوصول  ٥٠

.افكر بنوع العمل الذي سأقوم به عندما أكبر  ٥١

.لدي أهداف واضحة أعمل للوصول الیها   ٥٢

.وجود الطلبة الجیدین یدفعني أكثر لتحقیق أهدافي الدراسیة   ٥٣

.احب العمل مع الطلبة المتمیزین دراسیاً   ٥٤

.باق مع الزمن من أجل التفوق اشعر انني في س  ٥٥

.لي رغبة في التنافس مع غیري في كل شيء  ٥٦

.اتخلى عن العمل الصعب   ٥٧

عندما الاستوعب قراءة موضوع اتركه وانصرف الى شيء آخر   ٥٨

.انا مصمم على بذل ما لدي من جهد لتحقیق أهدافي الدراسیة   ٥٩

.راسیة اذا واجهتني الصعاب اتنازل عن أهدافي الد  ٦٠

.اذا لم أفهم موضوعًا دراسیًا ابذل كل جهدي لفهمه   ٦١
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الكفایة العقلیة))(العامل الرابع (

  الأحیانًا دائمًا   الفقرات  ت

         ٠اتكیف بسرعة مع األوضاع الجدیدة  ٩٤

اغیر تعابیر وجهي بما یتناسب والموقف الذي انا فیه  ٩٥

        ٠صرف في المواقف التي تواجهني بسرعة ات  ٩٦

        ٠أفهم تصرفات اآلخرین بسرعة   ٩٧

        ٠لدي أفكار غیر معروفة عند الناس   ٩٨

        ٠افضل أن أعمل أشیاء جدیدة   ٩٩

        ٠احب أن ابتكر خططًا وأفكار جدیدة   ١٠٠

        ٠أمیل الى التجدید والتغییر في حیاتي   ١٠١

         ٠جدید في العلم یثیر اهتمامي كل   ١٠٢

        ٠یعجبني األطالع على میادین الحیاة المختلفة   ١٠٣

        ٠أبحث عن اجابة لكل سؤال یخطر على بالي   ١٠٤

         ٠رغبتي قلیلة في معرفة األشیاء المجهولة   ١٠٥

        ٠لي رغبة في معرفة الجدید من األمور واألشیاء   ١٠٦



…حیاءوالكفایة العقلیة والتحصیل في مادة األتحصیلالعالقة بین دافع ال

٩٥
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…حیاءوالكفایة العقلیة والتحصیل في مادة األتحصیلالعالقة بین دافع ال

٩٧

   )٥( ملحقال

الصعوبة الختبار دافع التحصیلزیة ومستوىیوضح القوة التمی

الصعوبةالتمییزالفقرةالصعوبةالتمییزالفقرةالصعوبةالتمییزالفقرة

١٠،٧٠٠،٧٥١٠٠،٧٨٠،٨٤١٩٠،٧٩٠،٧٦

٢٠،٦٤٠،٧٢١١٠،٧٣٠،٨٢٢٠٠،٦٧٠،٧٥

٣٠،٧٩٠،٨٠١٢٠،٧٩٠،٧٥٢١٠،٨٢٠،٧٩

٤٠،٦٨٠،٧٥١٣٠,٧٨٠،٧٩٢٢٠،٧١٠،٨٠

٥٠،٨٠٠،٧٨١٤٠،٧٥٠،٧٣٢٣٠،٧٢٠،٧٨

٦٠،٧٩٠،٧٣١٥٠،٨٠٠،٧٧٢٤٠،٦٤٠،٧٣

٧٠،٧٥٠،٨٢١٦٠,٨٢٠،٨٣٢٥٠،٨١٠،٧٤

٨٠،٦٦٠،٨٠١٧٠,٧٠٠،٧٢٢٦٠،٧٣٠،٧٧

٩٠،٦٥٠،٧٣١٨٠،٧٧٠،٧٤
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٩٨

   )٦( ملحقال

كفایة العقلیةالالصعوبة الختبار یوضح القوة التمیزیة ومستوى

الصعوبةالتمییزالفقرة

١٠,٥٦٠,٧٠

٢٠,٦٠٠,٦٩

٣٠,٧١٠,٧٣

٤٠,٧٢٠,٨٠

٥٠,٥٤٠,٧٥

٦٠,٩٦٠,٨٠

٧٠,٧٠٠,٨٢

٨٠,٧٢٠,٧٥

٩٠,٥٩٠,٨١

١٠٠,٥٦٠,٧٩

١١٠,٦٩٠,٧٣

١٢٠,٧٢٠,٦٩

١٣٠,٦٥٠,٧٢


