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أوتيسالعنوان: اختبار -تقنين الصورة المتوسط المستوى العقمية لمقدرة عمى(J)لينون
يبمعباس.عميمالمتوسطبمتوسطاتواليةسيدعينةمنتالميذالت

البحث: أهداف الحالي البحث لممرحمةإيجادإلىهدف العقمية لمقدرات مقنن اختبار
 بمستوياتها عمىاألربعةالمتوسطة التعرف خالل من وذلك بمعباس، سيدي بوالية

الخصائصالسيكومتريةلالختباربعدتطبيقهعمىعينةالبحث،والتعرفعمىخصائص
باالختبار.فقراتاالختبارومنثماستخراجالمعاييرالخاصة

متوسطاتبواليةسيديبمعباس،60تمميذمن4411شممتعينةالبحثعينة البحث: 
 سنة(،تماختيارهابطريقةعشوائية.41-41بين)أعمارهمامتدت

الباحثأدوات البحث:  اوتيسإلىعمد لينونالمستوىالمتوسطالصورة-تقنيناختبار
(j)لمتحققمنالصدق.العاديالمتتابعة،واستخداماختباررافنلممصفوفات

لإلجابةنتائج البحث:  البحث تساؤالت معامالتعمى استخراج )تم العاممي،الصدق
التمييزياالت التالزمي، الداخمي، ساق ،)( الثبات معامالت استخراج تم االتساقكما

التطبيق،التجزئةالنصفية(،ثمتماستخراج،KR20الداخميعنطريق مؤشراتإعادة
التمييز )الصعوبة، وفي االختبار، لفقرات خاصةاألخير( أداء معايير استخراج تم

الفئاتالعمرية.تالميذحسبالمستوياتالدراسيةولم
مايمي:إلىوخمصتنتائجالبحث

.لينونبدرجةجيدةمنالصدق-تيستمتعاختبارأوي-
.لثباتلينونبدرجةجيدةمنا-يستمتعاختبارأوتي-
 .(التمييزمؤشراتالصعوبةو)منالفعاليةلينونبدرجةجيدة-تمتعاختبارأوتيسي-

 ملخص البحث
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Title : The standardization of the intermediate level (otis-lennon) test for 

mental ability, version (j) on a sample of students of middle school in Sidi 

Belabbes, ALGERIA.  

Objectives of the research: The objective of the current research is to find a 

valid mental ability test in the four levels of the middle schools in Sidi 

Belabbes. This will be done by identifying the psychometric characteristics of 

the test after applying it on research sample, and identifying the 

characteristics of item’s test, and then extract standards of  performance of the 

sample members. 

The sample: The sample was constitute of 1148 students from 06 middle 

schools in Sidi Belabbes, in the age category of (12-15years), utilizing the 

random method for selecting the sample. 

Research tools: The main of this search is to validate the otis-lennon test for 

mental ability version (j), and utilizing RAVEN to find concurrent validity. 

Research findings: In order to answer the research questions, a number of 

statistical analyses were conducted, where it was extracted the coefficient of 

validity (factor analysis, internal consistence, concurrent, discriminate), and 

the coefficient of reliability (internal consistence with KR20, reapplication, 

split-half), as it has been extracted the indicators of items (difficulty, 

discrimination), special performance standards for students were obtained for 

each level and age school category. 

The findings concerning our study : 

- has a good degree of validity.  

- has a good degree of reliability. 

- has a good degree of efficiency. 
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 أهدي هذا العمل إلى:

 .بالعمل الصالح والدتي أطال اهلل عمرىا -

 .تسنيم ،رفيدة : أكرم، زىرة،وأبنائيزوجتي  -

 إخوتي وأخواتي األعزاء. -

يفسدون سبيميم يصمحون في األرض وال الذين  إلى -
   في ىذه الحياة قول اهلل عز وجل:

ما توفيقي إال باهلل "إن أريد إال اإلصالح ما استطعت و 
ليو أنيب  ، سورة ىود(  88)من اآلية ."عميو توكمت وا 
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 .ىذه الرسالة إلتمام الذي وفقنا وأشكره اهلل تعالى أحمد
عمى  قماري محمدالدكتور  األستاذ أتقدم بالشكر إلى ثم

تفانيو في و عمى صبره النيرة، و تصويباتو مجيوداتو و 
 .الرسالة ىذه إلنجاز توجيينا

لىو  جميع األساتذة الذين ساعدونا من قريب أو من  ا 
 المتوسطاتأتـقدم بالشكر الجزيل إلى مدراء كما ، بعيد

 .التي قدموىا لنايالت تسيالالمـعنية بالـدراسة عمى 
ألساتذة األفاضل أعضاء لجنة لشكر في األخير الو 

 .اء قراءة ىذه الرسالة ومناقشتياالمناقشة الذين قبموا عن
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية أ

 ممخص الدراسة بالمغة األجنبية ب

 اإلهداء ج
 الشكر د
 فهرس المحتويات هـ
 فهرس الجداول واألشكال ط

 الفصل األول: المدخل إلى الدراسة

20ص  مقدمة 

25ص الدراسة وأسئمتهامشكمة    

27ص  أهداف الدراسة 
28ص  أهمية الدراسة 
28ص  حدود الدراسة 

29ص  التعريفات اإلجرائية 

 فهرس المحتويات
 



 
 

 و

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أوال: اإلطار النظري

66ص :التقنين    
68ص الصدق -6   
02ص الثبات -0   
00ص االختبارتحميل بنود  -3   
03ص المعايير -4   

06ص :القدرات العقمية   

06ص يةمفهوم القدرات العقم -6   

07ص عوامل تنظيم القدرات العقمية -0   

07ص نظريات القدرات العقمية -3   

36ص أهمية قياس القدرات العقمية -4   

42ص الذكاء -5   

43ص اختبارات القدرات العقمية العامة )الذكاء العام( -6   

44ص تصنيف اختبارات القدرات العقمية العامة )الذكاء العام( -7   

48ص :لينون-اختبار اوتيس   

49ص لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط-اختبار اوتيس -6   

50ص لينون-الخمفية النظرية الختبار اوتيس -0   

54ص لينون-سمسمة اختبار اوتيس -3   
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 :ثانيا: الدراسات السابقة
56ص لينون المستوى المتوسط-الدراسات التي تناولت اختبار اوتيس -1   
63ص لالختبار المستوى التمهيدي واالبتدائيالدراسات التي تناولت  -0   
75ص لينون المستوى المتقدم-الدراسات التي تناولت اختبار اوتيس -3   
82ص لينون-تناولت بالبحث اختبار أوتيس التيدراسات  -4   
85ص الدراسات السابقةتعقيب عمى    

جراءاته  الفصل الثالث: منهجية البحث وا 
92ص  الدراسة االستطالعية 
622ص :الدراسة األساسية   

622ص منهج الدراسة -6   

622ص مجتمع الدراسة -0   

626ص عينة الدراسة -3   

626ص أدوات الدراسة -4   

629ص إجراءات الدراسة -5   

666ص في الدراسة األساليب اإلحصائية المستخدمة -6   

 الفصل الرابع: عرض ومناقشة نتائج الدراسة
664ص :أوال: عرض نتائج الدراسة   

664ص  صدق االختبار 
663ص  ثبات االختبار 
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665ص  خصائص مفردات االختبار 
678ص  المعايير 
696ص   ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة 
026ص  خالصة الدراسة 
020ص  التوصيات 

 قائمة المراجع 
023ص بالمغة العربيةقائمة المراجع    

028ص بالمغة األجنبيةقائمة المراجع    

 المالحق

029ص  ممحق )أ(: استمارة التحكيم 

063ص لينون، ورقة اإلجابة، مفتاح التصحيح-ممحق )ب(: اختبار أوتيس   

036ص )ج(: خطابات اإلذن بالتطبيق ممحق   

037ص الدراسية والجنس معايير األداء حسب المستويات(: د) ممحق   
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 فهرس الجداول واألشكال
 الجداول -6

 ص محتويات الجدول الرقم

لينون في البيئة العربية -جدول يبين مؤشرات تقنين اختبار اوتيس 10
 68 والبيئة األمريكية

 10 عينة المرحمة األولى من الدراسة االستطالعيةجدول يوضح  10

10 
المحكمين عمى تعديل فقرات اختبار نسبة اتفاق جدول يوضح 

 10 لينون-أوتيس

 19 عينة المرحمة الثانية من الدراسة االستطالعيةجدول يوضح  10

لمعينة جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستيعاب المفظي(  19
 االستطالعية الكمية

18 

لمعينة المفظي(  تداللجدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االس 18
 االستطالعية الكمية

18 

لمعينة ( الشكمي االستداللجدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها ) 10
 10 االستطالعية الكمية

لمعينة ( االستدالل الكميجدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها ) 16
 16 االستطالعية الكمية

11 
أبعاد االختبار بالدرجة الكمية لمعينة جدول يوضح ارتباط 

 16 االستطالعية 
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 ص محتويات الجدول الرقم
 11 جدول يوضح معامالت ثبات االتساق الداخميممعينة االستطالعية 01
 010 جدول يوضح طبيعة مجتمع الدراسة 00

 مؤسسات التعميم المتوسطجدول يوضح طبيعة عينة الدراسة حسب  00
 010 والمنطقة الجغرافية

جدول يوضح طبيعة عينة الدراسة حسب الجنس والمستويات  00
 010 الدراسية والعمر الزمني

00 
والمستويات  ؤسساتجدول يوضح طبيعة عينة الدراسة حسب الم

 019 الدراسية والمنطقة الجغرافية

 000 جدول يوضح االختبار اإلحصائي لبارتميت 09
 001 العوامل المستخرجة والجذور الكامنة والتباين المفسرجدول يوضح  08
 000 لينون-جدول يوضح قيم الشيوع أو االشتراكات لفقرات اختبار اوتيس 00

جدول يوضح تشبعات عوامل االختبار عمى بعدين ونسبة التباين  06
 000 وقيم الشيوع

ونسبة  ثالثة أبعادجدول يوضح تشبعات عوامل االختبار عمى  01
 009 التباين وقيم الشيوع

 000 جدول يوضح مؤشرات المطابقة مستخرجة عن طريق برنامج أموس 01
لينون-جدول يوضح االرتباط بين أبعاد اختبار أوتيس 00  009 
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 ص محتويات الجدول الرقم
 008 جدول يوضح تشبعات الفقرات عمى عامل االستدالل المفظي 00
الفقرات عمى عامل االستيعاب المفظيجدول يوضح تشبعات  00  000 
 000 جدول يوضح تشبعات الفقرات عمى عامل االستدالل الشكمي 00
 006 جدول يوضح تشبعات الفقرات عمى عامل االستدالل الكمي 09
 001 جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل المفظي( 08

00 
)االستدالل المفظي( لمستوى جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها 

 001 السنة األولى متوسط

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل المفظي( لمستوى  06
 السنة الثانية متوسط

000 

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل المفظي( لمستوى  01
 السنة الثالثة متوسط

000 

بعاممها )االستدالل المفظي( لمستوى جدول يوضح ارتباط الفقرات  01
 000 السنة رابعة متوسط

 000 جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستيعاب المفظي( 00

00 
جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستيعاب المفظي( لمستوى 

 000 السنة األولى متوسط

00 
المفظي( لمستوى جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستيعاب 

 009 السنة الثانية متوسط
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 ص محتويات الجدول الرقم

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستيعاب المفظي( لمستوى  00
 السنة الثالثة متوسط

009 

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستيعاب المفظي( لمستوى  09
 السنة الرابعة متوسط

008 

ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الشكمي(جدول يوضح  08  008 

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الشكمي( لمستوى  00
 000 السنة األولى متوسط

06 
جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الشكمي( لمستوى 

 000 السنة الثانية متوسط

01 
)االستدالل الشكمي( لمستوى جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها 

 006 السنة الثالثة متوسط

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الشكمي( لمستوى  01
 السنة الرابعة متوسط

006 

 001 جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الكمي( 00

لمستوى  جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الكمي( 00
 001 السنة االولى متوسط

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الكمي( لمستوى  00
 091 السنة الثانية متوسط
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 ص محتويات الجدول الرقم

جدول يوضح ارتباط الفقرات بعاممها )االستدالل الكمي( لمستوى  00
 السنة الثالثة متوسط

091 

الفقرات بعاممها )االستدالل الكمي( لمستوى جدول يوضح ارتباط  09
 السنة الرابعة متوسط

090 

جدول يوضح ارتباط العوامل بالدرجة الكمية حسب المستويات  08
 090 الدراسية

الجدول يوضح طبيعة عينة التطبيق الختبار رافن من حيث العدد  00
 090 والجنس

06 
 –اختبار اوتيس جدول يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين 

 090 لينون  واختبار رافن

01 
جدول يوضح معامل ارتباط بيرسون بين الجزء غير المفظي اختبار 

 090 لينون  ومعدالت الرياضيات-اوتيس

جدول يوضح معامل ارتباط بيرسون بين الجزء المفظي الختبار  91
 لينون  ومعدالت المغة العربية –اوتيس

090 

سميرنوف-اختبار كولموغروفجدول يوضح قيم  90  098 
لينون وأبعاده-جدول يوضح قيم اختبار ليفين الختبار اوتيس 90  081 

جدول يوضح نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه حسب الدرجة الكمية  90
 081 وأبعاد االختبار

 080 جدول يوضح نتائج اختبار توكي 90
 



 
 

 ن

 ص محتويات الجدول الرقم
معامل الثبات عن طريق إعادة التطبيقجدول يوضح  99  080 

 080 جدول يوضح معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية 98

90  (KR20) 089     جدول يوضح ثبات االتساق الداخمي عن طريق معادلة 

96 
جدول يوضح الخصائص اإلحصائية حسب العينة الكمية والمستويات 

 088 الدراسية

لينون لمعينة -الصعوبة لفقرات اختبار اوتيسجدول يوضح مؤشر  91
الدراسية األربعة الكمية ولممستويات  

000 

 000 جدول يوضح نسب مؤشر الصعوبة حسب الفئات لمعينة الكمية 81

جدول يوضح نسب مؤشر الصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة  80
 000 األولى

السنة جدول يوضح نسب مؤشر الصعوبة حسب الفئات لمستوى  80
 000 الثانية

80 
جدول يوضح نسب مؤشر الصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة 

 000 الثالثة

80 
جدول يوضح نسب مؤشر الصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة 

 009 الرابعة

لينون لمعينة  -جدول يوضح مؤشر التمييز لفقرات اختبار اوتيس 89
 الكمية

008 

 

 



 
 

 س

 ص محتويات الجدول الرقم
 000 جدول يوضح نسب مؤشر التمييز حسب الفئات لمعينة الكمية 88
 061 جدول يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمعينة الكمية 80
 061 جدول يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة األولى 86
 060 جدول يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة الثانية 81
الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة الثالثة جدول يوضح 01  060 
 060 جدول يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة الرابعة 00

جدول يوضح المستويات العقمية استنادا الى درجات الذكاء االنحرافية  00
لينون-والمئينات حسب أوتيس  

060 

 -لمستوى السنة األولىعيارية جدول يوضح المجال لمدرجات الم 00
رذكو   

060 

ذكور –لمستوى السنة األولىجدول يوضح المستويات العقمية  00  060 

 -جدول يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة األولى 09
 إناث

060 

إناث –لمستوى السنة األولىجدول يوضح المستويات العقمية  08  060 

00 
 -المعيارية لمستوى السنة الثانيةجدول يوضح المجال لمدرجات 

 ذكور
069 

ذكور –لمستوى السنة الثانيةجدول يوضح المستويات العقمية  06  069 
إناث -جدول يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة الثانية 01  068 
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 :مقدمة
كعضو في اسيا لفيم الفرد كانسان متمايز و يعد قياس السموك اإلنساني مدخال أس     

وعن طريق  .ن وبذلك يجعل من الممكن التقييم الموضوعي ليذا السموكمعيمجتمع 
الستناد إلييا في إصدار أحكام عن الوضع الراىن معمومات يمكن ا إلىالقياس نتوصل 

في مختمف مجاالت السموك ، وتقدير إمكانات الفرد المستقبمية الجماعاتلألفراد و 
 .اإلنساني

أدوات شانيا شان  اإلنسانيةالتربوية أدوات قياس لمسمات تعد االختبارات النفسية و و      
ارات مرادفة االختب أنكثيرا من الناس يعتقدون أن  غير قياس الظواىر الطبيعية،

الذي يعد  (Test)محدودة لمفيوم االختبار . وىذه تعد نظرة ضيقة و لالمتحانات المدرسية
 (30 :2014، )عالم .مفيوما متسعا

دميا تمك قت تعد االختبارات النفسية أدوات، ولكي نجني الفوائد التي يمكن أن     
 ،أو ضارةفأي أداة يمكن أن تكون مفيدة  .نتذكر ىذه الحقيقةأن ، ينبغي االختبارات

تسيم بفاعمية و  ،متزايد تنمو بمعدل االختياريةفالعمميات  اعتمادا عمى كيفية استخداميا
 احبو بعض التوقعات غيرصلكن ىذا النمو قد و  الحياة اليومية.في مجاالت كثيرة في 

 ،ون معرفة كيفية تقييم االختباراترات يحتاجفمستخدمو االختبا ،سوء االستخدامالواقعية و 
نوع المعمومات  ماو  ؟جموأمغرض المعين الذي يستخدم من جودة ىذا االختبار ل وما درجة

كن تفسير نتائجو في موكيف ي ؟فيما يتعمق بالشخص الذي يختبر بويقدميا  أنالتي يمكن 
 (    16 :2015ينا، بار و  أنستازي )؟ قرارات عممية  إلىشبكة البيانات بما يؤدي  إطار
تبارات الذكاء اخ)النفس وضع اختبارات االستعداد العقمي اء لقد اعتاد كثير من عمم     

تبار األولى تقيس القدرة عمى اع ،القدرات العقمية( في تقابل مع اختبارات التحصيلو 
كال النوعين يقيس  إذ، أن ىذا التصور خاطئالواقع . و آثار التعممالفطرية، واألخيرة تقيس 

فحص مفردات اختبارات  إن ،، الذي يعكس بالضرورة اثر التعمم السابقالفرد الراىن أداء
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لعل الفرق بين النوعين من االختبارات تقيس قدرا كبيرا من المعمومات و  أنياالذكاء يوضح 
واألمر منيما ، ىو درجة تجانس الخبرة التي يقيسيا كل نوع األول: أمرينفي  أساسايتمثل 

فاختبارات الذكاء تستخدم في التنبؤ  ،ستخدامات الخاصة لكل من النوعينالثاني يتعمق باال
اختبارات التحصيل فتستخدم لتقويم  أما، بتحصيل الفرد في موقف جديدباألداء الالحق، 

 (65: 2014)الشيخ،   حصيل الفرد في نياية برنامج معين.ت
من عدد من االختبارات الفرعية، يتألف  مطافي بنائيا ن تتبع اختبارات القدرة العقمية،     

مع بعضيا بعضا في نظام شمولي  األسئمةبارات يمزج فييا جميع وىناك بعض االخت
منيا موجود في حدود  كل اختبارفنمسون"، -لينون" و"ىيرمان-ومنيا اختبارات "أوتيس

ى صفي يتكون من كال منيا مصمم ليستخدم في مد أن( مستويات مختمفة بحيث 3-4)
 األطفاللتناسب  السيمة جدا األسئمةولذا يجب أن يحتوي عمى بعض  عدة صفوف،

 الصعبة لتناسب الصفوف العميا. األسئمةالبطيئين في الصفوف الدنيا، وعمى بعض 
 (293:1989وىيجن، )ثورندايك 

تحتل مكانة  قضية تطوير االختبارات النفسية، أن إلى( 1996ويشير أبو حطب )     
يرجع ذلك إلى كونيا من س بعامة، والقياس النفسي بخاصة و متميزة في مجال عمم النف

أىم الوسائل المستخدمة في مجال التقويم، األمر الذي يتطمب إعداد وبناء اختبارات نفسية 
ذا ما انتقمنا إلى مجال قياس الذكاء  موثوقا في كفاءتيا تستخدم في مجاالت مختمفة، وا 

 ن ىذا المجال يمثل حجر زاوية في مجال القياس النفسي.نجد أ
 وخاصة بالقصير، ليس وقت إلى تحتاج وصعبة شاقة عممية االختبار بناء وعممية     

 البعض يستفيد أن البد كان لذلك العقمية، أو النفسية بالخصائص تتعمق التي االختبارات
 االستفادة طرق ومن ،المجال نفس في حديثة أدوات من اآلخر البعض إليو توصل مما
 أخري فئة إلى فئة ومن آخر بمد إلى المنشأ بمد من القياس أداة أو االختبار نقل ىذه

 إلى وآخرون "حطب أبو "يشير حيث التقنين، عممية ومنيا محددة، عممية وأساليب وبطرق
 خاصة معايير واستخراج وتصحيحو االختبار تطبيق إجراءات توحيد عمى يدل التقنين أن
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 مع الباحثين بين االتصال في سيولة ىناك أصبح وبالتالي االختبار، ليا نقل التي بالبيئة
 (17: 2008)زمزمي،  .زمالئيم بنتائج نتائجيم مقارنة إمكانية
مختمفة من المفردات التي ترتب حمزونيا أو  أنواعلينون عمى -شتمل اختبار اوتيسيو     
لبنية  "سبيرمان"التعميمية لمعامل العام في نظرية و تتعمق بالجوانب المفظية و  ريا،دائ

نسبة ذكاء انحرافية  إلىالذكاء، وينتج عن االختبار درجة خام كمية واحدة يتم تحويميا 
(DIQ)،  ،(191:2014)عالم،  تساعيات معيارية.و ورتب مئينية لمصفوف المدرسية 
بأداة البيئة الجزائرية  إثراء إلىلينون -باحث من خالل تقنين اختبار اوتيسيحاول الو      

صائص الخ إيجادمن خالل النفسي، وذلك اس لمعاممين في المجال التربوي و قي
لينون لمقدرة العقمية المستوى -الختبار اوتيساستخراج المعايير الخاصة السيكومترية و 

نو ال أوبخاصة  ،لمدينة سيدي بمعباستالميذ المرحمة المتوسطة ل (j)المتوسط الصورة 
من أجل ىذا اليدف  ،يوجد كثير من الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع في الجزائر

 التالية: ربعةاألأردنا دراسة ىذا الموضوع، حيث احتوى البحث عمى الفصول 
قدم الباحث تساؤالت البحث، وأىميتو  في الفصـل األول: الذي يعتبر مدخال لمدراسة،     

 .م مختمف التعاريف اإلجرائيةوأىدافو وأسباب االختيار، ث
تقنين اختبار : تناول فيو الباحث الجوانب النظرية لموضوع نيوفي الفصل الثا     
الباحث من مؤلفات حول الموضوع الحديثة  عد مراجعة كل ما تحصل عميوب لينون-أوتيس

قدرة العقمية، وكذا مختمف لمكذلك عرض مفاىيم  ،والعربية واألجنبية منيا والقديمة،
القدرة العقمية العامة أو ما يسمى اختبارات التي تناولت القدرات العقمية ثم نظريات ال

 عرض إلى باإلضافةباختبارات الذكاء العام الفردية والجماعية المفظية وغير المفظية 
تطرق إلى تم اللينون واإلطار المفاىيمي التي قامت عميو، كما -لسمسمة اختبار أوتيس

لينون في كل مستوياتو والدراسات -الدراسات السابقة التي تناولت تقنين اختبار أوتيس
    .التي تناولت االختبار كأداة، ثم تم التعقيب عمى ىذه الدراسات
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جتمع وعينة الدراسة وأدواتيا، منيج الدراسة، ومتناول فيو الباحث الثالث وفي الفصل      
جراءات الدراسة،  عرض  الرابع فقدأما في الفصل باإلضافة إلى الدراسة االستطالعية وا 

 نتائج الدراسة ومناقشة نتائج الدراسة.فيو الباحث 
بعض التوصيات اليامة التي قد تفيد لمدراسة و  عامة خالصةفي األخير تم عرض      

 .لينون -مجال تقنين اختبار أوتيسباحثين آخرين في 
 أسئمتها:مشكمة الدراسة و 

تمعب اختبارات الذكاء دورا رئيسا في مجال الكشف عن القدرات العقمية في       
المتأخرين دراسيا كما تستخدم في التربية كما تكشف عن الموىوبين و مؤسسات التعميم و 

إلى الشعب التي تالئم قدراتيم التالميذ داخل أقسام متجانسة وفي توجيو التالميذ  تفويج
راعي صعوبات التعمم النفسي الذي ي اإلرشاداستعداداتيم المعرفية كما تسيم في عممية و 

افق النفسي لمتالميذ جانب عالقة ذلك بالتو  إلى باإلضافةالنمائية عند التالميذ األكاديمية و 
 .ع المحيط التربوي واالجتماعيممع ذواتيم و 

تقنين ىذه االختبارات عمى البيئة المحمية الجزائرية ودراسة  إلىلذلك تدعو الضرورة      
يجاد خصائصيا السيكومترية   إلىالباحث  الغرض اتجوذا يول الخاصة بيا، المعاييروا 

 أنوخاصة  ،(j)لينون لمقدرة القمية المستوى المتوسط الصورة -اختبار أوتيستقنين 
لما يتصف بو من  األمريكيةدة خاصة الواليات المتحنال شيرة كبيرة في العالم و االختبار 

 ؤشرا قويا لمكشف عن الموىوبين والمتفوقين.، جعل منو مدقة
وقد رأى الباحث تقنين االختبار عمى عينة من تالميذ التعميم المتوسط بوالية سيدي      

جميع جيات ول تكييف وتقنين االختبار عمى مستوى وذلك قصد فتح الباب ح بمعباس
 .   يالجزائر الوطن 
األسئمة  ، يحاول الباحث من خالل ىذه الدراسة  اإلجابة عمى ومن خالل ما سبق     

 التالية :
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 ؟ (j)الصورة  لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط-ما دالالت الصدق الختبار اوتيس
 لينون؟-الت الصدق العاممي الختبار اوتيسما دال -1
لينون؟-ق االتساق الداخمي الختبار اوتيسما دالالت صد -2  
ما قيمة وداللة معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات االختبار وبعدىا الذي تنتمي اليو؟ -أ  

قيمة وداللة معامل االرتباط لكل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكمية لالختبار؟ ما -ب  
  ؟نلينو -الختبار اوتيسالتالزمي ما دالالت الصدق  -3
اختبار رافن لينون و -تالميذ عمى اختبار اوتيسىل ىناك عالقة بين درجات ال -أ

  ؟لممصفوفات المتتابعة
لينون -ير المفظي الختبار اوتيسىل ىناك عالقة بين درجات التالميذ عمى الجزء غ -ب
؟معدالت الرياضياتو   
لينون -ظي الختبار اوتيسء  المفىل ىناك عالقة بين درجات التالميذ عمى الجز  -ج
 ؟معدالت المغة العربيةو 
لينون لممستويات -درجات التالميذ عمى اختبار اوتيسما داللة الفروق بين متوسطات  -4
(، كمؤشر عمى متوسط، ثالثة متوسط، رابعة متوسطأولى متوسط، ثانية راسية األربعة )الد

 ؟الصدق التمييزي
 ؟ (j)الصورة  ما دالالت الثبات الختبار اوتيس لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط

 ؟ما داللة معامل الثبات عن طريق اعادة تطبيق االختبار -1
 ؟ما داللة معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية -2
 ؟(KR20معادلة كيودر رتشاردسون )ات عن طريق معادلة ما داللة معامل الثب -3
لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط -اختبار اوتيسخصائص مفردات هي  ما

 ؟ (j)الصورة 
 ؟لينون-لكل فقرة من فقرات اختبار اوتيس ما قيمة مؤشر الصعوبة -1
 ؟لينون-لكل فقرة من فقرات اختبار اوتيس ما قيمة مؤشر التمييز -2
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 لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط-لمعايير المستخرجة الختبار اوتيساهي  ما
 ؟ ( j )الصورة 

المستويات العمر و الجنس و  اتلينون، حسب متغير -ا الدرجات الزائية الختبار أوتيسم -1
 ؟الدراسية

لمستويات العمر واالجنس و  اتالختبار أوتيس لينون، حسب متغير ما الدرجات التائية  -2
 ؟الدراسية

 والعمر الجنس ات، حسب متغير الختبار أوتيس لينون ما ىي نسبة الذكاء االنحرافية -3
 ؟والمستويات الدراسية

مستويات الجنس والعمر وال اتالختبار أوتيس لينون، حسب متغير المئينية ما الرتب  -4
 ؟الدراسية

 أهداف الدراسة:
البحوث في ىذا  من بين األىداف األساسية في اختيار ىذا البحث ىو تغطية نقص     

الجزائر  مستوىعمى  الدراساتندرة و  لينون-اوتيس لموضوع الذي يتناول تقنين اختبارا
جية ومن  عمى حد سواء، وتقنينو أ ليذا االختبار التي تقيس الخصائص السيكومترية

اء تالميذ مستويات ذك الكشف عن تحديد مدى إمكانية االعتماد عمى االختبار في أخرى
مؤشرات قوية لصدق وثبات  إيجاد إلىيسعى الباحث  ذلكل، مرحمة التعميم المتوسط

يجاد معايير تخص العمر والجنس و االختبار  ، مع اإلشارة المستويات الدراسية المختمفةوا 
االختبار عمى بيئات عربية مثل المممكة العربية السعودية ومصر  إلى أنو تم تقنين

مؤشرات قوية في عممية تقنينو عمى البيئة الجزائرية  إيجادواألردن، وىذا ما يجعمنا نتوقع 
  وىذا لتقارب ثقافة ىذه البالد مع الثقافة الجزائرية.

ختبارات النفسية في االعمى أمل أن تساىم نتائج بحثنا ىذا في بعث حركية تقنين      
 تقنيا لممشتغمين في الحقل النفسي والتربوي. إطاراتقدم بالدنا، و 
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 أهمية الدراسة:
لينون في قياس القدرات -استخدام اختبار اوتيس في إمكانيةالبحث  أىميةتكمن      

الكشف ت الخاصة و الفئاقدرات التالميذ و استعمال نتائجو في الكشف عن و  العقمية لمتالميذ
تقاء والتوجيو المدرسي ذلك في عممية االنبما يفيد بعد  عن مستوياتيم واستعداداتيم

التكوين الميني في الحصول عمى م تمبية حاجات مؤسسات التعميم و بيذا يت، و المينيو 
تحديد التالميذ المعنيين بالتعميم اإلرشاد النفسي و عممية موضوعية الستعماليا في  أدوات

إستراتيجية مرافقة نتائج التحصيل لدى التالميذ لوضع خطة  إلى باإلضافةالمكيف 
 اإلرشاد المدرسي واألخصائيينالتوجيو و مستشاري  إعطاءكذا لعمميتي الدعم واالستدراك و 

مساعدة التربويين  إلىالنفسيين أدوات لمكشف عن مشكالت التكيف المدرسي باإلضافة 
مالحظة قمة االشتغال عمى تقنين ىذا ، ىذا مع تصنيف التالميذ في أقسام متجانسةعمى 

إيجاد مؤشرات قوية لمصدق النوع من االختبارات، فمذلك تصبح الضرورة ممحة جدا في 
 .والثبات ومعايير لتصنيف قدرات التالميذ وفقا لجنسيم ومستواىم الدراسي

 حدود الدراسة:
من السنة  مايمن بداية شير أكتوبر إلى غاية نياية شير  الدراسة بدأت زمنية: حدود

 .2015/2016الدراسية 
( متوسطات من والية سيدي بمعباس، اثنان 06في ست ) الدراسة طبقت مكانية: حدود

( ذات طابع شبو حضري 02ذات طابع حضري واثنان )( من ىذه المتوسطات 02)
  حدود                                              ( ذات طابع ريفي.02واثنان )
ناثا و عمى  الدراسة طبقت :وعيةنحدود  عمى مستوى تالميذ التعميم المتوسط ذكورا وا 

المستويات الدراسية المشكمة لمرحمة التعميم المتوسط وىي أربعة ) األولى متوسط، الثانية 
  متوسط، الثالثة متوسط، الرابعة متوسط (.



 الدراسة إلىالمدخل                         الفصل األول                     

 
 

9 

-اختبار أوتيسيتحدد البحث الموضوعي بأداة الدراسة المتمثمة في  :حدود موضوعية
، باإلضافة إلى اختبار رافن لممصفوفات  (j)لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط الصورة

-رات الصدق والثبات الختبار أوتيسحيث تمثمت الدراسة في إيجاد مؤش العادي المتتابعة
 لينون والمعايير الخاصة الستخدامو في البيئة الجزائرية. 

 التعريفات االجرائية:
 التقنين:
التقنين: ىو التحديد الكامل إلجراءات التطبيق والتصحيح  "عبد الخالق"يعرف      

والتفسير بحيث يسمح لكل فرد يستخدم االختبار أن تكون لو نفس الدرجة من الكفاءة في 
ىي ذاتيا وذلك وفق  تكون نتائج الفرد أو األفراد من زمن إلى أخر حيثاستخدامو، 

  بيانات لمعايير محددة عمى أساس واقعي عممي في تفسير الدرجات.
 (43 :1996)عبد الخالق، 

تطبيق  إجراءاتتوحيد  إلىويعرف التقنين إجرائيا في بحثنا ىذا كالتالي: ىو التوصل      
عمى عينة من تالميذ التعميم  لمقدرة العقمية المستوى المتوسط لينون-اختبار اوتيس

وكيفية تصحيح االختبار واستخراج درجاتو وفق معايير وذلك بعد التأكد من المتوسط 
 صدق االختبار وثباتو.

 القدرة العقمية ويقصد بها الذكاء:
يمكن تعريف الذكاء من و ، النظريات والمدارستعريفات الذكاء باختالف تعددت      

التوجيو اليادف لمسموك ونقد واالبتكار و القدرة عمى الفيم  بأنو عبارة عن "بينيو"وجية نظر 
 (234 :1998عبد الرحمن، ) .الذات

مجموعة يرا حيث يرى أن التركيب العقمي و فقد اشتق لنفسو طريقا مغا "بياجيو" أما      
فالمحتوى  ،األنشطة العقمية ال يمكن فيميا إال من خالل النظرية النمائية لمكائن الحي
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، فان الخصائص النمو التكويني لمفرد العقمي يتغير بشكل ظاىر من عمل آلخر أثناء
 (18:1998)الطريري، .رلعممية التكيف تظل ثابتة ال تتغيالوظيفية العامة 

النظريات التقميدية لمذكاء ال تقدر الذكاء اإلنساني بطريقة  أن "غاردنر"يرى  ينماب      
مناسبة من خالل اختبارات الذكاء التقميدية ألنيا تعتمد عمى معدل قميل من القدرات 
العقمية، باإلضافة إلى أنيا ليست عادلة إذ تتطمب من األفراد حل المشكالت بصورة لغوية 

وذج ىرمي يصف الكيفية التي يستخدم بيا أو لفظية فقط، والذكاءات المتعددة ىي نم
                    (128 :2012، الديحاني)ذكاءىم في حل المشكالت وتقوم عمى تعدد الذكاءات.  األفراد

ىو أول من أشار إلى أن الذكاء ىو قدرة فطرية عامة من "سبيرمان"  الحقيقة أنو     و
فيو أول من اقترح نظرية الذكاء العام وسمي بنظرية  خالل استخدامو لمتحميل العاممي،

العاممين ) العامل العام والعامل الخاص ( وعمى ضوء الدراسات التي قام بيا "بيرت" فقد 
تم تحديد عامل المغة وعامل اإلعداد وعامل األداء العممي باإلضافة إلى العامل العام 

 (236-233: 1998الرحمن، )عبد". سبيرمان" الذي سبق وأن حدده
مة صثم يميو مجموعة منف األولفي المستوى  يأتي عامالعامل ال أن إلى "بيرت"أشار و      

وذلك في شكل من العوامل الطائفية، يمي كل عامل طائفي مجموعة من القدرات الخاصة 
وىو الخمفية النظرية التي اعتمدىا أوتيس ولينون في بناء اختبار القدرة العقمية.  ىرمي

 (242، المرجع السابق)
ل عمييا التمميذ في ويعرف الذكاء إجرائيا في بحثنا عمى أنو الدرجة الكمية التي يحص     

  ة.( سن15–12لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط لمفئة العمرية من )-اختبار اوتيس
 لينون لمقدرة العقمية:-اختبار أوتيس

لمفظية غير اتالميذ وقياس العمميات المفظية و ىو اختبار مصمم لالستخدام مع ال     
تباع عن كشفوال ت واسترجاع الكممات التعميما التشابيات واالختالفات وتعريف الكممات وا 

جراء واألعداد صنيف والتسمسل وحل مسائل رياضية وينتج االختبار مؤشرا ت كمية الت وا 
 (389 :2013 ،رينولدز وليفنقستون) .ير لفظية لمقدرة العقميةغولفظية و 



 الدراسة إلىالمدخل                         الفصل األول                     

 
 

11 

 مرحمة التعميم المتوسط:
( سنوات ) السنة 04ىي الطور الثالث من فترة التعميم اإللزامي وتتشكل من أربع )و       

األولى متوسط، السنة الثانية متوسط، السنة الثالثة متوسط، السنة الرابعة متوسط(، وتختتم 
في حال النجاح االنتقال إلى ىذه المرحمة بشيادة التعميم المتوسط، التي تؤىل التمميذ 

 مرحمة التعميم الثانوي.  
 الصدق: 

يتعمق مفيوم الصدق باإلجراءات التجريبية المختمفة التي تستخدم في تحديد مدى      
المنتظمة، وىذا يتطمب توفر محك أو محكات لتقييم تواجد أو  باألخطاءتأثر االختبار 

عدادىا و عدم تواجد ىذه األخطاء، لذلك فانو ينب جمع بيانات غي تحديد ىذه المحكات وا 
 .حوليا لكي نتمكن من الحكم عمى الصدق

 من الصدق وىم:  أنواعثالثة لعمم النفس  األمريكيةوقد حددت الجمعية      
 أوالفرد في نطاق شامل من الميام  أداءيتمثل في تحديد كيفية صدق المحتوى و  -1

 .االختبار يشتمل عمى عينة ممثمة لو أنالميارات التي يفترض  أوالمعارف 
الصدق المرتبط بمحك وىو نوعان: األول تنبؤي ويتمثل في التنبؤ باألداء المستقبمي  -2

عما يفسره  لمفرد في تفسير معين يختمف في تقدير الوضع الراىنوالثاني تالزمي ويتمثل 
 .االختبار

 أوامتالك الفرد لسمة صدق التكوين الفرضي ويتمثل في االستدالل عمى درجة  -3
  تكوين فرضي ينعكس في االختبار. أوخاصة 
                                                                                 (106: 2014)عالم، 
:بأنوفي بحثنا ىذا  إجرائياويعرف الصدق        

مصفوفة االرتباطات الختبار القيم المتحصل عمييا من خالل التحميل العاممي ل -1
                                                                                                            لينون ويمثل الصدق العاممي.-اوتيس

يعبر عنو من خالل القيم المتحصل عمييا عن طريق:و  الصدق التالزمي: -2  
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اختبار رافن العادي لممصفوفات المتتابعة.لينون و -وتيساالرتباط بين اختبار ا -أ  
العربية. المغةلينون  ومادة -بين الجزء المفظي الختبار اوتيس االرتباط -ب  
لينون ومادة الرياضيات.-الجزء غير المفظي الختبار اوتيس االرتباط بين -ج  
ويعبر عنو من خالل القيم المتحصل عمييا عن طريق  صدق االتساق الداخمي -3

 العوامل المشكمة ليذا االختبار.بار و االرتباط بين مفردات االخت
ويعبر عنو من خالل القيم المتحصل عمييا عن طريق الفروق بين  التمييزيصدق ال -4

وسط، )األولى متالمشكمة لمرحمة التعميم المتوسط وىي: المستويات الدراسية األربعة 
 الثانية متوسط، الثالثة متوسط، الرابعة متوسط(. 

 الثبات:
اتساق الدرجات التي يحصل عمييا نفس األشخاص عندما يعاد  إلىيشير الثبات      

اختبارىم بنفس االختبار في وقتين مختمفين، أو مجموعتين مختمفتين من المفردات 
ويشير الثبات أيضا إلى المدى الذي تعزى  ،في ظروف اختباريو لمتغير آخر أوالمتكافئة 

بو الفروق الفردية في درجات االختبار إلى فروق حقيقية في الخاصة موضع االختبار، 
 (                     113: 2015) انستازي وايرينا، والمدى الذي تعزى بو إلى أخطاء الصدفة. 

 إعادةصل عمييا عن طريق في بحثنا ىذا بالقيم المتح إجرائيايعرف الثبات و      
طريق معادلة كيودر  عنوعن طريق التجزئة النصفية و  االختبار بعد أسبوعين

 .(KR20ريتشاردسون )
                                                                                                                                                                                                 الصعوبة:ر مؤشر 

                                                                                                                                                                                                    صحيحة عنلنسبة المئوية أو النسبة من المختبرين الذين يجيبون إجابة ىي او     و
قيمتو ألكثر سيولة مرتفعة و المفردات ا إلىبالنسبة المفردة، حيث تكون قيمة المؤشر 

صعوبة المفردة بالرمز  ويرمز لمستوى مؤشر بالنسبة إلى المفردات الصعبة منخفضة.
(p) اآلتيةباستخدام الصيغة  حسابويتم ، و : 

=p )عدد المختبرين( /)عدد المختبرين الذين أجابوا عمى المفردة اجابة صحيحة( 
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حول  (p)تقريبا ليذه القيم  0.20أنو ينبغي أن يكون ىناك مدى  "Aiken" قد أوصىو     
حيث يختار من يقوم ببناء اختبار مفردات تراوح مستويات صعوبتيا بين  القيمة األمثل،

 (302-301: 2013، . )رينولدز وليفنقستون0.50بمتوسط قيمتو  0.60و 0.40
أجابوا إجابة نسبة التالميذ الذين  بأنوفي بحثنا ىذا  إجرائياصعوبة ويعرف مؤشر ال     

 لينون. -كل مفردة من مفردات اختبار أوتيسصحيحة من مجموع التالميذ عمى 
 مؤشر التمييز:

التحصيل  أقوياءوىو المؤشر الذي نتحقق بواسطتو من فاعمية التمييز بين الطالب      
الفرق بين  يجادبإيمكن الحصول عمى مقدار معامل التمييز والطالب ضعاف التحصيل، و 

صحيحة ونسبة عدد طالب  إجابة أجابواالذين من المجموعة العميا نسبة عدد الطالب 
المجموعة الدنيا الذين أجابوا إجابة صحيحة، وقد وجد أن النسبة الفاصمة المثمى حسب 

 (115 -114: 2014)عالم، %.27التوزيع االعتدالي لكل من المجموعتين ىي 
التمييز إجرائيا في بحثنا ىذا بأنو الفرق بين نسبة التالميذ الذين أجابوا ويعرف مؤشر      

 لمتالميذ% ونسبة 27المقدرة بمن مجموع التالميذ و  إجابة صحيحة من المجموعة العميا
% 27الذين أجابوا إجابة صحيحة من المجموعة الدنيا من مجموع التالميذ والمقدرة ب

 لينون.-وتيسمفردات اختبار أ عمى كل مفردة من
   المعايير:

معينة من الدرجات الخام،  إحصائيةىي مجموعة من الدرجات التي تشتق بطرق      
وذلك لتحقيق  األفرادنتيجة تطبيق االختبار عمى عينة عشوائية ممثمة لمجتمع معين من 

                       ،أقرانوالفرد مع  أداءتحديد مركز الفرد بالنسبة لعينة التقنين وبذلك يقارن  أوال: ،ىدفين
ن درجات الفرد في اختبارات قارنة المباشرة بيتقديم قياسات متقارنة تسمح بالمثانيا: 
أنواع مختمفة من  إلىتحويل الدرجات الخام تؤدي  إلجراءوتوجد طرق متعددة  ،مختمفة

ما يمي:  النفسية وأىمياتفسير درجات االختبار التربوية و المعايير التي تستخدم في 
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نسبة الذكاء االنحرافية، الدرجات المعيارية، الدرجات التائية، المئينات، التساعيات، 
       (85-74 فحات النفسية.) المرجع السابق،صال

 ذلك بحساب: و وتعرف المعايير إجرائيا في بحثنا ىذا      
وفقا لمتغير  العمر الزمنيالزائية ( حسب المستوى الدراسي و الدرجات المعيارية )  -1

 .الجنس
 العمر الزمني وفقا لمتغير الجنس.ت التائية حسب المستوى الدراسي و الدرجا -2
 العمر الزمني وفقا لمتغير الجنس.حسب المستوى الدراسي و  درجات الذكاء االنحرافية -3
 العمر الزمني وفقا لمتغير الجنس.المئينات حسب المستوى الدراسي و  -4



 
 

 أوال: اإلطار النظري
 التقنين:

 الصدق -1
 الثبات  -2
 تحميل بنود االختبار -3
  المعايير -4

 القدرات العقلية:
 مفهوم القدرات العقمية -1
 عوامل تنظيم القدرات العقمية -2
 نظريات القدرات العقمية -3
 القدرات العقميةأهمية قياس  -4
 الذكاء  -5
 اختبارات القدرات العقمية العامة )الذكاء العام( -6
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 أوال: اإلطار النظري:     
                :                                                                                                                            التقنين
حيف نقكؿ أف ىذا المقياس مقنف، فاف ذلؾ يعني في جكىره أنو لك استخدمو أفراد      

مختمفكف يحصمكف عمى نتائج متماثمة، كيتطمب ىذا بالطبع تكحيد إجراءات تطبيؽ 
االختبار كتصحيحو، فإذا كانت الدرجات التي يحصؿ عمييا األفراد المختمفكف قابمة 

إعطائو يجب أف تككف مكحدة لمجميع، كىذا الشرط ما  لممقارنة، فشركط االختبار كظركؼ
ىك إال تطبيؽ خاص لمحاجة إلى الشركط كالظركؼ المضبكطة في جميع المالحظات 
العممية، كمثؿ ىذا التقنيف يجب أف يشمؿ المكاد المستخدمة كحدكد الزمف كالتعميمات 

طرؽ تناكؿ أسئمة الشفكية كالتحريرية التي تعطى لممفحكصيف كاألمثمة التكضيحية، ك 
المفحكصيف كاستفساراتيـ، ككؿ ظرؼ أك حالة ال ترتبط بما يتناكلو االختبار كيمكف أف 

 تؤثر في أداء المفحكصيف في االختبار كمما كاف ذلؾ ممكنا.
 (113:2008)أبكحطب، 

كيضيؼ "أبك حطب" بأف تقنيف قكاعد القياس، يكفر لمباحثيف في عمـ النفس ظرفا     
لة االتصاؿ ألف مف أىـ خصائص العمـ كجكد نكع مف االتصاؿ الجيد بيف مالئما لسيك 

العمماء، بحيث يستطيع الباحث أف يقارف بيف نتائجو كنتائج زمالئو الذيف يتناكلكف نفس 
المشكالت بالدراسة، فإذا تـ افتراض أف أحد الباحثيف أجرل تجربة عمى أثار التكتر في 

بارة مثؿ أف التكتر يؤدم إلى ظيكر القمؽ عند استجابات القمؽ كسجؿ نتائجو في ع
األطفاؿ، فاف مثؿ ىذه النتيجة ال تفيد في االتصاؿ الجيد ألف الباحثيف اآلخريف قد 
يختمفكف حكؿ ما يقصده بظيكر القمؽ، بؿ قد يصعب عمييـ، إف لـ يستحؿ تكرار نفس 

أ لك استطاع التجربة لمتحقؽ مف صحة الفرض، كيمكف تحقيؽ نكع مف االتصاؿ األكف
الباحث أف يالحظ القمؽ باختبار مقنف أم محددة قكاعد إعطائو كشركط تطبيقو، كتتأثر 
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عممية إعطاء االختبار بعكامؿ متعددة، منيا ما يتصؿ بمف يعطي االختبار كما يفعمو، 
 كمنيا ما يتصؿ بمف يقـك بأداء معيف عمى ىذا االختبار.

ف عمى أنو إجراءات التطبيؽ كالتصحيح ( التقني1996كيعرؼ )عبد الخالؽ،      
كالتفسير المحددة بشكؿ كامؿ كالمستقمة عف األحكاـ الذاتية لمفاحص، كأف جكىر المدخؿ 
السيككمترم ىك التحديد المفصؿ لإلجراءات الذم يسمح لكؿ فرد أف يستخدـ االختبار 

أك بالنسبة لمفرد  ادبالدرجة ذاتيا مف الكفاءة، مع ما يعنيو ذلؾ مف أف نتائج مختمؼ األفر 
الكاحد مف زمف ألخر سكؼ تككف ذاتيا، حيث يشير تقنيف التفسيرات إلى حقيقة أف مثؿ 
ىذه االختبارات تستخدـ بيانات لممعايير محددة عمى أساس كاقعي عممي لتفسير الدرجات 

 الفردية.
 بكيسيـ التقنيف في حسف تفسير الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكصكف كتتطم     

الدراسات االستطالعية عمى عينات محددة بيدؼ الكصكؿ  عمميات التقنيف إجراء بعض
إلى مؤشرات لمصدؽ كالثبات، كقد يقـك الباحث بأكثر مف تجربة استطالعية لحساب 
عادة االختبار، أك الفركؽ  الثبات بيدؼ اختبار تأثير فترات زمنية مختمفة بيف االختبار كا 

فئة لالختبار، كما يقـك بتجارب مختمفة الختبار محكات في حالة استخداـ صكر متكا
مختمفة لمصدؽ كغير ذلؾ مف الدكاعي التي يفرضيا الحصكؿ عمى مؤشرات تفسر الدرجة 
عمى االختبار كتكضح مصادر الخطأ فيو، كعندما يقـك الباحث بيذه التجارب 

ذم يتضمف مبررات االستطالعية يجب أف يضمف نتائجيا في دليؿ االختبار الذم يعده كال
تصميمو كالمفاىيـ القائمة كراءه ككيفية انتخاب البنكد كالتحميالت المختمفة التي أجريت 

 ( 64: 2000عمييا. )األنصارم، 
 كعممية التقنيف تشتمؿ عمى:     

 تكحيد إجراءات التطبيؽ. -
 تكحيد عممية تفسير دالالت الدرجات الخاـ. -
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 بتغير القائـ بتطبيقو.عدـ تغير نتائج االختبار  -
 أف االختبار يقيس بالفعؿ ما كضع لقياسو. -

كعممية التقنيف ىي كسيمة نتأكد بيا مف تكافر صفات الصالحية لالختبار، مف حيث      
سالمة أسمكب الصياغة، كتناسؽ األلفاظ المستخدمة في بناء جمؿ االختبار كتناسبيا مع 

المة الصياغة لتعميمات االختبار، كتدرج األسئمة مستكل المختبريف الثقافي كالعقمي، كس
مف حيث الصعكبة، كلمتأكد مف صفات صالحية االختبار، يجب أف نطبؽ االختبار عمى 
عينة التقنيف كىي عينة تتميز بالصغر النسبي كيككف أفرادىا مف المجتمع األصمي الذم 

كع الدراسة مف خصائص نقـك بدراستو كيتكافر فييـ ما يتكافر في المجتمع األصمي مكض
)اسماعيؿ،  مميزة، حتى يمكننا تعميـ النتائج التي نصؿ إلييا مف دراسة ىذه العينة.

2004 :70  ) 
كيستنتج مما سبؽ أف التقنيف ىك تكحيد عمميات التطبيؽ كالتفسير لالختبار بعيدا      

االختبار، ثـ عف الذاتية مع التحقؽ مف صدؽ كثبات االختبار كالتأكد مف صالحية بنكد 
 استخراج معايير لتفسير درجات االختبار. 

 الصدق:  -1
إف صدؽ االختبار يتعمؽ بما يقيسو كجكدة ذلؾ، كىك يبيف لنا ما يمكف االستدالؿ بو      

مف درجات االختبارات، كينبغي في ىذا الصدد الحيطة مف قبكؿ اسـ االختبار كمؤشر 
بارات تقدـ عناكيف قصيرة كمناسبة لمتعرؼ عمييا، لما يقيسو ذلؾ االختبار، فأسماء االخت

كمعظـ أسماء االختبارات تككف متسعة كغامضة لمغاية مما ال يسيـ في إضفاء مؤشرات 
ذات مغزل لمجاؿ السمكؾ، الذم تشتمؿ عميو، بالرغـ مف الكجكد المتزايد الستخداـ أسماء 

طة اختبار سامة المقاسة بك نكعية كمعرفة امبريقيا لالختبارات، كيمكف فقط تعريؼ الس
معيف مف خالؿ فحص مصادر المعمكمات المكضكعية كاإلجراءات االمبريقية المستخدمة 

 .في التكصؿ إلى صدقو
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ال يمكف تقرير صدؽ اختبار معيف بعبارات عامة، فال يكجد أم كعالكة عمى ذلؾ،      
ينبغي التحقؽ مف اختبار يمكف القكؿ بأف صدقو مرتفع أك منخفض بطريقة مجردة، إذ 

صدقو باإلشارة إلى االستخداـ المعيف مكضع االعتبار لالختبار، كجميع اإلجراءات 
لتحديد صدؽ االختبارات تتعمؽ بدرجة أساسية بالعالقات القائمة بيف األداء عمى 
االختبار، كحقائؽ أخرل مستقمة، كيمكف مالحظتيا تتعمؽ بخصائص السمكؾ مكضع 

ؽ النكعية المستخدمة الستقصاء ىذه العالقات، الذم يتـ كصفو االختبار، كتتعدد الطر 
بتسميات متنكعة، كتركز ىذه التسميات التقميدية عمى مظاىر مختمفة لمصدؽ، تككف 
ميتمة لالستخدامات المختمفة لالختبارات، ككمما تطكرت تطبيقات االختبارات كاتسعت، 

 (   149:2015تتغير مفاىيـ الصدؽ تبعا لذلؾ. )أنستازم كاربينا،
 .كيشير الصدؽ إلى مدل صالحية المقياس كصحتو في قياس ما كضع لقياسو     

 .(21: 2002)األنصارم، 
كيعرفو كاتؿ بأنو القدرة عمى التنبؤ بكظائؼ كأشكاؿ السمكؾ المحددة كالمستقمة عمى      
 ( 27: 2007)فرج،  ار كالتي تعد محكا لصدؽ الدرجة.االختب
                                                                                                                     :أنكاع لمصدؽكىناؾ      

يدؿ عمى مدل قدرة االختبار عمى التنبؤ بسمكؾ المفحكصيف في  الصدق المحكي: -أ
قيس بو صدؽ المحؾ. مكاقؼ محددة كالمحؾ ىك مقياس مكضكعي مستقؿ عف االختبار ن

 (                                                                                            147: 2007)معمرية، 
 كىك نكعاف :     

كىك استخراج االرتباط بيف االختبار الجيد كالمتاح سمفا حكؿ نفس  الصدق التالزمي: -
         السمة في زمف متقارب.          

قدرة االختبار عمى التنبؤ بإيجاد االرتباط بيف االختبار كالنتيجة  الصدق التنبؤي: -
                                                                        )( 96:2008)ابكغريبة،.المستقبمية
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مجاؿ كيقدر بإجراء فحص منظـ لمجمكع العمميات كالبنكد لم صدق المضمون: -ب
السمككي المعيف الذم أعد االختبار لقياسو كىناؾ طريقتاف لحسابو، طريقة استشارة 

  المحكميف كطريقة االتساؽ الداخمي.
كىك صدؽ العالقة بيف نتائج االختبار كبيف مفيـك نظرم. صدق التكوين الفرضي: -ج  
يجاد  الصدق التمييزي: -د كىك تقسيـ درجات االختبار إلى مجمكعتيف، العميا كالدنيا كا 

 الفركؽ بينيما.
كىك التعرؼ عمى مجمكعات البنكد التي ترتبط مع بعضيا البعض  الصدق العاممي: -ه

 بدرجة كبيرة كبدرجة أقؿ مع مجمكعة أخرل. 
 (         67: 2002) األنصارم، 

الثبات: -2  
يعرؼ معظـ القكاميس الثبات مف حيث جدارة الثقة أك االعتماد، أك أف تتككف ىناؾ       

درجة عالية مف الثقة في شيء ما، كالثبات في سياؽ القياس النفسي ييتـ بدرجة ما بنفس 
ىذه العكامؿ كلكنو يمتد لمفاىيـ مثؿ االستقرار كاالتساؽ، كبعبارات بسيطة يشير الثبات 

دقة أك استقرار نتائج التقييـ كعمى الرغـ أنو مف الشائع بالنسبة إلى األفراد إلى اتساؽ أك 
" يعد 1985اإلشارة إلى ثبات االختبار، إال أنو في كثيقة "معايير القياس التربكم كالنفسي،

الثبات خاصة مف خصائص الدرجات أك نتائج التقييمات كليس االختبارات ذاتيا، كتكجد 
تؤثر في الثبات، فالكقت الذم يطبؽ فيو االختبار كمجمكعة  عكامؿ متعددة يمكف أف

األسئمة التي يشتمؿ عمييا االختبار كالتشتت الناجـ عف أحداث خارجية كالشخص القائـ 
 بتقدير الدرجات، تعد مجرد عدد قميؿ مف ىذه العكامؿ.      

 (162:2013)رينكلدز كليفقنستكف،
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                                                                               كمف الطرؽ األكثر شيكعا لقياس الثبات ىي:      
عادة  ثبات االستقرار )إعادة التطبيق(: -أ يعرؼ ثبات االستقرار بطريقة االختبار كا 

راء تطبيؽ االختبار مكضع االختبار، كنحصؿ عمى معامؿ ثبات االختبار بيذه الطريقة ج
البحث عمى مجمكعة مف األشخاص، ثـ إعادة تطبيؽ االختبار ذاتو عمى المجمكعة 
نفسيا كفي كقت الحؽ، كيتبع ذلؾ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أفراد المجمكعة 

 عمى ذلؾ االختبار في الفترتيف.
ة التكافؤ مف خالؿ يتـ الحصكؿ عمى تقدير معامؿ الثبات بطريق ثبات التكافؤ: -ب

إعطاء شكميف متكافئيف بالمحتكل كالمتكسطات كالتباينات الختبار معيف لنفس المجمكعة 
 كبنفس الكقت كحساب معامؿ االرتباط بينيما .

