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تقنين اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوهان لألطفال في سن السابعة
م .د .هناء مزعل حسني الذهيب  /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /مركز البحوث النفسية
مستخمص البحث
استيدف البحث الحالي تقنين اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان لالطفال في سن السابعة والذي يقابل طالب
الصف الثاني في المرحمة االبتدائية في محافظة بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة .
ان مبررات اجراء البحث الحالي :
 -1اىمية الطفولة في بناء شخصية الفرد وتكامميا.
 -4اىمية االكتشاف المبكر لمفئات الخاصة بغية التدخل المبكر وتوفير الرعاية الالزمة .
 -3يمكن 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  14فقرة .
 -4تم 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 ( )14فقرة  ،أي ان الفقرات جميعيا صالحة لقياس ما وضعت لقياسو
بنسبة (. )%111
 -3طبق االختبار عمى العينة المؤلفة من ( )211طالب وطالبة اختيروا عشوائيا من اربع مدارس من
المدارس االبتدائية موزعين عمى المديريات العامة لمتربية في بغداد بجانبييا الكرخ والرصافة لمعام
الدراسي ( ) 4112 – 4112
 -2اجري التحميل االحصائي لمفقرات ( الصعوبة  ،التمييز  ،صدق الفقرات ).
 -2تم استخراج الخصائص السيكومترية من -:
أ -الصدق  ( -:الصدق الظاىري  ،الصدق التالزمي ).
ب -الثبات  -:طريقة الفا كرونباخ وكانت قيمة معامل الثبات لالختبار (. )1..0
 -6بعد ان اعدت فقرات االختبار بصورتيا النيائية تم تطبيقيا عمى عينة التقنين وذلك الشتقاق المعايير
والبالغ عددىا ( )011طالب وطالبة من طمبة الصف االول االبتدائي .
 -0قدمت الباحثة عدد من التوصيات والمقترحات استكماال لمبحث الحالي وتطويره .
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الفصل االول
االطار العام لمبحث

اىمية البحث والحاجة اليو -:
تيتم االمم المتحضرة في الوقت الحاضر بالطاقة البشرية ألبنائيا اكثر من اىتماميا باي شيء اخر او بأي طاقة
اخرى ،ذلك ان االنسان يستطيع ان يتحكم بتمك الطاقات ويحوليا لصالح امتو ومجتمعو فيما لو اعد اعدادا سميما
يحقق لو نموا متكامال في جوانب شخصيتو(كاظم )14 : 1..1 ،
لذا انصب اىتمام المنظمات والييئات العالمية والعربية عمى الطفولة بشكل خاص .ففي التقرير الذي اعدتو منظمة
اليونسكو لمعام ( )4111يعد فترة الطفولة المبكرة من اىم فترات النمو والتطور الوجداني والذىني لمطفل  ،وانطمق
التقرير ليؤكد ان الطفولة المبكرة ىي فترة ارساء اسس التعمم في عقل الطفل كوسيمة لمنجاح المدرسي وكأداة
لمواجية تعقيدات العالم ( .محمود ) 21 : 4111 ،
يتمتع الطفل في مرحمة الطفولة باالستعدادات التي تساىم في عمميات التعمم  ،حيث يتعمم القراءة والكتابة  ،يتعامل
مع االعداد  ،ويقوم بعمميات الجمع والطرح والقسمة والضرب  ،كما يجيد التعامل مع الرموز ويالحظ زيادة القدرات
المغوية( .القذافي ) 4.3 :4111،تتميز فترة الطفولة بحدوث تطور كبير في تفكير الطفل حيث يصبح اكثر مرونة
كما يكتسب الطفل الميارات المغوية والعددية ،ويصبح قاد ار عمى تصنيف االشياء بناءاً عمى عالقاتيا بغيرىا من

االشياء االخرى  ،كما يتعمم مفيوم الكتمة والوزن  ،وفي ىذه المرحمة يؤثر الدخول الى المدرسة في النمو العقمي

