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تقنني اختبار الذكاء ملارتن لوثز جوهان لألطفال يف سن السادسة

م .د هناء مشعل حسني الذهيب  /وسارة التعليم العالي والبحث العلمي
مزكش البحوث النفسية
مستخمص البحث
استيدف البحث الحالي تقنين اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان لالطفال في سن السادسة والذي يقابل طالب الصف االول

في المرحمة االبتدائية في محافظة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة .
ان مبررات اجراء البحث الحالي :

 -1اىمية الطفولة في بناء شخصية الفرد وتكامميا.
 -2انيا الفترة التي يتعرض الطفل فييا الى انواع التعمم الرسمي .

 -3اىمية االكتشاف المبكر لمفئات الخاصة بغية التدخل المبكر وتوفير الرعاية الالزمة .
 -4يمكن استخدام االختبار الحالي اداة تنبؤية لغرض الكشف عن االطفال الموىوبين .

ولتحقيق ىدف البحث( التقنين ) اتبعت الباحثة الخطوات االتية-:

 -1اعتمدت الباحثة عمى اختبارات الذكاء لمارتن لوثر جوىان ،والذي تمت ترجمتو الى العربية من قبل عادل عز الدين
االشول  .حيث يتكون من  12فقرة .

 -2تم عرض االختبار عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في عمم النفس وعمم القياس والتقويم ،لمحكم عمى
صالحية الفقرات االختبارية في قياس ما وضعت من اجل قياسو  ،وفي ضوء آراء المحكمين أبقيت فقرات االختبار

جميعيا والبالغة ( )12فقرة  ،أي ان الفقرات جميعيا صالحة لقياس ما وضعت لقياسو بنسبة (. )%111

 -3طبق االختبار عمى العينة المؤلفة من ( )411طالب وطالبة اختيروا عشوائيا من اربع مدارس من المدارس

االبتدائية م وزعين عمى المديريات العامة لمتربية في بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة لمعام الدراسي ( – 2114

) 2115

 -4اجري التحميل االحصائي لمفقرات ( الصعوبة  ،التمييز  ،صدق الفقرات ).
 -5تم استخراج الخصائص السيكومترية من -:

أ -الصدق  ( -:الصدق الظاىري  ،الصدق التالزمي ).

ب -الثبات  -:طريقة الفا كرونباخ وكانت قيمة معامل الثبات لالختبار (. )1.94
 -6بعد ان اعدت فقرات االختبار بصورتيا النيائية تم تطبيقيا عمى عينة التقنين وذلك الشتقاق المعايير والبالغ
عددىا ( )811طالب وطالبة من طمبة الصف االول االبتدائي .

 -7قدمت الباحثة عدد من التوصيات والمقترحات استكماال لمبحث الحالي وتطويره .
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الفصل االول
االطار العام لمبحث

اىمية البحث والحاجة اليو -:
ان ما وصل اليو المجتمع االنساني من تعقيد وتنوع في التخصصات واالدوار التي يقوم بيا االفراد ،دليل
واضح عمى وجود فروق فردية بين الجماعات عامة وبين االفراد خاصة  ،فمن بين االختالفات بين االفراد ،الفروق
في درجة الذكاء تبعا ألسباب ىذه الفروق بيئية كانت ام وراثية .
لقد تضافرت جيود الباحثين في مختمف تخصصاتيم ومجاالتيم من كل النواحي سواء النفسية ،البيولوجية،
التربوية  ،االجتماعية ،والصحية في دراسة الطفولة والوصول الى مستوى راق ورفيع في دراساتيم ليذه الشريحة
اليامة في المجتمع .فقد ازداد االىتمام برعاية الطفل في اآلونة االخيرة خاصة من قبل المعنيين بتربية االطفال
ورعايتيم  ،وتنمية قدراتيم العقمية وذكائيم والنظر في مستقبميم وحاضرىم ،وىذا إلدراكيم لألىمية البالغة ليذه
المرحمة االساسية التي تعتبر البذرة االولى لشخصية الفرد والنمو السوي لسموكياتيم العقمية والمعرفية .
تأتي اىمية البحث من اىمية مرحمة الطفولة في بناء شخصية الفرد وتكامميا  ،اذ تعد مرحمة الطفولة من
مراحل النمو الميمة .فالدعائم الجوىرية لحياة االنسان البالغ الراشد تقوم عمى خواص طفولتو(.السيد:1975 ،
 )18فأطفال اليوم ىم رجال الغد وازدىار االمم يأتي من العناية التي تقدميا لتنشئة اطفاليا  ،التنشئة الصحيحة
وكذلك باإلمكانيات المناسبة التي توفرىا ألطفاليا لكي تساعدىم عمى النمو السميم .وبناءاً عمى ذلك اصبح

االىتمام باألطفال مطمبا حضاريا  ،يقاس من خالل مدى تقدم االمم وتحضرىا ( .محمد ) 8-7 : 1999 ،

رغم ان قدرة الطفل عمى التركيز واالنتباه والتذكر في تزايد ممحوظ ،اال انو في بداية ىذه المرحمة يبقى تفكير
الطفل في المستوى الحسي ويصل عمى المعاني المجردة ،بل يستعين في تفكيره بالصور البصرية لألشياء التي
يالحظيا في حياتو حتى يبمغ السابعة من عمره ( .صالح ) 135 : 1972 ،وان الذكاء واالدراك في ىذه المرحمة
يتميز لدى الطفل في سن السادسة من عمره ،حيث يشير العالم (لمبيوراد  )1965في ىذا المجال ان ميارات
الطفل تسمح لو برسم صورة شخص سميم وىو في سن السادسة  ،وتوضيح التفاصيل كالعين  ،االرجل  ،االيدي )
اما (جان بياجيو ) فعرف ىذه المرحمة بمرحمة العمميات فالطفل يستطيع في ىذه المرحمة استخدام المنطق في
تفكيره مع االلتزام بالموضوعية  ،كما يستطيع استخدام التفكير االستداللي لمتوصل الى حل مشكمة ما .
( صالح) 137 : 1972 ،
ان الفشل الدراسي يعود في كثير من الحاالت الى تدني نسب الذكاء لدى الفرد وبالتالي عدم تناسبو مع
المرحمة الدراسية التي وصل الييا ففشل الفرد يمكن ان يعود الى فشمو في مادة واحدة دون االخرى الن الفرد يمكن
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ان يكون ذكائو يوافق بعض المواد وليس غيرىا فيفشل فييا .لذلك ظيرت االختبارات كأدوات عممية لدراسة الفروق
الفردية ومعرفة القدرات الخاصة لألفراد وذكائيم العام ومواىبيم واستعداداتيم (.الزغبي ) 153 : 2111 ،
لالختبارات النفسية أىمية ،في كونيا تمدنا بمعطيات ،قد ال يكون المفحوص واعياً بيا أو غير قادر عمى

