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تقنني اختبار أيزنك قلذكاء
قدى طلبة اجلاهعة

أ.م.د .أحسان عليوي ناصز

د .أهل إبزاهين عبد اخلاق

أوالً :مشكلــة البحث:

"انو في كؿ عمؿ جاد مف الصعوبة التقدـ خطوة واحدة دوف اف نتسمح بادوات عديدة .واىـ
ىذه األدوات ىي (االختبارات المقننة) وعمى رأسيا اختبارات الذكاء .واف الحرص الشػديد والػتحظظ
المستمر عمى الدقة والصدؽ والثبات والموضوعية يػدفعنا لطػرح ىػذه المشػكمة بعػدىا حجػر الزاويػة
(ياسيف.)96 :1651 ،

في أي تشخيص اكمينيكي عممي".

اف أي اختبار أو مقياس اليمكف اف يصمح لكؿ زماف ومكاف فاف ذلؾ يتطمب تقنينو لجعمو

مالئما لمبيئة التي سيطبؽ فييا وىذا يستمزـ اجراء عممية مسػتمرة مػف الد ارسػات النظريػة والميدانيػة
(شويخ.)95 :1651 ،

واإلحصائية.

يػػذكر عػػودة ( )9222أف اسػػتعماؿ أي اختبػػار عػػالمي فػػي بمػػد اخػػر يتطمػػب اوالً الت كػػد مػػف

صالحيتو لمبيئة الجديدة  ،لكونو قد يت ثر بالثقافة السائدة او بالمنطؽ النظري لممجتمع الذي أعػد
فيو

(عودة. )062 : 9222 ،

لػ ػ ػػذا يرمػ ػ ػػي البحػ ػ ػػث الحػ ػ ػػالي الػ ػ ػػى تقنػ ػ ػػيف احػ ػ ػػد اختبػ ػ ػػارات الػ ػ ػػذكاء وىػ ػ ػػو اختبػ ػ ػػار ايزنػ ػ ػػؾ

( )H.J.Eysenckلمذكاء والذي لـ يقنف عمى حد عمـ الباحثة عمى البيئة العراقية ال سػيما والبيئػة
العربية عامة.

أهمية البحث:
اف تقدـ أي عمـ مف العموـ وارتظاع مكانتو بيف العموـ االخرى ىو التقدـ في اساليب القياس

ودقػػة التقػػدير الكمػػي لػػذلؾ العمػػـ (جػػالؿ )10 :9221 ،واف السػػموؾ البشػػري ىػػو الشػػيء االساسػػي
الػػذي يمكػػف مالحظتػػو وتسػػجيمو وقياسػػو ،ومػػف ثػػـ يمكػػف بحثػػو ود ارسػػتو فالد ارسػػة العمميػػة لمسػػموؾ
االنساني تعتمد عمى المالحظة ،والتجريب ،واالستقصاء ،لمتوصػؿ الػى القػوانيف والمبػاديء العامػة

التي تساعد في وصؼ الظواىر السموكية ،وتظسيرىا،والتنبؤ بيا ،والتحكـ فييا .

كما اف عمـ النظس اصػبح عممػا عنػدما اسػتند الػى الطريقػة العمميػة فػي د ارسػة الظػروؽ الظرديػة

بػػيف االف ػراد فػػي السػػمات االنسػػانية المختمظػػة وتكمػػيـ ىػػذه الظػػروؽ ،أي قياسػػيا قياسػػا كميػػا ،والتنبػػؤ

بيا.

العدد السادس

(عالـ.)15 :9223 ،
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والشػؾ اف قيػػاس الػػذكاء كػػاف اىػػـ ماشػ ؿ العممػػاء  ،فػػي بدايػػة حركػػة قيػػاس الظػػروؽ الظرديػػة ،لػػذا

يتماشى قياس الذكاء مع تػاريخ قيػاس ىػذه الظػروؽ ،وبالتػالي يتماشػى مػع تػاريخ التجريػب فػي عمػـ
(جالؿ)20 :9221 ،

النظس.

ويرى تايمر ( )Tylerاف ماتقيسو اختبارات الذكاء يعد ذا قيمة كبيرة لكونو يمثؿ القدرة عمى

التعامؿ مع الرموز والتظكير الػذي عػف طريقػو تعػالر الرموزواالشػياء ذاتيػا واف القػدرة عمػى التظكيػر
(تايمر.)51 :1650 ،

الرمزي تزداد مع التقدـ نحو النضر.

كاف اليدؼ مف عممية قياس الػذكاء ىػو التعػرؼ عمػى مسػتوى القػدرة الذىنيػة العامػة الفػراد

المجتمع  ،فالذكاء مػف المت يػرات العقميػة التػي ظيػر االىتمػاـ بيػا مػف خػالؿ تطػور حركػة القيػاس

العقمػػي والتػػي بػػدأت فػػي بدايػػة القػػرف التاسػػع مػػف اجػػؿ وضػػع اسػػس لقيػػاس الػػذكاء كميػػا .اذ كانػػت
جيود العالـ البيولوجي جولتف ( )1611-1559( )Galtonوكاتػؿ ()1611-1532( )Cattle
وىػػو اوؿ مػػف اسػػتخدـ مظيػػوـ االختبػػار العقمػػي عػػاـ  1562واسػػتمر الخػػط البيػػاني لتطػػور حركػػة

القيػػاس العقمػػي بالصػػعود مػػف حيػػث تحديػػد مظيػػوـ الػػذكاء والتطػػور فػػي اختبػػارات الػػذكاء بط ارئػػؽ
قياسػػيا وانواعيػػا وتحديػػد الجدليػػة القائمػػة بػػيف الو ارثػػة والبيئػػة والػػذكاء وظيػػور الجانػػب المعرفػػي فػػي
(عالـ)014 :9222،

تظسير الذكاء .

وتُعد االختبارات إحدى أدوات التقييـ ومنيا اختبارات الذكاء واختبارات القدرات أو القابميػات
وىػػذا يظيػػد فػػي تصػػنيؼ الطمبػػة فػػي فئػػات متجانسػػة مػػف حيػػث مسػػتوى الػػذكاء ،فػ ذا تػػـ وضػػع طمبػػة

أذكيػػاء جػػداً مػػثالً مػػع بطػػيء الػػتعمـ وكػػاف المػػنير يتناسػػب مػػع األذكيػاء سػػيحبط بطػػيء الػػتعمـ ولػػف
يتجػػاوبوا مػػع المػػنير وسػػيتولد لػػدييـ اضػػطرابات نظسػػية ،أمػػا إذا كػػاف المػػنير يتناسػػب مػػع بطػػيء

التعمـ مػثالً سػيكوف ىنػاؾ احبػاط لاذكيػاء ،لمػا يسػاعد عمػى تسػربيـ مػف المدرسػة أو عػدـ االنتبػاه
(كوافحة)03 :9220 ،

لمبرنامر مما يزعر المدرس ويسبب لو الضيؽ.

وتبقػ ػ ػ ػ ػػى اختبػ ػ ػ ػ ػػارات الػ ػ ػ ػ ػػذكاء قاص ػ ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػ ػػي وظيظتيػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػػالـ تظسػ ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػ ػػدرجات الخػ ػ ػ ػ ػػاـ

( )Raw Scoresاذاليمكػػنيـ االعتم ػػاد عميي ػػا الني ػػا التع ػػد أط ػػار مرجع ػػي  Referenceب ػػدوف
معايير  ، Normsلذا يشير المتخصصوف إلى إجراءات اشتقاؽ المعػايير وتسػمى عمميػة التقنػيف
()Feldman , 2000: 282

. Standardization Opreton

وتعد عممية اشتقاؽ المعايير مف العمميات الميمة والمكممة اليػة عمميػة قيػاس تجػري عنػدما
( أحمد)029 :1651 ،

يراد نقؿ اختبار مف بيئة الى اخرى .

ومػف الممكػف اف تسػيؿ عمميػة التقنػيف اسػتخداـ االختبػارات لبيئػات اجنبيػة واسػتخداميا فػي

بيئات أخرى.

العدد السادس

(مرسي )259 :1652 ،
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اذ اف ادوات القياس مادة حضارية تستمد مضمونيا مف حضارة المجتمع الذي يطبؽ فيو ،

لػػذا يثيػػر ادخػػاؿ اختبػػار معػػد فػػي حضػػارة معينػػة بقصػػد اسػػتخدامو فػػي حضػػارة اخػػرى عػػددا مػػف
(ممكية واخروف)50-39 :1642 ،

المشكالت.

.اذا كانت معتمدة عمى النقؿ المباشر او الترجمة الحرفيػة او المحرفػة عػف الم ػات االجنبيػة
(ابوحطب)30 :1654 ،

 ،والسيما االنكميزية.

دوف تدخؿ مف المعرب لتعديؿ الظقرات لتناسب البيئة العربية( .عبدالخالؽ.)924 :1660 ،

ممػػا يعػػزز مػػف أىميػػة البحػػث الحػػالي كػػوف عينتػػو مػػف طمبػػة الجامعػػة إذ تعػػد طمبػػة المرحمػػة

الجامعي ػػة شػ ػريحة ميم ػػة م ػػف المجتم ػػع ألني ػػـ ق ػػادة مس ػػتقبمو وعم ػػاده ف ػػي معظ ػػـ مظاص ػػؿ الحي ػػاة
ومياديني ػػا ومرك ػػز طاقات ػػو المنتج ػػة الق ػػادرة عم ػػى أح ػػداث الت يي ػػر  ،والس ػػيما بع ػػد إكم ػػاليـ الد ارس ػػة
ودخوليـ مياديف العمؿ واإلنتاج ،والذيف سيكوف ليػـ الػدور الظاعػؿ فػي أحػداث التنميػة االقتصػادية
واالجتماعية والثقافية الشاممة ،وفي مواجية التحديات المصيرية.

(ميدي واخروف.)0 :1660 ،

شػيد العصػػر الحػالي تقػػدما ممموسػا فػػي العمػوـ والتكنموجيػػا واليمكػف اف تقػػوـ دولػة او يسػػتقر

مجتمع اال بتطوير افراده وتطوير قدراتيـ ليرفدوا المجتمع باالبػداع لتحقيػؽ الرفاىيػة والتقػدـ .لػذلؾ
سػػعت االمػػـ لمكشػػؼ عػػف مالػػدييا مػػف ثػػروات وقػػدرات بشػرية واسػػت الؿ ماتكشػػظو لمواجيػػة التطػػور
اليائؿ في مجاالت المعرفة االنسانية مػف خػالؿ الوصػوؿ الػى حمػوؿ لمظػواىر التػي تػؤرؽ البشػرية
وتمييد الطرائؽ لتحسيف االوضاع االجتماعية واالقتصادية والعممية.

