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 ةبينيه للذكاء الصور -اس ستانفوردملقياخلصائص السيكومرتية 
 من اجملتمع السعودي  اخلامسة لدى عينة

 مقدمة:
يف قياس الذكاء         جوهري            وتطويرا                                           بينيه من مقاييس الذكاء اليت أحدثت تغيريا   -يعد مقياس ستانفورد

ية النظرية والتطبيقية، والقدرات العقلية، كما أن له مكانة ابرزة وأساسية يف حركة القياس السيكولوجي من الناح
ألمهية املقياس فقد طرأ عليه جمموعة من التعديالت حىت ظهرت الصورة اخلامسة لتقدم جمموعة من         ونظرا  

اإلضافات من حيث تنوع املهام واملضمون وأسلوب عرض الفقرات وكذلك من حيث املعايري اليت يعتمد عليها 
 إىل منط مميز من الصفحة املعرفية.       وصول  

قدرات املعرفية خاصية إنسانية متكن الفرد من استخدام عقله عند القيام بنشاط ما، ومن مث تظهر وال
آاثرها يف كثري من املواقف احلياتية اليومية، وميكن متييز القدرات املعرفية كخصائص إنسانية عامة مثل القدرة 

                                   لقدرة اللفظية أو الستدلل. وعموما  على اكتساب اللغة أو كخصائص خيتلف فيها األفراد أو اجلماعات مثل ا
وهو الفروق الفردية اليت تظهر بني األفراد واجلماعات أو حىت          رئيسيا                                       تعاجل دراسات القدرات املعرفية موضوعا  

 (.Carroll, 1994, 242يف تلك القدرات اليت تبدو كخصائص إنسانية عامة. )
ة بقدر كبري من اهتمام علماء النفس، ومن مث ولقد حظيت دراسة الذكاء اإلنساين والقدرات املعرفي

فقد تعددت الدراسات والبحوث والنظريت اليت حاولت فهم طبيعة الذكاء اإلنساين ومكوانته وخصائصه 
وأساليب قياسه خالل مراحل النمو املختلفة، وتباينت من حيث املناهج واألساليب اإلحصائية املستخدمة 

 فيها.
وذلك إىل احلد                                          يف حركة القياس السيكولوجي نظرية وتطبيقا         ابرزا                بينيه موقعا   - دوحيتل مقياس ستانفور 

الذي أصبح معه املقياس حمك صدق للمقاييس األخرى للقدرة املعرفية العامة، وأداة رئيسية يف املمارسة 
ت املعرفية لدى اإلكلينيكية، وهو يعد أداة رئيسية لألخصائي النفسي املمارس والباحث يف قياس وتقييم القدرا

 األطفال والراشدين يف خمتلف امليادين التطبيقية.
 Binetوقد مر املقياس ابلعديد من التغيريات خالل السنوات املاضية منذ أن قام كل من بينيه 

يف فرنسا عام                                                                      بوضع أول مقياس لذكاء األطفال بغرض التمييز بني األطفال املتأخرين دراسيا   Simonوسيمون 
بينيه للذكاء عام  -صورة منه وهي الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد أحدث أن صدرت م، إىل5091
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الرابعة ( بعدما يقرب من سبعة عشر عاما من ظهور الصورة Roid, 2003م واليت قام إبعدادها رويد )3992
ية واألساليب من نفس املقياس، وذلك يف إطار تطوير املقياس لكي يواكب التطور يف دراسات القدرات املعرف

 السيكومرتية، وهي متثل تطويرا جوهري يف قياس القدرات املعرفية ويف أساليب السيكوتكنولوجيا.
بينيه للذكاء للتقييم املعريف والنيوروسيكوجلي وتطبق  -وتستخدم الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد

قدرة املعرفية وهي الستدلل السائل ( عاما فأكثر وتغطي مخسة عوامل لل51( حىت )3على األفراد من سن )
Fluid Reasonilg واملعرفة ،Knowledge والستدلل الكمي ،Quantitive Reasoning واملعاجلة ،

، ويقسم كل Working memoryوالذاكرة العاملة  ،Processiong Visual- Spatialالبصرية املكانية 
 عامل من هذه العوامل إىل لفظي وغري لفظي.

يف          ( عاما  51( إىل )3ترتاوح أعمارهم ما بني )         ( فردا  0599تقنني هذه الصورة على )وقد مت 
( 9905( إىل )9901الوليت املتحدة األمريكية وقد كانت معامالت الثبات مرتفعة وتراوحت ما بني )

، كما مت ( لالختبارات الفرعية9950( إىل )9950( للعوامل، وما بني )9903( إىل )9909للدرجة املركبة و)
 -WPPSLم( والصورة الرابعة من نفس املقياس ومقاييس وكسلر  -حساب معامالت الصدق مع الصورة )ل

R. WALSLLL.WLAT LL. WISCLLL 
بينيه للذكاء على الرتاث العلمي السابق فيما يتعلق  -واعتمدت الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد

( دراسة عاملية عن الذكاء واستنتج 065( بتلخيص )Carroll) 5002بنظريت الذكاء حيث قام كارول 
نظرية تكاملية عن القدرة العقلية واليت اعتربت مبثابة البحث القائد كنموذج يف دراسات الذكاء، وقد ركز 

و)هورن( وقد اعتمدت هذه الطبعة علي ما توصل إليه  5002)كارول( على البحث التارخيي الرائد لـ)كاتل( 
مقابل العتداد ابلتكامل الناشئ بني كل من كاتل وهورن وكارول حيث أتسست نظرية )كارول( وقد مت 

( واليت رأى بعض Cattell- Horn- Carroll(، C- H- Cجديدة عن القدرات العقلية عرفت ابسم ))
 (.53: 3996الباحثني أهنا تغطي مجيع اجملالت العقلية )مصري حنورة، 

ص كفاءة النظرية وما أضيف إليها من إضافات أخرى من وأجريت دراسات عاملية متعددة لفح
للراشدين واملراهقني، وقد قام )جال هـ. رويد( ابختبار  Kaufmanخالل بطارية اختبارات الذكاء لكوفمان 

يف العتبار ما انتهت إليه           ( واضعا  C- H- Cكارول( )  -هورن -مخسة عوامل تستند إىل نظرية )كاتل
بينيه وكذلك التقييم الكفء السريع سواء يف اجملالت اإلكلينيكية أو  -ار ستانفوردالطبعات السابقة لختب

الرتبوية، والعوامل اخلمسة األساسية اليت انتهى إليها )جال رويد( كأساس لبناء الصورة اخلامسة هي العوامل 
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الذاكرة العاملة(، وقد مت  -نيةاملكا -املعاجلة البصرية -الستدلل الكمي -املعرفة -التالية: )الستدلل السائل
الجتاه غري اللفظي( حبيث يكون كل عامل له فئات  -اشتقاق جمموعة املقاييس يف اجتاهني مها )الجتاه اللفظي
 (.50 -53: 3996اختبارية مستقلة )لفظية وغري لفظية(. )مصري حنورة، 

( وجمموعة من 3955ت فرج )وقد اقتبست الصورة اخلامسة إىل العديد من لغات العامل، وقام صفو 
الباحثني املتميزين بتعريب وتقنني الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء على عينة ممثلة للمجتمع 

 .                                                       ( فرد من كافة األعمار من سن سنتني وحىت أكثر من مثانني عاما  2699املصري بلغت قوامها ما يقرب من )
بية ابستخدام الصورة اخلامسة من املقياس، بينما ما زالت األجن وقد أجريت العديد من الدراسات

وأنمل أن يسهم البحث احلايل يف إلقاء الضوء على  -يف حدود علم الباحثني -                            الدراسات العربية قليلة جدا  
 بينيه يف اجملتمع السعودي. -خصائص واستخدامات الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد

 مشكلة البحث:
يل بدراسة اخلصائص السيكومرتية للصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء يهتم البحث احلا

لدى عينة من اجملتمع السعودي الذي خيتلف يف ثقافته وعاداته وتقاليده عن اجملتمع املصري واجملتمعات 
 األجنبية األخرى، وبذلك ميكن أن تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل:

لكفاءة السيكومرتية للصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء لدى عينة من اجملتمع ما مدى ا
 السعودي؟ ويندرج حتت هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤلت فرعية هي:

 هل تتمتع الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بدرجة مطمئنة من الصدق؟ (5

القدرة على التمييز بني مرتفعي ومنخفضي الذكاء من  هل ملقياس ستانفورد بينيه )الصورة اخلامسة( (3
 طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية؟

 هل تتمتع الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بدرجة مطمئنة من الثبات؟ (2

على هل الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بعد التحقق من معامالهتا العلمية صاحلة لالستخدام  (0
 طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية؟

 أهمية البحث:
تعترب دراسة القدرات املعرفية على جانب كبري من األمهية ابلنسبة للمشتغلني بكثري من ميادين العلم 

           أم راشدا                  كان أم مراهقا                                                                               املختلفة، فمعرفة اخلصائص املعرفية املميزة للمرحلة العمرية اليت مير هبا الفرد طفال  
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ه ومع مع نفس         متكيفا         صاحلا                                                                          تساعد على توجيهه الوجهة السليمة اليت ينبغي أن يسري فيها لكي يصبح مواطنا  
 اجملتمع الذي يعيش فيه.

وتعد هذه الدراسة حماولة للتعرف على اخلصائص السيكومرتية الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد 
إىل معارفنا وفهمنا لبنية ووظائف العقل البشري يف جوانبه املعرفية وأن  بينيه للذكاء، ومن مث يؤمل أن تضيف

تساعد يف وضع املعايري واملقاييس اليت يعرف بواسطتها مدى تقدم الفرد أو أتخره، واكتشاف أفضل السبل اليت 
 حتقق للطفل واملراهق أفضل تنمية عقلية.

يد يف جمال الرتبية، يف بناء املناهج وطرق التدريس، كما أن الفهم الدقيق لطبيعة القدرات املعرفية قد يف
وإعداد الوسائل التعليمية املعينة يف العملية الرتبوية، وتوفري أنواع النشاط العقلي ورسم اخلطط والربامج اليت 

 تتناسب وقدرات الفرد.
 مبا يلي:وتتميز الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد بينيه للذكاء عن غريها من الصور السابقة 

كارول، بدل من أربعة يف الصورة الرابعة من   -هورن -( عوامل أساسية يف نظرية كاتل1قياس ) (5
 املقياس، وتطوير عامل الذاكرة قصرية املدى إىل الذاكرة العاملة.

تعزيز احملتوى غري اللفظي حيث تستخدم نصف الختبارات الفرعية يف الصورة اخلامسة طريقة غري  (3
 ر واليت تتطلب استجاابت لفظية حمدودة.لفظية لالختبا

تغطي نسبة الذكاء غري اللفظية كل العوامل املعرفية اخلمسة الرئيسية، وهذا امليزة تنفرد هبا الصورة  (2
 بينيه عن ابقي بطاريت الذكاء األخرى. -داخلامسة من مقياس ستانفور 

 اس وخاصة نظرية الستجابة للمفردة.العتماد يف تقنني املقياس على التطورات احلديثة يف نظرية القي (0

( كدرجات مرجعة إىل احملك تساعد على إدراك القيمة املطلقة CSSتطوير الدرجات احلساسة للتغري ) (1
 يف أداء الفرد بصرف النظر عن موقع هذا الفرد ابلنسبة جلماعة التقنني.          أو إجيااب                للتغيري سلبا  

ما قبل املدرسة مما يسهل تطبيق املقياس ورفع درجة  استخدام مواد أكثر جاذبية لألطفال يف مرحلة (6
 الدافعية لدى املفحوصني.

تعزيز الستفادة من الختبار، حيث توجد الفقرات وإجاابهتا، ومناذج تصحيح الفقرات وكذلك عوامل  (7
 املقياس جنبا إىل جنب يف كتب التطبيق وكراسة تسجيل اإلجابة.

 اخلامسة لالستخدام يف العديد من اجملالت التطبيقية ومنها: كما صمم مقياس ستانفورد بينيه الصورة
 تشخيص حالت العجز الرتقائي لدى األطفال واملراهقني، والبالغني. (5
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 ، وتقييم الطفولة املبكرة.قييم اإلكلينيكي والنيوروسيكولوجىالت (3

 التقديرات النفسية الرتبوية املتعلقة ابللتحاق بربامج الرتبية اخلاصة. (2

مثل اخلطط العائلية الفردية للصغار، اخلطط الرتبوية الفردية لألطفال  تمعلومات عن التدخال تقدمي (0
 يف سن املدرسة.

