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 مقدمة:
تت تة  ل ةذاا  سواوة  ةرو  تة  ه(رال النتةا  ال  بةي تراسة  رالةذاا  نا ة    دم ةذ  - نغ  سنتةا  سةعاو  ر(

ى ال  د ،ل  س لنسامب  ى ةدسا هادمة  سنتاسة،  5051لن تع،   هس  وا ىال ر  5091 درره     وبا ىال 
 اةر رف ةس :

Stanford Revision and Extension of Binet- Simon intelligence Scales. 

ه ةةدا اةنتةةا  سر ر ةةا ى ةةال ورةةاه راسةةة ةىعدةةاره  5091  5019  5091رىةةا اد ةةدارال العالتةة    
الرن ت  رالذاا   ر ذا  اةنتا  رحىت اآلمب حيا ظ ى ةال (رره رسواوعة، الدةارو    ىدم تة   سنتاساي سن  اي ل ندرال

 نةةةةى ى ةةةةال الةةةة اث الدةةةةني  سةةةةن األ ةةةةاث العنتةةةةت   رهةةةةذه اةواوةةةة  الةةةةق حيع يفةةةةا   أتل سةةةةن  ةةةة ا  ر  ل لوةةةةً 
 اة  العرة ر   رالدراسال راد دارال اةنيع     تة  وةا ل سةن ا وة، ه(ا   رالة    ىدم تة  العنتةت  ل ااةب ح

 جماالل ى   ال  س اةنيع   .

تت تة  ل ةذاا    سوة  رالرةا  الرة يب و ةس هةذه اةواوة  الدةارو  الةق احع يفةا ى ةال  -رقد رود سنتةا  سةعاو  ر(
اةبع   الراةي   نةد سةارا الر دمةا  اةوة   مب رالرة ب س ةذ  ةدرره   هس  وةا توة ره األرترة  ى ةال ىلىةدا(ه   

  ( سع ا    سن فت  رو ( ترض ال بة هت وها سا   ي:الدتب  الر تت  جبيف

ىل  الر تتةة  سةةة ىل(فةةا  العرةةد تل الدةة رر    5051ت مجةة  هدرةة   5091قةةال ىلعاىتةة  الندةةا  ىةةال  .5
 ى تيفا لوي لعت ل سة الدتب  اةو   .

  ةقعدةةةا  الوةةة ر  ،   سةةةن هدرةةة  5011ىةةةال  ،ادمةةةا قةةةال ىدةةةد البةةةتل همةةةد  رلةةة  س ااسةةة  س توةةة .2
 ىلىدا(ها ل عن     الدتب  الر تت .ر  5091
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ًر(   5019 ةةةةة ر  سردلةةةةة  سةةةةةن سنتةةةةةا   5099رقةةةةةدل مجةةةةةا  حمدمةةةةةد ى ةةةةةي ىةةةةةال  .9 الوةةةةة ر  الر تتةةةةة  رسةةةةة
 .5012ةلعرد تل اة اسد  سن ىل دار ىال 

رذلةك ى ةال ىت ة   5019ح  ر   رادما  س سي  إب دار الو ر  الر تت  لردر  ىةال اذلك قال سو ي  .4
 س  . 59هىدماره  سن سن س ع  ىل   عنيواي متعد 929أتل ت سن 

ل عردتةال   سوة  رذلةك ى ةال  5091احارل  دىدا( سنتا   5001رقد قال هس  حمدمد  اي ىال  .1
 س  ال. 1ىل   2ىت   أتل ت سن سامبق عنيواي ل ارح هىدماره  سا ت  

ت ة  ى ةال ى 5091إبىدا( رلر    الو ر  ال اتر  سةن سنتةا   5004رقال ل  س ااس  س تو، ىال  .1
: 2991   ةةة  ل  ةةة    22 -25: 5000سن  ةةة  ألابةةة  سةةةن طةةةتث اآلالف عةةةنيج. ،سةةةاست  توةةة ي  

421.  

 .5091رقال سو ي ح  ره ه داي إبىدا( رلر    الو ر  ال اتر  سن سنتا   .1

  الدتبة  الر تتة : ىلال  5091تت تة  ىل ةدار  -ر تحظ مما سدال همب ه اك طةتث وبةة سن  ة  ةنتةا  سةعاو  ر(
 س ااسة  س توةة، هةةي سةن ه دةة  ال بةة اةن  ةة  رتنةةو  س يف ةي سةة ت  رالةق   االىعدمةةا( ى تيفةةا همب وبةني  لةة  

  الرد ةد سةن اماسرةةال  راةبسبةال  راة ااةةً الر دمتة  رالدحبتةة    سوة   رالةة هن الرة يب ى ةةال حةدا سةة ا   
    هابة  ستمبدمة   دمةا رهة  رهذا راوة ىل  الدق  الرالت    العن    ررو ( سرا ن فا   ةلبنا   الر تت  راةو

سةا سةةاىد   ال  ةة   ىل  ل بةن ستمبةة  ل دروةة  الةةق حيوة  ى تيفةةا اة حةة ا  رهةذه ال عت ةة    أتيت سةةن  ةة ا  
الةةق  غرتيفةةا اةنتةةا  ت بةةب  متبةة  سبةةع ألل األىدمةةار سرتار ةة  تةة  وةةا ل ل دقةة  الرالتةة    العن ةة  ى ةةال ىت ةة 

 .ل اودها   اجملعدمة األ  ي       العن  

تت تةةة  ه تةةة  فا ةةة    جمةةةار األ ةةةاث ال ظ  ةةة   -رلةةةذا  وعبةةةب ىلىةةةدا( رلن ةةة   ةةة ر ى تتةةة  ةنتةةةا  سةةةعاو  ر(
رااخدسال ال  بت  العردتنت   رذلك لو وة، هقةدل سنتةا  ل ةذاا   عة ا   ح لة، لة اث نعةد ألابة  سةن سامبة  ىةال 

 .5091س ذ ىل داره األر  ىال 

تت تةة  ل ةةذاا   رترةةد سةة رر سامبةة  ىةةال سةةن  -سةةن افعدةةار سةةعاو  ر( رترةةد سةةدة سةة  ال سةةن  ةة ر الوةة ر  ال اترةة 
 GALEىل ةدار ال ة ( تت تة   رطتة (رر سةتدم مب افعدار ةا األر  لنتةا  الةذاا      وبةا  ه ةدر وةا  رر ةد 

H.ROID  تت تةة  الوة ر  ااخاسبةة  ، -سنتةةا  سةعاو  ر( 2999ىةالSB5، هس  وةةا    Roid, H.C, 

2003 aسةةن االتعوةةارال   لنتةةت  الةةذاا  رالنةةدرال  رالةةق لعدةةدمن  ةةتا     رالةةق متبةة  هحةةدث س بةة   
ود د   رهسالتب قتةا  سعرة ر  سرعدمةدا ى ةال وظ  ة  ر ة ث حد بة    جمةا  الةذاا  س يفةا وظ  ة  ود ةد  ىةن 
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  رالةةق ره  CATTLE- HARN- CARROLLهر ،  C-H-Cى  ةةت ةسةة  ، النةةدرال الرن تةة 
تت تة  الوبةن سةن  -الل الرن ت . ادما لدة  الوة ر  ااخاسبة  سةن سةعاو  ر(ترض الداحب  ههنا لغري مجتة اجملا

ااختارال  راآلرا  الوةامبد  الةق وةا ل   الردرةال األر  سةة ىلاةا   العحبةت ال ال اسةر    جمةاالل لغرتة  
 احملع   رفوةامبج قتةا  سة ى  الردم تةال الرن تة  ر(قعيفةا  رمةذه الر  نة  عةو ت العغةنال الردم تة  ل دمةبل  

: 2991   ةة  ل  ةةة    52: 2991األرامبةة  هحةةدث العرةةةد تل رالعغةةنال لتفعدةةار. ،سوةةة ي ح ةة ر   
: 2955  حمدمةةد هةة،  ىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة  حمدمةة ( هتةة  ال تةة   0: 2955   ةة  ل  ةة   ،ه   421

  .Becken, K., 2005, P. 12؛ 92

اا   نةةد  ةةدرل   سوةة  طةةتث وبةةة تت تةة  ل ةةذ  -هسةةا ىةةن اد ةةدار الرةة يب ل وةة ر  ااخاسبةة  سةةن سةةعاو  ر(
 -لعن   الو ر  ااخاسب  ره  ادما   ي:

ت مجةة  رلن ةة  ت ةة ( الوةة ر  ااخاسبةة  ر  ونةة ها   سوعدةة  األ  ةة   2991سوةة ي ح ةة ر    ىةةال  قةةال -5
 -اةو    ةلناه    رقد و قنت رسالق ساوبعن ت ا ا ى ال العن   ر ا:

مب: (راسةةة  سناروةةة  ل وةةة ح  ال  بةةةت  لةةةذري  ةةةر ةل   تر ةةة ا2955(راسةةة  ،ى ةةةي حاسةةةد ال عةةةدي   -ه
 تت ت  اد دار ن ال اتة رااخاسس. -العر   ى ال سنتا  سعاو  ر(

  تر ةةةة امب: (راسةةةة  سناروةةةة  تةةةة  سةةةةد  ا ةةةةا   اد ةةةةدار ن ال اتةةةةة 2955(راسةةةة  ،ىلنةةةةامب  ةةةةا  حمدمةةةةد   -ب
 تت ت    مد د  بال العني ط الرن ي. -رااخاسس ةنتا  سعاو  ر(

عدمةة  لن ةة  هةةذه ال بةةني  حتةةح همب سوةة ي ح ةة ر  قةةد ر الةة، اة تةة  قدةة  ىل ةةدار سرةةا ن فا ةة  رلألسةةط    و
 مذه ال بني .

 مث قال    ل     ت مج  رلن   الو ر  ااخاسب   تح لددم ت هذه ال بني  سا   ي:  -2

 األر : (لت  ال احج. الوعاب -ه

 الوعاب البا : الدلت  ال ت ل ردر  الر تت . -ب

 بةةةاىد ى ةةةال لوةةةحتا رل بةةةن (روةةةال  C.Dا ن الر تتةةة  رل بةةةنال األ(ا   الوعةةةاب البالةةةح: اةرةةة - 
 اةنتا  الو روتا. 

رقةةد قةةال ه دةةاي اةة  سةةن حمدمةةد هةة،  ىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة  ت مجةة  رلن ةة  الوةة ر  ااخاسبةة   تةةح  -9
   ي:  لددم ت هذه ال بني  سا
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 بةاىد  C.Dا   ىل  احد  نى  عددمن (لت  ال احج  رسندس  اد دار الر يب ةداةاعاب ر  -
 ى ال لوحتا رل بن (روال اةنتا  ىللو روتا. 

ر تحةةظ ممةةا سةةدال همب اد ةةدار ااخةةاا ب حمدمةةد هةة،  ىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة   ةة  سةةن الوعةةاب ااخةةاا 
ادمةةا همب الوعةةاب    ةة  تنةةو  اةةاف   C.Dةةرةةا ن الر تتةة  رل بةةنال األ(ا  حتةةح   االىعدمةةا(  نةةى ى ةةال 

  ادما وا    وبني     ل    . رسن مث اثر ود  راسة ح   وبني  ،   ل  ة   رراف فر ال العن 
رحمدمد ه، رىدد اة و (  ره يفدما هاب  (ق  سن حتةح ااخرة ال اة يف تة  الةق الدرةت   العن ة   رسةن حتةح 
 اسةةعنيتا سرةةا ن األ(ا  احمل تةة  ى ةةال االفعدةةار رالةةق مبةةب سةةن ه(ا  ىت ةة  وتةةد  العدمبتةة  اخوةةامبج اجملعدمةةة

 اةو ي رالر يب. ادما ل حظ ه داي رو (   ره   ه(ا  ر(روال اة ح    ى ال االفعدارال.