ىناؾ عدة طرؽ يمكف لمباحث مف خالليا إيجاد  الثبات بطريقة االتساق الداخمي: -ج
ة عف الطريقتيف السابقتيف إليجاد الثبات في الثبات باالتساؽ الداخمي، كتختمؼ ىذه الطريق

نما،  حيف أف عممية إيجاد معامؿ الثبات ال تتطمب مف الباحث تطبيؽ االختبار مرتيف، كا 
األمر الذم يقكد إلى التغمب عمى المشكالت التي تكاجو طريقتي إيجاد الثبات باإلعادة 

 يمي ىذه الطرؽ: كبالصكر المتكافئة كالتي تتبع تطبيؽ القياس مرتيف، كفيما
أكثر الطرؽ استخداما، كفكرة ىذه الطريقة تتمخص بفرز  طريقة التجزئة النصفية: -د

أسئمة االختبار إلى قسميف، األكؿ يتككف مف األسئمة الفردية كالقسـ الثاني يتككف مف 
األسئمة الزكجية كليذه الطريقة صيغ عديدة منيا: )سبيرماف براكف، ركلكف، جتماف، 

 جيكسكف(.
، 1إذا تـ تصحيح الفقرات بشكؿ ثنائي )صحيحة= ريتشاردسون:-معادلة كيودر -ه

( فاف إحدل طرؽ تجنب مشاكؿ كيفية قسمة االختبار ىي استخداـ معادالت 0خاطئة=
ريتشاردسكف، كيمكف اعتبار ىذه المعادالت ممثال لمعدؿ معامؿ االرتباط  -كيكدر

المقسمة إلى نصفيف كمف ىذه المعادالت الحاصؿ مف جميع التقديرات الممكنة لمثبات 
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KR21 ,KR20  كالفرؽ بينيما، ىك أف األخيرة تفترض أف جميع الفقرات ذات مستكل
صعكبة كاحد كاف لـ يتحقؽ ىذا االفتراض فستعطي قيمة أقؿ، ليذا يفضؿ استخداـ 

KR20. 
تعميـ  كىي 1951ىذه الطريقة اقترحيا كطكرىا "كركنباخ" عاـ  طريقة معامل ألفا: -و

عندما ال يتـ التصحيح بشكؿ ثنائي، كجدير بالذكر أف طريقة ألفا تعطي  KR20لمعادلة 
الحد األدنى لمقيمة التقديرية لمعامؿ ثبات درجات االختبار، أما إذا كانت منخفضة فربما 

 يدؿ عمى أف الثبات يمكف أف تككف قيمتو أكبر مف ذلؾ باستخداـ طرؽ أخرل.  
 (  213-198: 2015)األسدم كفارس، 

 تحميل بنود االختبار: -3
يكجد عدد مف اإلجراءات الكمية المفيدة في تقييـ جكدة خصائص القياس لكؿ مفردة      

مف المفردات التي تتككف منيا االختبارات، كيشار إلى ىذه اإلجراءات مجتمعة 
تحميالت الثبات كالصدؽ التي بإحصاءات أك إجراءات تحميؿ المفردات، كعمى العكس مف 

تقيـ خصائص القياس لالختبار ككؿ، فاف إجراءات تحميؿ المفردات تفحص كؿ مفردة 
عمى حدة، كليس االختبار بعامة، كتساعد إحصاءات تحميؿ المفردات القائميف ببناء 

يتـ  االختبارات في اتخاذ قرار يتعمؽ بالمفردات التي يتـ االحتفاظ بيا في االختبار، كأييا
 تعديمو، كأييا يتـ حذفو.

عند تقييـ المفردات في اختبارات األداء األقصى أك القدرات،  مؤشر صعوبة المفردة: -أ
ينبغي مراعاة مستكل صعكبة المفردات، كتعرؼ صعكبة المفردة بأنيا النسبة المئكية أك 

مة المؤشر النسبة مف المختبريف الذيف يجيبكف إجابة صحيحة عف المفردة، حيث تككف قي
بالنسبة إلى المفردات األكثر سيكلة مرتفعة، كقيمتو بالنسبة إلى المفردات الصعبة 

" بأنو Aiken، كقد أكصى "0.50منخفضة، كيككف المستكل األمثؿ لصعكبة المفردة 
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تقريبا ليذه القيـ حيث تتراكح صعكبة المفردة مف  0.20ينبغي أف يككف ىناؾ مدل ب
 .0.50يمتو بمتكسط ق 0.60إلى  0.40

يشير تمييز المفردة إلى الدرجة التي يمكف أف تميز بيا المفردة بيف  مؤشر التمييز: -ب
حدل الطرؽ الشائعة  المختبريف الذيف يختمفكف في التككيف الفرضي مكضع القياس، كا 

% 27لحساب مؤشر التمييز تعتمد عمى الفرؽ في األداء بيف مجمكعتيف، كذلؾ باختيار 
مف أدنى، كيتـ حساب صعكبة كؿ مفردة عمى حدل، كقد قدـ % 27مف أعمى ك

( إرشادات لتقييـ المفردات، مف حيث قيـ معامؿ التمييز لكؿ منيما، 1998)ىكبكنز،
 0.39ك 0.30كأكبر تعد ممتازة كبيف  0.40ككفقا ليذه اإلرشادات فاف القيـ التي تساكم 

 عد ضعيفة. ت 0.10ك 0تعد مقبكلة كبيف  0.29ك 0.11تعد جيدة كبيف 
 (306-300:2013)رينكلدز كليفقنستكف،

 المعايير: -4
إف االختبارات التربكية كالنفسية ىي أدكات قياس مقننة لعينة ممثمة مف السمكؾ      

بطريقة منتظمة كفقا لقكاعد محددة، كتستخدـ نتائج القياس في المقارنة بيف األفراد كفقا 
مما يساعد في تفسير درجات االختبارات،  ،عيار أك ميزاف معرؼ تعريفا كاضحالم

فالدرجات التي يحصؿ عمييا األفراد في اختبار معيف تعبر عف عدد المفردات أك األسئمة 
التي أجاب عمييا كؿ منيـ إجابة صحيحة كتسمى الدرجات الخاـ، إف الدرجة الخاـ لمفرد 

اء نكع مف التحكيؿ عمى في االختبار ال تفيد شيئا في تفسير ىذه الدرجة لذلؾ ينبغي إجر 
ىذه الدرجة لكي تصبح قابمة لممقارنة، كتحدد مكانة الفرد أك مركزه بالنسبة ألقرانو في 
الجماعة المرجعية، كمف ىنا تأتي أىمية معايير االختبارات، فدرجات اختبارات الذكاء 

ادة كاالستعدادات كالشخصية كاالختبارات التحصيمية المقننة كغيرىا تفسر درجاتيا ع
استنادا إلى جداكؿ المعايير التي تككف مدكنة في أدلة االختبارات، كيمكف باستخداـ ىذه 
الجداكؿ معرفة الدرجة المحكلة المناظرة لدرجة خاـ معينة، كىذه الدرجات المحكلة يتـ 
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إعدادىا امبريقيا، كتكجد طرؽ متعددة إلجراء تحكيؿ الدرجات الخاـ تؤدم إلى أنكاع 
 عايير، كأىميا ما يمي:مختمفة مف الم

 الدرجات المعيارية )الزائية(: -أ
تعد مف التحكيالت الخطية لمدرجات الخاـ التي تعتمد عمى المتكسط كاالنحراؼ      

المعيارم، كعندما تحكؿ جميع درجات اختبار إلى درجات معيارية، فاف التكزيع الناتج 
يككف متكسطو صفرا كانحرافو المعيارم يسكم كاحدا، كمدل الدرجات المعيارية الختبار 

معيارم، كالصيغة المستخدمة في حساب الدرجة انحراؼ  3-ك 3معيف ينحصر بيف +
 المتكسط(/االنحراؼ المعيارم. -المعيارية ىي: الدرجة المعيارية= )الدرجة الخاـ

  الدرجات التائية: -ب
عمى الرغـ مف ميزات الدرجات المعيارية إال أنو يعاب عمييا أنيا تشتمؿ عمى كسكر      

شارات سالبة كلمتغمب عمى ذلؾ يجرم عاد ة تحكيؿ ميزاف الدرجات المعيارية إلى ميزاف كا 
لمتخمص مف  10( أف تضرب الدرجة المعيارية في 1922آخر مناسب، كقد اقترح )مككؿ،

ضافة + إلى الناتج لمتخمص مف اإلشارات السالبة، كبذلؾ نحصؿ عمى  50الكسكر كا 
تكزيعيا  درجة محكلة تسمى الدرجة التائية، كعندما تستخدـ الدرجات المعيارية التي

اعتدالي، فإننا نحصؿ عمى تكزيع الدرجة التائية التي تتخذ شكؿ التكزيع االعتدالي كيككف 
 .10كانحرافيا المعيارم 50متكسطيا 

  المئينات: -ج
تعتمد كثير مف االختبارات المقننة عمى المئينات في تفسير درجاتيا، كيمكف إيجاد      

كزيع معيف بطريقة بيانية بإيجاد التكرار المتجمع المئينات المناظرة لمدرجات الخاـ في ت
الصاعد المئكم لكؿ فئة مف فئات التكزيع، فالمئينات يككف مستكل قياسيا رتبيا كلذلؾ ال 
نستطيع إجراء العمميات الحسابية األربع عمييا، كىذا يعد أمرا أساسيا عند تفسير درجات 
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مف كسط التكزيع يككف أقؿ بكثير مف االختبار، حيث أف الفرؽ بيف مئيني كآخر بالقرب 
 الفرؽ نفسو بالقرب مف طرفي التكزيع. 

  نسبة الذكاء االنحرافية: -د
تعد نسبة الذكاء االنحرافية نكعا مف الدرجات المعيارية المحكلة مثؿ الدرجات التائية      

، كيتـ حساب نسب الذكاء 16أك  15كانحرافيا المعيارم  100كعادة يككف متكسطيا 
االنحرافية لكؿ مجمكعة عمرية في عينة التقنيف، كقد استخدمت نسبة الذكاء في اختبار 

كاستخدمت فيو نسبة الذكاء  1960"بينيو" إلى أف أجريت مراجعة لالختبار عاـ 
                                                                                                         في اختباراتو المعركفة. "ككسمر"االنحرافية، كذلؾ استخدميا 

   (83-72:2014)عالـ،
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 القدرات العقمية:
قدرة اإلنساف مفيكـ عاـ قد يشمؿ أداءه كسمككو كمعالجتو لألمكر ككؿ ما يتعمؽ      

قدرة الفرد عمى األداء سكاء كاف ىذا  بتفاعؿ اإلنساف مع عناصر بيئتو الخارجية، فيناؾ
األداء عضميا أـ لفظيا كىناؾ القدرة عمى السمكؾ الذكي الناضج كىناؾ القدرة عمى 
المعالجة الذىنية كالرمزية كالتجريد لألمكر كالمسائؿ، كما أف ىناؾ قدرة عمى المعالجة 

 (280:1977المممكسة المحسكسة لألشياء كاألدكات.  )عبد الرحمف،
 مفيوم القدرة العقمية: -1

لقد كاف ىناؾ مفيـك سائد لسنكات طكيمة عف العقؿ اإلنساني كتركيبو ككظيفتو،      
تفسره نظرية الممكات حيث يعتقد أصحاب ىذه النظرية عمى غرار "جكؿ" ك"ككمب" أنيا 
تكجد في مناطؽ معينة مف الدماغ كتصؿ إلى سبع كثالثيف ممكة، كىذا اعتقاد خاطئ إذ 

مات كالقدرات ليست مكجكدة في أجزاء معينة مف المخ، أنو مف المعركؼ اآلف أف الس
كتقكـ نظرية الممكات عمى أساس تقسيـ العمميات العقمية إلى ممكتيف عامتيف ىما ممكة 

 المعرفة كممكة الرغبة.        
كقد درس السيككلكجيكف الذكاء كلـ يتفقكا عمى تعريؼ لو، فيذىب "بينيو" إلى أف      

ممكات مثؿ الحكـ كالحس العممي كالمبادأة كتكيؼ اإلنساف الذكاء مجمكعة مف ال
لمظركؼ، كيعتبر "سبيرماف" أف الذكاء قدرة عامة، أما "ثيرستكف" فيتبنى فكرة القدرات 
المستقمة كيذىب "تيرماف" إلى أف الذكاء ىك القدرة عمى التفكير المجرد أما "بيرت" فيعتبره 

ثالثة معاني منفصمة لمذكاء، األكؿ يشير إلى أنو قدرة داخمية، بينما يميز "فيرنكف" بيف 
قدرة داخمية يرثيا الفرد كتحدده مقدرتو العقمية، كالثاني يشير لميارة الطفؿ في الفيـ 

 كاالستدالؿ كالثالث يشمؿ كؿ ما تقيسو اختبارات الذكاء.  
 (   17-13:1986)أبك النيؿ، 
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 عوامل تنظيم القدرات العقمية:  -2
 نظيـ القدرات العقمية كما يمي:نمخص أنكاع ت

التي تقيس  كىك العامؿ الذم يتسع في مداه ليشمؿ جميع االختباراتالعامل العام:  -أ
 المعرفي كىك الذم يمكف أف نكحد بينو كبيف الذكاء.نكاحي النشاط العقمي 

يمثؿ الصفة التي تشترؾ فييا مجمكعة مف االختبارات التي تقيس  العامل الطائفي: -ب
 بعض جكانب النشاط العقمي المعرفي كال تشترؾ فييا بقية االختبارات.

يمثؿ الصفة التي يختص بيا اختبار معيف فحسب كال تكجد في  العامل الخاص: -ج
 االختبارات االخرل. 

 (100:1985)محمكد،
 : نظريات القدرات العقمية -3
 نظرية العاممين "سبيرمان": -أ

"سبيرماف " أكؿ مف أشار إلى أف الذكاء ىك قدرة فطرية عامة مف خالؿ  يعد      
استخدامو لمتحميؿ العاممي، فيك أكؿ مف اقترح نظرية الذكاء العاـ كسمي بنظرية العامميف 
) العامؿ العاـ كالعامؿ الخاص ( كعمى ضكء الدراسات التي قاـ بيا "بيرت" فقد تـ تحديد 

عامؿ األداء العممي باإلضافة إلى العامؿ العاـ الذم سبؽ عامؿ المغة كعامؿ اإلعداد ك 
اختبار كأف حدده" سبيرماف " كىك الخمفية النظرية التي اعتمدىا أكتيس كلينكف في بناء 

  ( 236-233: 1998القدرة العقمية.   ) عبد الرحمف، 
انتقد "سبيرماف" الطرؽ كاألساليب التي كانت متبعة قبؿ ذلؾ في دراسة الذكاء      

كقياسو، فقد الحظ أف الطرؽ المعممية التي كانت سائدة آنذاؾ كمنيج رئيسي في دراسة 
السمات النفسية، تتناكؿ جكانب ال عالقة ليا بالسمات النفسية التي نرغب في دراستيا، 

ت دائما متناقضة مع بعضيا، كقد كانت كجية نظر كقد كانت نتائج ىذه الدراسا
"سبيرماف" أف ىذه الطرؽ المعممية تعاني مف عدة أكجو قصكر خطيرة، كمف ىذا المنطمؽ 
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رفض "سبيرماف" األساليب التي استخدميا العمماء في قياس الذكاء باستخداـ أساليب 
مية لمخداع البصرم حسية بسيطة مثؿ التمييز الحسي كزمف الرجع كسرعة النقر كالقاب

كغيرىا، كىنا قدـ "سبيرماف" الفرض األساسي لنظريتو كقد عبر عنو بقكلو أف جميع 
مظاىر النشاط العقمي تشترؾ في كظيفة أساسية كاحدة أك مجمكعة كظائؼ بينما تختمؼ 

 .العناصر الخاصة بكؿ مظير مف مظاىر النشاط العقمي األخرل
أساليب النشاط العقمي المعرفي لدل اإلنساف،  كقد افترض "سبيرماف" أف جميع     

، عف بعضيا في نكاحي خاصة أك نكعيةتشترؾ فيما بينيا في عامؿ كاحد، بينما تختمؼ 
كقد كاف ىدؼ "سبيرماف" بتقديمو ليذا الفرض، تفسير ما تكشؼ عنو نتائج االختبارات 

االختبارات العقمية  العقمية مف كجكد ارتباط جزئي مكجب بينيا، فقد كجد "سبيرماف" أف
ميما اختمفت في محتكاىا، ترتبط ببعضيا ارتباطا جزئيا مكجبا، كرغـ أف ىذا االرتباط 
تختمؼ قيمتو مف حالة ألخرل، إال أنيا جميعا مكجبة، كتتراكح بيف الصفر كالكاحد 
الصحيح، كقد فسر "سبيرماف" ىذا االرتباط برده إلى عامؿ كاحد بينما يتميز كؿ اختبار 

غيره بعامؿ نكعي أك خاص، كتشترؾ جميع االختبارات في العامؿ العاـ، بينما ال  عف
يمكف أف يشترؾ اختباراف في عامؿ نكعي كاحد، كيختمؼ مقدار العامؿ العاـ مف اختبار 
ألخر، كىك ما يفسر اختالؼ معامالت االرتباط في قيمتيا، كتتزايد قيمة معامؿ االرتباط 

 .رات بالعامؿ العاـبقدر تزايد تشبع االختبا
كقد أعد "سبيرماف" مجمكعة مف االختبارات البسيطة التي تقيس التمييز الحسي      

كالسمعي كالبصرم كالممسي كطبقيا عمى مجمكعات مف التالميذ، ثـ حصؿ عمى تقديرات 
المعمميف لذكاء التالميذ كعمى درجات تحصيميـ الدراسي، ثـ حساب معامالت االرتباط 

ة لكي يكضح أنيا تدؿ عمى كجكد عامؿ عاـ، كقد بينيا، كأخذ يعالجيا بأساليب متعدد
استطاع "سبيرماف" أثناء تطكيره لألساليب اإلحصائية، أف يتكصؿ إلى طريقة الفركؽ 
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الرباعية التي كانت بداية لمنيج التحميؿ العاممي كالتي استخدميا في البرىنة عمى صحة 
           (133-132: 2012كره.   )الشيخ،تص
  ل المتعددة "ثورندايك":نظرية العوام -ب

يرل "ثكرندايؾ" أنو لكي نحدد ذكاء اإلنساف، يجب أف يككف ممكنا تحديد طبيعتو      
األصمية كأف نتبع عممية تككيف كؿ ارتباط منذ بداية حياة الفرد حتى لحظة دراستو، كلكف 
ؿ مثؿ ىذه الطريقة مستحيمة حسب "ثكرندايؾ"، كثمة طريقة أخرل تتمثؿ في تحميؿ ك

كظيفة عقمية إلى مككناتيا مف االرتباطات بيف المثيرات كاالستجابات، كلكف رد كؿ 
 .األفعاؿ إلى مككناتيا األساسية أكثر صعكبة مما يتصكر البعض

أنو يجب عمى الباحث النفسي أف يحدد بنفسو السمكؾ الظاىر كالمالحظ  "ثكرندايؾ" ل ير 
يميز "ثكرندايؾ" بيف ثالثة أنكاع مف لمفرد، كعمى أساس تصنيؼ ىذا السمكؾ الظاىر 

الذكاء: الذكاء المجرد، كيتمثؿ في القدرة عمى معالجة األلفاظ كالرمكز كالتعامؿ معيا، 
كالذكاء الميكانيكي: كيظير في القدرة عمى معالجة األشياء كالمكاد العيانية المحسكسة، 

عي: كيتضمف القدرة عمى فيـ كما يبدك في الميارات اليدكية الميكانيكية، كالذكاء االجتما
الناس كالتعامؿ معيـ كالتصرؼ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة، كقد ناقش "ثكرندايؾ" 

كالتي كانت أساسا  1924بالتفصيؿ مشكمة قياس الذكاء في مقالتو التي نشرت عاـ 
كقد ناقش فييما أفكاره الرئيسية حكؿ  1927نظريا، نمى في كتابو قياس الذكاء عاـ 

 يفية قياس ىذه األنكاع الثالثة مف الذكاء.ك
كقد عرؼ "ثكرندايؾ" الذكاء االجتماعي بأنو القدرة عمى فيـ الرجاؿ كالنساء كالفتياف      

دارتيـ بحيث يؤدكف بطريقة حكيمة في العالقات اإلنسانية كىك ما  كالفتيات كالتحكـ فييا كا 
أشار إليو "سبيرماف" بأنو العالقات السيككلكجية أك إدراؾ األشخاص عند "بركنر" كىك 

رد عمى تذكر أك تجييز المعمكمات فيما يتصؿ بمدركاتيـ كأفكارىـ كمشاعرىـ قدرة الف
  (45:2005كاتجاىاتيـ كسماتيـ الشخصية كأدائيـ المميز. )المغازم،
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 نظرية العوامل الطائفية األولية "ثرستون": -ج
يفترض أصحاب ىذه النظرية كجكد عدد مف العكامؿ األكلية التي تدخؿ بأكزاف      

في االختبارات النفسية، كأنو عمى ضكء معرفة ىذه العكامؿ كاألكزاف يمكف تفسير مختمفة 
 نشاط العقؿ البشرم، كأىـ ىذه القدرات ىي:

كتتمثؿ في االختبارات التي تتطمب معرفة معاني الكممات، كتصنيفيا،  القدرة المغوية: -
 كالعالقة المفظية....الخ.  

د في اختبارات مثؿ إيجاد الكممات كتككينيا، كذكر كتكجالقدرة عمى الطالقة المفظية:  -
 كممات تبدأ أك تنتيي بحركؼ معينة.  

كتظير في االختبارات التي تتعمؽ بإجراء العمميات الحسابية كتقيس القدرة العددية:  -
 سرعة إجراء ىذه العمميات كدقتيا. 

القات المكانية كتكشؼ عنيا االختبارات التي تتطمب إدراؾ العالقدرة المكانية:  -
  كاليندسية الثابتة، ككذلؾ التي تتطمب تصكر أبعاد األشياء بعد تغيير كضعيا.

كتتمثؿ في االختبارات التي تيدؼ إلى التعرؼ السريع القدرة عمى السرعة اإلدراكية:  -
 الدقيؽ لمتفاصيؿ كخاصة في األشياء المرئية كأكجو االختالؼ كالتشابو بينيا.

كتكشؼ عنيا االختبارات التي تتطمب التعرؼ عمى األشكاؿ، أك ذكر: القدرة عمى الت -
     الربط بيف أسماء سبؽ تعمميا معا، أك أسماء كأرقاـ سبؽ تعمميا معا أيضا.

كتتمثؿ في االختبارات التي تتطمب اكتشاؼ قاعدة كما في القدرة عمى االستدالل:  -
 (98-96:1985)محمكد،تكممة سالسؿ األعداد أك الحركؼ.    

 نظرية "جيمفورد": -د
ككف "جيمفكرد" خريطة لمعقؿ تتضمف خمسيف عامال إلى جانب ما فييا مف فراغات      

يمكف ممئيا بدراسات أخرل، كتتجمع ىذه االختبارات تحت خمس رئيسية تمثؿ أنكاعا 
 مختمفة مف العمميات العقمية كىي:
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كالتكجو المكاني كأنكاع متعددة مف التعميـ كتشمؿ الفيـ المفظي عوامل التعرف:  -
 كالتخطيط كالتنبؤ.

 كالذم يظير في النتائج المحددة كما في السالسؿ العددية. عوامل التفكير المتقارب: -
 كاألصالة كالطالقة كالمركنة. التفكير المتباعد: -
 كالحساسية بالمشاكؿ كسرعة اإلدراؾ كتقدير األطكاؿ. التقييم والحكم: -
 كالتصكر السمعي كالذاكرة عوامل الذاكرة: -

 ( 118:1986)أبك النيؿ،
  نظرية الذكاءات المتعددة "غاردنر": -ه

يرل "غاردنر" أف النظريات التقميدية لمذكاء ال تقدر الذكاء اإلنساني بطريقة مناسبة      
مف خالؿ اختبارات الذكاء التقميدية ألنيا تعتمد عمى معدؿ قميؿ مف القدرات العقمية 
باإلضافة إلى أنيا ليست عادلة إذ تتطمب مف األفراد حؿ المشكالت بصكرة لغكية أك 

اءات المتعددة ىي نمكذج معرفي يصؼ الكيفية التي يستخدـ بيا األفراد لفظية فقط، كالذك
ذكاءىـ في حؿ المشكالت كتقكـ عمى تعدد الذكاءات كىي، الذكاء المغكم كالذكاء 
المنطقي الرياضي كالذكاء المكسيقي كالذكاء الجسمي الحركي كالذكاء الفضائي كالذكاء 

، كترل ىذه النظرية أف الذكاءات المتعددة لدل الذاتي كالذكاء التفاعمي كالذكاء الطبيعي
كؿ فرد تعمؿ بشكؿ مستقؿ، كما ترل أيضا أف كؿ فرد يختص بمزيج أك تكليفة منفردة 
مف ىذه الذكاءات يطمؽ عمييا البعض البصمة الذكائية كىي التي يستخدميا في تعامالتو 

ياتو، كما ترل أيضا كفي مكاجيتو لممكاقؼ كالمشكالت المختمفة التي يتعرض ليا في ح
أف كؿ فرد يستطيع تنمية ذكاءاتو المختمفة أك االرتقاء بيا إلى مستكل أعمى إذا كجد لديو 
الدافع كتيسر لو التشجيع كالتدريب المناسبيف، كتقـك نظرية الذكاءات المتعددة عمى 
فرضيف أساسييف إذ يشير الفرض األكؿ إلى أف الناس جميعا لدييـ االىتماـ نفسو 

لقدرات نفسيا كلكنيـ ال يتعممكف بالطريقة نفسيا، بينما يشير الفرض الثاني إلى أف كا
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العصر الذم نعيشو ال يمكف أف يتعمـ الفرد فيو كؿ شيء يمكف تعممو، كفي مقابؿ تمؾ 
النظرة المحدكدة لمذكاء بمفيكمو التقميدم الذم يركز عمى القدرة المغكية كالقدرة الرياضية 

غاردنر" ألدلة عممية تؤكد أف الناس لدييـ ذكاءات متعددة كلكف المنطقية تكصؿ "
بدرجات متفاكتة كلذلؾ أعد نظرية أطمؽ عمييا نظرية الذكاءات المتعددة إذ أكضح فييا 
أف القدرات التي يمتمكيا الناس تقع في ثماف ذكاءات تغطي نطاقا كاسعا مف النشاط 

 اإلنساني لدل الفئات العمرية المختمفة.
 كيمكف أف نمخص نظرية "غاردنر " في الذكاء كما يمي:     
 أف كؿ فرد لديو عدة ذكاءات كفقا لنظرية الذكاءات المتعددة. -
 أف ىذه الذكاءات تعمؿ بشكؿ مستقؿ إلى حد ما كتتفاكت مستكياتيا داخؿ الفرد الكاحد. -
لديو مزيج أك أف مستكل الذكاء المتعدد الكاحد يختمؼ مف فرد ألخر، كما أف كؿ فرد  -

 تكليفة منفردة مف ىذه الذكاءات.
أف أنماط الذكاءات المتعددة يمكف تنميتيا أك االرتقاء بمستكياتيا إذا تكفر الدافع لدل  -

 الفرد ككجد التدريب كالتشجيع المناسبيف.
 أف كؿ فرد يستطيع التعبير عف كؿ ذكاء مف ذكاءاتو المتعددة بأكثر مف كسيمة. -
 ميعا لدييـ القدرات نفسيا كلكنيـ ال يتعممكف بطريقة كاحدةإف األفراد ج -
 (  128،131: 2012)الديحاني،  
 نظرية "جان بياجيو":  -و

استخدـ "جاف بياجيو" في دراستو لمذكاء المنيج االكمنيكي كمف ىنا كانت مفاىيمو      
و مستخدما كتصكراتو مختمفة، كالذكاء مف كجية نظره عممية تكيؼ، فالعقؿ يؤدم كظائف

ىذه العممية، كينتج عف ذلؾ زيادة في تعقيد األبنية كالتراكيب العقمية عند الطفؿ، كيتـ 
التكيؼ كفؽ عمميتيف متالزمتيف ىما: التمثيؿ كالمالءمة كعف طريقيما يحدث التكازف بيف 
ة اإلنساف كالبيئة كيحدث كذلؾ النمك العقمي، كيرل "بياجيو" أف األبنية كالتراكيب العقمي
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عمى الرغـ مف تغيرىا مع النمك فإنيا تظؿ دائما ذات تنظيـ معيف، فالتنظيـ كالتكيؼ مف 
الثكابت الكظيفية التي تالـز النشاط العقمي في جميع مستكياتو، أما األبنية العقمية كالصكر 
اإلجمالية فمتغيرة، فاألبنية العقمية عبارة عف تنظيمات تظير خالؿ أداء العقؿ كظائفو، 

كر اإلجمالية أك الخطط تدخؿ في تركيب األبنية العقمية كىي عبارة عف استجابة كالص
 ثابتة لمثير معيف، كترجع في أصكليا إلى األفعاؿ المنعكسة التي يكلد بيا الطفؿ.

كيميز "بياجيو" في النمك العقمي بيف أربع مراحؿ رئيسية، تختمؼ فيما بينيا اختالفا      
 نكعيا أك كيفيا :

كفييا يكتسب الطفؿ الميارات كالتكافقات الحسية البسيطة  حمة الحسية الحركية:المر  -
 كتمتد مف الميالد حتى سنتيف.

كفيو يتعمـ الطفؿ المغة كتبدأ تتككف األفكار البسيطة كالصكر  مرحمة ما قبل العمميات: -
، كتمتد مف الذىنية كيتميز تفكير الطفؿ فييا بالتمركز حكؿ الذات كالتركيز كالالمقمكبية

 .7الى 2سف 
يبدأ الطفؿ يفكر تفكيرا شبييا بتفكير الراشد، إال أنو يظؿ  مرحمة العمميات المحسوسة: -

تفكيرا عيانيا، يقؿ التمركز حكؿ الذات كيبدأ الطفؿ يميز بيف ذاتو كالعالـ الخارجي، كتمتد 
 سنة.11إلى  7مف 

كفييا تنمك قدرة المراىؽ عمى التفكير المجرد كيصؿ إلى  مرحمة العمميات الشكمية: -
 سنة.     15إلى  11مستكل تفكير الراشديف، كتمتد مف

 (225،226: 2012)الشيخ، 
 نموذج "كارول": -ز

حاكؿ كاركؿ أف يحمؿ مياـ تناكؿ كتجييز المعمكمات ككذلؾ مياـ االختبارات      
السيككمترية التقميدية إلى العمميات أك المككنات المعرفية، كقد حدد قائمة بعشر أنماط مف 
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المككنات أك العمميات المعرفية اعتبرىا أساسا لتفسير الفركؽ الفردية في األداء عمى 
 ة التقميدية كىذه المككنات ىي:االختبارات العقمي

ىذه العممية عبارة عف تأىب معرفي أك ميؿ محدد يكجو عمؿ العمميات  التوجيو: -
 األخرل أثناء أداء الميمة.

كتنشأ ىذه العممية مف تكقعات الفرد فيما يتعمؽ بنكع كعدد المثيرات التي تقدـ  االنتباه: -
 أثناء أداء الميمة.  

 كتستخدـ ىذه العممية في تسجيؿ المثير عمى حاجز حسي. الفيم : -
كتستخدـ ىذه العممية في إدراؾ المثير أك تحقيؽ الغمؽ اإلدراكي  التكامل اإلدراكي: -

 لممثير، كمطابقتو مع أم تمثيؿ سبؽ تككينو في الذاكرة.
 تستخدـ ىذه العممية في تككيف تمثيؿ عقمي لممثير كتفسيره عمى أساس التشفير: -

 خصائصو أك ترابطاتو أك معناه باالعتماد عمى مطالب الميمة المعينة.
تستخدـ ىذه العممية في تحديد ما إذا كاف مثيراف متماثميف أك عمى األقؿ مف  المقارنة: -

 نفس الفئة.
كتستخدـ في تككيف تمثيؿ جديد في الذاكرة مرتبطا مع تمثيؿ  تكوين التمثيل المرتبط: -

 مكجكد مف قبؿ .
تستخدـ ىذه العممية في اكتشاؼ تمثيؿ معيف في الذاكرة  استرجاع التمثيل المرتبط: -

 مرتبط مع تمثيؿ آخر عمى أساس قاعدة أك أم أساس آخر لمترابط.
تستخدـ ىذه العممية في تحكيؿ أك تغيير تمثيؿ عقمي كفقا ألساس محدد  التحويل: -

 مسبقا.
مثؿ عقمي لكي تنتج استجابة ظاىرة أك ضمنية كىذه العممة تتـ عمى ت تنفيذ االستجابة: -

 )مظمرة(.
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 نموذج "سترنبرغ": -ح
يعتبر "ركبرت سترنبرغ" مف أشد عمماء النفس المعاصريف تحمسا لمدخؿ تحميؿ      

ر باسمو، فمنذ حكالي سبع كعشريف عاما يالمككنات، بؿ لقد ارتبط ىذا المدخؿ إلى حد كب
بدأ ينشر بحكثو في التحميؿ المعرفي كقد أجرل في بحكثو تحميال معرفيا لعدد كبير مف 

 المياـ السيككمترية كبصفة خاصة مياـ االستقراء كاالستنباط. 
يميز"سترنبرغ" بيف ثالثة أنكاع مف مككنات تناكؿ كتجييز المعمكمات أم العمميات      
 عرفية األكلية، كيعتبرىا المصدر األساسي لمفركؽ الفردية في الذكاء كىذه األنكاع ىي:الم
كىي عمميات تنفيذ تستخدـ في تخطيط أداء الفرد في الميمة ما وراء المكونات:  -

 كالتييؤ كالتكجيو لو كتقكيمو، كتتمثؿ ىذه العمميات في ما يمي: 
 معرفة أف ىناؾ مشكمة. -
 شكمة كالتعرؼ عمى طبيعتيا.تحديد طبيعة الم -
 انتقاء مجمكعة مف العمميات ذات المستكل األدنى ألداء الميمة. -
 انتقاء استراتيجية ألداء الميمة. -
 انتقاء تمثيؿ عقمي أك أكثر لممعمكمات. -
 اتخاذ قرار بكيفية تكزيع المصادر)اإلمكانيات( المتاحة لحؿ المشكمة. -
 أداء الميمة.كعي الفرد كتتبعو لمكضعو في  -
 فيـ التغذية المرتدة الداخمية كالخارجية التي تتعمؽ بكيؼ أداء الميمة أك جكدتو. -
 معرفة كيفية االستفادة مف التغذية المرتدة. -
 إتماـ العمؿ بناء عمى التغذية المرتدة.  -
تستخدـ في تنفيذ االستراتيجيات المختمفة ألداء الميمة، كمف ىذه  مكونات األداء: -
 لمككنات ىناؾ:ا
 تشفير طبيعة المثير. -
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استنتاج العالقة بيف حدم المثير المذيف يتشابياف في بعض الجكانب كيختمفاف في  -
 غيرىا.

 تطبيؽ العالقة التي تـ استنتاجيا مف قبؿ في مكقؼ جديد. -
كىي عمميات متضمنة في تعمـ معمكمات جديدة كتخزينيا  مكونات اكتساب المعرفة: -

 رة في الذاك
 كمف مككناتيا ما يمي:      

 التشفير االنتقائي -
 الدمج االنتقائي -
المقارنة االنتقائية                                                                                            -

 (240-234:2012)الشيخ،
 أىمية قياس القدرة العقمية العامة: -4

إلى أم حد يمكف اعتبار الفركؽ الفردية التي تظيرىا مقاييس القدرة العقمية العامة      
ذات أىمية في مجاالت الحياة العممية ؟ ىؿ تمكننا مف أف نتنبأ إلى درجة مفيدة عف 
الكيفية التي ستككف عمييا حاؿ الفرد في أدائو المدرسي، أك في عمؿ سيتكاله في المستقبؿ 

كفيما يمي سنذكر أىـ المجاالت التي تستفيد  الت المتصمة بتكيفو العاـ ؟؟ أك في المجا
 مف مقاييس القدرة العقمية العامة:

 مقاييس االستعداد وعالقتيا بالنجاح في المدرسة: -أ
استنادا إلى عدد كبير مف الدراسات التي بحثت في العالقة بيف مقاييس االستعداد       

، أمكف الكصكؿ إلى عدد مف االستنتاجات المكثكؽ بيا، المدرسي كالنجاح األكاديمي
 كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي:
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إف معامؿ االرتباط بيف العالمات في اختبارات االستعداد العقمية كالعالمات المدرسية  -
ىك ارتباط كبير نكعا ما، كلدل مراجعة مئات مف معامالت االرتباط التي تـ الحصكؿ 

 .0.60ك 0.50كؿ تمثيميا بمدل مف القيـ التي تقع بيف عمييا، نجد مف المعق
إف نتائج مقاييس القدرات كاختبارات التحصيؿ إذا جمعتا معا فإنيا تعطي تنبؤا أفضؿ،  -

فعف طريؽ تجميع البيانات عف التحصيؿ المدرسي السابؽ مع عالمات اختبارات القابمية 
يرتفع مستكاه عف االرتباط  فاف االرتباط مع التحصيؿ المدرسي الالحؽ، يمكف أف

أف ىذيف النكعيف مف المعمكمات يكمؿ بعضيما ك الحاصؿ مف أم منيما عمى انفراد، 
البعض، إف العالمات المدرسية تزكدنا بشكاىد عف الدافعية كعف الميارات الدراسية 
كعادات العمؿ باإلضافة إلى القدرات األساسية، أما اختبار االستعداد فانو يعكض عف 

 بايف الحاصؿ في معايير التحصيؿ مف مدرسة ألخرل.الت
كبر مما ترتبط بيا مع أترتبط اختبارات االستعداد مع مقاييس التحصيؿ المقننة بدرجة  -

العالمات المدرسية، كمف المألكؼ أف نجد معامالت ارتباط بيف العالمات عمى اختبار 
 .0.80أك  0.70في حدكد  لالستعداد المدرسي كالعالمة الكمية عمى بطارية لمتحصيؿ

إف درجة ارتباط اختبارات االستعداد المدرسي مع النجاح األكاديمي تعتمد عمى طبيعة  -
المادة الدراسية، فكما ىك متكقع، فانو كمما كانت المادة األكاديمية قريبة مف المادة التي 

ككف االختبارات  يشمميا اختبار االستعداد، كمما كانت معامالت االرتباط عالية، إف حقيقة
المصممة لقياس الذكاء ترتبط مع التحصيؿ األكاديمي كالتقدـ في العمؿ المدرسي لـ تعد 

 مكضع التساؤؿ، لذا يجب استخداـ ىذه الحقائؽ في التخطيط التربكم كاإلرشاد الفردم.
 العالقة بين األداء عمى اختبارات القدرة العقمية العامة والنجاح في العمل: -ب

دما يككف المحؾ المتنبأ بو ىك النجاح في برنامج التدريب، فاف معدؿ االرتباط عن     
، كىذه القيـ ليست بعيدة تماما عف القيـ التي تـ الحصكؿ عمييا 0.50ك 0.40يتراكح بيف 

عند التنبؤ بالنجاح في المدرسة، كعندما يككف المحؾ الكفاءة في العمؿ، فاف معامالت 



ةاإلطار النظري والدراسات السابق                   الفصل الثاني             
 

 
 

38 

يع الحاالت، إف االنخفاض في االرتباط قد يعكد جزئيا إلى االرتباط تككف أقؿ في جم
جكانب قصكر في محؾ النجاح في العمؿ، كسكاء كاف النجاح قد تـ قياسو عف طريؽ 
تقديرات المشرفيف عف العمؿ، كما ىك األمر في العادة، أك بتقدير مستكل اإلنتاج في 

ابت لعدد مف االعتبارات ال العمؿ، فاف مثؿ ىذا المؤشر يميؿ أف يككف متحيزا كغير ث
قمية العامة الع شكؿ عاـ نقكؿ باف مقاييس القدرةعالقة ليا بالكفاءة الحقيقية لمعامؿ، كب

ترتبط بالتصنيؼ في مجمكعات مينية، كمع أف معامؿ االرتباط بيف عالمة االختبار 
 كالنجاح عمى العمؿ ىك في العادة مكجب إال أنو يميؿ أف يككف منخفضا نكعا ما،

 كالنجاح في المينة أقؿ دقة مف التنبؤ بالنجاح األكاديمي.
 التحصيل المتوقع:  -ج

إف إحدل المشكالت التي تكاجو أم معمـ أك مرشد تكمف في التعرؼ إلى مستكل      
التحصيؿ الذم يمكف تكقعو بدرجة مقبكلة مف أم طفؿ، ككنتيجة لذلؾ يبرز التساؤؿ عما 

ابؽ ما ىك متكقع أـ ال ؟ لقد كتب الكثير عف التعكؽ في إذا كاف مستكل أداء الطفؿ يط
التحصيؿ، كبشكؿ مبدئي نستطيع أف نحدد نفس مستكل التكقع لجميع األطفاؿ مف سف 
ست سنكات في المدرسة كنتكقع منيـ جميعا أف يتعممكا القراءة في الصؼ األكؿ، كال 

ل عف الطفؿ كمعرفة يدخؿ أم تعديؿ عمى ىذا التكقع يمكف أف يبنى عمى حقائؽ أخر 
بيئتو البيتية أك أدائو عمى اختبار لالستعداد األكاديمي، ككؿ طفؿ يقع أداؤه تحت 
المتكسط لجميع األطفاؿ يطمؽ عميو لفظ معكؽ في تحصيمو، كتكجو الجيكد التربكية 

 كاالىتماـ الشعبي إلى رفع كاؿ األطفاؿ إلى مستكل المعدؿ )المعيار(.
أف كؿ األطفاؿ مف عمر ست سنكات أك مف عمر عشر سنكات، كلكننا اآلف نعرؼ      

ليسكا مثؿ بعضيـ البعض، سكاء في صفاتيـ الفطرية، أك خبراتيـ الحياتية كتظير ىذه 
الفركؽ في مقاييس االستعداد األكاديمي كما تظير أيضا في أية مقاييس أخرل مف التي 

ركؽ في االعتبار عند تحديدنا يمكف أف نستخدمو مع األطفاؿ، كلكف كيؼ سنأخذ ىذه الف



ةاإلطار النظري والدراسات السابق                   الفصل الثاني             
 

 
 

39 

لمتكقعات كعند النظر إلى التفكؽ في التحصيؿ ؟ إف إحدل االحتماالت ىي أف نتكقع مف 
كؿ طفؿ أف يحصؿ في المدرسة عمى مستكل مناظر لممستكل الذم يحصمو عمى 

 .اختبارات القدرة المدرسية
و إزاء ذلؾ أف يقع عند مف حيث القدرة يتكقع ل 99الطفؿ الذم يقع عند المئيني إف      

مف حيث القدرة  75مف حيث التحصيؿ، كالشخص الذم يقع عند المئيني  99المئيني 
مستكيات  ىدنأ في التحصيؿ، كالشخص الذم يقع في يتكقع أف يقع عند نفس المئيني

القدرة يتكقع لو نفس المستكل بالنسبة لمتحصيؿ، كأم فرؽ يعبر عف تدف في مستكل 
 .ل االستعداد يعتبر تعكقا في التحصيؿالتحصيؿ عف مستك 

كلكف ىذا المفيـك خطأ بنفس القدر الذم يككف فيو المفيـك القائؿ بأف نفس المستكل      
مكجكد  (1+)مف التحصيؿ يجب أف يتحقؽ عند الجميع، كيعني ىذا أف ارتباطا مقداره 

ذا كضعنا جانبا لمحظة أخطاء القياس كىي  بيف مقاييس القدرة كمقاييس التحصيؿ، كا 
حقيقية في كؿ مف قياسات التحصيؿ كالقدرات، فاف االثنيف يحتكياف عمى أشياء مختمفة، 
فعندما نبحث في العالمات التي يعطييا المعممكف عمى كجو الخصكص نجد أف ىذه 

يد كالقدرة عمى فيـ ما يريده المعمـ، كالميارة في إرضائو، العالمات تعكس الميؿ كالج
 .باإلضافة إلى إتقاف جزء خاص مف محتكل مادة التعمـ

كىكذا فاف االرتباط بيف القدرات كالتحصيؿ يككف ايجابيا كلكنو ليس تاما، كالتالميذ      
كلكف ال  الذيف يقعكف في أعمى مراتب القدرة سكؼ يككنكف فكؽ المتكسط في التحصيؿ،

يككنكف دائما في القمة، أما ما يحدث في الكاقع، ىك أف الطفؿ الذم يقع في مستكل 
معيف مف القدرة يجب أف ننظر إليو بالنسبة إلى متكسط تحصيؿ جميع األفراد الذيف ىـ 
مف مستكل قدرتو، كيجب أف يعتبر معكقا في تحصيمو إذا كاف يقع بعيدا تحت متكسط 

 األداء لمجمكعتو.
 



ةاإلطار النظري والدراسات السابق                   الفصل الثاني             
 

 
 

40 

 القرارات اإلرشادية:  -د
إف اختبارات القدرة العقمية العامة ليا كظيفة كاضحة في البرنامج التربكم كمصادر      

لممعمكمات التي تيـ األشخاص المسئكليف عف اإلرشاد كمساعدة الطفؿ في المشاكؿ 
التكيفية الشخصية منيا كاالجتماعية لتمكننا مف تكفير النشاطات التربكية الخاصة 

مناسبة لو كمساعدتو في اختبار األىداؼ التربكية التي تالئـ قدراتو كميكلو كالعمؿ معو ال
في بناء خططو المينية، كمف الميـ في كؿ ىذه األنكاع مف الخطط كالقرارات أف تتكافر 

 صكرة كاضحة عف قدرات الطفؿ العقمية كجزء مف الصكرة الكمية لمتمميذ كفرد.
تككف لممعمكمات عف االستعدادات المدرسية أىمية خاصة كفي التكجيو التربكم      

كيجب أف تكلى ىذه المعمكمات عناية خاصة عند تقرير اليدؼ التربكم المناسب لمطالب، 
ذا كاف األمر كذلؾ، فما نكع الكمية التي  كىؿ سيشمؿ ذلؾ التخطيط اللتحاقو بالجامعة، كا 

يختار كفي اإلرشاد الميني، مف المحبذ يخطط ليا أك أم نكع مف التعميـ الثانكم عميو أف 
استخداـ مقاييس لمقدرة أكثر تخصصا كمساعد الختبارات الذكاء العامة كلكف ىذه 
االختبارات المتخصصة ليست ذات فائدة كبيرة ألغراض التخطيط التربكم كلفيـ الطفؿ 

يفو الذم لديو مشاكؿ في المدرسة، سكاء كاف ذلؾ فيما يتصؿ بأدائو المدرسي أك تك
 ا لمستكل ذكائو يصبح ضركريا.الشخصي إذ أف تقدير 
 (340-320: 1989)ثكرندايؾ كىيجف، 

الذكاء: -5  
يعكد أكثر االضطراب في بحكث الذكاء إلى عدـ تحقيؽ لمعنى الذكاء، مع اإلشارة      

إلى أف الذكاء في عمـ النفس مصطمح عممي، يختمؼ استعمالو عف مدلكؿ الكممة في 
الحياة اليكمية، كيعكد الفضؿ في تداكؿ كممة الذكاء أك مرادفيا القدرة العامة إلى "جكلتكف" 

ىذاف الرائداف في مجاؿ عمـ النفس أف يضعا مف االختبارات ما يقيس  ك"بينيو"، فقد حاكؿ
القدرة العامة كيمكح أنيما كانا يعتقداف أف ىذه القدرة، قدرة فطرية أم أف أثر البيئة عمى 
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ىذه القدرة العامة ضعيؼ أك معدكـ، كيمكف تحديد ثالث نكاحي لتحديد معنى الذكاء، 
 كىي كما يمي:     

 عضوية:الناحية ال -أ
كالمقصكد بيا إمكانية نمط معيف مف السمكؾ الكامف في التككيف الجسمي لمكائف      

الحي، بمعنى أف كؿ كائف حي معد ألداء أنماط معينة مف السمكؾ حسب تككينو 
الجسمي، كيعد الكائف الحي ذكيا إذا كاف يستعمؿ ىذه اإلمكانيات في المكاقؼ التي تدعكه 

رة بيذا المعنى مكركثة أم أنيا تتضمف كذلؾ فركؽ في درجة الستعماليا، كىذه القد
استعماؿ ىذه اإلمكانيات بيف الكائنات الحية في الجنس الكاحد، كىكذا حاكؿ عمماء النفس 
الفسيكلكجيكف أف يعرفكا الذكاء عمى أساس أنو إمكانية نمط معيف مف السمكؾ الكامف في 

رفو "بيترسكف" أداة بيكلكجية تعمؿ عمى جمع التككيف الجسمي لمكائف الحي، أك ىك كما يع
 نتائج عدة مؤثرات متشابكة كتكحيد أثرىا في السمكؾ.             

 الناحية االجتماعية:  -ب
مف ىذه الناحية يرتبط الذكاء ببعض العكامؿ التي ىي نتيجة لمتفاعؿ االجتماعي أك      

التنظيـ االجتماعي في البيئات المختمفة كقد تسمى ىذه العكامؿ أحيانا بالنظـ االجتماعية، 
ألنيا تتكامؿ جميعا فيما يسمى بالثقافة العامة، كىذه النظرة تعتبر أف ىناؾ عكامؿ 

ؿ فيما نطمؽ عميو السمكؾ الذكي أك التصرؼ الحسف فمثال القدرة عمى اجتماعية تدخ
عداد، كاستعماؿ المعاني كالمادة كالمكاف كالقانكف كالحؽ استعماؿ الرمكز كالمغة كاأل

كالكاجب مثؿ ىذه العكامؿ االجتماعية تؤثر في سمكؾ الفرد الذكي مف حيث قدرتو عمى 
 معالجة المشاكؿ التي تكاجيو بنجاح. 

 الناحية السيكولوجية: -ج
لقد سمـ عمماء النفس بأف المقصكد مف الذكاء نمط السمكؾ الذم يحدده نكع معيف       

مف االختبارات، كمف المسمـ بو كذلؾ أف نمط السمكؾ في االختبار دليؿ عمى نكع السمكؾ 
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امة مكضع في الحياة العامة كىذه العالقة بيف السمكؾ في االختبار كالسمكؾ في الحياة الع
بحث، كلكف السمكؾ في االختبار يسجؿ كيحمؿ كما ىك دكف محاكلة مناقشة العكامؿ 
المسيطرة عميو كالكاقع أف كؿ مف حاكؿ تعريؼ الذكاء مف عمماء النفس عرفو عف طريؽ 
مظاىره، كليس عف طريؽ العكامؿ الداخمية فيو، كمف ىنا نفس الفرؽ الجكىرم بيف كجية 

تماعية مف ناحية، كبيف كجية النظر السيككلكجية مف ناحية أخرل، النظر العضكية كاالج
فبينما تعنى كجية النظر األكلى بالتفاسير تعنى الثانية بالكصؼ، كبينما تعنى األكلى 
بأسباب فرضية لمفركؽ في الذكاء، إذ تعنى الثانية بنمط السمكؾ الذم تظير فيو ىذه 

كلى أف تعرؼ الذكاء، ألف كال مف المجمكعتيف التغيرات، كبينما ال تحاكؿ كجية النظر األ
مف العكامؿ العضكية كالعكامؿ االجتماعية ما ىي إال عكامؿ مؤثرة عمى الذكاء، كليست 
البتة بالذكاء نفسو، إذ باالتجاه السيككلكجي يعنى بالذكاء نفسو، كبمظاىره بالعكامؿ 

ف الذكاء ىك ما تستطيع عمى أ (keith,2009)الداخمة في تركيبو، كىذا ما أكد عميو 
 اختبارات الذكاء قياسو فعال.                                                                           

كعمى ىذا يمكننا أف نبدأ بتمييز أساسي بيف اتجاىيف رئيسييف فيما يختص بالسمكؾ      
كظيفية بيف السمكؾ كالبيئة، كيجب الذكي، أكال تحميؿ السمكؾ نفسو، ثانيا كصؼ العالقة ال

ف كاف الكثير مف االضطراب  أف نشير إلى أنو ليس ثمة تعارض بيف ىذيف االتجاىيف، كا 
الناشئ في معنى الذكاء يرجع إلى الخمط بيف الطريقتيف في معالجة الذكاء، فاالتجاه 
، الثاني أم االتجاه الكظيفي يعالج عالقة السمكؾ بتحصيؿ غرض أك إشباع حاجة

كالميزاف الكحيد الذم يقاس بو السمكؾ عمى أنو معبر عف ذكاء أـ ال ىك ميزاف المنفعة، 
أما االتجاه التحميمي كىك األكؿ فييدؼ إلى البحث عف مككنات ىذه القدرة العامة كىذه 

 (                                            15-12: 2011تسمى بالعكامؿ. )حسنيف، التيالمككنات 
كيعتبر نشاط العقؿ البشرم مسرحا ميما كأساسيا لبحكث كدراسات عمماء النفس      

ميما كانت المدارس التي ينتمكف إلييا، كيأتي ىذا االىتماـ مف قبؿ العمماء بيدؼ معرفة 



ةاإلطار النظري والدراسات السابق                   الفصل الثاني             
 

 
 

43 

ماىية الذكاء أك العقؿ البشرم كمككناتو كالطريقة أك الطرؽ التي يعمؿ كفقيا، ككذلؾ 
سكاء كانت فطرية أك مكتسبة عمى شكؿ تجارب أك خبرات، كلقد العكامؿ المؤثرة فيو 

تباينت اآلراء كتفاكتت نتائج األبحاث التي قامكا بيا سكاء كانت تجريبية أك فسيكلكجية أك 
سيككمترية، كحيث أف المستيدؼ مف كؿ ىذه الدراسات كاألبحاث ىك النشاط العقمي 

مف نظر لو عمى أساس أنو عامؿ عاـ  كالنظاـ الذم يككف عميو، لذا نجد مف الباحثيف
كعامؿ خاص أك فرعي كالعامؿ العاـ كما يرل "سبيرماف" يدخؿ كيؤثر عمى كؿ أنشطة أك 

 (   12: 1999مظاىر النشاط العقمي. )الطريرم،
 اختبارات القدرة العقمية العامة )الذكاء العام(: -6

اختبارات القدرة العقمية العامة عبارة عف أدكات تقيس النشاط العقمي المعرفي كما ىك      
قائـ بالفعؿ، ككما يبدك في السمكؾ أك النشاط الذم يقـك بو الفرد المشترؾ أك المفحكص 
في مكقؼ االختبار، كمعظـ ىذه االختبارات تركز عمى بعض العكامؿ مثؿ الفيـ المغكم 

عاـ بدرجة أكبر مف تركيزىا عمى السرعة اإلدراكية كالتصكر المكاني، نظرا كاالستدالؿ ال
 ( 44:2009لالعتقاد بأف العكامؿ األكلى تمثؿ السمكؾ الذكي تمثيال أفضؿ.  )مشاط، 

كتكجد كثير مف االختبارات الجيدة التي تقيس القدرة العقمية العامة تناسب متطمبات      
كبعض ىذه االختبارات يطبؽ بطريقة فردية مثؿ  المكاقؼ التطبيقية المختمفة،

بينيو" كمقاييس"ككسمر" كالبعض األخر يطبؽ بطريقة جماعية، كيكجد  -مقياس"ستانفرد
عدد كبير مف ىذه االختبارات يتراكح بيف تمؾ التي تناسب أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، كتمؾ 

كؿ بطاريات تشتمؿ التي تناسب الراشد المتفكؽ، كبعض ىذه االختبارات يككف عمى ش
عمى اختبارات فرعية تقيس كؿ مف الجكانب المفظية كالجكانب غير المفظية، ينتج عنيا 
درجات لكؿ مف ىذه الجكانب، ككذلؾ درجة كمية لمذكاء العاـ، أما البعض اآلخر فانو ال 
نما عمى الصكر كاألشكاؿ كالمصفكفات، كبعضيا أيضا يككف متحررا  يعتمد عمى المغة، كا 

الثقافة بدرجة ما، كيعتمد تفسير معظـ ىذه االختبارات عمى الدرجات المعيارية مف 
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المحكلة مثؿ نسب الذكاء االنحرافية، كالتساعيات المعيارية، ككذلؾ عمى المئينيات، 
 كغيرىا مف الدرجات المحكلة. 

 : تصنيف اختبارات القدرة العقمية العامة )الذكاء العام( -7
يمكف أف نقسـ اختبارات الذكاء العاـ إلى اختبارات فردية، كىي التي تستخدـ بصكرة      

فردية حيث يتـ تطبيقيا عادة بيف الفاحص كالمفحكص، أك إلى اختبارات جماعية كىي 
التي يمكف تطبيقيا عمى مجمكعة مف األفراد دفعة كاحدة دكف الحاجة إلى جمسة خاصة 

 ( 60:2004في مقابمة شخصية.  )اسماعيؿ،
 اختبارات الذكاء الفردية: -أ

بينيو"، يركز عمى القدرة -مف أكثر مقاييس الذكاء العاـ استخداما اختبار "ستانفرد     
المفظية، فتعميمات معظـ أجزائو تقدـ شفكيا ككثير مف اختباراتو الفرعية تتطمب استخداـ 

ياس درجة كمية كاحدة، كيعد الكممات، كما يتطمب فاحصا مدربا تدريبا عاليا، كيعطي المق
مف أفضؿ المقاييس السيككلكجية التي تتنبأ بدرجة جيدة بالتحصيؿ الدراسي، تتضمف 
مفرداتو جانبيف أحدىما لفظي كاألخر أدائي، كىذا لمتغمب عمى مشكمة المغة كالثقافة 
اء كالمؤثرات التعميمية، كيحصؿ الفرد عمى ثالث درجات كمية تمثؿ األداء المفظي كاألد
.                  العممي كالذكاء العاـ، لذلؾ يستخدـ كأداة مناسبة في التشخيص االكمنيكي

 (376-371: 2000)عالـ، 
  (Leif & Delay & Guillarme,1968)حسب  "ككسمر"كما تسمح اختبارات      

بالبحث في تكزيع الدرجات لبعض المجمكعات االكمينيكية، ىذه الطريقة التي تفرض 
ربة إحصائية دقيقة مع الحذر الكبير في التفسير مف أجؿ التأكد مف ىذه الدرجات مف مقا

 جية كمف جية أخرل التأكد مف حقيقة األحكاـ الصادرة في حؽ المجمكعات االكمينيكية.
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 اختبارات الذكاء الجماعية: -ب
تككف عادة اختبار كرقة كقمـ كيشتمؿ معظميا عمى مفردات اختبار مف متعدد، مما      

ييسر عممية التصحيح، غير أف ىذه االختبارات ال تسمح بتدخؿ القائميف بتطبيقيا مف 
حيث حفز المختبريف أك الثناء عمى استجاباتيـ كىك ما يميز االختبارات الفردية، كيفترض 

مرتفعة كميؿ إلى التعاكف دكف حثيـ عمى ذلؾ، كىذا النكع مف ىنا أف ىناؾ دافعية 
االختبارات يؤكد درجة كبيرة لالستدالؿ المفظي كالعددم كتصنؼ ىذه االختبارات حسب 
محتكاىا إلى محتكل لفظي كغير لفظي كتتطمب السرعة كالدقة في اإلجابة، حيث تتميز 

                                                                              مفرداتيا بالتدرج مف السيكلة إلى الصعكبة.       
كمف ميزات االختبارات الجماعية أنيا تيسر إجراءات التطبيؽ، كاتساع حجـ العينات      

التي يمكف أف تطبؽ عمييا ىذه االختبارات كحسف تمثيميا لألصؿ اإلحصائي السكاني 
كثر دقة، إال أف ليذه االختبارات مشكالتيا أيضا، كمف ذلؾ ضعؼ العاـ، كتكافر معايير أ

العالقة بيف الفاحص كالمفحكص كعدـ إحاطتو بدكافع المفحكص ألخذ االختبار، كما 
تكجد أدلة عمى أف األشخاص المضطربيف انفعاليا يؤدكف في مكاقؼ االختبار الفردم 

ات الجماعية أف ىذا النكع يفرض أفضؿ مف االختبار الجماعي، كيرل بعض نقاد االختبار 
قيكدا عمى استجابات المفحكص كىي بذلؾ تعاقب المفحكص المبتكر الذم يدرؾ 
تضمينات غير عادية في السؤاؿ، ليذا السبب يفضؿ أف تطبؽ االختبارات الجماعية إلى 
جانب االختبارات الفردية أك أف يتـ الحصكؿ عمى معمكمات إضافية عنو مف مصادر 

 صة في حالة اتخاذ قرارات ميمة بالنسبة لممفحكص.   أخرل كخا
 (329-327: 2008)أبكحطب، 

 االختبارات الجماعية غير المفظية:  -
كنذكر مف بيف ىذه االختبارات اختبار "كاتؿ لمذكاء" كىك مجمكعة مف االختبارات      

متحررة مف أثر العكامؿ الثقافية بحيث يمكف تطبيقيا عمى جماعات مختمفة حضاريا، 
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سنكات كالراشديف  8إلى  4كىي اختبارات كرقية كليا ثالث مستكيات المقياس األكؿ مف 
سنة كالراشديف العادييف، كالمقياس 13إلى 8س الثاني لألعمار مف المتخمفيف عقميا، كالمقيا

 (125:2012سنة كالراشديف المتفكقيف.  )الشيخ،19 إلى 13الثالث مف 
كىناؾ أيضا اختبار "رافف لممصفكفات المتتابعة" الذم صمـ باألساس كمقياس      

فاف  gالنظرم لمعامؿ العاـ لسبيرماف أك الذكاء العاـ كبااللتزاـ بالتحميؿ  gلمعامؿ العاـ 
ىذا االختبار يتطمب بدرجة أساسية معرفة العالقات بيف مفردات مجردة، كتشتمؿ 
المفردات عمى مجمكعة مف مصفكفات أك ترتيبات مف عناصر تصميمات في صفكؼ 
كأعمدة، كقد تـ حذؼ جزء مف كؿ منيا كالميمة ىي اختيار الجزء المحذكؼ مف بيف 

المفردات األكثر سيكلة دقة التمييز كتتضمف المفردات األكثر  بدائؿ معطاة كتتطمب
 صعكبة متشابيات كتباديؿ كاستبداالت لألنماط كالعالقات المنطقية األخرل. 

