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الخصائص السيكومترية والمعاايير خختااار ري ال للمصا واام المتتااعاة      
المتقاا ا المسااتم   ماال للاااة الصاا يل الاااا ي عشاار وال ااا   عشاار ااا       

 سلل ة عمال
 

ـــلي حممــعـــ. د ـــد إبــــ ــ ــراهيــ ـــ  *مـ
ـــع .د ــ ـــــلي مهــ ــ ـــ  *مــــكاظــدي  ــ
ــــهـالل زاهـ. د ـــر النبهــ ـــ  *انـيـ
 *فوزية عبدالباقي اجلمايل. د

 الملخص
 

تهددددذه اددددسة الذ الدددد  نلددددا الاحسددددت يددددش الق ددددايي الخدددد   يا     ا دددداسا  ال  ددددا      ابدددددا  
ال  دددا  ال ال اسدددذن لددد  اش ه دددذ تبب سدددي هادددا  ابددد  ال دددا ش الحدددا   ه ددد   الثددداني ه ددد   خددداب   

لد     ا نحد اه  72.71= يا لد  ال  د ) الباً   الب  ( 7642)    الذ ال  يش ت  نت ه. ُه ان
يددش اانددام  تددا ا ا ددا اا يددش لددت ( 7741)يددش الددس      ( 7711)    اقدد  (7..7= ال   ددا  

 قددذ ات دد  خن ا ابددا  ال  ددا  ال ال ااا  دد  ال اسددذن لدد  اش  ا ادد    خددا   . ي ددا ت  خدداب   ُه ددان
 لددا تقاادده اددسة الذ ادد  يددش الثبددال لا  خدد ش  12.. ادد  ( الثبددال) اي ي تادد  يددش ا تخددا  الددذا

   ددا  هايدد   خلددا ل ال ادداي  هددش يددذ   الدد   ددي ي ددايال ال دد     لاسدد ال ا  ابددا   .  لا ددا ش
 قددذ  ادد  يا لدد  ي ددايال ال دد     .  اددسة نا  دد  تاخددت يدد  نادداي  ال ث دد  يددش الذ الددال الخددا س 

يدش ) 16  7 ت ا حت الدذ اال القدان  د ش  164..الا   ز      سلك  ا  يا ل  ي ايال11..
   اي نااي  تؤ ذ ي ا    هاا قذ ة ا  ابا  هاا الا   ز  د ش اف د ا   دي السدذ ة ال سا د  ال ايد  (14

ذال ال خا   ال  تا    ا  الهذه يدش نهدذا  ادسا ا  ابدا   الدس   خداهذ  الادالي  دي  د   اف د ا  
حسدت يددش   لدد  الادد     د ش ال ددا ش الحددا   ه د   الثدداني ه دد    ات دد    ددسلك تددا الا. ال  اد   ش

" ل ددذ  ال اهدد ن"خنهددا  الدد  نح دداي اً ي ددا  ؤ ددذ   ددا ة   اددال ا  ابددا  يدد    ددا ة ال  دد    ادد  يؤ دد  
ااددد ال الاحا دددم ال ددداياي الا   دددذ    LISREL الددداقذن   نددداي  (. يحدددك ت دددا ز ال  ددد )لا ابدددا  

ل ايا دد  لا ابددا    خ ددذل ال ادداي  خن ا  ابددا  خحددا   الب ددذ   اددي نا  دد   ذلددك لااحسددت يددش الب  دد  ا
تدا  قدذ .  ي يخا اة ال  تاد ( g)يا ات ة   تاخت ي   ب    ا  ابا  الس   س س ال ايم ال ان لاس ال 

ا دداسا  ال  ددا    لبدداي ال ددا ش الحددا   ه دد   الثدداني ه دد    حخددبت ال تدد  ال     دد  الاددي تاخدد  
 .الذ اال القان    الاالي يش ال   ش اآلن الاقذان ا  ابا  لهس ش ال ا ش  الخاب  ي  ا  اً  م 

 .، سلطنة عمانجامعة السلطان قابوس ،كلية الرتبية *



 الجمالي.د –النبهاني .د –كاظم .د –إبراهيم .د. ……...................الخصائص السيكوميرية والمعايير الختبار ريفن 
 

 

 73 

 :املقدمة -1

مؤشـرا  ئييسـيا   درـدئل الطالـ  بوصـه  تعتمد النظم التعليمية يف معظم أحناء العامل علـ  اسـتاداا الـءكاء 
ينتيجــة اــءا، فرــد بــدأ .  ا التعلــيم الرــايم، يالــءي تــؤدي فيــ  اومتًانــاي ديئا  ئييســيا  علــ  التفيــ  مــ  نظــا
دئاســـة الـــءكاء بوصـــه  ياصـــية فرديـــة ت ـــل  لتهســـ  بيق الهرديـــة يف العرـــود ادا ـــية البـــان ون يف  ـــال الهـــر 

 (. Choe & Ceci, 2005)اويتالف يف األداء، أي السلوكاي بني أفراد فئة عمرية معينة 
منـــء العرـــد األيل مـــل الرـــرن الع ـــريل ل تطـــوير يترنـــني الف ـــ  مـــل اويتبـــائاي اللهظيـــة ي ـــ  اللهظيـــة ي 

يف هــءا الن ــا   John Ravenيقــد أسـهم جــون ئيهـل. لريـاس الــءكاء العـاا يالف ــ  مـل الرــدئاي ا اصـة
 Progressive بإعـــدادث ل الاـــة ايتبـــائاي لريـــاس الـــءكاء العـــاا أولـــا عليهـــا اســـم اد ـــهوفاي ادتتابعـــة

Matrices، أي ادعيـــــائي ييعـــــرف اويتبـــــائ األيل باســـــم ايتبـــــائ اد ـــــهوفاي ادتتابعـــــة الرياســـــي (SPM) 
Standard Progressive Matrices فرــرل موزعــة علــ  عــ   موعــاي متدئجــة  06، ييتفــون مــل

 فيعـــرف باســـم أمـــا اويتبـــائ ال ـــاي. ســـنة 06-0ال ـــعوبة، ييناســـ  األوهـــال يالراشـــديل يكبـــائ الســـل مـــل 
فرـرل  60ييتفـون مـل  ،Coloured Progressive Matrices (CPM)" اد ـهوفاي ادتتابعـة ادلـون"

 .سنة، يم  كبائ السل 11 – 6ذاي أشفال هندسية ملونة، يهو مناس  لالستاداا م  األوهال مل 
 (APM) "ترــدااد ــهوفاي ادتتابعــة اد"باســم ( يهــو مو ــوه هــءث الدئاســة)يتبــائ ال الــ  ييعــرف او

Advanced Progressive Matrices ييســتادا لريــاس الرــدئل العرليــة العليــا العامــة ،(Arthur, 
Tubre, Paul, & Sanchez-Ku, 1999) ييتفـون . للتمييز بني ذيي الردئاي العرليـة العليـا، يكءلك

فرـــرل، يت ـــتمط  11مـــل  مـــوعتني، كـــط  موعـــة مطبوعـــة يف كتيـــ  مســـترط، تتفـــون ا موعـــة األي  مـــل 
 (Raven, Raven,&Court,1998,p.3)يكما جـاء يف دليـط اويتبـائ . فررل 60ا موعة ال انية عل  

ميفل استاداا ا موعة األي  للتدئي  لتعري  ادهًوصـني باويتبـائ أي اسـتادام  كايتبـائ ق ـ ، يرسـم 
٪ ، ياألفـــراد األقـــط 06وســـطني يمي لـــون ٪، ادت16األذكيـــاء الـــءيل مي لـــون )األفـــراد بوجبـــ  إ  اـــال  فئـــاي 

يقد يستادا هـءا اويتبـائ الر ـ  و ـاذ قـرائ ب ـين تطبيـا اد ـهوفاي الرياسـي أي (. ٪16ذكاء يمي لون 
 .ادتردا عل  الهرد ادستهدف

يتتفــون كــط فرــرل مــل فرــراي ايتبــائ اد ــهوفاي ادترــدا مــل تســعة أشــفال هندســية مو ــوعة يف االاــة 
الرأســـي، يقـــد نـــءف أنـــد األشـــفال  عمـــدل، تـــربا بينهـــا عالقـــة علـــ  ادســـتو  األفرـــي يصـــهوف ياالاـــة أ

التسـعة، يي ـ  هـءا ال ــفط اضـءيف  ـمل بــدايط اانيـة ألـا ال ـفط األساســي، يعلـ  ادهًـو  ايتيــائ 
يميفــل تطبيــا ا موعــة ال انيــة مــل ايتبــائ اد ــهوفاي . يتتــدئا الهرــراي يف ال ــعوبة. ئقــم البــديط ال ــًي 

ـــــــفر 60)دا ـــــــتراد ـــــــل حمـــــــــيف زم( رلــ ـــــــدقيرــــــة، أي يف زمـــــل مهت 06دد مرـــــدائث ــــ ييـــــءكر دليــــــط اويتبــــــائ . وحــــ
(Raven et al., 1998, p. 57)  أن تطبيـــا اويتبـــائ يف زمـــل حمـــدد يرـــي  الفهـــاءل العرليـــة

Intellectual efficiency، الوا ـــــ يأمـــــا تطبيرـــــ  دين زمــــل حمـــــدد، فيرـــــي  قــــدئل ا دئا  يالتهفـــــ   
Capacity for perception and clear thinking  لد  ادهًو . 
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مــل أهــم ( APM، يادترــدا SPM، يالرياســي CPMادلــون )يتُعــد ايتبــائاي ئيهــل بســتوياةا ال الاــة 
عبــــد ا ــــالا، )ايتبــــائاي الــــءكاء  ــــ  اللهظيــــة الــــا تســــتادا يف معظــــم بــــالد العــــامل يمنهــــا الــــبالد العربيــــة 

