
 

 

اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني  العربيتني ملقياس 
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس على عينة  – استنفرد

  من تالميذ املرحلة االبتدائية
 ()د. أمني صربي نور الدين

 أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرتبوي 
  جامعة عني مشس  –كلية الرتبية 

 ملخص الدراسة: 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس من أهم مقاييس الذكاء الفردية  –فرد يعترب مقياس استن

ولقد صدر مؤخرا نسختان عربيتان للمقياس )نسخة صفوت فرج ونسخة حممد طه( أاثرات  التشخيصية.

ارتباكا بني أوساط املمارسني والباحثني حول أفضلية إحدامها على األخرى. لذا هدفت الدراسة احلالية 

لى اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني وذلك لتوجيه الباحثني واملمارسني لالستفادة إىل التعرف ع

ألي منهما. مت تطبيق كال من النسختني  –إن وجدت  –من جوانب القوى، وجتنب مواطن الضعف 

سنوات(.  1أنثى مبتوسط عمري  22ذكرا و 81ا من املرحلة االبتدائية )تلميذ 04على عينة أتلفت من 

رت نتائج الدراسة أن نسخة صفوت فرج كانت أفضل من نسخة حممد طه من حيث جودة أظه

أدوات املقياس والطباعة، كما كانت أفضل أيضا يف الصدق العاملي حيث كان لنموذج العامل  خامات

الواحد لنسخة صفوت فرج أفضل مؤشرات حسن املطابقة، وأشارت النتائج أيضا أن مدى قيم الثبات 

فوت فرج كان أعلى، وكذلك كان وسيط معامالت الثبات أعلى قليال. ويف املقابل، لدى نسخة ص

تفوقت نسخة حممد طه على نسخة صفوت فرج يف الصدق املرتبط ابلتحصيل الدراسي وصدق 

االتساق الداخلي. وأثبتت معايري نسخة حممد طه كفاءهتا حيث أنه ميكنها تشخيص التخلف العقلي 
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نوات، بينما يؤخذ على معايري نسخة صفوت فرج أن أرضية املقياس كانت املتوسط من سن ثالث س

مرتفعة مما يعين صعوبة تشخيص منخفضي الذكاء بسهولة. وبصورة عامة فإن كل من النسختني يتمتعان 

كثرية، كما أن لكل منهما أيضا بعض أوجه الضعف فعينات التقنني يف كلتا النسختني مل   أبوجه قوى

زيع النسيب للتعداد السكاين، كما أن مؤشرات الصدق والثبات اليت عرضتها النسختان مل تكن ممثلة للتو 

تكن كافية. وأن اختباري البطارية املختصرة مل يكوان معربين عن الدرجة الكلية، وقد اقرتح الباحث بدال 

عية والعوامل منهما اختبارين آخرين. كما أاثرت الدراسة التساؤالت حول طبيعة بعض االختبارات الفر 

ومع ذلك فقد أكدت نتائج الدراسة احلالية من خالل ارتباط النسختني ببعضهما البعض أهنما يقدمان 

درجات مقاربة لبعضهما البعض إىل حد بعيد. لقد أاثرت الدراسة احلالية جمموعة من التساؤالت مثل 

املختصرة، واحلدود الدنيا للمعايري،  العاملية للمقياس، والصدق املرتبط ابحملكات، وصدق البطاريةالبنية 

 ومن مث فهناك احلاجة إىل دراسات أخرى على عينات خمتلفة. 
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اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني ملقياس 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس على عينة من تالميذ  –استنفرد 

 املرحلة االبتدائية 
 ()د. أمني صربي نور الدين

 ساعد بقسم علم النفس الرتبوي أستاذ م
  جامعة عني مشس  –كلية الرتبية 

 مقدمة:
يهدف جمال القياس النفسي إىل ضبط األدوات، وحتسني عملية القياس. وهلذا حيرص القائمون 
على حبوث القياس إىل تطوير االختبارات واملقاييس من أجل تشخيص دقيق، واختاذ قرارات نفسية أو 

تطورت حركة القياس العقلي يف العقدين األخريين نتيجة تقدم علوم القياس بصفة  تربوية صحيحة. ولقد
عامة، وتطور الربجميات اليت ساعدت يف استخراج نتائج أفضل. غري أن أدوات القياس العقلي يف مصر 

ه والعامل العريب مازالت تعاين الكثري من املشكالت املزمنة اليت تصل إىل حد األزمة، ورمبا ترجع هذ
املشكالت املزمنة إىل ثالثة عوامل متشابكة: العامل األول يربز يف الكلفة الباهظة سواء إلنشاء مقاييس 
حديثة وتقنينها على مستوى قومي، أو حملاولة إعادة تقنني مقاييس سابقة وحتديثها، أو لرتمجة وتعريب 

التمويل املؤسسي اخلاص لعملية  املقاييس الغريبة الفردية التشخيصية، وتلك الكلفة املرتفعة تستدعي
 التقنني بعيدا عن التمويل الشخصي احملدود، أو التمويل احلكومي البريوقراطي.

ويتمثل العامل الثاين يف عدم تفعيل تشريعات محاية امللكية الفكرية، وهذا بدوره أدى إىل 
مما دفع املتخصصون يف  التساهل يف استنساخ االختبارات واملقاييس وتداوهلا بدون رقابة أو حماسبة

القياس إىل العزوف عن إنشاء اختبارات جديدة، وتكبد دور نشر االختبارات خسائر فادحة نتيجة 
لرتاكم النسخ األصلية للمقاييس. أما العامل الثالث الذي ساعد على تشكيل أزمة القياس العقلي، 

قابة للمهن النفسية تقوم مبراقبة جودة ن –حىت اآلن  –فيكمن يف غياب دور الرقابة املهنية، فعدم وجود 
أداء األخصائيني، ورفع مستوى كفاءهتم، أسهم يف تدهور األداء املهين لكثري من املمارسني، وإساءة 
استخدام وتطبيق املقاييس العقلية املتداولة حاليا من جانب بعض األخصائيني، ابإلضافة إىل ضعف  
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ر هلا عند تصحيح االختبارات، وافتقارهم إىل مهارات كتابة كفاءهتم الفنية، والوقوع يف أخطاء ال حص
التقارير النفسية وتفسري الدرجات الناجتة مما أثر سلبا على عدم الدقة يف تشخيص األفراد السيما ذوي 

عددة واختالفها فيما بينها االحتياجات اخلاصة، بل وتضارب التقارير النفسية الصادرة من جهات مت
 فس األفراد. طبقت على ن واليت

إن اختفاء احملاسبة املهنية وعدم التدقيق يف مؤهالت من يستخدمون تلك االختبارات قد شجع 
غري املتخصصني القتحام جمال التشخيص النفسي والقياس العقلي، واستخدام وتداول االختبارات 

قد يكون مبالغا  النفسية ومقاييس الذكاء، بل وتشخيص وتقييم ذوي االحتياجات اخلاصة مبقابل مادي
فيه، مستغلني فيه حاجة أسرهم إىل التماس التقييم والعالج أبي مثن. كما أدى هذا العامل أيضا إىل 
عدم احلرص على بناء هذه املقاييس بصورة مالءمة، أو إعادة حتديثها من جانب بعض معديها، وعدم 

اء املقياس، واليت يالحظها املمارسون عند االهتمام بتدارك بعض عيوب التقنني أو الثغرات النامجة أثناء بن
استخدامهم لتلك املقاييس، أو يقررها الباحثون يف دراساهتم النقدية أو امليدانية حول االختبارات 
املطروحة حديثا. ويتجلى دور الباحثني يف هذا السياق يف إجراء الدراسات النقدية وكذلك األحباث 

الصالحية السيكومرتية للمقاييس املنشورة حديثا من خالل رصد امليدانية اليت تسعى إىل التحقق من 
مالحظات املمارسني واألخصائيني النفسيني عند تطبيقهم تلك االختبارات، وتفسريهم للدرجات 
وكتابتهم للتقارير النفسية حول تلك االختبارات، وذلك هبدف إلقاء الضوء على نقاط قوهتا من أجل 

قاط ضعفها من أجل لفت أنظار مقننيها حملاولة عالجها وكذلك حتذير توظيفها يف القياس، وعلى ن
 املمارسني منها. 

 مشكلة الدراسة: 
اليت يعاين منها القياس العقلي يف مصر ورمبا يف العامل العريب؛ إال أن  ابلرغم من املشكالت املزمنة

نشر بعض االختبارات الفردية الفرتة األخرية شهدت حالة من احلراك النسيب متمثلة يف تعريب وتقنني و 
( بتعريب وتقنني اإلصدار الرابع من 8990التشخيصية الصادرة حديثا. فلقد قام لويس كامل مليكة )

 ,Thorndike,Hagen, & Sattler) 8911بينيه للذكاء والذي صدر سنة  –مقياس استنفرد 

1986b) ة؛ إال أن طباعته وإخراجه مل . غري أن هذا اإلصدار ابلرغم من تقنينه على عينة مصرية كبري
ب( بعد ذلك بسنوات برتمجة ونشر ذات 2442تكن على املستوى املنشود. مث قام مصري حنورة )

اإلصدار، ولكن يف طباعة أكثر إتقاان ومشاهبة إىل حد كبري لإلصدار األصلي، ولكن من غري املعروف 
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أي دراسة ميدانية للمقارنة  –د علم الباحث يف حدو  –طبيعة العينة اليت اشتقت منها املعايري. ومل جتر 
 بني النسختني يف اخلصائص السيكومرتية لكل منهما. 

مث شهد ميدان القياس العقلي أيضا حراكا إضافيا عندما نشرت النسخة العربية لإلصدار 
نة أ( بتعريبه وبتقنينه على عي2484بينيه للذكاء، حيث قام صفوت فرج ) –اخلامس من مقياس استنفرد 

مصرية وطباعته ونشره. وبصورة موازية قام حممد طه وعبد املوجود عبد السميع وحممود أبو النيل 
أ( بتعريب وتقنني ونشر اإلصدار اخلامس من ذات املقياس. وقد أاثر تزامن نشر النسختني 2488)

يف أفضلية العربيتني لإلصدار اخلامس يف وقت متقارب ارتباكا بني أوساط املمارسني واألخصائيني 
أحدمها على اآلخر، كما أعقب نشر النسختني العربيتني عقد دورات لتدريب األخصائيني على كيفية 

بينيه للذكاء. وابلرغم من أن تعريب وتقنني أحدث إصدار من  –تطبيق وتصحيح مقياس استنفرد 
فسي سواء على بينيه للذكاء من شأنه أن حيدث حراكا مضاعفا حلركة القياس الن –مقياس استنفرد 

-املستوى البحثي أو املستوى التطبيقي وامليداين؛ إال أن تقنني ونشر نسختني عربيتني لذات املقياس! 
أحدث يف املقابل حرية وترددا لدى املمارسني واألخصائيني   -  بغض النظر عن أيهما صدر قبل اآلخر

من االرتباك الذي اعرتى بعض واملتدربني بل والباحثني أيضا حبسب ما رصده الباحث واستشعره 
املمارسني الذين يستخدمون املقياس يف اختيار أيهما واستخدامه للتطبيق على األفراد، كما أنه عمق من 
حجم أزمة القياس العقلي يف مصر من حيث أنه يكرس لتغيب الرقابة املهنية على إصدار االختبارات. 

  يف السؤال الرئيسي التايل:ومن هنا نشأت مشكلة الدراسة احلالية املتمثلة 
أ؛ نسخة حممد 2484ما هي اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني )نسخة صفوت فرج، 

 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟  -أ( ملقياس استنفرد2488وآخرين،  طه
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة فرعية التالية: 

أ( 2488ونسخة حممد طه وآخرين ) أ(2484ة صفوت فرج )ما هي مؤشرات صدق كل من نسخ -8
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟  –ملقياس استنفرد 

ما مدى اتفاق درجات االختبارات الفرعية والعوامل واجملالني والدرجة الكلية للنسختني العربيتني  -2
ينيه ب –أ( ملقياس استنفرد 2488أ؛ نسخة حممد طه وآخرين، 2484)نسخة صفوت فرج، 

 للذكاء: اإلصدار اخلامس بعضهما مع بعض؟ 
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أ( ونسخة حممد 2484ما هي مؤشرات ثبات االختبارات الفرعية لكل من نسخة صفوت فرج ) -2
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟  –أ( ملقياس استنفرد 2488طه وآخرين )

د طه أ؛ نسخة حمم2484ما هي خصائص معايري النسختني العربيتني )نسخة صفوت فرج،  -0
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟  –أ( ملقياس استنفرد 2488وآخرين، 

 أهداف الدراسة: 
بينيه للذكاء:  –تسعى الدراسة احلالية إىل املفاضلة بني النسختني العربيتني ملقياس استنفرد 

أ( وذلك عن طريق 2488أ؛ نسخة حممد طه وآخرين، 2484اإلصدار اخلامس )نسخة صفوت فرج، 
هما على عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية، والتحقق من اخلصائص السيكومرتية لكل منهما هبدف تطبيق

مساعدة الباحثني واملمارسني يف التعرف على أوجه القوى والضعف لكل من النسختني العربيتني، 
ألي منهما، واختاذ أنسب  –إن وجدت  –واالستفادة من جوانب القوى، وجتنب مواطن الضعف 

 لقرارات الرتبوية والتشخيصية يف ضوء نتائج الدراسة.ا
 أهمية الدراسة: 

اليت تقارن بني النسختني  –يف حدود علم الباحث  –تعترب هذه الدراسة من أوىل الدراسات 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس، من خالل تطبيقهما على عينة من تالميذ  –العربيتني ملقياس استنفرد 

 ئية، ولذلك تتجلى أمهية الدراسة احلالية على املستويني النظري وامليداين على النحو التايل: املرحلة االبتدا
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف حماولة إبراز جوانب القوى والضعف لكل من النسختني العربيتني، مما  ●

لى نقاط يساعد على استثمار مواطن القوى لتحقيق دقة أفضل لعملية القياس والتشخيص. وع
 حملاولة تصحيحها، وكذلك حتذير املمارسني منها.  الضعف من أجل لفت أنظار مقننيها

إن التعرف على اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني يساعد الباحثني إلجراء املزيد  ●
 من الدراسات النقدية على املقياس من أجل إبراز أوجه القوى والضعف لديه. 

الدراسة الباحثني على إجراء دراسات مماثلة وذلك على مراحل عمرية أخرى، وعلى  تشجع هذه ●
  عينات نوعية خمتلفة. 

إن تطبيق النسختني العربيتني للمقياس على عينة واحدة، واملفاضلة بينهما يساعد على الكشف عن  ●
 اخلصائص السيكومرتية كل منهما بطريقة موضوعية. 
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الية األخصائيني يف اختيار النسخة العربية األنسب وفقا للغر  من التقييم تساعد نتائج الدراسة احل ●
 أو التشخيص. 

تتيح الدراسة احلالية الفرصة لدى املمارسني لتوظيف نتائج هذه الدراسة يف كتابة تقاريرهم النفسية  ●
 للحاالت املختلفة مما يعطي املزيد من الدعم للتقييمات النفسية. 

ه الدراسة مؤسسات الرتبية اخلاصة واملدارس وغريها من املؤسسات اليت تستخدم تشجع نتائج هذ ●
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس الختاذ أفضل القرارات الرتبوية يف تقييم وتشخيص  –مقياس استنفرد 

 األفراد بناء على أوجه القوى واجلوانب اإلجيابية لكل من النسختني. 
ى للباحثني للمقارنة بني النسخ العربية للمقاييس واالختبارات العقلية تفتح هذه الدراسة آفاقا أخر  ●

واملعرفية املختلفة والتعرف على خصائصها السيكومرتية مما يعطي لألحباث زمخا وقوة، وللممارسات 
 التطبيقية والتشخيصية دقة واهتماما. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
ه للذكاء منزلة فريدة يف القياس العقلي. فللمقياس اتريخ طويل بيني –استنفرد  لقد تبوأ مقياس

وهو أول مقياس أيضا وقدمي، وصاحبه قدر كبري من الرتاث العلمي، فهو أول مقياس فردي للذكاء، 
تستخدم فيه معايري جديدة )العمر العقلي ونسبة الذكاء(، وهو أول مقياس يستخدم لفرز ذوي 

 فيما بعد، كما أنه يعد الدعامة األساسية للقياس العقلي واملمارسة االحتياجات اخلاصة كما سيتبني
اإلكلينيكية واإلرشاد املدرسي منذ أوائل القرن املاضي. إن اتريخ اختبارات الذكاء الفردية ترجع نشأهتا 

الذي أصبح رائدا للقياس النفسي، وأشهر علماء  Alfred Binetإىل الطبيب الفرنسي ألفرد بينيه 
يف عصره، وكانت له إسهامات على املستوى التنظريي ملفهوم الذكاء اإلنساين، فكان من أهم النفس 

 أعماله وضعه للمقياس الذي عرف ابمسه حىت اآلن. 
فقد كانت إحدى مسات التعليم يف العقود األخرية من القرن التاسع عشر )يف أوراب والوالايت 

أصال لصاحل طبقة  تذ، ألن املناهج كانت قد وضعاملتحدة( هي ارتفاع نسبة الرسوب بني التالمي
، وبناء على ذلك؛ فإن التالميذ الذين يفشلون ميكن أن يصنفوا إىل فئتني: أولئك elite groupالصفوة 

، وآخرين الذين ال يريدون أن يتعلموا، Stupidالذين ال يستطيعون أن يتعلموا وكانوا يلقبون "ابألغبياء" 
هو  Binet.لذا فقد كان اهلدف األساسي من عمل Maliciousمشاغبون" وكانوا يوصفون أبهنم "

وضع أداة ميكن أن متيز إىل أي جمموعة ينتمي إليها التلميذ الراسب دون الرجوع إىل الطبقة االجتماعية. 
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قد  Binet. إن رايدة (Thorndike R.M., 1990: 224)أي التفريق بني "األغبياء" و"املشاغبني" 
للرتبية اخلاصة آنذاك، حىت إن فصول الرتبية اخلاصة يف بعض الوالايت األمريكية كانت قدمت الكثري 

ابالشرتاك   Alfred Binet. بناء على ذلك قام(Sabatino, 1990: 184)تسمى بـ"فصول بينيه" 
بتكليف من وزارة املعارف الفرنسية بوضع أول مقياس لذكاء األطفال عام   Théodore Simonمع 

   التمييز بني الفئتني املشار إليهما آنفا. بغر  8941
سؤاال،  24من  Binet – Simon Scaleوتكون هذا املقياس الذي نشر يف البداية ابسم 

أطلق على كل سؤال اسم اختبار. وشاع هذا االسم يف الطبعات التالية للمقياس. وابلرغم أن الطريقة اليت 
ئمة حيث أن حجم عينة التقنني كانت صغرية إىل حد  يف بناء مقياسه كانت غري مال Binetاستخدمها 

عمله هذا قد مهد فيما بعد لظهور مفهوم العمر كبري، كما أن أسلوب التقنني كان غري مناسب؛ إال أن 
نشر املقياس مع إجراء  Binetأعاد  8941. ويف عام (Suen, & French, 2003)العقلي 

 The developmentاسم "منو الذكاء لدى األطفال" تعديالت كبرية عليه، وظهر هذا املقياس حتت 

of intelligence in children” ومت تعديل العديد من أسئلته ليناسب األطفال األسوايء. وكان .
اختبارا )سؤااًل( مرتبني حسب مستوى الصعوبة. وصنفت األسئلة وفقا للمستوى العمري  19يتكون من 

عيار العمر العقلي كمفهوم يف القياس العقلي لألطفال. ومع سنة. وظهر ألول مرة م 82حىت  2من سن 
ى مثل تفاوت عدد األسئلة داخل كل ر ذلك فقد كانت هناك بعض املشكالت السيكومرتية األخ

مستوى عمري، ومدى ارتباط العمر العقلي بسن  املفحوص. ولكن مت تاليف ذلك يف تعديل الحق. 
انب القصور اليت عاىن منها املقياس السابق حيث أعاد بعالج أهم جو  Binetقام  8988ففي تعديل 

ترتيب الكثري من األسئلة. ووحد عددها يف كل مستوى عمري، فجعل فيه مخسة أسئلة. وأضاف عدداً 
آخر من األسئلة ملستوايت عمرية أعلى؛ مبا ميكن من إعطاء قيمة للعمر العقلي بشيء من الدقة بعد 

معيار النسبة العقلية بقسمة العمر العقلي على  Sternامل األملاين حساب الكسور، إىل أن اقرتح الع
 العمر الزمين. 