ويمكف اف تبرز اىمية البحث الحالي في النقاط اآلتية:

(الدليمي وال ريري.)91 :9222 ،

 -1توافر اختبار ذكاء مقننة عمى البيئة العراقية لطمبة الجامعة  ،واالفادة منػو الىػداؼ تعميميػة ،
وتمثؿ اضافة الى ماموجود مف اختبارات ومقاييس ضمف مجاؿ القياس والتقويـ.

 -9امكانية استعماؿ االختبار في بعض الدراسات والبحػوث التربويػة والنظسػية  ،اذ يكػوف اداة بيػد
الباحثيف الذيف يرموف دراسة الذكاء.

-0امكانية استعماؿ االختبار في معرفة مستوى ذكاء طمبة الجامعة والذي قػد يمكػف المعنيػيف مػف
التربوييف وواضعي المناىر الدراسية بوضع الخطط المستقبمية بش نيـ مػف خػالؿ بنػاء البػرامر

التربوية والدورات الت ىيمية.

 -1امكانيػػة اسػػتعماؿ االختبػػار فػػي الكشػػؼ عػػف المواىػػب والقػػدرات العقميػػة لػػدى الطمبػػة المتميػزيف
فضػػال عػػف الكشػػؼ عػػف مػواطف الضػػعؼ لػػدى الطمبػػة اآلخػريف ممػػا يػػدعو الػػى تقػػديـ المشػػورة
والتوجيو التي تتناسب وقدراتيـ العقمية.

العدد السادس
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 -2امكانيػػة اسػػتعماؿ االختبػػار بوصػػظو احػػد المحكػػات فػػي القبػػوؿ الجػػامعي وتوزيػػع الطمبػػة عمػػى
الكميات واالقساـ المختمظة فضال عف درجات التحصيؿ التي حصموا عمييا في التعمػيـ الثػانوي

وعامؿ الرغبة لدييـ.
أهــداف البحث:
ييدؼ البحث الحالي الى :
 .1تقنيف اختبار ايزنؾ ( )H.J.Eysenckلمذكاء لدى طمبة الجامعة العداد صورة عراقية لو.
 .9تعرؼ مستوى الذكاء لدى طمبة الجامعة.

 .0تعػ ػ ػػرؼ داللػ ػ ػػة الظػ ػ ػػروؽ فػ ػ ػػي درجػ ػ ػػات الػ ػ ػػذكاء لػ ػ ػػدى طمبػ ػ ػػة الجامعػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى وفػ ػ ػػؽ مت ي ػ ػ ػرات
(الجنس ،والتخصص ،والصؼ).

 .1تع ػػرؼ مسػػػتوى اسػ ػػياـ ال ػػذكاء فػػػي معػػػدالت درج ػػات التحصػػػيؿ لػ ػػدى طمب ػػة ج ػػامعتي ب ػػػداد
والمستنصرية وبحسب تخصصاتيـ.
رابعاًحدود البحث :
يتحدد البحث الحالي عمى :
 .1النسخة االصمية الختبار ايزنؾ ( )H.J.Eysenckلمذكاء عاـ .1642

 .9يشػػمؿ التقنػػيف طمبػػة الصػػظوؼ االربعػػة االولػػى فػػي الجامعػػات العراقيػػة لمد ارسػػات الصػػباحية ،
ويستثنى منيـ طمبة الصظوؼ الخامسة والسادسة في بعض الكميات.

تحــديد المصطلحات :
التقنين :Standardization

 عرفههه هيمههز  )Hills , 1981بانههه  :عمميػػة توحيػػد شػػروط اعػػداد االختبػػار وتطبيقػػو عمػػى
مجموعة كبيرة مف االفراد حتى يمكف مقارنة درجاتيـ.)Hills,1981: 1( .

 عرفههه عهه م  )2001بانههه  :توحيػػد طريقػػة تطبيػػؽ االختبػػار أو المقيػػاس وم ػواده وتعميمػػات
اجابت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وطريق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيحو أو تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير درجات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو إذ يص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبح الموق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
االختب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري موح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا بق ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر االمك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف لجمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع االفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مختم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؼ
(عالـ.)12 :9221،

ومما تقدم من تعريفات التقنين يعرف الباحثان التقنهين نظريها بانهه " :التحديػد الػدقيؽ الجػراءات
االختبار وتنظيميا وطرؽ التصحيح والتطبيؽ  ،وتظسير نتائجو ،والتحقؽ مف خصائصو كالصدؽ
والثبات واشتقاؽ المعايير".
االختبهههار : Test

 عرفه كرونباخ  )Gronbach 1960بانهه :طريقػة منظمػة لمقارنػة سػموؾ شخصػيف أو
اكثر.

العدد السادس

(الجمبي .)91 :9222 ،
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عرفه ابو حطب وآخرون  )1987بانه " :طريقػة منظمػة لممقارنػة بػيف االفػراد أو داخػؿ
الظرد الواحد في السموؾ أو في عينة أخرى منو في ضوء محؾ او معيار.

( ابوحطب واخروف .)90 :1654 ،

 عرفه ع م  )2000بانهه  :طريقػة لتقػدير درجػات امػتالؾ الظػرد لسػمة معينػة مػف خػالؿ
إجابات الظرد عمى عينة مف المثيرات التي تمثؿ السمة.

(عدوة)03 :9222 ،

ومػػف ىػػذه التعريظػػات يمكػػف اف نصػػؿ الػػى التعريػػؼ النظػػري لالختبػػار " :اداة محػػددة منظمػػة
تتضمف مجموعة مف الظقرات تيدؼ الى قياس موضوعي لواحد او اكثر مف مظاىر السموؾ"

االختبههار المقنن :Standardized Test

 عرفتههه اليريههب  )1985بانههه  :االختبػػار الػػذي صػػي ت لػػو مظرداتػػو كتبػػت تعميماتػػو بطريقػػة
تض ػػمف ثبات ػػو اذا م ػػاكرر  ،كم ػػا تتض ػػمف ص ػػدقو ف ػػي قي ػػاس الس ػػمة او الظ ػػاىرة الت ػػي وض ػػع

لقياسيا( .ال ريب .)262 :1652 ،

 عرفههه عه م  )2006بانههه :االختبػػار الػػذي تتوحػػد فيػػو وتتحػػدد بدقػػة طريقػػة تطبيقػػو ومػواده ،
وتعميمات وزمف اجابتو  ،وطريقة تصحيحو أو تسجيؿ درجاتو  ،إذ يصبح الموقؼ االختباري

موحدا بقدر االمكاف لجميع االفراد وىذا يجعؿ مف الممكف المقارنػة بػيف درجػات االفػراد الػذيف

طبؽ عمييـ االختبار.

(عالـ .)01 :223 ،

مف خالؿ التعريظات يمكف اف نستنتر التعريؼ النظري اآلتي:

* االختبار المقنن :ىو االداة التي حددت بدقة اجراءات تطبيقيا وتعميمات وزمف االجابة عمييػا
وطريقة تصحيحيا والتي تقيس قياس موضوعي لواحد او اكثر مف مظاىر السموؾ.

ويعهههرف الباحثهههان االختبهههار المقهههنن اجراايهههاً بانهههه  :اع ػػداد ص ػػورة عراقي ػػة الختب ػػار ايزن ػػؾ

( )H.J.Eysenckلم ػػذكاء بع ػػد تطبيق ػػو عم ػػى عين ػػة ممثم ػػة م ػػف طمب ػػة الجامع ػػات العراقي ػػة وتوحي ػػد
اجراءات التطبيؽ والتصحيح والتحقؽ مف الصدؽ والثبات واشتقاؽ المعايير.

الذكهههاء : Intelligence

 عرفههه بينيههه  )Binet 1905بانههه " :القػػدرة عمػػى االبتكػػار والظيػػـ والحكػػـ الصػػحيح والتوجػػو
اليادؼ لمسموؾ ".

 عرفه تيرمان  )Terman 1920بانه " :القدرة عمى التظكير المجرد".

 عرفه وكسمر  ) Wechsler 1958بانه " :القدرة الكمية لمظرد عمى العمؿ اليادؼ والتظكير
(نشواتي .)121 :9220 ،

المنطقي والتظاعؿ الناجع مع البيئة".

 عرفه سبيرمان  )Spearmanبانه  :القدرة عمى ادراؾ العالقات والسيما العالقات الصعبة
أو الخظية.
العدد السادس

5

2009

تقنين أختبار أيزنك لمذكاء لدى طمبة الجامعة  .....أ.م.د .إحسان عميوي ناصر -م.د .أمل إبراهيم عبد الخالق

 عرفهههه ثرسهههتون  )Therstonبانهههه  :اداة بيولوجيػػة تعمػػؿ عمػػى جمػػع نتػػائر عػػدة مػػؤثرات
متشابكة وتوجيو اثرىا في السموؾ .

 عرفه ايزنك  )H.J.Eysenck , 1970بانه  :القدرة العقمية عامة يمكػف اف تحػدد الػدرجات
العميا والدنيالنجاحانواعكبيرةمفالمياراتالظكرية()EysenckH.J,1970:13
.

 امههها تعريهههف ايزنهههك مهههن حيهههث ارتبهههاط الهههذكاء بعامهههل عهههام واحهههد بانهههه  " :النجػػاح فػػي حػػؿ
المشػػكالت  ،القػػدرة عمػػى الػػتعمـ  ،القابميػػة عمػػى اإلنتػػاج،فيـ االمػػور المعقػػدة ،القػػدرة اإلدراكيػػة

الجيدة ".

 وعرفه آيزنك  ) Eysenck H.J, 1982بانه:

(.)Eysenck , 1982: 8

 الػػذكاء  :Aىػػو الركي ػزة الحيويػػة لمقػػدرة العقميػػة والتكػػويف العصػػبي لمػػدماغ  :الػػذكاء  Bىػػوتوضيح الذكاء  Aوكؿ شيء يؤثر عمى تعبيره او ايضاحو في سموؾ الحياة الحقيقي:
 -الذكاء  :Cمستوى االداء او التحصيؿ اثناء االختبارات النظسية لمقدرة المعرفية.