 التقييم املهين )التخطيط لالنتقال من املدرسة إىل العمل( ابلنسبة للمراهقني. (1

 التغيري املهين للراشدين وتصنيف وانتقاء املوظفني. (6

 كل األعمار(، وصعوابت التعلم.  تشخيص حالت اإلعاقة العقلية )يف (7

 التأخر املعريف الرتقائي يف األطفال الصغار، وإحلاق الطالب بربامج املوهوبني يف املدارس. (5

 تقييم إصاابت العمل وحجم اإلعاقة الناجتة عنها، والتقديرات اخلاصة بتعويضات العمال. (0

 أهداف البحث:
ئص السيكومرتية الصورة اخلامسة من مقياس هتدف هذه الدراسة إىل حماولة التعرف على اخلصا 

ستانفورد بينيه للذكاء لدى عينة ممثلة للمجتمع السعودي الذي يغلب أن يطبق عليها املقياس من خالل ما 
 يلي:
 معرفة مدى متتع الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بدرجة مطمئنة من الصدق. (5

بينيه )الصورة اخلامسة( بني مرتفعي ومنخفضي الذكاء من معرفة القدرة على التمييز ملقياس ستانفورد  (3
 طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية.

 معرفة مدى متتع الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بدرجة مطمئنة من الثبات. (2

ن معامالهتا التعرف على مدى صالحية استخدام الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بعد التحقق م (0
 العلمية على طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية.

 اإلطار النظري وحتديد مفاهيم البحث:
 أوال: اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

القياس النفسي اليت ينبغي أن تتوافر يف الختبارات واملقاييس النفسية عند إعدادها لكي  وهي أبعاد
ية معينة، وتتمثل أهم اخلصائص السيكومرتية لالختبار يف صدق الختبار تكون صاحلة لقياس خاص

Validity  ودرجة متتعه ابلثباتReliability  مما        جيدا                                               ، فبعض أدوات القياس رمبا ل تكون معدة إعدادا
      يضا  يتطلب احليطة واحلذر عند استخدامها، وهذا األمر ل يقتصر على العلوم السلوكية، وإمنا ميتد ليشمل أ
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إذا تكرر  أدوات القياس يف العلوم الطبيعية، فما ابلك مبيزان أو ترمومرت أو جهاز ما يعطي قراءات خمتلفة
اخلاصية اليت أعدت لقياسها وإمنا تقيس نفسه يف أوقات خمتلفة، أو أهنا ل تقيس  استخدامه يف قياس الشئ

 صاحلة لالستخدام.خاصية أخرى، فعندئذ تكون أداة القياس غري موثوق هبا وغري 
يف العلوم السلوكية، فالدرجات           وتعقيدا                                                    غري أن مشكلة صالحية وجودة أدوات القياس أكثر إحلاحا  

من تطبيق إىل آخر على الفرد نفسه         جوهري                                                             املستمدة من هذه األدوات ينبغي أن تتميز ابلتساق ول تتغري تغريا  
كما ينبغي أن نطمئن إىل   -ما يشري إىل مفهوم ثبات الختباروهو  -        ملحوظا                               ما دامت الظروف مل تتغري تغريا  

لكي ميكن  -وهو ما يشري إىل مفهوم صدق الختبار -أن أداة القياس تقيس ابلفعل اخلاصية املراد قياسها
استخدام نتائجها يف اختاذ قرارات صائبة تتعلق ابلفرد أو اجلماعة سواء يف النتقاء أو التصنيف أو التشخيص 

 (529، 3996لعالج. )صالح الدين حممود عالم، أو ا
ويعد كل من مفهوم صدق الختبار وثبات درجاته من املفاهيم األساسية اليت تتعلق ابلختبارات 

 واملقاييس النفسية.
 ثبات املقياس: (3

: يقصد مبصطلح الثبات يف القياس النفسي "دقة الختبار يف القياس Reliability* مفهوم الثبات 
طراده فيما يزودان به من معلومات عن سلوك املفحوص". )فؤاد ضه مع نفسه، واتساقه واالحظة وعدم تناقأو امل

 (.75، 5007أبو حطب، 
فالثبات هبذا املعىن يعين التساق أو الدقة يف القياس، وترجع أمهية الثبات إىل أن الدرجة املستخرجة 

أو                          من اخلطأ سواء كان موجبا                              راد قياسها، بل تتضمن قدرا  من املقاييس النفسية ل تعرب بدقة عن الظاهرة امل
ا، أي أن درجة الختبار ل تعرب عن األداء احلقيقي أو التباين ظهر يف شكل زيدة الدرجة أو نقصاهنوي        سالبا  

الدخيلة الناجتة عن عدم دقة القياس " فقط بل يتداخل فيها عدد من العوامل True Varianceاحلقيقي "
السلوك املكون لالختبار أو سلوك الفاحص واملصحح أو عدم ضبط  أو لعينة ختيار معني للفقراتنتيجة ا

الظروف احمليطة ابلقياس كاإلضاءة والتهوية والضوضاء ومالءمة حجرة الختبار أو عوامل الصدفة كتخمني 
شري مفهوم "، وبذلك يErro Varianceاملفحوص لإلجابة، ويطلق على هذه الشوائب "تباين اخلطأ" 

الثبات إىل "نسبة التباين احلقيقي يف الدرجة املستخلصة من اختبار ما" كما أنه يشري إىل مصادر تباين اخلطأ 
 (.353، 5007)صفوت فرج، 
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والتباين احلقيقي عبارة عن درجة الفرد الفعلية عند قياس األداء يف ظروف مثالية من الصعب حتقيقها، 
ة اختبار نفس الفرد عدد كبري من املرات وحتت ظروف مشاهبة، مث حساب وقد حنصل عليها من خالل إعاد

متوسط الدرجة للحصول على التباين احلقيقي، ونقضي على أخطاء القياس أو تباين اخلطأ ألهنا أخطاء 
 عشوائية ول نتوقع ارتباطا بني التباين احلقيقي وتباين اخلطأ فأحدمها اثبت واآلخر متغري.

بات أو نوعه تبعا للطريقة اليت يتم من خالهلا تقدير معامل الثبات، فهو إما أن يشري وخيتلف معىن الث
 إىل:

مدى استقرار األداة عرب الزمن: ويتم تقديره من خالل طريقة إعادة تطبيق الختبار أو ابستخدام  -أ
 الصور املتكافئة مع وجود فاصل زمين.

الواحد تقيس مضمون واحد، أي أن الفقرات التجانس الداخلي: وهو يشري إىل أن فقرات املقياس  -ب
ابملعىن املفهوم وإن عرب عن                                                                         متجانسة إل أنه ل حيدد ما هو هذا املضمون، ولذا فالتجانس الداخلي ليس صدقا  

نوع من التجانس بني فقرات الختبار وميكن تقديره عن طريق التجزئة النصفية لالختبار، واستخدام معادلة  
 و معامل ألفا لكرونباخ أو ابستخدام الصور املتكافئة مع وجود فاصل زمين.ريتشاردسون أ -كيودر

وختتلف هذه الطرق ابختالف مصدر األخطاء العشوائية "تباين اخلطأ" اليت نريد تقدير أتثريها يف 
 الدرجات. وهذا يعتمد على طبيعة الختبار وقيم تستخدم نتائجه.

ير الثبات، وخيتص كل منها بتقدير مصدر ما من مصادر طرق تقدير أنواع الثبات: تتعدد طرق تقد* 
تباين اخلطأ، وتصلح بعض هذه الطرق حلساب ثبات مقاييس معينة بينما ل تصلح حلساب ثبات مقاييس 
أخرى، وميكن استخدام أكثر من طريقة لتقدير ثبات الختبار الواحد هبدف التعرف على مصادر تباين اخلطأ 

للطريقة املستخدمة، وابلتايل فهذه                                              رجاته أو اتساقها، حيث خيتلف معىن الثبات وفقا  الذي يؤثر يف استقرار د
 الطرق ليست بدائل حبل بعضها حمل بعض وإمنا لكل منها استخدامه اخلاص.

: وهذه الطريقة تشري إىل مدى استقرار الدرجات أو استجاابت Test-Retestطريقة إعادة الختبار  (5)
مرور فرتة زمنية معينة، وحتت ظروف مشاهبة  بعدس ا أعيد تطبيقه على نفس األفراداألفراد على الختبار إذ

مبرور الزمن، أي                                                         الطريقة إذا كانت السمة اليت يقيسها الختبار ل تتغري كثريا  بقدر اإلمكان، لذلك تصلح هذه 
ق الختبار على جمموعة ، ويسهل تقدير معامل الثبات ابستخدام هذه الطريقة، وذلك بتطبي                   تكون مستقرة نسبيا  

من األفراد، وإعادة تطبيقه عليهم بعد مرور فرتة زمنية معينة يف ظروف مناسبة وحمددة، وإجياد قيمة معامل ارتباط 
املعامل الناتج مبعامل الستقرار  صل عليها يف مر ي التطبيق، ويسميبريسون بني جمموعيت الدرجات اليت حن
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Stability Coefficientباين اخلطأ يف الدرجة على معامل الستقرار هي التغريات احلادثة عرب ، ومصدر ت
 الفرتة الزمنية مثل احلالة الصحية واملعنوية أو بعض التغريات اليت حيتمل أن تتعرض هلا السمة املقاسة.

لذلك ينبغي عند تقرير قيمة معامل استقرار اختبار أو مقياس معني أن نذكر ابإلضافة إىل هذه القيم 
                                                                                                   لفرتة الزمنية الفاصلة بني مر ي التطبيق، كما ينبغي معرفة الظروف أو املتغريات اليت رمبا تكون قد لعبت دورا  ا

خالل الفرتة الفاصلة مثل التحاق املفحوص بربانمج تدرييب أو تعليمي معني مما يؤثر أتثريا ملحوظا يف القيمة 
 (500: 3996، التقديرية ملعامل الستقرار. )صالح الدين حممد عالم

: يدمج أسلوب الثبات ابستخدام طريقة الصور Equivalent Formsطريقة الصور املتكافئة  (3)
املتكافئة بني مفهومي الثبات اللذين عرضنا هلما، حيث ميكن أن حنصل من خالل هذا األسلوب على تقدير 

إعادة الختبار، كما ميكن أن  ملدى استقرار األداة عرب الزمن وهو الثبات الذي يتم تقديره من خالل طريقة
حنصل على تقدير ثبات األداة مبفهوم جتانس املضمون أو اتساق الستجابة على عينات خمتلفة من البنود وميكن 

يتطلب إعداد صورتني متكافئتني من ، وهذا                                                          استخدام هذه الطريقة لتحقيق اهلدف الثاين وحده أو الثنني معا  
لتقابل نفس املواصفات حبيث تشتمل على حمتوى أو مضمون مشابه وتغطي  نفس الختبار تبين بشكل مستقل

نفس املدى واملستوى من الصعوبة للفقرات، مع استخدام نفس التعليمات والتفاق يف عدد الفقرات والزمن 
املخصص لإلجابة والتطابق يف اهلدف، ويكون هلا عادة خصائص إحصائية ومعيارية مماثلة مع احتفاظها 

 هلا التام وعدم تكرار الفقرات يف كل منها.ابستقال
 ويتم استخدام الصور املتكافئة لتقدير الثبات إبحدى طريقتني:

تطبيق صور ي الختبار يف جلسة واحدة على نفس جمموعة األفراد ويف نفس الوقت واحدة تلو  -أ
ق إجياد معامل الرتباط األخرى، ويف هذه احلالة يعرب معامل الثبات عن مدى جتانس املضمون ويقدر عن طري

بني الدرجات على الصورتني املتكافئتني ويسمى معامل التكافؤ والذي يشري إىل أن مضمون الصورة )أ( 
لالختبار مكافئ ملضمون الصورة الثانية )ب(، ومصدر تباين اخلطأ يف هذا النوع يرجع إىل اختالف فقرات 

فقرات كل من الصورتني للنطاق  كون نتيجة عدم متثيلالختبار يف كل من صور ي الختبار، واليت رمبا ت
، وبذلك فإن بعض املفحوصني قد يكون أداؤهم أفضل أو أسوأ على إحدى صور الختبار        كافيا                  السلوكي متثيال  

 بسبب الفقرات املنتقاة له.

