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الخصائص السيكومترية الختبار القدرة المكانية لثرستون من سن 11-7
باستخدام "نظرية االستجابة على البند"
عبيرعوض محمد معوض /معيد بقسم علم النفس
أ.د هشام عبدالحميد تهامي /أستاذ علم النفس الفسيولوجي
أ.د فؤاد محمد أبوالمكارم /أستاذ علم النفس البيولوجي
د .سمـاء حازم حسنى -مدرس اإلحصاء
(الملخص)
تهدف الدراسة الراهنة الي تعريب اختبار القدرة المكانية الفرعي من بطارية القدرات
العقلية األولية لثرستون من سن  22-7وفحص خصائص السيكومترية من صدق وثبات
علي عينة من تالميذ المرحلة األبتدائية بمحافظة بني سويف .باإلضافة إلي الكشف عن
الفروق بين الذكور واإلناث في األداء على اختبار القدرة المكانية.تكونت عينة الدراسة من
733تلميذا ً من الذكور واإلناث  .استخدم الباحث كالً من منحني خصائص البند باستخدام
النموذج اللوغاريتمي الثنائي ،معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار
وكذلك التحليل العاملي للكشف عن البناء العاملي لالختبار وأشارت نتائج الدراسة إلي :
● نتائج التحليل العاملي أفرزت ( )9عوامل تزيد قيمة الجزر الكامن لها عن الواحد
الصحيح وتفسر مجتمعة ما نسبة ( )48.829من التباين الكلي ويحتل العامل األول
قيمة جذر كامن بمقدار( )2.853بنسبة تفسير ( )10.568من التباين الكلى وهذا يدل
على وجود عامل سائد على العوامل األخرى يسمى بالعامل القدرة المكانية.
● وصل معامل ثبات االختبار بطريقة الفا كرونباخ إلي  2.0وبطريقة التجزئة النصفية
إلي  2.00وفي ضوء نظرية اإلستجابة علي البند وصل معامل ثبات األفراد إلي 2.0
ومعامل ثبات البنود إلي . 2.99
● أسفرت نتائج تحليل البنود عن أن عدد البنود الصالحة هي ( )02بندا ً ،وقد تراوحت
قيم بارامتر صعوبة البنود ( )bبين القيمتين ( )1.00، 1.02 -بمتوسط قدره ،)2.09
وإنحراف معياري قدره (  ، )0.03وتراوحت قيم بارامتر التمييز ( )aالبنود بين
القيمتين ()2.71 ،2.02-بمتوسط قدره ( ،)2.07وإنحراف معياري قدره ( ،)2.50
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وهذا يدل على أن قدرة بنود االختبار على التمييز بين المستويات المختلفة من القدرة
عالية .
● ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا ً بين الذكور واإلناث بين الريف والحضر في
األداء علي اختبار المكان الفرعي .
الكلمات المفتاحية :القدرة المكانية -نظرية االستجابة على البند.

مقدمة:
يهتتتم القتتائمون ببنتتاء االختبتتارات والمقتتاييس النفستتية إلتتى إنتقتتاء بنتتود عاليتتة الجتتودة
(1
لقياس هذه القدرات والسمات قياسا دقيقا ً وتسمى هذه العملية استم الخصتائص الستيكومترية
األساسية لالختبار باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والكمية (عتالم . )0222 ،متن هنتا
ظهتترت عديتتدا ً متتن المجلتتدات ،التتتي تناولتتت دور اإلحصتتاء فتتي البحتتوث النفستتية منهتتا كتتتاب
فردريتتتتك  Fredricونوفتتتتك  )2900( Novickبعنتتتتوان " النظريتتتتات اإلحصتتتتائية لتتتتدرجات
االختبارات العقلية "  ،والذى اشتمل على قوانين رياضية وإحصائية متقدمة لنظرية الدرجتة
الحقيقية لالختبار  ،وتغطيتة واستعة لنظريتة االستتجابة علتى البنتد ) (2التتي تمثتل اتجاهتا ً رئيستا ً
لتطوير المقاييس النفسية واالختبتارات التربويتة المقننتة فتي القترن الحتادي والعشترين (Kim-
( )o&Embretson,2010:113شتترين فتتاروق محمتتد : 0227،صتتـ . )5وبتتالرغم متتن اإلنتقتتادات
الموجه لنظرية القياس النفسي الكالسيكية) (3إال أن بعت البتاحثين نتوه إلتى أهميتة كتل منهمتا
في مراحل معينة أثناء بناء اإلختبارات وتطويرها ولذلك فعملية التكامل بينهما مهمة فتي بنتاء
وتطوير اختبار يتميز بدرجة عالية من الكفاءة (.)Develis,2010
نظرا ً لوجود تراث كبيتر متن االختبتارات والمقتاييس العقليتة التتي تتم تقنينهتا باستتخدام
األساليب القديمة؛ ونتيجتة للتقتدم المستتمرفي مجتال القيتاس النفستي والتربتوي (محمتد محمتود
عبد الوهاب  .)0 :0222،يمكن االستفادة من هذه النظرية الحديثة وما ينبثق عنهتا متن نمتاذج
متعتتددة باعتتادة تقنتتين تلتتك االختبتتارات القديمتتة بحستتلوب جديتتد يحقتتق الموضتتوعية ،ومتتن هتتذه
االختبارات اختبار المكان الفرعي متن بطاريتة اختبتارات القتدرات العقليتة األوليتة لثرستتون
من سن.22-7
تساؤالت الدراسة علي النحو التالي:
 .2ماهي الخصائص السيكومترية الختبار القدرة المكانية الفرعي من بطارية اختبارات
القدرات العقلية األولية لثرستون من سن  22-7عند تعربيها وتقنينها على أطفال
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محافظ ة بني سويف في نفس المرحلة العمرية باستخدام نظرية االستجابة على البند
؟
 .0هل توجد فروق بين الذكور واإلناث في األداء على االختبار القدرة المكانية الفرعي
عند تقنينها على أطفال محافظة بني سويف؟

أهداف الدراسة:
 تعريب اختبار القدرة المكانية الفرعي من بطارية اختبارات القدرات العقلية األولية
لثرستون الخاصة بالمرحة العمرية من 22:7سنة على أطفال محافظة بني سويف.
(1) The Psychometric Characteristics
(2) Item Response Theory
(3) Classical Test Theory

 الكشف عن الخصائص السيكومترية الختبار القدرة المكانية الفرعي بعد تعريبها
على محافظة بني سويف في ضوء نظرية االستجابة للمفردة من خالل -:
 استخراج مؤشرات الصعوبة و التمييز الخاصة اختبار القدرة المكانية واستخراج
دالالت الصدق الثبات الخاصة باالختبار .
 الكشف عن الفروق الفردية بين الذكور واإلناث في األداء على االختبارات الفرعية
لبطارية القدرات العقلية األولية القدرة المكانية الفرعي.

مفاهيم الدراسة واألطر النظرية المفسرة لها:
 -1تعريف الخصائص السيكومترية

:

وهى أبعاد القياس النفسي التي ينبغى أن تتوفر في االختبارات والمقاييس النفسية عند
إعدادها لكى تكون صادقة لقياس خاصية معينة  ،وتتمثل أهم الخصائص السيكومترية
للمقياس في صدق اإلختبار  Validityودرجة تمتعه بالثبات Reliability.
تحليل بنود اإلختبار
يذكر براون ( Brown )2972أن عملية بناء االختبار وتحليل بنوده تقوم على أساس من
االستنتاجات اإلحصائية والتوازن بين االعتبارات العلمية والنظرية  ،وبناءا ً على نتائج
عملية تحليل البنود يتم اتخاذ قرار حول اإلبقاء على البنود أو تعديلها أو حذفها  ،ويتم ذلك
عن طريق استخدام طريقة أو أكثر من هذه الطرق ( :تحليل البنود عن طريق صعوبة البند
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ومؤشرات التمييز  ،مؤشرات الثبات والصدق للبند ،المنحنيات الخاصة بالبنود ،التحليل
العاملى) .
ثبات المقياس

)(1

مفهوم الثبات :نسبة تباين الدرجة الحقيقة إلى تباين الدرجة المالحظة وتتراوح قيم معامل
الثبات) (2بين صفر 2 ،ويتم التعبير عنه بكسر عشري مثل معامالت االرتباط كلما اقتربت
من الواحد الصحيح دل ذلك على ثبات االختبار وبالتالى تزداد الثقة في الدرجات واالعتماد
عليها (.اسماعيل محمدالفقى،0225،ص . )39والتباين الحقيقي عبارة عن درجة الفرد
الفعلية عند قياس األداء في ظروف مثالية من الصعب تحققها  ،وقد نحصل عليها من خالل
إعادة اختبار نفس عدد كبير من المرات وتحت ظروف مشابهة ،ثم حساب متوسط الدرجة
للحصول على التباين الحقيقي(حمدان ممدوح . )335:0223،وتعدد الطرق التي تستخدم في
تقدير قيم معامل الثبات  ،إال أن الباحثة ستستخدم طريقة التجزئة النصفية  ،ومعادلة
ألفالكرونباخ وجميع هذه االجراءات تتطلب تطبيق االختبار مرة واحدة فقط ( Allen and
.)Yen,1979
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Test Reliability

