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 ملخص البحث

الدراسي لدى طلبة جامعة سامراء/ كلية التربية وفقًا لمتغير الجنس  يهدف البحث الى التعرف على مستوى السعة العقلية وعالقته بالتحصيل  
( طالب وطالبة من طلبة  60)  من  وتكونت عينة البحث  ،اد المنهج الوصفيموتم اعت  ،(واإلنسانيعلمي /  الالدراسي )  والتخصص  وإناثًا(،  اً )ذكور 

(  40)  فقراتهعدد  يبلغ  والذي    (2016نت مقياس التحصيل الدراسي )سالم،  وتب  ة،( فقر 30الباحثة مقياس السعة العقلية )  تالمرحلة الثالثة، وعد  
  اإلحصائيةالوسائل  باستعمالومعالجتها  ،تطبيق مقياسي البحث بعد جمع البيانات تم  و  ةفقر 

Abstract 

Mental capacity and its relationship to academic achievement among students of Samarra 

University 

The research aims to identify the level of mental capacity and its relationship to academic 

achievement among students of Samarra University / College of Education according to the gender variable 

(males and females), and the academic specialization (scientific / humanitarian). The descriptive curriculum 

was adopted and the research sample consisted of (60) students from the third stage. The researcher made 

the mental capacity scale (30) paragraphs and adopted the academic achievement scale (Salem, 2016), 

whose number is (40) paragraphs. The two scales of the research were applied after collecting data and 

processing it using statistical means. 

  The problem of Research                         اواًل: مشكلة البحث
التقدم العلمي، كونه بنيان المستقبل   ةلتطوير هذه المجتمعات في مساير   األساسلفة الركيزة  تعد مرحلة الجامعة في المجتمعات المخت

البحث العلمي والتكنلوجيا والذي يعد من اهم المستلزمات   ةوالتي من خاللها يمكن التحكم بتهيئة الطاقات البشرية بشكل فعال في تطوير حرك
االعداد الجامعي.وتعتبر السعه العقلية من    مدة يمكن القول ان شخصية الطالب تتبلور وتنضج خالل    ذابناء الصرح الحضاري، للالضرورية  

تقل عند تحميلها بكميات كبيرة   كفاءتهان  أإال   .واسترجاعها  الذاكرةوتشغيلها داخل   المعلومات،العوامل الرئيسة التي تشارك في عملية تجهيز  
ودرجة االنتباه والتركيز مما يترتب    ،في معالجة المعلومات الدراسية  ةاو االسلوب الذي يعتمد عليه الطلبمن المعلومات تفوق طاقتها التشغيلية  

( الى دور  (Denman & Corpenter:1987(.اذ يشير كل من  207:2007. )سرايا،  والطلبةفراد  عليه انخفاض مستوى االداء التعليمي لأل
واألنشطة   ،واسترجاعها فضاًل عن قيامها بالعمليات  ،نها تقوم بمعالجة المعلوماتإذ  إالتعلم المختلفة  السعة العقلية كأحد محددات عملية التفكير و 

الرغم من انها ليست االداء الوحيدة  على  كأحد المؤشرات المهمة لعملية التفكير والتعلم المختلفة    مهم    دور  ولها  المعرفية التي تتم في الذاكرة.  
في معالجة المعلومات، وقد يؤدي زيادة   األساسالعقلية احد العوامل    ةتعد السعو (.(Flavel:1976لمعلومات.  وتخزين ا  ،في عملية معالجة 

يؤدي تنظيم المعلومات الى تحسين كفاءة السعة  في حين  وق طاقتها، وبالتالي انخفاض األداء  فكمية المعلومات الى تحميل السعة العقلية  
ن  أ  هووأولياء االمور    ،التدريسيين  ةن رغبأتبين  و (.  (Paul, 2003:75وارتفاع مستوى االداء    ،لوماتالعقلية، ومن ثم سهولة استرجاع المع

ن بعض الدراسات واألدبيات وجدت ان العديد من الخريجين لديهم معرفه سطحية أقل   أال  إ  ةالجود  يكمل الطلبة تعليمهم الجامعي بتعليم عال  
والهيئات   ،والمستمرة من قبل المؤسسات التعليمية  ،الشكوى المتعددةهي  بكثير مما كانوا يدرسونه ، ومن مسلمات الواقع التي اصبحت حقيقة  

ضعف لديهم الدافعية الداخلية نحو أهداف حياتهم مما ألى مواجهة التحديات  وعدم قدرتهم ع   ،التدريسية حول تدني مستوى خريجي الجامعات
  فضاًل عنوالتوتر النفسي    ، القلقتحصيلهم الدراسي وتعرض عدد كبير منهم للفشل مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى  المستقبلية، وتدني مستوى  

 (. 4:2003 واإلحباط . )ابو العال، ،الى الشعور بالعجز
             The Importance of the Research      البحث. ثانيًا: أهمية

في عدد المعالجات مما   ةحدودة السعم  العاملةان الذاكرة    الباحثةتراه    حسب مابالعقلية أهمية في انجاز العمليات المعرفية و   للسعة
ون الى تجميع المفردات في حزمة ؤ يجعلهم يلج  المعرفي عن الذاكرة العاملة، وهذا ما  ءتخفيف العبلبعض االجراءات  باالفراد الى القيام    عويد