 (332:2015)أنستازم كاربينا،
 االختبارات الجماعية المفظية: - 

، كىك اختبار  (CAT)كمف أمثمة اختبارات الذكاء الجماعية اختبار القدرات المعرفية     
متعدد المستكيات حيث يشتمؿ عمى بطارية اختبارات لمصفكؼ مف الحضانة إلى الصؼ 
الثالث ابتدائي كأخرل مف الثالث إلى نياية مرحمة التعميـ الثانكم، البطارية األكلى تشتمؿ 
عمى أربعة اختبارات فرعية ىي الكممات الشفكية كالمفاىيـ العالئقية كعمميات عقمية 

كمفاىيـ كمية كالبطارية الثانية محتكل اختباراتيا لفظي ككمي كغير لفظي،  متعددة
كتستخدـ معايير نسبة الذكاء االنحرافية كالمئينات في تفسير الدرجات، كنجد أيضا 

، كتتككف ىذه االختبارات مف صيغة كاحدة 1967لينكف" لمقدرة العقمية -اختبارات "أكتيس
حمزكني شامؿ لقياس القدرة العقمية العامة، كتكجد كيشتمؿ عمى مفردات متنكعة بشكؿ 

ستة مستكيات لالختبارات تمتد مف الصؼ األكؿ ابتدائي إلى نياية مرحمة التعميـ الثاكم 
ف إلى خمسة كأربعيف دقيقة بحسب المستكل، كيحصؿ يكيستغرؽ تطبيؽ االختبار مف ثالث
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االنحرافية كالمئينات المقابمة  الفرد عمى درجة كاحدة، كتعتمد المعايير عمى نسب الذكاء
                                                                          لمعمر كالصؼ الدراسي.

 (392-391: 2000)عالـ، 
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 لينون لمقدرة العقمية: -اختبار أوتيس
أثناء الحرب العالمية األكلى، قاـ "أكتيس" بإعداد اختبار "ألفا" لقياس قدرات      

كتـ تطكير االختبار لمرات عديدة مف طرؼ أكتيس  1918العسكرييف ككاف ذلؾ سنة 
لمقدرة العقمية  "لينكف-اكتيس"كلينكف حتى ظيرت النسخة األكلى التي تحمؿ اسـ اختبار 

المراحؿ العمرية مف الحضانة إلى نياية التعميـ الثانكم،  ، كيناسب االختبار1968سنة 
كيشتمؿ عمى ستة مستكيات تناظر الصفكؼ الدراسية المختمفة كيستغرؽ تطبيؽ االختبار 

دقيقة، أما اختبارات المستكيات األخرل فيستغرؽ تطبيؽ كؿ 30المستكل االبتدائي حكالي 
رتو األخيرة عمى أنكاع مختمفة مف منيا حكالي ساعة كاحدة، كيشتمؿ االختبار في صك 

المفردات التي ترتب حمزكنيا أك دائريا في االختبار، كتتعمؽ بالجكانب المفظية كالتعميمية 
لمعامؿ العاـ في نظرية "سبيرماف" لبنية الذكاء، كينتج عف االختبار درجة خاـ كمية كاحدة 

لدراسية، كتساعيات معيارية، يتـ تحكيميا إلى نسبة ذكاء انحرافية كرتب مئينية لمصفكؼ ا
كاقتصرت عينة تقنيف االختبار عمى مجتمع طالب المدارس فقط كتتراكح قيـ معامؿ ثبات 

كتزداد قيمة  0.90إلى ما يزيد عف  0.83درجات االختبار بطريقة الصيغ المتكافئة بيف 
تكل معامؿ الثبات بزيادة العمر الزمني لألفراد كىناؾ بيانات لمتحقؽ مف صدؽ المح

 كصدؽ التككيف الفرضي لالختبار.                   
كأداة في كثير مف الدراسات كبخاصة في  "لينكف-اكتيس"كقد تـ استخداـ اختبار      

بأف ىناؾ  (Antonack & King & Lowy,1982)دراسة  البيئة االمريكية، حيث أثبتت
بالنسبة لثالث متغيرات  "التحصيميستانفكرد "كاختبار  "لينكف-أكتيس"عالقة بيف اختبار 

كىي: الجنس كالمنطقة الجغرافية كمستكل االختبار) الثاني كالرابع( عمى عينة قكاميا 
فقد كانت  (Anna,1986)لممستكل الرابع، أما بالنسبة لدراسة  19لممستكل الثاني ك 103

مف خالؿ  "ككسمر"كاختبار  "لينكف-أكتيس"ىناؾ عالقة ارتباطية قكية بيف اختبار 
متغيرات الجنس كالعرؽ كفئات )المكىكبيف،ذكم صعكبات التعمـ( عمى عينة مف التالميذ 
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تمميذ مف ذكم  273أنثى، ك 148ذكر ك 283سنة، منيـ 16-6تتراكح أعمارىـ بيف 
 (Nichols,1992)مف ذكم البشرة السكداء، أما بالنسبة لدراسة  158البشرة البيضاء ك

عمى  "لينكف-أكتيس"ية بيف المكىكبيف كالعادييف عمى اختبار فقد كانت ىناؾ فركؽ جكىر 
أف  )  (Bolduc,2011تمميذ مف التعميـ األساسي، كأثبتت دراسة 142عينة مككنة مف 

لينكف كدرجات التالميذ عمى مادة المغة -ىناؾ عالقة ارتباطية قكية بيف اختبار أكتيس
تمميذ في  100عمى عينة قكاميا  الفرنسية كبيف الجزء غير المفظي كمادة الرياضيات

 المستكل الثالث لمتعميـ االبتدائي.                                           
(:  jالعقمية المستوى المتوسط الصورة ) ةاختبار اوتيس لينون لمقدر  -1  

 "لينكف –أكتيس"يمثؿ ىذا االختبار أحد المستكيات التي تتضمنيا سمسمة اختبارا ت      
لمقدرة العقمية، كالذم تـ إعداده لقياس القدرات العقمية لطالب المرحمة المتكسطة، الذيف 

سنة كيقيس االختبار العديد مف القدرات العقمية المتعمقة 15-12تتراكح أعمارىـ بيف 
بالتحصيؿ الدراسي عف طريؽ قياس القدرات كالميارات التي تساعد الطالب عمى التعمـ 

   سة.كالنجاح في المدر 
كيصنؼ كاختبار يقيس القدرة عمى التفكير المجرد كعمى حؿ المشكالت، كأنو يكجد       

ارتباط بيف نتائجيـ عمى االختبار كبيف درجات تحصيميـ الدراسي.كما أكرد مركز 
االختبار األمريكي أف االختبار يقيس قدرات الطالب عمى إتباع التعميمات، كالتفكير 

كيقيس القدرة عمى التذكر، كتطبيؽ الخبرات السابقة عمى مكاقؼ العقالني، كالتحميؿ، 
 جديدة.                                                                                                    

كيحتكم االختبار عمى جزأيف: لفظي كغير لفظي، كتتككف النسخة العربية التي قاـ      
( 80عمى البيئة المصرية مف ) 1985نينيا كؿ مف مراد كعبد الغفار عاـ بإعدادىا كتق

بندنا متنكعنا، كيركز االختبار عمى قياس القدرة عمى االستدالؿ المجرد، كقد تـ صياغة 
البنكد في صكرة االختيار مف متعدد، كالذم يعتمد عمى خمسة بدائؿ لالستجابة، كالبنكد 
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الصعب، كيمكف استخداـ الطريقة اليدكية في  متدرجة في الصعكبة مف السيؿ إلى
التصحيح أك الطريقة اآللية بكاسطة األكراؽ المثقبة، كيستغرؽ تطبيؽ االختبار خمسيف 

 دقيقة، كيمكف تطبيقو في الحصة الدراسية العادية. 
-كيستند قياس القدرة العقمية العامة أك االستعداد المدرسي بكاسطة اختبار )أكتيس     

 عمى فرضيف أساسييف ىما:لينكف( 
إف جميع الطالب لدييـ فرصة متكافئة لتعمـ مختمؼ أنكاع المياـ المتضمنة في بنكد  -

 االختبار.
إف جميع الطالب لدييـ دافعية متكافئة لبذؿ أقصى ما لدييـ مف جيد في أدائيـ عمى  -

 االختبار.
 :تيةاآل األربعة لممجاالت كفقنا االختبار فقرات تصنيؼ كيمكف     

كماؿ الجمؿ،) المفظي ويشتمل عمى: االستيعاب -  التعاريؼ المترادفة، كالعككس، كا 
 ( .كالجمؿ الغامضة

تركيب الكممات حسب األحرؼ، كالقياسات المفظية، ) االستدالل المفظي ويشتمل عمى: -
 (.كاالستدالالت، كاالختيار المنطقيكالمؤىالت المفظية، 

كسالسؿ اإلكماؿ، كنماذج القياسات الشكمية، ) عمى:االستدالل الشكمي ويشتمل  -
 (.التراكيب

 (.تسمسؿ الرقمي، كالمسائؿ الحسابيةال) االستدالل الكمي ويشتمل عمى:-
فقرة تقيس  (108( فقرة، منيا)360( فقرة مف أصؿ)80كيتككف ىذا المستكل مف ) 

رة تقيس االستدالؿ ( فق56( فقرة تقيس االستدالؿ المفظي، ك)132االستيعاب المفظي، ك)
  ( فقرة تقيس االستدالؿ الكمي.64الشكمي، ك)

(Otis & Lennon, 1969: 9 - 11) 
 ( فقرة، مكزعة عمى النحك التالي: 80كعدد فقرات االختبار في صكرتو النيائية ) 
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 ( فقرة لقياس القدرة عمى االستيعاب المفظي:20) -
-8ر، كىي الفقرات ذات، األرقاـ: )%( مف مجمكع فقرات االختبا 25كتشكؿ ما نسبتو )

10-14-19-27-32-36-44-46-49-51-53-56-59-61-64-67-73-
75-77) 
 ( فقرة لقياس االستدالؿ المفظي:32) - 

 %( مف مجمكع فقرات االختبار، كىي الفقرات ذات األرقاـ: 40كتشكؿ ما نسبتو )
(1-5-6-11-13-15-17-21-23-25-28-30-33-34-37-38-39-40-

41-42-47-52-54-58-60-62-65-69-71-76-79-80 ) 
 ( فقرة لقياس االستدالؿ الشكمي :15) -

 %( مف مجمكع فقرات االختبار، كىي الفقرات ذات األرقاـ: 19كتشكؿ ما نسبتو )
  (2-4-9-16-18-20-22-26-35-43-48-55-67-74-78 ) 
 ( فقرة لقياس االستدالؿ الكمي :13) -

 ، كىي الفقرات ذات األرقاـ:%( مف مجمكع فقرات االختبار 16كتشكؿ ما نسبتو )
  (3-7-13-24-29-31-45-50-57-63-66-70-72 ) 

لمقدرة العقمية المستكل المتكسط بدرجة مقبكلة مف  "لينكف-أكتيس"كيتمتع اختبار      
ـ(، منو صدؽ المحتكل 1969قاـ بيا )أكتيس كلينكف، الصدؽ، دلت عمييا النتائج التي 

الذم تحقؽ كفؽ االفتراضات النظرية "لبيرت كفيرنكف"، أما الصدؽ التالزمي فكاف بإيجاد 
كتراكح  "كاليفكرنيا لمتحصيؿ األكاديمي"كاختبار  "لينكف-أكتيس"االرتباط بيف اختبار 
-اكتيس"طالبا، كبيف اختبار  430لعينة مككنة مف  0.85ك 0.64معامؿ االرتباط بيف 

لعينة  0.94ك 0.71كتراكح معامؿ االرتباط بيف  "ستانفرد التحصيمي"كاختبار  "لينكف
كاختبار  "لينكف-اكتيس"طالبا، كما كانت معامالت االرتباط بيف اختبار  695مككنة مف 
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طالبا، كمع  288لعينة مككنة مف  0.59حكالي  "رافف لممصفكفات المتتابعة العادم"
 طالبا.  86لعينة قكاميا  0.89ك 0.74بمعامؿ ارتباط بيف  "ثكرندايؾ لمذكاء"اختبار 
أما بالنسبة لمثبات، فيتمتع االختبار بقدر عالي مف الثبات كقد تـ حسابو عف طريؽ      

النصفية بقيمة التجزئة ، كعف طريؽ 0.93ك 0.83إعادة االختبار كتراكحت قيمتو بيف 
، كبطريقة الصكر المتكافئة  0.95ك 0.94فتراكحت بيف  (KR20)، أما عف طريؽ0.95

 .0.94ك 0.91بيف   (j-k)راكح معامؿ التكافؤ بيف الصيغتيفت
كبالنسبة لممعايير، فقد استخرجت عمى أساس العمر الزمني عف طريؽ درجات      

ستخرجت عمى أساس الفرؽ الدراسية عف طريؽ ا لذكاء االنحرافية كالمئينات، كماا
التساعيات كالمئينات كدرجات الذكاء االنحرافية، كيتـ تصحيح أكراؽ اإلجابة لمطالب عف 

  طريؽ دليؿ التصحيح، كيتـ التأكد مف صحة تاريخ ميالد الطالب مف السجالت المدرسية.      
 (    68-57: 2009) مشاط، 

 :"لينون-أوتيس"الخمفية النظرية الختبار  -2
ذىب بعض عمماء النفس إلى أنو ال يكجد نكع كاحد مف الذكاء، بؿ تكجد أنكاع كثيرة      

مما دفعيـ إلى االىتماـ بدراسة طبيعة تككيف الذكاء، في محاكلة لمكشؼ عف القدرات 
األساسية المختمفة التي يتككف منيا، مما أدل إلى تعدد نظريات التككيف العقمي كنماذجو، 

عمى مفاىيـ مأخكذة مف نمكذجيف  "لينكف-أكتيس"ر النظرم لبناء اختبار كتـ تأسيس اإلطا
نظرييف لمقدرات اإلنسانية ىما: نمكذج "بيرت" كنمكذج "فيرنكف" ككال النمكذجيف يقدـ 
تحميال عامميا كنمكذجا ىرميا يدعماف طبقات أك شرائح عدة مف العكامؿ تتدرج مف األكثر 

 يمي عرض لمنظريتيف:عمكمية إلى األكثر خصكصية كفيما 
  النموذج اليرمي ل"بيرت": -أ

النمكذج اليرمي لمذكاء، إذ يضع  1949اقترح العالـ البريطاني "سيرؿ بيرت" عاـ      
"بيرت" في المستكل األدنى عمميات اإلحساس كالنشاط الحركي البسيط، كما تتمثؿ فيما 
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كحساب األزمنة )اإلرجاع يمكف عزلو كقياسو اصطناعيا باختبارات )عتبات اإلحساس( 
البسيط(، ثـ يمي ذلؾ العمميات األكثر تعقيدا، كالتي تتعمؽ باإلدراؾ كالحركات التآزرية، 
كما تتمثؿ في تجارب إدراؾ األشكاؿ كاألنماط، كفي المستكل الثالث "االرتباطي" يضع 

الرابع فنجد  "بيرت" عكامؿ الذاكرة كالعادات التي تـ اكتسابيا كتككينيا، أما في المستكل
عمميات العالقات التي تنقسـ إلى ثنائية الفيـ كاالستخداـ، أما الذكاء العاـ أك اإلمكانية 
التكاممية لمعقؿ، فيظير في كؿ مستكل مف المستكيات األربعة، كلكف يختمؼ ظيكره في 

في أنو  كؿ مستكل مف حيث الدرجة كالنكع، كتبدك كجية نظر "بيرت" في التككيف العقمي
االختبارات التي تقيس القدرات العقمية، كما يمكف تحميؿ أم  كف تحميؿ أم مجمكعة مفيم

 نشاط عقمي لمعكامؿ األربعة اآلتية:
العامؿ العاـ الذم تشترؾ فيو جميع االختبارات كىك القدرة العقمية العامة أم الذكاء  -

 العاـ.
ف حيث الشكؿ أك العامؿ الطائفي الذم تشترؾ فيو مجمكعة مف االختبارات، م -

 نسميو بالقدرة الطائفية.   المكضكع أك كمييما كىك ما
العامؿ النكعي الخاص حيث أف ىذا االختبار يختمؼ في تككينو كمادتو كمكضكعو  -

 عف أم اختبار آخر.
عامؿ المصادفة أك الخطأ كالذم يرجع إلى مختمؼ الشركط التي أجرم فييا االختبار،  -

 (521:2014عمييا.  ) قصاب،  كالتي ال يمكف السيطرة
بأف "بيرت" كجد مف خالؿ تجاربو كدراساتو أف العامؿ  "عبد الرحمف"سعد كقد أشار       

العاـ يرتبط باختبارات الذكاء ارتباطا عاليا، كلكنو ليس ارتباطا تاما مكجبا، كىذا ما أدل 
العامؿ العاـ،  بو إلى استنتاج كجكد قدرة خاصة بالتحصيؿ المدرسي تتركب معظميا مف

كلكف يضاؼ إلييا بعض العكامؿ الخاصة األخرل، فقد أكد"بيرت" ببحكثو ىذا االتجاه، بؿ 
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% مف إمكانية التحصيؿ المدرسي تعكد لمعامؿ العاـ، كأف حكالي 28أشار إلى أف حكالي 
 ( 237:1998% يعكد إلى العكامؿ الطائفية كالخاصة.)عبد الرحمف،21
 رنون": النموذج اليرمي ل"في -ب

أنو يمكف كصؼ القدرات  1950اقترح عالـ النفس البريطاني "فيميب فيرنكف" عاـ      
العقمية كتصنيفيا بكضكح أكثر، كذلؾ بتنظيميا تنظيما ىرميا في أربع مستكيات، تبدأ 
بالعامؿ العاـ في القمة، كيرتبط ايجابيا بالقدرات العقمية األخرل جميعيا، كيتمكه مف حيث 

كالتنظيـ اليرمي مجمكعتيف مف العكامؿ الطائفية الرئيسية التي تنقسـ إلى عامميف الترتيب 
مكاني، كينقسـ كؿ مف ىذيف -تعميمي تربكم كاألخر عممي: ميكانيكي-أحدىما لفظي

 نكعية.العامميف بدكرىما إلى عكامؿ طائفية 
بتكارم، كالطالقة عكامؿ التفكير االفبالنسبة لمجمكعة العكامؿ الرئيسية األكلى نجد      

المفظية، كعكامؿ القدرة العددية كغيرىا، أما مجمكعة العكامؿ الطائفية الرئيسية الثانية 
فتمثؿ مجمكعة العكامؿ المكانية الميكانيكية، كيقع تحتيا مجمكعة مف العكامؿ الطائفية 

يكانيكية النفسية كعكامؿ المعرفة الم -النكعية كعكامؿ القدرة المكانية كالقدرة الحركية
، فتكجد العكامؿ  كعامؿ السرعة اليدكية كغيره، أما في أدنى المستكيات في أسفؿ اليـر

لينكف ال تحاكؿ أف تقيس كؿ -الخاصة، كيجب التأكيد عمى أف سالسؿ اختبار أكتيس
اإلمكانيات التي يمكف أف تصنؼ بطبيعتيا تحت زمرة التعميـ المفظي، كلكنيا تقيس 

في التماريف المكجكدة في االختبارات تعكس تفاعال معقدا مف البعض منيا، فاألداء 
العكامؿ التي تؤثر عمى قدرة الطالب في التمكف مف أنظمة الرمكز الشكمية كالعددية 

 (   522:2014كالمفظية.  )قصاب،
 لمقدرة المدرسية:  "لينون-أوتيس"سمسمة اختبارات  -3

لمقدرة المدرسية ستة مستكيات، يقيس كؿ مستكل  "لينكف-أكتيس"سمسمة اختبارات       
، كما تحتكم  2ك1بمستكييف  Gإلى  Aمرحمة دراسية معينة، كالمستكيات مقسمة مف 
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عمى عدد مف االختبارات المفظية كغير المفظية كقد تـ تغيير اسـ االختبار مف اختبار 
لمقدرة المدرسية  "لينكف-أكتيس"إلى اختبار( OLMAT) لمقدرة العقمية "لينكف-أكتيس"
(OLSAT) كقد اعتمدت ىذه السمسمة عمى االستيعاب المفظي، االستدالؿ المفظي ،

كاالستدالؿ الشكمي كاالستدالؿ الكمي كقد نشرت ىذه السمسمة مف االختبارات عاـ 
كتتألؼ مف ستة  (k)كالصكرة  (j)ـ عمى شكؿ صكرتيف متكافئتيف، ىما الصكرة 1867

مستكيات، كفقرات ىذه السمسمة لفظية كغير لفظية، كيعد االختبار قصيرا كيطبؽ عادة مع 
، كيتـ تدريب الطالب عمى كيفية اإلجابة، كتتمثؿ المستكيات "بينيو-ستانفرد"اختبار 

 المككنة ليذه السمسمة مف االختبارات فيما يمي:
ياض األطفاؿ في النصؼ الثاني مف مخصص لطالب ر  المستوى التمييدي األول: -

 دقيقة.   30فقرة، يطبؽ في زمف قدره  55العاـ الدراسي كيتككف مف
مخصص لطالب الصؼ األكؿ االبتدائي في النصؼ  المستوى التمييدي الثاني: -

 دقيقة. 35فقرة، يطبؽ في زمف قدره 55األكؿ مف العاـ الدراسي كيتككف مف 
مخصص لطالب الصؼ األكؿ ابتدائي في النصؼ الثاني  المستوى االبتدائي األول: -

فقرة، يطبؽ في زمف  80مف العاـ الدراسي كحتى نياية الصؼ الثالث ابتدائي كيتككف مف 
 دقيقة. 55قدره 

مخصص لمطالب مف الصؼ الرابع إلى الصؼ السادس  :المستوى االبتدائي الثاني -
 دقيقة. 45فقرة، يطبؽ في زمف  80االبتدائي كيتككف مف 

 80مخصص لمطالب مف الصؼ السابع إلى العاشر كيتككف مف المتوسط: المستوى -
 دقيقة.    50فقرة، يطبؽ في زمف 

صؼ العاشر إلى الصؼ الثاني عشر مخصص لمطالب مف ال المستوى المتقدم: -
 دقيقة.   50فقرة، يطبؽ في زمف قدره  80المرحمة الثانكية( كيتككف مف )

 (                                         56-53: 2009) مشاط، 
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 :    ثانيا: الدراسات السابقة
كالتي أهتيػح  البحث، بمكضكع المتصمة السابقة، الدراسات مف مجمكعة ىنا عرضن     

األحدث  إلى األقدـ مف الزمني التسمسؿ حسب ترتيبيا تـ كقد عمييا، االطالع لمباحث
حسب مستكيات االختبار  السابقة الدراسات تقسيـ كتـ الدراسة مكاف عف بصػػػػػػرؼ النظر
  محؿ البحث.

 : لينون المستوى المتوسط-الدراسات التي تناولت تقنين اختبار اوتيس -1
 (:2212دراسة  الزىراني ) -أ

 لينكف لمقدرة العقمية لدل طمبة المرحمة-عنكانيا: الخصائص السيككمترية الختبار أكتيس
       .فظة القنفدةالمتكسطة بمحا

 "لينكف–اكتيس "الختبار  السيككمترية ىدفت الدراسة  إلى التعرؼ عمى الخصائص     
طالبا  909لمقدرة العقمية في البيئة السعكدية، كمؤشرات صدقو كثباتو كتألفت العينة مف 

طالبا  303طالبا بالصؼ الثاني، ك 303طالبا بالصؼ األكؿ المتكسط، ك 303منيـ 
بالصؼ الثالث، كتـ إتباع المنيج  الكصفي، كأسفرت النتائج إلى أف قيـ المتكسطات 

العينة الكمية أكبر قميال مف قيـ الكسيط كأكبر مف قيـ المنكاؿ الحسابية لمصفكؼ الدراسة ك 
% مف فقرات االختبار 70كىذا مؤشر عمى اقتراب التكزيع مف االعتدالية، كأف حكالي 

% مف فقرات االختبار يرتفع 30تتمتع بمؤشرات متكسطة الصعكبة، بينما تكجد حكالي 
ات االختبار عند االنتقاؿ مف الصؼ بيا مؤشر الصعكبة، كما أنو يقؿ مستكل صعكبة فقر 

% مف فقرات االختبار تتمتع بمؤشرات 53األدنى إلى الصؼ األعمى منو، كأف حكالي  
% مف فقرات االختبار ينخفض بيا مؤشر التمييز 47تمييز جيدة، بينما تكجد حكالي 

في حيف ، 0.84تدريجيا، كأف قيمة مؤشر الثبات بطريقة  االتساؽ الداخمي لمعينة الكمية 
، كأف ارتباط الفقرات 0.74بمغت قيمة مؤشر الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمعينة الكمية 

 . 0.05ك 0.01بالدرجة الكمية لالختبار ارتباطا داال إحصائيا عند مستكل
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 (: 2229دراسة مشاط ) -ب
عمى  (j) لمقدرة العقمية المستكل المتكسط الصكرة "لينكف-اكتيس"عنكانيا: تقنيف اختبار 

 عينة مف طالبات المرحمة المتكسطة في مدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية.  
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقنيف اختبار ذكاء جمعي، يستخدـ الختيار كتصنيؼ      

لمقدرة العقمية  "لينكف-اكتيس"طالبات المرحمة المتكسطة بمدينة جدة كالمتمثؿ في اختبار 
، حيث ركزت الدراسة عمى التعرؼ عمى الخصائص (j) الصكرةالمستكل المتكسط 

السيككمترية لالختبار، بعد تطبيقو عمى عينة التقنيف، كمدل اتفاقيا مع خصائص 
االختبار الجيد، كمف ثـ بناء المعايير المناسبة ألداء أفراد العينة، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ 

طالبة مكزعات عمى  2135ئي قكاميا تطبيؽ االختبار عمى عينة ممثمة لممجتمع اإلحصا
مدينة جدة حيث تـ انتقاء العينة باستخداـ طريقة العينة العشكائية العنقكدية كلإلجابة عمى 

 تساؤالت الدراسة تـ إجراء بعض العمميات اإلحصائية التي أسفرت عف النتائج التالية :
لمقدرة العقمية المستكل المتكسط بدرجة جيدة مف  "لينكف-اكتيس"تتصؼ فقرات اختبار  -

الفعالية، دلت عمييا نتائج خصائص الفقرات )الصعكبة، التمييز، المشتتات(،حيث 
ككانت نسبة المفردات متكسطة  0.94ك 0.02تراكحت قيـ معامالت الصعكبة بيف 

 .  0.72إلى  0.59%، كما تراكحت معامالت التمييز بيف 70الصعكبة 
لمقدرة العقمية المستكل المتكسط بدرجة عالية مف  "لينكف-اكتيس" اختبار يتصؼ -

الصدؽ، دلت عمييا النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف حساب الصدؽ بطرقو المختمفة، 
 "لينكف–أكتيس "بيف اختبار  0.85فبالنسبة لمصدؽ التالزمي كاف معامؿ االرتباط 

بيف الجزء المفظي كدرجات مادة  0.55االرتباط العادم، بينما كاف معامؿ  "رافف"كاختبار 
بالنسبة لمعامؿ االرتباط بيف الجزء غير المفظي كدرجات مادة  0.64المغة العربية، ك

 0.01الرياضيات، أما بالنسبة لصدؽ االتساؽ الداخمي فكانت االرتباطات دالة عند 
درجة الكمية لالختبار، أما كبالنسبة لمفقرات مع ال إليوبالنسبة لمفقرة كالبعد الذم تنتمي 
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بالنسبة لمصدؽ التمييزم فكانت ىناؾ فركؽ دالة احصائيا بيف المستكيات الدراسية عف 
 طريؽ تحميؿ التبايف أحادم االتجاه.

لمقدرة العقمية المستكل المتكسط بدرجة عالية مف الثبات  "لينكف–اكتيس "اختبار يتصؼ -
ساب الثبات بطرقو المختمفة، حيث كاف دلت عمييا المؤشرات المتحصؿ عمييا مف ح

 إعادة، أما عف طريؽ 0.81يساكم  ((KR20معامؿ الثبات عف طريؽ االتساؽ الداخمي 
 .0.78فكاف  "قتماف" كبالنسبة لمتجزئة النصفية عف طريؽ معادلة  0.81التطبيؽ فكاف 

المئينية  كما تـ استخراج معايير لالختبار تمثمت في نسبة الذكاء االنحرافية كالرتب
 كالدرجات الزائية عمى مستكل الصفكؼ الثالثة.

 (: 2229دراسة زكري ) -ج
لمقدرة العقمية مقدرة كفؽ القياس  "لينكف-اكتيس"عنكانيا: الخصائص السيككمترية الختبار  

 الكالسيكي كنمكذج راش لدل طمبة المرحمة المتكسطة بمحافظة صبيا التعميمية. 
 "لينكف-اكتيس"تعرؼ عمى الخصائص السيككمترية الختبار ال الى ىدفت الدراسة     

نمكذج راش، تـ استخداـ المنيج  الكصفي كتككف مجتمع لمقدرة العقمية كفقراتو كفؽ 
الدراسة مف جميع طالب المرحمة المتكسطة في إدارة  التربية كالتعميـ بمحافظة صبيا لمعاـ 

 ق.1430-1429الدراسي 
سة بطريقة عشكائية عنقكدية متعددة المراحؿ مف جميع طالب تـ اختيار عينة الدرا     

صفكؼ المرحمة المتكسطة في إدارة التربية كالتعميـ بمحافظة صبيا لمعاـ الدراسي 
( طالب، كىـ يشكمكف 1515ق، كقد بمغ حجـ عينة الدراسة الحالية )1429-1430

 تمثمت تساؤالت الدراسة في : ، كقد ف مجتمع الدراسةم  11%
كفقراتو كفؽ القياس  لمقدرة العقمية "لينكف-اكتيس"ما الخصائص السيككمترية الختبار -

 الكالسيكي ؟  
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لمقدرة العقمية كفقراتو كفؽ نمكذج  "لينكف-اكتيس"ما الخصائص السيككمترية الختبار  - 
 راش؟
نزعة أما األساليب اإلحصائية المستخدمة فقد تـ استخداـ النسب المئكية، مقاييس ال     

 (،(KR20المركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط، معامؿ ككدر ريتشاردسكف 
، التحميؿ العاممي، إحصاء المالئمة، تقدير "شيفيو"تحميؿ التبايف األحادم، اختبار 

الصعكبة، تقدير القدرة، الرتب المئينية، الدرجات المعيارية، الدرجات التائية، نسبة الذكاء 
 كتكصمت نتائج الدراسة إلى:االنحرافية، 

أكبر قميال مف قيـ  لمصفكؼ الدراسية كالعينة الكميةأف قيـ المتكسطات الحسابية  -
                      .الكسيط، كأكبر مف قيـ المنكاؿ كىذا مؤشر عمى اقتراب التكزيع مف االعتدالية

بينما تكجد بة، % مف فقرات االختبار تتمتع بمؤشرات متكسطة الصعك 70أف حكالي  -
كما أف مستكل صعكبة  االختبار يرتفع بيا مؤشر الصعكبة،% مف فقرات 30حكالي 

 فقرات االختبار يقؿ عند االنتقاؿ مف الصؼ األدنى إلى الصؼ األعمى منو.
% مف فقرات االختبار تتمتع بمؤشرات تمييز جيدة، بينما تكجد حكالي 53أف حكالي  -
 فض بيا مؤشر التمييز تدريجيا.% مف فقرات االختبار  ينخ47
في  0.84لمعينة الكمية بمغت  ((KR20أف قيمة مؤشر الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي  -

 .0.74حيف بمغت قيمتو بطريقة التجزئة النصفية 
 .0.05ك 0.01ارتباطا داال إحصائيا عند  الفقرات بالدرجة الكمية لالختبارارتباط  -
لمقدرة العقمية لنمكذج راش كذلؾ بتحقيقيا  "لينكف-اكتيس"مالئمة بيانات اختبار -

 الفتراضات النمكذج.
أقؿ  1لكجيت، كتعد الفقرة  1.22إلى  2.28امتدت تقديرات صعكبة الفقرات مابيف  -

 األعمى صعكبة. 31الفقرات صعكبة، بينما تعد الفقرة 
 لكجيت. 2.23إلى  4.64امتدت تقديرات قدرات الطالب مابيف  -
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العالقة بيف الدرجة الكمية الخاـ المحتممة عمى االختبار كالقدرة المقابمة ليا عالقة  أف -
 طردية مكجبة، حيث تزيد القدرة كمما ازدادت الدرجة الكمية الخاـ المقابمة ليا.

كىذا يدؿ  0.90، كمعامؿ ثبات صعكبة الفقرات 0.97أف معامؿ ثبات قدرات الطالب  -
 الية. أف االختبار ثابت بدرجة ع

لمقدرة العقمية مف خالؿ ما يكفره  نمكذج راش مف  "لينكف-اكتيس"تحقؽ صدؽ اختبار  -
 أحادية البعد في القياس.

يمكف الحكـ عمى مستكل قدرة الطالب كتفسير مستكاىا بالنسبة ألقرانو عند كؿ صؼ  -
ر الرتب دراسي، كعند عمر معيف كتحديد ترتيبو بيف أقرانو، مف خالؿ إيجاد جدكؿ معايي

 المئينية كدرجتو التائية، كنسبة ذكائو االنحرافية.
 (:1998دراسة الدرابسة ) -د

 "لينكف-اكتيس"عنكانيا: الخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار 
 ، كمقارنتيا بمثيالتيا في البيئة األمريكية.(k) لمقدرة العقمية، المستكل المتكسط، الصكرة

يجاد الخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة       ىدفت الدراسة الشتقاؽ المعايير، كا 
كمقارنتيا  ، (k) لمقدرة العقمية، المستكل المتكسط، الصكرة "لينكف-اكتيس"األردنية الختبار 

بمثيالتيا في البيئة األمريكية، كىذا االختبار ىك كاحد مف المستكيات الستة التي تتألؼ 
فقرة  80لينكف لمقدرة العقمية، كىك اختبار لفظي  كيتككف مف-سمسمة اختبارات اكتيس منيا

تقع جميعيا في قسـ كاحد، كيجرم تطبيقو عمى المفحكصيف بشكؿ جماعي، كمف أجؿ 
يجاد الخصائص السيككمترية، قاـ الباحث بإجراءات الترجمة كالتعديؿ  اشتقاؽ المعايير كا 

يئة األردنية، ثـ جمعت البيانات الناتجة عف تطبيؽ الصكرة ليصبح االختبار مالئما  لمب
مف  509مف الذككر، ك 503مفحكصا، منيـ  1012المعدلة عمى عينة مككنة مف 

ناث( كالمستكل الدراسي الصفكؼ  ، مكزعيف حسب متغيرم الجنس )ذككراإلناث كا 
الحككمية كمدارس  (، تـ اختيارىـ عشكائيا مف المدارساألساسية)السابع كالثامف كالتاسع 
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الحصكؿ عمى ككالة الغكث، التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمنطقة اربد األكلى، كقد أمكف 
 :دالالت الصدؽ التالية

الداللة األكلى: كقد تمثمت بإيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجات عمى كؿ فقرة كالبعد  -
االرتباط بيف الفقرة كاالختبار الكمي، الذم تنتمي إليو تمؾ الفقرة، ككذلؾ إيجاد معامالت 

كما حسبت قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجات عمى األبعاد المككنة لالختبار مع 
بعضيا، كبيف الدرجات عمى كؿ بعد مف ىذه األبعاد كاالختبار الكمي، كقد كانت قيـ ىذه 

 . 0.01المعامالت دالة بمستكل أقؿ مف
بإيجاد قيـ معامالت االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى الداللة الثانية: كتمثمت  -

االختبار المعدؿ، كدرجاتيـ المدرسية في مبحثي المغة العربية كالرياضيات، كمعدالتيـ 
 ،0.76 ،0.69 كعمى الترتيب، احث حيث بمغت ىذه القيـ كما يمي:العامة لجميع المب

 0.80، 0.28، 0.73لمصؼ الثامف، ك 0.80،0.82،0.81لمصؼ السابع، ك 0.85
 444لمعينة كاممة كالتي كاف عدد أفرادىا  0.64،0.67،0.80لمصؼ التاسع، ك

 مفحكصا مكزعيف عمى الجنسيف كعمى مستكيات الدراسة الثالثة.
كتمثمت الداللة الثالثة لمصدؽ، في الفركؽ بيف متكسطات أداء المفحكصيف في  -

 (.0.001دالة بمستكل أقؿ مف) مستكيات الدراسة الثالثة، حيث كانت ىذه الفركؽ
 أما الثبات، فقد أمكف الحصكؿ عمى الدالالت التالية لو:

، 20االتساؽ الداخمي محسكبا بطريقتي التجزئة النصفية كمعادلة ككدر ريتشاردسكف -
 0.92لمصؼ السابع،  0.88ك 0.89حيث كانت قيـ معامالت الثبات كعمى الترتيب

 لمعينة كاممة.   0.89ك 0.89لمصؼ التاسع، 0.89ك 0.90لمصؼ الثامف،  0.89ك
استقرار نتائج المفحكصيف محسكبا بطريقة إعادة االختبار حيث كانت قيـ معامالت  -

 0.82لمصؼ التاسع، ك 0.80لمصؼ الثامف، ك 0.84لمصؼ السابع ك 0.90الثبات 
 مفحكصا. 180لمعينة كاممة كالتي كاف عدد أفرادىا 
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حسكبة بطريقة الصكر المتكافئة، حيث تـ تطبيؽ الصكرة كأخيرا معامالت التكافؤ م -
 (j)0.88 مفحكصا، كقد كانت معامالت الثبات 120 المكافئة، عمى عينة مككنة مف 

 لمعينة كاممة. 0.86لمصؼ التاسع، ك 0.87لمصؼ الثامف، ك 0.80لمصؼ السابع، ك
 (:1997دراسة الكوفحي ) -ه

 "لينكف-اكتيس"عنكانيا: الخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة األردنية مف اختبار 
  (j) .   لمقدرة العقمية المستكل المتكسط الصكرة

عمى الخصائص السيككمترية لفقرات االختبار مف  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ     
صعكبة كتمييز باإلضافة إلى إيجاد دالالت الصدؽ كالثبات لالختبار كاشتقاؽ المعايير 

لمقدرة العقمية  "لينكف-اكتيس"المناسبة لمصكرة المعربة كالمعدلة لمبيئة األردنية مف اختبار 
  (j) .   المستكل المتكسط الصكرة

 "لينكف-اكتيس"يعد ىذا االختبار أحد المستكيات الستة التي تشكؿ سمسمة اختبارات      
فقرة تقع في قسـ كاحد، طبؽ المقياس جماعي يتككف مف ثمانيف  لمقدرة العقمية فيك اختبار
مف اإلناث مكزعيف  174مف الذككر ك 216مفحكصا، منيـ  390عمى عينة مككنة مف 

ناث( كحسب المستكيات الصفية )سابع، ثامف ،تاسع( كقد  حسب متغيرم الجنس )ذككر كا 
اختيركا عشكائيا مف المدارس الحككمية التابعة لمنطقة اربد، كبعد االنتياء مف عممية 
التطبيؽ أدخمت البيانات في الحاسكب كاستخرجت دالالت الصدؽ التالية: الصدؽ 

حكصيف عمى اختبار الذكاء التالزمي كذلؾ عف طريؽ إيجاد االرتباط بيف عالمات المف
 ،0.81 ،0.79االرتباط عمى النحك التالي ككانت قيـ معامالت  كمعدالتيـ المدرسية،

الثامف،التاسع( أما الداللة الثانية فيي الصدؽ  لممستكيات المختمفة )السابع، 0.86
التمييزم كذلؾ عف طريؽ إيجاد الفركؽ بيف المتكسطات بيف الصفكؼ ككانت دالة عمى 

أما الداللة األخيرة فيي صدؽ البناء كذلؾ مف خالؿ حساب  0.01كل أقؿ مف مست
االرتباط بيف الفقرات مع االختبار ككؿ كبيف األبعاد باإلضافة إلى ارتباط األبعاد مع 



ةاإلطار النظري والدراسات السابق                   الفصل الثاني             
 

 
 

63 

بعضيا البعض كمع االختبار ككؿ ككانت جميعيا قيـ مكجبة تدؿ عمى صدؽ البناء، أما 
 )سابع، قيمتو لممستكيات المختمفة ككانت ،(KR20)ادلةات فمقد تـ إيجاد داللتو بمعالثب

عمى التكالي أما الداللة األخرل  0.94،0.95،0.96تاسع( كالعينة ككؿ كما يمي ثامف،
مفحكصا ككانت القيـ لممستكيات  120فيي بطريقة اإلعادة حيث كانت العينة مككنة مف 

 .عمى التكالي 0.92،0.90،0.91المختمفة كما يمي: 
-0.13بالنسبة لمخصائص السيككمترية لمفقرات فقد تراكحت قيـ الصعكبة ما بيف      
 0.62بكسط مقداره  0.77-0.21كمابيف مصؼ السابع،ل 0.36بكسط مقداره  0.71

بكسط  0.72-0.2لمصؼ التاسع، أما معامالت تمييز الفقرات فقد تراكحت قيميا ما بيف 
لمصؼ الثامف  0.43كسط مقداره ب 0.72-0.27لمصؼ السابع كمابيف 0.41مقداره

لمصؼ التاسع، أما بالنسبة لممعايير فقد تـ حساب الرتب المئينية  0.76-0.28كمابيف 
 لممستكيات الصفية كالعمرية المختمفة.DIQ لمعالمات الخاـ كدراجات الذكاء االنحرافية 

 المستوى التمييدي واالبتدائي: "لينون-أوتيس"الدراسات التي تناولت تقنين اختبار  -2
 (: 2212دراسة حجازي ) -أ

 (k)لمقدرة العقمية المستكل التمييدم الثاني الصكرة  "لينكف-أكتيس"عنكانيا: تقنيف اختبار
 كالمعدؿ لمبيئة األردنية. 

لينكف لمقدرة -تيدؼ ىده الدراسة إلى التعرؼ عمى داللة صدؽ كثبات اختبار اكتيس     
كالمعدؿ لمبيئة األردنية، كعمى كجو التحديد  (k)تكل التمييدم الثاني الصكرة العقمية المس

 فاف ىذه الدراسة حاكلت اإلجابة عف األسئمة التالية:
 لمقدرة العقمية المعدؿ لمبيئة األردنية. "لينكف-اكتيس" دالالت الثبات المتكفرة الختبار ما -
 لمقدرة العقمية المعدؿ لمبيئة األردنية. "لينكف-اكتيس"ما دالالت الثبات المتكفرة الختبار  -
 ما المعاير المشتقة لتفسير درجات المفحكصيف عمى االختبار المعدؿ لمبيئة األردنية. -
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تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ األكؿ في المدارس الحككمية كالخاصة      
البالغ عددىـ كما أشارت سجالت ك  2010-2009التابعة لمحافظة عجمكف لمعاـ الدراسي 

طالبا كطالبة كلتحقيؽ الغرض مف الدراسة فقد تككنت عينت الدراسة مف  3235المديرية 
مدرسة منيا سبع مدارس لمذككر كمثميا لإلناث تـ  14طالبا كطالبة مكزعيف عمى  627

دؽ كثبات ص اختيارىا بالطريقة العشكائية البسيطة، ىدفت ىذه الدراسة إلى اشتقاؽ دالالت
لمقدرة العقمية المستكل التمييدم  "لينكف-اكتيس"الصكرة المعدلة لمبيئة األردنية مف اختبار 

كلتحقيؽ ذلؾ طبقت ىذه الصكرة عمى عينة الدراسة، كبعد إجراءات  ،(k)الثاني الصكرة 
التطبيؽ تمت عممية التصحيح كتفريغ البيانات في ذاكرة الحاسكب الستخراج اإلحصائيات 

 .المناسبة لإلجابة عف أسئمة الدراسة
 0.86لغاية  0.20كقد بمغت قيـ معامالت الصعكبة لفقرات االختبار ككؿ بيف      

بينما كانت قيمة الكسيط لمعامالت الصعكبة لفقرات الجزء األكؿ مف  0.63بكسيط مقداره 
يو أف قيـ كمما تجدر اإلشارة إل 0.61كلفقرات الجزء الثاني  0.65االختبار المعدؿ 

معامالت الصعكبة لالختبار المعدؿ جاءت متقاربة مع قيـ معامالت الصعكبة لالختبار 
في صكرتو األصمية في البيئة األمريكية حيث كانت قيمة الكسيط لمعامالت الصعكبة  

، 0.63ك 0.67كلفقرات الجزء األكؿ كالثاني عمى التكالي  0.64لفقرات االختبار ككؿ 
التمييز لفقرات االختبار المعدؿ، فقد أظيرت النتائج بأف قيميا تتراكح ما  بالنسبة لمعامالت

كجاءت جميع ىذه القيـ دالة إحصائيا عند  0.42بكسيط مقداره  0.58ك 0.25بيف 
، كبنفس الكقت تـ إيجاد الكسيط لقيـ معامالت التمييز لفقرات 0.01مستكل داللة أقؿ مف

 .0.43ك 0.38ؿ حيث بمغت قيمو عمى التكالي الجزء األكؿ كالثاني لالختبار المعد
بالنسبة لدالالت الصدؽ فانو تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات المفحكصيف       

عمى االختبار المعدؿ كمعدالتيـ المدرسية في مبحثي الرياضيات كالمغة العربية ككنيما 
 0.81ك 0.83لتكالي يعداف المبحثيف الرئيسييف في ىذا الصؼ، حيث بمغت قيميا عمى ا
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، كتعد ىذه القيـ مقبكلة ألغراض التنبؤ 0.01كذات داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف 
باألداء المستقبمي لمفرد كمؤشر عمى الصدؽ المرتبط بمحؾ،كما كجد بأف ىناؾ فرقا ذا 

بيف أداء الطمبة ذكم التحصيؿ العالي  0.01داللة إحصائية عند مستكل الداللة أقؿ مف
تدني عمى االختبار المعدؿ، كالذم يؤكد عمى أف االختبار  المعدؿ يميز بيف أداء كالم

الذم بالتالي يجعمو يحمؿ المجمكعات المختمفة عمى السمة التي يقيسيا االختبار، ك 
كما بينت أف قيـ معامالت االرتباط جميعيا ذات داللة  الصدؽ التمييزم، مؤشرات

كأف معامالت االرتباط بيف الفقرة كبعدىا أكبر  0.01إحصائية عند مستكل داللة أقؿ مف
باستمرار مف معامؿ ارتباطيا باالختبار ككؿ كيكفر ذلؾ دليال عمى مدل فاعمية فقرات 
االختبار، حيث تقيس ىذه الفقرات ما يقيسو البعد الذم تقع فيو، كتقيس ما يقيسو االختبار 

 .ءمف قدرة عامة، حيث يعتبر ذلؾ مؤشرا عمى صدؽ البنا
أما بالنسبة لمثبات فقد تـ استخداـ ثالث طرؽ ىي: طريقة التجزئة النصفية، طريقة      

، أما بالنسبة لطريقة التجزئة 20إعادة االختبار كأخيرا استخداـ معادلة ككدر ريتشاردسكف
النصفية كالتي تعد مؤشرا  لتقدير االتساؽ الداخمي، فقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف 

فحكصيف عف األسئمة الفردية كعف األسئمة الزكجية، ككاف معامؿ الثبات درجات الم
، كتعتبر ىذه القيمة عالية 0.87براكف" -لالختبار المعدؿ بعد تصحيحو بمعادلة "سبيرماف

، أما 0.90كذات داللة كمناظرة لقيمة معامؿ الثبات في الصكرة األصمية كالتي بمغت 
استقرار نتائج المفحكصيف عمى عمى  تي تعد مؤشراإعادة االختبار كالبالنسبة لطريقة 

االختبار إذا ما أعيد تطبيقو، كمف أجؿ الكشؼ عف معامؿ ثبات االختبار المعدؿ تـ 
طالبا كطالبة بكاقع أربع شعب مف الصؼ األكؿ األساسي تـ اختيارىا  116تطبيقو عمى 

مقداره أسبكعيف أعيد  عشكائيا مف المدارس التي طبؽ عمييا االختبار، كبعد فاصؿ زمني
تطبيؽ االختبار مرة أخرل عمييـ، كبعد ذلؾ تـ إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجات 
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كىي قيمة قريبة مف  0.83المفحكصيف في مرتي التطبيؽ، كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات 
 .0.86القيمة المناظرة لمصكرة األصمية كالتي كانت قيمة الثبات لو 

ألداء قاـ الباحث بتحكيؿ العالمات الخاـ إلى تكزيع ثابت في كمف أجؿ اشتقاؽ ا     
خصائصو، كاستعمؿ التحكيؿ غير الخطي لمعالمات الخاـ كلدرجات الذكاء االنحرافية 
لضماف العالمات عمى شكؿ التكزيع الطبيعي، حيث تـ تحكيؿ العالمات الخاـ في 

ي، كتـ حساب نسبة الذكاء تكزيعيا األصمي إلى رتب مئينية، مف جدكؿ التكزيع الطبيع
 .االنحرافية

 (:2222دراسة الشكري ) -ب
لمقدرة العقمية، المستكل االبتدائي األكؿ الصكرة  "لينكف-اكتيس"عنكانيا: تقنيف اختبار 

 )ؾ(، عمى طالب محافظة مسقط بسمطنة عماف.
ىدفت الدراسة إليجاد الخصائص السيككمترية كاشتقاؽ المعايير لصكرة معدلة لمبيئة      

لمقدرة العقمية، المستكل االبتدائي األكؿ الصكرة )ؾ(،  "لينكف-اكتيس"العمانية مف اختبار 
 عمى طالب محافظة مسقط بسمطنة عماف، 

تألؼ منيا سمسمة اختبارات كيعد ىذا المستكل مف االختبار أحد المستكيات الستة التي ت
فقرة تقع  80لمقدرة العقمية، كىك اختبار مصكر )غير لفظي(، يتككف مف "لينكف-اكتيس"

في ثالثة أقساـ، يتـ تطبيقيا في جمستيف منفصمتيف، كمف أجؿ إيجاد الخصائص 
السيككمترية  كاشتقاؽ المعايير، عدلت الصكرة العمانية ثـ طبقت عمى عينة عشكائية 

تمميذة مف المستكيات الصفية  353تمميذا ك 373تمميذا منيـ  726عنقكدية مفطبقية 
 .كالعمرية لمجتمع الدراسة

كقد تـ الحصكؿ عمى دالالت صدؽ االختبار التالية: صدؽ المحتكل، كالصدؽ      
كما حسبت مؤشرات ثبات االختبار بعدة طرؽ كىي: إعادة  المحكي، كالصدؽ البنائي،

ئة النصفية، معادلة ألفاكركنباخ، كأثبتت نتائج الدراسة أف جميع قيـ االختبار، كالتجز 
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، كمف أجؿ اشتقاؽ المعايير 0.05معامالت الصدؽ كالثبات كانت دالة عند المستكل 
تمميذا مف المستكيات  726طبقت الصكرة المعدلة عمى عينة التقنيف كالتي تككنت مف 

ت الرتب المئينية كالتساعيات كنسب الذكاء العمرية  كالصفية لمجتمع الدراسة، حيث اشتق
االنحرافية كالمكافئات الصفية كالعمرية لجميع المستكيات الصفية كالعمرية، ككما تضمنت 

 الدراسة بعض مف التكصيات كالمقترحات.
 (: 1994دراسة الشديفات ) -ج

لينكف -أكتيس"عنكانيا: المعايير كالخصائص السيككمترية لمصكرة المعربة مف مقياس 
 لممرحمة االبتدائية. (j) لمقدرة العقمية الصكرة

ىدفت ىذه الدراسة الشتقاؽ المعايير، كالتعرؼ عمى دالالت صدؽ كثبات صكرة      
المرحمة االبتدائية،  (j)لمقدرة العقمية، الصكرة  "لينكف-اكتيس"معدلة لمبيئة األردنية الختبار 

لمقدرة  "لينكف-أكتيس"كىذا االختبار ىك أحد المستكيات الستة التي تشكؿ سمسمة اختبارات 
فقرة تقع في قسـ  80العقمية كىك اختبار لفظي كمصكر كيطبؽ جماعيا كيتككف مف 

 .كاحد
ت كالشتقاؽ المعايير كالتعرؼ عمى دالالت الصدؽ كالثبات قاـ الباحث بإجراءا     

الترجمة كالتعديؿ ليصبح االختبار مالئما لمبيئة األردنية، ثـ جمعت البيانات مف نتائج 
مف  722مفحكصا، منيـ  1316تطبيؽ ىذه الصكرة المعدلة عمى عينة مككنة مف 

 ،الصؼ )رابعمف اإلناث، مكزعيف حسب متغيرم الجنس )ذككر، إناث( ك  594الذككر، 
ا مف المدارس التابعة لمديريات التربية كالتعميـ لكؿ (، كقد اختيركا عشكائيسادس خامس،

مف منطقة المفرؽ، كاربد، كاألغكار الشمالية، كبعد االنتياء مف عممية التطبيؽ صنفت 
كأدخمت في الحاسكب الستخراج دالالت الصدؽ كالثبات كاشتقاؽ المعايير ليذا  البيانات
 .االختبار
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التالية كىي معامؿ االرتباط بيف درجات  كقد أمكف الحصكؿ عمى دالالت الصدؽ     
المفحكصيف عمى اختبار الذكاء، كمعدالتيـ المدرسية، أما داللة الصدؽ الثانية  فكانت 
بإيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ فقرة  كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو 

ؿ فقرة كالدرجة الكمية عمى الفقرة، ككذلؾ إيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى ك
كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف األبعاد كاالختبار الكمي، أما  االختبارات ككؿ،

الثبات فقد تـ إيجاد دالالت لو باستخداـ الطريقة النصفية كطريقة إعادة االختبار، 
 .كبمعادلة ألفاكركنباخ

التقنيف لكافة المستكيات العمرية  أما المعايير فقد اشتقت بتطبيؽ االختبار عمى عينة     
كالصفية في ىذه الدراسة ككاف أكليا نسبة الذكاء االنحرافية، كقد حسبت مف خالؿ 
استخداـ التكزيع المعدؿ لكؿ مستكل في الدراسة، ككذلؾ تـ حساب الرتبة المئينية 

استخدمت الدراسة، حيث  كالتساعي مف خالؿ العالمة المعيارية كتكزيعيا لكؿ مستكل في
اإلحصائيات األساسية مف أجؿ تحديد العالقة بيف العالمات الخاـ كالعالمة المعيارية 

 لمختمؼ المستكيات في الدراسة، ككذلؾ المكافئ العمرم كالصفي.
 (:1992دراسة المحاسنة ) -د

لمقدرة  "لينكف-أكتيس"عنكانيا: دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار 
 .(k)قمية  المستكل االبتدائي الثاني الصكرة الع

ىدفت ىذه الدراسة إلى إيجاد دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة األردنية      
، كىذا االختبار (k)لمقدرة العقمية المستكل االبتدائي الثاني الصكرة  "لينكف-اكتيس"الختبار 

لمقدرة العقمية، كىك  "لينكف-أكتيس"ىك أحد المستكيات الستة التي تشكؿ سمسمة اختبارات 
فقرة تقع في قسـ كاحد، كمف أجؿ  80اختبار لفظي كيطبؽ بشكؿ جماعي كيتككف مف

إيجاد دالالت الصدؽ كالثبات، قاـ الباحث بإجراءات الترجمة كالتعديؿ ليصبح االختبار 
لة عمى عينة مالئما لمبيئة األردنية، ثـ جمعت البيانات مف نتائج تطبيؽ ىذه الصكرة المعد
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                                                                                                                                         عيف حسب مف اإلناث، مكز  410مف الذككر ك 400مفحكصا منيـ  810مككنة مف
لخامس، السادس(، تـ اختيارىـ عشكائيا كالصؼ )الرابع، ا إناث( )ذككر، الجنس متغيرم

 .مف المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمحافظة جرش
كبعد أف تـ االنتياء مف عممية التطبيؽ صنفت البيانات كأدخمت في ذاكرة الحاسكب      

الستخراج دالالت الصدؽ كالثبات ليذا االختبار كقد تـ الحصكؿ عمى ثالث دالالت 
لمصدؽ، أكال معامؿ االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى االختبار المعدؿ كدرجاتيـ 

باط ىذه المدرسية في مبحثي المغة العربية كالرياضيات حيث بمغت قيـ معامالت االرت
( 0.53،0.39( لمصؼ الخامس ك)0.28،0.36، ك)( لمصؼ الرابع0.28،0.26)

مفحكصا مف الصفكؼ  48صا بكاقع مفحك  144لمصؼ السادس، كذلؾ عمى عينة بمغت 
الدراسية الثالثة عمى التكالي، ثانيا الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات أداء 
المفحكصيف في المستكيات الصفية الثالثة في الدراسة، ككذلؾ الداللة اإلحصائية لمفركؽ 

كقد كانت بيف متكسطات أداء المفحكصيف في المستكيات العمرية الثالثة في الدراسة، 
، ثالثا كقد تراكحت قيـ ىذه المعامالت لمبعد األكؿ 0.05ىذه الفركؽ ذات داللة بمستكل 

( لمبعد 0.93-0.42( لمبعد الثاني ك)0.87-0.32( ك)0.91-0.38ضمف مدل )
كذلؾ معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ فقرة  ( لمبعد الرابع،0.95-0.51الثالث ك)

كذلؾ معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ فقرة  لذم تنتمي إليو،كالدرجة الكمية لمبعد ا
-0.28كالدرجة الكمية عمى االختبار ككؿ، كقد جاءت قيـ ىذه المعامالت ضمف مدل )

( إضافة إلى معامالت االرتباط بيف الدرجات عمى األبعاد المككنة لالختبار مع 0.91
كؿ مف ىذه األبعاد األربعة  بعضيا ككذلؾ معامالت االرتباط بيف الدرجات عمى
 0.93، 0.86، 0.87، 0.82كاالختبار ككؿ حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط ىذه 

 .لألبعاد األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع عمى التكالي
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أما بالنسبة لمثبات فقد تـ الحصكؿ عمى أربع دالالت لمثبات، أكال طريقة إعادة      
مفحكصا، حيث بمغت  80كذلؾ عمى عينة مككنة مف  يكما، 14االختبار بفاصؿ زمني 

لمصفكؼ الرابع، الخامس  0.84ك 0.85ك 0.83قيـ معامالت الثبات بيذه الطريقة 
، ثانيا 0.87السادس عمى التكالي، أما بالنسبة لمعينة الكمية فقد بمغت قيمة معامؿ الثبات 

المعدلة  (k) لة كالصكرةالمعد (j)طريقة ثبات الصكر المتكافئة حيث تـ تطبيؽ الصكرة 
مفحكصا، كقد بمغت قيـ معامالت الثبات المحسكبة بيذه الطريقة  90عمى عينة مككنة مف

لمصفكؼ الدراسية الثالثة عمى التكالي، كأما بالنسبة لمعينة كاممة  0.86ك 0.85ك 0.82
كقد ، ثالثا طريقة التجزئة النصفية، 0.85فقد بمغت قيمة معامؿ الثبات بيذه الطريقة 

لمصفكؼ  0.82ك 0.79ك 0.75بمغت قيـ معامالت الثبات المحسكبة بيذه الطريقة 
)الرابع، الخامس، السادس( عمى التكالي أما بالنسبة لمعينة الكمية فقد بمغت قيمة معامؿ 

كقد بمغت قيـ معامالت  20رابعا استخداـ معادلة ككدر ريتشاردسكف رقـ  ،0.82الثبات 
لمصفكؼ )الرابع، الخامس،  0.89ك 0.90ك 0.89المعادلة الثبات المحسكبة بيذه 

 .0.91السادس( عمى التكالي أما بالنسبة لمعينة الكمية فقد بمغت قيمة معامؿ الثبات 
أما المعايير فقد تـ اشتقاقيا بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة لكافة المستكيات      

بة الذكاء االنحرافية كقد حسبت مف خالؿ العمرية كالصفية في ىذه الدراسة ككاف أكليا نس
استخداـ التكزيع المعدؿ لكؿ مستكل مف الدراسة، ككذلؾ تـ حساب الرتبة المئينية 
كالتساعي مف خالؿ العالمة المعيارية كتكزيعيا لكؿ مستكل في الدراسة، حيث استخدمت 

مة المعيارية اإلحصائيات األساسية مف أجؿ تحديد العالقة بيف العالمات الخاـ كالعال
 .لمختمؼ المستكيات في الدراسة، ككذلؾ المكافئ العمرم كالصفي

إف قيـ معامالت الصدؽ كالثبات التي تـ الحصكؿ عمييا ليذا االختبار كانت ذات      
كمالئمة ألغراض البحث كالدراسة كمف أجؿ تفادم  0.05داللة إحصائية بمستكل
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الباحث يكصي بضركرة بذؿ الجيكد مف أجؿ بناء االعتماد عمى االختبارات األجنبية فاف 
 اختبارات نابعة مف البيئة األردنية كضركرة االستفادة مف نتائج مثؿ ىذه الدراسات.

