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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة

فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر اال اولوا 

االلباب

 
                                                                          

 (962اآلية) :سورة البقرة
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  إقرار المشرف 

 

 الثالثيالسيطرة االنتباىية وعالقتيا بالذكاء ) أشيد أّن اعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ     
(, قد جرت تحت إشرافي في )فرح مازن صالح( التي قدمتيا الطالبة االبعاد لدى طمبة الجامعة

ستوفت جامعة بغداد/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ابن الييثم/ قسم العموم التربوية والنفسية, وقد ا
 خطتيا استيفاء تامًا يؤىميا لممناقشة.

 
 

 : التوقيع                                         
 أ . م . د عفاف زياد وادي أسم المشرف:

 2810 /    /       التاريخ:                                        
 
 

 قسمالرئيس          
 
 شح هذه الرسالة لممناقشة:بناًء عمى التوصيات المتوافرة، أر  
 

 
 التوقيع              
 أ. د اسماعيل ابراىيم عمي االسم:             
  2810 /    / :     التاريخ             
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 إقرار الخبير اللغوي  
  

االبعــاد  الثالثــيالســيطرة االنتباىيــة وعالقتيــا بالــذكاء )أشــيد بــقني قــرأت الرســالة الموســومة بـــ    
ـــ ـــة الجامعـــةل ـــوم )فـــرح مـــازن صـــالح(,  التـــي تقـــدمت بيـــا الطالبـــة( دى طمب ـــة لمعم ـــة التربي ـــل كمي ال

الصرفة/ ابن الييثم/ جامعة بغداد, وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماجسـتير فـي عمـم الـنفس 
 التربوي وقد وجدتيا صالحة من الناحية المغوية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:
 االسم: 
  /    /8108   



ه 

 
 إقرار الخبير العلمي

 

االبعـاد  الثالثـيالسيطرة االنتباىية وعالقتيـا بالـذكاء ) أني قرأت الرسالة الموسومة بـأشيد  
الل كميـة التربيـة لمعمـوم الصـرفة/ )فرح مـازن صـالح(تقدمت بيا الطالبـة, التي (لدى طمبة الجامعة

ابن الييثم/ جامعة بغداد, وىـي جـزء مـن متطمبـات نيـل درجـة الماجسـتير فـي عمـم الـنفس التربـوي 
 د وجدتيا صالحة لممناقشة من الناحية العممية وألجمو وقعت .وق
 
 
 
 

                                           
                                           

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع:
 االسم: 
  /    /8108   



و 

 
 إقرار لجنة المناقشة 

 
شـــــــــة بقننـــــــــا, أطمعنـــــــــا عمـــــــــل الرســـــــــالة الموســـــــــومة                        نحـــــــــن أعاـــــــــاء لجنـــــــــة المناقنشـــــــــيد  

ـــــ ــــذكاء )ب ــــة وعالقتيــــا بال ــــيالســــيطرة االنتباىي ــــة الجامعــــة الثالث ــــدى طمب ( والمقدمــــة مــــن االبعــــاد ل
وقــد تمــت مناقشــتيا فــي محتواىــا ومالــو عالقــة بيــا, فوجــدناىا جــديرة )فرح مــازن صــالح( الطالبــة

 (.  امتيازفي عمم النفس التربوي بتقدير) بالقبول لنيل درجة الماجستير
 
 

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادجامعة بغد -صدقت من قبل مجمس كمية التربية ابن الهيثم

 

 

 

 عضو المجنة
 

 التوقيع:
 

  م.د سممل عبيد محمد االسم:
 2810  / 7  /     التاريخ:

 عضو المجنة
 ج

 التوقيع:
 

 .د ايمان عباس عميأ االسم:
 2810  / 7 /   التاريخ:

 ًا ومشرفاً عضو 
 

 التوقيع:
 

 عفاف زياد واديأ.م.د  االسم:
 2810  /  7 /    التاريخ:

 رئيس المجنة
 

 التوقيع:
 

 .د ناجي محمود ناجيأ االسم:
 2810  /  7 /  التاريخ:

 .م.د حسن احمد حسنأ
 

 عميد كمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الييثم
/ 7  /  2810 



ز 

 اإلهداء
إلى...منغمرتنًبحنانهاودعائهاسرنجاحً...  

أمًالغالٌة

إلى...اصلوجوديالحاضرومنأحملاسمهبكلفخر.

أبًالغالً

 ....إلى...سندالحٌاةوظلهاوعزها


إخوتً

الى...حبٌبًوزوجًالمستقبلً...


همام

 ....إلى...شـمسالعلـمونورها

أساتذتً

الى...كلمنساندنًووقفبجانبً...


زمالئً

متنانًلكمجمٌعاوأحترامًا











                           فرح  



ح 

شكر وامتنان

ـذا العمــــــل المتوااـــع .. الحمــــد هلل العزيــــــز الكريــــــم الــذي مـــنَّ عمـــيَّ بالصبِر والعزيمِة إلتمـــــام ىــــ        
وصحبــــــِو وسمـــــــم, ومــــن تبعيـــــم  آلووالصـــــالِة والســـــالم عمــــل خــــيِر خمـــــــِق اهلل ســـــيدنا محمـــــــد وعمـــل 

 بإحســــــاٍن إلـــــل يـــــــوِم الديــــــن.
 )عفاف زياد وادي(االستاذ المساعد الدكتورة واالمــــــتناِن إلـل  واالحترام يســـرني أن أتقـــدم بالشــكرِ       

 االدقيقــــــــة التـــي لــــــــوالىا ما ُأنــــــجز ىـــــــــذا العمــــــــل, إذ إنــــي اعمـــــل ىـــــذا البــــحث, وعمــل مالحظاتــــــي ةالمشــــــرف
وأن  بــــــدواِم  الصحــــــــِة والســــــــــالمِة, ابخـــــل عمــــي بـــــوقت أو جـــــيد أو عمـــــم, وأدعـــــو اهلل أن يرفـــــل عميــــــيتلــــم 

 عنــــي  خــــيَر الجــــزاء. ايجـــــزيي

تممــــذت عمـــــــل أيديــــيم فــــــي الســـــنة التحايريـــــــة تــــن وأتــــــقدم بالشـــــكر إلل أســــــاتذتي الكـــرام الذيــــ      
( الذيــــــن الســـــــمنارحــــــمقة الدراســــــية )الألساتذة أعاــــــاء لجنـــــة ( واحترامـــــي إلــــــل ا8107 – 8106لمعام)

.م.د عفاف زياد أ.م.د ليث محمد عياش/أ.د ناجي محمود ناجي/أ )ـــــــــثفــــي بمــــورة فكــــــــرة البحـ نيساعــــــدو 
 .م.د جبار وادي باىض(.أ.م.د طالب عمي مطمب/أ .م.د سيمة حسين قمندر/أ وادي/

و جميــــــعًا االمـــتنان كمـــــــوشـــــكري إلـــل األســــاتذة األفااــــــل الذيـــــن حكــــموا أداتـــــي بحثـــــي, فمــــــــيم منـــــي       
ة بحثـــي ىــــذا وشـــكري وامتنانــي إلـــــل األســــاتذة األكــــارم فــي لــــجنة المناقشـــــة لموافقتـــــيم الكريمــــة عمـــل مناقشــــ

 .  والموفقةـــــــالمِة فمـــــيم منــــي كــــل الــــــود واالمــــــتنان, ودعائـــــــي لــيم بالس

 
 
 



فرح


 


 

 

    



ط 

 
 

السيطرة االنتباهية وعالقتوا بالذكاء الثالثي االبعاد لدى طلبة 

 الجامعة 

 

 رسالة مقدمة الىمستخلص 

 الهٌثم/جامعةبغدادمجلسكلٌةالتربٌةللعلومالصرفة/ابن
منمتطلباتنٌلدرجةالماجستٌرفًعلمالنفسالتربويوهًجزء

 قبل الطالبة من

 

 فرح مازن صالح الداودي
 

 إشراف
 االستاذ المساعد الدكتورة

 

عفاف زياد وادي
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 ص البحثلخستم

االبعاد  الثالثيكاء استيدف البحث الحالي التعرف عمل السيطرة االنتباىية وعالقتيا بالذ      
االبعاد تبعًا  الثالثيالسيطرة االنتباىية والذكاء  العالقة بين الفروق فيوداللة لدى طمبة الجامعة, 

 فاال عن التعرف عمل لمتغيرات )الجنس والتخصص والمرحمة الدراسية( لدى طمبة الجامعة,
مدى اسيام , و االبعاد الثالثي بين السيطرة االنتباىية والذكاءالعالقة ذات الداللة االحصائية 

, وتم اختيار عينة البحث الحالي بالطريقة الطبقية االبعاد في السيطرة االنتباىية الثالثيالذكاء 
 ( طالب وطالبة من طمبة جامعة واسط.088العشوائية ذات التوزيع المتناسب اذ بمغت)

وتعريبو من  (2882لديريبيري) مقياس السيطرة االنتباىية  تم تبنيولتحقيق اىداف البحث       
وكذلك  ومن خالل التحميل االحصائي تم استخراج القوة التمييزية لفقرات المقياس,, قبل الباحثة

كومترية وتم استخراج الخصائص الساي استخراج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس,
 وتم استخراج المؤشرات ,اخ()الفا كرونببات بمعادلة ثج اللممقياس من صدق وثبات اذ استخر 

 االحصائية الوصفية لممقياس.
لمذكاء الثالثي االبعاد, ومن التحميل االحصائي  (2880وكذلك تبنت الباحثة اختبار)العزاوي,     
واستخراج صعوبة الفقرات وكذلك استخراج فعالية البدائل استخراج القوة التمييزية لمفقرات, تم 

جة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار واستخراج مصفوفة االرتباط بين واستخراج عالقة در  لمفقرات
دق وثبات اذ استخرج الثبات المكونات, وكذلك تم استخراج الخصائص السيكومترية من ص

وقد ات االحصائية لكل من ىذه القدرات, واستخرجت المؤشر (, 28عادلة )كيودر ريتشاردسونمب
   قترحات.افات النتائج الل بعض التوصيات والم





 م 





 

 الصفحة الموضوع
 ا العنوان.

 ب اآلية القرآنية.
 ج إقرار المشرف. 

 د إقرار الخبير المغوي.

 ه إقرار الخبير العممي.
 و إقرار لجنة المناقشة. 

 ز اإلهداء.
 ح .امتنانو شكر 

 ط عنوان مستخمص البحث 
 ي  بالمغة العربية. ستخمصالم

 س-م ثُبت المحتويات.
 ع-س .ثُبت الجداول
 ع ثبت االشكال.
 ع .ثُبت المالحق

 1 التعريف بالبحث :الفصل األول
 3-2 مشكمة البحث. 

 6-3 أهمية البحث.
 7-6 اهداف البحث. 

 7 .حدود البحث
 8-7 تحديد المصطمحات.

 11  اطار نظري ودراسات سابقة :الفصل الثاني
 12-11 ةالسيطرة االنتباهي 
 14-12 هية بالمتغيراتعالقة السيطرة االنتبا 
 24-14 ةالنظريات والنماذج النظرية التي فسرت عممية السيطرة االنتباهي 

 حملتـــويـــاتت اـــــــثب



 ن 

 14  .(1900) نظرية وليم جيس/ 1
 15-14  .(1958نموذج الفمترة المبكرة  لـ)دونالد برودبنت ا /2

 16-15 ( نموذج التخفيف أو االضعاف1960تروسمان) أنموذج /3
 16 (االنتقاء المتأخر1963ديوتش )ديتش و  أنموذج  ./4
 17-16 .(1975بوزنر وسنايدر ) أنموذج ./5
 71 .(1986نظرية نورمان وشايمس )/ 6
 18-17   .(1994نظرية نيمسون ونارنس )/ 7
 18 .(1994نظرية بوزنر وريشالد)/ 8
 23-18 .( 1996نظرية السيطرة االنتباهية اليزنك وكالفو). (/ 9

 24-23 1997قيد والسيطرة )نظرية التع /11
 25-24 .مناقشة النماذج والنظريات

 25 .االبعاد الثالثيالذكاء  
 26-25 االبعاد الثالثيلذكاء ا المنظور التطوري لنظرية 
 29-27 .االبعاد الثالثينظرية الذكاء  

 32-29 .االبعاد الثالثيبنية نظرية الذكاء 
 32 الثي االبعاد.من هو الفرد الذي يتمتع بالذكاء الث

 32 التطبيق العممي لنظرية الذكاء الثالثي االبعاد.
 33 .االبعاد الثالثيما وراء نظرية الذكاء 

 33 تطبيقات حول نظرية الذكاء الثالثي االبعاد.
 36-24 الدراسات السابقة

 37  منهجية البحث واجراءاته  :الفصل الثالث  
 38 .البحث يةمنهج -اوالا 
 39-38 .مجتمع البحث -ثانياا 
 41 .عينة البحث -ثالثاا 
 63-41 .اداتا البحث -رابعاا 

 64-63  .الوسائل االحصائية -خامساا 
 65  ج وتفسيرها ومناقشتهاعرض النتائ :الفصل الرابع

 76-66 .عرض النتائج و وتفسيرها 



 س 

 76 .االستنتاجات
 77 .التوصيات
 78 .المقترحات
 87-79 المصادر.

 148-88 الحق.لما
 A-B .ةاالنكميزيبالمغة المستخمص 

 ثبت اجلداول
رقم 
رقم  اسم الجدول الجدول

 الصفحة
39مجتمعالبحثموزعٌنبحسب)الكلٌةوالجنسوالمرحلةالدراسٌة(.1

40الدراسٌة(.الجنسوالمراحلبحسب)الكلٌةوعٌنةالبحثتوزٌعافراد2

43.مقٌاسالسٌطرةاالنتباهٌةصالحٌةفقراتاراءالخبراءف3ً

43العلمً(.التخصصو)الجنسبحسبالعٌنةاالستطالعٌةللتأكدمنوضوحالتعلٌمات4

5
القوةالتمٌٌزٌةلفقراتمقٌاسالسٌطرةاالنتباهٌةبأسلوبالمجموعتٌن

المتطرفتٌن
45-46 

 46ةاالنتباهٌةقٌممعامالتارتباطدرجةالفقرةبالدرجةالكلٌةلمقٌاسالسٌطر6
 49المؤشراتاالحصائٌةلمقٌاسالسٌطرةاالنتباهٌة7

8
 الذكاء اختبار لفقرات التمٌٌز المجموعتٌنالثالثًمعامالت بأسلوب االبعاد

الطرفٌتٌن.
53 

 56-55االبعاد)التحلٌلً/العملً/االبداعً(.الثالثًصعوبةفقراتاختبارالذكاء9
 57-56االبعاد.الثالثًمعاملفعالٌةالبدائلالخاطئة)المموهات(لفقراتاختبارالذكاء10
 58االبعاد.الثالثًمعامالتارتباطدرجةالفقرةبالدرجةالكلٌةالختبارالذكاء11
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 : مشكمة البحث
امر  ألنيااالنتباىية, السيطرة قصور في مف اكثر مشاكؿ الطمبة ىي ضعؼ و ف ا        

تتـ ي تسيـ في التحكـ عمى منبو واحد وامكاناتيـ العقمية , الت صعب يختمؼ باختالؼ االفراد
(. واف ما يحدث 281:1222بيات تقع في الوقت نفسو ) سولسو, مالحظتو مف بيف عدة من

ال فضمف احداث متنوعة تتطمب اف تكوف المعالجات الحسية ذات سعة مناسبة , مف حولنا 
مف ثـ السعي لمعالجة المعمومات و  لشيء او حدث معيف  عف القدرة عمى اختيار منبيا واحدا

دث او عدـ قدرتيا عمى معالجة حالواردة , وبذلؾ فاف عدـ مالئمة القنوات الخاصة باستقباؿ ال
 كؿ المعمومات القادمة في الوقت نفسو , جعؿ الفرد ينتبو تمقائيا لجزء مف مجمؿ المعمومات

 (.Broadbent, 1958:122الواردة )

الفرد  مفتطمب مرونة وتركيز ىناؾ عالقة عكسية ما بيف السيطرة االنتباىية والتي ت واف     
لى التحويؿ بيف المياـ والمثيرات المختمفة وبيف االخفاؽ 8عوعمى المثيرات الميمة والقدرة ع

المعمومات او المثيرات نتيجة لعدـ قدرتو المعرفي الذي يتمثؿ بعدـ قدرة الفرد عمى التعامؿ مع 
عمى  تحوؿ بيف المثيرات او قدرتو  عمى استبعاد المثيرات غير الميمة او لعدـ قدرتو عمى ال

 (.31:1225)عبد الحافظ وبحر, المياـاالنتباىية بشكؿ منظـ ومتساوي ب توزيع مصادره  

الوعي بالعممية ( الى اف Norman and Shellac, 1986كما وضح نورماف وشايمس)
االنتباىية والمسؤولة عف المراقبة والسيطرة عمى تنفيذ المعرفة تعرؼ باسـ )النظاـ التنفيذي( وىو 

 Sternberg) يقابؿ الوظيفة التنفيذية وما وراء المعرفة او المكونات والتي اشار الييا ستيرنبرغ
ما وراء المعرفة تعد عمميات تنفيذية  تة لمذكاء , اذ اف عممياثالثي( في النظرية ال1986,

الف التخطيط والمراقبة  االبعاد الثالثي تسيطر عمى كافة العمميات المعرفية المكونة لمذكاء
والتنظيـ  )ستيرنبرغ(ػػػػػػػػلمعمميات التنفيذية ل والتقييـ لألفكار ىو الجزء الميـ مف السيطرة والتحكـ

روري واساسي في تفاعؿ الفرد مع الموقؼ )عبد لمنشاط المعرفي الموجو نحو موقؼ ما ض
  (.22:1225الحافظ وبحر,

االزمات التي يتعرض ليا الفرد يوميا, تتسبب في العديد مف المشكالت والتي   افاذ 
التي يتقنيا الفرد اثناء  العقميةفي بعض العمميات  ةتتطمب حال مناسبا ليا, فنشاط حؿ المشكم

في حميا وفػؽ  ةخاص سموكيات عماؿسعيو مػف اجؿ الوصوؿ الػى ىػدؼ ما, يتطمب است
 (. 11:  1222, خطوات محػدده )الزغوؿ
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يمكف الوصوؿ الييا  ال وفي ظؿ ثورة المعمومات والكـ اليائؿ مف المعمومات التي       
يف اصبح مف الصعب فصؿ التعميـ عف متطمبات الحياة اليومية وايقاعيا تبسيولة وسرعة فائق

المتسارع, وبرزت الحاجة الى تزويد الطمبة بالطرؽ المناسبة لمتعامؿ بكفاية مع ىذه المتغيرات, 
مف خالؿ تطوير القدرات لدى الطمبة والتقييـ والمقارنة والتمييز,  التحميؿلتأكيد تنمية قدرات 

عمى توظيؼ ما تعمموه في حياتيـ اليومية وتحويؿ  يـتطوير قدراتل ايضا اؾ حاجة, وىنتحميميةال
االفكار الى ممارسات مف خالؿ التركيز عمى القدرات العممية, وفي ظؿ التغير اليائؿ في انتاج 
المعرفة وتقاسميا بيف المجتمعات المختمفة اصبحت الحاجة ممحة لمتمييز وتنمية قدراتيـ 

راضات ؿ تدريب ميارات توليد االفكار والتخيؿ وطرح االسئمة ووضع االفتاالبداعية مف خال
 (.25:1225)ابو جادو,وتسويؽ االفكار االبداعية,

 االجابة في الحالية الدراسة نتائج ومف ذلؾ تشكؿ المنطمؽ االساس لمشكمة البحث مف خالؿ
 وماىي االبعاد؟ الثالثي والذكاء االنتباىية بالسيطرة يتمتع الجامعي الطالب ىؿ: مثؿ اسئمة عمى

   طرديا؟ اـ عكسيا تتناسب ىؿ, المتغيريف بيف العالقة
 

 : اهمية البحث

والتي  مف المفاىيـ الحديثة نسبيا في مجاؿ عمـ النفس المعرفي  السيطرة االنتباىية تعد     
نالت اىتماما واسعا مف قبؿ العمماء والباحثيف , ويمتد تأثيرىا الى مجاالت مختمفة مف عمـ 
النفس وخاصة عمـ النفس المعرفي والعصبي, وىذا ىو سبب االىتماـ الواضح الذي حظى بو 

التعمـ  في عممية  وتبرز اىمية السيطرة االنتباىية ىذا المفيـو في الفترة الوجيزة التي ظير فييا,
-Peter & at>al,2008:1496مف خالؿ انيا تمكف الفرد مف تنظيـ سموكو والسيطرة عميو )

1490). 

ف ا     القادر عمى مراقبة ذاتو ىو الذي يمتمؾ توجيات داخمية إيجابية نحو  لطالبوا 
العممية التعميمية, وبالتالي يكوف قادرًا عمى التخطيط لتعممو وتنظيـ ذاتو, كما أنو األكثر 
قدرة عمى قضاء وقت اكبر في حؿ المشكالت, ومواجية التحديات التي تفرضيا الميمات 

اتية أف تعطي الطالب فرصة لتنمية أساليب تعممو, الصعبة, كما يمكف لممراقبة الذ
كسابو كفايات أفضؿ لألداء مف خالؿ إظيار مستويات أكبر مف القدرة والدافعية  وا 

, كما اف الصور التي توفرىا عممية السيطرة االنتباىية تعد وسيمة يعتمد (13: 1221)صفية, 



 ... التعريف بالبحثفصل االول ال
                                                    4                                     

                                                                                                                                                        

وىذا ما اكدتو دراسة رجي والمحافظة عميو,عمييا الفرد في تحقيؽ توازنو الديناميكي الداخمي والخا
 .(1226)الجاسـ

ىنالؾ اتجاىيف رئيسييف لمبحث في العالقة بيف السيطرة االنتباىية والقدرات االخرى, و      
, اذ يفترض اف االفراد االكثر ذكاء ىـ اكثر قدرة عمى االوؿ يقـو عمى فرض المرونة االنتباىية

توجيو انتباىيـ واالحتفاظ بو حيثما يريدوف, اما االتجاه الثاني فيقـو عمى اساس افتراض اف 
االفراد االكثر ذكاء لدييـ سعة وطاقة معرفية اكبر لمعالجة المعمومات, اذ وجدت اف ىنالؾ 

خؿ المعرفي لدى طمبة الجامعة, وىذا ما اكدتو دراسة عالقة بيف السيطرة االنتباىية والتدا
 (.1224الشمري,)

بدراسة الفروؽ الفردية في المرونة االنتباىية وعالقتيا  (وزمالئو ,وقد اىتـ )كاىف ماف     
بالقدرات المختمفة مثؿ الذكاء, اذ اشار الى اف االفراد الذيف لدييـ قدرات عقمية عالية تكوف 

 .(228:1225طو,)لتحويؿ انتباىيـ واالحتفاظ بو,لدييـ مصادر اكبر 

ي َعد الذكاء الثالثي االبعاد مف العمميات المعرفية األساسية التي تتفوؽ عمى المعمومات اذ       
والمعارؼ في المساعدة عمى التكيؼ والسيطرة عمى الموارد الفردية والموارد الموجودة ضمف 

المختمفة سواء أكانت ىذه الموارد عمى شكؿ معمومات سياؽ المتعمـ في المواقؼ الحياتية 
وخبرات لدى المتعمـ أو أدوات متوافرة في الموقؼ الحياتي, وتبرز الحاجة لمذكاء الثالثي االبعاد 
في وقتنا الحاضر, وذلؾ لكثرة المصادر الغنية بالمعمومات, والكـ اليائؿ مف المعارؼ التي 

 (.Sternberg, 1998a :71يعجز العقؿ البشري عف حمميا )

ظياره واالستفادة مما ىو موجود و  الفرد رفع قيمة نبغيلذا ي       استثمار ما يمتمكو مف ذكاء وا 
لديو حتى ينطبؽ عميو بأنو ذو ذكاء فعاؿ مما يؤدي إلى أف يحرز تعممًا فاعاًل بغض النظر 

نصابيا, لذا  وفؽ عمى, ويدفعو إلى التعامؿ مع المواقؼ لفردىية الشيء الذي يتعمـ منو اعف ما
عف استثمار ذكائو بتفوؽ في  جمةيات لتحسيف انتاجية الفرد الناينبغي تفعيمو إلى أعمى المستو 

االبعاد ي ؤدي إلى النجاح  ثالثيأثناء التفاعؿ مع المواقؼ الحياتية والتعمـ منيا, إذ إف الذكاء ال
لحياة العممية بنفس الدرجة, وي دعـ األفراد في المواقؼ الحياتية إذ ي مكنيـ او في الحياة االكاديمية 

مف التكييؼ مع الموقؼ الحياتي, بما يتالءـ مع حؿ المشكمة, فضاًل عف إنو ي شكؿ قاعدة أو 
 (.Chan, 2007 :183ي دلؿ عمى األداء الجيد المؤثر ) نموذجا
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عمميات تنفيذية ىدفيا اكتساب المعرفة وتقـو ,ىو  نظر ستيرنبرغ ةفالذكاء مف وجي       
الى العمميات  ةً انجاز الميمات بصورة صحيحة اضافبالتخطيط االجرائي والمراقبة والتقييـ و 

المعرفية واالنفعالية والمالحظة الذاتية والتقييـ الذاتي فيو يمثؿ الوعي بمدى اكتساب ميارات 
االكثر اىمية لمسموؾ الذكي , والتي تتكوف مف  وطبيؽ ىذه الميارات وتمييزىا , وىالتنظيـ وت

ثالث استراتيجيات , االولى عمميات ما ورائية ومنيا التحميؿ والتخطيط والمالحظة والتقييـ 
والمراجعة واالنتباه االنتقائي, اما االستراتيجية الثانية فيي العمميات االدائية وىي عمميات عقمية 

ي تنفيذ استراتيجيات منوعة في اداء ميمة معينة , فيي تنفذ ادنى مف المكوف االوؿ, وتستخدـ ف
التعميمات القادمة مف وراء المكونات , ومف االمثمة عمى ذلؾ , ىو ترميز طبيعة المثير , 
واستنتاج العالقات بيف مثيريف متشابييف, وتطبيؽ االستنتاج الذي تـ التوصؿ اليو سابقا , اما 

ت اكتساب المعرفة وىي العمميات التي تتضمف تعمـ عمميات االستراتيجية الثالثة ىي عمميا
جديدة وتخزينيا في الذاكرة , ويرى ستيرنبرغ اف مكونات الذكاء الثالثة متفاعمة )ابو 

 (.55:1225جادو,

وتبرز أىمية الذكاء الثالثي االبعاد  في إنو ي مكف الطمبة مف اإلفادة مف نقاط القوة  
الضعؼ لدييـ, فضاًل عف أنو يمكنيـ مف ترميز التعميـ المادي وتصحيح أو تعويض مكامف 

لالحتفاظ بو في الذاكرة بشكؿ أكثر عمقًا واتقانًا, وكذلؾ فإنو مف خالؿ ترميز التعميـ المادي 
ف الذكاء بطرائؽ متعددة فأف ذلؾ يؤدي إلى سيولة استرجاع المادة مف قبؿ الطمبة, كما إ

عمى التعمـ بشكؿ أكبر, فضػػاًل عػف أنػو ي ييػػئ الطالب بشػكؿ جيػػد ي حفز الطمبة  الثالثي االبعاد
 .(Sternberg & Grigorenko, 2007 :80وفاعػػؿ لمنجػػاح في الحيػػاة )

 ويشير "ستيرنبرغ" إلى أف كؿ ميمة في الحياة ستتطمب واحدة أو أكثر مف القدرات
يسمح الذكاء التحميمي لمفرد بالتفحص بدقة بداعية. إذ : التحميمية والعممية واإلالثالثية لمذكاء

واختيار الميارات التي مف شأنيا أف تحؿ المشكمة, ويظير الذكاء اإلبداعي مف خالؿ قدرة الفرد 
عمى التفكير بشكؿ مستقؿ, معتمدًا عمى معرفتو السابقة لكي ي كمؿ الميمات المستيدفة, أما 

مى اإلفادة مف معرفتو السابقة أو المكتسبة الذكاء العممي فإنو يظير مف خالؿ قدرة الفرد ع
ف الذكاء و  النجاح في بيئتو وحياتو اليومية, ويقـو بتوظيفيا لتحقيؽ يجعؿ الفرد  الثالثي االبعادا 

قادرًا عمى استثمار القدرات الثالث المتضمنة فيو )التحميمية, والعممية, واالبداعية(, إذ إنو ي مكف 
يج  (.2: 1222اد الحؿ, وتطبيؽ ىذا الحؿ )الفاعوري, الفرد مف تحميؿ المشكمة, وا 
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يمكف تمخيص اىمية البحث الحالي مف الناحيتيف النظرية والتطبيقية  ـبناء عمى ما تقدو 
 باالتي:
 

 :االهمية النظرية 
عمـ موضوع السيطرة االنتباىية لو اىمية في المجاؿ التربوي لما فيو مف اساسيات الت / اف2

 االكاديمي. الناجح ويؤدي دورا في االتحصيؿ
/ اف اىمية البحث الحالي تتجمى في كونو بحثا ارتباطيا يتناوؿ متغيريف يشكالف نقطة 1

اف محاولة اثبات ىذه االرتباطات ليا ابعاد ميمة و انطالؽ لمتحقؽ مف عالقة ارتباطية مفترضة, 
في تحسيف الجانب المعرفي والسموكي لدى الطالب اذ انو يعني في النتيجة ايجاد اداة لمتطوير 

 عمـ النفس المعرفي.و التربوي والنفسي, 
تعد دراسة العمميات المعرفية مف الموضوعات الميمة في بناء جيؿ يتصؼ بتحكـ انتباىي / 2

 واكثر ذكاء.عالي 
 / تعد ىذه الدراسة ميمة ألنيا تتناوؿ شريحة مف الشباب عموما والطمبة الجامعييف خصوصا.3
 
 االهمية التطبيقية 
/ اف معرفة العالقة بيف السيطرة االنتباىية والذكاء الثالثي االبعاد قد يدفع التدريسييف الى 2

دييـ وايجاد انشطة وتدريبات لتنمية قدراتيـ تمكيف طمبتيـ في كيفية التحكـ والسيطرة االنتباىية ل
 العقمية ورفع نسبة ذكائيـ.

/ توفر مقياس لمسيطرة االنتباىية واختبار لمذكاء الثالثي االبعاد يتمتع بخصائص سايكومترية 1
 مكيؼ لعينة طمبة الجامعة.

 
  : اهداف البحث

 :الىييدؼ البحث الحالي التعرؼ        
 . جامعةال طمبةلدى  السيطرة االنتباىية .2
 .جامعة ال طمبةاالبعاد لدى  الثالثيالذكاء   .1
طمبة االبعاد لدى  الثالثيىية والذكاء بيف السيطرة االنتبااالرتباطية اتجاه وقوة العالقة  .2

 . جامعةال



 ... التعريف بالبحثفصل االول ال
                                                    7                                     

                                                                                                                                                        

لدى  االبعاد الثالثيباىية والذكاء بيف السيطرة االنت االرتباطية الفروؽ في العالقة داللة .3
 . (الدراسية المرحمةصص//التخالجنس) اتمتغير عمى وفؽ  جامعةالطمبة 

 . جامعةالفي السيطرة االنتباىية لدى طمبة االبعاد  الثالثيالذكاء  مدى اسياـ .4

 :حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة واسط لمكميات )العممية واالنسانية( الدراسات االولية      
 (.1227-1226لمعاـ الدراسي )الصباحية ولكال الجنسيف 

 :تحديد المصطمحات

 : عرفها كل من:االنتباهية  أواًل: السيــطرة
 (:Baddeley,2000) بادلي

نظاـ متكامؿ مف العمميات التنفيذية يعمؿ عمى تنسيؽ العمؿ بيف الذاكرة العاممة, والذاكرة       
 (. Baddeley ,2000:89) محددة انتقاء استجابةطويمة األمد أثناء 

 :(Eysenck & Calvo, 1992وكالفو ) آيـــــزنك
الفرد عمى تركيز االنتباه عمى المدركات الحسية وتحويؿ االنتباه بمرونة بيف المياـ قدرة       

 .(Eysenck& Calvo,1992:410)واالفكار والسيطرة عمييا ,

 (: Norman & Shallies, 1986نورمان وشاليس )
 (.Norman & shallies,1986:138القدرة عمى كؼ األفعاؿ التمقائية, ومراقبة وتنفيذ الفعؿ)    

كمنطمؽ نظري  (Eysenck & Calvo, 1992)يزنؾ وكالفوالنظري ال تعريؼالالباحثة  تبنىوت    
 اداة دراستيا الحالية. عدادأل

خالؿ اجابتو عمى فقرات مف  ة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالبىو الدرج التعريف االجرائي:
 .سيطرة االنتباىية في الدراسة الحاليةمقياس ال
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 كل من. عرفهاالبعاد :  الثالثيثانيا: الذكاء 

 : ستيرنبرغ
جديدة توضح طبيعة الذكاء ومكوناتو مف خالؿ تصور يقـو عمى ربط القدرات عممية        

السموؾ الذكي وينقسـ الى اقساـ رئيسية ىي )ات العقمية بعمميات التفكير المتضمنة في تمؾ القدر 
 .((Sternberg,2002;22(. الخبراتي والسموؾ الذكي البيئيالعاممي والسموؾ الذكي 

 
 : ((Sternberg,2000ستيرنبرغ

ىو نظاـ متكامؿ مف القدرات الالزمة لمنجاح في الحياة كما يعرفو الشخص ضمف سياقو       
الثقافي االجتماعي, وقدرتو عمى التكيؼ وتشكيؿ واختيار البيئة مف خالؿ التوازف بيف األبعاد 

 .(14:1225,)ابو جادو.والعممي( واإلبداعيالثالث )التحميمي 

اداة  عدادألكمنطمؽ نظري ( Sternberg,2000) ستيرنبرغلالنظري  عريؼتالالباحثة  تبنىوت
 دراستيا الحالية.

مف خالؿ اجابتو لكؿ بعد ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب   التعريف االجرائي:
 االبعاد في الدراسة الحالية. الثالثيعمى فقرات اختبار الذكاء 

 



 
 

 الفصل الثاني
 سابقةودراسات  نظري طارإ 

 
 

 

 .المحورىاالول:ىالسوطرةىاالنتباهوة 

 االبعاد.ىالثالثيالمحورىالثاني:ىالذكاءى 

 .المحورىالثالث:ىالدراساتىالسابقة 
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   Attentional control:االنتباهية اواًل: السيطرة

، والسيطرة اإلنتباىية" ىذا ما ذكره العالـ االنتقاءميمتيف ىما  يتكوف مف عمميتيف االنتباه"إف       
ار أوؿ مف أش ، وىو يعتبراالنتباهموضوع ( عند تناولو William James، 1909مياـ جيمس )يو 

، والسيطرة االنتقائيةنطوي عمى لديو قدرة محدودة ت االنتباهوأف  لمفيـو السيطرة اإلنتباىية،
تـ فييا ترتيب مثيرات معينة، وي انتقاءاإلنتباىية التي عرفيا عمى أنيا "عممية معرفية تتضمف 

المشتتة لالنتباه" اىؿ المثيرات غير ذات الصمة و المعمومات، في حيف يتـ تج أولويات األفكار و
(Linda,2012:12 ،)اىتمامابيًا التي نالت لذلؾ ُتّعد السيطرة اإلنتباىية مف المفاىيـ الحديثة نس 

وعمـ النفس المعرفي بشكؿ ، بشكؿ عاـفي السنوات األخيرة في مختمؼ مجاالت عمـ النفس  واسعا
الذىنية التي تواكب الفرد في  ، أذ ييتـ عمـ النفس المعرفي بالدراسة العممية لمعمميات العقميةخاص
  .(00: 2102الخيري،)ؿ مع المشكالت بمختمؼ أنواعيالمتعام توحيا

 مف العمميات التي يدخؿ اثرىا ( تصؼ عدداً Attentional Controlأف السيطرة اإلنتباىية )      
التي لـ يتـ حتى اآلف تعريفيا تعريفًا واضحًا مثؿ حؿ د مف النشاطات المعرفية المختمفة في العدي

 (.Burgess, 2000: 81)غيرىا مف العممياتالتخطيط، و المشكالت، 

نتباىية نتيجة لمغموض الموجود في ىذا المفيـو بمفيـو السيطرة اال ولقد زاد االىتماـ  
بيف  عالمو، وينتج ىذا الغموض عف االختالطتحديد مل ةيالتوضيحالبحوث  وحاجتو المتزايدة الى

أف البعض  اذوغيرىا مف المفاىيـ خر  مثؿ التنظيـ الذاتي والتخطيط، األمفاىيـ الىذا المفيـو و 
أو التنظيـ الذاتي في حيف أف كؿ ىذه العمميات يشير إلى السيطرة اإلنتباىية عمى أنيا التخطيط 

(، وىي: "مصطمح شامؿ لمعمميات Executive Functioningبػػ)الوظائؼ التنفيذية() تسمى
 ,Lynnمؿ بصورة مستمرة، والسموكيات الموجية نحو اليدؼ" )المعرفية المعقدة التي تع

2007:1.) 

ة األبعاد تفسر الثالثيقاـ بتقديـ نظرية ( الذي Baddeley,1974ظيور العالـ بادلي ) وبعد     
دة السعة، و طاقة غير محدووصؼ مفيـو التحكـ التنفيذي في البداية،  كيفية عمؿ الذاكرة العاممة

رة أف تتألؼ مف قدرة المعالجة التي يمكف استخداميا لدعـ كافة عمميات السيطوكاف مف المفترض 
ىو مركز السيطرة عمى نظاـ  (التحكـ التنفيذي المركزي)اقترح أف مكوف والتخزيف، اال انو بعد ذلؾ 

ف السيطرة اإلنتباىيةذاكرة العاممة، والمسؤوؿ عف انتقاء وتشغيؿ عمميات السيطرة المتنوعةال  ، وا 
في نموذجو مف الذاكرة لمكوف التحكـ التنفيذي المركزي، وىي عنصر ميـ  ىي الوظيفة الجوىرية
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في عمميا  (، والتي تشبو:Patrick, 2008 4العاممة، فيي احد  مكونات الذاكرة العاممة واىميا )

 (، كما أكدواNorman & Shalice,1986الجياز اإلنتباىي اإلشرافي لد  نورماف وشاليس     )
في الخصائص العامة لمفاىيميـ التي ٌتعد وظائؼ تنفيذية، إذ تـ اقتراح مفيـو  عمى التقارب

( تحت Norman & Shalice,1986السيطرة اإلنتباىية ايضًا مف قبؿ كؿ مف نورماف وشاليس )
، إذ افترضا إف لموجوتفسير اليدؼ امسمى "نظاـ األشراؼ اإلنتباىي"، وأشارا إلى إف عممو ىو 

درات التي تمكف الفرد مف االندماج في سموؾ مستقؿ رة اإلنتباىية وظيفة تنفيذية تتألؼ مف القالسيط
الضبط، والسيطرة، والمراقبة، والقدرة عمى التخطيط، والتنظيـ )يخدـ ذاتو بنجاح، والمتمثمة ب

 ا مسؤولةالمسؤوؿ عف جميع العمميات المعرفية العميا، واني (، كما أنيا تعد بمثابة االساسالذاتي
 (.3: 2104)طالب،  الفرد فكارعف السيطرة المعرفية التي تنظـ لسموؾ وا

كؿ مف  ( طرح افتراض مفاده أف دورGathercole, 1994) اثيركوؿفي حيف نجد اف ج      
( والنظاـ اإلنتباىي اإلشرافي لنورماف وشاليس Baddeleyمكوف التحكـ التنفيذي لبادلي )

(Norman & Shaliceبمث ) جاثيركوؿ وظائؼ تنفيذية، وبحسبابة مكونات مف 
(Gathercole فإف )النشاط الخاص بيـ ينقسـ إلى قسميف رئيسييف ىما: 
 والقدرة عمى تنظيـ تدفؽ المعمومات مف خالؿ نظاـ الذاكرة العاممة. لمختمفةمراقبة األنشطة ا /0
يمة المد ، وتخزيف ومعالجة بما في ذلؾ االسترجاع مف الذاكرة طو  / تخزيف ومعالجة القدرات2

 (.Patrick, 2008: 3-5المواد المغوية )

لقدراتو في تنظيـ أفكاره،  كما ترتبط السيطرة اإلنتباىية بفاعمية الذات مف خالؿ ادراؾ الفرد      
 Peter & et.al, 2008: 1496السيطرة اإلنتباىية ) فكمما تزايدت الفاعمية الذاتية لمفرد تزايدت

( إف نظاـ السيطرة اإلنتباىية المحدد مف قبؿ ميمر وكوىيف ,Eysenk 2007(، إذ افترض آيزنؾ )
(Miller&kohen,2000 أسفؿ( ) –(، يتضمف سيطرة انتباىيو )أعمىEysenk &  et.al, 

 & Corbattaُبافتراضيـ ) ولمافيا وش(، وىو بيذا يتفؽ مع كؿ مف كوربات337 :2007
Shulmanبنظاـ  رة اإلنتباىية، النظاـ األوؿ يسمىميف إنتباىييف يساىماف بالسيط( إف ىناؾ نظا

األىداؼ، أما النظاـ والمعمومات و لموجو باليدؼ( ويتأثر بالتوقعات أسفؿ(، أو )النظاـ ا -)أعمى
أنو يستجيب لممثيرات أعمى(، أو )النظاـ الموجو بالمثير(، إذ  -بنظاـ ) أسفؿ الثاني فيسمى
خمؿ بيف ىذيف اي ألنظمة تكوف متمركزة في الجبية األمامية لمقشرة المخية، وأف البارزة، وىذه ا
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 :Corbetta & Shulman, 2002)ىية انخفاض مستو  السيطرة اإلنتبا في سببتالنظاميف ي

201-215.) 