لمطفل اذ لو اىمية بالغة في ذكاء الطفل وتفكيره ،حيث يتعمم انماطا كثيرة من السموك الجديد والميارات االكاديمية
 ،وتتوسع حصيمتو الثقافية والمعرفية ويتمكن من تكوين عالقات اجتماعية(.عبد اليادي)32 : 1... ،
يشير العالم (لمبيوراد )1.62ان الطفل في سن السابعة يستطيع رسم صو ار متداخمة لمجموعة من االشخاص .اما
(جون بياجيو) ف عرف ىذه المرحمة بمرحمة العمميات فالطفل فييا يستطيع استخدام المنطق في تفكيره مع االلتزام
بالموضوعية كما يستطيع استخدام التفكير االستداللي لمتوصل الى حل مشكمة ما( .صالح ) 130 : 1.04 ،
ان موضوع القياس النفسي والتربوي بصفة عامة من الموضوعات ذات االىمية الكبيرة في مجال العموم االنسانية
بصفة عامة والمجال المعرفي بصفة خاصة  ،واختبارات الذكاء ىي المكسب العظيم والسعي المذىل لتقدم الدراسات
في مجال الذكاء بفضل قدرتيا عمى فك الغموض والمغز الذي وقع فيو ىذا المفيوم والتي مازالت الى يومنا ىذا في
تطور وازدىار الكتشاف مقاي يس ادق واعم في سبيل الوصول الى قياس قدرة الذكاء بكل ابعادىا وخاصياتيا.
( ليندة ) 3 : 4111 ،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) Binet
و ( وكسمر ) Wekslerاكدت ان الذكاء ليس مجموع القدرات العقمية الفردية ولكنو قدرة عامة تشمل جميع
الميارات الفكرية والتي يمكن قياسيا بواسطة اختبار ما( .امزيان ) 20 : 4111 ،
يولد كل فرد ولديو استعداد لممارسة الذكاء في ادارة شؤون حياتو وشخصو ويرد تفوق وذكاء االطفال عن غيرىم
الى االمكانات الكامنة لتوظيفيا  ،لتظير عمى صورة مفردات ،او عمميات ذىنية او حمول لممشكالت البسيطة
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والمعقدة التي يصادفيا  ،والذكاء وفق ىذا التنظيم ليس مقصو ار عمى فرد دون االخر او عمى شعب دون الشعوب
االخرى ،ولكنو امر غالب عمى جميع المجتمعات البشرية فان جميع انواع البشر يمتمك كما معينا من القدرات
االساسية ،ومستوى معين في كل نوع من انواع الذكاء ( .قطامي) 410 : 1... ،
ان تطوير ادوات قياس الذكاء تعتبر ضرورة تربوية وحضارية  ،وان وجودىا يسيم في تطوير فيمنا لالطفال
وتحديد م ستوياتيم المعرفية والعقمية بدرجة عالية من الدقة ،وليذا قيمة تربوية كبيرة  ،ان افتراض ان ىناك اختبار
ذكاء متقنا ودقيقا بدرجة كبيرة ومرد ذلك ان افتراض توافر اختبارات ذكاء موثوقة بدرجة عممية يكاد ال يجانب
الصحة الن القدرات العقمية معقدة الى حد كبير ميما تحايمنا عمى قياسيا ومع ىذا مجال عمم النفس التربوي
معني بالضرورة استخداميا في المدرسة لما ليا من خدمات ضرورية  ،فيي تساعد عمى فصل الطمبة المتفوقين
عقميا وتميزىم  ،والذين ينبغي ان يوضعوا في صفوف خاصة تدعى بصفوف المتميزين او مدارس المتميزين .
(قطامي ) 420 : 411.،
مننن الطبيعنني ان يتبنناين االطفننال فنني قنندراتيم وخصائصننيم العقميننة  ،ودراسننة القنندرات العقميننة تعننني ( البحننث الكمنني
لمفننننننروق الفرديننننننة فنننننني الننننننذكاء او القنننننندرات العقميننننننة االخننننننرى  ،وتفسننننننير ىننننننذه الفننننننروق تفسنننننني ار عمميننننننا).
( محمود ) 3. : 1.0. ،
يرى )  ( Nunnallyان القياس العقمي متمثل باختبارات الذكاء " محاولة التعرف عمى سمة ميمة في التكوين
الشخصي لمفرد ،ليا اثرىا في توجيو سموكو وفي قدرتو عمى التكيف ،فذكاء الفرد ىو واحد من مجموعة عوامل
تحدد قدرتو عمى النجاح  ( Nunnally , 1959 : 232 ) .ان الذكاء عامل عام رئيسي يتدخل في كل جوانب
الشخصية سواء كانت االجتماعية  ،واالنفعالية والجسمية والمعرفية العقمية ،فيو الذي يسم الطفل السمة الغالبة
عمى سموكو(قطامي ) 41. : 411.،
ان قياس الذكاء االنساني قد استغرق زمنا طويال وتطمب جيدا كبي ار اكثر من اي موضوع اخر من موضوعات
القياس النفسي ،وفي دراسة الذكاء يتفاعل دافع االستطالع مع المطالب العممية ،وبسبب الحاجة العممية في
المجتمعات المتمدنة اصبح االمر اكثر الحاحاًإليجاد طريقة ما لحساب ذكاء االفراد بصورة دقيقة كما تقاس في

االختبارات ،وان التعميم الشامل وفر الفرص ة لجميع االطفال المتميزين والمتخمفين في الذىاب الى المدرسة ،وبعض
ىؤالء الطمبة لم يتمكنوا من اجادة البرامج التي اعدىا ليم المتخصصون في التعميم والتعمم مما سرع في ظيور
الحاجة لدى المعممين الن يمتمكوا االدوات المناسبة واساليبيا( .قطامي ) 433 : 411.،

تقيس اختب ارات الذكاء القدرة العقمية العامة وتتنبأ بأداء الفرد مستقبال ،كما انيا ال تتناول ما يتعممو الطالب في
المدرسة فقط  ،بل يمكن ان تتناول مجاالت حياتية غير تحصيمية ( .الزوبعي واخرون ) 40 : 1.01 ،
اذا كان االفراد في نفس السن ويختمفون في المراحل التعميمية التي يصمون الييا ،فان ذلك يرجع الى درجات
الذكاء والى الخمفية االقتصادية – االجتماعية  ،ويرجع السبب الى ان الفرد االذكى يحصل عمى درجات اعمى ويجد
تشجيع من العائمة ومن المدرسين فانيم يجدون في التعميم مايثيبيم بقدر ال يتحقق لألقل ذكاء .
( مميكة ) 426 : 4111 ،
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من اىم فوائد اختبارات الذكاء ان معظم التطبيقات العممية تربويا ومنيجيا في جميع ميادين الحياة يعود في اساسو
الى االختبارات ،فمثل ىذه االختبارات تؤدي دو ار حيويا في البرنامج التعميمي ،وتعتبر ايضا مصد ار رئيسا لمبيانات
في يد االخصائيين لدفع عممية ا لتوجيو واالرشاد النفسي والميني ،وىذه االختبارات تمكن الفاحص من ادراك
المستوى العقمي لمفرد(.ياسين )22 : 1.01 ،
يمكنننن اسنننتخدام اختبنننارات النننذكاء فننني المننندارس بيننندف التعنننرف النننى مجموعنننات الطمبنننة النننذين يعتبنننرون المننندى
المتوسنننط منننن النننذكاء  .لنننذلك فنننان التعنننرف النننى االذكيننناء جننندا فننني المدرسنننة او عمنننى االغبيننناء جننندا فيينننا يكنننون
عنننن طرينننق اسننننتخدام مقننناييس الننننذكاء حتنننى يسنننيل ذلننننك فننني عمننننل مخطنننط خننناص لتنننندريس ىنننؤالء االطفننننال.
( قطامي وعدس ) 03 : 4112 ،
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 قد ارتو واستعداداتو ،اما االختبارات الجمعية فيي عديدة ومتباينة في مستويات سيولتيا
وصعوبتيا ،ومنيا اختبارات تعتمد كميا عمى المغة( .قطامي  ) 433 : 411.،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 ،واالختبارات المفظية قد تكون شفيية وقد تكون كتابية (تحريرية).
(قطامي()421 :411.،الخطيب ) 43 : 4111 ،
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 اليتمكن 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 ) 3.. : 4114 ،
وعميو فان مبررات اجراء البحث الحالي :
 -1اىمية الطفولة في بناء شخصية الفرد وتكامميا.
 -4اىمية 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 .
 -3ان االختبارات المبكرة توفر قاعدة جيدة لمبيانات حول نمو ذكاء الطفل وتطوره.
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ىدف البحث -:
يستيدف البحث الحالي تقنين اختبارات الذكاء لمارتن لوثر جوىان لالطفال في سن السابعة .

