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 تلخ  الاحث
اختبار اخلصائص السيكومًتية الختبار الذكاء ادلصور يف مدينة ىدفت الدراسة إىل 

. وقد تكونت عينة ( سنة14:  8األطفاؿ من عمر )ذكاء لقياس  صاحلةلتوفَت أداة مصراتة 
من اإلناث ادللتحقُت  (167من الذكور و) ،(169منهم ) وطالبة طالبا( 336الدراسة من )

استخداـ األساليب اإلحصائية ادلالئمة للتعرؼ على  . ومتيف مدينة مصراتومبدارس التعليم العاـ 
بعض فقرات وقد أظهرت النتائج أف واختبار صالحية فقرات االختبار، ًتية، اخلصائص السيكوم

عادة ترتيب وفقا إال تصلح لالستخداـ يف البيئة احمللية وحتتاج رتيعها إىل  الذكاء ادلصوراختبار 
يتمتع  -ؼ الفقرات غَت الصاحلةذبعد ح–دلعامل صعوبتها، كما أظهرت النتائج أف االختبار 

الذكاء على اختبار  من الصدؽ والثبات، كما بينت النتائج أف متوسط األداء جيدةمبؤشرات 
 بُت اجلنسُت يف األداء على االختبار يزداد مع التقدـ بالعمر، وأنو ال توجد فروؽ  ادلصور

 وادلناطق اجلغرافية دلدينة مصراتة.
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Abestract: 

 

The study examined the psychometric properties of the 

Libyan version of the Visual Intelligence test (VIT). The study 

sample included (336) subjects from the student Misurata 

population (167 females and 169 males). The results showed 

that some items were not valid for use in the local community, 

and all of them needed to be rearranged according to their 

difficulty. The finding confirmed the validity of VIT; 

Moreover, test –retest reliability and Cronbach's alpha 

reliability values of the VIT scales were acceptable and robust. 

The results showed little difference in either sex or region with 

regard to differences in IQ scores, while showed significant 

differences in age variables. 

 

 اصمقدتة .1

تعد ظاىرة الفروؽ الفردية حقيقة أوجدىا هللا يف خلقو، فاألفراد سلتلفوف فيما بينهم    
يف النواحي اجلسمية والعقلية والشخصية، ويعترب الذكاء من أىم رلاالت الفروؽ الفردية اليت 
حظيت باىتماـ الباحثُت والعلماء منذ القرف التاسع عشر على يد جالتوف لكوهنا من ادلتغَتات 

امو اليت دتيز اإلنساف عن سائر الكائنات احلية، ودتيز بُت البشر، كما أنو يعد الركيزة األساسية اذل
   (.2006 ،)عالماذلامة يف حتديد ادلستويات العقلية واألدائية لألفراد يف حاضرىم ومستقبلهم 

السمات الذي يقـو على قياس العلـو النفسية، و من أىم أدوات يعد القياس 
على أساس وجود الفروؽ بُت النفسي  يقـو القياسو  ،وتقديرىا كمياً  النفسية والعقليةواخلصائص 
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ها قياساً  الناس يف الذكاء والقدرات وادلواىب وادليوؿ، ووجود ىذه الفروؽ جعل من الواجب قياس
ما يوجد مبقدار شنكن و  ،إف كل ما يوجد يوجد مبقدار) استنادا على مسلمة ثورندايك:كميًا 
الربامج  عدادإل ادليداف التعليميأذنية كبَتة للقياس يف  اجملتمعات ادلتقدمة وتعطي ،(قياسو

زنتاج  األمر الذي ،ع قدرات وإمكانات الطالب العقليةوتكيفها حبيث تتالءـ م ،التعليمية اذلادفة
إىل الكشف عن ىذه القدرات بإرناد أدوات القياس الالزمة لتوفَت ادلؤشرات الكمية اليت شنكن 

 من وليتمكن اجملتمع اللييبػ، ج التعليم والتدريب وقدرات الفرداالعتماد عليها يف ادلواءمة بُت برام
يستلـز األمر توفَت العديد من أدوات القياس اليت شنكن أف تُعُت  حتقيق تنمية فعالة لإلنساف،

زلاولة للمساذنة توجيو تنمية اإلنساف حنو التكامل، وما ىذه الدراسة إال يف أصحاب القرارات 
يف ىذا اجملاؿ احليوي ادلهم وىو رلاؿ توفَت االختبارات وادلقاييس النفسية والعقلية ادلوثوقة لسد 

وتلبية ادلطالب ادللحة يف رلاؿ القياس النفسي من خالؿ العمل على إعداد اختبار  ،العجز
   .صالحيتو زللياً واختبار  ،وحتليل فقراتو الذكاء ادلصور لالستخداـ يف مدينة مصراتة، 

تلعب مقاييس الذكاء والقدرات العقلية دورًا أساسيًا يف دراسة الفروؽ بُت األفراد يف 
ذكائهم وقدراهتم العقلية، كما تستخدـ كأحد األدوات الرئيسية يف اكتشاؼ ادلوىوبُت وأطفاؿ 

وألذنية ىذا النوع من القياس، ظهرت أنواع  ،ييز ادلرضى الذىنيُت من العصبيُتالتأخر العقلي، ودت
عدد من  شيوعرغم و  ،الفردية منها،واجلماعية–العقلية والقدرات –سلتلفة من اختبارات الذكاء 

مثل:مقياس بينيو للذكاء، واختبارات وكسلر ادلتعددة،  االختبارات يف سلتلف دوؿ العامل ىذه
املوف يف رلاؿ علم النفس يف رلتمعنا اللييب إىل ، يفتقد الباحثوف والعومصفوفات ريفن ادلتتابعة

، شلا دفع كثَتًا من الباحثُت والعاملُت اىل يف اجملتمع احمللياالختبارات وادلقاييس النفسية ادلقننة 
، ومل يراع كثَت من القائمُت على إعداد وتررتة ىذه د االختبارات وادلقاييس األجنبيةتررتة بنو 

االختبارات أساسيات القياس النفسي لكوهنا من ضرورة إعادة حتليل الفقرات، وحساب ثبات 
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وصدؽ االختبار، واستخراج معايَت مستمدة من عينات شلثلة للمجتمع احمللي، كما يلجأ عدد 
مقننة يف بيئات عربية قريبة مصممة أو رات آخر من األخصائيُت النفسيُت إىل استخداـ اختبا

، معتمدين يف ذلك على التشابو الكبَت بُت اجملتمعات فيومن اجملتمع احمللي ادلراد تطبيق ادلقياس 
العربية واحمللية، معتربين أف ذلك مربر الستخداـ ىذه ادلقاييس؛ لذلك، فإف استخداـ مثل ىذه 

يعد جتاوزاً علمياً وأخالقياً،  -تخداـ يف البيئات احمللية قبل اختبار صالحيتها لالس –االختبارات 
 . (أ 2014اصمدين، ) وأي قرار يبٍت علي أساس نتائج ىذه االختبارات ىو قرار يف زلل شك

تشَت الدراسات اليت تناولت الذكاء إىل أف ادلتغَتات الشخصية مثل العمر واجلنس 
وادلتغَتات االجتماعية مثل الثقافة تلعب دورًا ىامًا يف تفسَت درجات ذكاء الفرد )ادلدين، 

اختلفت نتائج يف ىدا اجملاؿ،  (،Furnham & Mosen, 2009ب، نقال عن  2014
حيث وجد بعض الباحثُت  ،غَت اجلنس يف درجات ذكاء الفردمتالدراسات فيما يتعلق بدور 

زيادة الذكاء عند اإلناث عنو عند الذكور حىت البلوغ أو ادلراىقة مث  (2001الدةلي  تنهم:)
يزداد دنو ذكاء الذكور عن اإلناث خالؿ فًتة ادلراىقة مث تتقارب ادلستويات يف الذكاء بُت الذكور 

 و اإلناث بعد ذلك.