رسن ه ا لد  رل سنو   الدراسة  ااالتة :   ىلوة ا  (راسة  لن نتة  وند ة  سناروة  ل  بةني  الر تتة  رااخا ة  ب 
رةا ال نة  ال  ظةي سةن ،   ل      رحمدمد ه، رىدد اة و ( . رذلك ألمب االفعدارال ال  بت  ال ل و   ا

لغ  ىل  هف    ت  ل ن  حدارأل لعتمب  فوامبج تتب  اوعدماىت  سرت ة   هنهنةا لعر ةب هحتةاعي سرامة   ةتا اهتا 
ال  ظتةة  رسدةةدم مب ترةةض الد ةة ( لعع ةةال الوةةتا   ال  ظتةة  اة ن لةة  ىل  لغةة  ود ةةد  سةةة سدةةدم مب الد ةةد را ةةدف 

س  ةةة  سةةةن  ةةةده رطدةةةال رىلىةةةا(  لنةةةد   لةةةدروال  اةبةةةعنيدل لنتاسةةة، سةةةة ىلىةةةا(  مد ةةةد فوامبوةةة، البةةةتو 
ً ةةة  تةةة  األىدمةةةار اةنيع  ةةة   ةداةةةا   ىل  ااخرةةة   األهةةة  هال رهةةةي  سبةةةع ألل الوةةةر ت  ل د ةةة ( رقةةةدرهتا العدمتت
اسةعنيتا سرةةا ن األ(ا  احمل تةة  ى ةةال االفعدةار رالةةق مبةةب سةةن ه(ا  ىت ة  وتةةد  العدمبتةة  اخوةةامبج اجملعدمةةة. 

  .1: 2955الفعدار تدرهنا قتدمع، اأ(ا  ى دمت  سند ل  ،   ل     ب  رهي فر ال س يف ت    ند ا

رسةةن ه ةةا لوعبةةب ىدم تةة  لن ةة  االفعدةةارال ال  بةةت  ه تةة  فا ةة    ى ةة  الةة  س اةرا ةة   رفا ةة  ةل بةةد  
ةرظة  الةدر  ال استة  رااخةةا  الةق متو يفةا سةةن ت ةا  افعدةارال سنةةعن  سةن فوةامبج البنا ةة  البةامبد   تيفةا  ر ةة  

اهتةةا اةاسةة  ىل  هةةذه االفعدةةارال او اىيفةةا اةنيع  ةة  ل   ةةا  اعر دةةال فرةةى الع دمتةة  الدنةة    راالوعدماىتةة  حاو
الةةق لعد اهةةا سبةة  هةةذه األقرةةار. رلةةذلك  هنهنةةا ل  ةةأ ىل  االسةةع ا(  سةةن فةةاا  الةةدر  اةعندسةة    هةةذا اجملةةا   

طنا عيفةا. ر عر ةب هةذا ىلوة ا   ة ث ى دمتة    ع عن  االفعدارال الق   ت اؤهةا   هةذه الةدر  السةعنيداسيفا  
 ةة ث هةةذه االفعدةةارال متبةة   بةة  سةةن الدحةةح الر دمةةي   ستةةدامب الرةةب ال  بةةي رالرن ةةي رال تةة ي هةةي  ى ةةال

  رذلك مدف همب لوةدا هةذه االفعدةارال هابة  ستمبدمة  ل دم عدمرةال اة ن لة  Standardizationالعن   
 ال     ىل  ل بن ستمب  ل درو  الق حيو  ى تيفا اة ح ا.ىللتيفا  ةداا   ىل  همب العن    بيف    
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ً    هةةذا اجملةةا  سةةن هوةة  ونةة  ترةةض االفعدةةارال امتةةد  ىل  الدتبةة   -رلو يفةةا ق ت ةة  -رقةةد تةةذلت ويفةة ( سعدمتةة
فا ة  افعدةارال  -الر تت  رفا     سو . رلون هةذه الةدر  ل اوة، سنةوتل   لن ة  هةذه االفعدةارال

بةةدب الع ةارل الودةةن   اةبةع ألل العر تدمتةة  راالقعوةا(   راالوعدماىتةة  لأل ة ا(  رروةة ( ت -النةدرال الرن تة 
 ةة ره تةة  ال  ةةط راادةة  هر ،الوةةح ا   راةةةدمب  رسنةةو   األستةة  راةة  هةةذا  نةةو   ةةر ت    ال  ةة   ىل  

  سوةةةر ال 5005ىت ةةة  ممب ةةة  لأل ةةة  ادحوةةةامبي السةةةعنيداسيفا    ةةة ث العن ةةة . ،لةةة  س ااسةةة  س توةةة،  
ال ت  ةة  هر اةيف تةة  هر ادا ت توتةة     رال اقةةة همب اسةةعنيدال اةنتةةا  سةة ا  لأل ةة ا 2994: 99دمةةد ااسةة   حم

ىلمنا ال  ع قط  نى ى ال ادىدا( الب ت   حبب  ت   عر ةب األسة  (رسةا همب  وة مب سن  ةا ى ةال ىت ة  سرتار ة  
 ةة ي    ةة   العن ةة . رمةةذا ال نبةة  سبةةع ألل األىدمةةار الةةق  غرتيفةةا اةنتةةا  ت بةةب ل اوةةدها   اجملعدمةةة األ

نوةةن همب لبةةع تد سةةن سبةة  هةةذا اةنتةةا    جمعدمرال ةةا الر تتةة  ىلال ترةةد افعدةةار  ةةتحتع،  ارةةا ترةةد همب  رةةا( 
ًر(  لن ت ةة، ى ةةال اةة  جمعدمةةة ىةة يب رت ةةا ا ى ةةال هةةذا  ةةت نوةةن اسةةعنيدال سنتةةا  سنةة ن ى ةةال ىت ةة  هس  وتةة  ،رسةة

 ت ، ى ال ىت   حم ت   ال ا  ( همب   و  ىل  ال غ  الر تت   حبب.ارا ن هس  وت   ىلال ترد همب  را( لن 

هةةذا الدرةةد ا ةةال لدراةة، الةةدر  ال استةة  ى ةةال البةة ا    ةةن همب الةةدر  اةعندسةة  لبةةع تد سةةن هةةذا اد(راك   العةة  
رال حظ  رت  س س ى  ىلىدا( اةنتةا    هي (رلة  سةن الةدر . رسةن النة اهد الةق لةد  ى ةال هةذا همب سنتةا  

حةةىت ذاا اوعنةةاره  5011لةةذاا  األه ةةا . رسةةا ىلمب ايفةة  هةةذا االفعدةةار   رتتةةة ىةةال  W.P.P.S.Iدبةةي ر 
ًا يفبةةة  سةةةن همبدمةةة  البةةةتو ل وت    ت  راوتةةةا      ت  راوتةةةا    ةةةتط و ةةةس الرةةةال  رهةةة  األسةةة  الةةةذي ه ةةة

تةةا  (راسةة  خمع ةةط العنيووةةال اة لدرةة  ةلنتةةا  البةةتو ل وي.  ةةأمجر ا ويفةةده  رىو ةة ا ى ةةال (راسةة  اةن
ىلسا نتةة  لن نتةة  لبةةعيفدف العأاةةد سةةن  ةةتحت  اسةةعنيدال اةنتةةا  ى ةةال األه ةةا  اد  تةةً ،سةةتد حمدمةةد ىدةةد 

  .4 -9: 5099الرا   

رقةةد انةة ت هةةذه الدراسةة  ىةةدل ستمبدمةة  اةنتةةا  رلردتنةة، ادمةةا هةة  ى ةةال ىت ةة  ت  راوتةة  لرةةدل ستمبدمةة  ترةةض 
طنا تةةا  راا ةةا  سبةةع    ةةر ت  ترةةض االفعدةةارال  رونةةج االفعدةةارال ةبةةع   الرت ةة  الا راوتةة  موةةت تا ر 

س اةة ىت  لوةةحتا االفعدةةارال األ(امبتةة  رىلذا ااوةةت هةةذه الدراسةة  لروةةس عةةتباي ذا قتدمةة  اةةا    ةةت لةة اه ىلال 
(رسةةا ىدم تةةا اخرةة ر  االىعدمةةا( ى ةةال سنتةةا  سنةة ن   طنا ةة  سةةا  بةةعنيدل ادمةةا هةة    طنا ةة  اثوتةة  سةةا    رةةا( 

ًال  ىلال همب لن ت ةةة، سةةة   هفةةة  .  دةةة ال    همب البنا ةةة  الا راوتةةة  سعنةةةام  سةةةة البنا ةةة  األس  وتةةة    ترةةةض اةدمتةةة
الدراس  االسا نت  ىوبت همب هذا العنات، سا ه  ىلال لوة ر وظة ي ال (لتة  ى ةال روة (ه  دمةا ةل ةا   طنا ع ةا 

ال  ةةة   ىل  الدقةةة   الر تتةةة  حتةةةح و  ةةةأ ىل  اسةةةعنيدال سنةةةا تس هس  وتةةة  هر   تتةةة  ا ةةة ( ال مجةةة  رال نةةة  (رمب
 -49: 5099اة يف ت  دىا(  العن    هر حىت افعدار  تحت  األ(ا  ى ال ىت ال حم ت  ،اة وة البةاتال  
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هةةةذه الدراسةةة  ا اسةةة  لوةةة مب س عةةةدا حيب ةةةا ى ةةةال لرةةة    ح اةةة  النتةةةا  البةةةتو ل وي   الةةة هن  . رلرةةة  40
تةة  رلعرة    ه(رال النتةا  الةةق متو  ةا سةةن الرة يب  ر ة ال ل يفةة  ه دة  ل  بة   النتةةا  البةتو ل وي سةن عح

 ال     ىل   يف  ه د  لردتر  رسد  قدرال اسع ا الر تت  ر  ال م  ىل  ه د  البد .