حدود البحث -:

 -1يقتصر االختبار عمى االطفال في سن السابعة والذي يقابل الصف الثاني في المرحمةاالبتدائية.
 -4اقتصر التقنين عمى محافظة بغداد .

تحديد المصطمحات -:

اوالً -:التقنين -:Standardization
عرفو كل من -:

 -1ايبل ) ( Ebel ,1972
ىو االختبار الذي وضع بعناية فائقة ومن خالل خبرة متخصصة  ،ومر عادة بإجراءات التجريب والتحميل واإلعادة
والذي تكون لو تعميمات واضحة إلدارتو( أي استخدامو وتطبيقو ) بطريقة موحدة (مقننة) والذي تكون لو جداول
لممعايير )  ( Normsمقننة )  ( Standrsلتفسير الدرجات التي يحصل عمييا من تطبيق االختبار عمى عينة
من االفراد ( الطمبة ) ) . ( Ebel , 1972 : 465
-4عالم (:)4111
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).1 :4111 ،
 -3الخطيب 4111

ىو اختبار قد حددت إجراءات تطبيقو وأجيزتو وتصحيحو بحيث يصبح من الممكن إعطاء االختبار نفسو في
أوقات وأماكن مختمفة (.الخطيب) 31 : 4111،

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 -:
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  -: testعرفو كل من -:
 -1انستازي(1990) Anastasi
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مقياس موضوعي ومقنن لعينة ممثمة من السموك) ( Anastasi ,1990: 65
 -4عالم ( ) 4111
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 )4. ، 4111 ،
 -3نجار في-المعجم الموسوعي لمصطمحات التربية ( )4113بأنو:
"مجموعة من األسئمة او الميام عمى التمميذ ان يجيب عنيا او يقوم بتنفيذىا  ،والغرض من ذلك معرفة منزلة
التمميذ كماً ،أي باألرقامبالنسبة الى رفاقو في تمك الخاصة التي يقيسيا الرائز"(نجار)11 :4113 ،

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 ويقيس 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 .
ثالثاً -:الذكاء-: Intelligence
عرفو كل من -:

-1سبيرمان ) : )Sperman 1928
قدرة عقمية فطرية عامة او عامل يؤثر في جميع انواع النشاط العقمي (.عبد الكافي )43 : 1..0 ،
-4ثرستون ) : ( Thurston 1938
قدرة متكونة من عدد من القدرات العقمية االولية  ( .عبد الكافي ) 43 : 1..0 ،
-3تيرمان ) : ( Terman
القدرة عمى التفكير المجرد او التفكير بالرموز من الفاظ مجردة عن مدلوالتيا الحسية ( .قطامي)416 : 411. ،
-2بياجيو -: Piaget 1978
حالة من التوازن التي يستعد فييا جميع صور التكيف المتتابعة من الوضع الصحي الحركي المعرفي مثمما تستعد
فييا جميع تفاعالت التمثيل والموائمة المتبادلة بين الكائن الحي والبيئة( .بياجيو )10 : 1.00 ،
-2جوىان ) : ( Johan 1982
ىو قدرة عامة لتطبيق العمميات الفكرية لمتكيف لمميام والمتطمبات الجديدة  ،وىو القدرة عمى العمل واالداء المدرك
الواع  ( .جوىان ) 10: 1.04 ،
 -6عاقل : 4113

260

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )53

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 ) 43. : 4113 ،

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 الذ يتم تقنينو من قبل الباحثة .
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الفصل الثاني

االطار النظري والدراسات السابقة
االطار النظري :

.1

نظرية العاممين لسبيرمان:)1.12( Spearman Theory

يدعي سنبيرمان إن أي نشناط عقمي يعتمد عمى عامل عام يدخل في كل العمميات العقمية ويرمز لو بالحرف ))G
وىو يوجد لدى كل فرد ولكن بدرجات مختمفنة حسنب قدراتيم العقمية ،وان ىذا العامل العام يتألف من القدرة عمى
ثم افترض وجود عوامل أخرى أطمق عمييا العوامل النوعية (( .)Sخير اهلل:1.66 ،
التفكير القائم عمى العالقاتّ .
(،)41نايت ونايت .)1.1 :1.02 ،
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  .) 1.1 : 1..3 ،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  ، )400 : 1.04 ،وان العامل العام في نظرية العاممين ىو األساس

والمحور لنجاح الفرد فيما يزاولو من نشاط عقمي .سوا ء 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)121 - 13. : 4111 ،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)121-13. : 4111 ،

 .4نظرية تومسون ) ( G.H Thomson

تقوم فكرة النظرية عمى ان اي نشاط عقمي لمفرد  ،انما يعتمد عمى عينة محددة او مجموعة من العناصنر المسنتقمة
البسيطة  ،فيوجد لدى االنسان العديد منن وحندات القندرات البسنيطة وبنالرغم منن ان كنل قندرة عمنى حندة محنددة فني
وظيفتيا اال انيا قد تندخل فني عندد كبينر منن االنشنطة العقميةالمختمفنة( .خينر اهلل  ) 33 : 1.01 ،وأينا كنان ننوع
الوحدة العقمية التني تقنوم عميينا تمنك التجمعنات فيني تسنفر فني تصننيفيا النينائي عنن تمنك العوامنل عامنة كاننت ام
طائفية ام خاصة ويسمييا تومسنون الوصنالت ) (Bondاي الوحندات العقمية(.السنيد  )401: 1.06،وال ينكنر ان
تكون ىذه االرتباطات ىي النوع الوحيد الموجود وىو يفرق بين نوعين من العامل العام ،احدىما النذي يظينر نتيجنة
تطبيننق عنندد مننن االختبننارات مننن النننوع الننذي ظيننر اليننات سننبيرمان ،والنننوع االخننر ىننو العامننل العننام بالنسننبة لمعقننل
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واحتمننننننال ظيننننننوره عننننننندما تتننننننوفر االختبننننننارات التنننننني تشننننننمل نننننننواحي النشنننننناط العقمنننننني المعرفنننننني جميعيننننننا.
(محمود ) 02-02 : 1.00 ،