1660 .) 
، الــءي أولــا general factor (g)ييهــدف ايتبــائ اد ــهوفاي ب ــفط عــاا إ  قيــاس العامــط العــاا 

يلعط أهم ما مييز هءا اويتبائ اجلم  بـني النرـاء ". إدئا  العالقاي يادتعلراي" Spearman علي  سب مان
توصلا إ  أن ادتغـ  الونيـد العاملي م  تيارث بال رافة بيقط دئجة، يهءا ما أكدت  الدئاساي العاملية، فرد 

 & Kaplan)يي ــ  كــابالن يســفوزي (. 1660عبــد ا ــالا، )الــءي يريســ  اويتبــائ هــو العامــط العــاا 
Saccuzzo, 1997)  البًــ  يــدعم ايتبــائ ئيهــل للم ــهوفاي ادتتابعــة كايتبــائ للــءكاء العــاا أي "إ  أن

 .g "(p. 359)"يتبـائ متـاح لريـاس العامـط العـاا لسب مان، يئبا يفون ايتبائ ئيهل هو أفضط ا (g)عامط 
 & ,Abdel-Khalek & Raven, 2006; Barnabas, Kapor)يقد أي ًا الف   مل الدئاساي 

Rao, 1995; Rushton, Bons, & Skuy, 2004)  قـول اويتبـائ يف قيـاس العامـط العـاا، أي الـءكاء
 .العاا، أي الردئل عل  إدئا  العالقاي يادتعلراي

نالـــا ايتبـــائاي ئيهـــل ال الاـــة شـــهرل عاديـــة ياســـعة منـــء ظهوئهـــا ينـــ  يومنـــا هـــءا، فرـــد ل ترنينهـــا د لرـــ
يالتًرا مل ي اي ها السيفومرتية يف عدد كب  مـل ديل العـامل، يلعـط ألرئهـا مـل عن ـر اللغـة ياعتمادهـا 

 . هو ما يهسر تلك ال هرل( اد هوفاي)عل  األشفال يالرسوا 
ســة مهتمـــة بــالتًرا مـــل ا  ـــايال الســيفومرتية ويتبـــائ ئيهــل للم ـــهوفاي ادترـــدا يبــا أن هـــءث الدئا

لــد  ولبــة ال ــهني اشــادي ع ــر يال ــاي ع ــر يف ســلطنة عمــان، فســيتم الرتكيــز يف عــر  الدئاســاي الــا 
يفيمــا يلــي عــر  لتلــك تنايلــا دئاســة ا  ــايال الســيفومرتية اــءا اويتبــائ يف أمــاكل ،تلهــة مــل العــامل، 

 .ئاسايالد
 :الدراسات السابقة -2

 :الدراسات العربية -2-1

بترنــني اويتبــائ علــ  عينـة ع ــوايية وبريــة نجمهــا  (7111)  دي اف  ن قددان ها ددان  ال دد ا    -
ســنة، يقــد تراينــا معــامالي ال ــعوبة ( 06-11)مــل الــءكوئ يا نــا ، تراينــا أعمــائهم بــني ( 1601)

، كمــا تراينــا معــامالي ائتبــا  الهرــراي بالدئجــة الفليــة (6066)يبتوســا مرــدائث ( 6060-6060)بــني 
، يبلـ  معامـط ال بـاي بطريرـة إعـادل اويتبـائ لعينـة نجمهـا (6060)بتوسا مرـدائث ( 6006-6066)بني 
ئيت ائدسـون -، يبل  معامط ال باي بطريرة اوتساق الدايلي باستاداا معادلة كودئ(6006)فردا  ( 166)
ق، ك ــــ  التًليــــط العــــاملي لهرــــراي اويتبــــائ عــــل يجــــود عامــــط عــــاا يهســــر يبالنســــبة لل ــــد(. 6000)
مل تبايل األداء، يك   ألليط التبايل األنـادي ألداء ا موعـاي العمريـة عـل يجـود فـريق دالـة ( 0001٪)

إن ــــاييا  بــــني أداء أفــــراد ا موعــــاي العمريــــة األئبــــ ، يأيــــ ا  اســــتارجا الرتــــ  ادئينيــــة يدئجــــاي الــــءكاء 
سـنة، يبهـائق ن ـ  ( 1006)سـنة إ  ( 11)افية ادرابلة لفط دئجة ياا، يذلك للهئاي العمرية مـل اوحنر 
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سـنة، يبهـائق سـنة يانـدل بـني كـط فئـة ( 16)سـنة إ  ( 16)سنة بني كط فئة يأير ، يالهئاي العمريـة مـل 
 .ط فئة يأير سنة، يبهائق ع  سنواي بني ك( 66)سنة إ  ( 16)عمرية يأير ، يللهئاي العمرية مل 

 -ترنينـــا  ويتبـــائ ئيهـــل للم ـــهوفاي ادتتابعـــة (7111)  دددي ال ددد ا  خاددد   هبدددذ الاادددا   الخدددا ان 
نســام معــامالي )ادسـتو  ادترــدا نيـ  نســبا ابــاي دئجـاي اويتبــائ، مــ  التيكـد مــل صــالنية فرراتـ  
، ينســـام معامـــط (ةصـــعوبة الهرـــراي، ينســـام الرـــول التمييزيـــة للهرـــراي، ينســـام فعاليـــة بـــدايط ا جابـــ

اوئتبا  بني اجلزأيل األيل يال اي، ينسام ادؤشراي ا ن ايية العامة لدئجاي اويتبائ، يأيـ ا  نسـام 
والبــا  يوالبــة،  ايتــ يا ع ــواييا  مــل اــال  جامعــاي يف مدينــة بغــداد ( 000)يتفونــا العينــة مــل . ادعــاي 

( 11)ئي ائدســون -، يباســتاداا معادلــة كــودئ(دستن ـريةجامعـة بغــداد، ياجلامعــة التفنولوجيــة، ياجلامعــة ا)
يأمــا معــامالي (. 6001)، ياويتبــائ كفـط (6000)، ياجلــزء ال ـاي (6006)بلـ  معامــط ابـاي اجلــزء األيل 
يبالنســـــبة دعـــــامالي  ييـــــز (. 61010)بوســـــيا قـــــدئث ( 6001)إ  ( 6060)ال ــــعوبة فرـــــد تراينـــــا بـــــني 

، يقــــد تراينــــا بــــني (٪10أعلــــ  يأد  )ة ا مــــوعتني الطــــرفيتني الهرــــراي فرــــد نســــبا باســــتاداا وريرــــ
إ  ( 6016)يأمــا فعاليــة بــدايط ا جابــة فرــد تراينــا بــني (. 6001)بوســيا قــدئث ( 6006)إ  ( 6060)
يبلــــ  معامــــط ائتبــــا  اجلــــزأيل األيل يال ــــاي . يكانــــا ايــــ  البــــدايط مربولــــة يف او ــــاث ال ــــًي ( 6000)
، (0006)اي ا ن ـــايية العامـــة للجـــزء األيل لاليتبـــائ فرـــد بلـــ  ادتوســـا اشســـا  يأمـــا ادؤشـــر (. 6000)

ـــــــ  (16)، يادنــــــوال (0060)يالوســــــيا  (. 1060)ياوحنــــــراف ادعيــــــائي ( 6000-)، أمــــــا اولتــــــواء فرـــــــد بلـ
، يادنـــــوال (10000)، يالوســــيا (10060)يبالنســــبة دؤشــــراي اجلــــزء ال ــــاي، فرــــد بلــــ  ادتوســــا اشســــا  

يأيـ ا نسـبا الرتـ  ادئينيـة ادرابلـة للـدئجاي (. 6016-)، ياولتــواء (6000)، ياوحنراف ادعيائي (10)
 .ا اا لفط مل اجلزء األيل ياجلزء ال اي

بتطبيـا ( 1661النهيعـي، : اد ـائ إليـ  يف) (7111)  ي ال  ا   ال      الخ      قان هخد     -
ئ الهفـر دـدل، يهـي مـدائس ياصـة ل إن ـااها  لـاد تعلـيم متميــز اويتبـائ علـ  عينـة مـل ولبـة مـدائس دا

للطلبــة، إذ ينتمــي إليهــا ولبــة يعتــاين أك ــر  انســا  مــل نيــ  ادســتو  اوجتمــاعي ياوقت ــادي، يا لهيــة 
والبــــا يوالبــــة، مي لــــون ال ــــهوف الدئاســــية مــــل ال ــــ  الســــادس ( 606)ال رافيــــة، بلــــ  عــــدد أفــــراد العينــــة 

ســـنة، كمـــا ( 1600-1100)ال ـــ  ال الـــ  ال ـــانوي، يقـــد تراينـــا أعمـــائ أفـــراد العينـــة بـــني  اوبتــدايي إ 
والبــــا ، ينســــبا ( 06)والبــــا  بتوســــا مرــــدائث ( 60-10)تراينــــا األعــــداد يف كــــط صــــ  دئاســــي بــــني 

متوســـــطاي األداء علـــــ  ايتبـــــائ اد ـــــهوفاي ادترـــــدا لل ـــــهوف الدئاســـــية اداتلهـــــة، يقـــــد تراينـــــا هـــــءث 
دئجــة، يف نــني بلــ  متوســا األداء ( 1600)دئجــة يبتوســا مرــدائث ( 16000-16011) ادتوســطاي بــني