 عالقة السيطرة االنتباهية بكل من المتغيرات االتية:
 :السعة االدراكية-0

المنخفضة تسمح بمقدار محدد مف المعمومات التي يمكف االنتباه ليا اف السعة االدراكية        
-lavie,1995:452وفي حالة ازدياد السعة االدراكية تزداد المعمومات التي يمكف االنتباه ليا )

 attentionيفسر السعة االنتباىية ) أنموذج( kahnenan,1973( وقدـ كاىنماف )453
cap1acityمفة اي فسر كاىنماف دور السعة االنتباىية في توزيع ( في مواجية المياـ المخت

 المصادر االنتباىية عمى المياـ االدراكية مف خالؿ ثالث مراحؿ ىي:
استخداـ الفرد السعة المتاحة لو )المتيسرة( بمواجية حالة استثارة المنبيات  -:المرحمة االولى

 )المثيرات( البيئية العديدة والتي يحاوؿ االنتباه الييا .
قياـ الفرد باالنتباه الى ميمتيف في اف واحد ولديو مصادر انتباه محددة السعة  -:المرحمة الثانية

 (.allocation poliey)ػػػػػػػػػػػػويطمؽ عمى ىذه المرحمة ب
وىي تمكيف الفرد مف االستفادة مف المصادر المتاحة ويصبح لد  الفرد  -: المرحمة الثالثة

اي اف القياـ بأداء ميمتيف  possible activitiesالقدرة عمى القياـ بجميع االنشطة المتاحة 
في اف واحد يتطمب وجود ظروؼ مثالية وىذا مستحيؿ ألنو مف الصعب اف تتساو  اىمية اداء 

ازدياد اىمية واحدة مف الميمتيف يؤدي الى استنزاؼ جزء كبير مف  ميمتيف في اف واحد واف
مصادر المتعمـ االنتباىية والنجاح يكوف فقط عندما يتـ االنتباه الى ميمتيف مختمفتيف مثؿ ميمة 

 .((Ross, 1981:94-96سمعية والثانية بصرية 
 :العبء المعرفي -2

سعة الذاكرة قصيرة المد )العاممة( في  اف ازدياد العبء المعرفي ينتج عنو استيالؾ      
البحث عف المعمومات الميمة وعميو يحدث تداخؿ معرفي بيف المعمومات الميمة المراد االنتباه 

( واف المدة المحدودة sweller,2005:19ليا وبيف المعمومات التي ال يجب االنتباه ليا )
( ثانية واالتية مف الذاكرة 21-05لمعالجة المعمومات بالذاكرة قصيرة المد )العاممة( وىي)

الحسية وسعتيا المحدودة عندما تواجو معمومات جديدة وكثيرة في وقت محدد سيفشؿ الفرد في 
تحقيؽ تجييز انتباىو لممثير المستيدؼ )فشؿ تجييزي( ونتيجة لتشابو خصائص المثيرات )مف 

لعبء المعرفي واف زيادة درجة الوضوح والكثافة( المستيدفة مف غير المستيدفة يزداد ا اذ
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العبء المعرفي يؤدي الى فشؿ الفرد في القياـ يتجييز انتباىو وبالتالي تقؿ عند الفرد السيطرة 

 (.Larue & Delia, 1994: 215-220االنتباىية عمى ىذه المثيرات غير الميمة  )
 : الكف المعرفي -3

في قشرة الفص الجبيي الجانبي وتكمف السيطرة عمى المعمومات غير المرتبطة بالميمة      
مف الدماغ ، وىناؾ فروؽ فردية بيف االفراد قد تكمف وراء التبايف في مد  سيطرة االفراد عمى 
االفكار غير المرغوب بيا وغير المرتبطة بالميمة المكمفيف بإنجازىا وىذه االختالفات والفروقات 

-friedman,2004:101ر مف الذاكرة )ترجع الى قدرة السيطرة االنتباىية عمى قمع ىذه االفكا
113.) 

 :الفشل المعرفي -4
( والتي استيدفت تحميؿ مذكرات مجموعة مف االفراد عف yamanakaوقد بينت دراسة )       

الفشؿ المعرفي وتـ التوصؿ الى اف ىناؾ ثالثة انواع مف الفشؿ المعرفي تحدث عند الفرد 
 وىي: 

 االدراؾ(.  – فشؿ في مستو  فعالية )االنتباه -ا
 فشؿ في مستو  فعالية الذاكرة.  -ب
فشؿ في مستو  التصرؼ. وقد اشارت نتائج ىذه الدراسة اف كؿ انواع الفشؿ المعرفي  -ج

تحدث عندما يكوف الفرد منشغؿ تفكيره وغير قادر عمى تركيز انتباه نحو مثير معيف. بمعنى 
المزاجية المكتئبة لد  ة اف ىناؾ عالقة قوية بيف الفشؿ المعرفي والحال

 .(yamanaka,2003:153-160)االفراد
 :المرونة المعرفية -5

اف المرونة المعرفية تتمثؿ في التبديؿ والتحوؿ وتتضمف تعييف )انتقاء( استجابة معينو لعدة      
 711محاكمات وليذا تتميز المرونة بالتنوع مف خالؿ تنوع السموؾ )

davis&nolen,2000:699- (ا فيي عممية توفير المزيد مف االىداؼ الموجو نحو ، وبيذ
الميمة ذات الصمة، أي اف المرونة تعني تغير االستجابات تبعا لتغير مطالب الميمة المكمؼ 
الفرد بإنجازىا، ،كما وتتضمف المرونة كبح االفكار غير المتبمورة مف خالؿ انتقاء استجابات 

مى التبديؿ بيف المياـ وعندىا يصبح الفرد قادرا عمى بديمة ويترتب عمى ذلؾ تحسيف قدرة الفرد ع
السيطرة عمى انتباىو مف خالؿ قدرتو عمى كؼ االفعاؿ غير المتوقعة ومراقبة وتنفيذ 

 (.  norman&shallice,1986: 1-17االستجابات ذات الصمة )
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  :اليقظة الذهنية–6

ركيزىما عمى حالة الوعي لكف اف السيطرة االنتباىية واليقظة الذىنية تشتركاف في ت      
السيطرة االنتباىية تتحدد بتركيز االنتباه نحو مثير معيف وكؼ المثيرات غير ذات الصمة 
بالميمة اي اف النظاـ االنتباىي نظاـ واِع يتمثؿ باختيار وتنفيذ استجابة معينو مف بيف عدة 

شير الى توسيع مد  (. أما اليقظة الذىنية فتrothbart,1998:1915استجابات متناقضة )
الوعي الشعوري مف خالؿ االنفتاح عمى ما ىو جديد مف خالؿ مراقبة االفراد بأنفسيـ 

عميو في الحاالت التي  والسيطرةالستجاباتيـ بصورة يقظة، فاليقظة الذىنية متالزمو مع االنتباه 
ذ القرار تتطمب تنظيـ الذات مف خالؿ مراقبة الخطأ والتنظيـ االنفعالي المعرفي واتخا

 (.langer&mondoveana,2000:8الصحيح .)
 

 النظريات والنماذج النظرية التي فسرت عممية السيطرة االنتباهيه:
 ( :William James theory , 1900ميم جيس  )ينظرية و  أوال:

ـ جيمس مف الميتميف باالنتباه بشكؿ عاـ واالنتباه التنفيذي بشكؿ خاص، ولقد امييو        
عدىا وضح جيمس االفعاؿ التي يحصؿ االنتباه ليا بشكؿ غير واع، وكانت تنفذ بطريقة آلية 

جيمس سالسؿ التفكير بأنيا قواعد توجو االنتباه لذلؾ اكد عمى اف االفعاؿ االلية قد تجمب 
نتباه منظـ ميـ لمسموؾ ألنو يسيطر عمى االفعاؿ االلية التي تحتاج مرونة االخطاء وبما اف اال

( attention voluntryاكثر وجيد اكبر وىذا ما يسمى باالنتباه االرادي)
(Fan,etal,2005:471-475.) 

وقد اشارت دراسات كثيرة الى وجود ارتباط قوي ما بيف االنتباه التنفيذي )السيطرة      
االعماؿ التي تتطمب مف االفراد بذؿ مزيد مف الجيد واالرادة، واف االفراد الذيف االنتباىية( و 

يكونوف ذوي قدرة عمى التحمؿ واالرادة القوية يكونوف ذوي سيطرة انتباىية عالية والعكس 
 ( .Rueda,etal ,2005: 575_ 576صحيح )

 Donaldبرودبنت ( لـ)دونالد Filter model earlyنموذج الفمترة المبكرة )اثانيًا: 
Broasbent 1958):  
حسية ىو انتباه الشخص لممثيرات والمعمومات المتنوعة عبر قنوات  نموذجاأل ااف المرتكز ليذ

لتي لـ ينتبو ا المثيرات )المنبيات( تحذؼ أو تبعد ( داخؿ الفردFilterتوجد مصفاة ) اذ ة،محدد
 يمة وغير المتصمة باىتماـغير الم ليا)المعمومات

 (.David,1977:96).( Magaret,1994:48)الفرد(
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( والذي يشير yويوضح برودبنت نظريتو فيمثؿ عمميا مف خالؿ أنبوب يشبو الحرؼ )       

( ىو الذي يمر عبر االنبوب في لحظة المثيرات )المتصؿ باىتماـ الفردمف  إلى أف نمط واحد
واىماؿ  مثيراف دخوؿ مثيريف في نفس المحظة يعني استقباؿ واحدة و 

ف ىو (، Broadbent,1957:205اآلخر) وغير المنتبو  الييا ذا االنتقاؿ بيف المثيرات المنتبوا 
القنوات الحسية والتي تكوف منفصمة لنقؿ المثيرات الى المصفاة، وفي  الييا يحصؿ مف خالؿ

ف معي ف مثيرا حالة استقباؿ مثيريف سمعييف مختمفيف في آف واحد فعندىا تستقبؿ كؿ اذ
لكونيما قناتيف منفصمتيف استنادا الي الخصائص الفيزيائية ليذا المثير أو ذاؾ 

(Baron,1980:270). 
( عندما يستقبؿ الفرد المنبيات Attention controlتحدث عممية السيطرة االنتباىية )و        

وبعد ذلؾ يتـ  ميؿ االولي ليذه المنبيات مف المصفاة االنتقائيةمف المستقبالت الحسية ويتـ التح
تحدث عممية التعرؼ  اذالتفسير والتشفير في جياز القابمية المحدد السعة اضافة 

(Recognition)يسحب المثير مف  اذ ، فعندىا يسمح باالنتباه فقط لمنبو واحد مف المنبيات
ؾ ثـ الى جياز القابمية ذو السعة المحددة حتى تتـ بعد ذلالمخزف الى المصفاة االنتقائية ومف 

السيطرة االنتباىية تحدث لمفرد المتعمـ عندما ييمؿ المثيرات غير  فاف عممية التعرؼ، وبذلؾ
الميمة، واف المصفاة االنتقائية تميز بيف المعمومات )المثيرات(  الميمة ويركز عمى المثيرات

وبعدىا يتـ اخفاء المعنى والتفسير  يامةمومات غير الالداخمة لممعالجة عف طريؽ كؼ المع
 .(Dominic,1975:260والتشفير والتعرؼ   )

 
( نموذج التخفيف أو االضعاف Trosman model ,1960) إنموذج تروسمان :اً ثالث

(Attenuation Model) : 
و مف الممكف اف تمر في تفسير نظريتيا ىو ان اف االساس الذي استندت اليو تروسماف      
نتبو ليا اي اف ىناؾ بعض مصفاة عبر القناة غير الغير المنتبو الييا مف الم المثيراتبعض 
اذ اف االفراد ينتبيوف الى معمومة قد ذكرت في القناة  ،يمكف اف تتسرب الى الوعي المثيرات

( الى اف االفراد ينتبيوف الى Trosman ,1960سماف )وقد اشارت ترو  غير المنتبو ليا 
 ناة غير المنتبو ليا عندما تكوف المعمومة مشابية لممعمومة الواردة في القناة غيرمعمومة في الق
 (Treisman :1960:242المنتبو الييا )

 لتي توضح ىذه النظرية والتي في صدد متغير الدراسة الحالية:االسس ااىـ ولذلؾ فاف                   
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المعمومة الميمة مف  عندما يحدد الفرد المتعمـي ىذه النظرية السيطرة االنتباىية تتمثؿ ف ىو اف

مات الميمة وغير الميمة وبذلؾ غير الميمة عف طريؽ كؼ ومنع حصوؿ التداخؿ بيف المعمو 
 ظرية تالحظ مف خالؿ التمييز بيف المعمومة الداخمة سواءليذه النفاف السيطرة االنتباىية وطبقًا 

 .( Baron,1980:270)و  المعنى أـ االنتقاء والتشفير،اعمى مست
 

( نموذج Deutsh and Deutsh model , 1963تش )إنموذج ديتش وديو  :اً رابع
 ( :Late Selection theoryاالنتقاء المتأخر )

ممعمومات وىي ليس ىناؾ انتقاء مسبؽ ل ية( فكرة اساستشتطرح إنموذج )ديتش وديو       
المعمومة الى الجياز المعرفي، ه يمعب دوره بعد دخوؿ الواردة لمجياز المعرفي ولكف االنتبا

داخؿ منظومة الذاكرة  وعميو فاف جميع المثيرات تدخؿ عمى الجياز المعرفي ويحدث االنتقاء
  (.(Deutsch & Deutsch,1963:80-90قصيرة المد  لتعالج بشكؿ اعمؽ

 
 (:Posner&Snyder model 1975إنموذج بوزنر وسنايدر ) خامسًا:
مفيـو التفريؽ بيف العممية الذاتية )التمقائية( لالنتباه  (بوزنر وسنايدر)طور كؿ مف        

(Automatic process( وبيف االنتباه الشعوري )conscious Attention ) 
 (، وىذه المعاييرAutomaticعممية االنتباه تمقائية )واقترحا ثالث معايير عممية تتـ مف خالليا 

 : ىي
 دوف قصد. االنتباه اف يحصؿ-
 تحصؿ اية اشارة لموعي الشعوري. اف ال-
ربط  ( بيف االنتباه ومع اي عممية عقمية فمقدinterferenceاف يحدث تداخؿ)-

 psychologicalالعمميات التمقائية لالنتباه مع مفيـو المسمؾ النفسي ) (posner,2007)بوزنر
pathway( والذي يعرؼ بانو نمط الترميز )coding)  الداخمي و( عالقاتوconnection التي )
تكوف لمتعمـ السابؽ  التمقائية الفعاليةاف  ورة تمقائية مف خالؿ عرض المثيرات، واقترحتنشط بص

(posner,2007:333وبالمقابؿ فاف ،) بطريقة مرنة تماما  االنتباه الشعوري يمكف اف يستخدـ
ذج (، وبموجب ىذا االنمو information processingفي بعض مراحؿ معالجة المعمومات )

اذ يتسـ االداء بالسرعة بسبب  (العممية التمقائية)مستوييف : االوؿ مستو   فاف االنتباه يتكوف مف
فيو االداء بالبطء النسبي  الذي يتسـ (االنتباه الشعوري) يشابييا في الذاكرة، والثاني جود ماو 

( طبقًا ليذه Attenionalcontrolباىية )وعميو فاف السيطرة االنت بالمستو  األوؿ، مقارنة
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ومستو  االنتباه النظرية تتمثؿ بحالة التوازف بيف ىذيف المستوييف )مستو  العممية التمقائية، 

االنتباىية  وازف بيف ىذيف المستوييف ضعفت سيطرة الفردتالشعوري(، فاذا حصؿ خمؿ أو عدـ 
(Michael,2000:57.) 
 

 (:Norman and Shalice theory, 1986) : نظرية نورمان وشايمسسادساً 
( Schemasفييا اف المخططات  ) نظرية يبيناف 1986)قدـ العالماف نورماف وشايمس)       

التفريؽ بيف العمميات االلية والعمميات التي ممعالجة النفسية ومف خالليا يتـ ماىي اال انظمة ل
بالنسبة لالستجابات التي  تمقائية بصورةيمكف السيطرة عمييا، واف عمؿ ىذه المخططات يكوف 

 السموكياتلكونيا مسؤولة عف تنظيـ تـ تعمميا سابقا واصبحت جزءًا مف بنية الفرد المعرفية 
( Executive systemاف النظاـ التنفيذي )و واالفعاؿ عند تنفيذ االعماؿ االلية او الروتينية 

( مف خالؿ Schemasالمخططات المعرفية )يكوف المسؤوؿ عف تنفيذ ىذه يمثؿ نظاـ مراقبة 
رقابي ، كما ويعمؿ النظاـ التنفيذي الوبشكؿ تمقائي response inhibitionكؼ االستجابة ليا 

في الذاكرة  المجيزةعمى جمع المعمومات المتوفرة في الذاكرة طويمة المد  مع المعمومات 
ا مع المعمومات المطموب إنجازىا، العاممة لغرض تنفيذ الميمة أو توحيد المعمومات ومقارنتي

ىذا  لفعمية أما في حالة غيابوعميو فاف النظاـ التنفيذي يقـو بتعديؿ مخططات الفرد وتمثيالتو ا
تمؾ المخططات، ومف بواسطة  لتنفيذية يتـ معالجتيا بصورة اليةالنظاـ فاف المعالجات ا

جة المعرفية لممعمومات تصبح مقيدة المعال ىي اف التي يسببيا فقداف النظاـ التنفيذياالضرار 
والسيطرة  مفقودةعندىـ تصبح المرونة العقمية  بير بالمثيرات الخارجية كما افوبشكؿ ك

  (Rueda et al ,2005:580_593) االنتباىية عمى المثيرات تكوف ضعيفة
 

  :( Nelson and narnas theory , 1994سابعا: نظرية نيمسون ونارنس )
تتـ معالجتيا مف معمومات التي ( اف ىناؾ مستوييف مف ال1994اقترح نيمسوف ونارنس )      
 العمميات المعرفية وىما :خالؿ 

( وىي وحدات اساسية لمتفكير Object level: مستو  السطح او الشيء ) المستوى االول
 .مصدرىاالمثيرات الخارجية وتكوف 

( وىو المستو  العميؽ، Meta levelء المستو  )وراء السطح او ما ورا : ما المستوى الثاني
 meta cognitiveوىو نموذج معرفي مرتب حسب قواعد معينة تعرؼ بما وراء المعرفة 

 وتتضمف نوعيف اساسييف ىما :
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عمميات محددة متمثمة بحؿ الصراع وتصنيؼ ويتضمف : عمميات السيطرة المعرفية-

  المعمومات وتصحيح الخطأ .
طأ ومراقبة وىي عمميات مركزية متضمنة عمميتيف ىما كشؼ الخ : المراقبة المعرفيةعمميات -

 المركزي يقـو بالمراقبة المتواصمة ويتضح مما تقدـ اف النظاـ التنفيذيمخزف الذاكرة العاممة. 
 باألشراؼلعمؿ المخططات المعرفية وتحديثيا وذلؾ مف خالؿ قياـ النظاـ التنفيذي المركزي 
رىا وحدات عمى تنفيذ المعرفة )المخططات( وىذه موجودة في مستو  سطح الشيء باعتبا

اف تنظيـ المعرفة بطريقة منظمة وحؿ الصراع بيف المثيرات و . واالفعاؿ لألفكاراساسية 
المتنازعة )كؼ المثيرات غير الميمة( وتحديث المعمومات وتصحيحيا بطريقة الية وبوعي 

بشكؿ عمميات السيطرة االنتباىية والرقابة المعرفية  المركزي يعمؿ جعؿ النظاـ التنفيذيي
 ( .Nelson& Narens, 1994:223)مستمر

 ( :Bosner and Raichled theory, 1994) نظرية بوزنر وريشالد -ثامنا
سيطرة الفرد عمى  الى اف الوعي ىو صورة مف صور (1994أشار بوزنر وريشالد )   

الخطأ في سيطرة  لكف الوعي يحمؿ الصواب اوالتي تراوده اثناء تأدية المياـ المختمفة ، االفكار
مقصودة مف بيف عدة استجابة  عمومات مشتركة بيف المياـ وانتقاءواف وجود م الفرد االرادية،

بوضوح كما يتضمف كشؼ الوعي التعرؼ  ،ىذا كمو يؤدي الى كشؼ الوعيبدائؿ موجودة، 
لدراسات التي مف بيف عدة مثيرات اخر  وكشفت ا ير المستيدؼ وتحديدهالمث عمى خصائص

خالؿ التصوير بالرنيف المغناطيسي اف الوعي موجود في المنطقة االمامية  اجريت عمى الدماغ
 مف الدماغ ويكوف الوعي عمى نوعيف :

 فرد بما يجري حولو .لمشعور اال وعي واال نوع ال ارادي : ويتمثؿ بعدـ  / 0
وما حولو مف معمومات حسية  سموكياتوؿ بشعور الفرد بالسيطرة عمى نوع ارادي : ويتمث / 2

تنشيط منطقة االنتباه التنفيذي وبخاصة منطقة السيطرة  عمى حالتو العقمية اذ يزدادوسيطرتو 
 د الفرد ىدفو )المثيراذ يالحظ انو كمما حد ،االنتباىية اثناء التصوير واداء االختبارات الفعمية

حالة  خاصة في حالة وجود صراع )وجود مثيرات تشترؾ مع المثير المستيدؼ( اوالمستيدؼ( 
منطقة االمامية مف الدماغ االنتباىية الموجودة باالنتباه التنفيذي بال غموض فاف منطقة السيطرة

 ( .Rueda,etal,2004: 1029-1040تزداد فاعميتيا وادائيا )
( Eysenk&calvo,1996)يزنك وكالفوال ةنظرية السيطرة االنتباهي تاسعًا:

(ACT)attention control theory) : 
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ا بافتراضي0( PETفي ضوء النتائج االيجابية التي وضعتيا نظرية معالجة الكفاءة )       

 ،  وىذه ستو  محدد مف المصادر المتواجدةبم لوجود نظاميف انتباىييف يشتركاف
يط، التحوؿ، لنظاـ الذاكرة العاممة وىي)التنشعف مياـ المنفذ المركزي االنظمة مسؤولة 

 (، وىذاف النظاماف ىما :Smith,etal,1996:11-20التحديث( )
 . goal_directedسفؿ( االعمى الى االموجو نحو اليدؼ )مف : النظام االنتباهي األول .0
 _ Stimulusعمى( االسفؿ إلى االالمنبيات )مف  : موجو بوساطةم االنتباهي الثانيالنظا .2

driven. 
في المناطؽ االمامية مف الدماغ  ـ االنتباىي الموجو نحو اليدؼ يقع مكانواف النظا      

، الحاليةاالىداؼ  -لمعرفة ا -ويحكمو التوقعات  (النظاـ االنتباىي االمامي)ويطمؽ عميو 
التنفيذي المركزي بالسيطرة عمى العمميات االنتباىية الطوعية  باألداءىذا النظاـ  ويشترؾ

(Eysenck,etal,2007: 336-353.) 
النظاـ يات والذي يتأثر بالحافز البارز ويسمى )اما النظاـ االنتباىي الموجو بواسطة المنب      

الذاكرة  عف مجاالتويكوف مسؤواًل  ًا عف حافزويعمؿ عمى مسح البيئة بحث (االنتباىي الخمفي
 ( . Derryberry,2002:225_236التنفيذي المركزي .) لألداء
جوانب السموؾ  ( تعمؿ عمى دعـالحازميةة الجانبية والمنطقة المقدم ما قبؿاف منطقة )      

يف االستجابات التي حاالت التداخؿ المعرفي ب في الواعي وتنشيطو في حاالت الصراع اي
 Turkanوىذا ما اشارت اليو دراسة توركف وسويؾ ) ،(Posner,2005:172) يواجييا االفراد

and Swick,1999( ودراسة داميزو )Damiso,2003 وكما ليا دور ميـ في االحتفاظ )
تتطمب مستو  عاٍؿ مف التخطيط والي  قصيرة المد  )العاممة( بالمعمومات وتمثيميا في الذاكرة 
( والمنطقة الخمفية مف Fan& Posner,2003:244معرفية )والتنظيـ يمكنيا مف اداء المياـ ال

تنشط عند المعالجة المعرفية في حيف تكوف المنطقة الباطنية مسؤولة عف تنظيـ  زاميةالحالقشرة 
 (Posner,2005:173االنفعاالت )

تمؼ في  ( باف االفراد الذيف يكوف لدييـAnderson,2000واشارت دراسة اندرسوف )       
فالنظاـ معاقًا، الفرد يصبح  قد ىناو واالداء اجيوف صراع بيف االستجابات الحزامية يو المنطقة 

معنى ، النصية ذات اللحوافز اؿ لمحط االنظار ويوجو تركيز يدؼ يعمؿ كمشغالموجو نحو ال

-                                   
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(، Dorryberry,2002:230ويعمؿ مثؿ ىذا النمط مف التشغيؿ تحت ظروؼ غير تيديدية )

 ث ثالث تغيرات :وفي حالة التيديد تحد
فرص كشؼ المحفزات مف ىو التركيز القميؿ لمحط االنظار يصبح أوسع ليزيد  :التغير االول

التغير في تمثؿ تالتيديدية، وىذا التغير يحصؿ عمى حساب محط االنظار )نقطة الضوء( والتي 
الذاتية تتجاوز جيود التركيز  فاف العمميات االنتباىية وبيذا ،التغير الثالث، وبالنياية الثاني
فحص فز بالرغـ مف برمجتو ذاتيًا عمى بينما يعمؿ نظاـ الحا (نقطة الضوء)لمشغؿ  اإلرادية

اف الية حؿ الصراع بيف المثيرات واالستجابات تتطمب و  .البيئة بحثًا عف حوافز متعمقة بالتيديد
ويستعمؿ  ،االستجابة البديمة يارة واعية كونيا تحتاج الى كثير مف الجيد باختسيطرة انتباىي

اختيار الشبكة  اـميو  (أذىب ال تذىب)تصنيؼ البطاقة اـستروب( مي ياـملقياس حؿ الصراع )
 (.Rueda, etal,2005:578االنتباىية )

واالفعاؿ وعمى الصراع بيف  يشير الى شعور الفرد بالسيطرة عمى االفكار عي االفرادو اف        
سيطرة واعية عمى ويعد الوعي والذي يمثؿ  ،بصورة اراديةثيرات واالستجابات وتقويـ الخطأ الم

اف سيطرة و  ،(posner&rathbart,1998:1915التنظيـ الذاتي ) انتباه الفرد، صورة مف صور
مد  التمثيؿ العقمي ىذه السيطرة تسيـ في فيـ الوعي تدخؿ ضمف العمميات التنفيذية الف 

وبشكؿ خاص نتبو ليا وىذا بدوره يسيـ في تحميؿ وكشؼ خصائص تمؾ المثيرات لممثيرات الم
 (.zelazo,2004:12المثيرات المتصمة باليدؼ أو الميمة )

قـو باالستقطاب خالؿ عممية كشؼ االحداث والوقائع اف نظاـ السيطرة االنتباىية ي      
وصًا عندما تكوف وخص (corbetta&shulman ,2002:210الشعورية ذات الصمة بالسموؾ )

اف النظاـ االنتباىي الموجو نحو اليدؼ والمقاد بواسطة المنبيات يعمالف و  بارزة او حاضرة،
-Pachercoتيديد )ة واخر  ويحدث ىذا في حاالت الال بحالة متوازنة مف التفاعؿ بيف فتر 

Unguetti,etal:2010) )فاف النظاـ المسير بالحافز يتفوؽ عمى ا عندما يكوف اليدؼ ميددف
نظاـ اليدؼ الموجو، والغرض مف ىذا التحوؿ ىو تسييؿ تقييـ )اختبار( التيديد لكي يتـ 
تخطيط وتنفيذ االعماؿ التي مف شأنيا التخفيؼ مف اثر التيديد، وبالنتيجة توجو المصادر 

نظرية السيطرة االنتباىية  ؤيدوممف التيديد . ويفترض اىية نحو تناوؿ الحوافز الخالية االنتب
(ACTباف التحوؿ في المصادر )  االنتباىيو مف نظاـ انتباىي موجو بواسطة اليدؼ الى نظاـ

كف استخداميا مف ممف الالتي مو في المصادر المتوفرة  وافز ينتج عف ضعؼانتباىي مسير بالح
التي وظائؼ المنفذ المركزي  نتيجة فافقبؿ نظاـ موجو اليدؼ لمسيطرة االنتباىية الطوعية، وبال

 ( .Derryberry,2002:226_230) محددة تتطمب سيطرة طوعية لالنتباه تعمؿ بمصادر
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سيكوف أبطأ فيما  ( باف رد الفعؿ المؤقتACTويتنبأ مؤيدو نظرية السيطرة االنتباىية )       

كممات التيديد تفعؿ  ألفذلؾ و )مشوشات( ؾ مقارنة بالمحايدة استخدمتلو اف كممات التيديد 
نظاـ المنبو والمثير )الحافز( ليتفحص البيئة بحثًا عف تيديد ومف شأف عممية التفعيؿ ىذه اف 
تعيد توجيو المصادر االنتباىية التي تستخدـ مف قبؿ نظاـ اليدؼ الموجو، وبالنتيجة فاف 

 :Eysenck,2007اليدؼ ونتائج االداء المعاؽ )المتأخر( ) إلكماؿمصادر قميمة فقط تحتاج 
ذوي القمؽ العالي يمتمكوف مصادر انتباىية بنسبة اقؿ لمسيطرة  وعميو فاف االفراد( 349_336
التوظيفات التي تؤدي الى زيادة القمؽ ، اضافة الى اف ذوي القمؽ القميؿ او المنخفض مف االفراد

( PETلجة الكفاءة )مف نظرية معا لألماـ ويمثؿ ىذا االطار النظري خطوة اساسية ،االفراد عند
واعاقة  فيذية المركزية تكوف أكثر فاعميةانيا تحدد اي الوظائؼ التن اذ
(Eysenk,2007:344_352 .) 

 -الوظائؼ التنفيذية المركزية وىي : صيشختـ توقد 
وترتبط مع جميع  ية لمسيطرة عمى االنتباه معرف وىي عممية -: أواًل : وظيفة الكف )التثبيط(

مف خالؿ تنازع كميات لالنتباه التنفيذي  نفيذية المركزية، وتعد مكوف أساسالوظائؼ الت
واثناء عممية المعالجة المعرفية ليا تكوف  ،)المثيرات( القديمة والجديدة داخؿ النظاـ المعرفيمف

ىذه المعمومات مصحوبة بمشتتات تعمؿ عمى تشتيت انتباه الفرد فيقـو النظاـ المعرفي بكؼ 
 ( .Espy & Bull,2005:671شتتة )المعمومات الم

وعممية الكؼ تتطمب مصادر انتباىية طوعية او استخداـ التحكـ بالوعي لمقاومة        
التحكـ مف اكثر ىذا النوع مف  يعدالتداخؿ المعرفي في منبيات الواجب غير المتصمة بالميمة و 

 .(friedman& Miyake,2004:101_135وبطًأ وخاصة في مرحمة الطفولة .) االنواع سمبا
لمسؤوؿ عف تنظيـ كونو ا ةالمتعمم لمسموكياتاف الكؼ المعرفي يؤثر عمى التنظيـ الذاتي       

 .(kroll&DeGroot,2005:425مقدمة لو ) مثيرات مف بيف عدة واختيار المثير المناسب
 calvo) وظيفة الكؼ اذ وجد كالفوا وايزنؾ ىناؾ أدلة تجريبية تشير الى اف القمؽ يضعؼ مف

&Eysenk,1996 اف استيعاب النصوص بواسطة العرض المتناظر لممعاني المطموب )
االنتباه او  ال تتطمباالنتباه الييا مف المعاني الكثيرة التي تعرض عمى افراد عينة البحث والتي 

التركيز عمييا يكوف واضحًا عند االفراد ذوي القمؽ العالي اكثر منيـ عند االفراد ذوي القمؽ 
 .(calvo&Eysenk , 1996: 289-305لمنخفض .)ا
 

  ثانيًا: وظيفة تحويمية : 
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االداء اعتمادا عمى اليدؼ االساسي مف قد يحسف ويطور  المختمفة المياـ اف التحوؿ بيف      

قابمية االختالؼ في االداء وتقدير وظائؼ المنفذ المركزي والتي كفي المعالجة المسيطر عمييا 
كانت مفيومة وقد تـ  مبات التيمتطالقد تنبعث مف الفشؿ في التركيز الواعي والكامؿ عمى 

 ,Degong & Cools) دؼ فاعؿ او متواصؿ وعمى نحو كفوءالى ىتذكرىا وانيا لـ تتحوؿ 
1999:379_394 ). 

 : التحديث :ثالثاً 
يتطمب مراقبة الذاكرة العاممة وبياناتيا واجراء مراجعة )تحديث( المعمومات التي تصؿ       

الذاكرة العامة مف البيئة نتيجة تفاعؿ الفرد مع البيئة وىذا يكسبو معمومات جديدة تشترؾ مع 
النظاـ  updatingالقديمة المخزونة اصال بالذاكرة لذا يتطمب تحديث 

 .( johnson,1961:137المعرفي)
 ىما:السيطرة االنتباىية تقـو عمى نظاميف انتباىييف اف نظرية 

المترافؽ مع العمميات االنتباىية الطوعية مف أعمى إلى اسفؿ  :النظام االنتباهي االمامي
 الواضحة اليدؼ .

 يعمؿ مف اسفؿ الى اعمى كنظاـ ذاتي تسيره الحوافز . : خمفيالنتباهي اال نظام ال
( تفترض اف القمؽ يشكؿ التوازف بيف ىذيف النظاميف ACTرة االنتباىية )واف نظرية السيط

بيف ىذيف النظاميف ينعكس عمى قصور في األداء عمى  االنتباىييف واذا حصؿ عدـ توازف ما
( وسبب عدـ التوازف ىذا ىو حصوؿ Blankstein,1990:103_111الميمات المعرفية )

 حالة القمؽ المتزايد الذي يؤدي الى تأثير متزايد لمنظاـ االنتباىي المقاد بواسطة المنبو )المثير( 
( ونتائج Eysenk,etal,2007:337وتناقص في التأثير لمنظاـ االنتباىي الموجو نحو اليدؼ )

ت الحركية الموجو نحو ىدؼ متقطع توازف ينبغي التقصي عنيا عند اداء الميما ىذا الال
(Corbetta & Shulman,2002:105_125 اف وجود حافز داخمي ميدد لمشخصية )

والمتمثؿ في التصريحات السمبية عف الذات وىذه التصريحات بدورىا تسبب القمؽ لد  االفراد 
، وعميو فاف عمومًا ويعد قمؽ التقييـ )االمتحاف( شكاًل واضحًا مف أشكاؿ القمؽ األكثر وضوحاً 

االشخاص القمقوف يعانوف مف نقص في المصادر التنفيذية المركزية المتاحة لمسيطرة مما يؤدي 
الى تغير بطيء ومعاؽ وتفعيؿ لمكؼ )أو التثبيط( وعميو فاف نظرية السيطرة االنتباىية ترتكز 

  نقطتيف رئيسيتيف: عمى
 باألبعادما يتعمؽ ابعاد التنظيـ الذاتي في بعد مفالى التحكـ باالنتباه  االولى ىي النظر       

اف القدرة العالية عمى التحكـ تكوف اي مف االنفعالية االيجابية واالنفعالية السمبية،  االكثر فاعمية
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وذلؾ بتقييد الجوانب االنفعالية، إذ أف قياس االنتباه  ة عمى استخداـ االنتباه بشكؿ فاعؿقادر 

ع بعضيا البعض بشكؿ ايجابي وسمبي مع جداوؿ قياس الخوؼ م التركيز كميا تنظـوالطوعية و 
عمى التعامؿ مع  اف مراقبة االنتباه يساعد الفردوالحزف واالحباط )القمؽ( وىذا يتفؽ مع فكرة 

والثانية وىي اف نظرية التحكـ باالنتباه تقـو بمالحظة  الميددات والمحفزات السمبية االخر .
االنتباه وخصوصًا بدمج التنسيؽ بيف الميمات المزدوجة مع  آثار القمؽ عمى معالجات ما قبؿ

 .(Eysensk,2007:338_342جدولة القمؽ )
( مف قبؿ Eysenk&calvo,1996وقد تـ تبني نظرية السيطرة اإلنتباىية آليزنؾ وكالفو)

 الباحثة لألسباب التالية:
 تعد ىذه النظرية مف النظريات الرائدة في تفسيرىا لمفيـو السيطرة اإلنتباىية. •
لقد قدمت ىذه النظرية تفسيرا معرفيًا سيكولوجيًا اجتماعيًا لمكشؼ عف السيطرة اإلنتباىية لد   •

األفراد مف خالؿ اإلحاطة بكؿ الجوانب التي تؤثر بالسيطرة اإلنتباىية كالخوؼ والقمؽ، 
البيئية المختمفة الشدة، وتؤكد ىذه النظرية وبصورة مفيومة عمى دور عممية السيطرة والمثيرات 

اإلنتباىية في عمؿ الذاكرة قصيرة المد )العاممة( ذات األىمية الكبيرة لكافة العمميات المعرفية 
 األخر .

مف خالؿ االطالع والتمحيص في ىذه النظريات والنماذج التي تـ طرحيا في ىذا الفصؿ  •
( ىي Eysenk&calvo,1996وجدت الباحثة اف نظرية السيطرة االنتباىية اليزنؾ وكالفو)

( ديريبيري Derryberryاالفضؿ في طرحيا ومد  انسجاميا مع الدراسة الحالية، وكذلؾ فاف)
طرح اداة لمقياس اعتمدت عمى ىذه النظرية والتي استخدمتيا الباحثة لتحقيؽ اىداؼ دراستيا 

 الحالية.
 cognitive complexity and control)(cccنظرية التعقيد والسيطرة ): عاشراً 

theory, 1997:) 
 لنظريات المعرفية الحديثة لكونيا( مف أشير ا0997تعد ىذه النظرية لزيالزوا وفري )      

 تقدـ تفسيرًا عف كيفية حدوث السيطرة المعرفية عمى الفعؿ وبشكؿ إرادي لد  االفراد .
 النظرية الى اف النظاـ المعرفي يعالج نوعيف مف االستجابة وىما:واشارت 

 .االستجابة التمثيمية : وتعتمد عمى التمثيؿ الفعمي لممعمومات التي يتمقاىا الفرد 
 االستجابة المؤسسة : وىي وحدات رئيسية لمتفكير وتتمثؿ باقتراف اولي لممثير .

تراكيب لمسيطرة المعرفية، وىذه التراكيب عبارة ويحتوي النظاـ التمثيمي المعرفي عمى مجموعة 
عف قواعد )مجموعة مف التمثيالت العقمية( ،وعميو فالتراكيب المعرفية تشكؿ النظاـ التمثيمي 
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المعرفي الذي يسيطر عمى افعاؿ وافكار الفرد . واف النظاـ المعرفي التمثيمي لمفرد ينمو مع تقدـ 

لمعرفي يتمثؿ بزيادة حجـ التعقيد ))عدد المستويات التي العمر واف تطور نمو قواعد التمثيؿ ا
تسيطر عمييا االنظمة التمثيمية لممعرفة((، وىذا بدوره يزداد تبعًا لزيادة حجـ القواعد التي 
يستطيع الفرد االحتفاظ بيا في الذاكرة العاممة، اي اف العالقة بيف قواعد التمثيؿ المعرفي وحجـ 

دية بزيادة احدىـ يؤدي عمى زيادة االخر وبزيادة حجـ التعقيد يزداد التعقيد المعرفي عالقة طر 
الوعي التأممي لمقواعد المعرفية وبيذا فاف التعقيد والسيطرة المعرفية يشتركاف بالسيطرة عمى 

 (.zelazo&fry,1997:113افعاؿ وافكار الفرد)
 مناقشة النماذج والنظريات :

قسـ مف المعمومات تفقد او تنسى في المراحؿ االولية  اف انموذج برودبنت ير  اف ىنالؾ      
العممية  المعالجة ، ولقد جعؿ ىذهمف الفمترة وال يتـ معالجتيا في المراحؿ الالحقة مف عممية 

مف حواس االنساف المختمفة وىذا يتطمب التقميؿ  تأتيالمعمومات اف  اذ(، عنؽ الزجاجة)ػػػػػػػاشبو ب
ىذه المعمومات والتقميؿ مف وذلؾ لمنع تراكـ مف كـ المعمومات الصاعدة الى القشرة الدماغية ، 

مف الباحثيف ىذه العممية مجموعة  ذلؾ فقد سمىلدماغية خالؿ عممية المعالجة ، عمؿ القشرة ا
قناة الى قناة اخر  في ضوء نوعية المعمومات او  اف االنتباه يتحوؿ مف، و (فمترة االضعاؼ)ب

 بعض المعمومات تحتاج الى حد اقؿ مف الطاقة لينشط ، بينما انموذج تراسماف ير  افالمثيرات
بصورة سريعة وسيمة اكثر مف  اف تنشيط االنتباه االنتباه ، فبعض المعمومات الميمة يمكف 

نت يلذلؾ فاف ىناؾ تشابو بيف انموذج برودبو  المعمومات والتي تبدو اقؿ اىمية،غيرىا مف 
ومنع المثيرات الضعيفة  ىناؾ عممية اضعاؼ لممثيرات القوية وتراسماف فكالىما يشيراف الى اف

 (.(Derryberry, 2002:218 لمرور الى مرحمة التعرؼ واالدراؾمف ا
تخفيؼ وافترض انموذج دويش ودويش اف جميع المعمومات يتـ معالجتيا بدوف        

واضعاؼ وال توجد ىناؾ حدود لمقدرات في النظاـ االدراكي ، وكانت وجو نظرىما تشير الى 
يمكنيـ تمقي رسائؿ متعددة ويستطيعوف اىماؿ او  المحدودة ، ويشيراف الى اف االفراد القدرات

 تجاىؿ واحدة منيا في الوقت ذاتو ، وتعد نقطة االنطالؽ لمنظريات ىي نظرية ولياـ جيمس مف
عمى القسـ الباطني في ىذه  وتأكيدىاعمى وجود الوعي في العممية المعرفية  تأكيدىاخالؿ 
جيمس تكوف اكثر شموال في تفسير ولياـ اف نظرية و  مية وصفة العقؿ كمنظـ لمسموؾ،العم

االلية يفرؽ بيف العمميات  نموذجافقد وضعا  اما العالماف نورماف وشاليسالسيطرة االنتباىية ، 
واستنادا الى ىذه النظرية فاف انظمة المعالجة النفسية تعتمد عمى ميات المسيطر عمييا، والعم

االفكار عند تنفيذ االعماؿ الروتينية، وىذه  عف تنظيـ مسؤولةمف المخططات  وىي  عدد كبير
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، وتفترض نظرية ايزنؾ وكالفو نظاميف انتباىييف ائج االستجاباتالمخططات تعتمد عمى نت

عف مياـ المنفذ المركزي لنظاـ الذاكرة العاممة ،  مسؤولةاالنظمة  وىذهستو  واحد، يشتركاف بم
، لذلؾ فاف نظرية ايزنؾ وكالفو اكدت عمى اف كفاءة توزيع (التنشيط والتحويؿ والتحديث)ىي 

: يعتمد عمى يعتمد عمى تسمسؿ االىداؼ والثاني :المجيود المعرفي يرتكز عمى نظاميف ، االوؿ
 ( .Derryberry, 2002:220)وافع، تسمسؿ الد

 
 :Three Dimensional Intelligence   ثالثي االبعادالثانيا: الذكاء 

( رؤيا جديدة Sternbergنتيجة لالىتماـ المتزايد بموضوع الذكاء قدـ العالـ ستيرنبرغ )          
( حيث قدـ مفيوما جديدا لمذكاء واختزلو بثالثة Gardinerمكممة لما جاء بيا العالـ جاردنر )

االبداعي( كما انو لـ ينؼ ما جاء بو  –العممي  –اقطاب او مكونات او مجالت ىي )التحميمي 
جاردنر اذ اشار الى وجود رؤيا مشتركة بيف المنظوريف، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لمفرد اف 

)حسب نظرية الذكاء ثالثي االبعاد( في المجاؿ يستعمؿ القدرات التحميمية واالبداعية والعممية 
المغوي او المجاؿ الموسيقي او غيره مف المجاالت االخر  التي تحددىا نظرية الذكاء المتعدد 

(Sternberg, 2002, p.233.) 
 