التعبير عني ا  .وتفيد البيانات الكمية والنوعية في تحديد درجة الفرد او مستواه العقمي بالنسبة لممجموعة التي
ينتمي إلييا ،كما أنيا تسمح لمفاحص في تحديد اإلطار المرجعي لممفحوص ،ومعرفة قدراتو ،وحاجاتو ،وأىدافو.
تعد االختبارات بأنواعيا المختمفة ،والمتنوعة ،من أىم األدوات المستخدمة في عمم النفس لمتوصل الى فيم أعمق،
ومعرفة أكثر شموال لطبيعة الفرد ،لذا ارتكزت جيود الباحثين في القياس النفسي عمى مبدأ الفروق الفردية ليصبح
ىدف القياس تشخيص الفروق الفردية في القدرات العقمية وفي سمات الشخصية ( Jenkins& Patterson ,
)( 1982 : 8الخطيب)19 :2111،
ان اليدف من ظيور اول اختبار نفسي ىو التمييز بين التالميذ المتفوقين عن التالميذ الضعاف ،والذي
يظير ايضا في ادائيم المدرسي  ،حيث اكدت العديد من الدراسات ان نتائج ابحاث(بينيو  ) Binetو( وكسمر
 ) Wekslerاكدت ان الذكاء ليس مجموع القدرات العقمية الفردية ولكنو قدرة عامة تشمل جميع الميارات الفكرية
والتي يمكن قياسيا بواسطة اختبار ما(.امزيان  ) 48 : 2111 ،الختبارات الذكاء اىمية كبيرة بالنسبة لمعمماء
والباحثين ،فقد عكف العمماء منذ بداية القرن العشرين عمى االىتمام بعممية قياس ذكاء االطفال  ،وذلك بغرض
التعرف عمى كمية ومقدار النمو العقمي لمطفل وبحث الوسائل الكفيمة بتنميتو  ( .عبد الكافي  ) 7 : 2111 ،وىي
– اي اختبارات الذكاء – وسيمة ميمة من وسائل التشخيص فيي تقيس قدرة الفرد العقمية بشكل عام وىي من
اكثر االساليب الموضوعية استخداما في التعرف عن االطفال غير العاديين  ،وتمتاز بقدرتيا التنبؤية بدرجة معقولة
عمى التحصيل االكاديمي  ،كما انيا تكشف عن القدرات الحقيقة لمطمبة الذين يعانون من تدني التحصيل او
صعوبات التعمم  ( .العزة ) 93 : 2112 ،
يمقى متغير الذكاء اىتماما كبي ار عند كثير من العمماء والباحثين وذلك ألثره في اداء الفرد في المواقف
المختمفة  ،فقد تطور استخدام الذكاء كمفيوم يتضمن عمميات متعددة مثل التفكير وحل المشكالت واالستدالل
واالستنباط وعمميات اخرى (.قطامي) 128 : 1999 ،
قد يكون الذكاء قدرة فريدة نستحضرىا كمما احتجنا الييا في حل مشكمة تواجينا او التغمب عمى صعوبة
تعترض طريقنا  ،وىذه القدرة ىو مفتاح الحل في حل المشاكل والتغمب عمى الصعوبات  ،ويمكن قياسيا بصدق
وثبات باستخدام االختبارات المقننة ونبني عمى نتائجيا توقعاتنا عن مدى نجاح الطفل في المدرسة او فشمو .
( قطامي ) 217 : 2119 ،
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تشير دراسات كثيرة الى ان سرعة اداء ميام ادراكية ومعرفية بسيطة ترتبط بالذكاء  ،فاألعمى ذكاء يتفيم
ويتفحص ويسترجع ويستجيب لممنبيات بسرعة اكبر من االقل ذكاء (.مميكة ) 256 : 2111 ،
ان تطوير ادوات قياس الذكاء تعتبر ضرورة تربوية وحضارية وان وجودىا يسيم في تطوير فيمنا لألطفال
وتحديد مستوياتيم المعرفية والعقمية بدرجة عالية من الدقة ،وليذا قيمة تربوية كبيرة  ،فيي تساعد عمى فصل
الطمبة المتفوقين عقميا وتميزىم والذين ينبغي ان يوضعوا في صفوف خاصة تدعى بصفوف المتميزين او مدارس
المتميزين ( .قطامي) 247 : 2119 ،
زودت البحوث المتقدمة المجال النفسي والتربوي بمجموعة من االختبارات الفردية والجمعية لقياس الذكاء
منيا اختبارات فردية واختبارات جمعية واختبارات لفظية وغير لفظية .حيث تساعد االختبارات الفردية الفاحص عمى
التعرف بصورة افضل الى درجة دافعية المفحوص التي تعمل عمى دفعو ليبذل اقصى ما يستطيع من جيد في
االداء بيدف التعرف عمى قدراتو واستعداداتو ،اما االختبارات الجمعية فيي عديدة ومتباينة في مستويات سيولتيا
وصعوبتيا ،ومنيا اختبارات تعتمد كميا عمى المغة( .قطامي  ) 233 : 2119،واالختبارات المفظية ىي التي يطمب
فييا من المفحوص استخدام المغة سواء كان شفويا او كتابيا ،اما االختبارات غير المفظية يكتفي فييا بالصور
واالشكال اليندسية او النقط او المكعبات اي قد تكون مصورة او تحتاج معالجة يدوية لألشياء ،واالختبارات
المفظية قد تكون شفيية وقد تكون كتابية (تحريرية)(.قطامي () 241 : 2119،الخطيب ) 23 : 2111 ،
(الزوبعي واخرون )27 : 1981 ،
واالختبار الحالي ىو اختبا ار فرديا الن اختبارات الذكاء الفردية تناسب بدرجة افضل االطفال الصغار لكي يختبر كل
منيم عمى حدة  ،وذلك الن كثي ار منيم ال يتمكن من القراءة بصورة جيدة او اتباع التعميمات التفصيمية ،ومن
السيل تشتيت انتباىيم ،مما يتطمب من الفاحص المتمرس توجيييم وحفزىم عمى االجابة في اطار اجراءات مقننة
لمحصول عمى قياسات دقيقة .لذلك يوصي باستخدام اختبارات الذكاء الفردية نظ ار لحاجة االطفال الى االشراف
الفردي ( .عالم ) 399 : 2112 ،
وعميو فان مبررات اجراء البحث الحالي :
 -1اىمية الطفولة في بناء شخصية الفرد وتكامميا.
 -2انيا الفترة التي يتعرض الطفل فييا الى انواع التعمم الرسمي واضعة اياه في تفاعالت اجتماعية واسعة
مع اقرانو من االطفال .
 -3اىمية االكتشاف المبكر لمفئات الخاصة  ،فيذا االختبار يعطي القائمين عمى امور الفئات الخاصة اداة
دقيقة وسميمة لتشخيص وعزل الفئات من بين فئات االطفال االعتياديين وفي سن مبكرة بغية التدخل
المبكر وتوفير الرعاية الالزمة .
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 -4يمكن استخدام االختبار الحالي اداة تنبؤية لغرض الكشف عن االطفال الموىوبين من خالل عممية الفرز
المبدئي.

ىدف البحث -:
يستيدف البحث الحالي تقنين اختبارات الذكاء لمارتن لوثر جوىان لالطفال في سن السادسة.

حدود البحث -:
 -1يقتصر االختبار عمى االطفال في سن السادسة والذي يقابل الصف االول في المرحمة االبتدائية.
 -2اقتصر التقنين عمى محافظة بغداد .

تحديد المصطمحات -:

اوال  -:التقنين: Standardization
يعرفو كل من -:
 -1انستازي)1959),Anastasi
ىو وضع شروط موحدة لتطبيق االختبار عمى جميع األفراد كما يتضمن طريقة موحدة في تقويم االستجابات ( .
)Anastasi , 1990 : 65
-2عالم (:)2111
محددة بحيث يتوحد
يقصد بو أن يكون بناء وتصحيح وتفسير نتائج االختبار أو أداة القياس مستنداً إلى قواعد ّ
وتحدد بدقة مواد االختبار وطريقة تطبيقو وتعميمات إجابتو وطريقة تصحيحو أو تسجيل درجاتو وبذلك يصبح
فيو
ّ

الموقف االختباري موحداً بقدر اإلمكان لجميع األفراد في مختمف الظروف ( .عالم)91 :2111 ،
 -3وولفوك : 2111

اختبار يطبق عمى مستوى قومي  ،في ظروف منتظمة  ،وتصحح وفقا إلجراءات منظمة .
( وولفوك ) 165 ، 2111 ،
التعريف النظري لمتقنين :
تحديد وضبط خطوات قياس االختبارات وتوحيد إجراءات تطبيقيا وتنظيميا وتصحيحيا بحيث تكون موحدة لمجميع
من مواد مستخدمة وحدود الزمن والتعميمات الشفوية والتحريرية التي تعطى لمطمبة واالمثمة بحيث يمكن تطبيقيا
وتفسير نتائجيا بالشكل الذي يضمن وصف السموك المقاس وتحديده تحديدا دقيقا من خالل جداول لممعايير
المقننة .
التعريف اإلجرائي لمتقنين -:
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تطبيق اختبارات الذكاء لمارتن لوثر جوىان عمى عينة من الطمبة  ،والتحقق من صالحية فقراتيا وضوحا ،وصعوبة
وتميي از والتأكد من صدقيا وثباتيا وذلك عن طريق توحيد اإلجراءات الخاصة بتطبيق وادارة االختبار .
ثانياً -:االختبار -: test
عرفو كل من -:

 -1كرونباخ ) ( Cronback, 1970
طريقة منظمة لممقارنة بين سموك فردين او أكثر) ( Cronback , 1970 : 21
-2انستازي ويوربينا : (1997) Anastasi&Urbina
موضوعي ومقنن لعينة من السموك ).(Anastasi&Urbina, 1997:4
قياس
ّ
 -3عالم ( ) 2111
تجربة عممية مصغرة تضبط فييا جميع جوانب الموقف االختباري ،واستبعاد العوامل المغتربة لجميع األفراد فإذا ما
انتظمت ىذه الشروط فأنو يمكن ان نستنتج بقدر كبير من الثقة ان الدرجة التي يحصل عمييا الفرد في االختبار
تمثل السمة المناسبة لديو  ( .عالم )29 ، 2111 ،
التعريف النظري :
مجموعة من األسئمة او المثيرات التي تيدف الى قياس عينة من السموك وتقديره بصورة كمية.
التعريف اإلجرائي -:
ىو مجموعة من األسئمة تم تحديد فقراتو وطريقة اإلجابة عنو وتصحيحو بدقة يقيس استجابات الطمبة نحو فقرات
اختبارات الذكاء لمارتن لوثر جوىان  .ويتسم بالصدق والثبات والموضوعية والتي يتم استخراجيا من خالل تطبيقو
عمى عينة مناسبة لمجتمع البحث الذي اعد لو االختبار .
ثالثا  -:الذكاء :
يعرفو كل من -:
-1سبيرمان ) : )Sperman 1928
قدرة عقمية فطرية عامة او عامل يؤثر في جميع انواع النشاط العقمي( عبد الكافي ) 23 : 1998 ،
 -2ثرستون) : ( Thurston 1938
ىو قدرة متكونة من عدد من القدرات العقمية االولية  ( .عبد الكافي ) 23 : 1998 ،
 -3وكسمر) : ( Wechsler 1939
ىو طاقة الفرد الكمية او الشاممة الن يعمل بصدق او يفكر تفكي ار عقالنيا وان يتعامل بنجاح مع محيطو( .قطامي
)216: 2119 ،
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-4جوىان ) : ( Johan 1982
ىو قدرة عامة لتطبيق العمميات الفكرية لمتكيف لمميام والمتطمبات الجديدة  ،وىو القدرة عمى العمل واالداء المدرك
الواع  ( .جوىان ) 17: 1982 ،
 -5عاقل : 2113
ىو القدرة عمى مواجية المواقف الجديدة والتكيف معيا بسرعة ونجاعة  ،وىو القدرة عمى استعمال المفاىيم
المجردة بنجاعة ،وىو القدرة عمى تبين العالقات والتعمم بسرعة  ( .عاقل ) 239 : 2113 ،
التعريف النظري -:
ىو القدرة عمى تطبيق العمميات الفكرية لمتكيف لمميام والمتطمبات الجديدة من خالل تعمم المغة ومياراتيا والقدرة
عمى االستيعاب وفيم الكالم وتذكره ،ومعرفة الصور واالشكال واالجزاء ،بما يحقق تكيف فاعل وسميم مع البيئة.
التعريف االجرائي :
ىو الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطفل من مجموع درجات االختبارات التي يتكون منيا اختبار الذكاء لمارتن
لوثر جوىان الذي تم تقنينو من قبل الباحثة .
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جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة

االطار النظري
.1

نظرية العاممين لسبيرمان :)1914( Spearman Theory
يدعي سـبيرمان إن أي نشـاط عقمي يعتمد عمى عامل عام يدخل في كل العمميات العقمية ويرمز لو بالحرف

) )Gوىو يوجد لدى كل فرد ولكن بدرجات مختمفـة حسـب قدراتيم العقمية ،وان ىذا العامل العام يتألف من القدرة
ثم افترض وجود عوامل أخرى أطمق عمييا العوامل النوعية ((.)Sخير اهلل،
عمى التفكير القائم عمى العالقاتّ .
( ،)21 :1966نايت ونايت .)191 : 1984 ،
يرى سبيرمان إن العامل العام يتألف خاصة من القدرة عمى التفكير القائم عمى العالقات وىو عموماً كان

يشير إلى العامل العام بأنو القدرة عمى إدراك الخصائص والعالقات من جية وىو القدرة عمى إدراك المتعمقات من
جية ثانية( .نايت ونايت .)191 : 1993 ،
يعتقد سبيرمان بإمكانية عد العامل العام قدرة عقمية لدى الفرد  ،تظير في كل نشاط عقمي يقوم بو ميما
اختمفت ميادينو ( ، )Edward, 1971 : 110وىذه القدرة العقمية كثي ارً ما تشبو الطاقة الكيربائية التي نالحظيا

في إدارة اآلالت وانارة المصابيح  ،ولكن تختمف كل واحدة منيا عن األخرى في خصائصيا الخاصة أو النوعية
(السيد  ، )288 : 1972 ،وان العامل العام في نظرية العاممين ىو األساس والمحور لنجاح الفرد فيما يزاولو من
نشاط عقمي .سواء كان في المؤسسات الدراسية واألكاديمية  ،أم في الميادين المينية والعممية ( Anastasi ,
 ، )1990 : 379كما يقترح سبيرمان أن تكون االختبارات مشبعة تشبعاً عالياً بالعامل العام ومن ثم فإن
الحصول عمى اختبارات تقيس القدرات العقمية يعني الحصول في النياية عمى مقياس نقي بالعامل العام( .أبو

حطب )141 - 139 : 2111 ،
كما يقترح سبيرمان أن تكون االختبارات مشبعة تشبعاً عالياً بالعامل العام ومن ثم فإن الحصول عمى

اختبارات تقيس القدرات العقمية يعني الحصول في النياية عمى مقياس نقي بالعامل العام( .أبو حطب : 2111 ،
)141 - 139
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 .2نظرية تومسون ) ( G.H Thomson
تقوم فكرة النظرية عمى ان اي نشاط عقمي لمفرد  ،انما يعتمد عمى عينة محددة او مجموعة من العناصر
المستقمة البسيطة  ،فيوجد لدى االنسان العديد من وحدات القدرات البسيطة وبالرغم من ان كل قدرة عمى حدة
محددة في وظيفتيا اال انيا قد تدخل في عدد كبير من االنشطة العقميةالمختمفة( .خير اهلل  ) 33 : 1981 ،وايا
كان نوع الوحدة العقمية التي تقوم عمييا تمك التجمعات فيي تسفر في تصنيفيا النيائي عن تمك العوامل عامة
كانت ام طائفية ام خاصة ويسمييا تومسون الوصالت ) (Bondاي الوحدات العقمية(.السيد )271: 1976،
وال ينكر ان تكون ىذه االرتباطات ىي النوع الوحيد الموجود وىو يفرق بين نوعين من العامل العام،
احدىما الذي يظير نتيجة تطبيق عدد من االختبارات من النوع الذي ظير اليات سبيرمان ،والنوع االخر ىو العامل
العام بالنسبة لمعقل واحتمال ظيوره عندما تتوفر االختبارات التي تشمل نواحي النشاط العقمي المعرفي جميعيا.
(محمود ) 75-74 : 1977 ،

.3

نظرية العوامل المتعددة لثرستون:(1938)Thurston

يرى ثيرستون إن النشاط العقمي عبارة عن مركب عام يتألف من بعض القدرات العقمية بنسب معينة وىذه
القدرات تتمتع بإستقاللية  ،وىناك عامل عام يربط بين ىذه القدرات العقمية (صالح  ، )637 : 1979 ،ويشير
مفيوم اإلستقاللية في القدرات العقمية إلى اإلستقاللية النسبية  ،أي أن الفرد الذي يتفوق في القدرة المغوية مثالً ،

يتفوق بدرجات أقل في القدرات العقمية األخرى  ،كما يرى أن تفوق الفرد في إحدى ىذه القدرات ال يعني بالضرورة

تفوقو في القدرات األخرى  ،فقد تكون لمفرد قدرة عالية عمى إدراك العالقات المكانية  ،ولكنو في الوقت نفسو
ضعيف في القدرة المفظية ((،)Nunnally , 1970 : 112أحمد )197 : 1981 ،
يمكن تفسير معامالت االرتباط التي توجد بين العمميات المختمفة عمى أساس عامل أولي يدخل في ىذه
العمميات واليدخل في غيرىا  ،ويربط ىذا العامل بينيا ويعطييا وحدة نفسية ووحدة وظيفية تميزىا عن غيرىا من
العمميات العقمية  .وتكون ىذه العمميات فيما بينيا مجموعة ليا عامميا الخاص  .وبالتالي توجد مجموعات أخرى
من العمميات كل منيا ليا عامميا الخاص  .وحينئذ يكون ىناك عدد من مجموعات القدرات العقمية كل مجموعة
ليا عامميا الخاص  .ليذا تسمى ىذه النظرية بنظرية العوامل األولية ( .جالل )615 :1985 ،
توصل ثيرستون الى مجموعة من القدرات العقمية األولية Primary Mental Abilitiesنتيجة تطبيق
منيج التحميل العاممي عمى نتائج ( )65إختبا ارً طبقيا عمى مجموعة من طمبة مرحمة التعميم الثانوي  ،وأستطاع

تحديد مجموعة من العوامل المستقمة نسبياً بعضيا عن بعض  ،واعداد إختبار لقياس ىذه العوامل يسمى إختبار
القدرات العقمية األولية  ،والعوامل التي وجدىا ثرستون فيي:
أوالً.

العوامل المغوية ( :)Verbal Factorsوتقسم إلى:
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( )1عامل الفيم المغوي  :وىو عامل يتعمق بفيم الفرد لمكممات والجمل .
() 2

عامل الطالقة المغوية  :ييتم ىذا العامل بتكوين كممات  ،ويعني اعطاء الفرد لكممات
وبسرعة .

