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 :البحث ملخص

يهدف اختبار الذكاء املصور يف نسخته الليبية إىل تقدير القدرة العقلية العامة 
( سنة، وأظهر استعماله فائدة كبرية يف حاالت التشخيص 14( إىل )8) لدى األطفال من

ميكن تطبيقه بشكل  ،األوىل الضطراب التأخر الذهين، ويتميز أبنه اختبار غري لفظي
مجاعي، ولفائدة هذا االختبار واحلاجة إليه، يهدف البحث احلايل إىل تقنني الصورة الليبية 

( تلميذ 702بلغت ) ،ليبيني من مدينة مصراتةالختبار الذكاء املصور على أطفال 
يف مدينة مصراتة، من خالل اختبار اخلصائص  ،من مرحلة التعليم األساسي، وتلميذة

السيكومرتية لالختبار على عينة التقنني، واشتقاق معايري حملية تصلح لالستخدام يف اجملتمع 
وثباته من خالل اختبار احمللي، وقد وفر البحث احلايل مؤشرات جيدة لصدق املقياس 

ذوي الدرجات الصدق البنائي للمقياس، حيث استطاع االختبار إبراز الفروق بني األطفال 
أظهر التحليل االحصائي أن ما العليا من الذكاء، واألطفال ذوي الدرجات املنخفضة، و 

 %( من التباين بني درجات اجملموعتني ميكن أن يعزى إىل الفروق بينهما يف76(نسبته 
(، بينما بلغ معامل ثبات االختبار للعينة الكلية ابستخدام r = .87القدرات العقلية )

 ،ودرجات معيارية ،كما وفر البحث احلايل معايري مئينية (،82.معامل الفا كرونباخ )
(، وفقا 15واحنرافها املعياري يساوي ) ،(100متوسطها يساوي ) ،ونسب ذكاء احنرافية
 ر تصلح لالستخدام يف مدينة مصراتة. ملتغريي اجلنس والعم
 : اختبارات الذكاء، الذكاء املصور، املعايري، تقنني االختبارات.الكلمات املفتاحية
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Abstract 
The current study aimed to examine the psychometric properties of the 

visual intelligence test (VIT) in the Libyan environment for the age 

group (8-14) years. In addition, it also aimed to develop local norms 

for VIT. The study sample included (702) subjects who were students 

living in Misurata and their age ranged from (08) to (14) years. Using 

the Statistical Package for Social Science (SPSS) software, the 

findings confirmed the validity of VIT.  Moreover, Cronbach's alpha 

reliability values of the VIT scales were acceptable and robust. 

Finally, the study derived local norms from the sample scores for the 

VIT based on age variables. 

Keywords: intelligence, IQ tests, standardization, the visual 

intelligence test. 

 . املقدمة1

 تشتق مناسبة معايري إجياد هو النفسية االختبارات تقنني لعملية األساسي اهلدف إن
 بطرق احملولة الدرجات تكون حيث   ،الدراسة جمتمع متثيل فيها يفرتض اليت التقنني عينة من

 معايري مفهوم ويعد ،ملعايريا هلذه مصدرا اخلام العينة أفراد لدرجات معينة إحصائية
 فال ،االختبار  على األفراد درجات وفهم بتفسري املتعلقة األساسية املفاهيم من االختبارات

 معني، حمك أو مبعيار قورنت إذا إال االختبار على الفرد عليها يتحصل اليت للدرجة معىن
 ال اخلام الدرجة أن مبعىن النسبية، خباصية املعروفة النفسي القياس خصائص إحدى وهذه
 . معني معيار إىل نسبت إذا إال هلا معىن

 واملقاييس االختبارات على املفحوص درجة وتفسري فهم يف ودورها املعايري وألمهية
 الدقيق التحليل رغمعلى  هاأمهيت   هابناؤ  يتم اليت االختبارات من الكثري تفقد النفسية،
 هذه على القائمني عمل لعدم وذلك ؛السيكومرتية خصائصها وحساب ،لفقراهتا

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 من االختبارات هذه مبستخدمي يدفع مما ،هلا حملية معايري اشتقاق على االختبارات
 عربية بيئات يف عينات من املشتقة االختبارات معايري استخدام إىل النفسيني األخصائيني