إىل أف ادلدى يف  (1995على سبيل ادلثاؿ: خليل معوض دراسات أخرى )وتشَت 
الذكاء والقدرات العقلية سنتلف تبعًا الختالؼ اجلنس فتزداد الفروؽ عند الذكور وتقل عند 
اإلناث أي أف الفروؽ يف ىذه الناحية عند الذكور أوسع و أكرب منها عند اإلناث، و تشَت 

إىل تفوؽ البنُت على البنات يف القدرات ادليكانيكية  (2011غئمن  تنهئ: )الدراسات بعض 
يف حُت تتفوؽ اإلناث على الذكور يف القدرة واليدوية ويف حتصيل العلـو الطبيعية والرياضيات ، 

 اللغوية والتذكر ومن ىناؾ ندرؾ أف للجنس أثر كبَت يف الذكاء بُت الناس.
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إلناث عندما طبقت مصفوفات من جهة أخرى مل تظهر فروؽ دالة بُت الذكور وا 
اصمدين،  ، 2014)أبمغئيل وأبمتاصطفى، فاؿ األطريفن ادللونة والعادية على عينة من 

األمر الذي رنعل الفروؽ بُت اجلنسُت أمر زلل خالؼ  (2006أ؛ اتراجع وعادهللا، 2014
بُت الباحثُت وال نستطيع استخالص نتيجة هنائية من الدراسات اليت تناولت الفروؽ بُت 
اجلنسُت يف الذكاء، رغم ىذا، فإف دراسة دور متغَت اجلنس  يف درجات الذكاء أمر أساسي 

 لدي الباحثُت يف موضوع الذكاء.

تشَت الدراسات اليت تناولت دور متغَت العمر يف ذكاء األطفاؿ إىل وجود عالقة 
؛ 2006أ؛ امراجع وعبدهللا ،  2014طردية بُت الذكاء والعمر )على سبيل ادلثاؿ: ادلدين ،

(، و تؤدي ىذه الفكرة إىل إمكانية توجيو األفراد للمراحل التعليمية ادلختلفة ، 1996مليكة 
كلما زادت أعمارىم و بعدت عن الطفولة وسارت حنو ادلراىقة والرشد ،و قد وللمهن ادلعددة  

أدرؾ بينيو أذنية العمر الزمٍت يف حتديد الذكاء و بٌت اختباره ادلشهور على أساس دنو الذكاء 
بتقدـ العمر الزمٍت واختَتت فقرات االختبار حبيث حتقق االختالؼ والتمايز يف االستجابات مع 

 زمٍت للفرد. تقدـ العمر ال

آخر يف دنو الذكاء، ويقصد هبا كل العوامل اخلارجية اليت تؤثر تأثَتا  اً تلعب البيئة دور 
مباشرا أو غَت مباشر يف الذكاء، وتشمل البيئة كل العوامل ادلادية واالجتماعية والثقافية يف 

تشَت الدراسات ؿ،  اجملتمع وذلذا العامل أثر كبَت وارنايب يف تشكيل ذكاء الفرد، يف ىذا اجملا
النفسية أف مستوى الذكاء يتأثر بالبيئة احلضرية والبيئة الريفية حيث وجد أف متوسط ذكاء 
األطفاؿ يف احلضر أعلى من متوسط ذكاء األطفاؿ يف الريف ، و إف ىذه الفروؽ تتناقض بتقدـ 

العملي، وحىت ء العمر ويظهر ىذا الفرؽ بصورة أكثر وضوحًا يف الذكاء اللفظي أكثر من الذكا
سكاف الريف كثَتا ما يقوموف باالنتقاؿ واذلجرة إىل ادلناطق احلضرية تاركُت  األذكياء من
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أصحاب ادلستويات األدىن يف الذكاء شلا يؤدي إىل اخنفاض متوسط مستوى الذكاء عندىم، 
وألذنية  ،(1997)كراجة ، ية  ويرجع ذلك إىل تعدد وتنوع ادلثَتات البيئية يف ادلناطق احلضار 

متغَت العمر واجلنس والبيئة على درجات ذكاء الفرد، ولعدـ وجود نتائج قطعية للدراسات 
السابقة توضح دور ىده ادلتغَتات يف الذكاء، يعمل البحث احلايل على دراسة دور ىذه 

 ادلتغَتات الثالثة على أداء عينة البحث على اختبار الذكاء ادلصور.

إلى  هتدؼرات الجمعية غير اللفظية التي ختبااال منور الذكاء ادلص اختبار يعترب
ء ويهدؼ اىل تقدير شياواأل ادلوضوعات بُت واالختالؼ التشابوى إدراك ػدرة علػاس القػقي

على  ستخداـ االختبارؿ دسنة ، كما  17إىل  8القدرة العقلية العامة لدى األفراد من عمر 
عمل ي البحث اإف ىذ ،حلاالت التأخر الذىٍت التشخيص األولى حاالتالكبيرة في  فائدتو

 :خالؿ اإلجابة عن األسئلة البحثية الرئيسية التاليةمن على اعداد صورة زللية لالختبار 
 ىل رتيع فقرات اختبار الذكاء ادلصور صاحلة لقياس ذكاء األطفاؿ يف مدينة مصرتة؟ .1
 مدينة مصراتة؟ عينةعند تطبيقو على الختبار الذكاء ادلصور ما ىي اخلصائص السيكومًتية  .2
 بناًء على أداء عينة مدينة مصراتة؟ىل حتتاج فقرات اختبار الذكاء ادلصور إىل إعادة ترتيبها  .3
ىل سنتلف أداء عينة البحث على اختبار الذكاء ادلصور عند تطبيقو على عينو مدينة مصراتة و  .4

 فقاً دلتغَت اجلنس،والعمر وادلنطقة اجلغرافية ؟
 جية الاحث:تنه .2

 عينة الاحث: 2.1
ختيارىم رتيًعا ا، مت من مدينة مصراتو( تلميذا 336على ) البحثحتوت عينة ا

سع من دلتغَت العمر )ذكور، إناث(، والعمر ) من الصف الثالث إىل التا اً وفق بالطريقة الطبقية
ذات الرماؿ، ،رأس الطوبةيوليو،  9طمينة، ) ادلكاتب التعليميةمرحلة التعليم األساسي(، و 

ستناًد إىل سجالت احلضور االعشوائية  النسبية  (احملجوب، قصر أزتد ،الزروؽ ،شهداء الرميلة
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( يبُت أعداد عينة مدينة 1وبواقع مدرستُت من كل منطقة، واجلدوؿ رقم ) ،والغياب ادلدرسية 
   مصراتة وفقا دلتغَت العمر واجلنس.