 اإلصدارات اإلجنليزية للمقياس: 
ومقياسه بعدما نشر بفرتة قصرية. وكانت هناك عدة حماوالت لنقل  Binetلقد ذاعت شهرة 

أبنه أول أخصائي نفسي  الذي يوصف Henry Goodardاملقياس إىل اللغة اإلجنليزية: منها ما قام به 
 Lewis.إال أن أشهر تلك احملاوالت ما قام به (Thorndike, R.M., 1990: 2285) مدرسي
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Terman  حيث أدخل تعديالت موسعة 8981)أستاذ علم النفس جبامعة استنفرد وقتذاك( عام ،
دم معيار نسبة الذكاء  على أسئلته، وأعاد تقنينه على عينة كبرية يف الوالايت املتحدة األمريكية، واستخ

. وعرف هذا املقياس ابسم تنقيح استنفرد الختبارات بينيه Sternكبديل للعمر العقلي تطويرا ملا اقرتحه 
 The Stanford Revision of the Binet – Simon Intelligenceللذكاء  –سيمون 

Tests (Terman, 1920:5) قام  8921. ويف عامTerman  ابالشرتاك مع زميلتهMerrill 
إبجراء تعديل آخر على املقياس الذي بدأ أيخذ شكال أكثر استقراراً، حيث ظهر املقياس يف صورتني 
متكافئتني: الصورة )ل( واليت انتشرت يف الوالايت املتحدة األمريكية وبعض البلدان األوربية؛ والصورة 

( سؤاال. كما أعيد 829لتصبح ))م( واليت انتشرت يف دول أوربية أخرى. وازداد عدد أسئلة املقياس 
بينيه للذكاء: الصورة  –تقنينه على عينة كبرية وممثلة للمجتمع األمريكي، وأصبح يسمى مقياس استنفرد 

 The Stanford – Binet Intelligence Scale: Form)ل( أو )م(، نسبة جلامعة استنفرد 

(L/M)س . وقد شاعت هذه التسمية أكثر من االسم األصلي للمقيا(Robertson, 2003). 
بينيه  –إبصدار تعديل آخر ملقياس استنفرد  Merrillو  Termanقام  8914ويف عام 

م( مع  –بينيه للذكاء: )ل  –للذكاء حيث مجعا الصورتني معا يف صورة واحدة ليصبح مقياس استنفرد 
لذكاء االحنرافية بنسبة ضم أفضل املفردات يف كل منهما. وتضمن التعديل اجلديد أيضًا استبدال نسبة ا

مما جيعل الدرجات قابلة للمقارنة يف  8981الذكاء العادية اليت استخدمت يف املقياس منذ ظهوره عام 
. مث نشر 8921سنة كما يف تعديل  81سنة بدال من  81خمتلف األعمار، كما امتد املقياس إىل سن 

 (8)ابالشرتاك مع 8912سنة  ionThird Editإصدار آخر للمقياس أطلق عليه اإلصدار الثالث 
Robert L. Thorndike  دون إدخال تعديالت تذكر على حمتوى االختبار، سوى إجراء تقنني

جديد له لوضع معايري جديدة مشتقة من أداء عينة كبرية ممثلة للمجتمع األمريكي، مع االحتفاظ بشكل 
فس طريقة القياس وأسلوب التطبيق. م كما هي يف التعديالت السابقة، واإلبقاء على ن –الصورة ل 

حيث كان املقياس حىت ذلك الوقت يعتمد كلية على مفهوم الذكاء العام )ع( بدون حماولة لقياس 
 & ,Reynolds, Kauphaus)عوامل طائفية أو نوعية أخرى كما كانت يف مقاييس وكسلر املختلفة 

Rosenthal, 1988: 52) بينيه للذكاء  –ملقياس استنفرد ظهر اإلصدار الرابع  8911. ويف عام
                                                           

(8 )Robert L. Thorndike ـــنفس األشـــهر إدوارد يل ثورنـــديك   جامعـــة هـــو أســـتاذ القيـــاس النفســـي يف كولومبيـــا وابـــن عـــامل ال
Edward Lee Thorndike  وهــو أيضــاً والــدRobert M. Thorndike  أســتاذ القيــاس النفســي يف نفــس اجلامعــة

  ملشار إليه يف موضع سابق. وا
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Stanford – Binet Intelligence Scale: Fourth Edition حيث أجرى مؤلفوه ،
(Thorndike, Hagen, & Sattler, 1986c)  تعديالت جوهرية عليه. ومن أبرز تلك التعديالت

ييس مثل بطارية  هي حماولة وضع أساس نظري للمقياس، وهو اجتاه سعت إليه عدد من االختبارات واملقا
واليت  Kaufman assessment battery for children (K-ABC)كفمن لتقومي األطفال 

 – Woodcockاستندت على منوذج للتجهيز التتابعي واملتآين، وبطارية ودكك جنسن للذكاء 

Johnson Psycho educational Battery: Revised (WJ-R)  اليت استندت على نظرية
 . Woodcock (1990, 233))ة واملتبلورة للتجهيز العقلي. القدرات السائل

فاإلصدارات السابقة من مقاييس بينيه، وكذلك سلسلة مقاييس وكسلر؛ مل تكن تستند على 
مناذج نظرية للوظائف املعرفية؛ وإمنا أنشئتا وفقاً العتبارات عملية مثل نسبة اجتياز األطفال ملفردة ما عرب 

. ولذلك سعى مؤلفو اإلصدار الرابع من املقياس (Kline, 1989)أعمار زمنية متفاوتة 
(Thorndike et al., 1986b)  إىل وضع أساس نظري له، فقد اقرتح مؤلفوه منوذجا هرميا ثالثي

 –. ففي القمة، عامل االستدالل العام )ع( Three – Level Hierarchical Modelاملستوى 
متثل العوامل الطائفية لـ  –يليه ثالثة عوامل كبرية  – Spearmanوالذي ميثل القدرة العامة لـ 

Thurston – ،والقدرات التحليلية السائلة اليت اقرتحها  وهي: القدرة املتبلورةRaymond Cattell ،
والذاكرة قصرية املدى. وهذه العوامل تشكل مجيعها املستوى الثاين. وهناك كذلك أربعة عوامل أكثر 

ثالث: وهي االستدالل اللفظي، واالستدالل الكمي، واالستدالل البصري / نوعية تؤلف املستوى ال
اجملرد، والذاكرة قصرية األمد. ورمبا يكون هذا التوسع يف النموذج النظري هو أكرب تغيري أساسي يف 

( العوامل واالختبارات الفرعية 8. ويعر  الشكل )(Thorndike et al., 1986c: 1-3)املقياس 
 إلصدار الرابع من املقياس. اليت تقيسها ا
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 بينيه للذكاء: اإلصدار الرابع –(: منظومة االختبارات ملقياس استنفرد 4شكل )

يف بعض اجلوانب حيث أهنا تعطي نفس  8914م:  –ويتشابه اإلصدار الرابع مع الصورة ل 
بقة، ابإلضافة إىل كما أهنا احتفظت ابلعديد من املفردات املتضمنة يف اإلصدارات السا  املدى العمري،

أن يقوم بتثبيت  –كما يف اإلصدارات السابقة   –ذلك فإن تطبيق املقياس اجلديد يتطلب من الفاحص 
 لدى كل مفحوص.  ceiling levelوسقف املستوى  basal levelاملستوى القاعدي 

 ويف املقابل خيتلف اإلصدار الرابع عن اإلصدارات السابقة يف جوانب خمتلفة مثل جتميع
املفردات اليت من نفس النمط داخل مخسة عشر اختبارا مستقال بدال من تقدمي مهام متنوعة داخل 
مستوى عمري واحد، وقياس أربع قدرات معرفية وهي االستدالل اللفظي، واالستدالل البصري/ اجملرد 

ال من اجملاالت واالستدالل الكمي، ابإلضافة إىل الذاكرة قصرية األمد. وتقدمي درجات معيارية لكل جم
األربعة خبالف الدرجة الكلية، ودرجة معيارية جلمع أكثر من جمال من اجملاالت األربعة، ودرجة معيارية 

مع  Vocabulary testألي اختبار مبفرده من االختبارات اخلمسة عشر. واستخدام اختبار املفردات 
كل اختبار لتتناسب صعوبة كل اختبار   أن يبدأ به القياس يف العمر الزمين لتحديد املستوى الذي جيب

 .(Youngstrom, Glutting, & Watkins, 2003)مع مستوى قدرة املفحوص 
 Stanford-Binet Intelligenceبينيه للذكاء  -أما اإلصدار اخلامس ملقياس استنفرد

Scales, Fifth Edition (SB5)  فقام إبعداده وتطويرهGale H. Roid  من جامعة واشنطن
(Roid,2003a)  ونشرته شركةRiverside Publishing  ويتألف املقياس 2442األمريكية عام ،

من عشرة اختبارات، موزعني على مخسة عوامل، لكل عامل اختباران أحدمها لفظي واآلخر غري لفظي. 
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، واملعارف Fluid Reasoningوالعوامل اخلمسة اليت يستند عليها املقياس هي: االستدالل السائل 
Knowledge واالستدالل الكمي ،Quantitative Reasoning والتجهيز البصري املكاين ،

Visual-Spatial Processing والذاكرة العاملة ،Working Memory ويوضح الشكل رقم .
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس. -( العوامل واالختبارات اليت يتألف منها مقاس استنفرد2)

 

 
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس –ختبارات ال ي يتلل  مناا مقياس استنفرد (: العوامل واال2شكل )

وخيتلف اإلصدار اخلامس للمقياس عن اإلصدار الرابع يف أنه يغطي مدى عمري أوسع من أي 
 Routingسنة(. ويتضمن اختبارين لتحديد املسار  11إصدار سابق )من سن سنتني وحىت فوق 

Test بدال  81واحنرافها املعياري  844 لفظي. ويقدم درجة إمجالية متوسطها أحدمها لفظي واآلخر غري
نسبة  مع املقاييس األخرى، ابإلضافة إىلكما كان يف اإلصدارات السابقة لكي يسهل مقارنته   81من 

، متالفيا بذلك أوجه النقد اليت 81واحنرافها املعياري  844ذكاء لفظية وأخرى غري لفظية متوسطها 
واحنراف  844سط اإلصدارات السابقة، ودرجة مستقلة لكل عامل من العوامل اخلمسة مبتو صوبت إىل 

كما هو احلال يف اإلصدار الرابع. ودرجة موزونة لكل اختبار من االختبارات العشرة مبتوسط   81معياري 
إىل  01 . والزمن املتوقع لتطبيق البطارية الكاملة يرتاوح من(Becker, 2003) 2واحنراف معياري  84
دقيقة. أما تطبيق الصورة اللفظية  24إىل  81دقيقة، بينما يرتاوح زمن تطبيق البطارية املختصرة من  11

 ;Becker, 2003; Mleko, & Burns, 2005)دقيقة  24أو غري اللفظية فال يستغرق أكثر من 

Ruf, 2003). 
العوامل ذي ج نظري متعدد اخلامس على منوذ  بينيه للذكاء: اإلصدار –ويستند مقياس استنفرد 

ثالثة مستوايت متدرجة يطلق عليه منوذج العوامل اخلمسة للقدرات املعرفية. فلقد دمج مؤلف املقياس 
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(Roid, 2003b)  عدة أطر نظرية حتمل يف طياهتا تراث علم النفس بداية من العامل العام لـ
Spearman  حىت منوذجCattell Horn Carroll (CHC)  را بنموذج للذكاء، مروVernon . 

 General abilityفيمثل املستوى األول من النموذج الذكاء العام أو القدرة العامة )ع( 

(G) ولقد ظل العامل العام )ع( يلعب دوراً رئيسيًا يف معظم اختبارات الذكاء السيما سلسلة مقاييس .
خلامس كما هو احلال يف اإلصدارات بينيه للذكاء. ولذلك مت االحتفاظ بدرجة العامل العام يف اإلصدار ا

السابقة للمقياس، ابلرغم من التعديالت اجلوهرية اليت تعر  هلا أو طرأت عليه. أما املستوى الثاين 
للمقياس فقد تضمن مخسة عوامل هي: االستدالل السائل، واملعارف، واالستدالل الكمي والتجهيز 

( 8918ل مشتقة يف األصل من دراسات كل من )البصري املكاين، والذاكرة العاملة. وهذه العوام
Cattell وHorn (1994) وCarroll (1993) فعامال االستدالل السائل والتجهيز البصري .

املكاين ميثالن مكون الذكاء السائل، أما عامال املعارف واالستدالل الكمي فيمثالن الذكاء املتبلور 
لذكاء. والذكاء السائل هو جمموعة املهارات يف اCarroll و Hornو Cattellوذلك وفقا لنظرية 

املعرفية الالزمة حلل املشكالت اجلديدة. ويستمد هذا النمط من حل املشكالت من اخلربات احلياتية 
العامة. أما الذكاء املتبلور فيتضمن املهارات الالزمة حلل املشكالت اللفظية والكمية )املعارف 

ولذلك ميكن  Schoolingأثر إىل حد كبري ابخلربات املدرسية واالستدالل الكمي(، وهذه القدرات تت
أن يسمى أيضًا بعامل القدرة املدرسية أو األكادميية، نظرًا ألن هلذه املهارات اللفظية والكمية ترتبط 
ارتباطا موجبا بدرجة مرتفعة مع التحصيل الدراسي، إال أهنا تنمو أيضًا ابخلربات األكثر عمومية خارج 

يف  Cattellملدرسية. ومن مث تتفق هذه العوامل مع نظرية الذكاء السائل واملتبلور اليت وضعها اخلربات ا
 .Flanagan, Alfonso, & Reynolds, 2013, p)يف الثمانينيات Horn الستينيات وعدهلا 

217) . 
 Americanلقد بزغت نظرية الذكاء السائل واملتبلور يف مؤمتر للجمعية النفسية األمريكية 

Psychological Association  من خالل "ورقة عمل" قدمها  8908سنةCattell (1941) .
. (Cattell, 1963)وظل بعد ذلك يواصل العمل يف النظرية حىت اتضحت معاملها يف أوائل الستينيات 

يف توسيع هذه النظرية، حيث قام بتحليل عينة  – 8911يف أطروحته للدكتوراه سنة  – Hornمث شرع 
 Fluidالعقلية األولية، وحدد فيها الذكاء السائل ة من االختبارات اليت تقيس القدرات كبري 

Reasonng (Gf)  والذكاء املتبلورComprehension – Knowledge (Gc) ؛ كما حدد
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Horn  أربعة عوامل أخرى أمساها التجهيز اللفظيVerbal Processing (Gv) واالسرتجاع ،
، والذاكرة بعيدة املدى Short-term acquisition retrieval (SAR))الذاكرة( قصري األمد 

Tertiary Storage-Retrieval (TSR)  ابإلضافة إىل سرعة التجهيزProcessing Speed 

(Woodcock, 1990: 254) (Gc) مث أجرى .Horn & Cattell (1966)  إعادة تنقيح
فردًا مت فحص بياانهتم ابلتحليالت  291ف من واختبار لنظرية الذكاء السائل واملتبلور على عينة تتأل

 Gf – Gcمقاال عن التحول املفاهيمي لنظرية  Horn (1968)العاملية. وبناء على تلك النتائج نشر 
 & Hakstian. وبعد عشر سنوات أجرى multiple intelligencesإىل نظرية الذكاءات املتعددة 

Cattell (1978)  قدرة أولية. ودلت نتائج  24تبارهم على مفحوصًا مت اخ 214دراسة على
 التحليالت العاملية على ظهور ستة عوامل عامة. 