على  تطبيق صور ي الختبار يف جلستني بينهما فاصل زمين )قد يرتاوح بني أسبوعني وأربعة أسابيع -ب
األكثر( على نفس جمموعة األفراد. مث حيسب معامل الرتباط بني الدرجات يف صور ي الختبار ويسمى معامل 
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الثبات يف هذه احلالة مبعامل الستقرار والتكافؤ وهو يعرب عن مدى استقرار األداة عرب الزمن وجتانس مضمون 
الزمنية املنقضية بني استخدام الصورة األوىل والصورة صور ي الختبار، وجيب أن يذكر الباحث يف تقريره الفرتة 

 (577: 5002الثانية. )أمحد حممد عبد اخلالق، 

معامل الستقرار والتكافؤ كل من األخطاء العشوائية "تباين اخلطأ" الناجتة عن اختالف  ويعكس
زمنية معينة أو عرب فرتة فقرات صور ي الختبار وكذلك اختالف الدرجات نتيجة التغريات اليت حتدث لألفراد 

تذبذب السمة اليت يقيسها الختبار، ولذلك يعد هذا املعامل أكثر املعامالت دقة وقيمته تعد مبثابة احلد األدىن 
لتقدير معامل الثبات فعادة ما يكون معامل الستقرار والتكافؤ أقل من نظريه يف الطريقتني السابقتني ألنه جيمع 

 اليت تؤثر يف كل منهما.بني األخطاء العشوائية 
ورغم أن استخدام طريقة الصور املتكافئة يعد من أكثر الطرق دقة يف تقدير ثبات درجات الختبارات 

 النفسية والرتبوية غري أن تكلفة إعداد صور متكافئة وما تتطلبه من جهد ووقت يقلل أحياان من استخدامها.
تمد هذه الطريقة على تطبيق الختبار مرة واحدة : وتعSplit- Half Reliabilityالتجزئة النصفية  (2)

معامل ارتباط بريسون بني درجات كل من النصفني  مث جتزئته إىل نصفني متكافئني )فردي وزوجي( مث حساب
بعد النتهاء من تطبيق الختبار، ولذلك فهي هتتم بتقييم التساق الداخلي لفقرات الختبار، ويسمى معامل 

ة مبعامل التساق الداخلي، وتشرتط هذه الطريقة أن تتساوي القيم العددية للمقاييس الثبات يف هذه احلل
اإلحصائية املختلفة لنصفي الختبار، أي أن يتكافأ اجلزءان من حيث مستويت صعوبة الفقرات وأن يتساوي 

ىل اختبارات متوسط درجات األفراد وتشتتها على كل من نصفي ؟؟؟، ويف حالة ما إذا كان املقياس مقسم إ
فرعية لقياس وظائف متعددة يتم تقسيم كل اختبار فرعي على حدة للحصول على ثباته منفصال عن ابقي 

 (551: 5000الختبارات. )فؤاد أبو حطب آخرون، 
ول تتيح طريقة التجزئة النصفية سوى احلصول على معامل الثبات لنصف الختبار فحسب. ونظرا 

ول الختبار أي عدد فقراته، فإن قيمة معامل التساق الداخلي الناجتة عن إجياد ألن معامل الثبات يتأثر بط
معامل ارتباط بريسون بني نصفي الختبار تكون أقل مما لو استخدم العدد الكلي لفقرات الختبار أي أهنا 

يح تدل على ثبات درجات نصف الختبار فقط، لذا ينبغي استخدام إحدى املعادلت اإلحصائية لتصح
براون  -الطول وتقدير معامل الثبات ابفرتاض حساب الثبات لالختبار كله، ومن أمهها معادلة سبريمان

Spearman- Brown. 
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: وتقوم هذه الطريقة على الدراسة التفصيلية Kuder- Richardsonريتشاردسون  -طريقة كيودر (0)
تساق األداء عرب مجيع فقرات الختبار وأن لتباين الفقرات وتقدير التجانس الداخلي بني فقرات الختبار أي ا

فقرات الختبار الواحد تقيس مضمون واحد، وتستخدم هذه الطريقة يف الختبارات ثنائية الدرجة "صح أو 
خطأ" واليت تقيس مسة أحادية البعد أي تشتمل على متغري واحد، ولذلك فإذا كان املقياس يشتمل على 

ميكن تقدير ثبات درجات كل منها على حدة، ويسمى معامل الثبات  اختبارات فرعية غري متجانسة فإنه
( جمموعة من املعادلت 5027ريتشاردسون ) -ابستخدام هذه الطريقة مبعامل التجانس، وقد اقرتح كيودر

 39الصيغة رقم                                                   مسلسلة، ولعل من أبسط هذه الصيغ وأكثرها استخداما                               حلساب الثبات وأعطاها أرقاما  
 (.K-R 21) 35( والصيغة رقم K-R 20)       صارا  واملعروفة اخت

من اشتقاق معادلة عامة مث تطويرها فيما بعد  Cronbachمعامل ألفا لكرونباخ: وقد متكن كرونباخ  (1)
لتقدير ثبات درجات أنواع الختبارات واملقاييس املختلفة، وتؤدي هذه الطريقة إىل معامل اتساق داخلي لبنية 

التجانس، غري أنه أطلق على هذه املعادلة معامل ألفا، وميكن استخدام هذه  معامل                     الختبار ويسمى أيضا  
الطريقة يف الختبارات النفسية متعددة مستويت اإلجابة كما يف بعض مقاييس الشخصية والجتاهات اليت 

ري ، غ2، غري متأكد= 0، موافق= 1=                                                              يستجيب الفرد لعبارات الختبار على مقياس متدرج مثل )موافق جدا  
(، وفيما ل نستطيع اعتبار إحدى الستجاابت صحيحة واألخرى 5، غري موافق على اإلطالق= 3موافق= 

 وغري موافق.                                                    خطأ وإمنا تقع الستجاابت على متصل يرتاوح بني موافق جدا  

والختبارات غري         واحدا                                    للدرجة اليت يقيس هبا الختبار عامال                            اعتبار معامل ألفا مؤشرا   وميكن
                                                          منخفضة ملعامل ألفا، أما الختبارات املتجانسة اليت تقيس عامال                                        جانسة اليت تقيس أكثر من مسة تنتج قيما  املت

عالية ملعامل ألفا، وهلذا السبب فإن معامل ألفا يشار إليه على أنه مؤشر للتجانس الداخلي              فتعطي قيما          واحدا  
 (.567 -566: 3996؛ صالح الدين حممود عالم، 00: 3991)إمساعيل الفقي، 

ويرتبط حساب ثبات املقياس إبجياد قيمة اخلطأ املعياري للقياس وهو مؤشر خلطأ القياس، ويف بعض 
األحيان يشار إليه على أنه املدى احملتمل للخطأ يف درجة الفرد، ويفيد هذا املفهوم يف تفسري درجات 

هومان متشابكان حيث أن الثبات املرتفع املفحوصني كأفراد، ويعترب كل من ثبات املقياس وخطأ القياس مف
يدل على اخنفاض خطأ القياس، والعكس صحيح، كما يفيد اخلطأ املعياري للقياس يف املقارنة بني درجات 
مفحوصني خمتلفني يف الختبار الواحد أو املقارنة بني درجات نفس املفحوص يف اختبارات خمتلفة مما يفيد يف 
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؛ 529 -535، 5000ودراسة احلالت الفردية )فؤاد أبو حطب وآخرون،  مواقف املمارسة اإلكلينيكية
 (.09، 3991إمساعيل حممد الفقي، 

 صدق املقياس: (3

  مفهوم الصدق: يعد الصدق من أهم خصائص الختبارات واملقاييس النفسية، ويعرف صدق الختبار
بسط التعريفات املتداولة عن الصدق، ما أعد لقياسه" ويعد هذا التعريف من أ                           أبنه "أن يقيس الختبار فعال  

          آخر بدل                                                                                         ويعين أن الختبار النفسي يقيس السمة أو اخلاصية املراد قياسها ويقيسها وحدها، ول يقيس شيئا  
( إىل ما سبق أن صدق الختبار يهتم مباذا Anastasi, 1988) آنستازىمنها أو ابإلضافة إليها، وتضيف 
ن الكفاءة نقيسه؟ ويشري الصدق إىل ما ميكن الستدلل عليه من درجات يقيس الختبار وإىل أي درجة م

 الختيار.

فالصدق هو الذي حيدد قيمة الختبار ومغزاه، حيث ل يدل عنوان الختبار ابلضرورة على ما يقيسه 
ؤ ول الختبار، ومن الواضح أن الختبار الذي ينقصه الصدق ل ميكن العتماد عليه يف التشخيص أو التنب

ميكن الثقة بنتائجه ألن ذلك يتطلب التأكيد من وجود عالقة بقدر معني بني األداء على الختبار وبني 
السلوك الفعلي الذي كان يهدف إىل قياسه أو السلوك يف املستقبل، وفيما يتعلق مبعامل الصدق 

Coefficient of Validity  بني درجات األفراد يف فهو أحد تطبيقات معامل الرتباط إلجياد العالقة
 دل ذلك على صدق الختبار.                                                       الختبار ودرجاهتم يف احملك املستخدم، فإذا كان الرتباط كبريا  

  طرق حتديد الصدق: رغم تعدد مسميات الصدق اليت تشتمل عليها األدبيات السيكولوجية واملراجع
الصدق التمييزي، والصدق العاملي يف هذا اجملال، مثل الصدق الظاهري، الصدق الذا ي، صدق احملكمني، 

التحقق مما يقصد هبذه األنواع وما إذا كانت                                                         والصدق التجرييب وغريها، ومنطية استخداماهتا حبيث مل يعد ممكنا  
ختتلف ابلفعل فيما بينها، إل أنه من املتفق عليه بني املتخصصني أن هناك ثالث طرق أساسية أو أنواع للصدق 

الرتبوي والسيكولوجي الصادرة عن جلنة فنية مشرتكة من اجلمعية األمريكية لعلم النفس  حددهتا معايري القياس
A P A  واجلمعية األمريكية للبحث الرتبويA E R A  واجمللس القومي األمريكي للقياس الرتبويN C M 

Eواليت عاجلتها مؤلفات آنستازى ، Anastasi  وكرونباخCronbach  ق الثالث ابلتفصيل وتنحصر هذه الطر
 Critertion- Related، والصدق املرتبط ابحملك Content Validityلتحديد الصدق يف صدق احملتوى 

Validity  وصدق التكوين الفرضي أو املفهومConstruct Validity  كثري من علماء القياس مثل ، ويرى
 يف هذه الطرق الثالث  ( أنه ل ينبغي التفكريCronbach, 1990( كرونباخ )Anastasi, 1988) آنستازى
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كأنواع خمتلفة للصدق، وإمنا كأدلة متعددة عن مدى صالحية الختبار يف اختاذ قرارات وإصدار أحكام معينة، 
فبقدر ما تكون املعلومات املستمدة من الختبار مضللة أو غري كافية إلصدار قرارات معينة تكون البياانت 

( أنه ل ميكننا أن نربهن على صدق Sax, 1989ما يرى ساكس )املستمدة من هذا الختبار غري صادقة، ك
الختبار وإمنا نستطيع أن نقدم أدلة تتعلق بصالحيته يف غرض أو أغراض معينة )يف: صالح الدين حممود 

 (.550، 3996عالم، 

 وسوف نتناول هذه الطرق الثالث لتحديد الصدق فيما يلي:
 Logicalالصدق املنطقي                     : يطلق عليه أحياان  Content Validityصدق احملتوى )املضمون(  (5)

Validity ،  ذا كان يغطي ابلفعل عينة بغرض حتديد ما إ        منظما          دقيقا                                   ويقصد به فحص حمتوى الختبار فحصا
ممثلة مليدان السلوك املراد قياسه، ويف صدق احملتوى ليس املطلوب أن نعرف ما إذا كانت فقرات أو مكوانت 

ة املقاسة فقط، ولكن معرفة إذا كانت هذه املكوانت ممثلة هلذا املضمون وعناصره الختبار تعكس السم
هلذا ل يكفي جمرد فحص فقرات الختبار وتوفر تعريف إجرائي جيد للمجال الذي يقيسه الختبار، األساسية، 

ر، وتبدأ عملية بناء بل يتعني حتليل اجملال السلوكي إىل عناصره األساسية وفحص مدى متثيلها يف فقرات الختبا
الختبار النفسي عادة مبراعاة هذا النوع من الصدق يف صياغة وإعداد الفقرات، حيث نقوم بتحليل اجملال 
السلوكي املراد قياسه حتليال يتيح الكشف عن عناصره ومكوانته األساسية حبيث تصبح فقرات الختبار مبثابة 

ولذا يستخدم صدق احملتوى للفحص املبدئي لألداة، وللتحقق          ت مجيعا  هلذه العناصر واملكوان                    العينة املمثلة حقا  
 (.15: 5007منه علينا أن نتبع إجراءات صدق أخرى )قدري حفين، العارف ابهلل الغندور 

يف جمال الختبارات التحصيلية اليت تقيس مقدار ما متكن التالميذ من                               وصدق احملتوى إجراء يتبع غالبا  
ارة معينة أو ما حصلوه من مقرر دراسي أو برانمج مهين حيث يتم فحص حمتوى الختبار إتقانه من جوانب مه

التحصيلي والتحقق من مطابقة فقرات الختبار للمنهج أو جلدول املواصفات أو لألهداف التعليمية أو 
عرفية العليا ومقاييس لختبارات الستعدادات والعمليات امل                                                 التدريبية املقررة، بينما صدق احملتوى ل يكون كافيا  

الشخصية ألهنا على عكس الختبارات التحصيلية تقوم على ما يسمى عادة ابلقياس غري املباشر مبعىن أن 
مكوانهتا ومضامينها ل تتشابه تشاهبا كبريا مع القطاع السلوكي الذي تعد هذه األدوات مبثابة عينة ممثلة له 

 الفروض األساسية اليت أدت إىل اختيار مضمون معني لقياس خاصية وابلتايل فإنه ل ميكن بسهولة التوصل إىل
للتأكد من صدق  معينة من جمرد حتليل هذه الختبارات واملقاييس، ولكن تستخدم اإلجراءات التجريبية 

 الختبار.
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ومن انحية أخرى فإن اختبارات الستعدادات والشخصية ل تعتمد على مقرر دراسي أو على برانمج 
 أو على جمموعة موحدة من اخلربات السابقة ميكن منها صياغة حمتوى حمدد لالختبار، وإمنا يتفاوت تدرييب

يف طرق عملهم ويف العمليات النفسية اليت يستخدموهنا عند اإلجابة على نفس األسئلة، وعلى               األفراد كثريا  
 اجملموعات املتباينة من األفراد.ذلك فإن الختبار الواحد قد يقيس عمليات سلوكية أو وظائف خمتلفة لدى 

: ويقصد به جمموعة اإلجراءات اليت Criterion- Related Validilyالصدق املرتبط ابحملك  (3)
نتمكن من خالهلا من حساب الرتباط بني درجات الختبار وبني حمك خارجي مستقل، وهو يدل على مدى 

أو تشخيص هذا السلوك يف ضوء أحد احملكات  ختبار على التنبؤ بسلوك املفحوص يف مواقف حمددةالقدرة 
اليت تقيس ما يهدف الختبار إىل قياسه بشكل مباشر ومستقل، وهنا جيب أن منيز بني غرضني يستخدم فيهما 

 الصدق املرتبط ابحملك.

