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أ

اإلهداء

أهدي مثرة جهدي إىل أمي حفظها اهللا وأطال يف عمرها وأبقاها يل ذخرا ما حييت.

إىل روح والدي الغالية رمحه اهللا .

إىل كل إخويت وأخوايت.

إىل أخي وصديقي  عبد احلليم

إىل كل طالب علم على وجه هذه األرض.

اية مشواري إاالبتدائية و إىل كل أساتذيت الذين درسوين منذ أن وطأت قدماي املدرسة  ىل غاية 

الدراسي والذين أكن هلم كل االحرتام والتقدير.

.إىل أصدقائي كل واحد بامسه



ب

تقديرشكر و

جل الذي وفقين الجناز هذا العمل املتواضعوبداية الشكر هي  هللا عز

على قبوله اإلشراف على "بشريبن طاهر "الدكتورجلزيل إىل أستاذي املشرف اكما أتوجه بالشكر
ا علي واليت طروحة هذه األ تنم وعلى توجيهاته القيمة والبناءة ومساعداته املتواصلة اليت مل يبخل 

النهائية.ىل غاية مراحله وإم الكبري الذي أواله هلذا البحث منذ بدايتهعلى االهتما

وسعيدة ،تتيار ، بوالييت سيدي بلعباسالشكر أيضا للفرق العاملة مبركز التوجيه املدرسي واملهين 
م يف تطبيق أدوات البحث ومجع معطياتهعلى م ساعدا

األطروحةكما ال يفوتين أن أشكر األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الذين قبلوا عناء قراءة هذه 
اومناقشته

.نسي بالشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد يف اجناز هذا البحثأدون أن 



ج

ملخص البحث

وىل ث الصورة.أ. على تالميذ السنة األللذكاء املستوى الثال)كاتل(تقنني اختبارإىلهدف البحث احلايل ي
هخصائصالكشف عن من خالل،سعيدة)تيارت،(سيدي بلعباس،الغرب اجلزائري ثانوي ببعض واليات 

ومن مثة استخراج املعايري اخلاصة ،وتبيان مدى اتفاقه مع شروط االختبار اجليد(الصدق،والثبات)السيكومرتية
للذكاء تبعا ملتغري اجلنس.)كاتل(الفروق يف اختبار (للذكور واإلناث) باإلضافة إىل التعرف علىبالعينة

.وتيارتسيدي بلعباس، سعيدة كل من والية ة من ثانويات  ) تلميذ وتلميذ1112(مشلت عينة البحث

(أ)اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة يف فتمثلت البحث أما أداةومت االعتماد على املنهج الوصفي،
التحصيل على الطالبكما اعتمد ،)2004(وآخرونوالذي نقله إىل البيئة العربية فؤاد أبو حطب (ب)والصورة 

حبكم استعمال مستشاري التوجيه اختبار كاتل يف عملية اختيار يف مادة الرياضياتالدراسي العام والتحصيل 
:يليماإىلالبحثنتائجخلصت و ،ختصصات للتالميذ

.يف التحصيل الدراسيمقبول مع اخنفاض يف القدرة التنبؤيةمبستوى صدق يتمتعللذكاءاختبار كاتلأن

ثبات مقبول.يتمتع اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة.أ. مبستوى - 1
تتدرج مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة.أ.وفقا ملعامل السهولة والصعوبة.- 2
تتمتع مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة.أ.بقدرة متيزية.- 3
تتمتع مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة.أ.بتباين مقبول.- 4
متغري اجلنس إىلكاء املستوى الثالث الصورة.أ.تعزىاختبار كاتل للذ يفإحصائيادالة ال توجد فروق- 5

.وإناث)(ذكور 
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المقدمة

1

:ةممقد

& Carlier(يعرف الذكاء يفحيثة السلوكيةالعقليالذكاء أحد أهم مظاهر احلياة ميثل

Ayoun,2007 :p33( رد، فهم على أنه: " قدرة عامة، تضم التفكري، التخطيط، حل املشكالت، التفكري ا
أحد املوضوعات وطرق قياسهالذكاءل دراسةثمت"، حيث األفكار املعقدة، التعلم السريع والتعلم من اخلربات

من اليت سامهت يف تطور علم النفس وانتقالهخاصة مع توسع حركة القياس النفسي،النفسالرئيسية يف علم 
دفعت علماء النفس إىل السعي لتكميم اخلصائص النفسية املختلفة من ذكاء واجتاهات الكيف إىل الكم و 

دف تفسري الظواهر وفهمها.ك الوغريها من اخلصائص املؤثرة على السلو  بشري 

تولفتم النفسعلالباحثني يف امهتمامنحيزا كبريايعترب قياس الذكاء من املواضيع اليت أخذت إذ 
انتباههم بشكل واضح نظرا لالختالف يف حتديد مفهومه فمنهم من يقول باعتباره ذكاء واحد عام مقابل 

)، حيث سعوا إىل تصميم مقاييس 1983يؤيدون فكرة تعدد الذكاء خاصة مع ظهور نظرية جاردنر (آخرين
متنوعة لدراسته وقياسه مثل مقياس بينيه، مقياس وكسلر، كاتل للذكاء وغريها من املقاييس اليت تقيس هذه 

دف وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب أي وضع كل فرد يف جم ال يتالءم مع قدراته القدرة العقلية 
العقلية.

بتوفري كم ورصيد هائل من املعلومات يعلى الرغم من النجاح الذي حققته حركة القياس النفسي والعقلف
يف قياس الذكاء، إال أنه مل خيلو من بعض االنتقادات متثلت أساسا يف درجة مصداقيتها وموضوعيتها غري 

يف هذا الصدد و الثقافة تؤثر يف املقاييس اليت أعدت لقياس الذكاء، حيث أن.املتحررة من الرواسب الثقافية
"كاتل"حاول بعض الباحثني بناء مقاييس غري متحيزة لعامل الثقافة، لعل أشهر هذه االختبارات اختبار 

)James McKeen Cattell(للذكاء املتحرر من عامل الثقافة، الذي أعده العامل األمريكي رميوند كاتل

)1963-1961(بالواليات املتحدة األمريكية مابني عام 

أخرى غري باإلضافة إىل تصميم وبناء االختبارات جند عملية تقنني هذه االختبارات وترمجتها إىل بيئات
وملا كانت احلاجة املاسة إىل مثل هذه املقاييس جلأ الباحثون العرب إىل .م هلا املقياسالبيئة األصلية اليت صم

م احمللية واالستفادة منها يف جم ال التقييم والتقومي تقنني اختبارات الذكاء العاملية ألجل استخدامها يف بيئا
.لفحصوالتوجيه وا
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ويف ، يف حدود اطالع الطالباجلزائرية قليلةوتعترب عمليات التقنني يف البيئة العربية وباخلصوص يف البيئة 
دف تزويد الرصيد املعريف يف جمال تكييف و  تقنني خضم هذا الطرح حاولنا تسليط الضوء على هذه العملية 

ذا النوع من االختبارات االختبارات النفسية مىت  الستخدامها،وإثراء املكتبة اجلزائرية وتزويد ذوي االهتمام 
وهو اختبار كاتل تقنني أحد اختبارات الذكاء. وبالتايل هدف هذا البحث إىلة يف ذلككانت هلم احلاج

يعد اختبار كاتل للذكاء من االختبارات النفسية العقلية اليت حظيت إذ.لذكاء املستوى الثالث الصورة (أ)ل
والرتبوية ويف الوطن العريب بصفة خاصة، من حيث تطبيقها يف البحوث النفسية بشهرة يف العامل بصفة عامة

.واستعماهلا يف التشخيص

االختبارات أحديعدوهو)،Gتقيس العامل العام (للذكاء من االختبارات اليت"كاتل"يعترب مقياس 
4( األول منها املرحلة العمرية منيغطي ) مقاييس3االختبار من (يتكونحيث ،الثقافةثارآاملتحررة من 

أما املقياس الثالث فيستخدم مع ،)13إىل 8(املرحلة العمرية منواملقياس الثاين يغطي،) سنوات8إىل 
، كما أن كل مقياس حيتوي على اختبارات فرعية فاملقياس األول سنة)13األفراد الذين تتجاوز أعمارهم (

ات، التصنيف، املتاهات، االستبدال أو التعويضيضم االختبارات الفرعية التالية:  أما املقياس الثاين املشا
.الشروط،املصفوفات،التصنيف،السالسلوالثالث فيضم االختبارات الفرعية التالية:

اتلكختبار الذكاء  اخلصائص السيكومرتية الالكشف عنمن خالل الدراسة احلاليةوعليه حاولنا 
(cattell)يف معرفة العالقة بني الدراسة هذه تتجلى أمهية. حيث املستوى الثالث يف ضوء عدة متغريات

تساهم ، كما والتحصيل الدراسي العام والتحصيل يف مادة الرياضياتاختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث 
إذا ما تأكدنا ،عملية التقنني يف مساعدة مستشاري التوجيه على اختيار ختصصات علمية للتالميذ عن قناعة

مقياس قننيتولعل هذا ما دفعنا إىل.وصالحيته على البيئة احملليةختبار كاتل للذكاءكومرتية اليمن املعامل الس
.لذكاء املستوى الثالث الصورة (أ)كاتل ل

متاشيا مع هذا األساس النظري والتصور املعريف للبحثالدراسةجوانب جل اإلملام واإلحاطة بكل أومن 
فصول هي :سبعةقسم إىل 

على كما يشتمليته ودواعي اختيار املوضوع،  الفصل األول ومت فيه التعريف بالبحث ومشكلته، أهدافه، أمه
وحدودها الزمانية واملكانية.بحثم اإلجرائية اليت جاءت يف الاملفاهيتعريف 
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مفهوم ت تناولعناصرمخسةتضمنحيث نظريات واختبارات الذكاءفكان بعنوانأما الفصل الثاين 
اختبارات الذكاء.، وأخريا العوامل املؤثرة يف الذكاء، أنواع الذكاء، نظريات الذكاء، الذكاء

: ة عناصر هيوقسم هو اآلخر إىل مخسكاتل للذكاءماهية اختبار  والفصل الثالث جاء حتت عنوان 
من خالل تقنني اختبار كاتل يف الدراسات السابقةبنية اختبار كاتل،، لفية النظرية الختبار كاتل للذكاءاخل

يف اختبار كاتل للذكاء، استخدام عرض أهم مقاييس واختبارات الذكاء اليت مت تقنينها يف الوطن العريب
.تعقيب على الدراسات السابقةمث القةالدراسات الساب

لتقنيات وخطوات تقنني االختبار من خالل التطرق إىل مفهوم تقنني أما الفصل الرابع فتم ختصيصه

.قياس الصدق والثبات والكشف عن املعايري، وانتهى بتعقيباملتمثلة يف االختبار، مث خطوات تقنني االختبار،

نهج الدراسة، جمتمع البحث، ممت تناولوفيه ،إلجراءات املنهجية للبحثخمصص لفصل اخلامسوجاء ال
بعدها تطرقنا ،وصف لعينتها وحدودها الزمانية واملكانيةو أهدافهاهم أاألوىل والثانية و مث الدراسة االستطالعية

مث تناولنا انية واملكانية،وصف عينتها وحدودها الزمو األساسيةإجراءات الدراسة االستطالعية مث الدراسة إىل 
املعاجلة اإلحصائية.وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومرتية، إجراءات تطبيق الدراسة األساسية، 

تفسري فقد متحور حولسابع، أما الفصل الاتساؤالنتائج الدراسة حسب لعرض تضمنسادسوالفصل ال
.وتوصياتمث اختتم البحث باستنتاجات عامة ،نتائج البحث
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:مشكلة البحث-1
ستويات خمتلفة فردية مليقوم على املقارنة الدقيقة ، الذياحملرك لعلم النفسالعصب يعترب القياس النفسي 

ومجاعية، كما يشمل مجيع ميادين علم النفس وعلوم الرتبية دون استثناء.
علم النفس املعريف وبالتحديد يت كان هلا السبق يف جمال القياس جندالنفس الميادين علممن بنيإن 
العقول، على ضعافالنفس يف القرن التاسع عشر اهتمامات علم كزت تر اإذ .قياس التخلف العقليموضوع 

.واجلنونالضعف العقليكل من لتفريق بني  لبناء مقاييس للتشخيص والتصنيف مت إذ
الالقام ققد  عام (j.esquirol)اسكرول جاء بهما ولعل أمهها،عديد من العلماء بإسهامات يف هذا ا

فرانسيس جالتون و ،)2004(إمساعيل،وبني املضطربني نفسيافرق بني املتخلفني عقلياالذي)1840(
)GaltonFrancis (تصنيف "لفروق الفردية، حيث قام بنشر كتابملفهوم االذي يعترب املكتشف احلقيقي

.)2007(فرج،)1869(عامالرجال وفق مواهبهم الطبيعية" 

ختبار االلفظ بجاء، الذي )James McKeen Cattell(س ماكني كاتليمجيف وقت الحقظهرو 
واختربهم ركيو حيث طبق االختبارات النفسية على طالب جامعة كولومبيا بنيو ،(Test mental)عقليال

بسلسة من االختبارات صممت لقياس حركات بسيطة.

أشارت اجلمعية األمريكية لعلم النفس إىل أمهية دراسة الفروق الفردية، حيث قامت )1895(عام يف 
اهتماماتقائمةالذكاءموضوعتصدر.)2012(معمرية،أحد أهم أفرادها"كاتل"بتشكيل جلنة كان 

القياس النفسي.
رأى أن إذ،(Binet)العامل بينهاهتماما كبريا مبوضوع الذكاء وقياسه الذين أولوامن بني العلماءأيضاجند

مفتاح قياس الذكاء هو الرتكيز على العمليات العقلية العليا بدال من العمليات الدنيا املتمثلة يف الوظائف 
معتقدا أن القدرة العقلية تنمو )1905(عام "بينه للذكاء"احلسية البسيطة، حيث توج عمله بتطوير مقياس 

من األسهل إىل تتدرجختبارات اليت تقيس الذكاء مع الطفل بقدر نضجه، مما دفعه إىل بناء جمموعة من اال
.)2007األكثر صعوبة (فرج،
وكسلر "اسم مقياس أطلق عليه )1939(راشدين عام لللقياس الذكاء سأول مقيا"وكسلر"بعد ذلك أعد 

لذكاء الراشدين واملراهقني، الذي شهد عدة مراحل وصور خمتلفة بغية تغطية جوانب القصور اليت يعاين "بلفيو
.س الذكاء الفرديييامنها مقياس ستانفورد بينه وغريه من مق
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مان ري لويس تو ،)Spearman(سبريمان إسهامات تشارلسجند إىل جانب هؤالء 
)TermanMadisonLewis( عام العاملني يف الذكاءنظرية"سبريمان"قدمحني؛)إىل، مقسما إياه )1904

فيهاقاماالختبارات العقلية، حولالدكتوراه ه يفموضوعفأعد مان ري لويس ت، أما عامل عام وعوامل نوعية
تمع األمريكيشرع يف اس بينه، و نشر ترمجة ملقيب تكونمستخدما عينات أمريكية تتقنني مقياس بينه على ا

طفل من أطفال املدارس.)2300(من 
تطوير اختبارات مجاعية لقياس الذكاء، بعد علىمع جمموعة من الباحثني )Berex(بريكسعملكما 

خالل احلربني العامليتني األوىل والثانية)Beta TestandAlpha Test(ذلك جاءت اختبارات ألفا وبيتا 
.)2007(فرج،

ملعلومات توفري كم ورصيد هائل من ايف يحققته حركة القياس النفسي والعقلعلى الرغم من النجاح الذي 
ة هذه وموضوعية يف درجة مصداقياملتمثلة مل خيلو من بعض االنتقاداتذلكقياس الذكاء، إال أنل

أبناء الفئات االجتماعية امليسورة احلال أنحيث كشفت بعض الدراسات بعامل الثقافة،وتأثرهااالختبارات 
تتحصل على معامالت ذكاء تتجاوز يف متوسطها معامالت ذكاء أمثاهلم املنحدرين من الفئات االجتماعية 

).1997(دويدار،الفقرية

azuma &,1997;yang & sternberg;2001(Grigorenko et al;دراسةأثبتتكما

kashiwagi,1987)أن معتربة ،أوجه الشبه واالختالف يف مفهوم الذكاء عرب الثقافات)2012(فتحي، يف
حامد عبد السالم أشارحيث،النفسيةتؤثر يف املقاييسوبالتايلالثقافة والسياق يؤثران يف مفهوم الذكاء، 

ضرورة إىل حمليات مقننة الكشف عن مدى وجود مقاييس واختباراإىليف دراسته اليت هدفت )2003زهران (
مقاييس على باخلصوصر ـــهذا العامل الذي يؤث،تلغي أثر عامل الثقافةبناء وتكييف مقاييس حمليةو إنشاء
حتليل التحيز الثقايف يف اختبار كاتل، ت إىلهدفدراسة له ) يف1986(نينيتبرز أذات السياقويف .الذكاء

تمعقام فيها بتقنني األمريكي والنيجريي واهلنود، لتتوصل النتائج إىل وجود االختبار على عينات خمتلفة من ا
.)2008جراد،أبو (اتفاق كبري يف التحيز الثقايف ملفردات االختبار يف البيئات املختلفة

تدريج اختبار كاتل الغري متحيز ثقافيا "املعنونة ب)1999(إضافة إىل ذلك جند دراسة  هشام فتحي 
حترر تقديرات صعوبة القدرات من باقي توصلت نتائجها إىل، "منوذج راشللذكاء (املقياس الثاين) باستخدام 

مفردات االختبار، وحترر تقديرات قدرة الفرد عن مستوى العينة املستخدمة يف حتليل وحترير قدرات األفراد عن 
.)2008راد ،بنود االختبار (أبو ج
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أشهرهاحاول بعض الباحثني بناء مقاييس غري متحيزة لعامل الثقافة، تأثري عامل الثقافة عمال على جتنب
James McKeen(اختبار كاتل للذكاء املتحرر من عامل الثقافة، الذي أعده العامل األمريكي رميوند كاتل

Cattell( بالواليات املتحدة األمريكية مابني عام)املتكون من ثالثة مقاييس األول يغطي )1963- 1961 ،
سنة إىل 13(، والثالث من )سنة13سنوات إىل 8(، الثاين من )سنوات8-4(املرحلة العمرية املمتدة من 

والقدرة العقلية العامة ،قلم اليت تقيس العامل العامالورقة و المن اختبارات ختبارإذ يعد هذا اال،)مرحلة الرشد
والتعلم املدرسي املؤثرات االجتماعيةبيتأثرال فهو بالتايل االنتماءات الثقافية املختلفة،من ذوي

.)2015(امطانيوس،
يف لعريب بصفة خاصة، من حيث تطبيقهبشهرة يف العامل بصفة عامة ويف الوطن اي هذا االختبار حظ

محد "أمت نقل املقياس الثاين إىل اللغة العربية من قبل إذ ،البحوث النفسية والرتبوية واستعماهلا يف التشخيص
).2015يف مجهورية مصر العربية (أمطانيوس،"عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفار

كموضوع رئيسي يف حماولة لتقنينه أو كأداة الباحثني يف اجناز أحباثهم سواءاعتمد عليه العديد منكما
إذ توصلت دراسة ا يتمتع به من دالالت صدق عالية يف البيئات الغربية والعربية. نظرا ملاضمنهيندرج حبثية 

قدرة عالية من يتمتع بD48كاتلاختبار التنبؤ بالتحصيل عن طريقأن إىل) 1976شيسوم وهنيس (
)100(على عينة قوامها البيئة املصريةيف تقنينهبفؤاد أبو حطب وآخرون فقد قام الصدق. أما يف البيئة العربية

باإلضافة إىل مصر مت .)2004،وآخرونفرد، حيث توصلوا إىل دالالت صدق وثبات عالية (أبو حطب
،)2005،2006(" عبد اهللا مهدي صوان"دراسة من خاللتقنني االختبار يف بيئات خمتلفة كالبيئة الليبية 

الختبار رافن يف دراسات اعتمدت عليه كمحك إىلباإلضافةحيث قام بوضع معايري خاصة بالبيئة الليبية
ذلك ك،مقبولةأثبتت من خالهلا وجود دالالت صدق حمك)2008ندى الساحلي (لالبيئة الفلسطينية 

اليت هدفت إىل البحث يف العالقة بني الذكاء السائل والذاكرة القصرية مطبقة )2002(دراسة رامسي وبراندال
طبقت اختبار كاتل للذكاء ملعرفة تأثري طول الرضاعة على النمو )2004(وآخروندراسة غومز و اختبار كاتل،

اخل من الدراسات اليت طبقت اختبار كاتل.العقلي لألطفال حىت عمر العامني...
إن توظيف ف،اجلزائريفواإلرشاد والتوجيه املدرسي واملهينعلم النفس املدرسي والرتبويجمالأما 

أصبح شيئا إلزاميا وضروريا ملعرفة خصائص وميول وقدرات ،يف العملية الرتبوية واإلرشاديةاالختبارات النفسية
م يف فهم إمكانأمن التالميذ م، وتوجيههم حنو املسار الدراسي واملهين املالئم هلذه االستعداداتيجل مساعد .ا

على ينص 14/03/1992ملؤرخ يف ا631/1241/92رقم أصدرت وزارة الرتبية الوطنية منشورا وزاريا وعليه
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على تالميذ السنة )tf80وkrx34(رفقة اختبارين (أ) استخدام اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة 
ا متحررة ، ومن الرغمم إىل ختصصات السنة الثانية ثانويهجل توجيهأثانوي جذع مشرتك علوم، من األوىل  أ

وإعادة حساب ،من عامل الثقافة إال أن تطبيقها كما هي يف جمتمعنا اجلزائري دون إخضاعها للتقنني والتكييف
بشكل قطعي أثر  الرواسب ال يلغ،ائريةم مع عينات البيئة اجلز لسيكومرتية، واستخراج معايري تتالءخصائصها ا

حيفه بعض ،األصليةاملدرسي واملهين على استخدامه بصيغته واإلرشادمستشاري التوجيه وإقبال،والبيئيةالثقافية
يف رسالة طالبوهذا ما أثبتته دراسة ال،بعامل الثقافةتتأثرهذه االختبارات الصعوبات والتحفظات كون

).2010املاجستري (حبال،
(أ) املستوى الثالث الصورف وتقنني اختبار كاتل للذكاء يإىل تكيامللحة احلاجة انطالقا مما سبق كانت 

،-طالبع الحدود اطاليف - نظرا لقلة املقاييس املقننة حمليا اخلاصة بقياس الذكاء على البيئة اجلزائرية 
قنن املقياس إذ ،صائص العينة وكيفية تصنيفهاخبطارية مل حيمل أي بيانات حول دليل الإىل أن باإلضافة

فرد )4328(فرد للمقياس األول، و)4000(األول والثاين على عينات أمريكية وبريطانية بلغ عدد أفرادها 
لبها من طالب مدارس الثانويةغأللمقياس الثاين، أما  املقياس الثالث فعينته قريبة من هذا العدد، جاءت 

" أن هذه العينات ال حتقق الشروط الالزمة من حيث متثيلها، وعدد احلاالت اليت )ستازي(آنا شارت أحيث 
،األمريكية فقطاألجنلوثقافة المما يشري أن عينات التقنني تنتمي إىل .تضمنها يف بعض املستويات العمرية"

هنا تطرح إشكالية إذا كانت املعايري املستخرجة منها حمايدة، وبالتايل التشكيك يف استبعاد حترر هذا االختبار 
).232: 2015(أمطانيوس،من العوامل الثقافية 

ما نظرا لقلة البحوث حوله،للقيام بتقنني هذا االختبار يف بيئته احملليةدافعا أساسياكل هذا خلق للطالب
تمع اجلزائرييتكياليت حاولت عدا بعض الدراسات القليلة  جمسدة يف ،ف اختبار كاتل السلم الثالث على ا

.)2001، ريشيق) (320(بـ على عينة مقدرة ،باجلزائر العاصمةمذكرة ماجستري 
سيدي بلعباس امعة اإلضافة إىل بعض الدراسات املتعلقة حبساب اخلصائص السيكومرتية ملقياس كاتل جبب

إىل عدم متتع نتائجها ، حيث توصلت )2012-2013(ليسانسالخترج لنيل شهادة مذكرات متمثلة يف
إىل صغر حجم العينة اليت مل تتجاوز يف كل راجعذلك اختبار كاتل بدالالت صدق وثبات عالية،  لعل

لدى طلبة الليسانس خاصة إذا علمنا أن اختبار كاتل يتأثر بعدة طبيقفرد، أو نقص خربة الت)100(دراسة 
.عوامل يف التطبيق كالوقت والرتكيز
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اختبار كاتل للذكاء أن الدراسات السابقة اليت تناولت- حدود اطالع الطالبيفو - وعليه ميكننا القول 
ا،قليلةوتقنينه جاءت يف بعض األحيان تندرج كأداة ن وجدت فهي إو ، اتسمت بالعموم والشموليةكما أ

صغري الدراسة كانعينات حجمأنمن جهة، ومن جهة أخرى حبثية أخرىضيع حبث لقياس الذكاء يف موا
تمع البحث ككل.وغري ممثلة جغرافية حمددةواحنصر يف منطقة 

عينات كبرية لى عوتطبيقها للذكاء على البيئة اجلزائرية تقنني اختبار كاتل ذا املنطلق جاءت فكرةمن ه
وتقنني االختبارات حىت ف يتكيإذ يشري بوسامل عبد العزيز إىل ضرورة ،الوطنمن خمتلف مناطقومتجانسة 

، فاالختبارات النفسية املصممة للثقافات الغربية عند األكادمييةتكون صاحلة للتطبيق يف البحوث والدراسات 
).2013ال حتافظ على درجة مقبولة من الصالحية (بوسامل،اللغة العربيةترمجتها مباشرة إىل 

.(ب)والصورة(أ) صورة ال:إىل قسمنيبدوره من ثالثة أجزاء كل جزء ينقسم اختبار كاتل للذكاء يتكون 
املقياس الثالث على تالميذ السنة األوىل (أ) أصدرت وزارة الرتبية الوطنية مرسوم ينص على تطبيق الصورةفقد

علمنا أن هذا االختبار اإذخاصة ،للتطبيق يف البيئة اجلزائريةثانوي، دون التأكد من صالحية هذا االختبار 
تمع اجلزائريثقافته ختتلف عن ثقافجمتمع أمريكييف بين .ة ا

يف البيئة (أ)فكرة البحث يف تقنني اختبار كاتل املستوى الثالث الصورةتبىن الطالباألساسوعلى هذا 
واقع استعمال االختبارات النفسية يف "رسالة املاجستري املعنونة بــ :البحث فيها ضمنهواليت سبق ل، اجلزائرية

مستشاري التوجيه أن ومن املالحظات اليت قدمت من طرف ، "ية والتوجيه باملؤسسات الرتبويةالعملية اإلرشاد
.1يف وتقنني ومراعاة للخصوصية الثقافيةيهذه االختبارات نقلت مباشرة من بيئات غربية دون تك

وىل ثانويتقنني اختبار كاتل للذكاء املقياس الثالث على تالميذ السنة األدراسةالهذه موضوع جاء وعليه
التساؤالت التالية:يفمعربا عنه

كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ ) بطريقة صدق االتساق الداخلي؟ما مستوى صدق اختبار  -1
هل يتمتع اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ) بصدق حمك تالزمي مقبول؟-2
ثانوي مبحك األوىلعلى تالميذ السنة (أ) ما مؤشرات صدق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة-3

دالالت التقدم يف العمر؟
هل يتمتع اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ) بدالالت صدق تكوين فرضي (املقارنة -4

الطرفية)؟

)05انظر الملحق رقم(1
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؟التوكيديالعامليالتحليلبطريقةاالختبارصدقمؤشراتهيما-5
االختبار؟إعادةطريقة بما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ ) -6
ما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقة الصور املتكافئة ؟-7
ما مستوى ثبات  اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقة التجزئة النصفية ؟-8
الداخلي االتساق)  بطريقة بثبات ما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ -9

مبعادلة ألفا لكرونباخ ؟
) تدرج منتظما من األسهل إىل أهل تدرج مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (-10

األصعب بالنسبة ألداء تالميذ السنة األوىل ثانوي؟
(معامل قدرة متيزية للمفردةتمتع مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ ) بتهل -11
التميز)؟
هل هناك تباين يف مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ ) (درجة تباين املفردات)؟-12
؟عينة التقننيأداءمناملستخرجةلالختباراألوليةاملعايريهيما-13

:بحثأهداف ال-2
تمع (أ) كاتل للذكاء املقياس الثالث الصورةالختبار  إىل استخالص معايري الدراسةهذه دف  يف ا

يف النقاط التالية: هااجلزائري، وكذا استخراج دالالت للصدق والثبات لالختبار، وعليه ميكن إمجال أهداف
بطريقة (صدق االتساق (أ) الكشف عن مستوى صدق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة - 

).التوكيديق املقارنة الطرفية، صدق التحليل العامليالداخلي، صدق احملك، صد
بطريقة (إعادة تطبيق االختبار،(أ) للذكاء املستوى الثالث الصورة كاتلالكشف عن  مستوى ثبات اختبار- 

التجزئة النصفية).ألفا كرونباخ،الصور املتكافئة،
تمع اجلزائري(أ) استخراج معايري اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة -  .على ا
إناث) بواسطة اختبار كاتل للذكاء.(ذكور،الكشف عن الفروق للذكاء وفق متغري النوع- 

:بحثلأهمية ا- 3
تكيف حول مواضيعطالبالحدود إطالع يفعامة، واجلزائر بصفة خاصة قلة الدراسات العربية بصفة - 

باالختبارات تعلق فيما ي، خاصة متتع خبصائص سيكومرتية جيدةوافتقارها ملقاييس،وتقنني االختبارات النفسية
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مما يوجب توفري أداة مقننة هلذا ،الذكاء، اداتاالستعد،كاختبارات القدراتلنفسية املطبقة يف الوسط الرتبويا
الغرض.

اجلزائرية واإلرشاد املدرسي واملهين عن طريق توفري اختبار مقنن على البيئة مساعدة مستشاري التوجيه - 
مإىلالتالميذ يسمح هلم بتوجيه م واستعدادا م،الشعب اليت تتالءم وقدرا التخصص تيار اخعلى ومساعد

ا يتوافق مع اهتماماته وقدراته العقلية.، مبعن قناعةبهونالذي يرغب
مما يوفر على الباحثني ،األكادمييةجاهزة لالستخدام يف البحوث داة مقننة على البيئة اجلزائرية، توفري أ- 

الكثري من اجلهد والوقت واملال.
عملية إىلاألكادمييةالبحث أدواتإخضاع ضرورة و ،تسليط الضوء على أمهية القياس السيكومرتي- 

التقنني والتكييف قبل االستخدام.
املكتبة اجلزائرية بأحباث علمية يعتمد عليها كمراجع علمية أو دراسات سابقة.إثراء- 
دواعي اختيار الموضوع:-4

كاتل للذكاء املستوى وراء اختيار موضوع تقنني اختبار  هناك مجلة من األسباب والدواعي اليت كانت 
يلي:ماأبرزهاولعل (أ)، الثالث الصورة

واقع "لنيل شهادة املاجستري املوسوممن طرف الطالبقدماملحث لبأن هذه الدراسة جاءت كتتمة ل- 
على ثالثة مركزة الدراسة جاءت، و "النفسية يف العمل اإلرشادي والتوجيهي باملؤسسات الرتبويةاالختبارات 

مل إال أن هذه االختبارات ،f80وKrx34اختبارات مقررة من طرف وزارة الرتبية الوطنية واملتمثلة يف اختبار 
االستعمال على هؤالء التالميذ، وإذا ما كانت هذه االختبارات صاحلة املطبق عليهم،األفرادتراعي خصائص 

تقنني اختبار كاتل للذكاء املقياس طالبمن هنا أراد ال،صدق وثبات يف البيئة اجلزائرية؟وهل تتمتع بدالالت
الثالث على تالميذ السنة األوىل ثانوي.

.طالباطالع اليف حدودوجه اخلصوص قلة الدراسات السابقة العربية منها على وجه العموم، واجلزائرية على- 
يف ات العقلية (الذكاء)، واملستخدمةف وتقنني االختبارات النفسية املتعلقة بالقدر يإىل مواضيع تكيطالبميل ال- 

والتوجيهية.اإلرشاديةالعملية 
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:لمفاهيم البحثاإلجرائيالتعريف -5
الذكاء:- 1.5

عن طريق الدرجة الكلية (أ) ما يقيسه اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورةإجرائياقصد بالذكاء ي
لإلجابات الصحية على مفردات االختبار.

التقنين:- 2.5
نه توحيد طريقة تصحيح وتطبيق اختبار كاتل للذكاء املستوى أالدراسة احلاليةحسبيعرف التقنني إجرائيا 

سيدي بلعباس)، سعيدة،(تيارت،يف كل من والية،ثانوي جذع مشرتك علومالثالث على تالميذ السنة األوىل 
التالية:السيكومرتيةصائصاج املعيار واخلمع استخر 

الصدق:1- 5-2
للكشف عن الصدق يف هذا البحث اعتمد الطالب على الطرق التالية:

صدق االتساق الداخلي1-1- 5-2
نه حساب معامل االرتباط بني درجات األفراد على البند والبعد واالختبار ككل، واملتكون من أإجرائيا يعرف
مخسون مفردة.تتضمن أربعة أبعاد 

صدق المرتبط بمحك:1-2- 5-2
،مع حمك خارجي(أ) يف اختبار كاتل املستوى الثالث الصورةدرجات التالميذارتباط بأنهإجرائيا يعرف 

على التحصيل يف مادة الرياضياتدرجات و ،دراسي يف كل املواددرجات  التحصيل المتمثل يف البحث احلايل يف 
).2015-2014(التوايل خالل السنة الدراسية 

صدق التكوين الفرضي:1-3- 5-2
أعلى الذين ميتلكون ) %27(يقصد به يف هذا البحث حساب صدق املقارنة الطرفية (الصدق التميزي) بني

.الذين ميتلكون أدىن درجة يف اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث)%27(درجة، وبني
صدق التحليل العاملي التوكيدي:1-4- 5-2

والثانية.األوىلليل العاملي التوكيدي بطريقة االحتماالت الكربى من الدرجة حهو حساب الت
ثبات:ال2- 5-2

الطالب على الطرق التالية:للكشف عن الثبات يف هذا البحث اعتمد
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ثبات إعادة تطبيق االختبار:2-1- 5-2
مث، )326(على عينة املقدرة (أ) تطبيق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة بأنه إجرائيا يعرف

مث حسب معامل األولبعد شهرين من التطبيق إعادة تطبيق االختبار على نفس األفراد وحتت نفس الظروف
االرتباط بني التطبيق األول والثاين.

ثبات الصور المتكافئة:2-2- 5-2
الختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث (ب) و(أ) حساب معامل االرتباط بني الصورتني إجرائيايقصد به

.تلميذ(ة)) 305قدرها (على عينة من األفراد
ثبات التجزئة النصفية:2-3- 5-2

حساب ثبات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ( أ )، وذلك باستخدام طريقة أنه إجرائيايعرف
(فردي وزوجي) على عينة الذكور وعينة اإلناث والعينة ككل.التجزئة النصفية

كرونباخ:لألفاثبات االتساق الداخلي 2-4- 5-2
املستوى التالميذ على مفردات اختبار كاتل للذكاءنه قيمة معامل ألفا كرونباخ لدرجات أإجرائيا يعرف

.الثالث الصورة ( أ )
معامل السهولة والصعوبة:3- 5-2

وذلك (أ) حساب معامل السهولة والصعوبة الختبار كاتل للذكاء املستوي الثالث الصورةأنهيعرف إجرائيا 
تلميذ وتلميذة، وعدد )1112(ة  على عدد أفراد العينة  واملقدرة ب حبقيمة عدد اإلجابات الصحي

اإلجابات اخلاطئة على نفس عدد العينة املذكورة سابقا.
معامل التميز:4- 5-2

موعات املتطرفة، واليت طالبقام ال حبساب معامل متييز مفردات االختبار وذلك باالعتماد على أسلوب ا
موعة العليا  موعة ) %27(يف املقابل ) %27(مت حتديد ا الدنيا، وذلك بطرح اإلجابات الصحيحة يف يف ا

موعة العليا، وتقسيمها على عدد أفراد العينة يف إحدى  موعة الدنيا من اإلجابات الصحيحة يف ا ا
موعتني، وحسب معامل التميز لفئات الذكور ) .1112) والعينة ككل(589(واإلناث)523(ا

تباين المفردة: 5- 5-2
نه حاصل ضرب نسبة األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة يف نسبة األفراد أإجرائيا يعرف على 

الذين أجابوا إجابة خاطئة على نفس الفقرة.
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المعايير:6- 5-2
اي .ةياالحنرافونسبة الذكاء ،الدرجات املعيارية،إجرائيا الدرجات اخلامقصد 

الرياضيات:التحصيل الدراسي العام والتحصيل في مادة 5-3
:التحصيل الدراسي العام1- 5-3

ثانوي جذع مشرتك علوم بواليات األوىلالسنة للتالميذمعدل الفصل األول والثاين إجرائيايقصد به 
.)2013/2014(للموسم الدراسي تيارت،سعيدة،سيدي بلعباس

:في مادة الرياضياتالتحصيل الدراسي2- 5-3
جذع مشرتك علوم بواليات تيارت،سعيدة،سيدي هو العالمة اليت حيصل عليها التلميذ إجرائيايقصد به

.)2013/2014(للموسم الدراسي للفصل األول والثاينيف امتحان مادة الرياضياتبلعباس

حدود الدراسة:-6
تالميذ السنة على (أ) تتحدد هذه الدراسة من خالل تطبيق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة

(تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس)، خالل الفرتة من والية كلذع مشرتك علوم باجلزائر يفاألوىل ثانوي ج
).2015-2014(الزمنية املمتدة من 
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حيث يعترب مفهوم الذكاء مصطلح قدمي تطور مع مرور الزمن واختلف باختالف احلضارات والبيئات،
اهتمت بدراسته كل من الفلسفة القدمية والعلوم البيولوجية والعلوم الفسيولوجية ليستقر يف األخري يف جماله 

النمو العقلي لدى الفرد والذي خيضع سلوك ومظهر من مظاهرالذي قام بالتنظري له باعتباره السيكولوجي
للقياس والتجريب.

،، أهم النظريات اليت أسست لهمفهوم الذكاء:التاليةالتطرق إىل العناصر فصليف هذا الوعليه سنحاول
ويف يف الوطن العريباختبارات الذكاء، وواقع تقنينها أنواعإىلمث التطرق مع اإلشارة إىل العوامل املؤثرة فيه

اجلزائر.

مفهوم الذكاء-1

يعترب مفهوم الذكاء من املفاهيم األكثر تداوال بني املختصني يف علم النفس وعلوم الرتبية، حيث حتمل  
ال جيدون صعوبة يف إعطاء تعريف  كلمة ذكاء أكثر من معىن ومدلول جعل من القائمني على هذا ا

"الذكاء هو يف املقام األول جمموعة من أن)Binet(هفعلى سبيل املثال ال احلصر يرى بني.موحد للذكاء
)املعرفة ترتجم حنو العامل اخلارجي ويشمل الفهم واالخرتاع" paschoud, 2004,p2) تريمان ، ویعتبره

)Terman(" رد : "القدرة الكلية للفرد على ، على غرار وكسلر فالذكاء هو أنه: "القدرة على التفكري ا
على ه) فيعرف(Spearmanسبريمان ، أماوالتفكري املنطقي والتفاعل الناجح يف البيئة "العمل اهلادف 

كما تعلق مفهوم الذكاء لدى ،  اخلفية ""القدرة على إدراك العالقة اخلاصة وخاصة العالقات الصعبةأنه:
"القدرة على التفكري التأملي :الذي اعطاه مفهوم)Piagetبياجيه (بعض العلماء مبفهوم التكيف من بينهم 

"قدرة الفرد على ) Pintnerبينرت (و ،)2010:202(فخري،والتجريدي والقدرة على التكيف مع البيئة "  
بأنه: "القدرة )Stenستون (، و )43:دت(جابر،التكيف بنجاح مع ما يستجد يف احلياة من عالقات " 

).89:ت.د، ابرج(العامة للفرد على مالئمة تفكريه شعوريا للمواقف اجلديدة وظروف احلياة " 

الذكاء يصنف إىل نوعني متمايزين مها: فإن )CattellRaymond Bernard("رميوند كاتل"وحسب
األول يف اإلمكانية األولية اخلاصة بتعلم الفرد فيتمثل. الذكاء التحليلي أو اخلام، والذكاء املتعلم أو املتبلور

مفاهيم جديدة وقدرته على حل مشكلة، أما الذكاء املتعلم فهو مثرة اخلربة النظامية والتعلم املستمر 
.)1996،فرج(ويتضمن املعلومات املكتسبة واملهارات العقلية املتطورة 
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يعرف الذكاء على أنه: "استعداد حلل املشكالت واستعداد للوصول للنجاح الدراسي من خالل كما
وبذلك فان الذكاء يرتبط بالتفكري .)Pichot:p20-21(اختبارات حتتوي على أسئلة حلل بعض املشاكل"

) يف دراسة له عن طبيعة الذكاء على أن: "بعض مفاهيم الذكاء Herring,1965(هرنجأكدهوهذا ما 
(الشرقاوي،تؤكد عملية التفكري وما يتضمنه من استدالل سواء كان ذلك استقرائيا أو استنباطيا " 

كذلك،املعقدة"قدرة خيتلف فيها األفراد وتتمثل يف فهم األفكاروبالتايل فالذكاء ميكن اعتباره ، )39:ت.د
التكيف الفعال مع البيئة والتعلم من اخلربات السابقة، وحل بعض األشكال املتنوعة اليت تعتمد على 

.)251: 2010،مليكة(االستدالل والتغلب على املواقف من خالل التفكري" 

يف تعريف الذكاء آخرا منحى فأخذ) (Freemanوفرميان )Francis Galtonجالتون فرانسيس (أما 
"ملكة عقلية أو مقدرة قائمة على أساس بيولوجي األولفيه على البعد البيولوجي للفرد فاعتربهمرتكزين

: 2010،غريبمببعض املهام املعرفية " (ميكن دراستها من خالل قياس ردود الفعل الناجتة عن القيام 
"قدرة جسمانية وأن الوراثة تلعب دورا مهما يف جعل الفرد يتميز بالذكاء ويف يف حني الثاين يراه،)140

.)51: 2006( طارق،"املقابل فرد آخر يتميز بالغباء

أضافمجيع اجلوانب العقلية واملعرفية اليت اعتمدت إلعطاء مفهوم شامل للذكاء فقد إىلوإضافة 
"قدرة الفرد على تطوير فعرفه بأنه هو العامل االجتماعيأخرعامال مهما )Thorndike(ثورندايك

استجابات صاحلة للواقع الذي يعيش فيه، مذكرا بثالث قدرات عقلية (تأملية وميكانيكية وحركية مث 
اجتماعية)، وميلك الفرد القدرات العقلية الثالث يف آن واحد، ولكنه يتفوق دائما يف واحدة على اآلخرين 

.)1995:249دان،(مح

من خالل التعاريف اليت مت عرضها ميكن القول أن :

من خالل مظاهر السلوك الناجتة عن فعل أو عمل معني.يدرك الذكاء ال يدرك مباشرة بل-

اهتمبالعمليات املعرفية للذكاء، ومنهم من اهتمهناك اختالف يف آراء العلماء للذكاء، فهناك من -
ببنية الذكاء.

ا ( كوهلر) يف دراسته لذكاء القردة اهتموهناك من - بالذكاء بطريقة جتريبية مثل التجربة اليت قام 
Milletاملتفوقني  L,1967)(.
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ومن هنا اختذ الذكاء عدة معاين ميكن تقسيمها إىل ما يلي :

المعنى البيولوجي للذكاء :1-1

يتلخص الذكاء البيولوجي يف االستعدادات الفطرية املوجودة يف الكائن احلي واليت تسمح له بالقدرة 
.)205: 2010(فخري،على التكيف مع املواقف الفيزيائية 

أن الذكاء هو: "هدية بيولوجية تولد مع اإلنسان وتساعده على الربط بني )كما يعتقد العامل ( جيلفورد
انطباعات عديدة ومنفصلة ويساعد على التكيف املستمر للعالقات الداخلية والعالقات اخلارجية".

إن الذكاء البيولوجي يركز على سلوك اإلنسان الذي حيدث يف حياتنا اليومية يف البيئة الطبيعية دون 
.)2010،غامن(املصطنعة البيئة 

وعليه فاملعىن البيولوجي للذكاء يتلخص يف قدرة الشخص على التوافق بني متطلبات احلياة الداخلية 
للفرد وبني البيئة اخلارجية وهذا التوافق يسمح للفرد بالتطور.

المعنى الفسيولوجي للذكاء :1-2

املركزي يلعب أمهية يف مستوى الذكاء وخاصة تدل األحباث أن التكامل الوظيفي للجهاز العصيب 
ملفهوم الذكاء عندما قسم بني النشاط العقلي ومستوى (binet)القشرة املخية، وهذا ما يدعمه بنيه

النشاط، وعليه فإن عدد اخلاليا تؤثر على سعة النشاط يف حني أن نسبة الذكاء تعتمد على املستوى أكثر 
.)2000،سيد( المن السعة واالنتشار 

الفسيولوجي أن الذكاء والوظائف العقلية تندرج يف نظام هرمي، وأن املخ يعمل  االجتاهكما يرى أنصار 
ا تشمل  القدرة العقلية العامة  .)2010،غامن(كنظام كلي ال جزئي حبيث أن هناك تكامل وتناسق أل

الذكاء يف إطار التكوين وعليه فإن املعىن الفسيولوجي للذكاء يقوم يف جوهره على حتديد معىن 
.الفسيولوجي  التشرحيي للجهاز العصيب املركزي والقشرة املخية
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المعنى االجتماعي للذكاء :  1-3

استطاع (ثورندايك) أن حيدد املفهوم االجتماعي للذكاء يف القدرة على فهم الناس والتواصل والتفاعل 
اقف املختلفة االجتماعية.معهم، ويتضمن أيضا قدرة الفرد على التعرف يف املو 

الذكاء االجتماعي على أنه: "قدرة الفرد يف تذكري أو جتهيز املعلومات عن )فؤاد أبو حطب(كما حيدد 
م الشخصية أو أدائهم املميز"  م وأفكارهم ومشاعرهم واجتاها األشخاص اآلخرين فيما يتصل مبدركا

.)34-33:ت.شرقاوي، دال(

تمع  ميكن تلخيص املعىن االجتماعي للذكاء يف مدى جناح الفرد يف حياته االجتماعية وتفاعله مع ا
الذي يعيش فيه.

انطالقا من املفاهيم السابقة ميكن القول أن الذكاء تتعدد مفاهيمه تبعا لتعدد وظائفه وتباين دعائمه، 
واختالف ميادينه وتنوع مكوناته ومقوماته.

ي الذكاء هو نشاط عقلي يقرر التنظيم اهلرمي واملعريف، وحيدد عملية التكيف والتكامل الوظيفوبالتايل 
وخيضع للقياس والتجريب.للتكوين العصيب والنشاط العقلي

المعنى اللغوي للذكاء:1-4

إذا ما حبثنا عن كلمة الذكاء يف اللغة العربية فإننا جندها مشتقة من الفعل الثالثي "ذكا"، ويذكر لنا 
املعجم الوسيط أن أصل الكلمة ذكت النار ذكا، أما ذكا تعين اشتد هليبها واشتعلت، وذكا فالن مبعىن 

)2010، غامن(. أسرع فهمه وتوقد، كما تشري كلمة ذكاء إىل متام الشيء والسرعة والقبول

المفهوم اإلجرائي للذكاء:1-5

يظهر املفهوم اإلجرائي ألي ظاهرة علمية يف اجلانب التجرييب التطبيقي، وعليه يتحدد املفهوم اإلجرائي 
ا واخلطوات احلسابية اليت  للذكاء فيما تقيسه اختبارات الذكاء حلساب نسبة الذكاء، والطريقة اليت طبق 

ا الباحث حلي .)2000، سيد( الساب هذه النسبةقوم 

.وعليه فإن التعريف اإلجرائي للذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء ويعد قدرة ميكن قياسها وتقديرها
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نظريات الذكاء :-2

هناك مجلة من النظريات اليت أسست للذكاء وتناولته بإسهاب وأعطته تفسريات علمية ومن بني أهم 
هذه النظريات ما يلي:

Spearman  towنظرية العاملين لسبيرمان 2-1 -Factores Théory

) الرائد األول هلذه النظرية اليت ظهرت يف أوائل التسعينات من القرن املاضي Spearmanيعد سبريمان (
).G، ويرمز هلا بالعامل العام ()1904(بالتحديد سنة 

حيث تركز هذه النظرية على عاملني رئيسني، أوهلما االشرتاك القائم يف مجيع نواحي النشاط العقلي 
املعريف، أما العامل الثاين فهو خاص ويتمثل يف نطاق الظاهرة اليت يقيسها االختبار، وبذلك فهو خيتلف 

.)2000، سيد( المن حيث النوع والكم من ظاهرة إىل أخرى ومن اختبار إىل آخر 

سبريمان) أن مجيع أساليب النشاط العقلي املعريف لدى الفرد تتداخل وتشرتك يف (وبعبارة أخرى اعترب
(الكيال، عامل واحد، حبيث أن هناك اختالف عن بعضها يف نواحي خاصة أو نوعية أي "عامل خاص " 

.ت).د

وحىت تتضح هذه النظرية أكثر جيب التوقف عند شرح بعض املفاهيم وهي:

مفهوم إحصائي يعرب عن اشرتاك جمموعة من أساليب االختبار يف قياس نشاط معني : Factorالعامل 
وينقسم هذا العامل بدوره إىل ما يلي:

وهو عامل يقوم على حتليل مصفوفة االرتباط، ويوجد يف مجيع :General Factorعام الالعامل 
االختبارات اليت ختضع للتحليل العاملي.

وهو عامل يوجد يف بعض االختبارات دون غريها، حبيث هو عامل يعكس ئفي:العامل الطا
ا االرتباطات العالية بني جمموعة من االختبارات تؤلف جمموعة معينة، أما االرتباطات املنخفضة مع غريه

فهي تأيت يف منزلة متوسطة بني العامل العام الذي يعطي تفسري بعض من االختبارات اخلاضعة للتحليل
تباينات يف مجيع االختبارات وبني العامل اخلاص الذي يفسر التباين يف عامل نوعي واحد. ال
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(الكيال، جيلفورد) بالعامل الفريد ويوجد يف اختبار واحد فقط (وهو الذي يسميهالعامل الخاص :
.ت).د

ا (سبريمان) وجد ارتباطات موجبة بعد تطبيق عدد كبري من االختبارات فيما بينها يف جتارب قام 
.عضها يتصف بارتباط أعلى من غريهاوب

كما استنتج (سبريمان) من خالل استخدام التحليل العاملي ملعامالت االرتباط بني االختبارات 
املختلفة أن كافة فروع النشاط العقلي تشرتك بوظيفة رئيسية واحدة، أما العناصر واخلصائص املختلفة 

من احلاالت األخرى.ختتلف اختالفا كليا يف كل حالة 

جتنب (سبريمان) أن يسمي العامل العام بالذكاء العام، كما أنه يرى أن العامل العام فطري ال يتأثر 
، (عطوفبالبيئة، أما العامل اخلاص فهو فطري ولكن لديه قابلية للنمو وذلك عن طريق التعلم والتدريب 

1981(.

االنتقادات ميكن تلخيصها يف النقاط التالية :لقد وجهت لنظرية العاملني لسبريمان جمموعة من

عدد االختبارات، طبيعتها، نوعها: فكان عدد االختبارات قليل، أما من حيث طبيعتها حسية بسيطة -
تقيس التميز السمعي والبصري. 

حجم العينة كان صغري العدد من تالميذ املدارس وصغار السن، وهذا بدوره أيضا ال يسمح -
بالتعميم.

لة الفروق الرباعية اليت استخدمها وعلى الرغم من دورها يف تطوير طرق التحليل العاملي إال أن معاد-
هناك صعوبة يف تطبيقها كلما ازداد عدد االختبارات املستخدمة.

فيما خيص التوجيه الرتبوي هناك استحالة يف تطبيق اختبارات االستعدادات ما دامت  تتنبأ بالعامل - 
.ت ).(الكيال، دالعام 

ويف األخري أثبت (سبريمان) وجود العامل العام استنادا إىل معادلة  الفروق الرباعية  ملا يكون حاصل 
الفروق الرباعية صفر أو ما يقارب الصفر فإن هذا دليل على وجود العامل العام، وعندما يكون عكس 

ذلك فهذا دليل على وجود شوائب وأخطاء يف القياس حسب رأيه.
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) يوضح منوذج االرتباط الذي تنطوي عليه نظرية العاملني 1الشكل رقم (

)2015:388(آنا ستازي ،املصدر:- 

Sampling Théory or Groupنظرية العوامل الطائفية 2-2 Factors

لسبريمان)، حبيث أعطت هذه األخرية دافعا جاءت نظرية العوامل الطائفية كرد على نظرية العاملني (
للمزيد من الدراسات واألحباث لطبيعة النشاط العقلي وبنيته العاملية، وبالتايل ظهرت حبوث جديدة ترفض 
ثنائية (سبريمان) العاملية، حيث اتضح أنه يستحيل إخضاع معامالت االرتباط بني االختبارات املختلفة 

(سبريمان)، وبالتايل البد من افرتاض العوامل الطائفية واليت قد تؤثر كل منها للرتتيب اهلرمي الذي اقرتحه 
يف طائفة أو جمموعة من االختبارات وال تؤثر فيها مجيعا.

مبعىن آخر هناك جمموعة من االختبارات تشرك يف عامل طائفي غري موجود يف االختبارات األخرى. 
).2015(أمطانيوس،

العامل 

العام 

6

3

21
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بأن العامل العام ليس إال اشرتاك هذه )سبريمان(يرى أصحاب هذه النظرية والذين هامجوا بشدة 
Mentalاالختبارات يف عدد من القدرات األولية البسيطة والذي مساها (بالوصالت  العقلية  - Bonds (

نظريته يف التعلم والذكاء.)ثورندايك(ومنها استخلص 

ضوا بصفة مطلقة القدرة اخلاصة والعامل العام وإمنا اختلفوا مع إن أصحاب هذه النظرية مل يرف
ا ختتلف باختالف نوع النشاط )سبريمان( يف تفسري العامل العام، فهم يرون أن األنشطة العقلية وحد

العقلي، وكلما كان النشاط العقلي ضيق اشتمل جمموعة حمدودة من الوحدات العقلية فإنه يسمى طائفيا 
.)1981، (عطوفه على وحدة عقلية واحدة فإنه يسمى عامال خاصا وعند اقتصار 

وخالصة القول أن نظرية العوامل الطائفية تنظر إىل القدرة املشرتكة بني جمموعة أو طائفة من 
االختبارات وهذا القدر ليس كبريا جدا بل حمدود، وهناك من يسميها بنظريات العينات واليت سوف نقوم 

بشرحها فيما بعد.

الثالث:نظرية العوامل 2-3

دف نظرية العوامل الثالث إىل التوفيق بني نظرية العينات، وهي بذلك تؤكد العامل العام االختباري 
والذي دلت عليه أحباث (سبريمان) كما تؤكد عليه أحباث (طومسون)، والعوامل اخلاصة اليت دلت عليها 

ظرية العوامل الثالثة.نظرية العاملني ونظرية العينات، وهلذا تسمى بن

وقد أكدت نتائجه أن العامل ال يصلح وحده لتفسري معامالت االرتباط اخلاصة باختبارات القدرات 
العقلية خاصة بعد أن امتد إىل عينات كبرية، وهلذا التعدد أمهية يف حتديد القيمة العددية لفروق املعادلة 

.)2000،سيد(ال.الرباعية

ا عام ()كاري(ومن البحوث اليت أدت إىل ظهور هذه النظرية أحباث  ) 1916) و(1915اليت قام 
ولقد حاولت هذه البحوث استدراك النقائص .)1937) و(هولزجنر) عام (1928عام ()كيلي(وأحباث 

ا (سبريماناألساسية يف منهج )، فأجريت على عدد كبري من األفراد ويف مراحل عمرية خمتلفة، كما أ
استخدمت أساليب إحصائية خمتلفة ال تقتصر على تنظيم مصفوفة ارتباطيه للعامل العام، حبيث أثبتت 
التشبعات لالختبارات املختلفة أن هذا العامل ال يكفي وحده لتفسري االرتباطات القائمة بني تلك 

ت، نظرا ألن الفروق الرباعية ال تنتهي إىل الصفر بعد عزل أثر هذا العامل، وبالتايل تنظيم االختبارا
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أخرى تسمى ببواقي العوامل، مت إخضاع هذه املصفوفة اجلديدة للتحليل العاملي للكشف ةمصفوفة ارتباطي
عليه العامل عن العامل املشرتك بني كل جمموعة أو طائفة من االختبارات على حدة، وهو ما أطلق 

).2008(أمطانيوس،"Group Factorالطائفي أو العامل اجلمعي "

) :Thurstoneنظرية العوامل المتعددة (ثرستون 2-4

يعود الفضل يف تطوير هذه النظرية إىل العامل األمريكي (ثرستون)، وتسمى أيضا بنظرية العوامل الطائفية 
آخر.املتعددة فقد اختلفت التسميات من مرجع إىل 

ففي هذه النظرية حاول (ثرستون) الكشف على أكرب عدد ممكن من العوامل الطائفية املستقلة أو 
املنفصلة مع التأكيد على ضرورة توزيع تشبعات االختبارات بعاملها العام على العوامل الطائفية، لكي يلغي 

).2008(أمطانيوس،أثر العامل العام متاما ويؤكد وجود تلك العوامل 

يفرتض أصحاب هذه النظرية وجود عدد من العوامل األولية تتداخل بأوزان خمتلفة يف االختبارات كما
النفسية، مثال العامل العدد يكون وزنه مرتفع يف اختبار العمليات العقلية بينما يقل وزنه يف اختبار تكملة 

.)1998، عوض(اجلمل 

ا ) اختبارا يقيس وظائف عقلية خمتلفة على 60() طبق فيها 1938(ثرستون) عام (ويف جتربة قام 
) طالب جامعي، واستعمل املعاجلة اإلحصائية املتمثلة يف معامالت 240عينة من األفراد متكونة من (

االرتباط للتحليل العاملي بالطريقة املركزية وطريقة تدوير احملاور، ومتكن من استخراج مثانية عوامل طائفية 
القدرة على فهم معاين ، القدرة على الطالقة اللفظيةها بالقدرات العقلية وهي :أعطاها تفسري نفسي ومسا

القدرة ،القدرة االستقرائية، القدرة التذكرية، السرعة اإلدراكية، العالقات املكانية، القدرة العددية، األلفاظ
االستنتاجية أو االستنباطية.