أن نتائج حبوث العوامل املتعددة أوضحت  Carroll & Horn (1981: 1016)وقد أكد 
قدرة أولية على األقل: "...  من القدرات العقلية ميكن أن تقاس ويتنبأ هبا عن طريق ثالثني %14أن 

دامغ إلثبات أن معظم التباين يف القدرات األولية ميكن أن ينتظم فيما ال يقل عن مثان أو وهو دليل 
تسع قدرات من الدرجة الثانية ... وبناء عليه فإن الذكاء ميكن أن يقاس ويتنبأ به بعوامل من الدرجة 

 Horn أكثر متايزًا بصورة واضحة حني قرر Gf-Gc، أصبحت نظرية 8911الثانية فقط". ويف سنة 
من خالل نتائج البحوث أن الصياغات األوىل للنظرية جيب أن يعاد النظر فيها حيث قدم شكاًل ميثل 

 . (Horn, 1985: 273)منوذجا لنظرية الذكاء السائل واملتبلور استنادا على عشر قدرات عقلية. 
السائل واملتبلور أما العامل اخلامس يف املقياس فهو الذاكرة العاملة الذي أحلق بنموذج الذكاء 

؛ حيث تؤكد نتائج الدراسات يف جمال جتهيز املعلومات يف Cattell & Hornبعد ذلك من جانب 
تضمني الذاكرة العاملة يف  رالبحوث املعرفية احلديثة على العالقة بني الذاكرة العاملة واألداء املعريف مما يرب 

أن هناك أسلوبني يتم  Roid (2003b, p. 79)بينيه: اخلامس. ويرى  –النموذج املفرت  الستنفرد 
هبما قياس الذاكرة العاملة إحدامها غري لفظي والثاين لفظي واللذان يؤلفان معا درجة مؤشر عامل الذاكرة 
العاملة. واملستوى الثالث من التنظيم اهلرمي للنموذج فهو االختبارات الفرعية. ويرجع العديد من تلك 

يف اإلصدارات  Binetلفظية منها أو غري اللفظية إىل املهام اليت وضعها االختبارات الفرعية سواء ال
من بعده. بينما هناك اختبارات أخرى جديدة أو هكذا تبدو جديدة  Termanاألوىل من املقياس، مث 

من قبل يف أحد االختبارات  Thorndike & Hagen، إذ استخدمها Binetابلنسبة ملقاييس 
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لقياس  Cognitive Abilities Test (COGAT)وهو اختبار  8911ة اجلماعية اليت وضعاها سن
 .(Sweetland, & Keyser, 1986: 373)القدرات التحصيلية واملعرفية للتالميذ 

 Vernonوجتدر اإلشارة إىل أن تلك العوامل تشبه إىل حد بعيد املستوى الثالث من منوذج 
ارف واالستدالل الكمي يقابالن العامالن . فعامال املع(Glutting, 1989: 70)اهلرمي للذكاء 

. وعامل التجهيز البصري املكاين مياثل العوامل امليكانيكة اليدوية Vernonاللفظي والعددي يف منوذج 
أن النموذج الذي تبناه مؤلف استنفرد  –إذن  –واملكانية يف املستوى الثالث من النموذج. من الواضح 

ألمر إىل مزيج من النماذج املعرفية الذي حيمل جانبًا من اتريخ علم بينيه: اخلامس يرجع يف حقيقة ا –
يف  Cattell & Hornإىل نظرية  8941سنة  Spearmanالنفس ابتداء ابلعامل العام لـ 

 الثمانينيات. 
 بينيه للذكاء:  –اإلصدارات العربية ملقياس استنفرد 

ملختلفة؛ فإنه نظرًا ملا حتتاج إليه ا Binetوفيما يتعلق ابإلصدارات العربية لسلسلة مقاييس 
تقنني املقاييس من جهود بشرية وموارد مالية ضخمة؛ فقد اتسمت الصور العربية للمقياس ابلتأخر بعض 
الشيء عن صدورها األصلي، وعدم تقنينها على عينة قومية مناسبة مما جيعلها تتضمن العديد من 

 Binetهناك رايدة مبكرة ملصر يف نقل مقياس جوانب القصور السيكومرتي. ومع ذلك؛ فقد كانت 
األصلي إىل اللغة العربية  Binetبرتمجة مقياس  8924وترمجته ابللغة العربية، حيث قام أمحد فكري عام 

(، كما قام طبيب غري متخصص يف علم النفس يدعى "حسن 201: 2441)فؤاد أبو حطب وآخران، 
وقتذاك برتمجة الطبعة األوىل  –ن املبتعثني إىل بريطانيا وهو من خرجيي معهد املعلمني وكان م –عمر" 

(، غري أن 22ب: 2488)حممد طه وآخرون،  8981عام  Termanالذي أعده  Binetملقياس 
 (. 201-201: 2441)فؤاد أبو حطب وآخران،  8921إمساعيل القباين ترمجها على حنو أدق عام 

( بتعريب الصورة )ل( ملقياس 8911كة )كما قام حممد عبد السالم أمحد ولويس كامل ملي
حتت  8911سنة تقريبا من صدورها أي سنة  24بعد  8921بينيه للذكاء: الصادر سنة  –استنفرد 

اسم "الطبعة التجريبية". وقد انتشرت هذه الصورة العربية انتشارًا واسعاً، وذاعت شهرهتا يف امليادين 
اضي، وظل اسم "الطبعة التجريبية" يالزمها طوال هذه التطبيقية حىت منتصف التسعينات من القرن امل

الفرتة الزمنية!. وابلرغم من صدور ثالثة إصدارات للمقياس يف بيئته األصلية بعد ذلك وهي إصدارات 
والذي صدر يف  –للمقياس  8911؛ إال أن الصورة العربية اليت نشرت سنة 8911و 8912و 8914



 بينيه -اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني ملقياس استنفرد 

 2041يناير  - 73العدد  -مركز اإلرشاد النفسي  -جملة اإلرشاد النفسي              244

صدرت إصدارات عربية الحقة. ويؤخذ على هذا الصورة  ظلت سارية إىل أن -8921األصل سنة 
أهنا مل تقنن تقنينًا كاماًل على البيئة املصرية، ومل تكن ذات  –ابإلضافة إىل أتخر صدورها  –العربية 

إخراج جيد أو جذاب ابلنسبة للطفل، كما تضمنت عبارات ومفردات ظلت مستخدمة ألكثر من 
 ما يراه مناسباً!ة للطفل، وتركت املهمة للفاحص لتغيري منها نصف قرن وأصبحت غري مألوفة ابلنسب

إبعداد صورة عربية ملقياس  8911كما قام أيضا مصري حنورة وكمال إبراهيم مرسي سنة 
سنة على نشرها.  21(، أي بعد أكثر من 8914م )تعديل  –بينيه للذكاء: الصورة ل  –استنفرد 

أ اإلعداد هلا قبل ذلك خبمس سنوات. وابلرغم من حجم اجلهود ويبدو من دليل الصورة العربية أن قد بد
ابحثا ميدانيا، وتدريب أربعة شهور(؛ فإنه يالحظ أن العينة اإلمجالية كانت صغرية  24املبذولة يف ذلك )

(. وهي ابلتايل ال تعد ممثلة للمجتمع املصري ككل. كما أهنا تركزت أكثر يف 124احلجم جدًا )ن = 
ومل يتم توضيح حجم التمثيالت املختلفة وفقا للتعداد السكاين العام، أو للنسب بني  الوجه القبلي.

اجلنسني: الذكور واإلانث، وقد علل الباحثان ذلك ".. لظروف خارجة عن اإلرادة" )مصري عبد 
(. أما العينات الفرعية لكل مستوى عمري فقد  89أ: 8911احلميد حنورة، كمال إبراهيم مرسي، 

إىل  2ايل صغرية بل ومتفاوتة. حيث ".. تراوح عدد املفحوصني يف كل مستوى عمري من كانت ابلت
أ: 8911مفحوصاً" )مصري عبد احلميد حنورة، كمال إبراهيم مرسي،  12إىل  88سنة ما بني  81
. وهذا ابلطبع سيزيد من 14(. كما أن نصف عدد املستوايت العمرية كان حجم عينته أقل من 24

تلك الدرجات املستخرجة إىل حد كبري. أما عن صدق هذه الصورة؛ فقد مت حساب  درجة الشك يف
الصدق عن طريق ارتباط درجات املقياس بدرجات االختبارات األخرى )الصدق املرتبط ابحملكات(. إال 
أنه من املالحظ بوجه عام أن االختبارات املستخدمة كمحكات ليس هلا معايري مصرية. أي أهنا حتتاج 

ألخرى إىل حمكات مثل اختبارات املصفوفات ومتاهات بورتيوس ومقاييس فينالند... إخل. وقد هي ا
 أدى هذا ابلطبع إىل معامالت صدق منخفضة. 

بينيه للذكاء  –( بتعريب ونشر اإلصدار الرابع ملقياس استنفرد 8990وقام لويس مليكة )
فردا من سن سنتني إىل فوق سبعني  2142، حيث قام بتقنينه على عينة قوامها 8911املنشور عام 
من اإلانث، وقد مت توصيف عينة التقنني من حيث الفئات  %01من الذكور و %10سنة، منها 

العمرية واملستوى التعليمي واملهين آلابء أفراد العينة. كما قدم اجلداول املعيارية لالختبارات الفرعية 
لسيكومرتية )املتوسطات واالحنرافات املعيارية( لعينة وللمجاالت وللدرجة املركبة بناء على اخلصائص ا
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التقنني، وقام أيضًا بعر  قيم اخلطأ املعياري للفئات العمرية املختلفة ومعامالت االرتباط البينية 
لالختبارات الفرعية. وقد استعر  معرب االختبار بعض الدراسات املستقلة حول النسخة املعربة واليت 

 (. 8991ومرتية من حيث ثباته وصدقه )لويس مليكة، أثبتت صالحيته السيك
( املعربة تتميز بصفة عامة بتقنينها على عينة كبرية ومتنوعة مقارنة 8990ونسخة لويس مليكة )

ابإلصدارات العربية السابقة، كما تتميز أيضًا بتوفريها بياانت كافية حول املقياس كاملتوسطات 
رتباط مما يشجع الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات اإلضافية حول واالحنرافات املعيارية ومعامالت اال

على هذه النسخة املعربة عدم جودة طباعتها املقياس من واقع بياانت عينة التقنني. ويف املقابل يؤخذ 
انىي وأدواهتا مما قد يؤثر على أداء األطفال، ويؤخذ عليها أيضاً أن عينة التقنني مل تكن ممثلة للتوزيع السك

(؛ يف 812: 8991من العينة من القاهرة )لويس مليكة  %01للمجتمع حيث مت سحب أكثر من 
)اللجهاز املركزي  %84حني أن نسبتها يف التوزيع السكاين ابلنسبة للمحافظات األخرى ال تتعدى 

 (. (8)2488للتعبئة العامة واإلحصاء، 
بينيه للذكاء.  –ملقياس استنفرد  ( بنشر نفس اإلصدار الرابع2442مث قام مصري حنورة )

جودة اخلامات، أما  واملقياس مطبوع بصورة جيدة، ويضارع النسخة األجنبية متاما من حيث الشكل أو
فيما يتعلق ابخلصائص السيكومرتية للمقياس املعرب؛ فقد استعر  معرب املقياس اخلصائص 

ية صدرت يف دولة الكويت حول اخلصائص السيكومرتية للمقياس األصلي، وأحال القارئ إىل تقارير فن
مفحوصا  2444السيكومرتية للنسخة املعربة. كما أشار ابقتضاب إىل أن عينة التقنني مكونة من حوايل 

من أعمار تبدأ من سنتني حىت ما بعد الستني من اجلنسني، ومن مناطق جغرافية متعددة، مشلت مصر 
مل يقدم أي تفاصيل أخرى حول خصائص عينة التقنني،  والكويت وبعض بلدان اخلليج العريب، غري أنه

أو إجراء عينة استطالعية، أو التحقق من صعوبة املفردات. واملتفحص جلدول املعايري خاصةة درجات 
مطابقة متاما ملعايري ( جيد أن درجاته 801-808: 2442اجملاالت والدرجة املركبة )مصري حنورة، 

 .(Thorndike, Hagen, & Sattler, 1986a pp. 183-187)النسخة األمريكية 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس  –أما النسختان املعربتان للصورة اخلامسة من مقياس استنفرد 

أ(، ونشرهتا 2484أحدمها أعدها صفوت فرج ) 2488و 2484فقد صدرات يف وقت متزامن بني عامي 

                                                           

 واألعوام السابقة أيضا.  2488( يتضمن الكتاب اإلحصائي السنوي التوزيع السكاين لعام 8)
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أ(، ونشرهتا املؤسسة العربية لالختبارات 2488ان )مكتبة األجنلو املصرية. والثانية أعدها حممد طه وآخر 
 النفسية. 

 أ(: 0202)نسخة صفوت فرج 
أ( بتعريب وتقنني اإلصدار اخلامس من املقياس. وبشكل عام فإن 2484قام صفوت فرج )

املقياس يف صورته العربية مطبوع بدرجة عالية من اإلتقان، واألدوات مصنوعة من خامات ذات جودة 
فردا تراوحت  2114تقنني االختبار على عينة عشوائية من اجملتمع املصري بلغ حجمها  عالية. ومت

(. وهي عينة مناسبة متاما 19ج: 2484سنة )صفوت فرج،  14 من ربأعمارهم من عامني وحىت أك
 & ,Roid) (8)فردا 0144لتقنني االختبار خاصة حيث أن عينة تقنني املقياس يف بيئته األصلية بلغت 

Barram, 2004) . 
ج( أنه مت متثيل العينة وفقا للنسب الفعلية للتوزيع السكاين فيما يتعلق 2484وذكر صفوت فرج )

ابلذكور واإلانث والتوزيع اجلغرايف، ووفقا للمراحل العمرية. ومشل متثيل العينة الوجه البحري والوجه القبلي 
ناطق احلدودية اخلمسة وهي مشال وجنوب والريف واحلضر. ولكن مل يتم تقنني االختبار على أي من امل

سيناء والوادي اجلديد والبحر األمحر ومطروح، واستعيض عنها ابلتطبيق يف أسوان "... نظرا للصعوابت 
ويرى الباحث احلايل (، 19ج: 2484العديدة للتطبيق هناك" كما ذكر معرب املقياس )صفوت فرج، 

 ; Brooks, 2010)الدراسات السابقة هبما بناء على ما أسفرت عليه نتائج  هذا أن
القبلي ابلفعل يف التقنني، كما أهنا خمتلفة يف تركيبها السكاين عن املناطق احلدودية، عالوة على 
ذلك؛ فإن متثيل العينة جغرافيًا مل يكن مطابقا إىل حد كبري مع التوزيع النسيب لتعداد السكان )اجلهاز 

ج( من الدالئل والشواهد ما 2484(. لقد قدم صفوت فرج )2488املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
يشريان إىل صدق املقياس سواء الصدق الظاهري، أو صدق املضمون، أو صدق احملك، أو الصدق 
العاملي، أو الصدق التالزمي. إال أن من مجيع ما أورده ليؤكد صدق املقياس؛ ال يتعدى كونه دراستان 

ي ما ذكره هي إما مؤشرات منطقية أو دراسات أجنبية أجراها املؤلف أو ثالثة دراسات عربية، وابق
بينه اخلامس  –، وبرر معرب املقياس ذلك ".. ألن ستانفورد (Roid, 2003b)األصلي للمقياس 

حديث على اجملتمعات العربية فمن املتوقع ظهور دراسات عديدة اتلية تتوىل هذه املهمة" )صفوت فرج، 
 (. 91ج: 2484

                                                           

 مليون. 244نة ابلتعداد يف الوالايت املتحدة األمريكية أكثر من ر مليون مقا 14حوايل  2484( يذكر أن التعداد السكاين ملصر يف 8)
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مؤشرات الصدق املختلفة أن املقياس يف صورته العربية صادق إىل حد بعيد. فقد دلل وتكشف 
( وعلى الرشدي 2488ج( على صدقه من خالل دراسة كل من إميان صاحل )2484صفوت فرج )

( حيث مت تطبيق الصورة الرابعة واخلامسة من املقياس أحدمها على فئات التخلف العقلي، 2488)
عوابت التعلم. وأثبتت الدراستان صدق درجات عوامل الصورة اخلامسة يف ارتباطها والثانية على ذوي ص

 244( حتليال عامليا لبياانت 99ج: 2484املرتفع مع جماالت الصورة الرابعة. كما أجرى صفوت فرج )
سنة، وقد  14سنوات إىل  84مفحوصا اختريوا عشوائيا من عينة التقنني من مراحل عمرية متفاوتة من 

تشبع االختبارات العشرة للمقياس على العامل العام،  –اليت مل تنشر يف دراسة مستقلة  –دت النتائج أك
. لكن النتائج 844"... وهو ما يعد مؤشرا قواي على الصدق العاملي والصدق التكويين للمقياس" ص 

رتضه مؤلف املقياس. افمل تشر إىل أن هذه االختبارات تندرج حتت العوامل اخلمسة وفقا للنموذج الذي 
( من صدق الدرجات الكلية )درجة الذكاء( من خالل عينة 848ج: 2484وحتقق صفوت فرج )

سنة واليت أشارت إىل صدق االختبار يف منو درجة الذكاء  14سنوات إىل  1فردا من سن  244قوامها 
الشك أن نتائج الصدق  ابرتباطها طرداي مع تقدم العمر حىت منتصف الثالثينيات وبداية األربعينيات.

ج( حتتاج إىل تدعيم أكثر من االقتصار على ارتباط الدرجات الفرعية 2484)اليت أثبتها صفوت فرج 
 ابلدرجة الكلية أو ارتباط درجات الذكاء ابألعمار. 

( حبساب قيم معامالت الثبات 849ج: 2484وفيما يتعلق حبساب الثبات؛ قام صفوت فرج )
، كما قام كذلك 4798إىل  4711فية لالختبارات الفرعية حيث تراوحت بني عن طريق التجزئة النص

حبساب الثبات عن طريق االرتباط الداخلي ملستوايت االختبار اللفظية وغري اللفظية وحساب ثبات 
االتساق الداخلي لالختبار، والتجزئة النصفية )القسمة النصفية( للمستوايت العمرية املختلفة 

رجة الكلية، وكذلك املؤشرات العاملية اخلمسة، ابإلضافة إىل اجملالني اللفظي وغري لالختبارات والد
 11مرحلة عمرية امتدت من سن سنتني وحىت فوق  01اللفظي وللبطارية املختصرة وذلك من خالل 

 سنة. وأكد أن "... مجيع معامالت الثبات مرتفعة ومرضية". 
 (: أ0200نسخة حممد طه وآخرين )

بينيه للذكاء:  –أ( من مقياس استنفرد 2488خة املعربة حملمد طه وآخرين )النس صدرت
اإلصدار اخلامس حيث نشرهتا املؤسسة العربية إلعداد وتقنني ونشر االختبارات النفسية. واملقياس بصورة 
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أ( خاصة فيما يتعلق 2484عامة مطبوع بصورة ممتازة، وإن كان أقل جودة من نسخة صفوت فرج )
 دوات مثل املكعبات وعيدان العد، وقطع لوحة األشكال. خبامات األ

 121( على عينة أولية قوامها 01-00ب: 2488لقد مت تقنني نسخة حممد طه وآخرين )
سنة موزعني بنسب حمددة بني الذكور واإلانث، وحسب املناطق اجلغرافية، وذلك  14فردا من سنتني إىل 

استخدام نظرية االستجابة للمفردة يف حتليل البياانت  هبدف التعرف على صعوبة كل مفردة، كما مت
أي عينة التقنني االستطالعية وحتليل  –وتدرجيها وفقا لنموذج راش أحادي املعلم، وهااتن املرحلتان 

ج(. كما 2484مها ما تفتقده نسخة صفوت فرج ) –املفردات ابستخدام نظرية االستجابة للمفردة 
 14جمموعة عمرية من سن سنتني حىت فوق  19فردا موزعني على  2114بلغت عينة التقنني األساسية 

عاما، كما توزيعها وفقا ملتغريات العمر، واجلنس، والتعليم سواء للعاديني أو للفئات اخلاصة وفقا لنوع 
الفئة. وقد مت مراعاة املستوى االجتماعي االقتصادي من خالل مؤشرين رئيسيني مها املستوى التعليمي 

 (. 18-01ب: 2488وى املهين )حممد طه وآخران، واملست
التمثيل النسيب لعينة  وابلرغم أن حجم عينة التقنني مناسب متاما غري أن هناك قصورا واضحا يف

أ(، حيث أن النصيب األكرب من عينة التقنني )أي 2484التقنني مثلما كان لنسخة صفوت فرج )
كربى واحملافظات اجملاورة هلا وهي: القاهرة، واجليزة، قد تركز يف القاهرة ال %11فردا( بنسبة  2011
(. بينما التوزيع النسيب 01ب:  2488أكتوبر، وحلوان )حممد طه وآخران،  1، واملنوفية، وةوالقليوبي

)اجلهاز املركزي للتعبئة العامة  2488لسكان القاهرة الكربى واحملافظات اجملاورة املذكورة آنفا وفقا لتعداد 
من جمموع سكان مجهورية مصر  %21يشغل مبا ال يزيد عن ( 8-2: جدول 2488واإلحصاء، 

فقط من عينة التقنني  %24العربية. ومل حتظ منطقة الوجه القبلي أي حمافظات الصعيد املختلفة إال بـ 
الوجه البحري يف  . وبينما كان نصيب%29فردا(؛ بينما نسبة متثيلها احلقيقي يف اجملتمع هو  114)