 والتقارب التشابه على ذلك يف معتمدين عليه، املقياس تطبيق املراد احمللي اجملتمع من قريبة
 املقاييس، هذه الستخدام مسوغ ذلك أن معتربين واحمللية، العربية اجملتمعات بني الكبريين

 كانت لو حىت -العربية اجملتمعات بني الثقافية االختالفات أتثري عدم من التأكد دون
 علميا جتاوزا يعد وهذا والعقلية، النفسية االختبارات على األفراد أداء على -يسرية

 Anastasi) شك حمل قرار هو االختبارات هذه نتائج أساس علي يبىن قرار وأي وأخالقيا،

& Urbina,1997  .) 
 اختبار على( 2017والدلنسي، ،املدين: نظرا) سابق حبث يف الباحثان عمل وقد 
 حتليل خالل من ،مصراتة مدينة من حملية عينة على املصور الذكاء اختبار فقرات صالحية
 اخلصائص واختبار الصاحلة، غري الفقرات وحذف ،فقرة كل صالحية واختبار ،مفرداته

 نتائج على أتسيسا البحث هذا وأييت املفردات، حتليل عينة على لالختبار السيكومرتية
 الذكاء اختبار وهو ،موضوعه أمهية من أمهيته ويستمد له، واستكماال ،السابق البحث
 إىل ويهدف املصري، اجملتمع يف لالستخدام( 1972) صاحل زكي أمحد أعده الذي املصور
 على ويعتمد سنة،( 17) إىل( 8) من األعمار يف ،األفراد لدى العامة العقلية القدرة تقدير
 وحدات بني من املختلف الشكل وانتقاء ،األشكال من جمموعة بني العالقة إدراك

 األوىل التشخيص حاالت يف كبرية فائدة االختبار استعمال أظهر حيث اجملموعة،
 على يعتمد ال ،لفظي غري اختبار أنه يف االختبار فائدة وتزداد الذهين، التأخر الضطراب

 أنه كما لألفراد، الثقايف للمستوى اعتبار دون تطبيقه ميكن وابلتايل عليه، اإلجابة يف اللغة
 وهو ،(17) بعدها ما إىل الثامنة سن من للتطبيق يصلح إذ ؛كبرية زمنية مرحلة يف ميتد

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 يف والتكلفة ،والوقت ،اجلهد يوفر مما –فردي بشكل تطبيقه إمكانية مع –مجاعي اختبار
 (.148ص ،2017 والدلنسي، ،املدين) التطبيق

 :التالية البحثية األهداف حتقيق إىل احلايل البحث ويهدف
 مدينة من التقنني عينة على املصور الذكاء الختبار السيكومرتية اخلصائص اختبار 

 .مصراتة
 مصراتة مدينة من التقنني عينة أداء من املصور الذكاء الختبار حملية معايري اشتقاق. 
 واإلجراءات املنهج. 2
 :التقنني عينة 1. 2

 وقد ،والعمر اجلنس حسب النسبية الطبقية العشوائية ابلطريقة التقنني عينة اختيار مت
 ما أعمارهم ترتاوحمن اإلانث، ( 351)و من الذكور( 351) منهم ،(702) عددها بلغ
 اجلغرافية املساحة متثل مناطق( 10) من عشوائيا العينة اختريت وقد سنة،( 14 -8) بني

 جملتمع اإلمجايل العدد من( 0.014) وبنسبة منطقة، كل من مدرسة بواقع مصراتة، ملدينة
( وإانث ،ذكور) اجلنس ملتغري وفقا البحث جمتمع يف الطالب عدد يعكس وبشكل البحث،

 التعليمية واملنطقة ،(سنة 14 إىل سنوات 8 عمر من ،عمرية جمموعات 7) العمر ومتغري
 اليت احلاالت البحث عينة تشمل أال على الباحثان حرص وقد ،(تعليمية مناطق 10)

 أدائهم، على تؤثر بدنية إعاقة لديهم أو الذاكرة، البصر، السمع، يف مشكالت من تعاين
 يوضح( 01) واجلدول ابملدارس، الدراسية املعامل داخل امجاعي   البحث أداة قتط ب    وقد
 .واملنطقة ،والعمر ،اجلنس حسب التقنني عينة
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 واملنطقة. ،عينة التقنني حسب العمر، واجلنس 01جدول 
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14 