ثانياً.
ثالثاً.

() 1

العوامل العددية ):(Number Factors
العامل الحسابي :وىي اختبارات تقيس قدرة الفرد وسرعتو في إجراء العمميات الحسابية المختمفة.
عوامل االستدالل ( :)Reasoning Factoryوتقسم إلى:
االستدالل العام  :يعني قدرة الفرد عمى اكتشاف حمول جديدة لممشكالت المطروحة او المسائل .

() 2

االستدالل القياسي  :يتعمق ىذا العامل باستخالص النتائج .

() 3

استنتاج العالقات  :ىو شكل آخر من أشكال االستدالل  ،وفييا يجد الشخص العالقة او يكمل
العالقة .

رابعاً.

() 1

عامل التذكر ( :)Memory Factorويقسم إلى:
التذكر الصم  :يعني قدرة الفرد عمى تذكر أشياء او كممات او أعداد  ،غير مترابطة تعرض عميو

ثم يطمب منو تذكر تمك األشياء او الكممات .
() 2

التذكر ذو معنى  :يعني تذكر العالقات ذات المعنى  ،وفييا تعرض عمى المفحوص قائمة من

الكممات تقابميا كممات مرتبطة  ،ثم تبعد احدى القائمتين ويطمب من المفحوص ان يذكر الكممة المرتبطة بيا .
خامساً.

العامل المكاني ( :)Spatial Factorوفيو قد يطمب من الشخص ان يكتشف المكان او يحدده

اذا كان الشخص متحركا او يركب طائرة تدور وترتفع في المحظة نفسيا  ،او ان يحدد نوع حركة الطائرة من
خالل المنظر الذي يشاىده  ،اما التصور المكاني فيعني قدرة الشخص عمى تصور شيء إذا تغير وضعو
المكاني .
سادساً.عامل السرعة (:)Speedيعني قدرة الفرد عمى القيام بالعمل بسرعة واتقان مثل الكتابة عمى االلة

الكاتبة او الطالقة المغوية(اليويدي واخرون)32–29 :2113 ،

سابعا.السرعة اإلدراكية ( :)Perceptual Speedوتعني سرعة الفرد في ادراكاألشياء البصرية  ،وتقاس
باختبارات تتطمب من المختبر تمييز االختالفات الصغيرة في الصور ( Sternberg , 2003 : 493) .

 .4نظرية بياجيو ) (J – Piajet 1936

يرى بياجيو ان الذكاء ىو لون من التوافق البيولوجي الذي يتيح لمفرد ان يتعامل بفاعمية مع البيئة ،او ىو
شكل من التوازن او التعادل بين طرفين ىما  :االبنية البيولوجية لمكائن الحي من جانب والبيئة التي يعيش فييا
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وبناء عميو يتحقق النمو العقمي عن طريق االنشطة العممية والتفاعل النشط بين الطفل والبيئة .
من جانب اخر،
ً
( الفقي )224-222 : 1988 ،
يرى بياجيو ان النمو العقمي يمر باربع مراحل متتابعة منذ الوالدة حتى اكتمال النضج العقمي وىي:
االولى -:المرحمة الحسية الحركية وتمتد من ميالد الطفل وحتى سن السنتين تقريبا  ،والطفل في ىذه المرحمة ال
يممك اي معرفة بالعالم المحيط وال يستطيع ان يفكر وكل ما يستطيع القيام بو ىو مجموعة من االنشطة الحسية
الحركية ( Jaston , 1971 : 32 ) .
الثانية -:مرحمة ما قبل العمميات العقمية او التفكير الرمزي  :وتمتد ىذه المرحمة من  7 – 2سنة  ،وتتصف ىذه
المرحمة بانو ال توجد فييا عمميات منطقية وفييا يتعمم الطفل المغة وتبدا تتكون عنده االفكار البسيطة والصور
الذىنية ،ويتميز تفكير الطفل بالتمركز حول الذات ويميل الطفل لحل المشكالت بمعالجتو لالشياء المحسوسة ،
ولكنو يالقي صعوبة كبيرة في حل الصور االكثر تجديدا لنفس المشكالت ( .دافيدوف  ) 39 : 1983 ،وتنقسم
ىذه المرحمة الى :
 -1من سن ( )4-2وىي مرحمة التفكير الرمزي ونمو الرموز المغوية والعددية او مرحمة المعب الرمزي او
مرحمة التفكير .
 -2من سن ( )7-4وىي مرحمة التفكير الخيالي او الحدسي او التفكير ذي البعد الواحد  (.الفقي ،
) 232 : 1988
الثالثة -:مرحمة العمميات المحسوسة  :وتمتد من  11 – 7سنة ويبدأ الطفل فييا يفكر تفكي ار شبييا بتفكير الراشد
اال غير انو يظل تفكي ار عيانيا ،ويقل التمركز حول الذات ويبدأ الطفل يميز بين ذاتو والعالم الخارجي  ،ويستطيع
القيام بالعمميات االست نباطية واالستداللية تدريجيا ما دامت مرتبطة بالمحسوس من االشياء او االحداث ،وفي ىذه
المرحمة ينمو مفيوم التصنيف  ،ويميل االطفال في ىذه المرحمة الى حل المشكالت بالمحاولة والخطأ بدال من
اتباع استراتيجية فعالة ( Piajet , 1966 : 130-147) .
الرابعة -:مرحمة العمميات الشكمية الصورية  :وتمتد ىذه المرحمة من (  ) 15 – 11سنة  ،وفييا تنمو قدرة
المراىق عمى التفكير المجرد ويصل الى مستوى تفكير الراشدين  ،حيث يفيم الفرد المبادىء االساسية لمتفكير
السببي والتجريب العقمي  ،وينتقل تفكير الفرد في ىذه المرحمة من التفكير المحسوس الى التفكير الصوري اي في
اثناء ىذه السنوات تتطور لدى الفرد القدرة عمى فيم المنطق المجرد.

يرى بياجيو ان التفاعل المستمر مع

البيئة ىو االساس لكل انواع السموك الذكي عند االنسان (.الشيخ )158 - 142 : 1982 ،
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مناقشة النظريات -:
ان ىناك صنفين من النظريات  ،النظريات العاممية والنظريات الوصفية  ،فالنظريات العاممية تستند عمى
اساس واحد وىو وجود مجموعة من العوامل الداخمة في تركيب الذكاء وقد يكون ىناك عامل عام وعوامل اخرى
خاصة  ،تختمف في عددىا واىميتيا من نظرية الخرى اال ان المغزى واليدف ىو واحد وىو تجزئة الذكاء الى
اجزاء متعددة .
اما النظريات الوصفية فان تفسيرىا لموضوع الذكاء يختمف عن النظريات العاممية من حيث كيفية بناء
الذكاء وادراك العالم بطرق متعددة بدءا من الطفولة المبكرة  ،والذكاء قدرة قابمة لمنمو والتطور بفعل البيئة الغنية
والمغة النامية .وعموما ان معظم ىذه النظريات تميل الى عد الذكاء مجموعة من القدرات المتنوعة والمترابطة .

الدراسات السابقة :
الدراسات العربية :

-1اختبار عمي  1983بيروت
ىدفت الدراسة الى قياس ذكاء االطفال الذين تتراوح اعمارىم ما بين ( )14-6سنة  ،ويتكون من (االختبارات
المفظية ) و (االختبارات العممية) وتتكون االختبارات المفظية من اربعة اختبارات فرعية :
أ -اختبار المعمومات العامة

ب -اختبار الحساب

ج -اختبار الكممات

د -اختبار الفرق بين شيئين

اما االختبارات العممية فإنيا تضم االختبارات الفرعية االتية :
ب -اختبار العالقة بين شيئين

أ-اختبار التعرف عمى الصور
ج -اختبار تركيب االشياء .