()Eysenck H.J,1982

ولمػػا كػػاف البحػػث الحػػالي سػػيعتمد عمػػى نظري ػػة االبعػػاد الثالثػػة اطػػا ار نظريػػا فقػػد اعتم ػػدت

الباحثاف عمى تعريؼ (ايزنؾ) لمذكاء لمتوصؿ الى التعريؼ النظري لمذكاء.

امػػا التعريػػؼ االج ارئػػي لمػػذكاء فيػػو :الدرجػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا المجيػػب فػػي اختبػػار

ايزنؾ لمذكاء لطمبة الجامعة المقنف لمبيئة العراقية.

اختبار ايزنك:

قدمو ايزنؾ  1642في الواليات المتحدة األمريكية يت لؼ مف خمسة اختبارات  ،كؿ اختبار
يتػ لؼ مػػف ( )12فق ػرة  ،يسػػتمزـ اج ػراء كػػؿ اختبػػار ( )02دقيقػػة  ،ال ػػرض منػػو قيػػاس الػػذكاء .يػػتـ
حساب الدرجة الكمية بجمع الدرجات عمى االختبارات الخمسة.

اإلطار النظري:

زاد عدد القدرات الطائظيو الى الحد الذي جعؿ بعض العمماء يحاولوف تصنيظيا في إنموذج
عممي جديد يختمؼ الى حد كبير عف االنموذج اليرمي الذي يعتمد عمى الذكاء ومكوناتو العقمية
المختمظة .وىكذا بدأ التظكير في اعداد إنموذج اخر يستوعب القدرات المعرفية ويميد الطريؽ

ألكتشاؼ قدرات اخرى مجيولة .وقد زاد االىتماـ بيذه النماذج الجديدة وخاصة بعد اف دلت نتائر

الدراسات العامميو لمقدرات العقمية المعرفية عمى اف العمميات العقمية المختمظة لـ ت خذ وضعيا

الصحيح في االنموذج اليرمي لمتنظيـ العقمي المعرفي ولذا بداً العمـ يظكر في عالقة عمميات
التظكير او التذكر ،والتحميؿ ،والتصوير ،وغيرىا مف العمميات العقمية االخرى بالتنظيـ العقمي

المعرفي ،حاوؿ (ىانس ايزنؾ  ) 1620اف يصنؼ نتائر اختبارات الذكاء ،والقدرات العقمية
المختمظة في ابعاد ثالثة تشتمؿ عمى العمميات والمحتوى والنوع كما يدؿ عمى ذلؾ الشكؿ (.)1
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التذكر

ال ـ ـنـ ــوع

الـقــوة
السرعة

االدراك

الشكل )1

اللغة ثي اليزنك العدد
الشكل االنموذج الث

الـم ـحـت ـوى

حيث تنقسـ:

الـعـمـليـات

االستدالل

(السيد)000 :9222 ،

 -1العمميات العقمية العميا الى :االستدالؿ ،وتذكر وادراؾ.

 -9محتويات اختبارات القدرات الى :نواحي ل وية لظظية ،ونواحي عددية ،ونواحي خاصة
باالشكاؿ والصور والرسوـ.

 -0نوع ىذه االختبارات الى :موقوتو تؤدى في زمف محدود معموـ وغير موقوتو تعتمد عمى
مستوى القوة ال عمى سرعةاالداء(()Eysenck,1967:50-55السيد)000 –009:9222 ،
.

ويعد ىانس ايزنؾ ( )Eysenck. H . Jمف عمماء النظس المعاصريف ،ويمثؿ المدرسة
ُ
والوراثية الذي يعتقد اف  %52مف عوامؿ الذكاء تعود الى الوراثة ،و  %92تعود الى عوامؿ
البيئة .ومف مؤيده ارثر جنست ( )Arthur Jensenالذي يرى اف التعميـ والبيئة ليس ليا اثر

كبير في تنمية الذكاء وانيا يمكف اف ترفع مف اداء الظرد عمى اختبارات الذكاء ( IQ. Test
(الحارثي)11 :1666 ،

.)Scores

ومظيوـ الذكاء عند ايزنؾ ( )Eysenck, 1981مظيوـ عممي مثؿ مظيوـ الكتمة والسرعة

ومقاومة الكيرباء ،عمى اف ىذا المظيوـ يستخدـ بمستويات مختمظة مف العيانية او التجريد .
(حسيف)99 :9220 ،

تبنى (فرانسيس كالتوف) منير خاص لقياس القدرة المعرفية ،حيث افترض أف الذكاء يكوف

ممحوظاً في العالج النظسي لمجسـ ،وقد بقي ىذا المنير (الكالتوني) غير معروؼ لسنوات عديدة

إلى أف أحياه (أيزنؾ) مف خالؿ تعرضو لتظاعؿ الزمف واعتبره مت ي اًر أساسياً ،ونتيجة ليذا العمؿ
تنامى اعتقاد (أيزنؾ) ب ف أفضؿ طريقة لوصؼ الذكاء وخاصة العامؿ العاـ ( )gىو القوؿ (ب نو

سرعة التعامؿ مع المعمومات).

واف المنير الحياتي (البايولوجي) الذي أحياه (أيزنؾ) سرعاف ما وضح النماذج المعرفية،

كما لوحظ في موجة البحوث حوؿ الدماغ مف حيث حجمو والت يرات الكيمائية لمخاليا الحية
لممخ ،وموقع ومقدار ىذا الت يير.
العدد السادس
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ويؤكد (ىانس ايزنؾ) ( )Hans Eysenckأنو عمى مف يجري امتحاناً لمذكاء أف ي خذ في
(عدس.)92 :1664 ،

اعتباره ما يصدر عف الدماغ مف ذبذبات .

في عاـ ( )1634أشار أنموذج (ايزنؾ) التعامؿ السريع مع المعمومات الى أف التعامؿ

السريع والحالي مف األخطاء ىو الذي يسمح بالمزيد مف العمميات العقمية ،واف الظرد الذي
يستطيع اف يتعامؿ مع المعمومات بسرعة أكبر يستطيع اف يتعامؿ مع عدد كبير مف المعمومات،
ألف قمة المعمومات سوؼ تضعؼ القدرة المحدودة لمذاكرة العاممة.
لقد طرح ايزنؾ مشكمة اختبارات الذكاء بالسؤاؿ قائالً :

"ماذا تقيس ،في الواقع اختبارات الذكاء؟ ويتراوح مدى االجابة عف ىذا السؤاؿ بيف الطرفيف

المتضاديف ،فمف ناحية يتساءؿ المؤمنوف بيذه االحتبارات لماذا يس ؿ ىذا السؤاؿ؟ انيا تقيس
الذكاء بطبيعة الحاؿ ،ومف ناحية اخرى يقؼ اصحاب الشؾ المطمؽ الذيف يجيبوف بقوليـ "انيا

تقيس حيالً بيموانية كتمؾ التي يمعبيا القرد"

الذكاء ليس شيئا يوجد مباشرة في الطبيعة قد ننجح في عزلو وقياسو ،فيو مظيوـ نجده

صالحا لوصؼ سموؾ االنساف ،وانو احد فروع عمـ النظس الذي سيتناوؿ اوجو النشاط المتعدد

لالنساف كموضوعو المركزي ،فالجزء االكبر مف نشاط االنساف ىو ما يظرؽ بيف االفراد ،بالنسبة
الدائيـ الظاىر ،وكما يكوف مف المناسب افتراض وجود قوى فيزيائية في وصؼ حركات االجساـ
والطبيعية ،اي نسمـ بوجود قدرات ك سباب اولية النجاز عمؿ معيف بنجاح بواسطة بعض االفراد

كما نظترض غياب ىذه القدرات في حالة اخظاؽ او فشؿ البعض االخر في انجاز العمؿ.

اف الذكاء مطموب لمنجاح بالمدرسة او بالجامعة ،وليكوف الظرد موظظا كظئاً  ،وعكس الذكاء

المرتظع اظيرة ضعاؼ العقوؿ واالطظاؿ المت خريف في تعميميـ واالشخاص الذيف عمى الرغـ مما
يبذلوف مف جيود مستمرة فانيـ اليجيدوف حتى االعماؿ البسيطة .عمى الرغـ مف اف عوامؿ

اخرى تسيـ في النجاح مثؿ التعمـ الجيد والعالقات الشخصية المناسبة والحظ والمثابرة والثبات

االنظعالي ،اال اف الذكاء ىو الذي يمعب الدور االكبر في النجاح.

(ياسيف.)22 – 14 :1651 ،

ويبرر ايزنؾ لماذا كانت اختبارات الذكاء التي اعدىا ذات ابعاد ثالثية وكاآلتي :اذا امعنا
النظر في االنماط المختمظة الختبارات الذكاء ،فنجد المادة التي تتكوف منيا االختبارات فبعض

االختبارات يستخدـ الكممات والبعض االخر يستخدـ االعداد بينما يستخمص بعضيا مودا بصرية
مثؿ الرسوـ ،ومف المحتمؿ اف يتظوؽ بعض الناس في تناوؿ نوع مف المادة بينما يتظوؽ االخروف

في تناوؿ نوع اخر.
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اما عف العمميات العقمية المطموبو لمقياـ بعمؿ معيف فقد يطمب منا في اختبار اف نتعمـ

محتوى احدى الظقرات وفي اختبار اخر اف نذكز شيئا ما ،وفي اختبار ثالث اف نقوـ باحكاـ
استقرائية بينما قد يكوف عممنا الرئيس في اختبار رابع ذي طبيعة ادراكية.

وثمة طريظة لمتمييز بيف انواع االختبارات عمى ضوء التظرقة بيف السرعة والقوة فربما

تتطمب بعض االختبارات اجابات سريعة بينما تقيس اختبارات اخرى عمؽ فيمنا وليس سرعتو.

وىكذا فمدينا ثالث طرائؽ ممكنة يمكف اف يمضي فييا تحميمنا قدما ،وىي عمى اساس

الظروؽ في مادة االختبار ،والظرؽ في العمميات العقمية وكذلؾ ما يمكف اف نسميو االختالؼ في
الكيؼ.