رلةةةةذلك هتةةةةدف هةةةةذه الدراسةةةة  ىل : العرةةةة ف ى ةةةةال االفعت ةةةةال رال ةةةة ره اة يف تةةةة    لن ةةةة  ال بةةةةة الر تتةةةة  
تت تةةة  ل ةةةذاا . لعوةةة مب اباتةةة   -نتةةةا  سةةةعاو  ر(، ةةة  ل  ةةة    حمدمةةةد هةةة،  ىدةةةد اة وةةة (  ل وةةة ر  ااخاسبةةة  ة

ًاسةا ارةةا ن العن ة   هر الةق لو ة  لن ت ةا عةةاست  (راسة  لن نتة  وند ة  سناروة  لو عةةا ال بةنيع  ره يفدمةا هابة  الع
ى ال ىت ال سرتار   متب  ه  ا( جمعدمر ا حىت نون االىعدما( ى تيفا رى ال سةا أتيت سةن وعةامبا اةا  ع ا ةال ر ةعت ل 

تب  الر تت  ىدم سا  رالدتبة  اةوة    ى ةال روة، ااخوة ا. رهة  سةا  بةاىد تةدرره ى ةال منتةال االسةعدم ار   سة الد
 رالةة اا   ةةذا الةة اث اةوةة ي الرةة يب اةدمعةةد  ةةذا اةنتةةا     ةة ره اةعرةةد(   اةةا   تةةد    يفةة  هدترةة  النةةدرال

اة لدرة  مةا ى ةال سةد  وسةت راسةة رسة ف  ة ي الرن ت    الرا  الر يب رلر رها رلر ر الر اس  اةبط    تيفةا ر 
 سنارو  ت  ال بنيع   تدما  ج ىلو ا ال العن   ادما   ي:

 ىت   العن  . -ه

 العرد تل الق هو  ت ى ال الو ر  الر تت . -ب

 ه ه حباب البدال رالوده. - 

 اةرا ن الر تت  رل بنال األ(ا . -(

 افعت ال عو ت  ت  ال بنيع . -ه
 إجراءات التقنني: 

 ةل بد  الفعتار ىت   العن  . -ه

 وبني     ل    : -5

،تةةةدرمب الرت ةةةال اةبةةةعنيدس    الع ةةةارب االسةةةعرتىت   -قةةةال ةفعدةةةار ىت ةةة  ىنةةة امبت  ت ةةة  ح دميفةةةا ادمجةةةار
سة   رهةي ىت ة  ممب ة  سبةح ت  ت ةا   19ىل  هابة  سةن  2  س ح ا متعد هىدماره  تة  9119، -اةنيع    

ًي ل عردبةةة  الراسةةة  رادحوةةةا  لرةةةال ى ةةةال تتةةةاعل العرةةةدا( البةةةوا   ااوةةة سي األفةةةن سةةةن فةةةت  اميفةةةاو اة اةةة
. ادمةةةةا   افعتةةةةار الرت ةةةة  ه دةةةةاي   اةةةة   وبةةةةب العدمبتةةةة  ال ر تةةةة  ل ةةةةذا ر رادعث  رالع و ةةةةة امغةةةة ا  2990
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رقد قبدمت حما ظةال سوة  ،البةدة رالرنة  ن  ىل  ،يفةس  س ةاهال لعغرةي متبتة   ىدمار رال  ط رااد  راأل
 وامب ى ال اسعدا( امدميف ر   سو    ىل  ،هرتة  س اهال هساست  هي: الب

 .%2229ادسو در    ت بد   -اة رن  ااد    ،الناه   -ه

 .%4220الن قت   ت بد   -الدلعا هر ال و، الدح ي ،الغ تت  -ب

 .%9220هست ك  ت بد   -ال و، الند ي هر الورتد ،اة تا - 

 .%529س رن  حدر(   ،هس امب  ت بد   -(

ممةةا سةةدال همب ل و ةةة ه ةة ا( الرت ةة  الو تةة  تةة  اة ةةاهال اةنيع  ةة  اةةامب س اةةحا ةل بةةد  اةب  ةة  رذلةةك ر نةةا  عدةةا 
ًي ل عردبةة  الراسةة  رادحوةةا . رةداةةا   ةةةا سةةدال   وةةد وةةدر  رقةة  ،    روةةدر  رقةة  2لدتةةاعل اميفةةاو اة اةة

ال ةت   اةا ل و ةة    الوعةاب البةا  سةن وبةني   ة  ل  ة   الةدلت  15ىل   ة ح   10  سن  ة ح  9،
ال بب اةب    ل حد  رال  ط راة اهال اادر(     احملا ظال اةنيع  ة   رامةدر  اآلفة    اةا ل و ةة الرت ة  

  .2955،وبد  سب        بال ر نا ل دمبع   االوعدماىي راالقعوا(ي ،   ل     ،ب   

 ةةال  ةة   عبةة  ةلدقةة  راة اةة ىت   عدةةا ممةةا سةةدال همب افعتةةار الرت ةة    ى ةةال هسةةا  ى دمةةي س يف ةةي سةة ت   رى
هةةةذا سةةةن واوةةةب  رسةةةن واوةةةب  فةةة   عدةةةا همب هةةةذه الرت ةةة  ادمجالتةةة     ةةةدف  مةةةا الرت ةةةال اةبةةةعنيدس    

ًي ل عردبةة  الراسةة   2990الع ةةارب االسةةعرتىت  رذلةةك ا ةة،   ى ةةال هسةةا  لرةةدا(  ر نةةا لعنةةار   اميفةةاو اة اةة
اسعنيت ةيفا سةن هةذه الرت ةة  راة نة ر تنةو  رااةا   الوعةةاب  رادحوةا  ممةا لر  ةا وبةال   اةرةةا ن الةق  

الر تتة  رل بةنال األ(ا . رنوةن ال وة ا دوة ا ال العن ة  رااخا ة  ةلرت ة  رات تة  افعتارهةا البالح: اةرةا ن 
سن فت  الوعاب البا  ،الدلت  ال ةت الرة يب    ال وة  ال اتةة  رالةذي وبةعرتة سةن فتلة، همب وعدة  سةد  

ىت ة  العن ة  ى ةال هسةا  ى دمةي س يف ةي سة ت  نوةن  افعتةار دق  راة يف ت  راة اة ىت  رالةق   سةن فت ةاال
 العأاد سن  حع، سن فت  س اور  الدتاعل اةدت     هذا ال و .

 وبني  حمدمد ه،  رىدد اة و ( ىدد البدمتة:  -2

   افعتار الرت   ر نا لبتث س اهال رمبتبت  رهي ادما   ي:

ً  : رمش ةت النةاه   الوةا  راحملا ظةال اجملةارر   ةا ،النةاه   رن اة  -ه ً  -اة ا  -اة   تة  -الن ت تتة  -امتة
ً ة  ، -هاع ت  1 -الن قت    عنيوةا سةن 2411ح ة امب  رت ة  جمدمة ا ه ة ا( الرت ة  اةبةح ت  سةن اة رنة  اة ا
   ه  ىلمجار الرت   الو ت .9119ه   ،
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   عنيوا.119ا ظال الورتد اةنيع    رت   جمدم ا ه  ا(ها ،س رن  ال و، الند ي: رمش ت حم -ب

س رنةةة  ال وةةة، الدحةةة ي: رمش ةةةت سةةةدمب الن ةةةا  رادسةةةو در   رالدقيف تةةة  رالغ تتةةة  رالدحةةةن  را ةةة  النةةةتة  - 
   عنيوا.191ر(ستاك رت   جمدم ا ه  ا(ها ،

 وتحظ مما سدال سا   ي:

  بفذ ى ال هذه الرت   ترض ال ناك س يفا سا   ي: -

  ،حمدمةةةد هةةة،  رىدةةةد اة وةةة ( ىدةةةد البةةةدمتة  هي لرةةةدا( لبةةةوامب سوةةة   ر  هي سةةة     ل اةةةا وبةةةني -
 رى ال هي هسا    افعتار هذه الرت  .

س رنةةة  ال وةةة،  يب ل نراىةةةال البتطةةة   حتةةةح  ةةةد همب تحةةةظ همب ه ةةةاك ىةةةدل لوةةةا ب   العدمبتةةة  ال بةةة -
  عنيوةا رروة، قد ةي  ر  191الدح ي رىد( حما ظاهتا ىن   لن  دةاي  ةد همب الرت ة  اةبةح ت  س يفةا ىةد(ها ،

  عنيوةةا تت دمةةا 119 ةة   تيفةةا سةةا هةةي احملا ظةةال هر ىةةد(ها حتةةح همب الرت ةة  اةبةةح ت  ت ةة  ىةةد( ه  ا(هةةا ،
ً   ت   ىد( ه  ا( الرت   ،    عنيوا. 2411اة رن  اة ا

      العدمبت  ةل بب اةب    ادما ه  س اا   وبني     ل    . -

 ل ااخا   ةل و، الند ي هر ىد(ها رى ال هي هسا    افعتارها.    اا هر    سا هي احملا ظا -

    اةةا ه دةةاي همب هةةذه الرت ةة  تةةدرمب الرت ةةال اةبةةعنيدس    الع ةةارب االسةةعرتىت  هر ال. رهةةذا ا ةة،  -
   يفةةة   رنةةة  همب  ةةةع  ىةةة   ىلوةةة ا ال العن ةةة     ةةة حع   نةةةى. 49  41سدةةة     ةةة حع   نةةةى  ةةةا ،
ىت ةةة  العن ةةة  هر سةةةارال افعتارهةةةا  ادمةةةا       ل اةةةا سةةةا هةةةي هةةة ه افعتةةةار ةداةةةا   ىل  همب هةةةذه ال بةةةني

  تحظ و   ه داي هي ل اتا ةعغن ااد  رال  ط   ىت   العن   هذه.

ر  ىت ةةة  العن ةةة  ااخا ةةة  ت بةةةني  ،حمدمةةةد هةةة،  رىدةةةد اة وةةة ( ىدةةةد البةةةدمتة   ةةةذا امب همب ه ةةةاك ىت ةةة   -
  د سن اةتحظال سن ه يفا سا   ي:فا   ةل بال ااخا    حتح رود  تيفا الرد

 52: 4  ه ةةت سةةن سةةن 11ذاةة ل هةةذه ال بةةني  هوةة،   افعتةةار هه ةةا  سرةةاق  ىن تةةاي ت ةة  ىةةد(ه  ، -
  همب ىةةةةد( 1   حتةةةةح  ةةةةذا    وةةةةدر  ،15   ةةةة ح  ،1ىاسةةةةا. تت دمةةةةا  ةةةةد سةةةةا   ةةةةاقض هةةةةذا   وةةةةدر  ،

  .219األه ا  اةراق  ىن تا ت   ،

   ةة (ا  409  همب جمدمةة ا ال بةةال ااخا ةة  ،19وةةا     ةة ح  ،ادمةةا   وةةد ل ةةاقض اثمب رهةة  ادمةةا  -
    وتط هذا.409،   ذا  همب جمدم ا ال بال ااخا   15      ح  ،1تت دما   ودر  ،
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    اةةا همب اجملدمةة ا 15     ةة ح  ،1ر  وةةد ةداةةا   ةةةا سةةدال ل ةةاقض  فةة  ررااةةا   وةةدر  ، -
  .125   تت دما اةوع ب ه  ،491الو ي لرد( ادىاقال ه  ،

  عنيوةا (رمب ل اةتا ل ة ا هةذه 12   ةذا  همب جمدمة ا ىلىاقة  سع  ىة  ،15    ح  ،1  ودر  ، -
ادىاقةةةال تت دمةةةا ر  و ةةةس الوةةة ح   ةةةذا  همب ادىاقةةةال الةةةق   افعتارهةةةا هةةةي ىلىاقةةة  ىن تةةة   ترةةة  الةةةعر    

واوةةةب  رسةةةن ااةةةر اب الذال  ةةة   قوةةة ر االوعدةةةاه ر ةةة ك اا اةةة   العةةةأف  ال غةةة ي  ىلىاقةةةال سع  ىةةة   هةةةذا سةةةن 
   يفة  الع و ةة ه ةا اىعةدار هل 19  رالعأف  ال غة ي ،219واوب  ف    اا همب ىد( ىت   اةراق  ىن تا ،

ال. ةلردةةة ال ادمةةا      اةةا ه دةةاي العدمبتةة  ةل بةةد  اةب  ةة  ر    اةةا سةةا هةةي األسةةاان ىل    افعتةةار هةةذه 
 الرت   س يفا رى ال هي هسا !!.