 : االبعاد الثالثيالمنظور التطوري لنظرية الذكاء 
لنظرية ستيرنبرغ لتنمية الخبرات، ومثمما ىي  ااساسا عام يعد الثالثي االبعادلذكاء اف ا      

تفترض نظرية ستيرنبرغ  اذالموسعة، لمعالـ )كاتؿ( الحاؿ مع نظرية الذكاءيف )السائؿ والمتبمور( 
اف الذكاء يمكف اف يصاغ عمى ىيئة مفيـو محدد، مثؿ اكتساب منظومة مف الميارات الضرورية 

االداء في الحياة وتدعيميا،  االتثر مف مجلمستو  اعمى مف التمكف في مجاؿ واحد او اك
وتتضمف نظرية ستيرنبرغ لتنمية الخبرات خمسة عناصر متفاعمة معظميا يستجيب لمكونات 

الشخص إلتماـ المياـ، وىو يؤثر في الميارات فوؽ يدفع الجوانب، فالتحفيز  ثالثيالنموذج ال
-تحفز الميارات فوؽ المعرفيةو ة، ثيثالالمعرفية التي يمكف اف تتساو  مع المكونات العميا ال

تؤثر  اذميارات التعمـ )مكونات اكتساب المعرفة(، وميارات التفكير )مكونات االداء(، -جزئيا
ميارات التفكير والتعمـ بدورىا في الميارات فوؽ المعرفية التي تؤدي الى المعرفة االجرائية. 

يا المكونات الخمسة في اداء الفرد، ويمكف واخيرا يمكف اف يؤثر السياؽ في الطريقة التي تسيـ ب
اف تتكرر دائرة التفاعؿ الكاممة ىذه لفرد ما في مجاؿ بعينو، عندما يصؿ الى مستويات عالية 
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االبداعية( تمثؿ انواعا -العممية-مف االحتراؼ، واستنادا الى ىذا النموذج فاف القدرات )التحميمية

 (.004:2107)ستيرنبرغ وكوفماف،،مف الخبرات المتطورة
 " نظريتو ىي ما يأتي:Sternbergومف اىـ المنطمقات التي اقاـ عمييا ستيرنبرغ "

اف ىذه النظرية تؤمف لنا الخروج مف تعقيدات البحوث السابقة حوؿ الذكاء اذ بوساطة ىذا  -ا
التي اثيرت حوؿ اختبارات  المنظور نبتعد عف المفاىيـ القديمة لمذكاء مثؿ المفاىيـ السيكومترية

الذكاء، إذ تـ وضع مفاىيـ جديدة عف الذكاء نفسو مثؿ وحدة معالجة المعمومات، ففي بعض 
   االحياف تكوف المفاىيـ القديمة ال قيمة ليا وذلؾ بسبب تطور اساليب جديدة لعممية التعمـ، 

البحثية وميما كانت  وىناؾ حاجة ضرورية لوضع مفاىيـ قياسية خارجية تتماشى مع االساليب
نوعية اختبارات الذكاء وما الذي تتوصؿ اليو ىذه المفاىيـ في االتجاىات الحديثة، كما أف 
أسئمة اختبارات الذكاء االنساني يجب أف تضـ ميارات ضرورية لألداء الفعاؿ في العالـ 

 (.Morris,1993,P.313الواقعي)
ة الذكاء نفسو والذي تـ اىمالو في نظريات أف ىذه النظرية تزودنا بمنظور شامؿ عف طبيع -ب

الذكاء األخر ، فيناؾ عدد مف نظريات الذكاء المعاصرة وأبحاثيا تتعامؿ مع الذكاء بصورة 
رئيسية في المحيط الداخمي لمفرد، لذلؾ فيي تزودنا بوسائؿ لفيـ الذكاء ضمف العمميات الذىنية 

ء بالمحيط الخارجي، إذ مف المستحيؿ فيـ الذكاء وبنيتيا وال تزودنا اال بالقميؿ عف عالقة الذكا
وطبيعتو دوف فيـ المحيط الذي يعيش فيو الفرد ومف الميـ جدا الفيـ العميؽ لمظروؼ المحيطة 
وتحميميا لكي تتوضح الصورة عف األساليب السموكية التي تكوف اساسا نابعة مف المحيط، كما 

النيائية لفيـ الذكاء و إف ىذه النظرية مفيدة  يساىـ التحميؿ مساىمة فاعمة في إكماؿ الصورة
وذات أىمية بالغة في عممية التنبؤ في كؿ األمور التي تسبب نوعًا مف اإلرباؾ والضبابية في 
عممية التفكير في الذكاء، مما يعطي صورة غير واضحة حوؿ اختبارات الذكاء ونتائجيا، وحوؿ 

لتأكيد عمى عممية اتخاذ القرارات وعممية األداء ألف األداءات السموكية التي نتوقعيا، لذا يجب ا
إىماليا في نتائج االختبار تؤثر عمى القيمة النيائية لحساب السموؾ ذاتو. فال تعطي أعمى 
النتائج االختبارية واوطأىا اال قمياًل مف المعمومات. ليذا البد مف الحاجة إلى دراسة الذكاء 

وذلؾ باعتباره عامال اساسيا لمتفكير في السموؾ وليس في  وعالقتو بالواقع وبالسموؾ الواقعي،
االسموب الذي يتـ قياسو مف خالؿ تطبؽ االختبارات والتي ال تؤدي إلى التنبؤ بسموؾ محدد. 
عميو البد مف وجود اىتماـ رئيسي مف قبؿ عمماء النفس في فيـ الذكاء ومعرفة ماىيتو 

 .( Sternberg,1990,p.201اساسات،)
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  :االبعاد الثالثيذكاء نظرية ال
" مف النظريات الحديثة التي Sternbergلستيرنبرغ " االبعاد الثالثيتعد نظرية الذكاء       

ليس فقط بالعمميات المعرفية الضرورية  اىتماموحاولت تفسير طبيعة الذكاء االنساني اذ أصبح 
عف اسئمة اختبارات الذكاء المعيارية بؿ تعداه إلى العالقة بيف ىذه العمميات والسموؾ  لإلجابة

 (. 44، ص2114الذكائي في الحياة الواقعية )العزاوي، 
وقد لقيت ىذه النظرية دعمًا مف عديد مف عمماء عمـ النفس المعرفي لذا فيي تكتسب      

" في العمؿ عمى نظريتو Sternberg"ي ىذا المجاؿ فقد استمر ستيرنبرغاىمية خاصة ف
  ". ة في الذكاءثالثيلنظرية الا"ليا فأطمؽ عمييا دي بالتعديؿ والتطوير والبحث وخرج بتصور ج

ذلؾ ألنيا تعد  ويتـ استخداـ ىذه النظرية بشكؿ كبير مف قبؿ التربوييف و الباحثيف السيكولوجييف
الثالثة األخيرة مف القرف الماضي وحتى يومنا األوساط التربوية في العقود محور االىتماـ في 

ىذا، كما إنيا تزود الباحث بإطار نظري عممي لمنظريات التي يتعامؿ معيا فييا لتعطييا نوعًا 
مف المعنى، مثؿ نظرية معالجة المعمومات وباقي أنواع نظريات الذكاء التي تتعامؿ مع 

يضة الذكاء اي التي تعمؿ ضمف مساحة عر العناصر الفكرية والعمميات الفكرية التي تؤثر في 
 (.P.320   Sternberg, 1984 ,)ىي مساحة الثقافة االجتماعية

وتتمتع نظريات روبرت ستيرنبرغ بتاريخ مدىش مف البناء عمى بعضيا، فنظريتو       
ة لمذكاء والتي عدلت بعد ذلؾ لتفسير الذكاء الناجح، التكوينية كانت اساسية لمنظرية الثالثي

الذكاء الثالثي االبعاد طبيؽ يقوؿ ستيرنبرغ اف ىنالؾ ثالث جوانب متفاعمة تسيـ في تو 
  ىي:

ويشير إلى قدرة الفرد عمى اجراء عمميات التحميؿ والتقويـ والحكـ عمى  : الذكاء التحميمي  -1
األمور، واجراء عممية المقارنة بيف األشياء، بحيث تصبح ىذه العمميات أداًء معتادًا لمفرد يؤديو 
بصورة طبيعية في كؿ المواقؼ، وىؤالء االفراد الذيف يتمتعوف بيذا النوع مف الذكاء يتـ وصفيـ 

وبيف، ويعد الذكاء التحميمي موازيًا لمفيـو الذكاء التقميدي الذي يمعب دورا رئيسًا في بانيـ موى
التحصيؿ األكاديمي لمفرد، فيو يتضمف القدرة عمى حؿ المشكالت وتقييـ األفكار 

 (.Sternberg،144:2005المختمفة.)

في سياؽ العالـ : ُيقصد بو مقدرة الفرد عمى توظيؼ مياراتو بصورة عممية الذكاء العممي -2
الواقعي، وتشكيؿ مواقفو بما يتوافؽ مع بيئتو، وبما يمكنو مف تقديـ الحموؿ لممشاكؿ اليومية التي 
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تواجيو، ويتضمف الذكاء العممي المقدرة عمى تحميؿ المواقؼ وفيميا واالستفادة مف المعرفة 

 الضمنية المتوافرة لديو في الحياة اليومية. 

يشير إلى مقدرة الفرد عمى االستفادة مف مياراتو في عمميات االختراع : و  الذكاء اإلبداعي -3
واالكتشاؼ والتخيؿ وبناء االفتراضات عند مواجية موقؼ جديد يتطمب تقديـ الحموؿ، ويتضمف 
الذكاء اإلبداعي قدرتيف أساسيتيف، تتعمؽ األولى بالمقدرة عمى التعامؿ مع الخب ا رت الجديدة 

الخبرات السابقة وتنظيـ المكونات األدائية، وترتبط القدرة الثانية بتحويؿ  مف خالؿ االعتماد عمى
ا مف قبؿ إلى ميارات آلية ال يالميارات الجديدة المتعممة في المواقؼ التي لـ يسبؽ مواجيت

 (.2116تستغرؽ الكثير مف االنتباه والتذكر )طو، 

وينشط ))الذكاء التحميمي(( عندما يتـ تطبيؽ مكونات الذكاء "التي حددت في نظرية     
المكونات المتفرعة مف نظرية الذكاء ثالثي االبعاد" في التحميؿ والتقويـ والحكـ او المقارنة 
والمغايرة)المقابمة(. ويستخدـ الذكاء التحميمي عمى نحو نموذجي حينما يتـ تطبيؽ المكونات عمى 

اع معتادة نسبيا مف المسائؿ حيث تكوف االحكاـ ذات طبيعة مجردة الى حد بعيد. وقد انو 
القياس المنطقي( -اوضحت بعض الدراسات المبكرة اف انواعا تحميمية مف المسائؿ مثؿ )التماثؿ

يمكف تحميؿ مكوناتيا، حيث يتـ حؿ مكونات ازمة االستجابة او معدالت الخطاء الى مكونات 
عمى مكونات معالجة المعمومات، وييدؼ ىذا البحث الى فيـ اصوؿ معالجة ابسط لمحصوؿ 

المعمومات لمفروؽ الفردية في الذكاء البشري )في جزئو التحميمي(.ومع تحميؿ المكونات يمكف 
لممرء اف يحدد اصوؿ الفروؽ الفردية المتضمنة في حاصؿ العامؿ كما في حالة التفكير 

ممي(( فيمكف تعممو ويمكف اف يكوف في استخداـ االفراد لمذكاء االستقرائي. اما ))الذكاء الع
العممي مكسب ليـ بدال مف مكسب االخريف، فمف الممكف اف يكوف الناس اذكياء عمميا عمى 
حساب االخريف لذلؾ نحتاج الى دراسة الذكاء العممي ضمف مكونات نظرية الذكاء ثالثي 

تساوي ضرورة كمقدمة لمنجاح في الحياة والتي  االبعاد ويمكف اعتبار ضرورة الذكاء العممي
اختبارات الذكاء العممي تتنبأ بالسموؾ اليومي بنفس درجة قياسات الذكاء  فالذكاء التحميمي وال

تبارات الذكاء خ))الذكاء االبداعي(( فقد تحتوي االتحميمي )بؿ وافضؿ في بعض االحياف(. اما 
عضيا االخر، وقد اوضح ستيرنبرغ وزمالءه في عمى مد  مف المسائؿ بعضيا اكثر جدة مف ب

بعض ابحاث المكونات انو كمما ذىب المرء ابعد مف مد  عدـ التقميدية في انواع البنود التي 
تظير في اختبارات الذكاء، بدء في لمس مصادر الفروؽ الفردية التي ال تقيسيا االختبارات اال 

ة الذكاء ثالثي االبعاد يمكف قياس الذكاء قميال او ال تقيسيا عمى االطالؽ، ووفقا لنظري
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تعامؿ الفرد مع الجدة النسبية، ومف الميـ اف كيفية باالبداعي جيدا بواسطة المسائؿ التي تقـو 

تحتوي بطاريات االختبارات عمى مشاكؿ جديدة نسبيا في طبيعتيا، وىذه المشاكؿ اما اف تكوف 
 (.95-94: 2101تقميدية او تباعديو في طبيعتيا)ستيرنبرغ،

 :االبعاد الثالثيبنية نظرية الذكاء 
مف ثالث نظريات فرعية، االبعاد  الثالثيلمذكاء " Sternbergوتتكوف نظرية ستيرنبرغ "     

لذكائي وىذه يعّدىا واضع النظرية أساس فيـ الذكاء فوؽ العادي او ما يسميو بالتمييز ا
  :النظريات الفرعية ىي

 تعرؼ ىذه النظرية الفرعية مكونات معالجة المعمومات التي تفعؿ :  النظرية التركيبية -أ
، لممتعمـ التمثؿ الداخمي لمخبرة، و تستخدـ ىذه النظرية كذلؾ لوصؼ الفعاليات العقمية الداخمية

فيمو مف االبعاد يمكف  الثالثيالذكاء مف خالؿ نظرية الذكاء  ( stermberg)ير  ستيرنبرغ اذ 
بالخبرة وعالقتيا  جوانب وعالقتيا بالعالـ الداخمي لمفرد، وعالقتيا خالؿ اشتمالو عمى ثالث

وقد ميز ستيرنبرغ بيف  ،بالعالـ الخارجي لمفرد. وذلؾ مف خالؿ الخبرة التي تتوسط العالميف
 وىي:ثالثة أنواع مف مكونات معالجة المعمومات 

عمميات عقمية عميا تستخدـ : وىي  العمميات التنفيذية(-)الشارحة المكوناتوراء أوال: ما 
 ميمات وتنفيذىا و يعتقد ستيرنبرغ الفي أداء رار اتخاذ الق راقبة والموالتوجيو و  رات التخطيط ميا

 فعاليات عقمية عمى النحو التالي سبع عمميات تظير ك المكوناتوراء  بوجود ما

 تحديد ما يمكف أف تحتاجو المشكمة إلمكانية حميا. .0

 اختيار مكونات عقمية دنيا، عدة بدائؿ مشكمة . .2

 اختبار واحد أو أكثر مف البدائؿ المتاحة لحؿ مشكمة .. 3

 لتجميع المكونات العقمية الدنيا . استراتيجية اختيار . 4

 المفاضمة بيف البدائؿ المتعددة .. 5

 وضع الحموؿ الخبيرة والحكمة .. 6

 ة .جعة الخارجياإلحساس بالتغذية الرا .7
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 متنوعة التنفيذاستراتيجيات تستخدـ ضمف و وىي عمميات اقؿ تعقيدا،  : األداء مكونات ثانيا:

 :وىي لحؿ الميماتمراحؿ تنظيـ نفسيا في ثالث لوتميؿ مكونات األداء   ،وانجاز الميمات

 االستجابة. .3 .المثيرات التجميع أو المقارنة بيف. 2 .المثيرات ترميز .0

وىي عمميات تستخدـ الكتساب وتعمـ المعارؼ  : المعرفية )اكتساب المعرفة(المكونات  ثالثا:
 ثالث مكونات ىي : الجديدة مف خالؿ

المتصمة  وىو فصؿ المعمومات المتصمة بالموضوع مف المعمومات غير/  ترميز االختياريال
 بالموضوع .

 .متكامؿ اختياريا بشكؿ أو مظير مزالمر ىو تجميع المعمومات /التجميع االختياري

 (. 377:2100)أبو حماد،ومات الجديدة بالمعمومات السابقة ىي ربط المعم/المقارنة االختيارية

ورغـ استخداـ العمميات نفسيا في الجوانب الثالث لمذكاء عمى نحو شامؿ، تطبؽ تمؾ       
لنوع التفكير الذي تتطمبو المشكمة،  تبعاً  انواع مختمفة مف المياـ والمواقؼالعمميات عمى 

ابداعي(، او خميط مف كؿ انواع الذكاء تمؾ، وعمى وجو الخصوص يستدعى -عممي-)تحميمي
"الذكاء التحميمي" حينما تطبؽ المكونات عمى انواع معتادة مف المشاكؿ المجردة مف سياؽ 

عمى خبرات التكيؼ مع  اما "الذكاء العممي" فيستدعى حينما تطبؽ المكونات الحياة اليومية،
اما "الذكاء االبداعي" فيستدعى حينما تطبؽ المكونات  البيئة المحيطة او تشكيميا واختيارىا.

 (.92:2101ديدة نسبيا مف المياـ او المواقؼ.)ستيرنبرغ،عمى انواع ج

)نظرية المكونات( التي تتعامؿ  –االبعاد تتضمف ثالث فروع  الثالثينظرية الذكاء  أف      
مع مكونات الذكاء، و)النظرية الفرعية لمخبرة( التي تتعمؽ بأىمية التعامؿ بنجاح مع الجدة 
النسبية وجعؿ معالجة المعمومات الية، و)نظرية السياؽ الفرعية( التي تتعمؽ بعمميات التكيؼ 

 بنظرية "االقواس الثالثة". والناس ذوي ألخروالتشكيؿ واالنتقاء، اشار الييا البعض مف وقت 
اربعة مف  ألنواعالمنخفض يكونوف عرضة  االبعاد ثالثيالذكاء التقميدي المرتفع والذكاء ال

 المغالطات في تفكيرىـ:

والتي سميت بمغالطة الصفة الثالثة، اي االعتقاد باف الشخص البارع بارع  -المغالطة االولى
عمييا  حصمواالتعويؿ عمى الدرجات المرتفعة التي  بإمكانيـيعتقد بعض االشخاص اف  اذدائما، 
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في المدارس ليظموا بارعيف دوما، والنتيجة اال يندمجوا بشكؿ نشيط في التعمـ طوؿ العمر وما 

 السابؽ. براعتيـاقب غير مرضية، فيـ يفقدوف يترتب عمى ذلؾ مف عو 

ذا ما كنت بارعا في شيء ما، وىي مغالطة القدرة العامة او االعتقاد بانؾ ا – المغالطة الثانية
الذيف يجيدوف في الدراسة واداء االختبارات يعتقدوف عادة  فاألفراداصبحت ماىرا في كؿ شيء، 

اف مستويات ادائيـ المرتفعة في تمؾ المجاالت تعني انيـ سيصبحوف خبراء في اي مجاؿ، وىـ 
 مخطئوف في ذلؾ عمى نحو نموذجي.

لنجاح في الحياة المبنية عمى اعتقاد البعض بانيـ اذا ما ىي مغالطة ا –المغالطة الثالثة 
نجحوا في االختبارات فالباقي مضموف، وال يتعمـ البعض اف الذكاء التقميدي في مستو  ما قد 
يكوف ضروريا لمنجاح في الحياة ولكنو ليس كافيا، فال يمكف اف ينجح الناس في الحياة عمى 

 اساس نسبة الذكاء وحدىا.

ىي مغالطة التكافؤ االخالقي، او االعتقاد باف البراعة تعادؿ الخمؽ،  – لرابعةالمغالطة ا
( في كتابيما مف ارتكاب تمؾ Herrnstein & Murray, 1994ويقترب ىيرنستيف وماري)

        (.94:2101المغالطة، فينالؾ البارعيف غير الخيريف والعكس صحيح.)ستيرنبرغ،

 النظرية التجريبية: -ب

قياس  تشير إلى أف معيار اذالنظرية تربط بيف الذكاء والخبرة التي يمر بيا الفرد،  ىذه إف     
 الذكاء يعتمد توفير أحد  الميارتيف التاليتيف أو كمييما :

( noveltyوىي القدرة عمى التعامؿ مع الميمات الجديدة ومتطمبات )  / الجدة أو الحداثة:0
 .الموقؼ الجديد

 القدرة عمى معالجة المعمومات ذاتيا سواء أكانت ىذه المعمومات معقدة أـوىي  األتممة :/ 2
يحتاج  بالذكاء ينجزوف ىذه المعالجة بشكؿ بسيط وسيؿ في حيفوف المتميز فاألفراد بسيطة ، 

 األقؿ ذكاء إلى ضغط ورقابة حتى ينجزوا الميمة نفسيا .االفراد 

 النظرية السياقية )البيئية (: -ج

األىداؼ  وىو أف اليدؼ الرئيسي لمسموؾ الذاتي ىو تحقيؽ وتعكس اعتقاد ستيرنبرغ       
نفيميا بشكؿ كامؿ  ير  أف تضمينات ىذه النظرية في الذكاء البيئي ال يمكف أف اذالعممية، 
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ابو ) ثقافة ألخر  السياؽ االجتماعي الثقافي، وربما تختمؼ لنفس الشخص مف خارج

 (.381:2100حمادة،

 االبعاد : ثالثيالفرد الذي يتمتع بالذكاء المن هو 

عندما يطور الميارات الالزمة  ثالثي االبعادية أف الفرد يتمتع بالذكاء التفترض ىذه النظر        
لمنجاح كما يعرفيا ىو أو ىي مف وجية نظره الشخصية، وىو الذي يستطيع الوصوؿ لمنجاح 
مف خالؿ القدرات التحميمية  واإلبداعية  والعممية وقد تكوف موىوبا فيما يتصؿ بواحدة مف ىذه 

إلى النجاح، ويقترح ستيرنبرغ أف القدرات أو بالطريقة التي يوازف فييا بيف ىذه القدرات  لموصوؿ 
الذكاء ىو القدرة عمى التعمـ والتفكير باستخداـ النماذج والعالقات المكتشفة سابقا لحؿ 
المشكالت جديدة في سياقات غير مألوفة ، بعبارة أخر  فإنو بقدر ما نواجو ظروؼ فريدة 

وؼ المتغيرة مف حولنا، ونستطيع النجاح في التكيؼ مع الظر  راتناتتطور قد وجديدة، بقدر ما
والنجاح ىنا يقاس بالميارة في استخداـ ىذه القدرات وليس بوجودىا، فقط يكوف الناس الموىوبيف 
في واحدة أو أكثر مف ىذه القدرات، وقد يكونوف موىوبيف فييا جميعيا، أو ليس في أي منيا 

ىي شكؿ مف  اتر تتطور مع الوقت ألف ىذه القدومع ذلؾ فإف مجاالت الموىبة يمكف أف 
أشكاؿ الخبرات المتطورة ويمكف أف يطور الفرد قد ا رتو مف خالؿ قياـ المدرسة والبيت بالدور 

االبعاد  الثالثيالصحيح المطموب منيما، ويشير ستيرنبرغ إلى أف االفراد الذيف يتمتعوف بالذكاء 
حددات ما يمكنيـ ىـ فعالوف، ولدييـ اتجاه أنيـ يستطيعوف فعؿ األشياء، وىـ يدركوف أف م

عممو أو إنجازه ىو ما  يشعروف أنيـ ال يستطيعوف، أكثر مما ال يستطيعوف فعمو حقا )ابو 
 (.34:2116جادو ،

 :االبعاد الثالثيالتطبيق العممي لنظرية الذكاء 

والتخمؼ  والذي يتضمف الموىبةاالنفرادي استخدـ "ستيرنبرغ" ىذه النظرية لتفسير الذكاء       
الذكاء ثالثة  الذكاء الموجودة سابقا، ويشكؿرات األطفاؿ وأيضا استخداميا النتقاء اختباعند 

والنظرية ، (الخارجي لمفرد  العالـ –الخبرة  –العالـ الداخمي لمفرد ): ىذه النظرية ىي  نواحي في
ف يعرفو  العالي اءالذك ذو بكؿ نواحي الذكاء ولكف الناس ال تعرؼ الشخص الذكي الذي يتفوؽ

: أبو  382) ،نقاط القوة والضعؼ ويجدوف طرؽ لتعزيز نقاط القوة أو لتصحيح نقاط الضعؼ
 (. 2100 حماد ،
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 :االبعاد الثالثيالذكاء  ما وراء نظرية

، لألبداعيكوف االساس -ةثالثيمثمما حددتو النظرية ال-يؤكد ستيرنبرغ عمى اف الذكاء       
)الحكمة(، ولكي يكوف االفراد مبدعيف عمييـ اف يحققوا التوازف بيف    اعمىى عمى مستو وحت

الجوانب الثالث لمذكاء، اي ال بد مف اف يكونوا قادريف عمى توليد افكار بطريقة ابداعية، واف 
الى انجازات يمكف  ئة، وتحويؿ ىذه االفكاراالفكار الجيدة عف السييفصموا بطريقة تحميمية 
ة بدورىا عمى تطبيؽ كؿ مف الذكاء واالبداع، وال بد مف اف يستخدـ تسويقيا، وتعتمد الحكم

االفراد ذكائيـ العممي الكتساب المعرفة الضمنية او الصريحة عف انفسيـ واالخريف والسياقات 
 (.Sternberg,2004:354) الموقفية

بيف يستخدـ االفراد الحكماء ذكائيـ وابداعيـ لمعمؿ لممصمحة العامة، ولمموازنة       
احتياجاتيـ واحتياجات االخريف والسياقات البيئية او االجتماعية، فيـ يحققوف اىدافيـ مف خالؿ 
االختبار عمى نحو بناء والتكيؼ مع البيئة وتغييرىا لمصمحتيـ ومصمحة االخريف، وعميو فاف 

اخر  نظرية الذكاء الناجح يوفر اساسا تفسيريا ليس لمذكاء فحسب. بؿ لمنظاـ اليرمي لصفات 
االبعاد فاف ستيرنبرغ يقوؿ: اف  الثالثيمرغوب فييا ايضا، وعمى الرغـ مف اىمية الذكاء 

قيمة لممجتمع، وعميو البحث عنيا)ستيرنبرغ الحكمة يمكف اف تكوف صفة ذات اىمية 
 (005:2107وكوفماف،

 :االبعاد الثالثينظرية الذكاء  لوتطبيقات ح

االبعاد والنظرية الالحقة لتنمية الخبرات، يحمالف  الثالثياف نظرية ستيرنبرغ لمذكاء        
مينات لالختبار والتعميـ عمى الصعد كميا، وطبقا لستيرنبرغ غالبا ما تشدد القدرات العادية تض

واختبارات التحصيؿ بصورة محددة عمى شكؿ تنمية الخبرات االكثر قيمة مف وجية نظر الثقافة 
لو اف منطؽ خبراتيـ كانت خارج ىذا المد ، ويعد  اد لف يالحظلذا فذكاء بعض االفر  المقيمة،

لمذكاء احد االختبارات الواعدة بوصفو محددا اوسع لمذكاء،  االبعاد ثالثياختبار ستيرنبرغ ال
انو في حاؿ استخداـ ىذه النظرية في القياسات االكاديمية المعتادة، فمف  ويؤكد ستيرنبرغ

المحتمؿ اف مجموعة مختارة مف الجامعات قد تختار عددا اكثر مف الطالب 
االبعاد تبنت الباحثة نظرية الذكاء الثالثي وقد  (.004:2107المتنوعيف)ستيرنبرغ وكوفماف،

 مف النظريات الرائدة في تفسيرىا لمفيـو الذكاء الثالثي االبعاد. ألنيا( 2111)رغ لستيرنب
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 individual  

- social  
anxiety disorder 
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؟ السٌطرة االنتباهٌة
تجربة عشوائٌة ثنائٌة  

التعمٌمٌة  لالفراد الذٌن 
ٌعانون من اضطراب 

 القلق االجتماعً

الوالٌات المتحدة 
االمرٌكٌة/جامعة, 

هارفارد/قسم العلوم 
النفسٌة, بلغت العٌنة 

( طالب 445)
وطالبة من طلبة 

 الجامعة

الكشف عن 
االشخاص 

الذٌن ٌعانون 
من اضطراب 
القلق والذٌن 

غالبا ما 
ٌظهرون تحٌزا 
 مقصودا للتهدٌد

مقٌاس القلق 
االجتماعً 
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1987 )
ومقٌاس 
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االنتباهٌة  
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االختبار 
التائً لعٌنة 

واحدة , 
 تحلٌل التباٌن

توصلت الدراسة 
الى التدرٌب على 
توجهات التهدٌد 
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فعاال فً الحد من 
القلق مما ٌعنً 
ٌد ان التدرٌب ٌز
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 التنفٌذٌة, )
Heeren,  
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2015) 
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M Grant, 
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Mills, 
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Lechner, 
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Validation of the 
Attention control 

scale 
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لمقٌاس السٌطرة 
 االنتباهٌة

 

الوالٌات المتحدة 
االمرٌكٌة/جامعة 
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( طالب وطالبة 044)
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هدفت الدراسة 
الرقابة التنفٌذٌة 

عن طرٌق 
استخدام مقٌاس 

السٌطرة 
 االنتباهٌة

مقٌاس السٌطرة 
االنتباهٌة 

لدٌرٌبٌري)
2002) 

معادلة الفا 
كرونباخ, 

 تحلٌل التباٌن

الدراسة  توصلت
الى ان هناك 

عالقة فرٌدة بٌن 
بٌن التركٌز 

وسمة القلق وبٌن 
التحوٌل 

واالكتئاب التً 
لوحظت فً 

البحوث 
 االخٌرة,)
Judah, 

Grant, Mills, 
Lechner,

2013 ) 
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االنتباهٌة الذي 
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الضعف 
االدراكً الذي 

ٌسهم فً 
استمرار افكار 

الوسواس 
 القهري

مقٌاس السٌطرة 
االنتباهٌة 

لدٌرٌبٌري)
2002 )

ومقٌاس القلق 
العام 

لنٌومان)
2002 )

ومقٌاس 
الوسواس 

القهري 
لجودمان)

1989) 

تحلٌل 
التباٌن, 

االنحراف 
المعٌاري, 
معادلة الفا 

 كرونباح

توصلت الدراسة 
الى وجود عالقة 

بٌن السٌطرة 
االنتباهٌة 

واضطراب القلق 
العام ودور 

السٌطرة 
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واس القهري الوس

 (والقلق العام
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فبحسب عمـ الباحثة اف جميع  االبعاد( الثالثي)الذكاء اما بالنسبة لمدراسات السابقة التي تناولت       

تجد الباحثة  ، اذ لـوالموىوبيفالعينات التي تناولتيا تمؾ الدراسات ىـ مف طمبة المرحمة االعدادية 
االبعاد  الثالثير الذكاء االبعاد  تناولت عيناتيا طمبة جامعة، اذ اف اختبا الثالثيدراسة سابقة لمذكاء 

رية بشكؿ عاـ، مما دفع الباحثة الى اجراء دراستيا الحالية والتي رنبرغ( تـ اعداده ليذه الفئة العمستيل)
قة عيناتيا مطاب ـتناولت فييا طمبة الجامعة، وبالتالي لـ تأخذ الباحثة بتمؾ الدراسات السابقة وذلؾ لعد

 مع عينة البحث الحالي.
 



 

 

 

 ثالثال الفصل
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 منهجية البحث واجراءاته

التحقؽ  في البحث الحالي، والتي تكفؿ المتبعةيتضمف ىذا الفصؿ عرض اإلجراءات        
جراءات وعينتو وطريقة اختيارىومجتمعو  منياجيتومف تحديد  ابتداء أىدافومف  ا وتحديد أدواتو وا 

 فضاًل عف تحديد أىـ الوسائؿ اإلحصائية المستعممة فيو.القياس، 
  :منهجيـة البـحـثاوال: 
عالقات االرتباطية بيف لدراسة ال مالئمة المناىج اكثر اتبعت الباحثة المنيج الوصفي كونو     

فروؽ بينيا مف أجؿ وصؼ وتحميؿ الظاىرة  ما اذا كانت ىناؾ والكشؼ عفالمتغيرات، 
المدروسة "إذ ُيعد المنيج الوصفي مف أساليب البحث العممي التي تيتـ بدراسة الظاىرة كما ىي 

كميًا، فالتعبير الكيفي يعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا و ًا، و في الواقع، فيو ييتـ بوصفيا وصفًا دقيق
يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطي وصفًا رقميًا ليوضح مقدار ىذه 

 .(73: 7002الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى" )عبيدات وآخروف، 
 

 :ثانيا: اجراءات البحث
 :مجتـمـع البـحـث 
يقصد بمجتمع البحث المجموعة الكمية ذات العناصر التي يسعى الباحث إلى أف يعمـ        

(، أو ىـ األفراد جميعيـ 201: 2447ذات العالقة بالمشكمة )عودة و ممكاوي، عمييا النتائج 
الذيف يقـو الباحث بدراسة الظاىرة أو الحدث لدييـ، فضال عف إنيـ يمثموف كؿ األفراد الذيف 

ات الظاىرة التي ىي في متناوؿ الدراسة، فيـ إذف مجموعة وحدات أو أفراد البحث يحمموف بيان
يتكوف مجتمع البحث و  (.12: 2440الذيف يراد منيـ الحصوؿ عمى بيانات )داود وعبد الرحمف،

كال  مدراسات الصباحية مف( ل7022/7023الحالي مف طمبة جامعة واسط لمعاـ الدراسي )
( طالبًا 21231البالغ عددىـ ) (العممي واإلنساني)تخصصيف ولم (واإلناث )الذكور الجنسيف

يبمغ مجموع طمبتيا  تخصص عمميذات  ( كميات4( كمية، منيا )21لبة موزعيف عمى )وطا
 ( طالبة7117) و %(11بنسبة) ( طالب1704بواقع) %(77بنسبة) ( طالبًا وطالبة1272)

 ( طالبًا وطالبة2777مجموع طمبتيا ) تخصص إنسانيذات  ( كميات1و) %(77بنسبة)
أذ تـ ، %(71بنسبة) ( طالبة7044)%( و71( طالب بنسبة)1171بواقع) %(11بنسبة)

والتي تمثؿ عينة المجتمع مف شعبة ، بيانات الموضحة في الجدوؿ االتيالحصوؿ عمى ال
 (.2)ؿوكما مبيف في الجدو االحصاء / جامعة واسط ،
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 :عينة البحث
مف مجتمع البحث يفترض بيا اف تحمؿ جميع مواصفات ذلؾ المجتمع  مجموعةوىي       

بأكممو الذي سحبت منو  حتى يمكف تعميـ نتائجيا عمى المجتمع الذي تنتمي اليو
 (المتناسب)ذات التوزيع  لطريقة الطبقية العشوائية،اختيرت العينة باو (، 72: 7007ـ،ح)مم
واسط لمعاـ موزعيف عمى أربع كميات مف جامعة  ( طالب وطالبة700تألفت العينة مف )و 

وتشير ، االنساني لمتخصصالعممي وكميتاف ، بواقع كميتاف لمتخصص (7022/7023الدراسي )
معظـ ادبيات القياس النفسي الى عينة التحميؿ االحصائي بفقرات القياس واالختبار يفضؿ اف 

( بحسب Anstaci:1979ت)( وكما اشار 142:  2424فرد )السيد، 700يكوف حجميا نحو 
ما توصؿ اليو )كيمي( احصائيًا الى أف الحجـ المناسب لعينة التحميؿ االحصائي لمفقرات يعد 

( 200حجمًا مناسبًا اذ اصبح في كؿ مجموعة مف المجموعتيف المتطرفتيف في الدرجة الكمية )
العينة توزيعًا اعتداليًا ( فرد بحيث تتوزع 120فرد مما يجعؿ الحجـ المناسب الكمي ليذه العينة )

(Anstaci,1979:182) (7في الجدوؿ)مبيف ، كما. 
 (2جدول )
 (الكمية والجنس والمراحل الدراسية) توزيع افراد عينة البحث بحسب

 المجموع الرابع الثالث الثاني االوؿ الكمية ت
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 11 2 2 3 1 4 1 27 4 العمـو 2
 77 7 3 7 3 7 2 1 20 التربية الرياضية 7
 771 11 71 12 71 10 21 11 71 التربية 1
 17 3 3 3 3 3 2 4 3 اآلداب 7

 700 10 74 74 73 12 11 12 11 المجموع
 :البحـــث أداتا
 : مقياس السيطرة اإلنتباهية اوال:

، مف التي تناولت السيطرة االنتباىية الدراسات السابقة االدبيات و  عمىاالطالع بعد 
(،  (Deery Berry, 2002المناسب تبني مقياس السيطرة اإلنتباىية والذي أعّده ديري بيري)
 (،Eysenck& Cagvo,1992والذي بدوره اعتمد في بنائو لممقياس عمى نظرية ايزنؾ وكالفو )
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: )قدرة الفرد عمى تركيز االنتباه عمى  Attention Controlالذيف عرفوا السيطرة االنتباىية  
المدركات الحسية ، وتحويؿ االنتباه بمرونة بيف المياـ واألفكار والسيطرة عمييا( 

(Eysenck,1992;410.)  
ووضوح فقراتو ومالئمتو لمفئة العمرية  وتصحيحو وسيولة تطبيقلالمقياس تبني تـ وقد      

  المستيدفة في البحث الحالي.