 (:1988دراسة يعقوب ) -ه
لمقدرة  "لينكف-اكتيس"عنكانيا: دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار  

 .(k)العقمية المستكل ابتدائي األكؿ الصكرة 
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة األردنية      

، كفي سبيؿ (k) لمقدرة العقمية المستكل ابتدائي األكؿ الصكرة "لينكف-اكتيس"الختبار 
ات الترجمة كالتعديؿ ليصبح التعرؼ عمى دالالت الصدؽ كالثبات قاـ الباحث بإجراء

االختبار مالئما لمبيئة األردنية، ثـ جمعت البيانات مف النتائج تطبيؽ ىذه الصكرة المعدلة 
اث مكزعيف حسب متغير مفحكصا منيـ مف الذككر مف اإلن 576عمى عينة مككنة مف 

ف ،إناث(، كالصؼ )أكؿ، ثاني، ثالث ابتدائي(، كقد اختيركا عشكائيا مالجنس )ذككر
المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ لمحافظة اربد، كقد أمكف الحصكؿ عمى دالالت 
ثالث لمصدؽ، األكؿ: ىي معامؿ االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى اختبار الذكاء، 

في حالة الصؼ  0.52كمعدالتيـ المدرسية، حيث كانت قيـ معامالت االرتباط ىذه 
في حالة الصؼ الثالث، كىذه المعامالت  0.40الثاني  في حالة الصؼ 0.60األكؿ، 

قريبة مف معامالت الصدؽ المناظرة ليا في االختبار األصمي، أما داللة الصدؽ الثانية، 
فكانت تتمثؿ في الداللة اإلحصائية بيف متكسطي أداء فئتي التحصيؿ العالي كالمنخفض 

ككذلؾ في  0.001بمستكل أقؿ مف  عمى اختبار الذكاء، كقد كجد أنو يكجد فرؽ ذك داللة
الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف متكسطات أداء المفحكصيف في مستكيات الدراسة الثالثة، 

)الصدؽ التمييزم(، أما الداللة  0.001كقد كانت ىذه الفركؽ ذات داللة بمستكل اقؿ مف 
كالدرجة الكمية الثالثة فقد تمثمت في إيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ فقرة 

لمبعد الذم تنتمي إليو حيث كانت القيـ الكسيطية  لمعامالت ارتباط فقرت األبعاد مع 
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لألبعاد األكؿ كالثاني كالثالث عمى  0.22 ،0.26 ،0.27الدرجة الكمية لتمؾ األبعاد ىي 
الترتيب ككذلؾ إيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ فقرة كالدرجة الكمية عمى 

ختبار ككؿ، حيث كانت القيـ الكسيطية لمعامالت ارتباط الفقرات مع االختبار الكمي اال
لألبعاد األكؿ كالثاني كالثالث عمى الترتيب،كما حسبت  0.25، 0.23، 0.22ىي 

معامالت االرتباط بيف الدرجات عمى األبعاد المككنة لالختبار مع بعضيا ككذلؾ 
 .ؿ مف ىده األبعاد الثالثة كاالختبار الكميمعامالت االرتباط بيف الدرجات عمى ك

أما الثبات فقد تـ الحصكؿ عمى دالالت لو باستخداـ إجراءات الطريقة النصفية،      
كطريقة إعادة االختبار، كبمعادلة ألفاكركنباخ، فبالنسبة لمطريقة النصفية تـ الحصكؿ عمى 

ئي، فكانت قيمة معامؿ الثبات مف طمبة األكؿ االبتدا 206داللة لمثبات باستخداـ أداء 
، ككذلؾ 0.80مف طمبة الثاني االبتدائي فكانت قيمة معامؿ الثبات  194، كأداء 0.77
أما بالنسبة لمعينة  0.86مف طمبة الثالث االبتدائي فكانت قيمة معامؿ الثبات  170أداء 

ر المحسكبة ، أما قيـ معامالت ثبات االختبا0.84 مجتمعة فقد كانت قيمة معامؿ الثبات 
في مستكل  0.84في مستكل الصؼ األكؿ، ككانت  0.83بمعادلة ألفاكركنباخ فكانت 

في مستكل الصؼ الثالث أما بالنسبة لمعينة  0.89الصؼ الثاني، في حيف كانت 
، أما داللة الثبات 0.88مجتمعة فقد كانت قيمة معامؿ الثبات المحسكبة بيذه الطريقة 

مف طمبة األكؿ االبتدائي  80د تـ التأكد منيا باستخداـ أداء بطريقة إعادة االختبار فق
عمى  0.77، 0.79، 0.87حيث كانت قيـ معامالت الثبات المحسكبة بيذه الطريقة 

 .التكالي
إف قيـ معامالت الصدؽ كالثبات التي تـ الحصكؿ عمييا ليذه الصكرة كانت ذات      

ألغراض البحث كالدراسة، كلمحصكؿ كمالئمة  0.001داللة إحصائية بمستكل أقؿ مف 
عمى معامالت صدؽ كثبات أعمى ألغراض التقنيف كاشتقاؽ المعايير فاف الباحث يكصي 

 بإجراء دراسات أخرل حكؿ االختبار كذلؾ بإعادة تصفية الفقرات كتكسيع مجاؿ العينة.
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 (:1979يعقوب ) دراسة -و
لمقدرة  "لينكف-اكتيس"عنكانيا: دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة األردنية إلختبار 

 .(j)العقمية المستكل االبتدائي األكؿ الصكرة 
ما مقدار معامؿ االرتباط  تيدؼ ىذه الدراسة لإلجابة عف التساؤالت التالية:     

لمقدرة العقمية كالمعدؿ لمبيئة  "لينكف-أكتيس"المحسكب بيف درجات األفراد عمى اختبار 
ا المعامؿ، ما داللة الفركؽ في مستكيات األداء ذاألردنية كمعدالتيـ المدرسية كما داللة ى

عمى االختبار في حالة المستكيات الصفية المختمفة، ما مقدار معامؿ االرتباط المحسكب 
ط ، ما مقدار معامؿ االرتبابالطريقة النصفية كداللة لثبات االختبار كما داللة ىذا المعامؿ

عمى عينة مف المفحكصيف كداللة لثبات االختبار كما  المحسكب بطريقة إعادة االختبار
داللة ىذا المعامؿ، ما مقدار معامؿ االرتباط المحسكب بمعادلة ككدر ريشاردسكف كداللة 

 .لثبات االختبار كما داللة ىذا المعامؿ
ءات الترجمة كالتعديؿ ليصبح االختبار مالئما لمبيئة كمف أجؿ ذلؾ قاـ الباحث بإجرا     

األردنية، ثـ جمعت البيانات مف نتائج تطبيؽ ىده الصكرة المعدلة عمى عينة مككنة 
طالبة مكزعيف حسب متغيرات الجنس )ذككر  250طالبا ك 236فردا منيـ  476مف

ناث( كالصؼ )أكؿ، يا مف المدارس كرابع ابتدائي(، اختيركا عشكائ كثالث، كثاني، كا 
، 1979-1978الحككمية في منطقة عماف التعميمية )عماف العاصمة( في العاـ الدراسي

كنتيجة لتطبيؽ االختبار عمى العينة المذككرة حممت البيانات الناتجة الستخراج دالالت 
 صدؽ كثبات ىذا االختبار، كقد أمكف الحصكؿ عمى دالالت ثالث لمصدؽ األكلى ىي

عمى االختبار كبيف معدالتيـ المدرسية  بيف درجات المفحكصيف المتحققة معامؿ االرتباط
 0.643كمتكسط مقداره  0.731ك 0.573كتراكحت قيـ معامالت االرتباط ىذه ما بيف 

في مستكل  0.655بمتكسط مقداره  0.762ك 0.582في مستكل الصؼ األكؿ، كما بيف 
في مستكل الصؼ  0.680 بمتكسط مقداره 0.807ك 0.606الصؼ الثاني، كما بيف
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في مستكل الصؼ الرابع، كىي  0.657بمتكسط مقداره 0.705ك 0.602الثالث، كمابيف 
أك أقؿ مف ذلؾ، كىي قريبة مف  0.01جميعيا ارتباطات عالية كذات داللة بمستكل

معامالت الصدؽ لمصكرة األصمية لالختبار لمبيئة األمريكية، أما داللة الصدؽ الثانية 
ؿ في الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات أداء المفحكصيف في مستكيات فكانت تتمث

، أما بالنسبة لداللة 0.001الدراسة األربعة، كقد كانت ىذه الفركؽ ذات داللة بمستكل
الصدؽ الثالثة، فقد كانت تتمثؿ  في إيجاد معامالت االرتباط الثنائية عمى االختبار، كقد 

أك أقؿ في حالة  0.05كانت ذات داللة بمستكل  80معامال مف أصؿ  48اتضح أف 
لة في حا 61العينة المأخكذة مف الصؼ األكؿ االبتدائي، كأف ىذا العدد قد ارتفع إلى 

لى  في حالة الصؼ الرابع عمى  73الصؼ الثالث، كفي حالة  66الصؼ الثاني كا 
نت جميعيا مكجبة، الترتيب، كمف الجدير بالذكر أف المعامالت التي لـ تثبت داللتيا كا

كيرل الباحث أف ىذه النتائج غالبيتيا تشير إلى أف فقرات االختبار تتمتع فيما بينيا 
بتجانس كظيفي، إذ أف معظميا يساىـ في قياس نفس الكظيفة التي يقيسيا االختبار 

 .ككؿ
أما الثبات فقد تـ الحصكؿ عمى دالالت لو باستخداـ إجراءات الطريقة النصفية،      
، فبالنسبة لمطريقة النصفية تـ 20ريقة إعادة االختبار كمعادؿ ككدر ريشاردسكف رقـكط

مف  8مجمكعة  16الحصكؿ عمى داللة لمثبات باستخداـ أداء عدد مف المفحكصيف في 
مف اإلناث، مكزعيف عمى مستكيات الدراسة األربعة، كبمغت قيـ معامالت  8الذككر ك

 0.799ك 0.737مستكل الصؼ األكؿ ما بيف  الثبات المحسكبة بيذه الطريقة في
كبمتكسط  0.799ك 0.769كفي مستكل الصؼ الثاني ما بيف  0.762كبمتكسط مقداره 

كبمتكسط  0.968ك 0.811كفي مستكل الصؼ الثالث االبتدائي ما بيف  0.775مقداره 
بمتكسط  0.878ك 0.848كفي مستكل الصؼ الرابع االبتدائي ما بيف  0.862مقداره 

، أما داللة الثبات بطريقة إعادة االختبار فقد تـ التأكد منيا باستخداـ أداء 0.868داره مق
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مجمكعات صفية كاحدة في كؿ مستكل مف مستكيات الدراسة  4مفحكصا في 120
في مستكل الصؼ األكؿ  0.760األربعة كبمغت معامالت ثبات االختبار الناتجة 

في  0.884مستكل الصؼ الثالث ك في 0.904في مستكل الصؼ الثاني ك 0.763ك
مستكل الصؼ الرابع، أما قيـ معامالت ثبات االختبار المحسكبة بمعادلة ككدر 

في مستكل  0.804في مستكل الصؼ األكؿ ك 0.813فكانت  20ريشاردسكف رقـ 
 .في مستكل الصؼ الرابع 0.835في مستكل الصؼ الثمث ك 0.819الصؼ الثاني ك

يـ لمعامالت الثبات كاستنادا إلى قيـ المناظرة في حالة االختبارات كبناءا عمى ىذه الق     
المماثمة فاف الباحث يرل أف االختبار الحالي يتمتع بدالالت ثبات مقبكلة، كبالرغـ مف 
دالالت الصدؽ كالثبات المختمفة التي حسبت لالختبار كانت عالية نكعا ما كمقبكلة 

ث يعتقد أنو مف الممكف التكصؿ إلى قيـ أعمى ليا ألغراض الدراسة كالبحث، إال أف الباح
في حالة أخد عينات مف المستكيات الصفية المختمفة تككف أكثر اتساعا كشيكعا كبالتالي 
أكثر دقة كشمكال، لذا فاف الباحث ينصح بإجراء مزيد مف الدراسات حكؿ ىدا االختبار 

مييز في كافة المستكيات لمكصكؿ بكامؿ فقراتو إلى درجات مقبكلة مف الصعكبة كالت
 الصفية المختمفة، ككذلؾ لمكصكؿ إلى قيـ أعمى لمستكيات صدقو كثباتو.

 لينون المستوى المتقدم:-الدراسات التي تناولت تقنين اختبار اوتيس -3
 (:2214دراسة قصاب ) -أ

لمقدرة المدرسية )الطبعة الثامنة(، دراسة سيككمترية  "لينكف-اكتيس"عنكانيا: تقنيف اختبار 
 لممستكل المتقدـ عمى عينة مف الطمبة في مدينة حماة.

-اكتيس"يتركز اليدؼ الرئيس ليذا البحث حكؿ إجراء دراسة سيككمترية الختبار      
 لمقدرة المدرسية )الطبعة الثامنة(، المستكل المتقدـ، كذلؾ عمى عينة مف طمبة "لينكف

الصؼ التاسع حتى الصؼ الحادم عشر، ليناسب البيئة السكرية، كذلؾ مف خالؿ 
استخراج دالالت الصدؽ كالثبات لمصكرة السكرية المقترحة لالختبار، بما في ذلؾ بعض 
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لمقدرة  "لينكف-اكتيس"كالصدؽ البنائي، تـ تطبيؽ اختباردالالت الصدؽ التالزمي، 
ل المتقدـ عمى عينة مف طمبة الصؼ التاسع حتى المدرسية )الطبعة الثامنة(، المستك 

( مؤلفة مف 2012-2011الصؼ الحادم عشر، كذلؾ في مدينة حماة لمعاـ الدراسي )
إناثا، كأسفرت نتائج البحث الحالي عما  124ذككرا، ك 166طالبا كطالبة، منيـ  280
 يأتي:

جة الفقرة كالبعد الذم الصدؽ البنائي لالختبار: تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف در  -
( كتراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف الفقرة كالدرجة الكمية 0.69-0.01تنتمي إليو بيف)

(، في حيف تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف 0.60-0.01بالنسبة لمعينة الكمية بيف)
األبعاد األربعة المككنة لالختبار مع بعضيا بعضا، كمع الدرجة الكمية لالختبار 

كىذه  0.01(، كجميع ىذه القيـ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 0.88-0.31يف)ب
 النتائج تعد مؤشرا جيدا إلى صدؽ االختبار البنائي.

بيف  "بيرسكف"الصدؽ التالزمي لالختبار: تراكحت قيـ معامالت االرتباط بطريقة  -
كما تراكحت  (،0.72-0.61لمقدرة المدرسية بيف) "لينكف-اكتيس"كاختبار  "رافف"اختبار 

قيـ االرتباط بيف درجات الطالب التحصيمية في مادتي المغة العربية كالرياضيات 
( 0.64-0.55( ك)0.53-0.48كدرجاتيـ عمى الجزء المفظي كالكمي مف االختبار بيف )

 عمى التكالي، كذلؾ فيما يتعمؽ بالصفكؼ الدراسية كالعينة الكمية.
الصدؽ التمييزم لالختبار: أسفرت نتائج تحميؿ التبايف األحادم عف كجكد فركؽ دالة  -

، كىذه الفركؽ 0.01إحصائيا بيف مختمؼ الصفكؼ الدراسية عند مستكل داللة أقؿ مف 
لصالح الصؼ الدراسي األعمى، كيشير ىذا إلى أف االختبار يتمتع بمؤشرات صدؽ جيدة 

 كدالة إحصائيا.
-0.68كحت قيـ معامالت االتساؽ الداخمي بطريقة الفاكركنباخ بيف )الثبات: ترا -

(، كبطريقة التجزئة النصفية بيف 0.85-0.74(، كبطريقة ككدر ريتشاردسكف بيف )0.82
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( 0.82-0.74(، في حيف تراكحت قيـ معامالت الثبات باإلعادة بيف )0.61-0.89)
كىذه القيـ تشير إلى أف المقياس يتمتع  كذلؾ فيما يتعمؽ بالصفكؼ الدراسية كالعينة الكمية،

 بثبات جيد.
 (: 1997دراسة المحاسنة ) -ب

-اكتيس"عنكانيا: المعايير كالخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار 
 .(j)لمقدرة العقمية، المستكل المتقدـ الصكرة  "لينكف
يجاد دالالت صدؽ كثبات صكرة معدلة لمبيئة       ىدفت ىذه الدراسة الشتقاؽ معايير، كا 

، بعد ترجمة (j)اكتيس لينكف لمقدرة العقمية، المستكل المتقدـ الصكرة -األردنية الختبار
مفحكصا، جمعت البيانات الناتجة عف تطبيؽ  600االختبار كتطبيقو عمى عينة مف 

في ذاكرة الحاسكب الستخراج دالالت لمصدؽ كالثبات كاشتقاؽ  الصكرة المعدلة كأدخمت
المعايير ليذا االختبار، كقد استخدمت الطريقة النصفية لحساب معامؿ الثبات فكانت 

 0.87لمصؼ الحادم عشر، ك 0.77لمصؼ العاشر، ك 0.72لمصؼ التاسع، ك 0.88
ت االختبار المحسكبة لعينة الدراسة، أما قيـ معامالت ثبا 0.82لمصؼ الثاني عشر، ك

في الصفكؼ  0.84، 0.89،  0.86، 0.94فكانت  20بمعادلة ككدر ريتشاردسكف 
لعينة الدراسة، كقد بمغت قيـ  0.91)التاسع كالعاشر كالحادم عشر كالثاني عشر(، ك
في  0.94ك 0.98ك 0.80ك 0.91معامالت ثبات االختبار المحسكبة بطريقة اإلعادة 

 .( عمى التكالير كالحادم عشر كالثاني عشركالعاشالتاسع الصفكؼ )
ىي معامالت االرتباط بيف  األكلى كقد أمكف الحصكؿ عمى دالالت ثالث لمصدؽ:     

درجات المفحكصيف عمى اختبار الذكاء، كمعدالتيـ المدرسية، كتراكحت قيـ معامالت 
كمابيف لمصؼ التاسع،  0.10كبمتكسط مقداره  0.17ك 0.14االرتباط ىذه مابيف 

بمتكسط  0.62ك 0.51لمصؼ العاشر، كمابيف 0.33 ( بمتكسط مقداره0.36ك 0.31)
عينة  0.53بمتكسط مقداره  0.56ك 0.47لمصؼ الحادم عشر، كمابيف 0.56مقداره 
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الصدؽ مجتمعة، كتمثمت داللة الصدؽ الثانية في الفركؽ بيف متكسطات أداء 
انت ىذه الفركؽ ذات داللة بمستكل أقؿ المفحكصيف في مستكيات الدراسة األربعة، إذ ك

، أما الداللة الثالثة، فقد تمثمت بإيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ 0.05مف 
فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو تمؾ الفقرة، ككذلؾ إيجاد معامالت االرتباط بيف 

كما حسبت معامالت االرتباط  الدرجة عمى كؿ فقرة كالدرجة الكمية عمى االختبار ككؿ،
بيف الدرجات عمى األبعاد المككنة لالختبار مع بعضيا، ككذلؾ معامالت االرتباط بيف 
الدرجات عمى كؿ مف ىذه األبعاد األربعة كاالختبار الكمي، كقد كانت غالبية معامالت 

اللتيا أك أقؿ، كالمعامالت التي لـ تثبت د 0.05االرتباط عمى االختبار دالة بمستكل 
 .كانت جميعيا مكجبة

أما المعايير فقد اشتقت بتطبيؽ االختبار عمى العينة كاممة لكافة المستكيات العمرية      
كالصفية في ىذه الدراسة، ككاف أكليا نسبة الذكاء االنحرافية، كحسبت الرتب المئينية 

 رية كالصفية.كالتساعيات لكؿ مستكل مف مستكيات الدراسة ككذلؾ حسبت المكافئات العم
 (: 1985دراسة عريقات ) -ج

 "لينكف-اكتيس"عنكانيا: الخصائص السيككمترية لصكرة معدلة لمبيئة األردنية الختبار 
 كمدل مطابقة فقراتيا لنمكذج راش. (k)لمقدرة العقمية المستكل العالي الصكرة 

لمبيئة األردنية ة معدلة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دالالت صدؽ كثبات صكر      
كمدل مطابقة فقراتيا  (k)لمقدرة العقمية المستكل العالي الصكرة  "لينكف-اكتيس"الختبار

مف البيئة األردنية، بعد تطبيؽ  ذلؾ اشتقاؽ معايير ليذا االختبارلنمكذج راش، كك
مف اإلناث  345مف الذككر،  313مفحكصا، منيـ  658االختبار عمى عينة مككنة مف

 (ثاني عشر ،حادم عشر كالصؼ )عاشر، متغيرم الجنس )ذككر، إناث( مكزعيف حسب
التعميـ في محافظة مدارس التابعة لمديرية التربية ك كالتي تـ اختيارىـ عشكائيا مف ال

عجمكف، تـ تجميع النتائج كأدخمت البيانات في الحاسكب كأمكف الحصكؿ عمى دالالت 
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االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ فقرة كالدرجة  األكلى كانت بإيجاد معامالت الصدؽ التالية:
الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو تمؾ الفقرة، ككذلؾ إيجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة عمى 
كؿ فقرة كالدرجة الكمية عمى االختبار ككؿ، حيث كانت القيـ الكسيطية لمعامالت ارتباط 

لمصفكؼ )العاشر  ،0.42، 0.41، 0.38، 0.31كمي ىي الفقرات مع االختبار ال
كما حسبت معامالت  كالحادم عشر كالثاني عشر( كالعينة مجتمعة عمى الترتيب،

لالختبار مع بعضيا، ككذلؾ معامالت   االرتباط بيف الدرجات عمى اإلبعاد المككنة
االرتباط بيف الدرجات عمى كؿ مف ىذه األبعاد كاالختبار الكمي، أما داللة الصدؽ الثانية 

مؿ االرتباط بيف درجات المفحكصيف عمى االختبار كمعدالتيـ المدرسية، حيث كانت معا
في حالة الصؼ  0.87في حالة الصؼ العاشر،  0.64كانت قيـ معامالت االرتباط ىذه 

في الصؼ الثاني عشر، كىذه المعامالت قريبة مف معامالت  0.77الحادم عشر، 
تـ حساب معامالت االرتباط بيف  الصدؽ المناظرة ليا في االختبار األصمي، ككذلؾ

الدرجات عمى األبعاد المختمفة لالختبار كدرجات الطمبة المدرسية في كؿ مف مباحث 
المغة العربية كالعمكـ كالرياضيات، أما داللة الصدؽ الثالثة فكانت تتمثؿ في الداللة 

ة، كقد اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطات أداء المفحكصيف في مستكيات الدراسة الثالث
 .(0.01كانت ىذه الفركؽ ذات داللة بمستكل أقؿ مف )

أما الثبات فقد تـ الحصكؿ عمى دالالت لو باستخداـ إجراءات الطريقة النصفية،      
كطريقة إعادة االختبار، فبالنسبة لمطريقة النصفية كاف   20كبمعادلة ككدر ريتشاردسكف 

 0.87بة الصؼ الحادم عشر كلطم 0.85في الصؼ العاشر ك 0.71معامؿ الثبات 
في حالة العينة مجتمعة، أما بالنسبة لقيـ معامالت  0.88لطمبة الصؼ الثاني عشر ك

في مستكل  0.81فقد كانت  20ثبات االختبار المحسكبة بمعادلة ككدر ريتشاردسكف 
لمصؼ الثاني عشر أما  0.83في مستكل الصؼ الحادم عشر  0.84الصؼ العاشر ك

، أما 0.88كاممة فقد كانت قيمة معامؿ الثبات المحسكبة بيذه الطريقة  بالنسبة لمعينة
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مفحكصا مف  74داللة الثبات بطريقة إعادة االختبار فقد تـ التأكد منيا باستخداـ أداء 
مف طمبة الصؼ الثاني  45مف طمبة الصؼ الحادم عشر ك 51طمبة الصؼ العاشر ك

 0.90، 0.86، 0.85بيذه الطريقة  عشر حيث كانت قيـ معامالت الثبات المحسكبة
 .عمى التكالي

أما المعايير فقد اشتقت بتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة لكافة المستكيات العمرية      
كالصفية حيث تـ حساب الرتبة المئينية كالتساعي مف خالؿ العالمة المعيارية كتكزيعيا 

االنحرافية لجميع مستكيات الدراسة  لكؿ مستكل في الدراسة، ككذلؾ تـ حساب نسبة الذكاء
حيث استخدمت اإلحصائيات األساسية مف أجؿ تحديد العالقة بيف العالمات الخاـ 

 كالعالمة المعيارية كالمكافئ العمرم كالصفي.
 :"لينون-أوتيس"دراسات تناولت بالبحث اختبار  -4
 (:2213دراسة الرحيل ) -أ

لمقدرة  "لينكف-اكتيس"عنكانيا: أثر اختالؼ حجـ العينة عمى فحص الثباتية الختبار 
 باستخداـ نمكذج راش. (j)العقمية المستكل المتكسط الصكرة 

ثر كجكد أداء تفاضمي لمجنس في الفقرات أىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف      
لمقدرة العقمية بمستكييو  "لينكف-اكتيس"المرساكية عمى دقة المعادلة العمكدية الختبار 

 1001كالمعدلتيف لمبيئة األردنية، تككنت عينة الدراسة مف (k) المتكسط كالمتقدـ الصكرة
في مستكل القدرة  501في مستكل القدرة المتكسط ك 500طالب كطالبة مقسميف إلى 

غير المتكافئة  المتقدـ، تـ استخداـ تصميـ الفقرات المشتركة )المرساكية( كالمجمكعات
لجمع البيانات حيث طبؽ اختبار المستكل المتكسط عمى أفراد القدرة المتكسطة، كطبؽ 
اختبار المستكل المتقدـ عمى أفراد القدرة المتقدمة، كتضمف كؿ مف االختباريف فقرات 

فقرة مشتركة، كبعد تصحيح االستجابات كتجييز ممؼ  25مشتركة بينيما بمغ عددىا 
كؿ مستكل، كقد تـ تطبيؽ طريقة "مانتؿ ىانزؿ" لمكشؼ عف الفقرات ذات بيانات خاص ب
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األداء التفاضمي تبعا لمتغير الجنس في مستكيي االختبار بشكؿ منفصؿ، كبعد ذلؾ تـ 
كفقا لمنمكذج أحادم المعممة في  (bilog- mg)إجراء المعادلة العمكدية باستخداـ برمجية 

نماذج نظرية استجابة الفقرة  بعد التحقؽ مف افتراضات ىذا النمكذج كمطابقة البيانات لو، 
كأجريت المعادلة العمكدية بيف مستكيي االختبار المتكسط كالمتقدـ مرتيف: المرة األكلى 

في ظؿ  كالمرة الثانية في ظؿ االحتفاظ بالفقرات المرساكية ذات األداء التفاضمي لمجنس
حذؼ الفقرات المرساكية ذات األداء التفاضمي لمجنس، كذلؾ اعتمادا عمى درجات القدرة 
لممفحكصيف، كلتحقيؽ المقارنة بيف عمميتي المعادلة تـ استخداـ معامؿ الصدؽ التقاطعي 

 .لةمعيارا لمدل استقرار النتائج لدرجات القدرة المعادلة كمؤشرا عمى فعالية المعاد
كأشارت النتائج إلى أف إجراء المعادلة في ظؿ حذؼ الفقرات المرساكية ذات األداء      

 التفاضمي زاد مف دقة المعادلة العمكدية باالستناد إلى قيـ معامالت الصدؽ التقاطعي.
 (:2212دراسة زكري ) -ب

لمقدرة  "لينكف-أكتيس"عنكانيا: أثر اختالؼ حجـ العينة عمى فحص الثباتية الختبار 
 باستخداـ نمكذج راش. (j)العقمية المستكل المتكسط الصكرة 

ثر اختالؼ حجـ العينة عمى فحص الثباتية الختبار أىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة      
ستخداـ نمكذج راش، كقد تـ با (j)لمقدرة العقمية المستكل المتكسط الصكرة  "لينكف-اكتيس"

عشكائية بسيطة مف طالب الصؼ األكؿ ثانكم في إدارة عينة الدراسة بطريقة  اختيار
 1500ـ كقد بمغ حجميا 2012-2011التربية كالتعميـ  بمحافظة صبيا لمعاـ الدراسي 

( 500،1000،1500راسة إلى األحجاـ التالية: )طالب، كمف ثـ تـ تقسيـ حجـ عينة الد
إلجراء المعالجات ، (Mg-bilog)ك (spss19) يطالب عمى الترتيب، كاستخدـ برنامج

-أكتيس" لدراسة إلى مالئمة بيانات اختباراإلحصائية كفقا لنمكذج راش، كتكصمت نتائج ا
( طالب 500،1000،1500لمقدرة العقمية لنمكذج راش في حالة حجـ العينة ) "لينكف

كذلؾ بتحقيقيا الفتراضات النمكذج، امتدت تقديرات قدرات الطالب عمى الفقرات السيمة 
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-(، )1.55-(، )0.75-( طالب ما بيف )500،1000،1500حجـ العينة ) في حالة
( لكجيت عمى الترتيب، امتدت تقديرات الطالب 1.16(، )0.83(، )0.36( إلى )1.59

-(، )0.40-( طالب مابيف )500،1000،1500عمى الفقرات الصعبة في حالة )
ب، ارتفاع ( لكجيت عمى الترتي1.09(، )0.58(، )0.98( إلى )0.44-(، )0.16

( طالب، 1000،1500،،500الثباتية لقدرات الطالب تدريجيا باختالؼ حجـ العينة )
 .(0.94(، )0.90(، )0.86حيث بمغ معامؿ ثبات قدرات الطالب )

كتمثمت أىمية الدراسة في ككنيا تناكلت اتجاىا حديثا في القياس النفسي كالتربكم      
اش(، كالتي أصبحت ذات شيرة كبيرة بيف الباحثيف ،كىك نظرية االستجابة لمفقرة )نمكذج ر 

العامميف في المجاؿ النفسي كالتربكم، تزكد القائميف ببناء االختبارات النفسية كالتربكية 
بمعمكمات كافية عف كيفية الكصكؿ ألقصى دقة في نتائجيا، مما يؤدم إلى تحقيؽ 

ة يمكف استخدامو في أىداؼ القياس المكضكعي، أيضا معرفة ما ىك أنسب حجـ لمعين
كما تفتح ىذه الدراسة المجاؿ أماـ الميتميف بالقياس  تصميـ االختبارات النفسية كالتربكية،

 النفسي الستخداـ الطرؽ الحديثة في بناء كتطكير االختبارات النفسية.  
 (: 1997دراسة مراد وعبد الغفار ) -ج

عنكانيا: بعض االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء كالتحصيؿ كالذكاء لمتالميذ ذكم 
 المشاكؿ السمككية كالتالميذ العادييف في المرحمة اإلعدادية.     

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض سمات التمميذ المشكؿ كمدل اختالفو         
مستكل التحصيؿ الدراسي كالذكاء، ثـ يتطرؽ عف التمميذ العادم في العمر الزمني ك 

البحث إلى محاكلة التعرؼ عمى كجية نظر الكالديف لو، أك بعض االتجاىات الكالدية كما 
كحاكلت الدراسة  يراىا األبناء لذلؾ التمميذ المشكؿ كمدل اختالفو عف التمميذ العادم

 الحالية اختبار صحة الفركض التالية: 
 أكبر سنا كأقؿ تحصيال كذكاء مف التمميذ العادم.التمميذ المشكؿ  -
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يميؿ كالدا التمميذ المشكؿ إلى إعطائو حرية كبيرة عف طريؽ تشجيع التعبير المفظي  -
ىماؿ مشكالت  كتنمية االتكالية، كالتسامح كالحماية، كاإلىماؿ مف قبؿ األب كاألـ، كا 

 األطفاؿ، كالمخادعة أكثر مف كالدا التمميذ العادم.
ميؿ كالدا التمميذ المشكؿ إلى مساكاتو مع األب كزيادة تقديره لمكالديف، كالكبت ي -

 العاطفي، كزيادة سيطرة األب، كانفعاليتو أكثر مف كالدا التمميذ العادم.
يميؿ كالدا التمميذ العادم إلى غرس االنعزالية كتنمية االستقاللية كاالعتماد عمى النفس  -

فة معو أكثر مف كالدم التمميذ المشكؿ.                                                                     كزيادة مستكل الطمكح كاألل
التمميذ العادم عمى دراية بالصراع كالمشكالت الزكجية كأسرتو متسمطة عميو، كتحاكؿ  -

         تركيض إرادتو، كعقابو أكثر مف التمميذ المشكؿ.                           
تـ اختيار عينة البحث مف أربعة مدارس إعدادية لمبنيف بمحافظتي القاىرة كالجيزة،      

حيث اختير خمسكف تمميذا مف ذكم المشكالت السمككية، ثـ اختير عشكائيا خمسكف 
تمميذا مف التالميذ العادييف، كقد طبؽ عمى مجمكعتي التالميذ المشكميف كالعادييف، 

لقياس الذكاء كالثاني لقياس االتجاىات الكالدية كما يراىا األبناء، كقد أتـ  اختباريف أحدىما
 .تمميذا مف العادييف 50تمميذا مف ذكم المشكالت ك 48تطبيؽ االختباريف 

ذ المرحمة كاستخدـ في ىذه الدراسة اختبار لمذكاء لقياس القدرة العقمية العامة لتالمي     
لقياس القدرة العقمية العامة لتالميذ المرحمة  "نكفلي-اكتيس"اإلعدادية كىك اختبار

سنة)المرحمة االبتدائية العميا كالمرحمة اإلعدادية (كقد أعده لمعربية صالح  16-11العمرية
سؤاؿ لقياس قدرة التمميذ  80(كيحتكم االختبار عمى 1985مراد، كمحمد عبد الغفار )

المصكرة، كقد حسب ثبات االختبار عمى االستدالؿ المفظي كالرمزم كالقدرة العددية ك 
كصدقو في البيئة المصرية باستخداـ عينتيف مف تالميذ المرحمة االبتدائية العميا كالمرحمة 

سنة في مدارس القاىرة 16ك 12تمميذا كتتراكح أعمارىـ بيف  220،79اإلعدادية أحجاميا 
عا  كالمنصكرة دة تطبيؽ االختبار كتـ حساب معامؿ الثبات بطريقتي التجزئة النصفية كا 
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تمميذا كتمميذة،  120عمى عينة مككنة مف 0.88كقد بمغ معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية 
 0.85بينما معامؿ الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ كبفاصؿ زمني قدره أسبكعيف فقد بمغ 

 .تمميذة 39عمى 0.82تمميذا كبمغ  40عمى
فقد تـ تطبيقو بجانب اختبار "كاتؿ" كلحساب صدؽ االختبار في البيئة المصرية      

تمميذة كقد بمغ معامؿ ارتباط درجات التالميذ عمى االختبار  39تمميذا،  40لمذكاء عمى
 لكؿ مف التالميذ كالتمميذات عمى الترتيب، 0.58، 0.48مع درجاتيـ عمى اختبار "كاتؿ" 

ي الشيادة كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات االختبار كدرجات التحصيؿ ف
لكؿ مف التالميذ  0.55، 0.62اإلعدادية العامة لنفس العينة السابقة حيث بمغ االرتباط 

كالتمميذات عمى الترتيب، كحسب أيضا معامؿ ارتباط درجات االختبار مع درجات اختبار 
كتعتبر النتائج السابقة أدلة عمى  0.62تمميذا كتمميذة كبمغ االرتباط  120"كاتؿ" عمى 

 .لمقدرة العقمية العامة "لينكف-اكتيس"بات اختبار صدؽ كث
كقد خمصت الدراسة إلى قبكؿ الفرض األكؿ كقبكؿ جزئي لمفرض الثاني كالثالث      

كالرابع كالخامس، كقد دلت نتائج الفرض األكؿ عمى كجكد فركؽ بيف التالميذ ذكم 
 العادييف في التحصيؿ الدراسي كالعمر الزمني كالذكاء،  المشكالت السمككية كالتالميذ
ف عمى ذكم المشكالت في التحصيؿ كالذكاء ككانكا أصغر ك حيث تفكؽ التالميذ العادي

منيـ في العمر الزمني، كيدؿ ذلؾ عمى جدية كاىتماـ التالميذ العادييف كتركيز انتباىيـ 
راسي، بينما التالميذ ذكم المشكالت في األداء عمى االختبارات كاالىتماـ بالتحصيؿ الد

تسيطر عمييـ مشكالتيـ السمككية كاالنفعالية المختمفة بدرجة تؤدم إلى تشتيت انتباىيـ 
كعدـ اىتماميـ بالدراسة كالتحصيؿ ككذلؾ األداء عمى اختبار الذكاء، كربما يرجع ذلؾ 

ا نتائج الفرض إلى إىماؿ األسرة لمشكالتيـ كخاصة اإلىماؿ مف قبؿ األب كاألـ، أم
الثاني فتدؿ عمى ارتفاع االتجاىات الكالدية لمجمكعة التالميذ ذكم المشكالت في أبعاد: 
تنمية اإلتكالية، كالمخادعة، كالتسامح، اإلىماؿ مف جانب األب، الحماية، اإلىماؿ مف 
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ىماؿ  جانب األـ كعدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في تشجيع التعبير المفظي، كا 
 .ألطفاؿمشكالت ا

كقد كجدت فركؽ دالة إحصائيا في نتائج الفرض الثالث في أبعاد المساكاة، تقدير      
الكالديف، سيطرة األب، الكبت العاطفي آلباء التالميذ ذكم المشكالت، بينما ال تكجد فركؽ 
في انفعالية األب لزيادة ىذه االنفعالية عند معظـ أباء المجمكعتيف، أما نتائج الفرض 

بع فيي تكضح تفكؽ االتجاىات الكالدية لمتالميذ العادييف عف التالميذ ذكم المشكالت الرا
في أبعاد: األلفة مع األب، االستقاللية، المطالبة باإلنجاز،كاالعتماد عمى النفس، كتدؿ 
ىذه األبعاد عمى االىتماـ بالعمؿ كالتحصيؿ كالذكاء عمى التالميذ ذكم المشكالت، كتدؿ 

ة بالفرض الخامس عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بعدم الصراع النتائج الخاص
كالتسمط، حيث ييتـ التالميذ العاديكف بالمشكالت األسرية كالزكجية كما تدؿ نتائج الفرض 
الخامس عمى عدـ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في أبعاد: تركيض اإلرادة، كالعقاب 

، كالشدة في العقاب، كتيتـ ىذه ا ألبعاد بالشدة كالقسكة في تعميـ األبناء كاحتراـ الصاـر
 الكبار كالخكؼ منيـ.        

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
-ىناؾ دراسات عربية في البيئتيف السعكدية كاألردنية تناكلت تقنيف اختبار أكتيس      

(، 2009(، زكرم )2009(، مشاط )2010لينكف المستكل المتكسط كىي: الزىراني )
(، عمدت إلى التحقؽ مف الخصائص السيككمترية 1997(، الككفحي )1998درابسة )ال

 :                                                                                     ، كىي كالتاليبطرؽ متعددة
ككدر في الثبات تـ استخداـ طريقة إعادة التطبيؽ، كطريقة التجزئة النصفية كمعادلة  -

  .، كطريقة الصكر المتكافئة، حيث كانت قيـ معامالت الثبات عالية20ريتشاردسكف رقـ
أما بالنسبة لمصدؽ، فقد تـ إيجاده عف طريؽ صدؽ التككيف الفرضي)االتساؽ  -

  .الداخمي،التمييزم(، كعف طريؽ الصدؽ التالزمي، كقد كانت معامالت الصدؽ جيدة
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فأثبتت ىذه الدراسات أنيا تتميز بمستكل متكسط مف  أما بالنسبة لصعكبة الفقرات، -
  .الصعكبة

لينكف فقد سجمت الدراسات باف ليا قدرة -كبالنسبة لمؤشرات تمييز فقرات اختبار أكتيس -
  .كبيرة عمى التمييز كالفعالية

لينكف في البيئتيف العربية كاألمريكية كما -كيمكف تمخيص مؤشرات تقنيف اختبار أكتيس 
 يمي:
 لينكف في البيئة العربية كالبيئة األمريكية -مؤشرات تقنيف اختبار أكتيسيبيف  (1كؿ)جد

نيف
التق
ئة 
بي

ت  
راسا

الد
 

ينة
الع

 

 الخصائص السيككمترية
خصائص فقرات 

 االختبار
 التمييز الصعكبة الثبات الصدؽ

كية
مري

األ
 

س
وتي

أ
-

ون
لين

 

 
 

 
 
 
 
 

288 

 فيرنون(-صدق المحتوى )بيت -
 التكوين الفرضيصدق  -
االرتباط بين  2559التالزمي:  -

 واختبار رافن    االختبار 

- kr20    : 
2594 

 2595الى
  التجزئة -

النصفية: 
2595 

التكافؤ:  -
2591 

  2594الى

 
 

 
 

مستوى 
متوسط 

لمفقرات من 
 حيث الصعوبة

 
 
 
 
 
 
 

 

مؤشر 
جيد 

لمتمييز 
 لمفقرات
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نيف
التق
ئة 
بي

ت  
راسا

الد
 

ينة
الع

 

 فقراتالخصائص  السيككمترية الخصائص

 التمييز الصعكبة الثبات الصدؽ

   
   
   
   
   
   
   

ربية
الع

 
  

دية
سعك

ال
 

 

ني
زىرا

ال
 

البنائي: ارتباط الفقرات بالدرجة  - 909
 0.01الكمية، داؿ عند 

- kr20  :
0.84 

التجزئة  -
النصفية: 

0.74 

% مف 70
الفقرات  
)مستكل 
متكسط 
 لمصعكبة

% مف 53
الفقرات  
)مستكل 

جيد 
 لمتمييز(

شاط
م

 

بيف االختبار  0.64تالزمي: - 2135
بيف المفظي كالمغة 0.55كاختبار رافف، 

بيف غير المفظي 0.85العربية، 
 كالرياضيات

البنائي: ارتباط الفقرات بالدرجة  -
الكمية، كالفقرات مع البعد الذم تنتمي 

 (0.01اليو) داؿ عند 
الصفكؼ، داؿ عند التمييزم: بيف  -

0.01 

- kr20  :
0.81 

التجزئة  -
النصفية: 

0.78 
اعادة: -

0.81 

% مف 70
الفقرات  
)مستكل 
متكسط 

 لمصعكبة(
 

معامالت 
التمييز 

 بيف
 (0.59 

إلى 
0.72) 

رم
زك

 

البنائي: ارتباط الفقرات بالدرجة  - 1515
الكمية، كالفقرات مع البعد الذم تنتمي 

 (0.01اليو) داؿ عند 
التمييزم: بيف الصفكؼ، داؿ عند  -

0.001 

- kr20  :
0.84 

التجزئة  -
النصفية: 

0.74 

% مف 70
الفقرات  
)مستكل 
متكسط 

 لمصعكبة(

% مف 53
الفقرات  
)مستكل 

جيد 
 لمتمييز(
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نيف
التق
ئة 
بي

ت  
راسا

الد
 

ينة
الع

 

 فقراتالخصائص  الخصائص السيككمترية

 التمييز الصعكبة الثبات الصدؽ

   
   
   
   
   
   
   

ربية
الع

 
نية 
ألرد

ا
 

سة
دراب
ال

 

البنائي: ارتباط الفقرات بالدرجة  - 1012
الكمية، كالفقرات مع البعد الذم تنتمي 

 (0.01اليو) داؿ عند 
بيف االختبار  0.80تالزمي: -

كدرجات  0.67كدرجات المغة العربية، 
 كالمعدالت العامة 0.64الرياضيات، 

-kr20  :
0.89 

التجزئة  -
النصفية: 

0.89 
 0.86التكافؤ:

 
/ 

 
/ 

حي
ككف
ال

 

البنائي: ارتباط الفقرات بالدرجة  - 390
الكمية، كالفقرات مع البعد الذم تنتمي 

 (0.01اليو) داؿ عند 
بيف االختبار  0.86تالزمي: -

 0.81كمعدالت الصؼ السابع 
 0.79كمعدالت الصؼ الثامف، 
 كمعدالت الصؼ التاسع

-kr20  :
0.90 

اعادة:  -
0.92 

متكسط 
الصعكبة 
بيف 
ك0.36
0.60 

مؤشر 
التمييز 
 بيف

 0.41 
 0.43ك

 
لينكف، يتمتع بدرجة كبيرة مف الصدؽ كالثبات، -ما سبؽ نخمص إلى أف اختبار أكتيسم

تـ استخراج معايير  باإلضافة إلى فعالية فقراتو )مؤشرات الصعكبة كالتمييز(، كقد
لالختبار في ىذه الدراسات تمثمت في الدرجات المعيارية كدرجات الذكاء االنحرافية 

 كالمئينات بالنسبة لألعمار كالصفكؼ الدراسية.                                
لينكف تتمتع بدرجة -كما أثبتت الدراسات السابقة بأف جميع مستكيات اختبار أكتيس     
مف الصدؽ كالثبات، كما أف لالختبار أىمية كبيرة في الكشؼ عف المكىكبيف  كبيرة

 عف المشاكؿ األسرية كالمدرسية لمتالميذ.كالكشؼ 



 

 

 الدراسة االستطالعية

 الدراسة األساسية:

 منهج الدراسة -1

                                                                                                                                                                                                   مجتمع الدراسة -2

 عينة الدراسة -3

 أدوات الدراسة -4

 الدراسةإجراءات  -5

 المستخدمة في الدراسة األساليب اإلحصائية -6
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 الدراسة االستطالعية:
عمى مرحمتين: من نياية شير أكتوبر إلى قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية      

 .منتصف شير ديسمبر
 :الدراسة االستطالعيةالمرحلة األولى من  -أ

 كان اليدف منيا:و      
 معرفة مدى فيم التالميذ لتعميمات االختبار الموجودة عمى كراسة االختبار. -
 معرفة مدى فيم التالميذ ألسئمة االختبار والتعرف عمى الكممات غير الواضحة. -
 معرفة زمن اإلجابة عمى االختبار من طرف التالميذ. -
                  عدين التربويين وذلك التدرب عمى تطبيق االختبار في األقسام بمساعدة األساتذة والمسا -

 لإلجابة عمى االختبار والوقت الالزم لشرح التعميمات لمتالميذ.لوقت المحدد بضبط ا
 التدرب عمى التفاعل مع التالميذ من خالل إقناعيم بإكمال إجاباتيم عمى االختبار. -

 زمنيتين:في فترتين الدراسة االستطالعية المرحمة األولى من وقد تمت      
كان اليدف التأكد من و  منتصف شير نوفمبر إلىمن نياية شير أكتوبر  :الفترة األولى

وضوح التعميمات وأسئمة االختبار حيث اختار الباحث عينة عشوائية من متوسطتين 
فييا الباحث كمستشار  تقعان بمدينة سيدي بمعباس، تنتميان إلى المقاطعة التي يشتغل

رئيسي لمتوجيو واإلرشاد المدرسي وقد تم اختيارىما لمتسييالت التي قدمت لمباحث من 
طرف المدراء واألساتذة والمساعدين التربويين والتالميذ وىذا لممعرفة السابقة لمباحث بيم، 

 والمتوسطتان ىما: متوسطة غربي عبد القادر ومتوسطة ىوار بمعباس.
الباحث عينة عشوائية من األقسام الدراسية لممستويات الدراسية األربعة  اختار     

 لممتوسطتين، حيث كانت كالتالي:
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 االستطالعية  المرحمة األولى من الدراسة ( يوضح عينة2)جدول
 المستويات

 المؤسسات
 المجموع السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 إناث مج إناث مج إناث مج إناث مج إناث مج
 متوسطة: 

 غربي عبد القادر
05 02 05 03 06 02 04 03 20 10 

 متوسطة: 
 ىوار بمعباس

05 03 05 02 04 03 06 02 20 10 

 20 40 05 10 05 10 05 10 05 10 المجموع

    
لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط -بعد ذلك، قام الباحث بتطبيق اختبار اوتيس  

عداد عمي عبد اهلل الغامدي عمى العينة االستطالعية، االختبار من إ (j)الصورة 
م( تم تكييفو عمى البيئة السعودية وقد أشرف الباحث عمى تطبيق االختبار 2001)

التي تدل عمى  العباراةشخصيا وذلك بعد تغيير األرقام اليندية إلى أرقام عربية وتغيير 
 .العممة الجزائريةالعبارة التي تدل عمى العممة السعودية إلى 

مدى وضوح التعميمات وفيم من  التحقق عمى وحدد اليدف من تطبيق االختبار     
دقيقة وقد تم شرح اليدف من االختبار  50األسئمة، حيث أعطي لمتالميذ زمن قدر ب

 ما يمي:عنتائج اللمتالميذ وقد أسفرت 
 وضوح التعميمات بالنسبة لمتالميذ حسب المستويات الدراسية األربعة. -
وجود عبارات غير واضحة بالنسبة لمتالميذ، تم حصرىا حسب أرقام أسئمة االختبار  -

انظر )ارة أعدىا الباحثوتم اقتراح عبارات معدلة توافق البيئة الجزائرية من خالل استم
مين: )أستاذ عموم التربية من جامعة تممسان عرضت عمى مجموعة من المحك ( 1الممحق

 –أستاذ عموم التربية من جامعة سيدي بمعباس  –أستاذ عمم النفس من جامعة مستغانم  –
  .أستاذ عمم النفس من جامعة غميزان( –أستاذ عمم النفس من جامعة سعيدة 
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 حيث خمص الباحث من خالل تحكيم االستمارة إلى النتائج التالية:      
 لينون-( يوضح نسبة اتفاق المحكمين عمى تعديل بعض العبارات من اختبار اوتيس3)ولجد

 المعدلة األصلية الفقرة الرقم
نسبة 
 االتفاق

5 

 -السفينة ) إلىأي من الكممات التالية ينتمي 
:....( -سيارة نقل -الدراجة اليوائية   

       السريع      الخط -ج  كفره -ب قطار  –أ 
 عربة يد  -ىـ            سرعة  -د

%85 قارب كفره  

%100 الطريق السريع الخط السريع  

6 
) الطعام(  مثل ) المحرك (  إلى : إلىالجسم   

الوقود       -كة   جالحر  -ب   العجالت -أ
 النار -ىـ   الدخان   -د

%90 حاجة الجسم الجسم  

%90 حاجة المحرك المحرك  

14 

يعتبر عكس كممة أي من الكممات التالية 
 )صدفة(: 

    غير معروف -ج  غير مرتبط  -ب  الزم  -أ
 واثق -ىـ             متفق عميو   -د

ومتفق عمي %75 مقصود   

21 

يوجد مع أحمد قطعة من الصمصال، تم 
تشكيميا عمى شكل مكعب فإذا قام بتحويميا 
إلى شكل كرة فماذا سيحدث لوزن ىذه القطعة 

 وحجميا؟
                ينقص الوزن ويزداد الحجم. -أ
           يزداد الوزن وينقص الحجم. -ب
ينقص كالىما. -د     يزداد كالىما. -ج  
كالىما ال يتغير  . -ىـ  

)الطين( الصمصال الصمصال  95%  

%100 يزداد الوزن والحجم يزداد كالىما  

 ينقص كالىما
ينقص الوزن 

 والحجم
100%  

ال  كالىما
 يتغير

ال يتغير الوزن 
 والحجم

100%  
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 المعدلة األصلية الفقرة الرقم
نسبة 
 االتفاق

23 

)الشمس( بالنسبة إلى )األرض( مثل )األرض( 
 بالنسبة إلى:              

   الكون  -ج   الدوران   -ب     القمر   -أ 
المدار -ىـ النجوم     -د   

 

 المدار

 

 الفمك

 

80%  

25 

إذا كان أحمد متجيا نحو الشمال وسار إلى 
األمام خطوة واحدة، ثم استدار إلى اليمين ثم 

اليمين مرة  سار خطوتين ثم استدار إلى
      الشرق -أ ثانية، فانو اآلن متجو نحو:

ال يمكن  -ىـ الجنوب-دالشمال -ج الغرب-ب
     تحديد اتجاه احمد بناء عمى المعمومات المعطاة   

 

 استدار

 

 دار

 

95%  

30 

األلف بالنسبة إلى الياء مثل )األول( بالنسبة 
 إلى: 

   األكبر -ج     األخير  -ب      الثاني  -أ
األبعد  -ىـ             حروف ىجائية   -د  

%95 الحرف أ األلف  

%95 الحرف ي الياء  

%80 كممة األول األول  

34 

–فراشة –إذا رتبنا الكممات التالية ) سعاد
فان  جممة مفيدة لعملصفراء( -كبيرة –أمسكت

 الحرف الذي تبدأ بو آخر كممة في الجممة ىو:
 ف -ىـ   ب -د   ص -ج  أ  -ب   ك  -أ

%100 لتكوين لعمل  

38 

السكين إلى النصل )حد السكين( مثل شوكة 
 الطعام إلى: 

         الجاروف   -ج    العصا   -ب   الممعقة   -أ
 السنان -ىـ                    الطريق   -د

%70 المشط شوكة الطعام  

%70 المجراف الجاروف  
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العبارات التي تم تعديميا  أن نسبة اتفاق المحكمين عمى (3) يالحظ من خالل الجدول

( كانت مرتفعة 77-44-41-38-34-30-25-23-21-14-6-5لفقرات االختبار )
 %.70وفاقت جميعيا نسبة 

بعد تعديل لبعض العبارات التي أقرىا المحكمون بنسبة اتفاق جيدة، تم  الثانية:الفترة      
نياية شير  إلىوذلك من منتصف شير نوفمبر  تطبيق االختبار عمى نفس العينة

 –زمن شرح التعميمات  –حيث تم ضبط معايير التطبيق وىي: زمن اإلجابة  ديسمبر،
 التدرب عمى مرافقة التالميذ في إجاباتيم عمى االختبار.