(فالذاكرة البشرية هي الخاصية االكثر 27  :2007معرفيًا واحدًا، او تشكيل او معالجة صورة معرفية لمفاهيم مشتركة. )اللقطة،    تشكل بناءً 
  ، من تلقي التأثيرات الخارجية والحصول على المعلومات والتي تمكنه من معالجتها  والنفسي لدى االنسان التي تمكنه  ،اهمية للجهاز العقلي

)  ،وفهمها بها.  تنظيمGray, 2002: 331واالحتفاظ  لعمليات  الطلبة  امتالك  فان  المعرفية يساعدهم    ،(.لذا  الذات  تفكير  ال  كثيرًا في وفهم 
وتعديل مساره في االنجاز الذي   ، بمبادرتهم الذاتية  وتوجيههفيه    التحكمتطيعون  ورفع مستوى الوعي لديهم الى الحد الذي يس  ،والتأمل  برؤيتهم،
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 اإلنسانية،بناء الشخصية  مثل  كثير من االمور،  ال(.ان االنجاز في التحصيل الدراسي يترتب عليه  381:1999  يؤدي الى بلوغ الهدف )جروان، 
الذات  ،وتطويرها تحقيق  بالرضا  ،او  الشعور  بالنفس  ، او  لالستكشاف  ،بالسيطرة  اإلحساساو    ،والثقة  الحاجة  اشباع  على    ،او  والحصول 
من االستقرار في  اً حقق للطالب نوعيمما  ةفي الحصول على وظيف المساعدةاو  ،وتقدير االخرين من االباء او المقربين ،الجوائزو  ،الشهادات

إلى  ومهمة بالنسبة    ةكثير   حيويةصماء كما يبدو للبعض وكأنها تعكس وتنطبق بأمور    ةفالدرجة التحصيلية كما يظهر لنا ليست درج  ةالحيا
 (. 68:2009التحصيلية بمثابة الحقل التجريبي للباحثين في مجال علم النفس التربوي . )المقصود،   الدرجةلمتعلم، ومن هنا كانت ا

 الي فيما يأتي:وتتضح أهمية البحث الح
 والتعليم.   ،في فاعلية عملية التعلم والتحصيل الدراسي ولكل منهما دور    ،، هما السعة العقليةمهمينمتغيرين  البحث لو يتنا -1
 وتفكيره.  ،ونمو الفرد ،ولها التأثير المباشر على اكتساب عملية التعلم ،بناء العقل البشري  أساسن السعة العقلية هي إ -2
 وامتيازاته على صعيد الطالب الجامعي.  ،وفوائده ،التأكيد على أهمية التحصيل الدراسي -3
 والعلمية.  ،هنيةواجتماعيًا لمواصلة حياته الم ،وجسمياً  ،تناول البحث الحالي المرحلة الجامعية التي يتم فيها اعداد الطالب عقلياً  -4

 Aims of Research     ثالثا: اهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي: 

 قياس مستوى السعة العقلية لدى طلبة جامعة سامراء. -1
 .يهمقياس مستوى التحصيل الدراسي لد  -2
 . يهموالتحصيل الدراسي لد ،التعرف على العالقة بين السعة العقلية -3
 والتحصيل الدراسي وفقًا للمتغيرات االتية:  ،السعة العقليةالتعرف على الفروق في العالقة بين  -4
 نساني(.واإلعلمي الالتخصص ) - أ

 (.  اً ناثوإ اً الجنس )ذكور  -ب
 Terms Limitation       رابعًا: حدود البحث: 

وإنساني( ومن   يقتصر البحث الحالي على طلبة كلية التربية جامعة سامراء من كال النوعين )ذكورًا وإناثًا( وضمن تخصصين )علمي 
 . 2020- 2019المرحلة الثالثة للعام الدراسي  
 Terms Limitation  خامسًا: تحديد المصطلحات 

 (:(Mental- Capacityأواًل: السعة العقلية  
التشغيل(Paul: 2003بول    افهعر   -1 وظائف  بين  موزعًا  يكون  االحتفاظ  وهذا  محدودة  لمدة  بالمعلومات  )االحتفاظ  والمعالجة.    ،(: 

Paul:2003: 76) .) 
  اً حروف  م كانت ارقامًا أأ  )سواءبصورة صحيحة بعد انتهاء عرضها    استرجاعهاالوحدات المعرفية التي يستطيع الفرد    )عدد (:  2013ابراهيم ) -2
 (. 17:2013. )ابراهيم، الغاز(حل رموز أو   مصورية أو سمعية أ شكاالً أ مأ كلمات   مأ

  النظري:التعريف 
 وتخزينها حتى تتمكن السعة العقلية من تكوين المعلومات.  ،وتفسيرها ،العملية التي يتم بها معالجة المعلوماتوهي 

 جرائي: التعريف اإل
 الباحثة لهذا الغرض.   أعدتهاي تفقرات مقياس السعة العقلية ال عنوهي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب عند اجابته 