) تراجع عن فكرة االنفصال التام بني العوامل الطائفية، وقام حبساب معامالت االرتباط غري أن(ثرستون
بينها مع إخضاعها للتحليل العاملي، ومساها بعامل العوامل أو القدرة العقلية العامة أو الذكاء العام. 

).2008(أمطانيوس،
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وأن القدرة العامة للفرد تتمثل ميكن القول أن (ثرستون) يرى القدرات كافية لتفسري النشاط العقلي
فيها، وميكن حتديدها عن طريق جمموعة من االختبارات اليت تقيس القدرة العقلية األولية.

) يوضح منوذج االرتباطات الذي تنطوي عليه نظرية العوامل املتعددة 2الشكل رقم (

)389: 2015(آنا ستازي، املصدر:- 

نظرية الذكاء المتعدد (جاردنر) : 2-5

ا صاحب هذه النظرية (جاردنر) والذي قام بتغيري مفهوم الذكاء بعمق بسبب الطريقة اليت وسع 
.)2006، (ماسونبارامتريات سلوك الذكاء وليشمل تنوع القدرات اإلنسانية 

) والعديد من الباحثني جمموعة من املربرات لقبول هذه النظرية لكل من كان رافضا ولقد قدم (جاردنر
للذكاءات املتعددة.

53

42

1

1v

s
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إذ يقرتح (جاردنر) أن الذكاءات يتم صقلها باملشاركة يف نوع من النشاط كقدرة الثقافة، وأن النمو 
(مغريب، له مساره النمائي الفردي يف مثل هذه النشاطات يتبع منط منائي، وكل نشاط يستند إىل الذكاء 

2010(.

ا تلتقي معه ومع النماذج العاملية،   كما أن هذه النظرية ال تعتمد على املنهج العاملي يف بنائها إال أ
كطبيعة التعددية الواسعة للقدرات البشرية، كما دعا إىل عدم النظر إىل الذكاء على أنه قدرة واحدة، 

ت املتنوعة واستقاللية كل منها، مع إعطاء األولوية هلذه االستقاللية دون وبالتايل ضرورة الفصل بني الذكاءا
ا تعمل بصورة مشرتكة.  ).2008(أمطانيوس،إغفال طبيعتها التفاعلية أو التجاهل بأ

قد كان يرى بأن الذكاء له جانبان أساسيان مها :و 

األداء يف أحد جوانب الذكاء ال يعين األول أن الذكاء ليس مكونا أحاديا متجانسا، كما أن مستوى -
بالضرورة الكشف عن مستوى األداء يف اجلانب اآلخر وبالتايل ال يوجد ذكاء واحد.

أما الثاين فالذكاء أنواع وهذه األنواع تتفاعل يف ما بينها على الرغم من متايز وتنوع كل نوع من هذه -
.)2010، غامن(األنواع 

)، وحدد هذه الذكاءات يف 1983الذكاءات املتعددة ألول مرة عام (ولقد طرح (جاردنر) نظريته يف 
سبعة أنواع هي: "الذكاء اللغوي، الذكاء الرياضي املنطقي، الذكاء املكاين، الذكاء املوسيقي، الذكاء احلركي 

).2008(أمطانيوس،اجلسمي، الذكاء االجتماعي، الذكاء الشخصي" 

سس التالية:قد بنيت نظرية الذكاء املتعدد على األو 

إمكانية عزل الذكاء نتيجة تلف الدماغ.-

وجود أطفال غري عاديني مثل الطفل املعجزة.-

تاريخ منائي متميز، وجمموعة من األدوات الواضحة التحديد واخلربة.-

مساندة من النتائج السيكومرتية.-

دعم من املهام السيكولوجية التجريبية.-

أو جمموعة من العمليات واإلجراءات.عملية حمورية ميكن متييزها وحتديدها-
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القابلية للرتميز يف نظام رمزي.-

.)2008:22، الشامي(تاريخ تطوري وتطورية جديرة -

وخالصة القول حسب نظرية الذكاء املتعدد أن كل األفراد لديهم ذكاءات خمتلفة بدرجات متفاوتة، 
.نفس الذكاءيوجد اثنان لديهما ويقوم هذا التفاوت حسب الصفات النفسية لذكائهم الشخصي وال 

نظرية العينات (لطومسون) :2-6

يعترب طومسون مؤسس هذه النظرية حبيث أكد بعض الباحثني بأن نظرية العاملني ليست املفسر الوحيد 
لنشاط العقل، حبيث ترى هذه النظرية أنه عندما خنترب العقل فإننا خنترب جمرد عينات من نشاطه، وهذه 

.)2010، غامن(تضيق وال متثل نشاط العقل ككلالعينات قد 

أن النشاط العقلي مير على أساس عينات أو وصالت عصبية بني املثري )طومسون(كما يرى 
قف اليت يواجهها العقل البشري، فقد متتد يف اواالستجابة، وهذه العينات تقل وتكثر حسب طبيعة املو 

أغلب العينات أو تقتصر إىل فئات حمدودة.

يعمل بنفس الكيفية فقد ميتد نشاطه ليشمل نواحي النشاط العقلي )طومسون(لعقل البشري عند فا
املعريف كله ويسمى هنا عامل عام، أو قد يقتصر على ناحية واحدة من نواحي النشاط العقلي وبالتايل 

يصبح العامل بذلك خاص.

ال ينكر االرتباطات اليت تدل على العامل العام وإمنا ينكر أن هذه االرتباطات هي النوع )طومسون(إن 
الوحيد املوجود، كما يوجد نقطة أخرى أشار إليها طومسون يف نظرته إىل العامل العام فهو يفرق بني نوعني 

العاملني(لسبريمان) إىل حد  من هنا نرى أن هذه النظرية قد تتفق مع نظرية .)2010، حممود(من العامل العام 
كبري.

أنواع الذكاء:-3

مثل ما يوجد تعاريف متنوعة ومتعددة للذكاء هناك أنواع خمتلفة ومن بني أهم هذه األنواع ما يلي:
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الذكاء اللغوي:3-1

من طرف علماء النفس والرتبية، يعد الذكاء اللغوي أحد املفاهيم اليت لقيت اهتماما بالغا وكبريا 

قام من خالهلا بتقسيم الذكاء إىل مثانية ،الذي جاء بنظرية الذكاءات املتعددة)Gardner("جاردنر"منهم

فئات واليت كان من بينها الذكاء اللفظي، اللغوي والذي كان حسب رأيه هو املهارات اللغوية والقدرة على 

م السمعية بسرعة كبرية  ).2006، (ماسوناللعب بالكلمات باإلضافة إىل منو مهارا

دف  الذكاء اللغوي أو كما يطلق عليه الذكاء اللفظي يتضمن معاجلة البناء اللغوي والصوتيات واملعاين 

البالغة، أو البيان، أو التذكر، أو التوضيح، أي باختصار هو استخدام الكلمات بكفاءة شفهية، ويرى 

).2010، ن(سليماهذا النوع من الذكاء بوضوح عند املؤلف والكاتب واخلطيب 

ا اتفقت على أنه يتميز بالقدرة على استخدام  تنوعت مفاهيم الذكاء اللغوي عند الباحثني إال أ

الكلمات بفعالية سواء كانت لفظية أو كتابية، أيا كانت هذه اللغة اليت جييدها هذا الفرد، ويستعمل هذا 

).2008، الشامي(النوع من الذكاء للتعبري عما جيول خباطره لتحقيق أهداف معينة 

الذكاء المنطقي أو الرياضي:3-2

يعد الذكاء املنطقي أو الرياضي ذكاء مستقال ومتساوي القيمة مع باقي الذكاءات األخرى اليت حددها 

"جاردنر"، وهو أحد ركائز النظرية التقليدية للذكاء شأنه شأن الذكاء اللفظي.

لقد قام العديد من الباحثني يف حماولة منهم حتديد مفهوم الذكاء املنطقي أو الرياضي يف جمموعة من 

تم باستخدام األرقام بكفاءة يف فهم املبادئ األساسية، واالستدالل  التعاريف اتفقت جلها على أنه قدرة 

مبدأ العلة، واألثر وحل املسائل واملشكالت بشكل علمي وكذلك التصرف وتوضيح الغموض وإدراك

).2008(الشامي، والتعرف على النماذج والتصنيفات والتفكري املنطقي 
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حظي الذكاء املنطقي الرياضي بأمهية كبرية بني الباحثني يف الرتبية وعلماء النفس ذلك ألنه يعمل على 

، وتكمن أمهيته أيضا اكتشاف النماذج وتتبع التسلسالت املنطقية وإجراء العمليات احلسابية مبهارة عالية

ردة، أو معرفة العالقة بني األشياء، أو حل مشكلة معينة، وكذا كونه يقدم  يف التعرف على األمناط ا

ال الرتبوي التعليمي لزيادة  جمموعة من القدرات واالسرتاجتيات واألدوات اليت ميكن أن تستخدم يف ا

).2008، الشامي(املردودية التعليمية. 

الذكاء املنطقي أو الرياضي هو القاعدة للعلوم الصعبة وكل أنواع الرياضيات، واألفراد الذين عموما فإن

يستخدمونه يؤكدون على العقالنية ويفكرون بلغة املفاهيم واألسئلة، وحيبون وضع األفكار مكان االختبار. 

).2006(ماسون، 

الذكاء المكاني أو البصري:3-3

ينفرد الذكاء املكاين أو البصري مبفهومه عن غريه من الذكاءات األخرى، حيث قام العديد من الباحثني 

بوضع مفهوم له من خالل أحباث ودارسات علمية، واليت توصلوا من خالهلا إىل أن الذكاء املكاين البصري 

تم بالتصور البصري لألماكن والرسومات، واستعمال ذلك يف العم ل وتصور العامل املكاين، هو قدرة 

ا األشياء.  ).2008، الشامي( وكذلك يهتم بعمل التصميمات وفهم الطرق اليت تنسجم 

حيوي الذكاء املكاين البصري على قدرة مرتفعة من اإلدراك واالبتكار والتصور والتخيل، وهو ما يتميز 

المتالكهم... اخل فجميعهم يستخدمون الذكاء املكاين ذلك به الفنانون واملصورون واملهندسون واملعماريون

م الكبرية يف حتديد االجتاهات  بصرية نافذة للتفاصيل البصرية مهما كان حجمها، باإلضافة إىل قدر

).2006، (ماسونوحتويل الكلمات واالنطباعات إىل تصورات عقلية 

د علمية تعليمية للطالب، حيث أنه يساعدهم تكمن أمهية الذكاء املكاين عموما يف ما يقدمه من فوائ

على التخيل والتصور واستخدام تلك التخيالت والتصورات يف االبتكار.
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م على التعرف على الشيء من زوايا خمتلفة وختيل احلركة  يتميز الطالب األذكياء مكانيا وبصريا بقدر

م على الرسم والتلوين واستخدام الصور بني أجزائه، أو التفكري يف العالمات املكانية، باإلضافة إىل  قدر

).2008، الشامي( املرئية يف تقدمي أو شرح املعلومات وحل األلغاز وغريها من القدرات الذكائية املكانية 

باختصار فإن الذكاء املكاين هو القدرة على إدراك العامل البصري والتصور املكاين، ويتضمن ذلك إعادة 

).2010( فخري، تكوين اخلربات البصرية

الذكاء الحسي أو الحركي:3-4

القدرة على التحكم واالستخدام الصحيح واألمثل جلسم الفرد يف التعبري ":الذكاء احلسي أو احلركي هو

، ويرتب الذكاء احلسي احلركي بالذات الفيزيقية ومعاجلة )210: 2010، ( فخري"عن املشاعر واألفكار

الذين يتمتعون بالذكاء اجلسدي احلركي ميكنهم القيام حبركات جسدية دقيقة  الفرد جلسده، واألفراد 

دف حتقيق هدف معني أو حل مشكلة، ما جيعلهم يشعرون من  كالتآزر، التوازن، السرعة، واملرونة 

.)2006(ماسون، خالل ذلك براحة نسبية

ملمثلني، واجلراحني...، أي ترتفع نسبة الذكاء احلسي احلركي خصوصا لدى الرياضيني، الراقصني، ا

م  م اجلسدية ومهارا بصفة عامة األشخاص الذين يستعملون كثريا أطراف جسدهم، حيث يظهرون قدرا

يف السري على أجزاء جسدهم عند أداء حركة ما، أو معاجلة شيء ما واإلحساس حبركة اجلسم ووضعه 

).2010(فخري، 

إضافة إىل ذلك فإن حاسة اللمس لدى هؤالء األفراد تنمو منوا جيدا وسريعا، وتتطور كلما قاموا بعمل 

م يستمتعون بالتحديات واملهارات اجلسدية ومييلون  ايتطلب مهارات جسدية وحركية، كما أ يف المتها

م املهنية والعملية، ما يدفعهم إىل استثمار ذلك يف النشاطات احلركية ليس ذلك فحسب بل يربعون .حيا
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ال الذين ال ميتازون بذكاء حسي حركي كبري.  ماسون، (فيها، وحيققون النجاحات خالفا لغريهم يف نفس ا

2006.(

الذكاء االجتماعي:3-5

الكبري يف حياة الفرد إال أنه مل يلق االهتمام الكايف من طرف رغم أمهية الذكاء االجتماعي ودوره

الباحثني يف جمال علم النفس والرتبية كما جيب، ومل حيظ مبكانة ذات قيمة يف النظرية التقليدية اليت حظي 

أي –ا الذكاء اللغوي والذكاء املنطقي وغريمها، إال أن نظرية الذكاء تنظر إىل هذا النوع من الذكاء 

ا - االجتماعي على أنه جزء هام من قدرات الفرد اليت ال نستطيع االستغناء عنها أو إغفاهلا إىل درجة أ

).2008، الشامي( رات اللغوية واملنطقيةتضاهي يف أمهيتها القدرات األخرى كالقد

، ويتزايد لدى األفراد ذوي الطبيعة يلق على الذكاء االجتماعي أيضا اسم الذكاء البينشخصي

م االجتماعية مع اآلخرين، وذلك المتيازهم بالود  االجتماعية، أي أن األفراد األذكياء يف عالقا

م  واالنبساط، االنفتاح وروح التعاون، القدرة على التعامل مع اآلخرين بشكل جيد، باإلضافة إىل قدر

ا يظهر هذا الذكاء عند األفراد املتميزين كاملسئولني واملدراء على التواصل مع مجيع األمزجة، وغالبا م

).2006(ماسون، والالعبني يف الفريق، ويزيد ذكاءهم االجتماعي كلما ارتبطوا باآلخرين. 

األعمال املسرحية والعسكريون ورؤساء املنظمات اللذين مينعون يميز به منتجوالذكاء االجتماعي يت

.)2000، ن وآخرون(جوملاحللول هلا ويتفوقون يف ذلكوقوع املنازعات وإجياد ا

الفرد على التعامل مع اآلخرين، وهذا ما جعل رجال الدين ةتكمن أمهية الذكاء االجتماعي يف قدر 

والساسة وغريهم من أصحاب الذكاء االجتماعي املرتفع من النجاح يف جماهلم، كما يساهم الذكاء 

رة على استخدام االتصال اللفظي واحلركي والتعرف على أمزجة اآلخرين، االجتماعي املرتفع يف تنمية القد
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كما يسمح هذا النوع من الذكاء لدى )، 2008، (الشاميما يسهل عملية التعامل معهم بشكل جيد 

).2010( فخري ، األخصائيني االجتماعيني واملرشدين النفسيني واملدرسيني خاصة 

الذكاء الشخصي:3-6

قدرة الفرد على فهم ذاته ومشاعره ":الشخصي أو كما يطلق عليه أيضا الذكاء الذايت، هوالذكاء

"الوجدانية الداخلية، ومعرفته مبدى قدراته وإمكانياته، والتصرف على ضوئها بالرقة اليت تتناسب معها

).211: 2010(فخري، 

م األفراد الذين ميتازون بالذكاء الشخصي أو الذايت خيتارون العمل الفردي دون اجلماعي، حيث أ

يعتمدون على فهمهم الذايت ليكون نعم املرشد هلم ملعرفتهم، وثقتهم الكبرية يف إمكانيتهم ويف أنفسهم، 

م على تكوين أهداف واقعية ومفاهيم  م الكبري بقدر وذلك التصاهلم الكبري مبشاعرهم الداخلية، وإميا

).2006(ماسون، عن شخصهم 

ء الشخصي بقدرة داخلية ميتلكها الفرد متكنه من حتديد إمكانياته ومشاعره وأحاسيسه يتميز الذكا

بدقة، ومتكنه من التصرف يف املواقف احلياتية املختلفة مبا يتناسب وإمكانياته، وقدرته على حتديد واجباته 

).2008، الشامي(وحقوقه وجتسيد أهدافه اخلاصة به، وإصراره على الوصل إىل النتائج اليت يصبو إليها 

تكمن أمهية الذكاء الشخصي يف قدرة الفرد على فهم نفسه من خمتلف جوانبها، وإدراك قدراته على 

على ذلك بالشكل الفعال، ولذلك يعد استخدام الذكاء الشخصي ضروريا لعملية التعلم االتصرف بناء

ميكن أن تستخدم يف العملية ألنه يقدم جمموعة من القدرات واالسرتاجتيات واألنشطة واألدوات اليت

)2008(الشامي، التعليمية، ويف زيادة التحصيل الدراسي 
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كما أن هناك العديد من الباحثني الذين يرون أن الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي ميثالن معا 

ذكاء الذكاء الوجداين، عكس (جاردنر) يف نظريته الذي يفصل بينهما، ويرى أنه ميكن أن جند أفراد ذوي

).2008، الشامي(اجتماعي وأفراد ذوي ذكاء شخصي 

منوذج تكاملي بني الشخصية والذكاء إذ يرون أن كال من )دوتش(و )تشيو هونغ(يقرتح كال من و 

الشخصية والذكاء ميكن أن تفهم على ثالثة مستويات وهي :

الشخصية على أنيشمل العمليات العقلية األساسية يف حنيمستوى العمليات األساسية:1- 3-6

هذا املستوى تشمل العمليات التحفيزية والعاطفية األساسية.

: تشمل على املعرفة الواقعية و املهارة.مستوى قاعدة المعرفة و الذكاء2- 3-6

Sternberg(يشمل القيم واملعتقدات واملعايري. مستوى تحسين الشخصية:3- 3-6 ,ruzgis ,1994 :

32(.

الذكاء الوجداني أو العاطفي:3-7

يقصد بالذكاء الوجداين هو قدرة الفرد على مراقبة عواطفه وعواطف اآلخرين للتمييز بينهما، حيث 

يستطيع أن يتعرف الشخص على مشاعره وعواطفه ويتدبر أمرها، ويدفع نفسه أن يكون مصدر دافعية 

ملذاته، كما يستطيع أيضا  ).2010(سليمان، التعرف على مشاعره وعواطف اآلخرين ويتدبر أمر عالقته 

يعد الذكاء الوجداين من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت يف علم النفس، حيث حظي باهتمام بالغ من قبل 

ني، العلماء والباحثني لتحديد مفهومه وإعداد االختبارات املقننة لقياسه، وقد انقسم الباحثون إىل فريق

حيث يرى الفريق األول أن الذكاء الوجداين هو عبارة عن قدرات عقلية منفصلة عن مسات الشخصية 

املزاجية، بينما يرى الفريق الثاين أنه جمموعة من القدرات االجتماعية والشخصية غري مستقلة عن السمات 

).2004(الدرديري، الشخصية املزاجية. 
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رتباط باحلياة العاطفية فقط وإمنا تكامل بني اجلانب االنفعايل واجلانب والذكاء االنفعايل ال يقصد به اال

(Rossano-Beaudoin, 2012)العقلي. 

دف إىل البحث يف عالقة هذا النوع من  جاءت أغلب الدراسات السابقة عن الذكاء الوجداين 

ال  ال املعريف من الشخصية، أي املتغريات العقلية وعالقته با االنفعايل من الشخصية،( مسات الذكاء با

(البهنساوي، الشخصية املزاجية) نظرا لوجود اخلالف بني الباحثني حول مفهوم ومكونات الذكاء الوجداين 

ورغم كثرة النظريات والتعريفات حول هذا املوضوع إال أن كل من هذه التعريفات والنماذج )، 2013

ا السابقة ضرورية حىت نستطيع أن نكون نظرة متكام ا ورغم اختالفها إال أ لة عن الذكاء الوجداين أل

(الدرديري،اتفقت على أن البعدين األساسني للذكاء الوجداين هو  "داخل الشخصية" و"الشخص والغري" 

2004.(

الذكاء الموسيقي:3-8

يقصد به قدرة الفرد على تلقي األصوات واألحلان والنغمات ومتييزها والتعبري عنها واإلحساس بوقعها 

ونوعها والتفاعل معها، وتتضمن جمموعة من املهارات تتمثل يف التذكر اجليد والتمتع بصوت غنائي جيد 

ركات إيقاعية، وأصوات وكذلك االستمتاع باللعب على اآلالت املوسيقية فرديا أو مجاعيا، يقومون حب

باإلضافة .)2010، (سليمانموسيقية عند انشغاهلم بعمل ما وحساسية من أية ضوضاء منبعثة من حوهلم 

م على متييز اتساق األصوات واألوزان الشعرية وتعيني درجة النغم أو دقة الصوت والتناغم وامليزان  إىل قدر

).2004(الدرديري، لرتكيبات املوسيقية املوسيقية لقطعة موسيقية ما، أي القدرة على ا

األفراد الذين ميلكون ذكاء موسيقيا لديهم حاسة لكل أنواع األصوات واإليقاع غري اللفظي يف 

فاملؤلف أو املغين، أو الناقد أو امللحن كلهم .)2006(ماسون، األصوات اليت نسمعها يف حياتنا اليومية 
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حساس جبودة الصوت وباجتاهه، وتأليف النغمات وفهم البناء لديهم ذكاء موسيقي مرتفع ميكنهم من اإل

).2010، (فخرياملوسيقي واحلساسية لإليقاع واللحن 

الذكاء الطبيعي:3-9

) واألحدث بينهم، وهو القدرة الذكاء الطبيعي هو الثامن من بني أنواع الذكاءات يف نظرية (جاردنر

على فهم وتقدير العامل الطبيعي والبيئة من حولنا، واالستمتاع بالبيئة والتأثري االجيايب على النفس، 

واإلحساس بالسعادة عند التعامل مع الكائنات الطبيعية، والتعامل الفعال مع البيئة، ويرتفع هذا الذكاء 

).2010(فخري، ء النبات واحليوان لدى علماء البيئة واجلغرافيني، وعلما

األفراد الذين يتمتعون بالذكاء البيئي جندهم حيبون التنزه يف اهلواء الطلق، ويف األماكن الطبيعية كالريف، 

والتناغم مع مكونات هذه البيئة كالسحب والصخور واألشجار والتضاريس اجلغرافية بشىت أنواعها، ومييلون 

لشاذة اليت تصادفهم يف هذه البيئة وحماولة تصنيفها، ووضعها يف فئات ذلك دائما إىل مالحظة النماذج ا

ا ورغبة كبرية يف  م يظهرون تقديرا كبريا للبيئة وفهما عميقا هلا ومبكونا م الكبرية يف التصنيف، كما أ ملهار

).2006(ماسون، التعرف عليها من خمتلف جوانبها. 

ستخدمه يف التمييز بني األشياء احلية وغري احلية، ومتييز أوجه اجلمال الفرد الذي ميتاز بالذكاء الطبيعي ي

فيها أو خلل ما، أي القدرة على فهم البيئة، وهلذه القدرة قيمة كبرية وفائدة يف تارخينا التطوري، ومتتاز 

).2010(سليمان، باحملورية لقيامها بعدة أدوار خمتلفة يف حياتنا

اع للذكاء، وختتلف هذه الذكاءات باختالف املفاهيم والتخصصات وعليه يالحظ أن هناك عدة أنو 

االت .وا
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العوامل المؤثرة في الذكاء:-4

الذكاء هو قدرة عقلية عامة ختتلف من شخص آلخر، فليس لكل األفراد يف املعمورة نفس النسبة من 
الذكاء باختالف أنواعه، وهذا ما أثبتته مجيع البحوث والدراسات والنظريات اليت قدمها علماء النفس نظرا 

ل اليت تؤثر بشكل مباشر للفروق الفردية لكل شخص، من وراثة وبيئة وثقافة ... اخل وغريها من العوام
وغري مباشر على ذكاء الفرد سلبا وإجيابا بشكل تدرجيي، ذلك ألن الذكاء شأنه شأن أي صفة أخرى من 

الصفات القابلة للتغيري خالل تعرضه هلذه العوامل اآلتية الذكر.

الوراثة والبيئة:4-1

علماء النفس أن الذكاء قدرة كامنة الوراثة والبيئة عامالن مؤثران ال ميكن الفصل بينهما، حيث يرى
يف الفرد نتيجة تكوينه الوراثي األصلي للفرد، وهذه القدرة الوراثية مرتبطة بالظروف البيئية اليت تدفعها 
للظهور والنمو واإلنتاج، ذلك ألنه ال ميكن التعرف على قدرة الفرد الذكائية إال من خالل مواقف بيئية 

ا عبارة عن مواقف بيئية ما معينة يف صورة اختبارات الذ  كاء، فأسئلة اختبارات الذكاء هي يف حد ذا
).2010،سليمان(تتغري وتتأثر بالبيئة 

خيتلف األفراد يف عدد متنوع من السمات الوراثية كالطول أو الشكل وجوانب عدة من الشخصية، 
وكذلك هو احلال بالنسبة للذكاء، وتلعب اجلينات والبيئة دورا أساسيا يف ارتقاء هذه الصفة ويف منوها 

ى السمة، أو أنه ال بشكل متكامل معا، وإن ارتفاع عامل الوراثة ال يعين عدم وجود تأثري من البيئة عل
دخل للتعلم فيها فمثال األفراد الذين يسعون لتعلم عدد كبري من املفردات المتالكهم صفة الذكاء 

). 2010، مليكة(الوراثية تساعدهم البيئة اليت حتوي على وفرة املفردات اليت تكون متاحة للجميع 

األسرة:4-2

والدته، ومن املعروف أن ذتعرض له الطفل مناألسرة أو البيئة العائلية هي أول وسط خارجي ي
جوانب شخصية الفرد تنمو وتصقل داخل أسرته وبني أفرادها الذي يكون لكل واحد منهم دور هام 

يف ذلك بدءا من األم واألب إىل اإلخوة واألقارب.
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األسرية  أثبتت مجيع الدراسات أنه كلما متتع الطفل داخل أسرته بالعناصر األساسية للرعاية 
كلما كان منوه العقلي بصفة عامة والذكاء بصفة خاصة ن واألمان واالستقرار والتعليم،كاإلشباع واألم

ا أن تزيد  جيدا ومستمرا، فاملواقف احلياتية واخلربات اليت يتعرض هلا الطفل داخل األسرة من شأ
بع حاجيات الطفل النفسية حمصوله الذكائي وحىت اللغوي، ذلك ألن اجلو األسري املالئم الذي يش

(فخري، والبيولوجية له األثر الكبري يف حتقيق النمو السليم والتوافق الشخصي واالجتماعي للطفل 
2010.(

فالطفل الذي يعاين مثال سوء التغذية يكون عادة أقل نشاطا واستجابة للراشدين، ودافعه للتعلم أقل 
الذي لديه اكتفاء يف الغذاء جنده غالبا نشيطا من اآلخرين وليس له الرغبة يف االستكشاف عكس 

.)2010، مليكة(ومتحمسا للتعلم واالستكشاف

الذكاء استعداد فطري واألطفال الذين ينتمون ألسر يتوفر فيها اجلو املالئم والصحي لنمو الفرد، فإن 
عكس األسر سيئة ذلك جيعله أكثر قدرة من غريه على النطق والكالم وبالتايل ارتقاء مستوى ذكائه على

).2010(فخري، الظروف األسرية 

الدافعية:4-3

للدافعية دور مهم وفعال يف التعلم املدرسي للطلبة، ذلك ألنه ال ميكن عزل الشخصية واالستعدادات 
عن عملية النمو العقلي بصفة عامة وارتقاء الذكاء بصفة خاصة، وتؤثر يف ميول الفرد واجتاهاته ومفهومه 

بكونه املتعلم يف انفتاحه أثناء قيامه بعملية التعلم، ورغبة منه يف تعلمها جيدا وشدة تركيزه عن ذاته 
).2011(عالم، وانتباهه، وحىت املدة الزمنية اليت خيصصها لعملية التعلم.

تعد الدافعية من أحد أهم العوامل املؤثرة يف عملية التعلم ويف نفس الوقت تتأثر بعوامل أخرى  
دات الوراثية والبيئة وغريها وعند تفاعلها مع مثل هذه املؤثرات تصبح بسيطة وتستمر يف الظهور كاالستعدا

والنمو وبالتايل تؤثر يف النمو املعريف والعقلي للفرد.
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المدرسة:4-4

للمحيط املدرسي بصفة عامة دور كبري ومؤثر يف النمو املعريف للطفل وخاصة يف تلك املرحلة املبكرة من 
، وهذا ما أسفرت عنه مجيع البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع، ومدى التحسني السن

).2010، سليمان(الذي حتدثه املدرسة يف أداء الفرد على اختبارات الذكاء 

كما أن (بياجيه) فرق بني الذكاء يف سن الطفولة والذكاء يف سن الرشد حيث أن ذكاء الطفل يتميز 
.(davaris, 2009)االنضباط وعلى عكس ذلك الذكاء الراشد يكون بناءبعدم 

تساهم العملية التعليمية الرتبوية يف تنمية قدرات الفرد العقلية والذكائية على وجه اخلصوص، وتسمح 
للمعلم بالتعرف على قدرات هذا الفرد ونوع ذكائه من بني األنواع اليت سبق وذكرناها وتصنفه، سواء كان 

يا أو موسيقيا أو اجتماعيا،....وغريها، ودعم قدراته بالربامج التعليمية اليت تساعده يف االرتقاء بذكائه لفظ
إىل أبعد نقطة ممكنة.

املدرسة هي املرحلة األوىل اليت تسمح بالتعرف على ذكاء الفرد ونوعه، وبظهور بوادر ارتقائه يف ذكاء 
ا املعلم يف هذه املرحلة تكون بتعزيز هذه من الذكاءات األخرى، وباكتشافه والعملية ا لتعليمية اليت يقوم 

القدرات لتطويرها ودفعها للرقي واإلنتاج.

إن دعم الطفل يف ذكاء معني يسمح له بتحديد ميوله واجتاهاته وتطوير خرباته التعليمية، ويكون ذلك 
رسة، وهذا ما يسمح له فيما بعد من خالل الربامج واألنشطة التعليمية اليت يقدمها املعلم داخل املد

باختيار توجهه يف املراحل التعليمية املقبلة كالثانوية واجلامعة واليت يكون قد حتصل فيها على القدر الكايف 
من اخلربات املتحكمة يف نوع ذكائه والذي على أساسه سيختار املادة اليت يرغب يف التخصص فيها 

).2006(ماسون، 

الثقافي:الذكاء والتغير4-5

تساهم املؤثرات الثقافية بشكل كبري يف تنمية القدرات العقلية عند الفرد، فاإلنسان ابن بيئته، وختتلف 
ا عن غريها  الثقافات وتتنوع باختالف املناطق والشعوب واألمم، ولكل ثقافة جوانبها وأوجهها اليت تتميز 

من الثقافات.
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يط الفرد يدفعه لالرتقاء بذكائه وذلك من خالل تلقيه لتلك إن ارتفاع املستوى الثقايف والتعليمي حمل
اخلربات الثقافية الغنية وتزيد عملية تعلمه، والعكس عند اخنفاض وتدين املستوى الثقايف والتعليمي يف حميط 
تمع  ذلك الفرد، حيث جيعله أقل ارتقاء وينخفض منوه املعريف، فمثال املدرسة واليت هي جزء من ثقافة ا

ظهر بوادر ذلك يف عدة ظواهر كالثقافة املتدنية يكثر فيها التسرب املدرسي نظرا إىل نقص الوعي الثقايف ت
).2010، مليكة( وعكس ذلك يف املناطق ذات الرقي الثقايف اليت تقل فيها مثل هذا الظواهر 

م و  ذا املوضوع ملا له من مميزات من خالل دراسا املقاييس اليت أعدوها لقد اهتم العلماء والباحثون 
لقياس الذكاء يف خمتلف الثقافات لتحديد الفروق اجلماعية بني الشعوب والثقافات املختلفة، وفهم 

االختالف من حيث النواحي العقلية.

انقسمت النظريات اليت تناولت يف حبوثها الثقافة إىل نوعني مها: النظريات الصرحية والنظريات الضمنية، 
اهلدف منها حماولة تقييم أمناط القدرات العقلية اليت تظهر يف بيئات ثقافية خمتلفة، ويعرفها أما األوىل فكان

ا أبنية عقلية لعلماء النفس وعلماء آخرين، أما الثانية فهي تشمل النماذج اليومية أو  علماء النفس بأ
طبيعة الذكاء، فهي تتضمن أفكار املفاهيم الشعبية وغريها، وهي غري رمسية اليت يعتنقها الناس فيما يتعلق ب

الناس العامة من الذكاء، كما تنقسم هذه النظريات بدورها إىل ثقافات فردية وثقافات مجاعية: اجلماعية 
).2002هالل، (تتضمن (إفريقيا، أسيا وأمريكا الالتينية)، أما الفردية تتضمن (و.م.أ، كندا،اسرتاليا) 

م صعوبة كبرية يف حتديد بيانات مجاعية لعدة ثقافات معا ذلك لقد وجد الباحثون أثناء إجراء  دراسا
الختالف ومتيز كل ثقافة عن األخرى، فرغم التطور وتكنولوجيا االنرتنت اليت جعلت العامل قرية صغرية إال 

ماء أنه مازالت هناك فروق مجاعية بني الثقافات املختلفة متنع قياس الذكاء بصفة عامة وهذا ما دفع بالعل
إىل بناء العديد من مقاييس الذكاء وحماولة تقنينها كل حسب بيئته.

إن احلل الوحيد للحصول على اختبار غري متحيز هو بناء اختبارات ومقاييس حتوي مفردات تكون 
ذا املشروع البحثي،  جزءا من خربة كل الثقافات على غرار مشروع "بنيه" وحلد اآلن مل يقم أحد 

املستعرضة باإلضافة إىل توسيع شبكة االتصاالت خصوصا بني املناطق املتباعدة، وكذا تشجيع الدراسات
). 2002هالل، (بني الثقافات املختلفة 

ومنه نستنج أن هناك عوامل وأسباب متنوعة ومتداخلة يف حتديد الذكاء وتنمية أو احلد منه.
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اختبارات الذكاء-5

منذ ما يقارب املائة عام يف علم النفسعلماءالحاز موضوع الذكاء وإشكالية قياسه اهتمام الباحثني و 
ففيما خيص االنطالقة األوىل حملاوالت أخرىتطورت طرق قياسه واختلفت من حقبة إىلةوخالل هذه املد

قياس الذكاء فهناك من يرجعها إىل آراء أفالطون وأرسطو اليت تقول بوجود فروق فردية تعود لعوامل فطرية،
فأصبح الشخص الذكي هو الشخص القادر علىويف وقت الحق تغريت النظرة إىل الشخص الذكي

حيث ميكن اعتبار فرانسيس Galtonجالتون  أعمالفيما بعد جاءت .)81: 2011التعلم(بودينار،
من خالل مالحظاته للمعتوهني وجد أن جالتون األب احلقيقي حلركة القياس العقلي يف علم النفس،

م على متييز حاالت األمل والسخونة والربودة منخفضة جدا مقارنة باألسوياء وبذلك  فإن اختبارات قدر
القدرة احلسية يف نظره ميكن االعتماد عليها للتفريق بني األفراد يف مستوى الذكاء، وكون جالتون 

)Galton( مطلعا على أسس بناء االختبارات فقد أدرك أن صدق االختبار هو الذي يرتبط مبحك
ملزاج واستخدمه كذلك ، وابتكر االستخبار كوسيلة لقياس مسات متنوعة كاخللق وا)ارجي(جابر، د.تخ

العديد يف)Cattell(كاتل)Galton(تشارك مع جالتون ).د.تلدراسة التصور احلسي العقلي(جابر،
مث ختصص يف دراسة الذكاء كقدرة عقلية من األحباث ارتكزت دراساته حول الفروق الفردية يف زمن الرجع

أول من استخدم مصطلح اختبار العقلي يف املؤلفات النفسية وذلك يف مقاله الذي )Cattell(ويعترب كاتلأساسية، 
).35د.ت:).(جابر،1890أصدره عام (

حول قياس الذكاء يف جمال الفروق الفردية يف الواليات ) attellG(كان التطبيق الفعلي ألعمال كاتل 
كما ساهم كريك الطالب جبامعة كولومبياوذلك من خالل تطبيقه الختباراته على املتحدة األمريكية

بتطور حركة القياس النفسي من خالل تطبيقه لالختبارات العقلية على عدد كبري )kerk Patrick(باتريك 
قياس الذكاء احملاوالت األوىل يففكانتفرنسايف أمامن األفراد ومقارنتها مع التحصيل الدراسي لديهم

) حني كلفته حكومته بإجياد أداة للتمييز بني األطفال 1904عام ()inetAlfred B(على يد الفرد بينيه 
).2010، وفاروقأصحاب الذكاء العادي واألطفال ذوي الذكاء املنخفض.( موسى

) قام 1937يف سنة (و حيث أمثرت جهوده بابتكاره الختبار ذكاء مسي بامسه "اختبار بينيه للذكاء"
وقد سعى العديد من العلماء يف جمال القياس النفسي والعقلي إىل املقياسراجعة مب)Terman(تريمان 

Arthurالبحث والدراسة لوضع وبناء مقاييس ذكاء مجاعية باخلصوص جمهودات كل من العامل آرثر أوتيس 
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Otis جبامعة مينيسوتا، والعامل ثورنديكThorndike جبامعة كولومبيا كون اختبار بينيه مقياس فردي يطبق
.)2011د.(عالم، على فرد واحد يف وقت واح

مقياس حيث ظهر )1939وبالضبط عام (تطور قياس الذكاء يف الفرتة مابني احلربني العامليتني لقد 
وتوفري الذكاءكمحاولة منه لتطوير قياس ) David Wechsler(وكسلر بلفيو الذي صممه ديفيد وكسلر 

مقاييس أدائية جديدة خاصة بقياس الذكاء  لألفراد األميني أو األفراد الذين يعانون من صعوبات يف التعبري 
علماء النفس قام بعد احلرب العاملية الثانية و)3ياط،د.ت :(اخلالشفهي أو اللغوي أو األفراد الصم

بإعداد وبناء جمموعة من االختبارات اجلماعية لقياس الذكاء أبرزها اختبار التصنيف العام العاملني باجليش
، ومت تعويض هذا االختبار Army general classification test (AGCT)ألفراد القوات املسلحة 

بعدما كانت االختبارات اجلماعية للذكاء Army forces qualification test (AFQT)باختبار آخر هو 
ا  تطبق على اجلنود فقط توسع نطاقها لتشمل كل األعمار من الروضة إىل اجلامعة وتعددت استخداما

).349: 2011لتشمل اختبارات القبول واالنتقاء والتصنيف واختبارات الفئات اخلاصة.(عالم، 

أنواع اختبارات الذكاء1- 5
الفردية اختبارات الذكاء 1- 5-1

تصنف اختبارات الذكاء من حيث التطبيق إىل فردية وأخرى مجاعية واالختبارات الفردية للذكاء هي 
اختبارات نفسية تقيس قدرة عقلية معينة واملتمثلة يف قدرة الذكاء ومن أهم هذه املقاييس ما يلي:

Intelligence ScalesBinet–StanfordTheمقياس ستانفورد بينيه1- 1- 1- 5

مما سبق مت اإلشارة إىل هذا املقياس الذي يعد من أهم اختبارات الذكاء اللفظية الفردية وأكثرها 
وقد مر بثالثة مراحل قبيل وفاة بينيه وهي: Simon-Binetاستعماال وهو من إعداد بينيه وسيمون 

وكون هذا االختبار فردي ، وفيه مت استبدال نسبة الذكاء بنسبة الذكاء االحنرافية1908-1911- 1905
.)2011كالس، (فقد بذلت جهود من طرف عدد من الباحثني ألجل بناء وتصميم اختبارات مجاعية 

لتطبيق املقياس جيب األخذ بعني االعتبار عمر الفرد حيث أن هذا املقياس يبدأ بفقرات املفردات و 
دف هذه املفردات إىل التعرف  املصورة بالنسبة لألطفال ما بني سن السنتني إىل غاية ستة سنوات حيث 
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ظية لألطفال يف سن على صورة الشيء واالسم املناسب له يف حني نبدأ باستخدام فقرات املفردات اللف
).4199، كلمة وما يرادفها من كلمات (مليكةسبع سنوات فما فوق واليت يستجيب هلا الفرد ب

نه قدرة معقدة التكوين ومتعددة املظاهر لذا يرتكز هذا أللذكاء يقوم على فكرة )بينيه(كان تصور 
بسهولة القياس وترتبط مبختلف مستويات االختبار على قياس العديد من القدرات العقلية العليا اليت تتميز 

: 8619، بو النيلصعوبة من األسهل إىل األصعب (االنمو العقلي للفرد وأسئلة هذا االختبار تتدرج يف ال
114(.

) بالواليات املتحدة األمريكية أدخلت عليه 1916بعد إصدار الطبعة األوىل لالختبار وذلك عام (
ومن بني أهم املصطلحات اليت ) 1984، 1972، 1937،1960(العديد من التعديالت خالل سنوات 

يقوم عليها االختبار لدينا مفهومي العمر الزمين والعمر العقلي واللذان حيددان نسبة الذكاء واليت يرمز هلا 

)  واليت حتسب عن طريق املعادلة التالية : نسبة الذكاء = IQب (
العقلي العمر
الزمين (أبو حطب .x100العمر

كما جيب اإلشارة إىل أن العمر العقلي احملسوب لسن حمدد يغطي الفرتة السابقة .)245: 2008وآخرون، 
هلذه السن فمثال: 

العمر العقلي القاعدي للمفحوص هو ثالث سنوات فذلك يعين أنه جنح يف اإلجابة على األسئلة 
االختبارات اخلاصة بالفرتة العمرية من سنتني إىل اخلاصة باختبارات سن الثالث السنوات وهكذا، ويف 

مخس سنوات نقوم بإضافة شهر واحد للعمر القاعدي  عن كل اختبار ينجح فيه مبا يف ذلك اختبارات 
سن اخلمس سنوات كي حنصل على العمر العقلي للمفحوص، ويضاف شهرين عن كل اختبار ينجح فيه 

اية مرحلة الراشد املتوسط مبا يف ذلك اختبارات الراشد مبا يف ذلك اختبارات سن ستة سنوات إىل غ
املتوسط، كما تضاف أربعة شهور للعمر القاعدي عن كل اختبار ينجح فيه من اختبارات "الراشد 

"، وتضاف ستة 2"، كما تضاف مخسة شهور عن كل اختبار من اختبارات " الراشد املتفوق1املتفوق
.)1994، مليكة". (3اشد املتفوقتبارات "الر شهور عن كل اختبار من اخ

الذي قام بدمج أفضل املفردات من  )تريمان(من قبل 1960مت مراجعة مقياس ستانفورد بينيه لعام 
كال الصيغتني (م) و(ل) وهو يقيس أكثر من منط واحد للذكاء كما انه حمدود بني سلمني متوازيني 

.)1954pichot ,27:(متعادلني 
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ومت استخدام الصور واللعب حىت تتناسب مع األطفال صغار السن وتعويض نسبة الذكاء بنسبة الذكاء 
أبو حطب وآخرون، االحنرافية لتجنب نقص حساب نسبة الذكاء باستخدام املعادلة السالفة الذكر (

2008 :246(.

د يف النسخ السابقة فقد جاءت لتغطي القصور املوجو ) 1972أما فيما خيص النسخة الصادرة عام (
تمع األمريكي، لذلك أعيد  تمع مبا فيهم فئة األقليات يف ا واملتمثل يف عدم تغطيتهم جلميع فئات ا

تقنني املقياس ليشمل كل الفئات املكونة للمجتمع األمريكي.

مت تطوير مقياس ستانفورد بينيه وبعد التطور احلاصل يف قياس القدرات العقلية واألساليب السيكومرتية
) واليت قام بإعدادها كل 1984كي يتماشى مع هذه التطورات وبذلك مت اصدرا النسخة الرابعة منه عام (

وقام بإعدادها Thorndike, Hagen, and Sattlerمن  روبرت ثورندايك، إليزابيث هاجن وجريوم ساتلر 
)، وهي تعد من األدوات اهلامة يف قياس القدرات العقلية 1993ها الدكتور لويس مليكة عام (نللعربية وتقني

.)2008وتطور بارز يف أساليب السيكوتكنولوجيا (أبو حطب وآخرون، 

Bellevue-Wechslerاختبار وكسلر بلفيو لقياس ذكاء الراشدين والمراهقين2- 1- 1- 5

Intelligence Scale

الفردية املوجودة آنذاك وباألخص مقياس ستانفورد بينيه أن اختبارات الذكاء )Wechsler(يرى وكسلر 
ا العديد من القصور باإلضافة إىل االستخدام املظلل ملفهوم العمر العقلي ولذلك فقد قام مبحاولة لبناء 

) لذكاء الراشدين 1939مقياس جديد لقياس الذكاء أطلق عليه اسم مقياس "وكسلر بلفيو" عام (
صور املتمثل يف كون عينات التقنني يف اختبارات الذكاء الفردية تشمل عددا قليال واملراهقني لتفادي الق

) 15فقط من الراشدين ومتوسط الدرجات ال يزيد زيادة جوهرية بزيادة العمر خاصة بعد سن (
تم بعامل السرعة وال تتناسب مع الراشدين وال ). 2011سنة.(عالم،  باإلضافة إىل كون هذه االختبارات 

ا صممت يف األتثري وعالوة على ذلك .)3201غامن، صل لفائدة األشخاص صغار السن (اهتمامهم أل
ا يغلب عليها الطابع  اللفظي.فإ

) وذلك بعض إدخال جمموعة من التعديالت عليه 1955مراجعة مقياسه وذلك عام ()وكسلر(أعاد 
مست عدد الفقرات املكونة لالختبار حيث زاد من عددها لتحسني معامل الثبات كما قام حبذف بعض 

ا غري مناسبة وعوضها بأخرى أكثر مناسبة هلدف املقياس ونشره حتت اسم  (WAIS)الفقرات اليت رأى أ
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) متت مراجعة املقياس مرة أخرى من قبل وكسلر ألجل حتسينه من حيث املضمون 1981ويف عام (
.R)-(WAISوالتقنني وأطلق عليه اسم مقياس وكسلر لذكاء الراشدين  

ويعد هذا املقياس من أهم األدوات املعتمدة من طرف األخصائيني النفسيني واملرشدين النفسيني 
ة  ومراكز الرعاية النفسية ويف اجناز الدراسات والبحوث النفسية والرتبويني يف خمتلف املؤسسات الرتبوي

والعلمية والرتبوية واليت مت التدرب عليها خالل اإلطار التكويين ملسار الطالب اجلامعي يف اجلامعة .(عالم، 
يف جممله من إحدى عشر اختبارا فرعيا موزعة إىل:مقياس وكسلر بلفيو  ويتكون .)375: 2011

اختبارات لفظية وتندرج حتتها ستة اختبارات فرعية.- 
).1994مليكة، اختبارات أدائية أو غري لفظية وتندرج حتتها مخسة اختبارات فرعية (- 

ومت بناء املقياس على أساس نتائج دراسات إكلينيكية الضطراب ضعف القدرة العقلية ويتكون اجلانب 
وبه نفيس درجة الذكاء اللفظي للفرد أما اجلانب األدائي منه اللفظي كما سبق الذكر من ستة اختبارات 

فهو مكون من مخسة اختبارات فرعية تقيس درجة الذكاء الغري اللفظي ويشمل كل قسم منه على:

،اختبار املادة األرقام، اختبار الفهم، االختبارات الفرعية اللفظية وتضم : اختبار املعلومات العامة- 
ات اختبار املفردات.، اختبار االستدالل احلسايب، اختبار املتشا

اختبار رسوم ، اختبار تكميل الصور، االختبارات الفرعية األدائية وتضم:اختبار ترتيب الصور- 
).140-135: 2010ألرقام (حممود،اختبار رموز ا، اختبار جتميع األشياء، املكعبات

) ثالث دراسات أجراها على مقياس وكسلر بلفيو (النسخة العربية)، 1960قدم لويس مليكة عام (
ات واملفردات وقدم فيها  اهتمت الدراسة األوىل بتقدمي مناذج التصحيح الختبارات الفهم العام واملتشا
أيضا جداول خاصة بالدرجات املوزونة وأخرى خاصة بنسب الذكاء للفئة العمرية من عشرون سنة إىل 

ثالثني سنة.اخلامسة وال

يف حني اهتمت الدراسة الثانية مبناقشة الدالالت اإلكلينيكية للمقياس، يف حني خصصت الدراسة 
الثالثة الختبار املفردات يف كل من مقياس وكسلر بلفيو وستانفورد بينيه ومشلت العينة اليت خضعت للتقنني 

)488(أنثى، وميتلك )316(ا و ذكر ) 594مفردة من خمتلف األعمار من بينهم ()910(يف مصر على 
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إناث أما البقية ) 194ذكور و () 294مفردة مستوى تعليمي يفوق مستوى التعليم االبتدائي منهم (
أنثى فال تتجاوز هذا املستوى من التعليم .) 122(ذكر و)300(مفردة منهم )422(واملتمثلة يف

أمهية االختبارات الفرعية فيه وذلك بتحديد بتقنني املقياس من خالل فرضه لتساوي يف )وكسلر(قام 
) وذلك ابتدءا من 3(باحنراف معياري ) 10الوزن النسيب لكل اختبار فرعي يف املقياس حيث بلغ املتوسط (

السن العشرين إىل غاية سن الثالثني بطريقة هل ،واليت من خالهلا يتم حتويل الدرجة اخلام إىل درجة 
مت حتديد نسبة الذكاء االحنرافية ) 10واحنراف معياري ()100(سط الدرجة معيارية، وباالعتماد على متو 

).1994،ألدائية والكلية (مليكةلالختبارات اللفظية وا

testMazePorteus(PMT)اختبار المتاهات لبورتيوس1-3- 5-1

سنة) وهو يضم 16- 3هذا االختبار خمصص للفئة العمرية ما بني ثالثة سنوات وستة عشر سنة (
إحدى عشرة متاهة تتدرج يف الصعوبة ويبدأ بتطبيق متاهات االختبار باالعتماد على سن املفحوص فإذا  

ار من متاهة كان يف سن الثالث سنوات طبقت علية متاهة الثالث السنوات وإذا كان سنه اكرب بدا االختب
اخلمس سنوات، وغالبا ما يبدأ االختبار مبتاهة اخلمس سنوات إال يف حالة وجود اضطراب أو ضعف يف 
القدرات العقلية للمفحوص وللمفحوص احلق بإعادة احملاولة إذا اخفق يف احملاولة األوىل يف كل متاهة حىت 

مفحوص بإعادة احملاولة أربع مرات يف سن احلادية عشر مبا يف ذلك سن احلادية عشرة.يف حني ميكن لل
اختبارات متاهات السن الثانية عشرة إىل غاية اختبارات متاهات الراشد وإذا قام املفحوص باخرتاق خط 

مغلق حيسب خطأ ويعيد احملاولة من جديد.

تعليمات االختبار5-1-1-3-1

اخلاصة باألطفال ذوي الثالث ختتلف تعليمات االختبار باختالف عمر املفحوص حيث تنص التعليمة 
سنوات على:" أنظر للخطوط اليت على الورقة وأريد أن تأخذ هذا القلم، وتدور بني اخلطوط من غري ما 
تلمس أي خط منها" أما تعليمة املفحوصني يف سن الثانية عشرة والرابعة عشرة فهي تنص على :" ابتدئ 

تبار عن طريق منح درجة واحدة عن كل اختبار مت وينقط االخمن هنا واحبث عن طرق لك لتخرج منه".
النجاح فيه من أول حماولة يف حني يأخذ املفحوص نصف درجة إذا جنح يف االختبار من احملاولة الثانية.أما 
فيما خيص تنقيط متاهة سن الثانية عشرة فاملفحوص يأخذ درجتني عن كل اختبار مت النجاح فيه من أول 



الذكاءواختباراتنظريات: الثانيالفصل

- 48 -

فحوص درجة ونصف إذا جنح يف االختبار من احملاولة الثانية ودرجة واحدة إذا حنج حماولة يف حني يأخذ امل
يف احملاولة الثالثة ونصف درجة إذا جنح يف احملاولة الرابعة، كما يتم إضافة أربعة درجات للمفحوص واليت 

ل ضعاف العقل متثل درجات االختبارات السابقة اليت فرض انه  جنح فيها واليت مل تطبق عليه.أما األطفا
موع الكلي للدرجات يساوي  م درجتني فقط وهي خاصة باختبار الثالث سنوات وا فتضاف إىل درجا

).2010مر العقلي للمفحوص.(مليكة، الع

) من 2003ومت استخراج دالالت ثبات املقياس وثباته من خالل تقنينه على البيئة السعودية عام (
طرف الباحث عبد احملسن بن راشد املبدل ، وكانت هناك حماوالت أخرى لتقنني اختبار املتاهات بورتيوس 

.)2003:46(املبدل، ). 1993الصورة األصلية "مراجعة فايالند" بالكويت للباحث مرسي (

Kaufman Assessment Battery forThe)1983بطارية التقييم لـ: كوفمان (1-4- 5-1

)(KABCChildren

تقيس هذه البطارية كل من الذكاء والتحصيل لألطفال ما بني سن سنتني إىل سن الثانية عشر سنة 
سنة) وهي تضم قسمني اختبارات لفظية وأخرى غري لفظية وبدل الرتكيز على احملتوى فهي تركز 12- 2(

على العمليات العقلية املستخدمة من قبل الطفل يف حل املشكالت.

تتكون هذه البطارية من ستة عشرة اختبارا فرعيا موزعة إىل قسمني األول يتضمن عشرة اختبارات خاصة 
بالذكاء العام والثاين يتضمن ستة اختبارات خمصصة لقياس التحصيل وينقسم اجلزء اخلاص بالذكاء العام إىل 

اآلين للمعلومات.فرعني مها اختبارات التجهيز املتتابع للمعلومات واختبارات التجهيز 

وقراءة وفهم الغازأما اجلزء اخلاص بالتحصيل فيشتمل على مفردات حتتوي كلمات تعبريية وحساب و 
املقروء. 