 وقد خمص الباحث إلى ما يمي:     

 المعدلة األصلية الفقرة الرقم
نسبة 
 االتفاق

41 

 –زيادة  –إذا رتبنا الكممات التالية ) الناس 
يأكمون ( . –معظم  –ىو  –ضروري  –عما   

أول  لعمل جممة مفيدة فان الحرف الذي تبدأ بو
 كممة في الجممة ىو :

م -ىـ   ع  -د    ض -ج   ز -ب    ن -أ  

%100 لتكوين لعمل  

44 

ما الكممة التي ال تتوافق مع بقية الكممات في 
 المجموعة التالية:

  ىبا -ج  في الداخل   -ب      مخرج    -أ
مدخل -ىـ     في الخار -د  

%75 يأتي ىبا  

77 
كان ترتيب أحمد ىو الخامس من طرفي  إذا

 الطابور فكم طفال يوجد في ىذا الطابور؟
12 -ىـ    11 -د  10 -ج  9 -ب   5 -أ  

%100 الطابور  )الصف( الطابور  
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رغم وجود بعض التالميذ  دقيقة لمعظم التالميذ، 50قدر زمن اإلجابة عمى االختبار ب -
 الذين لم يستطيعوا اإلجابة إال بعد تمديد الوقت.

دقائق في كل حصة دراسية التي يقدر زمنيا ب ساعة  10قدر زمن شرح التعميمات ب -
 دقيقة لإلجابة عمى االختبار. 50دقائق لشرح التعميمات و10واحدة، حيث تترك 

اإلجابة باتيم وحثيم عمى تفادي التخمين)جاتم التحكم في إقناع التالميذ عمى إكمال إ -
 العشوائية(.   

 الدراسة االستطالعية: المرحلة الثانية من  -ب
منيا اختبار أداة الدراسة  كان الغرض الدراسة االستطالعيةالمرحمة الثانية من إن      

 وقد امتدت زمنيا من نياية شير نوفمبر إلى منتصف شير ،ثباتياوالتأكد من صدقيا و 
تم بحيث من اإلناث  61من الذكور و 59تمميذا،  120 الدراسةعينة  شممتوقد  ديسمبر

متوسطتي "غربي عبد القادر" و"ىوار بمعباس" وىما من عشوائية اختيار العينة بطريقة 
وقد تم  ،اإلرشاد المدرسيكمستشار لمتوجيو و  الباحثمتوسطتان تابعتان لمقاطعة تدخل 

المرحمة األولى من اختيار التالميذ الذين لم يسبق ليم التعامل مع االختبار من خالل 
 والجدول التالي يوضح مواصفات العينة كما يلي :، الدراسة االستطالعية

 

 االستطالعية الثانية يوضح توزيع عينة الدراسة( 4جدول)

 

 المستويات
 مؤسساتال

 المجموع السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى
 إناث مج إناث مج إناث مج إناث مج إناث مج

 متوسطة: 
 غربي عبد القادر

14 08 13 06 16 08 15 08 58 30 

 متوسطة: 
 ىوار بمعباس

16 08 17 09 14 06 15 08 62 31 

 61 120 16 30 14 30 15 30 16 30 المجموع
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  صدق االختبار: -
ذلك بحساب معامل لمـتحقق من صدق االختبار تم حساب صدق االتساق الداخمي و       

إليو، كما تم حساب معامل االرتباط بين األبعاد كل فقرة والبعد الذي تنتمي  االرتباط بين
  والدرجة الكمية لالختبار.

          الكمية االستطالعية لمعينة يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستيعاب المفظي( (5جدول )    

  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 

  0.01 كل الفقرات ترتبط بعامميا ارتباطا جيدا عند مستوى( 5)تعميق: حسب الجدول 
 

الكمية االستطالعية لمعينة ( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل المفظي(6جدول )  

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط
0.26**  q39 0.22*  q1 
0.52**  q40 0.32**  q5 

0.29**  q41 0.50**  q6 
0.31**  q42 0.28**  q11 

0.28**  q47 0.41**  q12 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.33**  q61 0.54**  q44 0.41**  q8 
0.35**  q64 0.28**  q46 0.35**  q10 
0.32**  q67 0.31**  q49 0.37**  q14 
0.42**  q73 0.34**  q51 0.50**  q19 
0.31**  q75 0.44**  q53 0.30**  q27 
0.29**  q77 0.38**  q56 0.47**  q32 

 0.44**  q59 0.27**  q36 
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0.33**  q52 0.33**  q15 

0.30**  q54 0.31**  q17 
0.42**  q58 0.40**  q21 

0.30**  q60 0.30**  q23 
0.25**  q62 0.33**  q25 
0.29**  q65 0.43**  q28 

0.32**  q69 0.27**  q30 
0.26**  q71 0.54**  q33 

0.37**  q76 0.36**  q34 
0.23*  q79 0.29**  q37 

0.31**  q80 0.31**  q38 
 0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 

وىو ما  أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، (6) يالحظ من خالل الجدولتعميق: 
  .إليويفسر ارتباط كل الفقرات بالبعد الذي تنتمي 

 
لمعينة االستطالعية الكمية ( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الشكمي(7جدول)  

 0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.29**  q48 0.45**  q20 0.41**  q2 
0.25**  q55 0.44**  q22 0.54**  q4 
0.31**  q68 0.50**  q26 0.56**  q9 
0.28**  q74 0.47**  q35 0.34**  q16 
0.31**  q78 0.30**  q43 0.64**  q18 
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وىو ما  إحصائيا،كميا دالة  أن معامالت االرتباط (7) يالحظ من خالل الجدولتعميق: 
 يفسر ارتباط الفقرات بعامميا.

 
لمعينة االستطالعية الكمية (  يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الكمي(8جدول)  

0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند   
وىو ما  كميا دالة إحصائيا، أن معامالت االرتباط (8) يالحظ من خالل الجدولتعميق: 

 يفسر ارتباط الفقرات بعامميا.
 أبعاد االختبار بالدرجة الكمية لمعينة االستطالعية ( يوضح ارتباط9جدول)

 العينة الكمية السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى البعد
 **0.77 **0.59 **0.80 **0.82 **0.53 االستيعاب المفظي
 **0.92 **0.91 **0.93 **0.90 **0.80 االستدالل المفظي
 **0.77 **0.76 **0.74 **0.73 **0.68 االستدالل الشكمي
 **0.48 **0.60 **0.51 **0.39 **0.38 االستدالل الكمي

 
ارتباطا أن كل أبعاد االختبار ترتبط بالدرجة الكمية  (9)يالحظ من خالل الجدول  تعميق:

  لمعينة الكمية ولممستويات الدراسية األربعة. ةداال إحصائيا، وىذا بالنسب
مع  األبعاد، وارتباط كل إليياالتي تنتمي  األبعادارتباط كل فقرات االختبار مع  إن     

مؤشر عمى تحقق صدق التكوين الفرضي من خالل االتساق  الدرجة الكمية لالختبار

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.20*  q63 0.19*  q31 0.45**  q3 
0.33**  q66 0.49**  q45 0.39**  q7 
0.25**  q70 0.22*  q50 0.29**  q13 
0.21*  q72 0.42**  q57 0.38**  q24 

 0.26**  q29 
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الداخمي لفقرات وأبعاد االختبار، وىذا ما يجعل الباحث يعول عمى صالحية االختبار في 
  دراستو الحالية.

 ختبار:ثبات اال -
لمتحقق من ثبات االختبار، تم حساب معامل ثبات االتساق الداخمي عن طريق      

 (KR20)" 20معادلة "كيودر ريتشاردسون رقم 
 يوضح معامالت ثبات االتساق الداخمي لمعينة االستطالعية (10)جدول 

 معامل الثبات العينة
 0.56 السنة األولى متوسط
 0.80 السنة الثانية متوسط
 0.85 السنة الثالثة متوسط
 0.74 السنة الرابعة متوسط

 0.82 العينة الكمية
 

لمعينة الكمية  ةارتفاع قيمة معامل الثبات بالنسب، نالحظ (10)تعميق: من خالل الجدول 
 ىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع بمستوى جيد من الثبات، و ولممستويات الدراسية األربعة
 .صالحية استخدام االختبار في دراستو إلىوىو ما يجعل الباحث يطمئن 
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 الدراسة األساسية:
 منهج الدراسة: -1

ىذا النوع من  لقد تم اعتماد المنيج الوصفي كأسموب من أساليب البحث العممي،     
البحوث الذي يتم بواسطتو استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم  وذلك 
بيدف وصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا، وال يقتصر البحث 
نما يمضي إلى ما ىو أبعد من ذلك ألنو يضمن  الوصفي عمى جمع البيانات وتبويبيا وا 

ليذه البيانات، حيث ال تكتمل عممية البحث حتى تنظم ىذه البيانات  قدرا من التفسير
وتحمل وتستخرج منيا االستنتاجات ذات الداللة والمغزى بالنسبة لممشكمة المطروحة 

 لمبحث. 
 (193-191: 2006)العساف، 

 لينون لمقدرة العقمية المستوى-أن الدراسة الحالية تيدف إلى تقنين اختبار اوتيس وبما     
س والذين تتراوح عمى تالميذ المرحمة المتوسطة لوالية سيدي بمعبا (J)المتوسط الصورة  

( سنة، فان المنيج المناسب ىو المنيج الوصفي وذلك لمتحقق من 15-12أعمارىم بين )
لينون عمى مجتمع الدراسة من خالل دراسة -مدى إمكانية تعميم تطبيق اختبار اوتيس

يجاد معايير خاصة لمرحمة التعميم المتوسط وفقا  خصائصو السيكومترية وتحميل مفرداتو وا 
 لمعمر الزمني والجنس والمستوى الدراسي. 

 مجتمع الدراسة: -2
مصمحة البرمجة والمتابعة المقدمة من طرف  حسب البيانات)تكون مجتمع الدراسة      

من جميع تالميذ المرحمة المتوسطة بوالية ( لوالية سيدي بمعباسمديرية التربية التابعة ل
متوسطة وقد بمغ مجموع  99، موزعين عمى 2016-2015سيدي بمعباس لمسنة الدراسية 

ناث. 44841بالوالية  التالميذ  تمميذ بين ذكور وا 
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 ( يوضح طبيعة مجتمع الدراسة11الجدول )

 النسبة المئوية المجموع اإلناث الذكور المستويات الدراسية
 31.91 14307 6217 8090 متوسط األولى السنة

 27.24 12216 5839 6377 السنة الثانية متوسط
 20.77 9313 4685 4628 السنة الثالثة متوسط
 20.08 9005 4694 4311 السنة الرابعة متوسط

 100 44841 21435 23406 المجموع
 

 

 لمرحمة التعميم المتوسط األربعة( يوضح مجتمع الدراسة من خالل المستويات 1الشكل )

 تعميق:
 أنيالحظ من خالل تعداد التالميذ الخاص بمرحمة التعميم المتوسط بوالية سيدي بمعباس 

 ،تبدأ قاعدتو من السنة األولى متوسط و تنتيي بالسنة الرابعة متوسط اىرمي اىناك تزايد
 غير أن ىناك تقارب في تعداد التالميذ بين السنة الثالثة و الرابعة متوسط.

 عينة الدراسة: -3
( متوسطة 99( متوسطات من بين تسعة وتسعين)06تكونت عينة البحث من ست)     

 –عمى مستوى الوالية، تم اختيارىا بطريقة عشوائية حسب المنطقة الجغرافية ) حضرية 
كون ، وىذا حتى تالمدينةالبعد عن الكثافة السكانية و  إلىاستنادا   ريفية ( –شبو حضرية 
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، يسمح بتعميم النتائج عمى جميع تالميذ المرحمة المتوسطة العينة ممثمة لممجتمع األصمي
 لوالية سيدي بمعباس، وقد تم اختيار العينة وفقا لممراحل التالية:

سيدي "والمتمثمة في مدينة  الحضريةفي المنطقة الجغرافية تحديد متوسطتين  تم -أ
الواقعة  "عسرية البشيربو " ىي متوسطةو  النشأةبطريقة عشوائية، واحدة حديثة  "بمعباس

في وتقع  "ابن زيدون"وتتمثل في متوسطة  قديمة النشأة واألخرىبحي سيدي الجياللي 
 وسط المدينة.

تم تحديد متوسطتين في المنطقة الجغرافية شبو الحضرية بطريقة عشوائية والمتمثمة  -ب
باإلضافة إلى بعدىا  "سيدي بمعباس"قل كثافة سكانية من مدينة أوىي  "سفيزف"في مدينة 

والثانية قديمة النشأة  "بوداليل أحمد"عن المدينة، األولى حديثة النشأة وىي متوسطة 
 وتقع في وسط المدينة. "باني يحيش"وتتمثل في متوسطة 

في تين تم تحديد متوسطتين في المنطقة الجغرافية الريفية بطريقة عشوائية والمتمثم -ج
غراس القوم "وىي قديمة النشأة ومتوسطة  "تمموني"مدينة ب "نعيجةقرواش بن "متوسطة 

سيدي "مدينة ب قميمة مقارنة سكانيةوكمتا المدينتين تمتاز بكثافة  "زروالة"بمدينة  "مقري
  .ا عن المدينةمبعدىو  طابعيما الفالحي  باإلضافة إلى "بمعباس

من مجموع التالميذ عمى  %02.56بنسبة )تمميذ  1148وقد بمغ حجم عينة الدراسة      
وقد  إناث، 541ذكور و 607منيم  تمميذ( 44841ب دىمدمستوى الوالية والمقدر ع
ونسبة تالميذ  ع عينة الدراسةو من مجم %22.12متوسط األولى بمغت نسبة تالميذ السنة 
% وأخيرا 24.82% أما نسبة السنة الثالثة متوسط فكانت 24.30السنة الثانية متوسط 

 %.  28.74بنسبة السنة الرابعة متوسط 
المحدد حيث تتوافق الفئة وقد تم استبعاد التالميذ الذين يتجاوزون العمر الزمني      

سنة( 13سنة( مع مستوى السنة األولى متوسط بينما تتوافق الفئة العمرية ) 12العمرية )
سنة( فتتوافق مع السنة الثالثة 14مع مستوى السنة الثانية متوسط، أما الفئة العمرية )
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تم اختيار ، وقد سنة( فتتوافق مع السنة الرابعة متوسط15وأخيرا الفئة العمرية )متوسط 
ذلك عمى جميع المتوسطات التي تمثل قسام الدراسية بطريقة عشوائية و التالميذ من األ
 عينة الدراسة.

 المنطقة الجغرافية و  مؤسسات التعميم المتوسطعينة الدراسة حسب  ( يوضح12)جدول

 النسبة  مجموع المنطقة  المجموع اإلناث الذكور  التعميم المتوسط مؤسسات المنطقة الجغرافية

 الحضرية
 )سيدي بمعباس( 

 194 102 92 (بشير بوعسرية)
407 

35.4

 213 100 113 (زيدون )ابن 5

 شبو الحضرية
 )سفيزف(

 215 96 119 (احمد بوداليل)
383 

33.3

 168 87 81 (يحي شباني) 6

الريفية: 
 )تمموني(+)زروالة(

 213 97 116 (قرواش بن نعيجة)
358 

31.1

 145 59 86 (القوم مقريغراس ) 8

 100 1148 541 607 المجموع

   

 
 ( يوضح عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية2شكل )

35.45 

33.36 

31.18 

29

30

31

32

33

34

35

36

 النسبة المئوية

 المنطقة الريفية المنطقة شبه الحضرية المنطقة الحضرية
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 ( يوضح عينة الدراسة حسب الجنس والمستويات الدراسية والعمر الزمني13جدول )

المستوى 

 الدراسي

 الجنس
 النسبة  العمر الزمني

 مجموع إناث ذكور

 254 118 136  األولىالسنة 
 سنة(12) الفئة العمرية

 أشير 08سنة و12أشير إلى  09سنة و11من 
22.12 

 279 124 155 السنة الثانية 
 سنة(13) الفئة العمرية

 أشير 08سنة و13أشير إلى  09سنة و12من 
24.30 

 285 138 147 السنة الثالثة 
 سنة(14الفئة العمرية)

 أشير 08سنة و14أشير إلى  09سنة و13من 
24.82 

 330 161 169 السنة الرابعة 
 سنة(15الفئة العمرية)

 أشير 08سنة و15أشير إلى  09سنة و14من 
28.74 

  1148 541 607 المجموع

 تعميق : 
، متقارب األربعةممستويات الدراسية ل أن عدد التالميذ (13)الحظ من خالل الجدولي     

الفئة العمرية  أن إلى شيرنو يقترب من عدد اإلناث، الذكور  ونجد أيضا أن عدد التالميذ
أشير حيث يكون أصغر تمميذ  08سنة و12أشير إلى  09سنة و11سنة( تمتد من12)

شير كاممة أ 08سنة و12أتم كبر تمميذ قد أكاممة ويكون  أشير 08سنة و 11قد أتم 
سبتمبر  1عند سنة 12كان عنده  إذا إالمتوسط  األولىيمتحق بالسنة  ن التمميذ الىذا ألو 

أشير وىذا ىو  08سنة و11ديسمبر من نفس السنة حيث يكون قد أتم  31أو إلى غاية 
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المعمول بو حسب القوانين المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية وعميو تتفاضل 
 .األربعة السنوات تباعا بسنة دراسية حسب المستويات الدراسية

 والمنطقة الجغرافية والمستويات الدراسية ؤسساتالم( يوضح عينة الدراسة حسب 14)جدول

 المنطقة الجغرافية
مؤسسات التعميم 

 المتوسط

السنة 

 األولى

السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة
 المجموع 

النسبة 

 المئوية

 الحضرية

 )سيدي بمعباس(

 56 46 49 43 (بوعسرية بشير)
407 35.45 

 60 60 45 48 (ابن زيدون)

 شبو الحضرية

 )سفيزف(

 49 57 54 55 (بوداليل احمد)
383 33.36 

 51 37 38 42 (شباني يحي)

 الريفية: 

 +)زروالة()تمموني(

 52 58 52 51 (قرواش بن نعيجة)
358 31.18 

 62 27 41 15 (غراس القوم مقري)

 100 1148 330 285 279 254 المجموع

 

 تعميق:
عدد التالميذ في متوسطة غراس القوم مقري في  أن (14)يالحظ من خالل الجدول   

ىذا بسبب و  الثانية متوسط قميل مقارنة بالمتوسطات األخرىمتوسط و  مستوى السنة األولى
  في الوقت المحدد. عند التالميذ عدم اكتمال اإلجابات
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 أدوات الدراسة: -4
 :(j)الصورةلينون للقدرة العقلية المستوى المتوسط -اختبار اوتيس -أ

يو اختبار مصمم لالستخدام مع فوىو االختبار الجاري تقنينو في ىذه الدراسة      
غير المفظية، حيث تم تطبيقو عمى عينة من التالميذ قياس العمميات المفظية و في التالميذ 
ائص والية سيدي بمعباس وذلك لمكشف عن الخصل ؤسسات التعميم المتوسطبمن يالمتمدرس

 معايير تطبيقو في مجتمع الدراسة.السيكومترية ليذا االختبار و 
-الختبار اوتيس وقد حاول الباحث الحصول عمى النسخة األصمية بالمغة اإلنجميزية     

ولكن تعذر ذلك، فاختار الباحث النسخة  (j) لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط الصورة
 م.2001عمى البيئة السعودية عام العربية التي أعدىا وقننيا الغامدي 

لينون عمى عينة -( من خالل تقنينو الختبار اوتيس2001وقد توصل) الغامدي،     
ات التعميمية في منطقتي الباحة طالبا موزعين عمى اإلدارات والمحافظ 1841حجميا

 العسير حيث تم انتقاء العينة بطريقة عشوائية إلى النتائج التالية:و 
الصعوبة  فقرات االختبار بدرجة جيدة من الفعالية دلت عميو مؤشرات معامالت تمتع -

حيث أن  ،فعالية المشتتاترتباط الفقرة مع الدرجة الكمية و اوتمييز تباين الفقرات و 
بينما تتراوح معامالت التمييز ، مستوى متوسط لمصعوبةتتميز ب % من الفقرات70حولي
 . 0.70و 0.60بين 
رجة لكل يتمتع االختبار بدرجة عالية من الصدق دلت عمييا المؤشرات الكمية المستخ -

معامالت االرتباط بين  إيجاد، حيث تم الصدق التالزميمن صدق التكوين الفرضي و 
حيث تراوحت  عمى اختبار رافن العادي لممصفوفات المتتابعةدرجات الطالب ودرجاتيم 

امالت االرتباط بين فقرات االختبار واألبعاد التي مع إيجاد، وتم  0.68و  0.59 بين
 إيجاد، كما تم 0.58و 0.07تنتمي إلييا ىذه الفقرات المستويات حيث تراوحت بين 

وتم  0.59و 0.01فقرات االختبار والدرجة الكمية حيث تراوحت بين معامل االرتباط بين 
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والدرجة الكمية لالختبار حيث أيضا إيجاد معامالت االرتباط بين أبعاد االختبار األربعة 
       0.90و 0.71تراوحت بين

يتمتع االختبار بدرجة عالية من الثبات دلت عمييا معامالت الثبات والتي تم حسابو  -
، بالنسبة  تطبيق االختبار، التجزئة النصفية ، االتساق الداخمي( إعادةبالطرق المختمفة ) 

أما بالنسبة  0.89و 0.82التطبيق فقد تراوحت بين  إعادةلمعامالت الثبات عن طريق 
فقد  GUTTMANلمعامالت الثبات عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة "غتمان" 

، أما بالنسبة لمعامالت ثبات االتساق الداخمي عن طريق 0.66و 0.60تراوحت بين 
 .0.87و 0.85فقد تراوحت بين  (KR20)معادلة "كيودر ريتشاردسون" 

افية عمى ئينية ونسبة الذكاء االنحر موالتي تمثمت في المعايير ال األداءمعايير  إيجادتم  -
 الفئات العمرية.مستوى الصوف الدراسية و 

 اختبار رافن العادي للمصفوفات المتتابعة: -ب     
فوفات المتتابعة لمكشف عن الصدق المحكي صلقد استخدم الباحث اختبار رافن لمم     

بين درجات التالميذ عمى اختبار رافن لممصفوفات  االرتباطمعامل  بإيجادالتالزمي وذلك 
 لينون.-المتتابعة واختبار اوتيس

يتكون اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة في جممتو من ستين مشكمة، مرتبة في      
وتتطمب المصفوفات األولى دقة في التمييز، أما المصفوفات  سياق متدرج الصعوبة،

 ( 44: 2015) ميدي، المتأخرة واألكثر صعوبة فتتضمن إدراك العالقات المنطقية.
( باستخراج الخصائص السيكومترية ليذا االختبار عمى 2015)ميدي،قامت الباحثة      

ئرة سيدي لحسن بوالية سيدي من ثالث متوسطات بداتمميذ وتمميذة  450ينة تكونت من ع
تتراوح أعمارىم بين  ( بمغربي عبد القادر -بوبكرأبمقميد  - جابر بن حيان)بمعباس وىي: 

 أحمد زكي صالح. إعدادسنة واستخدمت كمحك اختبار الذكاء المصور  16و 12
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نتائج بحثيا عن وجود دالالت جيدة لصدق االتساق الداخمي حيث تراوحت  أسفرتو      
و معامالت  0.50و 0.27مع الفقرات بين  لألبعادمعامالت ارتباط االتساق الداخمي 

ومعامالت ارتباط  0.70و 0.62مع الدرجة الكمية بين  لألبعادارتباط االتساق الداخمي 
الصدق المحكي ، و 0.50و 0.11الدرجة الكمية بين االتساق الداخمي لمفقرات مع 

زكي صالح، فبمغ معامل االرتباط  ألحمدور صالم التالزمي باستعمال اختبار الذكاء
لمدرجة  لممقارنات الطرفية قيمة "ت" لمفروقأما بالنسبة لمصدق التمييزي فقد جاءت  0.20

 .0.01عند مستوى  إحصائيادالة  الكمية واألبعاد
تمميذ و تمميذة 290تطبيق االختبار عمى عينة قواميا  بإعادةكما تم حساب الثبات      
وجاء خالليا معامل االرتباط مرتفعا من خالل النتائج  أسبوعينزمني قدره  بفاصل
 ألفاعن طريق معامل ، أما ثبات االتساق الداخمي 0.01عند مستوى  0.99وقدرب

 .0.71كرونباخ  لممقياس ككل فقد بمغ 
العادي  لالستخدام مع  ( بدراسة صالحية اختبار رافن2005كما قام )عطا اهلل وزمالئو،

مفحوصا  440اطفال الفئة المستيدفة بمدينة "كوسي" بالسودان وقد شممت عينة الدراسة 
تمميذة، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من بنود  222تمميذ و 218منيم 

االختبار تتمتع بصدق االتساق الداخمي وصدق تمايز العمر وتراوح معامل الصدق بين 
، كما بينت نتائج الدراسة 0.92و 0.67، بينما تراوح معامل الثبات بين 0.94و 0.64

استخدام التحميل العاممي أن مجموعات االختبار الخمسة تكون عامال واحدا ىو من خالل 
 القدرة العقمية العامة.

 اختبار رافن العادي عمى البيئة السعودية وقد( بتقنين 1977كما قام )أبوحطب وزمالئو،
 08اناث من الفئة العمرية  1774ذكور و 3156مفحوص  4392تكونت الدراسة من 

أن فقرات االختبار تتمتع بدرجة جيدة من سنوات فما فوق وقد أظيرت نتائج الدراسة 
الصدق من خالل محكات الدراسة كاختبار رسم الرجل وذكاء الشباب المفظي واختبار 
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االختبار بالثبات عن طريق إعادة االختبار ذكاء الشباب المصور، كما تتمتع فقرات 
     عمى التوالي. 0.96و 0.86واالتساق الداخمي وقد بمغ 

 أن( عمى 2005دراسة )عطا اهلل وزمالئو، إليياالتي توصمت  من خالل النتائجو      
 وىو األساس الذي من أجمو تم اختيار اختبار رافناختبار رافن يقيس القدرة العقمية العامة 

( التي أثبتت 1977لينون، ومن خالل دراسة )أبو حطب وزمالئو،-كمحك الختبار اوتيس
سنوات فما فوق، استأنس الباحث  08تمتع اختبار رافن بالصدق والثبات لمفئة العمرية من 

سنة كما استأنس الى ارتفاع صدقو  15-12الى تطبيق االختبار عمى الفئة العمرية 
مثل اختبار رسم الرجل واختبار ذكاء الشباب المصور  المحكي مع اختبارات الذكاء

الباحثة )ميدي،  إليياالتي توصمت واختبار ذكاء الشباب المفظي، ومن خالل النتائج 
 لينون-استخدام اختبار رافن كمحك الختبار أوتيس إلىالباحث  استأنس( فقد 2015
ة الختبار رافن في نفس الباحثة كشفت عن الخصائص السيكومتري أناثنين أوليما  ألمرين

نفس الفترة الزمنية حيث كانت  إلى باإلضافةالبيئة التي يجري فييا الباحث دراستو 
دراستو في السنة الدراسية  أجرىوالباحث  2015-2014دراستيا في السنة الدراسية 

اختيارىا كعينة من التي تم سنة( 16-12)الثاني ىو الفئة العمرية  األمرو  2015-2016
وىي فئة  نفس الفئة العمرية التي اختارىا الباحث كعينة لدراستوتقريبا ىي لباحثة و طرف ا

    .سنة(12-15)
 : إجراءات الدراسة -5

قام الباحث حيث  2016إلى بداية شير ماي 2016امتدت من نياية شير جانفي      
فن العادي رالينون لمقدرة العقمية واختبار -لتطبيق اختبار أوتيس بإعداد النسخ الالزمة
التي تمثمت في كراس األسئمة ) يحوي تعميمات االختبار واألسئمة لممصفوفات المتتابعة و 

التي يجيب عمييا التمميذ(، أوراق اإلجابة والتي تعطى منفصمة عن كراس األسئمة، ممفات 
 توقيتو.  التالميذ حسب المستوى الدراسي والقسم وتاريخ التطبيق و  إجابات ياتوضع في
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حصل الباحث عمى البيانات المفصمة حول مجتمع الدراسة من مديرية التربية لوالية      
سيدي بمعباس بينما حصل عمى بيانات عينة الدراسة من مدراء المتوسطات التي اختيرت 

 كعينة لمدراسة.
 إجراءات التطبيق :  -أ

ن التربويين لكل استعان الباحث في توزيع نسخ االختبارين باألساتذة والمساعدي     
ىذا بعد عقد جمسات خاصة مدراء المتوسطات وحضور الباحث و  متوسطة تحت إشراف

مع المدراء واألساتذة والمساعدين التربويين تم من خالليا شرح اليدف من االختبار 
وطريقة التطبيق وكيفية مرافقة التمميذ أثناء إجابتو عمى االختبار، كما تم عقد جمسات 

، بعد مرور أسبوعين تم إعادة لتحضيرىم لممشاركة في االختبارميذ خاصة مع التال
 عمى  كمحك تطبيق اختبار رافن عمى جزء من عينة الدراسة، كما تم تطبيق االختبار

  .الذين أعادوا تطبيق االختبارالتالميذ 
 إجراءات التصحيح : -ب

( لإلجابة 1الدرجة )لينون بطريقة يدوية وذلك بإعطاء -تم تصحيح اختبار اوتيس     
بدائل لإلجابة وىذا حسب  05( لإلجابة الخاطئة لكل سؤال من 0الصحيحة والدرجة )

مفتاح تصحيح االختبار ونفس الشيء بالنسبة الختبار رافن فقد تم تصحيحو بطريقة يدوية 
( 0( لإلجابة الصحيحة التي تمثل القطعة المتممة لمشكل والدرجة )1بإعطاء الدرجة )

 ة الخاطئة. لإلجاب
اختبار رافن، تم لينون و -لتالميذ في اختبار اوتيسبعد االنتياء من تصحيح إجابات ا     
 وذلك spss20برنامج  إلى ، بعد ذلك تم نقمياexcel 2007في برنامج  اإلجاباتتفريغ 
 . اإلحصائيلعممية التحميل  تحضيرىاحسب متغيرات الدراسة و  لترميزىا
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 المستخدمة في الدراسة: اإلحصائية األساليب -6
، تم استعمال األساليب اإلحصائية التالية  spssرنامج في ب النتائجبعد ترميز      

 لإلجابة عمى أسئمة الدراسة:
 االنحراف المعياري.حساب المتوسط الحسابي و  -أ
الصدق التمييزي بين  لمتحقق من  (ANOVA)استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه -ب

 اتجاه لتحديد  (TUKEY)، وبعد ذلك استعمال اختبار توكياألربعةالمستويات الدراسية 
 الفروق.

 ،لمتحقق من صدق االتساق الداخمي  (PEARSON)استخدام معامل االرتباط بيرسون -ج
م واستخد ،لينون" واختبار"رافن"-بين اختبار "أوتيس الصدق المحكي التالزميلمتحقق من و 

 االختبار. إعادة ةطريق فيلمتحقق من الثبات 
لمتحقق من صدق االتساق   (BESERIAL)استخدام معامل االرتباط ثنائي التسمسل -د

 كمية لمعينة الكمية.الدرجة البين درجة الفقرة و الداخمي 
 .لمتحقق من ثبات االتساق الداخمي (KR20)معادلة كيودر ريتشاردسون استخدام  -ه
 لمتحقق من ثبات التجزئة النصفية.  (GUTTMAN)استخدام معادلة غتمان -و
 :عن طريق المعادلة التالية حساب معامل الصعوبة -ز

=p )عدد المختبرين( /)عدد المختبرين الذين أجابوا عمى المفردة اجابة صحيحة( 
 (2013)رينولدز وليفنقستون، 

حساب معامل التمييز عن طريق حساب الفرق بين نسبة التالميذ الذين أجابوا إجابة  -ح
من  )الفئة العميا من الدرجات بعد ترتيب الدرجات تنازليا( صحيحة من المجموعة العميا
إجابة صحيحة من  % ونسبة لمتالميذ الذين أجابوا27مجموع التالميذ والمقدرة ب

من مجموع التالميذ  اا من الدرجات بعد ترتيب الدرجات تنازليا()الفئة الدني المجموعة الدنيا
 (116-114:2014)عالم،    %.27والمقدرة ب
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 ، عن طريق المعادلة التالية:لزائية ألداء أفراد عينة التقنينحساب الدرجة المعيارية ا -ط
 .المتوسط الحسابي ( / االنحراف المعياري-= ) الدرجة الخام الدرجة المعيارية

 ، عن طريق المعادلة التالية:عينة التقنين أفرادحساب الدرجة المعيارية التائية ألداء  -ي
 .50( +  10 ×= ) الدرجة المعيارية  الدرجة التائية

 ، عن طريق المعادلة التالية:حرافية ألداء أفراد عينة التقنينحساب درجة الذكاء االن -ك
 100( +  16 ×= ) الدرجة المعيارية  الدرجة االنحرافية

 (83-72:2014)عالم،
 ، ويحسب كما يمي:الخام ألداء أفراد عينة التقنين حساب المئينات المقابمة لمدرجات -ل

P= { c + (f *0.5) }/n*100     
إلى التكرار التراكمي لمدرجات جميعيا التي تقع  (C)الرتبة المئينية، و إلى(P) بحيث ترمز 

إلى تكرار الدرجة المراد حساب رتبتيا  ((Fدون الدرجة التي يراد حساب رتبتيا المئينية  و
  إلى عدد أفراد العينة.   N) )المئينية و

 (2009:578) كروكر والجينا،
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لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط -الحالية إلى تقنين اختبار أوتيس تيدف الدراسة     
 عمى تالميذ مرحمة التعميم المتوسط بوالية سيدي بمعباس وذلك بالتحقق من  (j)الصورة

معايير  إيجادالتعرف عمى خصائص مفرداتو ومن ثم الخصائص السيكومترية لالختبار و 
المستوى الدراسي، ويتناول سنة( حسب الجنس و 15-12رية )أداء التالميذ لممرحمة العم

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتياىذا الفصل 
 عرض نتائج الدراسة:أوال: 

 نجيب عمى أسئمة الدراسة التالية لمتحقق من صدق االختبار أننحاول صدق االختبار: 
 لينون؟-ما دالالت الصدق العاممي الختبار اوتيس -
 لينون؟-ما دالالت صدق االتساق الداخمي الختبار اوتيس -
لينون؟ -ما دالالت الصدق التالزمي الختبار اوتيس -  
لينون لممستويات -اختبار اوتيسدرجات التالميذ عمى ما داللة الفروق بين متوسطات  -

الدراسية األربعة )أولى متوسط، ثانية متوسط، ثالثة متوسط، رابعة متوسط(، كمؤشر عمى 
 الصدق التمييزي؟

 :الصدق العاممي -1
ويتم التحقق منو عن طريق التحميل العاممي االستكشافي وعن طريق التحميل العاممي      

 التوكيدي
 حميل العاممي االستكشافي:تطريق الالصدق العاممي عن  – 1-1

تم استخدام التحميل العاممي االستكشافي لمتعرف عمى البنية العاممية لالختبار وذلك      
طريقة المكونات األساسية في استكشاف  إياىاالتي تعطينا  األبعادمن خالل التعرف عمى 

نظري الذي يقول بوجود أربعة أبعاد الالبنية العاممية لالختبار وذلك من خالل االفتراض 
 الخطوات التالية: إتباعلالختبار ولمقيام بذلك تم 
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  االزدواج الخطي: إشكاليةمن عدم وجود  التأكد -أ
ويتم الحكم عمى وجود أو عدم وجود مشكمة االزدواج الخطي من خالل إيجاد محدد      

، ىنا نحكم بعدم  0.00001 مصفوفة االرتباط، فإذا كانت قيمة ىذا المحدد أكبر من
 (178 :2007وجود مشكمة لالزدواج الخطي بين المتغيرات.)أيمن، 

ىو وجود عمود أو أعمدة االعتماد الخطي، مصطمح  أوومشكمة االزدواج الخطي      
في مصفوفة االرتباطات، يمكن اشتقاقيا من األعمدة األخرى أو عن طريق الدمج الخطي 

أن العوامل التي تسبب ىذا االزدواج الخطي ىو تداخل  "غزةتي"ر لبعض األعمدة ويشي
 (27 :2012اشتقاق مقاييس فرعية من نفس األسئمة.)تيغزة،  أوالفقرات و تشابييا الكبير 

تم حساب محدد مصفوفة االرتباط وكانت قيمتو  spss20بعد استخدام برنامج      
وىنا نقول بأنو ليس ىناك مشكمة لالزدواج  0.00001وىي أكبر من  0.00009736

 1148لينون لعينة قدرىا -ط المكونة من فقرات اختبار اوتيسالخطي في مصفوفة االرتبا
 .نو لم يتم اشتقاق بيانات من البيانات األصميةأتمميذ، أي 

  كفاية حجم العينة:مدى  -ب
التي تتطمب عينة كبيرة حيث توصي بعض  اإلحصائيةالتحميل العاممي من الطرق     

تغير، وتوفر فردا لكل م 15أفراد لكل متغير أو10ي أ 1الى10المراجع باستعمال نسبة 
 -ميير –جم العينة تتمثل في اختبار كايزركفاية حطريقة مناسبة لمتأكد من   spssحزمة 
كانت قيمة اختبار  إذالكفاية العينة، وتعتبر العينة مناسبة حجما  (kmo-test)أولكين 

(kmo-test) ( ويجب 0.5أكبر من ،)تكون قيم جميع العناصر القطرية ليذه  أن
بالنسبة لطبيعة المتغيرات  أما( لكي تكون العينة مناسبة حجما، 0.5كبر من )أالمصفوفة 

وأن تتوزع درجاتيا توزيعا  ) فئوية أو فترية عمى األقل (تكون متصمة  أنالمقاسة فينبغي 
معتدال، غير أن التحميل العاممي ال تتأثر نتائجو عندما يحيد توزيع البيانات نسبيا عن 

 (26-24 :2012) تيغزة، التوزيع المعتدل.
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أي  14.35االختبار كان عدد أفراد العينة بالنسبة لمتغيرات  وعمى غرار ما تقدم فقد    
 ،80ن عدد المتغيرات ىو أو  1148و ىذا إذا عممنا أن عدد أفراد العينة ىو  15تقريبا 
وىي تفوق  0.87نتيجة استكشاف كفاية حجم العينة عن مؤشر كايزر بقيمة  أسفرتوقد 
0.5. 
ر التي ال تقل عن يقترح قبول قيم ىذا المؤش "كايزر"  أن إلى( 2012ويشير )تيغزة،      

( واضعا المحكات التالية لمحكم عمى مستوى مالءمة العينة، القيم التي تتراوح من 0.5)
القيم مدى مالءمة المعاينة البأس بو، و ل (kmo) تدل عمى مستوى( 0.7) إلى( 0.5)

 (0.8)تدل عمى مستوى جيد، والقيم التي تتراوح من  (0.8) إلى (0.7)من  التي تتراوح
جدير مستوى  (0.9)تدل عمى مستوى متميز، بينما تدل القيم التي تتعدى  (0.9) إلى

لمؤشر كايزر يشير إلى مستوى  (0.87)بالتقدير والثناء، وعميو فان حجم العينة بقيمة 
 متميز لكفاية حجم العينة.

 مصفوفة االرتباط ليست مصفوفة وحدة: أنالتحقق من  -ج
ولمتأكد من أن مصفوفة معامالت االرتباط ليست مصفوفة الوحدة نستعمل اختبار       

الذي يجب أن يكون داال إحصائيا، ومصفوفة  (bartlett’s test of spherity)بارتميت 
الوحدة ىي المصفوفة التي تكون فييا قيم عناصر الخاليا القطرية الرئيسية مساوية لمواحد 

اليا غير القطرية لكافة المصفوفة تساوي صفرا، واختبار قيم الخ أنالصحيح، في حين 
جميع معامالت االرتباط في المصفوفة  أنبارتميت يختبر الفرضية الصفرية التي مفادىا 

   ( 28 :2012) تيغزة، تمف عن الصفر، أي أنيا ليست مصفوفة وحدة.خت
عن قيمة  وقد أسفرت نتيجة استكشاف مصفوفة االرتباط عن طريق اختبار بارتميت     
 (.0.05(، دالة إحصائيا عند معنوية ) 3160( ودرجة حرية ) 10331.682) ²كا
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، نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل (15)من النتائج الموضحة في الجدول 

 وبالتالي مصفوفة االرتباط ليست مصفوفة الوحدة.
 استخراج العوامل: -د

أن من  التأكدالتحميل العاممي، وبعد  إلجراءحجم العينة كافي  أنبعد التحقق من      
ني من مشكمة االزدواج الخطي، اال تع أنياليست مصفوفة الوحدة و ة االرتباط مصفوف

ن نجري عمييا التحميل العاممي حيث نقوم في ىذه قابمة أل اآلنتصبح مصفوفة االرتباط 
 العوامل. باستخراجالخطوة 
تمقائيا، ىذه  spssبرنامج  إياىاطينا عالتي ي األساسيةتم اختيار طريقة المكونات      

 أنالتباين الخطأ، وىذا يعني ين الخاص و الطريقة تستعمل التباين الكمي بما في ذلك التبا
(، الخطأالتباين الخاص + التباين الفريد ) التباين= التباين المشترك + التباين الكمي

الفريد تشترك فيو مجموعة من المتغيرات، بينما التباين  ذيوالتباين المشترك ىو التباين ال
تباين خاص  إلىينقسم و  األخرىفيو التباين الذي ال يشترك فيو المتغير مع المتغيرات 

وتباين الخطأ الذي  األخرىتميزه عن المتغيرات ر و وىو التباين الذي يشكل ىوية المتغي
لفا لالتساق أالسيما معامل اس ويقدر حجمو باستعمال الثبات و الخطأ في القي إلىمرجعو 
 .الداخمي
كبر من الواحد أة الجذر الكامن والذي يستعمل قاعد "كايزر"كما تم استخدام محك      

كبر أمن التباين الذي يفسره العامل يكون  األدنىالحد  أنعميو ىو  تقومالمنطق الذي و 
ن كل القيم الخام في التحميل أللمتغير الواحد وىو القيمة واحد )من التباين الذي يفسره ا

  ( يوضح االختبار اإلحصائي لبارتميت15جدول )

10 331,682   chi²  -   ²كا  
3 160 df - درجة الحرية 
0* ,000 P value   -االحتمالية
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صفر وانحراف معياري ال يساوي متوسطبدرجات معيارية،  إلىكشافي تحول العاممي االست
التباين وىو مجموع التباين  تشكل أي االنحراف المعياري مربعا ىذه القيمةيساوي الواحد، 

حسب ما أشار إليو )تيغزة(، أن محك  (آخرون)ىير و ويرى ، الخطألخاص و االمشترك و 
متغيرا  50 إلى 20يمكن الوثوق بو إذا كان عدد المتغيرات المقاسة يتراوح بين  "كايزر"

متغيرا  20لكن في الحاالت التي يكون فييا عدد المتغيرات المقاسة أقل من  مقاسا،
تحديد عدد قميل من العوامل مقارنة بعدد العوامل  إلىيميل  "كايزر"مقاسا، فان محك 

، فان 50الصحيح، أما في الحاالت التي يكون فييا عدد المتغيرات المقاسة أكبر من 
تضخيم عدد العوامل المستخرجة، وبناء عمى معالجتو التقويمية  إلىمحك كايزر ينزع 

محك كايزر  أنوفحواه  االستنتاج التالي الذي يقدمو بشكل توصية، إلى (ستيفنز)يخمص 
وتكون قيم الشيوع أو االشتراكيات ( 30) عندما يكون عدد المتغيرات أقل منيكون دقيقا 
مجموع مربعات تشبع المتغير عمى جميع العوامل قيم الشيوع ىي ، و (0.70)أكبر من 

دقيقا  "كايزر"، ويكون محك لممتغيرويشكل بذلك نسبة ما تفسره العوامل في اشتراكيا 
 (.0.60  ≤ومتوسط قيم الشيوع )وأكثر فردا  (250)عندما يكون حجم العينة  اأيض
وىي طريقة تقوم أيضا عمى الجذور  (لكاتيل اختبار المنحدر)ا تم استخدام محك كم     

 إلىثم يأخذ في التناقص  األولمل االكامنة، حيث ينطمق المنحنى من أعمى جذر عند الع
 "كاتيل"لقد اقترح ىذه الطريقة تتباطأ درجة انحداره و يصل نقطة ما تقابل عامال معينا  أن

، ر"يز اك"نى المنحدر عن محك اختبار منح "جورساتش"فضلوأسماىا منحنى المنحدر، و 
اختبار منحنى المنحدر يكون أكثر دقة عندما تكون العينة واسعة، وقيم الشيوع  أنويرى 

عامل  إلىمتغيرات  3عدد العوامل ال يقل عن  إلىمرتفعة، ونسبة عدد المتغيرات المقاسة 
)تيغزة(، أنو ليس من السيل تمييز نقطة القطع  إلييالصعوبات التي أشار واحد، ومن ا

صل بين تباطؤ المنحنى ورسمو لميضبة وبين التسارع في في منحنى المنحدر التي تف
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عوامل التي االنحدار التي تمثل النقاط التي تسبق درجة القطع والتي تدل عمى عدد ال
 يجب استخراجيا.     

 (52-33 :2012)تيغزة، 
طريقة المكونات وىي الطرق التي اعتمدناىا في استخراج العوامل استعرضنا  أنبعد      

ومحك كايزر ومحك المنحنى التراكمي لكاتيل، أفضت عممية استكشاف العوامل  األساسية
عامال مستخرجا بجذر  29ومحك كايزر إلى وجود   األساسيةحسب طريقة المكونات 

الجدول و  % 53.367 وبمجموع تراكمي لمتباين المفسر ليذه العوامل يقدر ب  1≤كامن 
 يم التباين المفسر.التالي يوضح استخراج العوامل مع ق

 يوضح العوامل المستخرجة والجذور الكامنة والتباين المفسر (16جدول )

 العوامل
 (1≤القيم المستخرجة )مع مراعاة الجذر الكامن 

 التباين التراكمي % التباين % الجذر الكامن

1 74748 94685 94685 

2 24148 24684 124369 

3 14658 24073 144442 

4 14467 14834 164276 

5 14436 14795 184071 

6 14409 14761 194832 

7 14388 14735 214567 

8 14343 14679 234246 

9 14342 14677 244923 

10 14295 14619 264542 

11 14291 14613 284155 

12 14258 14572 294728 
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13 14235 14544 314272 

14 14224 14530 324802 

15 14203 14504 344306 

16 14185 14482 354788 

17 14177 14471 374258 

18 14146 14433 384691 

19 14139 14424 404115 

20 14136 14420 414535 

21 14108 14385 424920 

22 14091 14364 444284 

23 14077 14346 454630 

24 14065 14332 464962 

25 14044 14304 484267 

26 14034 14292 494559 

27 14023 14279 504838 

28 14014 14268 524106 

29 14009 14261 534367 

 

م جذورىا الكامنة تتباين في تنازل قي األولىالعوامل الثالثة  أن  (16) يالحظ من خالل الجدول     
فقدر جذره الكامن  2العامل أما، %09768بنسبة تباينو 7774 جذره الكامن بقدر 1فالعامل

وابتداء من  2707بنسبة تباين  1765قدر جذره الكامن ب 3والعامل %02768 وبنسبة 2714ب
الجذور الكامنة في تنازل يتميز بالرتابة وعدم  تبدأ %1783وتباين  1746بجذر كامن قدر ب 4العامل
 297غاية العامل إلى التمايز
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وقيم الشيوع أو  30محك الجذر الكامن يكون دقيقا عندما يكون عدد المتغيرات أقل من  أنغير      
ولما كان ىذان  ،0760أو متوسط قيم الشيوع أكبر من  0770االشتراكات بعد االستخراج أكبر من 

ا بحيث يفوق عدد المتغيرات في حالتن األساسيةالمعياران غير متوفران في تحليلنا لمصفوفة المكونات 
بقيم للشيوع لهذه الفقرات ال لينون و -فقرات اختبار اوتيسمتغيرا يمثلون  80متغيرا، بوجود 30ىذه  

فإننا كما أسلفنا ال ، كما يوضحو الجدول التالي  0753بمتوسط لقيم الشيوع قدر بو  0768تتجاوز 
     في استخراجو للعوامل7 "كايزر"دقة محك  إلىنطمئن 

 لينون-االشتراكات لفقرات اختبار اوتيس( يوضح قيم الشيوع أو 17جدول )

 الشيوع الفقرة  الشيوع الفقرة  الشيوع الفقرة  الشيوع الفقرة  الشيوع الفقرة 

q1 11600 q17 115,6 q33 116,6 q49 1150 q65 11600 
q2 1160 q18 115,5 q34 11680 q50 116, q66 11098 
q3 1106 q19 11095 q35 110,, q51 11596 q67 11500 
q4 115,9 q20 11007 q36 11509 q52 115,0 q68 11088 
q5 11098 q21 11079 q37 11086 q53 11096 q69 1160 
q6 1150, q22 1161, q38 1105 q54 11610 q70 11560 
q7 11080 q23 11506 q39 1150, q55 110,, q71 116 
q8 1107, q24 1101, q40 1108 q56 115,0 q72 1157, 
q9 11590 q25 11516 q41 1109, q57 11618 q73 11500 

q10 1156 q26 11096 q42 11065 q58 116,5 q74 1150, 
q11 11050 q27 115,6 q43 11006 q59 11617 q75 1157, 
q12 11070 q28 115,9 q44 1100, q60 11508 q76 1150, 
q13 1150, q29 11568 q45 11075 q61 11516 q77 11618 
q14 11086 q30 11,90 q46 11565 q62 116, q78 11078 
q15 11059 q31 11610 q47 11600 q63 11500 q79 11655 
q16 11508 q32 115,, q48 11599 q64 1150 q80 11607 

 

بعد أن طبقنا طريقة المكونات  مما سبق، سنحاول تطبيق طريقة منحنى المنحدر     
تجاوزت العينة  إذادقيقة طريقة منحنى المنحدر تكون و ، مع الجذور الكامنة األساسية
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فردا، لذلك قمنا باستخراج  1148لعينة تقدر با الحالية، نحن في دراستناو  250أو  200
لينون مع -لمبنية العاممية الختبار اوتيس لمكشف عن العوامل المشكمةمنحنى المنحدر 

 -وىي ) االستيعاب المفظي عوامل أربعةقول بوجود مراعاة االفتراض النظري الذي ي
 االستدالل الكمي(.-االستدالل الشكمي-االستدالل المفظي

 

لينون -اوتيس ختبارا( يوضح االختبار التراكمي لمجذور الكامنة لمكونات 3الشكل )  
 

 ر تباطؤا ابتداء من المكون الرابعـيظيالمنحنى التراكمي أن  لشكلنالحظ من خالل ا     
 4أسي لممكون المحور الر محددة بوسيقع اختيارنا عمى أربعة عوامل  ،السيم( إلىانظر )
التي تتميز  29الى المكون  5و تستثنى باقي المكونات من المكون (،4أنظر الشكل)

( ، وبذلك 29ور الراسي لممكونــــــــــــالمح إلى 4سي لممكونأ)من المحور الر بالبطء تنازليا 
                                                                                                                                          .%16.28 تقدر ب عوامل بنسبة تباين مفسر 4يصبح عدد العوامل المستخرجة 

امن
الك

ذر 
الج

 

للجذور الكامنة المنحنى التراكمي  

 المكونات

9,املكون  10املكون    
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وىي  األربعة األبعادتم تحديد العوامل وىي أربعة، بقي أن نستكشف  أن وبعد عوب
وذلك  االستدالل الكمي(-االستدالل الشكمي-االستدالل المفظي -االستيعاب المفظي)

حيث سيتم استكشافيا عمى  ،األبعادالتي تفترض استقاللية  (الفارماكس)بتدويرىا بطريقة 
منو  التأكدمستقمة وىو ما تم  أبعاد 04ىو وجود  األول، االفتراض فتراضاتاال عدد من

ية دون تحديد مسبق لعدد العوامل بطريقة المكونات األساسعن طريق استخراج العوامل 
راض الثاني فيقوم عمى استكشاف ( متغيرا، أما االفت80أي استكشاف كل المتغيرات )

المتغيرات بالبناء النظري لممتغيرات مشكمة في أربعة أبعاد وننظر كيف تتوزع ىذه األبعاد 
 بعد عممية التدوير.

 قيم الشيوعختبار عمى بعدين ونسبة التباين و ( يوضح تشبعات عوامل اال18)جدول 

 

 أن، نستطيع األولالعوامل الثالثة تتشبع عمى البعد  أنالجدول أعاله  فييالحظ         
زء نسميو الجزء غير الكمي وعامل االستدالل الكمي يتشبع عمى البعد الثاني وىو الج

 باإلضافةلينون -اختبار اوتيس متغيرات مجموع % من 80.24الكمي وكل العوامل تفسر
تفوق كميا  حيثل ـــــــارتفاع قيم الشيوع التي تقدر ما يفسره البعدان من كل عام إلى

بعد عممية التدوير حيث نالحظ ضح منحنى تموضع البعدين لتالي يو ، والشكل ا0.67
 1إلى  0.5يمثل الجزء األول ومن  0.5الى 0.00خطا يقسم المنحنى إلى قسمين من

                          يمثل الجزء الثاني وىذا لممحورين األفقي والرأسي.

 قيم الشيوع
التباين نسبة 

 المفسر الكمي
التدويرالمكونات بعد   العوامل 

2البعد 1البعد   
0.81 

80.24 

 استدالل لفظي 0.90 
 استيعاب لفظي 0.82  0.80
 استدالل شكمي 0.66  0.67
 استدالل كمي  0.95 0.93
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( يوضح المكونان المستخرجان بعد عممية التدوير4الشكل )  
 

-االستدالل المفظي -االستيعاب المفظي)أن عوامل  ليالحظ من خالل الشك     
 0.5بالنسبة لمبعد أو المكون الثاني وبين  0.5و 0.00تقع بين  االستدالل الشكمي(

 0.5الى 0.00بينما يقع عامل االستدالل الكمي بين  بالنسبة لمبعد أو المكون األول،1و
 بالنسبة لمبعد أو المكون الثاني. 1و 0.5بالنسبة لمبعد أو المكون األول وبين 

 

 استيعاب لفظي

 استدالل لفظي

 استدالل كمي

كون
امل

, 
 

شكلياستدالل   

0املكون  
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لينون -بار اوتيسيتشكل اخت أنبعد أن استعرضنا الفرض الثاني القائل بأنو يمكن      
ث ذو ثالثة أبعاد حيث يتم الغير كمي، نمر إلى االفتراض الثكمي و من بعدين 

 والجدول التالي يوضح ذلك. ستكشاف البنية العاممية بعوامميا األربعة.ا
 
 

 ( يوضح تشبعات عوامل االختبار عمى ثالثة أبعاد ونسبة التباين وقيم الشيوع19جدول )      

 

االستدالل المفظي (  –يالحظ في الجدول أعاله أن العاممين ) االستيعاب المفظي      
يتشبعان عمى البعد األول، نستطيع أن نسميو الجزء المفظي وعامل االستدالل الشكمي 

البعد الثاني وىو الجزء الشكمي وعامل االستدالل الكمي يتشبع عمى البعد يتشبع عمى 
حيث تفوق  العوامل % من مجموع 91.97الثالث وىو الجزء الكمي، كل العوامل تفسر  

الثة عمى ثالثة محاور ، والشكل التالي يوضح منحنى تموضع األبعاد الث0.79كميا 
 فضائيا.

 

 

 قيم الشيوع
نسبة التباين 
 المفسر الكمي

 العوامل المكونات بعد التدوير

3البعد 2البعد  1البعد   
0.93 

91.97 

 استدالل لفظي 0.94  

 استيعاب لفظي 0.67   0.79
 استدالل شكمي  0.92  0.96

 استدالل كمي   0.96 0.99
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لينون-لمبنية العاممية الختبار اوتيس ( يوضح المكونات الثالثة المستخرجة بعد التدوير5الشكل )  

 
تقع بين  االستدالل المفظي( -) االستيعاب المفظييالحظ من خالل الشكل أن عوامل      

 0.5بالنسبة لمبعد أو المكون الثاني والبعد أو المكون الثالث وبين  0.5و 0.00
إلى  0.00بينما يقع عامل االستدالل الشكمي بين  بالنسبة لمبعد أو المكون األول،1و

بالنسبة لمبعد  1و 0.5بالنسبة لمبعد أو المكون األول والبعد أو المكون الثالث وبين  0.5
بالنسبة لمبعد أو  0.5إلى  0.00لثاني، بينما يقع عامل االستدالل الكمي بينأو المكون ا

 بالنسبة لمبعد أو المكون الثالث .           1و 0.5المكون األول والبعد أو المكون الثاني وبين 

,املكون 0املكون   

كون
امل

, 
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ىذه المؤشرات نذىب إلى مساندة الفرض الثالث عمى الفرض الثاني من من خالل     
التباين الكمي وارتفاع قيم الشيوع وقوة تموضع العوامل فضائيا في معمم خالل ارتفاع نسبة 

 ثالثي األبعاد.
 

من خالل التحميل العاممي االستكشافي تتمثل فيما يمي: إليووخالصة ما توصمنا        
لينون تتشكل من أربعة عوامل، وىذا عمى -البنية العاممية الختبار اوتيس إثبات أن -

في تكييفو لالختبار عمى البيئة  (الغامدي)ري ووفق ما توصل إليو ضوء االفتراض النظ
وتيس السعودية، وىذا ما يؤكد صدق التكوين الفرضي أو صدق المفيوم الذي افترضو ا

 ، بقي أن نؤكد ذلك عن طريق التحميل العاممي التوكيدي الحقا.ولينون
 إلى، وذلك بالنظر افتراض قويأو أبعاد، وىو ل البنية العاممية من ثالثة يمكن أن تتشك -

، وقيم الشيوعتشبعات ونسبة التباين المفسر المؤشرات القوية الدالة عمى ذلك مثل قيم ال
االستيعاب المفظي واالستدالل المفظي( ويسمى الجزء المفظي، : البعد األول )األبعاد ىي

ثالث وىو والبعد ال ،)االستدالل الشكمي( ويسمى الجزء الشكمي البعد الثاني وىو
                                                         )االستدالل الكمي( ويسمى الجزء الكمي.   