  43 3 4 3 6 5 6 6 2 5 3 ذكور
 46  2 4 3 6 4 8 7 3 6 3 إانث

 702 46 66 42 90 68 114 95 48 82 51 اجملموع
 

  املصور الذكاء اختبار :البحث أداة 2. 2
( 6) إىل إضافة فقرة،( 43) من احمللية نسخته يف املصور الذكاء اختبار يتكون 

 مخسة فقرة كل تتضمن اإلجابة، لطريقة الطفل فهم من التأكد لغرض ؛جتريبية فقرات
 :أي التصنيف، فكرة هي االختبار هذا بناء عليها يقوم اليت األساسية والفكرة أشكال،

 أحد وينتقي بينهما، التشابه عالقة حيدد مث فقرة، كل يف اخلمسة األشكال إىل الفرد ينظر

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 االختبار ويصحح األخرى، األربعة األشكال عن املختلف الشكل إنه حيث من األشكال
 يف لالختبار القصوى الدرجة تكون وهبذا صحيحة، إجابة لكل واحدة درجة إبعطاء
 .درجة( 43) األصلية نسخته

 اخلصائص اختبار هبدف( 2017) والدلنسي املدين أجراها اليت الدراسة أظهرت
 جيدة وصدق ثبات مؤشرات ،مصراتة مدينة يف ،املصور الذكاء الختبار ،السيكومرتية

 وإعادة التطبيق طريقة ابستخدام الثبات معامل بلغ حيث ،(336 3 6) لالختبار
 أعمارهم متوسط وتلميذة، تلميذ( 3n 152) بلغت عينة على( 78.) التطبيق

 العينة وعدد ،(83.) كرونباخ الفا معامل ابستخدام االختبار ثبات بلغ بينما ،(10.84)
 املصور الذكاء اختبار ثبات على قوّي   دليال يوفر ا،جد   جيد معامل وهو  ،((336 63

 صدق حسب كما(.159-158. ص ص ،2017 والدلنسي، املدين) احمللية البيئة يف
 ،الدراسي التحصيل حمكي ابستخدام احملك صدق منها أسلوب، من أبكثر االختبار
 ابستخدام البناء وصدق امللونة، ريفن مصفوفات وهو ،مشابه آخر اختبار على واألداء
 التحصيل حمك ابستخدام االختبار صدق معامل بلغ وقد اجملموعات، بني الفروق طريقة

(8 3 0.58, n 3 308)، على األداء حمك ابستخدام االختبار صدق معامل بلغ بينما 
 وتعطي ،جيدة العموم يف معامالت وهي ،(n 3 136 ,0.47 3 8) للذكاء ريفن اختبار

 استطاع أيضاو  مصراتة، مدينة أطفال ذكاء لقياس املصور الذكاء اختبار صالحية يف التقه
 الدرجات ذوي واألفراد الذكاء، من العليا الدرجات ذوي األفراد بني الفروق إبراز االختبار

 مستوى عند إحصائيا دالة فروقًا االحصائي التحليل أظهر حيث ،(3336 6) املنخفضة
 درجات بني التباين من( 0.81( نسبته ما وأن اجملموعتني، بني( 0.01) الداللة

 يدلل مما ،( 90. 3 8) العقلية القدرات يف بينهما الفروق إىل يعزى أن ميكن اجملموعتني

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 والدلنسي، املدين) املختلفة الذكاء درجات ذوي بني التمييز على املقياس قدرة على
 (.157-156. ص ص ،2017

 :التقنني إجراءات 3. 2 
 األوىل احلصة بني الصباحية الفرتة يف املقياس تطبيق يكون أن على الباحثان حرص

 الدراسية املعامل داخل التطبيق ومت وحيويته، التلميذ نشاط لضمان ؛الرابعة واحلصة
 كل إمكانيات حسب الثاين الباحث طريق عن الدراسية الفصول وكذلك ،واملكتبات

 ومت ،مفحوص( 20 -15) قاعة كل داخل املفحوصني عدد يتجاوز ال حبيث مدرسة،
 توزيع ومت ،سنة( 14 إىل 8) املستهدفة العمرية الفئات جلميع مجاعي بشكل التطبيق

 إال الكراسة فتح يتم أال منهم وطلب ،املفحوصني على جابةاإل وورقات االختبار كراسات
 ،الدراسية والسنة ،ه  اس   يكتب أن مفحوص ك ل من وط لب ،ذلك منهم يطلب أن بعد