استخرج صدق االختبار بثال ث طرق وىي الصدق التالزمي مع االختبار المصور لمدكتور احمد زكي صالح ،
والصدق العاممي لمكشف عن العوامل المشتركة بين مختمف االختبارات الفرعية وصدق االتساق الداخمي  ،اما
الثبات فقد وجد بطريقتين ىما التجزئة النصفية واعادة االختبار  ،تم ايجاد المئينات في حساب معامالت الذكاء.
( عمي ) 51 – 37 : 1994 ،
-2اختبار ابي لبدة  1993االردن
ىدفت الدراسة الى بناء مقياس متعدد المستويات لمقدرة العقمية لمفئة العمرية من  12 – 6سنة لالطفال االردنيين
 ،يقيس ثالث قدرات في بناء القدرة العقمية العامة ىي (القدرة المفظية  ،القدرة العددية  ،القدرة عمى التفكير
المنطقي ) ،طبق المقياس عمى عينة مؤلفة من ( ) 1181تمميذا  ،تم استخراج الصدق بعدة طرق وىي  :صدق
المحتوى  ،صدق البناء الصدق العاممي  ،اما الثبات فقد استخرج بعدة طرق وىي  :التجزئة النصفية واعادة
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االختبار واالتساق الداخمي  .اما المعايير فقد استخدمت المعادلة الخطية والمعادلة المئينية  ( .ابو لبدة 1993 ،
) 53-38 :
-3اختبار الطائي  1996العراق
ىدفت الدراسة الى بناء وتقنين اختبار جمعي لقياس ذكاء اطفال المرحمة االبتدائية  ،وتكون االختبار من:
(  -1سرعة االدراك
 -7الذاكرة

 -2االستدالل

 -3االستقراء

 -4االستنباط

 -5الفيم المغوي

 -6االعداد

 -8المساحة )  ،تم استخراج الصدق بثالث طرق وىي  :صدق المحتوى والصدق المرتبط بمحك

وصدق البناء  ،اما الثبات فقد استخرج بطريقتي اعادة االختبار واستخدام معادلة كيودر ريتشاردسون  ،وقد
استخدمت المئينات الستخراج المعايير  ( .الطائي ) 163 : 1996 ،
-4اختبار الذىبي  2115العراق
ىدفت الدراسة الى بناء اختبار ذكاء لفظي لالطفال في مرحمة رياض االطفال لمفئات العمرية من () 5.11 -4
وتكون االختبار من-1 ( :المعمومات
 -6الجمل

-2المفردات

 -3الحساب

 -4المتشابيات

 -5الفيم

 -7االرقام )  ،تم استخراج الصدق التالزمي مع اختبارين االول اختبار وكسمر المقنن عمى البيئة

العراقية والثاني اختبار رافن لممصفوفات الممون وتم استخراج القوة التمييزية وايجاد الصعوبة وصدق الفقرات  ،اما
الثبات فقد استخرج بطريقتي اعادة االختبار والفا كرونباخ  ،وقد استخدمت المئينات الستخراج المعايير .
( الذىبي ) 129 – 72 : 2115 ،

الدراسات االجنبية :

-1اختبار اوتس ولينون لمقدرة العقمية Otis & Lennon 1968
ىدفت الدراسة الى قياس القدرة العقمية العامة لممرحمة االبتدائية حتى المرحمة الثانوية  ،ويتكون االختبار من :
 -1الفيم المفظي

 -2االستدالل الكمي

 -3المعمومات العامة

 -4القدرة عمى اتباع المعمومات ،

تم ايجاد ارتباط الفقرة مع االختبار الكمي وحسب معامل االرتباط بين االختبار ودرجة اختبار التحصيل المدرسي وتم
استخراج الصدق التالزمي بين االختبار واختبار اخر مقبول لقياس القدرة العقمية او اختبار االستعداد المدرسي ،
اما الثبات فقد تم استخراجو بطريقة التجزئة النصفية وطريقة كيودر ريتشاردسون  ،وتم استخراج المعايير من
خالل حساب نسب الذكاء (Otis , 1968 : 5-32) .
-2اختبار وربورتون ) ( Warburton 1969
ىدفت الدراسة الى قياس القدرة العقمية لالعمار ما بين ( ، )18-2ويتكون االختبار من :
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-1االستنتاج

 -2الفيم المفظي
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 -3االدراك المكاني

 -4االعداد

-6الطالقة اوجد

 -5الذاكرة

لالختبار معايير نسب الذكاء  ( Warburton , 1969 : 71 – 72 ) .ولم تجد الباحثة معمومات عن صدق
االختبار وثباتو .
-3اختبار وكسمر) ( Wechsler 1974
ىدفت الدراسة الى قياس القدرة العقمية لالطفال بعمر (  ) 17 – 4سنة  ،ويتكون االختبار من :
أ-القسم المفظي  :ويتكون من :
-1المعمومات

 -2المتشابيات  -3الحساب

 -4المفردات  -5االستيعاب

 -6اعادة االرقام

ب -القسم االدائي  :ويتكون من :
-1تكميل الصور

 -2ترتيب الصور

 -3تصميم المكعبات

 -4تجميع االشياء

 -5التميز

تم استخراج الصدق ب طريقتين ىما  :صدق البناء وصدق المحك  ،اما الثبات فقد استخرج بطريقة اعادة االختبار ،
تم اشتقاق معايير االداء ( Combtion , 1980 : 144 ) .

مناقشة الدراسات السابقة :

-1اليدف -:
ىناك تشابو بين اىداف االختبارات فاغمب االختبارات ىدفت الى قياس ذكاء االطفال سواء كانت بناء او
تقنين .
-2العينة :
تباينت عينات االختبارات السابقة فبعضيا كانت عينات صغيرة وبعضيا كانت كبيرة  ،اما من حيث
االعمار فكانت ىناك مديات متباينة .
-3الصدق :
تباينت االختبارات من حيث الصدق لكن اغمبيا استخدم الصدق التالزمي وايجاد االرتباط بين درجات
االختبار.
-4الثبات :
تباينت االختبارات من حيث حساب الثبات لكن اغمب االختبارات استخدم فييا طريقة اعادة االختبارات.
-5المعايير :
اغمب االختبارات استخدمت المعايير المئينية في حساب نسب الذكاء .
-6النتائج :
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تشابيت اغمب نتائج االختبارات وذلك في التوصل الى قبول فقرات االختبار وصالحية االختبار لقياس
صفة الذكاء .
واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة من حيث اختيار العينة واستخدام الصدق والثبات واشتقاق
المعايير .

الفصل الثالث
اجراءات البحث
اوالً  /مجتمع البحث -:

تحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة الصف االول االبتدائي في محافظة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة ،حيث بمغ

المجموع الكمي لطمبة الصف االول لمعام الدراسي ( )138381( )2115 – 2114طالب وطالبة منيم
( )67252من الذكور و( )71128من اإلناث .
اما بالنسبة لمجتمع المدارس االبتدائية فقد بمغ عددىا ( )1258مدرسة موزعة عمى محافظة بغداد بمديرياتيا
الست ( الكرخ االولى والثانية والثالثة ،والرصافة االولى والثانية والثالثة ).

ثانياً  -:أداة البحث -:

اعتمد البحث الحالي عمى اختبارات الذكاء لمارتن لوثر جوىان ،والذي تمت ترجمتو الى العربية من قبل عادل عز
الدين االشول  .حيث يتكون من  12فقرة تقيس القدرات االتية وىي :
 -1تسمية االلوان  :وتقيس قدرة الطفل عمى معرفة االلوان وتسميتيا من خالل الكارتات الممونة.
 -2مقارنة العدد  :وتقيس قدرة الطفل عمى المقارنة بين االعداد ومعرفة االكبر واالصغر والتساوي
 -3اعادة الجمل  :وتقيس قدرة الطفل عمى تذكر الجمل واعادتيا بصورة صحيحة .
 -4اليمين واليسار  :وتقيس قدرة الطفل عمى معرفة االتجاىات من خالل االسئمة الموجية لو .
 -5مقارنة (الجمال والقبح) :وتقيس قدرة الطفل عمى المقارنة والتمييز بين الجميل والقبيح .
 -6االضداد  :وتقيس قدرة الطفل عمى معرفة المفردات واعطاء عكس المفردة .
 -7سالسل االشكال المرتبطة  :وتقيس قدرة الطفل عمى تكممة السالسل المرتبطة واعطاء شكل مماثل
لمسمسمة .
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 -8وصف الصور  :وتقيس قدرة الطفل عمى مدى مايممكو من الحصيمة المغوية واعطاء تفسير مقارب لما
موجود في الصور .
 -9الفيم  :وتقيس قدرة الطفل عمى مدى ما يممكو من معمومات عامة وتدور حول خبرة الطفل اليومية .
 -11المتاىة  :وتقيس قدرة الطفل عمى تتبع االتجاه الصحيح لموصول نياية الطريق المطموبة .
 -11مقارنة الصور  :وتقيس قدرة الطفل عمى االدراك المكاني من خالل الصور .
 -12تفسير االختالفات  :وتقيس قدرة الطفل في معرفة الفرق او االختالف بين شيئين مختمفين .