        Academic  Achievement       ثانيًا: التحصيل الدراسي:
(: )ويشير الى ما ينجزه الطالب من اهداف تعليمية في المواد الدراسية التي يتعلمها في عام دراسي معين ويعبر  2006والعلي )   سحلول -1

 (. 103:2006في نهاية العام الدراسي(، )سحلول والعلي،    عنه بالمعدل السنوي للدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية جميعاً 
حصل عليها الطالب   جميعًا التيلمواد المقررة  لمستوى االداء الذي يحققه الطالب في دراسته، ويقاس بالمجموع العام  هو  (: )2010أحمد ) -2

 (. 91:2010في امتحان نهاية العام الدراسي( ،) احمد،
 التعريف النظري:
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والشفوية التي خضع الطالب لها في السنة    ،ةيير مهارات التي تم تأشيرها بالدرجات في االختبارات التحر الهو اكتساب الطالب المعلومات و 
 الدراسية. 

 التعريف االجرائي: 
 الباحثة لهذا الغرض.  ااعدته تيمقياس الالفقرات  عنوهي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب عند اجابته 

 سابقةالدراسات النظرية واللفية اخل الفصل الثاني
 أواًل: السعة العقلية:

المهمة  إن       المفاهيم  العقلية من  السعة  المعلومات  الهتمامه  ؛مفهوم  ومقدار ما يستطيع االنسان ان    ،وتناولها  ،وكيفية معالجتها  ،بتناول 
نظرية النسخ التي   عن ويعد افالطون من اوائل الفالسفة الذين تحدثوا   ة.يستدعي من المعلومات عند الحاجة اليها في مواجهة المواقف الحياتي

المعلومات لمدة اطول كان تذكرها    تطبعالى ان المخ هو طبقة شمعية    تشير  فضاًل عن اهتمامه فضل  أعليه المعلومات وكلما بقيت هذه 
 ، بني عليه االحداثت قة التي تطبع بها المعلومات من البيئة اما ارسطو فقد اكد بأن العقل هو شمعة  ير الط  اللذين عد هماوالذاكرة    ،باإلدراك

ويشير عثمان إلى كيفية اكتساب المعلومات بتفسير  (.31:2005  والخبرات عن طريق الحواس التي تنتقل من خاللها المعلومات )الهواري،
ر،  طريقة اكتساب أية معلومة جديدة، وتفاعلها مع المعلومات المخزونة وتنظيمها بعملية التفكير والتي يتم فهمها وهي تختلف من فرد إلى آخ

 (.  171:  2005لذاكرة العاملة أو السعة العقلية التي يتم فيها تجهيز المخططات العقلية المتطلبة للعمل )عثمان، فتنمو ا
 مفهوم السعة العقلية:

لقياس السعة العقلية والذي يعرف   اً صمم اختبار   إذ(  1970العالم الكندي جان باسكاليوني عام )  أو من أشار إليهمفهوم حديث    ووه      
تفاعل بين المعلومات الواردة من  الو   ،ندماجاالالمتقاطعة وتمثل السعة العقلية المنطقة العقلية االفتراضية التي يحدث فيها    .االشكال    باختبار

أو   كالم،  أو  ظهر نتيجة هذا التفاعل في صورة استدعاء )رسم،تطويلة المدى و الوالمعلومات المسترجعة من الذاكرة    ،الل عمليات االدراكخ
  ،ويتفق كل من باسكاليوني  (. 79:2007  بينهما )سرايا،   ةلعالقة التبادليإلى ا  طويلة المدى نظراً الم اعادة المعلومات لمخزن الذاكرة  تة( ويكتاب

وكيس )على تعريف السعة العقلية او الذاكرة العاملة الفعالة بأنها اكبر عدد ممكن من المخططات العقلية التي يضعها الفرد في    ،وسكارديماليا
لوقت محدد  مسؤولة عن وضع المعلومات  دنها تعإيها ولهذا ففتفكير الو  ،ما لوضع المعلومات اً محج أحياناً ذاكرته اثناء حل مشكلة ما ويطلق 

 . pascual, 1970, 304) طويلة المدى )الالمستقبلة من الخارج والمسترجعة من الذاكرة العمليات  وإجراء بعض
 النظريات التي فسرت السعة العقلية  
 (:  (case theory:1974نظرية كيس  -1

نية بذلك فكرة وجود مراحل  تبوخزن المعلومات م  ،ونماذج معالجة  ه،النظريات التي حاولت ان تدمج بين نظرية بياجي  وتعد هذه النظرية احد 
عن المراحل االخرى من ناحية طريقة تمثيل الطفل   عامة للتطور المعرفي تشبه تلك التي نادى بها بياجيه اذ يرى ان كل مرحلة تختلف نوعياً 

المستواالستراتيجيا  ،للمعلومات الى    إذة كلها،  لمعت  العصبي  أخرى يعتمد االنتقال من مرحلة  النضج  والرغبة    ،على عدة عوامل من بينها 
 (. 128: 2005 والثقافية )الهواري والخوالي، ،الطبيعية في االتقان والخبرة االجتماعية

