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 في الأقسام التالية:  Sam Sampleالتقرير الأساسي يقدم نتائج  

 

 . دليل استخدام هذا التقرير 1

 المقدمة  ■

 التقرير الأساسي ■

 التقارير المساندة  ■

 شريحة القياس المستخدمة  ■

 فهم الرسوم البيانية والجداول  ■

 

 . الاستدلال اللفظي التحليلي2

 تعريف المقياس ■

 وصف النتائج  ■

 الرسم البياني  ■

 

 . الاستدلال الرقمي التحليلي3

 تعريف المقياس ■

 وصف النتائج  ■

 الرسم البياني  ■

 

 . ملخص النتائج 4

 الرسم البياني  ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعتبر نتائج هذا التقرير سرية، وهي للاستعمال فقط تحت إشراف اختصاصي متدرب. لذلك يمنع نسخ التقرير أو توزيعه أو كشف 

 لغير المصرح لهم.  محتوياته 

 

ينشأ هذا التقرير من اختبار قدرات حيث يجب أن تفسر نتائجه في ضوء أدلة أخرى مؤيدة والمكتسبة من ردود المرشح، وفي سياق 

الدور المعني. يجب الأخذ في الاعتبار بيانات أخرى مثل تقييم أداء المرشح وخبراته العملية ودوافعه واهتماماته وقيمه وشخصيته  

راته. على هذا النحو فإن ناشري هذا الاختبار وموزعيه لا يمكنهم تقبل أي مسؤولية )مباشرة أو غير مباشرة( تجاه القرارات  ومها

 المتخذة بناء على المعلومات الواردة في هذا التقرير أو تجاه عواقب تلك القرارات. 

 

 تـنـبـيــه

 جدول المحتويات 
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 المقدمة 

طلب اتخاذ قرارات منطقية استناداً إلى معلومات معقدة. وقد تم  الاستدلال التحليلي قدرة أساسية لجميع الأدوار التي تت

تطوير اختبار الاستدلال التحليلي لقياس هذه القدرة الأساسية. يتكون الاختبار من قسمين: الاستدلال اللفظي التحليلي  

ية والقيادية والتي تساعد على  والاستدلال الرقمي التحليلي، كما يحتوي الاختبار على المشاكل التي لها صلة بالوظائف الإدار

 التمييز بين الأفراد ذوي القدرات العالية. 
 

 يمكن أن يساعد اختبار الاستدلال التحليلي في تحديد الاشخاص القادرون على: 

 مقارنة الأدلة بطريقة منطقية.  ■

 تحديد الاتجاهات والأنماط في البيانات. ■

 إدراك النقاط الرئيسية والجوهرية في الحجج.  ■

 لحجج المعقدة. فهم ا ■

 استيعاب جميع الأدلة المتعلقة بموضوع ما.  ■

 فهم المعلومات الإحصائية والمالية بسرعة.  ■

 معالجة المعلومات بسرعة.  ■

 اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل. ■

 حل المشاكل على نحو فعال. ■

 

ن استخلاص نتائج واستنتاجات منطقية من عند بناء عناصر )أسئلة( اختبار الاستدلال اللفظي والرقمي تم الاهتمام بشكل خاص بضما

الجداول والنصوص من أجل حل الأسئلة بشكل صحيح. وهذا يعني أن الأسئلة تقيم قدرة الشخص على التفكير بطريقة نقدية وبعقلانية  

الأخطاء والتناقضات  من أجل التوصل إلى استنتاجات منطقية من المعلومات اللفظية والرقمية، بدلاً من مجرد تقييم القدرة على تحديد 

 في النصوص والبيانات. 

 

درجات التشخيص الإضافية والمقدمة أسفل الرسوم البيانية للنتائج تمكن المقيّمين من فهم أسلوب استجابة المرشحين للاختبار. هذه  

)نسبة الدقة( عند الإجابة على   المعلومات الإضافية تساعد على تحديد قدرة المرشح على الموازنة بين السرعة )نسبة المحاولات( والدقة

أسئلة الاختبار. ينبغي على المقيّمين أن يضعوا في الاعتبار الحاجة إلى تفسير هذه الدرجات في سياق الدرجات التسعية أو الدرجات 

 المئينية. 