(؛ فإن نسبة التوزيع السكاين هلا جتاوز 01ب: 2488فقط )حممد طه، وآخران  %80لتقنني هو عينة ا
ب( تعانيان 2488ج؛ حممد طه، وآخران 2484. ومن مث فإن كلتا النسختني )صفوت فرج، 22%

 من خلل يف متثيل عينة التقنني للمجتمع. 
حساب الصدق بطريقتني ب(؛ فقد مت 2488أما فيما يتعلق بصدق نسخة حممد طه وآخرين )

األوىل هي صدق التمييز العمري عن طريق اختبار داللة الفروق بني متوسطات درجات االختبارات لـ 
جمموعة عمرية ابستخدام حتليل التباين، وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة عند مستوى داللة  19
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نية الصدق املرتبط ابحملكات عن طريق حساب مبا يؤكد على التمييز بني اجملموعات العمرية. والثا 4748
اخلامسة والصورة الرابعة، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط معامالت االرتباط بني درجات الصورة 

( على هذه النتائج ".. 12ب: 2488طه وآخران ) ، ويعقب حممد4711إىل  4710بني الصورتني من 
  ارتفاع مستوى صدق املقياس". أهنا معامالت صدق مقبولة بوجه عام وتشري إىل

 19بني والواقع أهنا مؤشرات صدق حتتاج إىل تعزيز أكثر من هذا، ألن اختبار داللة الفروق 
جمموعة عمرية سوف يظهر حتما فروقا دالة إحصائيا، حىت وإن كان هناك فرق دال بني جمموعتني فقط 

سن سنتني وعشر سنوات على سبيل  يتموعجمبني اجملموعات كلها، كأن تكون هناك فروق دالة بني 
املثال. فلم توضح النتائج أي جمموعة عمرية أعلى بصورة دالة من أي جمموعة. فهذه الداللة ال تعين أن  
كل جمموعة عمرية هي أعلى من سابقتها بصورة دالة. وهلذا ينبغي أن يعقب حتليل التباين التحليل 

 على سبيل املثال.  Duncanأو  Scheffeأو  Tukeyابستخدام أسلوب  Post Hocالبعدي 
ار داللة الفرق بني كل بكما أنه من املمكن أيضا أن جتري مقارانت ثنائية عن طريق اخت

جمموعة واجملموعة اليت تليها السيما يف األعمار الدنيا أو يف مرحلة الطفولة، ومن املمكن كذلك التحقق 
ار يف بد ملتوسط الدرجات عرب األعمار لكل اختمن صدق متايز العمر من خالل منحىن صاعد ابطرا

اخلامسة بدرجات جماالت الصورة الرابعة؛ فإن املقياس. أما فيما يتعلق ابرتباط درجات أبعاد الصورة 
، وهي قيم ارتباط ليست مرتفعة كما هو متوقع، والنتائج مل تعر  4711و 4710القيم تراوحت بني 

يتم حتديد داللة هذه االرتباطات. لقد أجريت معامالت الثبات جدوال للقيم ابلتفصيل، كما أنه مل 
، وأبسلوب 4799إىل  4710لالختبارات الفرعية أبسلوب إعادة التطبيق وتراوحت قيم املعامالت بني 

 4799و 4711، وأبسلوب ألفا كرونباخ تراوحت بني 479و 4791التجزئة النصفية حيث تراوحت بني 
امل واجملالني اللفظي وغري اللفظي والدجة الكلية فقد جتاوزت قيم معامالت بينما معامالت الثبات للعو 

( ".. أن املقياس يتسم بثبات مرتفع حيث 12ب: 2488، ويؤكد حممد طه وآخران )4791ثباته 
"..  4791إىل  4712تراوحت معامالت الثبات على كل اختبارات املقياس ونسب الذكاء والعوامل من 

حيدد الفرتة الزمنية املستغرقة بني التطبيق وإعادة التطبيق. ومن مث فتحتاج نسخة حممد غري أن الدليل مل 
إىل مزيد من  –أ( 2484كما هو احلال ابلنسبة إىل نسخة صفوت فرج )  –أ( 2488طه وآخرين )

 الدراسات اليت تعزز صدق املقياس وثباته. 
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 الدراسات السابقة: 
بينيه للذكاء:  –السيكومرتية ملقياس استنفرد  لقد أجرى يف سياق التحقق من اخلصائص

اإلصدار اخلامس عدد من الدراسات العربية واألجنبية هبدف التعرف على تلك اخلصائص ومدى قدرة 
املقياس على متييز ذوي الفئات اخلاصة من خالل الصفحات النفسية للدرجات. ففيما يتعلق ابلصدق 

أن الختباري  Pomplun & Custer (2005)دراسة  التالزمي والتنبؤي للمقياس؛ أكدت نتائج
الذاكرة العاملة اللفظية وغري اللفظية للمقياس ارتباطا مرتفعا مع اختبارات الذاكرة العاملة ملقاييس وكسلر 

للقدرات املعرفية، واإلصدار الرابع ملقياس  Woodcock-Johnsonلذكاء األطفال، واختبارات 
اليت أجريت على  Minton & Pratt (2006)أسفرت نتائج دراسة . كما بينيه للذكاء –استنفرد 

تلميذا أن اإلصدار اخلامس يعطي درجات أقل بصورة دالة من مقياس وكسلر لذكاء األطفال  21
 & ,Garredالثالث، ومن مث ال ميكنه التعرف على املتفوقني عقليا بصورة دقيقة. بينما دراسة 

Gilmore (2009) بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس ومقياس وكسلر  –ستنفرد اليت طبقت مقياس ا
سنوات فقد أكدت نتائجها أن  0طفال مبتوسط عمري  21لذكاء أطفال قبل املدرسة على عينة من 

 Clifford. وكشفت دراسة 4712إىل  4711هناك عالقة ارتباطية دالة بني املقياسني تراوحت من 

اخلامس على التنبؤ بصورة دالة ابلتحصيل للذكاء: اإلصدار  بينيه –عن قدرة مقياس استنفرد  (2009)
 تلميذا من الصف السادس إىل الثامن.  882الرايضي من خالل عينة أتلفت من 

اليت أجرت حتليال  Williams (2005)ويف سياق الصدق العاملي؛ كشفت نتائج دراسة 
أربعة عوامل فقط، وليس مخسة عوامل.  عامليا على عينة من املتفوقني حتصيليا أن املقياس يستند على 

 Canivezوكذلك دراسة  Distefano and Dombrowski (2006)كما أظهرت نتائج دراسيت 

أن هناك ابلفعل عامل عام لالختبارات الفرعية، ولكن مل تثبت النتائج وجود العوامل اخلمسة  (2008)
منوذجا يتضمن ثالثة عوامل فقط  Brooks (2010)اليت يفرتضها مؤلف املقياس. كما اقرتحت دراسة 

 & ,Williams, Mclntosh, Dixon, Newtonوقامت دراسة  وليس مخس عوامل.

Youman, (2010)  248ابختبار مخسة مناذج عاملية خمتلفة من خالل عينة مستقلة أتلفت من 
ار هو النموذج تلميذا من املتفوقني حتصيليا. وقد كشفت النتائج أن النموذج األفضل لبياانت االختب

 . Fluid Reasoningمع االستدالل السائل  Knowledgeالرابعي حيث يدمج عامل املعرفة 
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بينيه للذكاء:  –أما يف جمال حتليل الصفحة النفسية ألداءات األفراد على مقياس استنفرد 
 Blashko (2006)و  Marusiak (2004)اإلصدار اخلامس؛ فقد اتفقت نتائج دراسات 

اليت أجريت على جمموعات من األطفال  Zilli-Richardson (2008)و Petchers (2007)و
ذوي اضطراب ضعف االنتباه على أن للمقياس قدرة على متييز ذوي اضطراب ضعف االنتباه حيث  
كانوا أقل من اجملموعات الضابطة يف مجيع االختبارات العشرة، ابإلضافة إىل درجات نسبة الذكاء الكلية 

ري اللفظية. وأن أكثر ما مييزهم هو اختبار الذاكرة العاملة غري اللفظية الذي كان أقل بصورة واللفظية وغ
أن هناك اخنفاضا داال  Tippin, (2007)اللفظية. بينما وجدت دراسة دالة من اختبار الذاكرة العاملة 

ي، واملعرفة اللفظي، يف اختبارات االستدالل السائل اللفظي وغري اللفظي، واالستدالل الكمي غري اللفظ
ذوي  أنه ال توجد فروق بني Runge (2010)والذاكرة العاملة اللفظية. بينما كشفت نتائج دراسة 

 اضطراب ضعف االنتباه والعاديني يف درجة الذكاء الكلية أو نسبة الذكاء اللفظي وغري اللفظي. 
 Tippin, (2008) وفيما يتعلق بتحليل بروفيالت ذوي صعوابت التعلم؛ فقد وجدت دراسة

أن هناك فرقا داال بني ذوي صعوابت التعلم واجملموعة الضابطة يف اختبارات االستدالل الكمي اللفظي، 
( اليت 2488واالستدالل الكمي غري اللفظي، والذاكرة العاملة اللفظية. أما دراسة علي الرشدي )

ي صعوابت التعلم، فلم جتد تلميذا من ذو  11أ( على 2484استخدمت املقياس )نسخة صفوت فرج، 
 فروقا بينهم وبني العاديني، إال أن عامل االستدالل الكمي هو أكثر العوامل تنبؤا بذوي صعوابت التعلم. 

 & ,Coolican, Brysonأما ذوي اضطراب التوحد؛ فقد أسفرت نتائج دراسة 

Zwaigenbaum, (2008)  1سنوات و 1 طفال مبتوسط عمري 12اليت فحصت الصفحة املعرفية لـ 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس أن حوايل  –شهور لديهم أعرا  طيف التوحد على مقياس استنفرد 

من أفراد العينة أظهروا أداء على الذكاء غري اللفظي أعلى بصورة دالة من الذكاء اللفظي. كما  08%
قياس أن درجات امل Lennen, Lamb, Dunagan, & Hall, (2010)أكدت نتائج دراسة 

. وأن اجملال اللفظي وغري اللفظي يعد %1271حققت دقة يف متييز التوحد عن عدم التوحد بنسبة 
( أن 2482حامسا يف التنبؤ ابلتوحد. وأظهرت نتائج دراسة حممود أبو النيل وأمساء السرسي ومي أمحد )

أ( القدرة على 2488بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس )نسخة حممد طه، وآخران  -ملقياس استنفرد 
، وأن األطفال ذوي اضطراب التوحد يتميزون بنمط مرتفع التمييز بني العاديني وذوي اضطراب التوحد
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بصورة دالة يف عامل املعاجلة البصرية املكانية عن درجاهتم يف بقية العوامل، كما أن لديهم ارتفاعا داال يف 
 اجملال غري اللفظي عن اجملال اللفظي. 

بينيه للذكاء: اإلصدار -( قدرة مقياس استنفرد2488) ئج دراسة إميان صاحلكما كشفت نتا
أ( مييز بني العاديني وذوي التخلف العقلي وذلك من خالل 2484اخلامس )نسخة صفوت فرج، 

 ,Barker, Mussoدرجاهتم على كل من عاملي املعرفة والذاكرة العاملة. إال أنه كشفت نتائج دراسة 

Roid, & Gouvier, (2014)  أن مهمة مدى املكعبات يف اختبار الذاكرة العاملة غري قادر على
( عن قدرة 2482. بينما أسفرت نتائج دراسة هنادي القحطاين )%12متييز التخلف العقلي إال بنسبة 

أ( على التمييز بني 2484اخلامس )نسخة صفوت فرج، بينيه لذكاء: اإلصدار  –مقياس استنفرد 
وذوي التخلف العقلي. وكشفت نتائج دراسة حممود أبو النيل وأمساء لتعلم والعاديني العاديني وصعوابت ا

بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس )نسخة  –( اليت طبقت مقياس استنفرد 2482السرسي وحنان متويل )
طالبا متأخرا دراسيا من اجلنسني عن وجود  24وطالبا متفوقا،  24أ( على 2488حممد طه، وآخران 

معرفية مميزة لكل من املتفوقني واملتأخرين دراسيا يف اجملالني اللفظي وغري اللفظي والعوامل اخلمسة صفحة 
للمقياس. كما كشفت النتائج أن الصفحة املعرفية للمتأخرين دراسيا متيزت ابخنفا  دال يف كل من 

بصورة دالة من اإلانث  االستدالل الكمي والتجهيز البصري املكاين. وأن الذكور املتفوقني كانوا أعلى
املتفوقات يف اختبارات املعارف واالستدالل الكمي غري اللفظي واالستدالل السائل اللفظي. وأن الذكور 
املتأخرين كانوا أقل بصورة دالة من اإلانث املتأخرات يف االستدالل السائل اللفظي واملعارف غري اللفظي 

 والذاكرة العاملة اللفظية. 
 اسات السابقة: تعقيب على الدر
بينيه للذكاء:  –السابق قلة عدد الدراسات اليت أجريت على مقياس استنفرد   يكشف العر 

اإلصدار اخلامس بوجه عام، فلم جتر على سبيل املثال دراسات موسعة حول الصدق التالزمي للمقياس 
شف عن صدق دراسة واحدة فقط. كما مل جتر دراسات أخرى للك مع اإلصدار الرابع له ابستثناء

املقياس مع ذوي الفئات اخلاصة. وفيما يتعلق ابلكشف عن البنية العاملية للمقياس؛ ابلرغم أن املقياس 
ن هناك اختالفا بني الدراسات حول عدد العوامل املندرجة حتته، ومل تؤيد أيقيس ابلفعل الذكاء العام إال 

 قياس. دراسة واحدة منوذج العوامل اخلمسة الذي اقرتحه مؤلف امل
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أما فيما يتعلق ابلصفحات املعرفية للمقياس على الفئات اخلاصة؛ فبالرغم من تنوع الفئات اليت 
مت تناوهلا يف الدراسات املختلفة إال أن هناك اختالفا يف نتائج تلك الدراسات يف حتديد أو تسمية 

مل تتفق الدراسات حول أي االختبارات الفرعية اليت متيز فئة ما بعينها مثل اضطراابت االنتباه حيث 
االختبارات اليت ميكن أن متيز ذويها عن اآلخرين. ابإلضافة إىل ما تقدم، فإنه ال توجد دراسة عربية 

 أجريت حول الصدق التالزمي أو الصدق العاملي للمقياس.  –حىت اآلن  –واحدة 
ل املقارنة بني دراسة عربية حو  –يف حدود علم الباحث  –عالوة على ذلك مل جتر حىت اآلن 
أ( ملقياس 2488أ( و)نسخة حممد طه، وآخران 2484النسختني العربيتني )نسخة صفوت فرج، 

كومرتية من خالل عينة يبينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس هبدف التعرف على خصائصهما الس-استنفرد
 واحدة، فضال عن مدى تقارب النسختني يف القدرة على متييز بعض الفئات اخلاصة. 

بالرغم من احتياج ميدان القياس النفسي ملقياس تشخيصي مقنن تقنينا حديثا؛ فإن توافر ف
نسختني مقننتني لنفس اإلصدار من املقياس يف وقت واحد ويف نفس القطر هو حدث غري مسبوق يف 

ولذلك فقد أاثر هذا احلدث جدال واسعا سواء من املمارسني  جمال القياس النفسي بصفة عامة.
ئيني النفسيني أو من األكادمييني والدارسني أيضا. فقد الحظ الباحث أن هناك حرية وارتباكا واألخصا

بني كثري من األخصائيني يف شراء أو اختيار أو استخدام أي من النسختني، بل وحتيز البعض إلحدى 
النسختني دون األخرى دون سند علمي حمدد. كما ملس الباحث أيضا حدوث نقاشات موسعة بني 

باحثني واألكادمييني حول ترجيح إحدى النسختني بتربيرات وغري موثقة. من مث انطلقت الدراسة احلالية لا
 حماولة اإلجابة على التساؤل التايل: 

أ؛ 2484ما هي اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني )نسخة صفوت فرج، 
 ه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟ بيني –أ( ملقياس استنفرد 2488نسخة حممد طه وآخرين، 

 املنهج واإلجراءات: 
 اختيار عينة الدراسة:  -0

أنثى(، من الصفوف  22ذكرا و 81تلميذا وتلميذة ) 04أتلفت عينة الدراسة احلالية من 
الثالثة األوىل مبرحلة التعليم االبتدائي. وقد كانت عينة الدراسة من ثالث مدارس )مدرستني حكوميتني، 

سنوات مبتوسط  9سنوات إىل  1ة( مبدينة العياط يف حمافظة اجليزة، تراوحت أعمارهم من ومدرسة خاص
 ( إحصاءات عينة الدراسة. 8، ويعر  اجلدول )8781سنوات واحنراف معياري قدره  1عمري قدره 



 بينيه -اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني ملقياس استنفرد 

 2041يناير  - 73العدد  -مركز اإلرشاد النفسي  -جملة اإلرشاد النفسي              224

 (: إحصاءات عينة الدراسة4جدول )
 اإلحصاءات         

 العينة 
 متوسط العمر إانث ذكور % ن

 170 1 1 %22 82 ولالصف األ
 178 1 1 %24 82 الصف الثاين

 970 9 1 %21 81 الصف الثالث 
 172 22 81 %844 04 إمجايل 

 أدوات الدراسة:  -2
بينيه للذكاء: اإلصدار -رئيسية املستخدمة يف الدراسة احلالية هي مقياس استنفردلاألداة ا

بنسختيه العربيتني  The Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Editionاخلامس 
أ(، والنسختان 2488أ( و)نسخة حممد طه، وآخران 2484املقننتني حديثا ومها )نسخة صفوت فرج، 

من جامعة واشنطون  Gale H. Roidمرتمجتان من اإلصدار األمريكي حيث قام إبعداده وتطويره 
(Roid, 2003a)  ونشرته شركةRiverside Pulishing  .األمريكية 

مشاركا تراوحت أعمارهم من سن  0144وقد مت تقنني النسخة األمريكية بناء على درجات 
سنة. ويتألف املقياس من عشرة اختبارات، موزعني على مخسة عوامل، لكل عامل  91سنتني إىل 

اختباران أحدمها لفظي واآلخر غري لفظي. والعوامل اخلمسة اليت يستند عليها املقياس هي: االستدالل 
 Quantitative، واالستدالل الكمي Knowledge، واملعارف Fluid Reasoningسائل ال

Reasoning والتجهيز البصري املكاين ،Visual-Spatial Reasoning والذاكرة العاملة ،
Working Memory وعلى ذلك يقدم املقياس أربعة أنواع من الدرجات هي: درجة موزونة لكل .