 وادلنطقة  وفقا دلتغَت العمر و اجلنس البحثعينة مدينة  1  جدول
 اصمبغري

مينة
ط

 

9 
مليم
ة

 

رأس 
 الطمبة

ذات 
تيلة الرتئل

الر
روق 
الز

 

قاصر 
 أمحد

مب
حملج
ا

 
 اجملممع

 العمر إنئث ذكمر اجلنس العمر
 53  27 4 2 4 6 3 2 4 2 دكمر 8
  26  3 2 4 5 4 2 4 2 أنئث 
 53  27 3 2 4 5 5 2 4 2 دكمر 9
  26  3 2 4 5 4 2 4 2 أنئث 
 44  22 3 2 3 4 3 2 3 2 دكمر 10
  22  3 2 3 4 3 2 3 2 أنئث 
 55  30 4 2 4 5 5 3 4 3 دكمر 11
  25  2 2 4 5 4 3 4 1 أنئث 
 45  22 3 2 3 4 4 2 2 2 دكمر 12
  23  2 2 3 5 4 2 3 2 أنئث 
 44  21 3 2 2 4 3 2 3 2 دكمر 13
  23  2 2 4 4 3 2 3 3 أنئث 
 42  20 2 1 3 3 3 2 4 2 دكمر 14
  22  2 2 3 3 4 2 4 2 أنئث 

 39 27 48 62 52 30 49 29 اجملممع
169 167 336 

 

 اتبائر الككئ  اصماصمر:  : أداة الاحث 1.2
( 1972ذي أعده أزتد زكي صاحل )ىو اختبار الذكاء ادلصور ال ىذا البحثموضوع 

ستخداـ يف اجملتمع ادلصري، ويهدؼ إىل تقدير القدرة العقلية العامة لدى األفراد يف األعمار لال
( سنة ، ويعتمد على إدراؾ العالقة بُت رلموعة من األشكاؿ وانتقاء الشكل 17( إىل )8من )

ادلختلف من بُت وحدات اجملموعة، وأظهر استعماؿ االختبار فائدة كبَتة يف حاالت التشخيص 
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اختبار غَت لفظي ال يعتمد على يف أنو ضطراب التأخر الذىٍت، وتزداد فائدة االختبار الوىل األ
أنو شنتد  ، كمااعتبار للمستوى الثقايف لألفراد وبالتايل شنكن تطبيقو دوف ،اللغة يف اإلجابة عليو

ار رتاعي اختب ، وىو(17من سن الثامنة إىل ما بعدىا )يف مرحلة زمنية كبَتة إذ يصلح للتطبيق 
 شلا يوفر اجلهد والوقت والتكلفة يف التطبيق. –مع إمكانية تطبيقو بشكل فردي  –

( فقرات جتريبية لغرض التأكد من فهم 6( فقرة، إضافة إىل )60ويتكوف االختبار من )
الطفل لطريقة اإلجابة، تتضمن كل فقرة ستسة أشكاؿ، والفكرة األساسية اليت يقـو عليها بناء 

شكاؿ اخلمسة ادلوجودة يف كل فقرة، مث ىل األإىذا االختبار ىي فكرة التصنيف، أي ينظر الفرد 
ختلف عن األشكاؿ عالقة التشاهبة بينهما، وينتقي أحد األشكاؿ من حيث إنو الشكل ادلزندد 

عطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة، وهبذا تكوف إ، ويصحح االختبار باألربعة األخرى
 .( درجة60الدرجة القصوى لالختبار يف نسختو األصلية )

على  اختبار الذكاء ادلصوردلت األحباث اليت أجريت يف البيئة ادلصرية باستخداـ 
لالختبار، حيث تراوحت معامالت الثباث باستخداـ التجزئة  ةمؤشرات ثبات وصدؽ جيد

، كما حسب صدؽ االختبار بأكثر من أسلوب، (0.85، و0.75فية وحتليل التباين بُت )النص
عدد من  منها معامالت االرتباط بُت اختبار الذكاء ادلصور وغَته من االختبارات اليت تقيس 

إدراؾ ادلعاين، التفكَت، العدد وغَتىا وأسفرت النتائج عن معامالت القدرات العقلية، مثل اختبار 
ستخدـ اسلوب الصدؽ العاملي الختبار صدؽ االختبار وأظهرت ارتباط دالة إحصائيا، كما اُ 

يشَت إىل  سلوب تشبع اختبار الذكاء ادلصور بالعامل العاـ، شلاالبحوت اليت استخدمت ىذا األ
على قياس ما شنكن أف يطلق عليو القدرة العقلية العامة وىي "رلموعة أساليب  االختبارقدرة 

األداء اليت تتجمع يف التنظيم السلوكي للفرد الذي يساعد يف إدراؾ عالقة أو حل مشكلة أو 
  (.12، 1972التكيف العقلي مع مشكالت العامل اخلارجي" )صاحل، 
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 الاحثإجرا ات    3.2
( مناطق دتثل ادلساحة اجلغرافية دلدينة مصراتة، 8ختَتت عينة مدينة مصراتة عشوائيا من )ا

وبشكل ( من العدد اإلرتايل جملتمع البحث 0.014وبنسبة )بواقع مدرستُت من كل منطقة، 
 7) اجلنس )ذكور وإناث( ومتغَت العمريعكس عدد الطالب يف رلتمع البحث وفقا دلتغَت 

وقد مناطق تعليمية(،  8وادلنطقة التعليمية )سنة(،  14سنوات إىل  8مرية من عمر رلموعات ع
على أال تشمل عينة البحث احلاالت اليت تعاين من مشكالت يف السمع،  افحرص الباحث

أداة البحث فرديا داخل ت قب  وقد طُ البصر، الذاكرة، أو لديهم إعاقة بدنية تؤثر على أدائهم، 
( ورتاعيا 10، 9، 8بالنسبة لألعمار الصغَتة ) النفسية واإلجتماعية بادلدارسمكاتب اخلدمة 

 .(11:14بالنسبة لألعمار األكرب ) 

أسلوب اجملموعتُت ادلتطرفتُت الختبار القوة التمييزية لفقرات  استخدـ الباحثاف إحصائيا،
ة دتثل واعتبارىا رلموع درجات عينة البحث%( من 27عن طريق فصل أعلى ) االختبار

%( من الدرجات واعتبارىا دتثل األفراد ذوي الدرجات الدنيا 27الدرجات العليا، وأقل )
و االختبار التائي دلتوسطُت مستقلُت،  1وحسب الفرؽ بُت اجملموعتُت باستخداـ معامل النسب

هبدؼ  لالختبارمعامل ارتباط بَتسوف بُت درجة كل فقرة والدرجة الكلية  افالباحث حسبمث 
مت استخداـ معامل إرتباط بَتسوف يف ، كما ب صدؽ فقرات ادلقياس وقوهتا التمييزيةحسا