 منهم طلب ،املفحوصني لكل البياانت كتابة من التأكد وعند ،واضح خبط ميالده واتريخ
 قراءة يف الثاين الباحث وبدأ ،التعليمات من األوىل الصفحة على االختبار كراسة فتح

 املثال شرح خالل من عليه اإلجابة كيفية توضيح منه   واهلدف ،االختبار وشرح التعليمات
 اإلجابة نناقش مث ،األول املثال عن اإلجابة املفحوصني من ويطلب ،(01) رقم للفقرة

 وأسباهبا االجابة ونناقش ،(02) رقم الفقرة يف املثال إىل ننتقل مث ومن ،وأسباهبا الصحيحة
 سبب ويشرح ،الصحيحة اإلجابة ونناقش ،(03) رقم الفقرة يف املثال إىل ننتقل مث ،كذلك

 ،االختبار أسئلة لطبيعة املفحوصني فهم من التأكد هو الشرح هذا من واهلدف ،اختيارها
 املفحوصني من ويطلب ،(6 -5 -4) الفقرات أمثلة إىل ذلك بعد املفحوص ينتقل

 إذا اإلجابة طريقة وت شرح ،الصحيحة اإلجاابت نناقش مث ،واحدة دفعة عليها اإلجابة
 ،األقالم ميسكوا أن اجلميع من يطلب األمثلة شرح من االنتهاء بعد األمر، استدعى

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 لكي متسلسلة أبرقام لإلجابة خمصصة ورقة يف تتم واليت اإلجابة، يف البدء منهم ويطلب
 .  اإلجابة ورقة إىل االختبار كراسة من املختلف الشكل حرف نقل   املفحوص على يسهل

 البنائي الصدق حلساب؛ املتطرفتني اجملموعتني أسلوب الباحثان استخدم ،إحصائي ا
 يكون من بني الفروق إبراز على االختبار قدرة اختبار طريق عن التقنني عينة على للمقياس

 الدرجات متثل جمموعة واعتبارها ،البحث عينة درجات من%( 27) أعلى ا،عاليً  همأداؤ 
 ،الدرجات من%( 27) أقل   ،امنخفضً  همأداؤ  يكون من وبني ،االختبار على العليا

 التائي، االختبار ابستخدام ،(NnaN , 2102) الدنيا الدرجات ذوي األفراد متثل واعتبارها
 مربع ابستخدام ،وحد هتا الفروق قوة ملعرفة (eiiE t effE) التأثري حجم ختبارا مت كذلك
 متوسط، أتثري( 0.09)و بسيط أتثري إىل ،(0.01) القيمة وتشري ،(r2) بريسون معامل

 املقياس ثبات حساب مت كما ،(44. ص ،2014 املدين،) كبري أتثري( 0.25)و
 حساب يف( eSee) اإلحصائي الربانمج مد  خ  ست  ا وقد ،كرونباخ ألفا معامل ابستخدام

 .السابقة اإلحصائية العمليات معظم

 النتائج. 3
الذكاء  وهو اختبار اخلصائص السيكومرتية الختبار -لتحقيق اهلدف األول للبحث

قام الباحثان أوال ابختبار خصائص عينة التقنني للتأكد من  -املصور على عينة التقنني
 .الدراسة، مث قاما حبساب صدق االختبار وثباته على عني التقنني حسن متثيل العينة جملتمع
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 خصائص عينة التقنني: 1.1.3
هو  ،من املؤشرات اليت يتم من خالهلا اختبار حسن متثيل العينة جملتمع الدراسة

، وكلما كانت قيم هذه 1املقارنة بني قيم كل من املتوسط احلسايب والوسيط واملتوسط املعدل
دل هذا على حسن املطابقة بني توزيع درجات عينة البحث  ،يبة من بعضهااملؤشرات قر 

والتوزيع االعتدايل، كذلك كلما كانت درجة تفرطح والتواء توزيع عينة البحث أقرب إىل 
،  Brace, Kemp & Snelgar, 2006)ذلك أيضا على حسن متثيل العينة )الصفر دل 

املتوسط احلسايب واملتوسط احلسايب املعدل (، فإن درجات 02يظهر يف اجلدول رقم )وكما 
أو لدى عينة الذكور وعينة اإلانث،   ،والوسيط متقاربة سواًء لدى عينة البحث الكلية

، فرغم وبشكل خاص عينة اإلانث ،ليست كبرية كذلك درجة كل من التفرطح وااللتواء
قة أكرب يف حسن وجود درجة من االلتواء السالب إال أنه ليس كبري، األمر الذي يعطي ث

وابلتايل إمكانية تعميم نتائج  ،متثيل عينة الدراسة للمجتمع األصلي اليت اشتقت منه
  الدراسة، وإمكانية استخدام اإلحصاء البارامرتي لتحليل بياانت هذا البحث.