ولمتحقؽ مف ىذه الظرضية او اظيار اف اساسيا غير سميـ استخدـ "ايزنؾ "Eysenck

الطريقة االحصائية التجريبية التي تعرؼ بطريقة التحميؿ العاممي

(ياسيف)24 – 23 :1651 ،

وقد بيف ايزنؾ ( )Eysenck, 1953اف لمتحميؿ العاممي ثالث اىداؼ اساسية يروـ
تحقيقيا وىي الوصؼ ،والبرىنة عمى الظروض ،واقتراح فروض مف البيانات االولية،

(االنصاري.)1 :9222 ،

اما تحميؿ "ايزنؾ  "Eysenckحوؿ تشابو االختبارات في المادة والعممية والكيؼ فيقوؿ:

" اذا اخذنا اختباريف يختمظاف في نواح معينو يستعمؿ كؿ منيا انماطا مختمظة مف المادة او

عمميات عقمية متباينة ،او يختمؼ في ت كيده لمسرعة والقوة ،حينئذ تكوف رتب االفراد في كال
االختباريف وفؽ جودة ادائيـ اقؿ تشابيا .فكمما كانت االختبارات غير متشابية قؿ االتظاؽ

المتوقع في نظاـ الرتب حتى نصؿ الى نقطة يختمؼ فييا اختباراف عف بعضيما تماما فتكوف
معرفة مف قاـ باحسف اداء في احدىما ال تدلنا عمى شيء بالنسبة الداء ىذا الشخص في
االختبار الثاني ،فكمما ازداد التشابو بيف اختباريف بالنسبة لممادة والعممية والكيؼ ازداد التماثؿ في

االشخاص في االختباريف ،وبالعكس فكمما قؿ التشابو بيف اختباريف بالنسبة ليذه النواجي الثالث
(ياسيف.)25 :1651 ،

قؿ التشابو في اداء االشخاص .

ويرى " ايزنؾ " اف الوحدة االساسية لمتحميؿ يجب اف تكوف االستجابة لمسؤاؿ الواحد مف

نوع (صح او الخط ) ويقترح لدراسة النشاط العقمي باستخداـ ىذه االستراتيجية ،قياس السرعة

التي يحصؿ بيا المظحوص عمى االجابو الصحيحة ،او الوقت الذي يست رقو في كؿ سؤاؿ
لتحديد المثابرة واالستمرار وعدد االسئمة التي تجيب عنيا اجابو خاطئة مع تحديد الوقت

المست رؽ في كؿ منيا ،لذلؾ اعتمد " ايزنؾ " في انموذجو عمى ثالثة معالـ رئيسة ىي:

أ-

السرعة العقمية التي تقاس بتحديد اعمى مستوى مف الصعوبة يصؿ الييا المظحوص ويطمؽ

عميو بانو قوة المظحوص.
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ب -المثابرة واالستمرار ،ويتمثالف بالجيد المبذوؿ في حؿ المشكالت التي ال تكوف حموليا
واضحة او تقاس بطوؿ المدة التي يست رقيا المظحوص في كؿ سؤاؿ يصؿ فيو الى

االجابة الصحيحة.

ت -ميكاترـ مراجعة االخطاء او الت ىب العقمي الذي يدفع المظحوص الى مراجعة حؿ المشكمة
بدال مف كتابة الحؿ مباشرة ،ويقاس بالوقت المبذوؿ في االسئمة المحذوفة او الميممة.
()Eysenck, 1967: 51 – 98

ويعرؼ ايزنؾ السرعة العقمية بانيا" :قواعد وراثية جوىرية لالختبارات العقمية بيف
االشخاص".

اف السرعة العقمية مت ير ميـ في نوع اختبار  I.Qإذ نجد بعض االشخاص اليستطيعوف

االجابة عف كثير مف مشكالت قميمة في نصؼ ساعة التي ىي مخصصة لالختبار ،ومف جية
اخرى فاف البعض والذيف ىـ مف المثابريف الجيديف ومستعديف لالجابة عمى عدد اكبر بكثير
()Eysenck, 1970: 15

بنظس المدة الزمنية المخصصة لالختبار.

اف االداء العقمي المرتظع ىو ناتر السرعة الكبيرة لمعمؿ العقمي مقترنا بالمثابرة في ىذا

العمؿ ،حتى اف الزيادة في الزمف لحؿ مس لة صعبة تتظاوت بيف الظرد ال بي والظرد الذكي ،اذ قد
تتطمب عدة اشير مف المثابرة لحؿ مس لة قد يستطيع الشخص الذكي حميا في بضع دقائؽ

(ياسيف)39 :1651 ،

اف انعداـ المثابرة واالصرار بالت كيد ىو ايضا يؤثر عمى التحصيؿ بالظترات القصيرة،
بمعنى اف بعض االشخاص الذيف ىـ جيدوف ويقتضوف نصؼ دقيقة في حؿ المشكمة قد

يست رقوف دقيقتاف في حميا العداـ المثابرة واالص ارر وبالحقيقة فاف ذلؾ يبدو كانيا عالقة
لوغارتمية بيف مستوى صعوبة الظقرة وطوؿ الوقت المطموب لحميا.

()Eysenck, 1970: 25

ويؤكد أيزنؾ ( )Eysenckباف ىناؾ عوامؿ أخرى غير الوقت المحدد لاجابة كعوامؿ
الشخصية والتي تمعب دو اًر في األجابة عف اسئمة االختبار

()Eysenck,1970:15

والسبب يرجع الى تعارض ىذه العوامؿ المحددة في الشخصية مع الشروط الالزمة

لمظاعمية .ومف بيف تمؾ العوامؿ ،ىناؾ عامالف رئيساف في الشخصية قد تـ تحديدىما بالتجربة
وىي الالمباالة ،واالفتقار الى الصبر ،وال شؾ أف سرعة الدماغ تت ثر بيذيف العامميف إذا ما وجدا

في شخصية انساف ما .أف الشخص البطيء قد يظقد حماسة عف حؿ مشكؿ معيف بحجة انيا
غير قابمة لمحؿ مع أف الواقع ىو غير ذلؾ (حؿ المشكمة يحتاج الى وقت أطوؿ) مف جية

أخرى ،قد يكوف الشخص المظتقد لمصبر ىو شخص ال مبالي ،فيو يتقبؿ الظكرة مف أوؿ وىمة مف

دوف أف يتحقؽ مف صحتيا أو عدـ صحتيا
العدد السادس
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ويصؿ ايزنؾ الى االجابة عف السؤاؿ في بداية تحميمو التقدي ،ماذا تقيس اختبارات الذكاء؟

انيا تقيس سرعة االداء العقمي الذي يعتبر مكونة اساسية لمكظاية العقمية ،كما تقيس سيولة
خاصة في تناوؿ انماط مختمظة لممادة – كاالعداد والكممات والرسومات الى ذلؾ وتدؿ عمى تظوؽ
خاص في مختمؼ العمميات العقمية ،نثؿ االدراؾ والتذكر والتظكير ،كما اف ىذه االختبارات

تتضمف ايضا مكونات غير عقمية مثؿ المثابرة التي تعد ذات اىمية بال ة في تحديد الذكاء

الظعاؿ لدى الشخص اي قدرتو عمى حؿ مشكالت ذات مستوى عاؿ مف الصعوبة وتعقيدىا.
(ياسيف.)31 :1651 ،

اجراءات البحث :

أوالً :مجتمع البحث:

يشتمؿ مجتمع البحث الحالي عمى طمبة الجامعات العراقية التابعة لو ازرة التعميـ العالي

والبحث العممي مف العراقييف الدارسيف في الدراسة الصباحية ولمستوى الد ارسات األولية لمعاـ

الدراسي ( .)9225-9224ويتكوف المجتمع االحصائي مف ( )1666542طالب وطالبة
موزعيف بحسب التخصص والصؼ والجنس .

ثانياً :عينات البحث:

إف اجراءات تقنيف اختبار ايزنؾ يتطمب تطبيؽ االختبار مرات عديدة ،وعمى وفؽ طبيعة

اجراءات تقنيف االختبار،كذلؾ سوؼ توضح كيظية اختيار عينة كؿ تطبيؽ في حينيا.

ثالثاً :أداة البحث:
تـ الحصوؿ عمى كتاب ( )Check Your Ownl.Qاليزنؾ ( )Eysenck, 1970والذي

يحتوي عمى ( )5اختبارات لمذكاء الخمسة األولى منيا والتي اعتمد في البحث الحالي ليقيس
الذكاء كقدرة عقمية عامة واالختبارات الثالثة التالية تقيس قدرات منظصمة وىي عمى التوالي (قدرة

ل وية ،قدرة عددية ،قدرة مكانية) .وقد اعتمدت الباحثاف االختبارات الخمسة األولى لكونيا تعطي

لممختبر درجة واحدة ،في حيف االختبارات الثالثة األخيرة تعطي درجات منظصمة لكؿ اختبار.

أختبار ايزنك :)H.J. ck, 1970

يشمؿ االختبار عمى ( )2اختبارات فرعية ،كؿ اختبار يتكوف مف ( )12فقرة (ل وية لظظية،

عددية ،اشكاؿ وصور ورسوـ) .لو تعميمات واضحة ومحددة .الوقت المحدد لكؿ اختبار ()02
دقيقة  .ويكوف تطبيؽ االختبارات عمى جمسات في كؿ جمسة يطبؽ اختبار أو أكثر .ال يوجد
مظتاح لمتصحيح .تعطى الدرجة ( )1لاجابة الصحيحة ويعطى (صظر) لاجابة الخاطئة

المتروكة .درجة األختبار الكمية ىي ( )922درجة.

طبؽ ايزنؾ االختبار عمى عينة قواميا ( )1222فرد لالعمار مف ( )32-15سنة .اعتمد

المجموعتيف المتطرفتيف في تحميؿ الظقرات اليجاد معامؿ صعوبة الظقرات وكذلؾ معامؿ تمييز
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الظقرات.

وكذلؾ استخدـ وجية النظر النسبية أو القاطعة في ايجاد نسبة الذكاء ،إذ يتـ مقارنة درجة

ذكاء الظرد مع درجة ذكاء األشخاص البال يف (درجة قطع) مف وجية النظر القاطعة ،أما مف
وجية نظر النسبية فيتـ مقارنة درجة ذكاء الظرد بدرجات ذكاء اآلخريف مف نظس العمر (مقارنة

اداء الظرد باألداء المجموعة التي ينتمي الييا) (.)Eysenck, 1970: 20

رابعاً :اجراءات تقنين االختبار:

لتحقيق هذا الهدف تم اجراء الخطوات اآلتية:

 -1ترجمة االختبار وتعميماته:

تعد ترجمة االختبار واحدة مف أولى المشكالت التي تواجو أي باحث يروـ تحري الصدؽ

في الترجمة في مدى صدؽ الترجمة التي يتـ مف خالليا نقؿ ىذا االختبار أو غيره مف ثقافة الى
()Butcher, et al, 1998, p.4

أخرى .