)1

Coefficient of Reliability

)2

صدق المقياس

)(1

مفهوم الصدق  :يقصد به " أن يقيس االختبار فعالً ما أعد لقياسه" وتضيف آنستازى
أن صدق االختبار يهتم بماذا يقيس االختبار وإلى أي درجة من الكفاءة تقيسه كما يشير
الصدق إلى ما يمكن االستدالل عليه من درجات االختبار( .)Anastasi,1988هناك ثالث
طرق أساسية أو أنواع للصدق حددتها معايير النفسي والتربوي الصادرة عن الجمعية
األمريكية لعلم النفس  APAوالمجلس القومي األمريكي للقياس التربوي  NCMEوهم صدق
المحتوى ) ،(1الصدق المرتبط بالمحك )(2وصدق التكوين الفرضي أو المفهوم ) ، (3إال أن
آنستازي ( )Anastasiوكرونباخ ( )Cronbach,1990يذكرون أن هذه الطرق الثالثة ال
ينبغى التفكير فيهم كحنواع مختلفة للصدق  ،وإنما كحدلة متعددة عن مدى صالحية االختبار
في اتخاذ قرارات وإصدار أحكام معينة .وإعتمدت الباحثة في هذه الدراسة علي صدق
التكوين الفرضي فهو يهدف إلى تحديد التكوينات الفرضية التي يرجع اليها تباين األداء في
االختبارات  .ومن الطرق المستخدمة في حسابه أسلوب التحليل العاملي )(4وهو أسلوب
إحصائي يقوم على تحليل العالقات البينية بين مجموعة من المتغيرات وتفسيرها في شكل
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عدد أقل من المتغيرات تسمى باسم العوامل وتمثل تشبعات العوامل معامالت ارتباط بين
العامل واالختبار ( فؤاد أبو حطب وآخرون  ، 203:2999 ،قدري حفني  ،العارف باهلل
الغندور )03:2997،
 -2نظرية العوامل الطائفية لثرستون :
تعتبتتر نظريتتة ثرستتتون فتتي القتتدرات العقليتتة األوليتتة عتتام  2930أهتتم نظريتتة بتتين نظريتتات
العوامتتل الطائفيتتة حيتتث انصتتب اهتمتتام ثرستتتون علتتى االختبتتارات المستتتقلة  ،وتجميتتع هتتذه
االختبارات الفرعية كوستيلة للحصتول علتى أفضتل تقتدير للكفتاءة العقلية(فوقيتة عبتد الفتتاح ،
ستتليمان محمتتد ستتليمان  . )207 :0222،ولتتذلك اقتتترح تصتتنيفا ً للستتلوك إلتتى أربعتتة مستتتويات
وهو السلوك في أدنى مستويات الذكاء  ،المستوى األعلى نستبيا ً ( التذكاء اإلدراكتى ) ،التذكاء
التتتتذهنى  ،المستتتتتوى األعلتتتتى للتتتتذكاء ( التتتتذكاء التصتتتتورى )( ستتتتليمان الخضتتتترى الشتتتتي
،0222،صـ.)210
من هنا وضع ثرستون من جانبه تصورا ً خاصتا ً وصتف فيته النشتاط العقلتي المعرفتي  .بحنته
عبتتارة عتتن مجموعتتة متتن القتتدرات العقليتتة األوليتتة والمتمثلتتة فتتي :القتتدرة المكانيتتة  ،والقتتدرة
اإلدراكيتتة ،والقتتدرة العدديتتة وقتتدرة العالقتتات اللفظيتتة ،والقتتدرة علتتى التتتذكر ،وقتتدرة الطالقتتة
اللغويتتة ،وقتتدرة التفكي تر االستتتقرائى ،والقتتدرة اإلستتتاللية  ،وقتتدرة التفكيتتر االستتتنباطى(.عبد
التتترحمن ستتتليمان الطبتتترى :2999.ص ،23ستتتيد إبتتتراهيم علتتتى  : 0225،صتتتـ ،)30ولتتتذلك
استخدام منهج التحليل العتاملي واتضتح لته منهتا وجتود ستبة عوامتل مستتقلة نستبياًعن بعضتها
التتبع أستتماها بالعوامتتل األوليتتة (صتتباح العنيتتزات،0229،صتتـ . )07لتتذلك أكتتد ستتعد جتتالل
( ،0222ص)91على أهمية االختبارات التي تقيس العوامل األوليتة أو القتدرات الطائفيتة فتي
أنها تمكننا من معرفة نواحي القوة والضعف في قدرة الفرد ،بدالً من قياس الذكاء قتدرة عامتة
 .ولذلك تمكننا اختبارات القدرات من توجيه األفراد إلى المجاالت التتي تتصتل بهتذه القتدرات
والتي تمكن الفرد من النجاح فيها.
يقصد ثرستون باسم القدرات العقلية األولية  :بحنها تلك القدرات تتحد مع بعضها لتحدث
استعدادا ً ألى أداء عقلي معقد.
Test Validity

)1

فالقدرة العقلية العامة ليست سوى مزيج من القدرات األولية بنسب معينة ،وأن االستقالل في
القدرات العقلية هو استقالل نسبي وغير مطلق.
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 -3بطارية القدرات العقلية األولية لثرستون من سن 11-7
بتتدأت دراستتات التحليتتل العتتاملي المتعتتدد للقتتدرة العقليتتة فتتي عتتام ، 2930أدت بنتتا هتتذه
الدراسات إلى اكتشاف أكثر من عشتر قتدرات عقليتة مستتقلة وكتذلك قتدرات إضتافية  .ولتذلك
بتتدأ تطتتوير اختبتتارات القتتدرات العقليتتة األوليتتة علتتى أستتاس شتتامل متتن شتتحنه أن يتتؤدي إلتتى
سسلسسة كاملة من اختبارات قابلة للمقارنة  ،والتي تشتمل علتى كتل المستتويات العمريتة متن
مرحلة أطفال ما قبل المدرسة حتى سن الرشد و تنقسم اختبارات هذه البطارية إلى:
▪ بطارية القدرات العقلية األولية من  7- 5سنوات :وتقيس القدرة ( الحركية ،
السرعة اإلدراكية  ،المكانية  ،العددية  ،االستداللية ).
▪ بطاريةالقدرات العقلية األولية من  22 – 7سنوات :وتقيس قدرة
(السرعةاإلدراكية ،المعنى اللفظي ،المكانية ،العددية،ا الستداللية ) .
▪ بطارية القدرات العقلية األولية من  : 27- 22وتقيس قدرة (المعنى اللفظي،
طالقة الكلمة ،المكانية ،العددية ،االستداللية ).
اختيرت اختبارات بطارية القدرات العقلية األولية من سن  22 – 7من أكثرمن 222
اختبار ،وطبقت هذه االختبارات على عينة مكونة من  1711طفالً تراوحت أعمارهم بين 7
 20سنة ،وأخذت الدرجات الخام عند كل نصف عام ،ثم حولت الدرجات إلى العمر العقليالمكافئ .تمدنا اختبارات القدرات العقلية األولية بقياسات متنوعة لخمسة من مكونات الذكاء
تسمى باسم"القدرات العقلية األولية" هذه القدرات الخمسة قيل بحن لها قيمة عظيمة في
التوجيهات التعليمية في الصفوف االبتدائية المتوسطة وهذه القدرات هى :
.2قدرةالمعنى

اللفظىVerbal Meaning Ability :

وتشير إلى القدرةعلى فهم األفكار التعبيرية في الكلمات ،وهذه القدرة عادةهي
الوحيدة األكثرأهمية في إمكانيةالطفل في التعامل مع العمل المدرسي ،فالطالب الذين
يحصلون على درجات مرتفعة في قدرة المعنى اللفظي لديهم إمكانيات من السلوك التحثيري
في المواقف التي تستدعى وسائل اإلتصال القرائي لألفكار أو فهم التوجيهات الشفوية .
وتقاس قدرة المعنى اللفظي في اختبارات بطارية القدرات العقلية األولية لثرستون 22 – 7
سنة من خالل اختبارين وهما:
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أ – اختبارالكلمات اللفظية : VerbalWordsوهواختبارقرائي والتي يرمزله
بالرمز ،VWوفي هذا االختبار .
ب–اختبارالصور اللفظية  : Verbal Picturesوهواختبارغيرقرائي والت ييرمزله
بالرمز. VP
 .2القدرةالمكانية space ability :