 

 

 التقرير الأساسي 

 ار مستخدماً الأوصاف والرسوم البيانية. التقرير الأساسي يعطي تحليلاً مفصلاً لأداء المرشح على المقاييس المختلفة للاختب 
 

 

 دليل استخدام هذا التقرير
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 التقارير المساندة 

يمكن استخدام المعلومات المكتسبة من هذا التقرير جنباً إلى جنب مع غيرها من التقارير المساندة. التقارير المساندة المتاحة  

 لهذا الاختبار هي: 
 

 التقرير الجماعي 

 مرشحين على المقاييس المختلفة للاختبار في شكل جدول بياني مفصل.التقرير الجماعي يعطي تحليلاً مفصلاً لأداء ال

 

 تقرير المرشح 

القصد من هذا التقرير هو مشاركة النتائج مع المرشح. يقدم التقرير وصفاً مبسطاً لنتائج المرشح دون أن يوفر جداول الرسوم  

 البيانية التي تحتوي على ملخص لنتائج ودرجات المرشح.

 

 

 المستخدمة  شريحة القياس

بحيث يتم عرض النتائج على شكل درجات قياسية تسعية   Sam Sampleيستخدم هذا التقرير شريحة قياس لتقييم نتائج 

(STANINE)  كما هو موضح في الرسم البياني التالي.  2وانحراف معياري يساوي  5.0بمتوسط يساوي 
 

 

 
 

 

 تقرير: تم استخدام شرائح القياس التالية لإعداد هذا ال 

 حجم الشريحة  الشريحة المستخدمة  الاختبار

 GCC & Expats 953 (VCR2الاستدلال اللفظي التحليلي )

 GCC & Expats 970 ( NCR2الاستدلال الرقمي التحليلي )
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 فهم الرسوم البيانية والجداول 

جعله من المهم أن يكون مستخدم  بعض المعلومات المقدمة في هذا التقرير ترد في شكل رسوم بيانية أو جداول، والذي ي 

هذا التقرير قادراً على قراءتها بدقة والاستفادة من المعلومات الواردة فيها. تستخدم العناصر التالية لتقديم النتائج في الرسوم 

 البيانية والجداول: 
 

 الوصف العنصر 

 الدرجة الخام عبارة عن مجموع درجات الأسئلة لعامل معين. الدرجة الخام 

 عدد الأسئلة التي حاول المرشح الرد عليها بغض النظر عما إذا كانت الإجابات صحيحة أم لا.  حاولاتالم

 الدرجة التسعية 

الدرجة التسعية هي مقياس موحد تستخدم لمقارنة نتائج المرشحين. للدرجة التسعية متوسط 

نقاط في الرسم  9من . تقدم هذه النتيجة على شكل مقياس 2وانحراف المعياري يساوي  5.0يساوي 

 البياني للنتائج. 

 (SEm) الخطأ المعياري للقياس

الخطأ المعياري للقياس هو مقياس للنطاق الذي ضمنه تقع الدرجة الافتراضية "الحقيقية" للفرد  

. يوضح الخطأ المعياري للقياس في الرسوم البيانية للنتائج على شكل عمود  68بنسبة احتمال ٪

 رشح. أفقي يحيط بدرجة الم

 الدرجة التائية 

هي درجة معيارية أخرى تستخدم لمقارنة نتائج المرشح. وهي مشابهة للدرجة التسعية إلا أن لها  

، وتقدم هذه النتيجة كقيمة عددية في الرسم 10وانحراف المعياري يساوي  50متوسط يساوي 

 البياني للنتائج. 

 الدرجة المئينية 
في العينة الذين يسجلون أقل من درجة خام معينة. تقدم  قيمة تعكس النسبة المئوية للأشخاص 

 في الرسم البياني للنتائج. 100و  0هذه النتيجة كقيمة عددية بين 

 هي النسبة المئوية لعدد الإجابات الصحيحة على العدد الإجمالي لأسئلة الاختبار.  ٪ الإجابات الصحيحة 

 ٪ المحاولات
ي حاول المرشح الإجابة عليها على العدد الإجمالي لأسئلة هي النسبة المئوية لعدد الأسئلة الت

 الاختبار. 

 هي النسبة المئوية لعدد الأسئلة التي حاول المرشح الإجابة عليها على عدد الإجابات الصحيحة. ٪ الدقة 
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 تعريف المقياس 

قدة. يتألف الاختبار من مجموعة  يقيم اختبار الاستدلال اللفظي التحليلي قدرة الشخص على تحليل النصوص اللفظية المع

أسئلة تركز على استخلاص النتائج المنطقية من فقرات النص. يقيس هذا الاختبار القدرة على الفهم الصحيح للتقارير  

والتعليمات المكتوبة، بالإضافة إلى قياس القدرة على دقة التوصل إلى النتائج المترتبة على المعلومات المتضمنة في هذه 

 رغم أن هذا الاختبار هو قياس للقدرة على الاستدلال والتحليل إلا أن نتائجه ربما تتأثر بالتحصيل العلمي للفرد. النصوص. 
 