دئجــة، كمــا نللــا فرــراي اويتبــائ بنــاء  ( 0000)دئجــة يبــاحنراف معيــائي ( 10006)جلميــ  أفــراد العينــة 
-6060)علـــ  أداء أفـــراد العينـــة الفليـــة، نيـــ  نســـبا معـــامالي صـــعوبة الهرـــراي، يالـــا تراينـــا بـــني 

، يقـد ن ـلا الهرـرل األي  مـل اويتبـائ علـ  أعلـ  معامـط صـعوبة، يف (6066)بتوسا مرـدائث ي ( 6000
نـني ن ـلا الهرــرل الرابعـة يال الاـون علــ  أد  معامـط صـعوبة، كمــا نسـبا معـامالي  ييــز الهرـراي الــا 
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، إ ـــــافة إ  ذلــــك نســـــبا معــــامالي ابـــــاي (6000)يبتوســـــا مرــــدائث ( 6006-6060)تراينــــا بــــني 
ئيت ائدســـون لل ـــهوف الدئاســـية اداتلهـــة، -تبـــائ بطريرـــة اوتســـاق الـــدايلي باســـتاداا معادلـــة كـــودئاوي

يف نـــني بلغــــا قيمــــة معامــــط اوتســــاق ( 6001)يبتوســــا مرــــدائث ( 6000-6006)نيـــ  تراينــــا بــــني 
، كمـــا نســـبا معـــاي  األداء يالـــا تهســـر علـــ   ـــويها الـــدئجاي ا ـــاا، (6000)الـــدايلي للعينـــة الفليـــة 

ذلــك اســام ادعــاي  ادئينيــة ادرابلــة للــدئجاي ا ــاا، يا اصــة بال ــهوف الدئاســية مــل ال ــ  الســادس ي 
يلفــل يالنــه يف هــءث الدئاســة صــغر نجــم العينــة الــا وبــا عليهــا . اوبتــدايي إ  ال ــ  ال الــ  ال ــانوي

لبــا ،  ــا لعــط ادعــاي  وا( 066)اويتبــائ، نيــ  ترــط ك ــ ا  عــل اشجــم ادهــرت  يالــءي قدئتــ  الدئاســة بـــ 
 .ادستارجة    صاشة للتعميم ياوستاداا عل   تم  الدئاسة ادستهدف

بترنـــني ايتبـــائ ئيهـــل للم ـــهوفاي ادتتابعـــة ادترـــدا،  (7..7)  دددي الخددد      خ  ددداً قدددان ال ا  دددي  -
  اضافظـــــاي فـــــردا  مــــوزعني علــــ( 1066)يوبــــا اويتبــــائ بجموعتيــــ  األي  يال انيـــــة علــــ  عينــــة نجمهــــا 

يأجر  الف   مل التًليالي ا ن ـايية، نيـ  ل أيو  ألليـط بيانـاي . التعليمية التابعة دنطرة مفة ادفرمة
ا موعة األي  مل اويتبائ، ياش ول عل  معاي  األداء ا اصة هبـا يالـا يف  ـويها ل ت ـني  يفـرز أفـراد 

ل اويتبــائ، كمــا ل إجــراء التًليــط ا ن ــايي لبيانــاي العينــة العينــة الفليــة يف أدايهــم للمجموعــة ال انيــة مــ
الفلية قبط الت ني  يالهرز، يذلك درائنتها بنتايج العينة ادنترال بعـد الت ـني  يالهـرز، يأيـ ا  أجـر  أللـيال  

 جابـة عـل إن اييا  مه ال  لبياناي العينة ادنترال بعد الت ني  يالهـرز، الـا ل اوعتمـاد علـ  نتايجهـا يف ا
تسااوي الدئاسة، ني  اسـتارجا ادتوسـطاي ياوحنرافـاي ادعيائيـة جلميـ  أفـراد العينـة يللهئـاي العمريـة،  
كمــا نــددي فعاليــة فرــراي اويتبــائ، يذلــك باســتاراا معــامالي ال ــعوبة، يالتمييــز، يفعاليــة اد ـــتتاي، 

لاليتبـــائ، ( ال ـــدق -ال بـــاي)ية يأيـــ ا  تبـــايل الهرـــراي، كمـــا اســـتارجا مؤشـــراي ا  ـــايال الســـيفومرت 
نيـ  نسـبا معـامالي ال بـاي بطريرـة إعـادل تطبيـا اويتبـائ، يوريرـة التجزيـة الن ـهية باسـتاداا معادلـة 

ئيت ائدســـون، كمـــا نســـبا دويـــط  -جتمـــان العامـــة، يوريرـــة اوتســـاق الـــدايلي باســـتاداا معادلـــة كـــودئ
الهر ـي، يل التيكـد مـل صـًة اوفـرتا  بـين صدق اويتبائ مل يالل استاراا مؤشراي صدق التفـويل 

اويتبــــائ يرــــي  عــــامال  عامــــا ، يذلــــك باســــتاداا التًليــــط العــــاملي اوستف ــــايف، يافــــرتا  تــــدئا فرــــراي 
اويتبـــائ يفـــا مســـتو  ال ـــعوبة باســـتاداا معامـــط ائتبـــا  ســـب مان للرتـــ ، يافـــرتا   ـــايز األعمـــائ ي ـــايز 

بايل األنادي، با  افة إ  مؤشراي ال دق التالزمي، ني  يفـا ال هوف الدئاسية، باستاداا ألليط الت
معامــط ائتبــا  ب ســون بــني ايتبــائي اد ــهوفاي ادتتابعــة ادترــدا يالرياســي لعينــة جزييــة مــل العينــة الفليــة، 

، 66، 06، 06، 06: )ياســتارجا معــاي  األداء يادتم لـــة يف معــاي  الرتــ  ادئينيـــة الســبعة الرييســة يهـــي
 .يما يرابلها مل دئجاي ياا يذلك يفرا  إ  متغ  العمر( 6، 16، 16

بترنـني ايتبـائ ئيهـل للم ـهوفاي ادتتابعـة ادترـدا  (6..7) خ   ًا   ي لاب   ه ان قان الحا ثي  -
علــ  ولبـــة كليــاي الرتبيـــة، ياســـتارا معــامالي صـــعوبة الهرــراي ي ييزهـــا، كمـــا اســتارا مؤشـــراي ال ـــدق 

يقد ل تطبيا اويتبائ علـ  عينـة ع ـوايية . عاي  مناسبة لتهس  الدئجاي عل  اويتبائيال باي ياشتراق م
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يتراينــا . والبــا  يوالبــة مــل كليــاي الرتبيــة الســا يداتلــ  ادســتوياي الدئاســية فيهــا( 061)مفونــة مــل 
، كمــــــا (6061-6010)، يتراينــــــا معــــــامالي التمييــــــز بــــــني (6001-6011)معــــــامالي ال ــــــعوبة بــــــني 

يأمـا معامــط . ا التم يـط البيـاي ألداء األفـراد علـ  الهرـرل، ياألداء علــ  اويتبـائ كمؤشـر لتمييـز الهرـرلاسـتاد
، يبطريرـــة ألهالفرينبـــا  (6001)ال بـــاي فرـــد بلـــ  بطريرـــة إعـــادل تطبيـــا اويتبـــائ بعـــد مـــريئ االاـــة أســـابي  

بـني دئجـاي الطلبـة علـ   كما ل التًرا مل ال دق ادرتبا بًك مل يالل نسـام اوئتبـا (. 6000)
يأيـــــ ا  نســـــبا ادؤشـــــراي ا ن ـــــايية العامـــــة (. 6000)ايتبـــــائ ئيهـــــل يمعـــــدوةم الرتاكميـــــة، يقـــــد بلـــــ  

ألداء أفـــراد ( ادتوســطاي اشســـابية، ياوحنرافــاي ادعيائيـــة، يأد  دئجــة، يأعلـــ  دئجــة، ياولتـــواء، يالــتهلط )
الرتـ  ادئينيـة، يالـدئجاي ادعيائيـة التاييـة، ينسـ  الـءكاء )عينة الترنني، بعـد ذلـك ل نسـام معـاي  األداء 

 (.اوحنرافية
 :الدراسات األجنبية -2-2

  Bavaria ددي  ا ا  ددا  Kratzmeirer & Hornخا ااددا   اتزيددا     ادد  ن   الدد   ددي  -
قـنل اويتبـائ علـ  عينـة تفونـا مـل  (Raven et al., 1998, p. 9: يئد يف) 7121 أل ان دا  دي هدان 

ال انويــــة، يال ــــاملة، : ســــنة، ايتــــ يا مــــل ادــــدائس ال انويــــة بينواعهــــا اداتلهــــة 16والبــــا يف ســــل ( 1616)
يادهنيـــةي نيـــ  وبـــا اويتبـــائ بجموعتيـــ  األي  يال انيـــة علـــ  عينـــة الترنـــني دين ألديـــد للوقـــا، يقـــد بلـــ  

( 1066)راف معيـائي مرـدائث دئجـة يبـاحن( 0006)متوسا أداء أفراد العينـة للمجموعـة األي  مـل اويتبـائ 
دئجة، كمـا نللـا فرـراي ا موعـة األي  مـل اويتبـائ، ياسـتارجا معـامالي ال ـعوبة الـا تراينـا بـني 

ئيت ائدســـون -، يبلـــ  معامـــط ال بـــاي باســـتاداا معادلـــة كـــودئ(6066)يبتوســـا مرـــدائث ( 6001-6006)
دئجــة يبــاحنراف معيــائي ( 10060)رــد بلــ  ، أمــا متوســا األداء للمجموعــة ال انيــة مــل اويتبــائ ف(6006)