لذا تُرجمة تعميمات األختبار وفقراتو مف الم ة األنكميزية الى الم ة العربية وأُعيد ترجمتيا
مف الم ة العربية الى الم ة االنكميزية ،وروعي أف تكوف الترجمة حرفية لضماف شموؿ جميع
األفكار الرئيسة والتظصيمية ،ثـ عرضت الترجمتاف عمى متخصص بالم ة االنكميزية وذلؾ لمت كد

مف سالمة الترجمة ودقتيا وصدقيا .

ثـ استعينى بمدرسي الم ة العربية لتحويؿ الظقرات التي تقيس القدرة الم وية اليجاد مثيالتيا

بالم ة العربية .ثـ عرضت منطوؽ اسئمة الظقرات عمى متخصص بالم ة العربية لبياف مدى
صالحيتيا مف الناحية الم وية .

اجريا تطبيقاً استطالعياً ألنموذج مف الظقرات التي تقيس القدرة الم وية والمظظية شكاً في

غموضيا أو صعوبة األجابة عمييا مف قبؿ طمبة الجامعة

طبقت االستبانة عمى ( )92طالب وطالبة .وبعد تصحيح األجابات أتضح ب ف الظقرات

كانت مظيومو وتمكف اغمب الطمبة مف االجابة عمييا.
 -2التحميل المنطقي لمفقرات:

عرض اختبار ايزنؾ لمذكاء بصي تو األولية ،والمؤلؼ مف ( )2اختبارات عمى ()12

خبي اًر مف المتخصصيف في العموـ التربوية والنظسية لمت كد مف صالحية اختيار االختبارات
الخمسة ومدى مالئمتيا لمستوى طمبة المرحمة الجامعية ومدى صالحية التعميمات المعدة

لالحتبارات وىؿ تتطمب وضع أمثمة محمولة .اذ يشير عالـ ( )9222الى اف المحكـ الذي لديو
خبرة كبيرة سابقة باألخطاء التي ثابت االختيارات السابقة يمكنو أف يكشؼ جوانب الضعؼ في
(عالـ)994 :9222 ،

أداة القياس الجديدة .

ومف خالؿ مالحظات الخبراء ،فقد تـ االتظاؽ بنسبة ( )%122عمى الظقرات جميعيا مف
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دوف حذؼ أي منيا ،وعمى وضع أمثمة محمولة لصعوبة فقرات األختبار ،فقط أجرى الباحثاف

بعض التعديالت الالزمة عمييا إذ استبدلت بعض الكممات لتوحيد منطوؽ الظقرة أو استبداؿ
الكممات غير الم لوفة ب خرى مؤلظة وأكثر وضوحاً وبما يتماشى مع البيئة العراقية .
 -3وضوح التعميمات والفقرات:

ل رض التحقؽ مف وضوح تعميمات االختبارات وفقراتيا ،والكشؼ عف الظقرات غير
الواضحة ،وحساب الوقت المست رؽ لالجابة عف كؿ اختبار بصورة منظردة ولجميع االختبارات،

طبقت االختبارات عمى عينة تكونت مف ( )132طالباً وطالبة اختبروا عشوائياً مف طمبة

الصظوؼ (األولى والثانية والثالثة والرابعة) جامعة ب داد ولالختصاصيف العممي واالنساني .

وقد تبيف نتيجة ىذه التجربة أف االختبارات جميعيا (تعميماتيا ،وفقراتيا ،وطريقة األجابة)

واضحة ومظيومة لدى الطمبة جميعيـ ،وقد كاف الزمف الذي است رؽ لاجابة عف اختبارات الذكاء
بيف ( )912-112دقيقة ثـ حسب متوسط الزمف الكمي لالختبارات الخمسة فكاف ( )132دقيقة
بانحراؼ معياري (. )4.633

 -4التحميل االحصااي لمفقرات )Items Statistical Analysis
عمى الرغـ مف اىتماـ القائميف ببناء المقاييس واالختبارات بكثير مف الشروط في تكويف

فقرات االختبار وصياغتيا والتحقؽ باألساليب المنطقية وأحكاـ الخبراء مف الصدؽ الظاىري لكؿ

مظردة عمى حدة ،ولالختبار ككؿ ،وعمى الرغـ مف دقة ىذه األساليب واألحكاـ ،ف نيا ال ت ني
عف التجريب الميداني ليذه االختبارات ،وتحميؿ درجات فقراتيا باستخداـ األساليب االحصائية.
(عالـ)934 :9222 ،

ولمتثبيت مف صالحية كؿ فقرة وتحسيف نوعيتيا مف خالؿ اكتشاؼ الظقرات الصعبة جداً

أو غير المميزة واستبعاد غير الصالح منيا ( )Scannell, 1975: 112واصدار بعض األحكاـ
التي قد تحتاجيا ألجراء التعديالت المناسبة مف خالؿ التقديرات الكمية لمعامالت الصعوبة،

والتمييز لجعؿ االختبارات تتضمف الظقرات األكثر صدقاً وثباتاً .

()Ananstasi, 1982: 192

اف اليدؼ مف تجربة التحميؿ االحصائي لظقرات اختبارات الذكاء اليزنؾ ىو حساب

(معامالت الصعوبة ،ومعامالت التمييز ،ومعامالت الصدؽ) لمظقرات ،وقد قاـ الباحثاف

باالجراءات اآلتية:

 عينة التحميل االحصااي :)Statistical Analysis Sampleولتطبيؽ ىذه التجربة تـ اختيار عينة عشوائية مؤلظة مف ( )115طالباً وطالبة مف طمبة

الجامعات العراقية .وقد استند الباحثاف في تحديد حجـ العينة عمى ما جاء في أدبيات القياس

النظسي.
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إذ تعد نانمي ( )Nunnally,1981اف الحجـ المناسب لعينة تحميؿ الظقرات بيف ()12-2

أفراد لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،وذلؾ لمتقميؿ مف أثر الصدفة ( )Nunnally, 1981: 62في
حيف أشار ىنرسوف ( )Henrysson,1972إلى أف حجـ عينة التحميؿ االحصائي ال يقؿ عف
()Henrysson,1972: 30

( )122فرداً .

أختيرت العينة ( )115طالباً وطالبة باألسموب المرحمي العشوائي مف طمبة الجامعات

العراقية .

خامساً :تطبيق اختبار ايزنك لمذكاء:

كاف تطبيؽ االختبار جماعياً ألفراد العينة ،وكاف عدد الطمبة في الجمسة الواحدة ما بيف

( )32-95طالباً وطالبة .استمر تطبيؽ االختبارات لمدة ( )2أشير ونصؼ* مف منتصؼ شير
تشريف الثاني الى نياية شير نيساف لمعاـ الدراسي (.)9225-9224
 -1تصحيح اختبارات ايزنك لمذكاء:

تـ تصحيح االجابات عمى وفؽ سمـ ثنائي( ،1صظر) حيث تعطى درجة واحدة لاجابة

الصحيحة ،ويعطى صظ اًر لاجابات الخاطئة والمتروكة ،وقد كانت أقصى درجة يمكف اف يحصؿ
عمييا الطالب عمى جميع األختبارات ىي ( )922درجة ،وأدنى درجة (صظر) .أما الدرجة

القصوى التي يمكف اف يحصؿ عمييا الطالب في كؿ اختبار ىي ( )12درجة ،وأدنى درجة

(صظر).

المؤشرات األحصااية لعينة التحميل األحصااي:
لما كانت المظاىيـ النظسية تتوزع توزيعاً اعتدالياً ،قامت الباحثة بحساب معامؿ االلتواء

لتعرؼ مدى قرب
ومعامؿ التظرطح (لكؿ اختبار) بوصظيا مف خصائص المنحنى االعتداليّ ،
درجات عينة التمييز مف التوزيع االعتدالي او بعدىا جدوؿ (.)1
جدول )1

المؤشرات األحصااية لعينة التمييز
االختبار

األختبار

االختبار

االختبار

االختبار

1

المتوسط

16.215

16.635

17.388

16.620

13.848

2

الخطأ المعياري

0.373

0.322

0.322

0.349

0.291

3

الوسيط

17

17

17

16

13

4

المنوال

9

18

11

9

12

5

االنحراف المعياري

7.640

6.644

6.638

6.989

5.828

االختبارات

ت

العدد السادس
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الثاني

14

الثالث

الرابع

الخامس
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6

التباين

55.658

44.137

44.068

48.843

33.969

7

االلتواء

0.031

0.87-

0.167

0.037

0.373

8

التفرطح

1.241-

0.784-

1.031-

1.032-

0.467-

9

أقل درجة

1

صفر

3

1

1

31

32

34

32

29

 10أعمى درجة

ومف مقارنة معامؿ االلتواء ومعامؿ التظرطح بما يماثميا في التوزيع االعتدالي ،ظير أف

معامالت االلتواء لالختبارات الخمسة ىي (،)2.204( ،)2.134( ،)2.54( ،)2.201

( )2.040عمى التوالي وىذا يعني أف المنحنى يميؿ قميالً باتجاه الدرجات القميمة ،وأف معامالت

التظرطح لالختبارات الخمسة البال ة ()2.134( ،)1.20( ،)1.201( ،)2.451( ،)1.911

عمى التوالي أقؿ لما يماثمو في التوزيع االعتدالي البالغ ()2.930

مما يدؿ عمى أف توزيع البيانات قريب مف التوزيع االعتدالي .