ثالثاً  -:آراء المحكمين بفقرات االختبار وتعميماتيا :

تم عرض االختبار عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في عمم النفس وعمم القياس والتقويم ،ممحق

(  ، ) 1لمحكم عمى صالحية الفقرات االختبارية في قياس ما وضعت من اجل قياسو  ،واقتراح ما يرونو مناسباً
من الصياغة ومدى مالئمتو لمبيئة العراقية ورأييم في التعميمات والبدائل  ،اذ يشير ايبل

(  ) Ebelالى ان

حكم او رأي المحكمين جدير باالىتمام ) Ebel , 1972 : 535 ( .
وفي ضوء آراء المحكمين أبقيت فقرات االختبار جميعيا والبالغة ( )12فقرة  ،أي ان الفقرات جميعيا صالحة
لقياس ما وضعت لقياسو بنسبة (، )% 111من غير حذف أي منيا  .وقد أخذت الباحثة بمالحظات الخبراء حول
بعض الكممات .وبذلك يكون االختبار قد اكتسب الصدق الظاىري .

رابعاً  -:تعميمات االختبار :

ا عتمد البحث الحالي التعميمات التي وضعيا مصمم االختبار( مارتن لوثر جوىان ) والتي كانت تتقدم كل فقرة

في االختبار ،فمكل فقرة تعميماتيا الخاصة بيا ،التي تساعد المفحوص في كيفية اإلجابة عنو.

خامساً  -:طريقة التصحيح :

تحددت طريقة تصحيح إجابات الفقرات عمى أساس االختبار األصمي بإعطاء درجتان عن كل إجابة صحيحة

كاممة ودرجة واحدة عن كل اجابة صحيحة جزئية و (صفر) لإلجابة الخاطئة  ،وقد كانت أقصى درجة يحصل
عمييا الطالب عمى جميع االختبارات ( )24درجة وأدنى درجة ىي (صفر) .
تم تجييز االختبار لعينة التحميل االحصائي عمى النحو االتي :
 -1صفحة منفصمة يشتمل الجزء االول منيا عمى معمومات عامة عن الطالب ( االسم ،الصف ،المدرسة )
والجزء الثاني خاص بالفاحص حيث خصص مكان لوضع درجة كل فقرة  ،والدرجة الكمية لالختبار.
 -2كراس االسئمة  :ويضم تعميمات عن كيفية االجابة عن كل فقرة  ،يمي ذلك الفقرة االختبارية.
( ممحق  2منفصل ) يوضح االختبار بصيغتو االولية .
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سادساً  -:التحميل اإلحصائي لمفقرات :

تعد عممية تحميل الفقرات خطوة أساسية في بناء وتقنين االختبارات ،و يشير( ) Ebelالى ان اليدف من

تحميل الفقرات ىو اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة في المقياس( ) Ebel , 1972 : 322
تألفت عينة التحميل اإلحصائي لمفقرات من ( )411طالب وطالبة من مجتمع البحث  ،تشير
(  ) Anastasi, 1976الى ان حجم عينة التحميل اإلحصائي يعد حجما مناسبا بحيث ال يقل عن ( )371فرداً .
وأشار (  ) Henrysson, 1978الى ان حجم عينة التحميل اإلحصائي ال يقل عن( )411فرداًAnastasi, ( .
 ) 1976 : 183 ) (henrysson , 1978 : 130والجدول رقم (  ) 1يوضح ذلك -:
الجدول ( ) 1
عينة التحميل اإلحصائي من المدارس االبتدائية موزعة حسب المديريات العامة لمتربية في بغداد
مديريات التربية
الرصافة
الكرخ

الطمب

اسم المدرسة

الموقع

الثانية

االمل المختمطة

الكرادة

111

الثالثة

المالك االشتر لمبنين

الحبيبية

51

-

الثانية

شيداء الحرية لمبنين

الشيداء

51

-

51

الثالثة

اليدى لمبنات

الكاظمية

-

111

111

211

211

411

المجموع

 4مدارس

المجموع

بنين

بنات
111

211
51

سابعاً :تطبيق االختبار

طبق االختبار بصورة فردية عمى العينة البالغ عددىا ( )411طالب وطالبة .طبق االختبار في الفترة الواقعة

بين 2114/12/28 – 2114/11/2أي ما يقارب الشيرين .
وقد تم تصحيح إجابات الطالب عمى االختبار طبقاً لمتعميمات  .وقد خضعت إجابات الطالب لمتحميل اإلحصائي

لمفقرات عن طريق (الحقيبة اإلحصائية .) spss

 -1صعوبة الفقرات Difficulty Items
تؤكد انستازي  Anastasiعمى ضرورة ان تكون صعوبة فقرات االختبار ممتدة عمى مدى واسع وان
يتضمن االختبار بعض الفقرات التي يجيب عنيا الطمبة جميعاً  ،وان وجود بعض الفقرات السيمة في بداية
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االختبار أمر البد منو لتشجيع الطمبة عمى اإلجابة وزيادة الثقة بأنفسيم) Anastasi , 1954 :152 ( .
ويرى داوني ان مدى الصعوبة المقبول يتراوح بين ( ) Downi , 1967 : 214 – 215 ( .) 1.81 – 1.21
ومن المالحظ انو مع وجود وجيات نظر مختمفة حول صعوبة الفقرات اال ان ىناك شبو إجماع عمى ان يتضمن
االختبار فقرات سيمة جداً في أولو وفقرات صعبة جداً في آخره وان يكون متوسط الصعوبة ( ،)%51قامت الباحثة
بتطبيق االختبار عمى العينة البالغ عددىا ( )411طالب وطالبة ولكي تتخذ الباحثة القرار النيائي في استبقاء

الفقرات او استبعاد ىا حددت المدى المقبول لمفقرة ،وعدت الفقرة جيدة عندما يكون معامل صعوبتيا بين ( 1.21
–  ، ) 1.81وقد تراوحت معامالت الصعوبة في ىذا االختبار بين  ) 1.97 – 1.58 ( :حيث وجدت فقرة واحدة
كان معامل صعوبتيا اكثر من (  ) 1.81وىذه الفقرة ىي رقم ()1في االختبار وتميل نحو السيولة  ،وال توجدأي
فقرة معامل صعوبتيا اقل من ( ) 1.21أي ال توجد فقرة تميل نحو الصعوبة  .والجدول رقم (  ) 2يوضح صعوبة
فقرات االختبار .

 -2القوة التميزية لمفقرات Items Discrimination
نعني بتمييز الفقرات  ،قدرتيا عمى ان تميز بين األفراد الحاصمين عمى درجات مرتفعة وبين من يحصمون عمى
درجات منخفضة في السمة التي يقيسيا االختبار  ،بيدف استبعاد الفقرات التي ال تميز بين المجيبين واإلبقاء
عمى الفقرات التي تميز بينيم  (.الظاىر وآخرون ) 129 :1999 ،
يقدم ايبل) (Ebelالمختص بالقياس النفسي والتربوي دليالً استخدم معيا ارً في مقارنة القوة التمييزية لمفقرات
دليل القوة التمييزية
 – 1.41فأعمى

تقويم الفقرات

فقرات جيدة جداً

1.39 – 1.31

فقرات جيدة ولكنيا يمكن ان تخضع لمتحسين

1.29 - 1.21

فقرات حدية تخضع لمتحسين

 - 1.19فأقل

فقرات ضعيفة تحذف او تحسن ()Ebel. 1972 : 399

تم حساب قوة تمييز الفقرات بعد ترتيب الدرجات التي حصل عمييا الطالب في االختبار من أعمى درجة الى
أدنى درجة  ،وتم اختيار (  ) % 27العميا من الدرجات الكمية لالختبار والبالغ عددىا ( )118طالب وطالبة
واختيار  % 27الدنيا من الدرجات الكمية لالختبار البالغ عددىا ( )118طالب وطالبة  ، .ان العدد ( )118يعد
حجماً مناسباً لكل مجموعة من المجموعتين المتطرفتين  ،وبعد حساب القوة التمييزية لفقرات االختبار لم تجد

الباحثة أي فقرة معامل تمييزىا اقل من ( )1.31حيث كانت الفقرات ذات تمييز جيد  .والجدول رقم (  ) 2يوضح
القوة التمييزية لفقرات االختبار .
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 -3صدق الفقرات Items Validity
يعد أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار  ،من الوسائل المستعممة في حساب االتساق الداخمي
لممقياس اذ ييتم بمعرفة كون كل فقرة من فقرات المقياس تسير في االتجاه الذي يسير فيو االختبار كمو ،فيي
تمتاز بأنيا تقدم لنا مقياساً متجانساً ( .عالم  ، 2112 ،ص) 278

لذلك حسب معامل االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية لالختبار  ،فمم تجد الباحثة أي فقرة غير دالة

احصائياً ،والجدول رقم (  ) 2يوضح صدق فقرات االختبار .
الجدول ( ) 2

الخصائص السيكومترية لفقرات اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان (معامل الصعوبة ومعامل التمييز وصدق الفقرة)
فقرات االختبار