خدـ اإلختبار التائي حلساب الصدؽ البنائي ستُ ، وكذلك اُ االختبارحساب صدؽ وثبات 
 ،وكذلك حلساب داللة الفروؽ بُت متوسط درجات عينة البحث وفقا دلتغَت اجلنس لالختبار

وكذلك ُأستخدـ اختبار حتليل التباين ذو اإلجتاه الواحد حلساب داللة الفروؽ بُت متوسط 

                                                 

 
1
  العليا ػػػػ  نسبة اإلجابة الصحيحة يف اجملموعة الدنيامعادلة معامل التمييز باستخداـ النسب ىي: نسبة اإلجابة الصحيحة يف اجملموعة     
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 درجات عينة البحث وفقا دلتغَتي العمر وادلنطقة اجلغرافية، كذلك مت إختبار حجم التأثَت 
Effect Size دلعرفة قوة الفروؽ وحّدهتا باستخداـ ( مربع معامل بَتسوفr2) ،ادلدين( 

تأثَت  (0.25( تأثَت متوسط، و)0.09(، إىل تأثَت بسيط، و)0.01شَت القيمة )وت ،أ(2014
يف حساب معظم  SPSSوقد ُأستخدـ الربنامج اإلحصائي  ،((Nandy, 2012كبَت

 العمليات اإلحصائية السابقة.

 النبئصج 3

 حتليل تفردات اتبائر الككئ  اصماصمر واتبائر صالحية فقراته    1. 3

حتليل رتيع فقرات ادلقياس حتقيق اذلدؼ األوؿ للبحث وىو هتدؼ ىذه اخلطوة إىل 
، واإلبقاء على الفقرات اجليدة واستبعاد وصالحيتها لقياس الذكاء للتأكد من صدؽ كل فقرة

الفقرات غَت اجليدة، ومن ادلؤشرات ادلستخدمة يف ىذا اجملاؿ القوة التمييزية للفقرات، وارتباط  
 حك خارجي أو داخلي، ويعد أفضل زلك داخلي ىو درجة ادلفحوص الكليةكل فقرة مب

وقد اعتمد الباحثاف ثالث طرؽ حلساب ، (Anastasi & Urbina, 1997) للمقياس
( 2( معامل التمييز باستخداـ االختبار التائي، 1صالحية كل فقرة من فقرات ادلقياس وىي: 

االرتباط الثنائي بُت درجة كل فقرة ودرجة ( معامل 3معامل التمييز باستخداـ النسب، 
ويقصد ، ادلفحوص الكلية على ادلقياس، وتُعد الفقرة جيدة عندما تكوف صاحلة بالطرؽ الثالثة

بالقوة التمييزية للفقرات قدرهتا على التمييز بُت األفراد ذوي الدرجات العليا على ادلقياس واألفراد 
، ولتحقيق ذلك رُتبت درجات عينة البحث ترتيباً (2016ذوي الدرجات ادلنخفضة )ادلدين، 

%( من الدرجات )ف 27( ، و أدين )90%( من الدرجات )ف = 27تنازلياً واختَتت أعلى )
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( لتمثال اجملموعتُت ادلتطرفتُت، وتعترب طريقة اجملموعتُت ادلتطرفتُت من أكثر الطرؽ 90= 
  (.Anastasi & Urbina, 1997)استخداما يف بناء واختبار صالحية ادلقاييس النفسية 

 تعئتل متييز فقرات اخاتبائر بئسبخدام اخاتبائر البئصي  3.2.2

قاـ الباحثاف باختبار داللة الفروؽ بُت متوسط درجات كل فقرة من فقرات اختبار الذكاء 
ادلصور لدى اجملموعتُت ادلتطرفتُت )العليا والدنيا( باستخداـ االختبار التائي دلتوسطُت غَت 

 (.2مرتبطُت ورصدت البيانات يف اجلدوؿ رقم )

 معامالت دتييز فقرات االختبار باستخداـ االختبار التائي( 2جدوؿ رقم ) 
رقم 
 الفقرة

  ـ الدنيا ـ العليا
 قيمة ت

رقم 
 الفقرة

  ـ الدنيا ـ العليا
 قيمة ت

  2ع ـ 2ع ـ   2ع ـ 2ع ـ 
1 .86 .35 .54 .50 **4.81 31 .91 .28 .62 .94 **5.48 
2 1 0 .79 .18 1.75 32 .89 .15 .95 .49 **7.14 
3 .67 .47 .34 .84 **4.54 33 .89 .14 .55 .50 **9.67 
4 .97 .18 .80 .40 **9.35 34 .38 .94 .10 .30 **4.59 
5 .42 .49 .23 .42 **2.74 35 .99 .10 .86 .47 **3.61 
6 .96 .12 .74 .44 **3.41 36 .99 .10 .54 .50 **4.82 
7 .62 .94 .35 .48 **3.69 37 .98 .51 .74 .44 **4.78 
8 .73 .44 .34 .84 **5.65 38 .77 .42 .42 .50 **5.00 
9 .59 .50 .64 .50 .801 39 .99 .10 .56 .49 **7.86 

10 .68 .47 .24 .43 **6.43 40 .98 .23 .65 .50 5.53** 
11 .67 .47 .45 .50 **2.90 41 1 .00 .70 .46 **6.17 
12 .53 .50 .42 .50 1.49 42 1.0 .00 .74 .44 **5.52 
13 .60 .49 .72 .44 **4.76 43 .91 .92 .53 .50 **6.20 
14 .29 .45 .24 .43 .671 44 .92 .72 .95 .49 **5.61 
15 .57 .50 .82 .45 **4.08 45 .89 .51 .41 .49 **10.4 
16 .17 .37 .13 .34 .623 46 .76 .47 .24 .43 **6.24 
17 .77 .42 .63 .48 1.962 47 .89 .11 .43 .49 **4.20 
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18 .58 .49 .81 .38 **6.04 48 .89 .51 .45 .50 **9.48 
19 .05 .23 .12 .33 -1.57 49 .79 .18 .73 .48 **11.0 
20 .37 .48 .14 .35 **3.51 50 .84 .36 .41 .50 **6.69 
21 .53 .50 .23 .42 3.43** 51 .89 .51 .51 .50 **5.84 
22 .90 .30 .60 .49 **4.92 52 .83 .83 .65 .50 **2.42 
23 .04 .20 .13 .34 *2.13- 53 .94 .23 .85 .49 **6.35 
24 .04 .12 .13 .34 *2.11- 54 .70 .46 .40 .49 **4.21 
25 .01 .10 .10 .13 **2.63 55 .95 .50 .24 .43 **4.97 
26 .90 .30 .84 .50 **4.68 56 .13 .34 .15 .36 -.422 
27 .89 .31 .32 .74 **9.49 57 .71 .45 .40 .49 **4.04 
28 .74 .43 .52 .50 **3.16 58 .54 .50 .25 .44 **2.41 
29 .59 .49 .71 .37 **6.45 59 .98 .23 .42 .50 **7.52 
30 .93 .25 .60 .49 **5.72 60 .88 .33 .93 .49 **7.85 

 90،   ت الدنيا = 90= التباين ، ف العليا =  2ـ = ادلتوسط احلسايب،  ع،   p< .01 , * p < .05**/ مالحظة

( فإف رتيع فقرات االختبار قادرة على التمييز بُت أفراد 2كما ىو ظاىر يف اجلدوؿ رقم )
( حيث  56، 19، 17، 14،16، 12، 9، 2اجملموعتُت ادلتطرفتُت عدا ذتاف فقرات ىي ) 

القيمة التائية ذلذه الفقرات غَت دالة إحصائيا شلا يشَت إىل عدـ صالحيتها لقياس الذكاء كانت 
   يف اجملتمع احمللي.