يمكن أن تتشكل البنية العاممية من عاممين أو بعدين، عمى افتراض وجود جزء غير  - 
يمثمو تدالل الشكمي(، وجزء كمي االسيعاب المفظي واالستدالل المفظي و كمي يمثل )االست

االستدالل الكمي(، وىو افتراض ليس بنفس القوة مقارنة باالفتراض الذي يقول بثالثة )
قيم  –التباين المفسر  -التشبعاتالمؤشرات التي تدعم ذلك ) إلى، وىذا بالنظر أبعاد

                                                                                      الشيوع(.
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 الصدق العاممي عن طريق التحميل العاممي التوكيدي: - 1-2

التحميل العاممي التوكيدي  إجراءلينون، تم -ى البنية العاممية الختبار أوتيسلمتعرف عم     
العالقة بين المتغيرات (، حيث تتمثل أىميتو في اختبار 20برنامج )أموس باستخدام

( 2012ذلك بعد تحديد النموذج النظري حيث يشير )تيغزة،الكامنة والمتغيرات المقاسة و 
أن التحميل العاممي التوكيدي يستعمل الختبار النموذج النظري عمى أساس توكيدي 

نو في التحميل العاممي االستكشافي، يتم ألمتثبت من صحة النموذج وصالحيتو في حين 
ىذه الحالة ال ينطمق من  الباحث في أنومعنى ذلك  عمى العوامل بعد التحميل التعرف 

 .تصور محدد لمنموذج العاممي
وعميو فالتحميل العاممي التوكيدي في ىذه الدراسة يسمح باختبار صحة النموذج الذي      

في استخراج  األقصى، وقد تم استخدام طريقة االحتمال لينون-أوتيس يشكل اختبار
المعيارية لكل البرامترات  األخطاء بقيم "غزةتي"مؤشرات المطابقة، التي تزود الباحث حسب 
المعيارية في تقدير اختبارات الداللة  األخطاءالتي يتم حسابيا بيذه الطريقة، وتفيد 

ة باستعمال مستويات لتحديد دقة قيم البرامترات المقدر  وأيضالمبرامترات المقدرة  اإلحصائية
تستعمل في حساب عديد من  األقصىدالة االحتمال  أنبالمائة، كما  99و  95الثقة 

                مؤشرات المطابقة وىي تقوم عمى مجموعة من االفتراضات:                                                                           
يكون حجم العينة كبيرا. أن -1       

تكون المؤشرات ذات مستوى قياس متصل. أن -2  
يكون توزيع درجات المؤشرات المقاسة في النموذج يتبع التوزيع المعتدل، لكن  أن -3

 االنحراف البسيط ال يؤثر في دقة التقديرات.
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وبالنسبة لمؤشرات المطابقة فقد تم استخدام المؤشرات التالية:       
 (RMSEA) االقتراب:  أالجذر التربيعي لمتوسط خط -1  

االقتراب في المجتمع،  أالمؤشرات، حيث يأخذ بعين االعتبار خط أفضليعتبر من      
تعتبر جيدة ، أما من  0.05ويقيس التباعد عن طريق درجة الحرية، والقيم التي تقل عن

فتعتبر غير كافية.وىو مؤشر  0.10-0.08فتعتبر مطابقة مقبولة، أما  0.05-0.08
                       مطابقة.   أفضلعمى  0لسوء المطابقة حيث تدل قيمة 

 (CFI) مؤشر المطابقة المقارن: -2  
يمكن أن  0.90،والقيمة التي تتعدى 1-0قيمو من المؤشرات، تتراوح  أفضلمن      

 تدل عمى مطابقة معقولة.
 (TLI) مؤشر تاكر لويس: -3  

، تدل عمى مطابقة مقبولة.0.90القيم التي تفوق  إن       

كاي مربع:  -4    
، لكن ىناك عيوبا إحصائيايعتبر مؤشرا لسوء المطابقة ويجب أن يكون غير دال      

رفض  ازداد احتمال، بحجم العينة، فكمما ازداد حجم العينة يتأثرليذا المؤشر، فيو 
  مطابقة النموذج لمبيانات.

 (AIC) محك المعمومات اليكيك: -5  
يعتبر مؤشرا لحسن المطابقة وخاصة االقتصاد، فكمما اقتربت قيم مجكات النموذج      

المفترض من قيم النموذج المشبع وابتعدت عن قيم النموذج المستقل، كان مستوى جودة 
.أعمىالمطابقة   

 (ECVI) مؤشر الصدق التقاطعي المتوقع:  -6  
، أخرىعينات  إلىيختبر مدى اتساق أداء النموذج عند االنتقال من عينة الدراسة      

.0.90نفس المجتمع، ومستوى الثقة ليذا المؤشر ىو  إلىبحيث تنتمي ىذه العينات   
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 (NC) مؤشر مربع كاي المعياري:  -7  
ذا كان أقل من 5-1)كاي مربع/درجة الحرية( ومجالو من    ، يكون ىناك مطابقة 2، وا 

     جيدة.  

  
ىو و        

  (CN) مؤشر حجم العينة الحرج ليولتر: -8  

يدل عمى كفاية حجم العينة حتى تحصل المطابقة، وتكون العينة كافية لممطابقة إذا      
.200كان مؤشر ىولتر أكبر من   

 
ثالث مجموعات من حيث التنوع  إلى( ىذه المؤشرات 2012ويمخص ) تيغزة،      
:وىي  

مؤشر حجم  –مربع كاي المعياري  -مربع كايمؤشرات المطابقة المطمقة وىي:  -1
 العينة ليولتر.

لويس ومؤشر المطابقة المقارن.-مؤشر تاكرمؤشرات المطابقة المقارنة وىي:  -2  
الجذر التربيعي لمتوسط خط االقتراب ومحك وىي:  االقتصاديةمؤشرات المطابقة  -3

           المعمومات اليكيك ومؤشر الصدق التقاطعي.
(256-230 :2012)تيغزة،    
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)أموس( برنامج عن طريق ( يوضح نموذج اختبار أوتيس لينون والقيم المعيارية لمبرامترات6شكل)  

 

مستخرجة عن طريق برنامج أموس( يوضح مؤشرات المطابقة 20جدول )  

 مؤشرات المطابقة معايير المطابقة قيمة المؤشر المطابقة

إحصائيادال   
            
        P =0.00 

إحصائياأن يكون غير دال  كاي مربع       

   مطابقة جيدة

  
  1.418   

  
 < 2 CNمؤشر مربع كاي 

عينة كافية إلجراء 

 عممية المطابقة

 844=0.05مستوى عند 

855=0.01عند مستوى   
>  200  

NC مؤشر العينة  

 ليولتر

 0.90تقترب من 

 فيي مطابقة مقبولة 
0.826 

ويفضل أن  1-0يتراوح من 

0.90يكون أكبر من   

CFI مؤشر المطابقة  

 المقارن
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 0.90تقترب من 

 فيي مطابقة مقبولة 
0.816 

ويفضل أن  1-0يتراوح من 

0.90يكون أكبر من   

TLI   مؤشر تاكر

 لويس

 مطابقة جيدة

 0.05وأقل من  0.08أقل من

 0.019 يكون جيدا 

جذر متوسط خطأ 

االقتراب      

RMSEA 

 مطابقة جيدة

4850.538المفترض:    

6640المشبع:   

10764.634المستقل:   

اقتراب قيم النموذج 

المفترض من قيم النموذج 

المشبع وابتعادىا عن 

 النموذج المستقل

AIC محك أيكيك     

 مطابقة جيدة

5.79المشبع:4.23المفترض:  

9.385المستقل:   

قرب قيم النموذج المفترض 

من المشبع وابتعادىا عن 

 المستقل

مؤشر الصدق 

 ECVI التقاطعي

 

نتائج تقويم النموذج البنائي من خالل معايير المؤشرات التي  (20)يتضح من الجدول     
 استخدمت في الحكم عمى مدى مطابقة النموذج لمعايير الجودة اآلتية:

فيو دال  ،0.00واالحتمالية ب 3074ودرجة حرية  4358.54يساوي :  مربع كاي  -1
كن ال يمكننا ، لإحصائيايكون غير دال  أن،  وحتى تكون ىناك مطابقة يجب إحصائيا

، والثاني البيانات ال 200االعتماد عميو من وجيين، األول وىو أن العينة كبيرة أكثر من 
تتبع التوزيع االعتدالي، فقد تم استخدام اختبار ) كولموغروف سميرنوف( وأسفرت نتائج 
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، وىذه النتيجة تفيد 0.05عند مستوى  0.000واحتمالية  0.069االختبار عن قيمة ب
                                   لينون.-إجابات التالميذ عمى اختبار اوتيسعتدالية التوزيع في بيانات بعدم ا

يعتبر من مؤشرا ت المطابقة المطمقة ويجب أن ال يتعدى النسبة مؤشر مربع كاي:  -2
ذا كان أقل من  3الحرجة  ينبئ عن تطابق تام وقيمتو من خالل بيانات النموذج فيو  2وا 

. 1.418ي ى  
من مؤشرات المطابقة المطمقة، ويعطينا مؤشرا عمى كفاية العينة : مؤشر ىولتر -3

، وقيمتو من خالل بيانات 200يكون أكبر من  أن، ويجب مطابقة جيدة إلىلموصول 
، وعميو فان  0.01عند مستوى ثقة 855و  0.05عند مستوى ثقة  844النموذج ىي 

 حجم العينة جد كاف لمحصول عمى مطابقة جيدة.                        
بمقارنة مربع  ، يقوموىو من مؤشرات المطابقة المقارنةالمطابقة المقارن:  مؤشر -4

والقيمة التي تكون  1-0النموذج المستقل، تتراوح قيمتو من  إلىكاي لمنموذج المفترض 
،  0.826ىي القيمة المفضمة، وقيمتو من خالل بيانات النموذج ىي  0.90اكبر من

 إلىالنموذج يحتاج  أنتحقق نوعا ما المطابقة، وىي مؤشر عمى  0.90فيي تقترب من
راعاة البرامترات الخاصة ال يعتبر أفضل نموذج من حيث التطبيق بعد م نأمعالجة ما و 
 بالنموذج. 

وىو من مؤشرات المطابقة المقارنة، يقوم بمعالجة أثر التعقيد في  مؤشر تاكر لويس: -5
النموذج ثم القيام بعممية المقارنة، تتراوح  إلىبرامترات حرة  بإضافةالنموذج المفترض 

ة، وقيمتو من خالل ىي القيمة المفضم 0.90كبر منأوالقيمة التي تكون  1-0قيمتو من 
تحقق نوعا ما المطابقة، وىي مؤشر  0.90، فيي تقترب من 0.816بيانات النموذج ىي 

النظر في العالقة بين المتغيرات أو  بإعادة، سواء تعديل إلىالنموذج يحتاج  أنعمى 
 النموذج، حيث يراعى في ذلك المفيوم النظري لمنموذج. إلى آخردخول متغير 
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وىو من مؤشرات المطابقة االقتصادية التي  :التربيعي لمتوسط خطا االقترابالجذر  -6
مؤشرات المطابقة باتفاق  أفضلتأخذ بعين االعتبار تعقيد النموذج ، وىو من 

ذا 0.08-0المتخصصين، تتراوح قيمتو من ، كانت المطابقة جيدة 0.05كانت أقل من  وا 
            مؤشر قوي عمى جودة   المطابقة.                                                                                                وىو  0.019وقيمتو من خالل بيانات النموذج ىي

عن  وىو من مؤشرات المطابقة االقتصادية، ويتمخص منطق المقارنة محك أيكيك: -7
لو وىو النموذج المستقل،  وضع سواأب النموذج المفترض في مقارنةطريق درجات الحرية 

حيث كمما ابتعد عن المستقل و اقترب من المشبع، كان ذلك مؤشرا قويا عمى جودة 
وقيم النموذج المشبع  4850.538المطابقة، وقيمة المحكات لمنموذج المفترض ىي

 ، ويالحظ من خالل ىذه القيم اقتراب النموذج المفترض10764.634المستقل و  6640
                                        بقة.ابتعاده عن المستقل، وىو مؤشر قوي يدل عمى جودة المطابع و من المش

وىو من مؤشرات المطابقة االقتصادية، يقيس مؤشر الصدق التقاطعي المتوقع:  -8
الفرق بين مصفوفة التباين والتغاير لمعينة الخاصة بالنموذج المفترض ومصفوفة التباين 
والتغاير المتوقعة التي يمكن الحصول عمييا من عينة أخرى من نفس الحجم ومن 

المفترض والمشبع ولمحكم عمى عممية المقارنة، تقارن قيم النماذج الثالثة ) المجتمع، 
ابتعدت عن النموذج وذج المفترض من النموذج المشبع و والمستقل( وكمما اقتربت قيم النم

وقيم  4.229المستقل كانت المطابقة جيدة، وقيمة المحكات لمنموذج المفترض ىي
النموذج  الشديد لقيم قتراباال، ويالحظ 9.385المستقل و  5.789النموذج المشبع 

                                                                                                           ابتعاده عن المستقل، وىو مؤشر قوي يدل عمى جودة المطابقة.ع و من المشب المفترض
 النتائج التالية: إلىبعد استظيار مؤشرات المطابقة، خمصنا 

المتمثمة في مؤشر نسبة لمؤشرات المطابقة المطمقة و نسبة جودة المطابقة بال إثبات -1
مربع كاي إلى درجة الحرية ومؤشر ىولتر لكفاية العينة، وىذا بعد ما تم استبعاد مؤشر 

 مربع كاي لكبر حجم العينة ولعدم اعتدالية التوزيع.
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حد ما جودة المطابقة عن طريق مؤشرات المطابقة المقارنة التي لم تصل  إلى إثبات -2
مؤشر تاكر وىما مؤشر المطابقة المقارن و  كما يوصي بو المختصون، 0.90حد  لىإ

 في محاولة النظر في العالقة بين متغيرات النموذج إعادة إلى حاجةاللويس، وىذا يعني 
 .ئوثراإل
المتمثمة في مؤشر يق مؤشرات المطابقة االقتصادية و جودة المطابقة عن طر  إثبات -3

لمتوسط مربع خطا االقتراب ومحك أيكيك ومؤشر الصدق التقاطعي الجذر التربيعي 
 المتوقع.
في عممية مطابقة النموذج، نستطيع أن نثبت  إلييامن خالل النتائج التي توصمنا      

لينون،  -تحقق صدق المفيوم أو صدق التكوين الفرضي الذي يقول بان اختبار أوتيس
 عوامل ىي:    أربعةيتشكل من 
   االستدالل الكمي.  -االستدالل الشكمي -االستيعاب المفظي -المفظياالستالل 

قيم البرامترات تمتع النموذج بمطابقة إجمالية، ننتقل إلى فحص  إلىبعد االطمئنان     
) الصدق التمايزي(: األبعاداالرتباطات بين  -1: وىي  

لينون-االرتباط بين أبعاد اختبار أوتيس( يوضح 21)جدول  

      

بين  0.92 يقدر ب ن ىناك ارتباط قوي بمعاملأ، ب(21)من خالل الجدولنالحظ      
 أنيماعد االستيعاب المفظي، وىذا ما يؤكد من الجانب النظري مفظي وببعد االستدالل ال

يقيسان خصائص مشتركة، تجتمع في بعد أشمل ىو الجزء المفظي، وىذا ما تم الكشف 
عمى افتراض أن يشكل ىذين البعدين بعدا عنو عن طريق التحميل العاممي االستكشافي 

المفظياالستيعاب  االستدالل الشكمي االستدالل الكمي الداللة االحصائية   

0.001دالة عند   
 االستدالل المفظي 0,92 0,91 0,89
 االستيعاب المفظي  0.72 0.71
 االستدالل الشكمي   0.86
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وىذا ما يعزز  0.71يتجاوز الذي رتباط القوي بين كل األبعاد يجمع بينيما، ونالحظ اال
افتراض التمايز النسبي بين األبعاد وتحقيق ىوية كل بعد، ونعزو ارتفاع االرتباطات، إلى 

، فيي تشترك (الذكاءالقدرة العقمية العامة )أن األبعاد األربعة  تتشبع عمى عامل عام ىو 
ختبار االأن بينيا قويا وىذا ما يشكل صدق المفيوم بفي خصائص كثيرة تجعل االرتباط 

لثاني يشكل واعامل العام يشكل ال األوليتشكل عامميا عمى شكل ىرمي في مستويين، 
    .األربعة األبعاد

            تشبعات المؤشرات عمى عامميا ) الصدق التقاربي(: -2
المفظي( يوضح تشبعات الفقرات عمى عامل االستدالل 22جدول)  

 الفقرة التشبع الفقرة  التشبع
0,408 q15 0,169 q39 
0,436 q12 0,388 q40 
0,277 q11 0,421 q41 
0,393 q6 0,281 q42 
0,305 q5 0,030 q47 
0,179 q1 0,296 q52 
0,243 q17 0,064 q54 
0,330 q21 0,021 q58 
0,209 q23 0,283 q60 
0,219 q25 0,229 q62 
0,294 q28 0,069 q65 
0,465 q30 0,113 q69 
0,185 q33 0,197 q71 
0,037 q34 0,353 q76 
0,416 q37 0,090 q79 
0,360 q38 0,090 q80 

     

، في متوسطة الشدة قوية وأخرىىناك تشبعات  أن (22)نالحظ من خالل الجدول      
، يقدر عدد المؤشرات التي تفوق 0.46و  0.10بعامميا تتراوح بين  عالقة المؤشرات
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، وىذا 0.10مؤشرات دون  04تبقى  ، بينما 32مؤشرا من مجموع  20، 0.20تشبعاتيا 
              يعزز الصدق التقاربي لممؤشرات عمى عامل االستدالل المفظي.

            ( يوضح تشبعات الفقرات عمى عامل االستيعاب المفظي23جدول)             

          

، في قوية وأخرى متوسطة الشدةأن ىناك تشبعات  (23)نالحظ من خالل الجدول      
يقدر عدد المؤشرات القوية و ،  0.40و  0.15بين  عالقة المؤشرات بعامميا تتراوح كميا

% 50و ىو ما يشكل ، مؤشرا 20من مجموع  تمؤشرا 10، 0.30التي تفوق تشبعاتيا 
  .يا التقاربي لممؤشرات عمى عامم، وىذا يعزز الصدق من المؤشرات

عامل االستدالل الشكمي( يوضح تشبعات الفقرات عمى 24جدول)  

     

 الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع
0,249 q61 0,526 q44 0,415 q8 
0,508 q64 0,155 q46 0,257 q10 
0,279 q67 0,150 q49 0,354 q14 
0,309 q73 0,042 q51 0,347 q19 
0,503 q75 0,485 q53 0,177 q27 
0,159 q77 0,223 q56 0,550 q32 

 0,151 q59 0,393 q36 

 الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع
0,456 q18 ,363 q35 0,159 q78 
0,326 q16 ,442 q26 0,045 q68 
0,497 q9 ,199 q22 0,349 q55 
0,523 q4 ,507 q20 0,148 q48 
0,220 q2 ,456 q18 0,354 q43 
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عالقة  أن ىناك تشبعات قوية وأخرى متوسطة الشدة، في (24)نالحظ من خالل الجدول 
ويقدر عدد  0.10، وىناك مؤشر واحد دون 0.52و  0.15بين المؤشرات بعامميا تتراوح 

مؤشرا، و ىو  15مؤشرات من مجموع  10، 0.30المؤشرات القوية التي تفوق تشبعاتيا 
.       دق التقاربي لممؤشرات عمى عامميا% من المؤشرات، وىذا يعزز الص67يشكل ما 

                                                                                    
( يوضح تشبعات الفقرات عمى عامل االستدالل الكمي25جدول)  

 

أن ىناك تشبعات قوية وأخرى متوسطة الشدة، في  (25)نالحظ من خالل الجدول     
، 0.10وىناك مؤشر واحد دون  ،0.43و  0.10عالقة المؤشرات بعامميا تتراوح  بين 

 13مؤشرات من مجموع  06، 0.28يقدر عدد المؤشرات القوية التي تفوق تشبعاتيا 
% من المؤشرات، وىذا يعزز الصدق التقاربي لممؤشرات عمى 46مؤشرا، وىو ما يشكل 

 عامميا .
وجود صدق تمايزي في  إلىفحص البرامترات، أفضى  أن إلىنخمص  األخيرفي      
لىببعضيا، و  األبعادقة عال  ممؤشراتل مقبولة ة وأخرىوجود تشبعات قويب صدق تقاربي ا 

لينون يتشكل من -اختبار أوتيس أنيدعم تحقق صدق المفيوم من  عمى أبعادىا، وىذا ما
أربعة أبعاد ىي االستدالل المفظي واالستيعاب المفظي واالستدالل الشكمي واالستدالل 

  طريق مؤشرات جودة المطابقة. عن اإلجماليةالكمي، وىذا بعد ما تم التحقق من المطابقة 

 الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع
0,404 q24 0,047 q50 0,201 q72 
0,387 q13 0,417 q45 0,146 q70 
0,434 q7 0,123 q31 0,167 q66 
0,408 q3 0,284 q29 0,104 q63 

 0,160 q57 
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صدق االتساق الداخمي: -2  

تم التحقق من صدق االتساق الداخمي بحساب ارتباط الفقرة مع العامل:  -2-1   

، والمستويات حسب العينة الكمية إليومعامل االرتباط بين الفقرات والعامل الذي تنتمي 

 الدراسية.

(االستدالل المفظيارتباط الفقرات بعامميا )( يوضح 26) جدول  

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط
0.23** q39 0.25** q1 
0.42** q40 0.35** q5 
0.43** q41 0.39** q6 
0.32** q42 0.30** q11 
0.05 q47 0.47** q12 

0.35** q52 0.42** q15 
0.16** q54 0.30** q17 
0.10** q58 0.38** q21 
0.35** q60 0.28** q23 
0.31** q62 0.28** q25 
0.19** q65 0.35** q28 
0.23** q69 0.44** q30 
0.23** q71 0.29** q33 
0.39** q76 0.11** q34 
0.16** q79 0.45** q37 
0.16** q80 0.37** q38 

  0.01* دالة عند *
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، ما عدا الفقرة إحصائيادالة  يااالرتباط كم تمعامال أن (26)يالحظ من خالل الجدول 
 .  0.47و 0.05(، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين47)

                                                                          

متوسط األولى)االستدالل المفظي( لمستوى السنة  ( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا27جدول )  

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط
**0.27 q39 **0.29 q1 
**0.17 q40 **0.26 q5 
*0.15 q41 **0.34 q6 
*0.14 q42 **0.36 q11 
0.07 q47 **0.33 q12 

**0.39 q52 **0.34 q15 
0.12 q54 **0.32 q17 

**0.17 q58 **0.25 q21 

**0.22 q60 *0.16 q23 
0.10 q62 *0.14 q25 
*0.13 q65 **0.34 q28 
0.12 q69 **0.35 q30 
*0.15 q71 **0.28 q33 
**0.17 q76 *0.14 q34 
0.07 q79 **0.41 q37 

*0.14 q80 **0.32 q38 
  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 
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، ما عدا الفقرات إحصائيامعامالت االرتباط كميا دالة  أن (27)يالحظ من خالل الجدول
.     0.41و 0.07قيم معامالت االرتباط بين( حيث تراوحت 79، 62، 54، 47)  
 

متوسط الثانية( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا)االستدالل المفظي( لمستوى السنة 28جدول )  

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط
0.10 q39 **0.24 q1 

**0.39 q40 **0.29 q5 

**0.38 q41 **0.40 q6 

**0.34 q42 **0.30 q11 

**0.04 q47 **0.47 q12 

**0.35 q52 **0.46 q15 

**0.16 q54 **0.23 q17 

0.05 q58 **0.32 q21 

**0.29 q60 **0.29 q23 

**0.21 q62 **0.18 q25 

**0.15 q65 **0.32 q28 

**0.18 q69 **0.44 q30 

*0.14 q71 **0.27 q33 

**0.36 q76 0.09 q34 

*0.14 q79 **0.42 q37 

*0.14 q80 **0.36 q38 

   0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند                         
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا  (28)يالحظ من خالل الجدول      
           .0.47و 0.05( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين58، 39، 34الفقرات )
                                           

 متوسط الثالثة( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا)االستدالل المفظي( لمستوى السنة 29جدول )

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة  معامل االرتباط
**0.17 q39 **0.27 q1 
**0.36 q40 **0.32 q5 
**0.34 q41 **0.42 q6 
**0.26 q42 **0.29 q11 
*0.14 q47 **0.44 q12 
**0.31 q52 **0.32 q15 
0.09 q54 **0.31 q17 
0.03 q58 **0.33 q21 

**0.40 q60 **0.26 q23 
**0.31 q62 **0.32 q25 
*0.15 q65 **0.31 q28 
**0.23 q69 **0.35 q30 
**0.26 q71 **0.30 q33 
**0.32 q76 0.10 q34 
0.10 q79 **0.35 q37 

**0.20 q80 **0.30 q38 
  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرات  (29)يالحظ من خالل الجدول
 .  0.44و 0.03( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين79، 58، 54، 34)

 

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا)االستدالل المفظي( لمستوى السنة رابعة متوسط30جدول )  

االرتباطمعامل  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة 
**0.26 q39 **0.17 q1 
**0.41 q40 **0.35 q5 
**0.39 q41 **0.22 q6 
**0.33 q42 **0.28 q11 
0.09 q47 **0.41 q12 

**0.35 q52 **0.36 q15 
**0.20 q54 **0.29 q17 
**0.22 q58 **0.35 q21 
**0.30 q60 **0.31 q23 
**0.40 q62 **0.32 q25 
**0.28 q65 **0.32 q28 
**0.32 q69 **0.43 q30 
**0.20 q71 **0.29 q33 
**0.46 q76 **0.16 q34 
**0.24 q79 **0.46 q37 
*0.13 q80 **0.32 q38 

  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرة  (30)يالحظ من خالل الجدول
.     0.46و 0.09( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين47)  

تيعاب المفظي(           ارتباط الفقرات بعامميا )االس( يوضح 31) جدول           

  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 

أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا  (31)يالحظ من خالل الجدول     
.    0.56و 0.03( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين77الفقرة )  

متوسط األولىلمستوى السنة المفظي(( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستيعاب 32جدول )  

  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.34**  q61 0.53**  q44 0.44**  q8 
0.53**  q64 0.24**  q46 0.29**  q10 
0.36**  q67 0.27**  q49 0.41**  q14 
0.39**  q73 0.14**  q51 0.39**  q19 
0.53**  q75 0.50**  q53 0.28**  q27 
0.03 q77 0.31**  q56 0.56**  q32 

 0.24**  q59 0.45**  q36 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.11 q61 0.42**  q44 0.48**  q8 
0.40**  q64 0.21**  q46 0.36**  q10 
0.27**  q67 0.09 q49 0.38**  q14 
0.25**  q73 0.08 q51 0.44**  q19 
0.42**  q75 0.35**  q53 0.28**  q27 
0.13*  q77 0.20**  q56 0.46**  q32 

 0.18**  q59 0.32**  q36 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرات  (32)يالحظ من خالل الجدول
 .     0.48و 0.09( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين 49،51)

ى السنة الثانية متوسطلمستو  يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستيعاب المفظي(( 33جدول )  

  0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند 

أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرة  (33)يالحظ من خالل الجدول
.0.56و 0.10( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين77)  
 

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستيعاب المفظي( لمستوى السنة الثالثة متوسط34جدول )  

0.05، *دالة عند 0.01** دالة عند   

االرتباط معامل الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط  الفقرة 
0.34**  q61 0.46**  q44 0.44**  q8 
0.56**  q64 0.22**  q46 0.27**  q10 
0.32**  q67 0.39**  q49 0.35**  q14 
0.30**  q73 0.18**  q51 0.37**  q19 
0.46**  q75 0.48**  q53 0.32**  q27 
0.10 q77 0.30**  q56 0.51**  q32 

 0.26**  q59 0.46**  q36 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.33**  q61 0.47**  q44 0.28**  q8 
0.47**  q64 0.23**  q46 0.18**  q10 
0.35**  q67 0.27**  q49 0.39**  q14 
0.40**  q73 0.14*  q51 0.32**  q19 
0.46**  q75 0.52**  q53 0.30**  q27 
0.04 q77 0.28**  q56 0.51**  q32 

 0.31**  q59 0.44**  q36 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرة  (34)يالحظ من خالل الجدول
.     0.41و 0.04 ( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين77)  

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستيعاب المفظي( لمستوى السنة الرابعة متوسط35جدول )  

0.05عند ، *دالة 0.01** دالة عند   

 ةأن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقر  (35)يالحظ من خالل الجدول
.     0.49و 0.05( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين77)  
 

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الشكمي(36جدول)  

0.01** دالة عند   
  

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.41**  q61 0.44**  q44 0.30**  q8 
0.41**  q64 0.24**  q46 0.30**  q10 
0.29**  q67 0.32**  q49 0.41**  q14 
0.39**  q73 0.19**  q51 0.38**  q19 
0.49**  q75 0.43**  q53 0.25**  q27 
0.05 q77 0.32**  q56 0.47**  q32 

 0.17**  q59 0.39**  q36 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
**0.28 q48 **0.55 q20 **0.35 q2 
**0.39 q55 **0.31 q22 **0.54 q4 
**0.19 q68 **0.47 q26 **0.53 q9 
**0.31 q74 **0.42 q35 **0.41 q16 
**0.26 q78 **0.45 q43 **052 q18 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، حيث تراوحت  (36)يالحظ من خالل الجدول
.0.55و 0.19قيم معامالت االرتباط بين  

 

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الشكمي( لمستوى السنة األولى متوسط 37جدول)   

1015، *دالة عند 1010** دالة عند   

 
أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرة  (37)يالحظ من خالل الجدول

.     0.52و 0.11( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين68)  
 

   متوسط الثانية( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الشكمي( لمستوى السنة 38جدول)   

0.01** دالة عند   
  

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
10,,**  q48 105,**  q20 10,8**  q2 
1000*  q55 10,1**  q22 1008**  q4 
1000 q68 100,**  q26 1051**  q9 
1009**  q74 10,5**  q35 10,8**  q16 
1000*  q78 10,7**  q43 10,5**  q18 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.11 q48 0.48**  q20 0.26**  q2 
0.46**  q55 0.25**  q22 0.54**  q4 
0.17**  q68 0.48**  q26 0.51**  q9 
0.26**  q74 0.39**  q35 0.41**  q16 
0.23**  q78 0.43**  q43 0.52**  q18 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، ما عدا الفقرة  (38)يالحظ من خالل الجدول
.     0.54و 0.11( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين48)  

 

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الشكمي( لمستوى السنة الثالثة متوسط39جدول)  

  0.01** دالة عند 

الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، حيث تراوحت  (39)يالحظ من خالل
.     0.55و 0.18قيم معامالت االرتباط بين  

 

( يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الشكمي( لمستوى السنة الرابعة متوسط40جدول)  

  0.01** دالة عند 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.29**  q48 0.55**  q20 0.35**  q2 
0.37**  q55 0.20**  q22 0.49**  q4 
0.18**  q68 0.41**  q26 0.48**  q9 
0.31**  q74 0.43**  q35 0.43**  q16 
0.28**  q78 0.42**  q43 0.50**  q18 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.39**  q48 0.50**  q20 0.38**  q2 
0.36**  q55 0.48**  q22 0.47**  q4 
0.33**  q68 0.47**  q26 0.48**  q9 
0.40**  q74 0.39**  q35 0.37**  q16 
0.27**  q78 0.43**  q43 0.47**  q18 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، حيث تراوحت  (40)يالحظ من خالل الجدول
.     0.50و 0.27قيم معامالت االرتباط بين  

 

يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الكمي( ( 41جدول)  

0.01**دالة عند  
 

أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، حيث تراوحت  (41)يالحظ من خالل الجدول
.     0.52و 0.16قيم معامالت االرتباط بين  

 

متوسط األولى(  يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الكمي(لمستوى السنة 42جدول)  

0.05**دالة عند  

 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
**0.18 q63 **0.18 q31 **0.41 q3 
**0.30 q66 **0.45 q45 **0.52 q7 
**0.16 q70 **0.24 q50 **0.47 q13 
**0.34 q72 **0.38 q57 **0.43 q24 

 **0.37 q29 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.37**  q63 0.26**  q31 0.35**  q3 
0.20**  q66 0.33**  q45 0.31**  q7 
0.29**  q70 0.36**  q50 0.28**  q13 
0.25**  q72 0.31**  q57 0.32**  q24 

 0.33**  q29 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، حيث تراوحت  (42)يالحظ من خالل الجدول
.  0.37و 0.20قيم معامالت االرتباط بين  

    

(  يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الكمي( لمستوى السنة الثانية متوسط43جدول)  

0.05**دالة عند  

 

حيث تراوحت الت االرتباط كميا دالة إحصائيا، أن معام (43)يالحظ من خالل الجدول
 .0.37و 0.20قيم معامالت االرتباط بين

 
 

(  يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الكمي( لمستوى السنة الثالثة متوسط44جدول)  

   0.05، *دالة عند 0.01*دالة عند*            

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.20**  q63 0.27**  q31 0.31**  q3 
0.29**  q66 0.44**  q45 0.52**  q7 
0.17**  q70 0.20**  q50 0.45**  q13 
0.33**  q72 0.38**  q57 0.34**  q24 

 0.33**  q29 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط
0.14*  q63 0.21**  q31 0.44**  q3 
0.29**  q66 0.43**  q45 0.50**  q7 
0.14*  q70 0.19**  q50 0.45**  q13 
0.41**  q72 0.42**  q57 0.48**  q24 

 0.37**  q29 
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أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا، حيث تراوحت  (44)الحظ من خالل الجدولن
0.50و 0.14قيم معامالت االرتباط بين  

 
(  يوضح ارتباط الفقرات بعامميا )االستدالل الكمي( لمستوى السنة الرابعة متوسط45جدول)  

0.05، *دالة عند 0.01**دالة عند  

أن معامالت االرتباط كميا دالة إحصائيا،ماعدا الفقرة  (45)يالحظ من خالل الجدول
. 0.60و 0.10( حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط بين31)  
 

ارتباط الفقرات مع  ، (45الجدول إلى 26الجدول من) يتضح من الجداول السابقة     
وىذا بالنسبة لمعينة الكمية، كما تم التحقق من ارتباط الفقرات مع  إليياالعوامل التي تنتمي 

تحقق صدق التكوين  إلى، ومنو نخمص األربعةعوامميا بالنسبة لممستويات الدراسية 
  الفرضي الذي يدل عمى صدق بناء االختبار.

 
 
 

 الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط

0.18**  q63 0.10 q31 0.40**  q3 

0.32**  q66 0.44**  q45 0.60**  q7 

0.20**  q70 0.29**  q50 0.51**  q13 

0.32**  q72 0.38**  q57 0.39**  q24 

 0.38**  q29 
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                                                     ارتباط العوامل مع الدرجة الكمية لالختبار:  -2-2
لالختبار وىذا بالنسبة لمعينة تباط بين العوامل والدرجة الكمية تم حساب معامل االر      

          .األربعةالكمية، كما تم حسابو بالنسبة لممستويات الدراسية 
المستويات الدراسية( يوضح ارتباط العوامل بالدرجة الكمية حسب 46جدول)  

 المستوى  العامل الدرجة الكمية المستوى  العامل الدرجة الكمية

0.89**  االستدالل المفظي 
سط
متو

ثة 
لثال
ة ا
لسن
**0.82 ا  االستدالل المفظي 

سط
متو

ى 
ألول

ة ا
لسن
 ا

0.79** **0.71 االستيعاب المفظي   االستيعاب المفظي 
0.76** **0.67 االستدالل الشكمي   االستدالل الشكمي 
0.63** **0.44 االستدالل الكمي   االستدالل الكمي 
0.90**  االستدالل المفظي 

سط
متو

عة 
لراب
ة ا
لسن
**0.86 ا  االستدالل المفظي 

سط
متو

ية 
لثان
ة ا
لسن
 ا

0.70** **0.76 االستيعاب المفظي   االستيعاب المفظي 

0.78** **0.77 االستدالل الشكمي   االستدالل الشكمي 
0.64** **0.44 االستدالل الكمي   االستدالل الكمي 
0.90**  االستدالل المفظي 

 الدرجة الكمية
0.80**  االستيعاب المفظي 
0.80**  االستدالل الشكمي 
0.60**  االستدالل الكمي 

0.01**دالة عند  

    مابين، ارتباط العوامل مع الدرجة الكمية لالختبار تتراوح (46)يتضح من الجدول     
وىذا بالنسبة لمعينة الكمية، وىذا يؤشر عمى تحقق االتساق الداخمي  0.90إلى 0.60

لالختبار، كما تم التحقق من ارتباط العوامل مع الدرجة الكمية بالنسبة لممستويات الدراسية 
األربعة، ومنو نخمص إلى تحقق صدق التكوين الفرضي الذي يدل عمى صدق بناء 

 االختبار.
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الصدق التالزمي: -3  

درجة اللينون و -لكمية الختبار أوتيسمعامل االرتباط بين الدرجة ا حساب -3-1     
 :الكمية الختبار رافن

   تم تطبيق اختبار رافن عمى مجموعة من التالميذ من عينة الدراسة، وكان عددىم  
وىي متوسطة  (بن زيدون)ا ، من متوسطاتمن المستويات الدراسية األربعة تمميذ 181

وىي متوسطة ذات طابع شبو حضري  (حمدأبوداليل )ذات طابع حضري، متوسطة 
 وىي متوسطة ذات طابع ريفي.)غراس القوم( ومتوسطة 

 
 الجنس عينة التطبيق الختبار رافن من حيث العدد و ( يوضح طبيعة 47) الجدول

 المجموع اإلناث الذكور المتوسطات

 55 34 21 متوسطة ابن زيدون

 64 31 33 متوسطة بوداليل

 62 30 32 متوسطة غراس القوم

 181 95 86 المجموع

 
 لينون  واختبار رافن –( يوضح قيمة معامل ارتباط بيرسون بين اختبار اوتيس 48جدول )

 

 المتغير
 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

 الداللة
 

  لينون -اختبار اوتيس 
181 

28.88 09.22 
0.40 0.01 

 

  08.91 27.96 اختبار رافن
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بمتوسط حسابي قدر  الموجودة في الجدول المعطيات اإلحصائية (48)من خالل     
لينون، وبمتوسط حسابي قدر -الختبار اوتيس 09.22معياري قدر بوانحراف  28.88ب
وجود عالقة إرتباطية الختبار رافن، تبين لنا  08.91وانحراف معياري قدر ب 27.96ب

 .  (0.40( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.01دالة عند مستوى )
لينون -الختبار أوتيسالمفظي  الجزء غيرحساب معامل االرتباط بين  -3-2       

  معدالت الرياضيات:و 
 ت الرياضياتومعداللينون  –ختبار اوتيس الفظي مالجزء غير ال ( يوضح معامل ارتباط49جدول )

 المتغير
 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الداللة االرتباط

 

الجزء غير المفظي الختبار 
 181 لينون-اوتيس

08.76 03.81 
0.153 0.05 

 

  04.82 09.20 معدالت الرياضيات
 

بمتوسط حسابي قدر  (49)الموجودة في الجدول من خالل المعطيات اإلحصائية     
لينون، -لمجزء غير المفظي الختبار اوتيس 03.81وانحراف معياري قدر ب 08.76ب

 ،لمعدالت الرياضيات 04.82. وانحراف معياري قدر ب09.20وبمتوسط حسابي قدر ب
  (.0.153( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.05دالة عند مستوى ) ارتباطيةتبين لنا وجود عالقة 

لينون ومعدالت -بين الجزء المفظي الختبار اوتيسحساب معامل االرتباط  -3-3     
 :المغة العربية

 ت المغة العربيةمعداللينون  و -لمفظي الختبار اوتيسا( يوضح معامل ارتباط بين الجزء 50جدول )

 الداللة معامل االرتباط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة المتغير
 ختبار الالمفظي ل الجزء

181 
20.12 06.39 

0.42 0.01 
 03.09 10.90 معدالت المغة العربية
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بمتوسط حسابي قدر ( 50)من خالل المعطيات اإلحصائية الموجودة في الجدول     
الختبار اوتيس لينون،  لمجزء غير المفظي 06.39ري قدر بوانحراف معيا 20.12ب

 ،لمعدالت المغة العربية 03.09در بوانحراف معياري ق 10.90وبمتوسط حسابي قدر ب
 (.0.42( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.01تبين لنا وجود عالقة إرتباطية دالة عند مستوى )

تبين لنا وجود  (48،49،50) السابقة لمجداول من خالل المعطيات اإلحصائيةو      
 عالقة ارتباطية دالة :

لينون   –بين اختبار اوتيس  (0.40ارتباط قدرىا ) ( وبقيمة0.01عند مستوى داللة ) -1
  واختبار رافن.

بين الجزء غير المفظي  (0.153( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.05عند مستوى داللة ) -2
 ت.معدالت الرياضيالينون و  –ختبار اوتيس الل
 بين الجزء المفظي الختبار (0.42( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.01عند مستوى داللة ) -3

 لينون  ومعدالت المغة العربية. –اوتيس
لينون  -ار أوتيسومنو فان ىذه النتائج تؤشر عمى تحقق الصدق التالزمي الختب    

 وتحقق صدق بنائو
الصدق التمييزي: -4  

، تم حسابو بإيجاد الفروق بين المستويات الدراسية األربعة الختبار أوتيس لينون      
ولمتحقق من ذلك تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه، وقد استمزم استخدام ىذا 

 الخطوات التالية: إتباعاألسموب 
التحقق من فرضيات تحميل التباين أحادي االتجاه من خالل التأكد من شرط  -1

 االستقاللية والتوزيع االعتدالي وتجانس البيانات. 
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لشرط متحقق في بيانات المراحل المختمفة لممستويات ىذا ا شرط االستقاللية: -أ 
كل مستوى دراسي يمثل مجموعة معيارية مستقمة عن   أنمن واقع  األربعةالدراسية 
 األخرى. 

-ستخدام اختبار كولموغروفلمتأكد من تحقق ىذا الشرط، تم اشرط االعتدالية:  -ب
وقد جاءت النتائج عمى النحو التالي: سميرنوف  

 
سميرنوف-يوضح قيم اختبار كولموغروف (51جدول)  

اإلحصائياالختبار  قيم االختبار درجة الحرية مستوى الداللة  
 العينة

 العينة الكمية 0.069 1148 0.000

 مستوى السنة االولى 0.106 254 0.000

 مستوى السنة الثانية 0.085 279 0.000

 مستوى السنة الثالثة 0.065 285 0.006

 مستوى السنة الرابعة 0.044 330 0.20

 

سميرنوف دالة -، نالحظ أن قيمة اختبار كولموغروف (51)من خالل نتائج الجدول      
والثانية  األولىبالنسبة لمعينة الكمية، وبالنسبة لمستويات السنة  0.05عند  إحصائيا

والثالثة، بينما مستوى السنة الرابعة فقد جاءت قيمة االختبار غير دالة إحصائيا، وىذا 
ات األولى والثانية كذا المستويلكمية ال تتبع التوزيع الطبيعي و بيانات العينة ا أنيعني 
                                 وأما الرابعة فتتبع التوزيع االعتدالي، وىذا ما تؤكده األشكال التالية:والثالثة 
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            لينون ومقارنتيا بالتوزيع االعتدالي  لمعينة الكمية-( يوضح توزيع بيانات اختبار اوتيس07شكل)

 
 

         األولىلمستوى السنة ن ومقارنتيا بالتوزيع االعتدالي لينو -( يوضح توزيع بيانات اختبار اوتيس08شكل)
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وى السنة الثانيةلمستن ومقارنتيا بالتوزيع االعتدالي لينو -توزيع بيانات اختبار اوتيس ( يوضح09شكل)   
 

 

لينون ومقارنتيا بالتوزيع االعتدالي  لمستوى السنة الثالثة-( يوضح توزيع بيانات اختبار اوتيس10شكل)  
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لينون ومقارنتيا بالتوزيع االعتدالي  لمستوى السنة الرابعة -( يوضح توزيع بيانات اختبار اوتيس11شكل)   
           

وما أفرزتو  يرنوفسم-قة الخاصة باختبار كولوغروفومن خالل النتائج الساب     
من عدم تطابق النقاط مع الخط المستقيم بالنسبة لمعينة الكمية ( 7،8،9،10،11)األشكال

والثانية والثالثة ماعدا الرابعة، نتحقق من عدم اعتدالية توزيع البيانات،  األولىومستويات 
ن نخمص إلى إغفال ىذا الشرط ألتقترب من التوزيع االعتدالي، ومنو  أنياولكن يالحظ 

         ..                                        العتدالالعينة كبيرة نسبيا وأنيا تقارب ا
                           7                                                  شرط تجانس البيانات: -ج

لمتأكد من شرط تجانس البيانات تم استخدام اختبار ليفين لالختبار وألبعاد االختبار،      
 وقد جاءت نتائجو عمى النحو التالي:   
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وأبعادهلينون -( يوضح قيم اختبار ليفين الختبار اوتيس52جدول)  

2درجة الحرية  مستوى الداللة  التجانس اختبار ليفين  1درجة الحرية  
 العينة

 العينة الكمية 12.58 03 1148 0.000
 بعد االستيعاب المفظي 5.42 03 1148 0.001
 بعد االستدالل المفظي 11.80 03 1148 0.000
 بعد االستدالل الشكمي 9.47 03 1148 0.000
 بعد االستدالل الكمي 4.69 03 1148 0.003

    

، ومنو فان التباين إحصائياكل قيم اختبار ليفين دالة  أن (52)يالحظ من خالل الجدول
عممنا أن حجم  إذابين المجموعات غير متجانس، ولكننا نستطيع أن نتجاوز ىذا الشرط 

 إليوالعينات لممستويات الدراسية متساوي تقريبا وأن حجم العينة كبير، وىذا ما أشار 
                                                         إلى شرط التجانس في حال أن تكون العينة كبيرة.       ن ال يمتفت بأ (1993)عالم، 

وقد جاءت النتائج  :األربعةتحميل التباين أحادي االتجاه لممستويات الدراسية  إجراء -2
 عمى النحو التالي:

حسب الدرجة الكمية وأبعاد االختبار( يوضح نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه 53جدول)  

الحرية .د متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة  مصادر التباين مجموع المربعات 

0.000 133.142 
 بين المجموعات 30296.71 3 10098.90

 اختبار
لينون-اوتيس  

 داخل المجموعات 86773.33 1144 75.851
 المجموعات 117070.05 1147 

0.000 104.336 
 بعد  بين المجموعات 2787.48 3 929.161

االستيعاب 
 المفظي

 داخل المجموعات 10187.81 1144 8.905
 المجموعات 12975.29 1147 

0.000 96.269 
 بعد  بين المجموعات 4475.44 3 1491.815

االستدالل   
 المفظي

 داخل المجموعات 17727.76 1144 15.496
 المجموعات 22203.21 1147 
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0.000 71.328 
 بعد  بين المجموعات 1477.68 3 492.562

االستدالل   
 الشكمي

 داخل المجموعات 7300.05 1144 6.906
 المجموعات 9377.74 1147 

0.000 27.462 
 بعد  بين المجموعات 288.73 3 96.244

االستدالل   
 الكمي

المجموعاتداخل  4009.34 1144 3.505  
 المجموعات 4298.07 1147 

 

، وىذا يؤشر عمى 0.05عند  إحصائياقيمة )ف( دالة  أننالحظ  (53)من الجدول     
االختبار  ألبعادقيمة )ف( بالنسبة  أن، كما األربعةوجود فروق بين المستويات الدراسية 

 ، تثبت وجود الفروق بينيا.     إحصائياجاءت دالة 
التحميل البعدي عن طريق اختبار توكي لمتعرف عمى المجموعات التي  إجراءكما تم      

                                                     كان أداؤىا مختمفا حسب الدرجة الكمية لالختبار، وقد جاءت النتائج عمى النحو التالي:
( يوضح نتائج اختبار توكي 54جدول)  

 المستويات المتوسط الحسابي المستوى الدراسي الفرق بين المتوسطات مستوى الداللة
 السنة الثانية 6.23 0.000

األولىالسنة  22.71  السنة الثالثة 8.86 0.000 
 السنة الرابعة 14.27 0.000
 السنة االولى 6.23 0.000

 السنة الثالثة 2.62 0.000 السنة الثانية 28.95
الرابعةالسنة  8.03 0.000  
 السنة االولى 8.8 0.000

 السنة الثانية 2.62 0.000 السنة الثالثة 31.57
 السنة الرابعة 5.41 0.000
 السنة االولى 14.27 0.000

 السنة الثانية 8.03 0.000 السنة الرابعة 36.98
 السنة الثالثة 5.41 0.000

0.05*دالة عند   
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المستويات الدراسية األربعة            الحسابية ألداء التالميذ عمى االختبار حسب متوسطاتال( يوضح 12شكل)  
 

، وجود فروق دالة إحصائيا بين أداء (12)الشكلو  (54)الجدول يتضح من        
المستويات الدراسية األربعة، حيث نالحظ تفاوت المتوسطات الحسابية صعودا من السنة 

، ثم السنة الثانية متوسط بمتوسط قدره 22.71قدره األولى متوسط بمتوسط حسابي 
، وأخيرا السنة الرابعة متوسط 31.57، ثم السنة الثالثة متوسط بمتوسط قدره 28.95

بين جميع المجموعات،  ا، كما أثبتت المقارنة البعدية أن ىناك فروق36.98بمتوسط قدره 
الميذ في المستويات الدراسية لينون يميز بين أداء الت-اختبار اوتيس وىذا يؤشر عمى أن

األربعة وىو ما يحقق الصدق التمييزي لالختبار، ودليل قوي عمى تحقق صدق التكوين 
 الفرضي.                                         
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 ثبات االختبار: 
 لينون.-نحاول أن نجيب عمى أسئمة الدراسة التالية لمتأكد من ثبات اختبار أوتيس     

 ؟داللة معامل الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار ما -
 ؟ما داللة معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية -
 ؟(KR20)ما داللة معامل الثبات عن طريق معادلة معادلة كيودر رتشاردسون  -
تطبيق االختبار: إعادةالتحقق من الثبات عن طريق  -1  

تطبيق االختبار عمي مجموعة من التالميذ من عينة االختبار، تم اختيارىم  إعادةتم      
، وقد جاء وصف ىذه واإلناثتمميذ بين الذكور  181بطريقة عشوائية وكان عددىم 

، أسبوعينالتطبيق  إلعادةالمجموعة عند تطبيق االختبار التالزمي، وكان الفاصل الزمني 
 وجاءت النتائج عمى النحو التالي:

التطبيق إعادة( يوضح معامل الثبات عن طريق 55ول)جد  

 الثبات العدد معامل الثبات مستوى الداللة
 العينة

 العينة الكمية 181 0.71 0.000
األولىالسنة  40 0.39 0.012  
 السنة الثانية 47 0.81 0.000
 السنة الثالثة 46 0.61 0.000
 السنة الرابعة 48 0.60 0.000

0.05*دالة عند  

دال إحصائيا عند  0.71أن معامل الثبات لمعينة الكمية كان  (55)يتضح من الجدول    
، وجاءت معامالت الثبات لممستويات الدراسية األربعة دالة إحصائيا تتراوح مابين  0.05
 وىي قيم جيدة تؤشر عمى تمتع االختبار بالثبات. 0.81إلى  0.39
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النصفية:التحقق من الثبات عن طريق التجزئة  -2  

ني يمثل يمثل الفقرات الفردية والثا األولجزئين،  إلىلقد تم تقسيم فقرات االختبار      
-يرمانبس"تصحيحو بمعادلتي إيجاد معامل التجزئة النصفية و تم الفقرات الزوجية، بعدىا 

 :وجاءت النتائج عمى النحو التالي ،"غوتمانو"  " براون
طريق التجزئة النصفية( يوضح معامل الثبات عن 56جدول)   

 معامل الثبات بعد التصحيح
معامل 
 الثبات

 الثبات
 

GUTTMAN( العينة ) غوتمان براون-سبيرمان     
)SPEARMAN-BROWN( 

 العينة الكمية 0.75 0.86 1085
 السنة األولى 0.53 0.69 1069
 السنة الثانية 0.62 0.77 1076
 السنة الثالثة 0.75 0.86 1086
 السنة الرابعة 0.72 0.83 ,108

 

 0.75قيمة معامل الثبات لمتجزئة النصفية كانت  أن (56)نالحظ من خالل الجدول     
 األربعة، كما تراوحت معامالت الثبات لممستويات الدراسية لمعينة الكمية وىي قيمة جيدة

براون -دلتي سبيرمانق معايطر  ، وبعد تصحيح معامل الثبات عن0.75و  0.53بين 
 0.86كل المعامالت جيدة سواء بالنسبة لمعينة الكمية حيث أصبحت  أصبحتغوتمان، و 

، وىذا مؤشر 0.83و  0.69حيث انحصرت بين  األربعةأو بالنسبة لممستويات الدراسية 
 قوي عمى تمتع اختبار أوتيس لينون بالثبات.
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): KR20 )التحقق من الثبات عن طريق معادلة كيودر ريتشاردسون  -3   

تم التحقق من ثبات االتساق الداخمي عن طريق معادلة كيودر ريتشاردسون التي تأخذ      
(، وجاءت النتائج عمى النحو التالي:أبعين االعتبار تصحيح االختبار الثنائي)صحيح،خط  

 

)KR20 )ريتشاردسون ( يوضح ثبات االتساق الداخمي عن طريق معادلة كيودر 57جدول)   

 العينة معامل الثبات
 العينة الكمية 0.85
األولىالسنة  0.66  
 السنة الثانية 0.79
 السنة الثالثة 0.82
 السنة الرابعة 0.83

 

 0.85قيمة معامل الثبات االتساق الداخمي كانت  أن (57)نالحظ من خالل الجدول    
 األربعةلمعينة الكمية وىي قيمة جيدة ، كما تراوحت معامالت الثبات لممستويات الدراسية 

ومنو  لينون بالثبات،-مؤشر قوي عمى تمتع اختبار أوتيس ، وىذا0.83و  0.66بين 
                                               يمكن الوثوق في نتائجو.

:االختبار  مفرداتخصائص   
نحاول أن نجيب عمى أسئمة الدراسة التالية لمتعرف عمى خصائص مفردات اختبار      

 لينون:-أوتيس
 ؟لينون-لكل فقرة من فقرات اختبار اوتيس ما قيمة مؤشر الصعوبة -1
 ؟لينون-لكل فقرة من فقرات اختبار اوتيس ما قيمة مؤشر التمييز -2
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 اإلحصائيص التوزيع خصائ إلىقبل التعرف عمى خصائص المفردات، نتطرق و    
النزعة المركزية )المتوسط الحسابي، امالت ع، ومالتفرطحلتواء و معامالت اال والمتمثمة في

 الوسيط، المنوال( وأيضا مقاييس التشتت )التباين، االنحراف المعياري(.