، كمـا (6066)بتوسـا مرـدائث ( 6006-6060)دئجة، يتراينا معامالي ال عوبة بني ( 0060)مردائث 
يبتوســـا مرـــدائث ( 6001-6011)نســـبا معـــامالي ائتبـــا  الهرـــرل بالدئجـــة الفليـــة يالـــا تراينـــا بـــني 

 (.6000)فرد بلغا قيمت  ، أما معامط ال باي بطريرة اوتساق الدايلي (6001)
بترنـني اويتبـائ علـ  عينـة تفونـا  (Paul, 1985)"  د  "  ي ال   ال ال احذة افي      قان  -
ســنة، نيــ  وبــا ( 11)والبــا  يوالبــة مــل جامعــة ب كلــي بفاليهوئنيــا، بلــ  متوســا أعمــائهم ( 666)مــل 

إذا مل يـتمفل ادهًـو  مـل -ل ل  ديـدث عليهم اويتبائ ب وئل فردية م  ألديد زمل ا جابـة بسـاعة يانـد
 Terman Conceptادههـــواوترــان " ت مـــان"دقيرــة، كمـــا وبــا ايتبـــائ ( 16-16)دـــدل  -اونتهــاء

Mastery Test    فـردا  مـل ( 01)فـردا  مـل أفـراد العينـة، يايتبـائ يكسـلر لـءكاء البـالغني علـ  ( 166)علـ
دئجــة، كمـا بلغــا قيمــة معامــط ( 10)لدئاســة مـل مريــاس ئيهــل أفـراد العينــة، يقــد بلـ  متوســا األداء لعينــة ا
، أمــــا معامــــط اوئتبـــا  بــــني اد ــــهوفاي (6006)ئيت ائدســـون  -ابـــاي اويتبــــائ باســـتاداا معادلــــة كــــودئ

علـ  التـوايل، يهـءث النتـايج ( 6000، ي6000)ادتتابعة ادتردا يكـال  مـل ايتبـائ ت مـان يايتبـائ يكسـلر فبلـ  
تبـــائاي ال الاـــة ترـــي  الرـــدئل العرليـــة العامـــة نهســـها، يأمـــا معـــامالي ال ـــعوبة، فرـــد كـــان ت ـــ  إ  أن اوي
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ي إذ كــان ترتيبهــا يفــا (16)عــدا الهرــرل ( ا1001)ترتيــ  الهرــراي يتهــا مــ  ترتيــ  الهرــراي يف وبعــة عــاا 
 . عاما  ياندا  ، كما أشائي النتايج إ  أن البنية العاملية لاليتبائ تؤكد قياس  عامال  (11)مستو  ال عوبة 

بترنــني اويتبــائ ( 1661النهيعــي، : اد ــائ إليــ  يف) 7117 ددي هددان  Liu  ددي ال دد ش قددان ل دد   -
 ــل تراينــا  Tianjinوالبــا  مــل وــالم ادــدائس العليــا بنطرــة تيــا ل ( 6100)علــ  عينــة تفونــا مــل 

علـــ  عينـــة الترنـــني يدين  ســـنة، نيـــ  وبـــا اويتبـــائ بجموعتيـــ  األي  يال انيـــة( 10-16)أعمـــائهم بـــني 
،  (6000)ألديــد للوقــا، يقــد ل نســام معامــط ابــاي اويتبــائ بطريرــة إعــادل اويتبــائ يقــد بلغــا قيمتــ  

سـنة يبهـائق ن ـ  سـنة بـني ( 1006)سنواي ين  ( 16)كما نسبا ادعاي  ادئينية للهئاي العمرية مل 
 .كط فئة عمرية يأير 

 Jaworska & Szustrowa, 1993"  لز لددا  ااا  لدد ا "  ددي   ل ددذا قددان  ددم يددش  -
علــ  ( ادلــون، يادعيـائي، يادترــدا)بترنـني ايتبــائاي ئيهــل ال الاـة  (7..7ال ا  ددي  : ال  دا  نل ه ددا  ددي)

فـردا  تراينـا ( 1061)تفونا عينة ترنني ايتبائ ئيهل ادتردا مـل . عيناي كب ل ي  لة للمجتم  البولندي
ســنة مــل ولبــة ادــدائس اوبتداييــة يال انويــة، يقســما إ  ســبعة مســـتوياي ( 1006-1100)أعمــائهم بــني 

والبـــا  مـــل وـــالم يوالبـــاي اجلامعـــة يادعاهـــد العليـــا ( 1606)عمريـــة بهـــائق عـــاا يانـــد، كمـــا وبـــا علـــ  
دقيرــة، يتراينــا معــامالي ألهــا لفرينبــا  بــني ( 66)البولنديــة، يقــد وبــا اويتبــائ يف يقــا حمــدد مرــدائث 

يهـــي معـــامالي ابـــاي عاليـــة، يتوصـــلا الدئاســـة إ  أن الهـــريق بـــني اجلنســـني  ـــ  دالـــة ( 6006-6006)
إن ـــاييا  يف األداء علـــ  اويتبـــائ، بينمـــا ن ـــط ســـفان ادنــــاوا الريهيـــة علـــ  دئجـــاي أقـــط مـــل دئجــــاي 

 ال ن ـط ادريمني يف ادناوا اشضرية، كما كان نوه التعليم مـل أك ـر العوامـط تـيا ا  يف دئجـة اويتبـائ، فمـ
ولبة الفلياي الترنية يالعلمية عل  دئجاي عالية، يليهم ولبة كلياي اوقت اد يالط  يالعلوا الطبيعيـة،   

 .ولبة العلوا ا نسانية يالهنون
دئاسـة ةـدف إ   (Bors & Stokes, 1998)"  د     لدا  س"  ي خي   دا ال د ال   خاد    -

والبــا  مــل ولبــة الســنة األي  دامعــة توئنتــو، ( 660)ا العينــة مــل تفونــ. إلـاد معــاي  لــلداء لطلبــة اجلامعــة
يوبـا اويتبـائ علـ  أفـراد العينـة يف يقـا حمـدد مرـدائث . سـنة( 10)يقد كان متوسـا األعمـائ ألفـراد العينـة 

دقيرة للمجموعة ال انية، يكـان مـل نتـايج الدئاسـة أن ا موعـة األي  ( 06)دقايا للمجموعة األي ، ي( 6)
اليتبائ سهلة نسبيا  لعينة الدئاسة، كما أن الهرراي أظهري ايتالفا  يف الرتتي  يفا مستو  ال ـعوبة، يمل ل

تفل الهريق دالة إن اييا  بني أداء الءكوئ يا نا  يف ا موعة األي  مل اويتبائ، أما ا موعة ال انيـة مـل 
متوسـا األداء  موعـة ئيهـل ادعيائيـة، يأقـط  دئجة، يهو أعل  مـل( 11010)اويتبائ ففان متوسا األداء 
، ييعــز  هــءا اويــتالف إ  أن اويتبــائ يف دئاســة (Paul, 1985)" بــول"مــل متوســا األداء يف دئاســة 

( 06)يــالل يقــا حمــدد قــدئث " بــوئس يسـتوك "وبــا دين ألديــد للوقــا، يف نـني وبــا يف دئاســة " بـول"
يف أن هنـا  فريقـا  دالـة " بـول"كما اتهرا الدئاسة م  دئاسـة   دقيرة، يهو ما أد  إ  ايتالف ادتوسطاي،

إن اييا  بني اجلنسني ل احل الءكوئ، يلفل و ميفل اشفم هط هءث الهـريق نا ـة عـل يطـي ادعاينـة أا عـل 



 الجمالي.د –النبهاني .د –كاظم .د –إبراهيم .د. ……...................الخصائص السيكوميرية والمعايير الختبار ريفن 
 

 

 00 

كما أظهر اويتبائ أن ك  ا  مل الهرراي مل ترتت  يفا مستو  ال عوبة، ني  أنَّ الهرـراي ! تبايل األداء؟
فيظهـر بو ـوح أ ـا ( 60-16)، أمـا الهرـراي مـل (0) عيهة يف قوةـا التمييزيـة مـا عـدا الهرـرل ( 0-1مل )

مل ترتتـ  يفـا تزايـد مسـتو  ال ـعوبة، لـءلك اقرتنــا الدئاسـة نـءف الهرـراي ال مـاي  ـ  الهعالـة يترتيــ  
، 10، 16 ،10، 10، 10، 16، 10، 11، 16، 0، 11)بريــة الهرــراي يفــا مســتو  ال ــعوبة كالتــايل 

، يقــــــــــــــــــد (60، 66، 60، 66، 61، 10، 61، 10، 66، 10، 10، 10، 16، 11، 16، 16، 11
نسـبا الدئاســة معــامالي ائتبـا  الهرــرل بالدئجــة الفليـة كمريــاس للرــدئل التمييزيـة للهرــرل، الــا أظهــري أن 

يزيــة، كمــا يفــا معامــط  ــعيهة مــل نيــ  قوةــا التمي( باســت ناء الهرــرل ال ال ــة)الهرــراي األانــا ع ــرل األي  
، (6000)ابـاي اويتبــائ بطريرــة اوتســاق الـدايلي يباســتاداا معادلــة ألهــا لفرينبـا ، الــءي بلغــا قيمتــ  
( 6066)يأيــ ا  ل نســام معامــط اوئتبــا  بــني دئجــاي ا موعــة األي  يال انيــة مــل اويتبــائ يقــد بلغــا 

ـــــة بـــــاألداء يف ا موعـــــة ال انيـــــة مـــــل يهـــــي قيمـــــة ت ـــــ  إ  أن األداء يف ا موعـــــة األي  يت نبـــــي ب ـــــوئل معتدل
 .اويتبائ