 وصف النتائج

على تقييم النصوص المكتوبة بطريقة بالغة التعقيد   Sam Sampleأظهرت نتائج اختبار الاستدلال اللفظي التحليلي أن قدرة 

ة بشريحة القياس مما يرجح أن قدرته مماثلة لقدرات معظم أفراد الشريحة. هذه النتيجة تدل على  في نطاق المتوسط مقارن

أنه قادر على فهم التقارير والتعليمات المكتوبة رغم أن ذلك قد يستغرق منه وقتاً أطول قليلاً من غيره. إلى جانب ذلك فإن 

 اً. لديه القدرة على شرح المفاهيم المعقدة بدرجة واضحة نسبي
 

 

 
 

 الشريحة المستخدمة: 

 GCC & Expats 953الاستدلال اللفظي التحليلي = 

 

  ٪ الدقة  ٪ المحاولات ٪ الإجابات الصحيحة  الوصف المقياس  

 VCR2 39 82 32 الاستدلال اللفظي التحليلي  

 

 ٪ المئينية التائية  9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولات  الخام  الوصف  قياس الم

VCR2 

 

 الاستدلال اللفظي التحليلي 

 

13 

 

33 

 

48 

 

43 

 

5 

 

 الرسم البياني

 الاستدلال اللفظي التحليلي
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 تعريف المقياس 

بار الاستدلال الرقمي التحليلي قدرة الشخص على الاستخدام المنطقي والعقلاني للمعلومات الرقمية التي تقدم في  يقيم اخت 

صورة جداول. يتألف الاختبار من أسئلة تقيم فهم الشخص لمجموعة متنوعة من البيانات الرقمية، والتي تشمل بيانات أسعار 

ء، ومثال على ذلك أسعار الصرف ومعدلات التضخم وميزانيات الإدارات... إلخ.  الأسهم والمؤشرات الاقتصادية ومؤشرات الأدا

ولتقييم فهم الشخص لهذه الجداول فإنه يتطلب منه تحديد التوجهات والأنماط في الجداول، وأداء بعض العمليات الحسابية  

 أو التقديرية البسيطة بناء على انتقاء للمعلومات المناسبة من كل جدول.

 تائجوصف الن

في اختبار الاستدلال الرقمي التحليلي أعلى من المتوسط بمقدار بسيط مقارنة بشريحة القياس، مما   Sam Sampleكان أداء 

يظهر بأن لديه القدرة على فهم وتحليل البيانات الرقمية بنفس كفاءة معظم أفراد الشريحة أو أكثر قليلاً. هذه القدرة تمكنه من 

والمضامين التي تكمن في البيانات الرقمية التي تقدم على شكل جداول. بالتالي فإنه قادر على مواجهة   استنتاج المدلولات 

 المتطلبات اليومية لأي وظيفة تحتاج إلى التعامل مع المعلومات الرقمية واتخاذ القرارات بناء على هذه البيانات والمعلومات. 
 

 

 
 

 الشريحة المستخدمة: 

 GCC & Expats 970الاستدلال الرقمي التحليلي = 

 

  ٪ الدقة  ٪ المحاولات ٪ الإجابات الصحيحة  الوصف المقياس  

 NCR2 48 100 48 الاستدلال الرقمي التحليلي  

 

 ة٪ المئيني ة التائي 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولات  الخام  الوصف  المقياس 

NCR2 

 

 الاستدلال الرقمي التحليلي 

 

12 

 

25 

 

54 

 

67 

 

6 

 

 الرسم البياني

 الاستدلال الرقمي التحليلي
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 ٪ المئينية التائية  9 8 7 6 5 4 3 2 1 المحاولات  الخام  الوصف  المقياس 

VCR2 

 

 الاستدلال اللفظي التحليلي 

 

13 

 

33 

 

48 

 

43 

 
NCR2 

 

 دلال الرقمي التحليلي الاست

 

12 

 

25 

 

54 

 

67 

 

6 

 

5 

 

 الرسم البياني

 ملخص النتائج

 