(خيري)1642:162 ،

 -2صعوبة الفقرات :)Hems Difficulty

ويقصد بيا النسبة المئوية لعدد الطمبة الذيف أجابوا عف الظقرة أجابة صحيحة
()Gronlund, 1979: 267

ويظضؿ عند تقدير مستوى صعوبة الظقرات أف يؤخذ أفراد العينة جميعيـ

()Eble, 1972: 395

وييدؼ ىذا األجراء أختيار الظقرات ذات الصعوبة المناسبة لمطمبة وحذؼ الظقرات السيمة

جداً أو الصعبة جداً فميس مف الصحيح ابقاء الظقرات التي ال يظشؿ فييا أحد أو الظقرات التي ال
يستطيع األجابة عنيا أحد ،ألف ذلؾ يجعؿ درجات االختبار تميؿ الى أف تكوف أقؿ ثباتاً.
()Gronlund, 1979: 120

في حيف يرى اآلخروف أمثاؿ داوني (،)Dawni,1967وبموموأخروف ( Bloom,et al ,

 )1971أف أفضؿ مدى لمعامالت الصعوبة يتراوح بيف()2.52-2.92

()Bloom,et al , 1971: 305( )Dawni,1967: 215

وبالرجوع الى الدراسات السابقة التي قننت األختبارات النظسية ،أف المدى المناسب لمعامؿ

صعوبة الظقرات المقبولة لكؿ أختبار ما بيف ( ،)2.52-2.92اعتمد عمى مدى صعوبة بيف

( )2.52-2.92في استخراج صعوبة فقرات االختبارات ،وفيما يمي عرض لنتائر صعوبة فقرات
كؿ اختبار:

 االختبار األول :تراوحت معامالت صعوبة فقراتو بيف ( )2.440-2.295إذ حصمت ()3العدد السادس
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فقرات مف أصؿ ( )12فقرة عمى معامؿ صعوبة ( 2.16ف قؿ) وبنسبة ( )%12وحصمت ()2
فقرات عمى معامالت صعوبة كانت بيف

( )2.96-2.92وبنسبة ( )%19.2وحصمت

( )92فقرة عمى معامالت صعوبة كانت بيف ( )2.36-2.02وبنسبة ( )%39.2في حيف
حصمت ( )1عمى معامالت صعوبة كانت بيف ( )2.46-2.42وبنسبة (.)%12

 االختبار الثاني :توزعت معامالت صعوبة فقراتو بيف ( )2.565-2.209إذ حصمت ()0فقرات مف أصؿ ( )12فقرة عمى معامؿ صعوبة ( 2.16ف قؿ) وبنسبة ( )%4.2وحصمت ()2

فقرات عمى معامالت صعوبة كانت بيف ( )2.96-2.92وبنسبة ( )%19.2وحصمت ()15

فقرة عمى معامالت صعوبة كانت بيف ( )2.36-2.02وبنسبة ( )%12في حيف حصمت ()6
عمى معامالت صعوبة كانت بيف ( )2.46-2.42وبنسبة ( .)%99.2في حيف حصمت ()2

فقرات عمى معامؿ صعوبة ( )2.52وبنسبة (.)%19.2

 االختبار الثالث :تراوحت معامالت صعوبة فقراتو بيف ( )2.412 -2.209إذ حصمت ()3فقرة عمى معامؿ صعوبة ( 2.16ف قؿ) وبنسبة ( )%12وحصمت ( )1فقرات عمى معامالت

صعوبة بيف ( )2.96-2.92وبنسبة ( )%12وحصمت ( )92فقرة عمى معامالت صعوبة

كانت بيف ( )2.36-2.02وبنسبة ( )%39.2في حيف حصمت ( )2فقرات عمى معامالت
صعوبة كانت بيف ( )2.46-2.42وبنسبة (.)%19.2

 االختبار الرابع :توزعت معامالت صعوبة فقراتو بيف ( )2.514-2.213إذ حصمت ()2فقرات عمى معامؿ صعوبة ( 2.16ف قؿ) وبنسبة ( )%19.2وحصمت ( )4فقرات عمى
معامالت صعوبة بيف ( .)2.96-2.92وبنسبة ( )%14.2وحصمت ( )16فقرة عمى
معامالت صعوبة كانت بيف

( )2.36-2.02وبنسبة ( )%14.2في حيف حصمت ()4

فقرات عمى معامالت صعوبة كانت بيف ( )2.46-2.42وبنسبة ( .)%14.2اما القوتيف

الباقيتيف فكانت معامالت صعوبتيا ( 2.52فاكثر) وبنسبة (.)%2

 االختبار الخامس :تراوحت معامالت صعوبة فقراتو بيف ( )2.403-2.226فقد حصمت ()3فقرات عمى معامؿ صعوبة ( 2.16ف قؿ) وبنسبة ( )%12وحصمت فقرة واحدة عمى معامؿ

صعوبة بيف ( .)2.96-2.92وبنسبة ( )%9.2في حيف حصمت ( )01فقرة عمى معامالت
صعوبة كانت بيف ( )2.36-2.02وبنسبة ( )%44.2وحصمت فقرتيف عمى معامؿ صعوبة

بيف ( )2.46-2.42وبنسبة (.)%12وبذلؾ يكوف عدد الظقرات التي تـ حذفيا ضمف مستوى
صعوبة

( )2.52-2.16ىو ( )12فقرة وبنسبة ( )%92وفقاً لمعايير مستوى الصعوبة.

 -3تمييز الفقرات :)Items Discrimination

مف الخصائص السيكومترية األخرى والميمة التي ينب ي أف تتوافر في فقرات االختبارات

مرجعية الجماعة ،خاصة التمييز ( )Discriminationالتي تعنى بيا استخداـ مظردات
العدد السادس
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(عالـ)944 :9222 ،

االختبارات لقياس الظروؽ الظردية في السمة المقيسة

وقد اعتمد الباحثاف طريقة المقارنات الطرفية ( )Extreme Group Methodفي حساب

معامؿ التمييز بيف درجات الظقرات لممجموعتيف المتطرفتيف (العميا والدنيا) مف خالؿ طرح

االجابات الصحيحة مف المجموعة الدنيا مف مجموعة االجابات الصحيحة مف المجموعة العميا
مقسوماً عمى عدد أحدى المجموعتيف  .وعادة ما يعبر عف القيمة الناتجة بشكؿ عشري،

وتنحصر قيمتيا بيف ( )1-و( .)1+والظقرة تتمتع بتمييز ايجابي إذا كاف الظرؽ موجباً واذا كاف

العكس يعني أف الظرؽ سالب ،ويكوف التمييز صظ اًر إذا كاف الظرؽ صظ اًر

(لييماف وميرتز.)999: 9220 ،

والجدوؿ ( )9يوضح توزيع قيـ معامالت تمييز اختبارات ايزنؾ لمذكاء حسب دليؿ (أيبؿ)
المشار اليو أعاله.

جدول )2

توزيع فقرات أختبارات الذكاء عمى مستويات التمييز
مستويات

 2.16ف قؿ

2.96-2.92

2.36-2.02

 12ف كثر

التمميز

ضعيظة

حدية

جيدة

جيد جداً

االختبارات
االختبار
األول

االختبار
الثاني

األختبار
الثالث

االختبار
الرابع

االختبار
الخامس
المجموع

عدد
الظقرات

النسبة

عدد
الظقرات

النسبة

عدد
الظقرات

النسبة

عدد
الظقرات

متوسط
معامالت

المدى

التمييز

النسبة

7

17.5

-

-

7

17.5

26

65

9

22.5

1

2.5

8

20

22

55

6

15

1

2.5

6

15

27

67.5

9

22.5

-

-

10

25

21

52.5

-0.111
0.843

0.94-0.37
-0.065
0.843

-0.111
0.843

0.475
0.362
0.453
0.396

7

17.5

-

-

10

25

23

57.5

صفر0.744-

0.546

05

16

9

1

11

92.2

116

26.2

2.61-2.04

2.192

يظير مف الجدوؿ ( )9أف متوسط معامؿ تمييز االختبار ككؿ ىو ( )2.192وىو يقع في
مستوى الظقرات ذات التمييز جيد جداً .فقد ظير أف عدد الظقرات الضعيظة التمييز ( )4فقرات
وبنسبة ( )%14.2في االختبار األوؿ و ( )6فقرات وبنسبة ( )%99.2في االختبار الثاني و

( )3فقرات وبنسبة ( )%12في حيف ظيرت ( )6فقرات ضعيظة في االختبار الرابع وبنسبة
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( ،)%99.2فضالً عف ( )4فقرة لاختبار الخامس وبنسبة ( )%14.2فكاف عدد الظقرات
الضعيظة التي تـ حذفيا ىو ( )05فقرة ضعيظة وأيضاً تـ حذؼ فقرتيف كاف مستوى تمييزىا بيف

( )2.96-2.92وبنسبة (.)%1

أما باقي الظقرات فقد توزعت حسب مستويات التمييز األخرى .فظي مستوى تمييز الظقرات

الجيدة ظيرت ( )4فقرة وبنسبة ( )%14.2في االختبار األوؿ و( )5فقرة جيدة التمييز أيضاً
وبنسبة ( )%92لالختبار الثاني ،وكذلؾ في االختبار الثالث ظيرت ( )3فقرة وبنسبة (،)%12
أما االختبار الرابع فظيرت ( )12فقرات وبنسبة ( )%92وأيضاً ظيرت ( )12فقرات جيدة

وبنسبة ( )%92في االختبار الخامس ،وبذلؾ يكوف مجموع الظقرات الجيدة ( )11وبنسبة

( .)%92.2أما مستوى تمييز الظقرات الجيدة جداً فقد بم ت ( )116فقرة وبنسبة ()%26.2
توزعت عمى االختبارات الخمس بواقع ( )90 ،91 ،94 ،99 ،93فقرة عمى التوالي وبنسب

( )%24.29 ،%29.2 ،%34.2 ،%22 ،%32عمى التوالي أيضاً.
 -4صدق الفقرات :)Items Validity

يمثؿ حساب الصدؽ التجريبي لمظقرة مف خالؿ حساب معامؿ ارتباطيا بمحؾ خارجي أو
داخمي مف الخصائص السيكومترية الميمة لمظقرات ،وىو أكثر أىمية مف صدقيا المنطقي الذي

قد يكوف معرضاً لاخطاء نتيجة ت ثره باآلراء الذاتية لمخبراء ،إذ أنو يؤشر مدى ارتباط المحتوى
التكويني لمسمة بعضو بالبعض األخر

(عبد الرحمف )112-111 :1650 ،أي أف كؿ

فقرة تيدؼ الى قياس الوظيظة نظسيا التي تقيسيا الظقرات األخرى (أحمد ،)960 :1651 ،وأف

استبعاد الظقرات ذات االرتباط الضعيؼ بالدرجة الكمية ،واالحتظاظ بالظقرات ذات االرتباط الجيد
بالدرجة الكمية يجعؿ المقياس أكثر تجانساً ،ومف ثـ أكثر صدقاً (.)Anastasi, 1982: 202