.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  ، )630 : 1.0. ،ويشير مفيوم
ال  ،يتفوق
اإلستقاللية في القدرات العقمية إلى اإلستقاللية النسبية  ،أي أن الفرد الذي يتفوق في القدرة المغوية مث ً

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 )1.0 : 1.01 ،يمكن تفسير معامالت االرتباط التي
توجد بين العمميات المختمفة عمى أساس عامل أولي يدخل في ىذه العمميات وال يدخل 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 )612 :1.02 ،
توصل ثيرستون الى مجموعة من القدرات العقمية األولية Primary Mental Abilitiesنتيجة تطبيق منيج
التحميل العاممي عمى نتائج ( )62إختبا 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:

() 1عامل الفيم المغوي  :وىو عامل يتعمق بفيم الفرد لمكممات والجمل .
()4عامل الطالقة المغوية  :ييتم ىذا العامل بتكوين كممات  ،ويعني اعطاء الفرد لكممات وبسرعة

ثانياً.العوامل العددية ):(Number Factors

العامل الحسابي :وىي اختبارات تقيس قدرة الفرد وسرعتو في إجراء العمميات الحسابية المختمفة.

ثالثاً.عوامل االستدالل ( :)Reasoning Factoryوتقسم إلى:

()1االستدالل العام  :يعني قدرة الفرد عمى اكتشاف حمول جديدة لممشكالت المطروحة او المسائل.
()4االستدالل القياسي  :يتعمق ىذا العامل باستخالص النتائج .
() 3استنتاج العالقات :شكل آخر من أشكال االستدالل،وفييا يجد الشخص العالقة او يكمل العالقة.

رابعاً .عامل التذكر ( :)Memory Factorويقسم إلى:

() 1التذكر الصم  :يعني قدرة الفرد عمى تذكر أشياء او كممات او أعداد  ،غير مترابطة تعرض عميو ثم يطمب منو
تذكر تمك األشياء او الكممات .
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() 4التذكر ذو معنى  :يعني تذكر العالقات ذات المعنى ،وفييا تعرض عمى المفحوص قائمة من الكممات تقابميا
كممات مرتبطة ،وتبعد 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)34–4. :4113 ،

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

 .2نظرية 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 من
وبناء عميو يتحقق النمو العقمي عن طريق االنشطة العممية والتفاعل النشط بين الطفل والبيئة ( .
جانب اخر،
ً
الفقي )442-444 : 1.00 ،
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  0 – 4سنة  ،وتتصف ىذه
ال مرحمة 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  ) 3. : 1.03 ،وتنقسم
ىذه المرحمة الى :
 -1من سن ( )2-4وىي مرحمة التفكير الرمزي ونمو الرموز المغوية والعددية او مرحمة المعب الرمزي او
مرحمة التفكير .
 -4من سن ( )0-2وىي مرحمة التفكير الخيالي او الحدسي او التفكير ذي البعد الواحد .
( الفقي ) 434 : 1.00 ،
الثالثة -:مرحمة العمميات المحسوسة  :وتمتد من  11 – 0سنة ويبدأ الطفل فييا يفكر تفكي ار شبييا بتفكير الراشد
االغير انو يظل تفكي ار عيانيا ،ويقل التمركز حول الذات ويبدأ الطفل يميز بين ذاتو والعالم الخارجي  ،ويستطيع
القيام بالعمميات االستنباطية واالستداللية تدري جيا ما دامت مرتبطة بالمحسوس من االشياء او االحداث ،وفي ىذه
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المرحمة ينمو مفيوم التصنيف  ،ويميل االطفال ىنا الى حل المشكالت بالمحاولة والخطأ بدال من اتباع استراتيجية
فعال )( Piajet , 1966 : 130-147
الرابعة -:مرحمة العمميات الشكمية الصورية  :وتمتد ىذه المرحمة من (  ) 12 – 11سنة  ،وفييا تنمو قدرة
المراىق عمى التفكير المجرد ويصل الى مستوى تفكير الراشدين  ،حيث يفيم الفرد المبادئ االساسية لمتفكير
السببي والتجريب العقمي  ،وينتقل تفكير الفرد في ىذه المرحمة من التفكير المحسوس الى التفكير الصوريففي
اثناء ىذه السنوات ت تطور لدى الفرد القدرة عمى فيم المنطق المجرد .يرى بياجيو ان التفاعل المستمر مع البيئة
ىو االساس لكل انواع السموك الذكي عند االنسان (.الشيخ )120 - 124 : 1.04 ،

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 ألخرى 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  1.03بيروت
ىدفت الدراسة الى قياس ذكاء االطفال الذين تتراوح اعمارىم ما بين ( )12-6سنة  ،ويتكون من (االختبارات
المفظية ) و (االختبارات العممية) وتتكون االختبارات المفظية من اربعة اختبارات فرعية:
اختبار المعمومات العامة

ب -اختبار الحساب

ج -اختبار الكممات

د -اختبار الفرق بين شيئين

اما االختبارات العممية فانيا تضم االختبارات الفرعية االتية :
أ-اختبار التعرف عمى الصور

ب -اختبار العالقة بين شيئين ج -اختبار تركيب االشياء .