 تعئتل متييز فقرات اخاتبائر بئسبخدام النيب  1.2. 3  
تستخدـ ىذه الطريقة يف العادة مع الفقرات اليت تصحح إما درجة أو صفر، وتعتمد 

يف اجملموعة العليا والدنيا، وقد حدد الباحثاف معامل التمييز على نسبة اإلجابة الصحيحة 
( كحد أدىن لقبوؿ الفقرة يف االختبار، وكلما زاد معامل دتييز الفقرة عن ىذه 0.25ادلوجب )

 .(1990القيمة كلما كانت الفقرة أكثر ثقة يف االستخداـ ) اإلماـ، عبدالرزتن و العجيلي، 
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 معامالت دتييز فقرات اختبار الذكاء ادلصور باستخداـ النسب(    3جدوؿ )

لكوف درجات ت( فقرة على التمييز بُت من شن17) عدـ قدرة (3اجلدوؿ رقم ) أظهركما 
عالية من الذكاء و من شنتلكوف درجات منخفضة، حيث مل يصل معدؿ قدرهتا على التمييز إىل 

، 23، 19،20، 17، 16، 14، 12، 11، 9، 6، 5، 4، 2( وىي الفقرات ) 0.25)
رهتا على التمييز (، وىي نفس الفقرات اليت فشلت يف إظهار قد56، 28، 25، 24

( فقرات جديدة، شلا يدعم أذنية تعدد الوسائل 9باستخداـ االختبار التائي، إضافة إىل )

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة
 53. 67. 68. 59. 73. 62. 96. 42. 97. 67. 100 86. النسبة يف العليا
 42. 46. 24. 46. 34. 34. 74. 23. 80. 34. 97. 54. النسبة يف الدنيا
 11. 21. 44. 13. 39. 28. 22. 19. 17. 33. 03. 32. معامل التمييز

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقم الفقرة
 04. 04. 90. 53. 37. 06. 57. 77. 17. 57. 29. 60. النسبة يف العليا
 13. 13. 60. 23. 14. 12. 17. 63. 13. 28. 24. 27. النسبة يف الدنيا
 -09. -09. 3. 3. 23. -06. 4. 14. .04 29. 05. 33. معامل التمييز

 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 رقم الفقرة
 99. 99. 38. 98. 98. 91. 94. 59. 74. 89. 90. 01. العلياالنسبة يف 

 54. 67. 10. 57. 59. 62. 60. 17. 52. 32. 48. 10. النسبة يف الدنيا
 45. 32. 28. 41. 39. 29. 34. 42. .22 57. 42. 09. معامل التمييز 

 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 رقم الفقرة
 98. 86. 67. 98. 92. 91. 1 1 89. 99. 77. 98. النسبة يف العليا
 45. 43. 24. 41. 59. 53. 74. 70. 56. 57. 42. 73. النسبة يف الدنيا
 53. 43. 43. 57. 33. 38. 26. 3. 33. 42. 35. 25. معامل التمييز

 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 رقم الفقرة
 88. 89. 54. 71. 13. 59. 70. 94. 83. 98. 84. 97. النسبة يف العليا
 39. 42. 26. 40. 15. 24. 40. 58. 56. 51. 41. 37. النسبة يف الدنيا
 49. 47. 28. 31. .02 35. 0.3 36. 27. 47. 43. 6. معامل التمييز
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يستند االختبارية ادلستخدمة الختبار صالحية فقرات ادلقياس، وعدـ االكتفاء بأسلوب واحد 
 .عليو يف احلكم على صالحيتو

 اخارتائط الثنئصيصدق فقرات اخاتبائر بئسبخدام تعئتل   3. 1. 3
هبدؼ التأكد من صالحية كل فقرة من فقرات ادلقياس يف قياسها للذكاء، قاـ الباحثاف 
حبساب معامل االرتباط الثنائي بُت درجة كل فقرة ودرجة ادلفحوص الكلية على االختبار 

 .(4ورصدت معامالت االرتباط يف اجلدوؿ رقم )
 ت االختبار والدرجة الكلية الختبار الذكاء ادلصورمعامالت االرتباط بُت فقرا( 4جدوؿ رقم ) 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة

 34. 19. 29. 20. 38. 17. 30. 24. 21. 31. معامل االرتباط

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 رقم الفقرة

 19. *08.- 32. 16. *0 23. *04. 22, *09. 22. معامل االرتباط

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 رقم الفقرة

 38. 27. 26. 46. 34. 26.- 18.- *07.- 30. 21. معامل االرتباط

 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 رقم الفقرة

 30. 57. 32. 43. 34. 20. 25. 50. 42. 32. معامل االرتباط

 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 رقم الفقرة

 37. 51. 51. 25. 30. 57. 32. 40. 48. 50. معامل االرتباط

 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 رقم الفقرة

 38. 43. 27. 29. *03. 24. 26. 47. 25. 47. معامل االرتباط

 .)N  =)336(.   0.01( أو مستوى )0.05تشَت النجمة إىل أف الفقرة غَت دالة عند مستوى الداللة ) *

ختبار أف رتيع الفقرات ترتبط ارتباطا دااًل مع الدرجة الكلية لال (4اجلدوؿ رقم ) يظهر 
( حيث زاد مستوى الداللة فيهما عن 56، 23، 19، 16، 14، 12( فقرات ىي ) 6عدا )

(، ورغم أف باقي الفقرات 0.25%(، وذنا من ضمن الفقرات اليت ذلا قوة دتييزية تقل عن )5)
( فقرة مل تظهر قدرة على التمييز 11للمقياس، إال أف ) ترتبط ارتباطا دااًل مع الدرجة الكلية



العدد                                 اخلاصئص  الييومتيرةة خاتبائر الككئ  اصماصمر  -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

111 

 
 

ظهار قدرهتا التمييزية باستخداـ كال من إ( فقرات فشلت يف 3باحدي الطرؽ السابقة منها )
 االختبار التائي والنسب.