فقد أختار الباحثاف ( )922طالباً وطالبة بطريقة عشوائية مف عينة التحميؿ االحصائي لمظقرات،
وذلؾ لحساب معامؿ االرتباط بيف الظقرة (متقطعة) والتي يعطى ليا (-1صظر) والدرجة المتصمة

الكمية لالختبار باستخداـ معادلة االرتباط الثنائي األصيؿ ( Point-Biserial Correlation
 .)Coefficent Formulaوقد اختبرت داللة معامالت االرتباط عف طريؽ مقارنتيا مع القيـ

الجدولية عند مستوى داللة ( )2.221( ،)2.21( ،)2.22وكانت جميعيا دالة احصائياً ما عدا

( )2فقرات مف االختبار األوؿ و( )0فقرات مف االختبار الثاني و( )2فقرات مف االختبار الثالث،
و( )3فقرات مف االختبار الرابع ،و( )2فقرات مف االختبار الخامس والتي كانت غير مميزة
ومعامالت صعوبتيا بيف ()2.5-2.92

ثـ أقدـ الباحثاف عمى خطوة ألتخاذ القرار النيائي في استبعاد الظقرات أو ابقائيا ،فقد تـ

دراسة الخواص المتعمقة بالظقرات جميعيا وحدد المدى الذي تقبؿ بو الظقرات وعدت الظقرة جيدة

عندما يكوف معامؿ صعوبتيا يتراوح بيف ( )2.52-2.92وذات قدرة عمى التمييز عندما تكوف
العدد السادس
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قوتيا التمييزية ( )2.02ف كثر وذات عالقة موجبة دالة مع الدرجة الكمية.

()Eble, 1970: 399-401

وبيذا األجراء يكوف االختبار متضمناً ( )132فقرة إذ حذفت ( )12فقرة .
 -ثبات االختبار :)Reliability

ُيعد الثبات خاصية سيكومترية يجب التحقؽ منيا لبياف صالحية استخداـ االختبارات
()Moss, 1994: 5
فضالً عف الصدؽ مما يجعميا أكثر قوة ومتانة .
وتشير أدبيات القياس والتقويـ التربوي والنظسي الى طرائؽ متعددة لتقدير قيـ معامؿ

الثبات ،بعضيا يعتمد عمى المدة الزمنية الظاصمة بيف تطبيؽ اختبار واحد مرتيف عمى مجموعة
األفراد نظسيا لتقدير معامؿ الثبات ،وىذا ما يسمى بطريقة اعادة االختبار (.)Hals, 2000: 2
وبعضيا يعتمد عمى انشاء صورتيف متكافئتيف مف االختبار الواحد ،متكافئتاف مف حيث تمثيؿ

جانب السموؾ المطموب قياسو ،ومعامؿ الثبات ىنا يساوي معامؿ االرتباط بيف أداء المجموعة
(االنصاري.)193-192 :9222 ،

عمى الصورتيف المتكافئتيف

وبعضيا األخر يعتمد عمى تجزئة االختبار الى مجموعتيف متكافئتيف لالختبار لتقدير

االتساؽ الداخمي وتعرؼ بطريقة التجزئة النصظية في حيف يعتمد بعضيا عمى تحميؿ البنية

الداخمية لالختبار لمتعرؼ عمى مدى تجانس مظردات االختبار مثؿ معامؿ كيودر ريتشاردسوف،
()Aeva,et al, 1985: 1-2

ومعامؿ الظا كرونباخ.

واليدؼ مف حساب الثبات ىو تقدير أخطاء المقياس واقتراح طرائؽ لمتقميؿ مف ىذه
()Murphy, 1988: 63

األخطاء.

ويشير الثبات الى اتساؽ درجات المقياس في قياس ما يجب قياسو بصورة منتظمة

(الخطيب وأخروف.)22 :1652 ،

ولحساب الثبات طبؽ االختبار عمى عينة مكونة مف ( )192طالباً وطالبة أختبروا

باألسموب العشوائي مف طمبة جامعات العراؽ .
وقد تـ حساب الثبات ب كثر مف طريقة وىي:

أ -طريقة الصور المتكافاة :)Equivalent Forms
تقوـ الظكرة في ىذه الطريقة لحساب الثبات ،عمى اعداد صورتيف متماثمتيف أو متكافئتيف

تماماً لالختبار مف حيث عدد الظقرات ومحتوى االختبار ومستوى صعوبتيا

(أبو عالـ)952 :1654 ،

وتطبيؽ الصورتيف مف االختبار نظسو عمى األفراد أنظسيـ ،ثـ يحسب معامؿ االرتباط بيف

الصورتيف ،ويدؿ ىذا االرتباط عمى معامؿ ثبات االختبار.

(السيد)139 :9222 ،

ويظضؿ استخداـ طريقة الصور المتكافئة بالدرجة األساس في حساب معامؿ ثبات
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االختبارات التحصيمية واختبارات االستعداد والقدرات مقارنة باستخداميا في اختبارات الشخصية
(عودة.)041 :1655 ،

والصحة النظسية .

وبما أف اختبارات ايزنؾ لمذكاء أعدت متكافئة مف حيث عدد فقرات كؿ اختبار ومدى

صعوبة الظقرات ومتشابية مف حيث العممية والمادة والكيؼ ،فمعامالت أرتباط كؿ اختبار

باألختبارات األخرى ىي معامالت ثبات لكؿ اختبار انظر جدوؿ ( )12وىي معامالت ثبات

جيدة وىي أيضاً مؤشر عمى التجانس الخارجي لالختبار.

ب -طريقة تحميل التباين  :)Analysis of Variance Methodباستخدام معادلة هويت
:)Hoyt

أف أسموب تحميؿ التبايف يعد واحداً مف أساليب استخراج ثبات االختبارات والمقاييس

النظسية ،حيث أف فكرة تحميؿ ثبات المقياس تقوـ عمى تحميؿ التبايف لعالقات المظحوصيف عمى

جميع فقرات المقياس وىو أسموب احصائي يعتمد عمى تجزئة التبايف الكمي لدرجات االختبار الى
ثالثة مصادر لمتبايف ترجع الى األفراد والمظردات وتظاعؿ األفراد مع المظردات .

(عالـ)135 :9222 ،

ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ معادلة ىويت ( )Hoytالمستندة الى نتائر تحميؿ التبايف الثنائي
(بدوف تظاعؿ) ( )Anova Two – Way Without Interationبيف األفراد وبيف فقرات
االختبار لعينة الثبات البال ة ( )192طالب وطالبة ،وعند استخداـ معادلة ىويت ( )Hoytكانت

معامالت الثبات لالختبارات الخمسة ()2.594( ،)2.543( ،)2.509( ،)2.512( ،)2.551
عمى التوالي ،وىي معامالت ثبات جيدة إذ يشير فوراف ( )Foranالى أف معامؿ الثبات الجيد
()Foran, 1961: 85

ينب ي أف يزيد عف (. )2.42

وىو أيضاً مؤشر عمى التجانس الداخمي لالختبار في قياس الذكاء لدى طمبة الجامعة.

 -الخطأ المعياري ل ختبار:

تبقى الصعوبة قائمة في الوصوؿ الى مقاييس نظسية مطمقة الدقة واألحكاـ أماـ الباحثيف
نتيجة لعدـ التحكـ التاـ والضبط الدقيؽ لمواقؼ القياس لت ثرىا ببعض الت يرات الدخيمة ولتعرضيا
(عيسوي)11 :1652 ،

ألخطاء التطبيؽ والمالحظة .

لذلؾ فالدرجة التي تحصؿ عمييا مف القياس قد ال تكوف معبرة بدقة عف السمة أو القدرة

المراد قياسيا فتتضمف الدرجة دائماً قد اًر مف الخط سواء أكاف خط موجباً عمى شكؿ زيادة في
الدرجة عما يستحقو الشخص نتيجة لقدرتو الحقيقية أو نقصاً في الدرجة ألف أداء الظرد أقؿ مف

الواقع .

(فرج)099 :1652 ،

والخط المعياري لمقياس ىو انحراؼ معياري متوقع لنتائر أي شخص يجري اختبار

()Nunnally, 1981: 218
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كما يذكر ( )Ebelأف الخط المعياري لمقياس مؤشر مف مؤشرات دقة القياس ألنو يوضح

مدى اقتراب درجات الظرد عمى المقياس مف الدرجة الحقيقة (.)Ebel, 1972: 429

وبعد تطبيؽ معادلة الخط المعياري لالختبارات الخمسة ،بم ت قيمة الخط المعياري

( )9.152( ،)9.221( ،)9.306( ،)9.223( ،)9.295عمى التوالي ،عندما كانت معامالت
الثبات ( )2.594( ،)2.543( ،)2.509( ،)2.512( ،)2.551التي استخرجت بطريقة تحميؿ
التبايف بمعادلة ىويت .

 حساسية االختبار :)Test's Senstivityمؤشر حساسية المقياس ،خاصية سيكومترية لممقاييس النظسية ال تقؿ أىمية عف خاصية

الثبات ،اقترحيا جاكسوف ( )Jacksonوالتي تؤشر قدرة المقياس عمى قياس العالقة بيف السمة

المراد قياسيا واآلداء ،إذ قد يتوافر في المقياس النظسي ،الصدؽ والثبات ولكنو ال يكوف حساساً
()Neil&Jackson, 1970: 647

في قياس العالقة بيف الخاصية واألداء .

ويحسب مؤشر الحساسية باالعتماد عمى قيـ تحميؿ التبايف بيف األفراد وتبايف الخط

وتختبر داللتو في ضوء مستويات الداللة االحصائية لمتوزيع الطبيعي .

(عبد الرحمف)140 :1655 ،

ولحساب مؤشر حساسية االختبارات الخمسة في البحث الحالي اعتمد عمى
نتائر تحميؿ التبايف وباستخداـ معادلة جاكسوف فكاف مؤشرات الحساسية قد بمغ (،)9.402

( )9.161( ،)9.335( ،)9.901( ،)9.005عمى التوالي ،وىي بداللة احصائية عند مستوى
( )2.22ألف ىذه القيمة المحسوبة أكبر مف القيمة الزائية الجدولية ( )1.63فيشير ىذا الى
حساسية االختبارات في قياس العالقة بيف اختبار الذكاء وأداء عينة البحث عمى االختبار.
عينة اشتقاق المعايير:

اتبع الباحثاف األسموب المرحمي العشوائي في اختبار العينة في كؿ جامعة مف جامعات
العراؽ الست وبنسبة ( )%2.42مف طمبة جامعات العراؽ فتكونت مف ( )1122طالباً وطالبة

تطبيق االختبار:

طبؽ اختبار ايزنؾ لمذكاء (كراس االختبار) بشكؿ جماعي عمى عينة اشتقاؽ المعايير مع

ورقة االجابة المنظصمة البالغ عددىـ ( )1122طالباً وطالبة.