استخرج صدق االختبار بثالث 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 ) 21 – 30 : 1..2 ،
-4اختبار ابي لبدة  1..3االردن
ىدفت الدراسة الى بناء مقياس متعدد المستويات لمقدرة العقمية لمفئة العمرية من  14 – 6سنة لالطفال االردنيين
 ،يقيس ثالث قدرات في بناء القدرة العقمية العامة ىي (القدرة المفظية  ،القدرة العددية  ،القدرة عمى التفكير
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المنطقي ) ،طبق المقياس عمى عينة مؤلفة من ( ) 1101تمميذا  ،تم استخراج الصدق بعدة طرق وىي  :صدق
المحتوى  ،صدق البناء الصدق العاممي  ،اما الثبات فقد استخرج بعدة طرق وىي  :التجزئة النصفية واعادة
االختبار واالتساق الداخمي .اما المعايير فقد استخدمت المعادلة الخطية والمعادلة المئينية .
( ابو لبدة ) 23-30 : 1..3 ،
-3اختبار الطائي  1..6العراق
ىدفت الدراسة الى بناء وتقنين اختبار جمعي لقياس ذكاء اطفال المرحمة االبتدائية  ،وتكون االختبار من:
(  -1سرعة االدراك
الذاكرة

 -4االستدالل  -3االستقراء

 -2االستنباط

 -2الفيم المغوي

 -6االعداد

-0

 -0المساحة )  ،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 : 1..6 ،
-2اختبار الذىبي  4112العراق
ىدفت الدراسة الى بناء اختبار ذكاء لفظي لالطفال في مرحمة رياض االطفال لمفئات العمرية من () 2.11 -2
وتكون االختبار من-1 ( :المعمومات -4المفردات  -3الحساب

 -2المتشابيات

 -2الفيم

 -6الجمل

 -0االرقام ) ،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 ) 14. – 04 : 4112 ،

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  -4االستدالل الكمي  -3المعمومات العامة -2القدرة 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) .
-4اختبار وربورتون) ( Warburton 1969
ىدفت الدراسة الى قياس القدرة العقمية لالعمار ما بين ( ، )10-4ويتكون االختبار من :
-1االستنتاج

 -4الفيم المفظي

 -3االدراك المكاني

 -2االعداد

 -2الذاكرة

-6الطالقة  .اوجد

لالختبار معايير نسب الذكاء  ( Warburton , 1969 : 71 – 72 ) .ولم تجد الباحثة معمومات عن صدق
االختبار وثباتو .
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-3اختبار وكسمر) ( Wechsler 1974
ىدفت الدراسة الى قياس القدرة العقمية لالطفال بعمر (  ) 10 – 2سنة  ،ويتكون االختبار من :
أ-القسم المفظي  :ويتكون من :
-1المعمومات  -4المتشابيات  -3الحساب  -2المفردات  -2االستيعاب  -6اعادة االرقام.
القسم االدائي  :ويتكون من :
-1تكميل الصور

 -4ترتيب الصور

 -3تصميم المكعبات

 -2تجميع االشياء

 -2التميز

تم استخراج الصدق بطريقتين 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 .
-4العينة :
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 اال رتباط بين درجات االختبار.
-2الثبات :
تباينت االختبارات من حيث حساب الثبات لكن اغمب االختبارات استخدم فييا طريقة اعادة االختبارات.
-2المعايير :
اغمب االختبارات استخدمت المعايير المئينية في حساب نسب الذكاء .
-6النتائج :
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.
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الفصل الثالث
اجراءات البحث

اوالً  /مجتمع البحث -:

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

المجموع الكمي لطمبة الصف الثاني لمعام الدراسي( )122032()4112 – 4112طالب وطالبة منيم ()62230
من الذكور و( )0.4.0من اإلناث .
اما بالنسبة لمجتمع المدارس االبتدائية فقد بمغ عددىا( )1.20مدرسة 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

الذين االشول  .حيث يتكون من  14فقرة تقيس القدرات االتية وىي :
 -1رسم معين  :وتقيس قدرة الطفل عمى االدراك المكاني من خالل الرسم .
 -4الحساب  :وتقيس قدرة الطفل عمى ضبط مفيوم االعداد والجمع .
 -3مقارنة الصور  :وتقيس قدرة الطفل عمى االدراك المكاني من خالل االشكال .
 -2نسخ الشكل  :وتقيس القدرة عمى االدراك المكاني من خالل ضبط نسخ الشكل .
 -2اعادة االرقام  :وتقيس قدرة الطفل عمى تذكر االرقام واعادتيا بصورة صحيحة .
 -6وصف الصور  :وتقيس قدرة الطفل عمى التذكر واعطاء تفسير مقارب لما موجود في الصور .
 -0تكوين الجمل  :وتقيس قدرة الطفل عمى مدى ما يممكو الطفل من الحصيمة المغوية من خالل تكوين الجمل
اكتشاف الكممات  :وتقيس قدرة الطفل عمى مدى ما يممكو الطفل من الحصيمة المغوية من خالل معرفة
الكممات من حرفيا الذي تبدأ بو .
 -0تتابع الكممات  :وتقيس قدرة الطفل عمى التذكر من خالل تتابع الكممات التي ذكرت لو.
 -.تكوين االشكال  :وتقيس قدرة الطفل عمى االدراك المكاني من خالل ترتيب االشكال .
 -11اعادة القصة  :وتقيس قدرة الطفل عمى التذكر من خالل اعادة القصة التي تروى لو .
 -11بناء االشكال  :وتقيس قدرة الطفل عمى االدراك المكاني من خالل بناء الشكل المطموب منو.

ثالثاً  -:آراء المحكمين بفقرات االختبار وتعميماتيا :

تم عرض االختبار عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين في عمم النفس وعمم القياس والتقويم  ،ممحق ( ، ) 1

لمحكم عمى صالحية الفقرات االختبارية في قياس ما وضعت من اجل قياسو  ،واقتراح ما يرونو مناسباً من

ال صياغة ومدى مالئمتو لمبيئة العراقية ورأييم في التعميمات والبدائل  ،اذ يشير ايبل (  ) Ebelالى ان حكم او
رأي المحكمين جدير باالىتمام ) Ebel , 1972 : 535 ( .
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وفي ضوء آراء المحكمين أبقيت فقرات االختبار جميعيا والبالغة ( )14فقرة  ،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 :

اعتمد 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 اج ابة صحيحة جزئية و (صفر) لإلجابة الخاطئة  ،وقد كانت أقصى درجة يحصل عمييا
الطالب عمى جميع االختبارات ( )42درجة وأدنى درجة ىي (صفر) .
تم تجييز االختبار لعينة التحميل االحصائي عمى النحو االتي :
صفحة 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.
كراس االسئمة  :ويضم تعميمات عن كيفية االجابة عن كل فقرة  ،يمي ذلك الفقرة االختبارية ( .ممحق  4منفصل )
يوضح االختبار بصيغتو االولية .