المستويات الدراسيةص اإلحصائية حسب العينة الكمية و ( يوضح الخصائ58جدول)  

 المدى االلتواء التفرطح
االنحراف 
اتالمستوي العدد المتوسط الوسيط المنوال التباين المعياري  

-0.12  العينة الكمية 1148 30.53 29 28 102.06 10.10 56 0.50 
األولىالسنة  254 22.71 22 22 43.46 6.59 34 0.78 0.62  

-0.32  السنة الثانية 279 28.95 29 23 74.13 8.61 43 0.40 
 السنة الثالثة 285 31.57 31 29 86.91 9.32 51 0.45 0.18

-0.19  السنة الرابعة 330 36.98 36 36 92.65 9.62 50 0.27 
 

 

مع المتوسط واالنحراف المعياري  لينون لمعينة الكمية-توزيع بيانات اختبار اوتيس( يوضح 13شكل)  
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لمعينة  المتوسط الحسابي( نالحظ أن قيمة 13الشكل )( و 58خالل الجدول )من      
والوسيط أكبر من ، 29أكبر من الوسيط الذي يقدر ب 30.53الكمية والتي تقدر ب
التوزيع موجب االلتواء، ولكنو يقترب من التماثل  أن، وىذا يعني 28المنوال الذي يقدر ب

االختبار  أنوىذا يعني وىي تقترب من الصفر،  0.50ن قيمة معامل االلتواء تساوي أل
معامل التفرطح  أن بينما نالحظااللتواء معتدل نسبيا،  أنمفرداتو متوسطة الصعوبة بما 

ن المنحنى أل ا، وبيذا يعتبر المنحنى متفرطح3وىو أصغر من  (0.12-) بيقدر 
ذا، 3المعتدل يكون معامل تفرطحو يساوي  كان  فيو متفرطح أما اذا 3كان أصغر من  وا 

بمدى قدره المنحنى عمى كامل قاعدة يفسر تشتت بياناتو  ىذا مافيو مدبب، و  3أكبر من 
  .10.10قدره نحراف معياري وا 102.6وبتباين قدره ، 56

                                                            0        

مع المتوسط واالنحراف المعياري األولىختبار لمستوى السنة االيوضح توزيع بيانات ( 14شكل )  
 

مستوى ( نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي ل14( والشكل )58من خالل الجدول )      
، والوسيط أكبر 22أكبر من الوسيط الذي يقدر ب 22.71والتي تقدر ب األولىالسنة 

التوزيع موجب االلتواء، ولكنو يقترب من  أن، وىذا يعني 22من المنوال الذي يقدر ب
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 أنوىي تقترب من الصفر، وىذا يعني  0.78ن قيمة معامل االلتواء تساوي التماثل أل
معامل  أنااللتواء معتدل نسبيا، بينما نالحظ  أنالصعوبة بما  االختبار مفرداتو متوسطة

ن المنحنى أل ا، وبيذا يعتبر المنحنى متفرطح3وىو أصغر من  0.62التفرطح يقدر ب
ذا، 3المعتدل يكون معامل تفرطحو يساوي  كان  إذافيو متفرطح أما  3كان أصغر من  وا 

عمى كامل قاعدة المنحنى بمدى قدره يفسر تشتت بياناتو  فيو مدبب، وىذا ما 3أكبر من 
                     .06.59وانحراف معياري قدره  43.46، وبتباين قدره 34

 

مع المتوسط واالنحراف المعياري الثانيةلمستوى السنة  ختبارااليوضح توزيع بيانات ( 15شكل)  
 

( نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى 15( والشكل )58خالل الجدول )من      
، والوسيط أكبر من 29الوسيط الذي يقدر بتساوي  28.95والتي تقدر ب الثانيةالسنة 

التوزيع موجب االلتواء، ولكنو يقترب من التماثل  أن، وىذا يعني 23المنوال الذي يقدر ب
االختبار  أنوىي تقترب من الصفر، وىذا يعني  0.40الن قيمة معامل االلتواء تساوي 
-)االلتواء معتدل نسبيا، بينما معامل التفرطح يقدر ب أنمفرداتو متوسطة الصعوبة بما 

، وبيذا يعتبر المنحنى متفرطح الن المنحنى المعتدل يكون 3وىو أصغر من  (0.32
ذا، 3معامل تفرطحو يساوي   3كان أكبر من  إذافيو متفرطح أما  3كان أصغر من  وا 
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، 43يفسر تشتت بياناتو عمى كامل قاعدة المنحنى بمدى قدره  فيو مدبب، وىذا ما
                     .08.61وانحراف معياري قدره  74.13وبتباين قدره 

 

ختبار لمستوى السنة الثالثة مع المتوسط واالنحراف المعيارياال( يوضح توزيع بيانات 16شكل)  
 

 

( نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى 16( والشكل )58الجدول )من خالل      
، والوسيط أكبر من 31تساوي الوسيط الذي يقدر ب 31.57والتي تقدر ب الثالثةالسنة 

التوزيع موجب االلتواء، ولكنو يقترب من التماثل  أن، وىذا يعني 29المنوال الذي يقدر ب
االختبار  أنوىي تقترب من الصفر، وىذا يعني  0.45الن قيمة معامل االلتواء تساوي 
معامل التفرطح  أنااللتواء معتدل نسبيا، بينما نالحظ  أنمفرداتو متوسطة الصعوبة بما 

، وبيذا يعتبر المنحنى متفرطح الن المنحنى المعتدل 3وىو أصغر من  0.18يقدر ب
ذا، 3يكون معامل تفرطحو يساوي  كان أكبر  إذاا فيو متفرطح أم 3كان أصغر من  وا 

، 51يفسر تشتت بياناتو عمى كامل قاعدة المنحنى بمدى قدره  فيو مدبب، وىذا ما 3من 
                     .09.32وانحراف معياري قدره  86.91وبتباين قدره 
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مع المتوسط واالنحراف المعياري الرابعةلينون لمستوى السنة -يوضح توزيع بيانات اختبار اوتيس( 17شكل)  
 

( نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى 17( والشكل )58من خالل الجدول )     
 يساوي، والوسيط 36تساوي الوسيط الذي يقدر ب 36.98والتي تقدر ب الرابعةالسنة 

التوزيع موجب االلتواء، ولكنو يقترب من التماثل  أن، وىذا يعني 36المنوال الذي يقدر ب
وىي تقترب من الصفر، وىذا يعني ان االختبار  0.27الن قيمة معامل االلتواء تساوي 
معامل التفرطح  أنااللتواء معتدل نسبيا، بينما نالحظ  أنمفرداتو متوسطة الصعوبة بما 

فرطح الن المنحنى ، وبيذا يعتبر المنحنى مت3وىو أصغر من ( 0.19-)يقدر ب
ذا، 3المعتدل يكون معامل تفرطحو يساوي  كان  إذافيو متفرطح أما  3كان أصغر من  وا 

يفسر تشتت بياناتو عمى كامل قاعدة المنحنى بمدى قدره  فيو مدبب، وىذا ما 3أكبر من 
   .09.62وانحراف معياري قدره  92.65، وبتباين قدره 50
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مؤشر الصعوبة: -3-1  
ىذا إلى المجموع الكمي و الصحيحة  اإلجاباتبحساب نسبة تم حساب مؤشر الصعوبة      

.األربعةبالنسبة لمعينة الكمية والمستويات الدراسية   
األربعةلممستويات الدراسية لينون لمعينة الكمية و -ار اوتيس( يوضح مؤشر الصعوبة لفقرات اختب59جدول)  

ليةك ليةك فقرة 1 2 3 4   فقرة 1 2 3 4 كلية فقرة 1 2 3 4 
0736 1007 10,9 10,5 10,0 67 0722 10,, 10,1 10,, 10,0 34 0781 1087 108, 1081 1070 1 
0718 1008 1006 10,, 1009 68 0744 1055 1006 10,9 10,, 35 0752 106, 1009 1001 1009 2 
0719 10,, 10,1 1000 1009 69 0760 1069 1066 1061 100, 36 0761 1070 1067 1060 1000 3 
0720 1005 1008 10,0 10,7 70 0739 105, 10,8 10,5 10,6 37 0756 107, 106, 1050 10,5 4 
0731 10,9 10,0 10,1 10,, 71 0749 1061 1055 1000 10,5 38 0737 1005 1006 10,0 10,5 5 
0715 1007 1007 1006 1001 72 0730 10,8 10,, 10,6 10,0 39 0776 1087 1079 1075 1060 6 
0744 1050 1051 1006 10,6 73 0739 105, 1000 10,, 10,0 40 0727 10,6 10,6 10,6 1008 7 
0726 10,0 10,7 10,, 10,, 74 0739 1058 10,9 10,9 1005 41 0775 1087 1081 1070 1057 8 
0757 107, 106, 1056 10,0 75 0735 100, 10,6 10,0 10,0 42 0750 1088 105, 1009 10,, 9 
0740 1009 1000 1001 10,0 76 0737 105, 10,5 10,0 10,5 43 0786 1061 1088 1087 1081 10 
0720 1005 1009 10,1 10,7 77 0762 1081 1067 1058 10,7 44 0755 1055 1058 1056 1007 11 
0727 10,1 10,, 10,8 1007 78 0739 105, 1001 10,6 10,5 45 0740 10,7 1000 10,6 10,5 12 
0715 1008 1005 1005 1000 79 0726 10,6 10,0 10,6 1009 46 0726 1059 10,7 10,, 1005 13 
0717 10,1 1009 1005 1005 80 0719 1008 10,1 1006 10,, 47 0750 1070 105, 1006 10,9 14 

 0723 10,8 10,5 1007 10,0 48 0759 1059 106, 1056 100, 15 
0731 10,7 10,9 10,, 10,7 49 0750 10,1 1050 1007 1001 16 
0721 1009 1009 10,5 10,, 50 0724 106, 10,, 10,7 1006 17 
0716 1006 1007 1006 1005 51 0744 1078 1000 1001 10,5 18 
0730 10,5 10,1 10,9 10,0 52 0771 1067 1075 1067 1060 19 
0774 1087 1078 1077 105, 53 0749 1060 1009 100, 10,5 20 
0716 10,1 1000 1006 1006 54 0749 1060 1007 1055 10,8 21 
0726 10,6 10,9 10,0 1005 55 0722 10,8 1009 10,0 10,, 22 
0725 10,1 10,8 10,, 1006 56 0750 1050 1056 1051 1001 23 
0726 10,8 10,9 10,6 10,, 57 0745 1058 1009 1000 10,5 24 
0723 10,0 10,, 1009 10,8 58 0728 10,7 10,6 10,0 10,0 25 
0716 1007 1009 1008 1000 59 0749 1061 1051 105, 10,0 26 
0729 10,9 10,1 10,0 1005 60 0735 10,8 10,7 10,, 10,, 27 
0740 1051 1006 10,0 10,, 61 0742 1007 1009 100, 10,8 28 
0719 10,5 10,1 1008 100, 62 0719 10,5 10,1 100, 1005 29 
0723 1009 10,1 10,, 10,, 63 0768 1081 1070 1065 1050 30 
0756 107, 1061 105, 10,0 64 0714 100, 1005 1005 100, 31 
0726 10,1 10,, 10,7 10,6 65 0749 1070 1050 1000 10,5 32 
0727 10,0 10,0 10,0 10,0 66 0734 10,7 10,9 10,0 10,7 33 
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، حيث كان 0.14و 0.81مؤشرات الصعوبة تتراوح بين  أن (59)نالحظ من الجدول    
، وىذا 0.17قدر المؤشر ب 80بالنسبة لمفقرة و  0.81يقدر ب 1ر الصعوبة لمفقرة شؤ م

تناقص مستوى السيولة من أول فقرة إلى أخرىا ، وىذا ما يفسر تدرج عمى  قوي مؤشر
نو ال توجد أي فقرة ، فشل أفي الصعوبة من األسيل إلى األصعب، كما نالحظ االختبار 

عنيا، ليذا نقول  اإلجابةتوجد أي فقرة نجح التالميذ في  عنيا، كما ال اإلجابةالتالميذ في 
 ياس.كل فقرات االختبار صالحة لمق أن
 

الصعوبة حسب الفئات لمعينة الكمية مؤشر( يوضح نسب 60)جدول  

الصعوبة مؤشرفئات  عدد الفقرات النسبة المئوية  

07.50 % 0.75أكثر من  06   

68.75 %  55 0.25-0.75  

23.75 % 0.25أقل من  19   

 

( تقدر 0.75نسبة )فئة أكثر من أنالخاص بالعينة الكمية،  (60)الجدول مننالحظ         
 الى 0.25) السيولة، بينما تقدر فئة مستوى % وىي نسبة تعبر عن ارتفاع 07.50ب

التي تقارب  % وىي نسبة تعبر عن المستوى المتوسط لمفقرات 68.75( بنسبة 0.75
 23.75( بنسبة 0.25، وتقدر فئة )أقل من% وىو مؤشر قوي عمى جودة االختبار 70

فقرا ت االختبار  أنونالحظ أيضا عمى تعبر عن ارتفاع مستوى الصعوبة،  % وىي نسبة
، لكنيا نسبة ال %15تتجاوز  أنيجب  % نحو الصعوبة التي ال 24 تنحو نوعا ما بنسبة

%،  70تجاوز يالمستوى المتوسط لم و  %15مستوى السيولة لم يتجاوز أنعممنا  إذاتؤثر 
بالنسبة الختبار مرجعي المرجع فمن  بأنو (114 ،2014)عالم،  إليووىذا ما أشار 
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تتوزع قيم معامل  أنأي  0.85و  0.15تتراوح صعوبة المفردات بين  أنالمناسب 
و أيضا فان بعض حسبمدى السمة أو القدرة المقاسة، و  الصعوبة توزيعا متعادال عمى

كان متوسط  إذابين الطالب  أقصىيميز تمييزا  أناالختبار يمكن  أن يرون خبراء القياس
، حيث تم تبنيو من طرف الباحث ىو الذي الرأي، وىذا 0.50مقدار معامل الصعوبة 

عن مركز الفئة   0.25وبمجال يزيد وينقص ب 50الفئة المتوسطة ىي مركز اعتبر 
                         % لمفئة المتوسطة.70بما يشكل  (0.25-) 50 (0.25)+

األولىالصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة  مؤشر( يوضح نسب 61جدول )  

الصعوبة مؤشرفئات  عدد الفقرات النسبة المئوية  

01.25 % 0.75أكثر من  01   

56.25 %  45 0.25-0.75  

42.50 % 0.25أقل من  340   

 

نسبة )فئة أكثر  أن، األولىالخاص بمستوى السنة  (61)نالحظ من الجدول     
% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة، بينما تقدر  01.25( تقدر ب0.75من

% وىي نسبة تعبر عن المستوى المتوسط  56.25( بنسبة 0.75 الى 0.25فئة )
( 0.25% وىو مؤشر عمى جودة االختبار، وتقدر فئة )أقل من 60لمفقرات التي تقارب 

رة تعبر عن ارتفاع مستوى الصعوبة، ونالحظ أيضا % وىي نسبة كبي 42.50بنسبة 
% نحو الصعوبة التي ال يجب أن تتجاوز 43 فقرا ت االختبار تنحو بنسبة أنعمى 
االستعدادات المدرسية خاصة عمى المستوى االستداللي  محدوديةب، ونفسر ذلك 15%

  .نقص النضج العقمي إلىالتي مردىا  عند ىذا المستوى
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يوضح نسب مؤشر الصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة الثانية (62جدول )    
الصعوبة مؤشرفئات  عدد الفقرات النسبة المئوية  

03.75 % 0.75أكثر من  03   

71.25 %  57 0.25-0.75  

25.00 % 0.25أقل من  20   

      

نسبة )فئة أكثر  أن، الثانيةالخاص بمستوى السنة  (62)نالحظ من الجدول      
وىو مرتفع  % وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة 03.75( تقدر ب0.75من

% وىي نسبة  71.25( بنسبة 0.75 الى 0.25، بينما تقدر فئة )األولىمقارنة بالسنة 
% وىو مؤشر عمى جودة االختبار،  70تعبر عن المستوى المتوسط لمفقرات التي تقارب 

% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى  25.00( بنسبة 0.25وتقدر فئة )أقل من
فقرا ت االختبار  أن، ونالحظ أيضا عمى  األولىوىو منخفض مقارنة بالسنة  الصعوبة

ولكن نالحظ تدرجا في  %،15% نحو الصعوبة التي ال يجب أن تتجاوز  25تنحو بنسبة
دق بناء االختبار من السنة الثانية وىذا مؤشر عمى ص إلى األولىالصعوبة من السنة 

 الناحية النظرية.                                                                           
الصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة الثالثة مؤشر( يوضح نسب 63جدول )  

الصعوبة مؤشرفئات  عدد الفقرات النسبة المئوية  

06.25 % 0.75أكثر من  05   

67.50 %  54 0.25-0.75  

26.25 % 0.25أقل من  21   
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( 0.75ة )فئة أكثر مننسب أنالخاص بمستوى السنة الثالثة،  (63)نالحظ من الجدول     
% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة وىو مرتفع مقارنة بالسنة 06.25تقدر ب
% وىي نسبة تعبر عن  67.50( بنسبة 0.75 الى 0.25، بينما تقدر فئة )الثانية

% وىو مؤشر عمى جودة االختبار، وتقدر فئة  70المستوى المتوسط لمفقرات التي تقارب 
% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى الصعوبة وىو  26.25( بنسبة 0.25)أقل من

% 26 سبةفقرا ت االختبار تنحو بن أن، ونالحظ أيضا عمى الثانيةمنخفض مقارنة بالسنة 
%، ولكن نالحظ تدرجا في الصعوبة من 15نحو الصعوبة التي ال يجب أن تتجاوز 

وىذا مؤشر عمى صدق بناء االختبار من  السنة الثالثة إلى السنة الثانية إلى األولىالسنة 
                                                                الناحية النظرية.

الصعوبة حسب الفئات لمستوى السنة الرابعة مؤشر( يوضح نسب 64جدول )  
الصعوبة مؤشرفئات  عدد الفقرات النسبة المئوية  

10 % 0.75أكثر من  08   
70 %  56 0.25-0.75  
20 % 0.25أقل من  16   

 
نسبة )فئة أكثر  أنالخاص بمستوى السنة الرابعة،  (64)نالحظ من الجدول     
% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة وىو مرتفع مقارنة  10( تقدر ب0.75من

% وىي نسبة تعبر عن  70( بنسبة 0.75 الى 0.25بالسنة الثالثة، بينما تقدر فئة )
( 0.25المستوى المتوسط لمفقرات، وىو مؤشر عمى جودة االختبار، وتقدر فئة )أقل من

نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى الصعوبة وىو منخفض مقارنة بالسنة % وىي  20بنسبة 
% نحو الصعوبة التي ال  20الثالثة، ونالحظ أيضا عمى أن فقرا ت االختبار تنحو بنسبة

السنة  إلى األولى%، ولكن نالحظ تدرجا في الصعوبة من السنة 15يجب أن تتجاوز 
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ذا مؤشر عمى صدق بناء االختبار من السنة الرابعة وى إلىالسنة الثالثة  إلىالثانية 
 الناحية النظرية.

مؤشر التمييز: -2  
التي  %27ترتيب الدرجات تنازليا، ثم تم فصل التمييزـ، تم  ؤشرمقدار م إليجاد     

% التي حازت عمى 27الدرجات وىي المجموعة العميا، ثم تم فصل أعمى حازت عمى 
الفرق بين عدد التالميذ في الفئة العميا  أوجدناأدنى الدرجات وىي المجموعة الدنيا، ثم 

الذين أجابوا إجابة صحيحة عمى الفقرة، وعدد التالميذ الذين أجابوا إجابة صحيحة في 
 الفئة الدنيا، ثم قسمة الفرق عمى إحدى المجموعتين العميا أو الدنيا.                                            

أو أكثر  0.40 فان قيمة 1+ إلى 1-الذي تتراوح قيمتو من  مييزولتفسير مؤشر الت     
و  0.20كانت تتراوح بين   إذاالفقرة تميز بين المجموعتين بدرجة جيدة، أما  أنتدل عمى 

ذافان التمييز يكون البأس بو،  0.40 ذايكون التمييز ضعيفا،  0.20قمت عن  وا  كانت  وا 
المفردة غاية في السيولة أو الصعوبة.  أنقيمة التمييز صفرا فان ىذا يعني 

 ( 116-115:2014)عالم،
لينون لمعينة الكمية -لفقرات اختبار اوتيس التمييز( يوضح مؤشر 65جدول)  

 الفقرة مؤشر التمييز الفقرة مؤشر التمييز الفقرة مؤشر التمييز الفقرة مؤشر التمييز
0 67 1 45 1 23 068 1 

1068 68 0.98 46 1 24 1 2 
1069 69 0.69 47 1 25 1 3 
107, 71 0.85 48 1 26 1 4 

0 70 1 49 1 27 1 5 
1055 7, 0.78 50 1 28 087 6 

0 7, 0.59 51 0.69 29 0.99 7 
1096 70 1 52 1 30 0.81 8 

0 75 0.95 53 0.54 31 1 9 
0 76 0.61 54 1 32 0.52 1 

107, 77 0.98 55 1 33 1 11 
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0 78 0.91 56 0.82 34 1 12 
1056 79 0.98 57 1 35 0.97 13 
106, 81 0.87 58 1 36 1 14 

 0.59 59 1 37 1 15 
1 60 1 38 1 16 
1 61 1 39 0.90 17 

0.71 62 1 40 1 18 
0.84 63 1 41 1 19 
1 64 1 42 0.38 20 

0.97 65 1 43 1 21 
0.99 66 1 44 0.83 22 

      

وقد  1و  0.38قيم مؤشرات التمييز تراوحت بين  أن (65)يالحظ من الجدول     
كبر تمييز أفقرة عمى  26، بينما حصمت 0.38عمى أدنى تمييز ب 20تحصمت الفقرة 

 ، وىذا ما يؤشر عمى قدرة التمييز الكبيرة لفقرات االختبار. 1بقيمة

لمعينة الكمية حسب الفئات مؤشر التمييزنسب ( يوضح 66جدول)  

 

( لمعينة الكمية قدرت 0.70من فئة مؤشرات )أكثر  أن (66)يالحظ من الجدول     
 إلى%، واستنادا  13.75( ب0.70الى 0.40مؤشرات فئة )%، بينما قدرت 85ب

% وىو ما 98.75تقدر  0.40من أكثرالمعايير التي تفسر مؤشر التمييز فان المؤشرات 
جل الفقرات تتمتع بمؤشر جيد لمتمييز، بينما ىناك فقرة واحدة، يعتبر  أنيؤشر عمى 

 فئات مؤشر التمييز عدد الفقرات النسبة المئوية
85.00 % 0.70أكثر من  68   
13.75 %  11 0.40-0.70  
01.25 %  01 0.30-0.39  
00.00 % 0.30أقل من  00   
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 لينون تتمتع-كل فقرات اختبار أوتيس أن إلىيزىا البأس بو، ومنو نخمص مؤشر تمي
      .بمستوى جيد لمتمييز

 المعايير:
الدرجات الخام لمفرد في االختبار ال تفيد في تفسير ىذه الدرجة، لذلك ينبغي إجراء  إن     

نوع من التحويل عمى ىذه الدرجة لكي تصبح قابمة لممقارنة وتحدد مكانة الفرد أو مركزه 
ت، بالنسبة ألقرانو في الجماعة المرجعية ومن ىنا تأتي أىمية استخراج معايير لالختبارا

          :إلى في دراستنا لقد تم تحويل الدرجات الخام لمعينة الكمية
درجات معيارية، فان  إلىعندما نحول جميع الدرجات الخام  الزائية: معياريةالدرجات ال -

التوزيع الناتج يكون متوسطو صفرا وانحرافو المعياري مساويا الواحد الصحيح، والمعادلة 
 .التالية يتم بيا حساب الدرجات المعيارية

/ االنحراف المعياري. المتوسط(-)الدرجة الخام الدرجة المعيارية=  
سالبة وكسور وليذا  إشاراتل تشم أنيايعاب عمى الدرجات الزائية الدرجات التائية:  -

درجات تائية، وعمى ىذا فان التوزيع الناتج يكون  إلىنحول جميع الدرجات الزائية 
، والمعادلة التالية يتم بيا حساب الدرجات 10وانحرافو المعياري  50متوسطو درجة 

  .التائية
  .   50 + (10×الزائية)الدرجة  الدرجة التائية=

تستعمل في كثير من اختبارات الذكاء مثل اختبار وكسمر درجات الذكاء االنحرافية:  -
 100ويكون متوسطيا  النمائية أوحيث تعتبر من المعايير االرتقائية واختبار بينيو،

 .، والمعادلة التالية يتم بيا حساب درجات الذكاء االنحرافية16وانحرافيا المعياري
.100 + (16×الدرجة الزائية) درجة الذكاء االنحرافية=  

المئينات مستوى ركز النسبي لمفرد في المجموعة، و تحدد بطريقة مباشرة المالمئينات:  -
 إيجادعمييا، ويمكن  األربعالعمميات الحسابية  إجراءقياسيا يكون رتبيا لذلك ال نستطيع 
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المئينات المناظرة لمدرجات الخام في توزيع معين بطريقة بيانية بايجاد التكرار المتجمع 
حتى   األفقيالصاعد المئوي لكل فئة، ورسم خط رأسي من الدرجة التي تقع عمى المحور 

سي ونقطة االلتقاء أدا عمى المحور الر و نسقط منيا عم أخرىفي نقطة  يالقي المنحني
  spss20باستخدام برنامج تم استخراج المئيناتوقد ، المئينيبيذا المحور تناظر 

 .المنحنى التالي يوضح العالقة بين المئينات والدرجات المعياريةو 
 

( يوضح عالقة المئينات بالدرجات المعيارية18شكل)  

وقبل البدء في استخراج المعايير لكل مستوى دراسي، حاولنا التعرف عمى حقيقة      
ين االعتبار عمن عدمو وىذا حتى يؤخذ متغير الجنس ب واإلناثوجود فروق بين الذكور 

 تم صياغة الفرض التالي: لذلك ثبت ىناك فروق، إذا
لينون تبعا لمتغير -التالميذ عمى اختبار أوتيس إجابةفي  إحصائياال توجد فروق دالة     

  .والعينة الكمية األربعةالمستويات الدراسية  الجنس
من شرط االستقاللية واالعتدالية  مسبقا)لمتحقق من الصدق التمييزي( التأكدحيث تم 

حيث جاءت معنوية اختبار ليفين كما  األربعةشرط التجانس في المستويات الدراسية و 
 0.81لمسنة الثانية، 0.073، األولىلمستوى السنة  0.000لمعينة الكمية،  0.73يمي: 
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لمسنة الرابعة، ومنو فالمستوى الوحيد الذي لم يحقق شرط التجانس  0.18مسنة الثالثة، ل
      .األولىىو مستوى السنة 

   

 يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمعينة الكمية( 67دول )ج                      

 االنحراف المعياري قيمة ت مستوى الداللة
المتوسط 
 الجنس العدد الحسابي

0.000 
0.05دالة عند   -4.46  

 ذكور 606 29.28 9.86
 إناث 542 31.93 10.19

 

ن ىناك أنرفض الفرض الصفري ونقبل بالفرض البديل الذي يقول ب (67)من الجدول
لمعينة  لينون-في درجاتيم عمى اختبار اوتيس واإلناثبين الذكور  إحصائيافروقا دالة 
 الكمية. 

  األولى( يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة 68جدول )

 االنحراف المعياري قيمة ت مستوى الداللة
المتوسط 
 الحسابي

 الجنس العدد

0.006 
0.05دالة عند   

- 2.79  
 ذكور 136 21.62 05.58
 إناث 118 23.95 07.42

 

نرفض الفرض الصفري ونقبل بالفرض البديل الذي يقول بان ىناك  (68)من الجدول
لمستوى  لينون-في درجاتيم عمى اختبار اوتيس واإلناثبين الذكور  إحصائيافروقا دالة 

 .متوسط األولىالسنة 
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الثانية( يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة 69جدول )  

 الجنس العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة ت مستوى الداللة
0.017 
0.05دالة عند   -2.37  

 ذكور 155 27.8 08.85
 إناث 124 30.32 08.11

 

نرفض الفرض الصفري ونقبل بالفرض البديل الذي يقول بان ىناك  (69)من الجدول
لمستوى  لينون-في درجاتيم عمى اختبار اوتيس واإلناثبين الذكور  إحصائيافروقا دالة 
 السنة الثانية.

( يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة الثالثة70جدول )  

 االنحراف المعياري قيمة ت مستوى الداللة
توسط الم

 الحسابي
 الجنس العدد

0.27 
إحصائياغير دالة   

-1.10  
 ذكور 147 30.97 9.16
 إناث 138 32.20 9.47

 

ن ليس ىناك أنرفض الفرض البديل ونقبل بالفرض الصفري الذي يقول ب (70)من الجدول
لمستوى  لينون-في درجاتيم عمى اختبار اوتيس واإلناثبين الذكور  إحصائيافروقا دالة 
 السنة الثالثة.

( يوضح الفروق بين الذكور واإلناث لمستوى السنة الرابعة71جدول )  

 االنحراف المعياري قيمة ت مستوى الداللة
المتوسط 
 الحسابي

 الجنس العدد

0.001 
0.05دالة عند   

-3.26  
 ذكور 168 35.30 9.63
 إناث 162 38.72 9.33
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ن ىناك أنرفض الفرض الصفري ونقبل بالفرض البديل الذي يقول ب (71)من الجدول
لمستوى  لينون-في درجاتيم عمى اختبار اوتيس واإلناثبين الذكور  إحصائيافروقا دالة 

 السنة الرابعة.

من وجود فروق بين الذكور  التأكدوبعد  (71الى 67) من خالل الجداول السابقة     
لينون، بالنسبة لمعينة الكمية ومستويات السنة -ار اوتيسعمى اختب إجاباتيمفي  واإلناث

سنقوم  فإننا، األولىعدم تحقق الفروق بالنسبة لمسنة رغم ، و الثانية والثالثة والرابعة
 األولىالسنة راسية الموافقة لمفئات العمرية )باستخراج المعايير حسب المستويات الد

سنة، السنة الرابعة لفئة 14السنة الثالثة لفئة سنة، 13نية لفئة سنة، السنة الثا 12لفئة
ميذ (، ولمحكم عمى المستويات العقمية لمتال( وكذلك حسب الجنس )الذكور واإلناثسنة15

 إلىاستنادا (otis and lennon, 1969, p :16) مستويات لينون خمسة-فقد صنف أوتيس
 .المئيناتالذكاء االنحرافية و درجات 

    ىذه المستويات:والجدول التالي يوضح 
لينون-حسب أوتيس( يوضح المستويات العقمية 72جدول )  

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية الرتب المئينية
وأعمى 95 وأكثر 128   متفوق عقميا 
89-94  120-127  

من المتوسط أعمى  
77-88  112-119  
60-76  104-111  

59-40 المتوسط  96-103  
23-39  88-95  
11-12  80-87  

 أقل من المتوسط
4-10  72-79  

4أقل من وأقل 71   ضعيف عقميا 
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:ذكور - سنة(12متوسط )الفئة العمرية   األولىالمعايير الخاصة بمستوى السنة  -1  
ذكور -األولىالمعيارية لمستوى السنة  درجاتلم( يوضح المجال 73جدول )  

الحسابيالمتوسط  االنحراف المعياري مجال الدرجات  نوع الدرجات 
1.33 إلى 2.03-  0.55 -0.88  الدرجات الزائية 

63 إلى 30  الدرجات التائية 41.18 5.52 
121 إلى 67  درجات الذكاء االنحرافية 85.89 8.84 

 

 86ة ىومتوسط بيانات درجات الذكاء االنحرافي أن (73)نالحظ من خالل الجدول
، وىو يختمف عن التوزيع (8.84)تقريبا 9بينما االنحراف المعياري يساوي (85.89)تقريبا
 والشكل التالي يوضح ذلك:، 16وانحرافو المعياري  100عتدالي الذي متوسط بياناتو اال

 

ذكور– األولى( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة 19شكل )  
 

ذكور–لمستوى السنة األولى ( يوضح المستويات العقمية 74جدول )  

تحديد المستوى العقمي كيفية  المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية 

( و أكثر104)القيمة التي تمي  105 وأكثر  105   متفوق عقميا 
1-+انحراف معياري(96( إلى )95)القيمة التي تمي  96 104إلى  96   أعمى من المتوسط 

)المتوسط+االنحراف المعياري(95االنحراف المعياري(الى-)المتوسط77من  95إلى 77   المتوسط 
(77)القيمة التي دون 76إلى  انحراف معياري(-77) 68من 76إلى  68   أقل من المتوسط 

انحراف معياري(-77) 68أقل من 68أقل من    ضعيف عقميا 



 ومناقشة نتائج الدراسةعرض                                    الفصل الرابع

 
 

184 

:إناث -سنة( 12المعايير الخاصة بمستوى السنة األولى متوسط )الفئة العمرية   -2  
إناث -( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة األولى75جدول )  

 نوع الدرجات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مجال الدرجات
1.33الى  2.03-  0.73 -0.65  الدرجات الزائية 

63الى  30  الدرجات التائية 43.49 7.34 
121الى  67  درجات الذكاء االنحرافية 89.59 11.75 

       

بينما االنحراف تقريبا  90متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو أن (75)الجدول نالحظ من
  100، وىو يختمف عن التوزيع االعتدالي الذي متوسطو تقريبا 12 يساويالمعياري 

       ، والشكل التالي يوضح ذلك. 16وانحرافو المعياري 
 

 

إناث –( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة األولى 20شكل )        
 

إناث –األولىلمستوى السنة ( يوضح المستويات العقمية 76جدول )                 

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية
أكثر و  115  متفوق عقميا 
114 إلى 103 من المتوسط أعمى   
102 إلى 78  المتوسط 
77 إلى 66  أقل من المتوسط 

66أقل من  ضعيف عقميا 
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:ذكور -سنة( 13متوسط )الفئة العمرية   الثانيةالمعايير الخاصة بمستوى السنة  -3  
ذكور -الثانية( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة 77جدول )  

 نوع الدرجات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مجال الدرجات
2.13الى  1.83-  0.87 -0.26  الدرجات الزائية 

71الى  32  الدرجات التائية 47.34 8.76 
134الى  71  درجات الذكاء االنحرافية 95.75 14.02 

       

بينما تقريبا  100توسط درجات الذكاء االنحرافية ىوم أن (77)نالحظ من الجدول
، وىو يختمف عن التوزيع االعتدالي الذي متوسطو تقريبا 14االنحراف المعياري يساوي 

 ، والشكل التالي يوضح ذلك.   16وانحرافو المعياري   100

 

ذكور    –( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة الثانية 21شكل )        
 

ذكور –لمستوى السنة الثانية( يوضح المستويات العقمية 78جدول )  

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية
أكثر و  128  متفوق عقميا 
127 إلى 115 من المتوسط أعمى   
114 إلى 86  المتوسط 
85 إلى 72  أقل من المتوسط 

 ضعيف عقميا  72أقل من 
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:إناث -سنة( 13المعايير الخاصة بمستوى السنة الثانية متوسط )الفئة العمرية   -4  
إناث -( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة الثانية79جدول )  

 نوع الدرجات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مجال الدرجات
2.42 إلى 1.64  0.80 -0.02  الدرجات الزائية 
74 إلى 34  الدرجات التائية 49.79 8.03 
139 إلى 74  درجات الذكاء االنحرافية 99.67 12.86 

      

بينما تقريبا  100متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو أن (79)نالحظ من الجدول
وزيع االعتدالي الذي متوسطو وىو يختمف عن الت تقريبا، 13االنحراف المعياري يساوي 

                                            .يوضح ذلك ، والشكل التالي16وانحرافو المعياري  100

 
إناث –( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة الثانية 22شكل )  

            

   إناث –لمستوى السنة الثانية( يوضح المستويات العقمية 80جدول )        

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية
أكثر و  126  متفوق عقميا 
125 إلى 114  اعمى من المتوسط 
113 إلى 87  المتوسط 
86الى  74  أقل من المتوسط 

74أقل من   ضعيف عقميا 
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ذكور -سنة( 14ط )الفئة العمرية  المعايير الخاصة بمستوى السنة الثالثة متوس -5  
ذكور -( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة الثالثة81جدول )  

 نوع الدرجات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مجال الدرجات
2.42 إلى 2.03-  الدرجات الزائية 0.04 0.91 

74 إلى 30  الدرجات التائية 50.45 9.07 
139 إلى 67 الذكاء االنحرافيةدرجات  100.71 14.52   

 

بينما تقريبا  101متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو  أن (81)نالحظ من الجدول 
التوزيع االعتدالي الذي متوسطو يقترب من ، وىو تقريبا 15االنحراف المعياري يساوي 

 لتالي يوضح ذلك.، والشكل ا16وانحرافو المعياري   100
   

 

ذكور –درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة الثالثة ( يوضح توزيع بيانات 23شكل )  
 

  ذكور –لثةلمستوى السنة الثا( يوضح المستويات العقمية 82جدول )           

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية
أكثر و  131  متفوق عقميا 
130الى  117 من المتوسط أعمى   
116الى  86  المتوسط 
85الى  71 المتوسطأقل من    

71أقل من   ضعيف عقميا 
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:إناث -سنة( 14المعايير الخاصة بمستوى السنة الثالثة متوسط )الفئة العمرية   -6  
إناث -( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة الثالثة83جدول )  

 نوع الدرجات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مجال الدرجات
2.92 إلى 2.13-  الدرجات الزائية 0.16 0.93 

79 إلى 29  الدرجات التائية 51.66 9.38 
147 إلى 66  درجات الذكاء االنحرافية 102.65 15.01 

     

بينما تقريبا  103متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو  أن (83)نالحظ من الجدول
  100التوزيع االعتدالي الذي متوسطو  عن يختمف، وىو 15االنحراف المعياري يساوي 

 ، والشكل التالي يوضح ذلك.16وانحرافو المعياري 

 
إناث –( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة الثالثة 24شكل )  

          

   إناث –لمستوى السنة الثالثة( يوضح المستويات العقمية 84جدول )  

االنحرافيةدرجات الذكاء   المستوى العقمي 
أكثر و  133  متفوق عقميا 
132 إلى 119 من المتوسط اعمي   
118 إلى 88  المتوسط 
87الى  73  أقل من المتوسط 

73أقل من   ضعيف عقميا 
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:ذكور -سنة( 15متوسط )الفئة العمرية   الرابعةالمعايير الخاصة بمستوى السنة  -7  
ذكور -الرابعة( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة 85جدول )  

 نوع الدرجات املتوسط احلسايب االحنراف املعياري جمال الدرجات
,00,اىل  00,0-  الدرجات الزائية 107 1095 

80اىل  7,  الدرجات التائية ,5007 ,905 
051اىل  79  درجات الذكاء االحنرافية 017057 050,5 

   

بينما تقريبا  108ان متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو  (85)من الجدول نالحظ 
، وىو يختمف عن التوزيع االعتدالي الذي متوسطو تقريبا 15االنحراف المعياري يساوي 

 ، والشكل التالي يوضح ذلك.16وانحرافو المعياري   100

 

  ذكور – الرابعة( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة 25شكل ) 
        

   ذكور –الرابعةلمستوى السنة ( يوضح المستويات العقمية 86جدول )  

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية
أكثر و  138  متفوق عقميا 
137 إلى 124 من المتوسط أعمى   
123 إلى 93  المتوسط 
92 إلى 78  أقل من المتوسط 

78أقل من   ضعيف عقميا 
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:إناث -سنة( 15المعايير الخاصة بمستوى السنة الرابعة متوسط )الفئة العمرية   -8  
إناث -( يوضح المجال لمدرجات المعيارية لمستوى السنة الرابعة87جدول )  

 نوع الدرجات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري مجال الدرجات
3.41 إلى 1.54-  الدرجات الزائية 0.81 0.92 

84 إلى 35  الدرجات التائية 58.11 9.53 
155 إلى 75  درجات الذكاء االنحرافية 112.98 15.25 

   

بينما االنحراف  113متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو  أن (87)نالحظ من الجدول
  100االعتدالي الذي متوسطو ، وىو يختمف عن التوزيع تقريبا15المعياري يساوي 
 ، والشكل التالي يوضح ذلك.16وانحرافو المعياري 

 

إناث –( يوضح توزيع بيانات درجات الذكاء االنحرافية لمستوى السنة الرابعة 26شكل )  
          

   إناث –لمستوى السنة الرابعة( يوضح المستويات العقمية 88جدول )  

 المستوى العقمي درجات الذكاء االنحرافية
أكثر و  143  متفوق عقميا 
142 إلى 129 من المتوسط أعمى   
128 إلى 98  المتوسط 
97 إلى 83  أقل من المتوسط 

83أقل من   ضعيف عقميا 
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 ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة

لينون عمى عينة من تالميذ التعميم المتوسط، -إلى تقنين اختبار اوتيسىدفت الدراسة      
وذلك بالتحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار والتحقق من صالحية فقراتو، ثم 

 معايير لتطبيق ىذا االختبار، وفيما  يمي مناقشة وتفسير لنتائج الدراسة:   إيجاد
 الصدق:

الصدق العاممي: -1  
يمي:ما  إلىتوصمنا من خالل التحميل العاممي االستكشافي    
لينون تتشكل من أربعة عوامل، وىذا ما يؤكد -ر اوتيسإثبات أن البنية العاممية الختبا -

  .صدق التكوين الفرضي أو صدق المفيوم الذي افترضو اوتيس ولينون
 إلى، وذلك بالنظر قوي، وىو افتراض يمكن أن تتشكل البنية العاممية من ثالثة أبعاد -

المؤشرات القوية الدالة عمى ذلك مثل قيم التشبعات ونسبة التباين المفسر وقيم الشيوع، 
األبعاد ىي: البعد األول )االستيعاب المفظي واالستدالل المفظي( ويسمى الجزء المفظي، 
و البعد الثاني وىو )االستدالل الشكمي( ويسمى الجزء الشكمي، والبعد الثالث وى

 )االستدالل الكمي( ويسمى الجزء الكمي.                                                           
يمكن أن تتشكل البنية العاممية من بعدين، عمى افتراض وجود جزء غير كمي يمثل  - 

 )االستيعاب المفظي واالستدالل المفظي واالستدالل الشكمي(، وجزء كمي يمثمو ) االستدالل
الكمي(، وىو افتراض ليس بنفس القوة مقارنة باالفتراض الذي يقول بثالثة أبعاد، وىذا 

            قيم الشيوع(. –التباين المفسر - ذلك )التشبعات المؤشرات التي تدعم إلىبالنظر 
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توصمنا من خالل التحميل العاممي التوكيدي، بعد استظيار مؤشرات المطابقة وفحص 
 يمي: ما إلىالبرامترات، 

إثبات جودة المطابقة بالنسبة لمؤشرات المطابقة المطمقة والمتمثمة في مؤشر نسبة مربع  -
مربع كاي إلى درجة الحرية ومؤشر ىولتر لكفاية العينة، وىذا بعد ما تم استبعاد مؤشر 

 كاي لكبر حجم العينة ولعدم اعتدالية التوزيع.
، وىما مؤشر ن طريق مؤشرات المطابقة المقارنةإثبات إلى حد ما جودة المطابقة ع -

 المطابقة المقارن ومؤشر تاكر لويس.
إثبات جودة المطابقة عن طريق مؤشرات المطابقة االقتصادية والمتمثمة في مؤشر  -

الصدق التقاطعي  مربع خطا االقتراب ومحك أيكيك ومؤشرالجذر التربيعي لمتوسط 
 المتوقع.      

أفضى فحص البرامترات، الى وجود صدق تمايزي في عالقة األبعاد ببعضيا، والى  -
وجود صدق تقاربي من خالل تشبعات قوية وأخرى مقبولة لممؤشرات عمى أبعادىا، وىذا 

لينون يتشكل من أربعة أبعاد ىي -صدق المفيوم من أن اختبار أوتيس ما يدعم تحقق
                                                     االستدالل المفظي واالستيعاب المفظي واالستدالل الشكمي واالستدالل الكمي.                                                       

لداخمي:صدق االتساق ا -2  
اتضح من خالل النتائج ما يمي:   
ارتباط الفقرات مع العوامل التي تنتمي إلييا وىذا بالنسبة لمعينة الكمية، وىذا يؤشر عمى  -

نسبة تحقق االتساق الداخمي لالختبار، كما تم التحقق من ارتباط الفقرات مع عوامميا بال
          .لممستويات الدراسية األربعة

وىذا بالنسبة  0.90الى  0.60العوامل مع الدرجة الكمية لالختبار تتراوح مابينارتباط  -
لمعينة الكمية، وىذا يؤشر عمى تحقق االتساق الداخمي لالختبار، كما تم التحقق من ارتباط 
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العوامل مع الدرجة الكمية بالنسبة لممستويات الدراسية األربعة، ومنو نخمص إلى تحقق 
 الذي يدل عمى صدق بناء االختبار.صدق التكوين الفرضي 

الصدق التالزمي: -3  
 من خالل المعطيات اإلحصائية تبين لنا وجود عالقة ارتباطية دالة :     

لينون   –بين اختبار اوتيس (0.40( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.01عند مستوى داللة ) -
  واختبار رافن.

بين الجزء غير المفظي  (0.153( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.05عند مستوى داللة ) -
 لينون ومعدالت الرياضيات. –الختبار اوتيس 

بين الجزء المفظي الختبار  (0.42( وبقيمة ارتباط قدرىا )0.01عند مستوى داللة ) -
 لينون  ومعدالت المغة العربية. –اوتيس
 لينون. -ر عمى تحقق الصدق التالزمي الختبار أوتيسومنو فان ىذه النتائج تؤش    

 الصدق التمييزي: -4
يتضح من النتائج اإلحصائية، وجود فروق دالة إحصائيا بين أداء المستويات      

الدراسية األربعة، حيث نالحظ تفاوت المتوسطات الحسابية صعودا من السنة األولى 
، ثم 28.95الثانية متوسط بمتوسط قدره ، ثم السنة 22.71متوسط بمتوسط حسابي قدره 

، وأخيرا السنة الرابعة متوسط بمتوسط قدره 31.57السنة الثالثة متوسط بمتوسط قدره 
، كما أثبتت المقارنة البعدية أن ىناك فروقا بين جميع المجموعات، وىذا يؤشر 36.98

لدراسية األربعة لينون يميز بين أداء التالميذ في المستويات ا -عمى أن اختبار اوتيس
 وىو ما يحقق الصدق التمييزي لالختبار، ودليل قوي عمى تحقق صدق التكوين الفرضي.

       
إن مؤشرات الصدق الجيدة في دراستنا أيدتيا نتائج الدراسات التي قام بيا      

)الغامدي(، حيث تم إيجاد معامالت االرتباط بين درجات الطالب ودرجاتيم عمى اختبار 
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، وتم إيجاد  0.68و  0.59العادي لممصفوفات المتتابعة حيث تراوحت بين رافن 
معامالت االرتباط بين فقرات االختبار واألبعاد التي تنتمي إلييا ىذه الفقرات المستويات 

، كما تم إيجاد معامل االرتباط بين فقرات االختبار 0.58و 0.07حيث تراوحت بين 
وتم أيضا إيجاد معامالت االرتباط بين  0.59و 0.01والدرجة الكمية حيث تراوحت بين 

 .0.90و 0.71أبعاد االختبار األربعة والدرجة الكمية لالختبار حيث تراوحت بين
كما أيدتيا دراسة )الزىراني( من خالل الصدق البنائي حيث جاءت معامالت ارتباط      

اط الفقرات مع الدرجة الكمية الفقرات مع العوامل التي تنتمي إلييا دالة إحصائيا وكذلك ارتب
لالختبار، كما أيدت دراسة )مشاط( دراستنا الحالية من خالل مؤشرات الصدق التالزمي 

بين الجزء المفظي ودرجات  0.55لينون و-بين اختبار رافن واختبار أوتيس 0.64بقيمة 
 بين الجزء غير المفظي ودرجات الرياضيات، ومن خالل الصدق 0.85المغة العربية و

البنائي حيث جاءت معامالت االرتباط دالة إحصائيا بين فقرا ت االختبار واألبعاد التي 
تنتمي إلييا وارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لالختبار، ومن خالل الصدق التمييزي حيث 

 بين جميع الصفوف الدراسية. إحصائياجاءت الفروق دالة 
ل الصدق البنائي، حيث جاءت معامالت كما أيدت دراسة )زكري( دراستنا من خال     

االرتباط دالة إحصائيا بين فقرات االختبار والدرجة الكمية وبين الفقرات والعوامل التي 
تنتمي إلييا، ومن خالل الصدق التمييزي حيث جاءت الفروق دالة إحصائيا بين الصفوف 

 0.80دق التالزمي بالدراسية، كما أيدت دراسة )الدرابسة( نتائج دراستنا من خالل الص
بين االختبار ودرجات  0.67ودرجات المغة العربية ولينون -بين اختبار اوتيس

بين االختبار والمعدالت العامة، ومن خالل الصدق البنائي في  0.64الرياضيات و
 ات مع العوامل التي تنتمي إلييا.ارتباط فقرات االختبار مع الدرجة الكمية وارتباط الفقر 

 0.86دت دراسة )الكوفحي( دراستنا من خالل مؤشرات الصدق التالزمي بكما أي     
االختبار درجات بين  0.81لينون ومعدالت الصف السابع، و -بين درجات اختبار اوتيس
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بين درجات االختبار ومعدالت الصف التاسع، ومن  0.79وومعدالت الصف الثامن 
دالة إحصائيا بين فقرات االختبار خالل الصدق البنائي حيث جاءت معامالت االرتباط 

 والعوامل التي تنتمي الييا وبين فقرات االختبار والدرجة الكمية.
:الثبات  

  التطبيق: إعادةالثبات عن طريق  -1
دال إحصائيا عند  0.71قدر معامل الثبات بعد عممية التطبيق لمعينة الكمية ب      

ية األربعة دالة إحصائيا تتراوح مابين  ، وجاءت معامالت الثبات لممستويات الدراس0.05
 وىي قيم جيدة تؤشر عمى تمتع االختبار بالثبات. 0.81إلى  0.39

التحقق من الثبات عن طريق التجزئة النصفية: -2  
لمعينة الكمية وىي قيمة جيدة، كما  0.75قدر معامل الثبات لمتجزئة النصفية ب      

، وبعد تصحيح 0.75و  0.53الدراسية األربعة بين تراوحت معامالت الثبات لممستويات 
براون وغوتمان، أصبحت كل المعامالت -معامل الثبات عن طريق معادلتي سبيرمان

أو بالنسبة لممستويات الدراسية  0.86جيدة سواء بالنسبة لمعينة الكمية حيث أصبحت 
-ار أوتيسمؤشر قوي عمى تمتع اختب ، وىذا0.83و  0.69ربعة حيث انحصرت بين األ

 لينون بالثبات.
:)KR20 )التحقق من الثبات عن طريق معادلة كيودر ريتشاردسون  -3   

لمعينة الكمية وىي قيمة جيدة،  0.85إن قيمة معامل الثبات االتساق الداخمي كانت      
 ، وىذا0.83و  0.66كما تراوحت معامالت الثبات لممستويات الدراسية األربعة بين 

 ومنو يمكن الوثوق في نتائجو. لينون بالثبات،-مؤشر قوي عمى تمتع اختبار أوتيس
 

إن مؤشرات الثبات الجيدة في دراستنا أيدتيا نتائج الدراسات التي قام بيا )الغامدي(،      
أما بالنسبة  0.89و 0.82حيث تراوحت معامالت الثبات عن طريق اعادة التطبيق بين 
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فقد  GUTTMANطريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة "غتمان" لمعامالت الثبات عن 
، أما بالنسبة لمعامالت ثبات االتساق الداخمي عن طريق 0.66و 0.60تراوحت بين 

 .0.87و 0.85فقد تراوحت بين  (KR20)معادلة "كيودر ريتشاردسون" 
الزىرني ) لدراسات (KR20)كما أيدت مؤشرات الثبات االتساق الداخمي عن طريق      

، حيث كانت عمى والدرابسة وزكري والكوفحي( نتائج دراستنا الحاليةومشاط 
( بينما جاءت مؤشرات الثبات عن طرق 0.90-0.84-0.89-0.81-0.84التوالي)
والدرابسة وزكري( مؤيدة لدراستنا وكانت النصفية لدراسات)الزىرني ومشاط  التجزئة
نسبة لمؤشرات الثبات عن طريق إعادة ( أما بال0.74-0.89-0.78-0.74كالتالي)

-0.81التطبيق لدراسات )مشاط والكوفحي( فكانت داعمة لنتائج دراستنا وكانت كالتالي) 
0.92.) 

 خصائص مفردات االختبار:
تم استخراج الخصائص اإلحصائية لممفردات، حيث قدر المتوسط الحسابي لمعينة      

، والوسيط أكبر من المنوال الذي قدر 29أكبر من الوسيط الذي قدر ب 30.53الكمية ب
التوزيع موجب االلتواء، ولكنو يقترب من التماثل الن قيمة معامل  أن، وىذا يعني 28ب

االختبار مفرداتو متوسطة  أنن الصفر، وىذا يعني وىي تقترب م 0.50االلتواء تساوي 
وىو أصغر  0.12 -االلتواء معتدل نسبيا، بينما قدر معامل التفرطح ب  أنالصعوبة بما 

، وبيذا يعتبر المنحنى متفرطح الن المنحنى المعتدل يكون معامل تفرطحو يساوي 3من 
ذا كان أصغر من 3 فيو مدبب، وىذا ما  3فيو متفرطح أما إذا كان أكبر من  3، وا 

 102.6، وبتباين قدره 56يفسر تشتت بياناتو عمى كامل قاعدة المنحنى بمدى قدره 
 . 10.10وانحراف معياري قدره 
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                                                                                                مؤشر الصعوبة: -1
 1شر الصعوبة لمفقرة ؤ ، حيث كان م0.14و 0.81الصعوبة بين تراوحت مؤشرات  -

، وىذا مؤشر قوي عمى تناقص 0.17قدر المؤشر ب 80وبالنسبة لمفقرة  0.81يقدر ب
مستوى السيولة من أول فقرة إلى أخرىا، وىذا ما يفسر تدرج االختبار في الصعوبة من 

ل التالميذ في اإلجابة عنيا، األسيل إلى األصعب، كما نالحظ انو ال توجد أي فقرة، فش
الختبار توجد أي فقرة نجح التالميذ في اإلجابة عنيا، ليذا نقول أن كل فقرات ا كما ال

( تقدر 0.75بالنسبة لمستوى السنة األولى، فان نسبة )فئة أكثر من، صالحة لمقياس
 الى 0.25% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة، بينما تقدر فئة ) 01.25ب

% وىي نسبة تعبر عن المستوى المتوسط لمفقرات التي تقارب  56.25( بنسبة 0.75
%  42.50( بنسبة 0.25% وىو مؤشر عمى جودة االختبار وتقدر فئة )أقل من 60

فقرا ت االختبار تنحو  أنوىي نسبة كبيرة تعبر عن ارتفاع مستوى الصعوبة، كما 
%، ونفسر ذلك عمى محدودية 15وز % نحو الصعوبة التي ال يجب أن تتجا 43بنسبة

 إلىاالستعدادات المدرسية خاصة عمى المستوى االستداللي عند ىذا المستوى التي مردىا 
 نقص النضج العقمي.                                                            

% وىي  03.75( تقدر ب0.75بالنسبة لمستوى السنة الثانية، إن نسبة )فئة أكثر من -
، بينما تقدر فئة األولىنسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة وىو مرتفع مقارنة بالسنة 

% وىي نسبة تعبر عن المستوى المتوسط لمفقرات  71.25( بنسبة 0.75 الى 0.25)
( بنسبة 0.25% وىو مؤشر عمى جودة االختبار، وتقدر فئة )أقل من 70التي تقارب 

ن ارتفاع مستوى الصعوبة وىو منخفض مقارنة بالسنة % وىي نسبة تعبر ع 25.00
% نحو الصعوبة التي ال يجب أن تتجاوز  25، وان فقرا ت االختبار تنحو بنسبةاألولى
%، كما نسجل تدرجا في الصعوبة من السنة األولى إلى السنة الثانية وىذا مؤشر 15

 عمى صدق بناء االختبار من الناحية النظرية.         
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% وىي  06.25( تقدر ب0.75سبة لمستوى السنة الثالثة، فان نسبة )فئة أكثر منبالن -
نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة وىو مرتفع مقارنة بالسنة الثانية، بينما تقدر فئة 

% وىي نسبة تعبر عن المستوى المتوسط لمفقرات  67.50( بنسبة 0.75 الى 0.25)
( بنسبة 0.25ة االختبار، وتقدر فئة )أقل من% وىو مؤشر عمى جود 70التي تقارب 

% وىي نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى الصعوبة وىو منخفض مقارنة بالسنة  26.25
% نحو الصعوبة التي ال يجب أن  26 الثانية، كما أن فقرا ت االختبار تنحو بنسبة

 إلىة %، كما نسجل تدرجا في الصعوبة من السنة األولى إلى السنة الثاني15تتجاوز 
  من الناحية النظرية.         السنة الثالثة وىذا مؤشر عمى صدق بناء االختبار

% وىي  10( تقدر ب0.75بالنسبة لمستوى السنة الرابعة، فان نسبة )فئة أكثر من -
نسبة تعبر عن ارتفاع مستوى السيولة وىو مرتفع مقارنة بالسنة الثالثة، بينما تقدر فئة 

% وىي نسبة تعبر عن المستوى المتوسط لمفقرات، وىو  70بة ( بنس0.75 الى 0.25)
% وىي نسبة تعبر  20( بنسبة 0.25مؤشر عمى جودة االختبار، وتقدر فئة )أقل من

عن ارتفاع مستوى الصعوبة وىو منخفض مقارنة بالسنة الثالثة، وأن فقرا ت االختبار 
، كما نسجل تدرجا في %15% نحو الصعوبة التي ال يجب أن تتجاوز  20 تنحو بنسبة

الصعوبة من السنة األولى إلى السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلى السنة الرابعة وىذا 
          مؤشر عمى صدق بناء االختبار من الناحية النظرية.

                                                                                                 مؤشر التمييز: -2 
عمى أدنى تمييز 20وقد تحصمت الفقرة  1و  0.38تراوحت قيم مؤشرات التمييز بين  -
، وىذا ما يؤشر عمى قدرة 1كبر تمييز بقيمةأفقرة عمى  26، بينما حصمت 0.38ب

 رة لفقرات االختبار.التمييز الكبي
%، بينما قدرت  85( لمعينة الكمية قدرت ب0.70بالنسبة لمؤشرات فئة )أكثر من  -

%، واستنادا الى المعايير التي تفسر مؤشر  13.75( ب0.70-0.40مؤشرات فئة )
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جل الفقرات  أن% وىو ما يؤشر عمى 98.75تقدر  0.40من أكثرالتمييز فان المؤشرات 
(، يعتبر مؤشر تمييزىا البأس 20تتمتع بمؤشر جيد لمتمييز، بينما ىناك فقرة واحدة )فقرة

 ن تتمتع بمستوى جيد لمتمييز. لينو -أن كل فقرات اختبار أوتيس إلىبو، ومنو نخمص 
 

لينون -الخاصة بخصائص مفردات اختبار أوتيسمؤشرات الجيدة في دراستنا الإن      
من  %70كانت (، حيث زكري –مشاط  -الزىرانينتائج الدراسات التي قام بيا )أيدتيا 

فقرات االختبار متوسطة الصعوبة وتراوحت معامالت الصعوبة بالنسبة لدراسة)الكوفحي( 
، كما أيدت مؤشرات التمييز ليذه الدراسات نتائج دراستنا حيث كان 0.60و 0.36بين 

-فقرات وىذا ما توصمت اليو دراسات )الزىرانيالمن  %53ىناك مستوى جيد لمتمييز ل
الكوفحي( فقد جاءت مؤيدة لنتائج دراستنا حيث -زكري(، أما بالنسبة لدراسات )مشاط

بالنسبة  0.43و 0.41بالنسبة لدراسة )مشاط( وتراوحت بين  0.72و 0.59تراوحت بين 
   لدراسة )الكوفحي(.

 المعايير:
لينون، -عمى اختبار اوتيس إجاباتيمفي  واإلناثمن وجود فروق بين الذكور  التأكدبعد  -

والرابعة، ورغم عدم تحقق الفروق  الثانيةاألولى و بالنسبة لمعينة الكمية ومستويات السنة 
راسية الموافقة قمنا باستخراج المعايير حسب المستويات الد فإننا، الثالثة بالنسبة لمسنة

سنة، السنة الثالثة لفئة 13سنة، السنة الثانية لفئة  12نة األولى لفئةالسلمفئات العمرية )
(، وتمثمت واإلناث( وكذلك حسب الجنس )الذكور سنة15السنة الرابعة لفئة  سنة،14

 المعايير في الدرجة الزائية والدرجة التائية ودرجة الذكاء االنحرافية والمئينات. 
 86فان متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو  ،(رذكو )بالنسبة لمسنة األولى متوسط  -

  .9ىووانحرافيا المعياري 
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 90، فان متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو (إناث)بالنسبة لمسنة األولى متوسط  -
 .12وانحرافيا المعياري ىو 

 100ط درجات الذكاء االنحرافية ىو، فان متوس(ذكور)بالنسبة لمسنة الثانية متوسط  -
 .14المعياري ىو انحرافياو 
 100ط درجات الذكاء االنحرافية ىو، فان متوس(إناث)بالنسبة لمسنة الثانية متوسط  -

 .13وانحرافيا المعياري ىو
 101، فان متوسط درجات الذكاء االنحرافية ىو(ذكور)بالنسبة لمسنة الثالثة متوسط  -

 .15وانحرافيا المعياري ىو 
ط درجات الذكاء االنحرافية ، فان متوس(إناث)بالنسبة لمسنة الثالثة متوسط  -
 .15وانحرافيا المعياري ىو 103ىو
 10ط درجات الذكاء االنحرافية ىو ، فان متوس(ذكور)بالنسبة لمسنة الرابعة متوسط  -

 .15وانحرافيا المعياري ىو 
توسط درجات الذكاء االنحرافية ، فان م(إناث)بالنسبة لمسنة الرابعة متوسط  -
 .15حرافيا المعياري ىو وان113ىو

الختبار  األربعةممستويات الدراسية لدرجات الذكاء االنحرافية الخاصة ببيانات الكل 
 111، تقترب من بيانات التوزيع االعتدالي الذي متوسطو الحسابي لينون-أوتيس

 .     16وانحرافو المعياري 
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 خالصة الدراسة :
 

لمقدرة العقمية، المستوى المتوسط  "لينون-أوتيس"تقنين اختبار  إلىىدفت ىذه الدراسة      
-21)عمى تالميذ التعميم المتوسط لوالية سيدي بمعباس لمفئات العمرية  ،(j) الصورة

    60 سنة(، حيث تم اختيار عينة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة من21
ذات طابع شبو حضري، واثنتان  أخرىمتوسطات، اثنتان منيا ذات طابع حضري، اثنتان 

مستويات دراسية )السنة  61تمميذ من  2211مجموع العينة  وقد بمغذات طابع ريفي، 
تمميذ، السنة  111تمميذ، السنة الثالثة ب 172انية بتمميذ، السنة الث 111ب األولى

 .تمميذ( 336الرابعة ب 
ية التي أعدىا وقننيا أسئمة الدراسة قام الباحث بتوفير النسخة العرب عمى ولإلجابة    

م، وىذا بعدما تعذر عمى الباحث 1662 الاامدي عمى البيئة السعودية سنة عمي عبد اهلل
ة لالختبار بالماة االنجميزية، حيث تم تعديل بعض الفقرات الحصول عمى النسخة األصمي
 2211وقد تم تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة المقدرة ب التي توافق البيئة الجزائرية،

تمميذ،  212التطبيق عمى عينة جزئية قدرت ب إعادةتمت  أسبوعينمرور  تمميذ، وبعد
عمى العينة الجزئية، بعد ذلك تم تحميل  كما تم تطبيق اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة

 وقد تم التوصل الى النتائج التالية3 (amos)و (spss)بيانات الدراسة باستخدام برنامج 
لينون بدرجة جيدة من الصدق، دلت عميو نتائج الصدق -أوتيس يتمتع اختبار -2

 صدق االتساق الداخمي، الصدق التالزمي، الصدق التمييزي.العاممي، 
عن طريق  لينون بدرجة جيدة من الثبات، دلت عمييا النتائج-يتمتع اختبار اوتيس -1

عادة التطبيق والتجزئة النصفية. (KR20) االتساق الداخمي بواسطة  وا 
ت عمييا مؤشرات لينون بدرجة جيدة من الفعالية، والتي دل-تتمتع فقرات اختبار أوتيس -3

 ز.الصعوبة والتميي
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 توصيات :ال

 في ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، يمكن اقتراح التوصيات اآلتية:     

 يف االختبار في كل مستوياته عمى البيئة الجزائرية.القيام بمحاولة لتكي -

لينون كأحد األدوات األساسية في تشكيل مممح التمميذ، في -استخدام اختبار أوتيس -

 عممية التوجيه المدرسي. إطار

لينون  لمكشف عن المتفوقين وذوي صعوبات التعمم -استخدام اختبار أوتيس -

 البيداغوجيين.هم من طرف األخصائيين النفسيين و األكاديمية، حتى يسهل التكفل ب

لينون لمتنبؤ بتحصيل التالميذ العام وخاصة مادتي الرياضيات -اختبار اوتيس استخدام -

 والمغة العربية.