 :مقياس السيطرة االنتباهية ترجمة الحيةص -1
 عرضاذ تـ  العراقية وتعديمو ليناسب البيئةالى المغة العربية المقياس  بترجمة قامت الباحثة      

اعادة الترجمة مف المغة العربية و ميزية النسختاف العربية واالنكميزية عمى متخصصيف في المغة االنك
ة والنفسية عرضت النسختاف عمى خبيريف بالعمـو التربويو  اخراستاذ الى المغة االنكميزية مف قبؿ 
صمية مف قبؿ رجمة بطريقة عكسية والنسخة االالمقارنة بيف النسخة المتلمتحقؽ مف صدؽ ترجمتو و 

عمى معظـ فقرات  اتفؽ المترجموف وقدخصص في العمـو التربوية والنفسية، مترجـ ثالث ومت
 * اآلراءفاؽ المقياس وتـ االخذ بالتعديالت بعد ات

 
 وصف مقياس السيطرة اإلنتباهية:-2

السيطرة اإلنتباىية موزعة عمى فقرات لقياس  ( فقرة 70يتكوف المقياس بصيغتو األولية مف )     
 كاآلتي: مامكونيف وى

 القدرة عمى جعؿ الحواس متأىبة الستقباؿ المنبيات الخارجية او الداخمية بسيولة. .التركـــيز:1
القدرة عمى االنتقاؿ مف منبو الى اخر، او مف ميمة الى اخرى جديدة بسيولة : .التحويل2

 .واالستجابة ليا بمرونة
( فقرة 22( فقرات لممكوف األوؿ، و)4بواقع )عت فقرات المقياس بيف المكونيف، وقد توز      

إيجابي، ( فقرة منيا باتجاه 4لممكوف الثاني مصاغة بأسموب العبارات التقريرية، وقد صيغت )
: كاالتي ( بدائؿ متدرجة1، وأماـ كؿ فقرة مف فقرات المقياس وضعت )سمبيباتجاه  ( فقرة22و)

                                                           

 الترجوح فً الخثراء السادج اسواء *

 الهٍثن اتن الترتٍح كلٍح/تغذاد جاهعح – الصاحة عثذ هطشر هنتهى د.م.ا

 الترتٍح كلٍح/واسط جاهعح – غرب هحسن علً د.م.ا

 الهٍثن اتن الترتٍح كلٍح/تغذاد جاهعح – ناجً هحوىد ناجً د.ا

 الهٍثن اتن الترتٍح كلٍح/تغذاد جاهعح– وادي زٌاد عفاف د.م.ا



 . منهجية البحث واجراءاته... فصــــــل الثالثال
04 

 

( لمفقرات اإليجابية 2، 7، 1، 7، 1)، وحددت الدرجات:(ابدا -نادرا  –احيانا  –غالبا  –دائما )
 .سمبية( لمفقرات ال1، 7، 1، 7، 2)و
 :التحميل المنطقي لفقرات المقياس -3

ُيَعد التحميؿ المنطقي لمفقرات ضروريًا في بداية إعداد الفقرات، ألنو ُيؤشر إلى مدى         
(. (.  ومف الضروري 237: 2441تمثيؿ الفقرة ظاىريًا لمسمة التي ُأعدت لقياسيا )عبد الخالؽ،

فحص الفقرات فحصًا منطقيًا مف المحكميف لمتثبت مف مدى مطابقة شكميا الظاىري لمسمة 
تي ُأعدت لقياسيا قبؿ تحميميا تجريبيًا، ألف ىناؾ َعالقة بيف التحميؿ المنطقي لفقرات االختبار ال

وتحميميا احصائيًا، إذ إف الفقرة التي َتُكوف مطابقة في شكميا الظاىري لمسمة المراد قياسيا تزداد 
المحكميف  حكـ إف وبما (.22: 7002قدرتيا عمى التمييز وتزداد معامالت صدقيا )الكبيسي،

التحميؿ  درجة تقييـ محكـ، ويمكف مػف االختبار ألكثر ُيعطى لذلؾ الذاتيػػة مف بدرجػة يتصػػؼ
ولمتحقؽ مف  ،(120: 2443)عودة،  المحكميف تقديرات بيف التوافؽ خالؿ مف المنطقي لمفقرات

 ذلؾ:
( 70بصيغتو األولية والبالغ عددىا ) قامت الباحثة بعرض فقرات مقياس السيطرة اإلنتباىية     

ممحؽ  )التربوية والنفسيةوالتقويـ والعمـو متخصصًا في القياس  محكـ( 21( عمى )1فقرة، ممحؽ )
فحص فقرات كؿ مكوف مف مكونات المقياس ومدى مالءمة كؿ فقرة محكما ، إذ طمب مف كؿ (2

ستجابة عف فقرات المقياس وأوزانيا، وما لممكوف الذي تنتمي إليو، وكذلؾ أبداء آراءىـ في بدائؿ اال
كإجراء احصائي  واعتمدت الباحثة عمى قيمة )مربع كاي( يرونو مناسبًا مف التعديالت لمفقرات

ومالحظاتيـ تـ االتفاؽ عمى إبقاء المحكميف وفي ضوء أراء ، مف صالحية فقرات المقياس لمتحقؽ
 قد تـ تعديؿو ، (7 ممحؽ )الثاني،المكوف في  (70 - 27باستثناء الفقرتيف )فقرات المقياس جميع 

، وكما مبيف في بصيغتو النيائية (23وبذلؾ أصبح عدد فقرات المقياس)، (1ممحؽ)بعض الفقرات 
                                .(1الجدوؿ)
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 (3الجدول )
 صالحية فقرات مقياس السيطرة االنتباهيةاراء الخبراء في 

 عدد الفقرات المكوف
 الفقرات

 (7قيمة)كا غير الموافقوف   الموافقوف

 النسبة  العدد   النسبة   العدد  المحسوبة

   21    %200  --    %200                 21 4 (2/7/1/7/1/1/2/3/4)  التركيز 

 التحويؿ

 

(20/22/21/21/23/24) 1 21   200%    --  200%    21 

    (27/21/22)     1 21    41%     2   2%   27.71 

 :التطبيق االستطالعي-4
بيدؼ التحقؽ مف مدى وضوح تعميمات مقياس السيطرة اإلنتباىية وفقراتو، والَتعرؼ عمى 
 الصعوبات التي تواجو عممية التطبيؽ، واحتساب الوقت المستغرؽ لإلجابة عف المقياس، طبقت

مف التخصصيف العممي ( طالبًا وطالبة، 17مكونة مف ) قصديةالباحثة المقياس عمى عينة 
تبيف أف  وقد( طالبة، 21و)( طالبًا 21) بواقع، جامعة واسطمف طمبة  ولممراحؿ االربعة واالنساني

معدؿ ي اإلجابة وكاف فوتـ احتساب الوقت المستغرؽ  ،وتعميماتو واضحة فقرات المقياس وبدائمو
 .(7كما في جدوؿ)، دقيقة( 27) الوقت

 (4جدول)
 (الجنس والتخصص العمميمن وضوح التعميمات بحسب) لمتأكدالعينة االستطالعية 

 المجمـــــوع انــــاث ذكــــور التخصص

 71 21 21 العممــــــي
 71 21 21 االنســــانــي
 17 71 71 المجـــمــــوع
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 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس السيطرة اإلنتباهية:-5
التحميؿ اإلحصائي لمفقرات عف دقة الفقرات في قياس ما ُوضعت مف مف خالؿ كُشؼ لايتـ      
في الرئيسية (، وَتُعد عممية التحميؿ اإلحصائي لمفقرات مف الخطوات Ebel, 1972: 406أجمو )

ف اعتماد الفقرات التي تتميز بخصائص قياسية جيدة يجعؿ  التحقؽ مف مالءمة المقاييس، وا 
بة ذات الخصائص اإلحصائية عندما َيختار الباحث الفقرات المناسو اتًا، المقياس أكثر صدقًا وثب

: 2424فأنو يتحكـ بخصائص المقياس كمو وقدرتو عمى قياس ما ُأعد لغرض قياسو )السيد، الجيدة
111.) 

 فـقــرات: لمالقوة التمييزية  -أ

ُيعد التمييز مف الخصائص القياسية الميمة لفقرات المقاييس النفسية كي يتمكف المقياس مف      
التي يقـو عمييا القياس النفسي، المراد قياسيا و الكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف األفراد في السمة 

مدى قدرة الفقرات عمى التمييز بيف ذوي المستويات العميا  )ىي ويقصد بالقوة التمييزية لمفقرات
 .(Shaw, 1967: 97) (وذوي المستويات الدنيا مف اإلفراد بالنسبة لمسمة التي تقيسيا الفقرة

واعتمدت الباحثة أسموب المجموعتيف المتطرفتيف لمتحقؽ مف القدرة التمييزية لفقرات المقياس، ومف  
  :اس اتبعت الباحثة الخطوات االتيةة لفقرات المقياجؿ إيجاد القوة التمييزي

رِتبت درجات أفراد العينة في استجابتيـ عمى مقياس السيطرة االنتباىية مف أعمى درجة إلى  -2
 .أدنى درجة

الدنيا، لتمثؿ المجموعتيف المتطرفتيف، والمجموعة العميا  موعة%( مف المج72اعُتمدت نسبو ) -7
%( لممجموعتيف المتطرفتيف ُتمثؿ أفضؿ نسبة َيمُكف اعتمادىا، ألنيا ُتقدـ 72)إذ إف اعتماد نسبة 

ألف و ( Mehrens & Lehmeny, 1984: 192)جموعتيف بأقصى ما َيمُكف مف حجـ متمايز، م
( طالب وطالبة لذا فقد كاف عدد األفراد في المجموعتيف 700عينة التحميؿ اإلحصائي تألفت مف )

 ( فرد في كؿ مجموعة .203طالبًا وطالبة أي بواقع )( 721العميا والدنيا)
وسطي مفرؽ بيف متالمعنوية لاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الستخراج  استعماؿتـ  -1

 . (1.122-4.313المجموعتيف العميا والدنيا والتي تتراوح بيف)
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التائية  كانت اكبر مف القيـ مف التحميؿ اإلحصائي أف جميع القيـ التائية المحسوبةتبيف  -7
يعني إف جميع  (، أي 727( ودرجة حرية )0,01( عند مستوى داللة )2,410الجدولية والبالغة )

 (.1الجدوؿ )، كما مبيف في وقد تـ االبقاء عمى جميع الفقرات  فقرات المقياس مميزة
 (5جدول )

 المجموعتين المتطرفتين بأسموب السيطرة االنتباهيةمقياس القوة التمييزية لفقرات 

رقم 
 الفقرة

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 ةالداللـــ

 المتوسط المعياري االنحراف المتوسط
 االنحراف
 الجدولية المحسوبة المعياري

 دالة 1,961 4,965 1,823 1,522 1,121 2,185 1

 دالة 1,961 8,122 1,876 2,357 1,941 3,361 2

 دالة 1,961 7,141 1,181 2,247 1,225 3,351 3

 دالة 1,961 6,524 1,265 2,541 1,232 3,648 4

 دالة 1,961 7,254 1,197 2,312 1,474 3,435 5

 دالة 1,961 4,139 1,153 1,761 1,229 2,388 6

 دالة 1,961 5,158 1,161 2,238 1,181 3,119 7

 دالة 1,961 3,517 1,111 2,981 1,138 3,546 8

 دالة 1,961 5,249 1,387 3,111 1,259 3,944 9

 دالة 1,961 4,513 1,119 2,312 1,111 2,981 11

 دالة 1,961 5,739 1,171 2,395 1,329 3,371 11

 دالة 1,961 9,116 1,189 3,182 1,856 4,296 12

 دالة 1,961 6,327 1,131 3,183 1,147 4,121 13
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رقم 
 الفقرة

 القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 ةالداللـــ

 االنحراف المتوسط المعياري االنحراف المتوسط
 الجدولية المحسوبة المعياري

 دالة 1,961 8,125 1,181 2,331 1,216 3,583 14

 دالة 1,961 7,161 1,174 3,137 1,132 4,213 15

 دالة 1,961 9,868 1,117 2,651 1,988 4,164 16

 دالة 1,961 7,899 1,219 2,716 1,147 3,925 17

 دالة 1,961 6,416 1,389 2,422 1,232 3,564 18

 
 االنتباهية:لمقياس السيطرة  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية -ب

يوفر ىذا األسموب معيارًا محكيًا يمكف اعتماده في إيجاد العالقة بيف درجات األفراد لكؿ فقرة      
والدرجة الكمية لممقياس، ومعامؿ االرتباط ىنا يشير إلى مستوى قياس الفقرة لممفيـو الذي تقيسو الدرجة 

سير في نفس المسار الذي يسير (، أي أف كؿ فقرة تOppenheim 1973: 136) الكمية لممقياس
( إلى أف الدرجة الكمية لممقياس ىي أفضؿ محؾ Anastasi 1976) فيو المقياس، وتشير أناستازي

 .(Anastasi, 1976: 206) داخمي عندما ال يتوافر المحؾ الخارجي
لذلؾ استعممت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ فقرة       

 ( استمارة وىي700) الخاضعة لمتحميؿ بيذا األسموب كانت االستمارات اذوالدرجة الكمية لممقياس، 
االستمارات التي خضعت لمتحميؿ في ضوء أسموب المجموعتيف المتطرفتيف، وتبيف أف جميع معامالت 

( عند 0,043) عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية لمعامؿ ارتباط بيرسوف االرتباط كانت دالة إحصائياً 
 .(1وكما مبيف في الجدوؿ ) ،(143) ( ودرجة حرية0,01مستوى داللة )

 (6الجدول )
 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس السيطرة االنتباهيةقيم 

 قيم معامل االرتباط ت قيم معامل االرتباط ت

1 0,292  10 0,269 

2 0,374 11 0,334 

3 0,414 12 0,414 
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4 0,360 13 0,355 

5 0,124 14 0,394 

6 0,261 15 0,367 

7 0,296 16 0,424 

4 0,141 17 0,392 

9 0,241 14 0,364 

 :لمقياس السيطرة االنتباهية ةالسيكو متريالخصائص 

)القياسية( لممقياس قدرتو عمى قياس ما اعد لقياسو ،  ةالسيكو متريتؤشر الخصائص 
ويتفؽ المختصوف  ،(111: 2433وأنو يقيس الخاصية بدقة مقبولة وبأقؿ خطأ ممكف )عودة،

 ةالسيكو متريفي القياس النفسي عمى أف الصدؽ والثبات أىـ خاصيتيف مف الخصائص 
السيطرة االنتباىية كما  لممقاييس النفسية الجيدة وقد تـ التحقؽ مف ىاتيف الخاصيتيف لمقياس

 يأتي : 
 :الصدق -1

تكشؼ عف مدى تأدية المقياس لمغرض الذي  ةسيكو مترييعد الصدؽ خاصية قياسية 
(، وقد تـ 27: 2434أعد مف أجمو، أي أف يقيس المقياس ما وضع مف أجؿ قياسو )إبراىيـ ،

 التحقؽ مف الصدؽ مف خالؿ المؤشرات االتية : 
 

 الصدق الظاهري  : -أ

فقرات ىو الصدؽ الذي يقـو عمى أساس مالحظة فقرات المقياس لمعرفة ما إذا كانت ىذه ال
ذات عالقة بالسمة المطموب قياسيا أـ أنيا تحتوي عمى بعض ما يمكف حذفو مف الفقرات 

 .(217:، 2444)الظاىر،  ،لكونيا بعيدة العالقة بالسمة المراد قياسيا

(، حيف يقرر شخص لو Allen & Yen, 1979ويتحقؽ مؤشر الصدؽ ىذا كما تشير ) 
المراد قياسيا، وقد يكوف الشخص الذي يقرر ذلؾ  سمةعالقة بالموضوع أف المقياس مناسب لم

( إلى أف االختبار يعد 2424(، كما يشير السيد )Allen & Yen, 1979أو مستجيبًا )محكما 
بتقدير صالحية فقراتو كما تبدو منطقيًا لقياس ما أعدت  المحكميف صادقًا ظاىريًا إذا ما قاـ

جيبيف )السيد، ستاضحة وفقراتو مفيومة مف الملقياسو عمى البيئة الجديدة، وكانت تعميماتو و 
 .)247، ص2424
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المحكميف الحالي عندما تـ عرضو عمى مجموعة  لممقياس وقد تحقؽ الصدؽ الظاىري 
مدى صالحية فقرات مقياس  ( لمحكـ عمى1العمـو التربوية والنفسية )ممحؽ  المتخصصيف في

 اما عدة المقياس لقياس ما وضع لقياسو السيطرة االنتباىية ، وقد أجمع المحكميف عمى صالحي
 .(7(، )ممحؽ 70 – 27الفقرتيف )

 
 صدق البناء: -ب

كالذكاء والتفكير واالستدالؿ  االفتراضيةيعد مف أىـ أنواع الصدؽ المستخدـ مع السمات 
ويقصد بصدؽ البناء الدرجة  ،( 217،ص 2431)عودة،  اإلطار النظري لقياسيايشكؿ  ألنو

نظريا أو سمة معينة، ويسمى بصدؽ التكويف الفرضي أو صدؽ   التي يقيس فييا المقياس بناء
 ،( Anstasi,1976,p,151المفيـو ألنو يؤشر مدى قياس المقياس لتكويف فرضي معيف)

الصدؽ وقد تحقؽ ىذا النوع مف  ويوصؼ بأنو أكثر أنواع الصدؽ تمثيال لمفيـو الصدؽ،
معامؿ االرتباط  -القوة التمييزية لمفقرات-) صالحية الفقراتشرات اآلتية لممقياس مف خالؿ المؤ 

 .بيف درجات كؿ فقرة مف الفقرات والدرجة الكمية لممقياس(
 

 :الثبات-2
االتساؽ الداخمي  معادلةاالنتباىية استعممت الباحثة لمتعرؼ عمى ثبات مقياس السيطرة        

عادلة موتعد في قياس السيطرة االنتباىية  ثر دقة مف درجة ثبات ىذا المقياسلمتأكد بشكؿ اك
استعماال لمداللة عمى مؤشر ثبات المقاييس واالختبارات  لمعادالتألفا كرونباخ مف أكثر ا

تقـو  اذ (Alfa Cronbchالفا كرونباخ  ) معادلة، وقد اعتمدت الباحثة (721: 2444)سميـ ،
ة عمى أساس أف الفقر بيف درجات فقرات المقياس جميعيا فكرة ىذه الطريقة عمى حساب االرتباط 

رد ، ويؤشر معامؿ الثبات عمى وفؽ ىذه الطريقة اتساؽ أداء الفبحد ذاتيا عبارة عف مقياس قائـ
شيوعا ، اذ تمتاز  رائؽمف أكثر الطىي إف ىذه الطريقة  اذ، أي التجانس بيف فقرات المقياس

مكانية الوثوؽ بنتائجيا بتن   .(117: 2433)عودة والخميمي ، اسقيا وا 
بمعامؿ ألفا كرونباخ الستخراج االتساؽ الداخمي اذ طبؽ عمى  ت الباحثةوقد استعين

االنتباىية    ( طالب وطالبة وقد بمغ معامؿ الثبات لمقياس السيطرة200عينة الثبات المؤلفة مف )
(0,20 ). 
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 اإلحصائية الوصفية لمقياس السيطرة اإلنتباهية: الخصائص 

تـ استخراج بعض الخصائص اإلحصائية الوصفية لعينة البحث في مقياس السيطرة        
 ،(2)( كما في الجدوؿSpssباستعماؿ برنامج )نتباىية اإل

 (7جدول )

 المؤشرات االحصائية لمقياس السيطرة االنتباهية

المؤشرات 
 االحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  التباين الوسيط
 المعياري

اقل 
 درجة

اعمى 
 درجة

 التفمطح االنحدار المدى

 1,111 1,266 47,11 73,11 26,1 6,7668 45,791 55,1111 55,1211 القيمة

 
 ( يمثل منحنى التوزيع االعتدالي لمقياس السيطرة االنتباهية1الشكل)

لمعينة يوضح لنا أف توزيع درجات أفرادىا يقترب نحو إف استخراج الخصائص اإلحصائية 
 ،التوزيع أالعتدالي، وىذا يعطي مبررًا لمباحثة في استخداـ األساليب اإلحصائية البارا مترية

 وصف مقياس السيطرة االنتباهية بصيغته النهائية:
)التركػػػيز،  موزعة عمى مكونيف وىي ( فقرة 23تكوف المقياس بصيغتو النيائية مف )      

 ،(1التحويؿ(،)ممحؽ

 ( فقرات4( فقرات لممكوف األوؿ، و)4بواقع )  وقد توزعت فقرات المقياس بيف المكونيف،      
لممكوف الثاني مصاغة بأسموب العبارات التقريرية، وأماـ كؿ فقرة مف فقرات المقياس وضعت 
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، 1، 7، 1(، وحددت ليا الدرجات:)اابد -نادرا  –احيانا  –غالبا  –دائما ( بدائؿ متدرجة: )1)
( 23وبذلؾ تكوف اقؿ درجة ) ،سمبية( لمفقرات ال1، 7، 1، 7، 2( لمفقرات اإليجابية، و )2، 7

 ( 40واعمى درجة )

 T-Test  Three Dimensional intelligenceاالبعاد: الثالثيثانيا: اختبار الذكاء 
( R, Sternberg)ختبار "روبرت ستيرنبرغ"االبعاد تبنػػت البػػاحثة ا الثالثيلقيػػاس الذكاء        

ختبارات والذي يتكوف مف مجموعة مف اال(، 7003المعد مف قبؿ )العزاوي، ، لمقدرات ثالثيال
( مف خالؿ تسعة اختبارات فرعية مف نوع الفرعية تُقيس القدرات )التحميمية والعممية واإلبداعية

قد استعمؿ "ستيرنبرغ" ىذا االختبار في العديد مف الدراسات التجريبية االختيار مف متعدد، و 
التي أجػراىا، وىو ال يقيس القدرات التقميدية، إذ يقيس القدرات التحميمية والعممية واإلبداعية 

(Sternberg,1993a :105). 
ستيرنبرغ" لمذكاء " اختبارويتكوف  ،االختبارىذا  تتبنػالحالي وتحقيقا ألىداؼ البحث        
( سؤااًل 11( مف )7003االبعاد الُمعدؿ والُمطبؽ عمى البيئة العراقية مف قبؿ)العزاوي،  الثالثي

نوع مف أنواع  كؿ ( أجزاء تقيس1( أجزاء، كؿ )4مف نوع االختيار مف ُمتعدد، موزعيف عمى )
( تقيس 1و 1و 7، واألجزاء )( القدرة التحميمية1و  7و 2القدرات الثالثة، إذ تقػػػيس األجػػػزاء )

( أسئمة لكؿ جزء، 7( تقيس القدرة اإلبداعية، وبواقع )4و  3و  2القدرة العممية، واألجزاء )
( إجابات محتممة، واحدة مف ىذه اإلجابات 7ويتكوف كؿ سؤاؿ مف جممة أو رسـو يمييا )

ة قبؿ صحيحة، وعمى المستجيب أف يختار إجابة واحدة، وقد تـ عرض أمثمة توضيحي
 .استعراض األسئمة والرسـو في كؿ جزء 

 
 :االبعاد الثالثيالتحميل المنطقي لفقرات اختبار الذكاء -1

ُيَعد التحميؿ المنطقي لمفقرات ضروريًا في بداية إعداد الفقرات، ألنو ُيؤشر إلى مدى         
ومف الضروري   ،(237: 2441تمثيؿ الفقرة ظاىريًا لمسمة التي ُأعدت لقياسيا )عبد الخالؽ،

فحص الفقرات فحصًا منطقيًا مف المحكميف لمتثبت مف مدى مطابقة شكميا الظاىري لمسمة 
االختبار لفقرات ناؾ َعالقة بيف التحميؿ المنطقي التي ُأعدت لقياسيا قبؿ تحميميا تجريبيًا، ألف ى

مسمة المراد قياسيا تزداد وتحميميا احصائيًا، إذ إف الفقرة التي َتُكوف مطابقة في شكميا الظاىري ل
 .(22: 7002قدرتيا عمى التمييز وتزداد معامالت صدقيا )الكبيسي،



 . منهجية البحث واجراءاته... فصــــــل الثالثال
44 

 

 مػف االختبار ألكثر ُيعطى لذلؾ الذاتيػػة مف بدرجػة حكـ المحكميف يتصػػؼ إف وبما       
 المحكميف تقديرات بيف التوافؽ خالؿ مف التحميؿ المنطقي لمفقرات درجة تقييـ محكـ، ويمكف

 عمى النحو اآلتي : لالختباروسيتـ استعراض التحميؿ المنطقي  ،(120: 2443)عودة، 
 تُقيس كؿ جزء مف أجزائو التي وتعريفاتو والفقرات مع تعميماتػػػو االختبار عرض       
 بمغ والذيف والنفسية التربوية العمـو فػي المتخصصيػف المحكميف مف مجموعة ( عمى2)ممحؽ

 واألشكاؿ والرسـو َفحصاً واألسئمة الفقرات  فحػص منيـ (، وُطمب2محكـ)الممحؽ( 21عددىـ )
لقياسيا،  أعػدت التي كؿ نوع مف أنواع القدرات الثالثة قياس في صالحيتيا مدى وتقدير منطقياً 
ومالحظاتيـ تـَ قبوؿ الفقرات واألسئمة جميعيا فقد تـ موافقة الخبراء  آراِئيـ عمى وبناءً 

 .(3االبعاد جميعيا،)ممحؽ الثالثيبار الذكاء عمى فقرات اختوالمحكميف 
 
 :االبعاد الثالثيورقة اإلجابة الختبار الذكاء  -أ

( عف االختبار والتي 7003اعتمدت الباحثة ورقة اإلجابة المعدة مف قبؿ )العزاوي،      
جنس ي: الكمية، والتخصص، والمرحمة، و عامة عف المستجيب، وى معمومات تتضمن

إجزاء االختبار كمو، وأماـ كؿ جزء أرقاـ األسئمة التي ُتمثمو، وأماـ كؿ وتضمنت المستجيب، 
سؤاؿ توجد أربعة مربعات في كؿ مربع حرؼ يمثؿ بدياًل مف بدائؿ اإلجابة، وعمى المستجيب 
أف َيقرأ السؤاؿ في استمارة االختبار ويضع دائرة حوؿ الحرؼ الذي ُيمثؿ إجابتو في ورقة 

 .(4إلجابة )ممحؽ ا
 
 :تصحيح االختبار -ب

بعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار عمى عينة التحميؿ اإلحصائي صححت اإلجابات باالعتماد 
(، إذ أعطيت كؿ إجابة صحيحة 20األصمي )ممحؽ عمى مفتاح التصحيح الموجود في االختبار

درجة واحدة، أما اإلجابة الخاطئة أو المتروكة فأعطيت صفرا وفقًا لتصحيح ستيرنبرغ ثـ جمعت 
( فقرة 11درجات اإلجابات الصحيحة لتمثؿ الدرجة الكمية لمطالب وألف االختبار يتكوف مف )

 .جة ىي )صفر(( درجة وأقؿ در 11فأف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب ىي )
 :وضوح تعميمات االختبار وفقراته -ج 

االبعاد وفقراتو، والَتعرؼ  الثالثيبيدؼ التحقؽ مف مدى وضوح تعميمات اختبار الذكاء        
عمى الصعوبات التي تواجو عممية التطبيؽ، واحتساب الوقت المستغرؽ لإلجابة عف االختبار، 
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( طالبًا وطالبة، مف التخصصيف 17الباحثة االختبار عمى عينة عشوائية مكونة مف ) طبقت
( طالبة، وقد تبيف أف فقرات 71( طالبًا و)71العممي واالنساني مف طمبة جامعة واسط، اختيروا )

ي اإلجابة وكاف المدى فوتـ احتساب الوقت المستغرؽ  االختبار وبدائمو، وتعميماتو واضحة
 .دقيقة(11المتوسط )

 :االبعاد الثالثيلمذكاء  الختبار التحميل االحصائي-2
يتـ الكُشؼ مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي لمفقرات عف دقة الفقرات في قياس ما ُوضعت مف      
(، وَتُعد عممية التحميؿ اإلحصائي لمفقرات مف الخطوات الرئيسية في Ebel, 1972: 406أجمو )

ف اعتماد الفقرات التي تتميز بخصائص قياسية جيدة يجعؿ االختباراتالتحقؽ مف مالئة  ، وا 
أكثر صدقًا وثباتًا، وعندما َيختار الباحث الفقرات المناسبة ذات الخصائص اإلحصائية االختبار 

: 2424د لغرض قياسو )السيد،كمو وقدرتو عمى قياس ما ُأعاالختبار الجيدة فأنو يتحكـ بخصائص 
111). 

  :لمفقراتالقوة التمييزية  -أ
ُيعد التمييز مف الخصائص القياسية الميمة لفقرات المقاييس النفسية كي يتمكف المقياس مف     

الكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف األفراد في السمة المراد قياسيا والتي يقـو عمييا القياس النفسي، 
ذوي المستويات العميا  ويقصد بالقوة التمييزية لمفقرات )ىي مدى قدرة الفقرات عمى التمييز بيف

(، وتـ Shaw, 1967: 97وذوي المستويات الدنيا مف اإلفراد بالنسبة لمسمة التي تقيسيا الفقرة(،)
أسموب المجموعتيف المتطرفتيف لمتحقؽ مف القدرة التمييزية لفقرات االختبار ، ومف اجؿ  اعتماد

 تية :ة لفقرات االختبار تـ اتباع الخطوات االإيجاد القوة التمييزي
االبعاد مف أعمى درجة إلى  الثالثيرِتبت درجات أفراد العينة في استجابتيـ عمى اختبار الذكاء -2

 .أدنى درجة
%( مف المجموعة العميا والمجموعة الدنيا، لتمثؿ المجموعتيف المتطرفتيف، 72اعُتمدت نسبو ) -7

%( لممجموعتيف المتطرفتيف ُتمثؿ أفضؿ نسبة َيمُكف اعتمادىا، ألنيا ُتقدـ 72إذ إف اعتماد نسبة )
( وألف Mehrens & Lehmeny, 1984: 192مجموعتيف بأقصى ما َيمُكف مف حجـ متمايز، )

( طالب وطالبة لذا فقد كاف عدد األفراد في المجموعتيف 700ة التحميؿ اإلحصائي تألفت مف )عين
  .( فرد في كؿ مجموعة203( طالبًا وطالبة أي بواقع )721العميا والدنيا)
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تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وذلؾ بطرح عدد األفراد الذيف أجابوا  -1
مجموعة الدنيا مف عدد األفراد الذيف أجابوا بصورة صحيحة في المجموعة إجابة صحيحة في ال

العميا، ومف ثـ تقسـ النتائج عمى عدد أفراد أحدى المجموعتيف والقيمة الناتجة ىي معامؿ تمييز 
 (1972)وبما يتعمؽ بمعيار تحديد معامؿ التمييز لمفقرات، فقد تـ اعتماد معيار أيبؿ  ،الفقرة

(Ebleإذ يقسـ )  أيبؿ( الفقرات بحسب قوة التمييز، فالفقرة التي تحصؿ عمى قوة تمييزية(
 (0، 14-0، 10فقرة التي تحصؿ عمى قوة تمييزية)( فأكثر تعد فقرة جيدة جدا وال0، 70قدرىا)

 (0، 74- 0، 70ة قدرىا)قوة تمييزيحسينيا ، أما الفقرة الحاصمة عمى تعد فقرة جيدة ويفضؿ ت
االختبار جميعيا الف اغمبيا حصمت عمى قوة تمييزية فقرات االبقاء عمى  وتـ ،فقرات حديةتعد 

فأقؿ فيي فقرات  (0,24)والفقرة التي تحصؿ عمى قوة تمييزية قدرىا  ( فما فوؽ،0,70قدرىا)
النيما  )لمقدرة التحميمية(( مف معامؿ التمييز7-7وتـ اسقاط الفقرتيف) ،ضعيفة ويجب حذفيا

 مبيف فيكما (،Ebleمعيار) حسب ( والتي تعتبر حدية0,70حصمتا عمى نسية اقؿ مف )
 .(3جدوؿ)

 (8جدول)
  بأسموب المجموعتين المتطرفتين االبعاد الثالثيمعامالت التمييز لفقرات اختبار الذكاء 

القوة  %22المجموعة الدنيا  %22المجموعة العليا  ت المكونات
 التمييزية

 الداللة

 
 
 
 

 القدرة التحليلية

 دالة 0,44 11 66 1

 غير دالة 0,10 21 32 2

 دالة 0,40 45 88 3

 غير دالة 0,12 23 41 4

 دالة 0,20 1 31 5

 دالة 0,51 1 64 6

 دالة 0,53 11 26 2

 دالة 0,46 11 61 8

 دالة 0,31 15 52 1

 دالة 0,51 22 11 10

 دالة 0,31 23 52 11

 دالة 0,25 18 45 12

 
 
 
 

 القدرة العملية

 دالة 0,35 14 52 13

 دالة 0,42 16 61 14

 دالة 0,34 30 62 15

 دالة 0,22 33 62 16

 دالة 0,21 25 48 12

 دالة 0,24 16 42 18

 دالة 0,31 13 42 11
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 دالة 0,32 1 44 20

 دالة 0,38 12 53 21

 دالة 0,38 13 54 22

 دالة 0,40 18 61 23

 دالة 0,38 31 22 24

 
 
 
 

 القدرة االبداعية

 دالة 0,42 28 21 25

 دالة 0,35 31 61 26

 دالة 0,32 12 42 22

 دالة 0,31 26 51 28

 دالة 0,48 11 63 21

 دالة 0,64 13 82 30

 دالة 0,38 15 56 31

 دالة 0,48 24 26 32

 دالة 0,32 24 64 33

 دالة 0,22 28 52 34

 دالة 0,40 16 51 35

 دالة 0,42 1 60 36

 
                                                                                                                                :صعوبة الفقرات -ب

إجابة صحيحة إلى العدد  ويقصد بيا النسبة المئوية لعدد الطمبة الذيف أجابوا عف الفقرة        
(Gronlund,1965,P,267 وقد اختمؼ عمماء القياس في تحديد النسبة المثالية لمدى )

( أف مدى Downi( وداوني )Bloomصعوبة فقرات االختبارات العقمية إذ يرى كؿ مف بمـو )
  .(Downi,1967,P,215()0، 30( و) 0، 70بيف ) صعوبة الفقرات المقبولة يتراوح ما

( 0، 20- 0، 10( فيقتػرح أف تكػوف معامػالت الصعػوبػة بيػف )Brown) أما بػراوف       
%( مف الطمبة اإلجابة 40تضميف االختبار فقرات صعبة، وفقرات سيمة يستطيع) وباإلمكاف

ويفضؿ ثورندايؾ وىيجف أف تكوف متوسط معامالت  ،(Brown,1983,P,279عنيا)
ى أف ال تتضمف فقرات صعبة جدا أو سيمة جدا )ثورندايؾ ( وبمدى واسع عم0، 10الصعوبة)
 .(707،ص2434وىيجف،
أف توزيع الدرجات في االختبارات العقمية بشكؿ عاـ يكوف مفضال كمما أقترب مف        

التوزيع الطبيعي، وفيما يتعمؽ بصعوبة الفقرات بوصفيا العامؿ الرئيسي المؤثر في ىذا التوزيع 
فأف المعيار التقميدي الذي يؤدي إلى اقتراب الدرجات والتوزيع الطبيعي ىو أف تكوف مديات 

وبة واسعة وأف ال تكوف ىناؾ فجوات ممحوظة في ىذه المديات وأف ال ينحرؼ متوسط الصع
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( وىذا يتفؽ مع كوف األىداؼ العامة لالختبارات العقمية ىي 0، 10صعوبة الفقرات كثيرا عف)
 .(Anastasi,1988,P,205-235قياس الفروؽ الفردية)

ات ذات الصعوبة المناسبة وحذؼ أف اليدؼ مف أيجاد صعوبة الفقرة ىو اختيار الفقر       
الفقرات السيمة أو الصعبة جدا وأف كال مف ىذيف النوعيف مف الفقرات أي الصعبة أو السيمة 
جدا ال تساعدنا عمى معرفة الفروؽ بيف الطمبة وال تظير التبايف في درجات االختبار، لذلؾ 

 0، 70ت صعوبة فقراتو بيف)فيي ال تسيـ في ثباتو أو صدقو، ويكوف االختبار جيدا إذا تراوح
 .(27:،2432)الزوبعي وآخروف،، ( 0، 10و0، 10وبمعدؿ يتراوح بيف) ( 0، 30-

 وألجؿ حساب معامؿ صعوبة فقرات االختبار فقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:        
( طالبًا وطالبة مف أعمى درجة كمية إلى أقؿ 700رتبت درجات أفراد العينة البالغ عددىا ) -2

  .درجة كمية
%( مف الدرجات لتمثؿ المجموعتيف المتطرفتيف العميا والدنيا، إذ أف 72تـ اختيار نسبة ) -7

  .( طالبًا وطالبة203كؿ مجموعة تمثؿ )
ة صحيحة مف كال المجموعتيف العميا والدنيا عف كؿ استخرج عدد الطمبة الذيف أجابوا بصور  -1

  .فقرة مف فقرات االختبار
تـ استخداـ معادلة صعوبة الفقرة مف خالؿ تقسيـ مجموع االجابات الصحيحة لممجموعتيف  -7

  .العميا والدنيا وتقسيميما عمى مجموع اعداد الطمبة في تمؾ المجموعتيف
 اعدوقد كانت جميع فقرات االختبار تقع ضمف المدى المفضؿ لمعامالت الصعوبة لمفقرات، 

( 0,70( مف )القدرة التحميمية( حيت تـ اسقاطيا بسبب حصوليا عمى نسبة اقؿ مف )1الفقرة )
 .(4كما مبيف في جدوؿ) ( Ebelحسب معيار)والتي تعتبر حدية 

 (9) جدول
 االبداعي(-العممي-االبعاد)التحميمي الثالثيصعوبة فقرات اختبار الذكاء 

 الذكاء االبداعي الذكاء العممي الذكاء التحميمي
 الصعوبة ت الصعوبة ت الصعوبة ت
1 1,39 1 1,31 1 1,51 
2 1,25 2 1,36 2 1,46 
3 1,62 3 1,45 3 1,27 
4 1,31 4 1,44 4 1,39 
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5 1,19 5 1,34 5 1,34 
6 1,34 6 1,27 6 1,44 
7 1,44 7 1,28 7 1,33 
8 1,41 8 1,25 8 1,46 
9 1,33 9 1,31 9 1,41 
11 1,55 11 1,31 11 1,39 
11 1,37 11 1,37 11 1,35 
12 1,29 12 1,48 12   1,32 

 
 :فعالية البدائل الخاطئة -ج

يقصد بفعالية البديؿ الخاطئ قدرتو عمى جذب المجموعة )المجموعة الدنيا( أكثر مف 
 .(227:2434)المجموعة العميا( في السمة أو القدرة المقاسة )عدس، قدرتو عمى جذب

إذ أف مف المفروض أف تكوف ىذه البدائؿ فعالة بما فيو الكفاية ألف يخطئ بعض المختبريف بيا 
 .(221:، 2440وليس الجميع، فال فائدة مف بديؿ خاطئ يجيب عنو الجميع)األماـ وآخروف، 

اختياره يجب حذفو والبحث عف بديؿ آخر أما البديؿ الذي يميز إف البديؿ الذي لـ يتـ       
، 2447، وممكاوي بديال جيدا )عودة دبيف الفئتيف )العميا والدنيا( باتجاه معاكس لتمييز الفقرة يع

ولفحص إجابات الطمبة عمى كؿ بديؿ مف بدائؿ الفقرة، تـ استخراج فعالية كؿ بديؿ  ،(742:
قرة مف فقرات االختبار، وقد تبيف اف جميع بدائؿ إجابات الفقرات مف البدائؿ الخاطئة ولكؿ ف

 .(20فعالة وتنطبؽ عمييا الشروط في ) فعالية البدائؿ( كما مبيف في جدوؿ)
 (11جدول )

 األبعاد  الثالثيمعامل فعالية البدائل الخاطئة )المموهات( لفقرات اختبار الذكاء        
رقم 
 الفقرة

الخاطئة  معامل فعالية البدائل
 )المموهات(

رقم 
 الفقرة

معامل فعالية البدائل الخاطئة 
 )المموهات(

 0,041-د/ 0,031-ب/ 0,0214-أ/ 19 0,071-د/ 0,011-ج/ 0,270-أ/ 1
 0,073-د/ 0,273-ج/ 0,273-أ/ 21 0,0,11-د/ 0,024-ج/ 0,231-أ/ 2
 0,222-د/ 0,031-ج/ 0,231-أ/ 21 0,0274-د/ 0,027-ج/ 0,231-ب/ 3
 0,041-ج/ 0,047-ب/ 0,247-أ/ 22 0,071-د/ 0,011-ب/ 0,011-أ/ 4
 0,041-ج/ 0,273-ب/ 0,212-أ/ 23 0,031-ج/ 0,041-ب/ 0,073-أ/ 5
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 0,274-د/ 0,041-ج/ 0,212-ب/ 24 0,273-د/ 0,121-ج/ 0,071-ب/ 6
 0,0212-د/ 0,0247-ب/ 0,0222-أ/ 25 0,214-د/ 0,211-ج/ 0,777-ب/ 7
 0,027-د/ 0,011-ب/ 0,0271-ا/ 26 0,0273-د/ 0,027-ج/ 0,772-أ/ 8
 0,031-د/ 0,207-ج/ 0,274-ب/ 27 0,041-د/ 0,270-ج/ 0,221-أ/ 9
 0,011-د/ 0,214-ب/ 0,207-أ/ 28 0,222-د/ 0,212-ب/ 0,177-أ/ 11
 0,213-ج/ 0,212-ب/ 0,214-أ/ 29 0,777-د/ 0,024-ب/ 0,027-أ/ 11
 0,231-د/ 0,071-ب/ 0,707-أ/ 31 0,212-د/ 0,071-ب/ 0,072-أ/ 12
 0,041-ج/ 0,247-ب/ 0,041-أ/ 31 0,212-د/ 0,274-ج/ 0,011-ب/ 13
 0,221-د/ 0,231-ج/ 0,270-أ/ 32 0,041-د/ 0,210-ج/ 0,247-أ/ 14
 0,041-د/ 0,221-ج/ 0,207-ب/ 33 0,071-د/ 0,071-ب/ 0,071-أ/ 15
 0,071-د/ 0,041-ج/ 0,231-أ/ 34 0,071-د/ 0,270-ب/ 0,207-أ/ 16
 0,213-د/ 0,214-ج/ 0,270-ب/ 35 0,071-ج/ 0,272-ب/ 0,071-أ/ 17
 0,777-د/ 0,717-ج/ 0,024-أ/ 36 0,011-د/ 0,041-ج/ 0,270-ب/ 18

وبعد االنتياء مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار يتضح أف جميع الفقرات كانت  
لمعامالت صعوبة الفقرات، وذات عالقة موجبة دالة مع مميزة وتقع ضمف المدى المفضؿ 

الدرجة الكمية، وبيذا لـ تحذؼ أي فقرة مف فقرات االختبار وبقى عمى حالو في صورتو النيائية 
  .( فقرة11والمتكوف مف )

 :لالختبارة درجة الفقرة بالدرجة الكمية عالق -د
يوفر ىذا األسموب معيارًا محكيًا يمكف اعتماده في إيجاد العالقة بيف درجات األفراد لكؿ       

، ومعامؿ االرتباط ىنا يشير إلى مستوى قياس الفقرة لممفيـو الذي لالختبار فقرة والدرجة الكمية 
(، أي أف كؿ فقرة تسير في نفس Oppenheim 1973: 136)لالختبار تقيسو الدرجة الكمية 

( إلى أف الدرجة الكمية Anastasia, 1976) ستازي، وتشير أناالختبارسار الذي يسير فيو الم
 :Anastasi, 1976ىي أفضؿ محؾ داخمي عندما ال يتوافر المحؾ الخارجي)لالختبار 

الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجات بايسيريؿ( بوينت )معامؿ ارتباط استخرج (، لذلؾ 206
 ( 700) كانت االستمارات الخاضعة لمتحميؿ بيذا األسموب اذكؿ فقرة والدرجة الكمية لالختبار، 

استمارة وىي االستمارات التي خضعت لمتحميؿ في ضوء أسموب المجموعتيف المتطرفتيف، وتبيف 
مة الجدولية لمعامؿ ارتباط مقارنتيا بالقيأف جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا عند 

-7الفقرات) ا(، عد144( ودرجة حرية )0,01لة )ى دال( عند مستو 0,043))بوينت بايسيريؿ(
ومف  ( وذلؾ الف معامالت ارتباطيا بالدرجة الكمية ضعيؼ،ةالتحميمي( مف )القدرة 7-1
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يزيد مف االختبار المعروؼ "أنو كمما زاد معامؿ ارتباط الفقرة بالمجموع الكمي كاف تضمينيا في 
( وكما مبيف في 107: 2433أكثر تجانسا")عودة، والخميمي، اختبار احتماؿ الحصوؿ عمى 