. وتقدير 89-8، ومدى للدرجات من 2واحنراف معياري  84رة مبتوسط اختبار من االختبارات العش
 844لكل عامل من العوامل اخلمسة متوسطها  Factor Indicesمستقل للمؤشرات العاملية 

 /Verbalغري اللفظي  -، ونسبة ذكاء لكل جمال من اجملالني: اللفظي81واحنرافها املعياري 

Nonverbal  واحنرافها  844، ونسبة ذكاء إمجالية متوسطها 81عياري واحنرافها امل 844متوسطها
 . 81املعياري 
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 Adaptiveبينيه للذكاء اإلصدار اخلامس االختبار التكيفي -ويستخدم مقياس استنفرد

testing  لتسهيل عملية التطبيق وتقليل جهد املفحوص، حيث يتضمن اختبارين لتحديد املسار
Routing Test ري لفظي، مما خيفف من إحباط املفحوص ويقلل زمن أحدمها لفظي واآلخر غ

التطبيق. ولكل اختبار فرعي من االختبارات العشرة ستة مستوايت جيتاز املفحوص إحداها حيث يعترب 
اختبار حتديد املسار، وإذا فشل املفحوص يف بعض املفردات يتوقف عن اجتياز  لما قبلها جماز من خال

ليت تليها خاطئة، وعلى ذلك يتم احتساب الدرجات اخلام اليت تتحول ما بعدها حيث يعترب املفردات ا
بعد ذلك إىل درجات معيارية. وتتطلب االختبارات غري اللفظية اإلشارة إىل اختيار من عدد من 

أداء أفعال، أو تكوين أشكال من خالل قطع صغرية. بينما تتطلب االختبارات اللفظية االختيارات، أو 
تعبريية لوصف حدث أو سرد أرقام، أو ترديد مجل حمددة. والزمن املتوقع لتطبيق البطارية استخدام اللغة ال

 24إىل  81دقيقة، بينما البطارية املختصرة يرتاوح زمن تطبيقها من  11إىل  01الكاملة يرتاوح من 
 ;Becker, 2003)دقيقة  24دقيقة. أما تطبيق الصورة اللفظية أو غرياللفظية فال يستغرق أكثر من 

Mleko, & Burns, 2005; Ruf, 2003)  
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس بثبات وصدق عاليني، حيث يرتاوح  –ويتمتع مقياس استنفرد 

عرب املستوايت العمرية. كما كان متوسط الثبات عن  4791إىل  4791ثبات االتساق الداخلي من 
. 4791، واجملال اللفظي كان 4791ري اللفظي غ ل، وللمجا4791طريق إعادة االختبار للدرجة الكلية 

من خالل ارتباط املقياس مع  4794إىل  4714أما مؤشرات الصدق املرتبط ابحملكات فقد تراوح من 
 Roid)اإلصدار الرابع له وكذلك مع مقياس وكسلر لذكاء األطفال، ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين 

& Pomplun, 2012) . 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؛ فقد مت -تني العربيتني من مقياس استنفردأما فيما يتعلق ابلنسخ

فردا تراوحت أعمارهم من  2114أ( على عينة عشوائية بلغ حجمها 2484تقنني نسخة صفوت فرج )
 (. 19ج: 2484سنة )صفوت فرج،  14عامني وحىت أكرب من 

لفعلية للتوزيع السكاين فيما ج( أنه مت متثيل العينة وفقا للنسب ا2484ويؤكد صفوت فرج )
 يتعلق ابلذكور واإلانث والتوزيع اجلغرايف، ووفقا للمراحل العمرية. 

وأظهرت نتائج الصدق العاملي أن لالختبارات الفرعية العشرة تشبعات مرتفعة، تراوحت من 
(. كما 99ج: 2484( على العامل العام املستخلص من التحليل )صفوت فرج، 4790( إىل )4712)
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طريق التجزئة النصفية ( حبساب قيم معامالت الثبات عن 849ج: 2484قام صفوت فرج )
، كما قام كذلك حبساب الثبات عن 4798إىل  4711لالختبارات العشرة الفرعية حيث تراوحت من 

طريق االرتباط الداخلي ملستوايت االختبار اللفظية وغري اللفظية وحساب ثبات االتساق الداخلي 
 بني املتغري والدرجة الكلية( لالختبار.  )االرتباط

أ( فقد مت تقنينها على عينة قوامها 2488أما النسخة العربية الثانية )نسخة حممد طه، وآخرين 
عاما، كما توزيعها وفقا  14جمموعة عمرية من سن سنتني حىت فوق  19فردا موزعني على  2114

أو للفئات اخلاصة وفقا لنوع الفئة. وقد مت حساب  ملتغريات العمر، واجلنس، والتعليم سواء للعاديني
الصدق بطريقتني األوىل هي صدق التمييز العمري عن طريق اختبار داللة الفروق بني متوسطات 

جمموعة عمرية ابستخدام حتليل التباين، والثانية الصدق املرتبط ابحملكات عن  19درجات االختبارات لـ 
درجات الصورة اخلامسة والصورة الرابعة، حيث تراوحت قيم  االرتباط بنيطريق حساب معامالت 

ى معربو النسخة أهنا معامالت صدق مقبولة ر ، وي4711إىل  4710معامالت االرتباط بني الصورتني من 
(. كما أجريت معامالت 12ب: 2488طه، وآخران  وتشري إىل ارتفاع مستوى صدق املقياس )حممد

، 4799إىل  4710ب إعادة التطبيق وتراوحت قيم املعامالت بني الثبات لالختبارات الفرعية أبسلو 
، وأبسلوب ألفا كرونباخ تراوحت بني 4799و 4791وأبسلوب التجزئة النصفية حيث تراوحت بني 

فقد جتاوزت بينما معامالت الثبات للعوامل واجملالني اللفظي وغري اللفظي والدرجة الكلية  4799و 4711
. وحتتاج اخلصائص السيكومرتية للنسختني العربيتني ملزيد من التدعيم من 4791قيم معامالت ثباته 

 خالل دراسات أخرى تعزز من تلك اخلصائص. 
 متغريات الدراسة:  -3

بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس حيث يقدم أربعة أنوع من  –درجات مقياس استنفرد  الأو 
للفظي وغري اللفظي، ودرجات العوامل اخلمسة، الدرجات وهي درجة العامل العام، ودرجتا اجملالني ا

ذات متوسط ودرجات االختبارات العشرة  81واحنراف معياري  844وهذه الدرجات ذات متوسط 
 ، ومن مث فهناك مثاين عشرة درجة يقدمها املقياس. 2واحنراف معياري  84

 من مرحلة التعليم اثنياً: درجات االختبارات التحصيلية للتالميذ يف الصفوف الثالثة األوىل
االبتدائي اليت تتمثل يف تقديرات وجمموع الدرجات اليت حصل عليها التالميذ يف هناية الفصل الدراسي 

 من واقع سجالهتم املدرسية قبل تطبيق عليهم املقياس. 
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   األجراءات:  -4
عض بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس على تالميذ ب –قام الباحث بتطبيق مقياس استنفرد 

املدارس االبتدائية )مدرستان حكوميتان، ومدرسة خاصة( مبدينة العياط يف حمافظة اجليزة بعد احلصول 
على موافقة من إدارة كل مدرسة ابلتطبيق. وقد قام الباحث بتطبيق النسختني العربيتني على عينة 

أ( يف 2484ج )األوىل نسخة صفوت فر  الدراسة بعد تقسيمهم إىل جمموعتني، حيث تلقت اجملموعة
أ(، بينما طبق على اجملموعة الثانية نسخة حممد طه وآخرين 2488البداية مث نسخة حممد طه وآخرين )

 أ(، وذلك لضمان عدم أتثر أدائهم ابلتطبيق الثاين. 2484أ( يف البداية مث نسخة صفوت فرج )2488)

 التحليالت اإلحصائية:  -5
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس، واحلصول  –ستنفرد بعد تطبيق النسختني العربيتني ملقياس ا

على جمموع الدرجات املدرسية للتالميذ؛ قام الباحث بتفريغ تلك البياانت، وإجراء التحليالت 
 اإلحصائية املناسبة لإلجابة على أسئلة الدراسة املتعلقة بصدق وثبات نسخيت املقياس. 

 Sattler( و891-898: 2441وآخران ) ففيما يتعلق صدق املقياس؛ يشري فؤاد أبو حطب

(1992: p. 253)  إىل أن صدق التكوين الفرضيConstruct Validity  للمقاييس إمنا يتحقق
للمقياس اليت تشري إىل   Factor Analysesبعدة أساليب من أبرزها أسلوب التحليالت العاملية 

ج حمددة مفرتضة، وأسلوب الصدق املرتبط العام ومطابقتها لنماذ  لمدى تشبع االختبارات الفرعية ابلعام
ارتباطات مرتفعة لدرجات املقياس مبحك  لالمن خ  Criterion-related validityابحملكات 

أي حتقق عالقات ارتباطية  Internal consistencyخارجي، وأسلوب صدق االتساق الداخلي 
ة للمقياس. من مث اختذ الباحث ثالثة مرتفعة أو متوسطة بني درجات االختبارات الفرعية والدرجة الكلي

 حمكات للمفاضلة بني النسختني فيما يتعلق ابلصدق: 
األول: التحليل العاملي التوكدي من خالل تبين مناذج حمددة والتحقق من مدى مطابقة بياانت 
العينة للنموذج املفرت ، وتتم املفاضلة بني كل منوذج وآخر من خالل مؤشرات حسن املطابقة 

Goodness of Fit Indices :وهناك عدد من املؤشرات منها . 
اليت تقيس االختالف بني مصفوفة التغاير للعينة ومصفوفة التغاير املفرتضة. فالقيمة  2قيمة كا -8

     تعترب مطابقة أفضل، أي أن للبياانت مطابقة أفضل للنموذج املفرت .    2األصغر لـ كا
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 Root Mean Square Error ofأ االقرتاب قيمة مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط خط -2

Approximation (RMSEA) ( و )( وكلما 478وتنحصر قيمة هذا املؤشر بني )صفر
( فتشري سوء 478اقرتبت القيمة من الصفر تشري إىل مطابقة أفضل، أما إذا زادت القيمة عن )

 مطابقة النموذج للبياانت موضع االختبار. 

تنحصر قيمته بني )صفر(  Goodness of Fit Index (GFI)قيمة مؤشر حسن املطابقة  -2
(، والقيمة املرتفعة هلذا املؤشر تشري إىل تطابق أفضل للنموذج مع بياانت العينة، وتشري القيمة 8و)

 املساوية للواحد الصحيح إىل مطابقة اتمة. 

تنحصر  Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)قيمة مؤشر حسن املطابقة املعدل  -0
(، والقيمة املرتفعة هلذا املؤشر تشري إىل تطابق أفضل للنموذج مع بياانت 8قيمته بني )صفر( و)

 العينة، وتشري القيمة املساوية للواحد الصحيح إىل مطابقة اتمة. 

وتنحصر  Root Mean Square Residual (RMSR)قيمة جذر متوسط مربعات البواقي  -1
كلما اقرتبت قيمته من الصفر تشري إىل مطابقة أفضل، (، و 478قيمة هذا املؤشر بني )صفر( و)

)عزت عبد احلميد حسن،  (Cole, 1987) 4784ويكون النموذج مناسبا عندما تكون قيمته >
2441 :219 .) 

الثاين: ارتباط درجات املقياس مبحك خارجي وقد تبىن الباحث درجات حتصيل التالميذ 
لك وفقا ملا اتفق عليه يف أدبيات القياس النفسي عن ابعتبارها درجات كمحك على صدق املقياس وذ
 أن هناك ارتباطات مرتفعة بني التحصيل والذكاء. 

الثالث: ارتفاع قيم معامالت االرتباط بني درجات االختبارات الفرعية والعوامل واجملالني 
ملستوايت  Sattler (1992: p. 253)والدرجة الكلية للمقياس. وقد تبىن الباحث احملك الذي وضعه 

معامالت االرتباط يف مناقشة وتفسري النتائج، حيث يكون معامل االرتباط مرتفعا عندما يكون أعلى 
. 4704ويكون منخفضا عندما يكون أقل من  4714إىل  4704، ومتوسطا عندما يرتاوح من 4714من 

 وبناء على ما تقدم فقد تضمنت التحليالت اإلحصائية ما يلي: 
مع اعتماد مؤشرات حسن  Confirmatory Factor Analysisي التوكيدي التحليل العامل -

 املطابقة السابق ذكرها ملطابقة البياانت للنماذج املفرتضة. 
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للكشف عن العالقات  Pearsonأبسلوب  Correlation Coefficientsمعامالت االرتباط  -
 االرتباطية بني درجات املقياس بعضها مع بعض، وبينها وبني درجات االختبار التحصيلي. 

 حلساب ثبات االختبارات.  Alpha-Cronbachمعامالت ألفا كرونباخ  -

وقد استخدمه الباحث للتعرف  Multiple Regression Analysisحتليل االحندار املتعدد  -
 رعية الدالة املسهمة يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي. على االختبارات الف

 ,SPSS, SPSS Ver. 20)وإلجراء التحليالت اإلحصائية السابقة؛ استخدم الباحث برانمج 

 .LISREL Ver. 8.8 (LISREL, 2006) ، وبرانمج (2011
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

أ( ونسخة حممد طه 2484مؤشرات صدق كل من نسخة صفوت فرج ) السؤال األول: ما هي
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟ –أ( ملقياس استنفرد 2488وآخرين )

ثة جوانب وهي: الباحث ابلتحقق من الصدق من خالل ثلإلجابة عن هذا السؤال؛ قام ال
ت الفرعية ابلعوامل والدرجة حملكات، وصدق ارتباطات االختباراالصدق العاملي، والصدق املرتبط اب

 لك لكل من النسختني، ووفقا ملا بينه الباحث آنفا يف إجراءات الدراسة. الكلية وذ

 أوال التحقق من الصدق من خالل البنية العاملية ألبعاد املقياس: 
للتأكد من البنية العاملية لكل من النسختني؛ أجرى الباحث حتليال عامليا توكيداي 

Confirmatory Factor Analysis  ابستخدام برانمجLiser (8.8)  وذلك للتحقق من مدى
مطابقة البياانت لنموذجني خمتلفني: النموذج األول هو منوذج العامل الواحد الذي يفرت  أن 
االختبارات الفرعية العشرة )االستدالل السائل غري اللفظي، واالستدالل السائل اللفظي، واملعارف غري 

فظي، واالستدالل الكمي اللفظي، والتجهيز اللفظي، واملعارف اللفظي، واالستدالل الكمي غري الل
البصري املكاين غري اللفظي، والتجهيز البصري املكاين اللفظي، والذاكرة العاملة غري اللفظي والذاكرة 
العاملة غري اللفظي( تتدرج مباشرة حتت عامل عام واحد فقط وهو القدرة العامة. والنموذج الثاين الذي 

غري اللفظية )االستدالل السائل غري اللفظي، واملعارف غري اللفظي،  يفرت  أن االختبارات اخلمسة
االستدالل الكمي غري اللفظي، والتجهيز البصري املكاين غري اللفظي، والذاكرة العاملة غري اللفظي( 
تندرج مجيعها حتت عامل كامن غري لفظي، بينما االختبارات اخلمسة اللفظية )االستدالل السائل 
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عارف اللفظي، واالستدالل الكمي اللفظي، والتجهيز البصري املكاين اللفظي، والذاكرة اللفظي، وامل
 العاملة اللفظي( تندرج حتت عامل كامن لفظي. 

هبما بناء على ما أسفرت عليه نتائج الدراسات  واكتفى وقد اختار الباحث هذين النموذجني
 ;Brooks, 2010; Canivez, 2008; DiStefano & Dombrowski, 2006)السابقة 

Williams, et al. 2010)  عن أن منوذج العوامل اخلمسة الذي افرتضه مؤلف مقياس استنفرد– 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس مل يكن مطابقا سواء لبياانت عينة التقنني أو للبياانت امليدانية، وأن 

ا العامل اللفظي وغري اللفظي االختبارات العشرة إما تندرج حتت عامل عام واحد أو عاملني فقط مه
خاصة يف املراحل األقل عمرا على اعتبار أن القدرات األخرى ال تتمايز يف هذه املرحلة العمرية. ومن مث 

( نتائج مؤشرات حسن املطابقة للنموذجني 2اختار الباحث هذين النموذجني. ويعر  اجلدول )
املسارات التخطيطية لنموذج العامل الواحد  (1-2املقرتحني لكلتا النسختني. كما تبني األشكال )

 ومنوذج العاملني لكل من النسختني مع تشبعات االختبارات على العوامل الكامنة. 
 (: مؤشرات حسن املطابقة للنموذجني املقرتحني لنسخ ي املقياس2جدول )

 املؤشر                
 النموذج

 RMSEA GFI AGFI RMSR الداللة د.ح. 2كا

 474144 47111 47111 4744142 47021 24 247411 )صفوت( الواحد العامل
 47840 47112 47181 47840 474141 28 007402 العامل الواحد )طه(
 47841 47104 47110 474014 47209 28 227000 العاملني )صفوت(

 474924 47111 47120 47844 474101 24 087111 العاملني )طه(
 يمة األفضلالقيمة املظللة هي الق

( السابق أن كال النموذجني لبياانت النسختني قد 2يتضح من القيم املعروضة يف اجلدول )
وفقا لدرجات  2حيث أن قيم كا –وإن مل تقع بعضها يف املدى املثايل  –حصال على مطابقة مناسبة 

مما يشري إىل مطابقة  4741احلرية مل تكن دالة إحصائيا، فقيم الداللة للنموذجني يف النسختني مل تقل عن 
بقية املؤشرات كانت يف املدى املناسب هلا طبقا ملا البياانت يف كلتا النسختني للنموذج املفرت . كما أن 

 عرضه الباحث يف إجراءات الدراسة، مما يشري إىل مطابقة مناسبة للنموذجني لكل من النسختني. 
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 (: منوذج العامل الواحد )نسخة حممد طه(1شكل )    (: منوذج العامل الواحد )نسخة صفوت فرج(7شكل )

 

 طه((: منوذج العاملني )نسخة حممد 6شكل )   (: منوذج العاملني )نسخة صفوت فرج(5شكل )
غري أن ترجيح بعض النماذج على بعض يكون من خالل أفضل مدى ملطابقة البياانت للنموذج 

حسن املطابقة السابقة. ففيما يتعلق بنموذج العامل الواحد؛ تبني املفرت  واليت تكشف عنها مؤشرات 
أ( حصلت على مطابقة أفضل من نسخة حممد 2484( السابق أن نسخة صفوت فرج )2نتائج جدول )
كانتا لدى   AGFIو   GFIوالداللة أعلى، كما أن قيميت  كانت أقل  2أ(. فقيمة كا2488طه وآخرين )

أ(. ابإلضافة إىل ذلك فإن 2488مما لدى نسخة حممد طه وآخرين )أ( أعلى 2484نسخة صفوت فرج )
 أ(. 2488كانت أقل كثريا مما لدى نسخة حممد طه وآخرين )  RMSRو RMSEAقيميت كال من 

أ( قد حصلت أيضا على مؤشرات 2484وابملثل يف منوذج العاملني؛ فإن نسخة صفوت فرج )
أ(. أي أن البناء 2488نسخة حممد طه وآخرين ) من – RMRابستثناء قيمة  –أفضل حلسن املطابقة 
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أ(، مما 2488أ( أكثر مطابقة للبياانت من نسخة حممد طه وآخرين )2484العاملي لنسخة صفوت فرج )
أ( يف الصدق العاملي عن نسخة حممد طه وآخرين 2484يدل على تفوق نسخة صفوت فرج )