لينون كمقياس أساسي في إعداد األفواج التربوية وهذا حتى -استخدام اختبار اوتيس -

 نحصل عمى أفواج متجانسة من ناحية القدرات العقمية.

ار وتفسير نتائجه، وهذا حرصا عمى والمعممين عمى تطبيق االختب األساتذةتدريب  -

مصداقية التقويم في إطار عممية التشخيص الدقيقة والموضوعية لمقدرات، والرفع من 

 التربوي لمتالميذ. األداء
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، 4، طالتقويم النفسي(: 1999أبو حطب، فؤاد وعثمان، سيد وصادق، أمال ) -1

 نجمومصرية. القاىرة، المكتبة األ
السيكومترية لمصورة المعايير والخصائص (: 1994الشديفات، غسان عمي متروك ) -2

، الجامعة لينون لمقدرة العقمية الصورة ج المرحمة االبتدائية-المعربة من مقياس أوتيس
 األردن. -األردنية، عمان

لينون لمقدرة -تقنين اختبار أوتيس(: 2002الشكري، حمود بن عبد اهلل بن سالم ) -3
، رسالة محافظة مسقطالعقمية المستوى االبتدائي األول الصورة ك عمى عينة من 

 ماجيستير، جامعة السمطان قابوس، سمطنة عمان.
، 5، طسيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء(: 2014الشيخ، سميمان الخضري ) -4

 عمان، دار المسيرة.  
، العين، دار الكتاب 1، طاختبار القدرات العقمية(: 1999الطريري، عبد الرحمن ) -5

 الجامعي. 
، 4، طالمدخل إلى البحث في العموم السموكية(: 2006العساف، صالح محمد ) -6

 الرياض، مكتبة العبيكان.  
لينون لمقدرة العقمية -تقنين اختبار أوتيس(: 2001الغامدي، عمي عبد اهلل أحمد ) -7

المستوى المتوسط الصورة ج عمى طالب المرحمة المتوسطة في منطقتي الباحة وعسير 
 ، رسالة ماجيستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.عربية السعوديةبالمممكة ال

الخصائص السيكومترية لصورة معدلة لمبيئة االردنية (: 1997الكوفحي، أروى  ) -8
، جامعة اليرموك، لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط الصورة ج-من اختبار اوتيس

 .األردن

 المراجع بالمغة العربية
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دالالت صدق وثبات صورة معدلة لمبيئة (: 1990المحاسنة، إبراىيم عبد اهلل ) -9
، لينون لمقدرة العقمية المستوى االبتدائي الثاني الصورة ك-األردنية الختبار أوتيس

 األردن.-رسالة ماجيستير، جامعة اليرموك
ورة المعايير والخصائص السيكومترية لص(: 1997المحاسنة، فراس محمود عمي ) -10

، لينون لمقدرة العقمية المستوى المتقدم الصورة ج-معدلة لمبيئة األردنية الختبار أوتيس
 األردن.-جامعة اليرموك

مقياس الذكاء االجتماعي بناؤه وخواصو (: 2005المغازي، إبراىيم محمد ) -11
 ، جامعة االسكندرية.1، مجمة كمية التربية، المجمد الخامس عشر العددالسيكومترية

، اإلسكندرية، المكتب 1، طالقياس والتقويم التربوي (: 2008أبوغريبة، أحمد )  -12
 الجامعي الحديث.

، ترجمة أ.د صالح الدين القياس النفسي(: 2015آن انستازي وسوزانا اربينا ) -13
 ، عمان، دار الفكر.1محمود عالم، ط

قنين اختبار ت(: 2010بني عطا، زايد صالح وحجازي، تغريد عبد الرحمن ) -14
، لينون لمقدرة العقمية المستوى التمييدي الثاني الصورة ك في البيئة األردنية-أوتيس

 جامعة اليرموك، األردن.
، 1، طالتحميل العاممي االستكشافي والتوكيدي(: 2012تيغزة، أمحمد بوزيان ) -15

 عمان، دار المسيرة.
القياس والتقويم في عمم النفس (: 1989ثورندايك، روبرت وىيجن، إليزابيث ) -16

، عمان، مركز الكتب 4،ترجمة عبد اهلل زيد الكيالني وعبد الرحمن عدس، طوالتربية
 األردني.

، األردن، 1، طعمم نفس الذكاء العصف الذىني(: 2011حسنين، إبراىيم جابر ) -17
 دار غيداء لمنشر والتوزيع.
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، إتقان القياس النفسي الحديث: (2013رينولدز، سيسيل وليفقنستون، رونالد ) -18
 ، عمان، دار الفكر.1ترجمة أ.د صالح الدين محمود عالم، ط

لينون -الخصائص السيكومترية الختبار اوتيس(: 2011زكري، عمي بن محمد ) -19
لمقدرة العقمية مقدرة وفق القياس الكالسيكي ونموذج راش لدى طمبة المرحمة المتوسطة 

رسالة لنيل درجة دكتوراه، جامعة أم القرى، المممكة العربية  ،بمحافظة صبيا التعميمية
 السعودية.

أثر اختالف حجم العينة غمى فحص الثباتية الختبار (: 2012زكري، عمي محمد ) -20
، رسالة الخميج العربي لينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط الصورة ج-أوتيس
 عودية.المممكة العربية الس-، جامعة نجران131العدد
حساب الخصائص السيكومترية الختبار الذكاء (: 2015شيرزاد، ميدي ) -21

، رسالة ماستر، جامعة الجياللي اليابس بسيدي لممصفوفات المتتابعة العادي لجون رافن
 بمعباس، الجزائر.

، الكويت، مجمس النشر 1، طقياس الشخصية(: 1996عبد الخالق، أحمد محمد ) -22
 ويت.العممي لجامعة الك

، القاىرة، المكتبة 1، طالمرجع في القياس النفسي(: 2004إسماعيل، بشرى ) -23
 االنجمومصرية.

، القاىرة، دار 3، طالقياس النفسي النظرية والتطبيق(: 1998عبد الرحمن، سعد ) -24
 الفكر العربي.

الخصائص السيكومترية لصورة أردنية (: 1997عريقات، زياد عمي عريقات ) -25
لينون لمقدرة العقمية، المستوى العالي الصورة ك ومدى مطابقة فقراتيا -الختبار اوتيس

 ، رسالة ماجيستير، جامعة اليرموك، األردن .لنموذج راش
القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو (: 2000عالم، صالح الدين محمود ) -26

 كر العربي. ، القاىرة، دار الف1،طوتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة
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، االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية(: 2014عالم،صالح الدين محمود ) -27
 ، عمان، دار الفكر.4ط

 ، القاىرة، المكتبة األنجمو مصرية.6، طالقياس النفسي(: 2007فرج، صفوت ) -28
لينون لمقدرة المدرسية -تقنين اختبار أوتيس(: 2014قصاب، ريم نصر ) -29

لثامنة( دراسة سيكومترية لممستوى المتقدم عمى عينة من الطمبة في مدينة )الطبعة ا
 سوريا.-، دمشق112، المجمة التربوية العددحماة
بعض االتجاىات (: 1997مراد، صالح أحمد وعبد الغفار، محمد عبد القادر ) -30

الوالدية كما يدركيا األبناء والتحصيل والذكاء لمتالميذ ذوي المشاكل السموكية والتالميذ 
( 1997من كتاب عمم النفس الفارق )محمد عبد الغفار،العاديين في المرحمة اإلعدادية، 

  ، القاىرة، المكتبة االنجمومصرية.2، ط195ص
لينون لمقدرة العقمية المستوى -اوتيستقنين اختبار (: 2009مشاط، سارة ) -31

، رسالة المتوسط الصورة ج عمى عينة من طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة جدة
 ماجستير، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية.

، الجزائر، 1، طالقياس النفسي وتصميم أدواتو (: 2007معمرية، بشير ) -32
 منشورات الخبر.

دالالت صدق وثبات صورة معدلة لمبيئة (: 1979اىيم محمد عيسى )يعقوب، إبر  -33
، لينون لمقدرة العقمية المستوى االبتدائي األول الصورة ج-األردنية الختبار أوتيس

 األردن.-رسالة ماجيستير، الجامعة األردنية، عمان
األساليب اإلحصائية في (: 2015األسدي، سعيد جاسم وفارس، سندس عزيز ) -34
 ، عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع.1، طوثالبح
دالالت صدق وثبات صورة معدلة لمبيئة (: 1988يعقوب، منصور محمد عيد ) -35

، لينون لمقدرة العقمية المستوى االبتدائي األول الصورة ك-األردنية الختبار أوتيس
 رسالة ماجيستير، جامعة اليرموك، األردن.
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، 2، طالسموك اإلنساني تحميل وقياس المتغيرات(: 1977) سعد ،عبد الرحمن -36
 مكتبة الفالح.، الكويت

، الكويت، دار الكتاب 1، طقياس الشخصية(: 2000األنصاري، بدر محمد ) -37
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الخصائص السيكومترية لصورة معدلة لمبيئة (:  1998الدرابسة، رياض احمد ) -38
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دور الذكاءات المتعددة في التنبؤ بنمط القيادة (: 2012الديحاني، سمطان غالب ) -39
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، المجمة لينون لمقدرة العقمية  -المرساوية عمى دقة المعادلة العمودية الختبار أوتيس
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-الخصائص السيكومترية الختبار اوتيس(: 2010الزىراني، محمد بن راشد ) -41

، مجمة كمية التربية لينون لمقدرة العقمية لدى طمبة المرحمة المتوسطة بمحافظة القنفذة
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 تحكيمالاستمارة  :)أ(ملحق

 البحث العلميوزارة التعليم العايل و 

 مستغاًل –جامعة عبد احلميد بن باديس 

 قسم علم النفس -واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 

حتليل ادلعطيات بعنوان" تقنني اختبار دة دكتوراه ختصص القياس النفسي و خترج لنيل شهايف إطار اجناز رسالة      

، قام الباحث باستخدام النسخة العربية ادلقننة على "  jلينون للقدرة العقلية ادلستوى ادلتوسط الصورة -أوتيس

التعديل يف بعض مفردات قد استدعى ذلك محد الغامدي، و أالبيئة السعودية من طرف الدكتور علي عبد اهلل 

مدى صدق العبارة الرأي يف  إبداءباالطالع عليها و توافق البيئة اجلزائرية ، لذلك أرجو التكرم  حىتالبنود 

( يف اخلانة اليت تروهنا مناسبة إلجابتكم وىذا حىت حنقق نتائج صادقة ×سالمتها اللغوية، وذلك بوضع عالمة )و 

 .وشكرا للبحث

 معلومات عامة :
  

 امعــــــــــــة :اجلاألستـــــــــــــــاذ   :                                         -1
 
 التخـــــــصص  :         -2
 
 ادلؤىل العلمـي  :     -3

 المالحق



 

 
 

210 

 
 

رقم الفقرة يف 
ختبار اال  

 الفقرة
نسبة  العبارة

صالحية 
 ادلعدلة األصلية العبارة

5 

 –ينتمي اىل ) السفينة أي من الكلمات التالية 
(  : ......... -سيارة نقل –الدراجة اذلوائية   

 اخلط  -ج     كفره -قطار        ب –أ 
 عربة يد  -سرعة       ىـ  -د  السريع    

بقار  كفره   

  الطريق السريع اخلط السريع

6 
: إىل) الطعام(  مثل ) احملرك (   إىلاجلسم   

الوقود       -ج   كة    احلر  -ب       العجالت -أ
 النار -ىـالدخان          -د

  حاجة اجلسم اجلسم

  حاجة احملرك احملرك

14 

 كلمة عكس لكلمات التالية يعتربأي من ا
  (:صدفة)
غري معروف        -جغري مرتبط     -الزم     ب -أ
 واثق -متفق عليو        ىـ -د

 

 متفق عليو

 

دمقصو   
 

21 

مت تشكيلها  قطعة من الصلصال،يوجد مع امحد 
على شكل مكعب فإذا قام بتحويلها إىل شكل  

؟فماذا سيحدث لوزن ىذه القطعة وحجمها كرة  
يزداد الوزن  -وزن ويزداد احلجم.بينقص ال -أ

 ينقص كالمها.-ديزداد كالمها. -.جوينقص احلجم
كالمها ال يتغري  .  -ىـ   

لالصلصا (الطني)الصلصال    

من واحلجيزداد الوز  يزداد كالمها   

اينقص كالمه ماحلجو  نينقص الوز     

 كالمها ال يتغري
 نيتغري الوز  ال

 واحلجم
 



 

 
 

211 

23 

س ( بالنسبة إىل ) األرض ( مثل ) الشم 
                              :بالنسبة إىلاألرض( )

           الكون      -ج    الدوران    -ب    القمر   -أ
 ادلدار -ىـ  النجوم     -د

 

رادلدا  

 

 الفلك
 

25 

 إىلكان أمحد متجها حنو الشمال و سار   إذا
اليمني مث سار  إىل، مث استدار خطوة واحدة األمام

 اآلن، فانو مرة ثانيةاليمني  إىلخطوتني مث استدار 
                                         :متجو حنو

        الشمال -ج  الغرب   -ب   الشرق  -أ
ال ميكن حتديد اجتاه امحد بناء  -ىـ    اجلنوب  -د

 على ادلعلومات ادلعطاة

 

 استدار

 

 دار
 

33 

  :مثل )األول( بالنسبة إىل بالنسبة إىل الياء األلف
  األكرب     -ج    األخري     -ب    الثاين   -أ

األبعد  -حروف ىجائية       ىـ -د    

  احلرف أ األلف

  احلرف ي الياء

األولكلمة  األول   

34 

–فراشة –سعاد ) رتبنا الكلمات التالية إذا
فان  مجلة مفيدة لعمل(صفراء -كبرية  –أمسكت

:كلمة يف اجلملة ىو  آخربو  تبدأاحلرف الذي   
 ف -ىـب      -ص  د  -أ   ج -ك  ب -أ

  لتكوين لعمل

38 

شوكة  مثل )حد السكني( النصل إىلالسكني 
: إىل الطعام  

      اجلاروف -ج     العصا   -ب     ادللعقة   -أ
 السنان -ىـ  الطريق       -د

  ادلشط شوكة الطعام

  اجملراف اجلاروف

  لتكوين لعملعما  –زيادة  –رتبنا الكلمات التالية ) الناس  إذا 41
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يأكلون ( . –معظم  –ىو  –ضروري  –  
لعمل مجلة مفيدة فان احلرف الذي تبدأ بو أول  

اجلملة ىو :كلمة يف   
م  -ىـ ع     -ض    د -ز    ج -ن   ب -أ  

44 

قية الكلمات يف ما الكلمة اليت ال تتوافق مع ب
:اجملموعة التالية  

     ىبا -يف الداخل        ج -خمرج       ب -أ
مدخل -يف اخلارج            ىـ -د     

  يأيت ىبا

77 
كان ترتيب امحد ىو اخلامس من طريف الطابور   إذا

؟فكم طفال يوجد يف ىذا الطابور  
12 -ىـ  11 -د   13 -ج   9 -ب  5 -أ  

  الطابور  )الصف( الطابور
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   jلينون للقدرة العقلية المستوى المتوسط الصورة -اختبار أوتيس          (:بملحق)

   (فتاح التصحيحرقة اإلجابة ومو مع )                                    

  الرحمن الرحٌم هللالبسم 

  الصحٌحة مقابل المثال اإلجابةاقرأ األسئلة المحلولة التالٌة ، حٌث ظللت الدائرة السوداء وهً  تعلٌمات :

 األمثلة التدرٌبٌة :

بالنسبة الى  :  (األذن) مثل كلمة   النظر( ) كلمة إلىبالنسبة  كلمة العٌن( : 1المثال )  

الخد -األنؾ      ه -الكالم          د -السمع          ج -ب        الرأس -أ  

    هـ                     دج                                       ب                 أ              

     

   

هً ) ب ( السمع ظللت الدائرة تحت الرمز ) ب ( ـً مكان االجابة المقابلة للمثال .اإلجابة الصحٌحة   

الثالثة. األقالمدنانٌر ، ـكم ثمن  10كان ثمن القلم الواحد  إذاأقالم ،  3( : اشترى ولد 2المثال )  

ال شًء -ـه      دٌنار   40 -د         دٌنار 35 -ج          دٌنار 25 -ب        دٌنار 20 -أ  

        د               ج    أ                 ب                                                                                 هـ   

   

هً ) هـ (  أي ال شًء    ـاإلجابة، لذا اإلجابات ، و هو ؼٌر موجود ضمندٌنار 30الجواب الصحٌح 

 مما ذكر لذلك ظللت الدائرة تحت الرمز ) هـ ( المقابل للمثال .

( : 3المثال )   

:بالشكل          بالشكل                           مثل عالقة الشكل            عالقة الشكل 

د     هـ  ج          أ  ب 

      

د                      ج              ب                         أ                     هـ     

     

 

  الجواب الصحٌح هو ) أ (  لذلك ظللت الدائرة المقابلة للمثال تحت الرمز ) أ (
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ال .ؤالصحٌحة لكل س اإلجابة( ظلل 1  

بقلم الرصاص . اإلجابات( ظلل جمٌع 2  

( ٌجب تظلٌل الدائرة بشكل كامل .3  

. بالممحاةالسابقة  اإلجابةمسح  تأكد من  اإلجابةأردت تؽٌٌر  إذا( 4  

على أكبر عدد ممكن منها  اإلجابةسؤال ـً االختبار علٌك محاولة  80( لدٌك  5

. اإلجابةدقٌقة بعد السماح ببدء  50بشكل صحٌح ، و الوقت المسموح  به   

( ال تضٌع وقتا كثٌرا ـً اإلجابة على السؤال الواحد .6  

( ال تجب على السؤال بالتخمٌن .7  

( عالمتك ستكون عدد األسئلة المجابة بشكل صحٌح .8  

( إذا أنهٌت اإلجابة على األسئلة قبل الوقت المحدد ، راجع أجوبتك مرة أخرى و 9

 تأكد أن عدد اإلجابات مطابق لعدد األسئلة .

 ابدأ امك ، ثم( أقلب دـتر االختبار بحٌث تكون الصفحة األولى من األسئلة أم10

 باإلجابة عندما ٌطلب منك ذلك .

 



 

 
 

215 

 أجب على األسئلة التالٌة :

المدرسة بدون تالمٌذ مثل الكتاب بدون : (1  

ـهرس -أرقام              هـ -ؼالؾ             د -صفحات      ج -صور        ب -أ  

................................................................................................................... 

الرسوم ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن : (2  

 

.................................................................................................................... 

حفلة مكونة من رجل و زوجته و اثنٌن من أوالدهم و زوجات أوالدهم ، وكان لكل واحد من أوالدهم ( 3

  ؟فلة أربعة أطفال ، ـكم عدد األشخاص الذٌن كانوا ـً الح

14 -هـ              13 -د            12-ج            8 -ب              7 -أ  

....................................................................................................................  

 

................................................................................................................... 

.................. (  : -سٌارة نقل –الدراجة الهوائٌة  –أي من الكلمات التالٌة ٌنتمً الى ) السفٌنة  (5  

عربة ٌد  -سرعة       هـ   -السرٌع     دالطرٌق   -قارب     ج -قطار        ب –أ   

) الطعام ( مثل حاجة ) المحرك (  الى : إلىحاجة الجسم ( 6  

النار -الدخان               هـ -الوقود           د -الحركة           ج -العجالت         ب -أ  
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( ؟،  5،  7،  9،  7،  5،  3،  1التالٌة ٌوجد رقم ناقص )  األرقامـً سلسلة  (7  

(  : ؟اختر مما ٌلً الرقم المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام  )  

8  -هـ               7  -د                 6 –ج                3 -ب             1 -أ  

....................................................................................................................  

الشخص الذي ٌكون متأكدا من أنه قادر على اتمام عمل ما ٌسمى :( 8  

شجاع  -واثق من نفسه       هـ   -ال ٌخاؾ       د  -ـخور        ج -ناجح         ب -أ  

...................................................................................................................  

 

.................................................................................................................... 

كلمة ) عام ( تعنً : (11  

وقتً  -صدـة            هـ -د       شهري  -منتظم         ج -سنوي           ب -أ  

................................................................................................................... 

مجموعة الحروؾ ـً المستطٌل مرتبة بطرٌقة معٌنة . (11  

 

 

 

( . ؟اختر مما ٌلً مجموعة الحروؾ المناسبة لتحل مكان عالمة االستفهام )   

ترم  -رمح          هـ   -حتم          د  -تمرح         ج  -تم            ب -أ  

.................................................................................................................... 

)كبٌر( بالنسبة  ) للشًء ( ٌقابلها ) عالً ( بالنسبة ل : (12  

الوزن -الثقٌل           هـ -الصوت           د –الصؽٌر         ج  -الناعم          ب -أ  

 

 حرمت          رمت            مت

  ؟تم               تمر             
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  ( . ؟،  80،  55،  35،  20، 10،  5ـً السلسلة التالٌة ٌوجد رقم ناقص ) ( 13

( . ؟اختر مما ٌلً الرقم المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام )   

110 -هـ           90 -د           60 -ج           40 -ب            25 -أ  

................................................................................................................... 

أي من الكلمات التالٌة  ٌعتبر عكس كلمة  ) صدـة ( : (14  

واثق -مقصود         هـ -ؼٌر معروؾ       د -ؼٌر مرتبط       ج -الزم      ب -أ  

....................................................................................................................  

كلمة ) شدٌد ( مثل كلمة ) ؼرٌب ( الى كلمة : إلىكلمة  ) جدٌد ( ( 15  

جمٌل  -ٌتٌم              هـ -بعٌد          د -قرٌب         ج -عرٌؾ          ب  -أ  

.................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................... 

ؼالبا  ( .  -اإلهمال    -تحدث    -ما    -الحرائق   -الكلمات التالٌة ) ٌسبب اذا رتبنا ( 17  

لعمل جملة مفٌدة ـان الحرؾ الذي نبدأ به أول كلمة ـً الجملة هو :      

غ -م              هـ  -ت               د  -أ            ج -ب              ب –أ   
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....................................................................................................................  

كلمة ) ٌانع ( تعنً :( 19  

له دخان -جمٌل             هـ -ناقص            د -أحمر           ج -ناضج             ب -أ  

....................................................................................................................  

 

.................................................................................................................... 

ٌوجد مع احمد قطعة من الصلصال ) الطٌن ( ، تم تشكٌلها على شكل مكعب ـإذا قام بتحوٌلها إلى ( 21

؟شكل كرة  ـماذا سٌحدث لوزن هذه القطعة و حجمها   

ٌزداد الوزن و ٌنقص الحجم . -ٌنقص الوزن و ٌزداد الحجم .                ب -أ  

ٌنقص الوزن و الحجم . -دٌزداد الوزن و الحجم .                        -ج  

ال ٌتؽٌر الوزن و الحجم  . -هـ  
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............................................................................................................... 

) الشمس ( بالنسبة إلى ) األرض ( مثل ) األرض( بالنسبة  إلى : (23  

الفلك -النجوم              هـ -الكون                د -لدوران             جا -القمر           ب -أ  

............................................................................................................... 

األرقام ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن :( 24  

  

 

 

 

( . ؟اختر مما ٌلً الرقم المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام  )   

32 -هـ                 24 -د               20 -ج            16 -ب                12 -أ  

.................................................................................................................... 

الٌمٌن ثم سار إلىخطوة واحدة ، ثم دار  األمام إلىكان أحمد متجها نحو الشمال و سار  إذا( 25  

متجه نحو : اآلنالٌمٌن مرة ثانٌة ، ـانه  إلىخطوتٌن ثم دار    

الجنوب     -الشمال                      د -الؽرب                ج -الشرق                ب -أ  

ال ٌمكن تحدٌد اتجاه احمد بناء على المعلومات المعطاة -هـ    

 

8          61      23  

 

؟         8           4  



 

 
 

220 

....................................................................................................................  

عكس كلمة ) ٌسٌل ( هو : (27  

ٌتسرب -ٌقطر           هـ  -ٌرتطم         د -ٌعود         ج -ٌتدـق         ب -أ  

.................................................................................................................... 

من العبارات التالٌة ٌعطٌك أـضل وصؾ للحصان :أي  (28  

ٌأكل اإلعشاب -حٌوان     هـ -سرٌع العدو       د -ٌجر األشٌاء      ج -كبٌر و قوي       ب -ا  

.................................................................................................................... 

( . 4،  ؟،  3،  6،  2،  4،  1،  2ً السلسلة التالٌة ٌوجد رقم ناقص  ) ـ( 29  

( . ؟اختر مما ٌلً الرقم المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام  )   

10  -هـ               8-د          7 -ج           5 -ب             3 -أ  

.................................................................................................................... 

الحرؾ  ) أ ( بالنسبة إلى الحرؾ ) ي (  مثل كلمة ) األول ( بالنسبة إلى :( 31  

األبعد  -حروؾ هجائٌة       هـ -د  األكبر     -األخٌر                   ج -الثانً              ب -أ  

 ...................................................................................................................  

دٌنار ( لكل دقٌقة  20) األولى ودٌنار ( للثالث دقائق  100كانت قٌمة مكالمة هاتفٌة )  إذا (31  

؟دقائق  6تبلػ قٌمة مكالمة مدتها ، ـكم  إضاـٌة  

دٌنار 160  -دٌنار             د180  -دٌنار            ج140 -دٌنار             ب120 -أ  

صحٌحة مما سبق إجابةٌوجد  ال  -هـ  

...................................................................................................................  

: بأنهالنجاح ٌوصؾ  إلىالرجل الذي ٌكاـح و ٌسعى  (32  

طموح -مساعد              هـ -مخلص             د -قنوع              ج -متعاون          ب -أ  
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ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن :الكلمات ( 33  

 

 

( . ؟اختر من الكلمات التالٌة الكلمة المناسبة لتحل مكانة عالمة االستفهام )   

مسؤول  -صعب             هـ -عامل             د -مكاـأة           ج -ـائدة              ب -أ  

....................................................................................................................  

صفراء ( لتكوٌن جملة مفٌدة ـان   -كبٌرة  –أمسكت  –ـراشة  –رتبنا الكلمات التالٌة ) سعاد  إذا( 34

كلمة ـً الجملة هو : آخربه  تبدأالحرؾ الذي   

ؾ -ب            هـ -د   ص            -أ             ج -ك           ب -أ  

.................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................  

ٌبدع -ٌشتاق الى   هـ -ٌعارض     د -ٌتردد    ج -ٌسرع      ب -أ عكس كلمة ) ٌكره ( هو :( 36  

.................................................................................................................... 

مجموعة الحروؾ ـً المستطٌل مرتبة بطرٌقة معٌنة  (37  

 

 

( .  ؟اختر مما ٌلً مجموعة الحروؾ المناسبة لتحل مكان عالمة االستفهام )    

ض طص  -ظ ض ص           هـ  -ص ط ظ           د -ص ط ض       ج -ض ص ط        ب -أ  

 

 

ٌلعب                جائزة              لعبة  

   ؟ٌعمل                                عمل

ج ح خ           ح خ د          ث ج ح    

         ؟            ش ص ض      س ش ص 
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:  إلىالنصل ) حد السكٌن ( مثل المشط  إلىالسكٌن ( 38  

السنان -الطرٌق           هـ  -المجرا ؾ           د -العصا            ج -الملعقة              ب -أ  

............................................................................................................... 

(  :  إنسانأي من الكلمات التالٌة صحٌح لوصؾ ) جد أي ( 39  

سنة   60عمره أكثر من  -شعره أبٌض                ج -ب            األقلله حفٌد واحد على  -أ  

له ابن -هـ                 أختله  -د   

.................................................................................................................... 

: أننستنتج  ـإنناأكبر من ) ج (   كانت ) أ (  أصؽر من ) ب (  و إذا( 41  

) ب ( اصؽر من ) ج (  -) ج ( اصؽر من ) ب (        ج -) ب ( أصؽر من ) أ (            ب -أ  

) ب ( تساوي ) ج (  -) ج ( أكبر من ) أ (        هـ -د  

....................................................................................................................  

ٌأكلون ( . –معظم  –هو  –ضروري  –عما  –زٌادة  –رتبنا الكلمات التالٌة ) الناس  إذا( 41  

 لتكوٌن جملة مفٌدة ـان الحرؾ الذي تبدأ به أول كلمة ـً الجملة هو :

م -هـ                    ع  -ض                  د -ز                   ج -ن                ب -أ  

.................................................................................................................... 

) الظهر ( مثل ) ؼروب الشمس ( الى : إلى)منتصؾ اللٌل ( ( 42  

اللٌل -النهار              هـ -د          الصباح    -المساء             ج -الفجر             ب -أ  

.................................................................................................................... 

الرسوم ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن( 43  

 

( و ٌكمل تسلسل الرسوم : ؟)  التالٌة ٌمكن أن ٌحل محل عالمة األشكالمن  أي  
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ما الكلمة التً ال تتواـق مع بقٌة الكلمات ـً المجموعة التالٌة : (44  

مدخل -ـً الخارج            هـ -ٌأتً       د -ـً الداخل        ج -مخرج       ب -أ  

............................................................................................................... 

سم ( ، ـكم  15سم  ( ، لٌصبح طولها )  2سم  (  و عرضها )  3اذا تم تكبٌر صورة طولها  ) ( 45

  ؟ٌكون  عرضها 

الشًء مما ذكر  -سم     هـ 10 -سم               د 9 -سم            ج 7.5 -سم           ب 5 -أ  

.................................................................................................................... 

اختر الكلمة التً تكمل الجملة التالٌة ـً أـضل صورة : (46  

سرٌع كانت ............ ـقد أوشك األوالد على الؽرق .التحذٌر عن وجود نهر  إشاراتالن   

واضحة -مهملة    هـ  -ؼٌر معروـة     د -ؼٌر واضحة      ج -ؼٌر موجودة        ب -أ  

.................................................................................................................... 

حوت (  -بقرة    -) خفاش  إلىالتالٌة ٌنتمً  األشٌاءأي من  (47  

سمكة -دجاجة           هـ  -ؼراب              د –نعامة          ج  -خروؾ         ب -أ  

....................................................................................................................  

ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن : األشكال (48  

 

(  و ٌكمل تسلسل الرسوم ؟ أي من األشكال التالٌة ٌمكن أن ٌحل محل عالمة )  

.................................................................................................................... 

التً تعمل بشكل سرٌع و جٌد تسمى : اآللة (49  

لٌةآ -مبتكرة        هـ -جٌدة            د -ـعالة      ج -سرٌعة         ب -أ  
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( ؟ ،  5،  4،  6،   3،  7،  2، 8ـً السلسلة التالٌة ٌوجد رقم ناقص )  (51  

( . ؟) اختر مما ٌلً الرقم المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام   

7 -هـ                6 -د                5 -ج                4 -ب                3 -أ  

............................................................................................................... 

اختر الكلمة التً تكمل الجملة التالٌة ـً أـضل صورة (51  

................. ـً االنجاز إلىلٌس الحظ تؤدي الممارسة و   

السرعة -الصعوبة        هــ  -االنتباه      د -الطرٌقة    ج -السهولة    ب -أ  

.................................................................................................................... 

: إلىالنسبة الى) الماء ( مثل ) الماء ( بالنسبة ) الثلج ( ب(  52  

العطش  -هـ         األرض -البخار       د -السائل       ج -التجمد         ب -أ  

.................................................................................................................... 

كلمة ) كبٌر(  تعنً : (53  

مجروح -مضطرب     هـ -كسول       د -ضخم       ج -ـارغ     ب -أ  

.................................................................................................................... 

بار (آلأي من العبارات التالٌة صحٌح لوصؾ جمٌع ) ا( 54  

حفرت باستخدام االت الحفر  -عمٌقة جدا              ج -تحتوي على بترول                 ب -أ  

لها قاع -تنتج الماء                           هـ -د  

.................................................................................................................... 

الرموز ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن : (55  

 

 

 

( : ؟ اختر من بٌن الرموز التالٌة الرمز المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام )  

. × -هـ(         ×.  -.        د(   - ×ج(           - ×ب(  .         0 - ×أ(    

   :0                        0  :                    : +0    + + 

؟                      -.  ×                          × -.        
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عكس كلمة ) ٌذبل (  هو : (56  

رٌُّخض  -ٌزهر         هـ -دٌصؿَّر -ٌقترب    ج -ٌكثر        ب -أ  

.................................................................................................................... 

( .  22،  ؟،  11،  7،  4،  2،  1ـً السلسلة التالٌة ٌوجد رقم ناقص ) ( 57  

( : ؟ )اختر مما ٌلً الرقم المناسب لٌحل مكان عالمة االستفهام   

20 -هـ        18 -د        17 -ج         16 -ب          14 -أ       

.................................................................................................................... 

: إلى( مثل ) واحد ( بالنسبة  أٌضا) ولكن  إلى) لٌس ـقط ( بالنسبة ( 58  

البدٌل   -الكل          هـ  -د           اآلخر -اثنان          ج -الشًء            ب -أ  

.................................................................................................................... 

رة :صو اـصلاختر الكلمة التً تكمل الجملة التالٌة ـً ( 59  

الخصبة ......................... نمو المحاصٌل . األرض  

تعجل من  -تشرؾ على      هـ  -تشارك ـً    د -تمنع         ج -تنظم        ب -أ   

.................................................................................................................... 

م ، ـإذا كان )عادل( أصؽر من )خالد(  1962م   و  ولد ) خالد (  سنة  1960ولد ) علً ( سنة  (61  

نستنتج أن : ـإننا  

علً أصؽر من خالد و أكبر من عادل -علً أكبر من خالد و أصؽر من عادل               ب -أ  

من علً و أكبر من عادل  خالد أصؽر -خالد أكبر من علً و أكبر من عادل                 د -ج  

خالد أكبر من علً و أصؽر من عادل -هـ  

.................................................................................................................... 

عكس كلمة ) خاص ( هو :( 61  

مقٌد -شامل           هـ  -دعام               -دقٌق           ج -محدد       ب -أ  
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ٌشتمل ) النقاش ( دائما على :( 62  

خالؾ -قاعة اجتماع    هـ  -جائزة         د –حكام       ج  -مستمعٌن        ب -أ  

....................................................................................................................  

( بالنسبة الى : 24( مثل الرقم ) 1+3/1( بالنسبة ل ) 4الرقم )  (63  

32 -هـ                 22 –د              12 –ج                 8 –ب                 6 -أ  

....................................................................................................................  

كلمة ) ٌفصل ( تعنً :( 64  

ٌنزؾ -ٌقطع           هـ -ٌعانً            د -ٌربط         ج -ٌمسك         ب -أ  

.................................................................................................................... 

: األجنبٌةاللؽات  إحدىـً ( 65  

 تانا دونامٌكا    معناها    ماء بارد جدا

 تانا نٌتا     معناها      ماء حار

 دونابٌال    معناها      جٌد جدا

 نستنتج من ذلك أن كلمة ) بارد ( ـً هذه اللؽة هً :

بٌال -هـ    نٌتا          -مٌكا              د -دونا               ج -تانا                ب -أ       

.................................................................................................................... 

( . 43،  31،  21،  ؟،  7،  3،  1ـً السلسلة التالٌة ٌوجد رقم ناقص ) ( 66  

19 -هـ             17 -د            16 -ج              15 -ب               13 -أ  

.................................................................................................................... 

) الذروة (  مثل  :  إلى) الوصول (  ( 67  

الحاـة .            إلىالجانب  -النجاح .              ج إلىالمحاولة  -ب        السقوط . إلىالصعود  -أ

التخمٌن .    إلىالقٌاس  -القمة.             هـ إلىالتسلق  -د  
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الرسوم ـً المستطٌل التالً مرتبة حسب تسلسل معٌن :( 68    

               

( و ٌكمل تسلسل الرسوم : ؟ٌحل محل عالمة )  أنالتالٌة ٌمكن  األشكالمن  أي  

 
.................................................................................................................... 

: إلى) ـحٌح ( مثل )  المنشار (  إلى) األـعى ( ( 69  

ٌقطع -خشبة        هـ -صرٌر      د -مطرقة    ج -سٌؾ      ب -أ  

.................................................................................................................... 

 3متر ( ـكم مرة ٌقص لوح الخشب لكً ٌقسمه الى  12نجار لدٌه لوح من الخشب طول ضلعه ) ( 71

؟أجزاء متساوٌة   

الشًء         -هـ              4 -د             3 -ج            2 -ب           1 -أ  

.................................................................................................................... 

ة :كلم إلىكلمة ) كثٌر( مثل كلمة الشًء  إلىكلمة ) كل (  (71  

األقل -القلٌل        هـ -العدٌد        د -واحد         ج -معظم          ب -أ  

.................................................................................................................... 

( . ؟،  8،  8،  4،  4،  2،  2،  1،  1ـً السلسلة التالٌة ٌوجد رقم ناقص )  ( 72  

(. ؟ ٌحل مكان عالمة االستفهام )اختر مما ٌلً الرقم المناسب ل  

16 -هـ            12 -د          10 -ج           9 -ب        8 -أ  

.................................................................................................................... 

الكلمة التً تتفق مع عبارة  ) شًء مقبول ( هً :( 73  

خٌالً -شاذ          هــ  -محلً          د -مألوؾ         ج -تقلٌدي       ب -أ  
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................................................................................................................... 

عكس كلمة ) ٌنزل ( هو :( 75  

-ٌخجل           هـ  -ٌستحق           د -ٌبدع           ج -ٌصدق           ب -أ ٌصعد   

: إلىبالنسبة  األصلً) الصناعً ( مثل  إلى)الطبٌعً( بالنسبة ( 76  

المطابق -النسخة        هـ -المزٌؾ         د -الحقٌقً          ج -المخلص      ب -أ  

.................................................................................................................... 

؟حمد هو الخامس من طرـً الطابور) الصؾ ( ـكم طفال ٌوجد ـً هذا الطابور كان ترتٌب ا إذا( 77  

12 -هـ             11 -د             10 -ج             9 -ب          5 -أ  

...................................................................................................................  

 

 

................................................................................................................... 

كانت )س( شمال ) ص ( و ) ع ( ، و كانت ) ص ( شمال ) ن ( ، و كانت ) ن ( شمال ) ع ( إذا (79  

؟ـأي العالقات التالٌة صحٌحة    

ن شمال س  -هـ   س جنوب  ن . -ص جنوب ع  .   د  -ج  ع شمال ص .    -ع جنوب ص .    ب -أ  

................................................................................................................... 

: إلى) سبعة ( مثل ) الدرجة ( بالنسبة  إلى( بالنسبة  األسبوع) ( 81  

العشرون -التقدٌر        هـ -الهدؾ        د -الرابع عشر         ج -العد         ب -أ  
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اإلجابةورقة   

 

 

هـدجبأ55هـدجبأ28هـدجبأ1

هـدجبأ56هـدجبأ29هـدجبأ2

هـدجبأ57هـدجبأ30هـدجبأ3

هـدجبأ58هـدجبأ31هـدجبأ4

هـدجبأ59هـدجبأ32هـدجبأ5

هـدجبأ60هـدجبأ33هـدجبأ6

هـدجبأ61هـدجبأ34هـدجبأ7

هـدجبأ62هـدجبأ35هـدجبأ8

هـدجبأ63هـدجبأ36هـدجبأ9

هـدجبأ64هـدجبأ37هـدجبأ10

هـدجبأ65هـدجبأ38هـدجبأ11

هـدجبأ66هـدجبأ39هـدجبأ12

هـدجبأ67هـدجبأ40هـدجبأ13

هـدجبأ68هـدجبأ41هـدجبأ14

هـدجبأ69هـدجبأ42هـدجبأ15

هـدجبأ70هـدجبأ43هـدجبأ16

هـدجبأ71هـدجبأ44هـدجبأ17

هـدجبأ72هـدجبأ45هـدجبأ18

هـدجبأ73هـدجبأ46هـدجبأ19

هـدجبأ74هـدجبأ47هـدجبأ20

هـدجبأ75هـدجبأ48هـدجبأ21

هـدجبأ76هـدجبأ49هـدجبأ22

هـدجبأ77هـدجبأ50هـدجبأ23

هـدجبأ78هـدجبأ51هـدجبأ24

هـدجبأ79هـدجبأ52هـدجبأ25

هـدجبأ80هـدجبأ53هـدجبأ26

هـدجبأ54هـدجبأ27
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 مفتاح التصحيح

 

رقم 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقم 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقم 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

رقم 
 الفقرة

اإلجابة 
 الصحيحة

 ج 61 ىـ 41 ىـ 21 ب 1
 ىـ 62 أ 42 د 22 ج 2
 ب 63 ب 43 أ 23 ىـ  3
 د 64 ج 44 ب 24 د 4
 ج 65 د 45 د 25 أ 5
 أ 66 أ 46 ىـ 26 ج 6
 د 67 أ 47 ب 27 ب 7
 أ 68 د 48 ج 28 د 8
 ج 69 ب 49 د 29 ب 9
 ب 73 ج 53 ب 3 أ 13
 د 71 ىـ 51 ج 31 ب 11
 ىـ 72 ج 52 ىـ 32 ج 12
 ب 73 ب 53 ب 33 ىـ 13
 ب 74 ىـ 54 ج 34 د 14
 ىـ 75 ىـ 55 ج 35 ب 15
 ج 76 د 56 د 36 أ 16
 ب 77 ب 57 ىـ 37 ىـ 17
 د 78 ج 58 ىـ 38 ب 18
 أ 79 ىـ 59 أ 39 أ 19
 د 83 د 63 ب 43 د 23



 

 
 

231 

 ملحق )ج(: خطابات اإلذن بالتطبيق
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:الجنسحسب المستويات الدراسية و ملحق )د( : معايير األداء   
  (ذكور)  جدول يوضح الدرجات الخام وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة الذكاء  المئينات
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

/ 67 38 -1,93 01 
0 69 39 -1,83 00 
2 71 40 -1,74 02 
5 72 41 -1,64 01 
5 74 42 -1,54 01 
00 75 43 -1,44 05 
01 77 44 -1,34 01 
21 79 45 -1,24 01 
22 80 46 -1,14 01 
11 82 47 -1,04 02 
11 83 47 -1,94 21 
50 85 48 -1,84 20 
52 86 49 -1,75 22 
11 88 50 -1,65 21 
11 90 51 -1,55 21 
11 91 52 -1,45 25 
10 93 53 -1,35 21 
12 94 54 -1,25 21 
12 96 55 -1,15 21 
21 98 63 -1,05 22 
22 99 38 1,05 11 
21 101 39 1,15 10 
25 102 40 1,24 12 
21 104 41 1,34 11 
21 105 42 1,44 11 
21 107 43 1,54 15 
21 109 44 1,33 11 
22 121 45 -1,93 11 
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إناث-وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة األولىجدول يوضح الدرجات الخام   
 

 

 

 نتلنتل 

 

 

 

 

 

 

 وةتالمالتوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجة الذكاء  المئينات
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

/ 67 30 -2,03 10,00 
0 69 31 -1,93 11,00 
2 72 33 -1,74 13,00 
1 74 34 -1,64 14,00 
1 75 35 -1,54 15,00 
01 77 36 -1,44 16,00 
20 79 37 -1,34 17,00 
20 80 38 -1,24 18,00 
11 82 39 -1,14 19,00 
11 83 40 -1,04 20,00 
11 85 41 -1,94 21,00 
15 86 42 -1,84 22,00 
11 88 43 -1,75 23,00 
51 90 44 -1,65 24,00 
55 91 45 -1,55 25,00 
11 93 46 -1,45 26,00 
15 94 47 -1,35 27,00 
12 96 47 -1,25 28,00 
11 98 48 -1,15 29,00 
11 99 49 -1,05 30,00 
11 101 50 1,05 31,00 
11 102 51 1,15 32,00 
12 104 52 1,24 33,00 
12 105 53 1,34 34,00 
20 107 54 1,44 35,00 
21 110 56 1,64 37,00 
25 115 59 1,94 40,00 
21 117 60 1,04 41,00 
21 120 62 1,23 41,00 
22   121 63 1,33 41,00 
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 الدرجات الخام وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة الثانيةجدول يوضح 
 )ذكور(

  
 

 

 

 

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة  الدرجة الزائية
 الخام

11 101 50 32 31,00 / 71 32 -1,83 12,00 
11 102 51 33 32,00 0 72 33 -1,74 13,00 
10 104 52 35 33,00 2 75 35 -1,54 15,00 
10 105 53 36 34,00 1 77 36 -1,44 16,00 
12 107 54 37 35,00 2 79 37 -1,34 17,00 
11 109 55 38 36,00 2 80 38 -1,24 18,00 
10 110 56 39 37,00 01 82 39 -1,14 19,00 
15 112 57 40 38,00 01 83 40 -1,04 20,00 
11 113 58 41 39,00 21 85 41 -1,94 21,00 
21 115 59 42 40,00 22 86 42 -1,84 22,00 
22 117 60 43 41,00 11 88 43 -1,75 23,00 
22 118 61 44 42,00 11 90 44 -1,65 24,00 
25 121 63 45 41,00 11 91 45 -1,55 25,00 
21 123 64 46 45,00 51 93 46 -1,45 26,00 
21 131 69 47 51,00 51 94 47 -1,35 27,00 
21 132 70 47 50,00 55 96 47 -1,25 28,00 
22 134 71 48 52,00 11 98 48 -1,15 29,00 

 11 22 49 -1,15 11,11 
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إناث-جدول يوضح الدرجات الخام وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة الثانية  

 الدرجة الخام الدرجة الزائية الدرجة التائية درجة الذكاء االنحرافية المئينات
/ 74 34 -1,64 14,00 
1 77 36 -1,44 16,00 
5 79 37 -1,34 17,00 
5 80 38 -1,24 18,00 
00 82 39 -1,14 19,00 
00 83 40 -1,04 20,00 
01 85 41 -1,94 21,00 
01 86 42 -1,84 22,00 
01 88 43 -1,75 23,00 
25 90 44 -1,65 24,00 
21 91 45 -1,55 25,00 
12 93 46 -1,45 26,00 
12 94 47 -1,35 27,00 
11 96 47 -1,25 28,00 
11 98 48 -1,15 29,00 
11 99 49 -1,05 30,00 
51 101 50 1,05 31,00 
51 102 51 1,15 32,00 
11 104 52 1,24 33,00 
11 105 53 1,34 34,00 
11 107 54 1,44 35,00 
11 109 55 1,54 36,00 
12 110 56 1,64 37,00 
11 113 58 1,84 39,00 
11 115 59 1,94 40,00 
21 117 60 1,04 41,00 
21 118 61 1,14 42,00 
25 125 65 1,53 46,00 
21 128 67 1,73 48,00 
21 131 69 1,93 50,00 
22 139 74 2,42 55,00 
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  جدول يوضح الدرجات الخام وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة الثالثة
ر(ذكو )   

 

 

  

 

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

11 105 63 1,34 34,00 / 67 30 -2,03 10,00 
11 107 65 1,44 35,00 0 71 32 -1,83 12,00 
15 109 68 1,54 36,00 2 77 36 -1,44 16,00 
15 110 71 1,64 37,00 1 79 37 -1,34 17,00 
10 112 74 1,74 38,00 5 80 38 -1,24 18,00 
10 113 47 1,84 39,00 2 82 39 -1,14 19,00 
11 115 50 1,94 40,00 01 83 40 -1,04 20,00 
15 117 54 1,04 41,00 01 85 41 -1,94 21,00 
15 118 58 1,14 42,00 01 86 42 -1,84 22,00 
11 120 62 1,23 43,00 01 88 43 -1,75 23,00 
12 121 66 1,33 44,00 25 90 44 -1,65 24,00 
21 123 72 1,43 45,00 21 91 46 -1,55 25,00 
22 125 48 1,53 46,00 22 93 47 -1,45 26,00 
21 126 56 1,63 47,00 22 94 49 -1,35 27,00 
21 129 64 1,83 49,00 12 96 51 -1,25 28,00 
21 131 45 1,93 50,00 51 98 53 -1,15 29,00 
21 134 60 2,13 52,00 50 99 55 -1,05 30,00 
21 136 52 2,22 53,00 51 101 57 1,05 31,00 
22 139 69 2,42 55,00 52 102 59 1,15 32,00 

 11 104 61 1,24 33,00 
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 يوضح الدرجات الخام وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة الثالثة جدول
    (إناث)

 

  

 

 

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

52 107 54 ,44 35,00 / 66 29 -2,13 9,00 
11 109 55 ,54 36,00 0 75 35 -1,54 15,00 
11 110 56 ,64 37,00 1 79 37 -1,34 17,00 
11 112 57 ,74 38,00 1 80 38 -1,24 18,00 
11 113 58 ,84 39,00 2 82 39 -1,14 19,00 
11 115 59 ,94 40,00 2 83 40 -1,04 20,00 
11 117 60 1,04 41,00 02 85 41 -1,94 21,00 
11 118 61 1,14 42,00 01 86 42 -1,84 22,00 
12 121 63 1,33 44,00 01 88 43 -1,75 23,00 
20 123 64 1,43 45,00 22 90 44 -1,65 24,00 
22 125 65 1,53 46,00 22 91 45 -1,55 25,00 
22 126 66 1,63 47,00 21 93 46 -1,45 26,00 
21 128 67 1,73 48,00 22 94 47 -1,35 27,00 
21 129 68 1,83 49,00 11 96 47 -1,25 28,00 
25 131 69 1,93 50,00 11 98 48 -1,15 29,00 
21 134 71 2,13 52,00 11 99 49 -1,05 30,00 
21 139 74 2,42 55,00 11 101 50 1,05 31,00 
21 144 77 2,72 58,00 11 102 51 1,15 32,00 
22 147 79 2,92 60,00 51 104 52 1,24 33,00 

 51 015 51 1,34 31,00 
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  معيارية ومئينات لمستوى السنة الرابعةجدول يوضح الدرجات الخام وما يقابمها من درجات 
(ذكور )  

 

 

  

 

 

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

51 110 56 1,64 37,00 0 79 37 -1,34 17,00 
10 112 57 1,74 38,00 0 80 38 -1,24 18,00 
10 113 58 1,84 39,00 1 82 39 -1,14 19,00 
11 115 59 1,94 40,00 1 83 40 -1,04 20,00 
12 117 60 1,04 41,00 5 85 41 -1,94 21,00 
12 118 61 1,14 42,00 1 86 42 -1,84 22,00 
12 120 62 1,23 43,00 1 88 43 -1,75 23,00 
12 121 63 1,33 44,00 02 90 44 -1,65 24,00 
15 125 65 1,53 46,00 02 91 45 -1,55 25,00 
11 126 66 1,63 47,00 20 93 46 -1,45 26,00 
12 128 67 1,73 48,00 22 94 47 -1,35 27,00 
12 129 68 1,83 49,00 21 96 47 -1,25 28,00 
20 131 69 1,93 50,00 12 98 48 -1,15 29,00 
22 132 70 2,03 51,00 12 99 49 -1,05 30,00 
21 134 71 2,13 52,00 11 101 50 1,05 31,00 
25 136 72 2,22 53,00 11 102 51 1,15 32,00 
21 139 74 2,42 55,00 11 104 52 1,24 33,00 
21 140 75 2,52 56,00 11 105 53 1,34 34,00 
21 144 77 2,72 58,00 12 107 54 1,44 35,00 
22 150 81 3,12 62,00 51 109 55 1,54 36,00 
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 جدول يوضح الدرجات الخام وما يقابمها من درجات معيارية ومئينات لمستوى السنة الرابعة
   ( إناث) 

 

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

درجة  المئينات
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجة 
 التائية

الدرجة 
 الزائية

الدرجة 
 الخام

10 115 59 1,94 40,00 / 75 35 -1,54 15,00 
11 117 60 1,04 41,00 0 80 38 -1,24 18,00 
11 118 61 1,14 42,00 1 85 41 -1,94 21,00 
12 120 62 1,23 43,00 1 86 42 -1,84 22,00 
12 121 63 1,33 44,00 1 88 43 -1,75 23,00 
11 123 64 1,43 45,00 5 91 45 -1,55 25,00 
11 125 65 1,53 46,00 1 93 46 -1,45 26,00 
11 126 66 1,63 47,00 1 94 47 -1,35 27,00 
11 128 67 1,73 48,00 01 96 47 -1,25 28,00 
11 129 68 1,83 49,00 01 98 48 -1,15 29,00 
12 131 69 1,93 50,00 01 99 49 -1,05 30,00 
12 132 70 2,03 51,00 21 101 50 1,05 31,00 
22 136 72 2,22 53,00 21 102 51 1,15 32,00 
22 140 75 2,52 56,00 21 104 52 1,24 33,00 
25 142 76 2,62 57,00 21 105 53 1,34 34,00 
25 144 77 2,72 58,00 21 107 54 1,44 35,00 
21 145 78 2,82 59,00 11 109 55 1,54 36,00 
21 147 79 2,92 60,00 11 110 56 1,64 37,00 
21 150 81 3,12 62,00 50 112 57 1,74 38,00 
22 155 84 3,41 65,00 50 113 58 1,84 39,00 



 ملخص البحث
بوالية سيدي  (jلينون لمقدرة العقمية المستوى المتوسط الصورة )-اوتيس تقنين اختبارهدف البحث الحالي إلى      

بعد تطبيقه عمى عينة البحث، وذلك  ختبارال، وذلك من خالل التعرف عمى الخصائص السيكومترية ل)الجزائر( بمعباس
 ثم استخراج المعايير الخاصة باالختبار. والتعرف عمى خصائص فقرات االختبار ومن

-41متوسطات بوالية سيدي بمعباس، امتدت أعمارهم بين ) 60تمميذ من  4411عينة البحث  شممت وقد      
 واستخدام اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة العادي لمتحقق من الصدق التالزمي. سنة(، تم اختيارها بطريقة عشوائية41

لإلجابة عمى تساؤالت البحث تم إجراء عدد من التحميالت اإلحصائية، حيث تم استخراج معامالت الصدق و      
)العاممي، االتساق الداخمي، التالزمي، التمييزي (، كما تم استخراج معامالت الثبات )االتساق الداخمي عن طريق 

KR20 الصعوبة، التمييز( لفقرات االختبار، وفي األخير ، إعادة التطبيق، التجزئة النصفية(، ثم تم استخراج مؤشرات(
 تم استخراج معايير أداء خاصة لمتالميذ حسب المستويات الدراسية والفئات العمرية.

 
Abstract 

     The objective of the current research is to standardized of the intermediate level (otis-

lennon) test for mental ability, version (j) in Sidi Belabbes (ALGERIA). This will be done 

by identifying the psychometric characteristics of the test after applying it on research 

sample, and identifying the characteristics of item’s test, and then extract standards of  

performance of the sample members. 

     The sample was constitute of 1148 students from 06 middle schools in Sidi Belabbes, in 

the age category of (12-15years), utilizing the random method for selecting the sample. 

     The main of this search is to validate the otis-lennon test for mental ability version (j), 

and utilizing RAVEN to find concurrent validity. 

     In order to answer the research questions, a number of statistical analyses were 

conducted, where it was extracted the coefficient of validity (factor analysis, internal 

consistence, concurrent, discriminate), and the coefficient of reliability (internal 

consistence with KR20, reapplication, split-half), as it has been extracted the indicators of 

items (difficulty, discrimination), special performance standards for students were obtained 

for each level and age school category. 

 

Résumé 

     L'objectif de la recherche actuelle est de standariser le test (otis-lennon) d'aptitude 

mentale, niveau moyen version (j) à Sidi Belabbes (ALGERIE). Ceci sera fait en 

identifiant les caractéristiques psychométriques du test après l'application sur un 

échantillon de recherche, et d'identifier les caractéristiques du test, puis extraire les normes 

de ce test. 

     L'échantillon a été construite de 1148 étudiants de 06 collèges de Sidi Belabbes, dans la 

catégorie d'âge (12-15ans), en utilisant la méthode aléatoire pour sélectionner l'échantillon. 

     L'objectif de cette recherche est de valider le test otis-lennon d’aptitude mentale 

version(j), et l'utilisation du RAVEN pour trouver la validité concurrente. 

     Afin de répondre aux questions de recherche, un certain nombre d'analyses statistiques 

ont été effectuées, où il a été extrait les coefficients de validité (d’analyse factorielle, de 

consistance interne, de concurrence, de discrimination), et les coefficients de fiabilité (de 

consistance interne avec KR20, ré application, split-half), comme il a été extrait les 

indicateurs de difficulté et de discrimination . Les normes de performance pour les 

étudiants ont été obtenus suivant le niveau scolaire et l'âge. 

. 
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