 .(22الجدوؿ)
 (11جدول)

 االبعاد الثالثيالفقرة بالدرجة الكمية الختبار الذكاء معامالت ارتباط  درجة 
 الذكاء االبداعي الذكاء العممي الذكاء التحميمي

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت

2 0,722 2 0,723 2 0,710 
7 0,074 7 0,131 7 0,141 
1 0,722 1 0,170 1 0,172 
7 0,011 7 0,770 7 0,742 
1 0,017 1 0,111 1 0,747 
1 0,112 1 0,721 1 0,170 
2 0,747 2 0,134 2 0,173 
3 0,731 3 0,774 3 0,771 
4 0,110 4 0,711 4 0,172 
20 0,741 20 0,777 20 0,171 
22 0,727 22 0,722 22 0,111 
27 0,771 27 0,111 27 0,707 

 :مصفوفة االرتباط بين المكونات -ه
طريؽ استخراج  يطمؽ عمى ىذا االجراء طريقة صدؽ المفردات، ويكوف اجراءه عف      

، ولغرض التثبيت مف صدؽ مكونات االختبار، اعتمدت الباحثة ف مجاالت االختبارالعالقة بي
عمى الدرجة الكمية لكؿ مكوف مف مكونات االختبار، بعدة محكات داخمية يمكف مف خالليا 
استخراج معامالت صدؽ المكوف الواحد، واستعمؿ لذلؾ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ 
مكوف والمكونات االخرى لممجيب في االختبار، وبعد استحصاؿ النتائج ومقارنة معامالت 
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غير دالة  االرتباط المحسوبة بالقيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط تبيف اف جميع المكونات
 .(27الجدوؿ )مبيف في  ( وكما0,01احصائيا، وعند مستوى داللة )

 (12جدول ) 
 االبعاد الثالثيمكونات اختبار الذكاء بين مصفوفة االرتباطات 

 ابداعي عممي تحميمي المكونات
   1 تحميمي
  1 1,154 عممي
 1 1,129 1,243 ابداعي

 
 :االبعاد الثالثيالختبار الذكاء  ةالسيكو متريالخصائص 

)القياسية( لممقياس قدرتو عمى قياس ما اعد لقياسو ،  ةالسيكو متريتؤشر الخصائص       
ويتفؽ المختصوف  ،(111: 2433وأنو يقيس الخاصية بدقة مقبولة وبأقؿ خطأ ممكف )عودة،

 ةالسيكو متريفي القياس النفسي عمى أف الصدؽ والثبات أىـ خاصيتيف مف الخصائص 
االبعاد كما  الثالثيتيف الختبار الذكاء لممقاييس النفسية الجيدة وقد تـ التحقؽ مف ىاتيف الخاصي

 يأتي :  
 الصدق:-1

تكشؼ عف مدى تأدية االختبار لمغرض الذي  ةسيكو مترييعد الصدؽ خاصية قياسية       
(، وقد تـ 27: 2434ما وضع مف أجؿ قياسو )إبراىيـ ، أعد مف أجمو، أي أف يقيس االختبار

 :التحقؽ مف الصدؽ مف خالؿ المؤشرات االتية 
 
 الصدق الظاهري  : -أ

لمعرفة ما إذا كانت ىذه االختبار ىو الصدؽ الذي يقـو عمى أساس مالحظة فقرات  
الفقرات ذات عالقة بالسمة المطموب قياسيا أـ أنيا تحتوي عمى بعض ما يمكف حذفو مف 

 .(217، ص2444)الظاىر،  ،الفقرات لكونيا بعيدة العالقة بالسمة المراد قياسيا
(، حيف يقرر Allen & Yen, 1979مؤشر الصدؽ ىذا كما تشير الف ويف )ويتحقؽ  

المراد قياسيا، وقد يكوف الشخص الذي لمسمة مناسب االختبار شخص لو عالقة بالموضوع أف 
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( إلى أف 2424،السيد )(، كما يشير Allen & Yen, 1979أو مستجيبًا ) محكمايقرر ذلؾ 
قاـ المحكميف بتقدير صالحية فقراتو كما تبدو منطقيًا لقياس االختبار يعد صادقًا ظاىريًا إذا ما 

ما أعدت لقياسو عمى البيئة الجديدة، وكانت تعميماتو واضحة وفقراتو مفيومة مف المجيبيف 
 )247: 2424)السيد، 
وقد تحقؽ الصدؽ الظاىري لالختبار الحالي عندما تـ عرضو عمى مجموعة  مف  

المحكميف المتخصصيف في ميداف العمـو التربوية والنفسية  لمحكـ عمى مدى صالحية فقرات 
االختبار لقياس جميع فقرات االبعاد، وقد أجمع المحكميف عمى صالحية  الثالثياختبار الذكاء 

  .(2ما وضع لقياسو )ممحؽ 
 
 صدق البناء: -ب

كالذكاء والتفكير واالستدالؿ  االفتراضيةيعد مف أىـ أنواع الصدؽ المستخدـ مع السمات 
ويقصد بصدؽ البناء الدرجة  ،(217،ص 2431ي الختباراتيا )عودة، النظر  اإلطاريشكؿ  ألنو

أو صدؽ  بناء نظريا أو سمة معينة، ويسمى بصدؽ التكويف الفرضياالختبار التي يقيس فييا 
ويوصؼ ،(  Anstasi,1976لتكويف فرضي معيف) االختبار المفيـو ألنو يؤشر مدى قياس

نظرية يتـ التحقؽ منيا  افتراضاتبأنو أكثر أنواع الصدؽ تمثيال لمفيـو الصدؽ، إذ يعتمد عمى 
النظرية  االفتراضاتمع  لالختبار فإذا تطابقت النتائج التجريبية،( Cronbach,1970تجريبيا )

 وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ (،7000)عالـ، دؿ ذلؾ عمى أف االختبار يتمتع بصدؽ البناء
معامؿ صعوبة -القوة التمييزية لمفقرات-االتية: )صالحية الفقراتمف خالؿ المؤشرات  لالختبار
ارتباط درجة المجاؿ بالمجاؿ -معامؿ ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار - القفرات
 .االخر(

 
 : الثبات-2
 والتربوية، إذ النفسية واالختبارات المقاييس في توافرىا ينبغي التي الشروط مف الثبات َيُعد     

 .(Alken,1989:58) ُتقيسو فيما والثبات باالتساؽ واالختبارات المقاييس ىذه َتتسـ أف ينبغي
 – Kuder) 70ريتشاردسوف -"كيودر معادلةاستعماؿ استخراج الثبات بوتـ      

Richardson 20). 
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تقديرية لمعامؿ ثبات االختبارات التي تكوف القيمة تيدؼ ىذه الطريقة إلى التوصؿ لماذ       
وتؤكد عمى الَعالقات القائمة بيف المفردات التي  (،واحد أو صفر)درجات مفرداتيا ثنائية أي إما 

أكثر مف تأكيدىا عمى اتساؽ درجات االختبار بمرور الزمف أو تكافؤىا  االختباريشتمؿ عمييا 
 لالختبارُيعد شرطًا أساسيًا  االختباروتجانس مفردات  صيغ االختبار، اختالؼى الرغـ مف عم

ذا اشتممت أداة القياس عمى  الذي يقيس سمة أحادية البعد، فرعية غير متجانسة فإنو  اختباراتوا 
و لذلؾ فإف ُمعامؿ الثبات الذي َنحُصؿ عميانفراد، جات كؿ منيا عمى يمكف تقدير ثبات در 

 .(212-210: 7000عالـ، ) ،باستعماؿ ىذه الطريقة ُيسمى بػ)معامؿ التجانس(
قدرة مف القدرات  لكػػػؿ الثباتقيـ لحسػػػاب  "70"كيودر ريتشاردسوف  معادلة استعماؿ تـ وقد

 .(21الجدوؿ ) في موضح مثمما ،ةالثالث
 (13جدول )

 االبداعي(-العممي-االبعاد )التحميمي الثالثيقدرات الذكاء لثبات القيم معامالت 
 قيم معامالت الثبات نوع القدرة ت

 1,71 التحميمي 1
 1,73 العممي 2
 1,71 االبداعي 3

 
 القياس أدبيات إلييا تشير التي المعاييػر وفػؽ عمى مقبولة ىذه الثبات ُمعامالت قيـ وُتَعد      

 مقبولة ( ُتَعد0,20عف ) التي تزيد الثبات معامالت قيـ أف إلى ىذه األدبياتتشير  والتقويـ، إذ
 . (274:  7021)أحمد ،

 
 :االبعاد الثالثيالخصائص االحصائية الختبار الذكاء 

تـ استخراج بعض الخصائص اإلحصائية الوصفية لعينة البحث في اختبار الذكاء       
 .(27في الجدوؿ )مبيف ( كما Spssاالبعاد، وباستعماؿ برنامج ) الثالثي
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 (14جدول)
 )التحميمي/العممي/االبداعي(االبعاد الثالثيالختبار الذكاء المؤشرات االحصائية 

المتوسط  المؤشرات االحصائية
 الحسابي

االنحراف  التباين الوسيط
 المعياري

اقل 
 درجة

اعمى 
 درجة

 التفمطح المدى

 -0,174 3,00 3,00 0,00 2,111 7,277 1,000 1,710 القدرة التحميمية قيمة
 1,746 9,11 9,11 1,11 1,619 2,591 3,111 2,817 قيمة القدرة العممية

 1,171 11,11 11,11 1,11 2,198 4,415 4,111 4,217 قيمة القدرة االبداعية  

 

 
 القدرة التحميمية( يمثل منحنى التوزيع االعتدالي الختبار 2شكل )

 
 يمثل منحنى التوزيع االعتدالي الختبار القدرة العممية (3شكل)
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 يمثل منحنى التوزيع االعتدالي الختبار القدرة االبداعية (4شكل)

 اختبار الذكاء بصيغته النهائية: وصف

 ( سؤاؿ مف نوع االختيار مف متعدد موزعيف11تكوف االختبار بصيغتو النيائية مف)       
يس االجزاء)االوؿ/الثاني/الثالث( ( اجزاء تقيس نوعا مف القدرات، اذ تق1( اجزاء، كؿ)4عمى )

وتقيس ، العمميةالقدرات  االجزاء)الرابع/الخامس/السادس(وتقيس ، لتحميميةالقدرات ا
الجزء االوؿ  ء ، عدا( اسئمة لكؿ جز 7، وبواقع)القدرات االبداعيةاالجزاء)السابع/الثامف/التاسع( 

وذلؾ  ( بالتحميمي االحصائي7-7السؤاليف)تـ حذؼ ( سؤاؿ، اذ 7فتكوف مف) لمقدرة التحميمية
تـ ( اسئمة اذ 1، فتكوف مف)لمقدرة التحميميةكذلؾ الجزء الثاني  لضعؼ القوة التميزية ليما ،

، وبعد االنتياء مف اعداد وذلؾ لضعؼ معامؿ الصعوبة  ( بالتحميؿ االحصائي1السؤاؿ)حذؼ 
بار والتحقؽ مف تمتعو بالخصائص السايكومترية ، اصبحت االداة بصيغتيا النيائية جاىزة االخت

 لمتطبيؽ عمى عينة البحث االساسية .

  الوسائل اإلحصائية:

 ( الستخراج النتائج التالية:SPSSالحقيبة االحصائية )استعممت الباحثة       

وغير الموافقيف مف الخبراء في صالحية  مربع كاي: الستخراج داللة الفروؽ بيف الموافقيف/ 2
 .الفقرة

الختبار الفروؽ بيف متوسطي درجات  ،لعينتيف مستقمتيف :(T-testاالختبار التائي )/ 7
 .السيطرة االنتباىية لمقياسنيا في استخراج القوة التمييزية المجموعتيف العميا والد
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قة درجة الفقرة بالدرجة الستخراج عال(: Person Correlationمعامؿ ارتباط بيرسوف )/ 1
 .السيطرة االنتباىية لمقياسالكمية 

الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي لمعرفة  ومعادلة الفا كرونباخ لالتساؽ الداخمي: وقد استخدم /7
 .السيطرة االنتباىية مقياسل
االختبارات التي لمتوصؿ لمقيمة التقديرية لمعامؿ ثبات  :70ريتشاردسوف-معادلة كيودر / 1

  .االبعاد الثالثيالختبار الذكاء  تكوف درجات مفرداتيا ثنائية أي إما )واحد أو صفر(
استخدمت لحساب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية  :معادلة معامؿ االرتباط الثنائي األصيؿ/ 1

 .االبعاد الثالثيالختبار الذكاء 
 .استخدمت في حساب نسبة تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار :معادلة التمييز/ 2
  .استخدمت في حساب صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار: معادلة الصعوبة / 3
داللة الفروؽ االحصائية  الى: استعمؿ لمتعرؼ ( لعينة واحدة T-TESTاالختبار التائي )/ 4

 ،االبعاد الثالثياالنتباىية واختبار الذكاء بيف المتوسطيف الحسابي والفرضي لمقياس السيطرة 
االختبار الزائي لداللة معامؿ االرتباط: استعمؿ لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ االحصائية في / 20

المرحمة -التخصص-االبعاد تبعا )لمجنس الثالثيالعالقة بيف السيطرة االنتباىية واختبار الذكاء 
 .الدراسية(

ي االبعاد ف الثالثيمدى اسياـ الذكاء  الى: استعمؿ لمتعرؼ المتعدد تحميؿ تبايف االنحدار/ 22
  السيطرة االنتباىية.



 

 
  

 
 الفصل الرابع

  عرض النتائج وتفسريها

 
 ى.عرضىالنتائجىوتفسورها
 ى.االستنتاجات
 التوصوات. 

 ى.المقترحات
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 عرض النتائج وتفسيرها 
يتضػػ فذاػػلفذف عرػػؿذفػػرضذلتعاػػيرذف  تػػالتذف تػػيذتػػـذف تلرػػؿذإ ي ػػاذ ػػفذ ػػ ؿذف   ػػثذ

لفالطارذف  ظري،ذك اذيتض فذفددذ ػفذف  قتر ػاتذذف  ا يذل  اقشت اذ عذ تالتذف درفااتذف اا قة
ذلف تلريات.

 . جامعةالة االنتباهية لدى طمبة الهدف األول : التعرف عمى السيطر 
ذف  دؼذ ذ  لف ذذتـذ،ت قيقا ذ قياسذف ايطرة ذتط يؽ ذأفرفدذفال ت ااية ذفلى ذف   الية  رلرته

لاطذ تف  يا اتذإ راليا،ذكافذف (ذطا بذلطا  ة،ذل عدذ عا جةذ444في ةذف   ثذف  ا غذفدداـ)
ذ لعي ة) ذل ا  رفؼ55,024ف  اا ي ذ)ذ( ذفذ(،6,767 عياري ذ قار ة لاطذ  تلف د

ذ55.024)ف  اا ي ذف  ت ا ( ذف  ا غ)عرضلاط ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ  قياس ذدال ةذذ(54ي   عرفة
ذ ذ اات دفـ ذف عرلؽ ذلف دة ذ عي ة ذف تالي ذف تاليةذ(t-test) فال ت ار ذف قي ة ذأف ذظ ر

ذ(،4.45(ذف دذ اتلىذدال ةذ)0,964(ذايذأك رذ فذف قي ةذف تاليةذف جدل ية)3,304ف   ال ة)
ذ(.05ف جدلؿذ)ك اذ  يفذفيذ

 (55جدول )
 السيطرة االنتباهيةوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس متال

 
 العينة

 وسطمتال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 وسطمتال
 فرضيال

القيمة 
 التائية

 المحسوبة

القيمة 
 التائية

 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0,05 

 ةدال 5,960 3,354 54 6,767 55,520 400

تشيرذف  تيجةذفف هذففذطل ةذجا عةذلفاطذي تلكلفذايطرةذف ت ااية،ذلترىذف  ا ثةذففذالهذذذذذذذ
ذلت اجـ ذف  ا ية، ذف  ظريذ لدرفاة ذفالطار ذ ع ذل تاقة ذ  طقية ذرؤية)فيز ؾذذف  تيجة ذ ع  تالج ا

لكا عل(ذ لايطرةذفال ت اايةذفي اذطر لهذ فذففذلفيذفالفرفدذيؤديذف ىذشعلرذف عردذ ا ايطرةذفلىذ
ذليعدذ ذفرفدية، ذ رلرة ذف  طأ ذف  ثيرفتذلفالاتجا اتذلتقليـ فالفكارذلفالفعاؿذلفلىذف ررفعذ يف

ذرلر ذ ف ذرلرة ذف عرد، ذف ت اه ذفلى ذلففية ذايطرة ذي ثؿ ذلف لي ذف لفتيذذف لفي ف ت ظيـ
(posner&rathbart,1998:115ذالفذ ذف لفيذتد ؿذض فذف ع لياتذف ت عيلية ذلففذايطرة ،)

ذفيذ ذيا ـ ذ دلره ذلالف ذ ذ  ا، ذف عقليذ ل ثيرفتذف   ت ه ذ دىذف ت ثيؿ ذفيذف ـ ذتا ـ ذف ايطرة اله
ذف    ةذ ذ ا  دؼذأل ذ اصذف  ثيرفتذف  ترلة ذل شكؿ ذف  ثيرفت، ذلكشؼذ رالصذتلؾ ت ليؿ

(zelazo,2004:12.)ذذ
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ذ)ذذذذذذذ ذلشايلس ذ لر اف ذفشار ذ ا ع ليةذNorman and Shalliceلقد ذف لفي ذفف ذف ى )
فال ت اايةذلف  اؤل ةذففذف  رفق ةذلف ايطرةذفلىذت عيلذف  عرفةذتعرؼذ ااـذ)ف  ظاـذف ت عيلي(ذلالذ

 Sternberg رغ)يقا ؿذف لظيعةذف ت عيليةذل اذلرفءذف  عرفةذفلذف  كل اتذلف تيذفشارذف ي اذاتير 
 اذلرفءذف  عرفةذتعدذف لياتذت عيليةذتايطرذةذةذ للكاءذ،ذفلذففذف ليث ثي(ذفيذف  ظريةذف 1986,

ذف  كل ةذ للكاءذالفذف ت طيطذلف  رفق ةذلف تقييـذ ألفكارذالذف جزءذ فلىذكافةذف ع لياتذف  عرفية
ذ ذلف ت ظيـ ذ، ذف  عرفة ذلرفء ذ ع لياتذ ا ذلف ت كـ ذ فذف ايطرة ذ  لذف   ـ  ل شاطذف  عرفيذف  لجه

ذ(.0002406 لقؼذ اذضرلريذلفااايذفيذتعافؿذف عردذ عذف  لقؼذ)ف دذف  افظذل  ر،

 . ةجامعالاالبعاد لدى طمبة  الثالثيالهدف الثاني: التعرف عمى الذكاء 
(ذطا بذلطا  ة،ذلفشارتذ444 ت قيؽذالفذف  دؼذتـذت ليؿذفجا اتذفي ةذف   ثذف  ا غة)ذ

ذف   ثف  تالتذففذ ذف ذفي ة ذفلىذ تلاطذ اا يذال ت ارذف لكاء  لقدرةذفال عاد)ذث ثيقدذ رللف
ذل ا  رفؼذ عياري3,454)قدرهذ(ف ت ليلية ذف  تلاطذف  اا يذ عذ(0,657)قدرهذ( ذ قار ة ،ذلف د

ذلف  ا غ) ذف  تلاطذ4.5ف  تلاطذف عرضيذ   ت ار ذفقؿذ ف ذت يفذففذف  تلاطذف  اا يذ لعي ة )
تـذفاتع اؿذفال ت ارذف تاليذذفلفذكافذف عرؽذدفؿذف راليافي اذل غرضذف تأكدذذف عرضيذ   ت ار،

ذلف  ا غة) ذف   ال ة ذف تالية ذف قي ة ذفف ذلت يف ذلف دة ذ02,650 عي ة ذف تاليةذذففلى( ذف قي ة  ف
ذ(،ذلالفذيع يذففذف عرؽذ399رية)(ذل درجةذ 4,45(ذف دذ اتلىذدال ة)0,964ف جدل يةذلف  ا غة)

ذ ذف لكاء ذال ت ار ذف  اا ي ذف  تلاط ذ قار ة ذلف د ذف راليا، ذف ع لية(ذف ث ثيدفؿ ذفال عاد) لقدرة
(،ذت يفذ6(،ذ ا  تلاطذف عرضيذ   ت ارذلف  ا غ)0,649قدره)ذ(ذل ا  رفؼذ عياري2,808)لف  ا غ

ذتـذ ذف عرؽ ذدال ة ذل  عرفة ذ   ت ار، ذف عرضي ذف  تلاط ذ ف ذفقؿ ذ لعي ة ذف  اا ي ذف  تلاط فف
ذففلىلايذذ(39,284فات دفـذفال ت ارذف تاليذ عي ةذلف دة،ذفلذ لغتذف قي ةذف تاليةذف   ال ة)

ذلف  ا غة) ذف جدل ية ذف تالية ذف قي ة ذ اتلىذدال ة)0,964 ف ذف د ذ رية)4,45( ذل درجة (،ذ399(
ذ ذف لكاء ذال ت ار ذف  اا ي ذف  تلاط ذ قار ة ذف د ذفال دففية(ذف ث ثيلكل ؾ ذفال عاد) لقدرة

ذقدره)4,248لف  ا غة) ذ عياري ذل ا  رفؼ ذلف  ا غ)2,499( ذف عرضي ذ ا  تلاط ذففذ6( ذت يف ،)
-Tفال ت ارذف تاليذ عي ةذلف دة)ذف عرضي،ذلف دذفاتع اؿ فذف  تلاطذذففلىف  تلاطذف  اا يذ

test(ذلف  ا غة ذف   ال ة ذف تالية ذف قي ة ذفف ذت يف ذف عرلؽ، ذدال ة ذ  عرفة ذ07,476(  فذذففلى(
ذف جدل يةذلف  ا غة) ذف تالية (،ذلالفذ399(ذل درجةذ رية)4,45(ذف دذ اتلىذدال ة)0,964ف قي ة
ذذذذذ(.06ك اذ  يفذفيذجدلؿ)ذل را حذ تلاطذف  جت عذيع يذففذف عرؽذدفؿذف راليا
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 (56جدول )

 االبعاد الثالثيلمذكاء  الختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية

 المجال
 العينة
 

 وسطمتال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 وسطمتال
 لفرضيا

القيمة 
 التائية

 المحسوبة

القيمة 
 التائية

 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0,05 

 12,651 4.5 1,656 3,450 400 تحليلي

1,060 

 دالة

 ةدال 30,264 6 1,600 2,616 400 عملي

 ةدال 16,066 6 2,000 4,206 400 ابداعي

ذذذذذذذذ ذف لكاء ذي تلكلف ذلفاط ذجا عة ذطل ة ذفف ذفف ه ذف  تيجة ذ لقدرفتذف ث ثيتشير ذفال عاد
،ذفقؿذ فذ تلاطذف  جت عذف ليذي ت يذف يهذففرفدذف عي ةذفال دففية(ذ كفذ درجة-ف ع لية-)ف ت ليلية

ذ ذاله ذفف ذف  ا ثة ذف  ا يةذف  تيجةلترى ذ لدرفاة ذف  ظري ذفالطار ذ ع ذل تاقة ذلت اجـذ  طقية ،
عادذفي اذطر هذ فذففذا ا ؾذف عديدذ فذف عق اتذفال ذف ث ثي)اتير  رغ(ذ للكاءذ ظرية تالج اذ عذ

ذف  ذف لكاء ذ فذتطلر ذ فذذيث ثلف تيذت د ذيرفاا)اتير  رغ( ذف عق اتذك ا ذاله ذل فذفاـ فال عاد،
ذ ذايذف تلقعاتذف ال ية ذف ش رية ذفلذ تىذ فذ  ؿذ  رته ذفال اء ذفل ذفالدفرة ذف  عل يفذفل  ف

فر ابذف ع ؿ،ذلف تيذتقلدذف ىذفدفءذ   عضذغا  ا،ذلقدذت دفذالهذف ع ليةذفيذف  دراةذل ك  اذ
ذل أل ذال ذل ا تا ي ذفي ا، ذت ت ي ذتقلد اذتاؼذال ذف تي ذاي ذفقط ذف    عضة ذف لكاء ذدرجات ر ح

ذ)ف عق ةذف ثا ية(ذايذف شعلرذف ش ريذ  لترفجعذلفدـذف تقدـ،ذل كفذف تلقعاتذف ال يةذفيضا.ذف ا
 لعردذ عدـذف كعاية،ذلت تلؼذففذف تلقعاتذف ال يةذ فذق ؿذفال ريفذفيذففذ ردرااذالذف عردذ

رلؿذف ىذفقرىذطاقته،ذفا عردذف ليذيت تعذ ا لكاءذ عاه،ذلف تيذت ر هذ فذف ع ؿذلفال جازذلف لذ
ذفيجا يذ  لذف قدرةذفلىذف ؿذفالشياء.ذذف ث ثي ذل ديهذفتجاه فال عادذيت يزذ ا ععا يةذف ش رية.

ذفيذف لرلؿذ للكاءذ ذف ثا ثة( ذ)ف عق ة ذف يذ قصذف   الجذفاليجا يةذفيذ ياةذذف ث ثيف ا فال عاد
فال عادذياتطيعلفذدفل اذفيجادذش صذ ؤثرذفلذذف ث ثيذف عرد،ذ  ع ىذففذفالش اصذلليذف لكاء

ذ ذتث ي ـذففذف لقلعذفيذفكثرذفيذ يات ـ ذ فذطاقات ـذفلذفيذ االتذكثيرة ياافداـذفيذفالفادة
ف عشؿذلتلجي  ـذ  لذف  جاح.ذلقدذي عزذف  علـذط  هذ فذ  ؿذفجرفءذ قاشذ لاعذفيذغرفةذ

ذ ذقدرفتذف لكاء ذفات دفـ ذفيه ذ)ف ت ليليذف ث ثيف رؼذيتـ ذ كفذف دذ-ف ع لي-فال عاد فال دففي(،
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ذتتطلبذ ذف تي ذفال ت ارفت ذفل ذ تعدد، ذ ف ذفال تيار ذف ت ارفت ذفات دفـ ذيتـ ذ طل ة ذاؤالء تقييـ
فاترجاعذف  علل اتذفقط،ذأيذف تقييـذالذيترؿذ  الياذ  اذتـذتدرياه،ذل فذجا بذف رذفا هذ فذ

- تقيي  ـذفيذف قدرفت)ف ت ليليةذف لفكرةذثـذف قياـذريقةذتعت دذفلىغيرذف   لـذففذيدرسذف طل ةذ ط
ذفال دففية(-ف ع لية ذف ى ذا ا ذفالشارة ذلتجدر ذف قدرفت)ف ت ليليةذف تأكيد، ذتقييـ ذفف -ف ع لية-فلى

ذ(.40-039ذ2446فال دففية(ذيك ؿذلالذي ؿذ  ؿذف تقييـذف تقليديذ)ف لذجادل،
ذ

النتباهية والذكاء لسيطرة ااالعالقة االرتباطية بين قوة و  اتجاه التعرف عمى الهدف الثالث:
 .جامعةاللدى طمبة  االبعاد الثالثي
ذل ذذذذذذذ ذت قيؽ ذ ف ذ ااتع اؿ ذف  ا ثة ذقا ت ذف  دؼ ذ)الف ذفال عا ؿ   اابذذف  تعدد(رت اط

ذفالرت اط ذف ذات عا ؿ ذف كلية ذف درجات ذ قياسذف ايطرةذت يف ذفلى ذف عي ة ذففرفد ذفلي ا يذ رؿ
ف ع قةذلفتذدال ةذذالهفال عادذك ذفلىذ دة،ذل لت قؽذ فذففذذف ث ثيفال ت اايةذلف ت ارذف لكاءذ
،ذك اذ  يفذفيذذفال ت ارذف تاليذ لتعرؼذفلىذدال ةذ عا ؿذفالرت اط لفذف راليةذتـذفات دفـذقا

ذ(07ف جدلؿ)
 (57جدول)

 االبعاد الثالثيواختبار الذكاء  مقياس السيطرة االنتباهيةل عامالت ارتباط الدرجات الكميةم
 االبداعية(-العممية-لمقدرات)التحميمية

السيطرة االنتباهية 
واختبار الذكاء 

 االبعاد الثالثي

القيمة التائية  معامل االرتباط
لداللة معامل 

 االرتباط

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى الداللة
0,05 

 السيطرة االنتباهية
 القدرة التحليلية/

0,365 53,646 
 

 
5,660 

 

 
 دالة

السيطرة االنتباهية 
 القدرة العملية/

0,376 56,666 
 

 
5,660 

 
 دالة

السيطرة االنتباهية 
 القدرة االبداعية/

0,655 57,707  
5,660 

 
 دالة

ذذذذذذذ ذلف لكاء ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ يف ذفالرت اط ذ عا  ت ذفف ذفف ه ذف جدلؿ ذ ف ذف ث ثيت يف
فال دففية(ذدف ةذف رالياذالفذف قيـذف تاليةذف   ال ةذفك رذ فذ-ف ع لية-فال عادذ لقدرفت)ف ت ليلية

ذف ايطرةذ ذ يف ذف راليا ذلدف ة ذ لج ة ذف قة ذتلجد ذف ه ذفلى ذيدؿ ذ  ا ذف جدل ية ذف تالية ف قي ة
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ذلف لك ذفال ت ااية ذلف ع ليذف ث ثياء ذ)ف ت ليلي ذ ففيلفال دذفال عاد ذفكده ذ ا ذلالف لر افذ(،
ففذف  رفق ةذذلف  اؤلؿ(،ذلففذف لفيذ ا ع ليةذفال ت اايةذNorman&Shallicc, 1985لشا يس)

ذف ت عيلية ذف ت عيلي(ذلالذيقا ؿذف لظيعة ذ)ف  ظاـ ذلف تيذفطلؽذفلي ا لف تيذتايطرذفلىذذلف ايطرة
ذ.(Sternberg,1986لف تيذفشارذف ي ا)ذكافةذف تعلي ات

بين السيطرة االنتباهية ة الفروق في العالقة االرتباطية لالتعرف عمى دال  بع:االر  الهدف
)الجنس/التخصص/المرحمة عمى وفق متغيرات  جامعةاللدى طمبة االبعاد  الثالثيوالذكاء 

 الدراسية(.

ذل ذذذذذذ ذت قيؽ ذف  دؼ ف ذ عا ؿذالف ذقيـ ذ اات رفج ذف  ا ثة ذذقا ت ذف  تعدد   اابذفالرت اط
لدرجات ـذفلىذكؿذقدرةذ فذقدرفتذذ يفذدرجاتذففرفدذف عي ةذفيذ قياسذف ايطرةذفال ت اايةذف ع قة
 للكلرذلفال اثذل لت رصذف عل يذلفال اا يذل ل رف ؿذف درفايةذفالر عةذذفال عادذف ث ثيف لكاءذ

لتذ،ذثـذفاتع ؿذفال ت ارذف زفليذ دال ةذف عرلؽذ يفذ عا ليذفالرت اط،ذفكا تذف  تاك ذفلىذ دة
ذ.(08)ذفيذف جدلؿذةك اذ  ي 

 (58جدول)

االبعاد تبعا  الثالثيلفروق في العالقة بين السيطرة االنتباهية والذكاء لداللة ا االختبار الزائي
 (الجنسلمتغير)

السيطرة االنتباهية 
 الثالثيوالذكاء 

 االبعاد

القيمة  معامل االرتباط الجنس
المعيارية 

 لمعامل االرتباط

القيمة 
 الزائية

 حسوبةمال

القيمة 
الزائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(0,05) 

السيطرة االنتباهية 
 والقدرة التحليلية

 ذكور
 اناث

0,103 
0,166 

 

0,106 
0,162 

0,155 1,060 
 
 

 غير دالة

السيطرة االنتباهية 
 والقدرة العملية

 ذكور
 اناث

0,344 
0,340 

0,360 
0,354 

 
0,056 

 
1,060 

 غير دالة

االنتباهية السيطرة 
 والقدرة االبداعية

 ذكور
 اناث

0,545 
0,204 

0,611 
0,304 

 دالة 1,060 2,061

ذف ايطرةذذذذذذذ ذ يف ذف ع قات ذفي ذف راليا ذدف ة ذفرلؽ ذتلجد ذال ذف ه ذفف ه ذف  تالت فظ رت
ذ  تغيرذف ج س)لكلر/ف اث(ذلل ؾذالفذف قي ةذ ذف ت ليليةذلف ع ليةذت عا فال ت اايةذلك ذ فذف قدرة

ذفالرت اطذفرغر ذ عا ؿ ذ دال ة ذف   ال ة ذفدذف زفلية ذف جدل ية، ذف زفلية ذف قي ة ذ يفذذف ف ف ع قة
ف ايطرةذفال ت اايةذلف قدرةذفال دففيةذظ رتذفرلؽذ يفذف ج ايفذفلذكا تذف قي ةذف زفليةذف   ال ةذ
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ذف قي  ذ ف ذلذفك ر ذف جدل ية ذف زفلية ذ ة ذلف   لث ذف درفاات ذتشر ذل ـ ذف لكلر، فا ؿذذر تأثيرا ح
اايةذلي كفذتعايرذل ؾذةذفال عادذفيذف لكاءذلف ايطرةذفال ت ث ثيف ج سذفيذف ع قةذ يفذف قدرفتذف 

ذف طل ة ذلف لية(ذ اف ذ)ت ليلية ذقدرفت ذت قيؽذذي تلكلف ذفي ذف ت اا ـ ذفلى ذايطرة ذفكثر يجعل ـ
 يفذ اتلىذ فذف  جاحذلف ط لحذ غضذف  ظرذففذج ا ـ،ذف اذفي اذي صذف عرلؽذفيذف ع قةذ

ذفال دففية( ذفال ت اايةذل)ف قدرة ذ يفذاليفذذ،ف ايطرة ذدرفااتذتعارذف عرلؽذفيذف ع قة ف ذتلجد
،ذلقدذتعارذف  ا ثةذ افذف عرلؽذفيذف ع قةذل را حذف لكلرذيرجعذلفقاذ  تغيرذف ج سذف  تغيريف

ذف يا اذف ىذتلففرذ يلاتذ عرفيةذ  تلعةذتجعل ـذفكثرذف دففاذ فذفال اث.

ذ(59جدول)
االبعاد تبعا  الثالثيفروق في العالقة بين السيطرة االنتباهية والذكاء لداللة ال االختبار الزائي

 .لمتغير)التخصص(
السيطرة االنتباهية 

 االبعاد الثالثيوالذكاء 
 

 التخصص
 
 

 
معامل 
 االرتباط

القيمة 
المعيارية 
لمعامل 
 االرتباط

القيمة 
الزائية 

 حسوبةمال

القيمة 
 الزائية

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(0,05) 

السيطرة االنتباهية 
 والقدرة التحليلية

 علمي
 انساني

0,301 
0,266 

 

0,315 
0,200 

0,143 
 

1,060 
 
 
 

 
 ةدالغير 

السيطرة االنتباهية 
 والقدرة العملية

 علمي
 انساني

0,464 
0,100 

0,504 
0,203 

2,666 
 

1,060 
 

 ةدال

 السيطرة االنتباهية
 والقدرة االبداعية

 علمي
 انساني

0,460 
0,306 

 

0,510 
0,321 

 ةدالغير  1,060 1,666

 

فظ رتذف  تالتذفف هذف هذالذتلجدذفرلؽذدف ةذف رالياذفيذ عا  تذفالرت اطذ يفذف ايطرةذذذذذذذ
ذف زفلية ذكا تذف قيـ ذفل ذ  تغيرذف ت رص، ذت عا ذ)ف ت ليلة/فال دففية( ذلف قدرة ف   ال ةذذفال ت ااية

ذفقدذ ذف ع لية ذلف قدرة ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ يف ذف ع قة ذفدى ذف جدل ية، ذف زفلية ذف قي ة ذ ف فرغر
ذالهذ ذفف ذف  ا ثة ذلترى ذف ت رصذف عل ي، ذل را ح ذف رالية ذلفتذدال ة ذفرلؽ ظ رتذا اؾ

ذ ذاـ ذف عل ي ذف ت رص ذطل ة ذكلف ذ  طقية ذف عف  تيجة ذ لجا ب ذلتدفلؿ ذ  اراة يذ لفكثر
ذفيذف لظال ثؿ)ف   ت ذلزيادة ذف ت ااية ذي تاجذف ىذايطرة ذلف ليذ دلره ؼذف ت عيليةذ رفتذف ع لية(

ذلالفذ اذظ رذ ا ياذفيذف  تيجة.
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  (20) جدول

االبعاد تبعا  الثالثياالختبار الزائي لداللة الفروق في العالقة بين السيطرة االنتباهية والذكاء 
ذلمتغير)المرحمة الدراسية(

السيطرة 
 االنتباهية
والذكاء 
 الثالثي
 االبعاد

المرحلة 
 الدراسية

قيمة معامل 
 االرتباط

القيمة 
المعيارية 
لمعامل 
 االرتباط

القيمة 
الزائية 
 المحسوبة

القيمة 
الزائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السيطرة 
االنتباهية 
والقدرة 
 التحليلية

 االول
 

 الثاني

0,236 
 

0,066 

0,245 
 

0,060 

 
1,100 

 
1,060 

 
 غير دالة

 االول
 

 الثالث

0,236 
 

0,365 

0,245 
 

0,363 

 
0,066 

 
1,060 

 
 غير دالة

 االول
 

 الرابع

0,236 
 

0,503 

0,245 
 

0,556 

 
2,236 

 
1,060 

 
 دالة

 الثاني
 

 الثالث

0,066 
 

0,366 

0,060 
 

0,363 

 
2,050 

 
1,060 

 
 دالة

 الثاني
 

 الرابع

0,066 
 

0,503 

0,060 
 

0,556 

 
3,262 

 
1,060 

 
 دالة

 الثالث
 

 الرابع

0,365 
 

0,503 

0,363 
 

0,556 

 
1,165 

 
1,060 

 
 غير دالة

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 االول
 

 الثاني

0,513 
 

0,361 

0,560 
 

0,304 

 
1,206 

 
1,060 

 
 غير دالة

 االول
 

 الثالث

0,513 
 

0,300 

0,560 
 

0,563 

 
0,05 

 
1,060 

 
 دالة غير

 االول
 

 الرابع

0,513 
 

0,126 

0,560 
 

0,131 

 
3,156 

 
1,060 

 
 دالة
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السيطرة 
االنتباهية 
والقدرة 
 العملية

 الثالث
 

 الثاني

0,361 
 

0,300 

0,304 
 

0,563 

 
1,112 

 
1,060 

 
 غير دالة

 الثاني
 الرابع

0,361 
 

0,126 

0,304 
 

0,131 

 
1,665 

 
1,060 

 
 غير دال

 الثالث
 

 الرابع

0,300 
 

0,126 

0,563 
 

0,131 

 
2,060 

 
1,060 

 
 دالة

 
 
 
 
 

السيطرة 
االنتباهية 
والقدرة 
 االبداعية

 االول
 

 الثاني

0,540 
 

0,623 

0,604 
 

0,633 

 
0,664 

 
1,060 

 
 غير دالة

 االول
 

 الثالث

0,540 
 

0,566 

0,604 
 

0,666 

 
0,525 

 
1,060 

 
 غير دالة

 االول
 

 الرابع

0,540 
 

0,642 

0,604 
 

0,666 

 
1,163 

 
1,060 

 
 غير دالة

 الثاني
 

 الثالث

0,623 
 

0,566 

0,633 
 

0,666 

 
0,362 

 
1,060 

 
 غير دالة

 الثاني
 

 الرابع

0,623 
 

0,642 

0,633 
 

0,666 

 
0,234 

 
1,060 

 
 غير دالة

 الثالث
 

 الرابع

0,566 
 

0,642 

0,666 
 

0,666 

 
0,614 

 
1,060 

 
 غير دالة

فال ت اايةذلف قدرةذف ت ليليةذت يفذ تالتذف جدلؿذفف هذففذف عرلؽذفيذف ع قةذ يفذف ايطرةذذذذذذذذ
ذ ل ر لةذف درفاية)فاللؿذلف ثا ي/ف ثا ثذلف رف ع/فاللؿذلف ثا ث(ذغيرذدف ةذف راليا،ذفلذكا تذ ت عا

ذيدؿذفلىذف هذ يسذا اؾ فرلؽذفيذذف قي ةذف زفليةذف   ال ةذفقؿذ فذف قي ةذف زفليةذ جدل يةذ  ا
ذفرلذ ذا ا ؾ ذلفف ذف درفاية ذف  ر لة ذ  له ذت عا ذلف رف ع/ف ثا يذف ع قة ذ ل ر لة)فاللؿ ذف ع قة ذفي ؽ

لف ثا ث/ف ثا يذلف رف ع(ذفلذكا تذف قي ةذف زفليةذف   ال ةذفك رذ فذف قي ةذف زفليةذف جدل يةذل را حذ
ف  رف ؿ)ف رف عذلف ثا ثذلف رف ع(ذف اذف عرلؽذفيذف ع قةذ يفذف ايطرةذفال ت اايةذلف قدرةذف ع ليةذف ذ

ف)فاللؿذلف ثا ي/فاللؿذلف ثا ث/ف ثا يذلف ثا ث/ف ثا يذلف رف ع(ذلل ؾذالفذتلجدذفرلؽذ يفذف  ر لتي
ف قي ةذف زفليةذف   ال ةذ لدال ةذ عا ؿذفالرت اطذفقؿذ فذف قي ةذف زفليةذف جدل يةذلا ا ؾذفرلؽذدف ةذ
فذف رالياذ يفذف ايطرةذفال ت اايةذلف قدرةذف ع ليةذ ل رف ؿ)فاللؿذلف رف ع/ف ثا ثذلف رف ع(ذلل ؾذال

ذلف ثا ث(،ذ ذف  ر لتيف)فاللؿ ذل را ح ذف جدل ة ذف زفلية ذف قي ة ذ ف ذفك ر ذف   ال ة ذف زفلية ف قي ة
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ف ع ريةذتتضحذ تقدـذف  ر لةذفال عادذذث ثي   ظذففذف عرلؽذ يفذف ايطرةذفال ت اايةذلف لكاءذف 
ذف  تيجةذتتعؽذ عذرف ذف ر طذ يفذف  رالذ(Sternberg,1986)يذاتير  رغلاله صذفيذضرلرة

ذف ع ذلف  رالص ذتتطلرفالجت افية ذلف تي ذف  عرفيةذذايل لجية ذف عرد ذ  رفت ذ يف ذف ع ر  تقدـ
ذل رالرهذف عايل لجية.