 أ(. 2488)
مل الواحد هو أفضل النموذجني للنسختني معا من ( السابق أيضا أن منوذج العا2ويشري جدول )

 ,Chase)حيث حصوله على أفضل مؤشرات حسن املطابقة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات 

2005; Canivez, 2008; DiStefano & Dombroski, 2006)  على وجود عامل عام
( 844ج: 2484ليه صفوت فرج )لالختبارات الفرعية العشرة للمقياس، وهذا يتفق أيضا مع ما توصل إ

بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس. ويكمن السبب يف أن  –يف الدليل الفين للصورة العربية ملقياس استنفرد 
منوذج العاملني )لفظي/ غري لفظي( مل يكن مطابقا للبياانت ابلرغم من كونه مناسبا أكثر لألطفال يف هذه 

؛ أمني صربي Sattler, 1992لدراسات سواء يف اإلصدار الرابع املرحلة وفقا ملا أكدته نتائج عدد من ا
؛ أن اإلصدار اخلامس ملقياس استنفرد DiStefano & Dombrowski (2006)أو اخلامس  8991

بينيه للذكاء يعاين ابلفعل من عدم التمييز أو اخللط بني بعض االختبارات اللفظية وغري اللفظية مما  –
بصفة  –ختبارات على العامل الكامن املفرت  هلا. فاالختبار غري اللفظي يؤدي إىل عدم تشبع تلك اال

هو ذلك االختبار الذي ال يتطلب من املفحوص استجابة لفظية، كما أنه ال يتطلب أيضا من  –عامة 
الفاحص تعليمات لفظية كثرية، غري أن الواقع يشري إىل أن هناك بعض االختبارات الفرعية تتطلب 

متضمن يف اجملال غري اللفظي مثل مهمة السخافات يف اختبار ابلرغم من أن االختبار  استجابة لفظية
املعارف غري اللفظي، والذي تعر  فيه على املفحوص بعض الصور أو الرسومات غري املنطقية، وعليه أن 

ار يتطلب حيدد ما هو الشيء غري املنطقي أو "السخيف" يف الصورة. وابلتايل فاالستجابة على هذا االختب
استجابة لفظية ابلرغم أنه اختبار غري لفظي. وهناك مثال آخر وهو مهمة مدى املكعبات يف االختبار 
الفرعي الذاكرة العاملة حيث يتطلب بدءا من املستوى الثالث أن يطرق املكعبات بطريقة حمددة وفقا 

لبعض االختبارات الفرعية من لتعليمات يفصلها له الفاحص. تشري بعض هذه األمثلة إىل أن هناك خلطا 
حيث تصنيفها كاختبار لفظي أو غري لفظي. وهذا يفسر عدم وضوح نوعية االختبارات، ورمبا يؤدي هذا 

 إىل أن النموذج األفضل هو منوذج العامل الواحد. 
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 ثانيًا: التحقق من الصدق املرتبط باحملكات )التحصيل الدراسي(: 
بينيه للذكاء: اإلصدار  –نسخيت مقياس استنفرد  قام الباحث ابلتحقق من صدق كل من

اخلامس من خالل ارتباطات درجات املقياس ابلتحصيل الدراسي كما يتمثل يف الدرجات املدرسية 
للتالميذ عينة الدراسة كمحك خارجي يفرت  أنه يرتبط بصورة مرتفعة بدرجات املقياس. ويعر  اجلدول 

 ياس مع التحصيل الدراسي للتالميذ. ( معامالت ارتباط درجات نسخيت املق2)
 (: ارتباط درجات االختبارات الفرعية والعوامل واجملالني والدرجة الكلية 7جدول )

 مع التحصيل لكل من النسختني
 طه صفوت االختبار 

ظية
اللف

غري 
ت 

تبارا
الخ

ا
 

 *4714 *4721 االستدالل السائل غري اللفظي
 4781 4740 املعارف غري اللفظي

 *4701 *4711 تدالل الكمي غري اللفظياالس
 *4701 *4709 التجهيز البصري املكاين غري اللفظي

 *4722 *4700 الذاكرة العاملة غري اللفظي

ظية
اللف

ت 
تبارا

الخ
ا

 

 *4712 *4701 االستدالل السائل اللفظي
 *4701 4722 املعارف اللفظي

 4781 *4728 االستدالل الكمي اللفظي
 *4721 *4722 بصري املكاين اللفظيالتجهيز ال

 *4722 4728 الذاكرة العاملة اللفظي

امل
لعو

ا
 

 *4711 *4712 االستدالل السائل
 *4702 4728 املعارف

 *4729 *4711 االستدالل الكمي
 *4718 *4711 التجهيز البصري املكاين

 *4721 *4712 الذاكرة العاملة

الت
اجملا

 

 *4711 *4711 اجملال غري اللفظي
 *4710 *4712 اجملال اللفظي
 *4718 *4710 الدرجة الكلية

 أو أقل 4741* دالة عند 
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( السابق أن معامالت االرتباط لالختبارات الفرعية لنسخة صفوت فرج 2يوضح اجلدول )
( الختبار االستدالل الكمي، 4711( الختبار املعارف غري اللفظي إىل )4740أ( تراوحت من )2484)

أ( تراوحت معامالت االرتباط من 2488(. بينما يف نسخة حممد طه وآخرين )4721يط مقداره )بوس
 (. 4702( الختبار السائل اللفظي بوسيط مقداره )4712( الختبار املعارف غري اللفظي إىل )4781)

 أما ابلنسبة الرتباط عوامل املقياس بدرجات التحصيل؛ فقد تراوحت معامالت االرتباط يف نسخة
( يف عامل التجهيز البصري املكاين 4711( يف عامل املعارف إىل )4728أ( من )2484صفوت فرج )

أ( من 2488(، بينما تراوحت معامالت االرتباط يف نسخة حممد طه وآخرين )4712بوسيط مقداره )
(. وفيما 4702( يف عامل االستدالل السائل بوسيط مقداره )4711( يف عامل الذاكرة العاملة إىل )4721)

يتعلق ابجملالني والدرجة الكلية؛ كان معامل االرتباط مع درجات التحصيل لدى نسخة صفوت فرج 
(، وكانت مع الدرجة الكلية 4712( ومع اجملال اللفظي )4711أ( مع اجملال غري اللفظي )2484)
للفظي مع أ( فقد كانت قيمة ارتباط اجملال غري ا2488(. أما يف نسخة حممد طه وآخرين )4711)

 (. 4718(، والدرجة الكلية )4710(، واجملال اللفظي )4711درجات التحصيل )
من الالفت لالنتباه أن قيم معامالت االرتباط بني درجات املقياس والتحصيل الدراسي مل تكن 
مرتفعة كما هو مرجو؛ بل كانت معظمها بني ضعيفة ومتوسطة، وإن كانت دالة إحصائيا، السيما 

بينيه للذكاء يستند  –ت والعوامل اليت متثل الذكاء املتبلور. فاإلصدار اخلامس من مقياس استنفرد االختبارا
يف الذكاء  Cattell – Horn – carroll (CHC)يف صورته األصلية ونسختيه العربية أيضا على نظرية 

(Cattell, 1963; Carroll, 1993;Horn, 1994)البصري  . فعامال االستدالل السائل والتجهيز
الذي يعرب عن مستوى القدرة العقلية الفطرية األساسية، أما  Fluidواملكاين ميثالن مكون الذكاء السائل 

الذي يعرب عن مستوى القدرة  Crystallizedعامال املعارف واالستدالل الكمي فيمثالن الذكاء املتبلور 
؛ حممد طه 22-28ج: 2484ة )صفوت فرج، العقلية الذي يتأثر ابلعوامل االجتماعية والبيئية والتعليمي

؛ فإن هذه القدرات املتبلورة تتأثر Cattell-Horn – Carroll(. ووفقا لنظرية 81ب: 2488وآخران، 
، ولذلك فإنه يطلق عليها أيضا القدرة املدرسية نظرا ألهنا Schoolingإىل حد كبري ابخلربات املدرسية 

ألداء املدرسي، ومن مث فقد كان من املتوقع أن يكون للتحصيل ترتبط ارتباطا موجبا بصورة مرتفعة مع ا
الدراسي ارتباطا مرتفعا مع عاملي القدرة املتبلورة )أي عامل املعارف واالستدالل الكمي(، بينما يكون 
هناك ارتباط أقل مع عامل االستدالل السائل؛ غري أن النتائج أظهرت أن اختبارات القدرة املتبلورة ارتبطت 
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( يف 4728ات التحصيل بصورة ليست مرتفعة، فعامل املعارف ارتبط ابلتحصيل بصورة ضعيفة )بدرج
ارتبط بدرجة متوسطة  أ(2488أ(، بينما يف نسخة حممد طه وآخرين )2484نسخة صفوت فرج )

(4702.) 
جتدر اإلشارة أن اختبار املعارف غري اللفظي حصل على أقل االرتباطات ابلتحصيل الدراسي يف  

(. أما عامل االستدالل الكمي فقد  4781، 4740ا النسختني معا بل كاد أن يكون ارتباطا صفراي )كلت
أ(، بينما كان منخفضا يف نسخة حممد 2484( يف نسخة صفوت فرج )4711كانت قيمته مرتفعة نسبيا )

على (. ومن الالفت لالنتباه كذلك أن التحصيل الدراسي ارتبط بصوة أ4729أ( )2488طه وآخرين )
ابجملال غري اللفظي للمقياس يف كلتا النسختني ابلرغم مما هو شائع أن التحصيل مشبع إىل حد بعيد 

اخنفا  قيم معامالت االرتباط بني درجات االختبار والتحصيل الدراسي ميكن أن ابلعامل اللفظي. إن 
 تلك املرحلة )الصفوف يفسر يف ضوء طبيعة درجات حتصيل التالميذ عينة الدراسة. فتقومي التالميذ يف

الثالثة األوىل من مرحلة التعليم االبتدائي( ال يعتمد على درجات االختبارات املدرسية التحريرية إال مبا 
فقط، وبقية النسبة موزعة على درجات األنشطة التعاونية املصاحبة للمادة، واحلضور  %14قيمته 

، وقد (8)قومي الرتبوي الشامل احملدد رمسيا يف هذه املرحلةوالسلوك، والتقوميات الشفهية وذلك وفقا لنظام الت
يفسر هذا عدم ارتفاع درجات املقياس ابلتحصيل الدراسي. ورمبا يعزي التفسري اآلخر إىل أن حمتوى 

مهام وأنشطة قد ال يعرب عن القدرات املتبلورة بصورة واضحة، ويعزز هذا التفسري  تلك االختبارات من
ج التحليل العاملي السابقة. ولكن هذا التفسري يعوزه تدعيما من خالل مزيد من ما أسفرت عنه نتائ

 على عينات أخرى من مراحل دراسية متفاوتة حىت ميكن أتكيد تلك النتائج أو دحضها.  الدراسات
للتعرف على  multiple regresson analysisاملتعدد  وقد جلأ الباحث إىل حتليل االحندار

ية الدالة املسهمة يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي وذلك لكلتا النسختني، حيث كانت االختبارات الفرع
قيمة معامل االرتباط املتعدد بني االختبارات الفرعية العشرة )املتغريات املستقلة الداخلة( والتحصيل 

(؛ 4721ر )( مبقدا2التحديد املصحح ملعامل االرتباط )ر (، ومعامل4708الدراسية )املتغري التابع( هي )
اري االستدالل الكمي غري اللفظي، والتجهيز البصري املكاين غري اللفظي بوقد أسفرت النتائج أن اخت

أ( يسهمان يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي بصورة دالة )ومها أعلى اختبارين 2484لنسخة صفوت فرج )

                                                           

(1) http:moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Lists/DocLib_Title_Decisions/11-

313.pdf.  
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اين درجات االختبارات ( من تب%21( السابق(، أي أن )2ارتبطا ابلتحصيل الدراسي كما يف جدول )
 الفرعية العشرة ترجع إىل هذين االختبارين. 
أ( فقد كشفت النتائج عن أكثر االختبارات الفرعية 2488أما يف نسخة حممد طه وآخرين )

إسهاما هي االستدالل السائل اللفظي وغري اللفظي )ومها أعلى اختبارين ارتبطا ابلتحصيل الدراسي كما 
ابإلضافة إىل الذاكرة العاملة غري اللفظي، حيث كانت قيمة معامل االرتباط  ( السابق(،2يف جدول )

املتعدد بني االختبارات الفرعية العشرة )املتغريات املستقلة الداخلة( والتحصيل الدراسي )املتغري التابع( 
( من %01(، أي أن )4701( مبقدار )2(، ومعامل التحديد املصحح ملعامل االرتباط )ر4712هي )

 تباين درجات االختبارات الفرعية العشرة ترجع إىل تلك االختبارات الثالثة. 
وبناء على ذلك، فإن كلتا النسختني ميكن أن تتنبأ ابلتحصيل الدراسي بدرجة متوسطة من 

أ( كشفت نتائج أن اختباري 2484خالل بعض االختبارات الفرعية، ففي نسخة صفوت فرج )
والتجهيز البصري املكاين غري اللفظي ميكن أن يسهم يف التنبؤ بصورة  االستدالل الكمي غري اللفظي،

دالة ابلتحصيل الدراسي،كما أن اختبارات االستدالل السائل اللفظي وغري اللفظي، والذاكرة العاملة 
أ( ميكن أن تسهم يف التنبؤ ابلتحصيل الدراسي بصورة 2488غري اللفظي يف نسخة حممد طه وآخرين )

حصل الطفل يف تلك االختبارات على درجة مرتفعة يتوقع أن يكون أداؤه يف التحصيل عاليا. دالة. فإذا 
احلضور القوي للمجال غري اللفظي وللقدرات السائلة يف التنبؤ  –مرة أخرى  –وتؤكد تلك النتائج 

معا، وذلك  ابلتحصيل الدراسي لتالميذ الصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم االبتدائي يف النسختني
على خالف املتوقع أن القدرات املتبلورة واجملال اللفظي يتنبأ بصورة أعلى ابلتحصيل الدراسي. وميكن 

أ( قد تفوقت على نسخة صفوت فرج 2488القول بصورة عامة أن نسخة حممد طه وآخرين )
مالت ارتباط أ( يف ارتباطها بصورة أعلى ابلتحصيل الدراسي للتالميذ كما يتضح من قيم معا2484)

 الدرجة الكلية واجملالني والعوامل ابلتحصيل الدراسي. 
 ثالثا: التحقق من صدق االتساق الداخلي للنسختني: 

معامالت ارتباط االختبارات الفرعية بكل من  الفرضي من خالل ارتفاعيتحقق صدق التكوين 
التساق الداخلي. فمن فيما يسمى بصدق ا (Sattler, 1992: p. 253)العوامل والدرجة الكلية 

املفرت  استنادا على هذا النوع من الصدق أن ترتبط االختبارات الفرعية ابلدرجة الكلية هلا بصورة 
(، ومن املفرت  كذلك يف هذا املقياس أن يرتبط االختباران 4704( أو متوسطة )<4714مرتفعة )<
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رى، وأن ترتبط االختبارات الفرعية ابجملال الفرعيان ابلعامل املندرجان حتته بدرجة أعلى من العوامل األخ
( معامالت ارتباط االختبارات العشرة 0املنتسبة إليه أعلى من ارتباطهم ابجملال اآلخر. ويعر  اجلدول )
( معامالت ارتباط االختبارات العشرة 1ابلدرجة الكلية يف كل من النسختني. كما يعر  جدول )

( معامالت ارتباط االختبارات 1لنسختني، ويعر  اجلدول )ابلعوامل اخلمسة للمقياس يف كل من ا
 العشرة ابجملالني غري اللفظي واللفظي. 

 (: ارتباط االختبارات العشرة ابلدرجة الكلية يف كل من النسختني1جدول )
 النسخة                             
 االختبار

 نسخة حممد طه نسخة صفوت فرج

 *4712 *4719 ظياالستدالل السائل غري اللف
 *4714 *4710 املعارف غري اللفظي

 *4710 *4718 االستدالل الكمي غري اللفظي
 *4711 *4711 التجهيز البصري غري اللفظي

 *4729 *4711 الذاكرة العاملة غري اللفظي
 *4714 *4711 االستدالل السائل اللفظي

 *4719 *4721 املعارف اللفظي
 *4711 *4709 االستدالل الكمي اللفظي

 *4711 *4712 التجهيز البصري اللفظي
 *4712 *4721 الذاكرة العاملة اللفظي

 أو أقل  4741* دالة عند 
أن معامالت االرتباط بني االختبارات  –( السابق 0كما يشري جدول )  –كشفت النتائج 

الداخلي للمقياس ة والدرجة الكلية كانت بدرجة متوسطة أو مرتفعة مما يؤكد صدق االتساق يالفرع
بنسختيه، وذلك ابستثناء اختباري املعارف اللفظي والذاكرة العاملة اللفظية يف نسخة صفوت فرج 

أ( حيث كانوا أقل 2488أ(، واختبار الذاكرة العاملة غري اللفظية يف نسخة حممد طه وآخرين )2484)
الدرجة الكلية يف نسخة صفوت . لقد تراوحت معامالت االرتباط بني االختبارات الفرعية و 4704من >
( يف اختبار االستدالل السائل 4711( يف اختبار املعارف اللفظي إىل )4721أ( من )2484فرج )
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(. بينما تراوحت معامالت االرتباط بني االختبارات الفرعية والدرجة 4719اللفظي بوسيط مقداره )
ار الذاكرة العاملة غري اللفظي إىل ( يف اختب4729أ( من )2488الكلية يف نسخة حممد طه وآخرين )

 (. 4711( يف اختبار السائل اللفظي بوسيط مقداره )4714)
 (: ارتباطات االختبارات العشرة ابلعوامل اخلمسة لدى كل من النسختني5جدول )

 العامل
 االختبار

االستدالل 
 املعارف السائل

االستدالل 
 الكمي

التجايز 
 البصري

الذاكرة 
 النسخة العاملة

الستدالل السائل غري ا
 اللفظي

 صفوت *4704 *4714 *4721 *4721 *4711
 طه 4722 *4718 *4721 *4729 *4719

االستدالل السائل 
 اللفظي

 صفوت *4700 *4712 *4712 4701 *4711
 طه *4708 4711 4710 *4710 *4711

 املعارف غري اللفظي
 صفوت *4721 *4728 4721 *4710 4782
 طه 4781 *4701 4722 *4718 *4722

 املعارف اللفظي
 صفوت 4781 4782 4784 *4714 *4721
 طه *4721 *4729 *4721 *4718 *4701

االستدالل الكمي غري 
 اللفظي

 صفوت *4712 *4710 *4719 4729 *4712
 طه *4711 *4701 *4711 *4711 *4711

االستدالل الكمي 
 اللفظي

 صفوت *4701 *4720 *4711 4729 4782
 طه *4719 *4729 *4710 4784 4729

التجهيز البصري غري 
 اللفظي

 صفوت *4722 *4712 *4720 4720 *4711
 طه 4789 *4798 *4722 *4712 *4712

 التجهيز البصري اللفظي
 صفوت *4701 *4711 *4718 4724 4722
 طه *4711 *4711 *4719 *4704 *4714