 (. just&carpenter:1992نظرية جست وكاربنتر)  -2
 .قدرة على االحتفاظ بالمعلومات أكثر -1
 استراتيجيات تشفير فعالة ءقدرة على انتقا أكثرانهم  -2
 طويلة المدى  ةبكفاءيتميزون  -3
 والتخزين الجيدين بشكل متزامن ،لديهم القدرة على التجهيز -4
-Just& Carpenter:1992, 128-132والجدية في اداء مهام التعلم    ،انهم يتميزون بان لديهم دافعية مرتفعة تمكنهم من االستمرار -5

133) .) 
 ثانيًا: مفهوم التحصيل الدراسي

او المدرسي، سواء بصفة    األكاديمي)مستوى من الكفاءة في ميدان العمل    لتربوي ايعرف مصطلح التحصيل الدراسي في مجال علم النفس  
 (. 3:1982،  القراءة او الحساب )النصارمثل في مهارات معينة  أم عامة 
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  التعلم )حمدان،  على عوامل خارجية    تأثيرانه ينتج من    فضاًل عن من المتعلم    ذاتياً   نفسياً ويعرفه الحمدان بأنه مفهوم تطبيقي تربوي يحدث  
2000: 8 ) 

 انواع التحصيل الدراسي
واإلمكانيات   ،القدرات  عمالويتم باست  ، هالقسم نفسو   هعن معدل زمالئه في المستوى نفس  اً الطالب مرتفع  أداءالتحصيل الجيد: يكون فيه   -1

 تكفل للطالب الحصول على مستوى اعلى لألداء التحصيلي المرتفع منه.التي جميعًا 
التحصيل المتوسط: في هذا النوع من التحصيل تكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب تمثل نصف االمكانات التي يمتلكها، ويكون  -2

 من المعلومات متوسطة. وإفادته  ،ودرجة احتفاظه اً متوسط أداؤه
ون فيه اداء الطالب اقل من المستوى العادي كي  إذ: يعرف هذا النوع من االداء بالتحصيل الدراسي الضعيف  خفضالمنالتحصيل الدراسي   -3

 (. 18- 17  :2013 ده،حمقارنة مع بقية زمالئه )
 شروط التحصيل الدراسي: 

التكرار الموجه المؤدي الى الكمال   شرط التكرار: من المعروف ان الفرد يحتاج الى تكرار لتعلم خبرة معينة والتكرار الذي نقصده هنا هو -1
 عمى. لي األوليس التكرار اآل

 . المتعلم على مدى اهتمامه بما يدرس النشاط الذاتي الذي يبذله  فضاًل عن تتوقف القدرة على حصر االنتباه  االهتمام:شرط  -2
ارب اهمية فترة الراحة عقب دراسة كل مادة ت نتائج التجنفي يوم واحد بي  أكثروتنوع المواد: في حال دراسة مادتين او    ،فترات الراحة -3

 (. 19:2004واالحتفاظ بها، )المليجي،  ،لتثبيتها
الكلية -4 التجارب    ، الطريقة  اثبتت  الجزئية:  الكلية  أوالطريقة  الطريقة  الجزئية،    أفضلن  الطريقة  تعلمها سهلة  إذ من  المراد  المادة    ،تكون 

 وقصيرة. 
 يبدو من مواطن الضعف والتحصيل.  وعالج ما ،يسترجع الفرد ما حصله من معرفةمبدأ التسميع الذاتي: وفيه  -5
يستفيد فيه الفرد من ارشادات   من التحصيل الذي ال  أفضل والتوجيه    ،شك ان التحصيل القائم على اساس االرشاد   والتوجيه: ال  ،االرشاد -6

 (. 19:2013 )حده، المعلم
 :  دراسات سابقة

 بالسعة العقلية  دراسات ذات العالقة  أواًل:
والسعة العقلية لدى طلبة المرحلة االعدادية في تعلم المفاهيم العلمية(، هدفت   ،)دراسة التفاعل بين المنظمات المتقدمة  1995دراسة سرايا   -1

ت النتائج الى وجود  والسعة العقلية لدى طلبة المرحلة االعدادية وأسفر   ،التعرف على مستوى التفاعل بين المنظمات المتقدمة  إلىهذه الدراسة 
 (. 84:1995العقلية من حيث عالقتها في تحسين كفاءة السعة العقلية، )سرايا،  ةوالسع  ،عالقة دالة موجبة بين المنظمات المتقدمة

 : دراسات تناولت التحصيل الدراسيثانياً 
  ةوالتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة( هدفت الدراسة الى التعرف على العالق  ،) العالقة بين الحاجات النفسية  1984دراسة الدسوقي  -1

من طلبة كلية التربية جامعة    ة( طالبًا وطالب350والتحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة، وتكونت عينة البحث من )  ،بين الحاجات النفسية
( ) 200الزقازيق  و  طالب  طالب150(  ثالثة مجمو ة(  على  تقسيمهم  تم  تحصيلهبعات  ،  )   محسب  منخفض(  وال متوسط،  والمرتفع،  الالدراسي 

ادوواردز( ونقله    ن : مقياس التفضيل الشخصي الذي وضعه في االصل )الاآلتيمن االدوات في تطبيق دراسته وهي    ةاستخدم الباحث مجموع و 
  ، االستعراض و النظام،  و الخضوع،  و الى ) التحصيل،    ةنفسية هي الحاج  ة( حاج15للعربية جابر عبد الحميد جابر، ويحوي المقياس على )