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 ( )211طالب وطالبة من مجتمع البحث  ،تشير

(

 ) Anastasi, 1976الى ان حجم عينة التحميل اإلحصائي يعد حجما مناسبا بحيث ال يقل عن ( )301فرداً .

وأشار (  ) Henrysson, 1978الى ان حجم عينة التحميل اإلحصائي ال يقل عن( )211فرداًAnastasi, ( .
 ) 1976 : 183 ) (henrysson , 1978 : 130والجدول رقم (  ) 1يوضح ذلك -:
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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

21

-

الثانية

شيداء الحرية لمبنين

الشيداء

21

-

21

الثالثة

اليدى لمبنات

الكاظمية

-

111

111

411

411

211

المجموع

 2مدارس

المجموع

بنين

بنات
111

411
21

سابعاً :تطبيق االختبار-:

طبق االختبار بصورة فردية عمى العينة البالغ عددىا ( )211طالب وطالبة .طبق االختبار في الفترة الواقعة

بين. 4112/14/31 – 4112/11/4
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 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 ( . ) 1.01 – 1.41ومن 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 ( ،)%21قامت الباحثة بتطبيق
االختبار عمى العينة البالغ عددىا ( ) 211طالب وطالبة ولكي تتخذ الباحثة القرار النيائي في استبقاء الفقرات او
استبعادىا حددت المدى المقبول لمفقرة ،وعدت الفقرة جيدة عندما يكون معامل صعوبتيا بين

( – 1.41

 ، ) 1.01وقد تراوحت معامالت الصعوبة في ىذا االختبار بين  ) 1.01 – 1.61 ( :حيث لم توجد أي فقرة
معامل صعوبتيا اكثر من (  ) 1.01أي ال توجد فقرة تميل نحو السيولة  ،وال توجد أي فقرة معامل صعوبتيا اقل
من ( )1.41أي ال توجد فقرة تميل نحو الصعوبة  .والجدول رقم (  ) 4يوضح صعوبة فقرات االختبار .
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 -4القوة 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 ) 14. :1... ،
يقدم ايبل (  ) Ebelالمختص بالقياس النفسي والتربوي دليالً استخدم معيا ارً في مقارنة القوة التمييزية لمفقرات .
دليل القوة التمييزية

تقويم الفقرات

 – 1.21فأعمى

فقرات جيدة جداً

1.4. - 1.41

فقرات حدية تخضع لمتحسين

 - 1.1.فأقل

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

1.3. – 1.31

فقرات جيدة ولكنيا يمكن ان تخضع لمتحسين

تم حساب قوة تمييز الفقرات بعد ترتيب الدرجات التي حصل عمييا الطالب في االختبار من أعمى درجة الى
أدنى درجة  ،وتم اختيار (  ) % 40العميا من الدرجات الكمية لالختبار والبالغ عددىا ( )110طالب وطالبة
واختيار  % 40الدنيا من الدرجات الكمية لالختبار البالغ عددىا ( )110طالب وطالبة  ، .ان العدد ( )110يعد
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 (  ) 4يوضح

القوة التمييزية لفقرات االختبار .

 -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  ، 4114 ،ص) 400

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

احصائياً ،والجدول رقم (  ) 4يوضح صدق فقرات االختبار .
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الخصائص السيكومترية لفقرات اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان (معامل الصعوبة ومعامل التمييز وصدق الفقرة)

فقرات االختبار

الصعوبة

التمييز

صدق الفقرة

1

1.62

40.4.

**1.026

4

1.01

31.62

**1.061

3

1.01

4..24

**1..14

2

1.61

34..4

**1.001

2

1.01

40.0.

**1.031

6

1.62

40.06

**1.024

0

1.01

40.0.

**1.003

0

1.01

31.62

**1..12

.

1.61

34.30

**1.064

11

1.01

4..40

**1..4.

11

1.01

40.10

**1.022

14

1.62

40..1

**1.021

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
يحصل عمييا المفحوص في االختبار.يبدأ االىتمام بصدق اال ختبار منذ بداية التخطيط لو وال ينتيي اال عندما يتم
تفسير نتائجو واالستفادة منو(سمارة، 1.0. ،ص )11

 -1الصدق الظاىري -: Face Validity
يشير ايبلEbel

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

20.

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )53

-4الصدق التالزمي Concurrent Validity
يعد الصدق التالزمي من مؤشرات الصدق الميمة لممقاييس النفسية الذي يعبر بمعادلة االرتباط بين االختبار
الجديد والمحك الخارجي بعد تطبيقيما معا عمى عينة مناسبة )( Anastasi, 1988: 140
لذا تم اختيار  21طالب وطالبة ،طبق عمييم االختبار الحالي  ،ثم تبعو تطبيق اختبار وكسمرلالطفال من عمر (2
–  ) 10سنة لمذكاء القسم المفظي كمحك لصدق االختبار الحالي  ،وباحتساب معامل االرتباط بين درجات
االختبار الحالي ودرجات اختبار وكسمر باستخدام معادلة بيرسون كانت قيمة معامل االرتباط ىي ( )1..1وىو
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 االخت بارات مدى خموىا من األخطاء التي تشوب القياس  ،أي مدى قياس االختبار لممقدار
الحقيقي لمسمة التي ييدف لقياسيا  ،فدرجات االختبار تكون ثابتة  ) Reliable ( .اذا 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 : 4116 ،

طريقة الفا كرونباخ Coefficient Consistency Alfa :
تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساق الفرد من فقرة الى اخرى ( ثورندايك وىيجن  ، ) 0. : 1.0. ،حيث بمغ معامل

الثبات بيذه الطريقة بالنسبة لالختبار الكمي (  ، ) 1..0نجد ان ثبات االختبار الحالي يعد ثبات ٍ
عال.وبذلك

يصبح االختبار جاى ازً لمتطبيق عمى عينة اشتقاق المعايير  ( ،ممحق  3منفصل ) يوضح االختبار بصيغتو

النيائية .