 بعض اخلصائص اإلحصائية لعينة التقنني 02جدول 
الدرجة   املتوسط املعدل املتوسط احلسايب 

 الوسيط
 التفرطح االلتواء

 2.22 1.15- 31 30.3 29.93 العينة الكلية
 1.04 0.730- 30 29.71 29.40 الذكور
 2.66 1.5- 32 31.06 30.50 اإلانث

 

 

                                                           
1
 Trimmed mean %5 % من الدرجات املتطرفة5 حذفاملتوسط املعدل هو املتوسط احلسايب بعد  
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 Construct Validityصدق التكوين )البناء(   2.1.3
رغم أن االختبار أظهر مؤشرات جيدة تشري إىل صدق املقياس يف مدينة مصراتة 

(، وهبدف أتكيد صدق االختبار لقياس الذكاء يف اجملتمع 2017)انظر: املدين والدلنسي، 
احمللي، قام الباحثان حبساب الصدق البنائي للمقياس على عينة التقنني عن طريق حساب 

ار إبراز الفروق ، فإذا استطاع االختب Group Differencesالفروق بني اجملموعات 
 ، فسيكوناهم منخفضً ؤ ا على االختبار، وبني من يكون أداهم عاليً ؤ بني من يكون أدا

 ,Brace, Kemp & Snelgar)، 1980فرج، ( صادق  أبنه االختبار تقدير

ام هذه وقد حتقق الباحثان من الصدق البنائي الختبار الذكاء املصور ابستخد ،(2006
ملعرفة داللة الفروق بني  ؛الطريقة من خالل تطبيق االختبار التائي على عينة البحث

ومتوسط درجات اجملموعة  ،% من الدرجات(27متوسط درجات اجملموعة العليا )أعلى 
ورصدت النتائج يف اجلدول  ،% من الدرجات( على العينة الكلية لالختبار27الدنيا )أدىن 

 (.03رقم )

% من درجات عينة التقنني على اختبار الذكاء 27% وأدىن 27حساب داللة الفروق بني أعلى   03جدول
 املصور

االحنراف  املتوسط املقياس
 املعياري

 t Effectقيمة  درجة احلرية
size r 

 376 2 36.66 اجملموعة العليا
 

**34.33 0.87 
 5.56 21.90 اجملموعة الدنيا

** p < .01 (2-tailed). 

دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  اأن هناك فروقً  (03يظهر اجلدول رقم )
%( من التباين 76(أن ما نسبته ( بني اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا من الذكاء، و 0.01)
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 (،r = .87بني درجات اجملموعتني ميكن أن يعزى إىل الفروق بينهما يف القدرات العقلية )
  املقياس على التمييز بني ذوي درجات الذكاء املختلفة.مما يدل على قدرة 

 ثبات املقياس   3.1.3
حلساب ثبات  ،Cronbach’s alphaقام الباحتان ابستخدام معامل الفا كرونباخ 

، وشيوع استخدامه يف (، وذلك لسهولة حسابه = 702Nعلى عينة التقنني )االختبار 
ويشري معامل ألفا إىل املتوسط العام لثبات املقياس املمكن ، البحوث والدراسات النفسية

يف وكما هو واضح  ،(Henson,2001)احلصول عليه جبميع طرق التجزئة النصفية احملتملة 
ويوفر  ،الفا كرونباخ الختبار الذكاء املصور جيدة جد  أ( فإن معامالت 04اجلدول رقم )

  على ثبات هذا االختبار. قوّي   دليال

 لفا كرونباخ الختبار الذكاء املصور على عينة التقننيأ معامل 04جدول

 اإلانث الذكور العينة الكلية العينة
 84. 80. 82. معامل ألفا

 

 معايري اختبار الذكاء املصور على عينة مدينة مصراتة   2.3
وهو اشتقاق معايري حملية  ،ه اخلطوة إىل حتقيق اهلدف الثاين للبحثذدف ههت