 :دراساتمناقشة ال -2-3

، 1660نــ   1006يتضــ  مــل اســتعرا  الدئاســاي الســابرة، أ ــا  طــا الهــرتل الزمنيــة ادمتــدل مــل 
ال ــــعوبة )التًليــــط ا ن ـــايي للم ــــهوفاي : ، ياهتمــــا ب الاـــة عناصــــر ئييســــة هـــييمشلـــا بلــــدانا  ،تلهـــة

كمـــا يتضـــ  أن معظـــم عينـــاي الدئاســـاي الســـابرة مـــل ولبـــة اجلامعـــة، يأن . ، يال ـــدق، يال بـــاي(يالتمييـــز
فـــــردا ، يأن معظـــــم الدئاســـــاي قامـــــا اســـــام معـــــامالي  6100إ   666نجـــــم العينـــــة قـــــد تـــــرايح بـــــني 

مـ  التً ـيط يمرـايي  أيـر  م ـط ت مـان، )ال عوبة يالتمييز، أمـا ال ـدق فرـد اسـتادا ال ـدق التالزمـي 
، يفيمــا يتعلـــا بال بـــاي فرـــد ل نســـاب  بطريرـــة (التًليـــط العـــاملي اوستف ـــايف) ، يصـــدق ادههـــوا(ييكســلر

 (.ئيت ائدسون -معادلة ألها، يمعادلة كودئ)إعادل تطبيا اويتبائ، ياوتساق الدايلي 
ت ـ  إ  ائتهــاه ادؤشــراي السـيفومرتية لاليتبــائ، يبالتــايل  -ب ــفط عــاا-إن نتـايج الدئاســاي السـابرة 

تاداا يف بيئـــاي أيـــر ، يمـــ  عينـــاي متباينـــة، يوســـيما أنـــ  م ـــمم لـــءيي الـــءكاء ادرتهـــ ، صـــالنيت  لالســـ
يالســــلطنة كغ هــــا مــــل الــــبالد العربيــــة يف ناجــــة ماســــة إ  الف ــــ  مــــل أدياي الريــــاس يف ا ــــاوي الرتبويــــة 

 ــرا ، يف ظــط يالنهســية بغــر  اســتادامها يف  ــال التوجيــ  ياونترــاء، يالت ــني  يالترــو ، ي  هــا مــل األ
يقــد اعتــا فريــا البًــ  اشــايل يف . انت ــائ التعلــيم، ي ديــدث ادســتمر بــا يواكــ  ادعطيــاي الرتبويــة اجلديــدل

أنـد اويتبــائاي الـا ميفـل أن  ـدا عــددا  ( يهـو سـهط التطبيـا)ايتبـائ ئيهـل للم ـهوفاي ادتتابعـة ادترــدا 
، فــإن (1660)الــر م مــل حمايلــة ترنينــ  مــل اشــائاي فعلــ  . مــل األ ــرا  الرتبويــة ي  هــا يف ســلطنة عمــان

فرــا مــل ولبــة كليــاي الرتبيــة، يمل ت ــمط العينــة ولبــة ال ــهني اشــادي ع ــر ( 061)عميلــة الترنــني مشلــا 
يال ـاي ع ــر، يهــم أك ــر الهئــاي ناجــة د ــط هـءث اويتبــائاي وســتادامها يف تــوجيههم ادهــ  الــءي توليــ  

ا ، يأن ـــيي لـــ  مركـــزا ، يعينــــا لـــ  ،ت ـــني يف كافـــة ادـــدائس الـــا تضـــم هــــءيل الســـلطنة اان اهتمامـــا  كبـــ  
يبنــاء علــ  ذلــك تــتلاال م ــفلة هــءث الدئاســة يف التًرــا مــل ا  ــايال الســيفومرتية ويتبــائ . ال ــهني
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يتتًـــدد .  ـــر يال ـــاي ع ـــرئيهـــل للم ـــهوفاي ادتتابعـــة ادترـــدا ياشـــتراق ادعـــاي  لطلبـــة ال ـــهني اشـــادي ع
 :يف األسئلة ااتية - ب فط مه ط -ة اد فل
مــا معــامالي ال ــعوبة يالتمييــز ويتبــائ اد ــهوفاي ادتتابعــة ادترــدا عنــد تطبيرــ  علــ  ولبــة ال ــهني  -

 اشادي يال اي ع ر بسلطنة ُعمان؟
 ما مؤشراي ال دق ويتبائ اد هوفاي ادتتابعة ادتردا؟ -
 ما مؤشراي ال باي ويتبائ اد هوفاي ادتتابعة ادتردا؟ -
 ما ادعاي  الا ميفل اشتراقها لتهس  الدئجاي ا اا لطلبة ال هني؟ -
 :منهجية الدراسة -3

 :عينة الدراسة -3-1

منــــاوا  0يف ادرنلــــة األي  ل ايتيــــائ . (Multi-stage sample)ايتــــ ي عينــــة متعــــددل ادرانــــط 
  ايتــ ي ع ــواييا  يويتـان مــل كــط منطرــة مــل . منطرــة 11منــاوا الســلطنة الــا يبلـ  عــددها تعليميـة مــل 

ادناوا السا، يمل كـط يويـة ايتـ ي مدئسـتان مـل ادـدائس الـا هبـا ال ـهان اشـادي ع ـر يال ـاي ع ـر، 
يبــءلك    ايتــ ي ُشــعبتان مــل ُشــع  كــط مــل ال ــهني باددئســة،. مدئســة يانــدل للــءكوئ يأيــر  ل نــا 

. ُشـعبة مـل ادنـاوا السـا 00ُشعبة مـل ُشـع  ال ـهني، أي  10بل  عدد ال ع  اداتائل مل كط منطرة 
والبــا  يوالبــة مــل ولبــة ال ــهني اشــادي ع ــر يال ــاي ع ــر مــل ( 1000)يبالتــايل بلــ  نجــم العينــة الفلــي 

والبــا  يوالبــة ( 06060)٪ مــل نجــم ا تمــ  البــال  100ســا منــاوا تعليميــة بســلطنة عمــان، يهــي   ــط 
يبــني توزيــ  العينــة ( 1)ياجلــديل ئقــم . 1660-1660يفـا إن ــاءاي يزائل الرتبيــة يالتعلــيم للعــاا الدئاســي 

 .يفا ال   يالنوه يادنطرة
 (7)ال ذ    قا 

 ه    الذ ال  ي  ه    ت ال ه  ال  ع  ال  بس 
 ال    ع ننام ذ    ال  بس  ال ه

 الحا   ه  

 166 116 116 مسرا

7711 

 110 111 166 الدايلية
 166 160 00 الباونة مشال
 100 116 161 الباونة جنوم

 160 00 01 الظاهرل
 100 06 06 الاميي

 الثاني ه  

 106 116 116 مسرا

 116 111 00 الدايلية 7771
 110 110 116 الباونة مشال
 110 160 116 الباونة جنوم
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 160 01 60 الظاهرل
 101 06 00 الاميي

 7642 7741 7711 ا موه الفلي
 :ا ابا    اش لا  ا  ال ال ااا    ال اسذن -
  11ل للم هوفاي ادتتابعة ادتردا مل  موعتني مسترلتني، ت مط ا موعة األي  ــــــائ ئيهــــون ايتبــيتف

 ـــهوفة، يتســـتادا أل ـــرا  تعريـــ  ادســـتجي  بطريرـــة ا جابـــة، يالتـــدئي  علـــ  اويتبـــائ، يترليـــط قلـــا م
، (ادعيـائي أي ادترـدا؟)اويتبائ، يالتًديد ادبديي دستو  الءكاء، ليتم فيمـا بعـد ألديـد اويتبـائ ادناسـ  

يترتيبهـا مـ  ا موعـة األي  يلفنهـا م هوفة، يهي تت ـاب  يف حمتواهـا  60أما ا موعة ال انيةي فتًتوي عل  
 .أك ر صعوبة

 :إجراءات الدراسة -3-3

 Pearson Education:ن ط فريا البً  عل  موافرة ادؤسسة الناشرل لاليتبائ يهي -1-1-7
Ltd يف بريطانيا وستاداا اويتبائ يف سلطنة عمان. 
ابـة الـا ُأ ـيها إليهـا ادعلومـاي  ا وباعة النسخ ادطلوبة مـل كتيـ  األسـئلة ييئقـة ا ج -1-1-7

النــوه، يالعمــر، يادنطرــة، يال ــ  أي الســنة الدئاســية، يمل يــتم إجــراء أي تعــديط يف  : األساســية عــل الطالــ 
كتيـ  األســئلة ســو  تغيـ  ترتيــ  بــدايط ا جابـة مــل اليمــني إ  اليسـائ بــدو مــل اليسـائ إ  اليمــني، يهــءا 

يف اللغــة العربيـــة، يقــد ل إجــرااث يف بعـــل الدئاســاي الســـابرة الــا تنايلـــا التغيــ  يتوافــا مـــ  ا ــاث الفتابـــة 
ي  1000ي عليـــان يال ـــمادي، 1000دئاســـة أبـــو نطـــ  ي يـــرين، : م ـــال ذلـــك)،تلـــ  صـــوئ اويتبـــائ 

 (.1666، حيىي يإبراهيم يجالل، 1660كاظم ي يرين، 
م ـهوفة ( 60)ة ادتردا ادفونة مـل ل تطبيا ا موعة ال انية مل ايتبائ اد هوفاي ادتتابع -1-1-1

يقـد اسـتغرق . ب فط ااعي عل  عينة البً ، مل يالل مساعدي اـ  ل تـدئيبهم علـ  عمليـة التطبيـا
دقيرــة، بــا يف ذلــك التعليمــاي يشــرح وبيعــة اويتبــائ، مــل يــالل ( 66)التطبيــا علــ  كــط  موعــة نــوايل 