ال تصلح مجيع االختبارات للتطبيق على كل األطفال فهناك سبعة اختبارات خاصة باألطفال الذين 
اختبار تطبق على األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني سنوات) وثالثة عشرة 5-2ترتاوح أعمارهم ما بني (

اية التطبيق حنصل على درجتني متثالن التجهيز املتتابع للمعلومات والتجهيز اآلين 7-12( سنة) ويف 
للمعلومات،وباعتبار هذه البطارية حديثة التصميم فإن البحوث والدراسات اخلاصة بتقنينها على البيئة العربية 

).2011ا تكاد تنعدم خاصة دالالت الصدق والثبات والتشخيص.( عالم ،قليلة جد
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اختبارات الذكاء الجماعية2- 5-1

ا وقد انتشر  إن االختبارات اجلماعية متباينة من حيث احملتوى والتكوين وطريقة اإلجابة عن مفردا
استخدامها خالل احلرب العاملية األوىل نظرا ألمهيتها يف عملية انتقاء واستبعاد اجلنود الغري مؤهلني وضعاف 

ا يف قياس الذكاء للجنود يف الذين آمن بالفكرة وباجيابيYerkesالعقل واستخدمت من قبل "يركز"  ا
صورة مجاعية لكسب وربح الوقت لينتشر استخدامها فيما بعد يف باقي امليادين، حيث تطبق اختبارات 

.)2000السيد، الذكاء اجلماعية من قبل أفراد مؤهلني هلم خربة حول كيفية التطبيق والتصحيح ( 

ختبارات الفردية على قسمني لفظي وأدائي، األول يتطلب تشتمل اختبارات الذكاء اجلماعية مثلها مثل اال
توفر القدرة على القراءة أو فهم التعليمات املقدمة من طرف املطبق لالختبار أما اجلانب الثاين العملي فال 
يستوجب استخدام اللغة سواء يف تطبيق االختبار أو اإلجابة عنه مثل اختبار بيتا للجيش املشار إليه مسبقا 

تبارات الغري لفظية تتناسب مع األطفال الصغار واألميني وأصحاب القدرات العقلية واللغوية احملدودة واالخ
). وعلى سبيل املثال ال احلصر نذكر فيما يلي بعض االختبارات اجلماعية للذكاء :2011(عالم،

اختبارات ذكاء جماعية لفظية متعددة المستويات1- 2- 1- 5

إىل:وهي بدورها تنقسم 

اختبار كاليفورنيا للنضج العقلي2-1-1- 5-1

يتكون اختبار كاليفورنيا للنضج العقلي من اثنتا عشرة اختبارا فرعيا تقيس قدرات عقلية خمتلفة من 
بينها: الذاكرة، العالقات املكانية، االستدالل املنطقي، االستدالل العددي، مفاهيم لفظية، ويطبق 

تبدأ من احلضانة إىل غاية سن الرشد وبصيغ خمتلفة لكل مستوى حيث أعد االختبار على ستة مستويات 
ا، وبعد تطبيق االختبار والذي يستغرق حوايل ( دقيقة 81-دقيقة 48لكل صيغة كتيب اختباري خاص 

) للمستوى الواحد حنصل يف األخري على ثالث درجات كلية متثل إحدامها الدرجة الكلية اخلاصة باجلزء 
االختبار والثانية متثل الدرجة الكلية للجزء الغري لفظي من االختبار، أما الدرجة الثالثة فهي اللفظي من

حول الدراسات اليت ختص الطالب)، وحسب اطالع 2011:399متثل درجة االختبار ككل (عالم، 
االختبار يف البيئة العربية فهي ال تزال خصبة وحتتاج إىل البحث أكثر.
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القدرات المعرفيةاختبار2-1-2- 5-1

يضم بطاريتني:هو اختبار متعدد املستويات

ا يتكون من صيغتني -  بطارية اختبارات للتالميذ من احلضانة إىل الصف الثالث ابتدائي: كل مستوى 
، عمليات وكل صيغة تندرج ضمنها أربعة اختبارات فرعية: الكلمات الشفوية، املفاهيم العمالقية

عقلية متعددة، ومفاهيم كمية، حيث يستغرق تطبيق هذه البطارية ساعة من الزمن موزعة على أربع 
جلسات منفصلة وكل جلسة خمصصة الختبار فرعي معني حيث تدوم كل جلسة مخسة عشرة دقيقة 

وتفسر الدرجات باالعتماد على معايري نسبة الذكاء االحنرافية واملئينيات.
اية التعليم الثانوي: تضم ثالثة بطاريات بطارية متعد-  دة املستويات للصفوف من الصف الثالث إىل 

الرتتيب:وغري اللفظي على ذات حمتوى لفظي، كمي
.ات لفظية احملتوى اللفظي: كلمات، إكمال اجلمل، تصنيف لفظي، متشا
عداد ... اخل.احملتوى الكمي: عالقات كمية، سالسل أعداد، تكوين معادالت، تعامل مع األ
 ات شكلية، تكوين احملتوى غري اللفظي: أشكال هندسية ومكانية، تصنيف األشكال، متشا

أشكال.

وكل حمتوى من هذه احملتويات يقاس باختبارات فرعية، ويعتمد يف تفسري الدرجات على معايري 
لصفوف، وهذا االختبار يعد تطويرا الدرجات املكافئة للعمر والرتب املئينية، والتساعيات املعيارية املكافئة ل

لالختبار الذي أعده كل من "ورج وثورندايك".

ومن احملاوالت العربية لتقنني هذا االختبار يف البيئة العربية ما قامت به الباحثة يسرى عبود عام 
: 2015الثبات للبطارية (امطانيوس، ) بسوريا واليت توصلت إىل استخراج بعض دالالت الصدق و 1993(

215(.

abilitymentalfortestLennon-Otisاختبارات أوتيس ولينون للقدرة العقلية 2-1-3- 5-1

تأيت هذه االختبارات يف صيغة واحدة، حيث تضم مفردات متنوعة تقيس القدرات العقلية العامة 
اية مرحلة وهذه االختبارات تشتمل على ستة مستويات ابتداء  من الصف األول االبتدائي إىل غاية 

دقيقة) حسب كل مستوى، حيث حيصل الفرد 45-30التعليم الثانوي، مدة تطبيق االختبارات تستغرق (
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اية االختبار على درجة واحدة ويعتمد يف تفسري الدرجات على معايري نسب الذكاء االحنرافية  يف 
املعيارية املقابلة للعمر والصف الدراسي واليت تقدم لنا يف األخري العمر العقلي واملئينيات والتساعيات

).400: 2011اخلاص بكل مستوى من مستويات االختبار (عالم، 

اختبار أوتيس ولينون على البيئة املصرية من طرف الباحث صالح مراد واليت تغطي املستوى قُننقد و 
).2015:201(امطانيوس، سنة)16-11املتوسط من االختبار (

اختبارات الذكاء التشاركية بين المدارس والكليات 2-1-4- 5-1

قامت اخلدمات االختيارية بالواليات املتحدة األمريكية بالتعاون مع جمموعة من اخلرباء الرتبويني بإعداد 
العامة تغطي أربعة اختبارات الذكاء مسيت باختبارات الذكاء التشاركية وهدفها قياس القدرة العقلية 

مستويات بداية من الصف الرابع االبتدائي، ولكل اختبار خاص مبستوى معني صيغتني أو ثالث صيغ 
ات اللفظية، ومخسني مفردة أخرى (50حتتوي على مخسني مفردة ( ) خاصة 50) خاصة باملتشا

انب اللفظي، درجة باملقارنات الكمية ويف األخري حنصل على ثالث درجات كلية : درجة خاصة باجل
خاصة باجلانب الكمي، درجة االختبار العامة وتفسر الدرجات عن طريق حتويلها إىل رتب مئينية. 

TestIntelligenceAnderson-Kuhlmannاختبار كالمان وأندرسون للذكاء  2-1-5- 5-1

اية مرحلة  هو أحد االختبارات الذكاء اجلماعية، يغطي مثانية مستويات منفصلة من احلضانة إىل غاية 
ا تطبق  التعليم الثانوي، وتندرج حتتها جمموعة من االختبارات وتعترب مبثابة بطارية متعددة املستويات كو

دقيقة)، كما أن املفردات 60-50على مستويات صفية خمتلفة،ويستغرق تطبيق االختبار حوايل الساعة (
اخلاصة باملستويات األوىل ذات حمتوى لفظي ال تتطلب مهارات قراءة عالية ويزداد احملتوى اللفظي بارتفاع 
املستوى الصفي، واحملتوى الغري اللفظي يف االختبار يبقى موجودا وهذا ما جيعل هذا االختبار يتناسب مع 

تعلم ومن لديهم صعوبات كذلك يف فهم التعليمة اللفظية، وقد األطفال صغار السن وذوي صعوبات ال
) إىل غاية طبعته 1927حضي هذا االختبار بعناية فائقة حيث اجري عليه عدة تعديالت من عام (

األخرية السابعة. وهو من أفضل االختبارات الذكاء اجلماعية وما يدل على متيزه هو استخدام مفرداته يف 
ة أخرى وهو بدوره يعطي ثالث درجات للذكاء : درجة لفظية ودرجة كمية وأخرى بناء اختبارات مجاعي
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عامة ويعرب عن درجاته بنسبة الذكاء االحنرافية ومعايري املدى املئيين لتقدير فرتات الثقة يف الرتب 
).2011املئينية.(عالم، 

اختبارات ذكاء جماعية غير لفظية2-2- 5-1

الذكاء اجلماعية الغري لفظية هو تطبيقها مع األفراد األميني واألطفال صغار إن ما تتميز به اختبارات 
حيث أن السن، ومع األفراد ذوي اإلعاقات الثقافية واللغوية واجلسمية ومن ميلكون قدرات لغوية حمدودة،

تاج إىل تطبيقها يعتمد على أدوات خمتلفة غري اللغة كالورقة والقلم ..اخل باإلضافة إىل أن بعضها ال حي
تعليمة لفظية أثناء التطبيق، وتتحكم هذه االختبارات يف البعد الثقايف اللغوي وعزله من خالل استخدام 
الصور والرسومات اخلالية من العنصر اللغوي باستثناء التعليمة اخلاصة باالختبار، ومن ميزات هذه 

تستخدم هذه االختبارات كذلك مع و االختبارات كذلك عدم حتيزها ضد فئة األشخاص الغري املتعلمني،
األطفال الصم ومن يعانون من عيوب يف النطق أو الكالم واألميني من كبار السن واملتأخرين عقليا 

-crossويطلق على هذا النوع من االختبارات اليت تعزل عنصر اللغة باالختبار عرب احلضاري "ودراسيا.

cultural testعاد تأثري  بيئة الفرد على درجته يف االختبار، حيث أن " وقيمة االختبار تكمن يف استب
وحدات االختبار ال ترتبط بلغة معينة أو جنس معني أو ثقافة معينة وهو هدف الباحثني من علماء النفس 

ال حسب رأي (أليس  ) .Aliseيف هذا ا

احيتني النظرية أكد على أمهية وفائدة هذا النوع من االختبارات من الن)Cattellكاتل (كما أن 
ات والتطبيقية بسبب الدور الذي تلعبه يف حتييد العوامل الثقافية واللغوية ، وهناك العديد من االختبار 

الذكاء الغري لفظية نذكر منها:

إعداد الباحثة األمريكية جود من Drawing TestGoodenoughاختبار رسم الرجل جلود انف- 
.انف

أثر الثقافة من إعداد رميوند كاتل.اختبارات كاتل املتحررة من - 
من إعداد العامل اإلجنليزي رافن.Raven's Progressive Matricesاختبار املصفوفات املتتابعة لرافن - 
إعداد بورتيوسtestMazePorteus(PMT)اختبار متاهة بورتيوس - 
Army Beta testلقياس الذكاء العام اختبار بيتا للجيش els-Davisايلز  - اختبار دافيز- 
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.احلسية للذكاء إعداد سبريمانSpearmanاختبارات سبريمان - 
اختبار الذكاء املصور إعداد امحد زكي صاحل.- 
اختبار الذكاء غري اللفظي إعداد عطية حممود هنا.- 
.)2014(أبو غايل وآخرون، اختبار تكملة الصور ولوحة األشكال. - 

Raven's Progressive Matricesاختبار المصفوفات المتتابعة لرافن 2-2-1- 5-1

يعد اختبار املصفوفات املتتابعة من أكثر اختبارات الذكاء شيوعا لقياس القدرة العقلية العامة وهو من 
وعامل الوراثة برونس نظرا لكون درجة الذكاء املتحصل عليها لألفراد Ravenإعداد عامل النفس رافن 

ند ين بعد تطبيقه ال تتأثر بالعوامل املتعلقة بالتعليم .ا

) مصفوفة وتكون هذه املصفوفات ناقصة حيث تعطى للمفحوص 60يتكون هذا االختبار من ستني (
ستة أو مثانية بدائل ألجب إكمال اجلزء الناقص، وهي موزعة على مخسة جمموعات متسلسلة، وكل 

تدرج يف صعوبتها من األسهل إىل األصعب حيث يتوجب ) مصفوفة ، ت12جمموعة تضم اثنيت عشرة (
ات وإجراء تبديل على األمناط وغريها من العالقات املنطقية، كما أن  على املفحوص إدراك املتشا
االختبار يف جممله مكون من ثالثة صيغ هي : صيغة معيارية، صيغة ملونة لألفراد ذوي القدرات العقلية 

.)2011التمدرس، صيغة متقدمة للمستويات األعلى. (عالم، احملدودة واألطفال دون سن 

دقيقة) ، يطبق فرديا ومجاعيا، أما 20-15ال يوجد وقت حمدد لتطبيقه ولكن عادة يستغرق ما بني (
ومت االعتماد على عينة من التالميذ والراشدين الربيطانيني تعليمة االختبار فتكون شفوية وبأسلوب بسيط،

املئينية.لتحديد املعايري 

وهو من بني االختبارات املتحررة من الثقافة يهدف إىل منح فرص متكافئة جلميع األفراد ومن خمتلف 
الثقافات يف اإلجابة عن االختبار إال أنه من الصعب وضع مفردات مستقلة عن اخلربات املتباينة ألفراد من 

دقيقة حول التحصيل األكادميي أو األداء ثقافات خمتلفة ومن سلبيات هذه االختبارات عدم تقدميها نتائج
يف العمل وعند مقارنة نتائجها لغرض االنتقاء مع نتائج االختبارات اجلماعية املعتادة فإن صدقها يكون 

.)2011،منخفضا(عالم 
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وبشكل عام فإن االختبار يقيس القدرة العقلية الكلية العامة عن طريق أشكال هندسية ناقصة يقوم 
ة أو حتليل الشكل إىل أجزاء املفردات اليت املفحوص بإكم اهلا باللجوء إىل بدائل تقدم له أو إكمال متشا

) يف إعداد هذا 1938عام (Banroseوزميله بنروز Ravenتتألف منها اختبارات رافن، واعتمد رافن
ة وعلى نظرية االختبار على أسلوب قياس التماثل املستخدم بكثرة يف مفردات اختبارات الذكاء اللفظي

العامل العام لسبريمان .

ومما يدل على عدم تأثري العوامل الثقافية يف نتائج االختبار هو احلصول على نفس النتائج يف بيئات 
من خالل تطبيقه لالختبار يف اجنلرتا على نفس )Raven(اجتماعية وثقافية خمتلفة حيث توصل رافن 

ألرجنتني كما أنه يهدف إىل قياس القدرة على إدراك العالقات املطبقة يف ا)Ramoldi(نتائج رمولدي
وتطويره ثالثني )رافن(املكانية، وهو يرتكز على منوذج العاملني لسبريمان واستغرق اجناز هذا االختبار من 

استخدام املقاييس اللفظية  للوصول يف األخري إىل صورة شاملة عاما وباإلضافة إىل املصفوفات يفضل رافن
للنشاط العقلي للفرد باعتبار أن املصفوفات تقيس التفكري اإلنتاجي الذي يتناقص بزيادة العمر يف مقابل 
االختبارات اللفظية اليت تقيس التفكري االستدعائي الذي من املمكن أن يتزايد، على غرار كرونباخ

)cronbach( الذي يرى بأن مفردات هذا االختبار متاثل مفردات االختبارات اللفظية يف قياسها للقدرة
العقلية للفرد، حيث أثبتت العديد من الدراسات تشبع االختبار بالعامل العام وبالتايل ميكن االكتفاء به 

ف من تطبيق االختبار هو لقياس القدرات العقلية دون اللجوء إىل االختبارات اللفظية خاصة إذا كان اهلد
البعد عن أثر اللغة والثقافة عن املفحوص.

مع فريق من علماء النفس Guilfordمن قبل جيلفورد Ravenاستخدم اختبار املصفوفات لرافن 
بسالح الطريان األمريكي خالل احلرب العاملية الثانية وتوصل إىل نتائج مفادها أن االختبار متشبع بعامل 

أن Ravenالثاين الذي خيص إدراك العالقات بني األشكال ويف هذا السياق يقول رافن االستدالل 
االختبار يهدف إىل إجياد طريقة لالستدالل وأنه يقيس طاقة الفرد يف اللحظة اليت يطبق فيها املقياس، 

الصعوبة نفس األسلوب يف إعداده ملفردات اختباراته الثالثة مع تباين يف درجة)Raven(وانتهج رافن
.)2000:15حسب العينة املوجه إليها االختبار (زمزمي، 
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اختبار رسم الرجل 2-2-2- 5-1

اختبار رسم الرجل هو من بني االختبارات املتحررة من عامل الثقافة ميكن تطبيقه فرديا أو مجاعيا حيث 
ويستغرق تطبيقه يطلب من املفحوص رسم صورة رجل كامل على ورقة بيضاء باستخدام قلم الرصاص 

ل اجلسم واملالبس دقيقة) وتقدر درجة الذكاء هلذا املقياس بالرجوع إىل تفاصي15حوايل ربع ساعة (
..اخل دون االهتمام باجلانب اجلمايل للرسم، حيث مت حتديد خصائص صورة الرجل مبنح وتناسب املالمح.

سم املفحوص الرأس دون حتديد درجة واحدة لكل خاصية ظاهرة يف الرسم فعلى سبيل املثال إذا ر 
التفاصيل تعطى له درجة واحدة وهكذا ويف األخري جتمع الدرجات لنحصل على الدرجة الكلية، ولتفسري 

سنة) اعتمد على معايري تتضمن الدرجات 15-3نتائج االختبار لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني (
املعيارية والرتب املئينية.

ن االختبار يعد من االختبارات الغري متحيزة للثقافة إال أننا نالحظ من خالل كما ذكرنا سابقا فإ
م، ومن مميزاته إنه سهل التطبيق وأدواته بسيطة (ورقة وقلم) ونستفيد  رسومات املفحوصني تأثرهم بثقافا

يقة.منه بإدراجه ضمن بطارية من اختبارات الذكاء حىت نتأكد من نتائجه اليت ميكن أن تكون غري دق

لقد قننت العديد من االختبارات اجلماعية للذكاء خاصة يف البيئة املصرية وبعض الدول العربية وبالتايل 
وألجل القيام بالدراسات واالستفادة من هذه املقاييس يف التقييم واالنتقاء ميكن الرجوع إىل أدلة 

ائر فنجد دراسة الباحث مقسم أما يف اجلز .)2011االختبارات املنشورة يف الوطن العريب.( عالم، 
:" الروائز غري املشبعة ثقافيا واجتماعيا ومدى صالحيتها لقياس ذكاء ـ) املعنونة ب2002-2001خمتار(

" .-رائز رسم الرجل منوذجا- الطفل اجلزائري 

االختبارات المتحررة من عامل الثقافة 3- 5-1

تأثري عامل الثقافة على أداء املفحوصني على يهدف هذا النوع من االختبارات إىل التقليل والتحرر من 
االختبار، حيث أنه من بني أكثر املشكالت اليت تعاين منها اختبارات الذكاء هو مشكل اللغة، إذ من 
ا.   الصعب تطبيق اختبار معد باللغة االجنليزية على مفحوصني ال يتقنون هذه اللغة وال يتحدثون 

.)255: 2015(امطانيوسن
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احثون يف جمال االختبارات املتحررة من أثر الثقافة لقياس الذكاء بإقصاء االختبارات اللفظية وقام الب
والرقمية وكذلك تلك اليت تعتمد على املعارف واستبداهلا باختبارات تعتمد على الصور والرموز وهي ما 

يطلق عليها اختبارات التألق. 

افة غري ممكن كون االختبار يف حد ذاته بين على ثر الثقأوبالرغم من ذلك إال أن التحرر كليا من 
أساس عينة من السلوك وقياسه يعكس العوامل املؤثرة فيه ومن بينها العوامل الثقافية (جابر، د.ت : 

ومن بني أهم هذه االختبارات نذكر ما يلي: .)131

(Cattell)اختبار كاتل للذكاء غير المتحيز للثقافة 3-1- 5-1

وهو من االختبارات الشائعة )Cattell(أعد هذا املقياس يف معهد قياس الشخصية حتت إشراف كاتل 
ا ثالثة مستويات:  االستخدام يف الواليات املتحدة األمريكية، ويتكون من صيغتني متكافئتني وكل صيغة 

سنة).14-7سنوات) والراشدين من ضعاف العقول (7-3مستوى الفئة العمرية (- 
مستوى الراشدين من متوسطي الذكاء وتالميذ املرحلة الثانوية.- 
مستوى الراشدين املتفوقني.- 

حيث حيتوي كل اختبار على أربعة اختبارات فرعية تعين بقياس قدرة الفرد على إدراك العالقات بني 
كل من دول األشياء كالسالسل واملصفوفات والتصنيفات. ومن خالل مقارنة املعايري املتحصل عليها يف  

أوروبا الغربية واسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية اليت أعطت تناظرا يف نتائجها (الصدق الثقايف) ميكن 
).2011ار من عامل الثقافة  (عالم،التأكيد على حترر االختب

املقياس مت تقنني االختبار ونقله إىل البيئة العربية من قبل فؤاد أبو حطب وأمال صادق،أما فيما خيص 
الثاين فقد قام الباحث أمحد عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفار برتمجته للعربية وهو يصلح لقياس 

تعمق أكثر يف هذا سنو ).133ت:.سنة) (جابر، د14-8ذكاء األطفال الذين ترتاوح أعمارهم مابني (
االختبار يف الفصول الالحقة.
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االنتقادات الموجهة الختبارات الذكاء 5-2

بالرغم من انتشار استخدام اختبارات الذكاء والقدرات العقلية على نطاق واسع وبالرغم كذلك من 
ا املتعددة إال أنه وجهت إليها العديد من االنتقادات اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي : اجيابيا

لعوامل الثقافية.درجة مصداقيتها وموضوعيتها وعدم حتررها من ا- 
اختبار ستانفورد بينيه يقيس ذكاء األطفال أكثر من ذكاء الراشدين مما استدعى بناء وتصميم - 

).1997:77اختبارات ذكاء خاصة بالراشدين أمهها اختبار وكسلر للراشدين (دويدار،
مريكية.اختبارات بيتا وألفا للجيش ال تقيس الذكاء وإمنا تقيس األلفة باللغة والثقافة األ- 
يف حالة تطبيق اختبارات الذكاء على أفراد لغتهم ختتلف عن لغة االختبار فإن هذه االختبارات تعترب - 

متحيزة.
ال وربط -  التشكيك  يف اختبارات بريت (فضيحة سريل برت) الذي استغل جناحاته السابقة يف ا

.)2006:51الذكاء فقط بالبيئة.( طه،
التقليدي حصره لقدرات الفرد العقلية يف رقم ميثل حاصل ذكاء هذا من عيوب االجتاه السيكومرتي- 

الفرد.
املواقف اليت يقام فيها االختبار هي مواقف اصطناعية باردة بعيدة كل البعد عن املواقف احلياتية اليت - 

).412-413: 2015يعمل فيها الذكاء (امطانيوس، 

تكييف وتقنين اختبارات الذكاء في الوطن العربي وفي الجزائرواقع5-3

يتم أثناء مواقف االختبار املقننة توجيه جمموعة من األسئلة اليت تتطلب إجابات صحيحة أو خاطئة 
وهو ما يثري لدى املفحوص الكثري من القلق واالندفاعية، وعلى اإلكلينيكي أن يأخذ يف احلسبان تأثري 

تمع وهو ما ذلك يف نتائج ا الختبار.كما أننا نالحظ يف مقياس بينيه ووكسلر أن األسئلة تتعلق بالعائلة وا
قد يستثري بعض االنفعاالت لدى الفرد لذا على الفاحص استغالل الفرصة والقيام بدراسة االستجابات 

عض اآلخر النوعية للمفحوص، واستجابات املفحوصني ختتلف وتتباين فنمهم من يشعر بالتهديد والب
يظهر مواهبه يف حني يركز البعض على اجناز ما هو مطلوب منه فقط، وكل هذه املؤشرات توضح التحول 
البارز يف حركة القياس العقلي من االختبار إىل الفاحص ويف مهاراته وحسه اإلكلينيكيني وقدرته على إقامة 
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خل عامل الثقافة إذ أنه  من املعلوم أن عالقات اجيابية فعالة مع املفحوص، وإضافة إىل ما ذكر هناك تد
معظم اختبارات الذكاء صممت يف البيئة الغربية وتطبيقها  ينتج عنه حتيز ثقايف أكثر من قياس السمات 

.)21: 2015واخلصائص النفسية (بوسامل، 

ربية حيث وعليه كان لزاما على الدول العربية تقنني هذه االختبارات وترمجتها وتكييفها مع الثقافة الع
عرفت حركة ال بأس يف جمال تقنني وترمجة االختبارات ونلخص هذه احلركة فيما يلي:

على المستوى العربي1- 5-3
.غلب اختبارات الذكاء قننت على البيئة املصريةأ- 
للذكاء واختبار بينيه للذكاء ومن بني هؤالء كامل اهتم الباحثون يف أول األمر بتقنني اختبار وكسلر- 

، مث توسعت لتشمل االختبارات املتحررة من عامل الثقافة  ) 1996،1998لويس مليكة عام ( 
واختبار كاتل املستوى ) 1979كتقنني اختبار وتقنني اختبار رافن من طرف فؤاد أبو حطب عام ( 

.)1970،عبد الغفارو سالمة(الثاين 
مليات التكييف والتقنني االختبارات املركبة كاختبار وكسلر ورافن واالختبارات غري اللفظية مشلت ع- 

ا الكثرية خاصة يف جمال جتنب مشكل اللهجات يف الوطن العريب ويف  نظرا لسهولة تطبيقها وميزا
(القريشي، البلد الواحد واملنطقة الواحدة وكذلك جتنب مشكلة األمية وعدم إتقان القراءة بشكل جيد 

2001 :140(
أغلب عينات التقنني كانت على مستوى مدينة واحدة أو حمافظة واحدة وبالتايل مل يكن هنالك - 

تعميم على مجيع مدن البلد الواحد أو تنسيق بني الدول العربية.
على مستوى الجزائر2- 5-3

ا مراكز التوجيه املدرسي واملهين -  إن معظم عمليات تقنني وتكييف اختبارات الذكاء باجلزائر قامت 
أو الدراسات األكادميية اجلامعية يف إطار اجناز مذكرات الليسانس أو املاجستري أو الدكتوراه ومن 

ء السيكوتقين عام أمهها تقنني اختبار املصفوفات املتتابعة امللونة لرافن من طرف مركز االنتقا
)1961.(
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) مبركز التوجيه املدرسي واملهين 1978حماولة تقنني اختبار رسم الرجل جلود انف من طرف المارك (- 
) تلميذ لكن الدراسة مل تكن دقيقة ومل تعط النتائج املرجوة 300والذي اعتمد فيها على عينة قوامها (

لذا فتح الباب للتكييف والتقنني من جديد.
) على عينة مشلت 1978اك حماولة لتكييف سلم كولومبيا من قبل الباحث مربوكي عام (كانت هن- 

) طفل إال أن الباحث واجهته صعوبات يف تطبيق السلم متثلت يف عدم جتاوب األطفال للعوامل 80(
الشكلية والثقافية.

) 1978كانت هناك دراسات أخرى اهتمت بدراسة جتاوب األطفال مع اختبار وكسلر عام (- 
: 2001،االختبار رغم صغر حجمها (القرشيوتوصلت النتائج إىل تقبل واجنذاب أفراد العينة حنو

146 -148(.
أما الدراسات األكادميية فهي قليلة جدا جند منها حماولة لتكييف اختبار كاتل املستوى الثالث من - 

خلاصة باختبار  باجلزائر العاصمة وبعض الدراسات ا) 2001-2000(قبل الباحث جالل قريشي 
كاتل ورافن بسيدي بلعباس على مستوى الليسانس وكذلك اختبار رسم الرجل وهذا يف حدود 

.الطالباطالع 

هذا ميلي علينا حتمية تكييف وتقنني مقاييس لقياس الذكاء والقدرات العقلية اخلاصة بالبيئة احمللية. 





: ماهية اختبار كاتل للذكاءالثالثالفصل
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ة تشكل دراسة الذكاء أحد املوضوعات الرئيسية يف علم النفس باعتباره أحد مظاهر احلياة العقلي

عما إذا كان ماء النفس مبعرفة طبيعة الذكاء ومكوناته، و علحيث اهتم.السلوكية اليت ميكن مالحظتها وقياسها

ال رميوند كاتلمن بني العلماء و ،أم مكونا من عدة قدراتقدرة واحدة مستقلة ذا ا الذين اهتموا 

)CattellRaymond Bernard(وتفسريهلذي كانت له إسهامات واضحة يف الكشف عن طبيعة الذكاءا.

صرين حول نعرضنا عمث وبنيتهاخللفية النظرية الختبار كاتل للذكاءحاولنا يف هذا الفصل التطرق إىلعليه و 

اختبار (كاتل) وكذا استخداماته يف الدراسات السابقة، وأخريا ختمنا بعنصر التعقيب على هذه تقنني

الدراسات.

خلفية النظرية الختبار كاتل للذكاءال-1

)رميوند كاتل(من بني أبرز العلماء الذين تركوا األثر البالغ يف جمال البحث يف القياس النفسي العامل 
)CattellRaymond Bernard.( مريكي (كاتل)األنفس العامل وهو)CattellRaymond Bernard ( من

، وعرضها يف معرض دويلخالل مسرية حياتهحيث قام جبمع مجيع إنتاجاته العلمية اجنلرتاب)  1905(موالید 
Raymond)نظروا للشخصية نظرائه من العلماء الذينوكان من أكثر العلماء تواضعا على خالف معظم 

.b. Cattell, s.d(نظرا لألحداث اليت مرت حبياته ومعايشته و ،الكيمياء والفيزياءودرس جبامعة لندنالتحق
وهنا اختذ .باألمراض االجتماعيةاهتمحيث وباألخص علم النفسلعلوم اإلنسانية فرتة احلرب كان له ميل ل

اهتمامهنه غري مفيد بالنسبة له يف جمال أليف الكيمياء والفيزياءقرارا بدراسة علم النفس والتخلي عن ختصصه
.)2013شحاتة،(اجلديد ويعترب قراره هذا من أشجع القرارات اليت اختذها يف حياته 

)Edward Lee Thorndike(لعامل الكبري ادوارد ثورندايكبدعوة من اخترب علم النفس ملعلمية قام بزيارة 

)Spearman(كما تأثر كاتل بأحباث سبريمان،)1941(يف عام عني كأستاذ و كولومبيا ملدة سنة،امعة  جب

).2011(أبو حطب،)Cyril Burt(وبريت

برز هذه املقاالت شيوعا هي أكتاب و )35(مقالة و)400(أكثر مننشرهبعد)1998(تويف كاتل سنة
وكل مقاالته متثلت يف التحليل العاملي ومعرفة القدرات العقلية (الناظور "واالختبارات العقليةاملقاييس"مقالة 

.)2008وآخرون،
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يفعله الشخص ا سمبتتيح لنا التنبؤ دراسة الشخصية أنإذ" نظرية الشخصية"هو)كاتل(بهجاءأهم ما 
السمة )كاتل(، وشخصية الفرد تتوفر على جمموعة من السمات متيزها على غريها حيث عرف يف موقف ما

ا هلذه االستجابات أن توضع حتت اسم و ربطها نوع من الوحدة تاستجابات جمموعة ردود أفعال أو:"بأ
ا يف معظم األحوالعاجلتو واحد  بيا من السمة جانب ثابت نس":وعرفها كذلك بقوله" ، بالطريقة ذا

خصائص الشخصية، وهي بعد عاملي يستخرج بواسطة التحليل العاملي لالختبارات أي للفروق بني األفراد 
بني السمات أيضا )كاتل(ميز بني مسات مصدرية وأخرى سطحية، كما )كاتل(وميز ."وهي عكس احلالة

ا عامة أو فالسمات تتعلق بالقدرات أو املزاج،أو متأثرة بالبيئة أو دينامية أوفردة، موروثة،تممن حيث كو
ا توجه فرد حنو بينما املتفردة متيز فردا بعينه،العامة يشرتك فيها مجيع األفراد، والدينامية أهم خاصية متيز 

لقد استند كاتل يف نظريته على طرق قياسية وهي:، )2011(عالم،هدف معني

).169: 2011(عبد اخلالق،انات االختبارات املوضوعية.بي، بيانات االستخبارات، بيانات سجل احلياة

6-0(ستة سنواتمن امليالد إىلومتتدالطفولة مرحلة مراحل النمو النفسي للشخصية إىل )كاتل(قسم و 

ىلإ14(من سن تبدأاليتاملراهقة مث ،سنة)14ىلسنوات إ6( وتبدأ من الطفولة املتأخرةمث مرحلة سنوات)،
خريف العمر وهيالشيخوخةوأخريا مرحلة ،سنة)50غاية ىلإ23(من  سن تبدأو الرشدفمرحلة ،سنة)23

).246.245: 2013،(شحاتةحد أصدقائه ويعتزل العملأأوشريكة يف احلياة الزوجيةوفيها يفقد املسن 
العوامل الستة عشر للشخصية1-1

بواسطة التحليل العاملي وهذه العوامل هي ثنائية ستة عشر عامالعوامل الشخصية ب)كاتل(حدد 
تايل:الكوهي  القطب

االنطالق:1- 1-1
طب الفرد أو الشخص ذو درجة املرتفعة على قوهويزوثيميا مقابل السيكوثيميا بــــ الشكذلكمسيو 

ا ب الواقع، بينما تكيف معالوسهل املعاشرة و ،صريح،ن هذا الشخص اجتماعيأالسيكوثيميا واليت يقصد 
وكان ،وحذررتثكمغري ،متصلب،حمافظ،الشخص ذو الدرجة املرتفعة على الشيزوثيميا بأنه معزولوصفي

برز وأول العوامل الستة عشر .من أهذا العامل 
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الغباء مقابل الذكاء:2- 1-1
ميثل الرتكيبة اليت تربط بني هذه الثنائية حتدد أن الذكاء ليس هو العامل العام للقدرة العقلية ولكن 

بصفات  تتميز الدرجة املرتفعة على هذا العامل الشخصية ذاتحيث أنالصفات العقلية ومسات الشخصية،
nevid).انتشار امليول القوية لدى معظم األفراد والشخصيات و مثقف مفكر،مثابر،: أبرزهاالشيوعكثرية 

&al,.2008.p137)
قوة األنا:3- 1-1

،الشخص الناضجبهأو ما يطلق عليه ثنائية التأثر مقابل الذكاء االنفعايل وحيصل على درجة مرتفعة
ليس مور احلياة،ألاملتحرر من األعراض العصابية، وهو كذلك واقعي بالنسبة حسن اخللق،،الواقعي،الثابت

يف احلياة.يعتمد عليه ،ومثابر،صبور،هادئ،خاصة بتوهم املرضلديه مهوم وأعراض
االستكانة مقابل تأكيد الذات:4- 1- 1

حب التنافس وكذلك القيادة والزعامة وهنا ،اخلشونة،العدوانية،حب السيادة،ومفهومها هو السيطرة
ال يبايل بأمور اخللق.الذي واثق من نفسه الشخص لالدرجة املرتفعة ل

االستبشار:5- 1-1
املتحدث اللبق ،ذي الدعابة،سريع احلركة،احليوي،االجتماعي،املرح،هذا العامل بني املبتهجويقابل

متقلب املزاج يف ،امليال إىل االستبطان،القلق،املنعزل،املتشائم،اجلاد،العابس،بوصفه قطب وبني املكتئب
).172: 2011، (عبد اخلالقالقطب املقابل

قوة األنا:6- 1-1
،إذ يعترب تطور ملراحل منو الطفولة ومييز الشخص املثابر،وهو يشبه األنا األعلى يف التحليل النفسي

وعدم املثابرة ،والثابت انفعاليا، أما طرف املقابل يتمثل يف ضعف املعايري اخللقية الداخلية،املتحمل للمسؤولية
).349: 2013شحاتة،(والتقلب

المغامرة:7- 1-1
وهي ثنائية استعملها ،العامل أساسي يف اكتساب النفس للثقة حيث يقال اخلجل مقابل املغامرةهذا 

خر.ميل قوي إىل اجلنس اآلهناكلتوضيح أمهية املغامرة حيث  يكون)كاتل(
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الحدة مقابل الرقة:8- 1-1
حتديد للشخصية املالئمة للفرد كاحلساسية والعقلية ويكون دفات وأضداد هلذا العامل احيث هناك مر 
كتفاء الذايت.ية والصالبة والواقعية واإل ري تكالية واألنوثة والنزعات اهلستاالاجلمالية اخليالية و 

التوجس:9- 1-1
ل خرين والغرية منهم مقابل كل هذا الثقة فيهم والتقباآلمنالشك واالرتياب امليل إىل)كاتل(يقصد به 

م.
االستقالل:10- 1-1

ويريد توضيح بقوله أن الشخص ذا التفكري العملي والواقعي )كاتل(هذا ما يرى أي العملي مقابل اخلجل
ذا األخري غري االتفاقي أو االصطالحيهو  .املستقل ويقصد 
:الدهاءالوضوح مقابل 11- 1-1

وبني السذاجة ونقص االستبصار بالذات.يقابل هذا العامل بني الفطنة وعدم اجلمود 
االستهداف للذنب :12- 1-1

ىل الشعور باإلمث واملخاوف والقلق يف مقابل الثقة بالنفس.إثنائي القطب يشمل امليل وهو عامل
المحافظة مقابل التجديد:13- 1-1

نه عامل التحرر.أ)كاتل(يقول 
:للجماعة مقابل التوجه الذاتيبقاالتوجه ط14- 1-1

حب روح املسؤولية والقيام بالواجبات ،كتفاء أي هناك اعتماد على النفساإل )كاتل(وهنا يقصد 
تمع واحرتامها مقابل الشتقبل القيم السائدة،بأكملها الذي يقوم به.يءيف ا

التحكم الذاتي في العواطف:15- 1-1
كل هذا عليه أي على الشخص ضبط نفسه والتحكم فيها إضافة إىلنضباطاالمقابل نفالتاالأو

اكتساب الطموح واملثابرة.
.أي االسرتخاء مقابل التوترضغط الدوافع:16- 1-1

ا شخصية الفردل)كات(برز العوامل اليت أكد عليها أوهذه هي  .)2011(عبد اخلالق،.وحدد 
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حتليل جمموعة من هذه العوامل على طريقة التحليل العاملي اليت تقوم على إبرازيف )كاتل(واعتمد 
فمثال إذا كان لدينا معامالت ارتباط لستة اختبارات فمعىن ذلك ، قل من العواملأعدد معامالت االرتباط إىل

قل من أعدد ويف التحليل هناك حماولة لرد هذه االرتباطات إىل،لدينا ستة متغريات ترتبط ببعضها البعضأن
.)1986:33،ابو النيل(على أكثر تقديرعاملنيعوامل أو)3(العوامل قد تكون عادة 

نظرية"من عامل مثل بأكثرشبعاملذلك االختبارعقدها أشبع بعامل واحد و املهوبسط االختبارات أإن
ا )1904(للعامل سيربمان عام"العاملني )Thurstone()ثرستونتأثره بــــ (إىلإضافة ،)كاتل(والذي تأثر 

). 1971تايلور،((Holzinger))ولزجنر(و،صاحب الطريقة املركزية

أعطى كل واحد منهما تعريفه اخلاص اللذان)ثرستون(و)سبريمان(ـبتأثر)كاتل(ن ألقد سبق الذكر ب
استعداد عام يتجلى يف مجيع العمليات عقلية ولكنهليس جمرد عملية "نه أعلى )سبريمان(للذكاء، حيث عرفه

."العقلية

القدرة العددية،،سبعة قدرات عقلية وهي الذاكرةفقام بتقسيم الذكاء إىل(Thurstone))ونثرست(أما
).2014:62(البداعي،.ورؤية خاصةسرعة توقع،واحملادثة،والساللة يف الكلمات،،والتعقل

قدرة الفرد على استخدام ما عنده من  ":نهأذكاء على لتعريفه لل(Cattell))كاتل(وبذلك خلص 
ا .قام بتقسيم الذكاء إىل نوعني السائل واملتبلورو "كفاءات يف خمتلف صفوف املعرفة وجماال

لذكاء السائل والذكاء المتبلورا1-2
أن العامل العام يتكون من عنصرين مرتابطني لكنهما متميزين عن بعضهما )رميوند كاتل(لقد اقرتح حيث 

فالذكاء السائل يتعلق بعادات ،الذكاء السائل والذكاء املتبلورالبعض وهذين العنصرين ميثالن نوعني من
يتعلق التفكري، الذاكرة، سرعة معاجلة املعلومات وهو ينخفض مع التقدم يف العمر أما الذكاء املتبلور فهو

أوجه العالقة بني بنيمنو . )Huffman,2009(باملعارف واملهارات اليت نكتسبها عن طريق اخلربة والرتبية
:بأنهي الذكاء السائلأحيث عرف هذا األخريالذكاء والشخصية هي العالقة بني الذكاء السائل واملتبلور

تتناقص حسب العمر وتنخفض باإلصابات املخية الذكاء الفعال للفرد يف مواجهة املشكالت اجلديدة واليت "
نوع من "أن الذكاء السيال املائع هو )كاتل(كما قال .)69: 1986النيل ،أبو(" وبالظروف املرضية األخرى

رد له عالقة كبرية بالعمليات الفكرية األساسية بصرف النظر عن املعلومات املكتسبة من خالل  الذكاء ا
رة على التذكر ومعاجلة أوضح أن الذكاء السائل يعكس القدرة على االستنتاج والقدكما ." عامل الثقافة
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من خالل ذلكري اللفظية على حد قول كاتل و يف الكفاءات والقدرات العقلية الغ، باخلصوصاملعلومات
).2013،(عزيزةوالكثرية من أحباث ودراسات سبريمانةاستفادته الكبري 

ئف البيولوجية يرتبط أكثر بالعوامل الوراثية والوظاذا األخريللذكاء السائل فه)كاتل(قا لنظرية وطب
) كاتل(مبعىن املستقلة عن اخلربة والبيئة لذلك مساه ،أكثر يف األداء على املواقف اجلديدةظهروالفسيولوجية وي
بالذكاء الوراثي.
ن الذكاء السائل يتمثل يف العمليات اليت أإىل )كاتل(( هورن) توصل العاملمن مبساعدة و وفيما بعد 

خص تتطلب سهولة االستدالل لدى الفرد وخاصة يف حمتوى شكلي غري لفظي فظهرت تعاريف حديثة تل
).1983:14،خليفة(" املهام اليت تؤكد فيها القدرة على التحليل: "نهأتعريف خاص للذكاء السائل على 

إدراك واستنتاج على سبريمان) اليت تقوم ــ (لفكرة العامل العاملذكاء السيال يشبه فانظريته حسب و 
.كالمها متحرر من العوامل الثقافيةو ،الشكليةالعددية و يكون إدراك املتسلسالتف(كاتل)أما عند،العالقات

.)2008(أبو محاد،
الذكاء ه وبنيالتفريق بينعلى أساسها يتم اليت أهم املقاييس املعتمدة يف الذكاء السيال و )كاتل(ووضح 

جتميع األشياءرسوم املكعبات،ترتيب الصور،(تكملة الصور،وهي عبارة عن مخسة اختبارات فرعية،املتبلور
املتاهات).و 

واليت تتكون من العادات املميزة ،البلورةعلىبالقدرة)1943(كاتل) سنة (مساهالذيالذكاء املتبلورما أ
ومنه يقول .)1986النيل ،أبو(قل خضوعا أو ال ختضع للتدهورأمدة طويلة واليت تكون ذتكونة منوامل
ينمو نتيجة تفاعل الذكاء السائل للفرد مع بيئته ويرتبط أكثر بالعوامل الثقافية "أن الذكاء املتبلور )كاتل(

اليت مت عرضها يف السنوات)تلكا(والتعليمية واألداء على املواقف املألوفة وطبقا للمقدمة األساسية لنظرية 
نه أكاتل على ه  وبالتايل حدد"ن الذكاء املتبلور يعكس أساسا التأثريات البيئيةإف) 1958و1943،1941(

.)2009:118،وآخرونغامن(. ذكاء بيئي

مبوضوعات دراك املفاهيم واملصطلحات املتعلقةإالعمليات العقلية اليت تتعلق بيتمثل الذكاء املتبلور يف
علوم ختبارات اليت تقيس املعرفة يف ويف اال،واختبارات احلصيلة اللغوية،متنوعة مثل قياس املعلومات العامة

يف مرحلة املراهقة أهو ينشالرياضيات وجماالت أخرى و األدب االجنليزي،الدراسات االجتماعية،،نيكاملكا
املتأخرة.
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منج عن تراكمات كثريةاتالذكاء اللفظي النلور يشري بدوره إىلأن الذكاء املتب)كاتل(كما يذكر 
ذكاء مكتسب ومتشبع باألنشطة : "نهأوبالتايل حدده كاتل على ،املعلومات واملهارات لكن يف ثقافة معينة

ة ، )23: 2010(االسطل،" املعرفية ينمو بزيادة النضج واخلربة والتعريفات احلديثة بالنسبة للذكاء املتبلور مشا
للتحصيل فهو املعرفة املتجمعة لدى الفرد. 

ا تقيس ومن  التعلم ثارآاملقاييس املعتمدة من طرف الذكاء املتبلور تتحدد باالختبارات اليت يفرتض أ
اختبار اختبار احلساب،ارات الفهم العام،فرعية ترافق الذكاء املتبلور هي (اختباختباراتمخس برز أوالثقافة و 

ات، دفات).ااختبار املر املتشا

الوراثة والبيئة حسب ريموند كاتل:، الذكاء1-3

وسيتم توضيح هذين ( رميوند كاتل) بتحديد عامل الوراثة والبيئة كأهم عاملني يف حتديد الذكاء،لقد قام
اليت أقامها على أساس تأثري البيئة والوراثة على الذكاء اإلنساين.( كاتل) يف الذكاء لفهم نظريةالعاملني

ثر البيئة ألاختلف العلماء فيما بينهم عن كون الذكاء ناجتا عن الوراثة أو البيئة، حيث مييل علماء البيئة 
عن فهم يرون أن كل طفل صحيح اجلسم ميكن ،الشخصية بصفة عامةالفردوقدراتعلى الذكاء اإلنسان

بينما يرى علماء الوراثة ،طريق الذكاء املتبلور (أي التعليم والرتبية وتعلم املهارات) أن يكون ذكيا بل وعبقريا
هذا ، ن يغري من شخصيتهأو نسبة ذكاء الطفل منعكس ذلك حيث يرون أن تأثري البيئة ال ميكن أن يرفع

ن فإائص اجلسمية وإذا أخذنا باخلص،كربأدرجة بوتشري بعض الدراسات إىل أن العمر الزمين يتأثر بالبيئة 
قل بالنسبة للعمر العقلي .أوضوحا من البيئة يف الطول لكنها الوراثة أكثر 

من مؤثرات الوراثة وهذه األخرية حتدد ما يستطيع اإلنسان عمله أو ما يقدر لحتو ميكن للبيئة أنكما
قل أمهية يف حتويل الصفات الذهنية وأكثر أتبدو هي و ،بينما حتدد البيئة ما سوف يعمله اإلنسان،على فعله

).2010،سليمان. (أمهية يف تعديل صفات الشخصية

الذكاء البيئي أما سائل الذي مساه بالذكاء الوراثي ببناء نظريته يف الذكاء ال)1966(سنة)كاتل(لقد قام 
Linda, 2009متبلورسماه بالذكاء ف ,p 15)(.



للذكاءكاتلاختبارماهية: الثالثالفصل

69

القدرات السائلة نه جمموعة منأحدد العامل العام على و (سبريمان)على دراسات)كاتل(اعتمد حيث
ويقاس إجرائيا بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها التلميذ يف مقياس ، وهو خليط بني الوراثة والبيئة، واملتبلورة معا

املتاهات،جتميع األشياء،املكعبات،ترتيب الصور،الصور،(تكملةوهو حيتوي على اختبارات فرعيةكسلرو 
ات واملفردات)احلساب،الفهم العام،املعلومات العامة، .املتشا

، حيثعامل الذكاء العامحتديدهذا األخري يفعلى اعتمد و (سبريمان)استفاد كثريا من دراساتوقد
أجرى عدد كبريا من االختبارات العقلية على جمموعة كبرية سواء ذكورا أو إناث ومن أعمار خمتلفة مث قام 
حبساب معامالت االرتباط ومن خالل النتيجة يالحظ وجود عامل الذكاء العام على حسب دراسات 

).1971تايلور،()سبريمان(

الذكاء من منظور اجتماعي:1-4

السائل يتضمن املعرفة اخلاصة اليت بكون الذكاء ذكاء السائل والذكاء املتبلور العالقة بني ال)كاتل(حدد 
قدرة كرب هم أكثرأالذين كانوا يتميزون بذكاء سائل مبعىن أن الناس ،تكتسب نتيجة استغالل الذكاء املتبلور

وبالتايل الذكاء ،رتباط اجيايب بالذكاء املتبلورارتباط الذكاء السائلملزيد من الذكاء املتبلور نظرا الن يكتسبوا األ
املتبلور مهم للذكاء السيال.

العالقة بين الذكاء السيال والمتبلور:1-5

أن الذكاء السيال يؤثر أيسببية بني نوعي الذكاء السائل واملتبلورعالقة وجود يف دراسته )كاتل(يرى 
وهذه القضية تثري التميز بني ،الذكاء املتبلور يف الذكاء السائلقوي من تأثريأيف الذكاء املتبلور على حنو 

) وهو ( Bإىل إقامة برهان وجود ذكاء مركب )1949االستعداد والتحصيل وهذا ما أدى بالعامل (هورن 
.متالزم من ذكاء موروثA)بيولوجي جبانب ذكاء مكتسب( 

كل من الذكاء السائل والذكاء املتبلور واليت حتدث قبل أن الفروق الفردية يفكذلك ) 1979( هورن ويرى
ينمو الذكاء املتبلور مع اخلربة ويرافقه احندار يف السائل مع تزايد حيثوصول الفرد إىل سن النضج البيولوجي

العمر.
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ثر الثقافة واليت تعرض على املفحوص مشكالت أتحررة من املولقد طور (كاتل) اختبارات الذكاء 
ا مقاييس جيدة للذكاء السا،داللية جديدة تتطلب استخدام عناصر اخلربة املشرتكةاست ئل باعتباره  وافرتض أ

اتل) أن التغريات يف احلالة البيولوجية للفرد تؤثر يف ك(ى وير .إدراك املتعلقات عند (سبريمان)انعكاسا لقانون
ىقو أن التأثريات الوراثية إوكذلك ف،نظام التغذية،دةظروف بيئة الرحم قبل الوال،إصابة املخهاهذا العامل ومن

الذكاء تؤدي إىل تدهور مرتبط بالعمر يفبالعمر يف نشاط املخ يف هذا العامل، كما توجد تغريات مرتبطة 
.)2009،وآخرونغامنالسائل لدى املسنني (

يتفق مع نظرية (دونالد هيب) (ا،ب)لذكاء إىل نوعني الذكاء السائل والذكاء املتبلور ا)كاتل(إن تقسيم 
(ا) الذي يدخل يف اجلانب الفيزيولوجي والفطري حيث ركز على اجلزء (ب) يف قياس الذكاء عكس اجلزء

له عالقة باملخ .الذي و 

تقوم نظريته على أساس مؤشر القدرة على اإلدراك ومؤشر العالقات الذي يقصد به العامل ف)كاتل(أما 
العوامل العصبية والبيئية اليت تؤثر أثناء فرتة منوتتحدد هذه القدرة بتدخل كلمان)،العام عند(سيرب 

احلمل،كما تتأثر باإلصابات اليت يتعرض هلا املخ كنقص األكسجني نتيجة إصابة دماغية مما يؤدي إىل 
اختالل البنية الوظيفية والبيولوجية للفرد.

، ئة واستبعد يف ذلك عامل الوراثةأن الذكاء السائل حيصل نتيجة التفاعالت اليت حتدث يف البي)كاتل(ويرد 
يتم حتديده يف ثقافة معينة.فأما الذكاء املتبلور يقوم الفرد بتطوير أساليب حل املشكالت بني األفراد،حيث 

ع األول متحرر من عامل الثقافة أما النوع بني الذكاء السائل والذكاء املتبلور هو أن النو )كاتل(والفرق عند 
)1981(عطوف ،الثاين يقاس باختبارات الذكاء التقليدية

بنية اختبار كاتل-2

مبساعدة زوجته )رميوند برنارد كاتل(طرفصمم "اختبار كاتل للذكاء" منمفهوم االختبار:2-1

)Alberta. K. seruter( مبعهد قياس الشخصية واملهارات جبامعة)ILLINIOS( بالواليات املتحدة

.)1950(األمريكية وكان ذلك سنة 
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وهو من االختبارات املتحررة من )، %95() بنسبة إشباع قدرها G(العام االختبار يقيس العامل هذا 

وتعترب من أهم القدرات العقلية على "،تلك القدرة العامة على حل املشاكل":)Gويقصد بـ (، الثقافةثارآ

) سنوات 8إىل 4( يغطي األول منها املرحلة العمرية من،) مقاييس3االختبار من (يتكون.اإلطالق

).2001:192شي،ير قالكما يصلح لضعاف العقول من الراشدين (

أما املقياس الثالث ،) ويصلح للراشدين املتوسطني13إىل 8(املرحلة العمرية منواملقياس الثاين يغطي

هذه املقاييس من ) سنة ومع الراشدين املتفوقني. ولكل 13فيستخدم مع األفراد الذين تتجاوز أعمارهم (

وفيما يلي سنتناول هذه ).2010:300،مغريبن مها الصورة (أ) والصورة (ب) (الثالثة صورتان متكافئتا

تفصيل حيث أن هلذه املقاييس جمموعة من االختبارات اليت متيز بعضها عن بعض.بالاملقاييس 

االختبارات الفرعية احملايدة ثقافيا يف هذا املقياس هي:المقياس األول:1- 2-1

:substitutionاالستبدال أو التعويض 1-1- 2-1

ا.ومهمة الطفل يف هذا االختبار هي التعويض عن الصور برموزها بعد ربط كل صورة بالرمز اخلاص 

:mazesالمتاهات 1-2- 2-1

ا ن خيتار الطريق أوينبغي على الطفل ،يتألف هذا االختبار من عدد من املتاهات املتدرجة يف صعوبا

األقصر للخروج من كل متاهة.

:classificationالتصنيف 1-3- 2-1

وعليه حتديد الرسم املخالف لبقية الرسوم يف كل ،من الرسومةالطفل يف هذا االختبار جمموععلىتعرض

جمموعة.
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:similaritésالمشابهات 1-4- 2-1

عدد من الصور تشبه متاما صورة معينة.بنيعلى الطفل هنا اختيار صورة منيتوجب 

املقياس الثاين كما لدينا)رميوند برنارد كاتل(يد العامل للذكاء القائم علىهذا بالنسبة للمقياس األول 

).2015مشال نفس االختبارات الفرعية (امطنيوس ،لذانوالثالث وال

ربعة اختبارات فرعية وهي:أويتضمنان المقياس الثاني والثالث: 2- 2-1

:sériesالسالسل 2-1- 2-1

فحوص اختيار هذا االختبار من سالسل من األشكال ترتبط كل منها بعالقة ما، ويتعني على امليتألف

ليكمل كل سلسلة.موعة األخرىاألشكال يف اشكل من بني 

:classificationالتصنيف 2-2- 2-1

كما يف اختبار التصنيف اخلاص باملستوى األول تعرض على املفحوص جمموعات من الرسوم وعليه وهنا

حتديد الرسم املخالف يف كل جمموعة.

:matricesالمصفوفات 3- 2- 1- 2

يتألف من عدد من املصفوفات تعرض كل منها على املفحوص ويتعني عليه اختيار الشكل الذي يكملها.

).2015(امطانيوس، 
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:conditionsالشروط 2-4- 2-1

وهنا يعرض على املفحوص شكل تظهر فيه نقطة تدل على عالقة معينة وعلى املفحوص اختيار الشكل 

).133:.تد، األصلي (جابرحبيث يدل على العالقة القائمة يف الشكل ،الذي ميكن أن نضع فيه النقطة

) فرد للمقياس األول 4000األول والثاين أمريكية وبريطانية عددها (إن العينة اليت قنن عليها املقياس 

: 2015،(امطانيوس، ي قريبة من عينة املقياس الثاين) فرد للمقياس الثاين أما املقياس الثالث فه4328و(

228(.

طريقة التطبيق:2-2

:ا يليمبمعهني املتعاونكل تلميذ يف مكانه يقوم الباحث و ن جيلس  أبعد 

معلوماتتوزيع أوراق اإلجابة مع طلب الفاحص من املفحوصني ملئ امل-  املدرسة،(االسم،اخلاصة 
.تاريخ التطبيق)تاريخ امليالد،الصف،

ن ال يفتح أت األساسية يقدم للمفحوص كراسة ويطلب منه بعد التأكد من االنتهاء من كتابة البيانا- 
يؤدي الكراسات و وايطلب منهم أن يفتح،كل مفحوص الكراساتتقدم لبعد أن،الكراسة قبل أن يؤذن له

املشرفني على االختبار أن وبعد تأكد الفاحص و ،طريقة اإلجابةميشرح هلالتمارين التدريبية و معهم 
.االختبار وكيف تتم طريقة اإلجابةاملفحوصني قد فهموا 

جتيب على األسئلة يف ثالث دقائق، عليك أناألول و يقول الفاحص اآلن سنبدأ احلل على أسئلة االختبار- 
وبعد االنتهاء من الزمن يقول قف ضع القلم.،قفعندما أقول لك قف تو ابدأ االختبار و 

مث مير إىل االختبارات الفرعية بنفس الطريقة السابقة مع احرتام الوقت املخصص لكل فرع عن فروع - 
.)2004،خرونآحطب و أبو(االختبار
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الختبار يف إجراء اطريقة أخرى اعتمدها عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفار وتتمثل يفوهناك 
.)1970عبد الغفار،و يئته لذلك (سالمةجلستني منفصلتني و البد من إعداد املفحوص و 

تصحيح االختبار:2-3

ص على داء املفحو أاحرتامه حيث يقارن بوضع مفتاح تصحيح لالختبار على الباحث )كاتل(لقد قام 
ع درجات  مث جتم،ى درجة واحدة على كل إجابة صحيحةحيصل املفحوص علو ،االختبار مبفتاح التحصيل

تستخرج و مث حتسب الدرجة الكلية لالختبار،تدون يف املكان املخصص هلا يف ورقة اإلجابةكل اختبار فرعي و 
.تحديد نسبة الذكاءمفحوص متهيدا لملعيارية لكل االدرجة 

كاتل:ــــ  تفسير اختبار الذكاء ل2-4

حيث حتول الدرجات اخلام يف املقياس األول إىل ،االحنراف املعياري)كاتل(ج استعمل عند تفسري النتائ

من املقياسني الثاين والثالث عليهاوحتول الدرجات اخلام املتحصل،أعمار عقلية وحواصل ذكاء تقليدية

)100(االحنرافية متوسط كل منها أنواع من حواصل الذكاء3ول إىل كما حت،بدورها إىل أعمار عقلية

ا املعيارية  على األغلب.)16أو 24أو 24.4(واحنرافا

عن قيم أكثر صحة من أالذي حنصل عليه من اختباراته ينشأن االحنراف املعياري املرتفع )كاتل(ويعتقد 

حيث أن التشتت املنخفض لدرجات اختبارات الذكاء ،تلك اليت حنصل عليها من اختبارات الذكاء التقليدية

.)232: 2015التقليدية قد يعود إىل "تلوث" درجة الذكاء بالتحصيل الدراسي (امطانيوس، 

صدق وثبات االختبار:2-5

بطريقة إعادة إجراء )كاتل(تضمن الدليل بعض البيانات عن ثبات مقياس املستوى األول من بطارية 

)0.57) للمقياس الكلي، وتراوح من (0.80وبلغ معامل الثبات (،طفال)57املقياس على عينة مؤلفة من (

ختبارات الفرعية.ال) ل0.71إىل (
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ذكر أن معامالت ثبات حيث ات املقياسني الثاين والثالث ثبعنبيانات على وفر الدليل أيضا توي

) فقد أما املقياس (الثالث،)0.82) طالب أمريكي بلغت (200املقياس (الثاين) بالطريقة نفسها على عينة (

مريكي، طالب أ)200(قوامها) من أداء عينة0.68إىل ()0.51ثبات نصفية تراوحت من (أنتج معامالت 

أن الكثري منها مييل إىل االخنفاض بشكل )كاتل(ثبات اليت توفرها بطارية المؤشرات أنويتضح من الدراسة

واضح عن تلك اليت توفرها اختبارات الذكاء التقليدية.