االنتباهية لدى  السيطرةاالبعاد في  الثالثيسهام الذكاء ا التعرف عمى مدى الهدف الخامس:
 .ةجامعالطمبة 
) عا ؿذفال  دفرذف  تعددذف قيااي(ذ لتعرؼذفلىذذ لت قؽذ فذالفذف  دؼذفاتع لتذف  ا ثةذذذذذذ

 ؾذتـذ اابذفال عادذفلىذف ايطرةذفال ت ااية،ذل لت قؽذ فذلذف ث ثي دىذفا اـذقدرفتذف لكاءذ
ك اذ  يفذفيذفال عادذلف ايطرةذفال ت اايةذذذف ث ثي يفذقدرفتذف لكاءذذف  تعدد عا ؿذفالرت اطذ

ذ.(20ف جدلؿ)

 (25جدول)
 حميمي/العممي/االبداعي( في السيطرة االنتباهيةتاالبعاد )ال الثالثيبين الذكاء  متعدداالرتباط ال

 الثالثيقدرات الذكاء 
االبعاد والسيطرة 

 االنتباهية

 بداعياال عمميال تحميميال
0,563 

 
0,579 0,635 

ذذذذذذذ ذ يف ذف راليا ذدف ة ذفرت اطية ذف قة ذا اؾ ذفف ذفف ه ذف جدلؿ ذ ف ذف لكاءذليت يف قدرفت
ذقيـذفال عادذف ث ثي ذ قار ة ذطريؽ ذفف ذلل ؾ ذفال ت ااية ذلف ايطرة )ف ت ليلي/ف ع لي/فال دففي(

ذ ع ذفف ه ذف جدل يةذفالرت اط ذ اتلى4.498لف  ا غة)ذف قي ة ذف د ذل درجةذ4.45)ذدال ةذ( )
تـذذفال عادذككؿذفيذف ايطرةذفال ت اايةذف ث ثيل  عرفةذ دىذفا اـذقدرفتذف لكاءذ،ذذ(399 رية)

ذ.(22ؿذت ايفذفال  دفرذك اذ  يفذفيذجدلؿ)فجرفءذت لي

ذ
 (22) جدول

االبعاد( في  الثالثي)الذكاء  إلسهامتحميل تباين االنحدار لمتعرف عمى الداللة االحصائية 
 السيطرة االنتباهية
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 مصدر التباين

S.V 

مجموع 
 المربعات
S.S 

 
 درجة الحرية

D.F 

متوسط 
 المربعات
M.S 
 

 القيمة
 الفائية

 المحسوبة

القيمة 
 الفائية

 الجدولية

مستوى 
 الداللة

(0,05) 

ذذ2750,644ذ3ذ8254ذفال  دفر
ذ048,798

ذ
ذ2,64

ذ
ذدف ة ذ25,290ذ396ذ04405ذف  ت قي

ذ399ذ08274ذف كلي
ذذذذذذذ ذف لكاء ذفف ذت يف ذفف ه ذف جدلؿ )ف ت ليلي/ف ع لي/فال دففي(ذ لقدرفتذفال عادذف ث ثي ف

يااليذرعر،ذذج يع اذتا ـذ دال ةذف راليةذفيذف ايطرةذفال ت ااية،ذفيذففذفال  دفرذ ع ليذلال
ذفال  دفر) ذت ايف ذ ت ليؿ ذف   ال ة ذف عالية ذف قي ة ذ لغت ذف قي ةذ048,798فل ذ ف ذففلى ذلاي )

ل لتعرؼذفلىذ(،ذ3/396ية)لدرجةذ رذ(ذ4,45(ذف دذ اتلىذدال ة)2,64ف عاليةذف جدل يةذف  ا غة)
ذ ذقدرفتذف لكاء ذ ف ذقدرة ذف  ا يذ كؿ ذتـذذف ث ثيفالا اـ ذفقد فال عاد)ف ت ليلي/ف ع لي/فال دففي(

ذ.(23ك اذ  يفذفيذجدلؿ)(ذBetaفات رفجذ عا ؿ) يتاذ

 (23جدول)

 الثالثي( لمذكاء Tالنسبي وداللتها االحصائية ) لإلسهاممعامل بيتا 
 االبعاد)التحميمي/العممي/االبداعي( في السيطرة االنتباهية

قدرات 
الذكاء 
 الثالثي
 االبعاد

 
 

االرتباط 
 المتعدد

R 

معامل 
 التحديد
R2 

معامل)بيتا( 
 المعيارية

القيمة 
 التائية

 حسوبةمال

القيمة 
 التائية

 الجدولية
 

مستوى 
 الداللة

(0.03) 

  57,403 0,563 0,607 0,666 تحليل
5,660 

 ةدال

 ةدال 70,367 0,467 عملي

 ةدال 77,766 0,305 ابداعي

ذذذذذ



 عرض النتائج وتفسيرها  ... فصــــــل الرابعال
66 

ذف جدلؿذفف ذذذذذذ ذت يفذ ف ذف لكاء ذفف ج يع اذذ(فال دففي-ف ع لي-ف ت ليلي)ذفال عادذف ث ثيه
تا ـذ دال ةذف راليةذفيذف ايطرةذفال ت ااية،ذفلذ لغتذف قيـذف عاليةذف   ال ةذففلىذ فذف قي ةذ

ذ ذف  ا غة)ف عالية ذدال ة)0,964ف جدل ية ذ اتلى ذف د ذ رية)4,45( ذلدرجة ذ ـذ3-396( ذفل ،)
ذ ذف  ا ثة ذت رؿ ذف لكاء ذفا اـ ذدرجة ذت ال ت ذاا قة ذدرفاات -فال عاد)ف ت ليليذف ث ثيفلى

ذذذفال دففي(ذفيذف ايطرةذفال ت اايةذ غرضذ لفز ت اذ عذف درفاةذف  ا ية.-ف ع لي

 :االستنتاجات

ذ0 اذيأتيفيذضلءذف  تالتذف تيذتـذف تلرؿذف ي اذفيذف درفاةذف  ا يةذتات تتذف  ا ثةذذذذذذذذ

 ايطرةذف ت ااية.ي تلكلفذطل ةذجا عةذلفاطذذفف 
 ق ل ةفال عادذ درجةذذف ث ثيلكاءذف ذي تلكلفذطل ةذجا عةذلفاطذفف . 
 فال عاد.ذف ث ثيف قةذدف ةذف رالياذ يفذف ايطرةذفال ت اايةذف لكاءذذتلجد 
 ت عاذذلف ع ليةذفرلؽذدف ةذف رالياذفيذف ع قةذ يفذف ايطرةذفال ت اايةذلف قدرةذف ت ليليةذالذتلجد

  تغيرذف ج س)لكلر/ف اث(ذلا ا ؾذفرلؽذ يفذف ايطرةذفال ت اايةذلف قدرةذفال دففيةذت عاذ  تغيرذ
 ف ج سذل را حذف لكلر.

 ذتلجد ذف ت ذال ذلف قدرة ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ يف ذدف ة ذ  تغيرذفرلؽ ذت عا ذلفال دففية ليلية
ذف ع ليةذ ذلف قدرة ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ يف ذف ع قة ذفي ذفرلؽ ذلا ا ؾ ف ت رص)فل ي/ف اا ي(،

 ت عاذ  تغيرذف ت رصذل را حذف ت رصذف عل ي.
 ذف درفاية)فاللؿذذ ذ ل ر لة ذت عا ذف ت ليلية ذلف قدرة ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ يف ذف عرلؽذفيذف ع قة فف

ذف عرلؽذفيذف ع قةذ يفذف ايطرةذذ ثذلف رف ع/فاللؿذلف ثا ث(ذغيرذدف ةذف راليالف ثا ي/ف ثا ف ا
ذلف ثا ث/ف ثا يذ ذلف ثا ي/فاللؿ ذف  ر لتيف)فاللؿ ذ يف ذفرلؽ ذتلجد ذف  ذف ع لية ذلف قدرة فال ت ااية

ذفال ت ااية ذف ايطرة ذ يف ذف راليا ذدف ة ذفرلؽ ذلا ا ؾ ذلف رف ع(، ذف ع ليةذذلف ثا ث/ف ثا ي لف قدرة
  ل رف ؿ)فاللؿذلف رف ع/ف ثا ثذلف رف ع(.

 فال عادذفلىذف ايطرةذفال ت ااية.ذف ث ثيفا اـذللذدال ةذف راليةذ للكاءذذيلجد 
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 :التوصيات

 اةذف  ا يةذتلريذف  ا ثةذ االتي0 تالتذف درفذفات ادفذف ى
 تجعؿذف ط بذقادريفذفلىذذفالاترفتيجيةاترفتيجياتذففادةذف تركيزذلالهذفتدريبذف طل ةذفلىذ

ف ت ليؿذف اريعذ فذف تركيزذف دف ليذ   ت اهذف ىذف تركيزذف  ارجيذ  اذياافداـذفلىذزيادةذ
 قدرفت ـذف ت ليليةذلف ع ليةذلفال دففية.

 ذ ذف لكاء ذ قدرفت ذف  رت طة ذف   عزفت ذفلى ذف تركيز ذفي ذلا يًا ذف طل ة ذف ث ثيت ريف
 .ع ليةذلفال دففية(فال عاد)ف ت ليليةذلف 

 لت ري  ـذفلىذالفذف  لعذ فذف تركيزيفذ عالدت  اذذ(ف شديد-ف ضيؽ)تدريبذف طل ةذفلىذف تركيزذ
 .فيذف تقربذفلذفال تعادذففذف   عزفتذلفتذف رلةذ ا    ةذل  ؿذف ل ظةذف   اا ة

 ذلف لكاءفت ذف قدرفت ذأ لفع ذت  يِة ذ  ل ذف طل ة ذف ايطرةذذتلجيه ذفف ذفضً  ذي تلكل  ا، ف تي
ذ  ؿذ ذل ف ذل لضلفاتذدرفاية ذ لفد ذت تلي ذلأ شطة ذتعلي ية ذ  اات ذ  ؿ ذ ف فال ت ااية

  رف تذثقافيةذلتر ليةذدف ؿذف  ؤاااتذف تعلي يةذلف تر ليةذت  يذاليفذف  تغيريف.
 عادذ تعليدذطل ت ـذفال ذف ث ثيت ريرذف  يلاتذف تدريايةذ أا يةذف قدرفتذف  تض  ةذفيذف لكاءذ

لتدري  ـذفلي اذ فذ  ؿذطرفلؽذف تدريسذف تيذياتع لل  اذلف تيذتؤكدذفلىذف تعكيرذلفإل دفعذ
 ل يسذف تلقيفذلف  عظذفآل ي.

ذ
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 :المقترحات
ذذف  ا يةذتقترحذف  ا ثةذ اذيأتي0ذفاتك االذ  اذتلرلتذف يهذف درفاة

 ذت دؼذف ىذ ذفجرفءذدرفاة ذلف لكاء ذفال ت ااية ذ يفذف ايطرة ذ دىذذف ث ثيف تعرؼذف ع قة فال عاد
 4في اتذأ رىذ)ف درفااتذف عليا(

 ذف ايط ذف قة ذتت الؿ ذدرفاة ذف درفاةإجرفء ذتت ال  ا ذ  تغيرفتذأ رىذ ـ ذفال ت ااية ذ،ذةف  ا يذرة
 .كا تعكيرذف  زدلجذلفت الذف قرفر

 يذفيذت  يةذف ايطرةذفال ت اايةذإجرفءذدرفاةذ  عرفةذأثرذ ر ا تذتدري . 
 ذ ذ للكاء ذف ع لية ذف تط يقات ذتت الؿ ذدرفاة ذذف ث ثيفجرفء ذ اتلياتذفال عاد ذ ف ذ ذف طل ة ذ فلى

   تلعة.
 ذ للكاءذ ذلف ُ علقة ذ لكشؼذففذف علف ؿذف ُ عززة ذتجري ية ذلف ايطرةذذف ث ثيفجرفءذدرفاة فال عاد،

 فال ت ااية.
 ش ؿذف طعل ةذلف  رفاقةذ لتعرؼذفلىذف  اارذف تطلريذ لقدرفتذفجرفءذدرفاةذ قار ةذ يفذأف ارذت

ذ ذف لكاء ذيتضَ   ا ذف تي ذلفإل دففية( ذلف ع لية ذ)ف ت ليلية ذفألطعاؿذذف ث ثيف ث ثة ذ دى فال عاد
 لف  رفاقيف.

 طل ةذف جا عة،ذل تغيرفتذذ دىذفال عادذ ا  ك ةذف ث ثيفجرفءذدرفاةذ لكشؼذففذف قةذف لكاءذ 
 ذ عرفيةذفقليةذف رى.

ذ
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 املصادر العربية:
 القرآف الكريـ

 دار عماف, االردف. مبادئ القياس والتقويم في التربية(: 9191)عاىد, ,إبراىيـ , 
 نظرية الذكاء الناجح، الذكاء التحميمي واإلبداعي (: 6002و جادو, محمود محمد عمي, )أب

 , عماف, دار ديبونو لمطباعة والنشر.9, طبرنامج تطبيقي -والعممي
 عالـ1 ط ,الميداني والمرجع الدليل الذكاء تااختبار  (:6099,)الديف ناصر حماد, أبو , 

 .االردف ,الحديث الكتب
 االبعاد وعالقتو بالقضة العقمية  الثالثيالذكاء (: 6092),احمد, نيمة نجـ الديف مختار

 بغداد., مجمة االستاذ, كمية التربية)ابف الرشد(, جامعة لدى طمبة االعدادية
 وزارة التعميـ والبحث العممي, التقويم والقياس(: 9110),اإلماـ, مصطفى محمود وآخروف .

 بغداد: دار الحكمة لمطباعة والنشر.جامعة 
 ,االنتباىي ومعالجة الدافع المعرفي وعالقتو بالتحكم (: 6092)جاسـ, حوراء سمماف

, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية لمبنات جامعة المعمومات لدى طمبة الجامعة
 بغداد.

 النفسي لدى  باألمنعالقة السيطرة االنتباىية (: 6092شيماء عزيز عبداهلل ,) ,لجباريا
, الجامعة ر منشورة , رسالة ماجستير غية الجامعةالنازحين وغير النازحين من طمب

 المستنصرية , كمية التربية .
  ,9(: عمـ النفس المعرفي. بغداد: مكتبة عدناف, ط6096محمد ربيع ) أروهالخيري. 
 ( 9110داود, عزيز حنا, وعبد الرحمف, أنور سعيد : )دار مناىج البحث التربوي ,

 الحكمة لمطباعة والنشر.
 ترجمة محمد نجيب الصبوة ومصطفى محمد كامؿ ومحمد (6000) 0روبرت, سولو .

 0, القاىرة, .مكتبة االنجمو المصريةعمم النفس المعرفيالحسانيف الدؽ .
 ( عمـ النفس المعرفي.6002الزغوؿ, رافع النصير والزغوؿ, عماد عبد الرحيـ :)  :عماف

 .9دار الشروؽ, ط
 (,9199الزوبعي, عبد الجميؿ وآخروف :)الموصؿ, مطابع االختبارات والمقاييس النفسية ,

 جامعة الموصؿ.
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 9, طدليل جامعة كمبريدج لمذكاء(: 6092, سكوت باري,), كوفماف, روبرتستيرنبرغ ,
 البيكاف لمنشر, الرياض, المممكة العربية السعودية.

 الييئة 9ط ترجمة, ,الحكمة والذكاء واالبداعية رؤية تركيبية(: 6090), روبرت,ستيرنبرغ ,
 العامة لشئوف المطابع االميرية, القاىرة.

 اضطرابات الشخصية الحدية عمى وفق أنموذج العوامل  (:9111),سميـ, أريج جميؿ حنا
 أطروحة دكتوراه غير منشورة كمية اآلداب, جامعة بغداد.،  الخمسة

 (,9121السيد, فؤاد البيي :)القاىرة: دار عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري .
 الفكر العربي.

 (,6092الشمري, ثناء عبدالودود :) التداخل المعرفي والسيطرة اإلنتباىية وعالقتيما بالقمق
كمية التربية )ابف رشد(,  .اطروحة دكتوراه غير منشورة. االمتحاني لدى طمبة الجامعة

 جامعة بغداد.
 (, 6096صفية, محمد كماؿ حسف :) المراقبة الذاتية وعالقتيا بالدافعية الداخمية

, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة جية لدى طمبة جامعة اليرموكوالخار 
 اليرموؾ.

 ( 6092طالب, محمود محمد :)تطور الوظيفة التنفيذية لدى أطفال ما قبل المدرسة .
 ماجستير غير منشورة, كمية التربية)ابف الرشد(, جامعة بغداد. رسالة

 (. 6002طو, محمد :) "مجمة عالـ  اتجاىات معاصرة وقضايا نقدية"الذكاء االنساني
 .220, ع, المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب, الكويتالمعرفة

 ( ,9111الظاىر, زكريا محمد وآخروف :)عماف دار مبادئ القياس والتقويم في التربية ,
 الثقافة.

 (: االنتباه التنفيذي والوظيفة 6092), عبد الحافظ, ثناء عبد الودود وبحر, امتثاؿ خضير
 , دار مف المحيط الى الخميج لمنشر والتوزيع, عماف.التنفيذية

 السيطرة االنتباىية والذاكرة (: 6092),عبد الحافظ, ثناء عبد الودود وبحر, امتثاؿ خضير
 , دار مف المحيط الى الخميج لمتوزيع والنشر, عماف.9, طالعاممة والسرعة االدراكية

 (,9112عبد الخالؽ, أحمد محمد:) دار المعرفة الجامعية: 6, طاختبارات الشخصية ,
 االسكندرية.
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 (,2, طوأساليبوبحث العممي مفيومة وأدواتو : ال)6002عبيدات, ذوقاف وأخروف ,
 الرياض, دار اسامة لمنشر والتوزيع.

 (,9191عدس, عبد الرحمف :) عماف, دار الفكر التربية وعمم النفسالقياس والتقويم في ,
 العربي لمطباعة والنشر.

  , الثالثيالذكاء  الختبار(: إعداد معايير وطنية 6009آماؿ اسماعيؿ حسيف,)العزاوي 
, اطروحة دكتوراه غير منشورة, كمية نبرغ لطمبة المرحمة اإلعداديةر األبعاد لستي

 التربية/الجامعة المستنصرية.
 (,6002العزاوي, ياسميف طو إبراىيـ :) الخصائص السيكو مترية لبعض اختبارات ذكاء

, أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة بغداد, ( سنوات "دراسة مقارنة"6-5األطفال بعمر )
 كمية التربية.

 (,6000عالـ, صالح الديف محمود:) أساسياتو  -القياس والتقويم التربوي والنفسي
 , الطبعة األولى, دار الفكر العربي.وجياتو المعاصرةوتطبيقاتو وت

 أربد, دار , 9ط, القياس والتقويم في العممية التدريسية(, 9192, ) عودة, احمد سمماف
 األمؿ.

 أساسيات البحث العممي في التربية (: 9116),وممكاوي, فتحي حسف,  عودة, احمد سمماف
 , مكتبة الكتاني, أربد.والعموم اإلنسانية

 االحصاء لمباحث في التربية والعموم (: 9199,)والخميمي, نبيؿ يوسؼ ,عودة, احمد سمماف
 , دار الفكر لمنشر والتوزيع, عماف, االردف.النفسية واالنسانية

 (,9119عودة, احمد سمماف:) دار , االردف ,6ط ,القياس والتقويم في العممية التدريسية
 األمؿ لمنشر والتوزيع.

 (, 6099الفاعوري, أييـ :) امثمة  –تنمية الذكاء الناجح لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم
, القاىرة, تطبيقية، المركز التخصصي لصعوبات التعمم واالضطرابات النفسية عند االطفال

 مصر.
 العالقة بين التحميل المنطقي والتحميل االحصائي لفقرات (: 6009كامؿ ثامر,) ،الكبيػػػػسي

 .62ع،االستاذ, مجمة المقاييس النفسية
 ,المسيرة, دار ,النفس وعمم التربية في والتقويم القياس(: 6000, )محمد سامي ممحـ 

 عماف
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 (1ملحق رقم )

السااة  المحمماٌا الا ٌا اسات اهم الاا الااح اج ااً  ااباءام الاحام ل تح اق ماا  أسماء
احسب مبتاج االا اة  ال ال ًختااب ال ماء هتااهٌج واإلصالحٌج ا بام م ٌاس السٌطب  ا

 .اللاائٌج ال  ب ال  مً والحبوف

 مــــكان العمـــــل التــــخــصــص ـــم الخبٌر ولقبه   العلمًاســــــــــ ت

 التباٌج)ااا اللٌ ا(اام ج اغةاة / م ٌج  التباوي هفسالع ا  ا.ة اسماعٌل ااباهٌا ع ً 1

 (ااا اللٌ ا)اام ج اغةاة / م ٌج التباٌج هفس تباويالع ا  ااضل اااب اوة أ.ة.  2

 التباٌج)ااا بشة(اام ج اغةاة / م ٌج  وت وٌاقٌاس  ا.ة محمة اهوب السامبائً 3

 التباٌج)ااا اللٌ ا(اام ج اغةاة / م ٌج  ع ا هفس التباوي هااً محموة هااً أ.ة.  4

 التباٌجالاام ج المستهصبٌج / م ٌج  قٌاس وت وٌا ا.ة امل اسماعٌل عاٌزأ. 5

 التباٌج / م ٌجالاام ج المستهصبٌج التباويهفس الع ا  ا.ة اشبى ماظا س مااأ. 6

 اام ج اغةاة / م ٌج التباٌج)ااا اللٌ ا( االبشاة التباوي  ا.ة اااب واةي ال مٌ ًأ. 7

 اام ج اغةاة / م ٌج التباٌج)ااا اللٌ ا( ع ا الهفس التباوي ا.ة سل ج حسٌا ق هةبأ. 8

 التباٌج/ م ٌج  المستهصبٌج اام جال ع ا الهفس التباوي ا.ة سحب هاشا محمةأ. 9 

 )ااا البشة(/ م ٌج التباٌجاام ج اغةاة الهفس التباويع ا  ا.ة شٌماء عاةال زٌز عاةالحمٌةأ. 11

 (اللٌ ااام ج اغةاة / م ٌج التباٌج)ااا  ع ا الهفس التباوي ا.ة طالب ع ً مط بأ. 11

 اام ج واسط / م ٌج التباٌج الم باًهفس الع ا  ا.ة ع ً عاة الماظا الشمبيأ. 12

 اام ج واسط / م ٌج التباٌج ع ا الهفس التباوي ماٌة حمٌة ال تااً عاةهللا  ة.أ.ا. 13

 )ااا اللٌ ا(/ م ٌج التباٌجاام ج اغةاة التباوي هفسالع ا  لٌم محمة عٌاشأ.ا.ة.  14

 اام ج واسط / م ٌج التباٌج ع ا الهفس التباوي محمة حسا ااابأ.ا.ة.  15

 )ااا البشة(/ م ٌج التباٌجاام ج اغةاة ع ا الهفس التباوي هل ج هاا الةٌا مختابأ.ا.ة.  16
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 النسخة االصمية مقياس السيطرة االنتباهية( 2ق )حمم
The Attention Control Scale 

It's very hard for me to concentrate on a difficult task when there are noises around. 

ظؼثح ػىذ َجُد ضُضاء مه حٌُٓٔظؼة ػٍٓ اٌرروٕز ػٍّ اٌمٍماخ اٌ  
1 

When I need to concentrate and solve a problem, I have trouble focusing my 

attention.ػىذما ذرطٍة مشىٍح ما اٌّ ذروٕز ػآٌ فاوٓ اَاجً طؼُتح فٓ اٌرروٕز ػٍٍٕا 
2 

When I am working hard on something, I still get distracted by events around me. اثىاء

  اداء االػماي اٌظؼثح ٔرشرد اورثآٌ تاألحذاز اٌمحٕطح تٓ
3 

My concentration is good even if there is music in the room around me. ٌٓٔثمّ ذروٕز اورثا

 جٕذا حرّ ٌُ واود ٌىان مُسٕمّ فٓ اٌغرفح اٌمجاَرج ٌٓ
4 

When concentrating, I can focus my attention so that I become unaware of what's 

going on in the room around me. ػىذما اوُن مروزا ػٍّ مٍمح ما اطثح غٕر َاػٕا تما تجرْ مه

 حٌُٓ

5 

When I am reading or studying, I am easily distracted if there are people talking in the 

same r. ػىذما الراء ارا وان ٌىان اشخاص ٔرحذثُن مه حٌُٓ ٔرشرد اورثآٌ تسٌٍُح  
6 

When trying to focus my attention on something, I have difficulty blocking out 

distracting thoughts. ِاجذ طؼُتح فٓ حجة االفىار اٌمشررح ػىذما احاَي ذروٕز اورثآٌ ػٍّ اشٕاء اخر 
7 

I have a hard time concentrating when I'm excited about something.  ػىذما ٔثٕروٓ شٓء ما

 افمذ اٌرروٕز َاالورثاي ػٍّ اشٕاء اخرِ
8 

When concentrating I ignore feelings of hunger or thirst. اذجاًٌ اٌجُع َاٌؼطش ػىذما اوُن

 مروزا ػٍّ ػمال ما
9 

I can quickly switch from one task to another.10 اسرطٕغ ذحًُٔ اورثآٌ مه فىرج اٌّ فىرج جذٔذج 

It takes me a while to get really involved in a new task. ٓاالسرغراق فٓ مٍمح جذٔذج ٔرطٍة مى

  َلرا طُٔال
11 

It is difficult for me to coordinate my attention between the listening and writing 

required when taking notes during lectures.  ٔظؼة ػٍّ اٌرىسٕك تٕه االسرماع َوراتح اٌمالحظاخ

 اثىاء اٌمحاضرج

12 

I can become interested in a new topic very quickly when I need to. ٓاسرطٕغ ذحًُٔ اٌرمام

 اٌّ مُضُع جذٔذ تسرػح وثٕرج ػىذما ٔرطٍة االمر رٌه
13 

It is easy for me to read or write while I'm also talking on the phone. اسرطٕغ تسٌٍُح اٌمراءج

 َاٌىراتح اثىاء اٌرحذز فٓ اٌٍاذف
14 

.I have trouble carrying on two conversations at once. اَاجً مراػة ػىذ اجراء محادثرٕه فٓ ان

  َاحذ
15 

I have a hard time coming up with new ideas quickly.16  اَاجً طؼُتح فٓ اٌرُطً ألفىار جذٔذج 

.After being interrupted or distracted, I can easily shift my attention back to what I was 

doing before.ًتؼذ ان اوُن مشرد االورثاي اسرطٕغ اػادج اورثآٌ اٌّ ما وىد اػمًٍ مه لث 
17 

When a distracting thought comes to mind, it is easy for me to shift my attention away 

from it.اسرطٕغ اٌرخٍض تسٌٍُح مه االفىار اٌمشررح َذحًُٔ اورثآٌ ػٍٍٕا 
18 

It is easy for me to alternate between two different tasks. ٔسًٍ ػٍٓ اٌرىاَب تٕه مٍمرٕه

 مخرٍفرٕه 
19 

It is hard for me to break from one way of thinking about something and look at it 

from another point of view.  ٔظؼة ػٍٓ ذغٕر طرٔمح ذفىٕرْ فٓ شٓء مؼٕه َاٌىظر إًٌ مه َجً وظر

 اخرِ

20 



 ..... الحــــــــــــقالم
   89 

 (3ملحق)

 بصٌغته االولٌة مقٌاس السٌطرة االنتباهٌة

 مقٌاس السٌطرة االنتباهٌةاستبانة أراء السادة المحكمٌن فً بٌان مدى صالحٌة فقرات 

  جامعة بغداد

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 دراسات علٌا / ماجستٌر

  

 األستاذ الفاضل........................................................................المحترم

 

 تحٌة طٌبة......

االبعاد  الثالثً)السٌطرة االنتباهٌة وعالقتها بالذكاء ل ٌاا االاحم الموسوا ب : تبوا الااح ج ا

 ةٌبٌاٌبي . وا ة اطالع الااح ج ع ى األةاٌام الساا ج تاهم م ٌاس ) لدى طلبة الجامعة(

Deerybeery, 2002 وال ي اةوبه اعتمة اً اهائه ل م ٌاس ع ى هظبٌج اٌزهك ومالفو ,)

(Eysenck& Cagvo,1992  ال ٌا عباوا السٌطب  االهتااهٌج,)Attention Control  : قدرة(

الفرد على تركٌز االنتباه على المدركات الحسٌة , وتحوٌل االنتباه بمرونة بٌن المهام واألفكار 

(. وقامم الااح ج اتبامج الم ٌاس ما ال غج االهم ٌزٌج Eysenck,1992;410) والسٌطرة علٌها(

)تركٌز االنتباه , ( ا ب  موزعج ع ى هوعٌا اساسٌٌا: 02الم ٌاس ما )  لى ال باٌج , وٌتألف

 تحوٌل االنتباه(.

 وٌتضما الم ٌاس عةة ما الف بام ,وض م للا اةائل وهً:

 أبدا –نادرا  –أحٌانا  –غالبا  –دائما 

اء وهظبا لما لما ما خاب  واطالع اً ه ا الماال , تباو الااح ج اطالعما ع ى اةا  الاحم وااة

مالحظاتما وآبائما السةٌة  إلخباالا االصٌغج ال  مٌج والموضوعٌج . مع خالص شمبي لما 

 تا لوهه ما الة ع مً واهتماا .

 

 المشرفة                                                                           الباحثة          

 فرح مازن صالح                                         ا . م . د. عفاف  زٌاد وادي               
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 ال ةب  ع ى ا ل الحواس متأهاج الست اال المهالام الخاباٌج او الةاخ ٌج اسلولج . تركٌز االنتباه:

 
 ت

 
 الفقرات

 
 صالحة

 غٌر
 صالحة

تحتاج 
إلى 
 تعدٌل

    ٌص ب ع ً التبمٌز ع ى الملمام الص اج عهة واوة ضوضاء ما حولً. 1

عهةما تتط ب مشم ج ما الى تبمٌز عالً ,ااهً اوااه ص واج اً التبمٌز  0
 .ع ٌلا

   

    ا هاء اةاء االعمال الص اج ,ٌتشتم اهتااهً  ااألحةام المحٌطج اً. 3

    ٌا ى تبمٌز اهتااهً اٌةا حتى لو ماهم ههاك موسٌ ى اً الغباج المااوب  لً. 4

    ا , اصاح غٌب واعٌا اما ٌابي ما حولً.عهةما اموا مبمز ع ى ملمج م 5

,ٌتشتم اهتااهً اسلولج عهةما اقباء,    ا ماا ههاك أشخاص ٌتحة وا ما  6
 حولً.

   

ااة ص واج اً حاب االاماب المشتتج ,عهةما احاول تبمٌز اهتااهً ع ى اشٌاء  7
 اخبى.

   

    ء اخبى.عهةما ٌ ٌبهً شًء ما , اا ة التبمٌز واالهتااه ع ى اشٌا 8

    اتااهل الاوع وال طش عهةما اموا مبمزا ع ى عمال ما. 9

 القدرة عمى االنتقال من منبه الى اخر, او من مهمة الى اخرى جديدة بسهولة ,واالستجابة لها بمرونة .: تحوٌل االنتباه

  ت
 الفقرات

 
 صالحة

غٌر 
 صالحة

تحتاج   
إلى 
 تعدٌل

      الى امب  اةٌة .استطٌع تحوٌل اهتااهً ما امب 11

    االستغباق اً ملمج اةٌة   ٌتط ب مهً وقتا طوٌال. 11

    ٌص ب ع ً التهسٌق  اٌا االستماع ومتااج المالحظام ا هاء المحاضب . 10

استطٌع تحوٌل اهتمامً الى موضوع اةٌة اسبعج ماٌب  عهةما ٌتط ب االمب  13
  لك.

   

    اج ا هاء التحةم اً اللاتف.استطٌع اسلولج ال باء  والمتا 14

    أوااه متاعب عهة ااباء محاة تٌا اً اا واحة. 15

    اوااه ص واج اً التوصل ألاماب اةٌة . 16

    ا ة اا اموا مشتم االهتااه, استطٌع اعاة  اهتااهً الى ما مهم اعم ه ما قال. 17

    اهتااهً عهلا.استطٌع التخ ص اسلولج ما االاماب المشتتج , وتحوٌل  18

    ٌسلل ع ً التهاوب اٌا ملمتٌا مخت فتٌا. 19

    ٌص ب ع ً تغٌب طبٌ ج تفمبي اً شًء م ٌا والهظب الٌه ما واه هظب اخبى. 02
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 (4ممحق )

 الفقرات التي تم استبعادها من مقياس السيطرة اإلنتباهية               

 المكــون
   رقم الفقــــــــرة ضمن

 المكون الثاني
 الفقـــــــــرة

 التحويــــل
44 

استطيع بسهولة الكتابة والقراءة اثناء ما اتحدث في 
 الهاتف.

22 
يصعب عمي تغيير طريقة تفكيري في شيء معين 

 والنظر اليه من وجهة نظر اخرى.

 

 (5ملحق)

 الفقرات المعدلة لمقٌاس السٌطرة االنتباهٌة

 

 الفقرات المعدلة

رقم 
 الفقرة

رقم  التركٌز
 الفقرة

 التحوٌل

 

2 

عندما تتطلب مشكلة ما الى تركٌز 
عالً, فانً اواجه صعوبة فً التركٌز 

 علٌها

 

13 

استطٌع تحوٌل اهتمامً الى موضوع 
جدٌد بسرعة كبٌرة عندما ٌتطلب االمر 

 ذلك

4 

 

ٌبقى تركٌز انتباهً جٌدا حتى لو 
كانت هناك موسٌقى فً الغرفة 

 المجاورة لً
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 (6ملحق)

 مقٌاس السٌطرة االنتباهٌة بصٌغته النهائٌة

 جامعة بغداد

 لبن الهٌثم  /للعلوم الصرفة  كلٌــــة التربٌــة

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 الدراسات العلٌا / الماجستٌر

      

 الطالب .... ي عزٌز

  عزٌزتً الطالبة....

 تحٌة طٌبة....

للمنبهات المحٌطة بك. وتتطلب الدراسة استجابتك   ل االنتباهتروم الباحثة إجراء دراسة حو

 أوللفقرات المعدة لذلك بعد قراءتك لكل فقرة من فقرات االستبانة , ومن ثم اختٌار احد البدائل 

فقرة,  كل مقابل)√( االختٌارات المتوفرة,  والتً تمثل درجة انطباقها علٌك, وذلك بوضع عالمة 

هو ألغراض البحث العلمً فقط, ولن ٌطلع  اإلجراءهذا  إنتٌارك. علماً وفً الحقل المناسب الخ

 علٌه سوى الباحثة,  وال داع لذكر االسم سوى المعلومات المطلوبة فً أدناه.

 المعلومات المطلوبة
 
  الكــــــلٌـــــــة  /   -1
        القســـــــــــــــم:                -2
 :                                               أنثى                 ذكر:       الجنـــــــــس  /     -3

 

 مثال توضٌحً

 ت
 

 الفقـــــــــــــــــرة
 ابدا نادرا احٌانا غالبا دائما

1 
اشعر بأن القانون ٌوفر لً الحماٌة لو 

 اآلخرون . هددنً
 

 

√ 
   

 لتعاونكم والتقدٌر الشكر خالص مع

 طالبة الماجستٌر                                                                                 

 فرح مازن صالح                                                                                
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 ت

 
 الفقرات

 أبداً  نادراً  احٌانا غالبا دائما

1 
ت الصعبة عند وجود ضوضاء من ٌصعب علً التركٌز على المهما

 حولً.
     

      اواجه صعوبة فً تركٌز انتباهً عند حل مشكلة ما. 2

3 
      اثناء اداء االعمال الصعبة , ٌشتت انتباهً باألحداث المحٌطة بً.

4 
      تركٌزي جٌد حتى فً االماكن المزدحمة بالصوات الموسٌقٌة.

5 
, اصبح غٌر واعٌا بما ٌجري من عندما اكون مركزا على مهمة ما 

 حولً.
     

6 

ٌتشتت انتباهً بسهولة عندما اقراء , إذا كان هناك أشخاصا 
 ٌتحدثون من حولً.

     

7 
اجد صعوبة فً حجب االفكار المشتتة ,عندما احاول تركٌز انتباهً 

 على اشٌاء اخرى.
     

      اشٌاء اخرى.عندما ٌثٌرنً شًء ما , افقد التركٌز واالنتباه على  8

      اتجاهل الجوع والعطش عندما اكون مركزا على عمال ما.  9

11 
      استطٌع تحوٌل انتباهً بسهولة من فكرة الى فكرة جدٌدة.

      االستغراق  فً مهمة جدٌدة  ٌتطلب منً وقتا طوٌال. 11

12 
ٌصعب علً التنسٌق بٌن االستماع وكتابة المالحظات اثناء 

 ضرة.المحا
     

      احول اهتمامً الى مواضٌع  جدٌدة بسرعة عندما احتاج ذلك. 13

      اواجه متاعب عند اجراء محادثتٌن فً ان واحد. 14

      اواجه صعوبة فً التوصل ألفكار جدٌدة. 15

16 
بعد ان اكون مشتت االنتباه, استطٌع اعادة انتباهً الى ما كنت 

 اعمله من قبل
     

      ستطٌع التخلص بسهولة من االفكار المشتتة وتحوٌل انتباهً عنها. ا 17

18 
      ٌسهل علً التناوب بٌن مهمتٌن مختلفتٌن.
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 (7ملحق)

 بصيغته االولية االبعاد الثالثياختبار الذكاء 
 االبعاد ثالثياستبانة اراء السادة المحكمين في بيان مدى صالحية اختبار الذكاء ال

 دجامعة بغدا
 كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الهيثم 

 قسم العموم التربوية والنفسية
  الدراسات العميا/ ماجستير

 
 األستاذ الفاضل....................................................... المحترم 

 تحية طيبة... 
االبعـاد لـدى  الثالثيا بالذكاء )السيطرة االنتباهية وعالقتهتروم الباحثة القيام بالبحث الموسوم ب: 

, ولتحقيققققققف الققققققدات البحققققققث   امققققققت الباحثققققققة بتبنققققققي المقيققققققاس المعققققققد مققققققن  بققققققل طمبــــــة الجامعــــــة(
 االبعاد الثالثيفي تعريت الذكاء  ( 2000)ستيرنبرغ,والتي اعتمدت عمى نظرية ( 8002)العزاوي,

Three Dimensional Intelligence  ): الزمة لمنجقا  لو نظام متكامل من القدرات ال
فققي الحيققاة, كمققا يعرفقققه اليققخ  لققمن سقققيا ه الثقققافي االجتمققاعي, و درتقققه عمققى التكيققت وتيقققكيل 

 واختيار البيئة من خالل التوازن بين األبعاد الثالث )التحميمي, والعممي, واإلبداعي(.
( 6( اجققزاء ,كققل )9سققلال مققن  نققوي االختيققار مققن متعققدد مققوزعين عمققى) (63ويتكققون االختبققار مققن)

وتققيس  القـدرات التحميميـة,اجزاء تقيس نوعا من القدرات, اذ تقيس االجقزاء )االول والثقاني والثالقث( 
,وتققققيس االجقققزاء )السقققابا والثقققامن والتاسقققا(  القـــدرات العمميـــةاالجقققزاء )الرابقققا والخقققامس والسقققادس( 

سققوم يميهققا اربققا ( اسققئمة لكققل جققزء , ويتكققون كققل سققلال مققن جممققة او ر 4وبوا ققا ) القــدرات االبداعيــة
 اجابات محتممة , وعمى المستجيب ان يختار اجابة واحدة.