التنبؤ ابألداء املستقبلي: أي مدى صالحية الختبارات واملقاييس يف أغراض التنبؤ من أجل اختاذ  -أ
ملية كالتنبؤ بنجاح أحد الطالب يف دراسته اجلامعية أو التنبؤ مبستوى أداء فرد يف إحدى املهن بعد قرارات ع

 انتهائه من دورة تدريبية معينة.

التشخيص: أي تقييم سلوك معني ذي دللة، هذا السلوك خارج عن نطاق الختبار ذاته وبعد مبثابة  -ب
 احملك.

تبط ابحملك على أساس املدة الزمنية اليت تفصل بني الختبار نوعني من الصدق املر  وميكن التمييز بني
بياانت احملك ودرجات الختبار، يسمى الصدق يف هذه احلالة الصدق التالزمي                          واحملك، فإذا تالزمت زمنيا  

Concurrent Validity أما إذا وجد فاصل زمين طويل )قد يصل لعدة سنوات( بني درجات الختبار ،
، كذلك ميكن التمييز بني هذين Predictive Validityفإنه يسمى الصدق التنبؤي ومعلومات احملك 

النوعني من الصدق يف ضوء الغرض من الختبار أو أهداف القياس فالصدق التنبؤي يرتبط ابلختبارات اليت 
دم لتشخيص تستخدم يف التنبؤ ابألداء املستقبلي، بينما الصدق التالزمي يناسب أكثر الختبارات اليت تستخ

 احلالة الراهنة.
،           أو مهنيا                                                                                ومن أهم اجملالت اليت يستخدم فيها الصدق التنبؤي جمالت انتقاء وتوجيه األفراد تربوي  

وكذلك يف أغراض التنبؤ اإلكلينيكي، مع مراعاة عدم اختاذ أي قرارات تتعلق ابألفراد يف هذه اجملالت بناء على 
 ف حساب صدقه التنبؤي لكي نتمكن من املقارنة فيما بعد.درجاهتم يف الختبار الذي يستهد
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ومن أبرز احملكات العملية املستخدمة حلساب الصدق التنبؤي حمك التحصيل الدراسي واألكادميي 
وخاصة ابلنسبة لختبارات الذكاء والستعدادات الفارقة وكذلك بعض اختبارات الشخصية، كما نستطيع أن 

 جمالت العمل والزواج كمحك لقياس الصدق التنبؤي خاصة ابلنسبة ملقاييس نشري إىل السلوك الفعلي يف
 (.69 -10، 5007التوافق. )قدري حفين، العارف ابهلل الغندور، 

جملالت استخدام املقاييس ومن بني الطرق شائعة الستخدام                                       وتتعدد طرق تقدير الصدق التنبؤي تبعا  
ار واحملك، أو عن طريق معادلة الحندار أو ابستخدام جداول تقدير الرتباط بني كل من درجات الختب

التوقع، بينما يعد الصدق التالزمي أكثر مالءمة لالختبارات اليت تستخدم يف أغراض التشخيص مثل اختبارات 
يف                                                                                     الشخصية اليت نلجأ إليها يف حل املشكالت الراهنة أكثر من مشكالت املستقبل، كما يستخدم أيضا  

لقدرات وذلك عن طريق استخدام حمكات اجلماعات املتضادة أو التقديرات أو الختبارات األخرى اختبارات ا
القائمة ابلفعل، ويتم تقدير الصدق التالزمي بعدة طرق من خالل إجياد قيمة معامل الرتباط بني درجات 

وعات املتضادة أو من خالل الختبار ودرجات األفراد يف احملك يف نفس الوقت تقريبا، أو ابستخدام حمك اجملم
املقارنة بني درجات األفراد على الختبار وتقديرات عدد من احملكمني لسلوك هؤلء األفراد. )بدر حممد 

 (593، 3999األنصاري، 
ومن املتوقع اخنفاض قيمة معامل الصدق التنبؤي عن قيمة الصدق التالزمي، فقيم معامل الصدق 

ل الصدق التنبؤي، وبذلك يتضح أن كل من الصدق التنبؤي والصدق التالزمي قصوى ملعام                   التالزمي تعد قيما  
 ميثالن جانبان متكامالن للصدق املرتبط ابحملك.

: يقصد بصدق التكوين الفرضي مدى Construct Validityصدق التكوين الفرضي )املفهوم(  (2)
ه التكوينات الفرضية: الذكاء، قياس الختبار لتكوين فرضي أو مفهوم نفسي أو مسة معينة، ومن أمثلة هذ

القلق، الدافعية لإلجناز، البتكار، القدرة التحليلية، القيادة، وهكذا، وبعبارة أخرى فإن صدق التكوين الفرضي 
يهدف لتحديد التكوينات الفرضية اليت يعزى إليها تباين األداء يف الختبارات أي أن هذه التكوينات الفرضية 

 هتمام وليس درجات احملك أو سلوك الفرد.هي اليت يركز عليها ال

ق التكوين الفرضي (، أن هناك تساؤلني مستقلني يتضمنها صدCronbach, 1990ويرى كرونباخ )
ى يقيس الختبار ما يتضمنه من تكوين فرضي أو مفهوم معني؟، وإىل أي مدى يتضمن مها: إىل أي مد

فيما يتعلق بتكوين فرضي معني، وصدق التكوين الفرضي  ؟ مما يشري إىل صدق الختبار       صادقا                املفهوم فرضا  
 (.Cronbach, 1990, 210ذاته وهذين النوعني من الصدق ل ينفصالن عادة )
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وتوجد عدة أساليب ميكن أن تسهم يف حتديد صدق التكوين الفرضي من أمهها التغريات الرتقائية من 
املختلفة من حيث السمة موضع القياس، وميكن أن نلجأ خالل حتديد قدرة الختبار على التمييز بني األعمار 

بينيه للذكاء أو معظم اختبارات  -إىل هذه الطريقة حلساب صدق اختبارات ذكاء األطفال كاختبار ستانفورد
الذكاء ألطفال ما قبل املدرسة وذلك لتحديد ما إذا كانت الدرجات تتزايد بتقدم العمر مفرتضني أن القدرات 

و مع العمر خالل مرحلة الطفولة، وابلتايل نتوقع زيدة يف درجات الختبار بتقدم العمر إذا كان املعرفية تنم
، وابلطبع فإن حمك متايز العمر ل ميكن استخدامه يف الوظائف السلوكية اليت ل تظهر تغريات                الختبار صادقا  

وليس         سلبيا                احملك بعد حمكا   مطردة مع تقدم العمر، ومن ذلك مقاييس الشخصية بوجه عام، كما أن هذا
                                                                                          ألنه ل حيدد لنا يف ذاته امليدان الذي يقيسه الختبار، ولذلك ميكن أن يعترب متايز العمر شرطا ضروري           إجيابيا  

ولكنه غري كاف للصدق، كما ميكن التحقق من صدق التكوين الفرضي من خالل حساب معامالت الرتباط 
بارات أخرى يفرتض إهنا تقيس نفس التكوين أو تكوين مشابه له، ويسمى بني درجات الختبار اجلديد واخت

 .Convergent Validity ألتقاريبهذا الصدق 
 & Campbellإل أن هذا النوع  من معامالت الرتباط ل يكفي، ولذلك يقرتح كامبل وفيسك 

Fiske  ات أخرى يفرتض نظري  ضرورة أن يضاف إىل ذلك حساب معامالت الرتباط بني الختبار واختبار                    
، ويسمى هذا أخرى بنفس الطريقة أو األسلوب مسة إهنا ختتلف عنه أو ل تقيس السمة نفسها ولكنها تقيس

والذي يستخدم ملعرفة مدى حترر الختبار من أثر العوامل اليت  Discriminate Validityالصدق التمييزي 
لقياس، وبذلك ميكن أن حيدد الصدق بوضوح بواسطة ل عالقة هلا ابلعملية السلوكية أو السمة موضع ا

بني الختبار وغريه من الختبارات األخرى، ولكي تستخدم طريقة الصدق                              اكتشاف التشابه والختالف معا  
       خاصا           جتريبيا           تصميما   Campbell & Fiskeل وفيسك لصدق التمييزي بكفاءة، يقرتح كاميوا ألتقاريب

 .Multi trait- Multi method Matrix عددة والطرق املتعددة وآخرونيسمياه مصفوفة السمات املت
بينما يعد التحليل العاملي من أهم األساليب املستخدمة يف حتديد صدق التكوين الفرضي، وهو يف 
جوهره أسلوب لتحديد بنية السمات النفسية، والتحليل العاملي هو أسلوب إحصائي يقوم على حتليل 

ني جمموعة من املتغريات، وتفسري هذه العالقات يف شكل عدد أقل من املتغريات يطلق عليها العالقات البينية ب
والعامل هو متغري فرضي يؤثر على الدرجات يف واحد أو أكثر من املتغريات  Factorsاسم "العوامل" 

 املشاهدة.
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وبعد حتديد العوامل وذلك من خالل حتليل مصفوفة ارتباط فقراته أو بطارية من الختبارات النفسية، 
ميكن أن نفيد منها يف وصف البنية العاملية لالختبار يف ضوء العوامل األساسية ابإلضافة إىل تشبعه بكل 
عامل، وتشبعات العوامل هذه متثل بدورها معامالت ارتباط بني الختبار والعامل )فؤاد أبو حطب وآخرون، 

تحديد صدق التكوين الفرضي من خالل قياس أتثري تستخدم اإلجراءات التجريبية ل(، كما 562: 5000
إدخال متغري جترييب على درجات الختبار، وحساب معامل الرتباط بني درجات الختبار اليت حصل عليها 

 (.62، 5007األفراد قبل التجريب وبعده )قدري حفين، العارف ابهلل الغندور، 
 Stanford- Binet Intelligence Scaleللذكاء:  بينيه -: الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد      اثنيا  

Fifth Edition 
وذلك إىل احلد                                          يف حركة القياس السيكولوجي نظرية وتطبيقا         ابرزا                بينيه موقعا   -حيتل مقياس ستانفورد 

الذي أصبح معه املقياس حمك صدق للمقاييس األخرى للقدرة املعرفية العامة، وأداة رئيسية يف املمارسة 
 (.1، 5000نيكية )لويس كامل مليكه، اإلكلي

  يف فرنسا حيث قام كل من بينيه  5091اتريخ املقياس: بدأ اتريخ املقياس عامBinet  وسيمون
Simon   وقد تكون هذا                                                                      بوضع أول مقياس لذكاء األطفال بغرض التمييز بني التالميذ املتأخرين دراسيا ،

(. 5005( وعام )5095ة، وقام بينيه بتعديله عام )املقياس من ثالثني فقرة مرتبة حسب مستوى الصعوب
(Alken, 1994, 138 مث قام تريمان ،)Terman  وتالمذته يف جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ابلوليت

املتحدة األمريكية مبراجعة املقياس وإعداده حبيث يصلح لالستخدام يف اجملتمع األمريكي، وأدخلت أول صورة 
على املقياس الفرنسي، واستخدمت ألول مرة مفهوم نسبة الذكاء،  تعديال( عدة ت5056ظهرت عام )