 اخلاصئص  الييومتيرةة خاتبائر الككئ  اصماصمر على عينة الاحث    2.3

الختبار الذكاء للبحث وىو اختبار اخلصائص السيكومًتية  الثاينلتحقيق اذلدؼ 
حبساب صدؽ  افعلى عينة حتليل ادلفردات يف مدينة مصراتة، قاـ الباحث عند تطبيقو ادلصور
 .بعد استبعاد الفقرات غَت الصاحلة االختبار وثبات

 صدق اصمقيئس  1.2.3

صدؽ مصراتة بطريقتُت: الُحسب صدؽ اختبار الذكاء ادلصور على عينة أطفاؿ مدينة 
ويهدؼ الصدؽ احملكي إىل إختبار صالحية ادلقياس يف إختاد القرارات،  ،احملكي والصدؽ البنائي

النظري  -البناء –بينما يهدؼ الصدؽ البنائي إىل إختبار قدرة ادلقياس على التوافق مع األساس 
 (.Anastasi & Urbina, 1997)للمفهـو أو ادلفاىيم اليت يقيسها 

 Criterion Validityصدق احملك   1.1.2.3
صدؽ ادلقياس منها: التحصيل الدراسي  الختبارات شنكن استخدامها ىناؾ عدة زلكً 

Academic Achievement   استخدمهاواألداء على اختبار آخر مشابو، وىي اليت 
 & ,Kaufmanالباحث يف الدراسة احلالية، ويشَت كل من كوفماف ويشتينبَتغ 

Lichtenberger, 2002))  بُت درجات الذكاء والتحصيل  االرتباطإىل أف معامالت
ذكاء األطفاؿ، ويف ىذا اجملاؿ قاـ الباحثاف  اختباراتالدراسي تعد من أفضل األدلة على صدؽ 

( على اختبار الذكاء ادلصور مبجموع 308درجات عينة البحث )ف =  رتباطإحبساب معامل 
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، 2017 -2016لفصل الدراسي األوؿ من العاـ الدراسي درجات حتصيلهم خالؿ ا
 .(5، ورصدت النتائج يف اجلدوؿ رقم )(136)ف=  وبدرجاهتم على مصفوفات ريفن ادللونة

بُت درجات ذكاء عينة البحث وحتصيلهم الدراسي و درجاهتم  االرتباطمعامالت   5جدوؿ 
 على مصفوفات ريفن ادللونة 

 معامل االرتباط ادلتغَت
 **0.58 رلموع درجات التحصيل
 **0.47 مصفوفات ريفن ادللونة

            ** p < .01 (2-tailed) 

ف كال من معاملي االرتباط كانت موجبة ودالة إف (5) كما ىو ظاىر يف اجلدوؿ رقم
( ، إال أف شدة العالقة بُت درجات الذكاء ودرجات التحصيل 0.01عند مستوى الداللة )

أقوى من العالقة بُت درجات الذكاء والدرجات على مصفوفات ريفن ، حيت أظهر معامل 
فّسرت ما نسبتو  أف العالقة بُت درجات الذكاء والتحصيل  r2 effect sizeالتحديد 

( يف العالقة بُت  0.22( من التباين ادلشًتؾ بُت ادلتغَتين، إال أف النسبة مل تتجاوز )0.34)
درجات الذكاء على اختبار الذكاء ادلصور ودرجاهتم على مصفوفات ريفن وىي نسبة على 

، نة مصراتةر لقياس ذكاء أطفاؿ مديالعمـو جيدة وتعطي التقو يف صالحية اختبار الذكاء ادلصو 
 & Anastasi)وتتفق ما األدبيات ذات العالقة، على سبيل ادلثاؿ ترى أنستازي و أوربينا

Urbina,1997)   أف معامالت االرتباط بُت االختبار اجلديد واالختبارات االخرى السابقة
 .ينبغي أف ال تكوف عالية جدا، ألنو يف ىذه احلالة سيكوف تكرار لالختبارات السابقة
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 Construct Validityصدق البومةن )الانئ (      2.1.2.3
يستخدـ الصدؽ البنائي لتحديد ما اذا كانت نتائج ادلقياس تتفق مع األدبيات ذات 
العالقة مبوضوع ادلقياس، و يستدؿ على الصدؽ البنائي بعدة طرؽ منها الفروؽ بُت اجملموعات 

(، ويقصد بالفروؽ بُت اجملموعات Anastasi & Urbina, 1997واإلتساؽ الداخلى )
Group Differences  أنو إذا استطاع ادلقياس إبراز الفروؽ بُت من يكوف أدائهم عاليا

(، وقد حتقق 1980وبُت من يكوف أدائهم منخفضا فسيكوف تقدير ادلقياس بأنو صادؽ )فرج، 
الباحثاف من الصدؽ البنائي الختبار الذكاء ادلصور باستخداـ ىذه الطريقة من خالؿ تطبيق 

( دلعرفة داللة الفروؽ بُت متوسط درجات اجملموعة 336)ف= االختبار التائي على عينة البحث 
% 27( ومتوسط درجات اجملموعة الدنيا )أدىن 90% من الدرجات، ف= 27العليا )أعلى 

أف ىناؾ فروقًا دالة  )6(، وقد أظهرت النتائج )أنظر اجلدوؿ رقم 90من الدرجات، ف= 
( من التباين بُت 0.81(أف ما نسبتو و ( بُت اجملموعتُت، 0.01إحصائيا عند مستوى الداللة )

شلا يدلل  (، r = .90درجات اجملموعتُت شنكن أف يعزى إىل الفروؽ بينهما يف القدرات العقلية )
  على قدرة ادلقياس على التمييز بُت ذوي درجات الذكاء ادلختلفة ادلختلفة.

 اختبار الذكاء ادلصور على اجملموعة العليا والدنيا داللة الفروؽ بُت (6)جدوؿ   
 متوسط

 اجملموعة العليا
متوسط 

 اجملموعة الدنيا
اإلحنراؼ ادلعياري 
 للمجموعة العليا

اإلحنراؼ ادلعياري 
 للمجموعة الدنيا

درجة 
 احلرية

 t Effectقيمة 
size r 

42.82 25.22 2.06 5.55 178 28.18** .90 

** p < .01 (2-tailed). 
 Internal Consistencyومن مؤشرات الصدؽ البنائي أيضا االتساؽ الداخلي 

الذي يدؿ على أف فقرات ادلقياس تقيس نفس ادلفهـو الذي تقيسو الدرجة الكلية، وذلك من 
، وقد Domino & Domino, 2006))خالؿ ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس 
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يف الفقرات السابقة اخلاصة باختبار صالحية فقرات االختبار بالتحقق من ذلك من  افقاـ الباحث
خالؿ حساب معامل ارتباط درجات كل فقرة بالدرجة الكلية لالختبار وحذؼ الفقرات اليت 

 ، األمر الدي يدعم الصدؽ البنائي للمقياس.  طها بالدرجة الكلية غَت دالةتكوف معامالت ارتبا
 اصمقيئسثاــئت   2.2.3

طريقة التطبيق وإعادة التطبيق، ىناؾ العديد من الطرؽ حلساب ثبات ادلقياس، منها 
طريقة التجانس الداخلي، وقد استخدـ الباحثاف كلتا الطريقتُت حلساب ثبات اختبار و 

معامل الفا  طريقة التطبيق وإعادة التطبيق، و الذكاء ادلصور يف ىذا البحث، وبشكل زلدد 
 .كرونباخ
 طرةقة البطايق وإعئدة البطايق 1.2.2.3

هبدؼ حساب ثبات ادلقياس هبده الطريقة قاـ الباحث  الثاين بإعادة تطبيق ادلقياس 
( تلميذا وتلميذة من عينة البحث الكلية 152بعد مرور إسبوعُت على التطبيق األوؿ على )