بداللة حمكات اختبارات الذكاء )كاتل(أما خبصوص الصدق: تتوفر بيانات أخرى على صدق اختبار 

يث ترابطت درجات املقياس (األول) مع درجة اختبار (جودانف) ح،وبعض احملكات التحصيلية األخرى

كسلر الكلية مبقدار ) مع حواصل ذكاء و )، وترابطت درجات املقياس (الثاين0.46و(هاريس) مبقدار (

أما املقياس (الثالث) فقد حسبت ارتباطاته مع بعض احملكات التحصيلية فقط وكانت منخفضة ،)0.72(

وهذا يشري إىل ضعف القدرة هلذا املقياس بالتحصيل )،0.29و() 0.22(بني ت حيث تراوح،بشكل ملحوظ

.)233.232: 2015،(امطانيوسالدراسي

ترجمة اختبار كاتل للذكاء في البيئة العربية:2-6

.يف البيئة العربيةترمجة االختبارات عن البيئة الغربية  وتطبيقهالقد قام العديد من العلماء للوصول إىل 

ر محد عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفاأكاتل من طرف ــ  ) الختبار الذكاء ل2حيث مت نقل املقياس (

).301: 2010مغريب ،لقياس نفس السمة وهي الذكاء (

كما "،صادقمحد خمتار أفؤاد أبو حطب وأمال "أما املقياسان مع بعضهما الثاين والثالث فقام بإعداده 

اجستري والدكتوراه. كما استخدمت قام بتقنينه عدد من طالب الدراسات العليا يف مصر أثناء حبوثهم للم

وأكدت النتائج تشبع املقياسني بالعامل العام الذي ،املقياسني الثاين والثالث للقدرة املوسيقية"مال صادقأ"
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) 185إحدامها من األطفال من مرحلة التعليم األساسي (ن=ريتني يف عينتني مص)كاتل(مد عليه كثريا اعت

وقياس هذه االختبارات للعامل العام هو الغرض األساسي الذي ،)321واألخرى من املراهقني والراشدين (ن=

.)ريمانبس(متأثرة يف ذلك بنظرية أستاذه )كاتل(تقوم عليه اختبارات 

أما بالنسبة للثبات فكان ،العربية اعتمد على التحليل العامليمن هنا نقول أن صدق االختبار يف البيئة 

).2008بإعادة تطبيق االختبار والصور املتكافئة يف البيئة العربية (أبو حطب وآخرون 

تقنين اختبار كاتل في الدراسات السابقة- 3

) :CattellRaymond Bernard)1963،1961دراسة ريموند كاتل 1- 3

فرد للمقياس األول )4000(املقياس األول والثاين على عينات أمريكية وبريطانية بلغ عدد أفرادها قنن
غلبها من طالب مدارس أكان و وكانت عينة مقياس الثالث قريبة من هذا العدد،،فرد للمقياس الثاين)4328(و

هذه أنستازيناآوتشري لعينة وكيفية تصنيفها خصائص ابيانات حول كما مل حيمل دليل البطارية أي.الثانوية
،العينات ال حتقق الشروط الالزمة من حيث متثيلها وعدد احلاالت اليت تضمنها يف بعض املستويات العمرية

جنلو األمريكية فقط مما يطرح إشكالية إذا كانت املعايري املستخرجة منها األوبالتايل عينات التقنني تنتمي إىل ثقافة 
.دة وبالتايل التشكيك يف استبعاد حترر هذا االختبار من العوامل الثقافيةحماي

عام استخراج عاملوتوصل إىل)كاتل(لسلسلة من الدراسات العاملية اليت أجرها  )كاتل(أخضعت بطارية 
ولقد تراوحت معامالت ارتباط االختبارات الفرعية بالعامل العام مابني،تتشبع به االختبارات الفرعية املختلفة

).0.99و0.53(
حيث تراوحت كما حسب صدق البطارية بصدق احملك باختبارات الذكاء وبعض احملكات التحصيلية،

مع حواصل وترابط املقياس الثاين،)0.46(ارتباطات درجات املقياس األول مع اختبار جودانف وهاريس ملقدار 
على التوايل.)0.63،0.62،0.72(ئية مبقدار ادواألذكاء وكسلر الكلية واللفظية

جات املدرسية وتقديرات املعلمني)أما فيما خيص املقياس الثالث فحسب صدقها عن طريق حمكات (الدر 
هلذا االختبار فيما خيص يةالتنبؤ ضعف القدرة مما يشري إىل)0.29ىلإ0.22(كانت منخفضة وتراوحت من و 

.)2015(امطانيوس،التحصيل الدراسي
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بطريقة إعادة إجراء املقياس على عينة مؤلفة )كاتل(فيما خيص ثبات مقياس املستوى األول من بطارية أما

ختبارات الل)0.71(إىل )0.57() للمقياس الكلي، وتراوح من 0.80(وبلغ معامل الثبات ،طفال)57(من 

رعية.الف

ذكر أن معامالت ثبات املقياس (الثاين) بالطريقة نفسها على عينة فقد ثبات املقياسني الثاين والثالث أما

أما املقياس (الثالث) فقد أنتج معامالت الثبات نصفية تراوحت من ،)0.82(طالب أمريكي بلغت )200(

ثبات اليت توفرها بطارية مريكي، ويتضح من الدراسة مؤشرات طالب أ)200(من أداء عينة )0.68(إىل)0.51(

أن الكثري منها مييل إىل االخنفاض بشكل واضح عن تلك اليت توفرها اختبارات الذكاء التقليدية)كاتل(

.)2015(امطانيوس،

) :1968(دراسة أمال صادق2- 3

حبيث مت تطبيق املقياس الثاين للقدرة املوسيقية،قامت باستخدام املقياس الثاين والثالث يف دراستني عامليتني
بينما مت ،)10(وسن العاشرة ) 9(ترتاوح أعمارهم بني سن التاسعةو الصورة (أ) على تالميذ االبتدائي واإلعدادي 

و 15(تطبيق املقياس الثالث الصورة (أ) على املفحوصني يف دور املعلمني واملعلمات والتعليم اجلامعي بني سن 

(أبو "سبريمان"وتوصلت الدراسة إىل تشبع الدراسة يف عاملها العام لنظرية تلميذ،)326(سنة يف جمملهم )22
.)2008حطب وآخرون،

:)1976((Chissomet et Homes)دراسة شيسوم وهنيس 3-3

دف إىل حساب اخلصائص السيكومرتية الختبار  عن طريق صدق احملك مع اختبار"كاتل"وهي دراسة 
D48والذي يقاس باختبار رابطة البحث العلمي ،دراسة مقارنة يف التنبؤ بالتحصيل الدراسيD48 حبيث طبق

وتوصلت ،ة مقسمة على الصف الثامن والتاسعطالب وطالب)323(االختبارين على عينة من األفراد  قوامها 
لطلبة )0.75(لطلبة الصف الثامن و)0.66(نتائج الدراسة إىل أن صدق حمك كاتل بالتحصيل الدراسي كان 
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لطلبة )0.75(لطلبة الصف الثامن و)0.60(بالتحصيل الدراسي  D48بينما كان صدق اختبارالصف التاسع،
).2008جراد،أبو(. وهذا ما يدل على متتع االختبارين بصدق حمك عايل،الصف التاسع

:)1986((Nenty)دراسة نينتي 3-4

دف إىل حتلي وقد قام الباحث بتطبيق االختبار على ،"كاتل"ل التحيز الثقايف يف اختبار وهي دراسة كانت 
وقد مت ،تحيز الثقايف يف مفردات االختبارملعرفة مدى تأثري التمع األمريكي والنيجريي واهلنودعينات خمتلفة من ا

طريقة شينمان :يف الدراسة استخدام أربع طرق خمتلفة لتحليل مفردات االختبار والتحقق من عدم حتيزها وهي
وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود اتفاق كبري ،الصعوبة ومنوذج راش أحادي املعلماملعدلة ومعامل السهولة و 

للذكاء مت إعداده لقياس العامل الواحد من الدرجة "كاتل"بني الطرق املستخدمة،كما أكدت النتائج أن اختبار 
.)2008جراد،أبو(الثانية للذكاء املنبثق من نظرية الذكاء السائل

) :1987دراسة نادية السيد حسني (3-5

على عينة وهي دراسة أجريت على البيئة املصرية من طرف السيد نادية احلسين مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،
للذكاء املستوى "كاتل"وقد مت تطبيق اختبار فرد،)500(من تالميذ من املدارس االبتدائية واإلعدادية مقدرين بـ 

وتقل عن سن )9(الثاين والثالث صورة (أ) وصورة (ب) على التالميذ الذين ترتاوح أعمارهم من سن التاسعة 
سنة بالنسبة للمقياس )18و 15(يذ الذين ترتاوح أعمارهم من سن والتالمبالنسبة للمقياس الثاين،)10(العاشرة 
صور املتكافئة أما لبالنسبة ل)0.58و0.57(وقد وجدت الباحثة أن االختبار يتمتع بثبات تراوح بنيالثالث،

) .2004،(أبو حطب وآخرون)0.84و0.56(بالنسبة للتجزئة النصفية كان يرتاوح بني 

) :1989(عثمان صالحدراسة أحمد 3-6

ة يف ضوء ثر الثقافة يف االختبارات املتحررة من عامل الثقافأذه الدراسة إىل الكشف على حتديد دف ه
ت االجنليزية واملقارنة يف التشابه واالختالف بني نتائج تطبيق االختبار على البيئا،تقنني اختبار املصفوفات

نتائج إىل الوتوصلت ،طفال والراشدينفرد من األ)5800(عينة التقنني منحيث تكونت ،والسعودية واملصرية
موعات اخلمس يف البيئتني املصرية واالجنليزية يف حني اختل كما ،فت النتائج يف البيئة السعوديةمتاثل ترتيب ا

موعة يف البيئة املصمتاثلت العينات السعودية واالجنليزية يف ترتيب املفردات  وأظهرت النتائج اختالف.ريةداخل ا



للذكاءكاتلاختبارماهية: الثالثالفصل

79

حيث كانت مجيع قيم معامالت ارتباطات يف املعايري املئينية للعينة الكلية يف البيئة االجنليزية واملصرية والسعودية،
.)2008والوقت املستغرق يف األداء غري دالة (الساحلي،

) :1999(دراسة هشام فتحي3-7

غري متحيز ثقافيا للذكاء (املقياس الثاين) باستخدام منوذج راش ال"كاتل"وهي دراسة معنونة بتدريج اختبار 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل حترر .وطالب من طلبة املرحلة اإلعداديةطالبة )1015(على عينة مكونة من 

وحترر تقديرات قدرة الفرد عن مستوى العينة املستخدمة يف ،تقديرات صعوبة القدرات من باقي مفردات االختبار
.)2008، حتليل وحترير قدرات األفراد عن بنود االختبار (أبو جراد

دراسة إعادة تكيف اختبار كاتل (السلم الثالث) على المجتمع الجزائري دراسة نموذجية على 3-8
) :2001-2000(تالميذ ثانويات بالجزائر العاصمة

كانت الدراسة شي جالل،ير قوهي عبارة عن مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري جبامعة اجلزائر من إعداد 
،ود وفق معامل السهولة والصعوبةواجتاه (اجتاه القراءة والكتابة) مث ترتيب البندف إىل معرفة تعليمة االختبار،

)سنة 16(قل منأد إىل متغري اجلنس والفئتني العمريتني ر الذكاء تعو ما إذا كان هناك فروق يف اختباوالكشف ع
مقدرة حبوايل و ثانويات باجلزائر العاصمةالحيث أجريت الدراسة على عينة من تالميذ ،)سنة16(كرب منأو 
وقد طبق الباحث ، تلميذ)153(وعدد الذكور، تلميذة)167(فكان عدد اإلناث ،ةتلميذ وتلميذ)320(

اية حيث .مراحلإىلقسمت الدراسة ولذكاء بصيغتيه العربية واألجنبيةل"كاتل"اختبار  توصل الباحث يف 
املطاف إىل النتائج التالية:

وجود فروق سنة،)15(سنة لصاحل فئة أقل من )16(وجود فروق متيزية بني الفئتني العمريتني أقل وأكثر من
تمع اجلزائر "كاتل"يف اختبار  تمع األمريكي باالعتماد على الدليل يللذكاء تعود إىل عامل الثقافة بني ا وا

تمع األمريكي،"كاتل"التطبيقي الختبار لكن بعد تغري اجتاه االختبار من الشكل الالتيين إىل للذكاء لصاحل ا
تمعني. الشكل العريب مل يظهر هناك أي فرق بني ا

تمع اجلزائري للصيغة العربية واملرتبة وفقا ملعامل كما بينت النتائج أيضا أنه ال يوجد هناك فرق يف متوسطات ا
تمع األمريكي حسب الدليل التطبيقي لالختبار.أما فيما خيص دالالت  السهولة والصعوبة احمللية ومتوسط ا
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ن هناك فروق لصاحل أراسات السابقة اليت بينت عكس الدجد فروق،تو ذكور واإلناث مل الفروق يف متوسطات ال
الذكور.

) :2004-2003حطب وآخرون (أبودراسة فؤاد 3-9

املرحلة اإلعدادية وكذا الصفني األول والثاين طبق من ذ يتلم)100(مت تطبيق االختبار على عينة قوامها 
فيما طبق املستوى الثالث صورة (أ) و (ب) على الصف الثالث ،عليهم اختبار كاتل املستوى الثاين بصورتيه

وتوصل إىل وجود صدق حمك متايز العمر بوجود فروق يف متوسطات أداء الطالب يف .ثانوي واملستوى اجلامعي
وهو دال عند )0.79(أما فيما خيص الثبات الذي حسب بالصور املتكافئة وقدر ب الصفوف الدراسية املختلفة،

)0.94(فكان مقدر بأما عن طرق التجزئة النصفية،)0.01(داللة مستوى 

) :2006-2005دراسة عبد اهللا المهدي  صوان (3-10

جاءت الدراسة . جبامعة املرقب كلية اآلدابخترج لنيل شهادة املاجستري يف علم النفسهي عبارة عن مذكرة 
حبيث طبق الباحث اختبار كاتل للذكاء بتقنني اختبار كاتل للذكاء املتحرر من التأثري الثقايف املقياس الثاين،معنونة

أمحد "والذي أعده لالستعمال العريب ،)رميوند كاتل(املتحرر من عامل الثقافة املستوى الثاين للعامل األمريكي 
الدراسي ملرحلة التعليم حث درجات التالميذ يف التحصيلوإىل جانب هذا املقياس استعمل البا،"حممد البوين

إىل)8(امتدت أعمارهم من بني السن الثامنة تلميذ وتلميذة،)59270(حيث بلغت عينة التقنني ،األساسي
موزعة على مؤمترات شعبية املرقب بليبيا.)2006- 2005(سنة  للعام الدراسي)15(

،  حلروجود فروق يف أداء األفراد على االختبار يف حتديد الوقت لصاحل الوقت اإىل الدراسة وتوصلت نتائج 
ملتغري اجلنس ومتغري العمر ونوع التطبيق (حر اثبات االختبار يف العينة املبحوثة وفقبينت النتائج أن معامل كما

فكان هناك لدراسي،حك التحصيل اصدق املرتبط مبالأما فيما خيص ،)0.78إىل 0.43(وقت حمدد) تراوح من 
ومل يشر الباحث إىل معامل االرتباط وتوصلت الدراسة إىل وضع ارتباط بني اختبار كاتل والتحصيل الدراسي،

معايري خاصة بالبيئة الليبية.
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) :2008- 2007ندى الساحلي (دراسة3-11

دف إىل تقنني أويلاملاجستريوهي عبارة عن دراسة مقدمة لنيل شهادة ختبار رافن للمصفوفات الكانت 
وداخل الدراسة قام ،بق االختبار على عينة من األفراداملتتالية على عينات من ذوي االحتياجات اخلاصة وط

وقد بلغ أفراد العينات املستخدمة يف املتحرر من عامل الثقافة،"كاتل"الباحث حبساب صدق احملك باختبار 
."كاتل"صدق بداللة حمك الفرد حلساب )223(فرد من بينهم )423(دراسات صدق احملكات اخلارجية 

إىل )0.28(توصلت النتائج إىل تراوح معامالت االرتباط بني اختبار رافن واختبار كاتل لدى عينة املتفوقني من 
.)0.45(،كما بلغ معامل االرتباط يف العينة الكلية )0.44(بوسيط قدره )0.55(

،)0.79(بوسيط قدره )0.93(إىل )0.53(تراوحت معامالت االرتباط لديها بني أما لدى عينة الصم فقد
-2007وبالتايل تشري نتائج الدراسة إىل ارتباط قوي لدى هذه العينات بني اختبار رافن واختبار كاتل (الساحلي،

2008.(

) :2008دراسة حمدي يونس أبو جراد(3-12

وذلك باستخدام منوذج ،ة (أ)الصور "كاتل"هدفت الدراسة إىل استخدام منوذج (راش) يف تطوير اختبار 
وقد مت تطبيق يتم من خالهلا تفسري مستويات قدرة األفراد،مع استخراج معايري خمتلفةراش أحادي املعلم،

.طالب وطالبة)240(عدد أفراد العينة وبلغ،االختبار على عينة من طلبة كلية الرتبية جبامعة القدس املفتوحة
توصلت نتائج الدراسة إىل حذف فقرة من فقرات التصنيف لعدم مالئمتها لنموذج راش ليصبح االختبار عليه و 

فقرة،كما توصلت دراسة محدي يونس أبو جراد إىل وضع معايري لالختبار عن طريق إجياد الرتب )48(يتكون من 
ونسب الذكاء االفرتاضية املناظرة للقدرات املختلفة لقدرة األفراد لكل ذكر من الذكور املئينية والدرجات التائية

.وإناث 

) : 2012-2011دراسة محمد إبراهيم غنيم وآخرون ( 3-13

،كان اهلدف من ورائها معرفة العوامل اليت "رافن"للذكاء و"كاتل"وهي عبارة عن دراسة عاملية الختبار 
طبق اختبار كاتل ، حيث رافنــ صفوفات املتتابعة املقدمة لكاتل املقياس الثالث وكذا اختبار امليقيسها اختبار

و(ب)على عينة من الصف األول باملرحلة الثانوية مبحافظة باململكة العربية السعودية املستوى الثالث الصورة (أ)
املقياس الثالث يف البحث ال ختتلف مع "كاتل"وتوصل الباحث إىل أن نتائج اختبار .وا بطريقة عشوائيةري اخت
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حبيث كان هناك تشبع ،لعاملي بطريقة املكونات األساسيةيف عدد العوامل بعد إجرائه للتحليل ا"سبريمان"نظرية 
غنيمالعام (االختبارات الفرعية األربعة املكونة لالختبار على عامل واحد مما يبني أن االختبار يقيس العامل 

).2012،آخرونو 

):2013(دراسات حساب الخصائص السيكومترية لالختبار كاتل3-14

املستوى الثالث إعداد"كاتل"ختبار السيكومرتية الوهي عبارة عن مذكرات ليسانس حلساب اخلصائص 
امي أم اخلري)هواري صارة،(ديندان لطيفة، تتعدي العينة وكانت الدراسة بسيدي بلعباس ومل، بوعسرية خضرة و
وتوصلت الدراسات السابقة إىل عدم توفر املقياس على خصائص سيكومرتية جيدة..فرد) 100(يف كل دراسة 

ت) :.دراسة عبد العزيز سالمة وعبد السالم عبد الغفار (د3-15

إىل اللغة العربية وهو يصلح لقياس الذكاء لألطفال ممن ترتاوح "كاتل"ختبار لقد قام بنقل املقياس الثاين ال
سنة واخضع املقياس إىل دراسة علمية وضعت معايري خاصة بالبيئة املصرية)14(سنوات إىل )8(أعمارهم مابني 

.)2015(امطانيوس،

في الدراسات السابقةاختبار كاتل للذكاءاستخدام -4

) :Rammsyer et Brandler ()2002رامسي و براندل ( دراسة4-1

دف إىل البحث يف العالقة بني الذكاء السائل والذاكرة قصرية املدى، أجريت الدراسة وهي دراسة كانت 
وقد مت ،ني يف عدد من املهن وطلبة جامعنيأنثى) من العامل46وكرذ 54على عينة من األفراد مقدرة ب (

م يف اختبار كاتل للذكاء،امرتفعي ومنخفضي الذكاء وفق:فئتنيإىلتقسيم العينة  فراد الذين حيث أن األلدرجا
م أقل ذكاء وهم ()27(منقلأحتصلوا على درجات  )ذكر مبتوسط عمري 27(نثى و) أ24قد صنفوا على أ

) ذكر 27(نثى وأ) 22) وهم (27بينما حتصل األفراد ذوي الذكاء املرتفع على درجة أعلى من ()،26.2( قدره
.اإلحصائيةولقد استخدم التحليل العاملي يف املعاجلة )،24.8( مبتوسط عمري قدره

أن مدة بقاء املعلومات وتوصلت النتائج إىل أن الذاكرة قصرية املدى تشكل حمددا هاما للذكاء السائل،كما
غامن البصرية "الذاكرة األيقونة " (يف الذاكرة السمعية "ذاكرة األصداء الصوتية" أطول من بقائها من الذاكرة 

).2009وآخرون ،
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Gomezآخرون (دراسة غومز و 4-2 et Al) (2004(:

بناء على النمو العقلي لألطفال حىت دف هذه الدراسة إىل التعرف على تأثري طول فرتة الرضاعة وذكاء األ
م،)238(وتكونت عينة الدراسة منعمر العامني، اختبار ولقياس الذكاء السائل استخدمطفل وآبائهم وأمها

حتليل االحندار.باستخدام وكانت املعاجلة اإلحصائيةثر الثقافة،أللذكاء املتحرر من "كاتل"

شهور فما فوق )4(أسفرت النتائج على أن األطفال الذين مازالوا يرضعون من ثدي أمهم حىت عمر أربعة إذ 
قل من أربعة شهور يف منو العقلي،أعون خالل فرتة يتحصلون على معدالت أعلى باملقارنة باألطفال الذين يرض

اآلباء والنمو العقلي للطفل ولقد أرجع جيابية بني ذكاء إرتباطية كما توصلت الدراسة أيضا إىل وجود عالقة إ
الباحثني ذلك للدور الوراثي.

:) Kvist et Gustafssoon()2007دراسة كفيز وغوستافسون (4-3

دف إىل التعرف على الفروق يف االسرتجاع النامجة عن التقدم يف العمر يف اختبارات  كانت الدراسة 
أجريت الدراسة على عينة من األفراد متكونة من .والذكاء السائلودور عمليات املعاجلةاالستدعاء التلميحي،

27وسيدة،28منهم مسنون55ذكر) و(12وأنثى14شاب ()26() متطوعا منهم 81(ــمتطوعني مقدرين ب

واستخدم يف املعاجلة ،ثر الثقافةأللذكاء املتحرر من "كاتل"اختبار ولقياس الذكاء السائل استخدم.رجل)
م .حتليل االحندار املتعدداإلحصائية وتوصلت النتائج إىل أن الشباب أكثر اسرتجاعا ملعظم الكلمات يف أذها

فض من املشاركني األكرب سنا مما يدل على أن عمليات االسرتجاع التذكري واليت تدل على الذكاء السائل تنخ
.)2009،غامن وآخرونبتقدم العمر (

التعقيب على الدراسات السابقة:-5

تقنني اختبار كاتل وكذا تناوله كأداة يف بعض تناولتلبعض الدراسات السابقة اليت بعد استعراضنا
:كاآليت، ميكننا استخالص عدة نقاط مما سبق عرضهالدراسات

للذكاء املستوى الثالث وهذا حسب حدود إطالع "كاتل"ندرة وقلة الدراسات السابقة املتعلقة باختبار - 
.الطالب
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عدا دراسة فؤاد أبو حطب مجيع الدراسات السابقة املتعلقة بعملية التقنني كانت حماوالت فردية ما- 
عملية تقنني مشرتكة.كانت فقد)،2004(

ومل يتم تقنني ة،للذكاء كانت يف معظمها يف مدينة واحد"كاتل"مجيع عمليات التقنني اخلاصة باختبار - 
.ختبار على عدد كبري من احملافظات والوالياتاال

وهذا راجع إىل طول االختبار وصعوبة ،عينات التقنني كان حجمها صغري يف أغلب عمليات التقنني- 
تطبيقه على عدد كبري من األفراد.

للذكاء يتكون من ثالث "كاتل"وهذا راجع إىل أن اختبار ،كان هناك تباين يف أعمار عينات التقنني- 
مستويات كل مستوى خاص بفئة عمرية معينة.

للذكاء صالحيته من حيث الصدق والثبات يف بيئات خمتلفة سواء يف الدراسات "كاتل"أثبت اختبار - 
اخلاصة بتقنني اختبار كاتل أو قياس الذكاء بواسطة اختبار كاتل للذكاء.

على صدق احملك التالزمي بالتحصيل الدراسي أو فيما خيص صدق احملك معظم الدراسات اعتمدت- 
صدق حمك متايز العمر.

اعتمدت الدراسات السابقة يف تقدير الثبات على ثبات الصور املتكافئة حبكم أن كل مستوى من - 
مت كذلك تقدير الثبات بإعادة تطبيق االختبار متطابقتني، كمامستويات االختبار يتكون من صورتني 

ي.واالتساق الداخل
.ري باختالف البيئات املطبقة فيهات الدراسات السابقة اختالف يف املعايتأثب- 
."سبريمان"ت الدراسات السابقة تشبع أبعاد اختبار كاتل بالعامل العام املنبثق من نظرية تأثب- 
قول أن هناك حاجة ماسة للبحث يف موضوع تقنني اختبار الانطالقا من الدراسات السابقة ميكن - 

للذكاء الصورة (أ) يف اجلزائر."كاتل"
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مايمفهوم التقنني والتكيا الفصل إىلذهمن خاللسنتطرق  إىلاالنتقالمث ،ف وبعض املفاهيم املرتبطة 
بات ثالعوامل املؤثرة يف الصدق والإىلاإلشارةمع ما،وطرق حساأنواعهماهم أو لثباتامفهوم الصدق و 

اريمعايللتوضيح سنعرض خري األويف،والعالقة اليت تربط بينهما حول ما ينتهي الفصل بتعقيبلوكيفية حسا
.مت عرضه

مفهوم تقنين االختبار-1

يعرف االختبار النفسي بأنه أداة تسمح بقياس وتقدير مسات الشخصية، احلاالت االنفعالية، 
& Tavris)القدرات، االجتاهات، العادات والقيم  Wade, 1999)وفعاال يكون االختبار جيدا ، حيث

ولكي).(Central test, 2013, P6القدرة على التمييز بني املفحوصني حيتوي على الصدق والثبات و عندما 
يكون االختبار فعاال، جيب توفره على الشروط التالية:

لكل حالة أداة تشخيص، جيب اختيار العينة ووضع األهداف.-

وجوب احتوائه على املصداقية العلمية.-

ضبط القابلية االجتماعية. -

تدرب الفاحص على االختبار.-
.Central test, 2013, P7)(جيب أن يكون قابال للتكييف.-

) أن" االختبار هو اجراء منظم لقياس عينة من سلوك الفرد، أما كرونباك brown,1970يرى براون (
)cronbach,1970 ووصف خاصية أو أكثر ) فريى أن االختبار النفسي او الرتبوي هو أسلوب منظم ملالحظة

.)30: 2014من خصائص الفرد استنادا إىل ميزان عددي أو نظام تصنيفي"(عالم،

فاالختبارات إذن هي "أدوات قياس ينبغي ان تصمم وتستخدم للغرض أو األغراض اليت أعدت من 
أجلها وذلك للحصول على درجات ميكن تفسريها تفسريا له مغزى يف ضوء إطار مرجعي 

)2007:27سب"(عالم،منا
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Standardisationالتقنين1- 1

)Huffman,2009على اختبارات الذكاء أن حترتم ثالث مبادئ أساسية: التقنني، الصدق والثبات (

أي أن شروط االختبار هي دقيق إلجراءات التطبيق والتصحيح والتفسري،التحديد اليتمثل يف فالتقنني 

ا من الكفاءة مهما أمما يسمح ب.نفسها بالنسبة جلميع العينات ن يستخدم االختبار ويعطي الدرجة ذا

عبارة عن ضبط للحالة اليت ُجيرى فيها كذلك هو  و .)43: 2011(عبد اخلالق،اختلفت نتائج العينة

.االختبار، وهو وسيلة جلعل شروط إجراء االختبار كلها متساوية جلميع العينات

Psychologie.Psychoblogs. net)

التقنني هو توحيد عملية إدارة وتصحيح االختبار: التعليمات، شروط التطبيق والتصحيح جيب أن حترتم.
(Bertrand & Garnier,2005).

لكي يتيح كما أن التقنني يركز على ضبط املتغريات يف أداة القياس ما عادا املتغري الذي نود قياسه،
وهنا أشار "معمرية" إىل ، )2011:29،(عالمواملعلومات يف ظروف دقيقة ومضبوطةللباحث مجع املالحظات 
أن التقنني يشمل معنيني:

:كون تحبيث ،طريقة تقدميه وأسلوب تصحيحه موحدة،صياغة البنود، إعداد االختبارالمعنى األول

.تدخالت الفاحص يف أضيق احلدود

دف احلصول على معايري :المعنى الثاني أن يقنن على عينة ممثلة للمجتمع الذي يستخدم فيه 
.)190: 2007معمرية،(معينة 

ا تشمل توحيد إجراءات تطبيق االختبار وعدم تغري ":ويقدم" حممود عوض" تعريفا لعملية التقنني على أ
).1998:68عوض ،("نتائجه بتغري القائم بتطبيقه
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standardization sampleعينة التقنين 1-2

دف استخراج املعايري،عينة التقنني ثل مت تمع األصلي  وتتوفر جيب أن تكون ذات حجم كبريحيث ا
بالتايل صورة مصغرة للمجتمع األصلي و تعترب ، فهي )2000(األنصاري،فيها اخلصائص املطلوب قياسها

كما أن الظروف الواقعية احمليطة بالعينة تلعب دورا مهما على إصدار أحكام صائبة على أداء األفراد،تساعد 
)2016،امطانيوس(نتائج االختباروقد تؤثر على أداء أفراد العينة لذا وجب عدم إغفاهلا ألن ذلك سيؤثر على 

و ميكن تلخيص أهم اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف عينة التقنني اجليدة فيما يلي:

كلما زاد االعتماد على أداة القياس املستعملة.كرب  أكلما كانت العينة - 

احلالة املستوى التعليمي،العمر،لمجتمع األصلي من حيث احلجم،لممثلةعينة التقننيتكون جيب أن - 
.)2000األنصاري،(االقتصادية واالجتماعية

دف حيث تطبقتجريبية،الستطالعية و االبنيثالثة دراساتبألجل التقنني جيب القيام-  الدراسة األوىل 
جل معرفة األخطاء اليت مل أأما الدراسة الثانية فتكون من ،معرفة مدى وضوح تعليمات وبنود االختبار

جل استخراج اخلصائص السيكومرتية وضبط أوخيتتم ذلك بالدراسة النهائية من ،نكتشفها يف الدراسة األوىل
ح واستخراج املعايري بغرض توفري اإلطار املرجعي الذي ميكن التعليمات والزمن احملدد لإلجابة وطريقة التصحي

.)2007(معمرية،من خالله احلكم على أداء الفرد يف االختبار

مستويات األفراد فال بد من حتديد اخلواص لتصبح املرجعي لتحديدأن عينة التقنني هي اإلطار وباعتبار
الذين يشرتكون مع تلك العينة يف الصفة املقاسة و فراد األهؤالء عينة الدراسة صاحلة للحكم على مستويات 

ا اختيار العينة فيما يلي: ذه العملية هناك نواحي علمية حندد  وللقيام 

كرب كلما زاد ثبات االختبار.أكان حجم العينة أفرادها، أي أنه كلماحجم العينة أو عدد - 

أهم الطرق املستخدمة حديثا هي الطريقة الطبقية العشوائية.طريقة اختيار العينة ومن- 
ذه املستويات إىل حد -  املستوى االجتماعي واالقتصادي حيث تتأثر القدرات العقلية واملظاهر النفسية 

ما.
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اجلنس جيب أن حيدد يف تفسرينا ملعايري االختبارات النفسية.- 

،سيد(الفالنتائج ختتلف تبعا الختالف اإلقليمعيش فيه،املستوى التحصيلي للفرد واإلقليم الذي ي- 
2000 :155(.

ا وهي أن معظم وجود إىل "عبد اخلالق"يشري و  أخطاء يقع فيها الباحث ال عالقة لألداة 
إذ أن جل االختبارات قننت على طالب جامعيني االستخبارات أصبحت ال خترج عن اإلطار الدراسي،

مقارنة بتطبيق االختبار يف موقف فردي وجها لوجه بني الفاحص و املفحوص مما يسبب نظرا لسهولة ذلك 
ضغوطات، و على هذا األساس االستخبار املقنن على الطالب جيب أن ال يستخدم مع أفراد خيتلفون 

.،)2010(عبد اخلالق،معهم يف السن أو املهنة أو القدرات العقلية

تجربة التقنين1-3

إذا ما أعدنا اليت جترى على أفراد عينة التقنني للحصول على نتائج متقاربةالدراسة التجريبيةمتثل هي 
ثانية وتستخرج منها بعض املؤشرات اإلحصائية واملتمثلة يف:المرة للعملية القياس 

مؤشرات الصدق و الثبات.- 
انتقاء البنود اليت ستوضع يف الصورة النهائية لالختبار املقنن.- 
)2016،.(امطانيوسوضع دليل االختبار املقنن- 

بعض مفاهيم تكيف وتقنين االختبارات:1-4
ف :يالتكي1- 1-4

تمع التعديالت وحماولة احلصول  على مفردات و إىلف ييشري مفهوم التكي مفاهيم تتناسب مع قيم ا
باقيعن هيز اخلصائص اليت متإال ويتمتع مبجموعة من كل جمتمع الدراسة عليه، فإجراءالذي يود الباحث 

تمعات لتفسري على عينة ايف صورته اجلديدة صاحل للتطبيق والتصحيح و يكون االختبار أنبشرط،ا
يف االختبار حسب اجلمعية يأسباب األخطاء وعدم صدق تكومن).2015:127،البحث  ( بوسامل

لعلم النفس واهليئة الوطنية للمقاييس يف التعليم واملعايري واالختبارات الرتبوية والنفسية عام األمريكية
:يتكاآلوهيأساسيةثالثة معايريما جيب االعتماد على تكييف اختبارفإنه ألجل ) 1985(
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صدق حساب و إعادة الثقافة،اللغة و من حيثتغيري يف بنية االختبار يشمل :األولالمعيار - 
ري.ياالختبار حسب حاالت التغ

. ته من لغة إىل لغة أخرىالتأكد من مصداقية و جدارة االختبار عند ترمجالمعيار الثاني: - 
أي اللغة األصلية وجود دليل على مقارنة االختبار بني نسختني يف اللغتنيالمعيار الثالث:- 

.)23: 2006،دونالد وآخرون( واللغة املرتجم إليها.

التكافؤ في االختبارات النفسيةاالنحياز و 2- 1-4

ى،هو عملية االحنياز يف الدرجات املمنوحة يف االختبار حسب االختالف املوجود من ثقافة إىل أخر 
درجات تتأثر بالعامل الثقايف التباين يف الدرجات املتحصل عليها، أي أن كونحبيث ي،ومن لغة إىل أخرى

.)23: 2015،بوسامل( .قننت عليهوتصبح منحازة للمجتمع الذي

منها ما يلي :نذكر نواع األجمموعة من ولالحنياز
:انحياز البنية1- 2- 4- 1

موعات اليت طبق عليها االختبار،الوهو التباين يف  بنية االختبار أنأيبنيات الثقافية حبيث ختتلف بني ا
:2015،بوسامل(واحدة يف خمتلف البنيات الثقافيةتمن حيث السلوكات واملواقف واملعايري االجتماعية ليس

129(.

:انحياز المنهج2-2- 1-4

:ني مهاسيساأويتعلق احنياز املنهج جبانبني منهج تأثري يف مصداقية النتائج،لل

ا اجلانب األول يتعلق باألداة حيث  ثل يفاملتمو اجلانب الثاين تسبب احنياز يف تفسري نتائج االختبار،أ
فراد بسبب االختالفات اليت تكون بني الباحث االحنياز اإلداري ويقصد به الدرجات اليت حيصل عليها األ

بوسامل،(لغة األم لدى مفحوص الاملفحوص لغة غري معحتدث عند استعمال الفاحص ايل واملبحوث و 
2015:132(.
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انحياز البند :2-3- 1-4

على يكون الرتكيزاملفردات حبيث د اختبار معني وترمجة الكلمات و و بند من بنويكون من خالل ترمجة 
ذا ما يسمى بالرتمجة مما يؤثر على البنود و صدق االختيار وه،عىن احلريف هلا ونقلها من ثقافة إىل أخرىامل

.)2015:132( بوسامل،" ستازينا"آإليهشارت أما والنسبية وه

قياس الصدق -2

الصدق:مفهوم2-1

أن مفهوم (Angoff, 1988)حيث يذكر يعد أحد املفاهيم األكثر أمهية يف جمال القياس النفسي
الصدق هو املفهوم األساسي واألكثر أمهية يف القياس النفسي وقد عرف خالل اخلمسني سنة املاضية 

& Laveault(تطورا ملحوظا  وهو يدل على قياس ما وضع االختبار لقياسه وفقط وال يقيس شيئا آخر 

Grégoire, 2002(.
يُعترب الصدق حيث ،ار النفسي بصفة خاصةفالصدق وسيلة أساسية للقياس بصفة عامة، واالختب

على الدقة ئص اليت يهدف االختبار لقياسها و يستند على اخلصاإذكثر أمهية الختيار االختبار، اخلاصية األ
. ومنه فالصدق هو خاصية لتأويل النتائج املتحصل عليها اليت حيتاجها هذا األخري لتقييم تلك اخلصائص

ففي كل استخدام لالختبار ويف كل تأويل من الضروري وجود أدلة على .ماباالعتماد على اختبار نفسي 
صدق االختبار وعند تطبيق اختبار ما فعلى املطبق  أن يقدر على أن يبني بأن تأويالته وتفسرياته للنتائج 

ذا فإن الصدق هو  استخداماتوتوسيعتدعماليتاألدلةتراكمعمليةهلا براهني نظرية وامربيقية كافية. و
.)Grégoire,2013.( اختبار

وجود عالقة بني أداء االختبار أدلة الصدق تُبّني ، إذ أنلنتائج االختبار معىنيكون من خالل الصدق 

ت حول ألي درجة من املمكن احلصول على استنتاجات خاصة، أو تنّبؤاُخيربنا ، وهو وخاصية األداء

.عليها يف االختبارحصل تاملفحوص نسبة للنتيجة امل

على سبيل املثال إذا كان االختبار ُمتنّبئا بصدق األداء ف،عن غرض االختبارالصدق بصيغة أخرى يُعّرب 
ملنصب ما،  ُميكننا استنتاج أن الشخص املتحصل على أعلى النتائج هو اجلدير بنيل املنصب بدال من ذاك 
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للصدقعدة مفاهيموعليه فقد أعطيت،تشابه طريقة األداءبغض النظر عن الذي حتصل على نتائج أقل 
يلي:ماها ومن بين

و إذا أخذنا يف االعتبار اخلصائص خاصية مستهدفة وليس لغريها،تستخدم لقياسالصدق أداة - 
ال توجد على حالة إنفراد، أي هذه اخلصائص حيكمها تداخل وتشابك حبكم التأثر والتأثري فهياإلنسانية
.)2005الشرقاوي، (املتبادل.

أي يقيس فعال الوظيفة اليت يفرتض أنه الصدق بتعبري بسيط هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه،- 
.(Sölch, s.d, p13)األداة ملا ُهّيئت لقياسه قياسأي.)67: 2004(إمساعيل، يقيسها" 

ا الفحص ما جيب أن يقيسه، أو مدى تأدية الفحص للوظيفة اليت -  ويعرف أيضا بأنه الدقة اليت يقيس 
ا عندما يطبق على فئة وضع هلا،   أستخدم من أجل تأديتها، أي مدى قيامه بالوظيفة املفرتض القيام 

هذه القدرة أو أي مدى يقيس إىلولتوضيح مفهوم الصدق نسأل عادة: ماذا يقيس هذا الفحص، و 
: 1980أبو لبده، (تكون للفحص هذه الدرجة من الصدق،  ويف أي موقف أو ضمن أية ظروفالصفة

241(.
، أي أن االختبار الصادق اختبار يقيس الوظيفة اليت أن يقيس االختبار ما وضع لقياسهالصدق هو- 

فاختبار القدرة امليكانيكية جيب أن خر بدال عنها أو باإلضافة إليهاآوال يقيس شيئا يقيسها،زعم أنه

يقيس  القدرة امليكانيكية،  وكذلك االختبار الذي يقيس االنبساط االجتماعي جيب أن يقيس هذه السمة 

.)2014، شحاتة(فقط وال يتعدها إىل مسات أخرى

وعلى . )(Raîche & All, 2012ما أعد لقياسهاسقيعلىاالختبارقدرة يف القياس هوالصدق - 
الرغم من وضوح وبساطة وصحة هذا التعريف إال أنه  ال يوفر فهما واضحا لطبيعة املفهوم،  فلكي نكون 

.ن ارتباطه ببعض احملكات املستقلةعلى ثقة من أن االختبار يقيس ما أعد لقياسه البد م
خارجي يف ارتباط ببعض احملكات، حمددا بذلك أن االرتباط مبحك ه: ") بأن1950ويعرفه (جولكسن

.)265: 2007(فرج، االختبار"صورة معامل إحصائي هو ما يعد مؤشرا لصدق
، ( امطانيوسدى الذي تكون فيه أداة القياس مفيدة هلدف معني"امل_ "إن الصدق يشري أساسا إىل 

2015 :163(.
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يقيس جانب أو وظيفة كل اختبارالحظ أننمن خالل هذه التعريفات اليت تتميز بالتنوع واإلثراء
كلما زاد معامل صدق االختبار كلما زادت كفاءة هذا االختبار يف حتقيق هأنأيضا نالحظ ، كما معينة

مهمته.

:أنواع الصدق2-2

صدق المحتوى :2-2-1

الباحث فإن علىيشتمل على عينة ممثلة مليدان السلوك الذي يقيسهاالختبار لتحديد ما إذا كان 
).2004:87(إمساعيل، يقوم بفحص مضمون االختبار فحص دقيق ومنتظم أن النفسي 

سب يف العادة اختبارات يناالمع ذلك فإنه و لية، يم االختبارات التحصيويستخدم صدق احملتوى يف تقي
، وهذا النوع من الصدق ال حيسب له معامل صدق )2010:52( عبد اخلالق،االستعدادات والشخصية

واألهداف اليت وضعت ،تقارن أسئلة االختبار واألهداف اليت يتضمنها باحملتوى الذي درسه الطالبوإمنا
دف من .)1980أبو لبده، له عند الدراسة ( تقدير حجم املعلومات إىل مهااستخدافهي االختبارات اليت 

صدق أوكم التعريف،كالصدق املرتبط حبأخرىتسمياتويطلق عليهجمال معني، حوللها ياليت مت حتص
.)277: 2007فرج، (.عينة االختبار

هناك من يسميه بالصدق الظاهري، أي هو النظرة السطحية ملواد وأسئلة االختبار تعكس مناسبتها و 
فهذا النوع من الصدق يتضح بالفحص املبدئي ، )30: 1986(أبو النيل، وآخرون،لقياس السمة املراد قياسها

ا تقسي بنود االختبار ملعرفة إذا  لتحليل املبدئي لفقرات أو وهذا ا،هحملتويات االختبار ومعرفة ما يبدو أ
املطابقة يتم مث ،)198: 1960(أمحد، رجع إىل ذاتية الباحث وتقديرهكانت تتعلق باجلانب املقاس أمر ي

فقراته تتصل غالبا باجلانب أنثنان كان االختبار صادقا ظاهريا أو سطحيا، أي يبدوقرتب اإلإإذا هما فبين
.)117: 2014، ( شحاتةاملطلوب قياسه

:طريقة استشارة اخلرباء أو احملكمنيأو ىومن بني أهم طرق حساب صدق احملتو 

أوبنود اليت يتضمنها االختبار من طرف اخلرباء لالتقدير يكون من خالل إجراء مراجعة منظمة لهنا
حيث يقدم ، تباراالخضمون املادة اليت صمم هلا ماخلربة والكفاءة يفالذين جيب أن تتوفر فيهم احملكمني 

األهداف،  والعمود الثاين حتدد فيهالعمود األول:استمارة تتضمن ثالثة أعمدةاالختبار على شكل 
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ماف،  والعمود الثالث مكان األسئلة اليت تقيس األهد ويقرأ احملكم فارغا يضع اخلرباء فيه مالحظا
ال ،يقيساليت تأخذ عبارات "بأسلوب أفقي األهداف مث السؤال الذي وضع لقياسه،  مث يضع املالحظة

سبة يف اخلانة املطابقة للنسبة اليت يراها مناوضع عالمة معينةبيقوم اخلبري يعطي نسب مئوية و أو "،تقيس
.للبند أو الفقرة

ول إىل نسب مئوية بتقسيم عدد اخلرباء حتمث ه،حدتكرارات لكل بند على البعد ذلك يتم تفريغ
، مث اختيار )100(الذين وافقوا على صالحية السؤال أو البند على العدد الكلي للخرباء وضرب النتائج يف 

هذه النسبة املرتفعة جتعلخذاألن أل،فأكثر%80الفقرات اليت حتصلت على نسبة تقديرات تساوي 
و فينبغي مراجعة البند حبذفه أ%80من أقل ت النسبةوإذا كان، باالرتياح والثقة من صدق احملتوىيشعر

.)135-134: 2007معمرية، ( تعديله باالستشارة مع اخلرباء 

صدق المحك :2-2-2

جمموعة اإلجراءات اليت هو صدق التعلق مبحك أو اسم الصدق الواقعي أو العلمي و عليه أيضاويطلق 
: 1960،أمحدني حمك خارجي مستقل  (ميكن من خالهلا حساب االرتباط بني درجات االختبار وب

280(.
، أو حتديد تشخيصهويقصد باحملك مقياس مباشر ومستقل ملا يهدف االختبار لقياسه والتنبؤ به أو 

وهذه الطريقة تعتمد على .)87: 2004، (إمساعيلمدى صالحية االختبار،  أو هو اختبار لالختبار 
:1980( أبو لبده،خر ميثل احملكآأو ارتباط بني درجات االختبار ودرجات وعالمات اختبارالعالقة

ق التنبؤي والصدق التالزمي :وصدق احملك يقبل التصنيف إىل فئتني رئيسيتني مها الصد.)250
الصدق التنبؤي :2-1- 2-2

نقدم فيها ختمينات أو توقعات عن خاصية أنيشري الصدق التنبؤي إىل مدى الصحة اليت نستطيع
حيثالطريقة التبعية هي ما يعرف بو .)287: 2007معينة لدى الفرد من خالل وسيلة مستقلة (فرج، 

الذي يطبق بعد إجراء الدرجات على مقياس احملكيقاس بإجياد العالقة بني الدرجات على االختبار و 
). ويقدم هذا النوع من الصدق معلومات ترتبط باالختبارات اليت تستخدم 198: 1960،أمحد(االختبار

( كلينيكي اإل كذلك يف أغراض التنبؤ يف انتقاء األفراد وتصنيفهم وتوجيهم تربويا أو مهنيا أو عسكريا و 
.)2004إمساعيل،
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اختبار لقياس قدرة التلميذ يف التحصيل يف مادة الرياضيات يف شهر سبتمرب، وننتظر تطبيقذلكمثال و 
إىل شهر ديسمرب ونطلع على درجات التالميذ يف مادة الرياضيات ونالحظ إن كان هناك ارتباط بني نتائج 

قدرة على ما كان لالختبار اضيات، وكلما كان هناك ارتباط كلاالختبار ودرجات التالميذ يف مادة الري
التنبؤ وبالتايل فهو صادق.

الصدق التالزمي :2-2- 2-2
) (معمرية، ت احملك يف نفس الوقت ( متالزمنيالعالقة بني درجات االختبار ودرجاعنيكشف

إجياد معامل االرتباط بني نتائج االختبار اجلديد ونتائج احملك الذي قد عن طريقوحيسب .)147: 2007
درجات نفسها على أن يطبق االختباران أو يطبق االختبار اجلديد وجتمع الخر أو آيكون اختبار

.)1980:252(أبو لبده علومات عن احملك يف الفرتة نفسهاامل
فإنه يستخدم  السبب واألثر، ولذلكةيف صعوبة حتديد عالقتكمن أهم مشكالت الصدق التالزمي و 

.)2004:87، ( إمساعيلصدق التنبؤيلكبديل ل

أنواع المحكات:2-3- 2-2
)1961(ستازيانآاحملكات مت تلخيصها من طرف توجد العديد من

:العمر2-3-1- 2-2
تأثر بالنمو خاصة (يف تموضع القياس من املتغريات اليت عندما يكون املتغريالعمر حمك يستخدم

أن فكرة ى ) ففي اختبارات الذكاء والقدرات يعتمد مفهوم العمر العقلي علمرحلة الطفولة وبداية املراهق
.)1960، أمحد(يالعقلزاد منوهالفرد كلما تقدم يف السن 

التحصيل الدراسي:2-3-2- 2-2
، أمحدسة وتقديرات املشرفني (نذكر منها االمتحانات النهائية واالمتحانات الشهرية وسجالت املدر 

الدراسية حمكا خارجيا حلساب صدق نتائج هذه االمتحاناتولذا من املمكن اختاذ .)196: 1960
االختبار يف الذكاء،  فنحسب معامل االرتباط بينهما فإذا جاء داال إحصائيا كان ذلك مؤشر على صدق 

.)2007اختبار الذكاء (معمرية، 

األداء في المهنة :2-3-3- 2-2
صدق االختبار هو أويدل على صالحية ن ماإملهنة معينة بواسطة اختبار فإذ اختري عدد من األفراد

.حوادث العملو الدقة ، نوعية العمل، كمية العمل:مقارنة نتائجه مبجموعة من احملكات األدائية مثل
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االرتباط بينه وبين اختبارات أخرى:2-3-4- 2-2
ذا النوع إجياد معامل االرتباط بني أداء األفرا د على االختبار الذي نود حساب صدقه ويقصد 

األوجه املتعددة للشخصيةاختبار شهرة عاملية كاختبار أيزنك و اتحكات أخرى متمثلة يف اختبارات ذمب
.)2011(مقدم،

صدق التكوين الفرضي2-2-3

املقصود بالتكوين الفرضي مدى قياس االختبار النفسي للتكوين الفرضي أو مفهوم نفسي معني من 
كما ،  ةق من الصدق الفرضي إىل إجراءات خمربيتحقميكن اللجوء للو خالل اجلوانب املتباينة هلذا  املفهوم، 

لقياس ماقبوال واتفاقا من وجهة علمية فلسفة كأن نقيس باختباراألكثريعترب هذا النوع من  الصدق 
).2014:118،ينمو مع التقدم يف العمر(شحاتةما نسميه الذكاءأنالذكاء ونفرتض 

ويقدم " كرونباخ " و" ميهل " مخسة أنواع من الدالئل املتاحة يف جمال الصدق التكويين كما يلي :
أ) الفروق بني اجلماعات يف السمات واخلصائص .
ب) التغري يف األداء على مدى فرتات زمنية خمتلفة.

خر كمحك للسمة نفسها .آج) االرتباط بني االختبار واختبار
د) االتساق الداخلي لالختبار.

.)88: 2004زمات األداء على االختبار.(إمساعيل، يكانه) دراسة م
طرق حساب صدق التكوين الفرضي :3-1- 2-2

مؤشرات يف جمال صدق التكوين الفرضيفيما يلي بعض 
الفروق بين الجماعات :3-1-1- 2-2

ألفراد خيتلفون يف مدى الالختبارات املختلفة، و ء الناس جمردة تعكس أداسمة افرتاضيةالتكون 

م هلذه السمات،  موعةو اكتسا مثال يف مسة اخلجل جند، )2007(فرج، خيتلفون بوصفهم أعضاء يف ا

وإذا متكن االستبيان ، فروق بني األسوياء وغري األسوياء ونتوقع كذلك فروق بني العصابيني وغري العصابيني

:2007(معمريةالستبيان  صادقميكننا القول بأن اعلى خصائص التكوين املبدئي امن إبراز الفروق بناء

153.(
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األداء:التغير في 3-1-2- 2-2

وهنا يقوم الباحث بدراسة الفروق يف األداء اخلاص بالعينة نفسها من األفراد على مدى فرتات زمنية 

وليس بالضرورة ظهور تغري يف األداء املرتبط يف األداء بني التطبيق األول .)278: 2007خمتلفة (فرج، 

إىل تغري درجته على االختبار والتطبيق الثاين وإمنا يفرتض أن تعرض الشخص ملوقف معني سوف يؤدي

ذه املواقف .)2007(معمرية، الذي يقيس خاصية مسات سلوكية ترتبط 

االرتباط:3-1-3- 2-2

او يف هذا النوع من الصدق يقوم الباحث حبساب معامل االرتباط بني السمة  ،اخلصائص اليت ترتبط 

فإذا كان معامل االرتباط مرتفع فهذا دليل على صدق االختبار كحساب معامل ارتباط الذكاء بالتحصيل 

.)2007الدراسي(معمرية، 

:المقارنة الطرفية3-1-4- 2-2

بني طريف اخلاصية اليت قدرة املقياس على التميزهو وتقوم هذه الطريقة على أحد املفاهيم الصدق و 
هذه الطريقة على تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني حسب كما تعتمد.)2007:158معمرية، يقيسها (

موعة القوية، ا:أدائهم أو تصنيفهم على احملك موعتني على موعة الضعيفة وا مث حيسب أداء هاتني ا
موعة اليت متتلك ذو داللة إحصائية االختبار،  فإذا كان هناك فرق  أعلىيف األداء على االختبار لصاحل ا

.)126: 2014، (شحاتةكان عكس ذلك فهو غري صادقذا  إكان االختبار صادق و ،خاصية
التحليل العاملي:3-1-5- 2-2

) الصدق العاملي بصدق التكوين الفرضي ويف هذا األسلوب حنصل على تقدير  ستازياتربط ( ان
ويسعى التحليل العاملي إىل ،)2007:160كمي لصدق االختبار يف شكل معامل إحصائي ( معمرية 

الكشف عن املتغريات غري املشاهدة أو التحتية أو الكامنة،  حبيث كل متغري كامن ميثل مقدار من التباين 
نسعىهذه الطريقةمن خالل .)2012:17املعلومات بني عدد من املتغريات املقاسة (تيغزة، ك مناملشرت 

إلجياد الصدق عن عوامل مشرتكة تقيسها عدة اختبارات يف قياس تلك العوامل،  أي هو عامل مشرتك 
.)203-202: 1980خر يقيس نفس الشيء (أبو لبده، آي اختبار بني اختبار وأ
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ساب درجة تشبع االختبار حفيه يتم والصدق العاملي هو الطريقة الثانية إلثبات صدق املفهوم و 
).1960:193،أمحدباجلانب املطلوب قياسه ( أي العوامل املشرتكة ) (

صدق االتساق الداخلي4- 2-2

و القسم بالنسبة لكل هذه الطريقة تقوم على أساس أن كل بند حيسب ارتباطه بدرجات اجلزء أ
دف إىل معرفة إذا كانت اإلجابات يف جمملها بالنسبة للبنود بعينها متسقة إاملبحوثني،  ن هذه الطريقة 

يف بطريقة معقولة مع اجتاهات السلوك أو الشخصية اليت تفرتضها الدرجات وهناك من يصنف هذا النوع
.)2011صدق احملتوى(عبد اخلالق،

صدق البند2-3

يزيمعامل التم1- 2-3

األفراد املتحصلني على بنيو املتحصلني على درجات مرتفعة ز بني األفراديبه القدرة على التميقصدون"
.)1960:258، أمحدسها الفقرات" ( يدرجات منخفضة يف السمة اليت تق

نعين به "حسن تنبؤه باحملك اخلارجي، وهناك عدد من املؤشرات الشائعة للصدق يف كما
نسبة املفحوصني الذين جييبون على البند إجابة مقبولة، أو االرتباط بني البند هااملختلفة مناالستخدامات

: 2007معمرية،  (الدرجة الكلية ) وهو حمك داخلي"واحملك اخلارجي أو بني البند وبقية االختبار ( 

118.(
موعات املتباينة، ييز إىل"قدرة الفقرة على التميكما يشري معامل التم موعتني العليا أييز بني ا بني ا

.)312: 1994بو ناهية،أ"(والدنيا
موعة العليا طرح النسبة املئوية يساويزيحبيث معامل التمي النسبة املئوية لإلجابات الصحيحة يف ا

موعة الدنيا،  موعتني (أبو لبده، قسمةلإلجابات الصحيحة يف ا : 1980عدد الطالب يف أحدى ا

348.(
موعة العليا والدنيا ترتاوح ما بني  تكون ) %33إىل 25%(إن نسبة اإلجابات الصحيحة يف ا

).119: 2007(معمرية،حسب كرب حجم العينة) Kellyكيلي (دلة مبعا
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معامل السهولة  والصعوبة:2- 2-3

النسبة املئوية لعدد املفحوصني الذين أجابوا بشكل صحيح على الفقرة ":نهأرف معامل السهولة على " يع
.)307: 1994ناهية،أبو(وهو يقع بني الصفر واملائة"

ابات اخلاطئة ونتجاهل ـابات الصحيحة وعدد اإلجـولة نتعامل مع عدد اإلجـمعامل السهاب ـوعند حس
عدد الذين أجابوا صح عن تساويحبيث معامل سهولة البند . )2014، (شحاتةةواملرتوكةاحملذوفاإلجابات 

مئـةعدد أفراد العينة الكلية ضربةـقسمالبند 

.100 × البند على الصحيحة االجابات عدد
العينة أفراد عدد = السهولة معامل

معامل الصعوبة :3- 2-3

،)344،ص 1980هذا املعامل يساوي النسبة املئوية ملن أجابوا على السؤال إجابة خاطئة (أبو لبده،
ستطيع أن جتيب مل تأي نتعرف على صعوبة الفقرة من خالل النسبة املئوية لألفراد يف جمموعة معينة اليت 

، أمحدبة الفقرة وعكس صحيح (ما صغرت النسبة املئوية الناجحة يف الفقرة، زادت صعو عن السؤال،  وكل
1960:264 ،265(.