،  و  العدوان( واختبار القدرات و الجنسية الغيرية،  و التحمل،  و التغيير،  و العطف،  و ولوم الذات،    ،والسيطرة  ،المعاضدةو التأمل الذاتي،  و االستقالل التواد 
ار في صورته العربية يتضمن ب، واالختاألوليةرستون( للقدرات  ثعلى اختبار )  العقلية هو من اعداد )احمد زكي صالح( وهذا االختبار مؤسس

  اعتمد على الدرجة الكلية التي حصل عليها الطلبة العدد( وقد  و ،  رالتفكيو اني،  كاختبارات فرعية هي اختبار )معاني الكلمات، واالدراك الم  أربعة
حسب جنس  بتتغير    ةهذه العالق فضاًل عن  وتحصيل الطلبة الدراسي    ،النفسية  بين الحاجات  ةسفرت الدراسة عن وجود عالقنهاية العام وأ

 (. 260،165:1984)الدسوقي،  والتحصيل الدراسي ،بين الحاجات النفسية ةوضحت الدراسة بنتائجها دور الذكاء في العالق وأالطلبة،  
 إجراءات البحث الفصل الثالث
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االدوات و   ،وعينته  ،ووصف مجتمع البحث  ،واإلجراءات التي اعتمدتها الباحثة من حيث تحديد  ،يتضمن هذا الفصل وصفًا لمنهجية البحث
 :اإلحصائية المالئمة للتعامل مع البيانات وهي اآلتيللحصول على البيانات مع الوسائل  ةالمعتمد

 Method Researchاواًل: منهجية البحث   
ان هذا المنهج يسعى الى تحديد الظاهرة المدروسة على    باألخصة أهداف البحث الحالي  رتباطي لمالئماعتمدت الباحثة المنهج الوصفي اال

 (. 64:2006 دون التأثير فيها )الرزق،من حقيقتها 
 Method Populationثانيًا: مجتمع البحث 

يتكون مجتمع البحث و   (.  159:  1988هو المجموع الكلي للعناصر التي يسعى الباحث اعمام النتائج ذات العالقة بالظاهرة المدروسة )عوده،  
 ةوطالب  اً ( طالب3804نساني( في الدراسات الصباحية اذ بلغ عددهم )واإللتخصصين )العلمي،  لكلية التربية    /الحالي من طلبة جامعة سامراء

 نساني.إ(  4( علمي و)3( أقسام علمية وانسانية على وفق متغير التخصص وبواقع ) 7ن على )موزعي
 Research Sampleعينة البحث: 

البد وان تعتمد ألساس الخطوات العملية  التي  على المجتمع االصلي    ةعمام النتائج الناتجة من بيانات العينإلوهي جزء ممثل للمجتمع االصلي  
  ةللمجتمع االصلي المأخوذ منه كان امكانية اعمام النتائج على ذلك المجتمع بدق ة البحث ممثلة بدق  ةألنه كلما كانت عين ؛اختيارهاالدقيقة في 

 (. 99:2009 )التميمي،
اء من طلبة  للمجتمع اختيرت من الكليات التابعة لجامعة سامر   ةولكي تتمكن الباحثة من تعميم نتائج بحثها والوصول الى اختيار عينة ممثل

في الجدول  مبين  وكما    ةطالبو   اً ( طالب3804نساني( اذ بلغ عدد الطلبة )واإلالتخصصين )العلمي،    كلية التربية كمجتمع لتطبيق بحثها من كال
 والتخصص:  ،حسب الجنسب( عدد طلبة المرحلة الثالثة 1(.الجدول ) 1)

 المجموع ناث ال  ذكور ال التخصص 
 196 106 90 علميال
 511 251 260 نسانيال 

 707 357 350 المجموع
والجنس بالطريقة الطبقية    ،حسب التخصصبوطالبة تم اختيارهم من كلية التربية ويتوزع افراد عينة البحث    اً ( طالب60تكونت عينة البحث من )

 أخذ عدد يتناسب مع حجم الطبقة في المجتمع المبحوث عنه. بوفق التوزيع المتناسب على العشوائية 
 ثالثًا: ادوات البحث 

 فقد تبنت الباحثة مقياس لقياس مستوى السعة العقلية لدى الطلبة أما الثانية    األولىاتين  دجل تحقيق البحث تطلب االمر بناء أأل
 التحصيل الدراسي. 