الذاكرة العاملة غري 
 اللفظي

 صفوت *4711 *4721 *4710 *4721 *4721
 طه *4711 4781 *4710 4721 4741

 الذاكرة العاملة اللفظي
 صفوت *4720 4721 4721 *4722 4782
 طه *4794 *4711 *4719 *4721 *4701

 أو أقل 4741*: دالة عند 
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كما أن صدق االتساق الداخلي للمقياس يف النسختني قد أتكد أيضا من خالل النتائج 
( السابق حيث كان معامل االرتباط بني كل اختبار من االختبارين الذين من 1ة يف جدول )املعروض

مع معامالت ارتباط منخفضة مع فعا وداال إحصائيا، نفس النمط والعامل املندرج حتته االختبار مرت
العوامل العوامل األخرى، مما يعزز صدق املقياس واتساقه داخليا يف انتسابه للعامل واستقالليته عن 

األخرى. وتراوحت معامالت االرتباط بني االختبارات الفرعية والعوامل املندرجة حتتها يف نسخة صفوت 
( يف اختبار االستدالل الكمي 4719( يف اختبار الذاكرة العاملة اللفظي إىل )4720أ( من )2484فرج )

أ( تراوحت معامالت 2488(، بينما يف نسخة حممد طه وآخرين )4718غري اللفظي بوسيط مقداره )
( يف اختبار املعارف غري اللفظي إىل 4718االرتباط بني االختبارات الفرعية والعوامل املندرجة حتتها من )

(. إن ارتفاع قيم معامالت 4712( يف اختبار التجهيز البصري غري اللفظي بوسيط مقداره )4798)
حتتها ابستثناء اختبار الذاكرة العاملة اللفظي يف نسخة االرتباط بني االختبارات الفرعية والعوامل املندرجة 

 للمقياس بنسختيه.  أ( يؤكد على صدق االتساق الداخلي2484صفوت فرج )
 (: ارتباطات االختبارات العشرة ابجملالني اللفظي/ غري اللفظي لدى كل من النسختني6جدول )

  اجملال اللفظي اجملال غري اللفظي 

  اللفظياالستدالل السائل غري
 صفوت *4714 *4712
 طه *4704 *4712

 املعارف غري اللفظي
 صفوت *4701 *4711
 طه *4722 *4711

 االستدالل الكمي غري اللفظي
 صفوت *4711 *4718
 طه *4711 *4714

التجهيز البصري املكاين غري 
 اللفظي

 صفوت *4721 *4711
 طه *4712 *4712

 الذاكرة العاملة غري اللفظي
 صفوت *4701 *4719
 طه *4701 4721

 االستدالل السائل اللفظي
 صفوت *4712 *4711
 طه *4711 *4711

 املعارف اللفظي
 صفوت *4722 4724
 طه 4719 *4709
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 االستدالل الكمي اللفظي
 صفوت *4711 *4721
 طه *4711 *4728

التجهيز البصري املكاين 
 اللفظي

 صفوت *4712 *4709
 طه *4711 *4714

 الذاكرة العاملة اللفظي
 صفوت *4702 4721
 طه *4711 *4701

 أو أقل  4741*: دالة عند 
رتباط االختبارات العشرة ابجملالني اللفظي/ غري الفظي ت ا( السابق عن معامال1كما يكشف جدول )

جماهلا غري يف كل من النسختني. فحصول االختبارات غري اللفظية على معامالت ارتباط مرتفعة مع 
اللفظي، كما أن حصول االختبارات اللفظية أيضا على معامالت ارتباط مرتفعة مع جماهلا اللفظي يعزز 
صدق االتساق الداخلي للمقياس بنسختيه، وذلك ابستثناء اختبار املعارف اللفظي يف نسخة صفوت 

ملة غري اللفظي يف نسخة أ( الذي كان منخفضا وإن كان داال، وكذلك اختبار الذاكرة العا2484فرج )
(. لقد تراوحت معامالت االرتباط بني 4721أ( الذي كان ضعيفا وغري دال )2488حممد طه وآخرين )

( يف اختبار املعارف 4722أ( من )2484االختبارات الفرعية واجملال املنتسبة إليه يف نسخة صفوت فرج )
(. أما يف نسخة 4718ي، بوسيط مقداره )( يف اختبار التجهيز البصري غري اللفظ4711اللفظي إىل )

( يف اختبار الذاكرة العاملة غري 4721أ( فقد تراوحت معامالت االرتباط من )2488حممد طه وآخرين )
(. إن ارتفاع قيم 4712( يف اختبار التجهيز البصري غري اللفظي بوسيط مقداره )4711اللفظي إىل )

الفرعية وكل من الدرجة الكلية والعوامل واجملال املنتسبة إليه  معامالت االرتباط بوجه عام بني االختبارات
 يؤكد على صدق االتساق الداخلي للمقياس. 

( نتائج اجلداول 1أما فيما يتعلق ابملفاضلة بني النسختني يف صدق االتساق الداخلي؛ فيلخص جدول )
لفرعية وكل من الدرجة الكلية معامالت االرتباط بني االختبارات ا قيم الثالثة السابقة من خالل مدى

 والعوامل واجملالني وكذلك وسيط املعامالت يف كل من النسختني.
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 (: مدى قيم معامالت االرتباط ووسيط املعامالت يف النسختني3جدول )
 النسخة                        

 االختبار الفرعي
 حممد طه صفوت

 سيط()مدى االرتباط( )الو  )مدى االرتباط( )الوسيط(

 ابلدرجة الكلية
(4721-4711) 

(4719) 
(4729-4714) 

(4711) 

 ابلعامل
(4720-4719) 

(4718) 
(4718-4798) 

(4712) 

 ابجملال
(4722-4711) 

(4718) 
(4721-4711) 

(4712) 
أ( 2488( السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط لنسخة حممد طه وآخرين )1جدول )يوضح 

أ( بني درجات االختبارات الفرعية وكل من الدرجة الكلية والعوامل 2484مقارنة بنسخة صفوت فرج )
أ( تتفوق على 2488واجملالني، وكذلك وسيط االرتباط، مما يؤكد على أن نسخة حممد طه وآخرين )

أ( يف صدق االتساق الداخلي. لقد حصل اختبار املعارف اللفظي يف 2484نسخة صفوت فرج )
(، وكذلك حصل على 4721ارتباط منخفض مع الدرجة الكلية )أ( على 2484نسخة صفوت فرج )

(، كما كان مرتبطا أيضا مع اجملال غري اللفظي مبقدار 4722ارتباط منخفض مع اجملال اللفظي )
(. إن االرتباط املنخفض الذي حصل عليه هذا االختبار يقلل من قدرته على حتديد املستوى 4724)

 –تمتع اختبار املعارف اللفظي أبمهية خاصة يف مقياس استنفرد املدخلي اللفظي للمفحوصني، حيث ي
 –ابالشرتاك مع اختبار االستدالل السائل غري اللفظي  –بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس ألنه يقوم 

بتحديد املستوى املدخلي للمفحوص، فضال عن أن هذا االختبار ميثل مهمة املفردات والذي يعترب 
؛ 8911إصدارات بينيه السابقة )حممد عبد السالم أمحد، ولويس كامل مليكة  العامود الفقري جلميع

جدوى البطارية املختصرة  (. كما أن تلك النتيجة "تشكك" كذلك يف2442مصري عبد احلميد حنورة 
أ( واليت ميكن أن يستخدمها املمارسون بغر  تقدير مستوى املفحوص 2484صفوت فرج ) يف نسخة

 العام للمفحوصني. 
بينيه للذكاء:  –ملقياس استنفرد  Abbreviated Batteryوتتألف البطارية املختصرة 

فظي. وقد كان من املتوقع أن اإلصدار اخلامس من اختباري االستدالل السائل غري اللفظي واملعارف الل
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ن هذان االختباران حتديدا على أعلى معامالت ارتباط مع الدرجة الكلية، نظرًا ألهنما ميثال حيصل
االختبارات العشرة أو "ينواب" عنهما، ومع ذلك؛ فقد حصال هذان االختباران يف كلتا النسختني على 
معاملي ارتباط أقل نسبيا من االختبارات األخرى، فقد كاان يف املرتبة الثالثة والعاشرة على التوايل يف 

سخة طه. ويف كلتا احلالتني مل أ(، كما كاان يف املرتبة السادسة والسابعة يف ن2484نسخة صفوت فرج )
خمتصرة. وقد أشار  بطاريةيكوان يف مرتبة متقدمة يسمح هلما ابلتعبري عن الدرجة الكلية يف صورة 

Roid,& Barram, (2004)  إىل أن هذين االختبارين الذين يقدران االستدالل السائل والقدرة
ب استخدامهما حبذر نظرا ألن ثبات جي Horn (1994)و  Cattell (1943)املتبلورة طبقا لنظرية 

  تلك البطارية املختصرة ضعيف، وال يغين عن البطارية الكاملة يف تقدير قدرة الفرد إال إذا كان الغر 
 فقط.  هو تقدير سريع للقدرة

(؛ حصل اختبار 0لذا تقرتح الدراسة احلالية اختبارين آخرين، فمن واقع نتائج اجلدول )
وة هذا قي على أعلى معامل ارتباط يف كلتا النسختني معا، مما يشري إىل االستدالل السائل اللفظ

االختبار يف التعبري عن الدرجة الكلية وإمكانية تشكيله للبطارية املختصرة مع اختبار آخر غري لفظي 
املكاين غري اللفظي على سبيل املثال، حيث كان ترتيبه  والذي يقرتح أن يكون اختبار التجهيز البصري

أ(، وكذلك على املرتبة الثالثة يف 2484ج )معامالت االرتباط يف نسخة صفوت فر رابع يف ترتيب ال
نسخة طه، ومن مث فمن املمكن أن يكون هذان االختباران مها أفضل من "ينوب" عن االختبارات يف 

تاج هذه تقدمي الدرجة الكلية بدال من االختبارين اآلخرين املقرتحني يف االختبار األصلي. ولكن حت
النتيجة إىل دراسة أكثر وعلى عينات ذات أحجام أكرب حىت ميكن أتكيد هذه النتيجة. وقد كشفت 
النتائج أيضا عن حصول كل من اختباري الذاكرة العاملة اللفظي منه وغري اللفظي على معاملي ارتباط 

فقد حصل  أ( على التوايل.2488أ( وحممد طه )2484منخفضني لدى كل من نسخة صفوت فرج )
أ( على ارتباط منخفض مع الدرجة الكلية 2484اختبار الذاكرة العاملة اللفظي يف نسخة صفوت فرج )

(، ويف املقابل حصل 4720الذاكرة العاملة )(، كما حصل أيضا على ارتباط منخفض  مع عامل 4721)
فض مع الدرجة أ( على ارتباط منخ2488اختبار الذاكرة غري اللفظي يف نسخة حممد طه وآخرين )

(، كما حصل نفس هذا االختبار على معامل ارتباط ضعيف مع اجملال غري اللفظي 4729الكلية )
(4721 .) 
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-Cattell-Horn ةتثري هذه النتائج بعض التساؤالت حول دور الذاكرة العاملة يف نظري

Carrollبينيه   -نفورداكرة اتريخ طويل يف الصور السابقة ملقاييس ستاذ. فقد كان الختبارات ال
كمقياس للذاكرة قصرية األمد، ويقدم هذا االختبار فرصة للممارسني واملعاجلني للكشف عن نواحي 
القصور املعريف للمفحوصني وصعوابت التعلم مما جيعله أداة قوية لعملية التشخيص )حممد طه وآخران، 

ل يف هذه املرحلة العمرية هو (. غري أن اعتبار هذين االختبارين عامال مستقال لألطفا281ب:  2488
أمر حيتاج إىل مزيد من الدراسات. فاخنفا  معامل االرتباط الختبار الذاكرة العاملة اللفظي مع العامل 

( 4794مقابل  4720أ( )2488أ( مقارنة بنسخة حممد طه وآخرين )2484يف نسخة صفوت فرج )
ا الطفل واليت اختلفت من نسخة إىل أخرى. رمبا يرجع إىل صياغة العبارات واجلمل اليت جيب أن يردده

أما حصول اختبار الذاكرة العاملة غري اللفظي على معامل ارتباط ضعيف مع اجملال املندرجة حتته بينما 
 ( فهه النتيجة مثرية للتساؤل. 4701مقابل  4721ارتبط مع اجملال اآلخر مبعامل ارتباط أعلى )

بينيه للذكاء: اإلصدار  -ريت على مقياس استنفردالدراسات اليت أج لقد أكدت نتائج بعض
 DiStefano and)اخلامس أن النموذج األفضل للمقياس هو منوذج العاملني أو العامل الواحد 

Dombrowski, 2006; Canivez, 2008) ومل تثبت نتائج الدراسات حىت اآلن موقع عامل ،
 ,McCallum, 1990; Ownby & Carmin)الذاكرة العاملة، غري أنه كشفت دراسات سابقة 

1988; sattler, 1992)  أجريت على اإلصدار الرابع من املقياس أنه ال ميكن فصل الذاكرة كعامل
مستقل على األطفال يف هذه املرحلة. وحتتاج هذه النتيجة أيضا إىل مزيد من الدراسات حول دور 

صغار. ونتيجة مماثلة توضحها نتائج جدويل الذاكرة العاملة ومدى استقاللية هذا العامل لدى التالميذ ال
( وهي "متاهي" اختبار االستدالل السائل اللفظي بني العوامل وعدم استقالليته. فتشري تلك 1-1)

( مع 4711أ( حصل على معامل ارتباط مرتفع )2488النتائج أن االختبار يف نسخة حممد طه وآخرين )
االرتباط مع عامل غري أنه حصل على نفس معامل  العامل املنتسب إليه وهو االستدالل السائل،

حيث حصل النتيجة مشاهبة أ( كانت 2484التجهيز البصري املكاين. ويف نسخة صفوت فرج )
( مع عامل االستدالل السائل، غري أنه ارتبط أيضا مع كل من 4711االختبار على معامل ارتباط من )

ار التجهيز البصري (. وابملثل كان اختب4712مشاهبة )عاملي االستدالل الكمي والتجهيز البصري بقيمة 
 كل من يفي مرتبطا بعامله األصلي التجهيز البصري وبقيمة مشاهبة مع االستدالل الكمي املكاين اللفظ

النسختني. هذا "التماهي" بني العوامل يثري تساؤال حول حقيقة استقاللية العوامل لدى األطفال عينة 
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ع العديد من الباحثني إىل إجراء دراسات أخرى على عينات أكرب للتحقق من الدراسة احلالية، ويدف
مدى تداخل العوامل بعضها مع بعض. فرمبا تكون عينة الدراسة احلالية صغرية نوعا ما، أو قد تكون 

 متجانسة أو نظرا لكوهنا ذات فئة عمرية ضيقة. 
العوامل واجملالني والدرجة الكلية السؤال الثاين: ما مدى اتفاق درجات االختبارات الفرعية و 

أ( ملقياس استنفرد 2488أ؛ نسخة حممد طه وآخرين، 2484للنسختني العربيتني )نسخة صفوت فرج، 
 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس بعضهما مع بعض؟ –

لإلجابة عن هذا السؤال؛ أجرى الباحث معامالت ارتباط بني درجات االختبارات للنسختني 
( الختبار املعارف اللفظي إىل 4729( قيم معامالت االرتباط. اليت تراوحت من )1ويعر  جدول )

( الختبار التجهيز البصري املكاين غري اللفظي. ومن مث تشري تلك النتائج أن معامالت االرتباط 4792)
توسطة بني النسختني سواء لالختبارات الفرعية أو للعوامل أو للمجالني فضال عن الدرجة الكلية كانت م

(، وابستثناء معامالت 4714أو أعلى(، وكانت قيمة وسيط معامالت االرتباط ) 4714أو مرتفعة )
االرتباط الختبار املعارف اللفظي واالستدالل الكمي اللفظي والذاكرة العاملة غري اللفظي اليت كانت 

أ( 2488وآخران  أ؛ حممد طه2484منخفضة؛ فإن النتائج تشري إىل أن كلتا النسختني )صفوت فرج، 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس يقدمان درجات مشاهبة ومتقاربة مع بعضهما البعض إىل -ملقياس استنفرد

 حد بعيد، وال يعطيان درجات متفاوتة كثريا عن بعضهما البعض، وأن أي منهما قد يغين عن اآلخر. 
 (: قيم معامالت ارتباط النسختني مع بعضاما8جدول )

 معامل االرتباط لفرعياالختبار ا 

ظية
اللف

غري 
ت 

تبارا
الخ

ا
 

 4718 االستدالل السائل غري اللفظي
 4719 املعارف غري اللفظي

 4718 االستدالل الكمي غري اللفظي
 4792 التجهيز البصري املكاين غري اللفظي

 4714 الذاكرة العاملة غري اللفظي

ت 
بارا

الخت
ا

ظية
اللف

 

 4714 االستدالل السائل اللفظي
 4729 املعارف اللفظي

 4721 االستدالل الكمي اللفظي
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 4711 التجهيز البصري املكاين اللفظي
 4721 الذاكرة العاملة غري اللفظي

امل
لعو

ا
 

 4714 االستدالل السائل
 4711 املعارف

 4714 االستدالل الكمي
 4711 التجهيز البصري املكاين

 4711 الذاكرة العاملة

اجمل
الن

ا
 

 4718 اجملال غري اللفظي
 4712 اجملال اللفظي

 4719 الدرجة الكلية
السؤال الثالث: ما هي مؤشرات ثبات االختبارات الفرعية لكل من نسخة صفوت فرج 

 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟  –أ( ملقياس استنفرد 2488أ( ونسخة حممد طه وآخرين )2484)
لباحث حبساب معامالت الثبات لالختبارات الفرعية العشرة لإلجابة عن هذا السؤال؛ قام ا

 Alpha-Cronbachللمقياس وذلك من الدرجات اخلام مباشرة ابستخدام معامل ألفا كرونباخ 
 ( تلك املعامالت. 9ويعر  جدول )
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 (: قيم معامالت الثبات لالختبارات الفرعية للمقياس للنسختني9جدول )
 طه صفوت االختبار

 4711 4714 ل السائل غري اللفظياالستدال
 4711 4712 املعارف غري اللفظي

 4712 4711 االستدالل الكمي غري اللفظي
 4794 4794 التجهيز البصري املكاين غري اللفظي

 4711 4719 الذاكرة العاملة غري اللفظي
 4711 4718 االستدالل السائل اللفظي

 4701 4719 املعارف اللفظي
 4719 4711 مي اللفظياالستدالل الك

 4718 4714 التجهيز البصري املكاين اللفظي
 471 4711 الذاكرة العاملة غري اللفظي

أ( 2484( السابق أن قيم معامالت الثبات لنسخة صفوت فرج )9لقد أسفرت نتائج جدول )
( أ2488(، أما نسخة حممد طه وآخران )4711( بوسيط قدره )4794( إىل )4719قد تراوحت من )

( بوسيط قدره 4794( إىل )4701فقد تراوحت فيها معامالت الثبات لالختبارات الفرعية من )
أ( قد تفوقت على 2484(. وتشري نتائج معامالت الثبات السابقة أن نسخة صفوت فرج )4711)