للتمـريل، يا جابـة عنهـا ااعيـا ، يتو ـي  وريرـة تسـجيط عر  شهافية فيها فررل ياندل مل ا موعة ادعـدل 
 .ئقم اوستجابة ال ًيًة يف ادرب  ادا ال لءلك

 :نتائج الدراسة -4

مـــا معـــامالي ال ـــعوبة يالتمييـــز ويتبـــائ اد ـــهوفاي ادتتابعـــة ادترـــدا عنـــد تطبيرـــ  علـــ  ولبـــة  -6-7
 ال هني اشادي يال اي ع ر بسلطنة ُعمان؟

 :    ي ايال ال  -
ل نسام معـامالي ال ـعوبة لعينـة ال ـ  اشـادي ع ـر يال ـاي ع ـر كـال علـ  نـدل، يللعينـة الفليـة، 

، يلطلبــة (6060= ادتوســا) 6001-6016تراينــا معــامالي ال ــعوبة لطلبــة ال ــ  اشــادي ع ــر بــني 
 6001-6060، يللعينــــــــة الفليـــــــة بــــــــني (6006= ادتوســـــــا) 6001-6060ال ـــــــ  ال ـــــــاي ع ــــــــر بـــــــني 
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لل ـــهني اشـــادي ع ـــر يال ـــاي ع ـــر معـــامالي ال ـــعوبة يتضـــمل ( 1)ياجلـــديل ئقـــم (. 6060= توســـااد)
 .يالعينة الفلية

 (7)ال ذ    قا 
 لا ا ش الحا   ه    الثاني ه    ال     ال ا  ي ايال ال      

 (7642=ن)ال     ال ا    (7771=ن)الثاني ه    (7711=ن)الحا   ه    الاس ة
1 6001 6001 6001 
1 6000 6006 6000 
6 6001 6001 6000 
0 6060 6060 6006 
6 6066 6001 6060 
0 6000 6000 6000 
0 6060 6060 6066 
0 6066 6001 6060 
0 6006 6001 6001 
16 6000 6061 6061 
11 6000 6006 6066 
11 6061 6006 6060 
16 6060 6000 6006 
10 6000 6060 6066 
16 6060 6000 6001 
10 6006 6066 6000 
10 6066 6060 6060 
10 6010 6066 6061 
10 6060 6000 6006 
16 6060 6000 6060 
11 6066 6066 6061 
11 6011 6010 6016 
16 6066 6010 6066 
10 6016 6016 6016 
16 6010 6010 6010 
10 6016 6016 6016 
10 6010 6010 6010 
10 6010 6010 6010 
10 6016 6011 6010 
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66 6010 6016 6011 
61 6016 6010 6016 
61 6011 6016 6016 
66 6016 6011 6010 
60 6016 6016 6011 
66 6016 6011 6016 
60 6011 6060 6060 
 6060 6006 6060 ادتوسا
 (: ا تباط الب ذ  ال    ع ال اي)ي ايال الا   ز  -

باســــتاداا ) corrected item-total correlation ل نســـام معــــامالي اوئتبـــا  اد ــــً 
SPSS ) لعينـــا ( يهــو مريـــاس لدئجــة  ييـــز الهرــرل) بــني الدئجــة علـــ  البنــد يالدئجـــة الفليــة علـــ  اويتبــائ

تراينـا معـامالي التمييـز لطلبـة ال ـ  . ال هني اشادي ع ر يال اي ع ر كال عل  ندل، يللعينـة الفليـة
-60660-، يلطلبة ال   ال اي ع ــر بـني (60660= ادتوسا) 60011-60600-اشادي ع ر بني 

ياجلــديل (. 60660= ادتوسـا) 60606-60606-، يللعينـــة الفليـــة بــني (60600= ادتوســا) 60600
يتضــمل معــامالي اوئتبــا  اد ــً  بــني الدئجــة علــ  البنــد يالدئجــة الفليــة علــ  اويتبــائ لطلبــة ( 6)ئقــم 

 .ال هني يالعينة الفلية
 (1)ال ذ    قا 

لا ا ش الحا    الذ ا  ال ا   هاا ا  ابا    ش الذ ا  هاا الاس ة( ي ايال الا   ز)ي ايال ا  تباط ال  ح  
 ه    الثاني ه    ال     ال ا  

 (7642=ن)ال     ال ا    (7771=ن)الثاني ه    (7711=ن)الحا   ه    ال  ا   
1 60666 60661 60616 
1 60616 60661 60616 
6 60601 60666 60606 
0 60006 60006 60000 
6 60606 60666 60666 
0 60000 60010 60010 
0 60000 60006 60000 
0 60006 60060 60000 
0 60000 60000 60006 
16 60661 60000 60000 
11 60600 60600 60606 
11 60066 60066 60066 
16 60600 60610 60600 



 3102-العدد األول  -المجلد الحادي عشر . …….  .................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 

 03 

10 60011 60660 60600 
16 60660 60001 60000 
10 60000 60010 60066 
10 60610 60000 60666 
10 60000 60600 60010 
10 60660 60000 60006 
16 60010 60016 60066 
11 60066 60060 60060 
11 60606 60101 60616 
16 60016 60610 60606 
10 60100 60111 60106 
16 60060 60600 60010 
10 60106 60161 60101 
10 60160 60110 60161 
10 60601 60601 60600 
10 -60600 60610 -60610 
66 60100 60106 60106 
61 60110 60110 60116 
61 60111 60160 60100 
66 60100 60161 60100 
60 60661 60101 60110 
66 60606 60110 60166 
60 -60600 -60660 -60606 

 60660 60600 60660 ادتوسا
 ما مؤشرات الصدق الختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم؟ -4-2

 :ت ا ز ال    -
لعينتـــني " ي"ل التًرــا مــل دولـــة الهــريق بـــني ال ــهني اشـــادي ع ــر يال ـــاي ع ــر باســـتاداا ايتبــائ 

  ، يعنـــــد الرجــــــوه إ60661يهـــــي دالــــــة عنـــــد مســــــتو   6000اضســــــوبة " ي"مســـــترلتني، يبلغــــــا قيمـــــة 
أعلــ  مــل متوســا ولبــة اشــادي ( 10066)ادتوســطاي اشســابية، كــان متوســا ولبــة ال ــ  ال ــاي ع ــر 

، يهــءا مؤشــر علــ  زيـــادل دئجــة الــءكاء بترــدا العمــر، يهـــو أنــد مؤشــراي صــدق ادههـــوا (11001)ع ــر 
construct validity . ي"يبني يالصة نتايج ايتبائ ( 0)ياجلديل ئقم." 
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  (6)ال ذ    قا 
   ش ال ا ش  ي الذ ا  هاا ا ابا  ال  ا  ال ل    ها ش يخاساا ش لب ان الا  " ل" اص  نااي  ا ابا  

 الذ ل  ااح اي   ال حخ   " ل"ق     ا نح اه ال   ا   ال ا ل  الحخا ي ال ذ  ال ه
11 1160 11001 0066 6000 60661 11 1110 76.4. 0001 
 :ا الب    ال ايا   لا اب -

 جـراء التًليـط العـاملي التوكيـدي، يذلـك للتيكـد مـل البنيـة  LISREL 8.52 اسـتادا برنـامج ليـزئال
ـــــالعامليــــة لهرــــراي ايتبــــائ اد ــــهوفاي ادتتابعــــة ادترــــدا، يقــــد ل إجــــراء التًليــــط باوعتمــــاد علــــ  م ه وفة ــــــ

ـــــكم ،(Covariance Matrix)اير ــــــــــالتغ ـــــديــم ترـــــــا تـــ ـــــ بعر التــ ـــــريرــطـــاي بـــــ ـــــة اونتمــــ ـــــال األق ــــــــ   ـــــ
(Maximum Likelihood .) مؤشـراي نسـل ادطابرـة للنمـوذا، الـا كانـا ( 6)ييو ـ  اجلـديل ئقـم

 .،  ا ي   إ  أن اويتبائ أنادي العامط(perfect fit)نتايج ادطابرة تامة 
 (4)ال ذ    قا 

 (7642=ن)ج ال  ا  ال ال ااا    ال اسذن خحا   ال ايم يؤ  ال حخش ال با س  ل   ذ 
 )*(ال ذ  ال سب   لا ؤ   ق    ال ؤ   الا ال ؤ  

ــــــة  1أن تفــــــون قيمــــــة كــــــا 6066 (χ1) 1اويتبائ ا ن ايي كا  ــــــ  دال
 600 (df)دئجاي اشرية  إن اييا  

 1066 (p-value)الريمة اونتمالية 
 60666 ≥ 6060 (RMSEA)جءئ متوسا يطي اوقرتام 
 1066 ≤ 6006 (NNFI)مؤشر ادطابرة    ادعيائي 

 1066 ≤ 6006 (CFI)مؤشر ادطابرة ادرائن 
ل اعتمــاد هــءث ادؤشــراي للًفــم علــ  جــودل ادطابرــة أل ــا و تتــيار اجــم العينــة مرائنــة بغ هــا مــل : مالنظــة )*(

 .(Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003)ادؤشراي 
 ما مؤشرات الثبات الختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم؟ -4-3

ل نسـام معامـط ألهالفرينبـا  لعينـة ال ـ  اشـادي ع ـر يال ـاي ع ـر كـال  علـ  نـدل، يلعينـة الــءكوئ 
، 60006بلـ  ابـاي اســتجاباي عينـة ال ـ  اشـادي ع ــر . يا نـا  كـال  علـ  نـدل أيضــا، يللعينـة الفليـة