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

التقنين ( )011طالب وط البة من طمبة الصف الثاني االبتدائي (،اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية ) والجدول
رقم (  ) 3يوضح ذلك -:
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عينة اشتقاق المعايير من المدارس ااالبتدائية (ذكور و اناث) بحسب المديريات العامة لمتربية في بغداد
مديريات التربية

الرصافة

اسم المدرسة

الموقع

االولى

الميج المختمطة

االعظمية

111

الثانية

الرفعة لمبنات

البمديات

-

02

البحرين لمبنات

الحبيبية

-

02

02

سبأ لمبنين

مدينة الصدر

02

-

02

المروءة المختمطة

اليرموك

111

111

411

بالد النيرين لمبنات

الشيداء

-

21

21

ابي بكر لمبنين

البياع

02

-

02

زين العابدين لمبنين

الكاظمية

21

-

21

211

211

011

الثالثة
االولى
الثانية

الكرخ

الطمب

الثالثة
المجموع

 0مدارس

المجموع

بنين

بنات
111

411
02

طبق اختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان عمى عينة التقنين البالغ عددىا (  ) 011طالب وطالبة من الصف الثاني
االبتدائي  ،ابتدأ التطبيق عمى عينة التقنين في . 4112/2/43 – 4112/4/12
كان التطبيق فردياً وباألسموب الذي طبق عمى العينة االساسية نفسو  ،أي اتبعت االجراءات المحددة في التعميمات

عند التطبيق .

المعايير -:
المعايير من الناحية االحصائية ىي متوسطات االنحرافات المعيارية لمستوى اداء عينة يفترض انيا تمثل المجتمع
االصمي  ( .االمام واخرون ) 06 : 1..1 ،ىناك انواع من المعايير التي تشتق لالختبارات والمقاييس النفسية
اكثرىا استخداماً  ،ىي معايير الرتب المئينية  Percentile Ranksونسب الذكاء وقد اختارت الباحثة معايير
الرتب المئينيةالنيا 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  ) 312 : 1.00 ،والجدول رقم (  ) 2يوضح المئينات
لعينة االطفال في سن السابعة .
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الدرجات الخام والمئينات المقابمة ليا الختبار الذكاء لمارتن لوثر جوىان
الدرجة الخام

التكرار

المئينات

1

43

42

0

4

42

0

21

42

.

6

42

11

30

42

11

61

42

14

114

42

13

11

21

12

2

21

12

3

21

10

11

21

1.

412

21

41

42

02

41

26

02

44

3

02

42

413

02

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.
-4معادلة معامل التمييز الستخراج معامالت قوة تمييز كل فقرة .
-3معادلة معامل االرتباط األصيل(بوينت بايسيلاير)لحساب االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لالختبار.
-2معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق التالزمي .
-2قانون الفاكرونباخ الستخراج الثبات بطريقة االتساق الداخمي .
-6استخراج المئينات .
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الفصل الرابع
التوصيات والمقترحات

التوصيات -:
 -1استخدام االختبار في الكشف االولي عن االطفال ذوي الذكاء المرتفع واالطفال ذوي الذكاء المنخفض.
 -4استخدام االختبار في مجال االرشاد التربوي والنفسي .
 -3استخدام الباحثين والمختصين في مجال القياس العقمي لالختبار الحالي في بحوثيم .

المقترحات -:

 -1اجراء دراسات تتبعيةوتنبؤية لمكشف عن الصدق التنبؤي لالختبار .
 -4اجراء دراسات لمكشف عن عالقة الذكاء ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية لألطفال.
 -3اجراء برنامج ارشادي مستند عمى االختبار الحالي .
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IQ TEST STANDARDIZATION OF MARTEN LOTHER JOHAN WITH
CHILDREEN OF THE SEVEN YEAR
Dr. HNAA MIZEL HUSSEIN AL- THEHABEE
Ministry of Higher Education & Scientific Research
Psychological Research Center
Abstract
This study aimed to IQ test standardization of Marten Lother Johan which used with
childreen of the tow stage at primary schools who aged (7) 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( .97).
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.
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المصادر