ية مبدينة إناث( اختَتوا رتيعا بشكل غَت قصدي من ثالثة مناطق تعليم 75ذكور،  77)
( ، وُحسب معامل ارتباط 10.84(  عاـ ، مبتوسط )14و  8مصراتو، تراوحت أعمارىم بُت )

حصائيا عند مستوى الداللة إ( وىو معامل داؿ 0.78بَتسوف بُت التطبيقُت حيث بلغ )
(، شلا يشَت إىل أف االختبار لو استقرار جيد عرب الزمن شنكن االعتماد عليو يف ثبات 0.001)

 ادلقياس. 
 Cronbach’s alphaلفئ كرونائخ    أتعئتل  2.2.2.3

تعد طريقة التجانس الداخلي يف حساب ثبات ادلقياس من أكثر الطرؽ شيوعا 
(، و هتدؼ ىذه Henson, 2001الؿ تطبيق ادلقياس دلرة واحدة )إلمكانية إجرائها من خ

الطريقة  إىل اإلجابة على السؤاؿ التايل: إىل أي مدى تقيس كل فقرة نفس العامل الدي تقيسو 
الصور ادلتكافئة، داخلي عن طريق التجزئة النصفية و الفقرات األخرى؟، وشنكن قياس التجانس ال

وىو  ،البحوث والدراسات النفسية، ىو معامل ألفا كرونباخغَت أف أكثر الطرؽ شيوعا يف 
األسلوب الدي استخدمو الباحثاف حلساب ثبات اختبار الذكاء ادلصور بطريقة التجانس 
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الداخلي ويشَت معامل ألفا إىل ادلتوسط العاـ لثبات االختبار ادلمكن احلصوؿ عليو جبميع طرؽ 
وىو   (n =336 ,83.)ل الفا الختبار الذكاء ادلصور  التجزئة النصفية احملتملة؛  وقد بلغ معام

 ا، يوفر دليل قوي على ثبات اختبار الذكاء ادلصور يف البيئة احمللية. معامل جيد جدً 

 صعمبة الفقرات 3.3

هتدؼ ىذه اخلطوة إىل حتديد مدى صعوبة الفقرات وإعادة ترتيبها حسب صعوبتها من 
نة مدينة مصراتة، عن طريق حساب نسبة ادلفحوصُت األسهل إىل األصعب بناًء على أداء عي

الذين أجابوا عن الفقرة بصورة صحيحة، وتشَت النسبة العالية إىل سهولة الفقرة، وكلما قلت 
  (.7النسبة دؿ ذلك على صعوبة الفقرة، وقد رصدت ىذه النسب يف اجلدوؿ رقم )

االختبار ليست مستوى صعوبة فقرات ( نالحظ أف 7ومن خالؿ اجلدوؿ رقم )
متدرجة من األسهل إىل األصعب، وأف أكثر الفقرات سهولة تقع يف ترتيبها األصلي يف وسط 
االختبار األمر الذي يتطلب إعادة ترتيب فقرات االختبار من األسهل إىل األصعب بناًء على 

 الذي يوضح الًتتيب (8معدؿ صعوبة كل فقرة وىو ما قاـ بو الباحثاف يف اجلدوؿ رقم )
 األصلي لفقرات اختبار الذكاء ادلصور و ترتيبها اجلديد بناء على مستوي صعوبتها.
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 النسب ادلئوية لإلجابة الصحيحة على فقرات ادلقياس لعينة مدينة مصراتة     7جدول    
 

 النياة الفقرات النياة الفقرات النياة الفقرات
1 72.2 32 82.7 46 44.00 
3 44.6 33 84.8 47 62.8 
7 51.2 34 23.2 48 76.8 
8 51.8 35 84.8 49 69.00 

10 43.5 36 32.7 50 61.6 
13 38.1 37 90.8 51 77.1 
15 47.6 38 63.7 52 71.7 
18 39.6 39 86.9 53 83.00 
21 36.9 40 72.3 54 53.6 
22 74.1 41 90.2 55 44.9 
26 70.5 42 91.7 57 58.00 
27 58.9 43 76.8 58 40.5 
29 33.3 44 76.2 59 73.5 
30 76.8 45 78.3 60 62.7 
31 77.1     
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اليرتيب األصلي لفقرات اتبائر الككئ  اصماصمر و ترتياهئ اجلدةد بنئ  على  (8جدول رقم ) 
 تيبمي صعمببهئ.

 26 22 21 18 15 13 10 8 7 3 1 اليرتيب األصلي

 21 16 40 38 32 39 36 30 31 34 19 اليرتيب اجلدةد 

 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 27 اليرتيب األصلي

 23 2 42 6 43 5 8 10 12 41 27 اليرتيب اجلدةد 

 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 اليرتيب األصلي

 22 14 24 35 9 15 13 1 3 18 4 اليرتيب اجلدةد 

  60 59 58 57 55 54 53 52 51 50 اليرتيب األصلي

   25 17 37 28 33 29 7 20 11 26 اليرتيب اجلدةد 

 لالتبائراخلطأ اصمعيئري   3.3.4

يوفر معامل ثبات االختبار مؤشرات حوؿ درجة دقة ادلقياس، لكنو ال زندد مدى دقة 
ي زندد مدى قرب درجة الفرد على ذيوفره اخلطأ ادلعياري للمقياس الىده الدرجات، وىو ما 

االختبار من درجتو احلقيقية، وىي الدرجة اليت زنصل عليها الفرد بعد زواؿ رتيع أخطاء 
القياس، ويوفر اخلطأ ادلعياري ألي مقياس تقديرا لالحنراؼ ادلعياري للفروؽ بُت الدرجات 

وقد بلغ  ،(Murphy & Davidshofer, 2005)احلقيقية لألفراد ودرجاهتم على ادلقياس 
استنادا إىل معامل الثبات  2(3.59الختبار الذكاء ادلصور على عينة البحث ) 1اخلطأ ادلعياري

                                                 

 

 تبات ادلقياس        -1اخلطأ ادلعياري =  االحنراؼ ادلعياري         1 
2
  0.78؛ والثبات =  7.64االحنراؼ ادلعياري =     
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استنادا إىل معامل الثبات بطريقة التجانس  1(2.76بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق، و )
(، وىي 3.18الداخلي ) ألفا كرونباخ(، وهبذا يكوف متوسط اخلطأ ادلعياري للمقياس يساوي )

درجة مقبولة تشَت إىل الثقة يف تقدير ادلقياس للدرجة احلقيقية للفرد، وبناًء على ىده الدرجة، 
( على اختبار الذكاء ادلصور 20لى الدرجة )نفًتض أف الدرجة احلقيقية للطفل الذي حتصل ع

( بنسبة 26.36( و )13.64%(؛ وبُت )68( بنسبة ثقة )23.18( و )16.82تقع بُت )
 %(.99( بنسبة ثقة )29.54( و 10.46%(؛ وبُت )95ثقة )

 كئ  اصماصمر 1غرافية  ي اخاسبجئبة خاتبائر الدور تبغري العمر واجلنس واصمنطقة اجل  4 .3
 وة إىل اإلجابة على السؤاؿ الرابع واألخَت للبحث والذي ينص علىهتدؼ ىذه اخلط