100ونعرب عن معامل الصعوبة مبعادلة التالية : × البند على اخلاطئة االجابات عدد
العينة أفراد عدد = الصعوبة معامل

أخنفض دل على سهولة البند (معمرية،رتفع معامل الصعوبة دل على صعوبة البند أما إذااوكلما 
2007 :125(.

الثباتقياس -3

ا االختبار خاصية ما ( استقرار النتائج/ تناسق القياس) إذا  يعتمد الثبات على الطريقة اليت يقيس 
مدى أي أنه يعرب عنأعاد الفاحص االختبار من جديد، هل يتحصل على نفس النتائج، أم نتائج خمتلفة؟

صل فيه على نفس النتائج أو نتائج متقاربة عندما االختبار الذي حنف. (Sölch, s.d, p12)استقرار النتائج 
البد أن نُراعي املتغريات اخلارجية التالية أثناء ، و را ثابتا أو حيتوي على الثباتنُعيده أكثر من مرة، يُعّد اختبا

القياس:
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حالة املفحوص أثناء القياس.- 

البيئية: الضوء، الضجيج...العوامل- 

.(Central test, 2011, PP2-3)عدد البنود - 

يلي:مافيأهم هذه التعاريف إىل نشري وسثبات االختبار أو املقياس مفاهيم ملعىنلقد أعطيت عدة 

درجات االختبار ودقة نتائجه وحتررها من تأثري املصادقة عندما يطبق على اتساق"الثبات هو - 

جمموعة حمددة من األشخاص يف مناسبتني  خمتلفني من البنود املتكافئة ومعامل الثبات هو تقدير نسبة 

.)2010:40التباين احلقيقي إىل التباين الكلي لالختبار"( عبد اخلالق، 

الداللة على مدى اعتماد الفروق يف درجات االختبار على الفروق ":يشري مفهوم الثبات إىل- 

وأخطاء القياس العشوائية أو النامجة عن الصدفة من جهة ،سة من جهةااخلاصية املقاحلقيقية يف السمة أو

.)203: 2015(امطانيوس،أخرى"

األفراد مرة أخرى،  أن يعطي املقياس نفس النتائج لو أعيد تطبيقه على نفس " ويقصد به كذلك - 

ويتصف ،التقسيم النصفيو طريقة الصور املتكافئة،إعادة االختبار:ويوجد لديه عدة طرق حلسابه منها

جتريبيةحيدد بعدة طرق هوالفحص بالثبات عندما يعطي النتائج نفسها تقريبا يف كل مرة يطبق فيها،  و 

.)242: 1980وإحصائية" (أبو لبده، 

استقرار درجات الفرد الواحد على نفس االختبار وهذا يعطي نفس النتائج يف ":ويشري كذلك إىل- 

.)1996:23إجراءات متكررة لنفس أفراد العينة" (عباس،

مع ا طبق أكثر من مرة ماسبق ميكن القول أن الثبات هو مدى استقرار نتائج االختبار إذمن خالل 

.اتساق فقراته
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أنواع الثبات:3-1

ذه وههإن املقصود بأنواع الثبات ليس طرق تقدير كما توجد للصدق أنواع فالثبات أيضا له أنواعه و 

:كالتايلاألنواع هي

ثبات القائم بالتطبيق1- 3-1

وهذا الثبات يشري إىل مدى استقرار النتائج على الرغم من اختالف القائمني بالتطبيق وطريقة إلقاء 

وقد يتميز املبحوث .)50: 2010، ضبط جلسة تطبيق االختبار(عبد اخلالقتعليمة االختبار وقدرته على 

رغبة يف أن يسبب الأو اإلمهال يف االستجابات أو التزييفأو كالتعاون الصادق،صفاتمبجموعة من ال

السرور للمطبق أو إحباطه وكل هذا بتأثري من شخصية املطبق وسلوكه أثناء تطبيق االختبار(معمرية، 

مدى استقرار نتائج االختبار إذا اختلف املطبقون.ووعليه فثبات املطبق ه، )2007

ثبات المصحح2- 3-1

يكون عادة يف االختبارات و ،بني املصادر األساسية لتباين اخلطأ يف القياس على االختباريعد من

ا،تصحيحمفتاح علىحتتويالنفسية اليت تعتمد على تقديرات الباحث،  وال  االستقرار أو الثبات  أي أ

،صحح ونفسه يف مرات التصحيح املختلفة (شحاتةاملخر أو بني آيف عملية التصحيح من مصحح إىل

ثبات املصحح حبساب معامل االرتباط بني الدرجات اليت يعطيها وميكن احلصول على .)2014

ذلك أن املفحوص حيصل على درجتني أو ، ومعىنمصححان أو أكثر لنفس األفراد يف نفس االختبارات

).81: 2004أكثر من تصحيح اختبار واحد (إمساعيل، 

فإننا حنصل علىاختالف املصححني أو مرات التصحيح يعين أنه بالرغم من ثبات املصحح فوعليه 

.نفس النتائج
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:ثبات نظام التصحيح3-1-3

طبق عليهم االختبار مرة فرد أو جمموعة من األفرادةجيإىل أي مدى تتغري نت"يقصد به:

وعدم ثبات نظام التصحيح ،وصححت االستجابات بأكثر من طريقة.)2007:173معمرية، ("واحدة

(عبد "سقاطية ومن أبرز جوانب النقص والعيوب فيهااإلثبات يف الطرق الحد أهم أسباب اخنفاض أ

.)51: 2010اخلالق، 

الثباتطرق حساب 3-2

:نتبع الطرق التاليةحساب الثبات ألجل

الثبات بإعادة تطبيق االختبار:1- 3-2

ن أكثر من أي طريقة و عليها الباحثعتمدوهي طريقة ييعترب من أهم  وأحسن طرق حساب الثبات، 

ى علنفس االختبارعلى جمموعة من األفراد ويعاد تطبيقاالختبارطبقيحيث.)2007أخرى (معمرية،

أو أكثر، وحيسب معامل االرتباط بني التطبيق األول والتطبيق الثاين ومعامل االستقرار هو ة مر نفس األفراد

.)2010حتديد الفاصل الزمين بني التطبيقني (عبد اخلالق، يفالنقطة املهمة 

يعرف بأنه يقيس ثبات درجات املتحصل عليها بتطبيق اختبار ما ملرتني أو عدة مرات على نفس 

الجتناب الفاصلة بني التطبيقني قصرية جداألفراد ومن طرف نفس املطبق كما جيب أن ال تكون املدة ا

.(Penta,2013)التعب والتذكر أو التعلم وال طويلة جدا لتجنب التغيري احلقيقي يف قدرات الشخص

والدرجات على تطبيق أسلوب معامل االرتباط بني الدرجات على املقياس األول ":ويعرف كذلك بأنه

.)87: 2014،(شحاتة" سونالثاين ويسمى معامل االرتباط بري املقياس

ويتم تطبيق هذا االختبار يف نفس الظروف متاما بني أدائهم يف املرتني،  حبيث نتوقع أن جند نفس 

.)2007الدرجة اليت حيصل عليها الفرد يف املرتني،  وبالتايل يكون معامل الثبات مرتفع (فرج، 
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الثبات بالصور المتكافئة:2- 3-2

اكون هذيو .)2014، اجلوانب (شحاتةو يف مجيع املواصفاتمتماثلتنيتعد صورتني من االختبار

طريقة الصياغة، توى السهولة أو الصعوبة الفقراتمسمن حيث عدد الفقرات اليت تقيس السمة،لتماثلا

.)23ص ،1996(عباس، ومن حيث طريقة إجراء وتصحيح كل من الشكلني 

وهناك طريقتان الستخدام الصور املتكافئة مها:

:طريقة الصورة المتكافئة الفورية2-1- 3-2

، حيث تقدم الصورة األوىل للمبحوثني وبعد لسةاجلنفستقدم هنا نسختني متكافئتني من االختبار يف

حيسب معامل االرتباط بني الصورتني.و تقدم الصورة الثانية لنفس العينة مباشرة بعد األوىل منها االنتهاء 

طريقة الصورة المتكافئة المتعاقبة:2-2- 3-2

تقدم النسختان املتكافئتان من االختبار يف جلستني متعاقبتني تفصل بينهما مدة زمنية (معمرية، 

رة إىل أخرى يف االختبار أداء املفحوصني من فقتساقابه الثبات يف هذه الطريقة يقصدومعامل.)2007

.)206ص ،1994، منسي(

الثبات بالتجزئة النصفية3- 3-2

حيصل كل حيثيقسم االختبار الواحد إىل قسمنيأي ني تستلزم هذه الطريقة جتزئة االختبار إىل نصف

يصبح لكل جزء درجات خاصة به مث حبيث،)1960، امحد(فرد على درجة عن كل قسم من االختبار

(عباس، لنحصل على درجة ثبات االختبار زئنياجلقوم حبساب معامل االرتباط بني الدرجات على ن

موعتني من الدرجات )100(ومثال على هذا اختبار مكون من .)24ص ،1996 بند فإن االرتباط بني ا

:ويوجد عدة طرق حلساب التجزئة النصفية وهي،)2010بند (عبد اخلالق، )50(يعتمد كل منها على 
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التجزئة النصفية3-1- 3-2

اجلزء الثاين من يساوياجلزء األول من االختبار(م االختبار إىل قسمني متساوين  يوهي تقس

االنتهاء من نطبق االختبار على العينة وبعد ففقرة )120(ن يكون هناك اختبار يتكون من أك)االختبار

)60(سؤال األول ودرجة على) 60(تطبيق نقسم االختبار إىل قسمني فيصبح لكل فرد درجة على ال

.سؤال الثاين مث حنسب معامل االرتباط بني التطبيقني ونصحح الطول مبعادلة تصحيح الطول

الفردي والزوجي3-2- 3-2

النصف األول البنود الفرديةحيث يضمقسمة بنود االختبار إىل نصفنيبيف هذه الطريقة نقوم

ارتباط بريسون بني مث نقوم حبساب معامل ،الزوجية )األعداد(البنود الزوجيةيضمعداد فردية) والثايناأل(

.)177-176: 2007اجلزء الفردي والزوجي مث نصحح الطول مبعادلة سبريمان براون (معمرية 

ب معامل االرتباط بني نصفي االختبار وليس بني حنسالنصفيةتصحيح الطول يف أساليب التجزئةول

وينتج عن ، )1960، أمحدوليس االختبار كله) (فقطاالختبار االختبار كله ( أي معامل ثبات نصفي 

هذا اخنفاض ملحوظ يف معامل االرتباط،  ألننا استخدمنا عينة من االختبار تبلغ نصف عينة األداء اليت 

وعليه اجتهت اإلجابة عن هذا السؤال لتوفري وهنا األداء يظهر أقل اتساقاار،حنصل عليها عادة من االختب

دف إىل تقدير معامل الثبات معادال )، ومعادلة رولون، 1910(من بينها معادلة سيربمان براونت 

.)179: 2007) ( معمرية، 1945معادلة جثمان (

الداخليطريقة التناسق 4- 3-2

األفراد على االختبار من فقرة إىل أخرى ولذلك فهي ليست حباجة تعتمد على االتساق يف أداء 

وإمنا يقسم إىل عدد كبري من ،تطبيق أكثر من مرة، أو تقسيمه إىل نصفني متكافئني مث تصحيح طولهلل
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ثبات األجزاء حبيث يتكون كل جزء من فقرة واحدة من فقرات االختبار وكلما زاد االتساق بني فقرات زاد

.)78: 2004إمساعيل، كل (االختبار ك

:معامل االتساق الداخلي وأمهها هيوهناك أكثر من طريقة أو معادلة حلساب 

معادلة ألفا لكرونباخ :4-1- 3-2

تستخدم لتقدير ثبات االختبار عندما يكون تباين النصفني ليس اليت وهي من املعادالت الشهرية 

,Solch, s.d)تعملة يف تقييم الثباتسالطرق اإلحصائية املمن (Alpha)معامل "ألفا" ويعد ،متساويا p12).

معادلة كودر  ريتشاردسون  :4-2- 3-2

قدر مدى اتساق االستجابات لكل بنوده، يورة واحدة لالختبار مرة واحدة، و "تتلخص يف تطبيق ص

أي التأكد من قياس كل الفقرات املكونة لالختبار لنفس اخلاصية، وهو يفرتض منذ البداية أن االختبار 

.)2012أحادي البعد أي يقيس خاصية واحدة". ( معمرية، 

العوامل المؤثرة في الصدق والثبات-4

تؤثر وتقلل من صدق وثبات االختبار تأثريا خاصا والبد أن توضع يف اليتعوامل العديد من الوجد ت

االعتبار.

العوامل المؤثرة في الصدق:4-1

طبيعة عينة التقنين1- 4-1

ن االختبار الواحد يقيس أل،لصدقينبغي وصف عينة التقنني بطريقة دقيقة لفهم طبيعة معامل ا

خصائص نفسية خمتلفة إذا طبق على عينات ختتلف باختالف العمر أو اجلنس أو املهنة أو املستوى 

.)2012، خر يرتبط مبفهوم الصدق (معمريةآأو أي متغري التعليمي أو السواء أو الالسواء، 
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بينما ينخفض يف بعض العينات، فإن االختبار الواحد قد يكون له صدق مرتفع يف التنبؤ مبحك معني 

.)2004صدقه بالنسبة إىل العينات أخرى (إمساعيل، 

العالقة الخطية بين المحك واالختبار2- 4-1

مل االرتباط بني درجات اإن حساب العالقة بني االختبار واحملك يكون دائما عن طريق حساب مع

م على احملك،  لذا ينبغي  التأكد أوال من خطية العالقة بني االختبار واحملك األفراد على االختبار ودرجا

.)2012،واستعمال طرق إحصائية أخرى ال تقوم على العالقة اخلطية بني املتغريات (معمرية

تجانس عينة التقنين3- 4-1

املستوى اجلنس،:جتانس العينة من حيث كل املتغرياتهوتؤثر يف الصدقأنمن العوامل اليت ميكن 

.....اخل، الوسط احلضريالتعليمي،

الفترة الزمنية بين تطبيق االختبار وتطبيق المحك4- 4-1

ما زادت املدة تأثري على الصدق وكلالإن الفاصل الزمين بني تطبيق االختبار واحملك يلعب دور كبري يف 

نقص العينة عن طريق التسرب أو إىلضافةباإلوتعرضه لعامل الصدفة، هعامل صدقالزمنية كلما نقص م

.)2012معمرية،(مرض أفرادها.

:عوامل متعلقة بالفحص 5- 4-1

ه حيصل على درجة قد ال نإمستوى املفحوص فأعلى منلغة االختبار: عندما تكون لغة األسئلة - 

وإمنا يرجع ذلك إىل لغة االختبار.ته فعالتعكس قدرا

فإذا ما حتصل املفحوص ه، سهولة األسئلة أو صعوبتها :إن سهولة وصعوبة االختبار قد تؤثر  يف صدق- 

قد صحيح فإذا كانت الدرجات منخفضة والعكسعلى درجات مرتفعة قد ترجع إىل معامل سهولتها،

.)1980لبده، ( أبو ترجع إىل معامل صعوبتها
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:عوامل متعلقة بإدارة الفحص6- 4-1

ملفحوص مثل : احلرارة املرتفعة، داء اأيف سلبا العامل البيئي الذي يؤثر جند هذه العوامل بني من 

، باإلضافة إىل العوامل املتعلقة بالطباعة وسوء ترتيب األسئلة، واحلالة النفسية والضوضاءوالربودة الشديدة، 

.)1980والصحية للمفحوص(أبو لبده، 

العوامل المؤثرة في الثبات:4-2

طول االختبار:4-2-1

فكما زاد طول له،كونةهو طوله أو عدد البنود املثبات االختبار الذي يؤثر يف العامل األول

ن االختبار األطول أكرب متثال للخاصية أو السلوك وذلك ألرتفع معامل الثبات، ا) (عدد األسئلةختباراال

.)2004املراد قياسه (إمساعيل، 

صعوبة البنودتقارب مستوى 2- 4-2

تباين يف معامل الثبات من حيث هناك فإذا كان ،)°50إىل ° 40(هنا ترتاوح صعوبة البنود بني 

ا تؤدي إىل اخنفاض معامل الثبات (معمرية،  فاألسئلة الغامضة .)187: 2007السهولة والصعوبة فإ

يها تزيد من معامل الثبات واخلادعة والطويلة تقلل من الثبات،  أما األسئلة الواضحة واملوضوعية القصرية ف

.)2014، (شحاتة

:زمن االختبار3- 4-2

لفون يف سرعة أدائهم، فاختبارات السرعة تكون فاألفراد خيت،االختبارلىعجابةلإلدد احمليؤثر الزمن 

ا مرتفعة مقارنة باالختبارات اليت متنح متسعا من الوقت، لذلك ينبغي  نربط االختبار أنمعامالت ثبا

فمعامل الثبات يظل مرتفع بزيادة الوقت الذي يستغرقه إجراء .)251، ص2007، بوقت حمدد  (فرج

.)1960، أمحدملدة  (مث ينخفض الثبات بطول ا،االختبار
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تجانس المجموعة ومدى الفروق الفردية في العينة :4-2-4

موعة املطبق عليها، ويرتفع تباين درجات أفرادها عليهيق فالتباين يكون . ل الثبات بزيادة جتانس عينة ا

.)2007،منخفض بقدر ال يسمح بتقدير التباين احلقيقي لالختبار (فرج

تؤثر فرادلألعينة األفراد اليت طبق عليهم االختبار كاحلالة النفسية  والصحة الفروق الفردية يف كما أن 

،احلالة النفسية يؤدي إىل تذبذب أداء األفراد على االختبار (شحاتةحيث أن تذبذبعلى ثبات االختبار

فإذا انعدمت الفروق ،فرادفردية بني األالوعليه معامل االرتباط يتأثر عموما باختالف الفروق .)2014

:2004(إمساعيل، صية من اخلصائص فإن معامل ارتباط هذه اخلاصية بغريها يصبح صفرابالنسبة خلا

83(.

التخمين:5- 4-2

إن تعرض إجابات املفحوص إىل عامل الصدفة واحلظ أو ما يسمى بعامل التخمني قد يؤدي  إىل 

كما أن إجابات املفحوص خالل احملاولة األوىل .)250: 2007(فرج، اخنفاض معامالت الصدق والثبات

ذه احملاوالت (شحاتةليست نفسها خالل احملاولة الثانية وبالتايل يتأ .)2014، ثر الثبات 

تؤثر يف صدق االختبار وثباته،  تأثريا سلبيا  مما يؤدي إىل اخنفاض هاكل هذه العوامل اليت تطرقنا إليإن

.معامالت الصدق والثبات

:الثبات والصدقبينالعالقة4-3

االختبار الصادق البد أن ":أنيف العبارة اليت تقولبني الصدق والثبات ميكن اختصارهاهناك عالقة 

وذلك أن الصدق معناه اتساق ال يكون كذلك،قد صادقا و يكون ثابتا، أما االختبار الثابت فقد يكون 

تسق انه من املنطقي أن نقول إذا إعلى ذلك فاالختبار مع غريه والثبات اتساق االختبار مع نفسه و 
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ولكن ليس بالضرورة فأوىل به أن يتسق مع نفسه أي يكون ثابتا، –أي كان صادقا –االختبار مع غريه 

.)2014سه يتسق مع غريه" (شحاتة، تسق االختبار مع نفاإذا 

مفهوم المعايير-5

هناك عدة تعاريف للمعايري ومن أمهها ما يلي :

وهي مهمة يف عملية ،"املعايري عبارة عن قيم إحصائية يتم من خالهلا حتديد مستويات االختبار- 

.)2014:52وتقنني االختبار "( شحاتة، إعداد

عينات التقنني فإذا كانت هذه العينات ممثلة للمجتمع تطبيق اختبار على هي نتائجاملعايري"- 

: 1960، أمحدالذي نريد تطبيق االختبار عليه صلحت هذه املعايري، والتقنني هو عماد املعايري" (

303(.

تعترب من أهم مميزات املقاييس النفسية احلديثة اليت من خالهلا يتم حتديد مستوى الفرد "املعايري- 

).2000:139،سيدرانه يف الدراسة حتديدا "( البالنسبة ألق

مربيقيا"إن املعايري يتم احلصول عليهم إ"متثل أداء عينة التقنني على االختبار، ولذلك ف-

).70: 2015تازي،أنس(

الدرجة الخام1- 5

عالمة ال معىن وهي درجة اخلام، الويطلق عليها"وهي العالمة اليت حيصل عليها الطالب يف االمتحان 

.)203: 1980هلا وال نستطيع تفسريها" (أبو لبده، 

خر"( أبو النيل،  آادة بغريها أو بنفسها يف امتحان قيمة اخلام ال نستطيع مقارنتها عالن إ"

.)1987:31،وآخرون
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ا شيئا البد من حتويلها الومبا أن  درجات معيارية حىت تصبح ذات إىلدرجة اخلام ال تعين يف حد ذا

دف  :إىلداللة ومعىن، والدرجات احملولة 

.ديد مركز العينة بالنسبة للتقننيحت- 1

.)303: 1960، أمحد(متكننا من مقارنة درجة الفرد بالزمالء- 2

إن الدرجة اخلام ال معىن وال فشرنا أالبند والدرجة الكلية وكما سبق و إن الدرجة اخلام نوعان درجة على 

(معمرية، مدلول هلا وتفسريها يكون باالستناد إىل مرجع واملرجع نوعان مرجع حمكي ومرجع معياري

2007(.

الدرجة المعيارية :5-2

موعة معينة ويعرب عنها بوحدات من "وهي املسافة اليت تبتعد فيها الدرجة عن املتوسط احلسايب 

االحنراف معياري "و للحصول على درجة معيارية يكون كالتايل:

املتوسط  –درجة اخلام 
االحنراف معياري .)22ص ،1996عباس، (الدرجة املعيارية= 

إذا كانت الدرجة و سط احلسايب مقسومة على االحنراف املعياري،مبعىن يتم طرح الدرجة اخلام من املتو 

قيمة املعيارية موجبة اإلشارة، و إذا كانت حتت املتوسط كانت سالبة اإلشارة، و إذا  التوسط كانت املفوق 

وتقع الدرجات .)1986خرون، آكانت مساوية للمتوسط كانت قيمة الدرجة املعيارية صفرا (أبو النيل و 

، ة( شحات+)  درجة معيارية مرورا بالصفر 3) إىل (-3أو الطبيعي بني (عتدايلاالاملعيارية على املنحىن 

2014:58(.

ا تسمح  ا ال تصلح ،خر مهما كانت معامله اإلحصائيةآقارنة اختبار بمبمن حماسنها أ ا أ أما من عيو

ها على الدرجات اخلام اليت ال تغري من توزيع اعتدالية وذلك العتمادلتوزيعات للمقارنة إال إذا كانت ا

).2011،(عبد اخلالقاالختبار
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الدرجة المئينية:5-3

نظرا لتميزها هي أكثر املعايري استعماال وميكن تطبيقها لتحديد موضع كل فرد بالنسبة لآلخرين،  

واملعايري املئينية هي نوع من املعايري املستعرضة أو طة يف احلساب والوضوح يف الفهم،اسبالسهولة والب

العمر الواحد يف االختبار بعد ترتيبها إىلاألفقية واليت تقوم على تشتت درجات األفراد الذين ينتمون 

.)2015، تصاعديا أو تنازليا (امطانيوس

م يف اختبار ما، أي أن الدرجة املئينية تعتمد على ترتيب األفراد ترتيبا تصاعديا بالنسبة لد أيرجا

.)2000، سيدفراد إىل مئة مستوى (الاألعلى مدى تشتت الدرجات، حيث يقسم مستويات 

درجات على أساس معيار الدين قيمة على املقياس، مث يوزع املدى وتوزع أو حبيث حتدد أعلى قيمة 

الذي حيصل عليه )20فيعين املئني (مئوي، وحيدد املئني النسبة املئوية للحاالت اليت تقع بعد درجة معينة 

ينة التقنني ويعين املئني مخسني ن الشخص قد حصل على درجة تزيد على درجة ربع عأمثال حد األفرادأ

).2011(عبد اخلالق،ن الدرجة متوسطة ...أ

صغر  ومن عيوب الدرجة املئينية عدم التساوي يف وحداته فالفرق بني رتبتني مئينيتني  يف وسط املنحىن أ

.)1986( أبو النيل وآخرون،كثريا من الفرق بني رتبتني مئينيتني يف طرف املنحىن

لكن ال تصلح لغريها من السمات اليت ال ،ذكاءالوتصلح هذه املعايري للسمات اليت تنمو مع العمر ك

.)2015سمات الشخصية. (امطانيوس،بالعمر بصورة واضحة كتتأثر

:الدرجة التائية5-4

سمالرف ( ت)  األول من احلرف األول اشتقت أمسها من احل،درجة املعيارية معدلةالهي

وتستخدم لتخليص الدرجة املعيارية من اإلشارات السالبة واإلشارات املوجبة (أبو النيل،  ك)،(ثورندري

دف إىل التخلص من عيوب الدرجة املعيارية مثل الكسور واإلشارات ومعادل.)1986 :يليتها كماوهي 
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.)2014:57( شحاتة، 50)+10×(الدرجة املعيارية

وهي درجة معيارية اعتدالية تقوم على متوسط حسايب واحنراف معياري نظري متوسطها احلسايب

وهي حتسب من الدرجات املعيارية وليست من درجات وقد عدلت الدرجة )10(واحنرافها املعياري ) 50(

ا على املقارنة بدورها سعيا وراء رفع مستوى حساسيتها للفروق الفردية بني األفراد وزيادة قدرالتائية

).2016(امطانيوس،

نسبة الذكاء االنحرافية :5-5

تستخدم لالستخراج معايري اختبارات الذكاء وهي تقوم على عينة افرتاضية ،وهي درجة معيارية معدلة

) ومعادلتها كما يلي:16) أو(15افها املعياري () واحنر 100متوسطها احلسايب (

.)58: 2014(شحاتة، 100+16أو 10×ة الدرجة املعياري

لكن على الرغم من هذا فهي وهي عبارة على معيار أفقي أي ال متتد لألعمار السابقة والالحقة،

).152: 2000، سيد(التقرتب يف شكلها العام من نسبة الذكاء

:اك معايري أخرى نذكر منها ما يليوهن

) 5ة متوسطها احلسايب (وهو درجات معيارية معدلة على عينة افرتاضيمعيار الجيمي: 5-5-1

ومن مزايا هذا املعيار قلة عدد املستويات اليت ينقسم إليها أفراد )2(املعياري واحنرافها

).2011مقدم،(

وهي درجة معيارية معدلة تستخدم يف اختبارات الذكاء واليت تتكون من نة:و الدرجة الموز 5-5-2

)،ومعادلتها 3) واحنرافها املعياري (10اختبارات فرعية ببنود متفاوتة ومتوسطها احلسايب (

).58: 2014شحاتة،(10)+3×هي (الدرجة اخلام
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ال خيتلف هذا املعيار عن اجليمي حبيث جيمع املستوى األول والثاين من :معيار التساعي5-5-3

أي . )2000، سيدبنفس النسبة. (ال%4املستويات اجليمية يف مستوى واحد نسبة أفراده 

عينة إىل جمموعات تسع حبيث نستطيع أن حندد املوقع الأن هذا املعيار يهدف إىل تقسيم  

.)59: 2014واقع التسعة (شحاتة، امليف أي من النسيب ألي فرد من أفراد العينة 

يصلح لقياس فروق ذات نطاق حمدود،  السيدي إىلوهو نسبة :معيار البهي السباعي5-5-4

، 0.70ويشبه املعيار التساعي  ويقسم األفراد إىل سبع مستويات،  كل سباعي يساوي 

درجة 1.10من درجة املعيارية ما عدا السباعي األول والسباعي السابع حيث يساوي 

.)2014:60( شحاتة، معيارية  وتربط بني املعيار السباعي والدرجة املعيارية

وهي تصلح مع السمات اليت تنمو مع العمر كالذكاء والنمو :معايير العمر أو السن5-5-5

على القيمة املتوسطية للسمة عند األشخاص من نفس العمر االنفعايل ويقوم هذا املعيار 

.)2014:52(شحاتة،  أو السن

ال ختتلف  معيار الفرقة الدراسة عن معايري العمر، فمعيار الفرقة معايير الفرقة الدراسية :5-5-6

وهنا نقارن درجة الشخص أو ،الدراسية هو متوسط درجات أفراد الفرقة يف اختبار معني

.)2014:54، الدراسة اليت ينتمي إليها (شحاتةاملفحوص مبتوسط الفرقة 

تعقيب-6

على تالميذ السنة (أ) تتحدد هذه الدراسة من خالل تطبيق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة
خالل الفرتة سعيدة، سيدي بلعباس)(تيارت، من والية كلذع مشرتك علوم باجلزائر يفاألوىل ثانوي ج

والتطبيق توحيد طريقة تصحيح من اجل تقنني  االختبار واليت متثلت خطواته ،)2015- 2014(الزمنية املمتدة من 
التالية:السيكومرتيةصائصمع استخراج املعيار واخل
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التحليل العاملي ميزي،صدق الت،صدق املرتبط مبحك،صدق االتساق الداخلي(ومتثل يفالصدق
)،معامل متيز البند والسهولة والصعوبة والتباينالتوكيدي،

ثبات ،ثبات التجزئة النصفية،ثبات الصور املتكافئة،ثبات إعادة تطبيق االختبار(ومتثل يفالثبات
كرونباخ)لألفااالتساق الداخلي 

، والفروق يف درجات ةياالحنرافونسبة الذكاء ،الدرجات املعيارية،الدرجات اخلام(ومتثلت يفالمعاير
.)تبعا ملتغري النوعاألفراد

وعينة أساسية قدر )، 631(وقسمت الدراسة التطبيقية على دراستني استطالعيتني قدر عدد افرداها ب
. )1112(عدد افرادها ب 
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رلتمع  ادلتمثلة يف ربديد، و ىذا البحث إلصلازادلنهجية ادلتبعة  تطرق يف ىذا الفصل إىل اإلجراءاتنس     
 ،اإلطار الزماين وادلكاينو  االستطالعية األوىل والثانية وعينة الدراسة األساسية، عينة الدراسةوصف حث و الب
البحث وادلتمثلة أساسا يف اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث من إعداد العامل األمريكي رديوند كاتل  أدواتو 

ومل يكن ىناك حاجة إىل تعريب الصورة  ،(4006)وآخرونوالذي نقلو إىل البيئة العربية فؤاد أبو حطب 
الباحث  الطالب كاتل للذكاء اعتمدىل جانب اختبار  إو  ن االختبار غري لفظي بأساسو،لالختبار أل األصلية

باعتبار استخدام  مادة الرياضيات كصدق زلك تالزمي على التحصيل الدراسي العام والتحصيل الدراسي يف
اليت مت  اإلحصائيةيف األخري ذكر األساليب ، و مستشاري التوجيو االختبار لالختيار زبصصات للتالميذ 

 .ىذا البحث االعتماد عليها يف

 البحث: مجتمع -1

 يتمثل رلتمع البحث يف تالميذ السنة األوىل ثانوي جذع مشًتك علوم بثانويات اجلهة الغربية من الوطن 
 .)غرب اجلزائر(

 منهج الدراسة:  -2

أسئلة  وىذا من خالل وضع ن طبيعة ادلوضوع تقتضي ذلك،على ادلنهج الوصفي الكمي أل بالطالاعتمد 
باستخدام أساليب إحصائية للكشف على بنية  حبثية زلددة حول اختبار كاتل للذكاء تستوجب التكميم

 .االختبار واالرتباطات والفروق

 الدراسة االستطالعية:  -3

 :ن النقاط ديكن تلخيصها يفتسبق الدراسة األساسية الدراسة االستطالعية وىي هتدف إىل ربقيق مجلة م

  إمكانية تطبيق االختبار والتأكد من وضوح تعليمات االختبار لعينة الدراسة.الكشف عن 
 .التقرب من العينة واكتساب خربة التجريب 
 .الضبط النهائي لتساؤالت البحث 
 من خالل طريقيت إعادة االختبار والصور  (أ)اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة  التأكد من ثبات

 ادلتكافئة .
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مع اإلدارة وادلتمثلة يف شخص  تفاقاالكما مت  يقوم بزيارة مسبقة دلكان التطبيق، الطالب  كانوللتذكري
زمين ادلناسب لكل قسم من الربنامج المعو حول ربديد  تفاقاالادلدرسي الذي مت  مستشار التوجيو واإلرشاد

 األقسام العلمية.

 الدراسة االستطالعية:  إجراءات -4

 (853)قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة قوامها ادلعنية بالدراسة االستطالعية  بالثانوياتاالتصال بعد 
والثانية ( واليت سبت  األوىل) س مقسمة على دراستني استطالعيتنيتلميذ وتلميذة بوالييت تيارت وسيدي بلعبا

ادلعنية  الثانوية اليت شهدهتا اإلضراباتلكثرة نظرا مل تتم بوالية سعيدة فقط بوالييت تيارت وسيدي بلعباس، و 
 .بالدراسة

 الدراسة االستطالعية األولى: -1.4

السنة األوىل ثانوي جذع من تلميذ وتلميذة  (548)مت فيها تطبيق االختبار على عينة من التالميذ مقدرة ب  
على و مجاعي وأعيد تطبيقبشكل اختبار كاتل للذكاء  حيث طبق ،مشًتك علوم بوالييت تيارت وسيدي بلعباس

وقد سبت  ،جل حساب الثبات بإعادة تطبيق االختبارأوىذا من  ،بعد مرور شهر من الزمن األفرادنفس 
 .وجيو ادلدرسي وادلهين للواليتنيالعملية دبساعدة مستشاري الت

 الدراسة االستطالعية الثانية:  -2.4

جذع مشًتك علوم  األوىلالسنة من تلميذ وتلميذة  (507)االختبار على عينة من التالميذ مقدرة ب طبق 
وىذا بعد  (ب)مث الصورة  (أ)بوالييت تيارت وسيدي بلعباس وقد مت فيها تطبيق اختبار كاتل للذكاء الصورة 

وسبت طريقة التطبيق بشكل مجاعي وىذا دبساعدة مستشاري التوجيو  ،بشهر من الزمن ةقدر ممرور مدة زمنية 
 لواليتني.ادلدرسي وادلهين ل

 المكانية للدراستين االستطالعيتين :الحدود الزمانية و  -5

 : للدراسة االستطالعية األولى والثانية الحدود الزمانية -1.5

 . 4036إىل غاية هناية شهر ماي  4036 فيفريامتدت من بداية شهر 
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 :األولى والثانية للدراسة االستطالعية المكانيةالحدود  -2.5

ذع تالميذ اجل مشلت ، حيث دي بلعباس باجلزائر بوالييت تيارت وسيدبؤسسات التعليم الثانوي  سبت الدراسة 
 مشًتك علوم.

 وصف عينة الدراسة االستطالعية األولى والثانية :-6

 (507)أما عينة الدراسة الثانية فكانت  تلميذ وتلميذة، (548)عينة الدراسة االستطالعية األوىل يف  ثلتسب
التوزيع اإلعتدايل يف مراعاة  وقد حرص الطالب الباحث على تلميذ وتلميذة بوالييت تيارت وسيدي بلعباس،

 .يف اختيار العينة اجلنس والسن وادلكان

 حسب متغير المكان، الجنس، السن الدراسة االستطالعية االولى عينة( يمثل توزيع افراد 10رقم ) جدول

 المئويةالنسبة  العدد المتغيرات
 

 متغير المكان
 %48.46 858 تيارت

 %51.53 868 سيدي بلعباس

 %100 366 المجموع

 
 متغير الجنس

 49.1% 861 ذكور

 9..5% 866 اناث

 %100 366 المجموع

 
 متغير السن

 %37.73 123 سنة 85

 %36.80 861 سنة 86

 %25.46 83 سنة 87

 %100 366 المجموع

 

، فبالنسبة دلتغري متغري ادلكان، اجلنس، السناألوىل حسب الدراسة االستطالعية ( عينة 03ديثل اجلدول رقم )
بأن عدد أفراد العينة من كال الواليتني متقارب إىل حد كبري حيث بلغ عدد أفراد العينة  ادلكان ديكن القول 

تلميذ وىو ما  (168)تلميذ أما والية  سيدي بلعباس فبلغ العدد  (158) االستطالعية األوىل من والية تيارت
 على التوايل. (%51.53( و)%48.46)يقابل نسبة مئوية سبثل  
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بشكل كبري  متجانسىو أن عدد الذكور واإلناث  فما ديكن قراءتو من خالل نفس اجلدول متغري اجلنس أما
( 400)ذكر و( .40) أي ما عدده( %9.93)مثلت نسبة اإلناث  بينما( %1394)حيث مثلت نسبة الذكور 

 .أنثى

تلميذ  (123)سنة بلغ عددىم ( 49) أن التالميذ من سن (4.) نالحظ من اجلدول وفيما خيص متغري السن
من  (%36.80)تلميذ أي  (120)سنة ( 40يف حني بلغ عدد التالميذ من سن )%37.73))أي ما نسبتو 

 (%25.46)تلميذا فقط وىم ديثلون نسبة ( 28سنة )( 41رلموع أفراد العينة بينما بلغ عدد التالميذ من سن )
 .سنة (49)وبالتايل ديكن القول أن أغلبية أفراد العينة االستطالعية الثانية ىم من التالميذ أصحاب السن 

 حسب متغير المكان، الجنس، السن الدراسة االستطالعية الثانية  عينة( يمثل توزيع افراد 10جدول رقم )

 النسبة ادلئوية العدد ادلتغريات
 

 متغري ادلكان
 %56.72 873 تيارت

 %43.27 836 سيدي بلعباس

 %100 315 المجموع

 
 متغري اجلنس

 %47.20 811 ذكور

 %52.80 868 اناث

 %100 315 المجموع

 
 متغري السن

 %61.61 888 سنة 85

 %25.20 77 سنة 86

 %13.1 11 سنة 87

 %100 315 المجموع

 

متغري  حسب الثانيةعينة الدراسة االستطالعية توزيع والذي ديثل ( 2.)جلدول رقم من خالل ما يوضحو ا

حيث  أن عدد أفراد العينة من كال الواليتني متقارب متغري ادلكان، ديكن القول خبصوص ادلكان، اجلنس، السن
أما والية سيدي بلعباس فبلغ العدد  ،تلميذ( 418بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية األوىل من والية تيارت )

 .على التوايل( %18921( و)%90912)نسبة مئوية سبثل   تلميذ وىو ما يعكس (482)
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أن عدد الذكور واإلناث  من حيث اجلنس من خالل مقارنة عينة الدراسة االستطالعية الثانية بني لنايتكما 
أي ما عدده ( %.9292)نسبة اإلناث  بينما بلغت( %.1192)متقارب نوعا ما حيث بلغت نسبة الذكور 

 .أنثى (404)ذكر و( 411)

أن التالميذ من سن  (2.) نالحظ من اجلدولف العية الثانية حسب متغري السنتوزيع عينة الدراسة االستط أما
 سنة( 40)يف حني بلغ عدد التالميذ من سن  ،(%61.61) تلميذ أي ما نسبتو (422)سنة بلغ عددىم ( 49)
تلميذا ( .1)سنة  (41)بينما بلغ عدد التالميذ من سن  ،من رلموع أفراد العينة (%25.20) تلميذ أي (11)

ىم من أفراد العينة االستطالعية الثانية لتايل ديكن القول أن أغلبية وبا ،(%13.1)فقط وىم ديثلون نسبة 
 سنة. 37ذوي التالميذ 

 الدراسة:  دواتأ -7

كما اعتمد   )ب(والصورة  )أ(يف الدراسة على اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة  الطالباعتمد 
 يف مادة الرياضيات.التحصيل الدراسي العام والتحصيل على الطالب 

 :(ب)والصورة  (أ)اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة  -1.7

وىو من االختبارات ادلتحررة من عامل الثقافة ولو ثالثة  (4391)االختبار أعده رديوند كاتل وآخرون سنة 
سنوات والراشدين  (2إلى  1)ادلقياس األول يطبق على األطفال الذين أعمارىم تًتاوح من  مستويات،

والراشدين العاديني  وادلقياس  سنة( 48سنوات إلى  2)ادلتخلفني ذىنيا وادلقياس الثاين للذين تًتاوح أعمارىم من 
صورتني )أ( و)ب( وكل مقياس  إىلوالراشدين ادلتفوقني وكل مستوى ينقسم  سنة( 43سنة إلى  48)الثالث من 

 فؤاد أبو حطب وآخرون.من طرف ل ادلقياس إىل العربية ومت نق ،اختبارات فرعية يتضمن على أربعة

 وصف اختبار كاتل المستوى الثالث صورة )أ( وصورة )ب(:  7-2

يتكون اختبار كاتل ادلستوى الثالث من صورتني صورة )أ( وصورة )ب( من أربعة اختبارات فرعية مقسمة على 
 ما يلي: 
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، مفردة (41)وتصنيف األشكال وعدد مفرداتو  ،مفردة (48)وعدد مفرداتو  سالسلاختبار تصنيف ال
ليكون إمجايل  ،مفردات (.4)واختبار الشروط وعدد مفرداتو  ،مفردة (48) ىاومصفوفة األشكال وعدد

 مفردة يف كل صورة.  (.9)ادلفردات يف االختبارين 

 طريقة االستجابة على االختبار:  7-3

 اختبار السالسل:  7-3-1

سؤال يطلب من ادلفحوص إكمال ادلربع اخلايل باختيار شكل مالئم من  ثالثة عشر منىذا االختبار يتكون 
دقائق كما يوجد  ثالثةوزمن ىذا االختبار  ،مخس بدالئل وذلك بوضع الرمز ادلناسب لو يف كراسة االختبار

 أسئلة.ثالث ىناك سبرين تدرييب على 

 اختبار التصنيف:  7-3-2

ربديد شكلني سلتلفني يف ادلقياس من بني سلسلة من األشكال يف ىذا االختبار حيث يطلب من ادلفحوص 
وزمنو أربعة دقائق وعدد  ،عددىا مخسة وذلك بوضع الرمز الدال عليهما يف ادلكان ادلخصص يف اإلجابة

 مفرداتو أربعة عشر مفردة ويتدرب ادلفحوص على مثالني.

 اختبار المصفوفات:  7-3-3

أشكال يف ادلقياس  ستة مفردة ويطلب من ادلفحوص اختيار شكل من ثالثة عشرر من يتكون ىذا االختبا
دقائق ويتم التدريب فيو على ثالثة أمثلة  ثالثالتايل بصورتيهما لنكمل بو الشكل الناقص وزمن تطبيقو 

 تدريبية.

 اختبار الشروط:  7-3-4

مفردات ويطلب من ادلفحوص إدراك العالقة يف وضع نقطة أو نقطتني يف  عشرةيتكون ىذا االختبار من 
بدائل  مخسةوخيتار ادلفحوص استجابة من بني  ،مكان معني حيدد عالقتهما يف رلموعة من األشكال ادلتداخلة
 ،)فؤاد أبو حطب وآخرون أمثلة تدريبية ثالثةوزمن تطبيق ىذا االختبار دقيقتني ونصف ويعطى للتلميذ 

2..1.) 
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 : (ب)و  (أ) تبار كاتل المستوى الثالث الصورةالخصائص السيكومترية الخ 7-4

 ( :8963،8968) دراسة ريموند كاتل األصليةفي البيئة  7-4-1

 الصدق7-4-1-1

فرد للمقياس األول  (...1)قنن ادلقياس األول والثاين على عينات أمريكية وبريطانية بلغ عدد أفرادىا 
غلبها من طالب مدارس أكان و  فرد للمقياس الثاين وكانت عينة مقياس الثالث قريبة من ىذا العدد، (1822)و

 أجرىا كاتل وتوصل إىل استخراج عامل الثانوية، أخضعت بطارية كاتل لسلسلة من الدراسات العاملية اليت
 ختبارات الفرعية بالعامل العام ماعام تتشبع بو االختبارات الفرعية ادلختلفة ولقد تراوحت معامالت ارتباط اال

 .(933.و 998.) بني
حيث تراوحت  كما حسب صدق البطارية بصدق احملك باختبارات الذكاء وبعض احملكات التحصيلية،

وترابط ادلقياس الثاين مع  (،910.)انف وىاريس دلقدار  ارتباطات درجات ادلقياس األول مع اختبار جود
 على التوايل. (912.،902.،908.) ية دبقدارائدالكلية واللفظية واأل ذكاء وكسلر حواصل
، جات ادلدرسية وتقديرات ادلعلمني(عن طريق زلكات )الدر  ما خيص ادلقياس الثالث فحسب صدقوأما في

ذلذا االختبار فيما خيص  شلا يشري إىل ضعف القدرة التنبؤية (923.إلى 922.)كانت منخفضة وتراوحت من و 
 .التحصيل الدراسي

 الثبات7-4-1-2
إىل (994.)أنتج معامالت ثبات نصفية تراوحت من  ةحسب ثبات ادلقياس الثالث عن طريق التجزئة النصفي

بطارية اليت توفرىا ثبات الات طالب أمريكي، ويتضح من الدراسة مؤشر  (..2)من أداء عينة  (902.)
 ( 2.49)امطانيوس،

 في البيئة العربية: 7-4-2

قام فؤاد  للتحقق من ثبات وصدق اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة )أ( و )ب(  يف البيئة العربية،
 حبساب صدق وثبات ادلقياسني. (1..2)أبو حطب وآخرون 
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 صدق المقياس: 7-4-2-1

يف أقسام ادلعلمني وادلعلمات والطور اجلامعي على  (4312)قامت أمال صادق يف أربع دراسات عاملية سنة 
 مت حساب تشبعات االختبارات الفرعية على الدرجة الكلية،حيث  سنة(، 49-22)فئات عمرية تًتاوح ما بني 

 وبينت النتائج على سباسك بنية ادلقياس يف قياسو للعامل العام ويف قيم ادلعامالت ادلوجبة.

ساب صدق ادلقياس بصورتيو )أ( و)ب( على عينة من ادلدارس اإلعدادية كما قام أبو حطب وأمال صادق حب
أثبتت و  ،طالب وىذا باستخدام زلك سبايز العمر (..4)قوامها  ةعلى عين (1..2)والثانوية واجلامعية عام 

 ادلختلفة النتائج عن وجود فروق دالة بني متوسطات أداء الطالب يف الصفوف الدراسية

 اس: ثبات المقي 7-4-2-2

وحبساب معامل الثبات  (4321)ونادية احلسين عام  (4312)صادق عام  أماللقد مت تقدير الثبات من طرف 
 (ب)والصورة  (912.)وبلغ معامل ثبات ادلقياس الصورة )أ(  ،(بطريقة الصور ادلتكافئة الصورة )أ( والصورة )ب

كما مت حساب الثبات بالتجزئة النصفية وبعد تصحيح الطول بلغت قيمة )ر( بالنسبة للصورة )أ(    (،921.)
للصورة )أ(  و )ب(  (912.( و)921.)طريقة كيودر ريتشارد سون بلغت  أما ،(921.) (ب)وللصورة  (912.)

 على التوايل.

تلميذ وتلميذة مت  (..4)قوامها  داألفراعلى عينة من  (1..2)حطب وأمال صادق  أبويف دراسة فؤاد  أما
)أ( والصورة )ب(  حساب معامل الثبات بطريقة الصور ادلتكافئة وبلغت قيمة معامل االرتباط بني الصورة

 .(9.4.)وىي دالة احصائيا عند ادلستوى  (913.)

ثر التجزئة أعامل الثبات بعد تصحيح الطول من بلغ مالنصفية و  كما مت كذلك تقدير الثبات بطريقة التجزئة
 (1..2 آخرونحطب و  أبو)فؤاد  (9.4.)ستوى داللة و ىو دال عند م (931.)النصفية 

جيد جيب إتباع اخلطوات بشكل صحيح و االختبار حىت تتم عملية تطبيق تعليمة إجراء االختبار: 7-5
 التالية:

 يتم تطبيق االختبار بطريقة مجاعية يف الصفوف الدراسية. -
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 ورقة إجابة االختبار لكل مفحوص.سات و اتوفري كر  -

 شلحاة لكل مفحوص.قلم رصاص و  توفري -

 عداد لالختبار:اإل 7-6

 .ورقة إجابة االختبارليها وكراسة و عمفحوص مكان مريح متمثل يف كرسي وطاولة جيلس جيب أن يكون لكل 

 إجراء االختبار: 7-7

 :يف ما يلي معوادلتعاونني يف مكانو يقوم الباحث و جيلس كل تلميذ  أنبعد 

 ادلدرسة، )االسم، اإلجابات اخلاصة هبم ءمع طلب الفاحص من ادلفحوصني ملتوزيع أوراق اإلجابة  -
 تاريخ التطبيق( تاريخ ادليالد، الصف،

ال يفتح  أنيطلب منو يقدم للمفحوص كراسة و  بعد التأكد من االنتهاء من كتابة البيانات األساسية -
الكراسات ويؤدي  وايطلب منهم أن يفتح تقدم لكل مفحوص الكراسات، أنبعد  ،يؤذن لو أنالكراسة قبل 

ادلشرفني على االختبار أن ادلفحوصني الفاحص و  بعد تأكدو  يشرح لو طريقة اإلجابةمعهم التمارين التدريبية و 
 :قد فهموا االختبار وكيف تتم طريقة اإلجابة

عليك أن ذبيب على األسئلة يف ثالث دقائق، ول و ار األيقول الفاحص اآلن سنبدأ احلل على أسئلة االختب -
 وبعد االنتهاء من الزمن يقول قف ضع القلم. عندما أقول لك قف قف،االختبار و  ابدأ

مث دير إىل االختبارات الفرعية بنفس الطريقة السابقة مع احًتام الوقت ادلخصص لكل فرع عن فروع  -
 االختبار

 تصحيح االختبار: 7-8

ص على االختبار ادلفحو  أداءلقد قام كاتل بوضع مفتاح تصحيح لالختبار على الباحث احًتامو حيث يقارن 
مث ذبمع درجات كل اختبار  حيصل ادلفحوص على درجة واحدة على كل إجابة صحيحة،دبفتاح التحصيل و 

تستخرج الدرجة و  ،تبارتدون يف ادلكان ادلخصص ذلا يف ورقة اإلجابة مث ربسب الدرجة الكلية لالخفرعي و 
 ادلعيارية لكل مفحوص سبهيدا لتحديد نسبة الذكاء .
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 ولى والثانيةطالعية األستنتائج الدراسة اال -8

 ىو اإلجابة عن التساؤلني التاليني: ةوىل والثانيستطالعية األراسة االالد اذلدف من 

  ) االختبار؟ إعادة تطبيقطريقة بما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة ) أ 
 ما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة ) أ (  بطريقة الصور ادلتكافئة ؟ 

 : السؤال السادسعرض نتائج  8-1
  ) االختبار؟ تطبيق إعادةطريقة بما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ) أ 

وذلك باستخدام طريقة إعادة التطبيق عند   للذكاء ادلستوى الثالث الصورة ) أ (مت حساب ثبات اختبار كاتل 
االختبار على عينة من األفراد مقدرة  حيث طبق ،(820)العينة ككل و  (400) اإلناثو  (.40) الذكور

نفس مت إعادة تطبيق االختبار على  بطريقة مقصودة وبعد مرور مدة زمنية مقدرة بشهرين، اختريوا (،820)ب
 .ومت حساب معامل االرتباط بريسون بني التطبيق األول والتطبيق الثاين لالختبار األفراد وربت نفس الظروف،

 ( يوضح الثبات بطريقة إعادة التطبيق3.جدول رقم )
 مستوى الداللة معامل االرتباط ن األفراد المتغيرات

 
 فرع اختبار السالسل

 0.03 0.69** 380 الذكور
 0.03 0.63** 388 اإلناث

 0.03 0.66** 548 العينة ككل
 

 فرع اختبار التصنيف
 0.03 0.65** 380 الذكور
 0.03 0.65** 388 اإلناث

 0.03 0.63** 548 العينة ككل
 

فرع اختبار 
 المصفوفات

 0.03 0.57** 380 الذكور
 0.03 0.58** 388 اإلناث

 0.03 0.56** 548 العينة ككل
 

 الشروطفرع اختبار 
 0.03 0.58** 380 الذكور
 0.03 0.55** 388 اإلناث

 0.03 0.56** 548 العينة ككل
 

 الدرجة الكلية لالختبار
 0.03 0.80** 380 الذكور
 0.03 0.70** 388 اإلناث

 0.03 0.74** 548 العينة ككل
 0.07*مستوى الداللة عند                                             0.03** مستوى الداللة عند 
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ما مع التطبيق الثاين تراوحت  األولمعامالت ارتباط التطبيق قيم  أن (8.)يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
 واإلناث الذكور وبادلقارنة بني،(9.4.)عند مستوى داللة  إحصائيادالة  جاءت كلهاو  (.90.) و (988.)بني 

لدى عينة الذكور  (.90.)قيمة لو  أعلىمعامالت االرتباط جاءت دالة حيث بلغت مجيع  والعينة ككل فإن
يف اختبار  اإلناثلدى عينة  (988.)قيمة كانت  وأدىن (9.4.) يف الدرجة الكلية لالختبار عند مستوى داللة

كاتل   اختبار انطالقا من ىذه النتائج ديكن القول أنو  (،9.4.)الشروط وكانت كذلك دالة عند مستوى داللة 
  .يتمتع بثبات إعادة تطبيق مقبول للذكاء

 : السؤال السابععرض نتائج  8-2
  ما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ) أ (  بطريقة الصور المتكافئة ؟ 

كان اذلدف من ىذا التساؤل ىو الكشف عن مدى ثبات اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة .أ. 
 بطريقة الصور ادلتكافئة مع الصورة .ب.

 من حيث عدد تنيو)ب( الختبار كاتل للذكاء ومها متساوي مت حساب معامل االرتباط بني الصورتني )أ(
 (411) كالمها يطبق على نفس الفئة العمرية عند عينة الذكور  أنكما   ،ادلفردات ومعامل السهولة والصعوبة

 اجلدول التايل: والنتائج موضحة يف  (8.9)والعينة ككل  (404) واإلناث

 يوضح الثبات بطريقة الصور المتكافئة )أ( و )ب( الختبار كاتل للذكاء عند الذكور (4.جدول رقم )
 والعينة ككل واإلناث

 معامل االرتباط الصورة )ب( الصورة )أ(
 العينة ككل عينة االناث عينة الذكور

 -4... 1... -2... السالسلفرع اختبار  فرع اختبار السالسل
 27..** 3... 41..** فرع اختبار التصنيف فرع اختبار التصنيف

فرع اختبار  فرع اختبار المصفوفات
 المصفوفات

...1 *..16 ...3 

 9... 17..* 8... فرع اختبار الشروط فرع اختبار الشروط
 14..* 13.. 16.. الدرجة الكلية لالختبار الدرجة الكلية لالختبار

 0.07*مستوى الداللة                                           0.03**مستوى الداللة   

كانت غري دالة  لدى عينة الذكورمعامالت االرتباط  قيم أن (1.)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
وكان دال  (914.)بلغ معامل ارتباطو  ما عدا فرع اختبار التصنيف( 914.و-9.2.) ما بني ت قيمهاوتراوح
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ما ( 941.و  9.4.)ما بني يف حني تراوحت قيم معامالت االرتباط لدى عينة االناث ، (9.4.)احصائيا عند 
على التوايل  (941.و) (940.)وفرع اختبار ادلصفوفات والذي بلغ معامل ارتباطهما  ،عدا فرع اختبار الشروط

لدى العينة ككل ىي معامالت االرتباط قيم أن يتبني لنا اجلدول  نفس من خاللو ، (9.9.) عند مستوى داللة
( 921.)بلغ معامل ارتباطو  الذي ما عدا فرع اختبار التصنيف(، 921.و -9.1.)غري دالة وتراوحت ما بني  أيضا

نالحظ  فإنناوالذكور والعينة ككل  اإلناثومن خالل مقارنة ىذه النتائج بني  ،(9.4.)عند  إحصائيادال  ىوو 
اختبار فرع التصنيف  أما (9.4.و 9.1.-)يف فرع اختبار التسلسل معامالت االرتباط كانت ضعيفة ما بني 

 عند على التوايل (921.( و)914.)وبلغت قيمتو والعينة ككل فكان معامل االرتباط دال لدى عينة الذكور 
 .اإلناثحني كان غري دال لدى عينة يف   (،9.4.) مستوى داللة

عند مستوى  اإلناثى عكس من ذلك ففي فرع اختبار ادلصفوفات كان معامل االرتباط دال لدى وعل
(، ومل يظهر داللة لدى عينة الذكور والعينة ككل. وآخر فرع من االختبار 940.)( وبلغت قيمتو 9.9.داللة )

عند مستوى  (941.)و دبعامل ارتباط قيمت اإلناثىو اختبار فرع الشروط الذي اظهر كذلك داللة لدى عينة 
ومل يظهر داللة لدى عينة الذكور والعينة ككل، أما الدرجة الكلية لالختبار فكان معامل  (9.9.)داللة 

يف حني مل يكن دال لدى  (9.9.( عند مستوى داللة )941.االرتباط دال لدى العينة ككل وبلغت قيمتو )
 .واإلناثعينة كل من الذكور 

 .ال يتمتع  بثبات الصور ادلتكافئة االختبار بأنومن خالل ىذه النتائج ديكن القول وعليو  
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 :األساسيةالدراسة  -9

الدراسة األساسية وذلك من خالل  إىل الطالببعد االنتهاء من الدراسة االستطالعية وربقيق أىدافها انتقل 
 على تالميذ السنة األوىل (أ)الدراسة وادلتمثلة يف  اختبار كاتل للذكاء ادلستوى الثالث الصورة  أداةتطبيق 
جل مجع ادلعلومات واإلجابة أرت وسيدي بلعباس وسعيدة وىذا من جذع مشًتك علوم  بواليات تياثانوي 

 على تساؤالت الدراسة.