الصعوبة

التمييز

صدق الفقرة

1

1.97

18.16

**1.715

2

1.74

21.12

**1.824

3

1.58

15.32

**1.645

4

1.71

24.93

**1.823

5

1.71

28.28

**1.817

6

1.64

24.99

**1.824

7

1.71

28.18

**1.785

8

1.68

24.24

**1.744

9

1.67

23.88

**1.835

11

1.63

16.74

**1.714

11

1.63

21.76

**1.781

12

1.67

24.58

**1.798

صدق االختبار Test Validity
ان لصدق االختبار أىمية كبيرة في تحديد صالحيتو وفائدتو في تحديد معنى مفيوم معين  ،وىو يتعمق بما يقيسو،
والمدى الذي ينجح في قياسو ،ويتصل ىذا بمدى قدرتو عمى التنبؤ الدقيق ،او االستنتاج الصحيح من الدرجة التي
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يحصل عمييا المفحوص في االختبار  .يبدأ االىتمام بصدق االختبار منذ بداية التخطيط لو وال ينتيي اال عندما
يتم تفسير نتائجو واالستفادة منو( سمارة  ، 1989 ،ص ) 11

 -1الصدق الظاىري -: Face Validity
يشير ايبل Ebel

الى ان االختبار يعد صادقا ظاىريا اذا ظير لمخبراء ان فقراتو تبدو انيا تقيس السمة التي

اعدت لقياسيا  ) Ebel , 1972 . : 555 ( .ان افضل طريقة في استخراج الصدق الظاىري ىي عرض فقرات
االختبار عمى مجموعة من المحكمين لمحكم عمى صالحيتيا في قياس الخاصية المراد قياسياEbel, 1972: (.
)555
وقد تحقق ىذا النوع من الصدق عندما ُعرضت فقرات اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان لالطفال في سن السابعة
عمى مجموعة من المحكمين لغرض تقويميا ،ممحق (. )1

-2الصدق التالزمي Concurrent Validity

يعد الصدق التالزمي من مؤشرات الصدق الميم ة لممقاييس النفسية الذي يعبر بمعادلة االرتباط بين االختبار
الجديد والمحك الخارجي بعد تطبيقيما معا عمى عينة مناسبة( Anastasi , 1988 : 140 ) .
لذا تم اختيار  51طالب وطالبة ،طبق عمييم االختبار الحالي  ،ثم تبعو تطبيق اختبار وكسمر لالطفال في عمر (4
–  )17سنة لم ذكاء القسم المفظي كمحك لصدق االختبار الحالي  ،وبأحتساب معامل االرتباط بين درجات االختبار
الحالي ودرجات اختبار وكسمر باستخدام معادلة بيرسون كانت قيمة معامل االرتباط ىي ( )1.95وىو مؤشر عال
لمتنبؤ بصدق االختبار الحالي حسب اراء الخبراء .

ثبات االختبار -: Test Reliability

يعد ثبات االختبار احد الشروط األساسية في قياس فعاليتو ودقتو في القياس .
ويعني ثبات درجات االختبارات مدى خموىا من األخطاء التي تشوب القياس  ،أي مدى قياس االختبار لممقدار
الحقيقي لمسمة التي ييدف لقياسيا  ،فدرجات االختبار تكون ثابتة (  ) Reliableاذا كان االختبار يقيس سمة
معينة قياساً متسقاً في الظروف المتباينة التي قد تؤدي الى أخطاء القياس .فالثبات يعني االتساق او الدقة في

القياس( عالم ) 131 : 2116 ،

طريقة الفا كرونباخ Cronbach's alpha method :
تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساق الفرد من فقرة الى اخرى ( ثورندايك وىيجن  ، ) 79 : 1989 ،حيث بمغ

معامل الثبات بيذه الطريقة بالنسبة لالختبار الكمي (  ، ) 1.94نجد ان ثبات االختبار الحالي يعد ثبات ٍ
عال.
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وبذلك يصبح االختبار جاى ازً لمتطبيق عمى عينة اشتقاق المعايير  ( ،ممحق3منفصل ) يوضح االختبار بصيغتو

النيائية .

التطبيق النيائي الختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان لالطفال في سن السادسة -:
بعد ان اعدت فقرات االختبار بصورتيا النيائية تم تطبيقيا عمى عينة التقنين وذلك الشتقاق المعايير  ،بمغت

عينة التقنين ( )811طالب وطالبة من طمبة الصف االول االبتدائي (،اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية )
والجدول رقم (  ) 3يوضح ذلك -:
الجدول ( ) 3
عينة اشتقاق المعايير من المدارس االبتدائية (ذكور و اناث) بحسب المديريات العامة لمتربية في بغداد
مديريات التربية

الرصافة

بنين

بنات

االولى

الميج المختمطة

االعظمية

111

111

211

الثانية

الرفعة لمبنات

البمديات

-

75

75

البحرين لمبنات

الحبيبية

-

75

75

سبأ لمبنين

مدينة الصدر

75

-

75

المروءة المختمطة

اليرموك

111

111

211

بالد النيرين لمبنات

الشيداء

-

51

51

ابي بكر لمبنين

البياع

75

-

75

زين العابدين لمبنين

الكاظمية

51

-

51

411

411

811

الثالثة
االولى

الكرخ

اسم المدرسة

الموقع

الطمب

المجموع

الثانية
الثالثة
المجموع

 8مدارس

طبق اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان عمى عينة التقنين البالغ عددىا (  ) 811طالب وطالبة من الصف الثاني
االبتدائي  ،ابتدأ التطبيق عمى عينة التقنين في . 2115/4/15 – 2115/2/15
كان التطبيق فردياً وباألسموب الذي طبق عمى العينة االساسية نفسو  ،أي اتبعت االجراءات المحددة في التعميمات

عند التطبيق .
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المعايير -:
المعايير من الناحية االحصائية ىي متوسطات االنحرافات المعيارية لمستوى اداء عينة يفترض انيا تمثل
المجتمع االصمي (.االمام واخرون  ) 86 : 1991 ،ىناك انواع من المعايير التي تشتق لالختبارات والمقاييس
النفسية اكثرىا استخداماً  ،ىي معايير الرتب المئينية  Percentile Ranksونسب الذكاء وقد اختارت الباحثة
معايير الرتب المئينية النيا تتميز بقدرتيا عمى ترتيب درجة الفرد بالنسبة الى مجموعتو  ،وتتسم بالمرونة في
تطبيقيا عمى مجموعة او عينة من االفراد  ،فضال عن سيولة اشتقاقيا ووضوح معناىا وصالحية استخداميا مع
أي نوع من المقاييس التربوية والنفسية  ( .ابو حطب واخرون  ) 315 : 1987 ،والجدول رقم (  ) 4يوضح
المئينات لعينة االطفال في سن السادسة .

جدول ( ) 4

الدرجات الخام والمئينات المقابمة ليا الختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان
الدرجة الخام

التكرار

المئينات

1

14

25

4

3

25

7

6

25

8

17

25

9

11

25

11

11

25

11

29

25

12

135

25

13

18

51

14

16

51

15

9

51

16

21

51

17

19

51

18

15

51
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19

86

51

21

44

75

21

239

75

24

117

111

الوسائل اإلحصائية -:
لقد تنوعت الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي كل حسب متطمباتيا  ،باستخدام الحقيبة اإلحصائية
لمعموم االجتماعية (  ) Statistical Package For Social Science () SPSSوىي كاآلتي-:
-1معادلة معامل الصعوبة الستخراج معامالت صعوبة كل فقرة.
-2معادلة معامل التمييز الستخراج معامالت قوة تمييز كل فقرة .
-3معادلة معامل االرتباط األصيل ( بوينت بايسيلاير) لحساب االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لالختبار.
-4معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق التالزمي .
-5قانون الفاكرونباخ الستخراج الثبات بطريقة االتساق الداخمي .
-6استخراج المئينات .

الفصل الرابع

التوصيات والمقترحات
التوصيات -:
 -1اجراء االختبار لألطفال في سن السادسة قبل دخولو لمصف االول االبتدائي لكي يكون مؤش ار لمعرفة
المستوى العقمي لمطفل .
 -2استخدام االختبار في الكشف االولي عن االطفال ذوي الذكاء المرتفع واالطفال ذوي الذكاء المنخفض.
 -3استخدام االختبار في مجال االرشاد التربوي والنفسي .
 -4استخدام الباحثين والمختصين في مجال القياس العقمي لالختبار الحالي في بحوثيم .