   ةة (اي مةةدف ىللةةا( 921عن ةة  األر   ةةذه ال بةةني  هدنةةت  نةةى ى ةةال ،ال ادمةةا وتحةةظ ه دةةاي همب ىت ةة  -
 ةةةر ت  اةةة  س ةةة (  رسةةةة ذلةةةك   وةةة   هي ل اةةةتحا سةةةا ىلذا ااوةةةت هةةةذه الرت ةةة  (ف ةةةت اةةةدمن ىت ةةة  العن ةةة  

  عنيوةا 929األساست  هل اسعدردل س يفا رهذا   ردال ه داي ى ةال الرت ة  االسةعرتىت  رالةق هدنةت ى ةال ،
 هي ادمن ىت   العن   األساست  هل ال هذا ه داي     اا.س   ه   91: 2سن سن 

    11   ةةةة ح  ،55ةداةةةا   ةةةةةا سةةةدال ل وةةةةد هفرةةةا  رااةةةةح  س يفةةةا ى ةةةةال سةةةدت  اةبةةةةا  وةةةدر  ، -
  ادمةا   وةةد 22تت دمةا الوةحتا هة   59  حتةح  نةن ىل  همب ىةد( الةةذا ر رادعث  1  1  1األىدمةد  ،

س   راجملدمة ا الو ةي  ة    الردمة (  51 -52الردم  سن     فاو  40    ح  ،1فرأ  ف    ودر  ،
 . رل حظ ه داي رو ( ىت ة  لن ة  ى تتة  تةدرمب ل اةتا لبةدب هر ةةارال افعتارهةا رى ةال هي هسةا  9رق  ،

 هر سدب رو (ها ره   ا سرا ن هل ال؟!.

    ىلرعةةةا(ال هسةةةا ةل بةةةد  لرت ةةة  العن ةةة     ةةةد وبةةةني   ةةة  ل  ةةة   روةةة ( فرةةة ال س يف تةةة   ةةةارس     ةةة ر  
 ىاس  لباىد    ال العن     افعتار الرت   تنو  هاب  (ق  رسن هذه ادرعا(ال سا   ي:

 ال  ردال االفعدار ى ال هف  . -

ً د ىن عيف  ىن الردم  احملد(. 1 -2األىدمار سن  -  حيبب الردم      ل العردتال  تح ال  ن  هر  

ً ةةد ىةةن حيبةةب الردمةة   تةةح ال  نةة  ىةةن عةةيف  رووةةط قدةة 51 -1األىدمةةار سةةن  -   الردمةة  احملةةد( رال  
 عيف  رووط سن الردم  احملد(.
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س    أاب  لب همب ال  نة  الردمة   ة ل العردتةال ىةن عةيف  ن سةن الردمة  اةبةعيفدف رال  51األىدمار سن  -
ً د ىن عيف  ن.   

  دف  اة ح ا   وراه الرت   ةىعدار حم  ىلقاسع، رلتس سدرسع، هر ىدم ،. -

 يفدما ررات عتيفدما ةل بد  لو  ه  ا( الرت     ىدم  الدراس .لب   رات   ال الد رال الد  رلر تدم -

 الن    الدد      حال  ىدل ل    ه  ا( الرت     الن    اةبعيفد   هي الن    األق ب لن    الرت  . -

     اةدمب نعد ىل  اةبعيفدف لألحتا  اةت ن  ل،   حال  ىدل ل ا   الرت  .ةل بد  لألحتا -

ني اة اح  الردم    ةااالل اةبعيفد   قدة  العردتةال ى تيفةا ة اقدة  ىلمجةار ىةد( الرت ة    اىال ىلفرار س ب -
 رىدل جتاروه.

 .SPSSس بني اجملدم ىال  ع ل مب س اور  حاالل جمدم ىاهت  قد  ر دها ى ال الة  -

   حال  ايف ر هي سنوتل نون االلوا    را ا بال الردم  اةتدا . -

  11 -10: 2955،   ل     ،ب   

رسةةن فةةت  الرت ةة  االسةةعرتىت  قةةال  ةة  ل  ةة   ت اةةة الن اىةةد اداةةا ت    العردتةةال ى ةةال الرت ةة  لعبةةاىد 
 األفوامبت    افعتار ه  ا( ىت عيف    ا   سرا ن  ارس  رسن هذه الن اىد سا   ي:

 ابلنسبة لألعمار: -أولا 

ًس ت  لألىدمار الق  ع  افعتارها ااآليت:  لودا اةباح  ال

س  ال لو مب سن قد  الردم  اةر  تنيف  رووط رترد الردم  اةرة  تنةيف   1حىت  2 سن ىدم  -5
ًس ت    هعيف  . 9رووط     ل العردتال ،اةباح  ال

سةة   لوةة مب سةةن قدةة  الردمةة  اةرةة  تنةةيف  ن رترةةد الردمةة  اةرةة  تنةةيف  ن  51حةةىت  1سةةن ىدمةة   -2
ًس ت    هعيف  . 4،اةباح  ال

عةيف ر ،ابةاح   9عةيف ر رحةىت ترةد الردمة  ب  9ب  س   سن قد  الردمة  09رحىت  51سن ىدم   -9
 هعيف  . 1وس ت  قدرها 

 مناطق العينة: -اثنياا 
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ًال ةلع و ة امغ ا  راألىدا( ااخا   ةلرت  . -  سة االلع

متعةةد اةة  س رنةة  سةةن س ةةاهال الرت ةة  ىل  اة ةةاهال اجملةةارر   ةةا سةة ا  عةة قا هر  ةة ة  و ةة ة هر مشةةاال    و ةةس  -
ً ع مب راةر    رس اي الند  را ت ي الند  رحدامبال الند  .احملا ظ  ،سبا  ذلك   سو  امد د  رال

 ةل بد  ة رن  البتد  و  ت متعد ىل  اة ك الوا  رالا   ي.  -

 قرى بديلة: -اثلثاا 

الن   الق ال نون ال     ىللتيفا   ترض احملا ظال نون همب لبعدد  ما ق   هفة     احملا ظةال و بةيفا 
وتةة، ىلفدةةار   سةةن اةنتدمةة  ةة رنةة  هر سةةن األفوةةامبت  ال  بةةت  اةعرةةارو  ممةةن  ةة  فةةا  مةةذه ت ةةا  ى ةةال ل  

 اة رن .

  وبني  حمدمد ه،  رىدد اة و ( ىدد البدمتة   ل وةد ق اىةد هر عة رك تة  اةامب  ة ك األسة  ت سعة،   تت دما 
سن هذه اةبعنة ال راةذلك ممةن  االفعدار رتنو  ىن امبي لألفوامبي   دمن  ردم    سبعن ال  عار ىت ع،

 ردمةة    سةةدار  هر   هتبةةال رسبسبةةال خمع  ةة   هر   ىتةةا(ال  وةةامب  عةةار ىت عةة، سةةن سوةةامب ىدم ةة، (رمب 
االهعدمةةال ا ا ةة ال الرت ةة  هر عةة رك افعتارهةةا ادمةةا هةة  س اةةا   وبةةني   ةة  ل  ةة  . هةةذا واوةةب  رسةةن 

 29 ( ىدةةد البةةدمتة همب  ردةةال ى ةةال واوةةب  فةة  اةةامب ى ةةال اةة  هفوةةامبي   وبةةني  حمدمةةد هةة،  رىدةةد اة وةة
 ةة (اي سيفدمةةا اةةامب حةةىت ادفةة   راألقةةارب!! ممةةا  رةةت ىةةدل روةة ( فرةة  س يف تةة  رااةةح  د(ار  ىدم تةة  العن ةة  
تنةةةو  ى دمةةةي سةةة ت   رفا ةةة   تدمةةةا  عر ةةةال ترت ةةة  العن ةةة  رالةةةق سةةةن فت ةةةا  ةةةع  اسةةةعنيتا اةرةةةا ن ااخا ةةة  

تت تةةة  توةةة ر  ااخدمبةةة . ر ةةةذا ال   وةةةد   هةةةذه  -ر(ت بةةةب الةةةذاا  رالةةةق راةةةة سةةةن هو يفةةةا سنتةةةا  سةةةعاو   
ال بةةةني  اعةةةاةي ررقتةةةاي ادمةةةا هةةة  س وةةة (   وبةةةني   ةةة  ل  ةةة     اةةةا الةةةدروال ااخةةةال رالةةةدروال اة وروةةة  

لعح  ة  الةدروال ااخةال لةدروال س وروة   C.Dرالدروال اةرتار   روبب الذاا   حتح  رعدمةد  نةى ى ةال 
ادةةن  سةةن سبةةعنيدسي هةةذه ال بةةني  وظةة ا لبةةر ها ىةةدا(  هنةةا ال لعةةاح ألهرسرتار ةة  روبةةب ذاةةا   ةداةةا   ىل  

 اة ل ة س  و   ىن اةنتا .
 العرد تل الق هو  ت ى ال الو ر  الر تت : -ب

 ةل بد  ل عرد تل الق هو  ت   وبني     ل      واوت ادما   ي: -5
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  اا ةة  11  ىل   ةة ح  ،41،راةةا  ةة  ل  ةة     الوعةةاب البةةا  راةر ةة مب ب الةةدلت  ال ةةت سةةن  ةة ح  
العرةةةد تل الةةةق هو  ةةةت   الوعةةةب البتطةةة  تنةةةي  سةةةةن الع وةةةت  رالدقةةة  ل اةةةحامب سةةةد  الدقةةة  راة يف تةةةة  

 راةارال دو ا  هذه العرد تل   ر ال سدت  اةبا  لعددمن لرد تل الوعاب األر  سا   ي:

 لرد تل الد  (  ن ال  ظت  ر  اا  تيفا: -ه

 ى   الد  (.   ه  ن  لرد تل -5ه/

 لرد تل   عو  الد  (. -2ه/

تبةة  فةةدسال االفعدةةارال ال ت  ةة  لةة  ه(لرةةد تل   سدةةدم مب الد ةة ( ،اة ةة (ال  رقةةد   اسةةعنيدال سرا -9ه/
 اباب سبع   الور ت  ر تا عيفا. Educational Testing Serviceاألس  وت  

Δ    فرتةةا اسةةعنيدال هةذه اةرا(لةة  قتاسةا حتةةح لعةتا  59ا   4،(لعةاzinen  لوةر ت  الد ةةد  سةة ارلدةةاك
 الور ت  ارلداها سبعنتدما ةلندر .

 لرد تل الوعاب البا . -ب

 لرد تل الوعاب البالح. - 

 لرد تل من ذ  العب ت . -(

  0  هي   حةةةةدر( ،11  ىل   ةةةة ح  ،41رهةةةةذه العرةةةةد تل سةةةةذا ر  ادمةةةةا هعةةةة ع   هىةةةةته    ةةةة ح  ،
لعرةةةد تل رسةةارال العرةةةد    تةةح لوةةدا سعاحةةة  ةةةن   اوريفةةةا  ةة حال  تيفةةا الع ا ةةةت  الدقتنةة  ااخا ةة  ة

ر عأاةةد سةةن سوةةداقتعيفا هةةذا سةةن واوةةب  رسةةن واوةةب  فةة    اةةا سةةد  الدقةة  راة يف تةة  راة اةة ىت  الةةق 
 اختذل   ىلو ا ال العن  .