المصادر العربية
 اآلية الكريمة (  ، ) .سورة الزمر .
 ابو حطب  ،فؤاد واخرون  : )1.00( ،التقويم النفسي  ،مكتبة االنجمو المصرية ،ط ،3القاىرة.
 :)4111(، __________ القدرات العقمية .ط ،6اإلنجمو المصرية  ،القاىرة
 ابو لبدة ،خطاب محمد احمد : )1..3( ،بناء مقياس متعدد المستويات لالداء العقمي لالطفال االردنيين
من سن  14-6سنة  ،اطروحة دكتوراه  ،الجامعة االردنية  ،كمية الدراسات العميا ،االردن.
 أحمد  ،محمد عبد السالم  :)1.01(.القياس النفسي والتربوي  .القاىرة  :الخانجي لمطباعة والنشر.
 االمام ،مصطفى محمود واخرون  : )1..1( ،التقويم والقياس ،دار الحكمة ،جامعة بغداد ،بغداد.
 امزيان  ،محمد : )4111( ،الذكاءات المتعددة وحل المشكالت دراسة ميدانية الطفال مرحمة التعميم
االولي ،اطروحة دكتوراه ،جامعة فاس  ،المغرب .
 بياجيو ،جان : )1.00( ،سيكولوجية الذكاء ،ترجمة سيد محمد غنيم ،دار المعرفة ،القاىرة.
 ثورندايك  ،روبرت وىيجن ،اليزابيث  : )1.0.(،القياس والتقويم في عمم النفس والتربية ،ترجمة عبد اهلل
زيد الكيالني وعبد الرحمن عدس  ،الجزء الرابع  ،مركز الكتب االردني.
 جالل  ،سعد  :)1.02 (،المرجع في عمم النفس  ،مكتبة المعارف الحديثة  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة .
 جوىان  ،مارتن لوثر  : )1.04( ،اختبارات ذكاء االطفال (كيف تختبر ذكاء طفمك) ،ترجمة عادل عز الدين
االشول ،مكتبة اال نجمو المصرية ،القاىرة .
 الخطيب ،محمد احمد  :)4111( ،االختبارات والمقاييس النفسية  ،ط ،1دار الحامد لمنشر والتوزيع  ،عمان
 ،االردن .
 خير اهلل ،سيد  ،وزيدان ،محمد مصطفى ( : )1.66القدرات ومقاييسيا ،ط ،1مكتبة االنجمو المصرية ،
القاىرة .
 خير اهلل ،سيد : )1.01( ،عمم النفس التربوي اسسو النظرية والتجريبية ،دار النيضة العربية ،بيروت.
 دافيدوف  ،لندا  : )1.03( ،مدخل عمم النفس ،ترجمة سيد طواب واخرون ،دار ماكجروىيل لمنشر ،ط2
 ،القاىرة.
 الذىبي ،ىناء مزعل  : )4112(،بناء اختبار ذكاء لفظي لالطفال في مرحمة رياض االطفال ،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،كمية التربية لمبنات  ،بغداد.
 الزوبعي ,عبد الجميل إبراىيم و آخرون ( :)1.01االختبارات والمقاييس النفسية ,مديرية دار الكتب
لمطباعة والنشر  ،وزارة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة الموصل1
 سمارة  ،عزيز واخرون  : ) 1.0. (،مباديء القياس والتقويم في التربية  ،دار الفكر والتوزيع ،عمان .
 السيد ،فؤاد البيي : )1.04( ،الذكاء ،ط ، 3دار الفكر العربي  ،القاىرة .
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 : )1.06( ، __________ الذكاء ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 الشيخ ,سميمان الخضري ( :)1.04الفروق الفردية في الذكاء  ,ط ، 4دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة
.
 صالح ،احمد زكي (: )1.04عمم النفس التربوي ،ط ،3مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
: )1.0.( __________ عمم النفس التربوي ،ط ،2مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
 الطائي  ،مظفر جواد احمد : )1..6( ،بناء اختبار مقنن لذكاء اطفال المرحمة االبتدائية  ،اطروحة
دكتوراه  ،جامعة بغداد ،كمية التربية ابن رشد  ،بغداد.
 الظاىر  ،زكريا محمد واخرون  : ) 1... ( ،مباديء القياس والتقويم في التربية  ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع  ،عمان .
 عاقل  ،فاخر  : )4113(،معجم العموم النفسية ،الناشر شعاع لمنشر والتوزيع ،ط ،1القاىرة.
 عبد الكافي ،اسماعيل عبد الفتاح : )1..0( ،الذكاء وتنميتو لدى اطفالنا ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،
القاىرة.
 عبد اليادي  ،نبيل : )1...( ،النمو المعرفي عند االطفال ،دار وائل لمنشر ،ط ، 1عمان.
 عالم ،صالح الدين :)4111( ،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيانو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،ط ،1القاىرة.
 :)4114( ، __________ القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيانو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،ط ،1القاىرة.
 :)4116( ، __________ القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو وتوجيانو المعاصرة،
دار الفكر العربي ،القاىرة.
 عمي  ،فرفار : )1..2( ،اختبار لقياس ذكاء االطفال ،مجمة الثقافة النفسية ،المركز العربي لمدراسات
النفسية والنفس جسدية ،ع ، 4م ، 2بيروت.
 الفقي ،حامد عبد العزيز: )1.00( ،دراسات في سيكولوجية النمو  ،دار القمم ،الكويت.
 القذافي ،رمضان محمد: )4111( ،عمم نفس النمو الطفولة والمراىقة ،المكتب الجامعي الحديث ،بدون
طبعة .
 قطامي ،نايفة : )1...( ،طرق دراسة الطفل  ،دار الشروق ،عمان.
 : )411.(، __________ تفكير وذكاء الطفل  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان
 قطامي ،يوسف وعدس ،عبد الرحمن  : )4112(،عمم النفس العام ،دار الفكر ،عمان.
 كاظم ،سميرة عبد الحسين : )1..1( ،الميارات االجتماعية االساسية لالطفال الممتحقين برياض االطفال
وغير الممتحقين بيا  ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد  ،كمية التربية ابن رشد ،بغداد.
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 ليندة  ،بودينار : )4111( ،الفروق في الذكاء (المفظي ،العممي ،الكمي) بين االطفال المذين تتراوح اعمارىم
ما بين 6و 12سنة وفقا الختالف فصائل الدم  ،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري  ،كمية االداب،
الجزائر .
 محمود ،ابراىيم وجيو ( : )1.00القدرات العقمية خصائصيا وكيانيا  ،مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة .
 محمود ،ابراىيم وجيو : )1.0.( ،القدرات العقمية خصائصيا وقياسيا ،دار المعارف ،القاىرة.
 محمود ،محمد عبد الجواد : )4111( ،التنمية في الطفولة المبكرة ارساء اسس التعمم ،مجمة خطوة ،
العدد  ،12القاىرة.
 مميكة  ،لويس كامل  :) 4111( ،عمم النفس االكمينيكي  ،ط ، 1دار الفكر  ،عمان
 نايت ،ركس ونايت ،مرجريت  : ) 1.02 ( ،ترجمة عبد عمي الجسماني  :المدخل إلى عمم النفس الحديث
 ،منشورات آفاق عربية مكتبة الفكر العربي  ،بغداد .
 نايت ،ركس ونايت ،مرجريت  : ) 1..3 ( ،ترجمة عبد عمي الجسماني  :المدخل إلى عمم النفس الحديث
 ،ط ، 4المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،عمان .
 نجار،فريد:) 4113 ( ،المعجم الموسوعي لمصطمحات التربية  ،ط ، 1مكتبة لبنان ناشرون ،لبنان
 اليويدي  ،زيد واخرون  : ) 4113 ( ،أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقين وتنمية الفكر واإلبداع ،
دار الكتاب الجامعي  ،ط  ، 1العين  ،اإلمارات العربية المتحدة .
 ياسين  ,عطوف محمود ( :)1.01اختبارات الذكاء والقدرات العقمية بين التطرف واالعتدال  ,ط ,1دار
االندلس لمطباعة والنشر  ،بيروت 1
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