 مقياس السعة العقلية -1
 أداة عداد  إ والمراجع الخاصة بموضوع السعة العقلية فوجدت أنه من االفضل    ،واألدبيات  ،مجموعة من الدراساتأطلعت الباحثة على  

 لقياس السعة العقلية. 
 صياغة فقرات المقياس   -2

يرة،  كب  ةكبيرة جدًا، تنطبق عليه بدرج  ة( بدائل هي )تنطبق عليه بدرج5س السعة العقلية ولكل فقرة )ا( فقرة لقي30اعدت الباحثة )
 في اعداد المقياسأعدت الباحثة  فضاًل عن أن( ةقليل  ةمتوسطة، تنطبق عليه بدرج ةتنطبق عليه احيانًا، تنطبق عليه بدرج

 نة البحث.عي  إلى  ان تصاغ الفقرات بلغة مفهومة بالنسبة  -1
 اكثر من معنى.  الفقرةتحمل  التأكيد على أن ال -2

لحكم على صالحية كل فقرة من فقرات المقياس في قياس لما وضعت ألجله، عرضت  ا و   ،المقياسلتحقق من صالحية  ل  :الصدق الظاهري 
وتوجيهاتهم، وقد حصلت    ،ألخذ بآرائهملوالنفسية    ،والمختصين في العلوم التربوية  ،على مجموعه من الخبراء  ةالباحثة االداء بصورته االولي

 (. %85تفاق أكثر من )إالفقرات على نسبة 
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 ماته:ياس وتعلوضع المقي
ومالئمتها لمجتمع البحث بشكل أفضل، فضاًل   ،وفقراته  ،مدى وضوح تعليمات المقياسعلى  تعرف  ال ن الهدف من هذا التطبيق هو  إ

  ة وطالب  ًا،( طالب60طبق المقياس على عينة تتألف من )  وألجلهجابتهم على المقياس  إعن حساب الزمن الذي يتطلبه المختبرين لغرض اكمال  
التربية تم اختيارهم بطريقة عشوائية من كال فق  من طلبة كلية  التطبيق  المقياس واضحةالتخصصين، وبناء على نتائج    ،د تبين ان فقرات 

 ( دقيقة.35)ما يقارب المقياس  عنمتوسط الزمن المستغرق في االجابة  وكانومفهومة 
 تصحيح المقياس: 
جدًا،   ةكبير   ة( للبدائل )تنطبق عليه بدرج1،2،3،4،5تعطى الدرجات )  إذالعقلية    ةالباحثة التدرج الخماسي لمقياس السع  استعملت
 قليلة(.  ةمتوسطة، تنطبق عليه بدرج ة، تنطبق عليه احيانًا، تنطبق عليه بدرجةكبير  ةتنطبق عليه بدرج

 التحليل االحصائي لفقرات المقياس:
وطالبة من مجتمع البحث، وبعد تطبيق المقياس على   ًا،( طالب60عشوائية من طلبة الجامعة بلغت )  ةتم تطبيق المقياس على عين

دنيا، وبهذا يكون قد   ة( كمجموع%27عليا و)  ة( كمجموع%27)  ةومن ثم رتبت الدرجات تنازليًا ثم أخذت نسب  ،الطلبة  إجاباتالعينة صححت  
 . ةومعامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلي  ة،تمييزية للفقر حسب مستوى القوة البوطالبة    ،( طالباً 108والدنيا )  ،بلغ عدد االفراد في المجموعتين العليا

 ( القوة التمييزية لفقرات مقياس السعة العقلية: 2الجدول رقم ) 

رات
الفق

 

القيمة  الدنيا  المجموعة العليا   المجموعة
الوسط  التأي المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
1 - 4,51 0,63 1,9 0,88 15,27 
2 - 4,24 0,83 2,41 1,39 7,21 
3 - 4,19 1,50 1,73 0,92 11,55 
4 - 3,87 1,02 1,8 1,07 8,9 
5 - 3,8 0,98 2,04 1,3 6,89 
6 - 4,14 0,9 2,14 1,25 8,25 
7 - 4,19 0,98 0,02 0,93 10,26 
8 - 4,07 0,9 2,19 1,16 8,14 
9 - 4,14 0,93 2,90 1,24 8,43 

10 - 4,07 1,17 2,02 0,87 8,96 
11 - 4,29 0,9 2,17 1,02 9,97 
12 - 4,26 0,8 2,29 1,2 8,7 
13 - 4,34 0,85 1,85 0,85 13,19 
14 - 4,51 0,67 2,04 1,22 11,28 
15 - 3,63 1,29 1,85 1,23 6,35 
16 - 3,43 1,22 1,68 0,78 7,71 
17 - 3,9 1,17 1,9 1,11 7,89 
18 - 4,29 0,34 1,88 0,9 13,49 
19 - 3,73 1,18 1,78 0,68 9,12 
20 - 4,34 1,01 1,95 0,13 10,03 
21 - 4,34 0,83 2,21 1,02 11,79 
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22 - 4,34 0,8 1,8 0,92 13,71 
23 - 4,04 1,32 1,63 0,79 10,01 
24 - 4,46 0,77 2,53 1,55 7,11 
25 - 4,04 1,17 2,21 1,29 6,78 
26 - 4,53 0,59 2,31 1,33 9,74 
27 - 4,19 0,87 2,39 1,42 8,9 
28 - 3,75 1,13 1,95 1,04 7,48 
29 - 4,45 0,83 2,63 1,31 7,49 
30 - 4,51 0,67 2,8 1,43 6,89 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس
بالدرجة الكلية للمقياس وبعد المعالجة االحصائية لالستعانة   ةاعتمدت الباحثة معامل ارتباط بيرسون للتعرف على عالقة كل فقر 