 ي:هسا ةل بد  ل عرد تل الق هو  ت   وبني  حمدمد ه،  رىدد اة و ( ىدد البدمتة  واوت ادما    -2

   44   ر ة ح  ،49ىل  العرد تل الق متةت    ة ح  راحةد   نةى سةن  ة ح  ،هذه ال بني   هعارل
سةةةة ستحظةةة  همب ه ةةة ا( ال   ةةةال ااخةةةاا ةلعن ةةة  اةةة  سةةة يف  ترتةةةدا ىةةةن اآلفةةة  ىوةةةس    ةةةال العن ةةة    وبةةةني  

  هر    ل     اةع اوس اةعرارف  هةذا سةن واوةب  رسةن واوةب  فة    ل اةا هةذه ال بةني  ى ةال هسةا
هي سار   ىلو ا  هذه العرد تل ةداا   ىل  ههنا   لون ى ال عةي  سةن ال اة ح  تدمةا  عر ةال ترة   هةذه 

 العرد تل. حتح ا  سا   ى ا، سن لرد تل ااوت  تدما   ي:
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   حتةةةح   لغتةةةن  ةةة ر  9سةةةن افعدةةةار اةرامةةة  الدوةةة    اةواوتةةة  اةبةةةع   ال  ظةةةي ، 2 -5  ال نةةة ل  
  ةرلدامبيفا  را  ل  ه  لعو مب هاب  هل ة  ل دم ح  ة  اةوة    رالرة ب.  يفة  هةذا  وة مب سةدداي ال عا  الوغن 

اا تةةاي رسةةاراي لعرةةد   هةةذه ال نةة   تبةةدب ىةةدل روةة (  رةةا  ل ةة ه  ل عةةا   ةةغن  تبةةدب همب هةةذا  ةةن سةةأل ف 
 امبةد  س يفةا. ادمةا   وةد ل دمو    رل ر ب؟ ادما همب هذا العرد    دةدر  تة، ابةن سةن اةغةاال  الةق ال اة ر رال 

 متً (رمب سدب رااا. تيفا ه داي 

   لغتةةن  ةة ر  الدحةةن  9سةةن افعدةةار اةرامةة  الدوةة    اةواوتةة  اةبةةع   ال  ظةةي ، 1 -1ر  ال نةة ل    
ىل    ر  ل ى  هر جم   سامبي.  يفذا سدب هر سار  ن ااف حةىت   اةبةع ألل األ(ا اقعوةا(أل راوعدماىتةاي 

  طنا ع ةةا سبةة  هةةذه الدحةةنال هةةذا سةةن واوةةب  رسةةن واوةةب  فةة      اةةا هةة  هةةي ل ىةة  هل رلر تدمةةاي ألمب 
 جم   سامبي!!.

 ،   افعدةةار اة ةة (ال   لغتةةن عةةو  عةةر  ال عةةا   تةةح  وةة مب هقةة ب ىل  عةةر  األه ةةا  59  ال نةة    
ذا العرةد  ؟! اةو   . ساذا  رت هذا ه  ه اك عر   ع ط ىن عةر ؟ هة  هةذا سةدب اةا  دوة ا  سبة  هة

 يف اك عر  ه    رقون  ره اك عر  عى  ر ن عى   يفذا س وة (   اة  سوةامب روسةامب رهةذا   حةد ذالة، 
 مدف همب  نا  همب ه اك لرد تل متت ال هاب  رال هق !!.   حي ىل  همب هذه العرد تل متت

 ،   ةبةةةع    ةةةن ال  ظةةةي ا -  سةةةن افعدةةةار اةر  ةةة 9ادمةةةا وتحةةةظ العدمتتةةةً سةةةن ال ةةة ا ت ةةة  قدمعةةة،   ال نةةة
ااخاسس لغن   ر  الد ت رال لد ىل  ت   ره ا  او لبا   هال را رري ره  ةاذا هةذا العغتةن رسةا هة  اةةار 

 لذلك؟ ره  ه  تبدب االفعتك ت  الد ال راألرال( هل ال؟.

   لغتةةةن ترةةةض 4 ظةةةي ،سةةةن افعدةةةار اةرامةةة  الدوةةة    اةواوتةةة  اةبةةةع   ال  4 -9رهفةةةناي   ال نةةة ل    
 الع ا ت      ر  ال و  الدراسي لع اسب سة عو  ال و  الدراسي اةأل ف   سرظ  سدارس ا.

 عدةةةا ممةةةا سةةةدال همب العرةةةد تل الةةةق هو  ةةةت   هةةةذه ال بةةةني  لرةةةد تل عةةةو ت  ر ةةةن سةةةار  ادمةةةا ههنةةةا  ةةةن 
  سةةةن افعدةةار اةر  ةةة    9 نةة   ،س رنتةة   ادمةةةا    ةةع  ل اةةةتا سةةدب هةةةذا العرةةد     ترةةةض ال نةة ال سبةةة  ال

اةبةةع    ةةةن ال  ظةةةي ااخةةةاسس. رادمةةا   ل اةةةتح، سةةةاتناي همب هةةةذه العرةةد تل راةةةا متةةةت مةةةدف همب  نةةةا  همب 
 ه اك لرد تل متت ال هاب  رال هق . 

 ه ه حباب البدال رالوده: - 

    :  وبني     ل  -5
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 ةل بد  اباب الوده: -ه

  اا سن الوده ره  ادما   ي:  هو1قال    ل     ةسعنيدال ،

 الوده الظاه ي. -5ه/

 الوده اةددم مب. -2ه/

 الوده احملك: -9ه/

    (راسة  2955؛ ى ةي ال عةدي  2955ر  ذلك سن فت  االسةعراو  تدراسة  اة  سةن: ،ىلنةامب  ةا   
   لد ةة  الوةة ر  ال اترةة  رى اسةة  الوةة ر  ااخاسبةة  ى ةةال ىت ةة  سوةة   ى اسةة  سنةة ا   دمةةا  بةةاب االرلدةةاك تةة 

ىاسةةةةاي  را ةةةة اف  021  اع سةةةةى ىدمةةةة ي ل ةةةةذا ر 05  ه  94س ح  ةةةةاي سةةةةن الةةةةذا ر رادعث ،ذ   511
   ادما   ي:5س ح  اي  رل  تي ىل  ال عامبا اآللت  الق  ر ايفا امدر  ، 5211سرتاري 

 (0جدول )
 الرتباط بني عوامل الصورتني الرابعة واخلامسة

 (033)=  ةعلى عينة مصري
 معامالت الرتباط جمالت الطبعة الرابعة الطبعة اخلامسةعوامل  م
 9290 االسعدال  ال  ظي االسعدال  العح ت ي   .5
 9291 االسعدال  ال  ظي اةر  سال  .2
 9210 االسعدال  الودمي االسعدال  الودمي  .9
 9295 االسعدال  الدو ي الع   دي اةرام  الدو    اةواوت   .4
 9291 قون  اةد  الذاا   الذاا   الراس     .1

 الراس ي: الوده-4ه/

س حة ا افعةنل ىنة امبتاي سةن ىت ة  لن ة   299قال  ة  ل  ة    بةاب الوةده الرةاس ي ى ةال ىت ة  سةن 
ىاساي  رذلةك ةسةعنيدال االرلداهةال  19هى ال  ر 59االفعدار   اجملعدمة اةو ي ل ارح هىدما  ه  ا(ها ت  

اةنيع  ةةة  ل ر اسةةة  ااخدمبةةة  ال  ظتةةة  ر ةةةن ال  ظتةةة   ر  اسةةةعنيتا تةةة  الةةةدروال اة وروةةة  ى ةةةال اةبةةةع ألل 
   ادما   ي:2الراس  ال الا سن م ت  االرلداك ت  (روال اةبع ألل اةنيع    ادما  د  امدر  ،

 (2جدول )
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 العامل الناتج من حتليل الرتباط بني درجات املستوايت املختلفة
 قيم الشيوع العامل العوامل

 929110 920951 ن ال  ظياةر  سال  
 921012 929051 االسعدال  الودمي  ن ال  ظي

 929259 920915 اةرام  الدو   / اةواوت   ن ال  ظت 
 929949 920594 الذاا   الراس    ن ال  ظت 

 921494 929115 االسعدال  العح ت ي  ن ال  ظي ،اةدف  
 929491 920594 االسعدال  العح ت ي ال  ظي
 929142 920919 االسعدال  الودمي ال  ظي

 929119 920991 اةرام  الدو   / اةواوت  ال  ظت 
 929199 920214 الذاا   الراس   ال  ظت 

 921142 929255 اةر  سال ال  ظت  ،اةدف  
 العدا ن الو ي 92594 امذرر الواس  
 9529 %9529 وبد  العدا ن

همب االفعدةةةارال الرنةةة   ،ااخدمبةةة  ال  ظتةةة  رااخدمبةةة   ةةةن ال  ظتةةة   هي الر اسةةة   تحةةةظ سةةةن امةةةدر  البةةةاتال 
ااخدمبةة  الةةق  نتبةةيفا االفعدةةةار لبةةيف  تعنةةدرال عةةةدي االرل ةةاا ى ةةال الراسةة  ال حتةةةد الةةذي اسةةعني ج سةةةن 

ادمةةةا ت غةةةت وبةةةد    920919تت دمةةةا ت ةةة  هقوةةةال لنةةةدة  929255العح تةةة   رحتةةةح  وةةة  ه(ا لنةةةدة ىل  
رهة  سةا  رةد سبعة اي قة ألي ى ةال الوةده  9529ل الر اسة  ااخدمبة  ،ةفعداراهتةا الرنة    العدا ن الو ي لعنةدرا

الراس ي  رالوده العو  ت ل دمنتا  ةىعدةار االفعدةار  نةتس س يف سةاي سةتو ل وتا ى  دةاي  عوة مب سةن س ةاهت  
   ىت  لعبال   قتاسيفا سة اة يف ل الرال الذي  عندة ت، اةنتا .

 الصدق التالزمي: -3أ/
  حبةةةاما ر نةةةاي ل رتقةةة  تةةة  الةةةذاا  رالردمةةة  حمبةةة ةي ةلبةةة  ال  رالرتقةةة  تةةة  الةةةذاا  راةبةةةع   العر تدمةةةي ر 

سة  ال ىل  هابة   1اة ح ة  الردم تة  سةن س حة ا    299حمب ةي ةلب  ال. رذلك ى ال ىت   سو و  سةن 
  .595 -01: 2955س   ،   ل     ،ب    19سن 

 ةل بد  اباب البدال: -ب

   هو اا سن البدال رهي ادما   ي: 4ل    ل     ةسعنيدال ،قا



 د. حممد أمحد حممود خطاب

 2108    أغسطس -2ج -83العدد  -رشاد النفسيمركز اإل -جملة اإلرشاد النفسي                  838

 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -0ب/
 599رذلك سن فةت  حبةاب طدةال اةبةع ألل ال  ظتة  ر ةن ال  ظتة    االفعدةار ى ةال ىت ة  سوة    مب  

  ادمةةا 9در  ،وةة ت  ،وروةةي/  ةة (ي . ر  الع  ةة  ل دمرةةاستل اآللتةة  ادمةةا   اةةحيفا امةةتر  نةة  النبةةدم  ال 
   ي:

 (8جدول )
 بعد تصحيح الطول قيم الثبات الختبارات

 92111 92191 اةر  سال  ن ال  ظي
 92192 92142 االسعدال  الودمي  ن ال  ظي

 92919 92114 اةرام  الدو   / اةواوت   ن ال  ظت 
 92925 92101 الذاا   الراس    ن ال  ظت 
 92099 92992 ياالسعدال  العح ت ي ال  ظ
 92954 92191 االسعدال  الودمي ال  ظي

 92911 92110 اةرام  الدو   / اةواوت  ال  ظت 
 92991 92111 الذاا   الراس   ال  ظت 

سةن امةدر  البةاتال همب مجتةة سرةاستل البدةال س ل رة  رس اةت   ادمةا  عدةا همب ىاسة  اةر  سةال  ةن  عدا 
تت دما اامب ىاسة  االسةعدال  العح ت ةي ال  ظةي هة  هىتهةا  92111د   طدال، ال  ظي ه  ه(عها طدااتي حتح  

 رتو   ىاس  لرد مجتة سراستل البدال س ل ر  رس ات . 92099حتح ت   سراس  طدال، 

 الثبات بطريقة التساق الداخلي. -8ب/
  رهةةة  سةةةا  رةةةد البدةةةال سةةةن فةةةت  االرلداهةةةال الةةةداف ي ةبةةةع ألل االفعدةةةار ال  ظتةةة  ر ةةةن ال  ظتةةة  -4ب/

سبعةة اي سيفدمةةاي ى ةةال اوعظةةال رحةةدال النتةةا  ى ةةال اسعةةدا( اةبةةع ألل اةنيع  ةة   رى ةةال لوةةدمت  ت تةة  االفعدةةار   
سحدت ىن امبتاي سن الرت   اةرتار ة  رسةن س ح  اي  299رذلك ى ال ىت   سو و  سن  لدرويفا البتو س ي 

 ع امبا ىدم    خمع    راروامب سعبار   سن ا  ع حي .