 : الحدود الزمانية والمكانية للدراسة األساسية -.1

 اإلطار الزماني للدراسة:   30-3

 .4037شهر ماي  إىل 4036استغرقت الدراسة األساسية حوايل سنة من هناية شهر أفريل  

 اإلطار المكاني للدراسة:   2-.1

تيارت وسعيدة وسيدي بلعباس باجلزائر ومشلت  لوالييت مؤسسات التعليم الثانوي أجريت الدراسة على مستوى
 مشًتك علوم .تالميذ السنة األوىل جدع الدراسة 

 الدراسة األساسية: عينة مواصفات -11

علوم  ثانوي جذع مشًتك أوىلسبثل اجملتمع الذي ازبذه الباحث رلاال بشريا لبحثو يف عينة من تالميذ السنة 
 سيدي بلعباس.و  ،سعيدة ،لبعض ثانويات واليات تيارت

 .مواصفاهتارصد   إىلننتقل كيفية اختيار العينة، مث   إىل أوالطرق نتسو 

  العينة:طريقة اختيار  11-1

 ،جذع مشًتك علوم من تالمذة السنة األوىل تلميذ وتلميذة (3334)بلغ عدد أفراد عينة الدراسة األساسية 
يف العينة  التجانسو حبيث حاول الباحث أن حيقق مبدأ التمثيل  ،نقوديةععشوائية مت اختيارىم بطريقة ولقد 

 مت اختيار العينة وفق اإلجراءات التالية : و من حيث السن واجلنس وادلكان.

واليات منها بطريقة عشوائية وىي: تيارت،  (5)كتابة واليات اجلهة الغربية يف قصاصات ورقية مت سحب   -3
 ، سيدي بلعباس.سعيدة
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خذ قائمة الثانويات ادلتواجدة بكل والية الختيار أعنية و لكل والية من الواليات ادلاالتصال دبديرية الًتبية  -4
 الثانويات ادلعنية بالدراسة بطريقة عشوائية .

، ثانويات من سيدي بلعباس (05)، حبيث مت اختيار ات ادلعنية بالدراسة يف كل واليةاختيار الثانوي -5
ة ىي التسهيالت ادلقدمىذا العدد نظرا لعدة اعتبارات و  واختريتيارت، وثانوية واحدة من سعيدة، ثانويتني من 

 .أخرىنسبة تالميذ اجلذع مشًتك علوم يف كل والية من جهة من طرف كل مديرية تربية من جهة، و 

من اخلصائص السيكومًتية الختبار كاتل للذكاء  التأكدبعد يف الواليات الثالثة  القيام بالدراسة األساسية -6
 .(أ)لصورة ادلستوى الثالث ا

 مواصفات العينة :  11-2

توزيع ، واجلدول التايل يوضح تلميذ وتلميذة جذع مشًتك علوم (3334)بلغ عدد أفراد عينة الدراسة األساسية 
 .اجلنس، السن، ادلكانأفراد العينة حسب متغريات الدراسة: 

 حسب متغير المكان، الجنس، السن األساسيةالدراسة   عينة أفرادتوزيع ( يمثل 15جدول رقم )

 النسبة ادلئوية العدد ادلتغريات
 

 متغري ادلكان
 29.5% 333 الشيخ بوعمامة تيارت

 الثانوية الجديدة عين الذهب
 56.56% 609 الحواس سيدي بلعباس

 عزة عبد القادر
 نجاج

 عين البرد
 13.48% 051 مداني بوزيان سعيدة

 %100 0000 المجموع

 
 متغري اجلنس

 3..47% 503 ذكور

 52.96% 589 اناث

 %100 0000 المجموع

 
 متغري السن

 54.9% 609 سنة 05

 ...3% 340 سنة 06

 %13.1 050 سنة 07

 %100 0000 المجموع
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حيث ديكن القول من  ،حسب متغري ادلكان، اجلنس، السنعينة الدراسة األساسية  ديثل توزيع (9.)اجلدول رقم  

يف (، %90990)أكثر من نصف أفراد العينة ىم من والية سيدي بلعباس وىم ديثلون نسبة  خالل قراءتنا لو أن
( 023)على التوايل وىو ما يعادل ( %48912( و)%2399)حني سبثل الواليتني ادلتبقيتني تيارت وسعيدة النسبتني 

ع ثانويات ىي: احلواس، عزة عبد القادر، صلاج، وعني الربد، تلميذ من والية سيدي بلعباس ادلمثلة بأرب
تلميذ من والية تيارت شلثلة بثانوية الشيخ بو عمامة وثانوية اجلديدة عني الذىب، وأخريا والية سعيدة ( 888)و

  تلميذ من ثانوية سعيدة ىذا فيما خيص متغري ادلكان. (.49)متمثلة ب

أن نسبة الذكور إىل اإلناث متساوية تقريبا حيث نالحظ أن العينة تكونت  لنا تغري اجلنس يظهردل أما بالنسبة
بالنسبة ( %92930)بالنسبة للذكور، ونسبة ( %119.8)أنثى، أي ما يعادل نسبة  (923)ذكر و (928)من 

 لإلناث.

واليت أخذت احليز األكرب ب  (49)ىل ثالث فئات: فئة السن فقد مت تقسيم ىذا ادلتغري إ تغري السندل وبالنسبة
، وآخر فئة ىي فئة العمر (%30)تلميذ أي  (814 )ب (40) مث تليها فئة السن (،%9193)تلميذ أي  (043)
 (9%4894)تلميذ واليت سبثل نسبة  (492)سنة ب  (41)

 :األساسيةإجراءات التطبيق في الدراسة  -12

على تالميذ  (2.41/2.49)و  (2.48/2.41)أدوات الدراسة يف الفصل الدراسي من العامني الدراسيني  طبقت
كاتل ادلستوى الثالث   حيث طُبق اختبار قد استغرق التطبيق حوايل سنة،و  ،السنة أوىل جذع مشًتك علوم

كموجهني يف بعض ادلؤسسات عملون  رلموعة من طلبة ادلاسًت يين و هساعدة مستشارة التوجيو ادلدرسي وادلدب
 الفهم اجليد لو.بهم على تعليمة وطريقة تطبيق االختبار و يىذا بعد تدر و 

 لقد مت إتباع اخلطوات التالية يف التطبيق :و 

 س بو من كراسة االختبار وأوراق اإلجابة .طبع عدد ال بأ  -

 االختبار تطبيق اختبار كاتل للذكاء حسب التعليمة األساسية اليت جاءت يف دليل -

 مستشاري التوجيو.مع مدير الثانوية و وذلك بالتنسيق  ،تطبيق االختبار حسب اجلدول الزمين ادلقرر  -

 س .يدر تلقد مت تطبيق االختبار بطريقة مجاعية يف قاعات ال -
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 التحصيل في مادة الرياضيات:التحصيل الدراسي العام و  -

التحصيل يف مادة لعام و متوسط التحصيل الدراسي ا إىل جانب اختبار كاتل للذكاء اعتمد الباحث على
ن طبق بالنسبة للتالميذ الذي (2.48/2.41)للسداسي الثاين للموسم الدراسي و  الرياضيات للسداسي األول

 التحصيل يف مادة الرياضيات كصدق زلك،عليهم يف ادلوسم الدراسي واستخدم التحصيل الدراسي العام و 
مادة الرياضيات ألن اختبار كاتل للذكاء ادلقرر من طرف وزارة الًتبية الوطنية يهدف اعتمد على التحصيل يف و 

 إىل الكشف عن قدرة التلميذ يف التحصيل يف مادة الرياضيات.

 :والمعدالت المستخدمة في حساب الصدق والثبات والمعايير األساليب اإلحصائية  -13

 ادلعايري:التالية الستخراج الصدق والثبات و  األساليب خداممت است

 معامل ارتباط بيرسون: 13-1

ثبات الصور االختبار و  إعادةثبات تساق الداخلي وصدق احملك و ذلك حلساب االرتباط يف صدق االو 
 ادلتكافئة.

  :               المعادلة
ن مج س ص– مج س  مج ص

ص (مج ص)[√
 
مج س    مج س [ن مج 

 

الفروق يف الذكاء )ادلقارنة الطرفية( و  صدق التكوين الفرضيوذلك حلساب : للفروق)ت(  اختبار 13-2
 متغري اجلنس. إىلتعود 

  المعادلة:

 لقياس ثبات االتساق الداخلي .ألفا كرونباخ :  13-3

ب                 المعادلة:
  ب

[
ح مج  

 
ب

ح م
 ] 

 حيث ب= عدد البنود
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للمقياس.م= مربع االضلراف ادلعياري  4ح  

ب= رلموع مربعات اضلرافات البنود. 4مج ح  

  .صعوبة ادلفرداتلقياس معامل سهولة و معامل السهولة و الصعوبة :   13-4

 :                      المعادلة 
عدد االجابات الصحيحة

  عدد أفراد العينة

  .قدرة ادلفردات على التمييزمعامل التمييز :  13-5

                  :       المعادلة 
أ د
 ن

 حيث أن :

 صحيحة يف اجملموعة العليا . إجابةأ : عدد األفراد الذين أجابوا على ادلفردات 

 صحيحة يف اجملموعة الدنيا . إجابةد : عدد األفراد الذين أجابوا على ادلفردات 

 اجملموعتني العليا أو الدنيا . إحدىن : عدد األفراد يف 

  .حلساب تباين مفردات االختبارتباين الفقرة : 13-6

 معامل الصعوبة   معامل السهولة     المعادلة :

 المعايير :  13-7

 :        الدرجة المعيارية 
 الدرجة اخلام– ادلتوسط احلسايب

  االضلراف ادلعياري

 نسبة الذكاء االنحرافة : 13-8

 300  38  الدرجة ادلعيارية 
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 المعالجة اإلحصائية:  -14

ترميزىا قبل إدخاذلا إىل الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية تها و مجع بيانات الدراسة قام الباحث دبراجعبعد 
حيث أعطت لإلجابة  ،معينة مت إدخال البيانات بإعطائها أرقامو  SPSS version 22يف احلاسوب ادلراجعة 

 .(0) و إجابة خاطئة رقم (3)الصحيحة رقم 

ادلتخصص يف النمذجة البنائية حلساب التحليل  v23 Amos أموسبرنامج أو حزمة  على كما مت االعتماد
 التوكيدي العاملي

 الحظةم 

مقاييس  (08واجلداول واألشكال ادلوجودة يف ادللحق رقم ) (9.)والشكل (80يتضح من خالل اجلدول رقم )
ويف مادة  ،العام الفرعية والتحصيل الدراسي بعاداألوالتشتت لدرجات أفراد العينة على  ،النزعة ادلركزية

توفر خاصية اعتدالية توزيع درجات أفراد العينة شلا يسمح لنا بإجراء العديد من التحليالت  ،الرياضيات
 اإلحصائية البارامًتية ادلعلمية.

 





الفصل السادس: عرض النتائج

األولتساؤلعرض نتائج ال-1
الثانيتساؤلعرض نتائج ال-2
الثالثتساؤلعرض نتائج ال-3
الرابعتساؤلعرض نتائج ال-4
الخامستساؤلالعرض نتائج -5
الثامنتساؤلالعرض نتائج -6
التاسعتساؤلالعرض نتائج -7
العاشرتساؤلالعرض نتائج -8
عشرالحاديتساؤلالعرض نتائج -9
عشرالثانيتساؤلالعرض نتائج -10
عشرالثالثتساؤلالعرض نتائج -11
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لذكاء املستوى الثالث الصورة واملتعلقة بتقنني اختبار كاتل لاحلايلبحثناول هذا الفصل عرض نتائج اليت
والنتائج ، انوي ببعض واليات الغرب اجلزائريثأوىلتطبيقه على عينة من تالميذ السنة وذلك بعد،(أ)

املتحصل عليها هي كاآليت:
عرض نتائج التساؤل األول: -1

أ ) بطريقة صدق االتساق اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة (صدقمستوىما -
؟الداخلي

حساب معامل االرتباط بريسون لدرجات األفراد على مفردات االختبار مع لإلجابة عن هذا التساؤل مت
م على مفردات االختبار مع  م على فروع االختبار، مث درجا ، لعينة الذكور بارالختدرجة الكلية لالدرجا

).1112(والعينة ككل )،589(واإلناث)،523(

لفرع اختبار السالسل لمفردات االختبار مع فرع اختبار السالسل ) يوضح صدق االتساق الداخلي06(جدول رقم 
والعينة ككلواإلناثعينة الذكورلدىوالمفردات مع الدرجة الكلية لالختبار 

العينة ككلاالناثعينةعينة الذكورالمفردات
االرتباط مع فرع 
اختبار السالسل

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

االرتباط مع فرع 
اختبار السالسل

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

االرتباط مع فرع 
اختبار السالسل

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

1**0.48**0.17**0.41**0.19**0.45**0.18
2**0.44**0.19**0.45**0.23**0.44**0.20
3**0.51**0.20**0.45**0.23**0.48**0.21
4**0.51**0.24**0.49**0.29**0.50**0.26
5**0.51**0.24**0.41**0.16**0.46**0.20
6**0.49**0.16**0.35**0.22**0.43**0.18
7**0.40**0.24**0.37**0.32**0.38**0.27
8**0.44**0.26**0.46**0.23**0.45**0.24
9**0.33**0.20**0.42**0.24**0.38**0.22
10**0.32**0.20**0.40**0.20**0.36**0.20
11**0.37**0.29**0.43**0.23**0.40**0.26
12**0.34**0.19**0.29**0.25**0.31**0.22
13**0.33**0.26**0.25**0.28**0.45**0.18

0.05*مستوى الداللة عند 0.01** مستوى الداللة عند 
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أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع فرع اختبار السالسل) 06(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
، وتراوح معامل ارتباطها بني )0.01(حيث كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،لدى عينة الذكور

لالختبار، درجة الكلية الأيضا أكدت النتائج على أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع )، 0.51و0.32(
).0.29و0.16(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(فكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

لدى االناثكل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع فرع اختبار السالسلكما ينب أيضا نفس اجلدول أن  
أيضا)،0.49و 0.25(وتراوح معامل ارتباطها بني)، 0.01(حيث كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

أكدت النتائج على أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار، فكانت دالة 
).0.32و0.16(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

الة حيث كانت دمفردات االختبار كان هلا اتساق مع فرع اختبار السالسل،فإنأما بالنسبة للعينة ككل
أيضا أكدت النتائج على )، 0.50و 0.29وتراوح معامل ارتباطها بني (،)0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

فكانت دالة إحصائيا عند مستوى أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،
)،0.27و0.18(معامل ارتباطها بني وتراوح )،0.01(الداللة 

يف )4)و(3(يف الفقرة ) 0.51(السالسل لدى الذكور بلغت اختبار قيمة ملعامل االرتباط  يف فرع أعلىوكانت 
يف ارتباطها مع الدرجة الكلية لالختبار لدى عينة ) 5(للفقرة رقم ) 0.16(قيمة بلغت وأدىنارتباطها مع الفرع 

.اإلناث



الفصل السادس: عرض النتائج

140

) يوضح صدق االتساق الداخلي لفرع اختبار التصنيف لمفردات االختبار مع فرع اختبار التصنيف 07جدول رقم (
واالناث والعينة ككلعينة الذكور لدىوالمفردات مع الدرجة الكلية لالختبار 

المفردا
ت

العينة ككلعينة االناثعينة الذكور
االرتباط مع 
فرع اختبار 

التصنیف

االرتباط مع 
الكلیة الدرجة 

لالختبار

االرتباط مع 
فرع اختبار 

التصنیف

االرتباط مع 
الدرجة الكلیة 

لالختبار

االرتباط مع 
فرع اختبار 

التصنیف

االرتباط مع 
الدرجة الكلیة 

لالختبار
1**0.33**0.23**0.33**0.27**0.33**0.25
2**0.47**0.23**0.44**0.18**0.45**0.20
3**0.47**0.19**0.44**0.24**0.45**0.21
4**0.29**0.18**0.33**0.26**0.31**0.21
5**0.49**0.22**0.46**0.23**0.47**0.22
6**0.53**0.18**0.60**0.26**0.57**0.21
7**0.50**0.25**0.45**0.29**0.48**0.26
8**0.71**0.35**0.50**0.30**0.61**0.32
9**0.55**0.20**0.56**0.35**0.55**0.26
10**0.57**0.23**0.53**0.28**0.54**0.25
11**0.49**0.23**0.46**0.30**0.48**0.26
12**0.41**0.23**0.32**0.25**0.36**0.24
13**0.42**0.23**0.42**0.28**0.42**0.25
14**0.43**0.34**0.44**0.34**0.43**0.34

0.05*مستوى الداللة عند 0.01** مستوى الداللة عند 

أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع فرع لدى عينة الذكور)07(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
و 0.29(وتراوح معامل ارتباطها بني )، 0.01(حيث كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اختبار التصنيف،

أيضا أكدت النتائج على أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار، )، 0.71
).0.35و0.18(وتراوح معامل ارتباطها بني ،)0.01(فكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

حيث كانت دالة مع فرع اختبار التصنيف،ت مرتابطة كانن كل مفردات االختبارفإاإلناثأما عينة 
أيضا أكدت النتائج على )، 0.60و 0.32(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

فكانت دالة إحصائيا عند مستوى أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،
).0.35و0.18(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(الداللة 
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مع فرع اختبار مرتابطةمفردات االختبار أن )07(نفس الشيء بالنسبة للعينة ككل فقد  بني اجلدول 
)، 0.61و0.31(معامل ارتباطها بني وتراوح،)0.01(حيث كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة التصنيف،

أيضا أكدت النتائج على أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،فكانت دالة 
).0.34و0.20(وتراوح معامل ارتباطها بني )، 0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

يف )8(يف الفقرة)0.71(قيمة ملعامل االرتباط  يف فرع اختبار التصنيف لدى الذكور بلغت أعلىوكانت 
لدى ) 2(لدى عينة الذكور والفقرة رقم )6) و(4(للفقرة رقم )0.18(قيمة بلغت وأدىنارتباطها مع الفرع 

االناث يف ارتباطها مع الدرجة الكلية لالختبار 
) يوضح صدق االتساق الداخلي لفرع اختبار المصفوفات لمفردات االختبار مع فرع اختبار 08جدول رقم (

والعينة ككلواإلناثعينة الذكورلدىوالمفردات مع الدرجة الكلية لالختبارالمصفوفات 

العينة ككلاإلناثعينة عينة الذكورالمفردات
االرتباط مع فرع 
اختبار المصفوفات

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

االرتباط مع فرع 
اختبار المصفوفات

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

االرتباط مع فرع 
اختبار المصفوفات

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

1**0.20**0.29**0.61**0.40**0.33**0.33
2**0.17**0.25**0.54**0.36**0.28**0.30
3**0.19**0.29**0.58**0.38**0.31**0.33
4**0.29**0.31**0.48**0.31**0.33**0.31
5**0.10**0.09**0.24**0.23**0.14**0.15
6**0.30**0.33**0.54**0.35**0.36**0.33
7**0.18**0.23**0.50**0.30**0.28**0.26
8**0.30**0.31**0.44**0.31**0.32**0.30
9**0.18**0.25**0.33**0.35**0.22**0.29
10**0.33**0.40**0.33**0.27**0.31**0.33
11**0.88**0.61**0.30**0.25**0.79**0.49
12**0.32**0.35**0.30**0.33**0.29**0.34
13**0.17**0.22**0.35**0.26**0.22**0.23

0.01*مستوى الداللة 0.05** مستوى الداللة عند 
حيث  فرع اختبار املصفوفات،و مفردات االختبار وجود ارتباط بني)08(نالحظ من خالل اجلدول رقم 

أكدت أيضا)،0.88و0.10(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
فكانت دالة إحصائيا عند النتائج على أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،

هذا بالنسبة لعينة الذكور.)0.61و0.09(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(مستوى الداللة 
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حيث كانت دالة فرع اختبار املصفوفات،معت مرتابطة كل مفردات االختبار كانفاإلناثأما عينة 
أيضا أكدت النتائج على )، 0.61و 0.24وتراوح معامل ارتباطها بني ()، 0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،فكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
).0.40و0.23باطها بني (،وتراوح معامل ارت)0.01(

حيث كانت دالة كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع فرع اختبار املصفوفات،فكانت  أما العينة ككل
أيضا أكدت النتائج على )، 0.79و 0.14بین (وتراوح معامل ارتباطها )،0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

رجة الكلية لالختبار،فكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الد
).0.49و0.15(وتراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(

)5(يف ارتباط الفقرة رقم ) 0.09(قيمة ملعامالت االرتباط املستخرجة بلغت أدىنأن)8(وبينت نتائج اجلدول 

يف ارتباطها مع )11(يف الفقرة رقم ) 0.79(وأعلى قيمة بلغت مع الدرجة الكلية لالختبار لدى عينة الذكور
فرع اختبار املصفوفات لدى العينة ككل

يوضح صدق االتساق الداخلي لفرع اختبار الشروط لمفردات االختبار مع فرع اختبار الشروط ) 09جدول رقم (
والعينة ككلواإلناثعينة الذكورلدىوالمفردات مع الدرجة الكلية لالختبار 

العينة ككلعينة االناثعينة الذكورالمفردات
االرتباط مع فرع 
اختبار الشروط

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

االرتباط مع فرع 
اختبار الشروط

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

االرتباط مع فرع 
اختبار الشروط

االرتباط مع الدرجة 
الكلیة لالختبار

1**0.61**0.30**0.49**0.14**0.55**0.22
2**0.59**0.34**0.55**0.26**0.57**0.30
3**0.54**0.24**0.43**0.22**0.48**0.23
4**0.50**0.31**0.42**0.15**0.46**0.24
5**0.42**0.20**0.42**0.21**0.42**0.20
6**0.49**0.36**0.42**0.27**0.45**0.31
7**0.50**0.23**0.39**0.26**0.44**0.24
8**0.54**0.20**0.43**0.17**0.49**0.19
9**0.49**0.26**0.50**0.24**0.50**0.25
10**0.45**0.24**0.48**0.26**0.46**0.25

0.05*مستوى الداللة عند 0.01** مستوى الداللة عند 
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إحصائياداال رتباطااأظهرتأن كل مفردات االختبار لدى عينة الذكور)09(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
وتراوح معامل ارتباطها مع الدرجة الكلية لالختبار، و مع فرع اختبار الشروط، )،0.01(عند مستوى الداللة 

على التوايل.)0.36و0.20(بنيو )،0.61و 0.42(بني 

حيث  فرع اختبار الشروط،أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق معاإلناثكما نالحظ لدى عينة 
أكدت أيضا)، 0.55و 0.39(وتراوح معامل ارتباطها بني)، 0.01(كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

فكانت دالة إحصائيا عند النتائج على أن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،
).0.27و0.14(وتراوح معامل ارتباطها بني ،)0.01(مستوى الداللة 

حيث كانت دالةن كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع فرع اختبار الشروط،فإوخبصوص العينة ككل
أيضا أكدت النتائج على أن  )، 0.57و 0.42(تراوح معامل ارتباطها بني )، 0.01(إحصائيا عند مستوى الداللة 

كل مفردات االختبار كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية لالختبار،فكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
).0.31و0.19بین (وتراوح معامل ارتباطها )، 0.01(

يف )0.14(مبعامل ارتباط قيمته )01(يف الفقرة رقم اإلناثأدىن قيمة ملعامل االرتباط سجلت لدى عينة 
مع فرع اختبار )01(ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية لالختبار، بينما بلغت أعلى قيمة له يف ارتباط الفقرة 

الشروط لدى عينة الذكور.
ا غري قوية بالدرجة يالحظ من خالل اجلداول أن قيم  االرتباط كانت قوية مع األبعاد الفرعية يف حني أ

الكلية باعتبار ان العوامل هي اختبارات فرعية.
مع الدرجة الكلية لالختبار عند العينة ككلارتباطات االختبارات الفرعيةيوضح )10(جدول رقم

اختبار الشروطاختبار المصفوفاتاختبار التصنيفاختبار السالسلالمتغيرات
اختبار السالسل
**0,15اختبار التصنيف

**0,15**0,28اختبار المصفوفات
**0,31**0,88**0,44اختبار الشروط
**0,52**0,71**0,62**0,59الدرجة الكلية

0.05*مستوى الداللة عند 0.01** مستوى الداللة عند 



الفصل السادس: عرض النتائج

144

حيث كانت ،الدرجة الكليةكان هلا اتساق مع الفرعيةأن كل االختبار)10(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
أيضا أكدت النتائج )،0.71و 0.52(تراوح معامل ارتباطها بني )،0.01(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

فكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،بعضها البعضكان هلا اتساق مع االختبارات الفرعية  على أن كل 
.)0.31و0.8(وتراوح معامل ارتباطها بني ،)0.01(

)0.71.59(بالدرجة الكلية فرتاوح ما بنياألبعادفيما خيص ارتباط أما

يتمتع بصدق اتساق داخلي مقبول.الصورة (أ)وعليه فان اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث
عرض نتائج التساؤل الثاني: -2
هل يتمتع اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة (أ) بصدق محك تالزمي مقبول؟

التحصيل كاء املستوى الثالث الصورة (أ) و على اختبار كاتل للذ األفرادمت حساب معامل االرتباط بني أداء 
)1112(والعينة ككل)589(واإلناث)523(لعينة الذكوروالتحصيل يف مادة الرياضيات،الدراسي العام

التفصيل.اجلدول التايل يوضح ذلك بنوع من و 

على اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة األفراد) يوضح صدق المحك التالزمي بين أداء 11جدول رقم (
(أ) والتحصيل الدراسي العام والتحصيل في مادة الرياضيات

فرع اختبار ناألفرادالمتغيرات
السالسل

فرع اختبار 
التصنيف

فرع اختبار 
المصفوفات

فرع اختبار 
الشروط

الدرجة الكلية 
لالختبار

التحصيل
الدراسي العام

0.21**0.24**0.12**0.10**0.11**523الذكور
0.25**0.250.05**0.08*0.22**589اإلناث

0.18**0.11**0.11**0.180.05**1112العينة ككل
التحصيل في 

مادة 
الرياضيات

0.14**0.17**0.120.030.06**523الذكور
0.24**0.220.02**0.12**0.20**589اإلناث

0.22**0.13**0.14**0.11**0.16**1112ككلالعينة  
0.05*مستوى الداللة 0.01مستوى الداللة **

أن معامل االرتباط بني درجات األفراد على اختبار كاتل للذكاء )11(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
وهي دالة )،0.24-0.10(وحتصيلهم العام بالنسبة لعينة الذكور تراوحت مابني املستوى الثالث الصورة (أ)

وكانت )،0.25-0.05(مابني القيمرتاوحتفة لعينة اإلناث بأما بالنس،)0.01(إحصائيا عند مستوى داللة 
أما عند العينة  ،والذي كان غري دالماعدا فرع اختبار الشروط ،)0.01(عند مستوى الداللةإحصائيادالة 
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وكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،)0.18-0.11(مابني قيم معامالت االرتباط ككل فرتاوحت 
.مل يكن دال، ماعدا فرع اختبار التصنيف)0.01(

على اختبار كاتل املستوى الثالث الصورة (أ) وحتصيلهم يف مادة األفرادوبلغ معامل االرتباط بني درجات 
ماعدا فرع )،0.01(وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة )0.17- 0.03(مابنيالقيمالرياضيات عند الذكور 

-0.12(أما عند اإلناث فرتاوحت ما بني اختبار التصنيف وفرع اختبار املصفوفات والذي كان غري دال،

أما،الذي كان غري دالما عدا فرع اختبار الشروط)،0.01(كانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة و )،0.24
.0.01وكانت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.22-0.11(ما بني القيم العينة ككل فرتاوحت 

االرتباط بني اختبار كاتل لكن على الرغم من الداللة اإلحصائية اليت ترتبط حبجم العينة إال أن معامالت 
والتحصيل الدراسي غري قوية .

وعليه فان اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة(أ) يتمتع بصدق حمك منخفض.
عرض نتائج التساؤل الثالث: -3
أولىعلى تالميذ السنة (أ) ما مؤشرات صدق اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة- 

.ثانوي بمحك دالالت التقدم في العمر
اختبار حتليل التباين األحادي لتقدم يف العمر عن طريق استخدام حساب صدق حمك االختبار بداللة امت

والعينة  ) 589(واإلناث ) 523(، لعينة الذكور بعاد االختبارلى االختبار والدرجات الفرعية ألللدرجة الكلية ع
:اجلداول التالية، كما هو بني يف)1112(ككل 
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ـ عينة ككل :1.3
) يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للدرجة الكلية على االختبار والدرجات الفرعية لألبعاد 12جدول رقم (

االختبار
مجموع مربعات دحمصدر التباينالمتغير

االنحراف
قيمةمتوسط المربعات

(ف)
الداللة

212.8796.439المجموعاتبيناختبار السالسل

1.20
غير دال 11095919.1135.337داخل المجموعات

11115931.992المجموع
295.14247.5716.360.002بين المجموعاتاختبار التصنيف

11098293.8507.47داخل المجموعات
11118388.992المجموع

اختبار 
المصفوفات

292.705463527.510.001المجموعاتبين
11096844.1016.171داخل المجموعات

11116936.806المجموع
255.64627.8237.160.001بين المجموعاتاختبار الشروط

11094303.8653.881داخل المجموعات
11114359.511المجموع

2274.482137.2413.930.02بين المجموعاتاالختبار ككل
110938640.21934.842داخل المجموعات

111138914.601المجموع

اختبار كاتل وجود فروق يف أبعاد األحادي التباين ن خالل حتليلم) 12رقم (دولاجلنالحظ من خالل 
هناك فروق يف اختبار التصنيف بقيمةحيث أن والدرجة الكلية تبعا للسن،(أ) للذكاء املستوى الثالث الصورة

(ف)ووجود أيضا فروق دالة يف اختبار املصفوفات بقيمة)،0.002(عند مستوى داللة ) 6.36((ف) قدرها 
عند مستوى )7.16(قدرها(ف)وأيضا يف اختبار الشروط بقيمة)، 0.001عند مستوى داللة() 7.51(قدرها
وعدم )،0.02(عند مستوى داللة)3.93(قدرها(ف)الدرجة الكلية بقيمةووجود فروق يف )، 0.001(الداللة

وجود فروق دالة يف اختبار السالسل.



الفصل السادس: عرض النتائج

147

) للمقارنات البعدية، schefeeفيه (ياختبار شوبغية معرفة داللة الفروق ولصاحل أي فئة عمرية استخدمنا 
يلي:فدلت النتائج على ما

وفق متغير السن للعينة  وأبعاده) يوضح نتائج اختبار شيفيه بالنسبة لفروق في اختبار كاتل للذكاء 13جدول رقم (
ككل

4.24م=3.7915م=3.4516م=17السن المتغير

اختبار 
التصنيف

_0.007دال عند *6190.78ن= 15
_341ن= 16
_152ن= 17

4.47م=4.4015م=5.2816م=17
اختبار 

المصفوفات
_0.002دال عند *6190.80ن= 15
_0.001* دال عند 3410.88ن= 16
_152ن= 17

2.46م=2.1115م=2.8016م=17السن
اختبار 
الشروط

_0.03* دال عند 6190.34ن= 15
_0.02*دال عند3410.69ن= 16
_152ن= 17

17.62م=16.8015م=18.3116م=17السن
_619ن= 15االختبار ككل

_0.03*دال عند3411.51ن= 16
_152ن= 17

لصاحل )17.15(بأن هناك فروق يف اختبار التصنيف بني سن)13(رقم نالحظ من خالل اجلدول
أما فيما خيص )،0.007(عند مستوى داللة إحصائيادالوهو)،4.24(مبتوسط حسايب قدره)15(السن 

مبتوسط حسايب قدره )17(السنلصاحل)17.16) و(16.15(السن اختبار املصفوفات فكان الفرق بني
على التوايل، أما فيما خيص اختبار الشروط )0.001.و0.002(عند مستوى داللةإحصائياوهو دال)،5.28(

)،0.02(عند إحصائياوهو دال)،2.80() مبتوسط حسايب قدره17(السن لصاحل)17.16(فكان الفرق بني

) مبتوسط حسايب قدره17(السن لصاحل)17.16(السن فيما خيص الدرجة الكلية فكان الفرق بنيأما
لالختبار صدق دالالت تقدم العمر ماعدا أنأي، )0.03عند مستوى داللة (إحصائياوهو دال )18.31(

اختبار السالسل والتصنيف.



الفصل السادس: عرض النتائج

148

ـ عينة الذكور :2.3
درجات الفرعية ) يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للدرجة الكلية على االختبار وال14جدول رقم (

بعاد االختبارأل
مربعات مجموعد.حمصدر التباينالمتغير

االنحراف
متوسط 

المربعات
الداللة(ف)قيمة

اختبار 
السالسل

غير 214.6467.3231.21بين المجموعات
دال داخل 

المجموعات
5203148.1456.054

5223162.792المجموع
اختبار 

التصنيف
غير 220.33710.1691.26بين المجموعات

دال داخل 
المجموعات

5204195.8208.069

5224216.157المجموع
اختبار 

المصفوفات
غير 229.62714.8132.40بين المجموعات

دال داخل 
المجموعات

5203208.8706.171

5223238.497المجموع
غير 227.30213.6513.01بين المجموعاتاختبار الشروط

دال داخل 
المجموعات

5202352.7214.524

5222380.023المجموع
غير 249.93124.9650.61بين المجموعاتاالختبار ككل

دال داخل 
المجموعات

52021066.64340.513

52221116.574المجموع
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اختبار كاتل للذكاء املستوى عدم وجود فروق يف أبعاد صدر التباينمل)14(رقم دولاجلنالحظ من خالل 
وعددهم) 16(سن الو ) 319(وعددهم) 15سن (العند وذلك للسن،والدرجة الكلية تبعا(أ) الثالث الصورة

أي أن اختبار كاتل ليس لديه صدق حيث كانت قيمة (ف) غري دالة،)،51(وعددهم) 17(سن الو )، 153(
دالالت تقدم العمر عند الذكور.

:اإلناثـ عينة 3.3
الكلية على االختبار والدرجات الفرعية ألبعاد ) يوضح اختبار تحليل التباين األحادي للدرجة 15جدول رقم (

االختبار
الداللةقيمة(ف)متوسط المربعاتمجموع مربعات االنحراف.حدمصدر التباينالمتغير

2287.2314.363.070.04بين المجموعاتاختبار السالسل
5862733.4604.66داخل المجموعات

5882762.183المجموع
285.86542.9396.150.002بين المجموعاتالتصنيفاختبار

5864085.5856.972داخل المجموعات
5884171.450المجموع

اختبار 
المصفوفات

259.455529.7274.790.009بين المجموعات
5863630.7976.196داخل المجموعات

5883690.251المجموع
236.83118.4155.560.004المجموعاتبيناختبار الشروط

5861939.1223.309داخل المجموعات
5881975.952المجموع

2241.879120.9404.040.018بين المجموعاتاالختبار ككل
586175333.3629.920داخل المجموعات

58817775.239المجموع

اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث صدر التباين وجود فروق يف أبعاد مل) 15(نالحظ من خالل جدول
) 3.07((ف) قدرها حيث أن هناك فروق يف اختبار السالسل بقيمةوالدرجة الكلية تبعا للسن،(أ) الصورة
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عند )6.15(قدرها(ف)ووجود أيضا فروق دالة يف اختبار التصنيف بقيمة،)0.047عند مستوى داللة (
) 0.009(عند مستوى الداللة)4.79(قدرها(ف)وأيضا يف اختبار املصفوفات بقيمة)،0.002(ى داللةمستو 

ويف الدرجة الكلية )0.04(عند مستوى الداللة)5.56(قدرها(ف)ووجود فروق يف اختبار الشروط بقيمة
)0.018(عند مستوى داللة)4.04(قدرها(ف)بقيمة

) للمقارنات البعدية، schefeeفيه (ياختبار شوبغية معرفة داللة الفروق ولصاحل أي فئة عمرية استخدمنا 
يلي:فدلت النتائج على ما

وفق متغير السن للعينة  وأبعاده) يوضح نتائج اختبار شيفيه بالنسبة لفروق في اختبار كاتل للذكاء 16جدول رقم (
ككل

6.58م=6.3215م=6.9916م=17السنالمتغير
اختبار 
السالسل

_300ن= 15
_0.047دال عند *1880.66ن= 16
_101ن= 17

4.37م=3.8215م=3.3816م=17
اختبار 
التصنيف

_0.005دال عند *3000.99ن= 15
_188ن= 16
_101ن= 17

4.51م=4.4815م=5.3416م=17السن
اختبار

المصفوفات
_0.015*دال عند3000.83ن= 15
_0.021*دال عند1880.85ن= 16
_101ن= 17

2.32م=2.1115م=2.8616م=17السن
اختبار 
الشروط

_0.037*دال عند3000.53ن= 15
_0.004*دال عند1880.74ن= 16
_101ن= 17

17.79م=16.7615م=18.5816م=17السن
_300ن= 15اختبار ككل

_0.027*دال عند1881.82.53ن= 16
_101ن= 17
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السن لصاحل )17.16(بأن هناك فروق يف اختبار السالسل بني سن)16رقم (نالحظ من خالل اجلدول
فيما خيص اختبار أما)،0.047(عند مستوى داللة إحصائيادال وهو)6.99(مبتوسط حسايب قدره)17(

إحصائياوهو دال) 4.37(مبتوسط حسايب قدره)15(السنلصاحل) 17.15(السن التصنيف فكان الفرق بني
السن لصاحل ) 17.16) و(17.15(السن أما فيما خيص اختبار املصفوفات فكان الفرق بني)،0.005(عند 

على التوايل، أما )0.021.و0.015(مستوى داللةعندإحصائياوهو دال)،5.35(مبتوسط حسايب قدره ) 17(
مبتوسط حسايب قدره) 17(السن لصاحل ) 17.16(و) 17.15(فكان الفرق بني السن فيما خيص اختبار الشروط 

فيما خيص الدرجة الكلية أماعلى التوايل،) 0.004.و0.037(عند مستوى داللةإحصائياوهو دال ،)2.86(
عند إحصائياوهو دال )18.58() مبتوسط حسايب قدره17(السن لصاحل) 17.16(السنفكان الفرق بني

بعد التصنيف.عدا مااإلناثعينة لدىختبار صدق دالالت تقدم العمر ، أي أن لال)0.027(مستوى داللة 

: رابععرض نتائج التساؤل ال-4
تكوين فرضي هل يتمتع اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة (أ) بدالالت صدق-

(المقارنة الطرفية)؟
مت ترتيب نتائج الذكور يث ح،واملتمثلة يف الذكاءوهو قدرة االختبار على التمييز بني طريف اخلاصية املقاسة

%)27ي (مبعادلة كيلوأخذنا، زليا من أعلى درجة إىل أدىن درجةالعينة ككل على االختبار ترتيبا تناواإلناث و 

موعة و أعلىالذين يتمركزون يف  موعةأدىنالذين يتمركزون يف %)27(ا )،2007(بشري معمرية،ا

موعتني إجيادمث ،على طريف التوزيعفأصبحت لنا جمموعتني  .املتطرفتنيقيمة "ت" للفروق بني ا
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لفروع االختباروالعينة ككلثواإلنا) يوضح قيمة "ت" للفروق بين مجموعتين متطرفتين عند الذكور17جدول رقم (
والدرجة الكلية لالختبار

مستوى الداللةمستوى الثقةقيمة "ت"د.حالمعيارياالنحرافمتوسطالناألفرادفروع االختبار

فرع اختبار 
السالسل

1439.181.3628434.500.000.01ذكور
1433.141.58

1629.031.1032237.050.000.01اإلناث
1623.941.35

العينة  
ككل 

3109.081.2261850.100.000.01
3103.691.44

فرع اختبار 
التصنيف

1437.901.7728442.850.000.01ذكور
1431.040.71

1627.591.5632247.010.000.01اإلناث
1621.170.75

العينة  
ككل 

3107.701.6761863.100.000.01
3101.160.72

فرع اختبار 
المصفوفات

1438.528.602849.810.000.01ذكور
1431.391.10

1627.551.7132237.410.000.01اإلناث
1621.541.11

العينة  
ككل 

3107.975.9861818.540.000.01
3101.561.11

فرع اختبار 
الشروط

14312.475.6228414.520.000.01ذكور
1435.291.81

1624.611.6232232.490.000.01اإلناث
1620.300.46

العينة  
ككل 

3104.901.7561844.690.000.01
3100.300.46

الكلية الدرجة 
لالختبار

14326.049.8128419.200.000.01ذكور
1439.562.99

16224.334.7332231.260.000.01اإلناث
16211.352.33

العينة  
ككل 

31025.077.5461854.330.000.01
3101.670.73
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عند الذكور أن قيمة "ت" بلغت يف كل من فرع اختبار السالسل)17(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
قيمة "ت" بلغت يف فرع اختبار التصنيف عند و،)50.10(عند العينة ككلو )37.05(وعند اإلناث) 34.50(

بلغت قيمة ففرع اختبار املصفوفاتأما،)63.10(وعند العينة ككل ) 7.01(وعند اإلناث)،42.85(الذكور
اختبار وبلغت قيمة "ت" يف ، )18.54(وعند العينة ككل )37.41(وعند اإلناث )9.81(الذكورعند"ت"

وكانت دالة إحصائيا عند ) 44.69(عند العينة ككل و )32.49(وعند اإلناث) 14.52(عند الذكور الشروط
) 31.26(وعند اإلناث ) 19.20(عند الذكورككل، كما بلغت قيمتها يف االختبار)0.01(مستوى الداللة 

ني وهذا ما يشري إىل وجود فروق ب)، 0.01(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )54.33(عند العينة ككل و 
موعة العليا و  موعتني ا موعة العليا وبالتايل متتع اختبار كاتل للذكاء املستوى ا موعة الدنيا لصاحل ا ا

ضي (املقارنة الطرفية).بصدق تكوين فر الثالث الصورة (أ)
عرض نتائج التساؤل الخامس-5

؟التوكيديالعامليالتحليلبطريقةاالختبارصدقمؤشراتهيما-

التوكيديالعامليالتحليلإجراءهل يحتفظ اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة (أ) بعد5-1

على نفس العوامل؟األولىالدرجةمن

منعينةعلىلإلجابة على هذا التساؤل مت حساب التحليل العاملي التوكيدي  بطريقة االحتماالت الكربى 
والدراساتالنظرياإلطارعلىوبناءكل من والية سيدي بلعباس، تيارت، وسعيدة،بالثانويةاملرحلةتالميذ

مت،النفسية املتحررة من عامل الثقافةاعتبار اختبار كاتل من االختباراتإىلباإلضافةالسابقةواألحباث
ويف(السالسل، التصنيف، املصفوفات، الشروط):وهيعوامل،أربعةحولندرجتاملفرداتمجيعأنافرتاض

قبلمنواملصفوفات املفرتضةالتحليليفالداخلةللمتغرياتالتغايرمصفوفةبنيالتطابقافرتاضضوء
طيطيالتخالنموذجأدناه) 3الشكل رقم (ويوضح.املطابقةجودةمؤشراتمنالعديدنتحصل علىالنموذج،
اإلحصائيةاحلزمةنتائجمنأخذالذيالعامليالنموذجملسارات



الفصل السادس: عرض النتائج

154

) يمثل مسار تخطيطي مستخلص من نتائج أموس بوحداته المعيارية بإجراء التحليل العاملي التوكيدي 3الشكل رقم (
من الدرجة األولى

F1السالسل         :  عاملF2           عامل التصنيف  :F3      عامل المصفوفات  :F4روط:  عامل الش

A      مفردات عامل السالسل  :B        مفردات عامل التصنيف :C      مفردات عامل المصفوفات  :Dمفردات عامل الشروط   :
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حيث،املرتبطة بالنموذج املفرتضاملطابقةحسنمؤشراتفحصإىللينتقل بعد ذلك الطالب الباحث 
التوكيديالعامليالتحليلبإجراءاملفرتضللنموذجاملطابقةحلسناملؤشراتبعض)18(رقم اجلدوليظهر

الختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ).األوىلالدرجةمن
اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث لبنیةالمفترضللنموذجالمطابقةحسنمؤشرات:) یوضح18(رقمجدول

الصورة (أ) من الدرجة االولى

Absolute Fit indicesمؤشرات المطابقة المطلقة

للمؤشرالمثاليةالمدىالمؤشرقيمةالمطابقةحسنمؤشرات
.كايلمربعاالحتماليةالنسبة 2

أو
CMIN

2=3301,555
df = 1157

P= 0.000إحصائياً دال

ـ أن تكون غير دالة.
ـ إذا كان يساوي صفرا يدل على مطابقة تامة.

مربع كاي المعياري
أو مربع كاي النسبي

Normed Chi-square (NC)

تدل على وجود 5إلى 1تراوحت القيمة من وإذا=2.854

.3و1مطابقة ويفضل أن تكون بين 

.االقترانخطألمتوسطالتربيعيالجذر
RMSEA

) يدل على مطابقة ممتازة0,05المؤشر دون(0,041

Parcimony Correction Indicesمؤشرات االفتقار لالقتصاد   
.يمقارن االقتصادالالمطابقةمؤشر

(PGFI)
) تدل على مطابقة 0,5قيمة المؤشر أعلى من (0.60

).0,6معقولة، ويفضل أن يكون أكبر من (
مؤشر المطابقة المعياري االقتصادي

(PNFI)
) تدل على مطابقة 0,5قيمة المؤشر أعلى من (0.518

).0,6معقولة، ويفضل أن يكون أكبر من (
مؤشر الصدق التقاطعي المتوقع

الحاليالنموذج
نموذج المستقلال

ECVI

3.231

6.15

يجب أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي أصغر 
من قيمة المؤشر للنموذج المستقل أو الصفري

محك المعلومات أليكيك
النموذج الحالي

نموذج المستقلال
AIC

3637.555
7786.656

أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي أصغر يجب
من قيمة المؤشر للنموذج المستقل أو الصفري.

Comparative / incremental Fit Indicesمؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايدية 
مؤشر المطابقة المقارن

CFI
) تدل على مطابقة 0,90قيمة المؤشر أعلى من (0.666

).0,95تساوي أو أكبر من (ويفضل أن معقولة

مؤشر المطابقة غير المعياري أو
لويس-مؤشر تاكر

Tucker-Lewis IndexTLI

) تدل على مطابقة 0,90قيمة المؤشر أعلى من (0.631
).0,95معقولةويفضل أن تساوي أو أكبر من (

)2016(زياد،)، 2012)، (تيغزة،2011(تيغزة،جدول من اعداد الطالب الباحث باالعتماد
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إحصائيا وهو دالكايمربعفمؤشرمقبولة للنموذج بالبيانات،مالئمة)18(رقماجلدولمنيتضح
نسبةمؤشرقيمةأنإال،أخرىمعايرييتأثر حبجم العينة وقل ما جنده غري دال لذلك جيب االعتماد على 

أما قيمة،3من قلأن تكون أويفضل 5قل من أمقبولة لوقوعها =df / 22.854كايملربعاحلريةدرجة
)0,041(ةاملطابقحسنعلىيدلالذياملستوىضمنRMSEAاالقرتانخطأملتوسطالرتبيعياجلذرمؤشر

اليتالقيمةالقطعدرجةمنأقلفهيوبالتايل،0.67=والعليا0.053=الدنياالثقةحدودعنخترجملواليت
)2016(زياد،0.08=مةاملالئجودةعلىتدل

ما مؤشر أمما يدل على مطابقة جيدة pGfi=0.60ما فيما خيص مؤشر املطابقة االقتصادية أ
(PNFI)=0.518 ن مؤشر الصدق التقاطعي املتوقعأمما يدل على مطابقة معقولة كما 0.50مرتفع على قيمة
ECVIاملعلومات أليكيكوحمكAIC النموذج املستقل مما يدل على جودة مطابقة،قل من أللنموذج احلايل

CFI=0.666املقارن املطابقةمؤشرلكن سجل الطالب بعض التناقضات يف النموذج والبيانات يف خيص

قيمة حيث انالواحد،عنبعيدةقيمهماTLI=0.631لويس- مؤشر املطابقة غري املعياري  أو مؤشر تاكرو 
)0,95(تدل على مطابقة معقولة ويفضل أن تساوي أو أكرب من )0,90(املؤشر أعلى من 

).2012)،(تيغزة،2011.(تيغزة،

بني النموذج التناقضيفالسببملعرفةاملعياريةالبواقيمصفوفةالطالبراجعالنموذجمةءمالولتحسني
ااملعياريةالبواقيقيممنويتضحوالبيانات البواقيقيمأشارتحيث2.58باملقدرةقيم القطععنارتفعتأ
.)2016(زياد،البنودقياسخطأبنياالرتباطأوالتغايرارتفاعإىلاملعيارية

االختباراتبنياملعياريةالدرجاتخاللمنالتغايرمعامالتأن)3(رقمالشكلخاللمنكما يظهر
فرع اختبار وبني،0.44املصفوفات =كانت كالتايل: بني فرع اختبار التسلسل وفرع اختبار الفرعية

وبني فرع ،0.14وبني فرع اختبار التصنيف وفرع اختبار املصفوفات =،0.37املصفوفات وفرع اختبار الشروط =
الت تغاير مقبولة.معاموهي0.12اختبار التصنيف وفرع اختبار الشروط =

ممااختبار املصفوفات، السالسل، التصنيف، والشروطملؤشراتمقبولةتشبعاتهناكأنالشكليظهركما
قويةعالقاتتربطهاالسابقةالفروعكلألنالتقاريبالصدقعلىالفروع األربعةأوالعواملمتتععلىيدل

ا يف عامل )13يف عامل السالسل والفقرة رقم ()13و12ما عدا الفقرة رقم (.لقياسهاوظفتاليتمبؤشرا
التايل يوضح ذلك :يف  املصفوفات، واجلدول)13.12.11(التصنيف والفقرة رقم 
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تشبعات المفردات بالعواملبوضح) 19جدول رقم (

الشروطالمفرداتالمصفوفاتالمفرداتالتصنيفالمفرداتالسالسلالمفردات
A10.50B10.13C10.64D10.42
A20.35B20.28C20.50D20.52
A30.53B30.29C30.60D30.33
A40.54B40.15C40.41D40.30
A50.44B50.43C50.42D50.36
A60.24B60.52C60.50D60.44
A70.26B70.49C70.39D70.32
A80.35B80.65C80.29D80.34
A90.23B90.55C90.21D90.43
A100.14B100.53C100.22D100.39
A110.24B110.44C110.14
A120.14B120.34C120.18
A130.8B130.36C130.17

B140.37

A:     مفردات عامل السالسلB:عامل التصنيف    مفرداتC:عامل المصفوفات   مفرداتD:عامل الشروطمفردات

بالعامل العام؟كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة (أ) اختبار كاتل للذكاءهل يتشبع 5-2
الثانية  بطريقة االحتماالت الدرجةمنالتوكيديالعامليالتحليلجراءبإعلى هذا التساؤل قام الطالبلإلجابة

نتائجعلىوبناءاوسعيدة،بكل من والية سيدي بلعباس، تيارت، الثانويةاملرحلةتالميذمنعينةالكربى على

بنيةوجودتصورإىلاهتدىالذي،cattelاملقياس كاتل صاحبوفرضيةاألوىل،الدرجةمنالتوكيديالعامليالتحليل

التطابقافرتاضضوءويف(السالسل، التصنيف، املصفوفات، الشرووط:وهي،الكامنةاألربعةبني العوامل هرمية
العديدنتحصل علىالنموذجقبلمناملفرتضةواملصفوفةالتحليليفالداخلةللمتغرياتالتغايرمصفوفةبني
العامليالنموذجملساراتالتخطيطيالنموذج) أدناه4الشكل رقم (ويوضح، املطابقجودةمؤشراتمن

اإلحصائيةاحلزمةنتائجمنأخذالذي
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) يمثل مسار تخطيطي مستخلص من نتائج أموس بوحداته المعيارية بإجراء التحليل العاملي التوكيدي 4الشكل رقم (
الثانيةمن الدرجة 

G(الذكاء) العامل العام :

F1:        عامل السالسلF2:    عامل التصنيفF3:   عامل المصفوفاتF4:روطعامل الش
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يظهرحيثاملرتبطة بالنموذج املفرتض،املطابقةحسنمؤشراتفحصإىللينتقل بعد ذلك الطالب الباحث 
منالتوكيديالعامليالتحليلبإجراءاملفرتضللنموذجاملطابقةحلسناملؤشرات) بعض20رقم (اجلدول
الختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ).الثانيةالدرجة

اختبار كاتل للذكاء المستوى لبنيةرضتالمفالهرميللنموذجالمطابقةحسنمؤشراتيوضح) 20(رقملوالجدو 
الثالث الصورة (أ)

Absolute Fit indicesمؤشرات المطابقة المطلقة
للمؤشرالمثاليةالمدىالمؤشرقيمةالمطابقةحسنمؤشرات

.كايلمربعاالحتماليةالنسبة 2

أو
CMIN

2= 16.362
df = 3

P= 0.000إحصائيادال

ـ أن تكون غير دالة.
ـ إذا كان يساوي صفرا يدل على مطابقة تامة.

بحجم العينة وقل ما نجده غير دال لذلك يتأثر
يحجب االعتماد على معاير اخرى

مربع كاي المعياري
أو مربع كاي النسبي

Normed Chi-square (NC)

باس بهامما يدل على مطابقة ال5بعيد من غير=5.454

.االقترانخطألمتوسطالتربيعيالجذر
RMSEA

مطابقة) يدل على 0,08-0,05المؤشر بين (0.075
جيدة

Parcimony Correction Indicesمؤشرات االفتقار لالقتصاد   
مؤشر الصدق التقاطعي المتوقع

النموذج الحالي
نموذج المستقلال

ECVI

0.038

0.077

يجب أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي 
أصغر من قيمة المؤشر للنموذج المستقل أو 

الصفري

محك المعلومات أليكيك
النموذج الحالي

نموذج المستقلال
AIC

30.362
61.478

أن تكون قيمة المؤشر للنموذج الحالي يجب
أصغر من قيمة المؤشر للنموذج المستقل أو 

الصفري.