المقترحات -:

 -1اجراء دراسات تتبعية وتنبؤية لمكشف عن الصدق التنبؤي لالختبار .
 -2اجراء دراسات لمكشف عن عالقة الذكاء ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لألطفال.
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IQ TEST STANDARDIZATION OF MARTEN LOTHER JOHAN WITH CHILDREEN OF THE SIX YEAR

Dr. HNAA MIZEL HUSSEIN AL- THEHABEE
Abstract
This study aimed to IQ test standardization of Marten Lother Johan which used with
childreen of the one stage at primary schools who aged (6) years old in Baghdad
(Resafaa and Kharh).
The importance of this study are :
1-The importance of childhood and its role to develop the personality.
2-The importance of this age as the child will exposure to different kind of official
teaching .
3-The capability for early detection of special category for early intervention in order to
provide the necessary care .
4-Using the current test could consider as a predictive tool to screen the intelligent
children .
In order to achieve the study aim, the researcher had followed the following steps:
1- IQ test of Marten Lother Johan was used with this study which it was
translated into Arabic language by Adel Ez-Aldeen Alashwal. The scale
includes 12 items which distributed on 12 sub- scale.
2- The test was conducted on number of experts of psychologist and
specialize in measurement and evaluation in order to evaluate the validity
of items of the scale. According expert's view, all the items were
appropriate and validate .
3- The test was conducted on 400 students (female and male) who were
chosen randomly from four primary schools in Baghdad (Resafaa and
Kharh) for the academic year 2014-2015 .
4- Some statistical analysis were used with the items (difficulty coefficient ,
discrimination, and validation).
5- Some psychometric properties were conduced:
 The validity(fase validity and concurrent validity) .
 Reliability: Cronbach's alpha was used and the reliability score was( .94).
6-

After prepared the items of the test, the test was conducted 800 students of
primary schools in order to obtain the standardization of the test.
7- Some recommendation and suggestions were presented in order to develop
the study in the future .

225

2016

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )15

المصادر
المصادر العربية
 اآلية الكريمة (  ، ) 43سورة العنكبوت .
 ابو حطب  ،فؤاد واخرون  : )1987( ،التقويم النفسي  ،مكتبة االنجمو المصرية ،ط ،3القاىرة.
 :)2111(، __________ القدرات العقمية .ط ،6اإلنجمو المصرية  ،القاىرة .
 ابو لبدة ،خطاب محمد احمد : )1993( ،بناء مقياس متعدد المستويات لالداء العقمي لالطفال االردنيين
من سن  12-6سنة ،اطروحة دكتوراه ،الجامعة االردنية ،كمية الدراسات العميا ،االردن.
 أحمد ،محمد عبد السالم  :)1981(.القياس النفسي والتربوي  .القاىرة  :الخانجي لمطباعة والنشر.
 االمام ،مصطفى محمود واخرون : )1991( ،التقويم والقياس ،دار الحكمة ،جامعة بغداد ،بغداد.
 امزيان  ،محمد : )2111( ،الذكاءات المتعددة وحل المشكالت دراسة ميدانية الطفال مرحمة التعميم
االولي ،اطروحة دكتوراه ،جامعة فاس  ،المغرب .
 ثورندايك  ،روبرت وىيجن ،اليزابيث  : )1989(،القياس والتقويم في عمم النفس والتربية ،ترجمة عبد اهلل
زيد الكيالني وعبد الرحمن عدس  ،الجزء الرابع  ،مركز الكتب االردني.
 جالل ،سعد  :)1985 (،المرجع في عمم النفس ،مكتبة المعارف الحديثة ،دار الفكر العربي ،القاىرة .
 جوىان  ،مارتن لوثر  : )1982( ،اختبارات ذكاء االطفال (كيف تختبر ذكاء طفمك) ،ترجمة عادل عز الدين
االشول ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة .
 الخطيب ،محمد احمد  :)2111( ،االختبارات والمقاييس النفسية  ،ط ،1دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان
 ،االردن .
 خير اهلل ،سيد  ،وزيدان ،محمد مصطفى ( : )1966القدرات ومقاييسيا ،ط ،1مكتبة االنجمو المصرية ،
القاىرة .
 خير اهلل ،سيد : )1981( ،عمم النفس التربوي اسسو النظرية والتجريبية ،دار النيضة العربية ،بيروت.
 دافيدوف  ،لندا  : )1983( ،مدخل عمم النفس ،ترجمة سيد طواب واخرون ،دار ماكجروىيل لمنشر ،ط4
 ،القاىرة.
 الذىبي ،ىناء مزعل  : )2115(،بناء اختبار ذكاء لفظي لالطفال في مرحمة رياض االطفال ،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمبنات  ،بغداد.
 الزعبي  ,احمد محمد ( :)2111سيكولوجية الفروق الفردية وتطبيقاتيا التربوية  ,دار زىران لمنشر
والتوزيع  ،عمان  ,األردن .
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 الزوبعي ,عبد الجميل إبراىيم و آخرون ( :)1981االختبارات والمقاييس النفسية ,مديرية دار الكتب
لمطباعة والنشر  ،وزارة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة الموصل1
 سمارة ،عزيز واخرون  :) 1989 (،مباديء القياس والتقويم في التربية ،دار الفكر والتوزيع ،عمان


السيد ،فؤاد البيي : )1972( ،الذكاء ،ط ، 3دار الفكر العربي  ،القاىرة .

 : )1975( ، __________ االسس النفسية لمنمو من الطفولة الى الشيخوخة  ،دار الفكر العربي ،ط4
 ،القاىرة.
 : )1976( ، __________ الذكاء ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 الشيخ ,سميمان الخضري ( :)1982الفروق الفردية في الذكاء  ,ط ، 2دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة
.
 صالح ،احمد زكي ( : )1972عمم النفس التربوي ،ط ،3مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
 : )1979( __________ عمم النفس التربوي ،ط ،4مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
 الطائي  ،مظفر جواد احمد : )1996( ،بناء اختبار مقنن لذكاء اطفال المرحمة االبتدائية  ،اطروحة
دكتوراه  ،جامعة بغداد ،كمية التربية ابن رشد  ،بغداد.
 الظاىر  ،زكريا محمد واخرون  : ) 1999 ( ،مباديء القياس والتقويم في التربية  ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع  ،عمان .
 عاقل  ،فاخر  : )2113(،معجم العموم النفسية ،الناشر شعاع لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة.
 عبد الكافي ،اسماعيل عبد الفتاح : )1998( ،الذكاء وتنميتو لدى اطفالنا ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،
القاىرة.
 : ) 2111 ( ، __________ اختبارات الذكاء والشخصية  ،مركز االسكندرية لمكتاب  ،االردن
 العزة  ،سعيد الحسني  : )2112( ،تربية الموىوبين والمتفوقين  ،الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر
والتوزيع  ،عمان .
 عالم ،صالح الدين :)2111( ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيانو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،ط ،1القاىرة.


__________  :)2112( ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيانو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،ط ،1القاىرة.



__________  :)2116( ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيانو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،القاىرة.
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 عمي  ،فرفار : )1994( ،اختبار لقياس ذكاء االطفال ،مجمة الثقافة النفسية ،المركز العربي لمدراسات
النفسية والنفس جسدية ،ع ، 2م ، 5بيروت.
 الفقي ،حامد عبد العزيز : )1988( ،دراسات في سيكولوجية النمو  ،دار القمم ،الكويت.
 قطامي ،نايفة : )1999( ،طرق دراسة الطفل  ،دار الشروق ،عمان.


__________ : )2119(،تفكير وذكاء الطفل ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.

 محمد ،عادل عبد اهلل  : )1999( ،نمو طفل الروضة ،دار الرشاد ،القاىرة .
 محمود ،ابراىيم وجيو ( :)1977القدرات العقمية خصائصيا وكيانيا ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة .
 مميكة  ،لويس كامل  :) 2111( ،عمم النفس االكمينيكي  ،ط ، 1دار الفكر  ،عمان
 نايت ،ركس ونايت ،مرجريت  : ) 1984 ( ،ترجمة عبد عمي الجسماني  :المدخل إلى عمم النفس الحديث
 ،منشورات آفاق عربية مكتبة الفكر العربي  ،بغداد .
 نايت ،ركس ونايت ،مرجريت  : ) 1993 ( ،ترجمة عبد عمي الجسماني  :المدخل إلى عمم النفس الحديث
 ،ط ، 2المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،عمان .
 اليويدي  ،زيد واخرون  : ) 2113 ( ،أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين وتنمية الفكر واإلبداع ،
دار الكتاب الجامعي  ،ط  ، 1العين  ،اإلمارات العربية المتحدة .
 وولفوك ،انيتا  :) 2111 (،عمم النفس التربوي  ،ترجمة صالح الدين محمود عالم  ،ط، 1دار الفكر
ناشرون وموزعون  ،عمان .
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