، يعينــة ا نــا  60006، أمــا ابــاي اســتجاباي عينــة الــءكوئ فرــد بلــ  60000 ــ  ال ــاي ع ــر يعينــة ال
 600010، أما العينة الفلية فرد كان معامط اباةا60006

 ما املعايري اليت ميكن اشتقاقها يف تفسري الدرجات اخلام لطلبة الصفني؟ -4-4

 :ال ؤ  ال ااح اي   لاذ اال القان -
د فريــا البًــ   ــريئل ترــد  بعـل ادؤشــراي ا ن ــايية العامــة للــدئجاي ا ــاا لطلبــة قبـط ادعــاي ، يجــ

ل نسـام ســبعة . ال ـهني اشـادي ع ــر يال ـاي ع ـر كــال  علـ  نـدل يلعينــة الدئاسـة الفليـة، ي  يلهــا بيانيـا  
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اف أقــــط دئجــــة يأعلــــ  دئجــــة، يادتوســــا اشســــا ، يالوســــيا، يادنــــوال، ياوحنــــر : مؤشــــراي إن ــــايية هــــي
 .يبني تلك ادؤشراي( 0)ياجلديل ئقم . ادعيائي، ياولتواء، يالتهلط 

  (4)ال ذ    قا 
 ال ؤ  ال ااح اي   لذ اال  اب  ال ا ش الحا   ه    الثاني ه    ال     ال ا  

ال ه الحا   ه    ال ؤ   ااح ايي
 (7711=ن)

ال ه الثاني ه   
 (7771=ن)

ال     ال ا   
 (7642=ن)

 60-1 60-1 61-1 أعل  دئجةأقط ي 
 16006 10066 11001 ادتوسا
 10 16 16 الوسيا
 0 16 0 ادنوال

 0000 0001 0066 اوحنراف ادعيائي
 60111 60106 60160 اولتواء
 60060- 60000- 60006- التهلط 
 (:ال ت  ال      )ا اسا  ال  ا     -

اا لطلبة ال هني اشادي ع ر يال اي ع ر كال عل  نـدل ل نسام الرت  ادئينية ادرابلة للدئجاي ا 
يبـــني ادعـــاي  الـــا ل اشـــتراقها يف ( 0)، ياجلـــديل ئقـــم (0الهـــريق دالـــة بينهمـــا كمـــا يظهرهـــا اجلـــديل، ئقـــم )

 .تهس  الدئجاي ا اا
 (2)ال ذ    قا 

     ابا  ال  ا  ال ال ااا    ال ت  ال       ال سا ا  لاذ اال القان لباب  ال ا ش الحا   ه    الثاني ه
 ال اسذن

 ال ت  ال       الذ اال القان
 (7771=ن) 77ال ه  (7711=ن) 77ال ه 

7 1 1 
7 1 1 
1 6 6 
6 0 0 
4 16 16 
4 16 16 
2 10 16 
1 61 10 
1 60 10 
7. 06 66 
77 06 60 
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77 00 01 
71 66 06 
76 60 00 
74 00 66 
74 00 60 
72 01 06 
71 00 00 
71 01 06 
7. 06 00 
77 00 01 
77 01 00 
71 06 00 
76 06 01 
74 00 00 
74 00 06 
72 00 00 
71 00 00 
71 00 00 
1. 00 00 
17 00 00 
17  00 
11  00 
16  00 
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 :مناقشة النتائج -5

معــــامالي )ادترــــدا  ةــــدف هــــءث الدئاســــة إ  التًرــــا مــــل فعاليــــة فرــــراي ايتبــــائ اد ــــهوفاي ادتتابعــــة
يي اي ــــ  الســــيفومرتية ادتم لــــة يف ال بــــاي يال ــــدق يتفوينــــ  العــــاملي عنــــدما يطبــــا  ( ال ــــعوبة يالتمييــــز
 ,.Raven et al)، يهـو أنـد ييـائي التطبيـا الـا يئدي يف دليـط اويتبـائ (أي موقوتـا  )كايتبـائ سـرعة 

1998, p.57) . يهــو يف هــءث اشالــة يرــيءم الفهــاءل العرليــة(intellectual efficiency) كمــا ســعا ،
. الدئاســـة إ  اشـــتراق معـــاي  األداء ا اصـــة بطـــالم ال ـــهني اشـــادي ع ـــر يال ـــاي ع ـــر بســـلطنة ُعمــــان

 .يسيتم فيما يلي مناق ة ما توصلا إلي  مل نتايج، يئبطها بنتايج الدئاساي السابرة ذاي ال لة
بتوســــا  6001ي 6016فرــــرل بــــني  60عــــددها تراينــــا معــــامالي ال ــــعوبة لهرــــراي اويتبــــائ البــــال  

يتو ـ  . لطلبة ال   ال ـاي ع ـر 6006بتوسا  6001ي 600لطلبة ال   اشادي ع ري يبني  6060
هءث النتيجة أن فرراي اويتبائ  يط إ  ال ـعوبة بالنسـبة لل ـ  اشـادي ع ـر، بينمـا  يـط إ  التوسـا يف 

، 6060بتوســا  6001ي 6060تراينـا لل ـهني معــا  بـني  يقــد. ال ـ  ال ـاي ع ــر، إو أن الهـرق  ـئيط
يإذا ي عنا يف اوعتبائ أن ايتبائ اد هوفاي ادترـدا يهـدف أساسـا  لت ـني  األفـراد ذيي الرـدئاي العرليـة 
العالية، فهءث الدئجة مل ال عوبة تفون متوقعةي ألن عينة ال هني اشـتملا علـ  كـط الرـدئاي العرليـة، يمل 

فــــراد ذيي الرـــدئاي العرليــــة ادتوســــطة علـــ  األقــــط بنــــاء  علـــ  أدايهــــم يف ا موعــــة األي  مــــل يـــتم انترــــاء األ
يف ( 1661)، الا مل يتم تطبيرها يف هءث الدئاسـة يالفـا  دـا قـاا بـ  النهيعـي (ادا  ة للتدئي )اويتبائ 

ي ــا يؤكــد صــعوبة . ادنترــال دئاسـت  بالســعودية، الــا توصــط فيهــا إ  أن اويتبــائ أك ــر ســهولة بالنســبة للعينــة
 . التواء توزي  الدئجاي، يعدا اعتداليت ( أي بدين انتراء)اويتبائ للعينة الا اشتملا عل  كط ادستوياي 

 10بالنســـبة للعينـــة الفليـــة ( 6006-6006)يمـــل جانـــ   يـــر، بلـــ  عـــدد الهرـــراي متوســـطة ال ـــعوبة 
بعامـــط )فرـــرل، يفرـــرل يانـــدل كانـــا ســـهلة  10( 6060 –صـــهر )فرـــرل، بينمـــا بلـــ  عـــدد الهرـــراي ال ـــعبة 

جـاءي يف الن ـ  األيـ  مـل ( باسـت ناء يانـدل فرـا)ييالنه أن الهرـراي ال ـعبة كلهـا (. 6001صعوبة 
دقيرــة، يهــو أنــد  06اويتبــائ،  ــا يو ــ  عــدا كهايــة الوقــاي نيــ  أنَّ اويتبــائ وبــا يــالل زمــل بلــ  

 .ييائاي التطبيا الا اقرتنها ئيهل
ائنــة ال ــهني اشــادي ع ــر يال ــاي ع ــر  ــد أن عــدد الهرــراي متوســطة ال ــعوبة يف ال ــ  اشــادي يبر

 11يبلغـا الهرـراي ال ـعبة . فرـرل يف ال ـ  ال ـاي ع ـر 10فررل، بينما بل  هءا العدد  10ع ر قد بل  
يهـءث .  ـهنيفرـرل يف ال ـ  ال ـاي ع ـر، يكانـا الهرـرل األي  سـهلة لل 10فررل يف ال   اشادي ع ر ي
 (.حمك  ايز العمر)النتيجة تعزز صدق اويتبائ 

يب ــهة عامــة أســهري النتــايج عــل مــد  ياســ  مــل معــامالي ال ــعوبة لهرــراي اويتبــائ، يهــءث النتيجــة 
ي عبـــــدالهتاح 1000ي عســـــ ي، 1661ي النهيعـــــي، 1660اشـــــائاي، )تتســـــا مـــــ  نتـــــايج دئاســـــاي أيـــــر  

 (.Kratzmeirer & Horn, 1980ي 1000ي عليان يال مادي، 1000يسلمان، 
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يف ال ــــهني معــــا ي ( 60660بتوســــا ) 60606ي 60606-أمــــا معــــامالي التمييــــز فرــــد تراينــــا بــــني 
 60600ي 60660-ي يبـني (60660بتوسـا )لل ـ  اشـادي ع ـر  60011ي 60600-يتراينا بني 

بلغــا مســتو   ٪ مــل الهرــراي00أي )فرــرل  10يقــد اتضــ  أن (. 60600بتوســا )لل ــ  ال ــاي ع ــر 
يأقـــط مـــل  6016أكـــا مـــل )فرـــراي كانـــا ذاي  ييـــز مربـــول  0، ي(6066أكـــا مـــل )جيـــدا  مـــل التمييـــز 

فرراي كان مستو   ييزها  عيها  مل بينها فررتان  ييزمهـا عفسـي  يلفـل بدئجـة  ـعيهة جـدا   0، ي(6066
يـدل جـاءي كلهـا يف ال ـطر األيل مــل ياجلـدير بالـءكر أن الهرـراي ذاي الرـدئل التمييزيــة اجل(. أي و  يـزان)

ي 1661ي النهيعــــي، 1660اشــــائاي، )يهــــءث النتيجــــة تتســــا أيضــــا  مــــ  نتــــايج دئاســــاي أيــــر  . اويتبــــائ
 & Kratzmeirerي 1000ي عليـــان يال ـــمادي، 1000ي عبـــد الهتـــاح يســـلمان، 1000عســـ ي، 

Horn, 1980.) 
فرينبــا  إ  أن اويتبــائ متســا دايليـــا  للهايفيمــا يت ــط ب بــاي اويتبــائ، فرــد أشـــائي نتــايج معامــط أ

لل ـــهني اشـــادي ع ـــر  60000ي 60006للعينـــة الفليـــة، ي 60001بدئجـــة مرتهعـــةي إذ بلـــ  هـــءا ادعامـــط 
يهــءث ادعــامالي تــدل علــ  أن . لفــط مــل الــءكوئ يا نــا  60006ي 60006يال ــاي ع ــر علــ  التــوايل، ي

يتتهـا نتـايج هـءث الدئاسـة مـ  مـا توصـلا لـ  .  ، يو بـالنوهاوتساق الدايلي لاليتبائ و عالقـة لـ  بال ـ
ي عبـــد الهتـــاح يالســـلمان، 1000ي عســـ ي، 1661ي النهيعـــي، 1660اشـــائاي، : مـــ ال  )دئاســـاي عديـــدل 

ي  Jaworska & Szustrowa, 1993; Paul, 1985ي 1000ي عليــان يال ــمادي، 1000
Kratzmeirer & Horn, 1980.) 