 .9119ل اتا رحباب ااخرأ اةرتاري ل دمنا تس حتح ااوت مب  ادما   

  555 -591: 2955،   ل     ،ب   
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ر  ل اةةتا اةة  سةةا سةةدال   الةةدلت  ال ةةت الرةة يب تنةةي  سةةن الع وةةت  رالدقةة  سةةن فةةت  وةةدار  لدةة  الرةة ه 
   مةةةدف العأاتةةةد ى ةةةال سوةةةداقت 591  ىل   ةةة ح  ،591ااخا ةةة  ةلبدةةةال رالوةةةده رذلةةةك    ةةة ح  ،

العن ة  رىلاتحة  ال   ة  ليفة  ن ل دم اورةة  هةذا سةن واوةب  رسةن واوةةب  فة  ل اةا سةد  الدقة  راة يف تةة  
راة ا ىت  الق هو  ت اباب البدال رالوده ااب  سن ه  نة  لدةدمامب (قة  اةرةا ن اةبعني وة  سةن ىت ة  

 ةو   .العن   رالق نون االرلوامب راالىعدما( ى تيفا س ا    الدتب  الر تت  هر ا

 يف نسخة حممد طه، وعبد املوجود عبد السميع:  -2
 ةل بد  اباب الوده: -ه

 .9295  االىعدما( ى ال و ا راحد  نى سن الوده ره   ده العدمتتً الردم ي ى د سبع   (الل  

 ةل بد  اباب البدال: -ب

  92099ىل   92022سةةن    االىعدمةةا( ى ةةال وةة ى  سةةن البدةةال ر ةةا: ىلىةةا(  العردتةةال اراسةة  طدةةال  ةة ارح
مبةةة  ال وةةة ت  رسرا(لةةة  ال اا رودةةةا  اراسةةة  طدةةةال  ةةة ارح سةةةن  ى ةةةال ىت ةةة  ق اسيفةةةا  92001ىل   92014رالع 

   عنيواي.40،

  14ىل   ةةة ح  ،  15ر تحةةةظ ممةةةا سةةةدال همب اةةة  هةةةذا س اةةةا   ،طةةةتث  ةةة حال  نةةةى  سةةةن  ةةة ح  ،
،طتطة مب  ةة ح   سةن  ةة ح  ىوةس وبةني   ةة  ل  ة   رالةةق راةحت هةة ه حبةاب البدةال رالوةةده   

  ادمةةةا هعةةة ع سةةةاتناي  ممةةةا   اةةةا اميفةةةد الةةةذي تةةةذ  اةةةا  ع اسةةةب سةةةة قتدمةةة  هةةةذا 591  ىل   ةةة ح  ،591،
 اةنتا  ره تع،.

ره  سا  روس ال  ه ه داي   سد  الدتةامب رالدقة  راة يف تة  راة اة ىت  راميفةد الةق هلدرةت ابةاب البدةال 
اي لوا  وبةني   ة  ل  ة   ممةا لرة  وبةد  البنة    سرةا ن العوةحتا رالوده   ال بنيع  رالق لددر  الد

ى ةةةةال هةةةةذا اةنتةةةةا  ه(ه ره ةةةةده سةةةةن وبةةةةني  حمدمةةةةد هةةةة،  رىدةةةةد اة وةةةة ( ىدةةةةد رالع بةةةةن أل(ا  اة ح  ةةةة  
 البدمتة.
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 ابلنسبة للمعايري العربية وتفسريات األداء: -د
 وبني     ل    : -5

بالةةةح راةر ةةة مب تةةةة ،اةرةةةا ن الر تتةةة  رل بةةةنال األ(ا   سةةةن اةتحةةةظ همب  ةةة  ل  ةةة   قةةةد فوةةةج الوعةةةاب ال
    ح  ات ت  م    الةدروال ااخةال لةدروال سرتار ة  رلةدروال س وروة  روبةب ذاةا  14رالذي  نة   ،

 ادما   ي:

 ودار  الدروال اة ورو  لتفعدارال ال  ىت . -5/5

 ظت .ودار  وبب الذاا   ن ال  ظت  رال   -2/5

 ودار  وبب الذاا  الو ت . -9/5

 ودار  اةبع ال الراس ت . -4/5

 ودار  وبب الذاا  اةنيعو  . -1/5

  افعدةةارال  سةةة روةة ( ل اةةتا 1وةةدار  لنةةد   الةةدروال اة وروةة  ل دم ةةا  ى ةةد لردتةةال هقةة  سةةن ، -1/5
لوت تةة  اسةةعنيدال هةةذه امةةدار   ر(الالل اةبعةة ال الراس تةة   رسبةةدمتال  بةةال الةةذاا   رالوةة ح  ال  بةةت  

 ل عوحتا ادلو ر .  C.Dفعدار. هذا ةداا   ىل  لتفعدار  رل بن األ(ا  ى ال اال

 رهذا سا  دى ا ىل  همب وبال مذه ال بني  لرد  هسداب:

  همب اةرةةا ن س نةة ر    اعةةاةي ررقتةةاي رسعةةاح ل  دمتةةة رسوةةح ةي ه دةةاي تةةةC.D  رهةةذا  رةةت همب هةةذه اةرةةا ن
س اور  هةذه اةرةا ن   اة   فوةامبج فا   ةلدتب  اةو    حتح نون ل رد د سن الداحب  راةعنيوو  

 ىت   العن   الق   العردتال ى تيفا.

   ادمةةا  رةةت همب هةةذه اةرةةا ن لةةتس س مجةة  هر فا ةة  ةلدتبةة  األس  وتةة  رىلمنةةا لرةةت همب هةةذه اةرةةا ن فا ةة
 ةلدتب  اةو     نى. رهي س ن ر  ىتوت  رلتبت س اي ى ال هحد.

  الةC.D جماعي ادما همب الدرو  اةبةعني و  س ة، سبة  اةبةعني و  سةن الوعةاب ادلو ر  رااخاا ةةرا ن 
 ال رقي (رمب هي ل اقدال.

  ،ًسةةت تنةة رك العن ةة  امتةةد رالةةذي نوةةن االرلوةةامب راالىعدمةةا( ى ةةال سوةةداقتع ادمةةا همب هةةذه ال بةةني  الع
 ةة  راة وروةةة  رااخا ةة  ه دةةةاي ةلةةدروال ااخةةةال راةرتار سةةن فةةت  ىةةة   اةة  الدتةةةاعل رااخا ةة  ترت ةةة  العن ةة   
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ً ةةةد سةةةن الدحةةة ث رالدراسةةةال ال ند ةةة   ل وةةةتت رهةةة  سةةةا  عةةةتا ل دةةةاحب     ةةة  اة اورةةة  رالعةةةدقتال رىلوةةة ا  اة
ً د سن قتدم  ره ت  اةنتا  وظ ألي رلردتنتاي ادما هر اامب   تتبع، األ  ت .  رالعن نت  ااخا   ةلعن   ره  سا  

 وبني  حمدمد ه،  رىدد اة و ( ىدد البدمتة: -2

 ةةةد همب ال بةةةني  األ ةةة ت    ختوةةةج اعةةةاب ررقةةةي   اةةةا الةةةدروال ااخةةةال رات تةةة  م   يفةةةا لةةةدروال سرتار ةةة  
رالةذي  دةاا تبةر  س  وة  ىةن اةنتةا  رهةذا  C.Dرلدروال س ورو  رل بب ذاا   رىلمنا  رعدمد  نى ى ةال 

  روس ىد  ستحظال سن ه يفا سا   ي:

  ىلمب االقعوةةار ى ةةالC.D ر ب ل رةةتب   اةراهةةد راماسرةةال راةبسبةةال  نةةى ال  عةةتا ىلسواوتةة  العةةد
ً    الالعر تدمتةةة  راألاا(نتةةةة رالرتةةةا(ال رلألفوةةةةامبت  ال  بةةةت  الرل ةةةةاا لو  عةةة،  ةداةةةةا   الحعتاوةةة، ألويفةةةة

ادمدت ل  رهي ىلسواوتال  ن سعاح  ةلندر الوا    الدر  ال است  ،وأل(    ا  الر دة  رونةج   العدم  ة   
 رال تع  اةواحد   ا؟.  C.Dب  ف  ساذا حيدث ل  ل ط الة هذا سن واوب  رسن واو

  ممةةةا لرةةة  سةةةن لةةةدر ب الر دةةة  هسةةة  عةةةاه هةةةذا سةةةن عحتةةة   رسةةةن عحتةةة  هفةةة   سةةةع د ترةةةض الرتةةةا(ال
 نةةةى ألمب   حالةةة  ل  ةةة، هر  نةةةده   C.Dراةبسبةةةال هر لألفوةةةامبت  ال  بةةةت   ةةةر ت    االىعدمةةةا( ى ةةةال 

ع بةةن  ادمةةا هوةة، ال  عةةتا لألفوةةامبي ال  بةةي النةةدر  ى ةةال سر  ةة  ه ةة    رةةت ىةةدل النةةدر  ى ةةال العوةةحتا رال
العن    رال  عةتا لة، ه دةاي ادحبةا  البةتو ل وي رالردمةال   العوةحتا رالع بةن  ادمةا ال  بةاىد الرةتب 

ًاي  ادمةةا همب االىعدمةةا( ى ةةال العو  ل وتةةا  C.Dى ةةال العةةدر ب ى ةةال اعاتةة  العن  ةة  ال  بةةي ألمب الةةة   ررتةة، وةةاه
العوحتا رالع بن رالعننيتج ه  ىدم   ن سوعدم  رعقةج ال  ةدف   تة، ى وة  ااخةا  رالعةدر ب   نى  

 ال ذامب لب همب  ع ا  مب   األفوامبي ال  بي.