( وتكونت من 5027وظهرت الصورة الثانية حتت إشراف تريمان وزميلته مرييل يف جامعة ستانفورد عام )
م( امتدت كل منهما إىل مدى عمري أوسع، كما أعيد تقنني املقياس على عينة أصدق  -صورتني متكافئتني )ل

م( أعيد  -( يف صورة واحدة )ل5069 للمجتمع األمريكي. وبعد ذلك ظهرت الصورة الثالثة عام )متثيال
 (.5073تقنينها مع بقاء املضمون دون تغيري إل يف فقرتني عام )

الصور األمريكية املتتالية إىل الكثري من لغات العامل، ففي مصر قام إمساعيل القباين عام  وقد اقتبست
( إىل العربية مع إدخال التعديالت الضرورية عليه جلعله مالئم للبيئة املصرية، 5056( بنقل مقياس )5027)

 يقدر هلذه الرتمجة أن تطبق وقد أعد القباين كراسة تسجيل اإلجاابت كما أعد أربع قوائم للمفردات، ولكن مل
(، واليت قام 5027( صدرت النسخة العربية للصورة "ل" من مراجعة )5016على نطاق واسع ويف عام )
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ابقتباسها حممد عبد السالم أمحد ولويس كامل مليكه. وقد روعي فيها أن تكون مواد املقياس من ألفاظ ومعان 
عربية. وقد قام الباحثان بتجارب مبدئية لختبار صالحية مواد وصور وأدوات وغريها وثيقة الصلة ابلبيئة ال

املقياس وأدخال فيه من التعديالت ما دعت الضرورة إليه فتوفر بذلك للفاحص ألول مرة اختبار حملي متكامل 
 (5 -1، 5055موحد لقياس القدرة املعرفية العامة. )حممد عبد السالم ولويس كامل، 

( وقد قاما بتحديد مستوى 5069ومرسي إبصدار الصورة العربية ملراجعة )قام حنورة               ويف مصر أيضا  
صعوبة الفقرات ومعامالت ثبات وصدق املقياس. كما قاما إبعداد جداول نسب الذكاء الحنرافية على أساس 

( سنة، ويف إطار تطوير املقياس لكي يواكب التطور يف النظر 55إىل ) (3من سن )         ( شخصا  539عينة من )
 -( الصورة الرابعة من مقياس ستانفورد5056القدرات املعرفية واألساليب السيكومرتية. صدرت عام ) إىل

Thornilike and Sattler, Hagen (5056 )بينيه، وهي الصورة اليت أعدها ثورنديك وهاجن وساتلر 
(، 1، 5005)لويس كامل، جوهري يف قياس القدرات املعرفية ويف أساليب السيكوتكنولوجيا                   واليت متثل تطويرا  

وهي تشكل أداة هلا قيمتها يف تقييم الرتقاء املعريف من مرحلة الطفولة املبكرة إىل الرشد كما أهنا مل تقتصر على 
درجة واحدة متثل مستوى الوظيفة املعرفية العامة للفرد كما يف الصور السابقة عليها وإمنا قامت على أساس 

، 5007يف سياقات متنوعة )لويس كامل،            ارتباطيا                          عرفية اليت تتطلب تفكريا  جمموعة متباينة من املهام امل
200.) 

( إبعداد وتقنني هذه الصورة بعد إدخال التعديالت الالزمة لتطبيقها 5000وقد قام لويس كامل )
املقارنة  يف اجملتمع العريب ومع عدم املساس مبقوماهتا األساسية حبيث ميكن استخدامها يف الدراسات احلضارية

للتطبيق يف اجملتمع العريب، ودليل املقياس، وكراسة تسجيل اإلجاابت فقام إبعداد مواد املقياس بعد تطويعها 
ومناذج تصحيح اإلجاابت. وقد أعيد ترتيب فقرات املقياس يف ضوء نتائج حتليل الفقرات. ومت إعداد اجلداول 

( سنة وبلغ 29( إىل أقل من )3ىل الفئات العمرية من سن )املعيارية للمقياس على مرحلتني مشلت املرحلة األو 
( 79( إىل ما بعد )29( من اجلنسني ومشلت املرحلة الثانية الفئات العمرية من سن )3095عدد أفرادها )

 (.511، 5007( من اجلنسني )لويس كامل، 600سنة وبلغ عدد أفرادها )
من املقياس أثرت نتائجها يف الرتاث النظري  وقد أجريت دراسات عربية عديدة حول الصورة الرابعة

(، 5001وأبرزت األمهية التطبيقية العملية للمقياس ومنها على سبيل املثال ل احلصر دراسة أمني صربي )
( وعزة ضاحي هريدي 3996، 3999( وسامية بكري علي )3996، 5000وفاتن صالح عبد الصادق )
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(، علي 3995(، عصمت عبد املنعم عبد هللا )3997، 3995( وإيهاب حممد خليل )3996، 3999)
 (.3993املوجود عبد السميع فرحان ) بد( وع3995مرزوق حممد )

( 3992بينيه للذكاء عام ) -مث ظهرت أحدث صورة منه وهي الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد
، وقام )مصري حنورة، ( وقد اقتبست إىل العديد من لغات العاملRoid, 2003واليت قام إبعدادها رويد )

( ابقتباسها والعمل على تقنينها يف البيئة العربية لتكون هذه الطبعة أول طبعة تصدر يف العامل العريب 3996
 (.3995ولكن هذه النسخة مل يتم استكمال تقنينها وذلك لوفاة األستاذ الدكتور مصري حنورة عام )

بتعريب وتقنني الصورة اخلامسة من مقياس ( وجمموعة من الباحثني 3955بينما قام صفوت فرج )
( فرد من كافة 2699ستانفورد بينيه للذكاء على عينة ممثلة للمجتمع املصري بلغت قوامها ما يقرب من )

( إبعداد 3955، كما قام حممود السيد أبو النيل وآخرون )                                         األعمار من سن سنتني وحىت أكثر من مثانني عاما  
( فرد من 263بينيه للذكاء الصورة اخلامسة على عينة قوامها ) -قياس ستانفوردالعريب من م وتقنني اإلصدار

 اجلنسني، وهي النسخة اليت مت استخدامها يف البحث احلايل.
 بينيه على ما يسميه رويد ) -النموذج النظري للمقياس: تقوم الصورة اخلامسة ملقياس ستانفوردRoid, 

  -هورن -للقدرات املعرفية، وهو منوذج مشتق مما يعرف بنظرية كاتل ( منوذج العوامل اخلمسة اهلرياركية2003
، وقد مت وضع خمطط يوضع تنظيم القدرات املعرفية يف الصورة CHCكارول واليت تعرف اختصارا بنظرية 

 بينيه للذكاء كما ابلشكل التايل: -اخلامسة من مقياس ستانفورد

  

 
 بينيه للذكاء -ة يف الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد( يوضح منوذج تنظيم القدرات املعرفي3شكل )
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املستوى األول: ويتضمن نسبة الذكاء الكلية اليت متثل كل املهام املوجودة يف املقياس، فهي تغطي كل العوامل 
املعرفية اخلمسة واليت تتوزع ابلتساوي عرب جمالني لفظي وغري لفظي، وتقدم نسبة ذكاء املقياس موجز عام 

( أو القدرة العامة Gى األداء الوظيفي احلايل للقدرة العقلية العامة، وتعترب مقياس اثبت للعامل العام )ملستو 
لالستدلل وحل املشكالت والتكيف مع املطالب املعرفية للبيئة، وهي ل تقيس فقط املعرفة املكتسبة من 

ا يف ذلك الستدلل، واملعلومات املخزنة، التعليم املدرسي بل تقيس جمموع العوامل الرئيسة اخلمسة للذكاء، مب
تحصيل والذاكرة، والتصور، والقدرة على حل املشكالت اجلديدة، وتعترب نسبة الذكاء الكلية منبئ جيد لل

املهين، وعند عدم وجود فروق دالة بني درجات نسبة الذكاء اللفظية وغري اللفظية  الدراسي طويل املدى والتقدم
 لكلية هي الدرجة األكثر بروزا لتفسري األداء على املقياس.تكون نسبة الذكاء ا

 املستوى الثاين: ويندرج حتته اجملالني الرئيسيني اللفظي وغري اللفظي.
نسبة الذكاء غري اللفظية: تقيس مهارة حل املشكالت اجملردة، تذكر احلقائق واألشكال، حل  (5

ت، تذكر تسلسل الطرقات، تذكر املعلومات املقدمة املشكالت الكمية املقدمة يف شكل صور، جتميع التصميما
يف شكل صور، أرقام ورموز يف مقابل املعلومات املقدمة يف شكل مجل وكلمات )مطبوعة أو منطوقة( وتتطلب 

 نسبة الذكاء غري اللفظية قدر قليل من املهارة السمعية لفهم توجيهات الفاحص املنطوقة.

العامة لالستدلل، حل املشكالت، التصور واستدعاء املعلومات  نسبة الذكاء اللفظية: وتقيس القدرة (3
املهمة املقدمة يف شكل كلمات ومجل )مطبوعة أو منطوقة( ابإلضافة إىل ذلك تعكس نسبة الذكاء اللفظية قدرة 
املفحوص على شرح الستجاابت اللفظية بوضوح وتقدمي سبب منطقي خليارات الستجابة، وشرح الجتاهات 

ة وتتطلب فهم املفحوص لتوجيهات الفاحص املنطوقة ومن مث نطق الستجاابت على أسئلة الختبار املكاني
بوضوح وتعترب القدرة اللفظية العامة من أقوى عوامل التنبؤ ابلنجاح األكادميي بسبب اعتماد الربامج الدراسية 

 القراءة والكتابة. على مهار ي

رئيسة هي الستدلل السائل واملعرفة والستدلل الكمي  املستوى الثالث: ويشتمل على مخسة عوامل
واملعاجلة البصرية املكانية والذاكرة العاملة، وكل عامل يتكون من اختبارين فرعيني أحدمها لفظي واآلخر غري 

( اختبارات مصغرة وبذلك يكون عدد الختبارات 6( إىل )1لفظي، ويتكون كل اختبار فرعي من جمموع من )
 عشرة اختبارات.الفرعية 

ويشري إىل قدرة الفرد على اكتشاف العالقات والربط بني املعلومات حلل  الستدلل السائل: (5
املشكالت اللفظية وغري اللفظية ويتضمن الستدلل السائل استخدام كل من الستدلل الستنباطي 
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نطقية أو املعلومات اجلزئية املرتتبة على والستقرائي حيث يشري الستدلل الستنباطي إىل الوصول إىل النتائج امل
الستدلل املبكر اليت تتطلب من قاعدة عامة )فهو انتقال من الكل إىل اجلزء( كما يف الفقرات اخلاصة أبنشطة 

املفحوص فحص صور تصف أنشطة إنسانية واستنتاج املشكلة األساسية أو املوقف من خالل سرد قصة. أما 
و الوصول إىل استنتاج أو قاعدة عامة بناء على جمموعة من املعلومات اجلزئية )انتقال الستدلل الستقرائي فه

من اجلزء إىل الكل(، كما يف األنشطة التقليدية )مثل املصفوفات أو أنشطة التشابه اللفظي(، ويشري بعض 
 ستدلل الستنباطيالباحثني إىل أن الستدلل الستقرائي هو الذي يرتبط ابلذكاء السائل بينما يرتبط ال

 (Stankove, 2000 & Mc Ardle et al., 2000ابلذكاء املتبلور. )

املعرفة: وتشري إىل كمية املعلومات العامة لدى الفرد، واملختزنة يف الذاكرة طويلة املدى، واملكتسبة من  (3
لور، وعلى هذا األساس خالل التنشئة والتعليم والعمل مثل املفردات، وهو ما يتفق مع ما يعرف ابلذكاء املتب

 ميثل كل من عاملي الستدلل السائل واملعرفة البعدين األساسيني للذكاء بشقيه: السائل واملتبلور.

الستدلل الكمي: يشري إىل قدرة الفرد ومهارته يف استخدام األرقام يف حل املشكالت، سواء كانت  (2
التعبري عنها ابلصور( ويركز الستدلل الكمي على  مشكالت لفظية )يتم التعبري عنها ابللغة( أو مصورة )يتم

حل املشكالت الرقمية يف املواقف العملية اجلديدة، وهو منفصل عن املعرفة املسبقة بقواعد الريضيات كما يتم 
 اكتساهبا من خالل التعليم املدرسي.

لعالقات الشكلية واملواقع املعاجلة البصرية املكانية: وتشري إىل القدرة على إدراك األمناط البصرية وا (0
 والجتاهات املكانية وسط املثريات البصرية املتعددة واملتداخلة.