وتشيرإلى القدرةعلى التخيل والتفكير فتي األشتياء فتي اتجتاهين أو ثالثتة  .وتظهتر فتي
النشتتاط العقلتتي التتذى يعتمتتد علتتى تصتتور األشتتياء بعتتد أن يتغيتتر وضتتعها المكتتانى .مثتتل أمثلتتة
التمارين الهندسية (محمد جاسم العبيدى  ،0222،صـ .)05وقد حددت البحوث أن هذه القتدرة
عند ثرستون تتضمن في الواقع قدرتين همتا (إدراك العالقتات المكانيتة والتصتور البصترى)،
وتقاس بواسطة اختبار( SpaceTest .فؤاد أبو حطب )20:2990،
 .3القدرةاإلستداللية

Reasoning Ability

وتشيرإلى القدرةعلى حالل مشاكل بمنطق من خالل التوقع والتخطيط ،فهى قدرة
مهمة لكل أفراد المدرسة ،وهى مهمة للفهم في مجاالت الرياضيات والعلوم وتقاس هذه
القدرة بواسطةاختبارين وهما:
أ – اختبارمجموعةالكلمات  Word-Groupingوهواختبارقرائي والتي يرمزله
بالرمز. RW
ب –اختبارمجموعةاألشكال Figure-Groupingوهواختبارغيرقرائي والتي يرمزله
بالرمز. RF
-1

قدرةالسرعةاإلدراكيةPerception ( perceptual – speed) Ability

وتشيرإلى القدرة على إدراك التشابهات واالختالفات بين األشياء بدقة تحتاج إلى
مهارات قرائية مثل القدرة على مسح الصفحة في البحث عن التفاصيل الدقيقة والتي
تعتمدعلى قدرة السرعة اإلدراكية  .ويقاس هذا االختبار بواسطة اختبارالسرعة اإلدراكية
والتي يرمز له بالرمز p.
 -5القدرة

العدديةNumber Ability

 | 7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

E-mail of the corresponding: jcps@art.bsu.edu.eg

مجلة الدراسات النفسية المعاصرة
Journal of The Current Psychological
Studies
ا .عبير عوض محمد معوض  ،أ.د هشام عبد الحميد تهامي ،أ.د فؤاد محمد أبو المكارم .)0202( .الخصائص السيكومترية
الختبار القدرة المكانية لثرستون من سن  22-7باستخدام "نظرية االستجابة على البند" مج ( )3ع... : .. ،)5( .
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتشير إلى القدرة على التعامل مع االرقام والمسائل الكميةالبسيطة بسرعة ودقة،
فالدرجة المرتفعة في هذه القدرة هي عامل هام في التنبوء بالتحصيل الحسابي في المدرسة،
وفي الصفوف العليا تكون هذه القدرة مهمة في العمل الحسابى والمحاسبة
،
والكاشير،والمبيعات
وتتكون المسائل الحسابية من رقم واحد أو رقمين أوثالثة ويقوم هذا االختبار على عملية
الجمع األرقام وكتابة الناتج (.)Thurstone,1954 :p182) (Pal & etal,2004
 -4نظرية اإلستجابة على البند:
تعددت المسميات التي أطلقت على نظريتة االستتجابة علتي البنتد مثتل نظريتة االختبتارات
المعاصرة  ،نظريتة منحنتى خصتائص البنتد ونظريتة الستمات الكامنتة ؛ ألن متغيترات قياستها
ليست ظاهرة بيانيا ً ولكن يتتم االستتدالل علتى تلتك المتغيترات متن ختالل إجابتات األفتراد عتن
بنتتود لهتتا عالقتتة بتتالمتغير موضتتع القيتتاس( . )Cagnone& Ricci,2005:211فهتتى وستتيلة مهمتتة
لتقييم صدق أدوات القياس  .وقتد اهتتم البتاحثون بهتا بستبب استتخدامها علتى نطتاق واستع فتي
تطتتتوير االختبتتتارات لماتقدمتتته متتتن أستتتاس جيتتتد فتتتي معالجتتتة البنتتتود وتصتتتميم االختبتتتارات
( )Yang&Kao,2014و كمتتا تقتتوم علتتى مجموعتتة متتن الفتتروض البتتد متتن تحققهتتا ،حتتتى يتتتم
استخدامها  .وال تعتمد في تقديرها لقتدرة الفترد علتى عتدد اإلجابتات الصتحيحة  ،وإنمتا تعتمتد
علتتى نمتتط إجابتتة الفتترد متتن ختتالل دالتتة رياضتتية قائمتتة علتتى نظريتتة االحتمتتاالت هتتى دالتتة
االستجابة للبند (شحتة عبد المولى. )217:0220،
وتفترض نظرية االستجابة على البند أن كل فرد يمتلك قدرا ً معينا ً من السمة أو القدرة
المراد قياسها  ،مما يؤثر على استجابته على بنود االختبار المصمم لقياس هذه القدرة أو
السمة وبالتالى فان إحتمال إجابة الفرد على أى بند من بنود االختبار إجابة صحيحة تكون
دالة لمتغيرين هما :
 المتغير المراد قياسه ( السمة Traitأو القدرة )Ability
 خصائص البند ( ) Item Characteristicوالتي تشمل على معامل الصعوبة ومعامل
التمييز وإمكانية التخمين .
مفاهيم نظرية اإلستجابة على البند
 .2بارامتر صعوبة البند  :Difficulty Parameterهو نقطة على متصل القدرة التي
يرمز لها بالرمز ( ) ،يكون عندها إحتمال اإلجابة الصحيحة ( Pمساويا ً ()2.5
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والقيمة النظرية لمعامل الصعوبة ()bتراوحت بين (∞ )-و(∞ )+أما القيمة العملية
تتراوح بين( .)3+، 3-
بتتارامتر التمييتتز : Discrimination Parameterهتتو قتتدرة البنتتد علتتى التمييتتز بتتين
المنخفضين والمرتفعين في القدرة التي يهتدف االختبتار إلتى قياستها  ،ويستاوى ميتل
المماس للمنحنى المميز للبند عند النقطة التي يكون عنتدها احتمتال اإلجابتة الصتحية
( )Pمساويا ً ( )2.5والقيمة النظرية لمعامتل التمييتز ()aتتتراوح بتين (∞ )-و(∞)+
أما القيمة العملية تترأوح بين( (baker,2018,brak,2001:p3) )0.0+، 0.0-
 .0بارامتر التخمين : Guessing Parameterهواحتمال إجابة الفرد على البند إجابة
صحيحة من خالل التخمين فقط  ،ويمثل نقطة تقاطع المنحنى المميز للبند مع
محور احتمال اإلجابة الصحيحة  ،والقيمة النظرية لمعامل التخمين ()cتتراوح بين
( )0و( )1أما القيمة العملية تتراوح بين ( .)2.35+، 2
افتراضات نظرية االستجابة على البند
 أحادية

البعد:

يقصد به أن تكون جميع بنود االختبار متجانسة  ،وأن هناك قدرة واحدة فقط هى التي
تفسر اداء الفرد في اإلختبار و تسمى بقدرة المشارك )،(Embreston & Steven ,2000ويتم
استخدام أسلوب التحليل العاملى للتحقق من أحادية البعد  ،الذى يبين وجود عامل واحد عام
مسيطريؤثرفي أداء المشاركين في االختبار وذلك من خالل حساب مصفوفة االرتباط بين
جميع متغيرات التحليل  ،واستخالص العوامل  ،ثم إجراء عملية التدوير لتعظيم التشبعات
على األبعاد المستخرجة (رجاء أبوعالم  .)302-059 :0229،فاذا كان هناك فرق كبير بين
قيمة الجذر الكامن للعامل األول وقيمة الجذر الكامن للعامل الذي يليه تحقق هذا االفتراض
كما توجد طريقة أخرى لتحديد العوامل  ،وهى الرسم البيانى لقيم الجزور الكامنة الناتجة عن
(رانيا ماهر:0222،
التحليل Scree Plotللتحكد من توزيع القيم eigen values
Lord,1980 )).،)00
 اإلستقالل الموضعى
يقصد به أن استجابات الفرد في االختبار تكون مستقلة إستقالالً إحصائيا ً عند مستوى
قدرة معينة  ،وأن ال تؤثر االستجابة بالسلب أو اإليجاب على استجابته لبند آخر .ويتحقق
ذلك االستقالل إذا كانت البنود المكونة لالختبارتمثل بعدا ُ واحدا ً أى تقيس قدرة أو سمة
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واحدة (صالح مراد و أمين سليمان .)0220،أى أن تقدير صعوبة البند ال يعتمد على
تقدير صعوبة البنود األخرى المكونة لالختبار)(Henson,1999:p14ويتم التحقق من هذه
االفتراض من خالل مؤشر المالئمة التقاربى 1والتباعدي ،وهى مؤشرات المالءمة
للمفردات ،بحيث إذا كانت إحصاءات المالئمة للمؤشرين متجاوزة حدود المالءمة يعنى
أنها شديدة ) (Hambleton& Jones,1993التشابه وغير مستقلة (دعاء احمد محمد :0221،
.)02
 منحنى خصائص البند
يعد منحنى خاصية البند من االفتراضات األساسيةالتي تقوم عليها نظرية االستجابة على
البند أحادية البعد  ،فهو عبارة عن دالة رياضية تربط بين احتمال اإلجابة على البندإجابة
صحيحة وبين قدرة المفحوص التي يتم قياسها بواسطة بنود االختبار
) (Chermahinietal,2012:p179وهى دالة انحدار غير خطية وتحخد هذه الدالة شكل حرف
) (Sويختلف شكل هذه الدالة باختالف نماذج االستجابة للمفردة تبعا ً لعدد البارامترات التي
تهدف لقياسها )عبد الناصر عبد الحليم .)72 :0227 ،
وتتفق نماذج نظرية االستجابة على البند أحادية البعد في وجود منحنى خاصتية البنتد ،اإل
أنتته يختلتتف متتن نمتتوذج إلتتى آختتر بتتاختالف عتتدد البتتارامترات التتتي يتتتم نمتتذجتها فتتي صتتيغة
رياضية احتمالية ( .)Spencer,2004:22ومنحنى خاصية البند في النموذج اللوغتاريتم الثنتائي
البتتتارمتر يختلتتتف فتتتي موقعهتتتا علتتتى متصتتتل القتتتدرة وكتتتذلك فتتتي ميلتتته (معامتتتل التمييتتتز)(
.(Kline,1993:p65
 التحرر من عامل السرعة
يقصد به أن عامل السرعة ال يلعب دوراَفي استجابة المفحوص على مفردات االختبار
وأن فشل المفحوص في اإلجابة يرجع إلى االنخفاض في قدراتهم وليس لتحثير السرعة على
اإلجابة ،ويتم معرفة إذا كان عامل السرعة مؤثرا ً في اإلجابة من خالل معرفة عدد األفراد
الذين لم يتمكنوا من إجابة جميع المفردات في الوقت المتاح( مايا ابراهيم )19 :0222،
نماذج نظرية االستجابة على البند
تتكون نظرية االستجابة على البند من عدة نماذج وهى نماذج رياضية احتمالية  ،تقوم
على فكرة رئيسية أنه يمكن التنبؤ بحداء الفرد على البند باستخدام خواص هذا البند والسمات
التي يقيسها االختبار ،فهي تحدد العالقة بين أداء الفرد على االختبار ،والذي يمكن مالحظته
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بصورة مباشرة وبين مجموعة السمات التي تكمن وراء هذا األداء( هبة إبراهيم محمد
 . )000:0222،وتنقسم هذه النماذج على أساس المتغير المراد قياسهاإلى نماذج أحادية
البعد Unidimensionalأو نماذج متعددة األبعاد Multidimensionalتبعا لعدد القدرات التي
يقيسها االختبار ( صالح الدين محمود عالم .)092:0220،ويعتمد اختيار النموذج المناسب
لتحليل البيانات على تحقق افتراضات النموذج ،وطبيعة المفردات وعددها وحجم العينة
المستخدمفي تقدير بارامترات البند ،إال إن طبيعة البيانات هي الموجه األول الختيار
النموذج المناسب.