  رةداا   ةةا سةدال  ةهنمب هةذه ال بةني  لرعدمةد ى ةال اةرةا ن األس  وتة  رهة  سةا ال  وة ا رال  ع اسةب سةة
رافةةةعتف البنا ةةةال راادةةةارال  تةةة  رسةةةن افةةةعتف  ل ةةةارقي الدتبةةةال الر تتةةة  رهةةة  سةةةا  باةةةده ى ةةة  الةةة  س ا

 البنا ال ال  ىت  (اف  اجملعدمة ال احد سن ر ط رحد  رس اهال حدر(  . 

 ، رالةةذي 211  212رنوةةن العأاةةد سةةن  ةةح  سةةا سةةدال سةةا رر(   اعةةاب هةةذه ال بةةني     ةة حق  
 دما   ي: رعدمد ى ال اةرا ن األس  وت  س ا    العوحتا هر الع بن رذلك ا

   متةةت ادعةةار  ىل  هوةة،   لردتةةال سنتةةا  سةةعاو  ر( تت تةة  ى ةةال ااالةة  ع( ةة   219  211  الوةة حع
 رذلك ادما   ي:
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o   )ال احج: ر يفال. -عيف ر 1س  ال   1الردم :  -ااال : ع 

o  :)59/1/2955اتر ة االفعدار:  -59/5/2991اتر ة اةتت. 

o   ،2955رىدد الر ت  ىدد البدمتة   ون ها   ىال س ح ا  هاس : سة الر   همب وبني  حمدمد ه.!! 

o 2الوط الدراسي: اي وي  -ام س: هوبال. 

o .  ادقاس : هحد هحتا  سد    الناه 

o األب:  ردم    سيف   العدر س- . ً  األل: رت  س 

  واوت (روال وبب الذاا   ن ال  ظي ادما   ي: -ه

 4االسعدال  البامب   
 9اةر     

 5الودمي  
 5سواوت    سرام  تو   

 5ذاا   ىاس    
 59جمدم ا الدروال اة ورو   
 49جمدم ا الدروال اةرتار    

 
 

سةة  د هةةذه الةةدروال سةة ا  اة وروةة  هر اةرتار ةة  هةةي و بةةيفا 
الةةةةةدروال اة وروةةةةة  هر اةرتار ةةةةة    وةةةةةدر  اةرةةةةةا ن األس  وتةةةةة  

 اوظ :
Appendix b, p. 24. 

Table b1: nonverbal  

(Roid, H. G, 2003, C). 

 رااوت (روال وبب الذاا  ال  ظي ادما   ي: -ب

 5االسعدال  البامب   
 1اةر     

 1الودمي  
 5سرام  تو    سواوت   

 59ذاا   ىاس    
 29جمدم ا الدروال اة ورو   
 11جمدم ا الدروال اةرتار    

 
 

هةةةةذه الةةةةدروال اة وروةةةة  هر اةرتار ةةةةة  سبةةةةعني و  سةةةةن اةرةةةةةا ن 
 األس  وت  اوظ :

Appendix B, p. 247. 

Table b1 B.2: Verbal.  

(Roid, H.G, 2003, C). 

 ااوت (روال الذاا  الو ي ادما   ي:
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 س ورو  29  59  29الذاا  الو ي   - 
 .11(روال وبد  الذاا    -(
 <925ال لد  اةتبت     -هة
 11:41سد  البن    -و

 
 هذه ال بب سبعني و  سن اةرا ن األس  وت  اوظ :

Appendix, B, .p. 248. 
Full Scale. 

- (Roid, H.G, 2003, C). 

هي   الرةةال الةةذي  2955هةةي حالةة  سوةة      العردتةةال ى تيفةةا   ىةةال  وبةةعني ج ممةةا سةةدال همب هةةذه ااالةة 
ونةة ل  تةة، وبةةني  حمدمةةد هةة،  رىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة  ممةةا  رةةت همب اةرةةا ن اةبعني وةة   ةةذه ال بةةني  سةةا 

 وتةةة   ةةةهنمب العن ةةة  الةةةذي   رفا ةةة  هوةةة،     اةةةا   الوعةةةاب هوةةة، اىعدمةةةد   اسةةةعني ا  هةةةي ىلال اةرةةةا ن األس  
  .Roid, H. G., 2003 dوبب الذاا  سن اةرا ن األس  وت   رنون ال و ا   ذلك ه داي ىل  ،

ر رسةا  ةةدى  الوةةتل البةةاتال هوةة،     وةةد (لتةة  ررقةةي   هةةذه ال بةةني  فةةاا ةلةةدروال اة وروةة  هر اةرتار ةة  ه
،رنوةةن  C.Dل عوةةحتا ادلوةة ر  رى ةةدسا هدن ةةا حةةاالل ى ةةال الةةة  C.Dوبةةب ذاةةا  رىلمنةةا االىعدمةةا( ى ةةال 

ألي هفوةةامبي س اورةة  ذلةةك  روةةدع   ترةةض ااةةاالل همب وبةةب الةةذاا  ال  ظةةي ر ةةن ال  ظةةي هةةي و بةةيفا 
مب ا ةةا  ةةد همب وبةةد    وبةةد  الةةذاا  الو تةة   ر  ترةةض األحتةةااة وةة ( ةةرةةا ن األس  وتةة  سةةة لغتةةن ه تةةط 

الةةذاا  الو تةة  هةةي و بةةيفا اة وةة (    اةرةةا ن األس  وتةة  سةةة لغتةةن ه تةةط ل غا ةة    وبةةب الةةذاا  ال  ظةةي 
ر ةةةةن ال  ظةةةةي رهةةةةذا  رةةةةت تنةةةةو  هر شفةةةة  همب ه ةةةةاك هفرةةةةا  رسنةةةةاا  رااةةةةح    العن ةةةة  ةل بةةةةد   ةةةةذه 

 ال بني . 

  حتةةةح متةةةت ادعةةةار  االةةة  212ر ةةة ح    249ره ةةةاك فرةةةأ هفةةة    هةةةذه ال بةةةني  س وةةة (    ةةة ح  
 ع(ر ى ال هذا ال ح :

 ال احج: عتح. -ام س: ذا  -االس : ع(ر -

 هىدا(ي. 9الوط الدراسي:  -

 .25/9/2955اتر ة االفعدار:  -

 .29/9/5001اتر ة اةتت(:  -

 س  . 54الردم :  -
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ردتةال ى ةال هةذه ااالة     ىلذاي اتةط   هةذا العRoid, 2003. bرمتةت ادعةار  همب هةذه ااالة  سنعدبة  سةن ،
  سةةةةة ستحظةةةة  همب الةةةةدروال اة وروةةةة  راةرتار ةةةة  25/9/2955سةةةة الر ةةةة  همب اتر ةةةةة لردتةةةةال االفعدةةةةار اةةةامب 

 روبب الذاا  ه داي سبعني و  سن ال بني  األس  وت .

 رةداا   ةا سدال  يف اك فرأ  ف  هال ره :  -

ى ةةال هحةةد اة ح  ةة   مث  -دت  اةبةةا ى ةةال سةة -ىلذا قةةال هحةةد ال احوةة  تعردتةةال اةنتةةا   ةةن ال  ظةةي  نةةى
ً  ااخةاا ت بةد  الةذاا   ةن ال  ظةي  هنوة، سةن اةع قةة همب لوة مب  C.Dرارت هذه الةدروال ى ةال الةة    امة

وبةةةةد  الةةةةذاا  اةبةةةةعني و  هةةةةي وبةةةةد  الةةةةذاا   ةةةةن ال  ظةةةةي رلوةةةةن ذلةةةةك  ةةةةن  ةةةةحتا رذلةةةةك ألمب ال عت ةةةة  
ذلك الروةةس  ةةهنذا سةةا   راةةة الةةدروال ااخةةال اةبةةعني و  سةة ف لوةة مب فا ةة  ت بةةد  الةةذاا  ال  ظةةي  راةة

ذاةةا   ةةن ل ظتةة  ر  هةةذا األسةة  فرةةأ ل دمنتةةا  ال  ظةةي  بةة ف لوةة مب ال عت ةة  هةة  هوةة، سةة ف  ررةةت وبةةد  
 .C.Dوبت  ألو،    ع  الع دت، ى ال اةبعنيدس  سن األفوامبت  ال  بت   ذا ااخرأ   الة 

 افعت ال عو ت  رلو يفا و ه   : -هة

      ل    :   وبني -5

  وامب العن   اا ه  سع قة رذلك ادما   ي:

 الوعاب األر : (لت  ال احج ،ره  الدلت  اة و  سن األ   األو يب .

 الوعاب البا : الدلت  ال ت ل ردر  الر تت  ،رحيع ي ى ال مثاوت   و   فا   ةلعن   . 

 ريفا رتتاعل العن    رحبةاةل الوةده رالبدةال ر عددمن اا   الدتاعل ااخا   ت  ط الرت   اةرتار   رل و 
رلند   سبع ألل  ر ت  الد  (   االفعدةارال ال  ىتة  ال  ظتة   رالعرةد تل الةق اسةعحدطت ى ةال ىةد( سةن 

ااخا ة  ةالفعدةار  وةدار  العح  ة  ل ةدروال ااخةال روبةب  اةتحال الد  ك لع امب  الدتب  احمل ت   ادما لعددمن
ال  ظت  روبد  الذاا  الو تة  لألىدمةار اةنيع  ة   ةداةا   ىل  منةاذ  العوةحتا راة رةال   الذاا  ال  ظت  ر ن

ىدةةد رال  بةة   ف ةةط ترةةض الد ةة (   االفعدةةارال ال  ىتةة  اةنيع  ةة  ،رهةة  سةةا ال  عةة      وبةةني  حمدمةةد هةة،  
 اة و ( ىدد البدمتة .

   ح  ره  خموج ل  ط:  14الوعاب البالح: اةرا ن الر تت  رل بنال األ(ا   ر نة   

   ودر .41الدروال اة ورو  لتفعدارال ال  ىت   رىد(ه  ،ودار   -ه

  .2ودار  وبب الذاا   ن ال  ظت  رال  ظت   رىد(ه  ، -ب
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  .2ودار  وبب الذاا  الو ت  رىد(ه  ، - 

  .1ودار  اةبع ال الراس ت   رىد(ه  ، -(

  .5ها ،ودر  وبب الذاا  اةنيعو   ،الدرار   اةنيعو    رىد( -ه

  .5  افعدارال رىد(ها ،1ودر  لند   الدروال اة ورو  ل دم ا  ى د لردتال هق  سن ، -ر

،رهةة  سةةا ال  عةة    ه دةةاي   وبةةني  حمدمةةد هةة،  ىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة  ادمةةا  دةة  هةةذا الوعةةاب ىةةد( سةةن 
 اةتحال ا اس  سب :

 ال  ىت .س حال ،ه  ر د  مناذ  ىلاا ت  السع اةل سند ل  ى ال ترض اةنا تس 

 اجملا  ال  ظي ،اة  (ال .  -5ه/

  .1 -5اةبع   ال اتة  ن ال  ظي ،اةر  سال الد د سن  -2ه/

  .1 -5اةبع   ااخاسس  ن ال  ظي ،سن الد د  -9ه/

  .1 -5اةبع   البا(   ن ال  ظي ،سن الد د  -4ه/

  .9 -5اةبع   البا  ال  ظي ،سن  -1ه/

  .1  2  5 ظي ،البنيا ال ال  ظت  اةبع   ال اتة ال  -1ه/

،ره  سا ال  ع    ه داي   وبني  حمدمد ه،  ىدد اة و ( ىدد البدمتة  روتحةظ ممةا سةدال همب ه ةاك ىلاةا ع  
ر ا الوعاب البا : الدلت  ال ت ل ردر  الر تت  رالوعاب البالةح: اةرةا ن الر تتة  رل بةنال األ(ا   ةداةا   