الذاكرة العاملة: وتشري إىل القدرة على التعامل مع املعلومات املخزونة يف الذاكرة قصرية املدى، من  (1
قد اشتق مفهوم الذاكرة حيث فحصها وتصنيفها والربط بينها واستخدامها حسب متطلبات املواقف املختلفة. و 

 العاملة من نظريت وحبوث أظهرت أمهية الذاكرة العاملة يف التعليم املدرسي.

 املستوى الرابع: ويتكون من جمموعة الختبارات املصغرة اللفظية وغري اللفظية.
( 6إىل  2املستوى اخلامس: ويشتمل على الفقرات أو مهام املقياس، وتشكل كل جمموعة من هذه املهام )من 

 .(50 -52، 3955. )حممود السيد أبو النيل،        مصغرا            اختبارا  

 الدراسات السابقة:
( إبجراء دراسة هدفت إىل معرفة مدى متيز Roid & Barram, 2004كل من رويد وابرام )  قام

ة واليت الصورة اخلامسة بوجود بياانت شاملة وتفصيلية عن صدق وثبات املقياس ابلنسبة لعينة التقنني األمريكي
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، حيث مت حساب الثبات عن طريق التجزئة         ( عاما  51( إىل )3ترتاوح أعمارهم ما بني )         ( فردا  0599بلغت )
(، يف حني أن 9950( و)9950مبعادلة سبريمان براون، وقد تراوحت معامالت الثبات بني ) النصفية املعدلة

( وتشاهبت هذه 9905ملقياس املختصر )(، وا9905( و)9907معامل ثبات املقياس الكلي كان يرتاوح بني )
النتائج مع نتائج دراسات الثبات اليت متت بطريقة إعادة التطبيق على فئات عمرية خمتلفة، حيث تراوحت 

 -35( يف سن )9901( و)9971( وبني )39 -6( يف سن )9902( و)9976معامالت الثبات بني )
كما أظهر املقياس ارتباطا دال ومرتفعا ابلعديد   ( عاما فما فوق،69( يف سن )9901( و)9977( وبني )10

من مقاييس الذكاء األخرى ومنها الصورة الرابعة من مقياس ستانفورد بينيه، واختبارات وكسلر لقياس ذكاء 
جونسون لقياس القدرات املعرفية ولقياس التحصيل، وهي ارتباطات  -األطفال والراشدين، واختبارات وودكوك

(، وأوضحت نتائج التحليل العاملي التوكيدي ألداء عينة التقنني يف املراحل 9909( و)9966)تراوحت بني 
فما فوق( وجود ارتفاع دال يف مجيع  19، 19 -57، 56 -55، 59 -6، 6 -3العمرية الرئيسة )

فرتاض وجود مؤشرات املواءمة ابلنسبة لنموذج العوامل اخلمسة ابملقارنة ابلنماذج األربعة األخرى اليت تقوم على ا
 نني أو ثالثة أو أربعة عوامل مما يشري إىل الصدق العاملي للمقياس.واحد أو اث

 ,Blair, 2006 Dearyبينما مل تسفر نتائج التحليل العاملي الستكشايف اليت أجراها كل من )

Penke & Johonson, 2010 أتكيد وجود عامل واحد ( عن هذه العوامل اخلمسة، بل كانوا أقرب إىل
أساسي انتج عن حتليل عاملي من الدرجة الثانية أو لعاملني فرعيني أساسيني مما يشري إىل تناقض نتائج 

 األحباث يف هذا اجملال.
( بدراسة مقارنة للصفحة النفسية لذوي صعوابت التعلم على 3955) ألرشديكما قام علي حامد 

راها هبدف مقارنة الصفحة النفسية لذوي صعوابت مقياس ستانفورد بينيه اإلصدارين الرابع واخلامس، واليت أج
صعوابت القراءة واحلساب( على مقياس ستانفورد بينيه  -صعوابت احلساب -التعلم )صعوابت القراءة

( ذوي 17وتلميذة منهم )           ( تلميذا  537اإلصدارين الرابع واخلامس، واشتملت عينة الدراسة على عينة قوامها )
( سنة من تالميذ املرحلة البتدائية إبدارة 53 -0ني. وتراوحت أعمارهم بني )( عادي79صعوابت التعلم، و)

 أبو كبري التعليمية حمافظة الشرقية، واشتملت أدوات الدراسة على:
 (.3995مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حالت صعوابت التعلم )إعداد: مصطفى كامل،  .أ

 (.3992إعداد: مصري حنورة عام، بينيه للذكاء اإلصدار الرابع ) -مقياس ستانفورد .ب

 (.3996بينيه اإلصدار اخلامس )إعداد: مصري حنورة،  -مقياس ستانفورد .ت
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نتائج الدراسة إىل أنه ل توجد فروق دالة إحصائيا بني الذكور واإلانث يف املقاييس الفرعية  وأشارت
تمييز بني العاديني وذوي صعوابت بينيه للذكاء اإلصدارين الرابع واخلامس، وأنه ميكن ال -ملقياس ستانفورد

بينيه  -التعلم من خالل درجاهتم على جمال الستدلل البصري التجريدي وهو أحد مكوانت ستانفورد
صعوابت  -اإلصدار الرابع. كما أنه ميكن التمييز بني الفئات الفرعية لذوي صعوابت التعلم )صعوابت القراءة

ل درجاهتم على عامل الستدلل الكمي وهو أحد عوامل صعوابت القراءة واحلساب( من خال -احلساب
مقياس ستانفورد بينيه اإلصدار اخلامس مما يشري إىل صدق املقياس يف التمييز بني العاديني وذوي صعوابت 

 التعلم.
( 2779بينيه بلغ إمجايل عينة التقنني املصرية ) -ويف إطار تقنني الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد

فما فوق، مت          ( عاما  59( جمموعة عمرية من سن سنتان وحىت سن )60اجلنسني موزعني على ) فردا من
ونسب الذكاء والعوامل بطريقيت إعادة التطبيق والتجزئة النصفية  حساب الثبات لالختبارات الفرعية املختلفة

س، فقد تراوحت معامالت ومعادلة ألفا كرونباخ، وقد أشارت النتائج إىل وجود معامالت ثبات مرتفعة للمقيا
( ابستخدام 99007، 99010( ابستخدام طريقة إعادة الختبار، وبني )99055، 99521الثبات بني )

 ( ابستخدام معادلة ألفا لكرونباخ.99005، 99579طريقة التجزئة النصفية، وبني )
قدرة  كما مت حساب صدق املقياس بطريقتني: األوىل هي صدق التمييز العمري حيث مت قياس

( 9995الختبارات الفرعية على التمييز بني اجملموعات العمرية املختلفة وكانت الفروق مجيعها دالة عند )
والثانية هي حساب معامالت الرتباط بني نسب ذكاء املقياس ابلدرجة الكلية للصورة الرابعة وتراوحت بني 

ارتفاع مستوى صدق املقياس )حممود ( وهي معامالت صدق مقبولة بوجه عام وتشري إىل 9976، 9970)
 (.12 -15: 3955السيد أبو النيل وآخرون، 

مما سبق يتضح أن أغلب الدراسات والبحوث اليت تناولت صدق وثبات الصورة اخلامسة من مقياس 
بينيه تشري إىل وجود معامالت ثبات مرتفعة سواء ابستخدام طريقة إعادة الختبار أو التجزئة  -ستانفورد

ية أو معادلة ألفا لكرونباخ، كما أن هناك معامالت صدق مرتفعة للمقياس من خالل ارتباطه مبقاييس النصف
التمييز العمري، بينما تناقضت نتائج الصدق العاملي اليت استندت إىل كل من التحليل  الذكاء األخرى وصدق

 العاملي التوكيدي والتحليل العاملي الستكشايف.
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 بحث:اإلجراءات املنهجية لل
املنهج الوصفي لتحديد مدى الكفاءة السيكومرتية ملقياس : استخدمت الدراسة أوال: منهج الدراسة

بينيه للذكاء الصورة اخلامسة لدى عينة من اجملتمع السعودي، كما أهنا تعد من الدراسات التقوميية  -ستانفورد
ياس يف اجملتمع السعودي يف ضوء ما اليت تسعى للحكم على مدى صالحية استخدام الصورة اخلامسة من املق

نعرفه عن شروط ومواصفات الختبار النفسي اجليد اليت تتحدد مبوضوعيته ومتتعه مبعامالت صدق وثبات 
 مرتفعة واملعايري.

 -( من طالل جامعة امللك فيصل ابإلحساء372: تتكون عينة الدراسة احلالية من )اثنيا: عينة الدراسة
م، الفصل الدراسي األول مبختلف 3952/ 3953هـ املوافق 5020/ 5022الدراسية  املنطقة الشرقية للسنة

 الكليات، واجلدول التايل يوضح خصائص العينة:
 ( يوضح خصائص العينة3جدول )

 العدد الكلية م
 املستوى الدراسي السن

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

 الرابع الثالث الثاين األول
النسبة 
 املئوية

 %50 0 5 50 0 595 3593 09 بيةالرت  5
 %59 6 - 59 52 593 5593 30 اآلداب 3
 %52 59 1 55 0 395 5097 21 العلوم الزراعية 2
 %50 ؟؟؟ 6 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ 3596 27 العلوم اإلدارية 0
 ؟؟؟ ؟؟؟ 6 7 2 ؟؟؟ 3395 30 العلوم 1
 %57 0 ؟؟؟ 52 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ 09 احلاسب اآليل 6
 %6 2 ؟؟؟ 0 6 ؟؟؟ 3390 55 الطب البيطري 7
 ؟؟؟ - 3 ؟؟؟ ؟؟؟ 593 3590 52 الصيدلة 5
 ؟؟؟ 0 5 1 59 390 3397 23 الطب 0

 %599 00 00 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ 372 اجملموع
 %599 %55 %55 %25 %22 - - - النسبة املئوية

( 35955)( طالب يرتاوح متوسط أعمارهم 372يتضح من اجلدول السابق أن عينة الدراسة بلغت ) 
(، كما يتضح أهنا اشتملت على معظم كليات اجلامعة سواء األدبية أو العلمية. كما 5972ابحنراف معياري )
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اشتملت على خمتلف املستويت الدراسية من املستوى األول إىل الرابع، وهذا مما يشري إىل أن عينة الدراسة متثل 
 بشكل كبري جمتمع جامع امللك فيصل.

 دراسة:اثنيا: أدوات ال
يف ضوء أهداف الدراسة وللتحقق من فروضها فقد مت استخدام الصورة اخلامسة من مقياس  
( وقام ابقتباس وإعداد اإلصدار العريب منها Roid, 2003بينيه للذكاء من إعداد جال. هـ. رويد ) -ستانفورد

 (.3955حممود السيد أبو النيل وآخرون )
 بينيه للذكاء الصورة اخلامسة بشكل فردي لتقييم الذكاء  -وصف املقياس: يطبق مقياس ستانفورد

( 59( سنة فما فوق، ويتكون املقياس الكلي من )51 -3والقدرات املعرفية، وهو مالئم لألعمار من سن )
 اختبارات فرعية تتجمع مع بعضها لتكون مقاييس أخرى هي:

املسار ومها: اختبارا سالسل مقياس نسبة ذكاء البطارية املختصرة: ويتكون من اختباري حتديد  (5
املوضوعات/ املصفوفات واختبار املفردات وتستخدم هذه البطارية املختصرة مع بعض البطاريت أو الختبارات 

 األخرى يف إجراء بعض التقييمات مثل التقييم النيوروسيكولوجي.

فظية واليت ترتبط مقياس نسبة الذكاء غري اللفظية: ويتكون من اخلمس اختبارات الفرعية غري الل (3
ابلعوامل املعرفية اخلمسة اليت تقيسها الصورة اخلامسة، ويستخدم اجملال غري اللفظي يف تقييم الصم أو الذين 
يعانون من صعوابت يف السمع، وكذلك األفراد الذين يعانون من اضطراابت يف التواصل، والذاتوية، وبعض 

حمدودة بلغة الختبار وبعض  خلفية واألفراد الذين لديهمأنواع صعوابت التعلم، وإصاابت املخ الصدمية، 
 احلالت األخرى ذات اإلعاقات اللغوية.

مقياس نسبة الذكاء اللفظية: ويتكون من اخلمس اختبارات الفرعية اللفظية واليت ترتبط ابلعوامل  (2
كامال على           معياري           تطبيقا  املعرفية اخلمسة اليت تقيسها الصورة اخلمسة. وقد يطبق مقياس نسبة الذكاء اللفظي 

املفحوصني العاديني كما إنه يطبق على بعض احلالت اخلاصة اليت تعاين من ضعف البصر أو تشوهات العمود 
 الفقري أو أي مشكالت أخرى حتول دون إكمال اجلزء غري اللفظي من املقياس.