ولما تتمتعون به من خبرة ودرايقة فقي مجقال البحقث العممقي يرجقى التبلقل بأبقداء ر يكقم حقول فققرات 
لافة  ي تعديل ترونه مناسبًا.  االختبار وسالمة صياغتها وا 

 شاكرين تعاونكم ... مع التقدير. 
 الباحثة                                                 المشرفة

 فرح مازن صالح                                    ا. م. د. عفاف زياد وادي
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 : اٌغيء األٚي

 
فزو إلوأٖ ثئِؼبْ ٚإٚلل ٚػغ رؾزٙب فؾ،  ( ِغٌٙٛخ)وً ٍؤاي ٠ؾزٛٞ ػٍٝ وٍّبد غ١و ِؼوٚفخ 

 .ٌٝ اٌىٍّخ اٌّغٌٙٛخ اٌزٟ ٚهكد فٟ اٌَؤايإلوثٙب أٌزٟ ٟ٘ فز١بهاد اٌّؼطبح اوٍّخ ٚاؽلح ِٓ اإل

 

 وح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:ػغ كائ
 

   :(9 )ِضبي
 

 .أفؼو ، ٌنا  ثلأد ثؼجٛه اٌشبهع ربٞوبْ ٌْٛ  
 :رؼٕٟ ػٍٝ االهعؼ   ربٞ

 

 .ا١ٌَبهح – أ

 . اإلشبهح- ة

 .اٌؼٛء   -ط

 .اٌشغوح – ك
 

 

 

  :(9)ِضبي 
 

وبٔذ ػٍٝ ٍطؼ  فٛةٌٝ ػفبف اٌجؾ١وح،  إٚػلك ِٓ إٌبً فوعٛا  ا  ا١ٌَٛ وبْ ؽبه

 . اٌجؾ١وح  ٚثؼؼٙب وبْ ٠َؾت ِزيٌغ١ٓ
 

 : األهعؼرؼٕٟ ػٍٝ   فٛة

 

 .أِٛاط  - أ

 .ىٚاهق – ة

 .ػٛاِبد – ط

 .ثؾ – ك

ً/9 
 

ٚف أ١ٌٍٛبْ )ٍٕخ ػٓ ؽو٠ك لظز١ٓ ٌٍـمـبص  (9999)ٌٝ اٌمّو ِٕن إثوؽٍزٗ االٌٚٝ  ىٚكٚطً 

ؽـلٜ اٌمظز١ٓ اٌَّـّـبح إٚلل رّضٍذ  اٌق١بي اٌؼٍّٟثٛ أ ٚثغلاهح اٌنٞ وبْ ٠لػٝ (برٍٛبٍِٛ

لنفذ اٌَف١ٕخ ٚٔز١غخ ػبطفخ ِفبعئخ  ١ِبٖ ِغٌٙٛخفٟ ٍف١ٕخ وبٔذ رجؾو فٟ  (اٌزبه٠ـ اٌظؾ١ؼ)

ٌفزوح  رلهةؽٛي هؽٍخ ٌجطً  ِؼلح إػلاكا  ع١لا  ٟٚ٘ الفوٜ فىبٔذ اأِب اٌمظخ   .اٌمّو ٖرغبأث

 . ٚٚطً إٌٝ اٌّىبْ اٌّمظٛكاٌفؼبء  إٌٝؽبه ثٗ ف١ّب ثؼل صُ وج١و  ؽبئوأعٕؾخ ٍزقلاَ ثأؽ٠ٍٛخ 
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 : رؼٕٟ ػٍٝ األهعؼ ىٚك
 

 .هعً فؼبء  -أ

 .لبها – ة

 .ػبٌُ  -ط

 .ِىزشف  - ك

  ً/9 
عل٠ل،  هاْإما رغبً٘ أٞ ِؾً ِٓ ِؾالد اٌج١غ ثبٌزم١َؾ ىثبئٕٗ اٌلائ١١ّٓ ِٓ أعً اٌزوو١ي ػٍٝ 

ِج١ؼبرٗ ٌٓ ريكاك وّب إْ إثزىبه ٍٚبئً عل٠لح إلصبهح اإل٘زّبَ لل ال رىْٛ وبف١خ هثّب ٠ىزشف أْ 

ٌزؼ٠ٛغ اٌقَبهح ألْ اإلٔقفبع فٟ اٌّج١ؼبد ٍججٗ ػلَ لٕبػخ ىثبئٕٗ اٌلائ١١ّٓ أٌن٠ٓ أفنٚا 

 ٠زَٛلْٛ ِٓ أِبوٓ أفوٜ.

 : رؼٕٟ ػٍٝ األهعؼ هاْ
 

 .ِٕزٛط  - أ

 .ىثْٛ  - ة

 .ػالْ رغبهٞإ - ط

 .هٍزضّبإ – ك

ً/9 
إم ٠َجمٗ ثوٚى ؽبفبد  ٠مف اٌَّبفو ثَىْٛ ٚطّذ و١تٌـ ألشبهح األٌٚٝ إٌٝ اْ بِؼئػٕل إٌظو ث

ي٘ب ِٓ اٌَؾبثخ اٌج١ؼبء ٠١ّىٓ ر١ّ اٌمُّ اٌضٍغ١خ الأْ اٌغ١َٛ ؽزٝ عجً )ٍبٔلهًٚ( اٌؼظ١ُ فٟ 

  .لًٛ ليػ  وئٔٙبط ْٛ أشؼزٙب رَطغ ػٍٝ اٌضٍئٚػٕلِب رشوق اٌشٌّ ف رؾزؼٕٗاٌزٟ 

 : رؼٕٟ ػٍٝ األهعؼ تو١

 

   .اٌفغو  -أ

 .األهع-ة

 .اٌشزبء -ط

 .اٌؾ١بح -ك

ً/9  

ٚلل إٍزؾٛمد ػ١ٍٕب ٔفَٕب َٔزّغ أثؾ١ش ٔغل  خِزَبهػ ح٘نٖ اال٠بَ ثظٛهفٟ فجبه رٟ األأر

ٚثبٌطجغ فئٕٔب فٟ ثؼغ األؽ١بْ  ، ١ِفٌ فٌٍٟزفى١و أٔفَٕب زٛلف َْ ٔأكْٚ  خاٌّؼٍِٛبد اٌّزٕبلؼ

ٌٚىٓ فٟ أؽ١بْ أفوٜ رظٕغ األفجبه ِٓ أٔظبف اٌؾمبئك أٚ  ٚ ٔموأٖ،أَّٔؼٗ  فُٙ ٌّب١ٌٌ ٌل٠ٕب 

 ِٛالف غبِؼخ فبهعخ ػٓ ١ٍبلٙب. 
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 رؼٕٟ ػٍٝ األهعؼ: ١ِفٌ

 

 اٌّغبٌطخ.  -أ

 .إٌز١غخ إٌّطم١خ -ة

 ػلَ اإلرَبق. -ط

 .اٌَجت  -ك

 : اٌغيء اٌضبٟٔ
 
هلبَ وضو ِٓ األأٚ أثولُ  ٠ورجؾٙب ٚوً هلُ ِٕ األهلب٠َؾزٛٞ ػٍٝ ٍٍٍَخ ِٓ ِّب ٠أرٟ وً ٍؤاي  

 خ.اٌمبػلح ٚػغ اٌولُ اٌنٞ ٠ىًّ اٌززبثغ فٟ اٌٍٍََ ٖ، عل ٘نلبػلح ِب ػٓ ؽو٠كاٌزٟ لجٍٗ 

 

 :برقزبه٘هِي اإلعبثخ اٌزٟ ػغ كائوح ؽٛي 

 

 (:9)ِضبي

 

99 99 99 99  

 

 99 -أ

 99 -ة

 99 -ط

 99 -ك

 (: 9)ِضبي
 

9 9 9 9 9 9  

 

  9 -أ

 9 -ة

 9 -ط

 9 -ك
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ً/9 
-9 -9 -9 9 99 99  

 

 99 -أ

 98 -ة

 99 -ط

 98 -ك

ً/9 
9 9 9 99 9 99 9  

 

 999 -أ

 999 -ة

 999 -ط

 99 -ك

ً/9 
999 998 999 98 99  

 

 9 -أ

 9 -ة

 9 -ط

 8 -ك

 
 

/ً9 
9 9 99 9 99 99  

 

 99 -أ

 989 -ة

 999 -ط

 999 -ك
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 : اٌغيء اٌضبٌش

 
فزو إثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ، اٌىج١و ٠زَمبْ  ّوثغفٟ اٌظف األػٍٝ كافً اٌشىالْ فٟ وً ٍؤاي ٕ٘بن 

 ِٓ فبهط اٌّوثغ ٠زَك ثبٌطو٠مخ ٔفَٙب اٌزٟ ارَك ف١ٙب اٌشىالْ فٟ اٌظف األػٍٝ.  شىال  
 

 ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب: 
 

 

 

 
 (:2(:      مثال)1مثال)

 
 
 
 
 
 

 / ً8 
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 11س / 
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 11س / 
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  :اٌغيء اٌواثغ
 

عبثخ فزو اإلإِؼبْ ٚئلوأ وً ٍؤاي ثإوً ٍؤاي ٠ؼط١ه ِؼٍِٛبد ؽٛي ِٛلف فٟ ِلهٍخ صب٠ٛٔخ، 

 .اٌزٟ رملَ اٌؾً األِضً
 

 :اٌزٟ رقزبه٘ب اإلعبثخ هِي ػغ كائوح ؽٛي

 

 (9)ِضبي

 
كها١ٍخ ٌى١ٍخ رغطٟ وً رىب١ٌف اٌلهاٍخ ثبٍزضٕبء اٌىزت ٚاٌزغ١ٙياد ٚلل  ثؼضخػٍٝ  خؽظٍذ ٔبك٠

 ٍزمالي اٌّبٌٟ ثبٌَٕجخ ٌٙبك٠ٕبه ٌىً ٍٕخ ، ٚاإل 250.000ٔٙب ٍزؾزبط ِب٠مبهة أرٛلؼذ ث

 ٚرجمٝ َِزمٍخ ِب١ٌب  ؟ إٌمٛك اٌزٟ رؾزبعٙب ٘ٛ اٌؾً األِضً اٌنٞ ٠ٛفو ٌٙب ِبػوٚهٞ علا . 

 

رَزؼًّ إٌمٛك اٌزٟ رزّٕٝ أْ رَزٍّٙب ِٓ ٘لا٠ب اٌزقوط ثلال  ِٓ طوفٙب فٟ شواء ِالثٌ  -أ

 .عل٠لح ٌٍى١ٍخ 

اٌزٟ  ػبف١خ رٛفو ٌٙب إٌمٛكإٔٙب ٍٛف رؼًّ ٍبػبد أرقجو ِل٠و٘ب فٟ ػٍّٙب اٌظ١فٟ ث -ة

 .رؾزبعٙب 

 .رَزٍُ اٌموع اٌّبٌٟ اٌّقظض ٌٍطالة  - ط

 .ب رمزوع إٌمٛك ِٓ ٚاٌل٠ٙ - ك

 
 

 (9)ِضبي
 

االػلاك٠خ فٟ اٌّوؽٍخ فوٜ فالي إٌَخ ِبلجً األف١وح أٌٝ ِل٠ٕخ إؽّل ِٓ ِل٠ٕزٙب أػبئٍخ  إٔزمٍذ

طلالخ  ال ٠م١ٌُىٕٗ ِب ىاي  خفٟ اٌّلهٍ ا  ٍّٗ ؽبٌجب عل٠لإكهاط إٚثبٌوغُ ِٓ ِوٚه شٙو٠ٓ ػٍٝ 

  .مظضٟ٘ وزبثخ اٌألؽّل ٘ٛا٠خ ِفؼٍخ ٚ ٚثلأ ٠شؼو ثبًٌٍّ ٚاٌٛؽلح ،ِغ أؽل 
 

 ِب ٘ٛ اٌؾً األِضً ٌٙنٖ اٌّشىٍخ؟

 .غو٠لح فٟ اٌّلهٍخ اٌػّٓ فو٠ك ػًّ  ٠ؼًّ -أ

 .ٍغو٠لحٌأوضو فٟ اٌج١ذ ٌىزبثخ األػّلح  ٠مؼٟ ٚلزب   -ة

 .٠ؾبٚي أْ ٠مٕغ ٚاٌل٠ٗ ثبٌؼٛكح اٌٝ ِل٠ٕزٗ  -ط

 .٠لػٛ طل٠مٗ اٌّم١ُ فٟ ِل٠ٕخ أفوٜ ٌي٠بهرٗ فالي ػطٍخ ٔظف إٌَٗ   -ك
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ً/99 
 

ٍزؾك ثٙب ٌىٟ  ر  ػو٠مخِؼٍِٛبد ٌى١ٍبد  اٌؾظٛي ػٍٝػلاكٞ رو٠ل ٍؼبك فٟ اٌظف اٌَبكً اإل

 .ِغبي اٌو٠بػ١بدٌزىْٛ ِز١ّيح فٟ 
 

 كٔبٖ رىْٛ أفؼً ٚأٍوع ِظله ٌٍّؼٍِٛبد؟أأٞ ِٓ اٌؾٍٛي اٌّضجزخ 
 

 ىْٛ ٌل٠ٙب ٠ْ أػلاك٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ اإل خٓ اٌّوشلح اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّلهٍِ رَأي وال   -أ

 لَبَ اٌو٠بػ١بد، ِٚلهٍخ اٌو٠بػ١بد اٌزٟ رَزط١غ رمل٠وأٍِف ِؼٍِٛبد ػٓ ثواِظ 

 .ِيا٠ب اٌجواِظ اٌّقزٍفخ 

أ٠ؼب   ٠لهٍبٌْل٠ٙب ٌٚلاْ ٚ خ ػو٠مخرَأي ِلهٍخ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ اٌزٟ كهٍذ فٟ و١ٍ - ة

 .ػو٠مخفٟ و١ٍبد 

ٚ  بدؼٍِٛبد اٌّزٛفوح ِٓ ك١ًٌ اٌى١ٍٍغبِؼخ ٌزطٍغ ػٍٝ اٌّاٌّووي٠خ ٌّىزجخ اٌ رَزش١و – ط

 .اٌّظبكه اٌزٟ رمبهْ ث١ٓ اٌى١ٍبد 

ْ ٠ىْٛ ٌل٠ٙب ٍِف أػلاك٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ رَأي اٌّوشلح اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّلهٍخ اإل -ك

 .ثواِظ ألَبَ اٌو٠بػ١بد ػِٓؼٍِٛبد 
 

ً/99 

، )اٌّقلهاد( ِٓ اٌؼمبل١و اٌّٙلئخ ب  ٠زؼبؽٝ ٔٛػفٟ اٌّلهٍخ أٔذ رشه ثأْ ألوة أطللبئه  

ٌخ ءٔه رو٠ل أْ رغل ا١ٌٍٍٛخ األوضو فبػ١ٍخ ٌزَبػلٖ ٚاٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رغٕجٗ أٞ َِبأفزوع إ

 .لل ٠زؼوع ٌٙب

 ؟أٞ ِٓ اٌؾٍٛي ا٢ر١خ ٟ٘ األفؼً 

 

رطٍت ِٓ ٚاٌل٠ه إٌظ١ؾخ ؽزٝ ٌٛ وٕذ فبئفب  ثأُٔٙ ٍٛف ٠قجوْٚ ػبئٍخ طل٠مه ٚهثّب   -أ

 .ن٠ٓ لل ٠زؼبؽْٛ ِضً ٘نٖ اٌؼمبل١وفو٠ٓ ا٠ٌَأٌٛٔه ػٓ أطللبئه األ

رَزفَو ِٓ طل٠مه ػٓ ؽم١مخ رؼبؽ١ٗ ِضً ٘نٖ اٌؼمبل١و ٚرمزوػ ػ١ٍٗ أْ ٠طٍت   -ة

   .اٌَّبػلح ِٓ اٌّوشل اٌزوثٛٞ فٟ اٌّلهٍخ

اٌّوشل اٌزوثٛٞ أٚ ِل٠و ػٓ اٌشىٛن اٌزٟ رواٚكن اٌٝ أؽل ِله١ٍه أٚ  رىزت رمو٠وا    -ط

 وع  طل٠مه ألٞ ػمٛثخ .أْ ال ٠زؼُِٕٙ  ؽبٌجب   اٌّلهٍخ

ِٛػؾب  ٌٗ إ٘زّبِه فٟ ٘نا رؼبؽٟ ِضً ٘نٖ اٌؼمبل١و ثؼغ اٌىزبثبد ؽٛي ِؼبه رملَ ٌٗ  - ك

 اٌغبٔت ٚثب٢صبه اٌزٟ رٕزظ ػٓ رؼبؽ١ٙب. 
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ً/99 

 
٘بٟٔ ٠و٠ل أْ ٠جؾش ػٓ ِٕٙخ ٌٗ وّلهة ٍجبؽخ ِؾزوف ٠ٚزٛلغ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٕٙخ ِلهة فو٠ك 

  .آفو اٌظ١ف، ٌىٓ ِل٠و إٌبكٞ أثٍغٗ ثأُٔٙ لوهٚا أْ ٠ؼ١ٕٛا شقظب   اٌَجبؽخ فٟ ٔبكٞ اٌشجبة ٘نا

 

أٞ ِٓ اٌؾٍٛي ا٢ر١خ ٟ٘ األفؼً ٚاٌزٟ ريٚكٖ ثبٌّلفٛي اٌّبٌٟ اٌظ١فٟ ِغ فجوح رزؼٍك ثأ٘لاف 

 ِٕٙزٗ؟

 

 ما إؽزّبالد ٚٚظ١فخ ِلهة فو٠ك ٍجبؽخ ؽزٝ ٠َزٕفن وً اإل إٌٝثبٌزمل٠ُ  ٠َزّو – أ

 .ثأٔٗ ثني لظبهٜ عٙلٖ ٠مزوع إٌمٛك ِٓ أطللبئٗ ب  فشٍذ اٌقطخ ِفزوػ     

 ٌُ ٠ؾظً ػٍٝ ِٕٙخ ِلهة فو٠ك اٌَجبؽخ  ٠وفغ أٞ ػًّ فٟ ٘نا اٌظ١ف ِب - ة

 .ٚثلال  ِٓ مٌه ٠مؼٟ اٌظ١ف ٌزّو٠ٓ ٔفَٗ فٟ اٌَجبؽخ      

  ؽٛي فوطخ ِٕبٍجخ ٌٍزطٛع وَّبػل ِلهة فٟ اٌَجبؽخ اٌفو٠كٌٝ ِلهة إ٠زؾلس  - ط

 .ٚلذ اٌَّبء ثأوٍّٗ ٌٍؼًّ فٟ اٌَٛق اٌّؾٍٟ ٠َٚزغً      

 ًِ أٔٗ ؽبٌّب ٠ؾظً إٔ٘بن ٚظ١فخ شبغوح ٌٍؼًّ وّٕمن ٠ٚ ذوبٔإْ ٠َأي اٌّل٠و  - ك

 .ظٙبه ِٛ٘جزٗ فٟ رؼ١ٍُ اٌَجبؽخ إاٌٛظ١فخ ٍٛف ٠زّىٓ ِٓ   ػٍٝ ٘نٖ    

 

ً/99 

 
للبئه أفجون ثأٔٗ أٔذ رقطؾ أللبِخ ؽفٍخ ٚرو٠ل أْ رلػٛ ع١ّغ ىِالئه،ٌىٓ ٚاؽل ِٓ ألوة أط

افو ٌل٠ٗ ِؼٗ ٍٛء رفبُ٘، أٔذ رشه أْ طل٠مه ٘نا  ما كػٛد شقظب  إاٌٝ اٌؾفٍخ  ٍٟٛف ٌٓ ٠أر

ػزواع إرو٠ل أْ رلػٛ اٌشقض االفو ػٍٝ اٌوغُ ِٓ  ٌٚىٕه ال ىٌذ فالطهإ٠و٠ل أْ ٠قزجو 

 .فوفالطه ٌظل٠مه ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ الرزغبً٘ اٌشقض االإٔه رو٠ل أْ رؤول أفزوع إطل٠مه، 
 

 ِب ٘ٛ اٌؾً االِضً ٌٙنٖ اٌّشىٍخ؟
 

الرلػٛ اٌشقض األفو ٌٚىٓ رؼزنه ٚرؾبٚي أْ رشوػ ٌٗ ٌّبما أٔذ روغت أْ رؾزوَ ؽٍت  - أ

  .طل٠مه

 .رلػٛ اٌشقض األفو ٚرقجو طل٠مه ثأٔه رأًِ أْ ٠قزبه اٌؾؼٛه ثىً األؽٛاي - ة 

  .فالطهإي أْ رؤول ٌٗ رلػٛ اٌشقض األفو ٚثؼل مٌه رٕبلش أٍجبثه ِغ طل٠مه ٚرؾبٚ  -ط

  خ.ِٓ ٘نٖ اٌؾفٍ رموه أْ رم١ُ ؽفٍخ أفوٜ فٟ ِٛػل الؽك ٚرلػٛ اٌشقض األفو ٌٙب ثلال   - ك
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   : اٌغيء اٌقبٌِ
 

عبثخ فزو اإلإلوأ األٍئٍخ ثئِؼبْ ٚإ١ِٛ٠خ  أش١بءٍزقلاَ ِؼٍِٛبد ؽٛي إوً ٍؤاي ٠زطٍت ِٕه 

 .األفؼً

 .ه٘ب ػغ كائوح ؽٛي اٌؾوف أٚ االعبثخ اٌزٟ رقزب

 كٔب١ٔو9ك:    

 كٔب١ٔو99ط:    

 ك٠ٕبه99ة:     

 ك٠ٕبه99ا:      

 ٍبؽخ

 99 - 9اٌظف:     

 99 - 99اٌظف:     

 99 -99اٌظف:    

 999 -99اٌظف:    

 

 

 

 (9)ِضبي
 
٠ياي ِزٛفو ِٕٙب اٌم١ًٍ ثبألٍؼبه اٌّٛػؾخ فٟ  ٌىٓ الث١ؼذ ثَوػخ  اٌىجوْٜ رناوو اٌّجبه٠بد إ

ٍزموا فٟ ِمبػل فٟ إٌىٓ ٚاٌل٠ٗ  أ( (،ِظطفٝ ٚأفٖٛ لطؼٛا رناوو فٟ اٌمَُ  اٌّقطؾ أػالٖ

 ، وُ ٠ىٍف ٍؼو اٌزناوو األهثغ ٌٙنٖ اٌؼبئٍخ؟(25)اٌظف

 

 .ا  ك٠ٕبه 40 -أ 

 ا .ك٠ٕبه 50  -ة

 ا .ك٠ٕبه 60  -ط

 ا .ك٠ٕبه 90  -ك
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 (9)ِضبي
، 8بن رناوو فمؾ فٟ اٌظف ٔٗ ٠ٛعل ٕ٘أفجوٖٚ أِبعل ٠و٠ل أْ ٠شزوٞ رناوو ٌّمؼل٠ٓ ٠ٍٛخ  ٌىٓ 

ر١خ رؼزجو فبؽئخ ثبٌَٕجخ ٌٍزىٍفخ اٌى١ٍخ فز١بهاد ا٢ٞ ِٓ اإلأ  .100،  95ٚفٟ اٌظف  49 ، 12

 ٌزنوور١ٓ فٟ اٌظفٛف اٌّنوٛهح ؟

 .كٔب١ٔو  10 -أ

 ا .ك٠ٕبه 20-ة

 ا .ك٠ٕبه 30 -ط

 ا  ك٠ٕبه- 40  ك

ً/99   
 

  :عبثخ ػٓ اٌَؤاي ٍزؼًّ ٚطفزٟ اٌطٙٛ ٌإلإ      
 

 (اٌغٛى)ؽٍٜٛ  ٌؼًّ                                       ٌؼًّ اٌشٛوالرٗ

 

 لطؼخ ىثل                                       1لطغ ىثل                                              2

  وٛة ٍىو                      1وٛة ٍىو                                           1

 ث١ؼخ                                                       1                                            ث١ؼخ     2     

 وٛة ؽؾ1ٓ١   وٛة ؽؾ١ٓ                                          2  

 وٛة عٛى                        1 َِؾٛق اٌشٛوٛالرِٗٓ غواَ      8
 

 لطؼخ    24لطؼخ                                          إٌبرظ   36إٌبرظ       

 :ر١خٔذ ػٕلن اٌّىٛٔبد ا٢أ

 لطغ ىثل  9

 .وٛة ٍىو  9

 .ث١ؼبد  9

 .وٛة ؽؾ١ٓ   9

  .غواَ َِؾٛق اٌشٛوالرٗ 9-9

  .وٛة عٛى 9
 

رؾزبط ونٌه اٌٝ ف ٍٛلطؼخ ِٓ ؽٍٜٛ اٌغٛى (  99)ٚ شٛوٛالرٗلطؼخ  (99)هكد أْ رؼًّ أما ئف

 :شواء
 

  .لطغ ِٓ اٌيثل ٚث١ؼخ ٚاؽلح  9     -أ
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  .لطغ ِٓ اٌيثل ٚوٛة ؽؾ١ٓ    9 -ة

 .ِٓ اٌيثل ٚوٛة ٍىو لطغ  9    -ط

 .لطغ ِٓ اٌيثل ٚث١ؼخ ٚاؽلح  9     -ك

 
 99عبثخ ػٍٝ اٌَؤاي كٔبٖ ٌإلأٍزقلَ اٌغلٚي إ

 :فزوع أْ اٌجٕي٠ٓ ٠جبع ثبألٍؼبه األر١خإ

 

 ي٠ٓأٍؼبه  اٌجٕ

 

 ك٠ٕبهٌٍزو اٌٛاؽل 9999------- -االػز١بكٞ 

 ك٠ٕبه ٌٍزو اٌٛاؽل 9999----- --اٌّؾَٓ 

 ك٠ٕبه ٌٍزو اٌٛاؽل 9999----اٌّّزبى  

------------------------------------------------------------- 

 ( %  ٌىً  ٌزو : ػٕلِب ٠مَٛ اٌشقض ثًّء اٌقياْ ثٕف99َٗاٍمبؽ  )

 ً ٌزو : ػٕل اٌؾظٛي ػٍٝ فلِخ ِٓ اٌّؾطخ(% ٌى9اػبفخ )

 

ً/99 
 

  ك٠ٕبه أٞ ِٓ و١ّبد 99999وبْ ٌل٠ه ٚ اٌّؾَٓ،أٚ  بٌجٕي٠ٓ اٌّّزبى ث١ٍبهره رؼًّ إما وبٔذ 

 ؟اٌجٕي٠ٓ ٠ّىٓ أْ رشزوٞ

 .ٌزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ اٌّّزبى ِغ اٌؾظٛي ػٍٝ فلِخ ِٓ اٌّؾطخ  99    -أ

 .ياْ ثٕفَه اٌق ءٌزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ اٌّؾَٓ ِغ ًِ 99  -ة

 .ِغ اٌؾظٛي ػٍٝ فلِخ ِٓ اٌّؾطخ  اإلػز١بكٌٞزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ    99   ط

 .اٌقياْ ثٕفَه  ءٌزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ اٌّّزبى ِغ ًِ   99   ك
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 (02)ي ٚاٌَؤا (،98)ػٓ اٌَؤاي  عبثخكٔبٖ ٌإلأٍزقلَ اٌغلٚي إ 
                                        

 اٌو٠بػ١بد  كهعبد افزجبه                                       
 

 ِٙب            االفزجبه                      ١٘فبء             

 

  86                            65                            1 

   

  91                             84                           2 

   

 88                             72                          3  

  

ً/98 
 

ٟ٘ اٌلهعخ  فزجبه٠ٓ، ِباكهعبد  أػٍٝ فٟ اإلػزجبه  أفنِزؾبْ إٌٙبئٟ ٠اإلإٌغبػ فٟ ما وبْ إ

 ؟(ً)ْ رؾظً ػ١ٍٙب ٚرجمٝ ِؾبفظخ ػٍٝ اٌّؼلي أاألكٔٝ اٌزٟ رَزط١غ ١٘فبء 

 

 (9899 إٌٝ  9899) زواٚػ ث١ٓ ٠أْ ً  إم

  99 -أ

  99 -ة

 99  -ط

 99     -ك

 

/ً99 

 .ِزؾبْ ٌٚىٓ ِٙب غبثذ ػٓ اإل فزجبه٠ٓ إكهعبد  ٠ؼبكيِزؾبْ إٌٙبئٟ اإلإٌغبػ فٟ إما وبْ 

 ؟إٌٙبئٟ ِؼلٌٙبّبما ١ٍىْٛ ففؾظٍذ ػٍٝ كهعخ طفو 

 99  -أ

 99  -ة

 99   -ط

  99   -ك
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 :اٌغيء اٌَبكً
 

لوأ إ ٗ.ٝ اٌقبهؽخ ٚرقزبه اٌطو٠ك األفؼً ٌزٍَىػٍ ا٢ر١خ رزطٍت ِٕه أْ رغل ؽولب   األٍئٍخ

  . اإلعبثخ األفؼًفزو إٚ ثئِؼبْاألٍئٍخ 

 

ٌٝ أفو ٠غت أْ رٍَه اٌطو٠ك اٌّؼًٍ إر١ٍَخ ٌٚىٟ رن٘ت ِٓ ِىبْ  أٌؼبةأكٔبٖ فبهؽخ ٌَبؽخ 

 :  9ٚ  9ػٍٝ اٌّضبي  ٌإلعبثخاٌقبهؽخ ؼًّ ٍزإ .ثبألٍٛك 
 

 ب:ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘

 

 

  (9)ِضبي
 

ما ٍود ِٓ ئشجبن ِج١ؼبد اٌزناوو ٌّمبثٍخ طل٠مه ، ف إٌْٝ رن٘ت أأٔذ فٟ ِطؼُ اٌّٙجووو ٚرو٠ل 

 ...إٌٝاٌطو٠ك األلظو فأٔه ٍزّو ػجو اٌّلفً 

 

 .ٌؼبة اٌىِٛج١ٛرو أِؾً اٌّوؽجبد ِّٚو  - أ

 .لبػخ ا١ٌٍّٛمٝ ٚ ا١ٌَون  - ة

  .١ٍٛمٝ ِٚؾً اٌّشوٚثبد اٌغبى٠خ لبػخ اٌّ  -ط

 .ِؼوع اٌىزبة ٚ ا١ٌَون  - ك
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 (9)ِضبي
 
ٌٝ إٌؼبة اٌىِٛج١ٛرو ، ٍٚبه طل٠مه ِٓ لبػخ اٌج١ٍبهك أٌٝ ِّو إما ٍود ِٓ ِؾً اٌّوؽجبد إ

 ؽزّبال  أْ رّو ثٙب أٔذ ٚطل٠مه ؟ إاٌَبؽً اٌزوف١ٟٙ، أٞ ِٓ ٘نٖ اٌطوق األوضو 

  

 .ِؼٙل اٌوشبلخ - أ

 .١ٌٍّٛمٝ لبػخ ا - ة

 .ِطؼُ ٌؾُ ثؼغ١ٓ -ط

 .ِؼوع اٌي٘ٛه  -ك

ػٓ اٌَؤا١ٌـٓ  ٌإلعبثخٍزقلَ اٌقبهؽخ إِٓ ِل٠ٕخ وج١وح،  ا  رٛػؼ عيء األٍفًاٌقبهؽخ فٟ 

99  ٚ99   : 

 

 

ً/99 
 

ِٛلؼ١ٓ ٌغًَ ا١ٌَبهاد ، أٞ ِٛلؼ١ٓ ِؼب ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠غنثب أغٍت  إفززبػأهاك شقض  

 ٓ؟يثبئاٌ

 999 ٛلغِ -أ
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 999 ٛلغِ -ة

 999 ٛلغِ -ط

 9، 9  ٛلغِ -ك

ً/99 

اٌّٛعٛك فٟ  (أ)ٌٝ اٌج١ذ إثؼل أْ ؽؼو ٍبِو ٌزأك٠خ ثوٚفخ فٟ اٌَّوػ، أهاك أْ ٠مٛك ١ٍبهرٗ 

٠ٚأفن اٌطو٠ك  (إٌق١ً)ىكؽبَ اٌّوٚه فٟ شبهع األ١ٔك ٚشبهع إما أهاك أْ ٠زغٕت أاٌقبهؽخ ف

 ٌٝ...إاٌجل٠ً األلظو فَٛف ٠مٛك 

 ٠999ك اٌٝ اٌطو)اٌَالَ (غوة شبهع -أ

 .غوة شبهع اٌظٕٛثو اٌٝ شبهع اٌي٘ٛه  - ة

 .اٌٝ شبهع اٌجٍٛؽ  (اٌَالَ )شوق شبهع - ط

 .شوق شبهع اٌظٕٛثو اٌٝ شبهع اٌجٍٛؽ  - ك

ما ٌُ إرغب٘بد ا١ٌَبهح أٚ اٌشبؽٕخ اٌزٟ رٍَه اٌشبهع إاٌَُٙ ٠ج١ٓ  .كٔبٖ فبهؽخ ٌّل٠ٕخ طغ١وحأ

عبثخ ػٍٝ اٌَؤاي ٍزقلَ اٌقبهؽخ ٌإلإ .ْ اٌّوٚه ١ٍىْٛ ثأرغب١٘ٓ ِزؼبو١َٓأٍُٙ ف٠ىٓ ٕ٘بن 

99 ،99: 
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ً/99 

  :لظو ؽو٠ك فَزّو ِٓأٔذ فٟ أما ٍود أأٔذ رغبكه اٌّىزجخ ٌّمبثٍخ طل٠ك فٟ ِٛلف ا١ٌَبهاد ف
 

 .اٌٝ شبهع األؽالَ  اٌجواػُغوة ؽو٠ك  -أ

   .اٌٛؽٓ  اٌٝ شبهع اٌٙلٜ شّبي شبهع  -ة

   .شّبي شبهع األص١و اٌٝ شبهع اٌٙلٜ  -ط 

    . اٌّٛكحاٌٝ شبهع  اٌجواػُغوة ؽو٠ك   -ك

ً/99 

ٌٝ ِطؼُ اٌج١زيا   ٚأفجورٗ إرغب٘بد ما وٕذ فٟ ِؾطخ اٌٛلٛك ٍٚأٌه هعً ٠مٛك ١ٍبهح ػٓ األإ 

  :اٌٝ ػٓ أًٍٙ اٌطوق ٌٍّوٚه ٚكْٚ أْ ٠قبٌف اٌمبْٔٛ فَزقجوٖ أْ ٠ن٘ت

 

 .عٕٛة شبهع اٌٛؽٓ، غوة شبهع اٌٙلٜ، عٕٛة شبهع اٌّٛكح  -أ

 .عٕٛة شبهع اٌٛؽٓ، عٕٛة غوة شبهع األص١و، غوة ؽو٠ك اٌجواػُ  -ة

 .غوة شبهع اٌظفب، عٕٛة اٌشبهع اٌوئ١َٟ، شوق ؽو٠ك اٌجواػُ  -ط

 .غوة شبهع اٌظفب، عٕٛة شبهع األؽالَ، غوة ؽو٠ك اٌجواػُ   -ك
 

 اٌغيء اٌَبثغ:
 

فٟ أٍفً وً ٍؤاي ٕ٘بن صالس وٍّبد رؾزٙب فؾ،ٚأٚي وٍّز١ٓ رؾزّٙب فؾ رٛعل ث١ّٕٙب ػاللخ ِٓ 

هرجطذ إفزو وٍّخ ِٓ األفز١بهاد روثطٙب ػاللخ ثبٌىٍّخ اٌضبٌضخ اٌزٟ رؾزٙب فؾ ِضٍّب إٔٛع ِؼ١ٓ ، 

 .اٌىٍّزبْ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ 

طؾ١ؾخ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٍزىْٛ ٠ؾزٛٞ وً ٍؤاي ػٍٝ عٍّخ إفزواػ١خ، ػ١ٍه األفزواع ثأٔٙب 

٘نٖ اٌغٍّخ ٘بِخ ثبٌَٕجخ ٌه ٌَّبػلره فٟ إفز١به األعبثخ اٌظؾ١ؾخ ٚفٟ ثؼؼٙب ٌٓ رىْٛ ٘نٖ 

اٌغٍّخ ِف١لح ثبٌَٕجخ ٌه. فىو فٟ ٘نٖ اٌغٍّخ صُ لوه أٞ وٍّخ ِٓ اٌّغّٛػخ اٌالؽمخ رورجؾ ِغ 

 اٌىٍّخ اٌضبٌضخ ثٕفٌ اٌطو٠مخ اٌزٟ رورجؾ ثٙب أٚي وٍّز١ٓ. 

 

 غ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:ػ

 ( 9ِضبي)
  

 رَمؾ إٌمٛك ِٓ األشغبه 

 ٌـ :تاٌىسثح  وبٌلٚاله ٌألٔغواف تاٌىسثح اٌضٍظ
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 .لبئّخ – أ

 .األٔؾله– ة

 .اٌجٕه– ط

 .األفؼواه – ك

 ( 9ِضبي)
 اٌط١ٛه رؼ١ش فٟ اٌىٙٛف

 ـ :تاٌىسثح ٌ وبٌط١و ٌٍؾواشفتاٌىسثح  اٌَّه 

 
 .اٌشغوح-أ

 .ٌج١ؼخا-ة

 .اٌو٠ش -ط

 .اٌؼش  -ك

ً/99 
 اٌط١ٛه رغوك فٟ ِغب١ِغ 

  

 : ٌـتاٌىسثح  وبٌىٕبهٞتاٌىسثح ٌحُاري مغ وفسً  اٌّّضً

 
 .ػظفٛه  -أ

 . طٛد ػبي   -ة

 .ػيف ِٕفوك  -ط

 ؟١ٍِٛمٝ  -ك

 ً/99 
 

 إهعبء اٌزٕجؤ

 ٌـ:تاٌىسثح  وبٌّزٕجأ ٌٍّبػٟتاٌىسثح  ٌّؤهؿا
 

 .اٌؾبػو  -أ

 .اٌناووح  -ة

 .َّزمجًاٌ -ط

 .اٌزأف١و  -ك
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/ً99 
 

 األٌٛاْ ِزٕبغّخ

 ٌـ:تاٌىسثح  وبٌظً ٌٍَبْتاٌىسثح  اٌطؼُ

 

 .األمْ -أ

 .اٌؼٛء  -ة

 .اٌظٛد  -ط

 . اٌظجغخ -ك

ً/99 
 

 اٌجؾو ٠جىٟ
 

 ٌـ:تاٌىسثح  وبٌّؾ١ؾ ٌٍوًِتاٌىسثح  اٌّبء

 

 .اٌٍّؼ -أ

 .اٌلِٛع -ة

 .اٌَبؽً   -ط

 .شٙمخ -ك

 : اٌغيء اٌضبِٓ
 

شوػ  ٠أرٟ ٚف١ّب (فٍىٌ(ٚاٌضب١ٔخ  (وواف(ْ ه٠بػ١زبْ عل٠لربْ االٌٚٝ رَّٝ ٕ٘بن ػ١ٍّزب

 :(وواف)ٌٍؼ١ٍّخ االٌٚٝ 

 طغو ِٓ ص أما وبٔذ ً إ               .....ص  +ً   =ً وواف ص 

 ٚ رَبٚٞ ص أوجو أما وبٔذ ً إ                ....ص  – ً  =ٌىٓ  ً وواف ص 

 (9)ِضبي 

  
 ؟ 9وواف   9ُ ٠َبٚٞ و

 

9 +9  =99 

 

 ؟ 9وواف  9

 

 9- 9  =9 
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 (فٍىٌ (اٌؼ١ٍّخ اٌضب١ٔخ 

 
 وجو ِٓ ة أما وبٔذ أ إة                        +أ  =أ فٍىٌ ة 

 طغو ِٓ ة أما وبٔذ أ إة                        ×أ  =أ فٍىٌ ة 

 ة =ما وبٔذ أ إة                        +أ  =أ فٍىٌ ة 

 (9)ِضبي

 

 ؟ 7فٍىس   4وم ٔساَْ 
 

4  ×7  =02 
 

ً/98 
 

 ؟ 9وواف   99وُ ٠َبٚٞ 

 

 9ك.            99ط.          99ة.           9أ. 

/ً99 
 

 ؟  999فٍىٌ   9وُ ٠َبٚٞ 

 

 9.9ك.     99.9ط.          99.9ة.        99.9أ. 

ً/99 
 

 ؟ 9وواف  9وُ ٠َبٚٞ 

 

 و ك. طف        99ط.        98ة.            9-أ.     