معامالت االرتباط بين درجة    وكانت(  0,05ذات داللة احصائية عند مستوى )  اً لفقرات جميعلن معامالت االرتباط  أ( تبين  (spssببرنامج  
 لفقرة بالدرجة الكلية للمقياسدرجة ا ارتباطمعامل   (3(.  جدول رقم ) 0,48/  0,04والدرجة للمقياس بين ) ،كل فقرة

معامل   الفقرة 
 االرتباط 

االختبار 
 التأي

معامل   الفقرات
 االرتباط 

االختبار 
 التأي

1 - 0,48 6,78 16 - 0,25 7,42 
2 - 0,71 12,47 17 - 0,79 15,94 
3 - 0,7 11,92 18 - 0,71 12,33 
4 - 0,54 0,97 19 - 0,62 9,68 
5 - 0,61 9,53 20 - 0,64 10,18 
6 - 0,7 11,95 21 - 0,09 25,56 
7 - 0,72 12,84 22 - 0,72 12,62 
8 - 0,61 9,51 23 - 0,6 9,17 
9 - 0,55 8,05 24 - 0,81 17,04 

10 - 0,68 11,47 25 - 0,48 6,76 
11 - 0,8 16,39 26 - 0,48 6,76 
12 - 0,59 9,07 27 - 0,66 10,77 
13 - 0,58 8,84 28 - 0,51 7,29 
14 - 0,66 10,77 29 - 0,68 11,37 
15 - 0,49 6,78 30 - 0,48 6,3 

  Reliabilityالثبات :    

 اعادة االختبار-1
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ثم اعيد تطبيق المقياس ذاته    ةوطالب  اً ( طالب60إليجاد الثبات على وفق هذه الطريقة طبق المقياس على عينة عشوائية مكونة من ) 
ودرجاتهم    األول،ذاتها، وبعد تصحيح االجابات تم ايجاد معامل االرتباط بين درجات الطلبة في التطبيق    ة( يومًا على العين15بعد مضي )

ياس له استقرار ثابت عبر ن المقإلى أمما يشير    معامل الثبات عال    عد  ي  وألجله (  0,85ارتباط بيرسون فبلغ )   باستعمالفي التطبيق الثاني  
 الزمن. 

 مقياس التحصيل الدراسي االداة الثانية:
( فقرة، 40بلغ عدد فقرات المقياس )و وثباته،    ،هدق استخراج ص  د( لمناسبته أهداف البحث بع2006  الباحثة مقياس )سالم   اختارت

 والمحكمين. ،بعد ان تم عرض المقياس على مجموعة من الخبراء
 المقياس: تصحيح 

( على 1،2،3،4،5الباحثة الطريقة االتية لتصحيح المقياس اذ تم اعطاء البدائل )دائمًا، غالبًا، أحيانًا نادرًا، ابدًا( الدرجات )  اتبعت
 (. 120( بمتوسط فرضي مقداره )250( واعلى درجة هي )40الترتيب وبذلك تكون أقل درجة في المقياس )

 الصدق الظاهري: 
 شرطين اساسيين لعملية القياس. األداءد صدق ع  ي، و ألجلهصادق هو الذي يحقق الهدف الذي وضع ان االختبار ال

 مؤشرات الصدق الظاهري للمقياس:
  ة وطالب  اً ( طالب60قوامها )  ةنووضوح الفقرات في المقياس على عي    ،الفقرات لغرض تعرف مدى وضوح التعليماتو وضوح التعليمات  

تضح  واالمقاييس    عن ستغرقه المفحوص في االجابة  ياخذت بالحسبان حساب الزمن الذي    ةمن طلبة الجامع  ةطالب   (30و)  ًا،( طالب30وبواقع )
 ( دقيقة.35) اإلجابةومفهومة وكان معدل الزمن المستغرق في  ،والفقرات كانت واضحة ،التعليمات أن

 ثبات المقياس: 
 طريقة اعادة االختبار

 ة،( يومًا تحدد طبيعة العين15وإعادة التطبيق بعد مدة زمنية مقدارها )  ،في تطبيق المقياس على عينة ممثلة  األساستعتمد الفكرة  
تم تطبيق المقياس على عينة    اوالسمة المقاسة ومن ثم يحسب معامل االرتباط بين درجات التطبيق الذي يمثل معامل االستقرار عبر الزمن، لذ

اختبرت بالطريقة العشوائية، وتم حساب معمل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين فكان معامل االرتباط   ة وطالب  ًا،( طالب60مكونة من )
 (. 0,87يساوي )

 رابعًا: التطبيق النهائي: 
لتطبيق لفر الخصائص السايكومترية، اصبحا جاهزين  ابعد اكمال اعداد مقياس السعة العقلية وتبني مقياس التحصيل الدراسي وتو 

وطالبة اختيرت الطبقية الطريقة العشوائية    ًا،( طالب60تم تطبيقها على عينة بلغت )  لذاالتي تحقق اهداف البحث من خاللها،    ةينعلى الع
  في آن  ( تم تطبيق المقياسين  واإلنسانيعلمي  ال( والتخصص )اً ناثًا وإحسب متغير الجنس )ذكور بالطبقية من مجتمع البحث وهؤالء موزعين  