وبناًء على  -مدينة مصراتة، ولتحقيق ذلك يفالختبار الذكاء املصور من أداء عينة التقنني 
نظر: املدين أ(، واألعمار األكرب سنا )10، 9، 8الفروق الدالة إحصائيا بني األعمار) 

لكل من  الباحثان بتحويل الدرجات اخلام إىل درجات مئينية قام -(2017والدلنسي، 
( 14 -11تني: األوىل تضم األعمار من )الذكور واإلانث، موزعني على جمموعتني عمري

( سنوات، ورصدت النتائج يف اجلدول 10 -8موعة الثانية تضم األعمار من)سنة، واجمل
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( على التوايل، مت ح و لت الدرجات املئينية إىل درجات معيارية، وبعد 06( ورقم )05رقم )
 ،(100متوسطها يساوي ) ،رجات املعيارية إىل نسبة ذكاء احنرافيةذلك ح ولت الد

 (. 07(، ورصدت النتائج يف اجلدول رقم )15املعياري يساوي ) واحنرافها

الدرجات اخلام و ما يقابلها من مئينيات الختبار الذكاء املصور على عينة مدينة مصراتة وفقا ملتغري   05جدول
 سنة. 14 -11للعمر من  اجلنس

 

 

  املئينيات    املئينيات 
الدرجة 

 اخلام
الدرجة  إانث ذكور

 اخلام
الدرجة  

 اخلام
الدرجة  إانث ذكور

 اخلام
11  1 11  27 16 8 27 
12  1 12  28 21 11 28 
13  1 13  29 27 15 29 
14  1 14  30 37 23 30 
15 1 1 15  31 45 30 31 
16 1 1 16  32 52 35 32 
17 1 1 17  33 61 52 33 
18 1 1 18  34 67 61 34 
19 1 2 19  35 72 70 35 
20 2 2 20  36 77 77 36 
21 3 2 21  37 82 85 37 
22 4 2 22  38 90 92 38 
23 4 2 23  39 95 95 39 
24 6 2 24  40 97 97 40 
25 9 3 25  41 98 98 41 
26 13 6 26  42 99 - 42 
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ما يقابلها من مئينيات الختبار الذكاء املصور على عينة مدينة مصراتة وفقا ملتغري الدرجات اخلام و  ( 06جدول )
 ( سنوات.10، 9، 8لألعمار ) اجلنس
الدرجة 

 اخلام
الدرجة  انثإ ذكور

 10 9 8 10 9 8 اخلام
6 1   1 1  6 
7 4   3 3  7 
8 5 1  3 6  8 
9 6 2  3 7  9 

10 6 2  5 7  10 
11 7 3  7 7  11 
12 9 3 1 9 8 1 12 
13 9 4 2 10 8 2 13 
14 10 5 2 14 9 2 14 
15 17 6 2 14 10 2 15 
16 18 6 2 15 11 2 16 
17 19 7 3 15 12 3 17 
18 20 9 3 16 14 3 18 
19 21 14 3 19 15 3 19 
20 26 16 3 23 19 3 20 
21 27 17 5 25 21 3 21 
22 36 18 7 32 22 3 22 
23 45 25 11 34 24 4 23 
24 50 29 13 41 26 6 24 
25 55 34 19 45 29 10 25 
26 70 40 23 50 35 16 26 
27 80 55 35 56 40 18 27 
28 87 63 40 67 52 24 28 
29 90 69 50 75 59 33 29 
30 92 81 58 83 65 45 30 
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31 92 87 62 89 75 52 31 
32 96 90 65 92 85 62 32 
33 98 95 75 95 87 75 33 
34  96 82 98 92 80 34 
35  98 92  94 89 35 
36   96  95 95 36 
37   97  97 97 37 
38   98  98 98 38 
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 ( IQحتويل املئينيات اىل نسبة ذكاء احنرافيه )  (07جدول )
 نسبة الذكاء الدرجة املئينية  نسبة الذكاء الدرجة املئينية

1 65  50 100 
2 69  52 101 
3 72  55 102 
4 74  59 103 
5 75  60 104 
6 77  61 104 
7 78  62-65 105 
8 79  67 107 
9 80  70 108 