البحوث والدراسات السابقة-:
المحوراألول : :الدراسات التي تناولت الخصائص السيكومترية الختبار المكان الفرعي من
سن  22-7في ضوءالقياس الكالسيكي
دراسة "أتــيـلـجــان"( ) Atilgan,2005والتي هدفت إلى فحص الصدق البنائي للنسخة
المعربة إلى اللغة التركية من اختبار القدرات العقلية األولية للمرحلة العمرية  22-7سنة
لثرستون من قبل مدرية وزارة التربية الوطنية لخدمات التوجيه واإلرشاد التربوي الخاص
عام  ، 0222وصل عدد البنود في نهاية عملية التكيف إلى  202بندا ً من أصل  050بندا ً
لالختبار األصلي لثرستون  .وتحديد إذا كان االختبار يتكون من خمسة أبعاد لقياس
القدرات( المكانية ،قدرة اللغة ،التمييز ،االستدالل ،مساحة الشكل) ،وسبعة اختبارات كما
كان يعتقد .شملت عينة الدراسة على  1251طالبا ً من طالب صفوف المرحلة االبتدائية من
الصف األول حتى الصف السادس االبتدائي ،تراوحت أعمارهم بين  20-7سنة حسب
الباحث كال من معامل االرتباط الرباعي والتحليل العاملى بطريقة الفارامكس .وأشارت
النتائج إلى أن اختبار القدرات العقلية األولية  22-7سنة ليس لديه تشبع عاملي كافي للعامل
المتوقع لبع بنود االختبار الفرعي ،في التحليل العاملى الذي تكرر أربع مرات تم حذف
البنود غير المالئمة أو الفاسدة مما أدى إلى ارتفاع الصدق البنائي في نهاية المرحلة الرابعة
وتم العثور على أربعة عوامل ذات داللة تفسر  70.95%من التباين الكلى .هذه العوامل هى
عامل ال قدرة اللغوية ويقاس باالختبارات اآلتية (اختبار المفردات اللفظية مكون من 32بنداً،
اختبار الصور مكون من 25بنداً ،اختبار مجموعة الكلمات مكون من  02بندا ً ) ،عامل
القدرة المكانية يقاس بواسطة ( اختبار مساحة الشكل الفرعي في المكان يتكون
من22بنود)،عامل القدرة التمييزية يقاس بواسطة (اخبيار التمييز يتكون من  25بندا ً )عامل
القدرة العددية أو االستداللية يقاس بواسطة اختبار الحساب يتكون من  32بنداً).
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كما أوضحت دراسة "ديخـوسر " و"مـاير ")( Dickhauser & Meyer ,2006عن الفروق
بين الجنسيين في قدرة الرياضيات لدى عينة الدراسة من األطفال مكونة من  322طفالً
(الذكور،=259اإلناث =، )250تراوحت أعمارهم بين  9-0سنوات كمااشتملت العينة
أيضاعلى  22من المدرسين (7إناث  3 .ذكور ) تراوحت أعمارهم بين ( )51- 07من
الذين التقل خبرتهم عن  0سنوات  .طبق الباحث عليهم مجموعة من األدوات وهى بطارية
القدرات العقليةاألولية لثرستون النسخةاأللمانية لـ"كيملير )،" (Kemmler 1969استبيانات
خاصة بالمعلم لتقييمهم لقدرة الطفل الخاصة بالرياضيات،استبيانات خاصة
بالطالب،االستبيان األول يستخدم لتقييم صفات النجاح والفشل في الرياضيات،االستبيان
الثاني يشيرفيه األطفال إلى تصورهم حول تقييم المعلمين لقدراتهم في الرياضيات.واستخدم
الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية وهى معامالت ارتباط بيرسون ،تحليل التباين
وأشارت النتائج إلى :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث فيمايتعلق بصفات
النجاح والفشل في قدرة الرياضيات دالةعندمستوى  2.25لصفات النجاح وعند مستوى اقل
من  2.25لصفات الفشل ،اليوجد تحثير دال للجنس في األداءعلي اختبارالقدرات العقلية
األولية لثرستون ولكن االختبارالفرعي الوحيد وهو اختبارمجموعات األشكال أشارت النتائج
إلى أنه له تحثيرهامشي دال للجنس ممايعكس نوعا ً من األداء المرتفع لإلناث مقارنة بالذكور،
يوجد ارتباط سلبي قوى بين الدرجة الكلية على اختبارالقدرات العقلية األولية ودرجات
الرياضيات وتشير االرتباطات السالبة في الحقيقة في ألمانياإلى األداء المرتفع.
وعلى المستوى المحلي أجرى "عدنان سليم عابد " ) ،(1996دراسة هدفت إلى تقصي
تطويرالقدرة المكانية لدى التالميذ في المرحلة االبتدائية بارتقاء المستوى التعليمي
(الصفوف الثاني،الثالث،الرابع ) االبتدائي .وبيان أثركل من متغير مستوى التحصيل في
الرياضيات (مرتفع ،متوسط  ،متدني ) ومتغيرالجنس (ذكور،إناث ) وذلك في القدرة
المكانية لدى التالميذ .وشملت عينة الدراسةعلى  532تلميذا ً وتلميذه ،موزعين على 29
شعبة من شعب الصف الثاني والثالث والرابع االبتدائي في  0مدارس حكومية في األردن
.استخدم الباحث كالً من المتوسطات واالنحراف المعياري ،تحليل التباين الثالثي (way 3
، )anovaوفق التصميم العاملى ، 3*3*0اختبار نيومان كولز في إجراء المقارنات البعدية
لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيا بين متوسطات كل من متغيرالمستوى التعليمي
للتالميذ،ومتغيرمستوى التحصيل لديهم  .طبق الباحث في هذه الدراسة اختبارالعالقات
المكانية لثرستون ،وهوأحداختبارات القدرات العقلية األولية الصادرعن مؤسسةالبحوث
العلمية في الواليات المتحدةاألمريكيةعام  .2973قام الباحث بترجمة هذا االختبارإلى
اللغةالعربية وحسب الباحث قيم معامالت الثبات على مجموعة من التالميذ تمثل  3شعب
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لكل من الصفي الثاني والثالث بواقع (شعبتين اثنين للذكور،وشعبة واحدة لإلناث) وبلغ
عددالطالب في الصف الثاني  72طالب وفي الصف الثالث ، 70أماالصف الرابع
فقداختيرت له شعبتان إحداها للذكور و األخرى لإلناث وبلغ عددهم  02طالباًواستخدم
الباحث معامل ألفاكرونباخ في حساب ثبات االتساق الداخلي .وأشارت النتائج إلى تراوحت
قيم معامالت الثبات للصفوف الثاني والثالث والرابع ولمجموعة عينة الدراسة الكلية الختبار
العالقات المكانية لثرستون المعرب إلى اللغة األردنية بين ( ،)2.01، 2.70وجود فروق
دالة إحصائيا ًبين متوسطات درجات التالميذ في قدراتهم المكانية تعزى إلى كل من
مستوياتهم التعليمية،ومستوى تحصيلهم في الرياضيات ،وجنسهم  .وجود فروق ذات
داللةإحصائيا ً بين متوسط درجات التالميذ في اختبارالقدرة المكانية باختالف جنسهم لصالح
الذكور.
فقد قامت "ميرفت عبدهللا"( ) 0220بدراسة هدفت إلى إعادة تقنين اختبارالقدرات العقلية
األولية للتحقق من مدى مالءمته وصالحيته في صورته العربية وبشكلها لحالي على
البيئةالمصرية في الوقت الراهن من خالل حساب الخصائص السيكومترية له من صدق
وثبات ومعايير وذلك لكل قدرة من القدرات الخاصةالتي يقيسهااالختباربعد تعديل محتواه بما
يتالءم مع المفاهيم السائدة في المجتمع في البيئة الثقافية على عينه عددها  2590طلباًوطالبة
من طالب الصف الثاني اإلعدادى وحتى الصف الثالث الثانوي ومن الريف والحضرالذين
تراوحت أعمارهم بين  27-23عاما من القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية ،وراعت الباحثة
في العينة التماثل والتنوع في المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي استخدمت مجموعة
من األدوات وهى (اختبار القدرات العقلية األولية لثرستون (ترجمة وتقنين احمد ذكى صالح
) ،استمارة استطالع رأى الطالب حول اختبار القدرات العقلية
األولية،الصورةالمعدلةالمقترحة من قبل الباحثة  .واستخدمت الباحثة كالً من
(المتوسطات،االنحرافات المعيارية ،معامالت االرتباط  ،معامالت الصعوبة ،معامالت
التمييز،التحليل العاملى )،وأشارت النتائج إلى أن معامالت الصعوبةالختبارمعاني الكلمات
تراوحت بين( ، )2.70، 2.30كماتراوحت معامالت الصعوبة لإلدراك المكاني بين (2.33
، )2.72،أمااختبار االستدالل فتراوحت بين( )2.05 ، 2.33في حين ترأوحت معامالت
صعوبة االختبار العددي بين ( )2.90، 2.03وهى معامالت صعوبة مقبولة .أما فيما يخص
قيم معامالت التمييز فقد تراوحت بين ()2.0، 2.0مما يعنى أن مفردات االختبار جيدة
ومميزة .وباإلشارة إلى معامل الثبات باستخدام طريقة ألفاكرونباخ لكل اختبار من
االختبارات الفرعية وصل إلى (اختبارمعاني الكلمات=، 2.90اختبار اإلدراك
المكاني=، 2.90اختباراالستدالل= ، 2.90العدد =.)2.97كما وجدت فروق بين مجموعات
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الدراسة في الفئات العمرية ترجع إلى تمايز العمر،مما يؤكد أن الذكاء ينمومع التقدم في
العمر  .باإلضافة إلى أن جميع معامالت االرتباط بين كل مفردة بالعامل الخاص بهاوأيضا ً
معامالت االرتباط بين العوامل األربعةالختبارالقدرات العقلية األولية دالةعندمستوى 2.22
.
وبنفس الهدف قام" تشاو "بدراسة ( Chau (2000أهتمت بفحص الخصائص السيكومترية
(الصدق التقاربى،الثبات ) للنسخةالصينية من اختبارالقدرات العقلية األولية لثرستون شملت
عينة الدراسة  123من الراشدين الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين  12عاما فما فوق في
مدينة هونج كونج الصينية ،وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط ايجابي بين مقياس
القدراتالعقلية األولية لثرستون واستبيان القصيرللحالة النفسية وهى معامالت صدق تقاربي
مقبولة  .بينما وصل معامل ثبات االتساق الداخلي باستخدام ألفاكرونباخ إلى 2.9
وهومعامالت ثبات ممتاز أما فيما يتعلق بمعامالت الثبات لكل اختبارمن االختبارات
الفرعية المكونة للمقياس فكانت كاآلتي:اختبار المعنى اللفظي(،)2.92اختباراالستدالل
االستقرائي (،)2.92اختبار طالقة الكلمة ( ،) 2.95اختبارالعالقات المكانية ()2.95
،اختبارالمهارة العددية .)2.95(.
وفي دراسة" مروان أحمد"()0222عن الكشف عن العالقة المحتملة بين األداءعلى اختبار
التخيل العقلي من إعداد روالندبجوى واألداء على اختباراإلدراك المكاني الفرعي منبطارية
القدرات العقلية األولية ألحمد ذكى صالح ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث في األداء
على االختبارين .أجريت الدراسةعلى عينة بلغ عددها  231طالباًوطالبة من طالب الفرقة
الثالثة والخامسة المسجلين للعام الدراسي  0220- 0225بكلية الهندسة جامعة دمشق .
أجرى الباحث دراسة استطالعية على عينة عددها  05طالباًوطالبةمن طالب كلية الهندسة
الميكانيكية لحساب صدق وثبات األدوات المستخدمة بفاصل زمني  25يوم بين التطبيق
األول والثاني توصلت النتائج إلى أن معامل ثبات اختبار التخيل العقلي إلى  ، 2.00ومعامل
الصدق الذاتي إلى  2.00والذى يساوى الجذرالتربيعى لمعامل الثبات  .بينما وصل معامل
ثبات اختبار اإلدراك المكاني إلى ، 2.72ومعامل الصدق الذاتي إلى  2.03والذى يساوى
الجذر التربيعى لمعامل الثبات .كما أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات األداءعلى اختبارالتخيل العقلي ومتوسط درجات األداءعلى
اختباراإلدراك المكاني لدى أفرادعينةالبحث  .كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط درجات األداء لدى الذكور واإلناث على اختبار اإلدراك المكاني لصالح الذكور
بينمالميكن هناك فروق بين الذكور واإلناث في متوسط درجات األداءعلى اختبارالتخيل
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العقلي  .التوجدفروق في متوسط درجات األداءعلى اختبارالتخيل العقلي ومتوسط درجات
األداءعلى اختباراإلدراك المكاني.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت الخصائص السيكومترية لبطارية القدرات العقلية
األولية لثرستون في ضوء نظرية االستجابةعلى البند:
أجرى محمد منصور وأمين صبري (  )0227دراسة هدفت إلىاعادة تطوير اختبار القدرات
العقلية األولية لثرستون (تعريب احمد ذكى صالح) باستخدام نظرية االستجابة للمفردة
(نموذج التقدير الجزئي )على عينة من طالب المرحلتين المتوسطة و الثانوية بلغ عددها
 0579طالبا ً 302من طالب المرحلة المتوسطة  337من طالب المرحلة الثانوية واستخدم
الباحث التحليالت الخاصة ببرنامج  0222 RAMوأشارت النتائج إلىاختالف تدريج
الصعوبة األصلي لالختبار عن تدريج الصعوبة باستخدام نموذج التقدير الجزئي بعد إعادة
ال مقاييس الفرعية له  .كما أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام نموذج
تطويره في بع
التقدير الجزئي للمفردة في مجال تطوير االختبار أدى إلى تطويره بشكل أكثر فاعلية
وكفاءة مما جعل خصائصه السيكومترية مرتفعة أدت إلى تصنيف الشرائح العمرية المختلفة
وفقا ً للقدرة المستهدف قياسها من االختبار وظهر ذلك بوضوح في دوال المعلومات الخاصة
باالختبار ككل واالختبارات الفرعية األربعة التي يتكون منها االختبار مما يؤدى إلى
استخدام االختبار بصورة أكثر فاعلية وموضوعية وقبول النتائج التي يسفر عنها بدرجة
أعلى من الثقة.
المنهج واإلجراءات
استخدامت الدراسة الراهنة المنهج غيرتجريبتى" التذى يستعى إلتى استكشتاف العالقتات بتين
المتغيرات  .وكتذلك المتنهج الوصتفي المقتارن الكشتف عتن الفتروق بتين التذكور واإلنتاث فتي
األداءعلى اختبار المكان الفرعي من بطاريةالقدرات العقليةاألولية.
ثانيًا :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من  733طالباًمن طالب المدارس اإلبتدائية (مدارس حكومية) من
محافظة بنى سويف ،شملت الفرق الدراسية من الصف الثانى حتى الصف السادس اإلبتدائي
.وقد حرصت الباحثة على تمثيل العينة من الجنسين (  )120ذكر بنسبة ، %57و()325
أنثى بنسبة  ، %13تراوحت أعمارهم الزمنية من (7سنوات إلى 20سنة) ،بمتوسط حسابي
قدره ( )22.22بانحراف معياري قدره ( .)2.12وقدتم اختيار جميع أفرادالعينة بحيث تمثل
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مراكزمحافظة بنى سويف ،هذه المراكز هى ( بنى سويف ،إهناسيا ،ببا ،الفشن ،الواسطى)
.
جدول ( ) 2 -2توزيع أفراد العينة حسب النوع وموطن اإلقامة وأسماء المدارس.
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59
79