والعمر  فقًا دلتغَت اجلنس،لبحث على اختبار الذكاء ادلصور و ىل سنتلف أداء عينة ا التايل:
لدرجات عينة  واالحنراؼ ادلعياري ُحسب ادلتوسط احلسايب؟ ولتحقيق ذلك وادلنطقة اجلغرافية

وفقا دلتغَت العمر، ادلنطقة ، واجلنس، ورصدت النتائج يف  ادلصوراختبار الذكاء البحث على 
 (.9اجلدوؿ رقم )
 حنراؼ ادلعياري لعينة البحث وفقا دلتغَت العمر، ادلنطقة، اجلنسادلتوسط واال   (9)جدول 
 اجلنس اصمنطقة  العمر اصمبغري
 

مينة 14 13 12 11 10 9 8
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قاص

 
تيلة
الر
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1
 0.83؛ والثبات =   6.70االحنراؼ ادلعياري =    
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ادلعيارية  ( وجود فروؽ قليلة بُت ادلتوسطات وكذلك األحنرافات9ويظهر اجلدوؿ رقم )
( إال أف 0.3بُت الذكور واإلناث، حيت ال يتجاوز الفرؽ بُت اجلنسُت ثالثة أجزاء الدرجة )

الفروؽ تبدو كبَتة بُت اجملموعات العمرية وبُت ادلناطق اجلغرافية دلدينة مصراتة، حيت وصلت 
الطوبة ) ( درجة، وبُت منطقة قصر أزتد ورأس 11.54بُت أصغر اجملموعات العمرية وأكربىا )

اإلختبار التائي وإلختبار داللة الفروؽ بُت متغَتات البحث، استخداـ الباحث (، 3.37
حتليل التباين ذي دلتوسطُت مستقلُت إلختبار دلاللة الفروؽ بُت الذكور واإلناث، كما استخدـ 

إلختبار داللة   (one- way ANOVA (Analysis of Variance)اإلجتاه الواحد  
اجملموعات العمرية وكدلك بُت ادلناطق اجلغرافية دلدينة مصراتة، وقد أظهرت النتائج الفروؽ بُت 

( t (334) = .384, p = .701)عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت الذكور واإلناث 

 = F (6, 327))كذلك ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلناطق اجلغرافية 

1.352, p = .217) بينما أظهر حتليل التباين ذي اإلجتاه الواحد وجود فروؽ دالة ،
 F (6, 328) = 29.371 ,  p = .0001, partia) إحصائيا بُت اجملموعات العمرية

2
= .349 ،) ولتحديد أي الفروؽ بُت اجملموعات العمرية تكوف دالة إحصائيا، استخدـ

 وبشكل زلدد اختبار تيوكي ،(Post Hoc tests)الباحت اختبارات بوست ىوؾ 

(Tukey HSD test) ( والذي يظهر أف الفروؽ بُت 10وخّلصت النتائج يف اجلدوؿ رقم )
( غَت دالة إحصائية، بينما الفروؽ بُت 14، 13، 12، 11الكبَتة )  اجملموعات العمرية
عدا الفرؽ بُت دالة احصائيا بُت األعمار الصغَتة والكبَتة  ( و10، 9، 8األعمار الصغَتة )

، البحث إىل رلموعتينت حسب أعمارىموبذلك شنكن تقسيم عينة ( سنوات، 10( و )9عمر )
 .( واجملموعة الثانية تضم باقي األعمار10، 9، 8اجملموعة األوىل تضم األعمار ) 
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 اختبار الذكاء ادلصورمتوسط الفروؽ بُت اجملموعات العمرية على  10جدول 
 14 13 12 11 10 9 العمر

8 -3.52* -4.81** -9.81** -11.03** -11.27** -11.59** 
9  -1.28 -6.28** -7.50** -7.74** -8.08** 

10   -5.00** -6.22** -6.45** -6.78** 
11    -1.22 -1.45 -1.78 
12     -0.24 -0.56 
13      -0.32 

** p < .01 , * p < .05 
 اخلالصة والبمصيئت.   4

دؼ إىل تقدير القدرة العقلية من االختبارات اجلماعية اليت هتاختبار الذكاء ادلصور يعد 
( سنة، وأظهر استعماؿ االختبار فائدة كبَتة يف 17( إىل )8العامة لدى األفراد يف األعمار من )

اختبار غَت يف أنو ضطراب التأخر الذىٍت، وتزداد فائدة االختبار حاالت التشخيص األوىل ال
وبالتايل شنكن تطبيقو دوف اعتبار للمستوى الثقايف  ،ال يعتمد على اللغة يف اإلجابة عليو لفظي
، وإىل ادلؤشرات ها زللياا إىل ندرة ادلقاييس العقلية ادلقننة زلليا واليت شنكن استخدام، ونظرً لألفراد
بيئتو األصلية، حباث اليت استخدمت ادلقياس يف اليت أظهرهتا األلصدؽ ادلقياس وثباتو  العالية

يهدؼ ىذا البحث إىل اختبار صالحية ادلقياس لالستخداـ زلليا من خالؿ حتليل فقراتو واختبار 
صدقو وثباتو على عينة من أطفاؿ من مدينة مصراتة، وقد أظهر التحليل اإلحصائي للمقياس 

ؼ الفقرات عدـ صالحية عدد من فقراتو لالستخداـ يف مدينة مصراتة، وذلذا قاـ الباحثاف حبد
غَت الصاحلة كما أعاد الباحثاف ترتيب الفقرات ادلتبقية حسب صعوبتها من السهل إىل الصعب،  

حصائي مؤشرات وأظهر التحليل اإل لمقياسل الصدؽ احملكي والصدؽ البنائيكما مت حساب 
التطبيق وإعادة التطبيق، ومعامل الفا  طريقة استخدـ الباحثاف  كذلك  ،جيدة لصدؽ ادلقياس
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وأظهرت النتائج مؤشرات عالية رونباخ حلساب ثبات اختبار الذكاء ادلصور يف ىذا البحث، ك
   .لثبات ادلقياس

وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بُت متوسط درجات 
، بينما كانت التعليميةوفقا دلتغَتي اجلنس وادلنطقة  اختبار الذكاء ادلصورعينة البحث على 

 اجملموعات العمرية دالة إحصائيا.الفروؽ بُت 

ذلذا البحث على عينة أوسع من مدينة مصراتة  جراء دراسة تكميلية بإ افيوصي الباحث 
  دتكن مستخدـ ادلقياس من احلكم على أداء ادلفحوصُت، زللية للمقياسشتقاؽ معايَت اهبدؼ 

عينات من مدف ليبية بُت أداء عينة ىذا البحث و قارنة مجراء دراسة بإ افكذلك يوصي الباحث
على جراء دراسة بإ افيوصي الباحثادلدف، كما  ة مدى امكانية توحيد ادلعايَت ذلذهأخرى دلعرف

شتقاؽ معايَت ختص ىده الفئة ودتكن مستخدـ ادلقياس من ينة من األطفاؿ ادلعاقُت ذىنية الع
 وفقا لنسب ذكائهم.   تصنيف األطفاؿ ذوي القدرات الذىنية ادلنخفضة
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