10-11 81  72 109 
12 82  75 110 
13 83  77 111 

14-15 84  80-81 113 
16-17 85  82 114 

18 86  83 114 
19-20 87  85 116 
21-22 88  87 117 
23-24 89  89 118 
25-26 90  90 119 
27-28 91  92 121 
29-30 92  94 123 
32-33 93  95 125 
34-35 94  96 126 
36-37 95  97 128 

40 96  98 131 
45 98  99 135 

 .15 ، واالحنراف املعياري 1003مالحظة: متوسط نسبة الذكاء 3 
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، والسبب يف ئينية( عدم وجود بعض من الدرجات امل07ظ من اجلدول رقم )ح  ل  ن   
ن و ئ  فعلى سبيل املثال امل   ؛ن األحوالذلك هو عدم إمكانية احلصول عليها أبي حال م

 ،سواء من الذكور أو اإلانث ،( ال توجد أي درجة خام تقابلها93 -91 -39 -38)
 .ذا يصبح االختبار جاهز لالستخداموهب

 لتصنيف وكسلر امستوّيت الذكاء وفقً   (08جدول )

 IQ 130+ 129- 120 119-110 109-90 نسب الذكاء
 متوسط متوسط مرتفع متفوق امتفوق جد   التصنيف
  وأقل IQ 89   -80 79-70 69 نسب الذكاء
  منخفض جداً  منطقة حدية متوسط  منخفض التصنيف
  (1996 ،املصدر )مليكة

  النتائج مناقشة. 4
 ومت األصلية، املصور الذكاء اختبار فقرات بتحليل( Nna7) والدلنسي املدين قام

 إىل السهل من صعوبتها حسب املتبقية الفقرات ترتيب وإعادة الصاحلة غري الفقرات حذف
 اشتقاق مث احلايل، البحث ويف لالختبار، السيكومرتية اخلصائص وحساب الصعب،
 أصبح وهبذا ،مصراتة مدينة من ليبيني أطفال أداء من احنرافية ذكاء ونسب ،مئينية درجات
 :ابلتايل القيام للمستخدم وينبغي مصراتة، مدينة أطفال على للتطبيق جاهزا االختبار
 :االختبار إجراء. 1.4

 أن له   ويتيسر نشطًا، الفرد يكون حني الصباح يف الذكاء اختبار جيرى أن يفضل
 وقت فخري ،املدارس تالميذ على االختبار تطبيق حالة ويف ،ممكن عقلي أداء أفضل يعطي
 الطريق عوامل إزالة نضمن حىت ،الرابعة هناية حىت( األوىل) احلصة بني الفرتة هي لذلك

 :يلي فيما االختبار إجراء خطوات تلخيص وميكن ،ذهنه   ينشط بدأ قد التلميذ أن ونضمن

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 ليبيني أطفال على املصور الذكاء اختبار تقنني                         12العدد  -جملة كلية  اآلداب
_______________________________________________________ 

24                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

ISSN  2664-1682 

 يقرأ أو ،فيها وينظر كراسته يفتح أن فرد ألي يسمح وال ،التالميذ على الكراسات توزع •
 .هبا ما

 اتريخ يكتب مث ،األسئلة كراسة على واضح خبط اسه   يكتب أن فرد كل من يطلب •
 .ميالده اتريخ أو عمره   يكتب مث ،االختبار يوم

 .والعمر ،والتاريخ ،االسم وهي ،األساسية البياانت كتابة من الفاحص يتأكد •
 قراءة يف ويبدأ ،(N) الصفحة على االختبار كراسة فتح املمتحنني األفراد من يطلب •

 .االختبار من اهلدف وشرح ،التعليمات
 مث ،وأسباهبا الصحيحة اإلجابة نناقش مث ،األول املثال عن اإلجابة املمتحنني من يطلب •

 وتناقش ،الثالث إىل ينتقل مث ،وأسباهبا الصواب اإلجابة وتناقش ،الثاين املثال إىل ينتقل
 .أسباهبا ويشرح ،الصحيحة اإلجابة

 أسئلة لطبيعة املفحوصني فهم من التأكد هو الصحيحة اإلجابة شرح يف السبب •
 .االختبار

 دفعة عليها اإلجابة املفحوصني من ويطلب ،(6-5-4)  األمثلة إىل ذلك بعد ينتقل •
 .ذلك األمر استدعى إذا اإلجابة طريقة وتشرح ،الصحيحة اإلجاابت تناقش مث ،واحدة