 
 

/ً99 
 

 ؟ 99فٍىٌ   999وُ ٠َبٚٞ 

 

 99ك.            9ط.             999ة.            9أ.          
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 : اٌغيء اٌزبٍغ
 

وّب  ّٔٛمعب  إثؼاللخ ِؼ١ٕخ ٌزىْٛ  فٟ وً ٍؤاي ٕ٘بن أشىبي فٟ اٌظف األٚي ٌّغب١ِغ رورجؾ ِؼب  

  .اٌشىً اٌنٞ ٠الئُ اٌّوثغ اٌفبهؽّٔٛمط ٔفَٗ، لوه ِب ٘ٛ رزجغ األشىبي فٟ اٌظف اٌضبٟٔ اإل

 

 (........9( ٚ ِضبي)9ٌّضبي) ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:
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 34س/
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 35س/
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36س/
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 (8ملحق)
 بصيغته النهائية االبعد الثالثيختبار الذكاء ا

 

 

 فزجبهرؼ١ٍّبد رطج١ك اال

 
 ...........عزٌزتً الطالبة
 ...........عزٌزي الطالب

 
عبثزه ػٓ إْ إٚ، ّؼٍِٛبره اٌؼبِخٌفزجبه ااٌنٞ ث١ٓ ٠ل٠ه اٌغوع ِٕٗ ٘ٛ  فزجبهاال٘نا        

لوأ وً إ ،ٍّّٟٔب ألغواع اٌجؾش اٌؼإػطبء كهعخ ٔغبػ أٚ هٍٛة ٚإاألٍئٍخ ١ٌٌ اٌغوع ِٕٙب 

عبثبد ٟ٘ اٌظؾ١ؾخ ٚػ١ٍه أْ رؼغ كائوح ؽٛي اٌؾوف اٌنٞ ٍؤاي ثللخ ٚؽلك أ٠خ ٚاؽلح ِٓ اإل

 .اٌّوفمخ ِغ اإلفزجبه عبثخ اٌظؾ١ؾخ فٟ اٌٛهلخ إٌّفظٍخ٠ّضً اإل
 

 :ر١خ ٚفن٘ب ثبٌؾَجبْلوأ اٌزؼ١ٍّبد ا٢إفزجبه ٌٚىٟ رغ١ت ػٍٝ اال

 

  ه.هح اٌجلء ثنٌشبإالرفزؼ ٚهلخ األٍئٍخ لجً أْ رَّغ    .9

  فزجبه ٠ٕٚجغٟ ٚػغ اٌؾٍٛي فٟ ٚهلخ فبطخ ٚ ؽً ػٍٝ وواٍخ االأشبهح إالرؼغ أٞ   .9

 .ثبٌؾٍٛي

  .أٞ لٍُ ٠ز١ٙأ ٌهؼًّ ٍزا  .9

  عبثخ فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت ٚرأول ٍت ٚػغ اإلطعبثخ إٌّفظٍخ اٌزٟ رزٚهلخ اإل ؼًٍّزا  .9

 .عبثخ ٚاؽلح ٌىً ٍؤايإفز١به ا ٕجغ٠ٟٚ ،ِٓ ٚػٛػ فطه  

 لوأ اٌَؤاي اٌزبٌٟ إِٚٓ صُ  لوأّ٘ب ع١لا  إْ ٌىً عيء فزجبه ِضبال٠ٛعل ِغ أٍئٍخ اال  .9

  .عبثخ اٌظؾ١ؾخ ٌٗٚؽلك اإل  

 

 متنانمع الشكر واال
 

 

  اٌجبؽضخ                                                                                           

 فوػ ِبىْ طبٌؼ                                                                     
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 : اٌغيء األٚي

 
فزو إلوأٖ ثئِؼبْ ٚإٚلل ٚػغ رؾزٙب فؾ،  ( ِغٌٙٛخ)وً ٍؤاي ٠ؾزٛٞ ػٍٝ وٍّبد غ١و ِؼوٚفخ 

 .ٌٝ اٌىٍّخ اٌّغٌٙٛخ اٌزٟ ٚهكد فٟ اٌَؤايإلوثٙب أفز١بهاد اٌّؼطبح اٌزٟ ٟ٘ وٍّخ ٚاؽلح ِٓ اإل

 

 ٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:وح ؽػغ كائ
 

   :(9 )ِضبي
 

 .أفؼو ، ٌنا  ثلأد ثؼجٛه اٌشبهع ربٞوبْ ٌْٛ  
 :رؼٕٟ ػٍٝ االهعؼ   ربٞ

 

 .ا١ٌَبهح – أ

 . اإلشبهح- ة

 .اٌؼٛء   -ط

 .اٌشغوح – ك
 

 

 

  :(9)ِضبي 
 

وبٔذ ػٍٝ ٍطؼ  فٛةٌٝ ػفبف اٌجؾ١وح،  إٚػلك ِٓ إٌبً فوعٛا  ا١ٌَٛ وبْ ؽبها  

 . ٚثؼؼٙب وبْ ٠َؾت ِزيٌغ١ٓ  اٌجؾ١وح
 

 : األهعؼرؼٕٟ ػٍٝ   فٛة

 

 .أِٛاط  - أ

 .ىٚاهق – ة

 .ػٛاِبد – ط

 .ثؾ – ك

 

ً/9 
 

ٚف أ١ٌٍٛبْ )ٍٕخ ػٓ ؽو٠ك لظز١ٓ ٌٍـمـبص  (9999)ٌٝ اٌمّو ِٕن إثوؽٍزٗ االٌٚٝ  ىٚكٚطً 

ٓ اٌَّـّـبح ؽـلٜ اٌمظز١إٚلل رّضٍذ  اٌق١بي اٌؼٍّٟثٛ أ ٚثغلاهح اٌنٞ وبْ ٠لػٝ (ربٍٛبٍِٛ

لنفذ اٌَف١ٕخ ٚٔز١غخ ػبطفخ ِفبعئخ  ١ِبٖ ِغٌٙٛخفٟ ٍف١ٕخ وبٔذ رجؾو فٟ  (اٌزبه٠ـ اٌظؾ١ؼ)

ٌفزوح  رلهةؽٛي هؽٍخ ٌجطً  ِؼلح إػلاكا  ع١لا  ٟٚ٘ الفوٜ فىبٔذ اأِب اٌمظخ   .اٌمّو ٖرغبأث

 . ىبْ اٌّمظٛكٚٚطً إٌٝ اٌّاٌفؼبء  إٌٝؽبه ثٗ ف١ّب ثؼل صُ وج١و  ؽبئوأعٕؾخ ثأٍزقلاَ ؽ٠ٍٛخ 
 

 : رؼٕٟ ػٍٝ األهعؼ ىٚك
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 .هعً فؼبء  -أ

 .لبها – ة

 .ػبٌُ  -ط

 .ِىزشف  - ك

 

ً/9 
  

إم ٠َجمٗ ثوٚى ؽبفبد  ٠مف اٌَّبفو ثَىْٛ ٚطّذ و١تٌـ ألشبهح األٌٚٝ إٌٝ اْ بِؼئػٕل إٌظو ث

اٌج١ؼبء ي٘ب ِٓ اٌَؾبثخ ٠١ّىٓ ر١ّ اٌمُّ اٌضٍغ١خ الأْ اٌغ١َٛ ؽزٝ عجً )ٍبٔلهًٚ( اٌؼظ١ُ فٟ 

  .لًٛ ليػ  وئٔٙبط ْٛ أشؼزٙب رَطغ ػٍٝ اٌضٍئٚػٕلِب رشوق اٌشٌّ ف رؾزؼٕٗاٌزٟ 

 

 : رؼٕٟ ػٍٝ األهعؼ و١ت

 

   .اٌفغو  -أ

 .األهع-ة

 .اٌشزبء -ط

 .اٌؾ١بح -ك

 

 : اٌغيء اٌضبٟٔ
 
هلبَ وضو ِٓ األأٚ أثولُ  ٠ورجؾٚوً هلُ ِٕٙب  األهلب٠َؾزٛٞ ػٍٝ ٍٍٍَخ ِٓ ِّب ٠أرٟ وً ٍؤاي  

 خ.اٌمبػلح ٚػغ اٌولُ اٌنٞ ٠ىًّ اٌززبثغ فٟ اٌٍٍََ ٖ، عل ٘نلبػلح ِب ػٓ ؽو٠كٌزٟ لجٍٗ ا

 

 :برقزبه٘هِي اإلعبثخ اٌزٟ ػغ كائوح ؽٛي 

 

 (:9)ِضبي

 

99 99 99 99  

 

 99 -أ

 99 -ة

 99 -ط

 99 -ك
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 (: 9)ِضبي
 

9 9 9 9 9 9  

 

  9 -أ

 9 -ة

 9 -ط

 9 -ك

ً/9 
9 9 9 99 9 99 9  

 

 999 -أ

 999 -ة

 999 -ط

 99 -ك

ً/9 
999 998 999 98 99  

 

 9 -أ

 9 -ة

 9 -ط

 8 -ك
 

/ً9 
9 9 99 9 99 99  

 

 99 -أ

 989 -ة

 999 -ط

 999 -ك
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 : اٌغيء اٌضبٌش
 

فزو إثطو٠مخ ِؼ١ٕخ ، اٌىج١و ٠زَمبْ  فٟ اٌظف األػٍٝ كافً اٌّوثغشىالْ فٟ وً ٍؤاي ٕ٘بن 

 ارَك ف١ٙب اٌشىالْ فٟ اٌظف األػٍٝ.  ِٓ فبهط اٌّوثغ ٠زَك ثبٌطو٠مخ ٔفَٙب اٌزٟ شىال  
 

 ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب: 
 

 

 

 

 (: 9)ِضبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ِضبي 
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 / ً9  

 

 
 

 / ً9  
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 / ً9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / ً8 
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  :اٌغيء اٌواثغ
 

عبثخ فزو اإلإِؼبْ ٚئوأ وً ٍؤاي ثلإوً ٍؤاي ٠ؼط١ه ِؼٍِٛبد ؽٛي ِٛلف فٟ ِلهٍخ صب٠ٛٔخ، 

 .اٌزٟ رملَ اٌؾً األِضً
 

 :اٌزٟ رقزبه٘ب اإلعبثخ هِي ػغ كائوح ؽٛي

 

 (9)ِضبي

 
كها١ٍخ ٌى١ٍخ رغطٟ وً رىب١ٌف اٌلهاٍخ ثبٍزضٕبء اٌىزت ٚاٌزغ١ٙياد ٚلل  ثؼضخػٍٝ  خؽظٍذ ٔبك٠

 بٌٟ ثبٌَٕجخ ٌٙبٍزمالي اٌّك٠ٕبه ٌىً ٍٕخ ، ٚاإل 250.000ٔٙب ٍزؾزبط ِب٠مبهة أرٛلؼذ ث

 ٚرجمٝ َِزمٍخ ِب١ٌب  ؟ إٌمٛك اٌزٟ رؾزبعٙب ٘ٛ اٌؾً األِضً اٌنٞ ٠ٛفو ٌٙب ِبػوٚهٞ علا . 

 

رَزؼًّ إٌمٛك اٌزٟ رزّٕٝ أْ رَزٍّٙب ِٓ ٘لا٠ب اٌزقوط ثلال  ِٓ طوفٙب فيٟ شيواء ِالثيٌ  -أ

 .عل٠لح ٌٍى١ٍخ 

اٌزيٟ  ػبف١خ رٛفو ٌٙيب إٌميٛكإٔٙب ٍٛف رؼًّ ٍبػبد أرقجو ِل٠و٘ب فٟ ػٍّٙب اٌظ١فٟ ث -ة

 .رؾزبعٙب 

 .رَزٍُ اٌموع اٌّبٌٟ اٌّقظض ٌٍطالة  - ط

 .رمزوع إٌمٛك ِٓ ٚاٌل٠ٙب  - ك

 
 

 (9)ِضبي
 

االػلاك٠خ فٟ اٌّوؽٍخ فوٜ فالي إٌَخ ِبلجً األف١وح أٌٝ ِل٠ٕخ إؽّل ِٓ ِل٠ٕزٙب أػبئٍخ  إٔزمٍذ

طلالخ  ال ٠م١ٌُىٕٗ ِب ىاي  خفٟ اٌّلهٍ ا  ٍّٗ ؽبٌجب عل٠لإكهاط إٚثبٌوغُ ِٓ ِوٚه شٙو٠ٓ ػٍٝ 

  .ٟ٘ وزبثخ اٌمظضألؽّل ٘ٛا٠خ ِفؼٍخ ٚ ٚثلأ ٠شؼو ثبًٌٍّ ٚاٌٛؽلح ،ِغ أؽل 
 

 ِب ٘ٛ اٌؾً األِضً ٌٙنٖ اٌّشىٍخ؟

 .غو٠لح فٟ اٌّلهٍخ اٌػّٓ فو٠ك ػًّ  ٠ؼًّ -أ

 .ٍغو٠لحٌأوضو فٟ اٌج١ذ ٌىزبثخ األػّلح  ٠مؼٟ ٚلزب   -ة

 .ٌل٠ٗ ثبٌؼٛكح اٌٝ ِل٠ٕز٠ٗؾبٚي أْ ٠مٕغ ٚا  -ط

 .٠لػٛ طل٠مٗ اٌّم١ُ فٟ ِل٠ٕخ أفوٜ ٌي٠بهرٗ فالي ػطٍخ ٔظف إٌَٗ   -ك
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ً/99 
 

ٍزؾك ثٙب ٌىٟ  ر  ػو٠مخِؼٍِٛبد ٌى١ٍبد  اٌؾظٛي ػٍٝػلاكٞ رو٠ل ٍؼبك فٟ اٌظف اٌَبكً اإل

 .ِغبي اٌو٠بػ١بدٌزىْٛ ِز١ّيح فٟ 
 

 ع ِظله ٌٍّؼٍِٛبد؟كٔبٖ رىْٛ أفؼً ٚأٍوأأٞ ِٓ اٌؾٍٛي اٌّضجزخ 
 

 ٠ىْٛ ٌل٠ٙب ْ أػلاك٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ اإل خٓ اٌّوشلح اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّلهٍِ رَأي وال   -أ

 لَبَ اٌو٠بػ١بد، ِٚلهٍخ اٌو٠بػ١بد اٌزٟ رَزط١غ رمل٠وأٍِف ِؼٍِٛبد ػٓ ثواِظ 

 .ِيا٠ب اٌجواِظ اٌّقزٍفخ 

أ٠ؼب   ٠لهٍبٌْل٠ٙب ٌٚلاْ ٚ خخ ػو٠مرَأي ِلهٍخ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ اٌزٟ كهٍذ فٟ و١ٍ - ة

 .ػو٠مخفٟ و١ٍبد 

ٚ  بدٍغبِؼخ ٌزطٍغ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفوح ِٓ ك١ًٌ اٌى١ٍاٌّووي٠خ ٌّىزجخ اٌ رَزش١و – ط

 .اٌّظبكه اٌزٟ رمبهْ ث١ٓ اٌى١ٍبد 

ْ ٠ىْٛ ٌل٠ٙب ٍِف أػلاك٠خ اٌزٟ ِٓ اٌّؾزًّ رَأي اٌّوشلح اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّلهٍخ اإل -ك

 .ألَبَ اٌو٠بػ١بد ثواِظ ػِٓؼٍِٛبد 
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ٔه رو٠ل أفزوع إ، ِٓ اٌؼمبل١و اٌّٙلئخ ب  ٠زؼبؽٝ ٔٛػفٟ اٌّلهٍخ أٔذ رشه ثأْ ألوة أطللبئه  

 .ٌخ لل ٠زؼوع ٌٙبءأْ رغل ا١ٌٍٍٛخ األوضو فبػ١ٍخ ٌزَبػلٖ ٚاٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ أْ رغٕجٗ أٞ َِب

 ؟أٞ ِٓ اٌؾٍٛي ا٢ر١خ ٟ٘ األفؼً 

 

ؽزٝ ٌٛ وٕذ فبئفب  ثأُٔٙ ٍٛف ٠قجوْٚ ػبئٍخ طل٠مه ٚهثّب  رطٍت ِٓ ٚاٌل٠ه إٌظ١ؾخ  -أ

 .فو٠ٓ اٌن٠ٓ لل ٠زؼبؽْٛ ِضً ٘نٖ اٌؼمبل١و٠َأٌٛٔه ػٓ أطللبئه األ

رَزفَو ِٓ طل٠مه ػٓ ؽم١مخ رؼبؽ١ٗ ِضً ٘نٖ اٌؼمبل١و ٚرمزوػ ػ١ٍٗ أْ ٠طٍت   -ة

   .اٌَّبػلح ِٓ اٌّوشل اٌزوثٛٞ فٟ اٌّلهٍخ

اٌّوشل اٌزوثٛٞ أٚ ِل٠و اٌزٟ رواٚكن اٌٝ أؽل ِله١ٍه أٚ  ػٓ اٌشىٛن رىزت رمو٠وا    -ط

 أْ ال ٠زؼوع  طل٠مه ألٞ ػمٛثخ .ُِٕٙ  ؽبٌجب   اٌّلهٍخ

ِٛػؾب  ٌٗ إ٘زّبِه فٟ ٘نا رؼبؽٟ ِضً ٘نٖ اٌؼمبل١و ثؼغ اٌىزبثبد ؽٛي ِؼبه رملَ ٌٗ  - ك

 اٌغبٔت ٚثب٢صبه اٌزٟ رٕزظ ػٓ رؼبؽ١ٙب. 
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خ ٌٗ وّلهة ٍجبؽخ ِؾزوف ٠ٚزٛلغ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٕٙخ ِلهة فو٠ك ٘بٟٔ ٠و٠ل أْ ٠جؾش ػٓ ِٕٙ

  .آفو اٌَجبؽخ فٟ ٔبكٞ اٌشجبة ٘نا اٌظ١ف، ٌىٓ ِل٠و إٌبكٞ أثٍغٗ ثأُٔٙ لوهٚا أْ ٠ؼ١ٕٛا شقظب  

 

أٞ ِٓ اٌؾٍٛي ا٢ر١خ ٟ٘ األفؼً ٚاٌزٟ ريٚكٖ ثبٌّلفٛي اٌّبٌٟ اٌظ١فٟ ِغ فجوح رزؼٍك ثأ٘لاف 

 ِٕٙزٗ؟

 

 ما إؽزّبالد ٚٚظ١فخ ِلهة فو٠ك ٍجبؽخ ؽزٝ ٠َزٕفن وً اإل إٌٝل٠ُ ثبٌزم ٠َزّو – أ

 .ثأٔٗ ثني لظبهٜ عٙلٖ ٠مزوع إٌمٛك ِٓ أطللبئٗ فشٍذ اٌقطخ ِفزوػب       

 ٌُ ٠ؾظً ػٍٝ ِٕٙخ ِلهة فو٠ك اٌَجبؽخ  ٠وفغ أٞ ػًّ فٟ ٘نا اٌظ١ف ِب - ة

 .ٚثلال  ِٓ مٌه ٠مؼٟ اٌظ١ف ٌزّو٠ٓ ٔفَٗ فٟ اٌَجبؽخ      

  ؽٛي فوطخ ِٕبٍجخ ٌٍزطٛع وَّبػل ِلهة فٟ اٌَجبؽخ اٌفو٠كٌٝ ِلهة إ٠زؾلس  - ط

 .٠َٚزغً ٚلذ اٌَّبء ثأوٍّٗ ٌٍؼًّ فٟ اٌَٛق اٌّؾٍٟ      

 ًِ أٔٗ ؽبٌّب ٠ؾظً إٔ٘بن ٚظ١فخ شبغوح ٌٍؼًّ وّٕمن ٠ٚ ذوبٔإْ ٠َأي اٌّل٠و  - ك

 .ٌَجبؽخ ظٙبه ِٛ٘جزٗ فٟ رؼ١ٍُ اإاٌٛظ١فخ ٍٛف ٠زّىٓ ِٓ   ػٍٝ ٘نٖ    
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أٔذ رقطؾ أللبِخ ؽفٍخ ٚرو٠ل أْ رلػٛ ع١ّغ ىِالئه،ٌىٓ ٚاؽل ِٓ ألوة أطللبئه أفجون ثأٔٗ 

افو ٌل٠ٗ ِؼٗ ٍٛء رفبُ٘، أٔذ رشه أْ طل٠مه ٘نا  ما كػٛد شقظب  إاٌٝ اٌؾفٍخ  ٍٟٛف ٌٓ ٠أر

زواع ػإرو٠ل أْ رلػٛ اٌشقض االفو ػٍٝ اٌوغُ ِٓ  ٌٚىٕه ال ىٌذ فالطهإ٠و٠ل أْ ٠قزجو 

 .فالطه ٌظل٠مه ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ الرزغبً٘ اٌشقض االفوإٔه رو٠ل أْ رؤول أفزوع إطل٠مه، 
 

 ِب ٘ٛ اٌؾً االِضً ٌٙنٖ اٌّشىٍخ؟
 

الرلػٛ اٌشقض األفو ٌٚىٓ رؼزنه ٚرؾبٚي أْ رشوػ ٌٗ ٌّبما أٔذ روغت أْ رؾزوَ ؽٍت  - أ

  .طل٠مه

 .قزبه اٌؾؼٛه ثىً األؽٛايرلػٛ اٌشقض األفو ٚرقجو طل٠مه ثأٔه رأًِ أْ ٠ - ة 

  .فالطهإرلػٛ اٌشقض األفو ٚثؼل مٌه رٕبلش أٍجبثه ِغ طل٠مه ٚرؾبٚي أْ رؤول ٌٗ   -ط

  خ.ِٓ ٘نٖ اٌؾفٍ رموه أْ رم١ُ ؽفٍخ أفوٜ فٟ ِٛػل الؽك ٚرلػٛ اٌشقض األفو ٌٙب ثلال   - ك
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   : اٌغيء اٌقبٌِ
 

عبثخ فزو اإلإلوأ األٍئٍخ ثئِؼبْ ٚإ ١ِٛ٠خ أش١بءٍزقلاَ ِؼٍِٛبد ؽٛي إوً ٍؤاي ٠زطٍت ِٕه 

 .األفؼً

 .ػغ كائوح ؽٛي اٌؾوف أٚ االعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)ِضبي
 
٠ياي ِزٛفو ِٕٙب اٌم١ًٍ ثبألٍؼبه اٌّٛػؾخ فٟ  ٌىٓ الث١ؼذ ثَوػخ  اٌىجوْٜ رناوو اٌّجبه٠بد إ

ٍزموا فٟ ِمبػل فٟ إٌىٓ ٚاٌل٠ٗ  أ( (اٌّقطؾ أػالٖ ،ِظطفٝ ٚأفٖٛ لطؼٛا رناوو فٟ اٌمَُ 

 ، وُ ٠ىٍف ٍؼو اٌزناوو األهثغ ٌٙنٖ اٌؼبئٍخ؟(25)اٌظف

 

 .ا  ك٠ٕبه 40 -أ 

 ا .ك٠ٕبه 50  -ة

 ا .ك٠ٕبه 60  -ط

 ا .ك٠ٕبه 90  -ك

 
 

 

 

 كٔب١ٔو 9: ك           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 999 -99اٌظف:                  

 كٔب١ٔو 99: ط         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 99 -99اٌظف:                   

 

 ك٠ٕبه 99: ة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 99 - 99 :فاٌظ       

 

 ك٠ٕبه 99أ:    

 

 

 

 

 

 
 

 99 - 9 :فاٌظ

 

 
 ٍبؽــخ
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 (9)ِضبي
 

، 8ٔٗ ٠ٛعل ٕ٘بن رناوو فمؾ فٟ اٌظف أفجوٖٚ أِبعل ٠و٠ل أْ ٠شزوٞ رناوو ٌّمؼل٠ٓ ٠ٍٛخ  ٌىٓ 

ر١خ رؼزجو فبؽئخ ثبٌَٕجخ ٌٍزىٍفخ اٌى١ٍخ فز١بهاد ا٢ٞ ِٓ اإلأ  .100،  95فٟ اٌظفٚ  49 ، 12

 ٌزنوور١ٓ فٟ اٌظفٛف اٌّنوٛهح ؟

 

 .كٔب١ٔو  10 -أ

 ا .ك٠ٕبه 20-ة

 ا .ك٠ٕبه 30 -ط

 ا  ك٠ٕبه- 40  ك
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  :عبثخ ػٓ اٌَؤاي ٍزؼًّ ٚطفزٟ اٌطٙٛ ٌإلإ      
 

 (اٌغٛى)ؽٍٜٛ  ٌؼًّ                                       ٌؼًّ اٌشٛوالرٗ

 

 لطؼخ ىثل                                       1لطغ ىثل                                              2

 وٛة ٍىو                       1وٛة ٍىو                                           1

 ث١ؼخ                                                       1                                            ث١ؼخ     2     

 وٛة ؽؾ1ٓ١   وٛة ؽؾ١ٓ                                          2  

 وٛة عٛى                        1 َِؾٛق اٌشٛوٛالرِٗٓ غواَ      8
 

 لطؼخ    24إٌبرظ                             لطؼخ                36إٌبرظ       

 

 :ر١خٔذ ػٕلن اٌّىٛٔبد ا٢أ
 

 لطغ ىثل  9

 .وٛة ٍىو  9

 .ث١ؼبد  9

 .وٛة ؽؾ١ٓ   9

  .غواَ َِؾٛق اٌشٛوالرٗ 9-9

  .وٛة عٛى 9
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لطؼخ ِٓ ؽٍٜٛ اٌغٛى ٍٛف رؾزبط ونٌه اٌٝ (  99)ٚ شٛوٛالرٗلطؼخ  (99)هكد أْ رؼًّ أما ئف

 :شواء
 

  .لطغ ِٓ اٌيثل ٚث١ؼخ ٚاؽلح  9     -أ

  .لطغ ِٓ اٌيثل ٚوٛة ؽؾ١ٓ    9 -ة

 .ِٓ اٌيثل ٚوٛة ٍىو لطغ  9    -ط

 .لطغ ِٓ اٌيثل ٚث١ؼخ ٚاؽلح  9     -ك

 
 99عبثخ ػٍٝ اٌَؤاي كٔبٖ ٌإلأٍزقلَ اٌغلٚي إ

 :فزوع أْ اٌجٕي٠ٓ ٠جبع ثبألٍؼبه األر١خإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٍؼبه  اٌجٕي٠ٓ 
 

 

 ٌٍزو اٌٛاؽلك٠ٕبه 9999------- - االػز١بكٞ

 ٌٍزو اٌٛاؽل ك٠ٕبه 9999----- -- اٌّؾَٓ

 ٌٍزو اٌٛاؽل ك٠ٕبه 9999---- اٌّّزبى 

ٌزو : ػٕلِب ٠مَٛ اٌشقض ثًّء  ٌىً  % ( 99) اٍمبؽ 

 اٌقياْ ثٕفَٗ

و : ػٕل اٌؾظٛي ػٍٝ فلِخ ِٓ (% ٌىً ٌز9اػبفخ )

 اٌّؾطخ
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  ك٠ٕبه أٞ ِٓ و١ّبد 99999وبْ ٌل٠ه ٚ اٌّؾَٓ،أٚ  بٌجٕي٠ٓ اٌّّزبى ثهره رؼًّ ١ٍبإما وبٔذ 

 ؟اٌجٕي٠ٓ ٠ّىٓ أْ رشزوٞ

 

 .ٌزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ اٌّّزبى ِغ اٌؾظٛي ػٍٝ فلِخ ِٓ اٌّؾطخ  99    -أ

 .اٌقياْ ثٕفَه  ءٌزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ اٌّؾَٓ ِغ ًِ 99  -ة

 .ٍٝ فلِخ ِٓ اٌّؾطخ ِغ اٌؾظٛي ػ اإلػز١بكٌٞزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ    99   ط

 .اٌقياْ ثٕفَه  ءٌزو ِٓ اٌجٕي٠ٓ اٌّّزبى ِغ ًِ   99   ك

 
 (02)ي ٚاٌَؤا (،98)ػٓ اٌَؤاي  عبثخكٔبٖ ٌإلأٍزقلَ اٌغلٚي إ       

                                        

 اٌو٠بػ١بد  كهعبد افزجبه                                       
 

 ِٙب            ١٘فبء                              االفزجبه     

 

  86                            65                            1 

   

  91                             84                           2 

   

 88                             72                          3  
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ٟ٘ اٌلهعخ  فزجبه٠ٓ، ِباكهعبد  أػٍٝ فٟ اإلػزجبه  أفنِزؾبْ إٌٙبئٟ ٠اإلإٌغبػ فٟ ما وبْ إ

 ؟(ً)ْ رؾظً ػ١ٍٙب ٚرجمٝ ِؾبفظخ ػٍٝ اٌّؼلي أاألكٔٝ اٌزٟ رَزط١غ ١٘فبء 

  

 (9899 إٌٝ  9899) زواٚػ ث١ٓ ٠أْ ً  إم
 

 

  99 -أ

  99 -ة

 99 -ط

 99 -ك
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 .ِزؾبْ ٌٚىٓ ِٙب غبثذ ػٓ اإل فزجبه٠ٓ إكهعبد  ٠ؼبكيإٌٙبئٟ  ِزؾبْاإلإٌغبػ فٟ إما وبْ 

 ؟إٌٙبئٟ ِؼلٌٙبّبما ١ٍىْٛ ففؾظٍذ ػٍٝ كهعخ طفو 

 

 99  -أ

 99  -ة

 99   -ط

   99   -ك

 :اٌغيء اٌَبكً
 

لوأ إ ٗ.ػٍٝ اٌقبهؽخ ٚرقزبه اٌطو٠ك األفؼً ٌزٍَى ا٢ر١خ رزطٍت ِٕه أْ رغل ؽولب   األٍئٍخ

  . اإلعبثخ األفؼًزو فإٚ ثئِؼبْاألٍئٍخ 

 

ٌٝ أفو ٠غت أْ رٍَه اٌطو٠ك اٌّؼًٍ إر١ٍَخ ٌٚىٟ رن٘ت ِٓ ِىبْ  أٌؼبةأكٔبٖ فبهؽخ ٌَبؽخ 

 :  9ٚ  9ػٍٝ اٌّضبي  ٌإلعبثخاٌقبهؽخ  ؼًٍّزإ .ثبألٍٛك 
 

 ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:

 

 

 

 

 

  (9)ِضبي
 

ما ٍود ِٓ ئِج١ؼبد اٌزناوو ٌّمبثٍخ طل٠مه ، ف شجبن إٌْٝ رن٘ت أأٔذ فٟ ِطؼُ اٌّٙجووو ٚرو٠ل 

 ...إٌٝاٌطو٠ك األلظو فأٔه ٍزّو ػجو اٌّلفً 

 

 .ٌؼبة اٌىِٛج١ٛرو أِؾً اٌّوؽجبد ِّٚو  - أ

 .لبػخ ا١ٌٍّٛمٝ ٚ ا١ٌَون  - ة

  .لبػخ ا١ٌٍّٛمٝ ِٚؾً اٌّشوٚثبد اٌغبى٠خ   -ط

 .ِؼوع اٌىزبة ٚ ا١ٌَون  - ك

 (9)ِضبي
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ٌٝ إٌؼبة اٌىِٛج١ٛرو ، ٍٚبه طل٠مه ِٓ لبػخ اٌج١ٍبهك أٌٝ ِّو إوؽجبد ما ٍود ِٓ ِؾً اٌّإ

 ؽزّبال  أْ رّو ثٙب أٔذ ٚطل٠مه ؟ إاٌَبؽً اٌزوف١ٟٙ، أٞ ِٓ ٘نٖ اٌطوق األوضو 

  

 .ِؼٙل اٌوشبلخ - أ

 .لبػخ ا١ٌٍّٛمٝ  - ة

 .ِطؼُ ٌؾُ ثؼغ١ٓ -ط

 .ِؼوع اٌي٘ٛه  -ك

ػٓ اٌَؤا١ٌـٓ  ٌإلعبثخٍزقلَ اٌقبهؽخ إ١وح، ِٓ ِل٠ٕخ وج ا  رٛػؼ عيء األٍفًاٌقبهؽخ فٟ 

99  ٚ98   : 
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ِٛلؼ١ٓ ٌغًَ ا١ٌَبهاد ، أٞ ِٛلؼ١ٓ ِؼب ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠غنثب أغٍت  إفززبػأهاك شقض  

 ٓ؟اٌيثبئ

 999 ٛلغِ -أ

 999 ٛلغِ -ة

 999 ٛلغِ -ط

 9، 9  ٛلغِ -ك

ً/98 

اٌّٛعٛك فٟ  (أ)ٌٝ اٌج١ذ إٟ اٌَّوػ، أهاك أْ ٠مٛك ١ٍبهرٗ ثؼل أْ ؽؼو ٍبِو ٌزأك٠خ ثوٚفخ ف

٠ٚأفن اٌطو٠ك  (إٌق١ً)ىكؽبَ اٌّوٚه فٟ شبهع األ١ٔك ٚشبهع إما أهاك أْ ٠زغٕت أاٌقبهؽخ ف

 إٌٝ...اٌجل٠ً األلظو فَٛف ٠مٛك 

 ٠999ك اٌٝ اٌطو)اٌَالَ (غوة شبهع -أ

 .غوة شبهع اٌظٕٛثو اٌٝ شبهع اٌي٘ٛه  - ة

 .اٌٝ شبهع اٌجٍٛؽ  (اٌَالَ )شوق شبهع - ط

 .شوق شبهع اٌظٕٛثو اٌٝ شبهع اٌجٍٛؽ  - ك

ما ٌُ إرغب٘بد ا١ٌَبهح أٚ اٌشبؽٕخ اٌزٟ رٍَه اٌشبهع إاٌَُٙ ٠ج١ٓ  .كٔبٖ فبهؽخ ٌّل٠ٕخ طغ١وحأ

عبثخ ػٍٝ اٌَؤاي ٍزقلَ اٌقبهؽخ ٌإلإ .ْ اٌّوٚه ١ٍىْٛ ثأرغب١٘ٓ ِزؼبو١َٓأ٠ىٓ ٕ٘بن ٍُٙ ف

99 ،99 
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ً/99 

  :لظو ؽو٠ك فَزّو ِٓأٔذ فٟ أما ٍود أأٔذ رغبكه اٌّىزجخ ٌّمبثٍخ طل٠ك فٟ ِٛلف ا١ٌَبهاد ف
 

 .اٌٝ شبهع األؽالَ  اٌجواػُغوة ؽو٠ك  -أ

   .شّبي شبهع اٌٛؽٓ  اٌٝ شبهع اٌٙلٜ  -ة

   .شّبي شبهع األص١و اٌٝ شبهع اٌٙلٜ  -ط 

    . اٌّٛكحاٌٝ شبهع  اٌجواػُغوة ؽو٠ك   -ك
 

 

ً/99 

ٌٝ ِطؼُ اٌج١زيا   ٚأفجورٗ إرغب٘بد ما وٕذ فٟ ِؾطخ اٌٛلٛك ٍٚأٌه هعً ٠مٛك ١ٍبهح ػٓ األإ 

  :ػٓ أًٍٙ اٌطوق ٌٍّوٚه ٚكْٚ أْ ٠قبٌف اٌمبْٔٛ فَزقجوٖ أْ ٠ن٘ت اٌٝ

 

 .عٕٛة شبهع اٌٛؽٓ، غوة شبهع اٌٙلٜ، عٕٛة شبهع اٌّٛكح  -أ

 .٠ك اٌجواػُ عٕٛة شبهع اٌٛؽٓ، عٕٛة غوة شبهع األص١و، غوة ؽو -ة

 .غوة شبهع اٌظفب، عٕٛة اٌشبهع اٌوئ١َٟ، شوق ؽو٠ك اٌجواػُ  -ط

 .غوة شبهع اٌظفب، عٕٛة شبهع األؽالَ، غوة ؽو٠ك اٌجواػُ   -ك

 
 

 

 :اٌغيء اٌَبثغ
 

فٟ أٍفً وً ٍؤاي ٕ٘بن صالس وٍّبد رؾزٙب فؾ،ٚأٚي وٍّز١ٓ رؾزّٙب فؾ رٛعل ث١ّٕٙب ػاللخ ِٓ 

هرجطذ إاألفز١بهاد روثطٙب ػاللخ ثبٌىٍّخ اٌضبٌضخ اٌزٟ رؾزٙب فؾ ِضٍّب فزو وٍّخ ِٓ إٔٛع ِؼ١ٓ ، 

 .اٌىٍّزبْ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ 

 

٠ؾزٛٞ وً ٍؤاي ػٍٝ عٍّخ إفزواػ١خ، ػ١ٍه األفزواع ثأٔٙب طؾ١ؾخ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٍزىْٛ 

نٖ ٘نٖ اٌغٍّخ ٘بِخ ثبٌَٕجخ ٌه ٌَّبػلره فٟ إفز١به األعبثخ اٌظؾ١ؾخ ٚفٟ ثؼؼٙب ٌٓ رىْٛ ٘

اٌغٍّخ ِف١لح ثبٌَٕجخ ٌه. فىو فٟ ٘نٖ اٌغٍّخ صُ لوه أٞ وٍّخ ِٓ اٌّغّٛػخ اٌالؽمخ رورجؾ ِغ 

 اٌىٍّخ اٌضبٌضخ ثٕفٌ اٌطو٠مخ اٌزٟ رورجؾ ثٙب أٚي وٍّز١ٓ. 

 

 ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:
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   (9)ِضبي
 رَمؾ إٌمٛك ِٓ األشغبه 

 

 ٌـ :اٌىسثح ت وبٌلٚاله ٌألٔغواف تاٌىسثح اٌضٍظ

 
 .لبئّخ – أ

 .األٔؾله– ة

 .اٌجٕه– ط

 .األفؼواه – ك

  (9)ِضبي

  
 ٌط١ٛه رؼ١ش فٟ اٌىٙٛفا

 ـ :تاٌىسثح ٌ وبٌط١و ٌٍؾواشفتاٌىسثح  اٌَّه 

 
 .اٌشغوح-أ

 .اٌج١ؼخ-ة

 .اٌو٠ش -ط

 .اٌؼش  -ك

ً/99 
 اٌط١ٛه رغوك فٟ ِغب١ِغ 

 : ٌـتاٌىسثح  وبٌىٕبهٞتاٌىسثح ٌحُاري مغ وفسً  اٌّّضً

 
 .ػظفٛه  -أ

 . طٛد ػبي   -ة

 .ػيف ِٕفوك  -ط

 .١ٍِٛمٝ  -ك

 ً/99 
 

 إهعبء اٌزٕجؤ

 ٌـ:تاٌىسثح  وبٌّزٕجأ ٌٍّبػٟتاٌىسثح  ٌّؤهؿا

 

 .اٌؾبػو  -أ

 .اٌناووح  -ة
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 .اٌَّزمجً -ط

 .اٌزأف١و  -ك

/ً99 
 

 األٌٛاْ ِزٕبغّخ

 ٌـ:تاٌىسثح  وبٌظً ٌٍَبْتاٌىسثح  اٌطؼُ

 

 .األمْ -أ

 .اٌؼٛء  -ة

 .اٌظٛد  -ط

 . اٌظجغخ -ك

ً/99 
 

 اٌجؾو ٠جىٟ

 ٌـ:تاٌىسثح  وبٌّؾ١ؾ ٌٍوًِتاٌىسثح  اٌّبء

 

 .اٌٍّؼ -أ

 .اٌلِٛع -ة

 .اٌَبؽً   -ط

 .شٙمخ -ك

 : اٌغيء اٌضبِٓ
 

شوػ  ٠أرٟ ٚف١ّب (فٍىٌ(ٚاٌضب١ٔخ  (وواف(ٕ٘بن ػ١ٍّزبْ ه٠بػ١زبْ عل٠لربْ االٌٚٝ رَّٝ 

 :(وواف)ٌٍؼ١ٍّخ االٌٚٝ 

 

 طغو ِٓ ص أما وبٔذ ً إ               .....ص  +ً   =ً وواف ص 

 ٚ رَبٚٞ ص أوجو أما وبٔذ ً إ                ....ص  – ً  =ٌىٓ  ً وواف ص 

 (9)ِضبي 

  
 ؟ 9وواف   9ُ ٠َبٚٞ و

 

9 +9  =99 

 ؟ 9وواف  9
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 9- 9  =9 

 (فٍىٌ (اٌؼ١ٍّخ اٌضب١ٔخ 

 
 وجو ِٓ ة أما وبٔذ أ إة                        +أ  =أ فٍىٌ ة 

 طغو ِٓ ة أما وبٔذ أ إة                        ×أ  =أ فٍىٌ ة 

 ة =ما وبٔذ أ إة                        +أ  =أ فٍىٌ ة 

 (9)ِضبي

 

 ؟ 7فٍىس   4وم ٔساَْ 
 

4  ×7  =02 
 

ً/99 
 

 ؟ 9وواف   99وُ ٠َبٚٞ 

 

 9ك.            99ط.          99ة.           9أ. 

/ً99 
 
 ؟  999فٍىٌ   ٠9َبٚٞ وُ 

 

 9.9ك.     99.9ط.          99.9ة.        99.9أ. 

ً/99 
 

 ؟ 9وواف  9وُ ٠َبٚٞ 

 

 ك. طفو         99ط.        98ة.            9-أ.     

 
 

/ً98 
 

 ؟ 99فٍىٌ   999وُ ٠َبٚٞ 

 

 99ك.            9ط.             999ة.            9أ.          
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  :بٍغاٌغيء اٌز
 

وّب  ّٔٛمعب  إثؼاللخ ِؼ١ٕخ ٌزىْٛ  فٟ وً ٍؤاي ٕ٘بن أشىبي فٟ اٌظف األٚي ٌّغب١ِغ رورجؾ ِؼب  

  .ّٔٛمط ٔفَٗ، لوه ِب ٘ٛ اٌشىً اٌنٞ ٠الئُ اٌّوثغ اٌفبهؽرزجغ األشىبي فٟ اٌظف اٌضبٟٔ اإل

 

 ػغ كائوح ؽٛي هِي اإلعبثخ اٌزٟ رقزبه٘ب:

 

 (9)ِضبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)ِضبي   
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 / ً99 
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/ً99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ً99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ..... الحــــــــــــقالم
   999 

 (9ممحق)
 ورقة اإلجابة  

 الكمية :                  التخصص :                      المرحمة:                  الجنس:

 
 الجزء األول

 د  ج  ب      أ  4س 
 

 د  ج  ب  أ  2س
 

 د  ج  ب  أ  3س
 

 د  ج  ب  أ  4س
 

 الجزء الثاني
 د  ج  ب  أ  5س

 
 د  ج  ب  أ  6س

 
 د  ج  ب  أ  7س

 
 د  ج  ب  أ  8س

 
 الجزء الثالث

 د  ج  ب  أ  9س
 

 د  ج  ب  أ  42س
 

 د  ج  ب  أ  44س
 

 د  ج  ب  أ  42س
 

 الجزء الرابع
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 د  ج  ب  أ  43س
 

 د  ج  ب  أ  44س
 

 د  ج  ب  أ  45س
 

 د  ج  ب  أ  46س
 
 

 الجزء الخامس
 د  ج  ب  أ  47س

 
 د  ج  ب  أ  48س

 
 د  ج  ب  أ  49س

 
 د  ج  ب  أ  22س

 
 

 الجزء السادس
 د  ج  ب  أ  24س

 
 د  ج  ب  أ  22س

 
 د  ج  ب  أ  23س

 
 د  ج  ب  أ  24س
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 الجزء السابع
 د  ج  ب  أ  25س

 
 د  ج  ب  أ  26س

 
 د  ج  ب  أ  27س

 
 د  ج  ب  أ  28س

 
 

 الجزء الثامن
 د  ج  ب  أ  29س

 
 د  ج  ب  أ  32س

 
 د  ج  ب  أ  34س

 
 د  ج  ب  أ  32س

 
 الجزء التاسع

 د  ج  ب  أ  33س
 

 د  ج  ب  أ  34س
 

 د  ج  ب  أ  35س
 

 د  ج  ب  أ  36س
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 (11ملحق)

 ألبعاد ا الثالثًمفتاح التصحٌح لفقرات اختبار الذكاء 
 
 

 االجابة الصحيحة رقم الفقرة االجابة الصحيحة رقم الفقرة
 ج 49 ب 4
 ب 22 ب 2
 ب 24 أ 3
 د 22 ج 4
 د 23 د 5
 أ 24 أ 6
 ج 25 أ 7
 ج 26 ب 8
 أ 27 ب 9
 ج 28 ج 42
 د 29 ج 44
 ج 32 ج 42
 د 34 أ 43
 ب 32 ب 44
 أ 33 ج 45
 ب 34 ج 46
 أ 35 د 47
 أ 36 أ 48

 

 



 B 

Abstract 

 

       The current research aimed to identify the attention control and 

its relation to the three dimensional intelligence of the university 

students, and the significance of the differences in attention control 

and the three dimensional intelligence according to the variables 

(gender, specialization and the academic stage) among the 

university students, as well as to identify the statistical significance 

relationship between attention control and three- And the extent of 

the contribution of three-dimensional intelligence in the control of 

attention, and the selection of the current research sample random 

stratified method of proportional distribution, reaching 400 students 

from the University of Wasit.                                                               

                                          

      In order to achieve the objectives of the research, the measure of 

attention control was adopted for Deripiri (2002) and Arabized by 

the researcher. The statistical force was extracted ,the cytometric 

properties of the scale of accuracy and stability. The albatross was 

extracted by Alpha Kronbach method. The descriptive statistical 

properties of the scale were extracted.                                                 

                                                                 

 

In addition, the researcher adopted Al-Azzawi's (2008) test for 

three-dimensional intelligence. From the statistical analysis, the 

discriminant force of the paragraphs was obtained ,The correlation 

coefficient between the components was also extracted. The 

properties of the cytometric properties were obtained from 

reliability and stability. The stability coefficient was obtained by 

Kioder Richardson (20).                                                                        
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