 ىل  همب هةةذه ال بةةني  لرةةد (راسةة  سبةةعن   رىلاةةا   لتفعدةةار األ ةة ي ممةةا  بةةاىد رهةة  سةةا  نةةن C.Dىل  الةةة 
ى ال ىلط ا  سنا تس الذاا  ى ةال اةبةع    الرة يب رالرةاةي  حتةح همب هةذه ال بةني  هىةا(ل ت ةا  اةنتةا  ى ةال 

ررسة  الر  ن  الر تت  رسة سا  عدماعال سة طنا عيفا سن هر  رود د رت ا اي ى ال فرة ال س يف تة  رىلحوةامبت  سد
؛ سوةة ي 5009تدقةة  رى ا ةة  رلةةتس تنةةو  ىنةة امبي رهةة  سةةا  ر ةة، سةةن قدةة  اةة  سةةن ،لةة  س ااسةة  س توةة،  

  .2999ح  ر   

 وبني  حمدمد ه،  ىدد اة و ( ىدد البدمتة: -2

رهةةةذه ال بةةةني  لنةةةدم  اعةةةاب راحةةةد  نةةةى حيعةةة ي ى ةةةال سندسةةة  اد ةةةدار الرةةة يب ةداةةةا   لةةةدلت  ال ةةةاحج 
ألس   ع ى ى ال الداحب  راألفوامبت   ر   نةدم  ااخرة ال اة يف تة  تنةو  األو يب اة و  ره  سا لر  ا
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ل عوةةةحتا  C.Dرااةةةا  ادمةةةا هوةةة،   ةةة  سةةةن اةرةةةا ن الر تتةةة   رل بةةةنال األ(ا  ر رعدمةةةد  نةةةى   ذلةةةك ى ةةةال 
 عحةةةدث  تيفةةةا ىةةةن  11ىل   ةةة ح   91الوعةةةاب العن ةةة  الةةذي   سةةةن  ةةة ح  رالع بةةن  ادمةةةا  ع ةةةار  هةةةذا 

رالبدةال رالوةده  رالدراسة  االسةعرتىت   رىت ة  العن ة  األر   ادمةا  ع ةار  رتنةو  سة وً  سرةا العر  ةب 
رتدرمب ل وت  هر ىلتدا  األسداب لعغتن ترض ال ن ال ت ة  جمدم ىيفةا ،ىنة   نة ال  رىةن لةدر ب الدةاحب    

عدمتةةً    ةة ح   نةةى. هةة  هةةذا  ع اسةةب سةةة قتدمةة  ره تةة  هةةذا الردمةة  الر دمةةي الدةةني  راة50اةة  ذلةةك   ،
 راةيف ؟!.

 هف   ت  ال بنيع  نون ىلمجا ا   ال ناك العالت : ادما ل ود افعت ال  -

    افعدةةار اةر  سةةال ادمةةا لبةةدمتيفا وبةةني   ةةة  ل 5اةبةةع   البةةا   ةةن ال  ظةةي   الد ةةد ،   .5
 ة   راةر  ة  ادمةا لبةدمتيفا وبةةني  حمدمةد هة،  ىدةد اة وةة ( ىدةد البةدمتة حتةح راةةة  ة  ل  ة   مةت سةة ا( 

فعدةةار اةةة ا( اةر  تةة  ادمةةا راةةريفا حمدمةةد هةة،  رىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة  ىلال همب ال بةةني  األفةةن     دةةة اال
 س ح ا : امب وندل تراق  الد ت ل د ال  رتراق  ال لد لألرال(.

 ةةد همب لوةةدمت  اةوردةةال   وبةةني  حمدمةةد هةة،  ىدةةد اة وةة ( ىدةةد البةةدمتة ه ةةغ  ح دمةةاي رهةة  سةةا  .2
ر ةن ال  ظةي   ادمةا  -ال  ظي -نو  س ت   راذلك الوعتدال البتط  ،مد اةبار نن ةنو   لودمتدميفا ت

همب لوةةدمت  سةة ا( االفعدةةار ه دةة  سةةن عحتةة  امةة (    وبةةني   ةة  ل  ةة   ى يفةةا   وبةةني  حمدمةةد هةة،  ىدةةد 
 اة و ( ىدد البدمتة.

هة،  ادما ل ود افعت ال عو ت    من ذ  العب ت    ا  سةن ال بةنيع   ىلال همب وبةني  حمدمةد  .9
ىدد اة و ( ىدد البدمتة هاا ت ،من ذ  خمرى  ادما   الو ر  ال اتر  ره   ن س و (   الوة ر  ااخاسبة  

ادمةةا  ةةةد   هةةةذه ال بةةني  همب تتةةةاعل اة حةة ا سعوةةة ر  سةةة ل    هر  رهفةة   ةةة ح  سةةةن لبةةعاو  ر( تت تةةة    
 من ذ  العب ت .

اةةةةرت س ظةةةة ر ال ةةةةاحج هرال ،ى ةةةةال   اةرامةةةة  الدوةةةة    اةواوتةةةة   ةةةةد همب وبةةةةني   ةةةة  ل  ةةةة   ر  .4
التدمةةةة   مث س ظةةةة ر اة حةةةة ا ،ى ةةةةال التبةةةةار  تت دمةةةةا وبةةةةني  حمدمةةةةد هةةةة،  ىدةةةةد اة وةةةة ( ىدةةةةد البةةةةدمتة  ر ةةةةت 
ً ةة  سةةن  الروةةس. روةة وا سةةا  ر ةة،  ةة  ل  ةة   ألمب ال غةة  الر تتةة  لنةة ه سةةن التدمةة  ل تبةةار ىوةةس ال غةة  اد  ت

 ت  العراس  امتد سة هذا االفعدار.التبار ىل  التدم  مما  بيف  ل  احج   الدتب  الر ت
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  الوعةةاب البةةا   ةةن ال  ظةةي   اةبةةع   البةةا  ،االسةةعدال  الودمةةي   عدةة  همب وبةةني   ةة  ل  .1
سرةاي تت دمةا وبةني  ىدةد اة وة ( ىدةد البةدمتة لدةة اة   نة   هر ت ةد    ة ح  ا  (هةةا    1  1 ة   لدة  ت ةد 

 ادما همب ال ن ل  خمع  ع    ال بنيع .

 دم ا( اةر  ت  ل  ن ال العالتة    وبةني   ة  ل  ة   س اة ى  ى ةال التدمة  تت دمةا وبةني  ةل بد  ل .1
 حمدمد ه،  ىدد اة و ( ىدد البدمتة س ا ى  ى ال التبار. 

ى تيفةةا   ممةةا سةدال ا ةة، همب وبةةني   ة  ل  ةة   الدرةةت رتنةو  س يف ةةي سةة ت  األسةس اةعرةةارف روبةعني ج 
سةةن: لة  س ااسةة  س توة،  رسوةة ي ح ة ر   سوةةر ال حمدمةةد  لن ة  ه(رال النتةةا  ال  بةي  رهةة  سةا الدرةة، اة  

ااس   ر فة  ن   لن ة  افعدةارال الةذاا  اةنيع  ة  اةا  ةعت ل سةة البنا ة  اةوة    هر الر تتة . رهة  سةا هادلة، 
  ى ةدسا   االسةعراو  انتةا  ر دبةي 5099ه داي الدراس  الا راوت  الق هعار ىللتيفا ،ستد حمدمد ىدةد الرةا  

  األس  وةةةةي رهدةةةةال ادمةةةةا هةةةة    ت  راوتةةةةا اىعنةةةةا(ا سةةةة يف  همب هةةةةذا  ةةةةحتا وظةةةة اي WPPSI ةةةةا  ،األهلةةةةذاا  
ل عنارب رلنات، البنا  . رقد ان ت هذه الدراس  ىدل ستمبدم  اةنتا  رلردتن، ادما هة  ى ةال ىت ة  ت  راوتة  

ى ةال سنتةا  سنة ن  رىلذا ااوت هذه الدراس  لروس عتباي ذا قتدم    ةت وة اه ىلال (رسةاي ى دمتةاي اخرة ر  االىعدمةا(
  طنا   سا  بعنيدل ادما ه    طنا   اثوت  سةا    رةا( لن ت ة، سة   هفة    رهةذا   ردةال تنةو  هر افة  ى ةال 
وبةني  حمدمةد هة،  ىدةد اة وة ( ىدةةد البةدمتة رالةق معةا  ىل  ترةض اجمليفةة ( الدبةتى لعن ة  هةذه ال بةني  سةةن 

 رالق هع ع ىللتيفا ساتناي سن فت  هذه الدراس . فت  لت  ترض هرو، النو ر الق عاتت ىدم ت  العن  

ىلذاي  ةة حن   حاوةةة  ساسةة  ىل  همب ونةةةدل افعدةةةارال ود ةةد    طنا ع ةةةا وو ةة   ةةةا لن ت ةةةاي عةةاستي ى ةةةال ىت ةةةال 
رى ةال سةةا أتيت تةة،  -رهة  سةةا  ر ة، لن  دةةاي  ة  ل  ةة   -سرتار ة  متبةة  ه ة ا( جمعدمر ةةا حةىت نوةةن االىعدمةا( ى تيفةةا

ً  راة ااةةةةً الر دمتةةةة   هر اةوعدةةةةال الوةةةةا   سةةةةن وعةةةةامبا   ةةةةن همب هةةةةذا ادىةةةةدا(  عر ةةةةب سر وةةةة  الدرلةةةة  راألويفةةةة
اةعنيوو   ذلك ألمب هةذا الردمة   عر ةب سةن األسة ا  راميفةد ال قةت سةا   ةب  دم ة، ةحةح هر حةىت جمدم ىة  

 يفعدم    ا  النتا  البتو ل وي.سن الداحب  اة
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Stanford - Binet Intelligence Scale: The Fifth Edition 

Evaluative, comparative and critical study  

For the two Arabic editions 

Dr. L Mohamed Ahmed Mahmoud Khattab  

Department of Psychology- Faculty of Arts- 

Ain Shams University 

 

Abstract: 

The study aims to identify the methodological differences in the Arabic 

versions rationing (Safwat Faraj, Mohammed Taha, and Abdul Mawjood) 

for the fifth edition of the Stanford Binet Intelligence Scale to serve as an 

evaluative comparative and critical study to both editions and which is 

more committed to the standards of rationing, or to that ensures 

comprehensive rationing of standard samples which represents the 

members of our community to be reliable and what comes of its results in 
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line and consistent with the Arab environment in general, and the Egyptian 

environment in particular. This in turn helps to achieve continuity and 

accumulation of this Arabian Egyptian heritage that is extended to this 

scale in its numerous forms, to help in understanding the nature of mental 

capacity in the Arab world and its evolution; and the evolution of the 

factors influencing them and associated with them over a wide timeframe. 

It what will be adopted through a theoretical comparison between the two 

editions regarding rationing procedures as contained in the Technical Guide 

for each of them as follows: 

A- Rationing sample. 

B- Amendments made to the Arabic edition. 

C- Methods of calculating reliability and validity. 

D- Arabic standards and performance interpretations. 

E- Morphological differences between the two editions. 

So as to detect the strengths and weaknesses of each of the two editions in 

order to help researchers and practitioners to benefit of the strengths 

aspects, and avoid weaknesses - if there is any - in any of them. 
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