 ويقول ،األقالم يضعوا أن اجلميع من يطلب األمثلة شرح من االنتهاء بعد
 التالية الصفحة إىل انتقل صفحة من انتهيت إذا ،اآلن االختبار سنبدأ :الفاحص

 . اإلجابة ابدأ اآلن واحد، سؤال على طويالً  اوقتً  تضيع وال ،مباشرة
 :املعايري واستخراج التصحيح طريقة. 2.4

 كان من والتاسع ،تسع من وأقل ،سنوات مثاين   عمره كان من ،الثامنة طفل إن
 هنايتها، إىل السنة أول من متتد الزمنية السنة أن: أي عشر من وأقل ،سنوات تسع عمره
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 عشر حىت ،شهرين أو اوشهر  سنوات عشر عمره كان من هو العاشرة طفل أن :أي
 املئوية درجته أو ،الفرد ذكاء نسبة هبا تستخرج اليت والطريقة شهرًا، عشر وأحد سنوات

 :يلي كما
a) ابالختبار اخلاص املفتاح قف  و  على  االختبار يصحح. 
N) صفرب املرتوك أو واخلطأ ،بدرجة الصواب حيسب. 
 .الصحيحة جاابتاإل جتمع( 3
دد االختبار يف الفرد انهلا اليت اخلام للدرجة املقابلة الذكاء نسبة الستخراج (4  العمر حي 

 من مئينية درجة إىل اخلام الدرجة حتويل مث ،السابقة الفقرة يف جاء ما ضوء يف للفرد الزمين
( an- 8) لألعمار( n6)واجلدول ،سنة( aa -a4) لألعمار( n5) رقم اجلدول
 ذكاء نسبة إىل املئينية الدرجة حتول مث ،التقنني بعينة املفحوص مقارنة من مي  ك ن مما ،سنوات

(IQ )رقم ابجلدول ابالستعانة الفرد ذكاء مستوى لتحديد (n7)، إذا: املثال سبيل فعلى 
 ابالستعانة فإننا ،(34) تساوي خام درجة على سنوات( an) عمره   ذكر طفل حتصل

 عينة أطفال من%( 8N) أن يعين مما ،(8N) املئني تقابل درجته أن جند( n6) ابجلدول
 فإننا ذكائه مستوى ولتحديد ،(34) درجته من أقل درجة على حتصلوا الذكور من التقنني

 كما وهي ،(8N) للمئني املقابلة الذكاء نسبة عن ابلبحث( n7) رقم ابجلدول نستعني
 الذكاء ملستوّيت (وكسلر) تصنيف إىل اواستنادً  ،(aa4) تساوي( n7) اجلدول يظهر

 .املرتفع املتوسط الذكاء فئة ضمن الدرجة هذه تضعه ،(n8) رقم جدول

 والتوصيات االستنتاجات. 5
 مدينة من ليبيني أطفال أداء من مشتقة املصور الذكاء اختبار معايري ألن نظرا

 إليها توصل اليت املعايري استخدام بعدم االختبار مستخدمي الباحثان يوصي مصراته،
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 مبدينة خاصة هي املعايري هذه نإ حيث   ،أخرى مدينة من طفل على للحكم احلايل البحث
 عينة أداء مبقارنة صالحيتها اختبار إىل أوالً  حيتاج املدينة خارج استخدامها نوإ ،مصراتة
 من عينة أبداء( البحث عينة لدرجات املعياري واالحنراف ،احلسايب املتوسط) احلايل البحث
 من عينة على دراسة إجراء الباحثان يقرتح كما. فيها االختبار استخدام املراد املنطقة

 من املقياس مستخدم ومتكن ،الفئة هذه ختص معايري الشتقاق ذهنية املعاقني األطفال
 يقرتح كما ذكائهم، لنسب وفقا املنخفضة الذهنية القدرات ذوي األطفال تصنيف
 ؛أخرى ليبية مدن من وعينات البحث هذا عينة أداء بني مقارنة دراسة إجراء الباحثان

 .املدن هلذه املعايري توحيد مكانيةإ مدى ملعرفة
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  المالحق
 1: بعض فقرات اختبار الذكاء املصور01ملحق 

 
                                                           

 للحصول على كامل االختبار، يرجى االتصال ابلباحثني. 1
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