
 مستخلص الاطروحة
 

استهدف البحث الحالي تكييف بطارية الاستعدادات الفارقية على طلبة الصف الثالث 

اداة قيطا   كونهطااملتوسطططططططططططططف  اسطططططططططططططتصطدام طا الاي الت بل بطدر طات تحصطططططططططططططيل   الاي الامتحطا  الو ار  

جاهاته  العلمية  العملية الاي موضططططططططططوعية كشططططططططططاعد على  وططططططططططف اسططططططططططتعدادات الطلبة  تحد د ات

 اختيار التصصص املناسب ل  .

بطارية عاملية  بوصططططططططف االباحثة ل ا  دت لعدم   ود مثل هذه الاداة كعد موطططططططط لة تصطططططططط

عند تطبيق ا على عينات  هااسطططططططططططططتصدمد لكثت  مت الدراسطططططططططططططات ال   ا ب د صطططططططططططططد   تا ج ا   بات

 ملطططا تتمت   هطططا الاي  مصتلفطططة مت طلبطططة الطططدراسطططططططططططططططات املتوسطططططططططططططططططة  الاعطططداد طططة  ح  
ت
الجطططامعطططات  ا ا

 اختباراتها بصصا ص سي ومت  ة عالية.

على البيئططة الع اقيططة الاي تطبي  الاسطططططططططططططتعططدادات الفططارقيططة  تكمت اهميططة تكييف بطططاريططة 

اختباراتها على طلبة الصطف الثالث املتوسطف الاي مد نة داداد  اسطتصدام  تا ج ا الاي تحد د  و  

 عت  ،مءالططدراسططططططططططططططة ا  امل نططة ال   تتا
ت
 لقططدراته . ال طططططططططططططا

ت
م  اسطططططططططططططتعططدادات الطلبططة  ميول    القططا

قطططدراتهطططا الاي الت بل بطططدر طططات تحصطططططططططططططيل   الاي الامتحطططا  الو ار  ممطططا  شطططططططططططططططاعطططد الاي تحشطططططططططططططت   وعيطططة 

امللتحقت  بالدراسططططططططططططة املشططططططططططططتقبلية   يادة سشططططططططططططب النجا   التقليل الاي سشططططططططططططب الفوططططططططططططل  ال در الاي 

 الطاقات.

 -لت بل( اتبعد الباحثة الخطوات آلاتية:ت ال دالت  )التكييف،  ا تحقي  هذل  

( اختبارات 8امل و ة مت ) 1990ع ضططد بطارية الاسططتعدادات الفارقية املت  مة للعام  -1

على  مي   %100الاتفا  ب شططبة  كا على مجموعة مت الخب اء.  الاي ضططوء ماحااته  

ختبطططار  م  البيئطططة الع اقيطططة الاي ا  الفق ات الا دعض التعطططد ات اللاويطططة بمطططا  تمطططا ططططططططططططط 

 الاستدالل اللفاي  املي ا ي ي.

  طالبة اختت  ا 80طبقد الباحثة البطارية على عينة اسطططتطاعية ت و د مت ) -2
ت
( طالبا

باالسطططططططلوي الطبقي العوطططططططواملي مت املدار  املتوسططططططططة  الثا وية مو عت  على مد  يات 

 ات الت بيطططة العطططامطططة الاي مطططد نطططة داطططداد.  مت خال التطبي  ات ططططططططططططط  بطططا  كعليمطططات  الق

 مت  عدد الجلشططططططططططططات الا مة   حددالاختبارات  ميع ا  اضططططططططططططحة لدي املجيبت  عل ها. 

 للتطبي .

  طططططالبططططة 418د الق ات الاختبططططارات دعططططد تطبيق ططططا على عينططططة مللفططططة مت )لططططحل -3
ت
( طططططالبططططا

اختت  ا باالسلوي الطبقي العوواملي مت املدار  املتوسطة  الثا وية ضمت املد  يات 

( ا را  ا ابة لعدم ح ططططططططططططور الطلبة  لشططططططططططططات 8) اسطططططططططططط بعدت فشطططططططططططط ا.   عد التطبي  

التطبي  الار   بصططططططططططورة مشططططططططططتم ة الاصططططططططططبت عدد ا را  الا ابة ال   خ ططططططططططعد للتحليل 

 . رقات( 410الاحصاملي )