 املؤشرات العاملية اخلمسة.نسبة الذكاء الكلية: وهي انتج مجع اجملالني اللفظي وغري اللفظي أو  (0

املؤشرات العاملية اخلمسة وهي الستدلل السائل واملعرفة والستدلل الكمي واملعاجلة البصرية املكانية  (1
 والذاكرة العاملة.
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 بينيه للذكاء من فقرات حتتوي على  -مكوانت املقياس: تتكون الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد
من ثالث إىل ست فقرات تتدرج يف يف جمموعات                        تجمع هذه الفقرات معا  مهام أو مشكالت متنوعة، وت

حبيث تكون الفقرات داخل كل اختبار مصغر ذات  test letالصعوبة بشكل مناسب لتكوين اختبار مصغر 
مستوى متقارب من الصعوبة، وتتجمع الختبارات املصغرة معا يف جمموعات مكونة من مخسة إىل ستة 

. وتتجمع الختبارات subtestات مستويت متزايدة من الصعوبة لتكوين اختبار فرعي اختبارات مصغرة ذ
داخل أحد اجملالني اللفظي وغري اللفظي أو إحدى املؤشرات العاملية اخلمسة )كل عامل يتكون من               الفرعية معا  

اجملال اللفظي على اختبارين فرعيني(، وحيتوي اجملال اللفظي على ستة مستويت من الصعوبة، بينما حيتوي 
اخلمسة لتكوين نسبة الذكاء  مج اجملالني أو املؤشرات العامليةمخسة مستويت من الصعوبة، ويف النهاية يتم د

 الكلية للمقياس.

 ( 71( إىل )51زمن املقياس: يرتاوح متوسط زمن تطبيق املقياس من)  دقيقة، ويعتمد هذا على
( دقيقة، يف حني يستغرق تطبيق 71( إىل )01ادة ما يستغرق من )املقياس املطبق، فتطبيق املقياس الكلي ع

دقيقة  (29( دقيقة، ويستغرق تطبيق اجملال غري اللفظي واجملال اللفظي )39( إىل )51البطارية املختصرة من )
 لكل منهما. ويتباين زمن التطبيق الكلي للمقياس طبقا للعمر الزمين للمفحوص ومستوى قدرته الوظيفية وحالة

أقل على الختبار، بينما يستغرق                                                                  املفحوص، وعادة ما يستغرق األطفال واملفحوصون ذوو األداء املنخفض وقتا  
الراشدون واملفحوصون ذوو األداء املرتفع وقتا أطول على الختبار. ويتباين أيضا زمن التطبيق الكلي للمقياس 

 اللغة أو التواصل يطبق عليه فقط اجلزء غري حلالة املفحوص، فاملفحوص الذي يكون لديه مشكالت يف       طبقا  
 اللفظي من املقياس، وألن معظم فقرات املقياس غري موقوتة، فهذا قد يزيد قليال من زمن تطبيق الختبار.

 بينيه للذكاء عن الصورة الرابعة حيث  -تطبيق املقياس: ختتلف الصورة اخلامسة من مقياس ستانفورد
مها اختبار الستدلل السائل غري اللفظي )سالسل املوضوعات واملصفوفات(  يستخدم اختباران لتحديد ؟؟؟

يف الصورة الرابعة، وهذان  واختبار املعرفة اللفظية )املفردات( بدل من اختبار واحد لتحديد املسار هو املفردات
فقراهتما يف الصعوبة  الختباران يطبقان يف البداية وبنفس الرتتيب ول حيتوين على اختبارات مصغرة، وتتدرج

بشكل مناسب، والدرجة اليت حيصل عليها املفحوص يف اختباري حتديد املسار هي اليت حتدد بدايته يف 
الختبارات الفرعية األخرى، وجيب أن يتبع الفاحص الرتتيب املعياري لتطبيق الختبار واملوضح بتعليمات 

 املقياس وكراسة تسجيل اإلجابة.
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 بينيه للذكاء يدوي أو  -كن تصحيح الصورة اخلامسة من مقياس ستانفوردتصحيح املقياس: مي
ابستخدام جهاز احلاسب اآليل من خالل السطوانة املعدة لذلك. حيث يتم حتويل الدرجات اخلام على 

(، مث يتم 59( واحنراف معياري )2الختبارات الفرعية املطبقة من املقياس إىل درجات موزونة مبتوسط حسايب )
ع الدرجات املوزونة لستخراج الدرجات املركبة لنسب الذكاء الثالثة )اللفظية وغري اللفظية والكلية(، مج

واملؤشرات العاملية اخلمسة )الستدلل السائل واملعرفة والستدلل الكمي واملعاجلة البصرية املكانية والذاكرة 
 (.599( واحنراف معياري )51حسايب )العاملة( والدرجة على الصورة املختصرة، ومجيعها مبتوسط 

ويف الدراسة احلالية مت تطبيق املقياس على أفراد العينة من الراشدين من طالب جامعة امللك فيصل 
املنطقة الشرقية مبختلف الكليات. وقد مت تطبيق املقياس بشكل فردي أثناء اليوم الدراسي، وقد  -ابإلحساء

للعمر الزمين للمفحوص ومستواه املدخلي، ومت التطبيق يف أغلب        وفقا  ( دقيقة 09( إىل )69استغرق ما بني )
األحيان يف جلسة واحدة إل أن بعض احلالت استلزم تطبيقها جلستني متتاليتني بسبب انتهاء اليوم الدراسي 

ة، مت أو تعذر التطبيق ألي سبب من األسباب. وبعد النتهاء من إجراءات التطبيق امليداين على عينة الدراس
تصحيح املقياس ابستخدام جهاز احلاسب اآليل واستخراج الدرجات املوزونة لالختبارات الفرعية والدرجات 

إلجراء املعاجلات اإلحصائية                                                                              املركبة لكل أفراد العينة، مث تفريغ البياانت ورصد الدرجات وجدولة النتائج متهيدا  
 للبياانت واخلروج بنتائج البحث.

  بينيه بلغ إمجايل عينة التقنني  -إطار تقنني الصورة اخلامسة من مقياس ستانفوردثبات املقياس: يف
         ( عاما  79( جمموعة عمرية من سن سنتان وحىت سن )60( فردا من اجلنسني موزعني على )2779املصرية )

طبيق لالختبارات الفرعية املختلفة ونسب الذكاء والعوامل بطريقيت إعادة الت فما فوق، مت حساب الثبات
والتجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخ، وقد أشارت النتائج إىل وجود معامالت ثبات مرتفعة للمقياس، فقد 

( 99010( ابستخدام طريقة إعادة الختبار، وبني )99055( و)99521تراوحت معامالت الثبات بني )
 ستخدام معادلة ألفا لكرونباخ.( اب99005( و)99579( ابستخدام طريقة التجزئة النصفية، وبني )99007و)

  صدق املقياس: مت حساب صدق املقياس يف عينة التقنني املصرية بطريقتني: األوىل هي صدق التمييز
 ت العمرية املختلفة وكانت الفروقالعمري حيث مت قياس قدرة الختبارات الفرعية على التمييز بني اجملموعا

ب معامالت الرتباط بني نسب ذكاء املقياس ابلدرجة الكلية (، والثانية هي حسا9995مجيعها دالة عند )
( وهي معامالت صدق مقبولة بوجه عام وتشري إىل ارتفاع 9976( و)9970للصورة الرابعة وتراوحت بني )

 مستوى صدق املقياس.
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 عرض النتائج ومناقشتها:
ه )الصورة اخلامسة( وذلك كومرتية ملقياس ستانفورد بينييالدراسة إىل التحقق من اخلصائص الس هدفت 

 جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: على طالب
للتحقق من صحة الفرض األول: والذي ينص على: "تتمتع الصورة اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه  (5

عامالت الرتباط بني درجات كل ب مبدرجة مطمئنة من الصدق"، للتحقق من صحة هذا الفرض مت حسا
اختبار فرعي ابلدرجات الكلية للذكاء الذي تندرج حوله سواء لفظي أو غري لفظي وكذلك ابلنسبة للدرجة 

 الكلية للمقياس.

( يوضح معامل االرتباط بني درجة كل اختبار فرعي لكل من نسبة الذكاء اللفظي وغري 3واجلدول التايل )
 ة للمقياس ككلاللفظي والدرجة الكلي

القيمة 
 )الكلية(

القيمة )غ 
 اللفظي(

 غري اللفظي
القيمة 
 )الكلية(

القيمة 
 )اللفظي(

 اللفظي

لل دالست **99607 **99625
 السائل

الستدلل  **99635 **99100
 السائل

 املعرفة **99007 **99670 املعرفة **99559 **99100
والستدلل  **99630 **99602

 الكمي
والستدلل  **99750 **99712

 الكمي
واملعاجلة  **99751 **99756

 البصرية
واملعاجلة  **99650 **99759

 البصرية
 الذاكرة العاملة **99705 **99605 الذاكرة العاملة **99557 **99565
( وكلها دالة 99565 -99007من اجلدول السابق أن معامالت الرتباط تراوحت بني ) يتضح

 (، وهذا يشري إىل أن املقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق.9995ى )عند مستو           إحصائيا  
 كما مت حساب معامالت الرتباط بني درجات كل اختبار فرعي ودرجات الختبارات األخرى.
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 ( يوضح معامالت االرتباط بني درجات كل اختبار فرعي ودرجات االختبارات األخرى.1واجلدول )
الذاكرة 
العاملة 

)غ 
 لفظي(

ملعاجلة وا
البصرية 
 )غ لفظي(

واالستدالل 
الكمي )غ 

 لفظي(

املعرفة )غ 
 لفظي(

االستدالل 
السائل )غ 

 لفظي(

الذاكرة 
العاملة 
 )لفظي(

واملعاجلة 
البصرية 
 )لفظي(

واالستدالل 
الكمي 
 )لفظي(

املعرفة 
 )لفظي(

االستدالل 
السائل 
 )لفظي(

 االختبار الفرعي

الستدلل السائل  - *9930 *9925 **9905 *9950 *9920 **9906 **9912 **9907 *9926
 )لفظي(

 املعرفة )لفظي(  - *9930 *9925 **9903 **9910 *9925 **9923 **9916 **9905
والستدلل    - *9925 *9930 **9900 *9926 **9903 *9927 **9915

 الكمي )لفظي(
رية واملعاجلة البص    - *9932 *9930 5*9905 **9912 **9965 **9907

 )لفظي(
الذاكرة العاملة      - *9920 *9901 *9950 **9902 *9921

 )لفظي(
الستدلل السائل       - **9900 **9912 *9930 **9965

 )غ لفظي(
 املعرفة )غ لفظي(       - *9935 *9912 *9927
والستدلل         - 9920 *9906

الكمي )غ 
 لفظي(

ية واملعاجلة البصر          - *9936
 )غ لفظي(

الذاكرة العاملة           -
 )غ لفظي(
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( ومجيعها قيم 9965 -9950من اجلدول السابق أن قيم معامالت الرتباط تراوحت بني ) يتضح
( وهذا مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بدرجة مطمئنة من التساق 9995 -9991عند )          إحصائيا   موجبة دالة
 الداخلي.

ة واملتعلقة حبساب معامالت الصدق ملقياس ستانفورد بينيه )الصورة اخلامسة( إىل وتدل النتائج السابق
متتع املقياس بدرجة مطمئنة من صدق التساق الداخلي، وأن املقياس بصورته احلالية صاحل للتطبيق على طلبة 

 جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية.
 لى املقياس ستانفورد بينيه )الصورة اخلامسة( قدرة على للتحقق من صحة الفرض الثاين: الذي ينص ع

جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية"، وللتحقق من  التمييز بني مرتفعي ومنخفضي الذكاء من طالب
هذا الفرض مت حساب دللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة الذين تقع درجاهتم ضمن اإلرابعي 

طات درجات األفراد الذين تضعهم درجاهتم ضمن اإلرابعي األدىن، ويبني اجلدول التايل يوضح األعلى، ومتوس
 نتائج هذا اإلجراء.