 عالقة االرتباطية بينهما. واحد لبيان ال
 الفصل الرابع
 وهي اآلتي: سيتم عرض النتائج وفقًا لألهداف التي يسعى البحث الوصول اليها 

بيق مقياس السعة العقلية ط: قياس مستوى السعة العقلية لدى طلبة الجامعة تحقيقًا ألهداف البحث الحالي قامت الباحثة بتالهدف االول
(   14,45( وانحراف معياري قدره )110,200وطالبة، ثم استخراج متوسط العينة ككل البالغ )  اً ( طالب60البحث البالغ عددهم )على افراد عينة  

التائي لعينة واحدة لمقارنة متوسط الفرضي والبالغ )  لمعولمعرفة مستوى السعة العقلية است التأية المحسوبة 90االختبار  القيمة  ( اذ بلغت 
 ( . 199( ودرجة حرية )0,05)( عند داللة  2,001كبر من القيمة الجدولية والبالغة )(  وهي ا11,140)

 االختبار التائي لعينة واحدة للتعرف على مستوى السعة العقلية  ( يوضح ذلك 4والجدول رقم )
الوسط   العينة 

 الحسابي 
االنحراف  

 المعياري 
الوسط  

 الفرضي 
مستوى  القيمة التائية 

 الداللة 
 الجدولية  المحسوبة 
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60 110,200 14,45 90 11,140 2,001 0,05 

( واالنحراف  165,383الهدف الثاني: قياس مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة اظهرت النتائج ان الوسط الحسابي لهذه العينة هو )
الدراسي  17,65المعياري ) التحصيل  الفرضي    وباستعمال( ولمعرفة مستوى  المتوسط  العينة مع  لعينة واحدة لمقارنة وسط  التأي  االختبار 

(  0,05( عند مستوى داللة ) 2,001من القيمة التائية الجدولية والبالغة )  أكبر( وهي  12,357( اذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )138)
 ( يوضح ذلك االختبار التائي لعينة واحدة للتعرف على مستوى التحصيل الدراسي. 5رقم ) والجدول  ( 199ودرجة حرية )

العين
 ة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوس
 ط الفرضي 

مست  القيمة التائية
 وى الداللة 

المحسو
 بة

الجدولي 
 ة

60 165,38
3 

17,16
5 

138 12,357 2,001 0,05 

والتحصيل الدراسي بصورة عامة، أظهرت نتائج التحليل االحصائي ان معامل ارتباط عينة   ،العقلية  ةبين السع  العالقةالهدف الثالث: لتحديد  
من القيمة   ( وهي اكبر2,781غت القيمة التائية المحسوبة )ل( وب0,343البحث على مقياس العالقة بين المتغيرين، واستخرج معامل االرتباط )

نتيجة التكيف   ( وهذا يعني ان طلبة  الجامعة يتمتعون بمستوى عال  198( ودرجة حرية )0,05( وعند مستوى داللة )2,022التائية الجدولية )
 ( يوضح ذلك  6للخبرات اثناء دراستهم في الجامعة والجدول ) ةاالجتماعي واكتساب الطلب

 حصيل الدراسي بصورة عامة التعرف على عالقه بين السعة العقلية والت
معامل   العينة

 االرتباط
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية  المحسوبة الداللة 

60 0,343 2,781 2,002 0,05 

(  0,311ية والتحصيل الدراسي وفقًا لمتغير الجنس، وقد تبين ان معامل االرتباط للذكور كان )لالهدف الرابع: لمعرفة العالقة بين السعة العق
(  1,96( وهي اصغر من القيمة التائية الجدولية )0,338( في حين كانت القيمة التائية المحسوبة )0,321ودرجة المقياس لعامل االرتباط هي )

(  7ناث في متغيرات البحث والجدول رقم )( وهذا يدل على عدم وجود فرق بين الذكور واال 198( ودرجة حرية ) 0,05وعند مستوى داللة ) 
 حسب متغير الجنس.بوالتحصيل الدراسي   ،لك، طبيعة العالقة بين السعة العقليةيوضح ذ

 معامل العدد  الجنس 
 االرتباط

قياس 
 معامل االرتباط

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة الداللة 

 0,321 0,311 30 ذكور
0,338 1,960 0,05 

 0,229 0,224 30 اناث
 التوصيات:

 من مقياس السعة العقلية على طلبة المرحلة المتوسطة. اإلفادةيمكن للباحثين  -1
المعلومات واستدعائها عند    الكتسابمن اختبار السعة العقلية في البحث الحالي على مدى استقبال الصور الذهنية الترابطية    اإلفادة -2

 الحاجة  

 املقرتحات:
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 اجراء دراسة مماثلة على طلبة المرحلة المتوسطة. -2
 تفعيل برامج لتطوير القدرات العقلية لدى طلبة الجامعة.  -3

 املصادر
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بع حول الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية للشباب في تمر الدولي الراؤ بسلطنة عمان، والمعي نة من الشباب الجامعي في كلية التربية  
 مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي مكتب االنماء االجتماعي، الكويت .
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 (: التحصيل الدراسي، مشاكل وحلول، دار التربية الحديثة، دمشق. 2000حمدان، محمد ) -6
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