عـل فـرق " ي" متوسـطي ال ـهني اشـادي ع ـر يال ـاي ع ـر باسـتاداا ايتبـائ كما أسهري ادرائنة بني
، يهـــو مـــا (أي ادههـــوا)دال إن ـــاييا  بـــني ال ـــهني ل ـــاحل ال ـــ  ال ـــاي ع ـــر، يهـــءا مؤشـــر ل ـــدق البنـــاء 

يعـــرف بًـــك  ـــايز العمـــري إذ مـــل ادهـــرت  أن يرتهـــ  األداء يف ايتبـــائاي الـــءكاء مـــ  زيـــادل العمـــر، إ  أن 
 .سنة 16-10يف نوايل عمر  يسترر

أما البنية العاملية لاليتبائ، الا ل التًرا منها يف هءث الدئاسة مل يـالل التًليـط العـاملي التوكيـدي، 
أنـادي البعـد، يتتسـا هـءث النتيجـة ( كما هو متوق  ألن  يري  العامـط العـاا للـءكاء)فرد تبني أن اويتبائ 

، (Alderton & Larson, 1990ي Arthur & Woehr, 1993 :مـ ال  )مـ  نتـايج دئاسـاي أيـر  
 ,Arthur & Woehr)يتتسا أيضا  م  الغر  مل استاداا اويتبائ بوصه  مرياسا  دههوا أنادي البعد 

1993.) 
، 0000بـــاحنراف معيـــائي  16006يقـــد بلـــ  متوســـا وـــالم ال ـــهني اشـــادي ع ـــر يال ـــاي ع ـــر معـــا 

يجة ترط ك  ا  عـل عينـاي اجلامعـة الـا يضـيا فيهـا مـد  الرـدئل يهءث النت. 60ي 1يتراينا الدئجاي بني 
بـاحنراف معيـائي  11010ي نيـ  جـاء متوسـا دئجـاةم يف اويتبـائ (Bors & Stokes, 1998: مـ ال  )

 . 6006بل  
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 ,.Raven et al)يبنـاء علـ  مـا اتضـ  مـل صـعوبة اويتبـائ، ياسـتنادا  إ  مـا يئد يف دليـط اويتبـائ 
1998, p. 56)   مــل أن الغــر  مــل إعــداد ايتبــائ اد ــهوفاي ادترــدا هــو التمييــز بــني األفــراد يف الربــ

األعل  مل توزيـ  دئجـاي ايتبـائ اد ـهوفاي الرياسـي، فترـرتح هـءث الدئاسـة بتطبيـا اويتبـائ الرياسـي أيو  
يبا  ــافة إ  . يــنهملهـرز هــءث الهئـة مــل األفـراد، يمــل   تطبيــا ايتبـائ اد ــهوفاي ادترـدا علــيهم للتمييـز ب

 66بـزمل قـدئث )ذلك، ينبغي ا شائل إ  أن هءث الدئاسة وبرا ايتبائ اد هوفاي ادتردا كايتبـائ سـرعة 
يالبــديط اايــر أن يــتم تطبيرــ  كايتبــائ قــول . ، يهــءا أنــد بــديلي تطبيــا اويتبــائ كمــا ذكــر م ــمم (دقيرــة

ينرــرتح أن يــتم تطبيرــ  . ت ــائها علــ  البــديط األيللــءلك فــإن نتــايج الدئاســة تتًــدد باق. بــدين ألديــد زمــل
 . بدين يقا حمدد، يمرائنة النتايج الا يتم اش ول عليها بنتايج هءث الدئاسة

نسـبة للًاجــة اداسـة درــايي  نهسـية مرننــة يف السـلطنة وســتادامها يف  ـال التوجيــ  ادهـ  الــءي أيلتــ  
 ني، يووئي لـ  منهجـا  نـدي ا ، فإنـ  مـل ت، يعينا ل  أساتءل ،السلطنة يف السنواي األي ل اهتماما  كب ا  

يســـاعد هــــءا . ادؤمـــط أن يســـتادا هـــءا اويتبـــائ يف عمليـــة التوجيـــ  ادهـــ  لطـــالم ال ـــ  اشـــادي ع ـــر
. اويتبـائ أيضـا  يف انترـاء الطـالم ذيي الرـدئاي العرليـة العاليــة يادوهـوبني لتـوف  بـرامج تعليميـة ياصـة هبــم

أيـر، ُيســهم اويتبـائ يف التعــرف علـ  الطــالم الـءيل تتــد  قـدئاةم العرليــة ك ـ ا ، يالــءيل قــد  يمـل جانــ 
 .    يفونون يف ناجة إ  برامج إارايية، أي برامج ياصة تتواءا يقدئاةم
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 املراجع

 :املراجع العربية
عواوـــ  ييوســـ ، حممـــد  أبـــو نطـــ ، فـــؤاد يزهـــران، نامـــد يصـــادق،  مـــال ييضـــر، علـــي يزمزمـــي، -

ترنــني ايتبــائ اد ــهوفاي ادتتابعــة علــ  البيئــة (. 1000) .يبــدئ، فايرــة ايــط ييقــاد، إاــاا يحممــود، يوســ 
 .من وئاي جامعة أا الرر : مفة ادفرمة. ادنطرة الغربية: السعودية
رافل يف كليــاي ترنــني مريــاس اد ــهوفاي ادتتابعــة ادتردمــة لــ(. 1660) .اشــائاي، ســامل ســعيد ســامل -

ئســــالة ماجســــت   ــــ  من ــــوئل، كليــــة الرتبيــــة، جامعــــة ال مــــو ، ادملفــــة األئدنيــــة  .الرتبيــــة يف ســــلطنة عمــــان
 .ااامشية
ترنني ايتبائاي ئيهـل ادتدئجـة الرياسـية علـ  عينـاي كويتيـة مـل (. 1660) .عبد ا الا، أمحد حممد -
 .10-0، (10) 0  لة الطهولة العربية،. سنة 0-16

: حمايلـــة ترنــــني ايتبـــائ اد ـــهوفاي ادتتابعــــة(. 1000) .يالســــلمان، عبـــد العـــايل عبـــد الهتـــاح، قـــي  -
 .116-00، 11 العراق، - لة العلوا الرتبوية يالنهسية. ادستو  ادتردا

معــــاي  األداء العرلــــي للفــــراد األئدنيــــني الــــءيل تزيــــد (. 1000) .يال ــــمادي، ايــــط عليــــان، يليــــط -
، (0) 16  اجلامعــــة األئدنيــــة -دئاســــاي .عامــــا يف م ــــهوفاي ئافــــل ادتتابعــــة ادتردمــــة 11 أعمــــائهم علــــ 

160-161. 
كـاظم، علـي مهــدي يالزبيـدي، عبــد الرـوي ســامل يال ـائمي، عبــد اي حممـد ييوســ ، يوسـ  نســل  -

 علــي ياجلمــايل، فوزيــة عبــد البــاقي ياد ــهداي، ســفريل إبــراهيم يالبلوشــي، ســناء ســبيط يا ريصــي، نســني
ترنـــني ايتبـــائ ئافـــل (. 1660) .يالهـــوئي، ســـعاد مبـــائ  يداد عبـــد اييالبًـــراي،  يالبوســعيدي، أميمـــة بـــدئ

 لـــة دئاســـاي . ســـنة 11-6للم ـــهوفاي ادتتابعـــة ادلونـــة علـــ  األوهـــال الُعمـــانيني يف ادرنلـــة العمريـــة بـــني 
 .010-601، (6) 10 م ر، -نهسية
ترنـني ايتبـائ اد ـهوفاي ادتتابعـة ادترـدا علـ  وـالم (. 1661) .النهيعي، عبـد الـرمحل بـل عبـد اي -

ئســـالة ماجســـت   ـــ  من ـــوئل، كليـــة الرتبيـــة، جامعـــة أا . ادـــرنلتني ادتوســـطة يال انويـــة بنطرـــة مفـــة ادفرمـــة
 .الرر ، ادملفة العربية السعودية

يتبــائ اد ـهوفاي ادتتابعــة ترنـني ا(. 1666) .يجـالل، ســعد حيـىي، علــي حممـد يإبــراهيم، علـي حممــد -
-66، 0، جامعـة السـلطان قـابوس -سلسلة الدئاساي النهسية يالرتبوية(. مسرا)لريهل يف البيئة العمانية 

60. 
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