( داللة الفروق بني متوسطات درجات اإلرابعيني األعلى واألدىن على اختبارات مقياس 3جدول )
 .ستانفورد بينيه الفرعية والدرجة الكلية

 قيمة "ت"
 ابعي األعلىاإلر  اإلرابعي األدىن

االحنراف  األبعاد
 املعياري

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

 املتوسط

 لفظي

3975* 9916 5901 9960 5955 
الستدلل 

 السائل
 املعرفة 56969 5935 52971 5993 **0910

55910** 9955 51913 9970 52935 
والستدلل 

 الكمي

 56962 5991 39930 5910 ؟؟؟
واملعاجلة 
 البصرية

 الذاكرة العاملة 3925 9910 3960 9907 **2992
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 غري لفظي

1922** 9979 5957 9907 3960 
الستدلل 

 السائل
 املعرفة 55965 9906 50905 5932 **52975

0905** 5970 33957 5955 50995 
والستدلل 

 الكمي

6916** 3971 50939 3910 57917 
واملعاجلة 
 البصرية

 الذاكرة العاملة 51962 6956 20967 0996 **59955
 الدرجة الكلية 53960 6920 55962 2906 **51917

                            ( ومجيعها قيم دالة إحصائيا  51917 -3975يتضح من اجلدول السابق أن قيم "ت" تراوحت بني )
(، وهذا مما يشري إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد 9995 -9991عند مستوى )
درجات فئة اإلرابعي األعلى على درجات لفئيت اإلرابعيني األعلى واألدىن لصاحل متوسطات عينة الدراسة 

الختبارات الفرعية والدرجة الكلية للمقياس، وتدل النتائج السابقة على متتع املقياس بقدرة متييزية بني الدرجات 
لية للمقياس مما يعين أن املقياس يتمتع املرتفعة واملنخفضة على الختبارات الفرعية للمقياس، وأيضا الدرجة الك

 بدرجة مطمئنة من الصدق التمييزي.
وتدل النتائج املتعلقة بدللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة الذين مت تصنيفهم وفقا 

متتع مقياس لدرجاهتم على الختبارات الفرعية للمقياس والدرجة الكلية على اإلرابعيني )األعلى واألدىن( على 
ستانفورد بينيه )الصورة اخلامسة( بقدرة متييزية بني الدرجات املرتفعة واملنخفضة على الختبارات الفرعية ملقياس 

 ستانفورد بينيه، وأيضا الدرجة الكلية للمقياس، مما يعين أن املقياس يتمتع بدرجة مطمئنة من الصدق التمييزي.
 مسة ملقياس ستانفورد بينيه ص على "تتمتع الصورة اخلاللتحقق من صحة الفرض الثالث: الذي ين

 مطمئنة من الثبات"، وللتحقق من هذا الفرض مت استخدام اآل ي: بدرجة

طريقة إعادة التطبيق: مت تطبيق املقياس على أفراد العينة وبعد مرور ثالثة أسابيع مت تطبيق املقياس مرة  (5
 أخرى على نفس األفراد
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 ح معامالت الثبات ملقياس ستانفورد بينيه بطريقة إعادة التطبيق( يوض5واجلدول التايل )
 اللفظي القيمة غري اللفظي القيمة
 الستدلل السائل **99716 الستدلل السائل **99561
 املعرفة **99515 املعرفة **99705
 والستدلل الكمي **99670 والستدلل الكمي **99000
 واملعاجلة البصرية **9.155 واملعاجلة البصرية **99552
 الذاكرة العاملة **99503 الذاكرة العاملة **99705
 الدرجة الكلية *99502 الدرجة الكلية **99570

( وهي قيم دالة 99502 -99000يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الثبات تراوحت بني ) 
 س يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.(، وهذا مما يشري إىل أن املقيا9995عند مستوى )          إحصائيا  

 طريقة ألفا كرونباخ: مت استخدام طريقة ألفا كرونباخ حلساب ثبات املقياس. (3

 ( يوضح معامل ثبات ألفا كرونباخ للمقياس3واجلدول التايل )
 اللفظي القيمة غري اللفظي القيمة
 الستدلل السائل **99602 الستدلل السائل **99756
 املعرفة **99615 ةاملعرف **99605
 والستدلل الكمي **99700 والستدلل الكمي **99675
 واملعاجلة البصرية **99550 واملعاجلة البصرية **99702
 الذاكرة العاملة **99167 الذاكرة العاملة **99555
 الدرجة الكلية *99053 الدرجة الكلية **99550
( وهي قيم دالة 99053 -99167تراوحت بني )من اجلدول السابق أن قيم معامل ألفا  يتضح

 (، وهذا مما يشري إىل أن املقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات.9995عند مستوى )          إحصائيا  
كما مت حساب معامل ألفا كرونباك للمقياس ككل ودلت النتائج أن قيمة معامل "ألفا" بلغت 

 ياس.( وهي قيمة مطمئنة تدل على الثبات الكلي للمق99032)
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وتدل النتائج السابقة واملتعلقة حبساب معامالت الثبات ملقياس ستانفورد بينيه )الصورة اخلامسة( إىل 
متتع املقياس بدرجة مطمئنة من الثبات والصالحية للتطبيق على طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية 

 السعودية.
  اخلامسة ملقياس ستانفورد بينيه بعد التحقق التحقق من صحة الفرض الرابع: الذي ينص على "الصورة

من معامالهتا العلمية صاحلة لالستخدام على طالب جامعة امللك فيصل ابململكة العربية السعودية". وقد 
أشارت نتائج الدراسة كما أوضحتها نتائج حتقق الفرض األول من الدراسة من أن الصورة اخلامسة ملقياس 

التساق الداخلي كما أظهرته نتائج الفرض الثاين من الدراسة أن املقياس يتمتع  ستانفورد بينيه، تتمتع بصدق
بقدرة متييزية عالية، حيث أظهرت نتائج استخدام اختبار "ت" لدللة الفروق بني متوسطات درجات اإلرابعيني 

للمقياس وأنه يتمتع  األعلى واألدىن، وجود فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني مما يدل على القدرة التمييزية
 بدرجة مطمئنة من الصدق التمييزي.

كما أشارت نتائج الفرض الثالث أن قيم معامالت الثبات عن طريق إعادة التطبيق ومعامل ألفا  
كرونباخ تراوحت تتمتع مبستويت تراوحت ما بني )متوسطة وعالية( مما يعين أن املقياس يتمتع بدرجة مطمئنة 

املقياس يتمتع بدرجة مطمئنة من الصدق والثبات، وأنه صاحل  ائج السابقة على أنمن الثبات، وتدل النت
 للتطبيق على طلبة اجلامعة ابململكة العربية السعودية.
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 توصيات الدراسة:
 بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن التوصية مبا يلي: 

ديد وقياس الذكاء لدى طالب جامعة امللك استخدام مقياس ستانفورد بينيه )الصورة اخلامسة( يف حت (5
فيصل ابململكة العربية السعودية، وذلك بعد ما أكدت نتائج الدراسة على متتعه بدرجة مطمئنة من الصدق 

 والثبات.

إعداد وتطوير مقياس ستانفورد بينيه وتقنينه على عينات من األعمار ملختلفة من الطالب والطالبات  (3
 دارس واجلامعات السعودية.ابملراحل التعليمية ابمل

استخدام املقياس يف الكشف عن الفروق بني الطلبة من اجلنسني )الطالب الطالبات( على أبعاد  (2
 القائمة املختلفة والدرجة الكلية.

للمستويت التحصيلية املختلفة هبدف التعرف                                                تطبيق املقياس على عينات متباينة من الطالب وفقا   (0
 ملتغري التحصيل الدراسي.               ني الطالب وفقا  على التباين يف الذكاء ب

تطبيق القائمة على عينات من الطلبة وفقا لألعمار الزمنية املختلفة هبدف التعرف على النمو يف  (1
 الذكاء يف ضوء املراحل العمرية املختلفة للطالب.

نيه عقد دورات تدريبية للمدرسني واملتخصصني على كيفية استخدام وتطبيق مقياس ستانفورد بي (6
 لتحديد وقياس الذكاء لدى عينات ذات خصائص خمتلفة.
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 املراجع
 : املراجع العربية:     أوال  
 ، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية.3(. استخبارات الشخصية، ط5002أمحد حممد عبد اخلالق ) (5

 (. التقومي والقياس النفسي والرتبوي، القاهرة، دار غريب.3991إمساعيل حممد الفقي ) (3

بينيه املعدل لدى عينة  -(. بعض اخلصائص السيكومرتية ملقياس ستانفورد5001مد صربي )أمني حم (2
 من األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عني مشس، كلية الرتبية.

دراسة  بينيه لذكاء الصورة الرابعة -(. املكوانت العاملية ملقياس ستانفورد3995إيهاب حممد خليل ) (0
 رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، كلية اآلداب. عاما، 32إىل  3ارتقائية من سن 

 (. قياس الشخصية، الكويت، دار الكتاب احلديث.3999بدر حممد األنصاري ) (1

بينيه للذكاء، الصورة  -(. دراسة مقارنة للصفحة النفسية ملقياس ستانفورد3999سامية بكري علي ) (6
من تالميذ املرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، كلية                      واملتأخرين دراسيا  الرابعة بني املتفوقني

 اآلداب.

بينيه،  -(. اخلصائص السيكومرتية للصور املختصرة ملقياس ستانفورد3996سامية بكري علي ) (7
 داب.الصورة الرابعة لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية اآل

 ، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.2(. القياس النفسي، ط5007صفوت فرج ) (5

 الصورة اخلامسة، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية. -ستانفورد بينيه .(3955صفوت فرج ) (0

(. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي، أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته 3996صالح الدين حممود عالم ) (59
 لقاهرة، دار الفكر العريب.املعاصرة، ا

بينيه للذكاء: الصورة  -(. القدرة التمييزية ملقياس ستانفورد3993عبد املوجود عبد السميع فرحان ) (55
تباته الوظيفية )دراسة نيوروسيكولوجية(، رسالة ماجستري، جامعة عني رت الرابعة يف تقييم موقع إصاابت املخ وم

 مشس، كلية اآلداب.

يف ضوء الصفحة        عاما   32 -3(. ارتقاء الذاكرة قصرية املدى من سن 3999عزة ضاحي هريدي ) (53
 بينيه، رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، كلية اآلداب. -النفسية للصورة الرابعة من مقياس ستانفورد

(. القدرات املتبلورة والقدرات السائلة التحليلية من الطفولة املبكرة إىل 3996عزة ضاحي هريدي ) (52
 بينيه، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، كلية اآلداب. -ضوء الصورة الرابعة من مقياس ستانفوردالرشد يف 
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بينيه الصورة الرابعة  -(. الصفحة املعرفية يف ستانفورد3995عصمت عبد املنعم عبد هللا الوصيف ) (50
 فما فوق، رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، كلية اآلداب. 79لدى املسنني يف سن 

بينيه يف الثانوية العامة  -(. الصدق التنبؤي للصورة الرابعة ملقياس ستانفورد3995وق حممد )علي مرز  (51
 والفنية الصناعية والسنة األوىل اجلامعية، رسالة ماجستري، جامعة عني مشس، كلية اآلداب.

(. دراسة مقارنة للصفحة النفسية لذوي صعوابت التعلم على مقياس 3955علي حامد الرشدي ) (56
 فورد بينيه اإلصدارين الرابع واخلامس. رسالة ماجستري، جامعة الزقازيق، كلية اآلداب.ستان

بينيه الصورة  -(. دراسة مقارنة للصفحة النفسية ملقياس ستانفورد5000فاتن صالح عبد الصادق ) (57
 داب.واملعافني عقليا، جامعة عني مشس، كلية اآل                                صعوابت التعلم واملتأخرين دراسيا   ذوى الرابعة بني

 ، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.1(. القدرات العقلية، ط5006فؤاد أبو حطب ) (55

(. التقومي النفسي، القاهرة، مكتبة األجنلو 5000فؤاد أبو حطب، سيد أمحد عثمان، آمال صادق ) (50
 املصرية.

، 3(. أصول القياس والبحث العلمي، ط5007قدري حممود حفين، العارف ابهلل حممد الغندور ) (39
 القاهرة، املكتب العلمي للبحوث.

(. علم النفس اإلكلينيكي، اجلزء األول، تقييم القدرات، القاهرة، دار 5007لويس كامل مليكة ) (35
 النهضة العربية.

(. علم النفس اإلكلينيكي، اجلزء الثاين، تقييم الشخصية، القاهرة، دار 5007لويس كامل مليكه ) (33
 النهضة العربية.

بينيه الصورة الرابعة )املرحلة األوىل( قياس  -(. دليل مقياس ستانفورد5005)لويس كامل مليكه  (32
 وتقييم القدرات املعرفية يف حالت الصحة واملرض، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية.

بينيه للذكاء، الصورة )ل(   -(. مقياس ستانفورد5055حممد عبد السالم أمحد، لويس كامل مليكه ) (30
 التعليمات، مكتبة النهضة املصرية. كراسة

(. التحليل العاملي للذكاء وقدرات اإلنسان، دراسة عربية وعاملية، 5056حممود السيد أبو النيل ) (31
 بريوت، دار النهضة العربية.

بينيه  -(. مقياس ستانفورد3955حممود السيد أبو النيل، حممد طه، عبد املوجود عبد السميع ) (36
 ة، القاهرة، املؤسسة العربية لالختبارات النفسية.للذكاء الصورة اخلامس
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بينيه اإلصدار اخلامس، القاهرة، مكتبة  -(. مقياس ستانفورد3996مصري عبد احلميد حنورة ) (37
 األجنلو املصرية.
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