%21.1
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ثالثًا :أدوات الدراسة
اختبار القدرة المكانية الفرعي من بطاريةاختبارات القدرات العقليةاألولية لثرستون من
سن. 22-7
هو أحد االختبارات الفرعية من بطارية القدرات العقلية األولية لثرسنون عام  2910يقيس
هذا االختبار القدرة المكانية  space ability :تقاس هذه القدرة باختبار  space testوالتي يرمز
له بالرمز Sيعطى للمفحوص خمسة اشكال الشكل األول على اليمين هو جزء من مربع
وواحد من األشكال األربعة األخرى يكمل شكل المربع والمطلوب من المفحوص وضع
عالمة على الحرف الذى أمام الشكل المكمل للمربع.
مثال
( أ)

عدد البنود = 32بند أول  3بنود تدريبية
معامل ثبات النسخة األجنبية

(ب)

(ج)

زمن االختبار = 7

(د)

دقائق.

لالختبار:

تم حساب معامالت ثبات اختبار المكان الفرعي  Space testمن بطارية  22-7 PMAعلى
عينة مكونة من  525تلميذا ً تراوحت أعمارهم بين (  )9.5 : 9سنة و استخدم الباحث معامل
كودر_ رتشاردسون  02-Kفي حساب ثبات االختباروكان معامل الثبات  . S= 0.78كما
أوضحت دراسات العالقات بين اختبارات بطارية القدرات العقلية األولية من سن ، 22-7أن
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هذه القدرات أكثر إستقالالً مع تقدم العمر لذلك فاالرتباطات الداخلية بين عوامل البطارية
األعلى إستقالالً كانت في بطارية األعمار من سن  ، 7-5بينما كانت متوسطة في االستقالل
في بطارية األعمار من سن 22-7و أقل استقالالً في المستوى العمرى من  27-22سنة .
تكونت عينة الدراسة من  157طفالًفي الصف الرابع االبتدائى .
N

P

R

Rf

Rw

S

V

Vp

Vw

test

0.096

0.373

0.404

0.447

0.260

000

0.235

0.257

0.175

S

ثانيًا :إجراءات ترجمة وتعريب اختبار القدرة المكانية الفرعي من بطارية القدرات
العقليةاألولية لثرستون من سن .22-7
● تعد االختبارات المعربة اختبارات موثوقة إذا تكافحت الصورتان األصلية والمعربة
ويمكن التحكدمن ذلك بطريقة الترجمة العكسية من اللغة اإلنجليزيةإلى اللغة العربية
والعكس صحيح ،ثم عرض المقياس المترجمة للغة العربيةعلى مجموعة من
المتخصصين في الترجمة .
● تم تحكيم الالختبار من قبل مجموعة من المتخصصين من أساتذة قسم علم النفس
بكليةاألداب جامعة بنى سويف وذلك بهدف التحقق من سالمةالترجمة ومالئمة بنوده
وتحديد اإلجابة الصحيحةعلى كل بند  .وتكون عددالمحكمين من خمسة محكمين
لتحديد نسبة االتفاق على اإلجابة الصحيحة . .فقد تراوحت نسب اإلتفاق بين (%02
 . )%222● طباعةالنسخة العربية لالختبار في صورتها النهائية المالئمة للبيئة في محافظة بني
سويف.
إجراءات التطبيق الفعلى
● استغرقت الباحثة مايقرب من  3أشهر في القيام بعملية التطبيق بواقع أسبوعين لكل
مركز من مراكز المحافظة بعد الحصول علي الموافقات الخاصة بالتطبيق  .شملت
المدارس على مدارس القرى ومدارس المركز بحدأدنى مدرستين داخل كل مركز.
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● قبل البدء في عملية التطبيق تخصص وقت حوالى  22دقائق لشرح كيفية اإلجابةعلى
اختبار المكان من خالل البنود التدريبية حل و التحكيدعلى تدوين بياناتهم من حيث
االسم والعمر و الصف الدراسى
● اختيرت عينة األطفال بطريقةعشوائية وأجري التطبيق إمافي مكتبة المدرسة أوداخل
الفصول الفارغة .
● وقت التطبيق في تمامالساعةالتاسعة أو العاشرة صباحابالمدرسة .
مع حل البنود التدريبة الخاصة بكل اختبار المكان مع الطالب.
سا :أساليب التحليل اإلحصائي
خام ً
● والمتوسطات واالنحرافات المعيارية واإلحصاءات الوصفية األخرى لوصف
العينة.
● استخدام أسلوب التحليل العاملى االستكشافي للكشف العوامل المكونة
الختبارالمكان والبنود ذات التشبعات العاملية على كل عامل  .ويتم إعتمادالعالقة
التي تقدرب  2.3فحكثر كما يتم حساب تجانس المقياس باستخدام التحليل العاملى
دون تدويرالمححور،على أساس أن البنودالتي يحقق كل منها قيمة تشبع على
العامل األول فقط تقدر بـ 2.35
● استخدام منحنى خصائص البند لحساب معامالت الصعوبة والتمييز لبنود
االختبار .
● استخدام معامل الفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات اختبارات بطارية
القدرات العقلية األولية.
● اختبار "ت" للمجموعات المستقلةالختبار داللة الفروق بين مجموعتي
الذكورواإلناث.
نتائج الدراسة
المحور األول  :تحليل بنود اختبار القدرة المكانية الفرعي من بطارية  PMATمن خالل
منحنى خصائص البند والتحليل العاملى لإلختبارات من خالل برنامج  21.STATA Vفي
-:
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أ -حساب معامالت الصعوبة والتمييز.
البنود )(ICC
ج .رسم منحنى خاصية األختبار ككل)(TCC
للبنود )(IIF
ه .رسم منحنى دالة المعلومات اإلختبار

ب .رسم منحنى خصائص
د .رسم منحنى دالة المعلومات

(TIF).

– منحنى خصائص البند
وتهدف هذه الخطوةإلى تحليل البنو د داخل اختبار القدرة المكانية بحستخدام منحنى
خصائص البند وذلك لتحديد معامالت الصعوبة والتمييز والتخمين ومدى مالئمة البند لقياس
القدرة المستهدفة من خالل مستوى داللة كل بند ويزيد مستوى الداللة تحكيد من شكل
المنحنى الذى يمثل العالقة بين إجابة المشارك إجابة صحيحة على بنود االختبار وبين القدرة
التي يهدف االختبار لقياسها:
اختبار المكان
أ – منحنى خصائص البند ( النموذج اللوغاريتمى الثنائى )
البند

م

1

بند

رقم4

2

بند

رقم5

3

بند

رقم6

4

بند

رقم7

5

بندرقم8

معاماللتمييزDiscrim
) (a
معاماللصعوبة Diff
) (b
1.528
A
-0.684
B
0.762
A
-1.054
B
1.404
A
-1.056
B
1.736
A
-1.048
B
0.952
A
-0.4606
B

قيمةZ

قيمة
P>Z

7.58
-6.32

0.000
0.000

6.35
-6.00
7.69
-9.40
7.42
-10.51
7.45
-4.44

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الحكم
على
البند
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رقم 9