Comparative / incremental Fit Indicesمؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايدية 
مؤشر المطابقة المقارن

CFI

) تدل على 0,90قيمة المؤشر أعلى من (0.948
تساوي أو أكبر من ويفضل أن مطابقة معقولة

)0,95.(
مؤشر المطابقة المعياري

NFI
) تدل على 0,90قيمة المؤشر أعلى من (0.947

ويفضل أن تساوي أو أكبر من مطابقة معقولة
)0,95.(
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)2016)، (زياد،2012)، (تيغزة،2011الطالب الباحث باالعتماد (تيغزة،إعدادجدول من 
يتأثر إحصائيا وهو دالكايمربعفمؤشرجيدة للنموذج بالبيانات،مالئمة)20(رقماجلدولمنيتضح

درجةنسبةمؤشرقيمةأنإال،أخرىمعايريحبجم العينة وقل ما جنده غري دال لذلك جيب االعتماد على 
مؤشرأما قيمة،3قل من أن تكونأويفضل 5نمقبولة لوقوعها قريبة مdf / 25.454=كايملربعاحلرية
واليت)0.075(املطابقةحسنعلىيدلالذياملستوىضمنRMSEAاالقرتانخطأملتوسطالرتبيعياجلذر

0.08=مةاملالئجودةعلىتدلاليتالقيمةالقطعدرجةمنأقلفهيوبالتايلتدل على مطابقة جيدة،

)2016(زياد،

قل من أللنموذج احلايل AICأليكيكحمك املعلومات و ECVIن مؤشر الصدق التقاطعي املتوقعأكما 
مؤشر املطابقة و CFI=948املقارن املطابقةمؤشرخيصوفيما النموذج املستقل مما يدل على جودة مطابقة،

قيمة املؤشر أعلى من نأحيث الواحد،عنبعيدةقيمهماTLI=947لويس-غري املعياري  أو مؤشر تاكر
).2012)،(تيغزة،2011.(تيغزة،)0,95(تدل على مطابقة معقولة ويفضل أن تساوي أو أكرب من )0,90(

معباملقارنةبكثريأفضلالثانيةالدرجةمنالتوكيديالعامليللنموذجحسن املطابقةمؤشراتأنعلىيدلمما
.وىلات للنموذج العاملي من الدرجة األمؤشر 
العام الذكاء  على عامل السالسل بالقيمة اهلرميالعاملتأثريأن)4(رقم الشكلخاللمنيظهركما

.)0.48(، وعامل الشروط بقيمة )0.40(وعامل املصفوفات بقيمة)0.35(وعامل التصنيف بقيمة )0.44(

علىيدلمماالسالسل والتصنيف واملصفوفات والشروطملؤشراتتشبعات مقبولةهناكأنالشكليظهركما
امبقويةعالقاتتربطهاالسابقةالعواملكلألنالتقاريبالثانية بالصدقالدرجةمنربعةاألالعواملمتتع ؤشرا
وىل.املوضحة يف النموذج من الدرجة األلقياسها  و وظفتاليت

) يوضع تشبع العوامل الفرعية بالعامل العام21جدول رقم (

الشروط المصفوفات التصنيف السالسل المتغيرات
0.48 0.40 0.35 0.44 العامل العام
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: ثامنعرض نتائج التساؤل ال-6
ما مستوى ثبات  اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقة التجزئة النصفية ؟-

طريقة التجزئة لوذلك باالستخدام ،اء املستوى الثالث الصورة ( أ )مت حساب ثبات اختبار كاتل للذك
(فردي وزوجي) ألن االختبار يعتمد على الوقت ومفرداته تدرج من السهولة للصعوبة يف صورته النصفية
العينة ككل.على عينة الذكور وعينة اإلناث و األصلية

) يوضح الثبات بطريقة التجزئة النصفية22جدول رقم (

تصحيح الطول
معامل ارتباط ناألفرادفروع االختبار

التجزئة النصفية
سبيرمان براون

فرع اختبار 
السالسل

5230.500.67الذكور
5890.440.61اإلناث

11120.470.64العينة ككل
فرع اختبار 

التصنيف
5230.590.75الذكور
5890.390.57اإلناث

11120.560.72العينة ككل
فرع اختبار 
المصفوفات

5230.290.45الذكور
5890.550.71اإلناث

11120.310.48العينة ككل
فرع اختبار 

الشروط
5230.620.76الذكور
5890.480.65اإلناث

11120.550.71العينة ككل
الدرجة الكلية 

لالختبار
5230.510.68الذكور
5890.630.77اإلناث

11120.540.70العينة ككل
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حيث تراوحت معامالت االرتباط عند الذكور بعد ،ثبات مقبول)22(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
أما عند ،)0.77-0.57(حت ما بنيو اتر عند اإلناث أما،)0.77-0.45(مان براون ما بني ري تصحيح الطول بسب

وعليه االختبار يتمتع بثبات مقبول.)، 0.72-0.48(حت ما بنيو اتر العينة ككل
: تاسععرض نتائج التساؤل ال-7

ق ثبات اإلتسامستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقةما-
؟الداخلي بمعادلة ألفا لكرونباخ

م ستخداوذلك با،اء املستوى الثالث الصورة ( أ )الداخلي الختبار كاتل للذكاالتساقمت حساب ثبات 
.)1112(العينة ككلو )589(وعينة اإلناث )523(على عينة الذكورالطبقيةمعادلة ألفا لكرونباخ

) يوضح ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا لكرونباخ23جدول رقم (

ألفا كرونباخناألفرادفروع االختبار
5230.60الذكورفرع اختبار السالسل

5890.55اإلناث
11120.58العينة ككل

5230.73الذكورفرع اختبار التصنيف
5890.69اإلناث

11120.71العينة ككل
5230.17الذكورفرع اختبار المصفوفات

5890.66اإلناث
11120.27العينة ككل

5230.69الذكورفرع اختبار الشروط
5890.57اإلناث

11120.64العينة ككل
5230.54الذكورالدرجة الكلية لالختبار

5890.71اإلناث
11120.60العينة ككل

عند )0.73-0.17(لفروع االختبار تراوحت ما بني الثباتمعامالت )23(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
ا أما الدرجة الكلية فكانت معامال،)0.71- 0.27(عند اإلناث وبني)0.69- 0.55(الذكور وبني عند ت ثبا

أي أنه يتمتع بثبات مقبول.)0.60(العينة ككل عندو ،)0.71(اإلناثعند و ،)0.54(الذكور



الفصل السادس: عرض النتائج

163

: عاشرعرض نتائج التساؤل ال-8
األسهلهل تدرج مفردات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) تدرج منتظما من -

ثانوي؟األولىبالنسبة ألداء تالميذ السنة األصعبإلى
على هذا التساؤل مت حساب معامل السهولة والصعوبة الختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث لإلجابة
حلساب 100× ) قسمة عدد اإلجابات الصحيحة على عدد أفراد العينة (وذلك بللمفردات،الصورة (أ)

.بةحلساب معامل الصعو 100× )عدد اإلجابات اخلاطئة على عدد أفراد العينة (معامل السهولة، و
) 589(عند اإلناث يوضح معامل السهولة والصعوبة لفرع اختبار السالسل )24(جدول رقم 

)1112(وعينة ككل)523(الذكورو 

معامل الذكور
السهولة

معامل 
الصعوبة

معامل معامل السهولةاإلناث
الصعوبة

معامل العينة ككل
السهولة

معامل 
الصعوبة

10.910.0810.890.1010.900.09
20.840.1520.820.1720.830.16
30.860.1330.860.1330.860.13
40.680.3140.650.3440.670.32
50.820.1750.780.2150.800.19
60.470.5260.430.5660.450.54
70.320.6770.310.6870.310.68
80.450.5480.440.5580.440.55
90.390.6090.330.6690.360.63

100.280.71100.280.71100.280.71
110.250.74110.220.77110.230.76
120.090.90120.110.88120.100.89
130.160.83130.180.81130.130.82

قيم معامالت الصعوبة لفرع اختبار السالسل لدى عينة الذكور أن)24(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا حيث بلغ عدد امل)،0.90-0.08(تراوحت ما بني  مخسة وهي )0.45(قل منأفردات اليت جاءت قيم معامال

من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها أما، مما يدل على سهولة هذه املفردات،)1،2،3،4،5(رقم : 
املفردات اليت تراوحت أما،مما يدل على صعوبة هذه املفردات)13، 12، 11، 10، 9، 7(قم:  هي ر )0.55(

ا ما بني  امما يدل على )8) و(6(هي رقم )0.55(و )0.45(معامال متوسطة الصعوبة.أ
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يت جاءت قيم حيث بلغ عدد املفردات ال)،0.88-0.10(فقد تراوحت ما بني اإلناثفيما بتعلق بعينة أما
ا  املفردات اليت أما،ا يدل على سهولة هذه املفرداتمم) 1،2،3،4،5(:رقممخسة وهي)0.45(قل من أمعامال

مما يدل على صعوبة هذه )13، 12، 11، 10، 9، 7، 6(هي رقم: )0.55(من أكثرمعامالت صعوبتها 
ا ما بني أمااملفردات، امما يدل على ) 8(هي رقم)0.55) و (0.45(املفردات اليت تراوحت معامال أ

متوسطة الصعوبة.

ا ، حيث بلغ عدد امل)0.89-0.09(فيما يتعلق بالعينة ككل تراوحت ما بنيأما فردات اليت جاءت قيم معامال
املفردات اليت أما، مما يدل على سهولة هذه املفردات)1،2،3،4،5(مخسة وهي رقم : )0.45(قل من أ

مما يدل على صعوبة هذه )13، 12، 11، 10، 9، 7( هي رقم : )0.55(من أكثرمعامالت صعوبتها 
ا ما بني أمااملفردات،  امما يدل على )8) و(6(هي رقم )0.55(و )0.45(املفردات اليت تراوحت معامال أ

متوسطة الصعوبة.

) 523() والذكور589عند اإلناث (الصعوبة لفرع اختبار التصنيف) يوضح معامل السهولة 25جدول رقم (
)1112عينة ككل (الو 

معامل الصعوبةمعامل السهولةالعينة ككلمعامل الصعوبةمعامل السهولةاالناثمعامل الصعوبةمعامل السهولةالذكور
10.590.4010.580.4110.580.41
20.540.4520.510.4820.520.47
30.520.4730.470.5230.500.49
40.420.5740.390.6040.410.58
50.220.7750.220.7750.220.77
60.260.7360.230.7660.250.74
70.220.7770.230.7670.230.76
80.210.7880.260.7380.230.76
90.230.7690.220.7790.220.77

100.200.79100.200.79100.200.79
110.150.84110.150.84110.150.84
120.110.88120.140.85120.120.87
130.150.84130.130.86130.140.85
140.150.84140.150.84140.150.84

قيم معامالت الصعوبة لفرع اختبار التصنيف لدى عينة الذكور أن)25(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا امل، و )0.84-0.40(تراوحت ما بني  مما يدل 1هي رقم : )0.45(قل من أفردات اليت جاءت قيم معامال
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، 9،  8، 7، 6، 5، 4(هي رقم: )0.55(من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها أما، على سهولة هذه املفردة

ا ما بني أمامما يدل على صعوبة هذه املفردات، )، 13،14، 12، 11، 10 املفردات اليت تراوحت معامال
امما يدل على )3) و(2(هي رقم ) 0.55و 0.45( متوسطة الصعوبة.أ

ا املفردات، و )0.86-0.41(فقد تراوحت ما بني اإلناثفيما بتعلق بعينة أما قل أاليت جاءت قيم معامال
من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها أما، مما يدل على سهولة هذه املفردة)1(هي رقم : )0.45(من 

أمايدل على صعوبة هذه املفردات، ) مما14، 13، 12، 11، 10، 9،  8، 7، 6، 5، 4(هي رقم: )0.55(
ا ما بني امما يدل على )3) و(2(هي  رقم )0.55) و (0.45(املفردات اليت تراوحت معامال متوسطة أ

الصعوبة.

ا املو ، )0.87- 0.41(فيما يتعلق بالعينة ككل تراوحت ما بنيأما قل من أفردات اليت جاءت قيم معامال
)0.55(من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها أما، مما يدل على سهولة هذه املفردة)1(هي رقم: )0.45(

املفردات اليت أمامما يدل على صعوبة هذه املفردات، )14، 13، 12، 11، 10، 9،  8، 7، 6، 5، 4: (هي رقم
ا ما بني  امما يدل على ) 3) و(2(هي رقم) 0.55(و )0.45(تراوحت معامال متوسطة الصعوبة.أ

)589(عند اإلناثيوضح معامل السهولة الصعوبة لفرع اختبار المصفوفات) 26(جدول رقم 

)1112(وعينة ككل) 523(الذكورو 

معامل الذكور
السهولة

معامل 
الصعوبة

معامل معامل السهولةاإلناث
الصعوبة

معامل العينة  ككل
السهولة

معامل 
الصعوبة

10.620.3710.620.3710.620.37
20.570.4220.560.4320.560.43
30.590.4030.620.3730.600.39
40.440.5540.400.5940.420.57
50.060.9350.090.9050.080.91
60.630.3660.590.4060.610.38
70.580.4170.410.5870.580.41
80.410.5880.310.7380.360.63
90.130.8690.140.8590.140.85

100.140.85100.130.86100.140.85
110.150.84110.130.86110.140.85
120.120.87120.130.86120.120.87
130.140.85130.130.86130.140.85
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قيم معامالت الصعوبة لفرع اختبار املصفوفات لدى عينة الذكور أن)26(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم
ا بلغ عدد امل، حيث)0.93-0.36(تراوحت ما بني مخسة وهي )0.45(قل منأفردات اليت جاءت قيم معامال

من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها أما، مما يدل على سهولة هذه املفردات) 7، 6، 3، 2، 1(رقم: 
املفردات اليت أمامما يدل على صعوبة هذه املفردات، )، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 5(هي رقم:) 0.55(
ا ما بني تر  امما يدل على )4(هي رقم )0.55و 0.45(اوحت معامال متوسطة الصعوبة.أ

فردات اليت جاءت قيم حيث بلغ عدد امل)، 0.90-0.37(فقد تراوحت ما بني اإلناثفيما بتعلق بعينة أما
ا  املفردات اليت أما،مما يدل على سهولة هذه املفردات)6، 3، 2، 1(أربعة وهي رقم: )0.45(قل منأمعامال

مما يدل على صعوبة هذه )، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4(هي رقم: )0.55(منأكثرمعامالت صعوبتها 
املفردات.

فردات اليت جاءت قيم حيث بلغ عدد امل)،0.91-0.37( فيما يتعلق بالعينة ككل تراوحت ما بنيأما
ا  املفردات أما، ملفرداتمما يدل على سهولة هذه ا)،7، 6، 3، 2، 1(مخسة وهي رقم: )0.45(قل من أمعامال

مما يدل على صعوبة )،13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 5، 4(هي رقم:)0.55(من أكثراليت معامالت صعوبتها 
هذه املفردات.

)523(الذكورو )589(عند اإلناث يوضح معامل السهولة الصعوبة لفرع اختبار الشروط)27(جدول رقم 

)1112(وعينة ككل 

معامل الذكور
السهولة

معامل 
الصعوبة

معامل اإلناث
السهولة

معامل 
الصعوبة

معامل العينة  ككل
السهولة

معامل 
الصعوبة

10.460.5310.440.5510.450.54
20.400.5920.420.5720.410.58
30.200.7930.230.7630.210.78
40.180.8140.240.7540.210.78
50.190.8050.230.7650.210.78
60.130.8660.110.8860.120.87
70.180.8170.160.8370.170.82
80.250.7480.260.7380.260.73
90.160.8390.190.8090.170.82

100.160.83100.170.82100.160.83
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قيم معامالت الصعوبة لفرع اختبار الشروط لدى عينة الذكور أن)27(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا املو )،0.86- 0.53(تراوحت ما بني  ، 5، 4، 3، 2(هي رقم: )0.45(قل من أفردات اليت جاءت قيم معامال

)0.55(من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها أما، مما يدل على سهولة هذه املفردات)10، 9، 8، 7، 6

مما يدل على صعوبة هذه املفردة.)1(هي رقم:  

ا املو )،0.88-0.55(فقد تراوحت ما بني اإلناثفيما بتعلق بعينة أما قل أفردات اليت جاءت قيم معامال
أما، سهولة هذه املفرداتمما يدل على )،10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2(مخسة وهي رقم: )0.45(من 

مما يدل على صعوبة هذه املفردة.)1(هي رقم: )0.55(من أكثراملفردات اليت معامالت صعوبتها 

ا املو ، )0.87-0.54(فيما يتعلق بالعينة ككل تراوحت ما بنيأما قل من أفردات اليت جاءت قيم معامال
املفردات أما، مما يدل على سهولة هذه املفردات)،10، 9، 7،8، 6، 5، 4، 3، 2(مخسة وهي رقم: )0.45(

مما يدل على صعوبة هذه املفردة.)1(هي رقم )0.55(من أكثراليت معامالت صعوبتها 

وعليه فإن اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ)  يتمتع بتدرج يف سهولة وصعوبة االختبار.

:عشرحاديعرض نتائج التساؤل ال-9
هل تمتع مفردات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) بقدرة تميزية للمفردة-

(معامل التميز)؟
على هذا التساؤل قام الباحث حبساب معامل متييز مفردات االختبار وذلك باالعتماد على ولإلجابة

موعة العليا  موعات املتطرفة واليت مت حتديد ا موعة الدنيا، وذلك %)27(يف املقابل %)27(أسلوب ا يف ا
موعة العليا وقسمتها على عدد اإلجاباتبطرح  موعة الدنيا من اإلجابات الصحيحة يف ا الصحيحة يف ا

موعتني، وحسب معامل التميز لفئات الذكور والعينة  )589(واإلناث)523(أفراد العينة يف إحدى ا
ضح ذلكيل يو التاواجلدول ) 1112(ككل
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وعينة  )523(الذكورو ) 589(يوضح معامل التمييز لفرع اختبار السالسل عند اإلناث )28(جدول رقم 
)1112(ككل

معامل التميزالعينة ككلمعامل التميزاالناثمعامل التميزالذكور
10.3710.3210.34
20.6220.5520.58
30.4830.2530.48
414141
50.7650.6550.69
616161
717171
818181
919191

101101101
110.81110.91110.85
120.43120.34120.38
130.67130.59130.49

بني أن معامل التمييز لفرع اختبار السالسل عند الذكور تراوح ما)28(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا غري ،)0.45(جاءت مبعامالت متييز أقل من ) 12و1،3(حبيث أن املفردات رقم ،)1- 0.37( مما يدل على أ

ا على التمييز،)0.45(أما باقي املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها ،مميزة ا خيص وفيم،مما يدل على قدر
كانت أقل من ) 12و1،3(حبيث أن املفردات رقم ،)1-0.25(بني عينة اإلناث تراوحت معامالت التمييز ما

ا غري مميزةمما يدل عل،)0.45( مما يدل على ،)0.45(أما باقي املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها ،ى أ
ا على التمييز 1،3( حبيث أن املفردات رقم،)1- 0.34(بني وبالنسبة للعينة ككل فرتاوح ما،قدر

ا غري مميزة،)0.45(كانت أقل من )،12و أما باقي املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها ،مما يدل على أ
ا على التمييز.) 0.45( مما يدل على قدر
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وعينة ) 523(رو الذكو )589(يوضح معامل التمييز لفرع اختبار التصنيف عند اإلناث)29(جدول رقم 
)1112(ككل 

معامل التميزالعينة ككلمعامل التميزاالناثمعامل التميزالذكور
111111
212121
313131
414141
50.8550.8050.79
60.8660.9860.90
70.8670.8270.82
80.9780.7680.85
90.8190.8590.82

100.75100.75100.74
110.55110.55110.54
120.53120.41120.46
130.45130.54130.52
140.56140.54140.54

بني أن معامل التمييز لفرع اختبار التصنيف عند الذكور تراوح ما)29(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا على التمييز )،0.45(أن مجيع املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها حبيث)، 1- 0.45( مما يدل على قدر

ا غري مميزةمما يدل على ،)0.45(جاءت مبعامل متييز أقل من )13(عدا املفردة رقم ما وفيما خيص عينة ،أ
وزت قيم معامالت متييزهاحبيث أن مجيع املفردات جتا)، 1- 0.41(بني اإلناث تراوحت معامالت التمييز ما

ا على التمييز ماعدا املفردة رقم 0.45 مما يدل ،)0.45(جاءت مبعامل متييز أقل من )12(مما يدل على قدر
ا غري مميزة )0.45(وكلها جتاوزت )، 1-0.46(بني بالنسبة للعينة ككل تراوحت معامالت التمييز ماأما،على أ

ا على التميي ز.مما يدل على قدر
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) 523ر(و الذكو)589(يوضح معامل التمييز لفرع اختبار المصفوفات عند اإلناث )30(جدول رقم 

)1112(وعينة ككل 

معامل التميزالعينة ككلمعامل التميزاالناثمعامل التميزالذكور
111111
212121
313131
414141
50.3550.2550.29
616161
717171
818181
90.5390.4890.50

100.48100.53100.50
110.51110.54110.52
120.48120.45120.45
130.50130.54130.51

بني أن معامل التمييز لفرع اختبار املصفوفات عند الذكور تراوح ما)30(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا على التمييز )، 0.45(حبيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها )، 1- 0.35( مما يدل على قدر

ا غري مميزةمما يدل على )، 0.45(جاءت مبعامل متييز أقل من ) 5(ماعدا املفردة رقم  وفيما خيص عينة ،أ
املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها حبيث أن مجيع)، 1-0.25(بني اإلناث تراوحت معامالت التمييز ما

ا على التمييز،)0.45( ا ،)0.45(كانت أقل من ) 5(ماعدا املفردة رقم ،مما يدل على قدر مما يدل على أ
-0.29(بني بالنسبة للعينة ككل تراوحت معامالت التمييز ماأما،)0.45(تساوي )12(املفردة رقم و غري مميزة 

ا على التمييز ،ماعدا )،0.45(أن مجيع املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها حبيث)، 1 مما يدل على قدر
ا غري مميزة و املفردة رقم ،)0.45(كانت أقل من )5(املفردة رقم  ).0.45(تساوي )12(مما يدل على أ
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وعينة  )523ر (و الذكو)589(يوضح معامل التمييز فرع اختبار الشروط عند اإلناث) 31(جدول رقم 
)1112(ككل 

معامل التميزالعينة ككلمعامل التميزاالناثمعامل التميزالذكور
111111
212121
30.8430.7430.78
40.8840.6740.75
50.8550.7050.76
60.4360.5060.46
70.6070.6870.63
80.9680.9380.93
90.6990.6090.63

100.62100.60100.60

بني أن معامل التمييز لفرع اختبار الشروط عند الذكور تراوح ما)31(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
ا على التمييز ،)0.45(حبيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها )، 0.43-1( مما يدل على قدر

ا غري مميزة)، 0.45(كانت أقل من )6(ماعدا املفردة رقم  وفيما خيص عينة اإلناث تراوحت ،مما يدل على أ
مما يدل )، 0.45(حبيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها )، 1-0.50(ما بنيمعامالت التمييز 

ا على التمييز وكلها جتاوزت )،1-0.46(بني بالنسبة للعينة ككل تراوحت معامالت التمييز ماأما،على قدر
ا على التمييز.،)0.45( مما يدل على قدر

.أ. يتمتع بقدرة متيزية.وعليه فان اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة
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: ثاني عشرعرض نتائج التساؤل ال-10
هل هناك تباين في مفردات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) (درجة تباين -

المفردات)؟
، وذلك بضرب معامل )1112(والعينة الكلية)589(واإلناث)523(مت حساب مفردات االختبار للذكور

.يف معامل الصعوبة ملفردات االختبار واجلدول التايل يوضح ذلك بنوع من التفصيلالسهولة 
)523(و الذكور)589(يوضح درجة تباين مفردات فرع اختبار السالسل عند اإلناث)32(جدول رقم 

)1112(وعينة ككل

درجة التباينالعينة ككلدرجة التبايناالناثدرجة التباينالذكور
10.0810.0710.08
20.1320.1220.13
30.1130.1130.11
40.2240.2140.21
50.1650.1350.15
60.2460.2460.24
70.2170.2170.21
80.2480.2480.24
90.2190.2390.22

100.19100.19100.19
110.16110.18110.17
120.09120.08120.08
130.14130.13130.10

درجة تباين مفردات فرع اختبار السالسل عند الذكور تراوحت أن)32(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
بالنسبة للعينة  أما)، 0.24-0.07(وفيما يتعلق باإلناث تراوحت درجة التباين ما بني )، 0.24-0.08(ما بني 

)0.50من (قل أوكانت مجيعها )، 0.24-0.08( ككل قد جاءت درجات التباين ما بني
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)523(الذكور و )589(يوضح درجة تباين مفردات فرع اختبار التصنيف عند اإلناث )33(جدول رقم 

)1112(وعينة ككل 

درجة التباينالعينة ككلدرجة التبايناالناثدرجة التباينالذكور
10.2310.2310.23
20.2420.2420.24
30.2430.2430.24
40.2340.2340.23
50.1650.1650.16
60.1760.1860.18
70.1770.1670.17
80.1880.1680.17
90.1690.1790.16

100.15100.15100.15
110.12110.12110.12
120.11120.09120.10
130.11130.12130.11
140.12140.12140.12

درجة تباين مفردات فرع اختبار التصنيف عند الذكور تراوحت أن)33(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
بالنسبة للعينة  أما، )0.24- 0.09(وفيما يتعلق باإلناث تراوحت درجة التباين ما بني)،0.24- 0.11(ما بني 

).0.50(قل منأوكانت مجيعها )،0.24-0.10(ككل قد جاءت درجات التباين ما بني 
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الذكور و )589(يوضح درجة تباين مفردات فرع اختبار المصفوفات عند اإلناث ) 34(جدول رقم 
)1112(وعينة ككل)523(

درجة التباينالعينة ككلدرجة التبايناالناثدرجة التباينالذكور
10.2710.2210.22
20.2420.2320.24
30.2730.2330.23
40.2340.2440.23
50.0850.0550.07
60.2360.2260.23
70.2370.2370.23
80.2280.2380.22
90.1190.1190.11

100.11100.11100.11
110.11110.12110.11
120.11120.10120.10
130.11130.11130.11

درجة تباين مفردات فرع اختبار املصفوفات عند الذكور تراوحت أن) 34(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
بالنسبة للعينة  أما)، 0.23- 0.05(درجة التباين ما بنيوفيما يتعلق باإلناث تراوحت)، 0.24-0.08(ما بني

).0.50(قل من أوكانت مجيعها )، 0.24-0.07(ككل قد جاءت درجات التباين ما بني 
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و الذكور ) 589(يوضح درجة تباين مفردات فرع اختبار الشروط عند اإلناث)35(جدول رقم 
)1112(وعينة ككل )523(

درجة التباينالعينة ككلدرجة التبايناالناثدرجة التباينالذكور
10.2410.2410.24
20.2320.2320.23
30.1730.1530.16
40.1840.1440.16
50.1850.1550.16
60.0960.1160.10
70.1370.1470.13
80.1880.1880.18
90.1590.1390.13

100.13100.13100.13

درجة تباين مفردات فرع اختبار الشروط عند الذكور تراوحت ما أن) 35(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 
بالنسبة للعينة ككل أما، )0.24-0.11(وفيما يتعلق باإلناث تراوحت درجة التباين ما بني)، 0.24- 0.09(بني 

.)0.50(قل منأوكانت مجيعها )، 0.24-0.10(قد جاءت درجات التباين ما بني 

.أ. يتمتع بتباين مقبول.وعليه فان اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة

عشر: الثالث عرض نتائج التساؤل -11
عينة التقنين؟أداءمنالمستخرجةلالختباراألوليةالمعاييرهيما-

ختبار كاتل للذكاء واختباراته الفرعية تبعا حساب الفروق يف الدرجة الكلية الهذا التساؤل مت علىلإلجابة
عيارية ونسبة الذكاء وحساب الدرجة اخلام والدرجة املوالتوزيع االعتدايل لدرجات األفراد على االختبار ككلملتغري 

.االحنرافية
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لذكاء المستوى الثالث الصورة ختبار كاتل لاتوزيع اعتدالي في درجات األفراد علىهل هناك 11-1
.)(أ

على هذا التساؤل مت حساب قيم مقاييس النزعة املركزية والتشتت لدرجات أفراد العينةلإلجابة

) یمثل قیم مقاییس النزعة المركزیة والتشتت لدرجات أفراد العینة36جدول رقم (

القيمةمقاييس النزعة المركزية والتشتت
112عدد أفراد العينة

17.46المتوسط الحسابي
17الوسيط
15المنوال

5.91االنحراف المعياري
35.02التباين
0.74االلتواء
2.07التفلطح

، یظهر أن )05(والشكل رقم العینة،خصائص توزیع درجات أفراد )36(رقم یالحظ من خالل الجدول 
، )17(الذي بلغت قیمة و وهي قیمة اكثر بقلیل من الوسیط)17.46(قیمة المتوسط الحسابي بلغت 

عند دراسة اعتدالیة توزیع درجات األفراد نجد أن التوزیع معتدل ،)15(من المنوال الذي بلغت وأعلى
)، 91: 2008( غانم،)3و3- (وهي قیمة مقبولة لتراوحها بین ،)2.07(یمیل إلى التفلطح بقیمة 

توفر خاصیة اعتدالیة توزیع درجات أفراد العینة یسمح لنا بإجراء العدید من التحلیالت اإلحصائیة 
.البارامتریة واستخراج المعاییر المتمثلة في الدرجة التائیة ونسبة الذكاء االنحرافیة
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العينةأفراد) يمثل اعتدالية توزيع درجات 5شكل رقم (

تل للذكاء المستوى الثالث متغير الجنس الختبار كاإلىهل هناك فروق في الذكاء تعود 11-2
( أ )الصورة

لإلجابة على هذا التساؤل مت حساب الفرق بني (املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للذكور) و(املتوسط 
جلنسني.احلسايب واالحنراف املعياري لإلناث) باستخدام اختبار "ت" للفروق بني ا
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يوضح قيمة "ت" للفروق بين الجنسين)37(جدول رقم 
مستوى 
الداللة

مستوى 
الثقة

قيمة
"ت"

درجة 
لحريةا

االنحراف المتوسط ن الجنس األبعاد

غري دال 0.24 -1.15 1110 2.46 6.41 523 ذكور البعد األول 
2.17 6.57 589 إناث

غري دال 0.66 0.42- 1110 2.84 3.95 523 ذكور البعد الثاني 
2.66 4.03 589 إناث

غري دال 0.62 0.49 1110 5.25 4.76 523 ذكور البعد الثالث 
2.54 4.64 589 إناث

غري دال 0.30 1.02 1110 2.18 2.48 523 ذكور البعد الرابع 

1.88 2.63 589 إناث

غري دال 0.95 0.05 1110 8.06 17.62 523 ذكور االختبار

5.67 17.60 589 إناث

-0.42(يف بعد األول وبلغت )- 1.15(أن قيمة "ت" لألبعاد بلغت )37(اجلدول رقم يتضح لنا من خالل 

كما بلغت قيمتها ،وكانت كلها غري دالة،يف بعد الرابع)1.02(و،يف بعد الثالث)0.49و(،يف بعد الثاين)
.لالختبار وهي أيضا غري دالة)0.05(

اء املستوى متغري اجلنس الختبار كاتل للذكإىلونستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد فروق يف الذكاء تعود 
.الثالث الصورة ( أ ) 

حبساب الدرجة اخلام وما تقابلها من درجة معيارية ودرجة نسبة الذكاء الطالبيف خطوة ثانية قام 11-3
حذف الدرجات املكررة واالحتفاظ بدرجة واحدة فقط:معاالحنرافية لعينة الذكور واإلناث 

لدرجة المعيارية :ا
موعة معينة ويعرب عنها بوحدات من االحنراف  "وهي املسافة اليت تبتعد فيها الدرجة عن املتوسط احلسايب 

املتوسط  –درجة اخلام :معياري "و للحصول على درجة معيارية يكون كالتايل
االحنراف معياري (عباس، الدرجة املعيارية= 

1996:22(
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: نسبة الذكاء االنحرافية
وهي درجة معيارية معدلة، تستخدم لالستخراج معايري اختبارات الذكاء وهي تقوم على عينة افرتاضية 

100+16× الدرجة املعيارية ) ومعادلتها كما يلي:16) أو(15) واحنرافها املعياري (100متوسطها احلسايب (

).58: 2014، (شحاتة

:التالية توضح ذلك واجلداول 

لعينة الذكوراالنحرافية)يوضح معايير الدرجة الخام والدرجة المعيارية ونسبة الذكاء 38جدول رقم (

نسبة الذكاء االحنرافيةالدرجة املعياريةالدرجة اخلاماالفراد
12-2,4161,48

23-2,2564

34-2,0966,52

45-1,9469,03

56-1,7871,55

67-1,6274,06

78-1,4676,58

89-1,3179,09

910-1,1581,61

1011-0,9984,13

1112-0,8386,64

1213-0,6889,16

1314-0,5291,67

1415-0,3694,19

1516-0,2196,7

1617-0,0599,22

17180,11101,74

18190,27104,25

19200,42106,77

20210,58109,28

21220,74111,8

22230,89114,31
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23241,05116,83

24251,21119,35

25261,37121,86

26271,52124,38

27281,68126,89

28291,84129,41

29302131,92

30322,31136,96

31342,62141,99

32352,78144,5

33373,1149,53

34383,25152,05

35393,41154,57

36413,72159,6

37444,2167,14

بينما الدرجة ،)2-44(بنيالدرجة اخلام عند عينة الذكور تراوحت ماأن)38(رقم يالحظ من خالل اجلدول 
).167.14،61.48(بينما نسبة الذكاء االحنرافية)2,41،4.2-(بني املعيارية تراوحت ما
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)يوضح معايير الدرجة الخام والدرجة المعيارية ونسبة الذكاء االنحرافة لعينة اإلناث39جدول رقم(

نسبة الذكاء االحنرافيةالدرجة املعياريةالدرجة اخلاماالفراد
14-2,4860,36
25-2,363,28
36-2,1166,19
47-1,9369,11
58-1,7572,02
69-1,5774,94
710-1,3877,85
811-1,280,77
912-1,0283,68

1013-0,8486,59
1114-0,6689,51
1215-0,4792,42
1316-0,2995,34
1417-0,1198,25
15180,07101,17
16190,26104,08
17200,44106,99
18210,62109,91
19220,8112,82
20230,98115,74
21241,17118,65
22251,35121,57
23261,53124,48
24271,71127,4
25281,89130,31
26292,08133,22
27302,26136,14
28312,44139,05
29322,62141,97
30332,81144,88
31342,99147,8
32353,17150,71
33383,72159,45
34434,63174,03
35444,81176,94
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بينما الدرجة ،)4-44(بنيتراوحت مااإلناثالدرجة اخلام عند عينة أن)39(رقم يالحظ من خالل اجلدول 
.)60,36،176.94(بينما نسبة الذكاء االحنرافية)2,48،4.48-(بني املعيارية تراوحت ما
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تمهيد:
مناقشة وتفسري النتائج املتوصل اليه يف الدراسة احلالية ومقارنتها بالدراسات الفصليتم التناول يف هذا 

.اإلحصائيةواألساليبالدراسة واإلجراءاتالسابقة ،بعدما مت عرض اجلانب النظري والدراسات السابقة 
:مناقشة نتائج التساؤل األول- 1

كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) بطريقة صدق االتساق ما مستوى صدق  اختبار  -
الداخلي ؟

يتضح لنا أن معامالت االرتباط بني فروع االختبار ومفرداته ). 9) و(8) و(7) و(6(من خالل اجلدول رقم 
) 0.79-0.14)، (0.61-0.24)، (0.88-0.10(والذكور والعينة ككل تراوحت ما بني اإلناثلدى كل من عينة 

.)0.01(على التوايل ومجعيها دالة عند مستوى داللة

والذكور اإلناثأما معامالت االرتباط بني مفردات االختبار والدرجة الكلية لالختبار لدى كل من عينة 
ومجعيها دالة عند على التوايل)0.49-0.15)، (0.40-0.14)، (0.61- 0.09(والعينة ككل تراوحت ما بني 

).0.01(مستوى داللة 

يف )4)و(3(يف الفقرة ) 0.51(قيمة ملعامل االرتباط  يف فرع اختبار السالسل لدى الذكور بلغت أعلىوكانت 
يف ارتباطها مع الدرجة الكلية لالختبار لدى عينة ) 5(للفقرة رقم )0.16(قيمة بلغت وأدىنارتباطها مع الفرع 

.اإلناث

يف ) 8(يف الفقرة )0.71(قيمة ملعامل االرتباط  يف فرع اختبار التصنيف لدى الذكور بلغتأعلىوكانت 
لدى )2(لدى عينة الذكور والفقرة رقم )6) و(4(للفقرة رقم )0.18(قيمة بلغت وأدىنارتباطها مع الفرع 

يف ارتباطها مع الدرجة الكلية لالختباراإلناث

قيمة ملعامالت االرتباط املستخرجة بلغت اديناصة فرع اختبار املصفوفات أن اخل)8(وبينت نتائج اجلدول 
يف ) 0.79(مع الدرجة الكلية لالختبار لدى عينة الذكور وأعلى قيمة بلغت ) 5(يف ارتباط الفقرة رقم ) 0.09(

يف ارتباطها مع فرع اختبار املصفوفات لدى العينة ككل)11(الفقرة رقم 
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مبعامل )01(يف الفقرة رقم اإلناثشروط فأدىن قيمة ملعامل االرتباط سجلت لدى عينة فرع اختبار الأما
يف ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية لالختبار، بينما بلغت أعلى قيمة له يف ارتباط الفقرة )0.14(ارتباط قيمته 

مع فرع اختبار الشروط لدى عينة الذكور.)01(
تراوح و الفرعية كان هلا اتساق مع الدرجة الكلية، اتكل االختبار أن)10(نتائج اجلدول رقم وأظهرت

وتراوح معامل ارتباطها بني ،أيضااتساق مع بعضها البعضوكان هلا)،0.71و 0.52(معامل ارتباطها بني 
وهو غري )0.04(ا ب ، ماعدا اختبار السالسل مع اختبار الشروط وتراوح معامل ارتباطهم)0.31و0.08(

).0.08(وتراوح معامل ارتباطهما بواختبار التصنيف مع اختبار الشروطدال.

أما بالنسبة ملعامالت االرتباط بني أبعاد االختبار والدرجة الكلية لالختبار لدى العينة ككل امتدت ما بني 
) يف بعد اختبار 0,49ارتباط() و ظهر اعلي معامل0,01و مجيعها دالة عند مستوى داللة ()0,49- 0,15(

.يف بعد اختبار السالسل)0,15(معامل ارتباطأدىناملصفوفات، و 
وعليه تؤكد قيم معامالت االرتباط املوجبة بني البنود واالختبارات الفرعية والدرجة الكلية وكذا ارتباط 

للعامل العام.االختبارات الفرعية والدرجة الكلية على متاسك بنية االختبار يف قياسه 
تشبع االختبارات الفرعية مع بعضها البعض وقد إىلتوصلتاليتهذه النتائج تتوافق مع العديد من الدراسات 

CattellRaymond Bernardكدراسة رميوند كاتل)0,99- 0,55(بني ماتراوحت معامالت
)1963،1961(

تراوحت مصفوفة ارتباط اختبارات كاتل اليت )1968(تتفق هذه الدراسة مع دراسة أمال صادقماك
إبراهيم ودراسة دراسة حممد)،2004،(فؤاد أبو حطب وآخرون)0,98- 0,24(بني الفرعية والدرجة الكلية ما

ارتباط االختبارات الفرعية األربعة املكونة لالختبار مما يبني إىلواليت توصلت )2012- 2011( غنيم وآخرون 
امي ).2012، آخرونو غنيمالعام (عاملأن االختبار يقيس ال (ديندان لطيفة، هواري صارة، بوعسرية خضرة و

.)2013،أم اخلري

Generalالعام بالعامل(أ)تشبع اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة إىلد هذه النتائج ر وميكن 
Factor: االختبارات اليت ختضع للتحليل عامل يقوم على حتليل مصفوفة االرتباط ويوجد يف مجيع "وهو

)، وهذا حسب سبريمان صاحب هذه النظرية والذي يتضمن عامال عاما يشارك  1981(عطوف،"العاملي
اإلحصائي النشاط العقلي املعريف مجيعا، وقد اعتمدت هذه النظرية على التحليل أوجهفيه 

)2015(امطانيوس،
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بني االختبارات الفرعية يعرب عن وجود جتانس يف املقياس وهذا وجود ارتباطات بني البنود والدرجة الكلية و إن
ال السلوكيأستازي واوربينا،كما اانإليهأشارتما  وبالتايل هذه النتائج تتعلق بقدر من ،نه حيدد خصائص ا

).2007صدق تكوين االختبار(فرج ،

رجة الكلية تبعا حملك ميشيل البنود بالدرجة الفرعية لالختبارات والدقارنا درجات ارتباطإذالكن 
)Mischel,1968( نقًال عن (األنصاري) فهناك بعض املفردات قلت درجتها على)هذا طرح )0,30

.يدعم فكرة أن األبعاد ميكن اعتبارها اختبارات فرعية 

وعليه اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث يتمتع بصدق اتساق داخلي مقبول نوعا ما.

الثاني:نتائج التساؤلمناقشة-2
هل يتمتع اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة (أ) بصدق محك تالزمي مقبول؟-

عينة الذكور 1- 2
معامالت حيث تراوحت )0,01(عند مستوىإحصائيةوجود داللة ) 11(نتائج اجلدول رقمأظهرت

كورحتصيلهم العام لعينة الذ الثالث الصورة (أ) و كاء املستوى على اختبار كاتل للذ األفرادأداءاالرتباط بني 
معامل ارتباط أعلىظهر و على التوايل)0,18-0,05(و)0,25-0,05(،)0,24-0,10(بني واإلناث والعينة ككل

حيث اإلناثلدى اختبار املصفوفات يف بعد فرع و )0,24(يف بعد فرع اختبار الشروط حيث بلغ لدى الذكور 
ارتباط معامل أدىنأما،لدى العينة ككل)0,18(ع اختبار السالسل حيث بلغ بعد فر يف و )،0,25(بلغ 
يف بعد )0,05بلغ(اإلناثلدى رتباطمعامل اأدىنأمالدى الذكوريف بعد فرع اختبار التصنيف)0،10(بلغ

.لدى العينة ككليف بعد فرع اختبار التصنيف)0,05بلغ(يف حنيفرع اختبار الشروط
اء املستوى الثالث الصورة (أ) على اختبار كاتل للذكاألفرادأداءبالنسبة ملعامالت االرتباط بني أما

، اإلناثلدى )0,22-0,02(لدى الذكور، و)0,17-0,03(يات تراوحت ما بني حتصيلهم يف مادة الرياضو 
التصنيف عادا فرع اختبار ما ،)0,01داللة (مجيعها دالة عند مستوى و لدى العينة ككل )0,16-0,11(و

يف بعد فرع و ، لدى الذكور)0,17(بلغ طختبار الشرو على معامل ارتباط يف بعد فرع اأظهر و ،واملصفوفات
أدىنأمالدى العينة ككل، )0,16(ع اختبار السالسل حيث بلغيف بعد فر ،)0,22بلغ (فاتاختبار املصفو 

يف بعد فرع اختبار الشروط)0,02(بلغالذكور وى لدالتصنيفيف بعد فرع اختبار)0,03ارتباط بلغ(معامل 
.لدى العينة ككليف بعد فرع اختبار التصنيف)0,11بلغ(، واإلناثلدى 
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بهويقصدالعملية،أوالوظيفيةالناحيةمناالختبارصالحيةمدىمعرفة ىلي إاحملكصدقيهدف
وهو مستقلخارجيحمكعلىالدرجاتبنياالرتباطمعاملحسابخاللمنتتماليتاإلجراءاتجمموعة

الصدق:ومهانوعنيإىلاحملكيالصدقويقسم،التحصيل الدراسي العام والتحصيل يف مادة الرياضيات
التنبؤيوالصدقالتالزمي

انطالقا من هذه النتائج كانت هناك ارتباطات موجبة بني التحصيل الدراسي العام والتحصيل يف مادة 
يف والتصنيف واملصفوفاتالشروطماعدا اختبار (أ)،الرياضيات واختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة 

ن االرتباطات يف جمملها كانت إفلكن على الرغم من ذلك ككل،اإلناث واختبار التصنيف يف العينةعينة 
العديد من الدراسات إليهما توصلت مع تتفق نتائج البحث احلايل و ) 0.25إلى 0.02(من منخفضة فرتاوحت

لفظية كمحك تالزمي لالختبار كاتل للذكاء كدراسة أخرىاليت اعتمدت على التحصيل الدراسي واختبارات 
فيما خيص املقياس الثالث فحسب صدقها عن ،)CattellRaymond Bernard)1963،1961كاتلرميوند 

مما )، 0.29إلى0.22(نخفضة وتراوحت من طريق حمكات (الدرجات املدرسية وتقديرات املعلمني) وكانت م
) 1968ودراسة أمال صادق (الدراسي،يشري إىل ضعف القدرة التنبؤية هلذا االختبار فيما خيص التحصيل

الدراسية الثالثة يف غري دالة يف الفرق هي و ) 0.43إلى0.10(تراوحتمنخفضةارتباطات إىلتوصلت اليت
دراسة شيسوم وهنيس وختتلف نتائج هذه الدراسة مع)،2004أبو حطب وآخرون،والرابعة(

(Chissomet et Homes))1976 ( وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن صدق حمك كاتل بالتحصيل
لطلبة الصف التاسع وهو مرتفع باملقارنة مع الدراسة ) 0.75(لطلبة الصف الثامن و) 0.66(الدراسي كان 

فكان هناك ارتباط بني اختبار )2006- 2005(دراسة عبد اهللا املهدي  صوان أما)، 2008احلالية(أبو جراد، 
.كاتل والتحصيل الدراسي، ومل يشر الباحث إىل معامل االرتباط

صدق اليت تستخدم الأنواعأكثرصدق احملك يعد من أن) 1998(عام وآخرونحطب أبوويذكر فؤاد 
هلذا اعتمد الباحث على هذا النوع من الصدق،)، 2008صف الوضع الراهن (الشامي، للتشخيص واليت ت

وجود ارتباطات موجبة لكن غري مرتفعة يف الدرجة إىلأشارتنتائج هذه الدراسة أنشرنا أن أوكما سبق و 
غري دال يف بعد الشروط والتصنيف.باإلضافة إىل كونهاملصفوفات والسالسلالكلية وبعد

مفردة ) 14(طبيعة االختبار خاصة فيما خيص بعد التصنيف الذي حيتوى على إىلوترجع هذه النتائج 
خيص اختبار الشروط فهو حيتوى ما فيأمادقائق والذي يقوم على حتديد الشكلني املختلفني، ) 4(ه وزمن
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نتائج التحصيل يف مادة أنحني )، يف2004وآخرون،حطبمفردات وزمنه دقيقتان ونصف. (أبو)8(على
.فيهما يأخذ وقت طويل  باملقارنة باختبار كاتلاألداءالرياضيات والتحصيل العام يكون 

من ارتباطه بالذكاء أكثريف الذكاء السائل أساسااختبار كاتل يعرب عن الذكاء العام واملتمثل أنكما 
املتبلور والذي يرتبط بالتحصيل الدراسي.

ال امة لألفراد من خمتلف الثقافات و القدرة العقلية العوأوبالتايل اختبار كاتل معد لقياس العامل العام 
يعتمد على التحصيل الدراسي واملؤثرات االجتماعية والبيئية حسب معد االختبار رميوند  

.)2015كاتل(امطانيوس،

وعليه جيب على مستشاري التوجيه عدم االعتماد على اختبار كاتل للذكاء لوحده يف الكشف عن قدرة 
التحصيل الدراسي العام والتحصيل يف مادة الرياضيات وإمنا االعتماد على مقاييس تقيس الذكاء املتبلور الذي 

يتأثر بالبيئة وينمو مع  التعلم والتدرب.

:ثالثنتائج التساؤل المناقشة-3

ما مؤشرات صدق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ) على تالميذ السنة األوىل ثانوي - 
مبحك دالالت تقدم العمر ؟

جند عدم وجود فروق يف أبعاد اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة ) 14(انطالقا من نتائج اجلدول رقم
حبيث كانت قيمة (ف) غري )17-16- 15( عند السنلدى عينة الذكور (أ) و الدرجة الكلية تبعا للسن 

دالة .

الصورة(أ) ذكاء املستوى الثالثفروق يف أبعاد اختبار كاتل للوجود)15(نتائج اجلدول رقم أظهرتيف حني 
لسالسليف اختبار ابلغت قيمة (ف) حبيث )17- 16-15(ن سعند اإلناثعند الدرجة الكلية تبعا للسن و 
كما ،)5,56(لغتويف اختبار الشروط ب،)4,79(تاختبار املصفوفاويف ،)6,15(ختبار التصنيفيف او )3,07(

.)4,04(ا وجدت فروق يف الدرجة الكلية لقيمة (ف) قدره

،)17(لصاحل)17-16لسالسل بني السن(نالحظ أن هناك فروق يف اختبار اهالختبار شفياملقارنة البعديةوبعد 

أما فيما خيص اختبار املصفوفات ،)15(لصاحل )17-15كان الفرق بني(أما فيما خيص اختبار التصنيف ف
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)17-16(الفرق بني  السنأما فيما خيص اختبار الشروط كان)17(لصاحل)17-16-17- 15(فكان الفرق بني

أي أن لالختبار ،)17لصاحل ()17-16ق بني السن (أما فيما خيص الدرجة الكلية فكان الفر ) ،17(لصاحل
صدق دالالت تقدم العمر عند عينة اإلناث ما عادا بعد التصنيف.

أ) املستوى الثالث الصورة(ذكاء يف أبعاد اختبار كاتل للإحصائيةذات داللة فروقوجود) 16(اجلدول رقموبني
قيمة باختبار املصفوفاتو ، )6.36(قيمة( ف) قدرها باختبار التصنيفيف كل منوالدرجة الكلية تبعا للسن

(ف) قدرهابقيمةيف الدرجة الكلية و )،7.16((ف) قدرها واختبار الشروط بقيمة،)7.51((ف) قدرها
هناك أننالحظ هدية الختبار شفيبعد املقارنة البعو الذي مل يظهر داللة،السالسلاختبار ماعدا ،)3.93(

) 15-16(اختبار املصفوفات فكان الفرق بنيأما ) 15لصاحل() 17-15بني السن(تصنيففروق يف اختبار ال

أما فيما خيص الدرجة )،17()لصاحل17.16اختبار الشروط فكان الفرق بني(أما، )17(لصاحل ) 16-17(و
.)17()لصاحل17.16الكلية فكان الفرق بني(

ماعدا فرع السالسل )  17(وعليه لالختبار قدرة متيزية فيما خيص تباين العمر عند العينة ككل لصاحل سن
ماعدا بعد ) 17(لسناإلناثوهناك قدرة متيزية عند عينة ) 15الذي كانت لديه القدرة التميزية لصاحل سن (

عند عينة الذكور. نه ال توجد لديه قدرة متيزية  لالختبارأفحني ) 15لصاحل سن (ف  الذي كان التصني

ما يعرف بالتغريات االرتقائية ميكن استخدامها يف اختبارات الذكاء وبالتايل عدم تزايد أوصدق متايز العمر إن
إذعميم هذا القول على االختبار بتقدم العمر يدل على عدم صدق االختبار لكن ال جيب تاألفراددرجات 

حتسني االختبار حبيث يصبح مقياسا متزايدا مع العمر ال حيدد لنا يف ذاته امليدان الذي يقيسه االختبار أن
كالمها وأحدمها أنعترب أنفمثال يظهر كل من الطول والوزن زيادة منتظمة مع تزايد العمر ومع ذلك ال ميكن 

).191: 2008،خرونآحطب و أبوس العمر(يمن مقاي

حبيث مت حساب ) 1968(مال صادق أق مع العديد من الدراسات كدراسة نتائج البحث احلايل تتفإن
األداءزيادة يف إىلطفال املرحلة االبتدائية واإلعدادية وتوصلت النتائج أدالالت الفروق يف املتوسطات بني 

عينات املراحل أداءبعد مقارنتها )1987(االختباري مع التقدم يف العمر،كما توصلت نادية السيد احلسين
فيما أما،لصاحل اإلعدادي)0,01(ووجدت هناك فروق عند مستوى داللة إعداديالتعليمية املختلفة ابتدائي 

استخدم مقياس متايز العمر يف املستوى اجلامعي حيث مت فقد )،2004(حطب وآخرونأبوخيص دراسة 
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ادة بزيادة حىت الرابعة ووجد زياألوىلالرتبية الفنية جامعة حلوان من الفرقة تطبيق املقياس الثالث على طلبة 
).2004أبو حطب وآخرون،الفرقة الدراسية(

تمع اجلزائري دراسة منوذجية على كما تتفق و  دراسة إعادة تكيف اختبار كاتل (السلم الثالث) على ا
)16(فروق متيزية بني الفئتني العمريتني أقل وأكثر منوجود )2001-2000(تالميذ ثانويات باجلزائر العاصمة 

سنة يف بعد السالسل والتصنيف واليت وجدت يف الدراسة احلالية تعود لصاحل )15(سنة لصاحل فئة أقل من 
)15(سن 

ماضينا يف سلوكنا احلاضر وكلما أثارنعكس أنناالذكاء يتأثر بعامل الزمن حبيث أنإىلوترجع هذه النتائج 
وعليه تقوم فكرة االختبارات املاضي زادت تبعا لتلك الفروق الفردية القائمة بني الناس،أحداثراكمت ت

).2000السيد،لعقلية وفقا لألعمار الزمنية(النفسية على حتديد املستويات ا

:رابعالمناقشة نتائج التساؤل-4
 (أ) بدالالت صدق تكوين فرضي (المقارنة هل يتمتع اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة

الطرفية)؟

)34,50(بلغت قيمة (ت) يف فرع اختبار السالسل عند الذكورفقد ) 17انطالقا من نتائج اجلدول رقم (

(ت)أما يف بعد فرع اختبار التصنيف كانت قيمة)،50,10(عند العينة ككل و ،)37,05(عند اإلناث و 
يليه بعد فرع اختبار و والعينة ككل على التوايلواإلناثلدى الذكور )،63,10)، (47,10()،42,85(

أنونالحظ لدى العينة ككل)18,54(واإلناثلدى )37,41(لدى الذكور و)9,81(املصفوفات و الذي بلغ
)،14,52(قيمة (ت)فبلغتأما بعد اختبار الشروط ،قيمة (ت) كانت منخفضة لدى الذكور مقارنة باإلناث

لدى الذكور )54,33()31,26(،)19,20(للدرجة الكلية لالختبار بلغت(ت)بالنسبةو )44,69) (32,94(
. والعينة ككل على التوايلواإلناث

الذين ميتلكون بشدة خاصية الذكاء واألفراد الذين ميتلكون األفرادزية بني يوعليه االختبار يتمتع بقدرة متي
درجات منخفضة يف الذكاء.
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ن يكو أنإىل افةباإلضاليت يقيسها ز بني طريف اخلاصيةيمن شروط صدق االختبار قدرته على التميإن
جلها أمع السمة اليت وضع من أخرىن ال تتداخل مسات أقادر على قياس ما وضع لقياسه و 

)2007االختبار(معمرية، 

ما يعرف بالصدق التميزي حمك داخلي، لكن أووحيسب هذا النوع من الصدق عن طريق املقارنة الطرفية 
املقارنة تكون وفق حمك داخلي وخيتار الباحث جمموعتني أنوجه هلذا النوع من الصدق بعض االنتقادات كون 

موعتني فقط باستخدام مقاي اإلحصائيةس الداللة يمتضادتني مث يقارن بينهما مستخدما فكرة تضاد ا
).2008، حطبأبوكون عبارة عن حتصيل حاصل(وبالتايل احلصول على الفروق ت

)، واليت افرتضت وجود فروق 1968صادق (أمالدراسة إليهتوصلت نتائج البحث احلايل تتفق ماإن
عدد السنوات اليت قضاها املتعلم يف التعليم املوسيقي األعلىويقصد بالتدريب ،األعلىلصاحل ذوي التدريب 

امي أم تفق ودراسةكما ت)،2004حطب وآخرون ، أبو( (ديندان لطيفة، هواري صارة، بوعسرية خضرة و
).2013(اخلري)

ا ختتلف عند إىلترجع هذه النتائج  واألداة ،األفرادكون االختبار يقيس مسة الذكاء اليت جند مستويا
إىلافةباإلضدرة على التميز بني األفراد املستخدمة يف هذا البحث واملتمثلة يف اختبار كاتل للذكاء لديها ق

حيث قام )  1986((Nenty)دراسة نينيت إليهأشارتكونه هذا االختبار متحرر من عامل الثقافة وهذا ما 
تمع األمريكي والنيجريي واهلنود، ملعرفة مدى تأثري التحيز  الباحث بتطبيق االختبار على عينات خمتلفة من ا

، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود اتفاق كبري يف وحسب الصدق التميزياالختبارالثقايف يف مفردات 
) .2008، (أبو جراد، مع الدراسة احلاليةنتائج االختبار

مناقشة نتائج التساؤل الخامس:-5

؟التوكيديالعامليالتحليلبطريقةاالختبارصدقمؤشراتهيما
التحليل العامليكانت نتائجحيث)04)، (03(رقموالشكل)،20()، 18(انطالقا من نتائج اجلدول رقم

الشكلخاللمنكما يظهربالبياناتاألولمقبولة للنموذجمالئمةاالحتماالت الكربىبأسلوب التوكيدي
كانت كالتايل: بني الفرعيةاالختباراتبنياملعياريةالدرجاتخاللمنمقبولةالتغايرمعامالتأن)3(رقم

فرع اختبار املصفوفات وفرع اختبار الشروط وبني،0.44فرع اختبار التسلسل وفرع اختبار املصفوفات =
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وبني فرع اختبار التصنيف وفرع اختبار ، 0.14=وبني فرع اختبار التصنيف وفرع اختبار املصفوفات ،0.37=
0.12الشروط =
علىيدلمماالسالسل، التصنيف، والشروطاختبار املصفوفات،ملؤشراتمقبولةتشبعاتهناكأنكما 

اقويةعالقاتتربطهاالسابقةالفروعكلألنالتقاريبالصدقعلىالفروع األربعةأوالعواملمتتع اليتمبؤشرا
يف عامل التصنيف والفقرة ) 1(يف عامل السالسل والفقرة رقم ) 13و12(ما عدا الفقرة رقم .لقياسهاوظفت

).13.12.11(رقم 

كانت بالعامل العاماملستوى الثالث الصورة (أ) شبع اختبار كاتل للذكاءبتفيما خيص النموذج الثاين واملتعلق أما
مؤشرات معباملقارنةبكثريأفضلالثانيةالدرجةمنالتوكيديالعامليللنموذجحسن املطابقةمؤشرات

األوىلنموذج العاملي من الدرجة ال
العام الذكاء  على عامل السالسل بالقيمة اهلرميالعاملتأثريأن) 4(رقم الشكلخاللمنيظهركما

) 0.48(وعامل الشروط بقيمة )، 0.40وعامل املصفوفات بقيمة () 0.35) وعامل التصنيف بقيمة (0.44(
Generalالعام بالعامل(أ)تشبع اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة إىلد هذه النتائج ر وميكن 
Factor: عامل يقوم على حتليل مصفوفة االرتباط ويوجد يف مجيع االختبارات اليت ختضع للتحليل "وهو

)، وهذا حسب سبريمان صاحب هذه النظرية والذي يتضمن عامال عاما يشارك  فيه 1981(عطوف،"العاملي
)2015،(امطانيوساإلحصائي النشاط العقلي املعريف مجيعا، وقد اعتمدت هذه النظرية على التحليل أوجه

Raymondمع العديد من الدراسات كدراسة رميوند كاتل تتفقنتائج الدراسة احلالية إن
CattellBernard)1963،1961 (اليت أجرها   أخضع  اختبار كاتل لسلسلة من الدراسات العاملية

كاتل وتوصل إىل استخراج عامل عام تتشبع به االختبارات الفرعية املختلفة، ولقد تراوحت معامالت ارتباط 
)واليت 1968مال صادق (أودراسة )، 2015(امطانيوس،) 0.99و0.53(بنياالختبارات الفرعية بالعامل العام ما

و أة سواء كان ذلك يف العامل العام الدرجة الكلياحلصول على تشبعات لالختبارات الفرعية و إىلتوصلت 
( إبراهيم غنيم وآخرون حممدودراسة)،2004أبو حطب وآخرون،(اليت مت احلصول عليها األخرىالعوامل 

، وتوصل الباحث إىل أن نتائج وهي عبارة عن دراسة عاملية الختبار كاتل للذكاء ورافن، )2011-2012
اختبار كاتل املقياس الثالث يف البحث ال ختتلف مع نظرية سبريمان يف عدد العوامل بعد إجرائه للتحليل 
العاملي بطريقة املكونات األساسية، حبيث كان هناك تشبع االختبارات الفرعية األربعة املكونة لالختبار على 

).2012- 2011، و آخرونغنيمالعام (يقيس العامل عامل واحد مما يبني أن االختبار 
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مناقشة نتائج التساؤل السادس: -6
ما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) طريقة إعادة االختبار؟

والثاين الختبار كاتل للذكاءاألولبني التطبيقني امالت االرتباطمعأن)03(نتائج اجلدول رقم تظهر 
لدى العينة  ) 0,52-0,34(وبني اإلناثلدى ) 0,50- 0,33(لدى الذكور وبني )0,60-0,35(بنيتراوحت

.)0,01(عند إحصائيةككل وكلها ذات داللة 

طرق حساب الثبات ويف هذه الطريقة يتم احلصول على عينة أهماالختبار من إعادةأسلوبيعترب ثبات 
مث حيسب معامل األفرادأداءفرتة يتم احلصول على عينة جديدة من رور معدوب،األفرادجمموعة من أداءمن 

علىالطالبأداءاستقرارعلىمؤشرااالختبارإعادةطريقتعتربو ).2007(فرج ،االرتباط بني التطبيقني
تطبيقهمراتيفاالختبار

)326(مقدرة حبوايل األفرادويف هذه الدراسة قام الباحث حبساب الثبات بإعادة االختبار على عينة من 

االختبار يتمتع بدرجة أنفراد ووجدعاد تطبيق االختبار على نفس األأد مرور مدة زمنية مقدرة بشهرين  بعو 
ىل االخنفاض إا متيل أالشروط يف عينة الذكور فقط، كما مقبولة من الثبات بإعادة االختبار ماعدا اختبار 

التقليدية.باملقارنة مع اختبارات الذكاء 

والذي )1963،1961لرميوند كاتل (األصليةدراسة النتائج البحث احلايل تتفق مع العديد من الدراسات ك
)،2015(امطانيوس،) طالب أمريكي200من أداء عينة ()0.68() إىل 0.51تراوحت معامالت الثبات من (

إلى 0.43(وحت معامالت الثبات بني ) ترا2006- 2005(دراسة عبد اهللا املهدي  صوان كما تتفق ودراسة

0.78(.