تصحيح االختبار:

لقد تـ تصحيح اجابات الطمبة عمى فقرات االختبار البال ة ( )132فقرة ،اعطيت االجابة

الصحيحة درجة واحدة واالجابة الخاطئة والمتروكة صظ اًر .وبعد االنتياء مف اجراءات تطبيؽ
االختبار عمى أفراد عينة اشتقاؽ المعايير وحساب الدرجات الكمية استخرجت بعض المؤشرات

االحصائية لدرجات أفراد العينة جدوؿ (.)0
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جدول )3

بعض المؤشرات األحصااية لعينة اشتقاق المعايير
أقؿ

أعمى

االنحراؼ

الخط

درجة

درجة

المعياري

المعياري

125

0.63

0.2970.400-

0.4760.596-

25
27

125
125

التظرطح

االلتواء

المت يرات

العينة

المتوسط

0.539-

25

العينة ككل

1400

90.49

23.67

25

125

ذكور

694

88.16

24.18

0.92

125

اناث

706

92.75

22.96

0.86

0.179-

عممي

711

95.19

22.24

0.83

0.292-

0.532-

انساني

689

85.63

24.14

0.92

0.447-

0.515-

25

أول

416

88.15

25.79

1.26

0.730-

0.505-

30

125

ثاني

342

86.93

24.13

1.30

0.400-

0.476-

25

125

ثالث

301

92.37

22.01

1.27

0.374-

0.469-

25

125

رابع

341

95.25

20.92

1.13

0.192-

0.523-

27

125

يبدو مف الجدوؿ ( )0أف درجات اختبار الذكاء تقترب شكؿ توزيعيا التكراري مف التوزيع

الطبيعي ،ألف معامالت االلتواء والتظرطح تقترب كثي اًر مف الصظر ،إذ كمما كاف معامؿ االلتواء
ومعامؿ التظرطح قريباً مف الصظر سواء كاف موجباً أـ سالباً ،دؿ ىذا عمى أف شكؿ التوزيع

التكراري لمدرجات قريباً مف شكؿ التوزيع الطبيعي وعميو يكوف المقياس (االختبار) دقيقاً في قياس

المظيوـ النظسي وتكوف العينة ممثمة لممجتمع (عودة )53 :1665 ،والشكؿ البياني ( ) 1

يوضح ذلؾ:

الشكل ) 1

توزيع درجات اختبار الذكاء عمى عينة اشتقاق المعايير
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المعالجات االحصااية لممتييرات المرتبطة بالمعايير:
لتحديد الظروؽ بيف طمبة الجامعة في مت ير الذكاء وبحسب(الجنس والتخصص والصؼ)

استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف الثالثي عمى درجات عينة التقنيف البالغ عددىـ ( )1122طالب
وطالبة جدوؿ (.)1

جدول )4

نتااج تحميل التباين الث ثي  )4×4×2بين درجات االختبار ومتييرات الجنس ،التخصص ،الصف)
مصدر التبايف
الجنس أ

التخصص ب

الصف جه

مجموع المربعات
S.S
6516.667

درجات الحرية
d.f
1

متوسط المربعات
S.M
6516.667

12.647

14657.207

3

4885.736

9.482

29995.278

1

التفاعل بين أ × ب

18.564

التفاعل بين ب× ج

12072.657

3

713115.629

1384

التفاعل بين أ × ج

التفاعل بين أ×ب×ج

الخطأ

1972.993
3709.166

1

29995.278
18.564

657.664

3
3

القيمة الظائية

الداللة
دال
دال

58.214
0.036
1.276

4024.219

7.810

515.257

-

1236.389

2.400

دال
غير دال
غير دال
دال

غير دال
-

اظهرت نتااج تحميل التباين الث ثي:
 -1وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2.221بيف الذكور واألناث في الذكاء ،إذ
بم ت القيمة الظائية المحسوبة ( )19.314درجة وىي أكبر مف القيمة الظائية الجدولية* ،إذ

بمغ متوسط درجات الذكور ( ،)55.13في حيف بمغ متوسط درجات األناث ( )69.42درجة

-9وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2.221بيف العممي واالنساني في الذكاء ،إذ
بم ت القيمة الظائية المحسوبة ( )25.911درجة وىي أكبر مف القيمة الظائية الجدولية  .إذ بمغ

متوسط درجات التخصص العممي ( )62.16درجة ،في حيف بمغ متوسط درجات التخصص

االنساني ( )52.30درجة ،وىذا يعني أنيما الينتمياف الى مجتمع احصائي واحد لذلؾ تحسب
معايير خاصة لالختصاص العممي واخرى لالختصاص االنساني.

-0وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )2.221بيف درجات الصظوؼ الدراسية
االربعة في الذكاء إذ بم ت القيمة الظائية المحسوبة ( )6.159درجة وىي أكبر مف القيمة الظائية

الجدولية* ،إذ بمغ متوسط درجات الصؼ االوؿ ( )55.12في حيف بمغ متوسط درجات الصؼ
الثاني ( ،)53.60وبمغ متوسط درجات الصؼ الثالث ( ،)69.04في حيف بمغ متوسط درجات
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الصؼ الرابع ( )62.92مما يعني حساب معايير خاصة لكؿ مرحمة دراسية .

ونتيجة لمتحميؿ األحصائي لمظرؽ في درجات عينة أشتقاؽ المعايير الذي أظير وجود

فروؽ ذات داللة احصائية في مت ير الجنس والتخصص والصؼ ،فقد استخرجت الباحثة الرتب

المئينية لدرجات الذكور واألناث في الصظوؼ الدراسية األربعة ولمتخصص العممي واالنساني.
وقد تراوحت معايير الرتب الميئنية لدرجات الذكور واالناث (عممي اوؿ) ما بيف ()66 – 9

وتراوحت درجات الذكور واالناث ( عممي ثاني،وثالث،ورابع ) ما بيف ( ، )66 – 1وتراوحت

معايير الرتب الميئنية لدرجات الذكور واالناث ( انساني اوؿ) ما بيف( )52 – 1وتراوحت درجات

الذكور واالناث ( انساني ثاني) ما بيف (  )66 – 0وتراوحت درجات الذكور واالناث ( انساني

ثالث،ورابع) ما بيف ( . )66 – 1

المصادر

أوالً :المصادر العربية:

 أبهههو حطهههب ،فهههؤاد وآخهههرون  .)1987القيػػاس النظسػػي ،ط ،3القهههاهرة :مكتبهههة األنجمهههو
المصرية.

 ههههههههههه  .)1977بح ػػوث ف ػػي تقن ػػيف االختب ػػارات النظس ػػية ،المجمهههد األول ،القهههاهرة :مكتبهههة
االنجمو المصرية.

 أبو ع م ،رجاء محمود  .)1987قياس وتقػويـ التحصػيؿ الد ارسػي ،الكويهت :دار القمهم
لمنشر والتوزيع.

 أحمهههد ،محمهههد عبهههد السههه م  .)1981القيػػاس النظسػػي والتربػػوي ،ط ،4القهههاهرة :مكتبهههة
األنجمو المصرية.

 هههههههههه  .)2000قياس الشخصية ،الكويت :دار الكتاب الحديث.

 الخطيههههههب ،احمههههههد وآخههههههرون  .)1985دلي ػ ػػؿ البح ػ ػػث والتق ػ ػػويـ الترب ػ ػػوي ،االردن :دار
المستقبل.

 تايمر ليون آ  ،)1983االختبارات والمقػاييس ،ط ،1ترجمة عبد الرحمن سعد ،بيروت:
دار الشروق.
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 ج ل ،سعد  .)2001القياس النظسي (المقاييس واالختبارات) ،ط ،2القاهرة :دار الفكهر
العربي.

 الدليمي ،هناء رجهب واليريهري ،سهعدي جاسهم  .)2005بنهاء اختبهار الهذكاء الموقهوت
لطمبهههههههههههة المرحمهههههههههههة المتوسهههههههههههطة ،حولي ػ ػ ػ ػ ػػة أبح ػ ػ ػ ػ ػػاث ال ػ ػ ػ ػ ػػذكاء ،العهههههههههههدد الثههههههههههههاني
.)68-24

 السيد ،فؤاد البهي  .)2000الذكػػاء ،ط ،5القاهرة :دار الفكر العربي.
 شهوي ،،مطمههب مههد ا

 .)1981اعههداد صههورة عراقيههة لمقيههاس وكسههمر -بيمفههو لههذكاء

الراشدين والمراهقين رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة بيداد -كمية التربية.

 عبد الرحمن ،سعد  .)1983القياس النظسي ،الكويت ،مكتبة الف ح.

 عبد الخالق ،أحمد محمد  .)1993بعض الشهروط المنهجيهة والضهوابط االخ قيهة فهي
استخدام االختبارات النفسية ،مجمة تقويـ والقياس النظسي والتربوي ،العدد.2

 عودة ،أحمد سميمان  .)1998القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،ط ،2األردن :دار
األمل لمنشر والتوزيع.

 ههههههههههههه  .)2000القيػػاس والتقػػويـ فػػي العمميػػة التدريسػػية ،ط ،2األردف :دار األمػػؿ لمنشػػر
والتوزيع.

 ع ه م ،ص ه ح الههدين محمههود  .)2006االختبػػارات والمقػػاييس التربويػػة والنظسػػية ،ط،1
عمان :دار الفكر.

 ههههههههههههههههههه  .)2000القي ػ ػػاس والتق ػ ػػويـ النظس ػ ػػي والترب ػ ػػوي أساس ػ ػػياتو وتطبيقات ػ ػػو وتوجيات ػ ػػو
المعاصرة ،ط ،1القاهرة :دار الفكر العربي.

 اليريههب ،رمزيههة  .)1985التقػػويـ والقيػػاس النظسػػي والتربػػوي ،القههاهرة :مكتبههة األنجمههو
المصرية.
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