6

بند

7

بندرقم10

8

بندرقم11

9

بندرقم12

10

بندرقم13

11

بندرقم14

12

بندرقم15

13

بندرقم16

14

بندرقم17

15

بندرقم18
رقم19

16

بند

17

بندرقم20

18

بندرقم21

19

بندرقم22

20

بندرقم23

A
B
A

0.423
-1.001
0.6303

4.28
-3.52
5.85

0.000
0.000
0.000

B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

-0.723
-0.604
-4.212
0.6129
1.6700
1.309
-0.115
0.0455
-31.888
0.232
4.0637
0.6938
1.863
0.1048
15.98
-0.117

-4.33
-3.51
-3.87
5.30
5.45
8.27
-1.53
-0.40
-0.40
2.29
2.30
5.53
5.98
0.85
0.85
-1.21

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.126
0.690
0.690
0.022
0.022
0.000
0.000
0.396
0.394
0.226

B
A
B
A
B
A
B
A

-6.575
0.2644
2.814
0.3038
3.409
0.2993
1.504
0.377

-1.21
2.67
2.64
2.88
2.92
3.09
2.82
3.04

0.227
0.008
0.008
0.004
0.004
0.002
0.005
0.002

B
A
B

4.285
0.651
1.608

3.15
5.50
5.69

0.002
0.000
0.000
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بندرقم24

22

بندرقم25

23

بندرقم26

24

بند

رقم27

25

بند

رقم28

26

بندرقم29

27

بندرقم30

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

0.351
2.688
0.424
2.822
0.369
0.236
0.628
-0.118
0.446
3.940
0.671
2.0388
0.755
-0.839

3.34
3.37
3.72
3.85
3.68
1.10
5.63
0.92
3.40
3.59
5.27
5.73
6.13
-5.31

0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.272
0.000
0.359
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

 _Aحساب معامالت الصعوبة والتمييز لبنود اختبار المكان .
تم استخدام النموذج ثنائى البارامتر في حساب معامالت الصعوبة والتمييز لبنود اختبار
المكان المكون من (  )32بندا ً إال أن ( )07بندا ً فقط هى التي يتم تحليلها إحصائيا ً ألن البنود
الثالثة األ ولى هى بنود تدريبية  ،وأسفرت نتائج التحليل عن عدم مالئمة ( )0بنود من
بنود اإلختبار الفتراضات النموذج ألن قيمة  P>Zلهذه البنود دون مستوى الداللة  2.52من
إجمالى ( )07فحصبح عدد البنود ( )02بندا ً  ،وقد تراوحت قيم بارامتر صعوبة البنود( )bبين
القيمتين ( )1.00، 1.02 -بمتوسط قدره  ،))2.09وإنحراف معياري قدره (  ، )0.03وهذا
يدل على إتساع مدى القدرات التي يغطيها االختبار بدءأ من المستوى المنخف من القدرة
وحتى بداية المستوى المرتفع من القدرةوتراوحت قيم بارامتر التمييز ( )aالبنودبين القيمتين
()2.71 ، 2.02-بمتوسط قدره(،)2.07وإنحراف معياري قدره (  ،)2.50وهذا يدل على
أن قدرة بنود االختبار على التمييز بين المستويات المختلفة من القدرة عالية ويؤكد على ذلك
(( 0Georgiev,2008,pبحن قيم بارامتر التمييز إذا تراوحت بين ( ( 2.31 ، 2.01فان قدرة
هذه البنود تكون متوسطة .إال انها زادت عن هذه القيمة .
 _ Bرسم منحنى خصائص البند ) (ICCلكل بند من بنود اختبارالمكان.
 _ Cرسم منحنى خاصية

ااختبارككل (TCC).
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رسم منحنى دالة المعلومات بنود إختبار

المكان(IIF).

 _ Eرسم منحنى دالة المعلومات اختبار

المكان(TIF).

ب– حساب الصدق
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 . 2صدق اإلتساق الداخلى :لحساب صدق االتساق الداخلي للبنود تم إيجاد معامالت
االرتباط بين درجات األفراد على البنود ودرجاتهم الكلية على اختبار المكان باستخدام
معامل ارتباط بيرسون والجدول (  ) 0-1يوضح اآلتى:
معامالت ارتباط البند بالدرجة الكلية على اختبار المكان
رقم
م
البند
1
البند4
2
البند5
3
البند6
4
البند7
5
البند8
6
البند9
 7البند10
 8البند11
 9البند12
 10البند13
 11البند 15

معامل
االرتباط
0.50
0.40
0.45
0.51
0.44
0.30
0.40
0.550.34
0.52
0.23

مستوى
الداللة

م

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

رقم
البند
البند16
البند20
البند21
البند22
البند23
البند24
البند25
البند28
البند29
البند30

معامل
االرتباط
0.33
0.30
0.30
0.30
0.34
0.30
0.30
0.3
0.40
0.40

مستوى
الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يالحظ من الجدول ا لسابق أن قيمة معامل االرتباط بين درجة البند في االختبار والدرجة
الكلية على اختبار المكان باستخدام معامل بيرسون تراوحت بين () 2.50 ، 2.03
وجميعها معامالت ارتباط منخفضة وموجبة ودالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()2.222
مما يوفر دليالً على فاعلية بنود االختبار ،حيث تقيس هذه البنود ما يقيسه االختبار.
. 0الصدق العاملى دون تدوير للمحاورالختبار المكان
جدول () الجذور الكامنة لعوامل االختبار المكان
رقم

الجذر الكامن

نسبة التباين المفسر

العامل Component
Number

Initial
Eigenvalues

of Variance %

نسبة التباين التجميعى
Cumulative %
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.853
1.817
1.496
1.284
1.236
1.222
1.160
1.111
1.004

10.568
6.731
5.542
4.756
4.578
4.528
4.295
4.115
3.717

10.568
17.299
22.841
27.597
32.176
36.703
40.998
45.113
48.829

يتضح من الجدول السابق أن نتائج التحليل العاملي أفرزت ( )9عوامل تزيد قيمة الجزر
الكامن لها عن الواحد الصحيح وتفسر مجتمعة ما نسبة ( )48.829من التباين الكلي ويحتل
العامل األول قيمة جذر كامن بمقدار( )2.853بنسبة تفسير ( )10.568من التباين الكلى
ويتضح ذلك من التوزيع البيانى  Scree plotلقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار ،
حيث يتضح استقرار قيمة الجذر الكامن بعد العامل األول تقريبيا ً وهذا يدل على وجود عامل
سائد على العوامل األخرى يسمى بالعامل العام كما في الشكل اآلتي:
يوضح الشكل ) ( قيم الجذور الكامنة الختبار المكان.

فحكثر على العامل األول  2.35يوضح الجدول() اآلتى البنود ذات التشبعات
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م

البند

قيمة
على
األول

التحميل م
العامل

البند

1
بند 1
2
بند5
3
بند6
4
بند7
5
بند32
بند8
يتضح من الجدول السابق أن عدد البنود التي تشبعت على العامل األول هى ( )22بند من
أصل( )07بندًبدون البنود التجربية  ،وقد تم حذف البنود ذات األرقام اآلتية لعدم تشبعها على
العامل األول بمقدار  2.35فحكثر وهى (-02-02-29-20-27-20-25-21 -20 -22 –9
.)09-00 –00-05-01-00
0.474
0.374
0.521
0.501
0.460

6
7
8
9
10

بند10
بند13
بند23
بند27

قيمة
على
األول

التحميل
العامل

0.350
0.552
0.340
0.402
0.455

خالصة القول
بناءا ً على التحليل العاملي تم حذف البنود التي يقل تشبعاتها على العامل األول بدون تدوير
عن  2.35ومن ثم  ،تم حذف البنود (-00-02-02-29-20-27-20-25-21 -20 -22 –9
 ) 09-00 –00-05-01أما باستخدام منحنى خصائص البند فتم حذف البنود التي لم يتبين انها
مميزة أو تتسم بدرجة عالية من الصعوبة أو السهولة ومن ثم تم حذف البنود (-20 -27- -21
 ) 07 - 00 -29خالصة القول فان ما تم حذفه بنا ًء على اإلجراء األول يزيد عما تم حذفه
بنا ًء على تطبيق اإلجراء الثانى .ونظرا ً الن اإلجراء الثانى يعكس التوزيع الحقيقى لإلجابات
على البند بدالً من مجرد تجانسها مع االجابات على بقية البنود فاننا سنحخذ بمحكات اإلجراء
الثانى للحذف وتبقى البنود الباقية هى البنود المكون لالختبار في صورته النهائية .
ج  -ثبات اختبار المكان الفرعي من بطاريةالقدرات العقلية األولية لثرستون من سن -7
لحساب ثبات اختبار المكان الفرعي من بطارية القدرات العقلية األولية تم
.22
استخدام طريقة ألفا – كرونباخ  ،وطريقة التجزئة النصفية  ،أما في ضوء نظرية االستجابة
على البند فتم حساب الثبات لالختبار الفرعي من خالل برنامج winstapsوكانت النتائج
كاآلتى:
 -2طريقة ألفا – كرونباخ
جدول () معامالت ثبات اختبار المكان الفرعي.
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اسم االختبار