املالحظ من خالل سرد الدراسات السابقة حول الثبات بإعادة التطبيق لالختبار كاتل للذكاء املستوى إن
عامالت الثبات  مأنالثالث هي قليلة جدا حسب حدود اطالع الباحث وخاصة يف املستوى الثالث، كما 

.ضكانت متيل لالخنفا

أو ما يسمى بعامل التخمني  تعرض إجابات املفحوص إىل عامل الصدفة واحلظ إىلالنتائجومرد هذه 
جابة صحيحة من جمموعة من االختيارات قد يؤدي  إىل إن اختبار كاتل هو اختيار أذا علمنا إخاصة 

ليست ، كما أن إجابات املفحوص خالل احملاولة األوىلباراخنفاض معامالت الثبات بإعادة تطبيق االخت
ذه احملاوالت (شحاتةنفسها خالل احملاولة الثانية وبالتايل يتأ ).2014:107، ثر الثبات 
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كما أن الفروق الفردية يف عينة األفراد اليت طبق عليهم االختبار كاحلالة النفسية  والصحة لألفراد ومستوى 
والصحة ومستوى الذكاء يؤدي إىل تذبذب ذكائهم  تؤثر على ثبات االختبار حيث أن تذبذب احلالة النفسية 

).108: 2014،أداء األفراد على االختبار (شحاتة

على ثبات االختبار فقد ن تؤثرأول والثاين هي بدورها ميكن الزمنية الفاصلة بينا التطبيق األن املدة أكما 
وخالل مدة زمنية ) 0.80ن يف دراسة كاتل كانت معامالت الثبات تقدر ب(أ) 2004رون،حطب وآخأبوذكر(

)0.53(قصرية وعندما تطيل املدة الزمنية قدرت ب

مناقشة نتائج التساؤل السابع: -7
ما مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقة الصور المتكافئة ؟

فراد على اختبار كاتل ألداء اأمعامالت االرتباط بني نالحظ أن) 04(انطالقا من نتائج اجلدول رقم
والعينة ككل واإلناثلدى كل من عينة الذكور للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ) والصورة(ب) غري دالة 

ع اختبار ما عادا فر على التوايل، )0,27و-0,04) و(0,17-0,01و() 0,41و-0,02(تراوحت ما بني حيث 
فرع اختبار الشروط و ،لدى الذكور)0,41(معامل ارتباط حيث بلغعلىأالتصنيف الذي ظهر عنده 

فرع اختبار و ،اإلناثلدى )0,05عند مستوى داللة ()0,17و0,16(املصفوفات حيث بلغ معامل ارتباطهما و 
لدى العينة ككل.)0,27(التصنيف الذي بلغ معامل ارتباطه 

عادة تطبيق إوبات اليت تواجه الباحث يف ثبات تعترب طريقة الصور املتكافئة طريقة تستعمل لتجنب الصع
وىل وصيغة يف املرة الثانية مث صيغة يف املرة األفراد بصيغتني،وتتلخص هذه الطريقة يف اختبار األاالختبار 

)2011(عبد اخلالق، حيسب معامل االرتباط بني الصيغتني

ولقد استخدم الباحث ثبات الصور املتكافئة من حساب معامل االرتباط بني الصورتني (أ)و(ب) لالختبار  
عامالت ارتباط ىل وجود مإولقد توصل الباحث فرد،)305من (فراد مكونة كاتل للذكاء ومها على عينة من األ

تل املستوى الثالث بني(أ)و(ب) ماعدا ة وغري دالة يف معظم فروع اختبار  والدرجة الكلية  لالختبار كاضمنخف
ناث والتصنيف الذكور والعينة ككل وعليه فان اختبار كاتل املستوى اختبار الشروط واملصفوفات عند اإل

تتمتع بثبات صور متكافئة منخفض.(أ)الثالث الصورة 
ة منخفضة ومل يشر الصور املتكافئنتائج الدراسة احلالية تتفق مع دراسة كاتل الذي وجد معامالت ثبات ب

وختتلف هذه الدراسة مع دراسة نادية السيد حسين )، 2004حطب وآخرون،أبوىل قيمة هذه االرتباطات (إ



مناقشة النتائجو : تفسري الفصل السابع

196

بالنسبة للصور املتكافئة و )0.58و0.57(وقد وجدت الباحثة أن االختبار يتمتع بثبات تراوح بني )1987(
وهو )0.79() الذي وجد  الثبات بالصور املتكافئة وقدر ب 2004- 2003دراسة فؤاد أبو حطب وآخرون (

).2004حطب وآخرون،أبو،  ()0.01(دال عند مستوى داللة 

صعوبة البنود  هولة و ن معامل سأذ إىل تباعد مستوى صعوبة البنودإن تعود أن مرد هذه النتائج ميكن إ
ا فإذا كان هناك تباين وتباعد )،50إلى 40(بني ترتاوح ما يف معامل الثبات من حيث السهولة والصعوبة فإ

ادعة والطويلة تقلل من سئلة الغامضة واخلن األأكما )،2007مل الثبات (معمرية، تؤدي إىل اخنفاض معا
يتفق وهذا ما)،2014، يها تزيد من معامل الثبات (شحاتةأما البنود الواضحة واملوضوعية القصرية فالثبات، 

يت على مناقشته.أمل السهولة والصعوبة والذي سوف ناملتعلق مبعاونتائج السؤال 
لتعب الذي ينال من رهاق وات يف اخنفاض معامل الثبات هي اإلثر أأن تكون قدن من العوامل اليت ميكن إ

وبالتايل تطبيقن الطريقة املعتمدة يف الثبات بالصور املتكافئة هي طريقة الفورية،أذا علمنا إاملفحوص خاصة 
مقياسني خالل جلسة واحدة.

مناقشة نتائج التساؤل الثامن: -8
ما مستوى ثبات  اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقة التجزئة النصفية ؟-

رتاوح كانت معامالت االرتباط بعد تصحيح الطول بسبريمان براون  ت)22(انطالقا من نتائج اجلدول رقم 
والعينة ككل.واإلناثلدى كل من الذكور )0,72-0,48(و)،0,77-0,57بني (، و)0,76-0,45(مابني

فردي وزوجي  وهذا مراعاة ىل نصفنيإية وذلك بتقسيم بنود االختبار استعمل الباحث ثبات التجزئة النصف
ن اختبار كاتل أذا علمنا إإلرهاق وامللل وعامل الوقت خاصة ثري العامل الدخيل واملتمثل يف التعب واألعدم ت

لقد توصلت و ، للذكاء يعتمد على الوقت وبالتايل يتوازن اجلزئيني مث صحح الطول مبعادلة سبريمان براون 
بثبات جتزئة نصفية مقبول.(أ)ىل متتع اختبار كاتل املستوى الثالث الصورة إالدراسة 

فقد أنتج )1963،1961(رميوند كاتلتتفق نتائج الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات كدراسة 
السيد وتتفق ودراسة نادية )،2015) (امطانیوس،0.68) إلى (0.51(معامالت الثبات نصفية تراوحت من 

والذي )0.84و0.56(ىل ثبات للتجزئة النصفية  والذي كان يرتاوح بني إاليت  توصلت )1987(حسين 
).2004أبو حطب وآخرون،()0.94(ىل معامالت  التجزئة النصفية املقدر ب إتوصلت 
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امل يؤثر يف ثبات االختبار طول اختبار كاتل املستوى الثالث الصورة .أ. وهو عىل إالنتائج ميكن مرد هذه
ارتفع معامل د املفردات) ما زاد طول االختبار (عدلفكمفردة، نيعدد البنود املكونة له تقدر خبمسن أعلما 
).82: 2004، وذلك ألن االختبار األطول أكرب متثال للخاصية أو السلوك املراد قياسه (إمساعيل،الثبات

حبيث بلغت عينة التقنني ن تزيد من ارتفاع ثبات التجزئة النصفية أن حجم العينة  وجتانسه ميكن إ
نس العينة من حيث كل املتغريات: اجلنس، ن من العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف الصدق هو جتاأذ إ)، 1112(

)2007املستوى التعليمي، الوسط احلضري، ....اخل. (معمرية،

مناقشة نتائج التساؤل التاسع:-9
مستوى ثبات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ )  بطريقة بثبات االتساق ما-

الداخلي بمعادلة ألفا لكرونباخ ؟
ار كاتل ختبفا كرونباخ اللمعامالت ثبات  االتساق الداخلي ألأن )23(نتائج اجلدول رقميتضح من خالل 

ناث عند عينة اإل، و )0,73-0,17كور تراوحت ما بني (وفروعه عند عينة الذ (أ)املستوى الثالث الصورة
).0,71-0,27تراوحت ما بني (عند العينة ككلو ) 0,69-0,55تراوحت ما بني (

لفا كرونباخ واليت تعتمد يف االختبارات النفسية متعددة البدائل من أقد اعتمد يف هذه الدراسة معادلة ل
.ا. هو اختيار بديل من جمموعة من ن اختبار كاتل املستوى الثالث الصورةأالثالثي واخلماسي، وحبكم التدرج

اختبار كاتل ىل متتع إوقد توصلت الدراسة )، 2011،(عالمكرونباخفا  ألالبدائل اعتمد الباحث على ثبات 
لفا كرونباخ ،لكن الدراسات اليت تناولت هذا النوع من الثبات قليلة جدا لذا سوف أمبستوى مقبول بثبات 
لفا كرونباخ لالختبارات الذكاء املتحررة من عامل أراسة احلالية ببعض معامالت ثبات حناول مقارنة نتائج الد

الثقافة.
دف .لي وآخرون (دراسة احلالية مع دراسة البيذ تتفق الدإ ىل حساب اخلصائص إت) واليت كانت 

السيكومرتية الختبار الذكاء الغري اللفظي يف جمتمع اإلمارات العربية املتحدة من الباحث حممد البيلي وماهر 
سة الكلية والفئات ىل ثبات االتساق الداخلي مبعادلة آلفا لكرونباخ لعينة الدراإت) وتوصل .أبو هالل (د

ودراسة عبد احملسن بن رشيد املبدل واملعنون )0.90العمرية املقسمة، ووجد معامل ثبات عايل قدر ب (
ثبات اتساق داخلي مرتفع مقدر ال إىلوالذي توص)2003تاهات بورتيوس(بدالالت صدق وثبات م

).0.82(ب
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ىل عدة عوامل تتعلق إلفا كرونباخ يرجع أبار كاتل على مستوى مقبول بثبات ن نرجع  حصول اختأوميكن 
بالثبات بصورة عامة وثبات االتساق الداخلي بصورة خاصة كطول االختبار وعدد مفرداته ويعرب عن مدى 

ن أ)كما ميكن 2011ختبار (عالم،دىن ملعامل ثبات درجات االاملفردات كما انه يعطي القيمة األجتانس هذه 
دة الزمنية حملدد لإلجابة على االختبار، فاألفراد خيتلفون يف سرعة أدائهم، ثر ثبات االتساق الداخلي باملأيت

ا مرتفعة مقارنة باالختبارات اليت متنح متسعا من الوقت، وعليه ينبغي  فاختبارات السرعة تكون معامالت ثبا
ء االختبار، مث أن نربط االختبار بوقت حمدد  فمعامل الثبات يظل مرتفع بزيادة الوقت الذي يستغرقه إجرا

)، واختبار كاتل للذكاء خيضع لعامل الوقت وكل فرع حمدد له وقت 2007ينخفض الثبات بطول املدة(فرج، 
زمين معني وحمدد.

مناقشة نتائج التساؤل العاشر:-10
سهل هل تدرج مفردات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) تدرج منتظما من األ-

ولى ثانوي؟بالنسبة ألداء تالميذ السنة األاألصعبى إل
ن قيم معامالت الصعوبة لفرع اختبار أيتبني)27)و(26)و(25)و (24(من خالل نتائج اجلدول رقم

-0.10(فقد تراوحت ما بنيعينة اإلناثأما)،0.90-0.08( السالسل لدى عينة الذكور تراوحت ما بني

قيم معامالت املصفوفات تراوحت فرع اختبارماأ)،0.89-0.09بني(ولدى العينة ككل تراوحت ما )،0.88
)،0.91-0.37( وما بني ،اإلناثلدى )،0.90-0.37(ما بنيلدى الذكور و)0.93- 0.36(ما بني الصعوبة 

لدى العينة ككل

ا ما تراوحت فقد اإلناثأماالذكور لدى)0.88- 0.40(تراوحت ما بني أما فرع اختبار التصنيف  معامال
)،0.87-0.41(ولدى العينة ككل تراوحت ما بني)0.86-0.41(بني

- 0.55(و،)0.86- 0.53(ما بني الذكورلدى عينةفرتاوحت قيم معامالت الصعوبة ما اختبار الشروط أ

.لدى العينة ككل)0.87- 0.54( واإلناثلدى )0.88

فعاليةإنحيثاالختبارات،بناء وتقننيلاملهمةالسيكومرتيةاخلصائصمنالفقراتصعوبةمؤشراتإن 
.فقراتالصعوبةو سهولة مبدىمباشربشكلتتأثراالختبارات

قة حساب معامل سهولة وصعوبة االختبار من طرق حتليل املفردات واليت تلعب دور مهم يف تعترب طري
ن تلعب املفردة دورا كبريا أحوصني فالسمة املراد قياسها جيب جابات املفإتبارات مرجعية املعيار وتؤثر يف االخ



مناقشة النتائجو : تفسري الفصل السابع

199

جابة عليها فراد اإلحد من األأيستطيع الو اليت أفراد فاملفردة اليت جييب عليها كل األيز،ييف القدرة على التم
ن تكون أامل سهولة وصعوبة املفردات وجيب لذا وجب حساب معال تفيد يف الكشف عن الفروق الفردية،

إىلالطالب)،لذا عمد2011(عالم،)0.55،045(اك اعتدال يف نسبة سهولتها وصعوبتها وترتاوح ما بني هن
ىل تدرج يف سهولة وصعوبة مفردات االختبار يف اغلب االختبارات إب معامل السهولة والصعوبة وتوصل حسا

الفرعية.

وهذا حسب دليل االختبار )2004- 2003(دراسة فؤاد أبو حطب وآخرون ن نتائج البحث احلايل تتفق و إ
دراسة نينيت ىل الصعوبة كما تتفق ودراسةإتبارات الفرعية تدرج من السهولة والذي وضع مفردات االخ

(Nenty))1986( وقد مت يف الدراسة استخدام أربع طرق خمتلفة لتحليل مفردات االختبار والتحقق من ،
حادي املعلم، وقد توصلت لة ومعامل السهولة والصعوبة ومنوذج راش أعدم حتيزها وهي: طريقة شينمان املعد

، )1999هشام فتحي(كما تتفق ودراسة)،2008ىل تدرج يف معامل السهولة والصعوبة (أبو جراد، إالدراسة 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل حترر تقديرات صعوبة القدرات من باقي مفردات االختبار.

.أ. وعليه انه  ىل متوسط ارتباطات مفردات اختبار كاتل املستوى الثالث الصورةإن مرد هذه النتائج تعود إ
).2011(عالم،العكس صحيح اد معه معامل الصعوبة وكلما قلكلما زاد االرتباط ز 

ستودارد حاول أنىل الصعوبة إن تتدرج من السهولة أيقس مسة الذكاء وهذه السمة جيب ن املقياسأكما 
G.D.stodaredن جيمع مفهوم الذكاء يف انه نشاط عقلي يتميز بالتدرج يف الصعوبة والتعقيد والتجريد أ

).2000:190السيد،واالبتكار والرتكيز ......(واالقتصاد والتكيف اهلادئ والقيم االجتماعية

وزمنها حمدد وهذه االختبارات تتدرج يف ن اختبار كاتل للذكاء من االختبارات اليت تعتمد على الوقت أكما 
معامل السهولة والصعوبة.

مناقشة نتائج التساؤل الحادي عشر:-11

هل تمتع مفردات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) بقدرة تميزية - 
للمفردة(معامل التميز)؟
لنا أن معامل التمييز لفرع اختبار السالسل يتضح) 31)، (30)، (29)، (28(من خالل نتائج اجلدول رقم

ييز يف و ظهر اقل معامل مت) 1-0,25عند اإلناث تراوح ما بني (و ) 1-0,37(الذكور تراوح ما بني عند
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ظهر و )،1-0.34( بنيوح معامل التمييز مالدى العينة ككل فرتاامالدى كل منهما )1,3,12املفردات رقم (
)0,45(قل من أمبعامالت متييز كلها جاءت  و )3,12، 1( مرقالفقرة ييز يف اقل معامل مت

حيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم لدى الذكور )1- 0,45(أما فرع اختبار التصنيف تراوح ما بني 
بني مالديهممعامالت التمييزرتاوحتفاإلناث، أما )13ما عادا املفردة رقم ()0,45معامالت متييزها (

جاءت )12ماعدا املفردة رقم ()0.45(حبيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم معامالت متييزها )،1- 0.41(
).0.45) وكلها جتاوزت( 1-0.46بني (رتاوح مافالعينة ككلأما)0.45مبعامل متييز أقل من (

معامالت متييزها حيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم)1-0,35يف فرع اختبار املصفوفات تراوح ما بني (و 
)،1-0.25بني( تراوحت معامالت التمييز مابينما االناث،لدى الذكور)5ما عادا املفردة رقم ()0,45(

ل من كانت أق)12و5ماعدا املفردة رقم (،)0.45اوزت قيم معامالت متييزها (حبيث أن مجيع املفردات جت
حيث أن مجيع املفردات جتاوزت قيم )1-0,43(ما بني لدى الذكور يليه فرع اختبار الشروط تراوح و )0.45(

لدى عينة )1-0.50بني (تراوحت معامالت التمييز ماو )6(ما عادا املفردة رقم )0,45معامالت متييزها (
.اإلناث

يف  حتليله ملفردات البنود كذلك على ما يسمي بالصدق التميزي للبنود حمك داخلي الطالبلقد اعتمد 
تميزية ن تتوفر يف مفردات اختبار معيارية املرجع وتعين القدرة الأمن اخلصائص املهمة اليت ينبغي والذي يعترب
)2011عالم،مكانية قياس الفروق الفردية بواسطة مفردات االختبار (إنه قدرة على أللبنود على 

ما عدا بعض )0.45ولقد بينت الدراسة قدرة االختبار على التميز فمعظم الفقرات جتاوزت معامل التميز (
والذي يعترب مؤشر على قدرة ليها،إشارة ناث والعينة ككل وسبق اإلدات واليت اختلفت بني الذكور واإلاملفر 

).2007املفردة على التميز (معمرية،

مر باملقرنة ذا ما تعلق األإتميز مؤشرا على صدق البنود خاصة و قدرته على الأحيث يعترب معامل التميز 
).2000،زمزميالطرفية يف السمة اليت يقيسها البند(
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نتائج هذه الدراسة تتفق مع بعض الدراسات القليلة اليت تناولت القدرة التميزية لالختبار كاتل للذكاء إن
إعداد(ديندان لطيفة، هواري صارة، بوعسرية املستوى الثالث الصورة.أ.،كدراسات اخلصائص السيكومرتية 

امي أم اخلري، ).2013خضرة و

فراد الذين ميتلكون درجات مرتفعة يف الذكاء ميزية للبنود بني األر القدرة التوعليه لقد راعى معد االختبا
به يرتاوح ن  معامل التميز الذي حنرجأمنخفضة يف الذكاء، ويشري جونسون واألفراد الذين ميتلكون درجات 

ار جله االختبأنه يعمل يف االجتاه الذي وضع من أن يكون موجبا وهذا دليل على أويشرتط فيه ) 1.+1-(بني
ويقرتب من الواحد وهي شروط حتققت اغلبها يف )0.45(كثر من أن يكون أن ال يساوي الصفر و أو 

(أ)للذكاء املستوى الثالث الصورةمعامالت متيز اختبار كاتل

مناقشة نتائج التساؤل الثاني عشر:-12

تباين هل هناك تباين في مفردات اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة ( أ ) (درجة -
المفردات)؟

يتضح لنا أن درجة تباين املفردات يف فرع اختبار ) 35)، (34)، (33)، (32(انطالقا من نتائج اجلدول رقم
أما)،0.24-0.07(تراوحت ما بنيلإلناثبالنسبة أما)،0.24- 0.08السالسل عند الذكور تراوحت ما بني( 

عند ) 0.24-0.11(فرع اختبار التصنيف تراوحت ما بنيأما يف)،0.24- 0.08تراوحت ما بني(العينة ككل
العينة ككل، لدى)0.24-0.10(تراوحت ما بنيواإلناثلدى )0.24-0.09تراوحت ما بني(والذكور

، ويف فرع ) 0.24-0.07)،  و(0.24-0.05و()0.24-0.08( ما بنيقيمهفوفات تراوحتيليه فرع اختبار املصو 
لدى كل )0.24-0.10) و( 0.24-0.11و()0.24-0.09( اختبار الشروط تراوحت درجة تباين املفردات ما بني 

.من عينة الذكور واإلناث والعينة ككل على التوايل

فكلما كان التباين ضعيف كلما ارتفع معامل ن تباين املفردة مرتبط مبدى سهولة وصعوبة االختبار،إ
) واملالحظ من خالل تباين 2001النفيعي،رتبط التباين بثبات االختبار(كس صحيح كما يالسهولة والع

، )0.10(ا متوسطة يف اغلبها ومعظمها جتاوزت أ.أ. لذكاء املستوى الثالث الصورةمفردات اختبار كاتل ل
الفقرات اليت قلت معامالت أن ت ثبات مقبولة نوعا ما، كما عطاء معامالإوهي قيم مقبولة سامهت يف 

عند الذكور ) 5(ناث والذكور واملفردة رقم ) يف بعد السالسل عند اإل1دة رقم(هي املفر ) 0.10(تباينها على 
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ىل ارتفاع معامل إوترجع اخنفاض معامالت تباينيها ) عند الذكور يف بعد الشروط،6واإلناث واملفردة رقم (
سهولتها.

ظهار الفروق إفراد و ردات االختبار على التميز بني األتعطينا مؤشرا على قدرة مفن نتائج الدراسة احلالية إ
الفردية بينهم.

ن الدراسات حول تباين مفردات اختبار كاتل تكون منعدمة على حسب حدود اطالع الباحث.إ

مناقشة نتائج التساؤل الثالث عشر:-13

؟عينة التقنينأداءمنالمستخرجةلالختباراألوليةالمعاييرهيام-
املستوى الثالث الصورة .أ.جزء خمصص للفروق يف اختبار كاتل للذكاء:ينيئجز اشتمل هذا التساؤل على 

ما اجلزء أ، األفرادوالتوزيع االعتدايل لدرجات ىل متغري اجلنس يف الدرجة الكلية واالختبارات الفرعية إتعود 
)الثاين فخصص للمعايري ( الدرجة اخلام والدرجة املعيارية ونسبة الذكاء االحنرافة 

(أ)ول الفروق في اختبار كاتل للذكاء المستوى الثالث الصورة الجزء األ-1.13

عند) -0.79() أن قيمة "ت" للدرجة الكلية يف االختبار بلغت 37(اجلدول رقميتضح لنا من خالل 
وكانت غري دالة.) 0.42(مستوى ثقة 

ىل متغري اجلنس الختبار كاتل للذكاء املستوى إيف الذكاء تعود ونستنتج من خالل ذلك أنه ال توجد فروق
الثالث الصورة ( أ ) 

وسطات الذكور مقاربة حبيث كانت متغري النوع (ذكور وإناث) ىل متإيه ال يوجد فروق يف الذكاء تعزى وعل
ويف بعد )، 3.95،4.03(يف بعد التصنيف،و ) 6.41،6.57(ناث يف بعد السالسلاإلملتوسطات 
متوسطات و ،) 17.62،17.60ويف الدرجة الكلية ()، 2.48،2.63(بعد الشروط)، 4.76،4.64املصفوفات(
على التوايل.) 10.33،10.55(ناث يف الدرجة الكلية على التايلالذكور واإل

ىل عدم وجود فروق يف اجلنسني إواليت توصلت ) 1968ال صادق(مأئج الدراسة احلالية تتفق ودراسة ن نتاإ
) 0.05(دالة عند ) 0.65(درة بيف االختبارات الفرعية والدرجة الكلية ماعدا اختبار الشروط بنسبة حرجة مق
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الدراسة مع السيد ، وختتلف نتائج هذه)2001- 2000(يشي جاللقر كما تتفق ودراسة،ناثلصاحل اإل
).2004خرون،آو حطب و أبناث.(لدى عينة اإلفضلية أىل وجود إلت توص)واليت1987(احلسيين

ناث) كون اجلنسني ينتميان إ(ذكور و ىل متغري النوعإروق يف اختبار كاتل للذكاء تعود وترجع عدم وجود ف
هو متحرر من عامل الثقافة ومبا .أ.الصورةن اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث أىل فئة عمرية واحدة كما إ

)2015ا(امطانيوس،أة املختلفة وحياول التخفيف من وطفيه اجلنس البشري ويبعد االنتماءات الثقافي

توفر خاصية )05)والشكل رقم (36عتدايل يالحظ من خالل اجلدول (االأما فيما خيص التوزيع 13-2
بقليل من أكثروهي قيمة )17.46(قيمة املتوسط احلسايب بلغت أناعتدالية توزيع درجات أفراد العينة ، حيث 

عند دراسة اعتدالية توزيع درجات )،15من املنوال الذي بلغت (كربوأ)،17الوسيط والذي بلغت قيمة (
غامن،()3و3- (وهي قيمة مقبولة لرتاوحها بني )،2.07(األفراد جند أن التوزيع معتدل مييل إىل التفلطح بقيمة 

2008 :91،(

الجزء الثاني المعايير(الدرجة الخام، الدرجة المعيارية ونسبة الذكاء االنحرافية) في اختبار كاتل 13-3
(أ)للذكاء المستوى الثالث الصورة 

حبساب املعايري وارتكزت املعايري على الدرجة اخلام والدرجة املعيارية ونسبة الطالبيف خطوة ثانية قام 
الذكاء االحنرافية واعتمد يف الدراسة احلالية على نفس املعايري السابقة الذكر املعتمدة يف دراسة مرتجم اختبار  

).2004حطب وآخرون(أبولفؤاد .أ.كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة

ومتثلت هذه املعايري يف :

الدرجة الخام:

ىل مرجع إىن وال مدلول هلا تفسريها حيتاج ا درجة ال معأعلى املفردة وعلى االختبار  كما وهي الدرجة 
).2007حمكي(معمرية،وأما معياري إ

الدرجة المعيارية:

املتوسط تقوم على الدرجة اخلام،داء عينة كبرية وهي أداء فرد واحد يف ضوء أوهي درجة تقوم على تفسري 
)2007،احلسايب واالحنراف املعياري.(فرج
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نسبة الذكاء االنحرافية

باحث قام ال،ىل متغري اجلنسإروق يف اختبار كاتل للذكاء تعود نه مل توجد يف الدراسة فأوعلى الرغم من 
ناث باإلخرى خاصةأبوضع معايري خاصة بالذكور و 

بينما )،44.2(نيبتراوحت ماعينة الذكور لدىالدرجة اخلام )39) و (38(اجلدول رقمانطالقا من نتائج 
الدرجة اخلامأما. )167.14،61.48(بينما نسبة الذكاء االحنرافية، )2,41،4.2-بني (الدرجة املعيارية تراوحت ما

بينما نسبة )2,48،4.48-(بني بينما الدرجة املعيارية تراوحت ما)،44.4بني(ناث تراوحت ماعينة اإللدى
)60,36،176.94(الذكاء االحنرافية

تمع إ تمع اجلزائري ختتلف عن معايري ا بو أاملصري واملتمثلة يف دراسة فؤاد ن املعايري على ا
وجود فروق ىل إالذي توصل )2001- 2000(قرشيشي جاللنتائج هذه الدراسة تتفق ودراسة)،2004حطب(

تمع األمريكي باالعتماد على الدليل  تمع اجلزائري وا يف اختبار كاتل للذكاء تعود إىل عامل الثقافة بني ا
التطبيقي الختبار كاتل للذكاء اليت أظهرت نتائجها اختالف يف املعايري املئينية للعينة الكلية يف البيئة االجنليزية 

معايري خاصة بالبيئة )2006-2005()، كما وضع عبد اهللا املهدي  صوان 1989واملصرية والسعودية (الساحلي،
الليبية.

نه يوجد أال إللذكاء التحرر من عامل الثقافة نه من الرغم من حماولة اختبار كاتلأىل إن مرد هذه النتائج إ
اليت متيزه عن بعض الرواسب الثقافية اليت تؤثر يف االختبارات النفسية ولكل جمتمع عاداته وتقاليده 

).2015،غريه(امطانيوس

فاالختبارات النفسية املصممة للثقافات الغربية عند ترمجتها مباشرة إىل لغات عربية ال حتافظ على درجة 
).2013مقبولة من الصالحية (بوسامل،

ما كعدادهاإاتل للذكاء حسب اجلداول اليت مت لذا وجب وضع معايري خاصة بالبيئة اجلزائرية لالختبار ك
اس ستانفورد صل مقيتبارات الذكاء واليت حددها يف األكلينيكي الشائع يف اخميكن االعتماد على التصنيف اإل 

وهو موجود يف قائمة املالحق.)2004خرون،آو حطب و بأبينه(
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خاتمة

األوىلعلى تالميذ السنة .أ.تقنني اختبار كاتل للذكاء املقياس الثالث الصورةإىلهدف البحث احلايل 
سعيدة، تيارت).،ثانوي جبهات الغرب اجلزائري (سيدي بلعباس

.أ.تطبيق اختبار كاتل املستوى الثالث الصورةإمكانيةؤالت تدور حول اانطلقت الدراسة من جمموعة من التس
بلعباس، سعيدة، واليات (سيدياذ  كل مناختومت على البيئة اجلزائرية وباخلصوص اجلهة الغربية من البالد.

عرب كامل ) تلميذ وتلميذة حىت يتم تعميم النتائج 1112من (قوامهاتيارت) جماال للبحث، وذلك على عينة  
القطر الوطين.

يلي:ماإىل.أ.تقنني اختبار كاتل املستوى الثالث املقياس الثاين الصورةعمليةمن خاللوتوصل الطالب

بعد تطبيقه على تالميذ ..أاملستوى الثالث الصورةبار كاتل للذكاءختمقبولة الوجود مؤشرات صدق- 1
وذلك من خالل:يف التحصيل الدراسيالتنبؤيةثانوي مع اخنفاض يف القدرة أوىلالسنة 
فرضي التكوين الصدقصدق التحليل العاملي التوكيدي، صدق االتساق الداخلي، صدق احملك،- 

.(املقارنة الطرفية)
بعد تطبيقه على تالميذ ..أوجود مؤشرات ثبات مقبولة الختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة- 2

ثانوي وذلك من خالل:أوىلالسنة 
، الثبات بطريقة التجزئة النصفيةالثبات،بطريقة الصور املتكافئةالثبات،االختبارإعادةطريقة بالثبات - 

.الداخلي مبعادلة ألفا لكرونباخاالتساقبطريقة بثبات 
وفقا ملعامل السهولة والصعوبة..أ.تتدرج مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة- 3
بقدرة متيزية..أ.للذكاء املستوى الثالث الصورةتتمتع مفردات اختبار كاتل - 4
بتباين مقبول..أ.تتمتع مفردات اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة- 5
).وإناثمتغري اجلنس (ذكور إىلتعود .أ.ال توجد فروق اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة- 6
) سنة ممن أداء عينة التقنني.17- 16-15للمراحل العمرية (األوليةاستخراج املعايري - 7

عدم االعتماد على اختبار كاتل يف الكشف عن بيوصي الباحث إليهاوعلى ضوء النتائج املتوصل -
أياالختبار يقيس الذكاء السائل ، ذلك أن يف مادة الرياضياتالتحصيل العام و التحصيل الدراسي 
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بالثقافة والتعلم يتأثرتقيس الذكاء املتبلور الذي الالوراثي ، وعليه ميكن االعتماد على اختبارات نفسية
والتدرب.

لقياس الذكاء  أخرىتدعيم استخدام اختبار كاتل للذكاء باختبارات 

والقيام ،األخرىئات العمرية ن مع تقنني مستوياته اخلاصة بالفكما يوصي بتعميم عملية التقنني بباقي مناطق الوط
وكسلر وبينهاختبارلقياس الذكاء كأخرىبتكيف وتقنني اختبارات 
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التوصيات:

: الطالب من خالل البحث التايل نقرتح التوصيات التاليةانطالقا من النتائج اليت توصل إليها 

الذكاء لكاتل تطبيق دراسة ملعرفة العالقة بني الذكاء ومواد دراسية أخرى غري مادة الرياضيات باستخدام اختبار - 
املستوى الثالث الصورة (أ).

تقنني مقياس كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ) يف البيئة اجلزائرية على واليات الوسط والشرق اجلزائري - 
وعلى عينات أكرب.

لقياس الذكاء املتبلور.أخرىعد تقنينه لقياس الذكاء السائل واالعتماد على اختبارات ماد على اختبار كاتل باالعت- 
تقنني وتكييف اختبارات ذكاء أخرى كاختبار بينيه النسخة اخلامسة وتوسيع نطاق استخدامها بيداغوجيا وتربويا - 

.
القيام ببناء وتصميم اختبارات ذكاء حملية لكل املستويات والفئات واملراحل التعليمية املختلفة واالستفادة منها من - 

ة والتعليمية ألجل التقييم والتقومي والتوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين والصحية لغرض قبل املؤسسات الرتبوي
التشخيص.

توسيع جمال البحث اجلغرايف والبشري ليشمل كل القطر اجلزائري ومجيع الفئات العمرية لتعميم النتائج املتحصل - 
عليها.

قاء والتوجيه أو التشخيص والكشف عن ذوي التوعية بأمهية اختبارات قياس الذكاء ملا هلا دور يف االنت- 
االحتياجات اخلاصة من ذوي الذكاء املنخفض واملتفوقني عقليا وبطيئي التعلم وذوي اضطرابات التعلم ... اخل، 

م العقلية.   م ومنحهم الرعاية الكافية والالزمة حسب ما تسمح به قدرا بغرض التكفل 
ات (تقنني، تكييف وتصميم االختبارات )، والقياس النفسي بشكل عام.منح االهتمام الكايف ملثل هذه الدراس- 
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عامل الكتب.: القاهرة. اجلزء األول، علم النفس املعريف.)2004(.عبد املنعم أمحد ، يالدردير -
مصطفى .تر:تكيف االختبارات الرتبوية والنفسية للتقييم  عرب الثقافات.)2006(دونالد وآخرون،-

مكتبة العبيكان.:ربية السعوديةاململكة الع.عشوي 
علم النفس التجرييب املعملي أطره النظرية وجتاربه املعملية يف .)1997(.عبد الفتاح حممد،دويدار-

املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع.:اإلسكندرية.ات العقليةالذكاء والقدر 
م) تقنني اختبار املصفوفات املتتابعة 2000- ه1419عبد الرمحن .(معتوق عبد الرمحن،زمزمي-

معاهد األمل للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية، امللون جلون رافن على الطالب الصم يف
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى السعودية.

عامل : القاهرة.دراسات يف الصحة النفسية واإلرشاد النفسي.)2003(.حامد عبد السالم ،زهران-
الكتب.

التحليل العاملي التوكيدي ملقياس االكتئاب والقلق والضغط النفسي ).2016زياد، رشيد.(-
dass21).80- 59).3.جملة سلوك.

تقنني أويل الختبار رافن للمصفوفات املتتالية على عينة من ذوي .)2008ندى (،الساحلي-
رسالة ماجستري يف الرتبية،كلية الرتبية.االحتياجات اخلاصة للجمهورية العربية السورية،

.دار الفكر. عمان: صالح الدين حممود، عالم. تر:القياس النفسي)،2015(.، آناستازي-
اء كراسة األسئلة اختبار كاتل لذك.)1970(.عبد السالم، عبد الغفارو محد عبد العزيز أ،سالمة-

دار النهضة العربية.:القاهرة.املقياس الثاين
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على املوهبة والتفوق نافذة ،الذكاءات املتعددة.)2010(ابراهيم.عبد الواحد يوسف،سليمان-
املكتبة العصرية..القاهرة:واإلبداع

دار الفكر العريب.. القاهرة.5ط.الذكاء.)2000(.فؤاد البهي ،السيد-
.االسكندرية:تعلم الرياضيات نظرية وتطبيقالذكاءات املتعددة و .)2008(.دان ممدوحمح،الشامي-

مكتبة األجنلو املصرية.
دار املسرية.:عمان. 5ط. قياس الشخصية.)2014حممد ربيع (،شحاتة -
دار املسرية.: عمان. علم النفس الشخصية.)2013حممد رييع (،شحاتة -
توزيعها،الفروق الفردية ، تأليف أعضاء هيئة- تعريفها- الفروق الفردية طبيعتها.(دت).الشرقاوي-

.26- 1. كلية الرتبية ،جامعة عني الشمس.التدريس بقسم علم النفس الرتبوي
جامعة عني : القاهرة. لفردية وأصول القياس النفسيالفروق ا)،2005(.فتحي مصطفي،الشرقاوي-

الشمس.
املقياس .تحرر من التأثري الثقايف لكاتلتقنني اختبار كاتل امل.)2006عبد اهللا املهدي (،صوان-

ليبيا.،جامعة املرقبالثالث، رسالة ماجستري، غري منشورة ، كلية اآلداب والعلوم،
مؤسسة شباب اجلامعة.: اإلسكندرية.أساسيات يف علم النفس الرتبوي.)2006(.طارق ،ك-
عامل املعرفة.:الكويت.اين اجتاهات معاصرة وقضايا نقديةالذكاء اإلنس.)2006حممد (طه، -
ااالختبارات النفس. )1996(،فيصلعباس- ا وإجراءا دار الفكر العريب.. القاهرة:ية تقنيا
دار املعرفة.. القاهرةاألبعاد األساسية للشخصية.)2011(.أمحد حممد ،عبد اخلالق -
دار املعرفة اجلامعية.:اإلسكندرية.3ط.الشخصيةاستخبارات.)2011(.أمحد حممد اخلالق،عبد -
املعرفة اجلامعية.داراإلسكندرية: .قياس الشخصية.)2010(.أمحد حممداخلالق،عبد -
ببعض مسات الشخصية لدى الذكاء السائل والتحصيل الدراسي وعالقتهما .)2011(.رمحة،عزيزة-

.361- 321)،2+1(27جملة جامعة دمشق، .طلبة دمشق
دار :بريوت.واالعتدالطرف اختبارات القدرات العقلية بني الت.)1981(.حممود ياسني ،عطوف-

األندلس.
). القياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريسية.عمان:دار 2007عالم، صالح الدين حممود.(-

املسرية.
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تطبيقاته التقومي الرتبوي والنفسي أساسياته،القياس و ).2011(.صالح الدين حممودعالم،-
دار الفكر العريب للنشر والتوزيع.:قاهرةال.5ط.توجيهات املعاصرة و 

.عمان: دار 4واملقاييس الرتبوية والنفسية.طاالختبارات). 2014عالم، صالح الدين حممود.(-
الفكر.

. القياس النفسي بني النظرية والتطبيق.دار املعرفة اجلامعية.)1998عوض، عباس حممود.(-
.مكتبة األجنلو املصرية.االسكندرية:الذكاء كيف تنمي ذكاءك.)2010حممد حسن (،غامن -
عامل .القاهرة:والرتبوية نظريا وعمليااإلنسانيةالتحليل العملي يف العلوم .)2013(.حاج،غامن-

الكتب.
عامل :القاهرة.فس املدرسي حبوث ومقاييس معاصرةعلم الن.)2009(.حجاج وآخرون ،غامن-

الكتب.
القاهرة: عامل الكتب.spssاالخصاء الرتبوي يدويا وباستخدام ).2008غامن، حجاج.(-
)، دراسة عاملية 2012عبد الفتاح (إميان،السيد،كرميان عويضة منشار،إبراهيمحممد ،غنيم-

، )97(لالختبار كاتل ورافن للذكاء لدى طالب املرحلة الثانوية، جملة كلية الرتبية ببنها السعودية، ا
281_306.

دار أسامة للنشر والتوزيع.     .عمان.املعريفعلم النفس .)2010(.عبد اهلادي ،فخري-
دار الثقافة.: القاهرة . الذكاء ورسوم األطفال.)1996(.فرج، صفوت-
مكتبة األجنلو مصرية..االسكندرية: 6ط.القياس النفسي،)2007(.فرج، صفوت-
تمع اجلزائري،إعادة تكييف اختبار  .)2001(.جالل ،شييالقر - كاتل لذكاء السلم الثالث على ا

جامعة ،علم النفس،قسمماجستري.رسالةتالميذ ثانويات اجلزائر العاصمةدراسة منوذجية على 
اجلزائر.

أعضاءتأليف.نظرية العاملني)- التحليل العامليالنظريات العاملية (.(دت).خمتار امحد،الكيال-
.68- 55جامعة عني الشمس، هيئة التدريس بقسم علم النفس الرتبوي،كلية الرتبية،

ى عيسى سعد ووليد مراد عل. تر: لتعلمالذكاءات املتعددة وأساليب اتكامل.)2006(.ماسون -
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.:اإلسكندرية.سيد امحد خليفة
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صدق وثبات اختبار املتاهات بورتيوس، دراسة على .)2003(.عبد احملسن ابن رشد ،املبدل-
رسالة ماجستري، قسم علم النفس،كلية .ملرحلة االبتدائية مبنطقة الرياضطالب الذكور املنتظمني يف ا
الرتبية، جامعة امللك سعود.

اجلامعية.دار املعرفة.وقياسها،دون طبعةصهائخصاالقدرات العقلية.)2010(.وجيه، إبراهيمحممود-
والباحثني يف علم أساسيات القياس النفسي وتصميم أدواته لطالب .)2012بشري (،معمرية-

دار اخللدونية للنشر والتوزيع.:اجلزائر.النفس والرتبية
القياس النفسي وتصميم أدواته للطالب والباحثني يف علم النفس .)2007(.بشري ،معمرية-

منشورات دار احلرب.:اجلزائر.2ط.والرتبية
دار :القاهرةالكلي.واختبارات الذكاء يف ميزات نظرية الذكاء مقاييس).2010.(أمحد ،مغريب-

الفكر للنشر والتوزيع.
اذج من املقاييس اإلحصاء والقياس النفسي الرتبوي مع من.)2011(.عبد احلفيظ ،مقدم-

ديوان املطبوعات اجلامعية.:اجلزائر.3ط.واالختبارات
حيتها لقياس الروائز الغري مشبعة ثقافيا و اجتماعيا و مدى صال.)2001-2000(خمتار،مقسم-

أطروحة لنيل  شهادة الدكتوراه يف االنثروبولوجيا، قسم رائز رسم الرجل منوذج،. ذكاء الطفل اجلزائري
جامعة سيدي بلعباس.العلوم االجتماعية،

دار الفكر..عمان:لم النفس اإلكلينيكيع.)2010(.لويس كامل ،  مليكة-
راشدين واملراهقني دليل يو لذكاء الفبلمقياس وكسلر.)1996(لويس كامل مليكة، -

مطبعة سيكتوركريلس..املقاييس
،األوىلاملراجعة .األسئلةالصورة الرابعة،كراسة مقياس ستانفورد بينه،.)1994لويس كامل (،مليكة-

مطبعة سيكتوركريلس .
دار : اإلسكندرية.3ط.لقياس واإلحصاء النفسي والرتبويا.)1994(.احلكيمحممود عبد،منسي-

املعارف.
راشدين(متحرر من عامل دليل اختبار الذكاء ل.)2010(.عبد الفتاح،فاروقو علي ،موسى-

جامعة الزقازيق، القاهرة..الثقافة)
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اختبار الذكاء غري اللفظي اشتقاق معايري األداء على .)2008وآخرون (ميادة حممد ،الناظور-
جملة كلية الرتبية، ، لعينة من طلبة مرحليت التعليم األساسي والثانوي يف األردن(CTONI)الشامل 

.434-405) 2(33جامعة عني مشس، 
للمصفوفات املتتابعة املتقدم على تقنني اختبار رافن. )2001(.عبد الرمحان بن امحد ،النفيعي-

رسالة ماجستري يف علم النفس،كلية الرتبية،. املتوسطة مبنطقة مكة املكرمةطالب املرحلتني الثانوية و 
القرى.أمجامعة 

تصدر عن ،63اعلم النفس،- الفروق الثقافية يف الذكاء.)2002حممد إبراهيم جودة (،هالل-
.139.124،اهليئة املصرية العامة للكتاب

.140- 124)، 1(12.دراسات عربية يف علم النفس.)2002حممد إبراهيم جودة ، (، هالل-
، جمموعة النصوص اخلاصة بتنظيم احلياة املدرسية، القرار احملدد ملهام وزارة الرتبية الوطنية-

م يف  املؤسسات التعليمية، املستشارين واملستشارين الرئيسيني يف التوجيه املدرسي واملهين ونشاطا
، اجلزائر.1991نوفمرب 13املؤرخ يف 827رقم 

- Bertrand,A. & Garnier,P-H.(2005). Psychologie cognitive, paris: studyrama.

- Carlier,M ,& Ayoum,C.(2007). Déficience intellectuelles et intégration sociale.
Collines de warve Belgique : pierre mardaga.

- Cattell,H.E,& Mead,A.D.(2008). The sixteen personality factor questionnaire (16PF).
Dans Boyle.G.J, Matthews,G.& Saklofske,D.H. The sage handbook of personality theory

and assessment personality measurement and testing (Vol.2).pp135-159.london: sage.
- Cattell, R.B.(s.d). Accomplishment and controversy. Consulté le 22-12-2015 , sur

http://www.ferris.edu/isar/BemAllen-Cattell.pdf.
- Davaris,S.(2009). Piaget boulverse la psychologie de l’intelligence. Tribune de

genève,28.

- Gottfredson,L ,& Saklofske,D.H.(2001). Fondation and issues in assessment. Canadian
psychology, 50(3),pp.183-195.

- Grégorie,J.(2013). L’examen clinique de l’intelligence de l’enfant : fondements et
pratique du WISC-IV. Collines de warve Belgique : pierre mardaga.

- Huffman,k.(2009). Introduction a la psychologie. Bruxelles: De Boeck.

- Laveault, D., & Grégoire, J. (2002). Introduction aux théories des tests: En
psychologie et en sciences de l'éducation. bruxelles: De Boeck.



المراجعقائمة

215

- Linda ;G &DONALD.H saklofski.(2009). Intelligence fundation and issues un
assesment

- Millet,L. (1967). Les Grands textes de la psychologie moderne. paris: georges
pascal,Bordas.

- Nevid, e. S., Rathus, S., & Greene, B. (2008). Psychopathologie (éd. 7). (M.-C.
Gély-Nargeot, & M. Siksou, Trads.) Pearson Education France.

- Paschoud, J. (2004). INTELLIGENCE, Psychologie générale. Consulté le 12 22,
2015, sur http://www.psychotheque.ch/cours/INTELLIGENCE.pdf.

- Penta, M., Arnoul, C., & Decruynaere, C. (2013). Développer et interpréter une
échelle de mesure: Applications du modèle de Rasch. Collines de warve belgique:
Mardaga.

- Pichot, p. (1954). Les test mentaux. paris: PUF.

- Raîche, G., Meunier, H., Ndinga, P., Muse, P., Paquette-Côté, K., & Magis, D.
(2012). Des mécanismes pour assurer la validité de l'interprétation de la mesure
en éducation: Aspects pratiques (Vol. 3). Québec: PUQ.

- Rossano-Beaudoin, V., & Di Nunzio, M.-G. (2011, 9). L'Intelligence Émotionnelle
de Daniel GOLEMAN. Consulté le 12 22, 2015, sur http://feg.univ-
amu.fr/sites/feg.univ-amu.fr/files/intelligence_emotionnelle_-
_rossano_et_di_nunzio_2011.pdf.

- Sölch, M. (s.d.). Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psychothérapie Une
introduction à la psychologie. Consulté le 12 22, 2015, sur
http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4660/26876_163515.pd
f.

- Standardisation et étalonnage d'un test en psychométrie. (s.d.). Consulté le 12 22,
2015, sur Psychologie psyblog.net: http://psychologie.psyblogs.net/2012/01/cours-
standardisation-et-etalonnage-dun.html

- Sternberg, R. J., & Ruzgis, P. (1994). Personality and Intelligence. new york:
Cambridge University Press.

- Tavris, C., & Wade, C. (1999). Introduction à la psychologie: les grandes
perspectives. Bruxelles: De Boeck

- test, c. (2013). Le livre blanc de l’évaluation psychométrique (tout ce que vous
devez savoir sur l’évaluation RH). central test l'art de l'évaluation.

- Test, c. (2011). Validation psychométrique central test. Consulté le 12 22, 2015,
sur http://l.centraltest.fr/ct_fr/upload/documents/ValidationPsychometrique.pdf.





)01ملحق رقم (

217

)01ملحق رقم (



)01ملحق رقم (

218



)01ملحق رقم (

219



)01ملحق رقم (

220



)01ملحق رقم (

221



)01ملحق رقم (

222



)01ملحق رقم (

223



)01ملحق رقم (

224



)01ملحق رقم (

225



)01ملحق رقم (

226



)02ملحق رقم (

227

)02ملحق رقم (



)02ملحق رقم (

228



)02ملحق رقم (

229



)02ملحق رقم (

230



)02ملحق رقم (

231



)02ملحق رقم (

232



)02ملحق رقم (

233



)02ملحق رقم (

234



)02ملحق رقم (

235



)02ملحق رقم (

236



)03ملحق رقم (

237

األصليةفي ضوء الدرجات المعيارية اإلكلينيكي) يوضح التصنيف 03ملحق رقم (

اإلكلينيكيالتصنيف  الدرجة المعيارية
التخلف العقلي(الضعف العقلي)  -2.00

 -2.25
عقول)او ضعفاء - الت اهلامشية(قد تصنيفااحل  -1.00

(حاالت بطئ القلم)األغبياء  -0.75
املتوسطني صفر

+0.75
املتفوقني +1.50

املتفوقني جدا  -3.00
العبقرينياو شبه العبقريني اعلى من ذلك
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أسماء مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني

بن سعيد عبد القادر-1
باشرة كمال-2
علي محمد-3
بلفكرون فراح-4
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) التوزيع االعتدالي06ملحق رقم (

Statistiques

التحصیل الریاضیات جزءا جزءب¨ جزءج جزءد ككل

N
Valide 1112 1112 1112 1112 1111 1112 1111

Manquante 15 15 15 15 16 15 16

Moyenne 11,1134 10,0328 6,4973 3,9973 4,5725 2,4029 17,4680

Médiane 10,8050 9,7500 7,0000 3,0000 5,0000 2,0000 17,0000

Mode 13,00 8,00 6,00 2,00 5,00 2,00 15,00

Ecart-type 2,00202 3,16442 2,31070 2,74788 2,49611 1,98090 5,92054

Asymétrie ,247 ,295 -,212 ,784 ,291 1,078 ,743

Erreur std. d'asymétrie ,073 ,073 ,073 ,073 ,073 ,073 ,073

Aplatissement 1,660 -,252 ,764 ,151 ,475 1,890 2,070

Erreur std. d'aplatissement ,147 ,147 ,147 ,147 ,147 ,147 ,147
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«Standardisation du test de Cattell de l’intelligence, niveau trois, figure « A », sur des élèves de première année secondaire»

Résumé :
Le but de la présente recherche consiste en la standardisation du test de Cattell de l’intelligence, niveau trois, figure

«A », sur des élèves de première année secondaire des différentes wilayas de l’ouest algérien (Sidi-Bel-Abbès, Tiaret et Saida),
Sur un échantillon de (1112) (Fille et garçon), et cela pour pouvoir vérifier les caractéristiques psychométriques (fidélité et
validité) du test après la passation sur l’échantillon de la recherche en démontrant sa compatibilité avec les conditions du bon
test, pour pouvoir enfin définir les critères relatives à notre échantillon (garçons et filles) tout en déterminant les différences
qu’il y a dans le test de Cattell de l’intelligence selon la variable du sexe. Les outils de notre recherche liés au test de Cattell de
l’intelligence, niveau trois, figure A, et figure B qui fut introduire dans la société arabe par Fouad Abou Hatab et autres (2004).
Le chercheur s’est basé sur la moyenne scolaire générale obtenue par l’élève ainsi que les notes obtenu en mathématiques. Les
résultats ont montré l’efficacité du test de Cattell de l’intelligence, niveau trois, figure A, sur la société algérienne

Mots clés : Test de Cattell de l’intelligence, niveau trois, figure A, - Standardisation – Intelligence – Elèves de la
première année secondaire

« Standardize the Cattell test of intelligence, level three, figure A, on pupils in the first year secondary school »

Abstract :
The current research aims to standardize the Cattell test of intelligence, level three, figure A, on pupils in the first year

secondary school in a few western Algerian wilayas (Sidi-Bel-Abbès, Tiaret and Saida ) and on a number of pupils (1112) of
both sexes, by defining some psychometric characteristics (validity, stability)) of the test after its application on the subject of
the research by demonstrating its compatibility with the conditions of the good test to finally define the criteria related to the
subject (boys and girls) and defining the differences in the Cattell test of intelligence according to sex.

The research tools of the Cattell test of intelligence, level three, figure A, test which was transferred to the Arab world by
Fouad Abou Hatab and others (2004). This researcher based himself on the general school harvest as well as that of
mathematics. The results led to the validity of the Cattell test of intelligence, level three, figure A, on Algerian society.

Key words : Cattell test of intelligence, level three, figure A, - Standardization - Intelligence - First-year students.

"على تالميذ السنة أولى ثانوي-المقياس الثالث-اختبار كاتل للذكاء تقنين"

الملخص:
ثانوي ببعض واليات اجلهة الغربية األوىليهدف البحث احلايل إىل تقنني اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة.أ. على تالميذ السنة 

) تلميذ وتلميذة وذلك من خالل التعرف على اخلصائص 1112ب(سعيدة) على عينة مقدرة تيارت،باجلزائر(سيدي بلعباس،
ري السيكومرتية(الصدق،والثبات) لالختبار بعد تطبيقه على عينة البحث وتبيان مدى اتفاقه مع شروط االختبار اجليد ومن مثة استخراج املعاي

بعا ملتغري اجلنس.اخلاصة بالعينة(للذكور واإلناث) مع التعرف يف الفروق يف اختبار كاتل للذكاء ت

البحث يف اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة (أ) والصورة (ب) والذي نقله إىل البيئة العربية فؤاد أبو حطب وآخرون أدواتمتثلت 
اتل للذكاء كصالحية اختبار)كما اعتمد الباحث على التحصيل الدراسي العام والتحصيل يف مادة الرياضيات وتوصلت النتائج إىل2004(

تمع اجلزائري املستوى الثالث الصورة.أ. على ا

ثانوياألوىلتالميذ السنة –الذكاء –التقنني –اختبار كاتل للذكاء املستوى الثالث الصورة.أ. :الكلمات المفتاحية
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