لفق ات الاختبارات  ،الخصططططا ص الشططططي ومت  ة )صططططعووة،  تميت ،  صططططد ( اسططططتص  د -4

 ( الق ة.58) تال   الاي ضوء  تا ج ا اس بعد

 الخصا ص الشي ومت  ة لاختبارات املتمثلة بصد    بات اختباراتها. التحق  مت -5

  ات آلاتية:التحققد الباحثة مت صد  الاختبارات مت خال امللش

 بواسطة تحكي  الخب اء لفق ات البطارية. تحق الصد  الااه  :   -أ

لشططططططططي ومت  ة لفق ات الاختبارات امت خال حشططططططططاي الخصططططططططا ص  تحق صططططططططد  البناء:  -ي

  ميع ا.

ذلك باالعتماد على متوسطات كوبعات كل م و  مت امل و ات  تحق الصد  العاملي:  -ج

ال شطططططططططططططعططة بطاسطططططططططططططتصططدام التحليططل العططاملي  وط يقططة التططد ي  املتعططامطد ل ططا    معتمططدة على 

 الحد د الد يا )لكتما ( الاي تحد د الفق ات امل وبعة.

بططاالعتمططاد على الصططططططططططططططد  الت بل : اعتمططدت البططاحثططة الاي تحق  هططذا النو  مت الصططططططططططططططد   -د

 بت  الطططدر طططة ال ليطططة على كطططل اختبطططار مت اختبطططارات 
ت
معطططامطططل الارتبطططاح الطططدال احصطططططططططططططططا يطططا

 وت  در ات الطلبة على كل مادة دراسططية الاي الامتحا  الو ار   ذلك باختيار  ،البطارية

  طالبة 200عينة مللفة مت )
ت
 اختت  ا بالط يقة  فش ا.( طالبا

 اتططم مت خال اسطططططططططططططتصططدام الط ا   الا  ت ملشطططططططططططططختبططارات امططا اليمططا  صص  بططات الا  

 -آلاتية:

(، 0.78(، )0.72(، )0.75التجز ة النصطططططططططططططفية:  كا د قيمة معامل الثبات لاختبارات ) -أ

 ( على التوالي.0.82(، )0.84(، )0.85(، )0.88(، )0.72(، )0.74)

، (0.84، )(0.83(، )0.84ري واردسو :  كا د قيمة معامل الثبات لاختبارات )   يودر  -ي

(0.80( ،)0.79( ،)0.85( ،)0.90( ،)0.97( ،)0.96.) 

 

اسططتص  د الباحثة الخطا املعيار  لاختبارات مت خال معامات الثبات الاي الفق تت   -6

 )أ   ي(.

 هو الت بل بتحصطططططططططططططيططل طلبططة الصطططططططططططططف الثططالططث  ،   تحققططد البططاحثططة مت ال ططدف الثططاسي -7

ة عل ه  مشطتصدمة معادلة يارقاملتوسطف مت خال اسطتصدام بطارية الاسطتعدادات الف

الا حططدار املتعططدد الاي الحصطططططططططططططول على النتططا   ال   اة  ت ا  هططذه البطططاريططة قططد تن ئططد 

 -اختباراتها بدر ات تحصيل طلبة الصف الثالث املتوسف ل ل مادة دراسية  كاآلكي:

 اختبار  الاستدالل اللفاي،  استعمال اللاة )تهجئة(. -الت بية الاسامية -أ

 اختبار  الاستدالل اللفاي،  استعمال اللاة )قواعد(. -ويةاللاة الع   -ي

 اختبارات الاستدالل اللفاي،  املج د،  استعمال اللاة )قواعد(. -اللاة الا  لت  ة -ج

 اختبارات الاستدالل اللفاي،  العدد ،  املج د. -ال ياضيات -د



 اختبار  الاستدالل اللفاي،  املي ا ي ي. -الا تماعيات -هط

 الاستدالل اللفاي،  املج د. ختبار  ا -الكيمياء - 

 الاستدالل اللفاي،  العدد ،  املي ا ي ي. تباراتاخ -الفت  اء - 

 اختبار  الاستدالل اللفاي،  العدد . -الاحياء - 

د خ  ططططططد البططططططاحثططططططة دعططططططدد مت التوصطططططططططططططيططططططات قططططططعلى  تططططططا   البحططططططث الحططططططالي ال  ونططططططاءت  

  املقت حات. التوصيات  الاست تا ات 

 