حجم
العينة

عددالبنوداالخ
تبار

المتو
سط

التبا
ين

اإلنحرافالمع
ياري

معامل ثبات
الفاكرونباخ

21

8.63

9.7

3.11

0.6

اختبارالمكان
طريقة التجزئة النصفية
733

جدول) ( معامل ثبات اختبار المكان الفرعي
اسم االختبار

عددالع
ينة

عددالبنود
االختبار

733
زوجى
اختبارالمكان
فردى
الثبات في ضوء نظرية االستجابة على البند:
11
10

المتو
سط

التباين

اإلنحراف
المعياري

معامل ثبات
القسمة
النصفية
فردىوزوجى

4.6
4.1

3.6
2.7

1.9
1.8

0.68

جدول() معامالت ثبات اختبارات بطارية القدرات العقلية باستخدام معامل الفا كرونباخ
()KR-20
االختبار
اختبار المكان

معامل ثبات األفراد

معامل ثبات البنود

0.6

0.99

المحور الثانى :من التحليالت اإلحصائية  :المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى
ومعامالت االلتواء والتفلطح للتحقق من اعتدالية توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة:
تهدف هذه الخطوة إلى التحكد من مدى إعتدالية توزيع أفراد العينة بالنسبة للمجتمع الذى
سحبت منه في ضوء اختبارالمكان الفرعي من بطارية القدرات العقلية األولية.
والجدول التالي () يوضح المتوسط الحسابي  ،واالنحراف المعياري ومعامالت االلتواء
والتفلطح لدى عينة الدراسة :
م

اسم
اإلختبار

عدد
العينة

المتوسط
الحسابى

اإلنحراف
المعيارى

معامل معامل
االلتواء التفلطح
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1اختبارالمكا
ن

733

3.11

8.68

-0.43

-0.04

جدول () وصف عينة الدراسة بالنسبة لموطن اإلقامة
عدد العينة المتوسط اإلنحراف المعيارى
موطن
النوع
اإلقامة
ذكور

إناث

ريف

179

15.72

7.97

حضر

239

14.03

6.70

ريف

184

15.11

7.20

حضر

131

13.64

6.64

 - 2قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين الذكور واإلناث  T-testفي األداء على
اختبارالمكان الفرعي وكانت النتائج كاآلتي:
جدول () الفروق بين الذكور واإلناث في األداء على اختبارالمكان الفرعي من ( العينة
الكلية =) 733
م

إناث (ن=)325

ذكور (ن=)120
اإلختبارات
المتوسط
الحسابى

1

اختبار
المكان

8.79

اإلنحرا المتوسط
الحسابى
ف
المعيار
ى
3.26

8.53

اإلنحراف
المعيارى

2.89

قيمة مستو
ى
(ت)
الداللة

1.11

0.267

وتشير نتائج الجدول السابق إلي عدم وجدود فروق ذات داللة إحصائيا ً بين الذكور
واإلناث في األداء على المكان .
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 - 0قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين الريف والحضر T-testفي األداء على اختبار
المكان الفرعي
وكانت النتائج كاآلتي:
جدول( ) 0-22الفروق بين الريف والحضر ( العينة الكلية =) 733
الحضر (ن=)372
م

اإلختبارات

3

اختبار
المكان

المتوسط
الحسابى

الريف (ن=)303

اإلنحرا المتوس
ط
ف
المعيارى الحساب
ى
3.34

8.54

اإلنحراف
المعيارى )

2.85

8.82

قيمة
(ت

1.21

مستوى
الداللة

غير دالة
2.00

يشير من الجدول السابق إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا ً بين الريف والحضر في
األداء على اختبار المكان.
 – 3حساب الفروق بين الذكورواإلناث في الريف في األداء على اختبار المكان الفرعي(
العينة الكلية = .) 303
م
اإلختبارات

ذكور ريف
(ن=)279

إناث ريف
(ن=)201

المتوسط اإلنحرا المتوس
ط
الحسابى ف
المعيارى الحساب
ى

قيمة
(ت )

مستوى
الداللة

اإلنحراف
المعيارى

 1اختبار المكان
يتضح من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا ً بين الذكور واإلناث
الريفيين في األداء علي اختبارالمكان الفرعي من بطارية القدرات العقليةاألولية من سن - 7
. 22
8.87

2.99

8.77

2.71

0.351

0.72
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 – 1جدول ( )1-22الفروق بين الذكور واإلناث في الحضر في األداء على اختبارات بطارية
القدرات العقلية األولية ( العينة الكلية = ) 372
م

ذكور حضر
اإلختبارات (ن=)039
المتوسط
الحسابى

إناث حضر
(ن=)232
اإلنحرا المتوس
ط
ف
المعيارى الحساب
ى

قيمة
(ت )

مستوى
الداللة

اإلنحراف
المعيارى

 3اختبارالمكا
ن
يتضح من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا ً بين الذكور
واإلناث في الحضر في األداء على اختبار المكان الفرعي من بطارية القدرات
العقليةاألولية من سن .22- 7
8.37

مناقشة

3.45

8.20

3.11

0.145

0.148

النتائج:-

أوال :مناقشة النتائج الخاصة بالخصائص السيكومترية الختبارات بطارية القدرات العقلية
األولية لثرستون.
أ – توصلت نتائج الدراسة الحالية في حساب صدق اختبارالمكان الفرعي من
بطارية القدرات العقلية األولية من سن  22-7باستخدام أسلوب التحليل العاملي الي
أن اختبار المكان الفرعي له نسبة تباين تم إستخالصها من العامل األول هي (
 )22.500من حجم التباين الكلى ،كما يتضح تقارب قيمة الجذر الكامن لبقية العوامل
في االختبار بعد العامل األول مما يشير إلى وجود عامل واحد رئيسى يقع خلف
األداء في اختبار المكان وهوعامل القدرة المكانية.
ب -توصلت نتائج الدراسة الحالية في حساب ثبات اختبارالمكان الفرعي من بطارية
القدرات العقلية األولية باستخدام أسلوب الفا كرونباخ(  ) 2.0وباستخدام طريقة
التجزئة النصفية وصل معامل ثبات االختبار (  ،) 2.00أما في ضوء نظرية
االستجابة على البند فتم حساب الثبات باستخدام برنامج  winstapحيث كان معامل
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الثبات الفا كرونباخ  02- KRأن معامل ثبات األفراد ( )2.0وهو معامل ثبات
مرتفعة بينما كان معامل ثبات البنود لالختبار ()2.99
معامالت الصعوبة والتمييز:
تراوح معامالت صعوبة ( )bبنود اختبار المكان
ومعامالت تمييز البنود بين (. ) 2.71، 2.0-

بين ()1.00 ، 1.02-

ثانيا  :مناقشة النتائج الخاصة بموضوع الفروق بين الذكور واإلناث في األداء على إختبار
المكان الفرعي.
 . 2توصلت الدراسة الحالية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور
واإلناث لدى العينة الكلية للدراسة في األداء على اختبارالمكان الفرعي من بطارية
القدرات العقلية األولية من سن  22-7واتفقت هذه النتائج التي توصلنا اليها مع نتائج
ل من "دوغـروغ" " ،أالبــاي" ،و"كايـلي "((Dogrug ,
بع الدراسات منها دراسة ك ٍ
Alabay& Kayili ,2010التي توصلت إلى أنه التوجد فروق داللة إحصائية بين
الذكور واإلناث في األداءعلى اختبار القدرات العقليةاألساسية  22-7سنة وهذا ما
أكدته دراسة دراسة"ديخـوسر " و"مـاير "( Dickhauser & Meyer (2006عن
الفروق بين الجنسيين في قدرة الرياضيات لدى عينةالدراسة من األطفال والتي
أوضحت نتائجها إلى عدم وجود تحثيردال للجنس في األداءعلى اختبار القدرات
العقلية األولية .ولكن االختبارالفرعي الوحيد وهو اختبار مجموعات األشكال أشارت
النتائج إلى انه ذوتحثير هامشي دال للجنس ممايعكس نوعا ً من األداء المرتفع لإلناث
مقارنة بالذكور.
 . 0ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا ً بين الريف والحضر في األداء على اختبار
المكان .وتعارضت هذه النتيجة مع نتائج بع الدراسات مثل دراسة عدنان سليم
عابد ( )2990ونتائج ودراسة مروان أحمد ()0225؛ والتي توصلت جميعها الي
وجود فروق دالة إحصائيا ً بين متوسط أداء الذكور واإلناث في اختبار القدرة المكانية
لصالح الذكور.

المراجع :
أوالً :المراجع العربية
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