أ( يف معامالت الثبات حيث أن مدى قيم الثبات كان أعلى، كما أن 2488نسخة حممد طه وآخرين )
عامالت الثبات أعلى قليال. ومن الالفت لالنتباه حصول اختبار التجهيز البصري املكاين غري وسيط م

(، وهو ذات االختبار الذي حصل أيضا على 4794اللفظي على أعلى معامل ثبات يف النسختني معا )
متاسك ( مما ينبئ عن قوة هذا االختبار و 1( يف جدول )4792أعلى معامل ارتباط بني نسخيت املقياس )

بنيانه، وهو ذات االختبار الذي مت ترشيحه من قبل للبطارية املختصرة بدال من االستدالل السائل غري 
التجهيز اللفظي نظرا ملعامل ارتباطه املرتفع مع الدرجة الكلية يف كلتا النسختني. كما حصل أيضا اختبار 

ني متبوائ املرتبة الثالثة يف معامالت ( يف كلتا النسخت4714البصري املكاين اللفظي على معامل ثبات )
الثبات، يليه بعد ذلك اختبار االستدالل السائل اللفظي الذي كان له ترتيب مقارب يف النسختني معا 

 )السابع، السادس( مما يشري إىل جودة االتساق بني النسختني. 
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يف كلتا  ومن الالفت لالنتباه كذلك أن أقل معامل ثبات كان الختبار املعارف اللفظي
(، وهو ذات االختبار الذي حصل على أقل معامل ارتباط بني 4701-4719النسختني أيضا )

( السابق، وهذا يؤكد ما سبق مناقشته من قبل من أن هذا االختبار ال يوصى 1النسختني يف جدول )
ألنه قد حصل  بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس نظرا –أن تتألف منه البطارية املختصرة ملقياس استنفرد 

على معامل ارتباط مع الدرجة الكلية أقل نسبيا من االختبارات األخرى يف كلتا النسختني. وتبني نتائج 
الثبات بصفة عامة إىل أن كلتا النسختني هلما معامالت ثبات مرتفعة وجيدة، وإن كانت نسخة صفوت 

 معامالت الثبات، وتشري أ( إىل حد ما يف2488أ( قد ختطت نسخة حممد طه وآخرين )2484فرج )
أيضا تلك النتائج إىل أن هناك اتساق إىل حد كبري بني االختبارات يف كلتا النسختني. كما تشري نتائج 
معامالت الثبات إىل اتساقها مع نتائج معامالت الصدق، فاالختبارات ضعيفة االرتباط هي أيضا 

 ضعيفة يف معامالت الثبات. 
أ؛ 2484ص معايري النسختني العربيتني )نسخة صفوت فرج، السؤال الرابع: ما هي خصائ

 بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس؟  –أ( ملقياس استنفرد 2488نسخة حممد طه وآخرين، 
أ( حبساب الدرجات 2488) (8)د( وحممد طه وآخرين2484لقد قام كل من صفوت فرج )

 84من االختبارات العشرة، مبتوسط  املوزونة بناء على عينة التقنني لكل منهما، وذلك لكل اختبار
، ولكل مدى عمري حمدد. كما مت حساب معايري املؤشرات العاملية، أو نسب 2واحنراف معياري 

الذكاء لكل من العوامل اخلمسة، ومعايري اجملالني اللفظي وغري اللفظي، ابإلضافة إىل معايري الذكاء 
 .81واحنراف معياري  844اإلمجالية، كل منهم مبتوسط 

وتتحدد جودة أي مقياس ليس فقط ابرتفاع معامالت صدقة وثباته فحسب؛ وإمنا أيضا 
بشمولية معايريه كما تتمثل يف مدى متثيل العينة للمجتمع، وميكن الكشف عن هذا من خالل مدى 
اخنفا  أرضية املقياس وارتفاع سقفه. واملقصود ابخنفا  أرضية املقياس أي قدرته على تشخيص أقل 

من الذكاء مثل التخلف العقلي ويتم ذلك من خالل حساب أدىن درجة كلية ميكن أن حيصل عليها فئة 
الفرد يف كل فئة عمرية، أي يتم حساب أقل درجة كلية للذكاء حبصول املفحوص على صفر من 

، الدرجات. فاالختبار األفضل هو الذي ميكنه الوصول إىل أدىن درجة من الذكاء يف مرحلة عمرية مبكرة
مبا يعين أن لالختبار مفردات من السهولة حبيث تقيس املستوايت الدنيا من الذكاء. ويف املقابل يقصد 

                                                           

 مرفقة ابملقياس وال توجد جداول مطبوعة للمعايري.  (CD)أ( على اسطوانة مدجمة 2488تقتصر معايري نسخة طه وآخران )( 8)
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ابرتفاع سقف املقياس أن يكون للمقياس مفردات حبيث يصعب على املتفوق عقليا اجتيازها، ويتم ذلك 
الباحث احلايل من خالل أعلى درجة ميكن أن حيصل عليها املفحوص يف كل فئة عمرية. وقد قام 

حبساب مدى أرضية املقياس ليس من خالل بياانت العينة احلالية؛ وإمنا من خالل حساب أدىن درجة 
للذكاء حيصل عليها الفرد إذا حصل على درجة صفرية يف كل اختار فرعي. وقد مت حساب ذلك من 

خة صفوت فرج، وكل من النسختني العربيتني )نس (Roid 2003a)خالل النسخة األصلية للمقياس 
( نتائج أدىن درجة ميكن الوصول 84أ(، ويوضح اجلدول )2488أ، نسخة حممد طه، وآخران 2484

 إليها لكل مستوى عمري يف النسختني العربيتني والنسخة األصلية للمقياس. 
 (: الدرجات الدنيا لكل مستوى عمري يف اإلصدار األمريكي والنسختني العربيتني40جدول )

 العمر
 اراإلصد

2 2 0 1 1 1 1 9 84 88 82 82 80 81 81 81 24 

النسخة 
 األمريكية

21 09 02 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 

نسخة 
 صفوت

21 11 12 11 11 10 18 12 18 14 14 14 14 18 18 14 12 

نسخة 
 حممد طه

11 18 01 08 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 

بينيه للذكاء ميكنه  –( السابق أن اإلصدار األمريكي ملقياس استنفرد 84ول )تشري نتائج جد
( 04-10)نسبة الذكاء:   Moderate Mental Retardationتشخيص التخلف العقلي املتوسط 

 Severe Metnalبدءا من سن سنتني، كما أنه ميكنه الوصول إىل بداية التخلف العقلي الشديد 

Retardation د( فقد كانت أدىن 2484نوات. أما معايري نسخة صفوت فرج )من سن مخس س
( واخنفضت ابلتدريج إىل أن 12درجة ذكاء ميكن أن حيصل عليها املفحوص عند سن سنتني هي )

أ( 2484وما يليها، مما يعين عدم قدرة نسخة صفوت فرج ) 88( عند سن 14انتهت إىل درجة ذكاء )
 0إال يف سن  Mild Metnal Retardationالبسيط على تشخيص فئة التخلف العقلي العقلي 

(. أما نسخة 10سنوات )درجة ذكاء  1(، والتخلف العقلي املتوسط يف سن 12سنوات )درجة ذكاء 
أ( فقد كانت أدىن نسبة ذكاء كلية ميكن أن حيصل عليها الطفل ذو السنتني 2488حممد طه وآخران )
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مضاهية يف ل عليها الطفل بداية من ست سنوات، ( ميكن أن حيص04(، وأن نسبة الذكاء )11هي )
ذلك النسخة األصلية للمقياس، وهذا يعين أن املقياس ميكنه أن يشخص التخلف العقلي البسيط من 

(، كما أنه ميكنه 18سن سنتني، ويشخص التخلف العقلي املتوسط من ثالث سنوات )درجة ذكاء 
 ن سن ست سنوات. الوصول إىل قياس بداية التخلف العقلي الشديد م

( استقرت 04يتضح مما تقدم؛ أن أدىن درجة كلية للذكاء حتققها الصورة األمريكية )درجة ذكاء 
أ( )درجة 2488عند سن مخس سنوات، وأدىن درجة كلية للذكاء تصل إليها نسخة حممد طه وآخران )

( 12-14رج )( عند سن ست سنوات، بينما تتذبذب أدىن درجة لذكاء يف نسخة صفوت ف04ذكاء 
عند سن مثاين سنوات. مما يعين أن معايري نسخة صفوت فرج تعاين قصورا يف معايري املقياس حيث أن 

(، ورمبا يرجع هذا إىل أن العينة 14ة مرتفعة فال ميكنها أن تشخص درجة ذكاء فرد أقل من )يهلا أرض
راد العينة من ذوي القدرات ج( ال متثل اجملتمع ككل، أو أن أف2484صفوت فرج ) اليت اعتمد عليها

 املرتفعة. 
 اخلالصة والتوصيات: 

بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس من أهم مقاييس الذكاء الفردية  –يعترب مقياس استنفرد 
أ؛ وحممد طه وآخران، 2484التشخيصية. ولقد صدر مؤخرا نسختان عربيتان للمقياس )صفوت فرج، 

إحدامها على األخرى. لذا فقد مارسني والباحثني حول أفضلية أ( أاثرات ارتباكا بني أوساط امل2488
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني من خالل تطبيقهما 
على عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية، وذلك لتوجيه الباحثني واملمارسني لالستفادة من جوانب القوى، 

ي، وعن طريق ر ألي منهما. لقد اتضح من عر  اإلطار النظ –إن وجدت  –ضعف وجتنب مواطن ال
فحص الباحث ملكوانت وأدوات املقياس يف كلتا النسختني أن كل منهما مت إخراجهما بصورة جيدة 

أ( كانت 2488ومتقنة، وأن أدوات االختبار ذات جودة عالية؛ وإن كانت نسخة حممد طه وآخران )
أ( من حيث خامات األدوات والطباعة. وتني أيضا من 2484فوت فرج )أقل جودة من نسخة ص

اإلطار النظري للدراسة أن كلتا النسختني مت تقنينهما تقنينا شامال وعلى عينات مناسبة وكافية، غري أن 
 توزيع العينة يف كلتا النسختني مل يكن ممثال للتوزيع النسيب للتعداد السكاين. 

بينيه للذكاء: صفوت فرج  –ن الصورة اخلامسة ملقياس استنفرد إن النسختني العربيتني م
أ( حتتاجان إىل تدعيم أكثر يف إثبات صدق املقياس وثباته. 2488أ( وحممد طه وآخران )2484)
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فدراسات الصدق والثبات اليت قدماها كانت غري كافية، ألن الصدق الظاهري أو املنطقي يثبت أن 
: اإلصدار اخلامس يقيس ابلفعل )النشاط العقلي( أو الذكاء بصفة عامة، بينيه للذكاء –مقياس استنفرد 

العمر، أو ارتباط درجة االختبار الفرعي ابلدرجة الكلية،  بتزايد وابلتايل فمن املتوقع ارتقاء نسبة الذكاء
بينيه للذكاء؛ إمنا هدف  –كانة استنفرد ستهدف يف التحقق من صدق مقياس مبولكن ليس هذا هو امل

لباحثني دائما هو فحص مدى ارتباط درجة االختبارات الفرعية ابلعوامل املندرجة حتته أكثر من ا
ارتباطها ابلعوامل األخرى، وإىل أي مدى يطابق النموذج املفرت  أببعاده املتعددة مع البياانت امليدانية، 

اؤالت وغريها حتتاج وإىل أي مدى ترتبط حماور املقياس مع حماور مقاييس أخرى مشاهبة. هذه التس
لإلجابة عليها دراسات جترى للتحقق من صدق املقياس سواء ابلتحليالت العاملية أو ابلصدق 

 التالزمي. 
أ( يف منوذج العامل 2484لقد أسفرت نتائج الدراسة احلالية عن تفوق نسخة صفوت فرج )

نتائج الدراسات الواحد من حيث حصوله على أفضل مؤشرات حسن املطابقة متفقا يف ذلك مع 
، غري (Canivez, 2008; Chase, 2005; DiStefano & Dombrowski, 2006)السابقة 

أن هذه النتيجة يعوزها دراسات أخرى على عينات خمتلفة للتحقق من البنية العاملية للمقياس. وبينت 
يل الدراسي نتائج الدراسة احلالية أيضا أن درجات اختبارات كلتا النسختني ترتبط بدرجات التحص

للتالميذ، لكنها مل تكن مرتفعة ابلصورة املرجوة، بل كانت معظمها بني متوسطة وضعيفة، السيما 
وأن كلتا النسختني ميكن أن تتنبأ ابلتحصيل الدراسي  االختبارات والعوامل اليت متثل الذكاء املتبلور،

سخة حممد طه وآخرين بدرجة متوسطة من خالل بعض االختبارات الفرعية، وميكن القول أن ن
أ( يف ارتباطها بصورة أعلى ابلتحصيل الدراسي. 2484أ( قد تفوقت على نسخة صفوت فرج )2488)

أما فيما يتعلق بصدق االتساق الداخلي؛ فقد أوضحت النتائج أن النسختني تتمتعان بدرجة مناسبة من 
جة الكلية أو العوامل أو اجملالني، صدق االتساق الداخلي يف ارتباطات االختبارات الفرعية بكل من الدر 

أ( يف 2484أ( قد جتاوزت نسخة صفوت فرج )2488إال أن قيم معامالت نسخة حممد طه وآخرين )
صدق االتساق الداخلي. وتشري نتائج الثبات أن كلتا النسختني هلما معامالت ثبات مرتفعة وجيدة، 

أ( إىل حد ما يف 2488) أ( ختطت نسخة حممد طه وآخرين2484ولكن نسخة صفوت فرج )
معامالت الثبات إىل اتساقها مع نتائج معامالت الصدق، معامالت الثبات، كما تشري نتائج 

 فاالختبارات ضعيفة االرتباطات هي أيضا ضعيفة يف معامالت الثبات. 
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وقد أاثرت الدراسة التساؤالت حول ارتباطات بعض االختبارات الفرعية ابلدرجة الكلية مثل 
ي البطارية املختصرة، واقرتح الباحث بدال منهما اختباري االستدالل السائل اللفظي والتجهيز اختبار 

البصري املكاين غري اللفظي حيث أهنما ارتبطا ابلدرجة الكلية بصورة أعلى يف كلتا النسختني، ولكن 
اؤالت حول حتتاج هذه النتيجة إىل مزيد من الدراسات على عينات أخرى. كما أاثرت الدراسة التس

طبيعة بعض االختبارات الفرعية اليت أظهرت ارتباطات مع عوامل أخرى ابلقدر اليت ارتبطت به مع 
املندرجة حتته. ويف املقابل أظهرت بعض االختبارات حضورا قواي مثل اختبار التجهيز البصري  لالعام

(، وعلى أعلى 4792س )املكاين غري اللفظي الذي حصل على أعلى معامل ارتباط بني نسخيت املقيا
ار ومتاسك بنيانه. أما فيما يتعلق ابملعايري؛ بمعامل ثبات يف النسختني معا، مما ينبئ عن قوة هذا االخت

أ( قصور يف الدرجات الدنيا للمعايري مبا يتضمنه من أرضية 2484فقد كان لنسخة صفوت فرج )
اءهتا، وميكنها تشخيص التخلف أ( اليت أثبتت كف2488مرتفعة، خبالف نسخة حممد طه وآخرين )

 العقلي املتوسط من سن ثالث سنوات. 
أ( كانت أفضل من 2484واخلالصة أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن نسخة صفوت فرج )

أ( من حيث جودة خامات أدوات املقياس والطباعة، كما كانت أفضل 2488نسخة حممد طه وآخرين )
أ( أفضل 2484ج العامل الواحد لبياانت نسخة صفوت فرج )أيضا يف الصدق العاملي حيث أظهر منوذ 

أ(  2484مؤشرات حسن املطابقة، وأشارت النتائج أيضا أن مدى قيم الثبات لدى نسخة صفوت فرج )
كان أعلى، وكذلك كان وسيط معامالت الثبات أعلى قليال. ويف املقابل، تفوقت نسخة حممد طه 

أ( يف الصدق املرتبط ابحملكات وصدق االتساق 2484أ( على نسخة صفوت فرج )2488آخران )
بصورة أعلى ابلتحصيل الدراسي  أ(2488طه آخران ) الداخلي، حيث ارتبطت بياانت نسخة حممد

للتالميذ كما ظهر ذلك من قيم معامالت ارتباط الدرجة الكلية واجملالني والعوامل ابلتحصيل الدراسي.  
أ( مرتفعة مقارنة بنسخة صفوت 2488مد طه آخرين )كما كانت قيم معامالت االرتباط لنسخة حم

أ( بني درجات االخبتارات الفرعية وكل من الدرجة الكلية والعوامل واجملالني، وكذلك وسيط 2484فرج )
أ( كفاءهتا حيث أنه ميكنها تشخيص التخلف 2488االرتباط. وأثبتت معايري نسخة حممد طه وآخران )

ج( أن 2484ات، بينما يؤخذ على معايري نسخة صفوت فرج )العقلي املتوسط من سن ثالث سنو 
أرضية املقياس كانت مرتفعة مما يعين صعوبة تشخيص منخفضي الذكاء بسهولة. وبصورة عامة فإن كل 

كل منهما أيضا بعض أوجه الضعف. ومع ذلك فقد لمن النسختني يتمتعان أبوجه قوى كثرية، كما أن 



 بينيه -اخلصائص السيكومرتية لكل من النسختني العربيتني ملقياس استنفرد 

 2041يناير  - 73العدد  -مركز اإلرشاد النفسي  -جملة اإلرشاد النفسي              242

خالل ارتباط النسختني ببعضهما البعض أهنما يقدمان درجات مقارنة أكدت نتائج الدراسة احلالية من 
يت هذه لبعضهما البعض إىل حد بعيد، وال يعطيان درجات متفاوتة كثريا عن بعضهما. لقد أجر 

الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية، ومن مث فنتائج هذه الدراسة حمدودة  الدراسة على تالميذ الصفوف
لقد أاثرت هذه الدراسة جمموعة من التساؤالت أكثر من إجاابهتا عنها مثل البنية العاملية بطبيعة العينة. 

للمقياس، والصدق املرتبط ابحملكات، وصدق البطارية املختصرة، واحلدود الدنيا للمعايري، ومن مث فهناك 
 لنتائج. احلاجة إىل دراسات أخرى خمتلفة وعلى عينات ذات أحجام أكرب حىت ميكن أتكيد هذه ا

 توصيات وحبوث مقرتحة: 
بينيه للذكاء: اإلصدار اخلامس لكلتا  –إجراء دراسات للتحقق من البنية العاملية ملقياس استنفرد  -

 النسختني على عينات متنوعة وفئات عمرية خمتلفة. 
إجراء دراسات للتحقق من الصدق التالزمي للمقياس من خالل ارتباطه مبقاييس أخرى ذات عوامل  -

 اهبة له. مش

 اء مزيد من الدراسات حول الصدق التنبؤي مع التحصيل املدرسي للتالميذ.ر إج -

لدرجات املقياس على املتفوقني  Profile Analysisإجراء دراسات حول حتليل الصفحة النفسية  -
 عقليا وذوي الفئات اخلاصة املختلفة. 

 قرتحة من جانب مؤلف املقياس. إجراء دراسات الشتقاق بطارايت خمتصرة متنوعة أخرى خبالف امل -
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