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على عینة من اإلطاراتD70دراسة ثبات وصدق اختبار الذكاء 

ملخص
المجال الصناعي لعملیة االنتقاء المستعملة في من بین االختبارات

مشكلة القیاس بھذه الوسائلإال أن، اختبارات الذكاءةبالمؤسس
االجتماعيالنفسي،بالبعد وثیقاارتباطاارتباطھاواألدوات ھو 

الثقافي، بحیث تطبق بدون تكییف على عینات من المجتمع و
الجزائري، فھي لیست مقننة بشكل یضبط المتغیرات الثقافیة 

دراسة تحلیلیة ومیدانیة كانت الحاجة ماسة إلى،وبناء على ما سبق 
تستمد أھمیتھا من بالمنطقة الصناعیة الشرقیة لوالیة قسنطینة ، 

وفي كونھا تسعى إلى بعة من البیئة الجزائریة ،نتائجھا الحقیقیة النا
معرفة الخصائص السیكوتقنیة للمقاییس التي یعتمد علیھا 

تھدف ھذه ،كما السیكولوجي في انتقاء واختیار مرشحین للعمل
، على D70الذكاء اختبارمدى صدق و ثبات معرفةالدراسة إلى 

اول معرفة وبعبارة أخرى تحعینة من أفراد المجتمع الجزائري
مصداقیة عملیة االنتقاء واالختیار المھني في السونلغاز في ظل 

المقاییس و تطبیقھا بدون تكییف من خالل طرح دسیاسة استیرا
المطبق على إطارات D70لذكاءلمشكلة ما دالالت صدق اختبار ا

بالثباتD70لذكاءوالى أي مدى یتمتع مقیاس  ا؟بالسونلغاز
؟أفراد المجتمع الجزائريقاء خالل عملیة االنت

مقدمة

علم النفس الصناعي بدراسة وفھم یھتم 
السلوك اإلنساني في المیادین المختلفة، وتعتبر 

الواسعة اختصاصاتھالمھني من االختیارعملیة 
إلىھدفتتقنیات القیاس، الستخداموالمفضلة 

حتى یتوصل یف وتنمیة أداء العامل وفعالیتھ یتك
وكان من كیفا.كما وةمرد ودیتدریجیا إلى أكبر 

أن تتطور طرق كلھ،إزاء ھذا الطبیعي، 
االنتقالیة،ة ـالمھني لتواكب المرحلارـاالختی

صبرینة سلیماني.د
كلیة علم النفس وعلوم التربیة
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Résumé
Sonelgaz est parmi les  premières
institutions   qui ont lancé  les tests à
la sélection des candidas pour le
recrutement. Le problème est que,
dans cette sélection, la dimension
psychologique, sociale et culturelle,
n’est pas absente.
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مستھدفة زیادة توافق العامل،وتتجھ نحو القیام بدراسات حول معامل التنبؤ بأداء 
تنظیمیة.إلى أھداف والوصولممكنة،وتحقیق أعلى كفایة إنتاجیةالوظیفة،الفرد مع 

االختیارفنظرا ألھمیة ھذه العملیة، بدأت بعض المؤسسات الوطنیة في وضع سیاسة 
من بین المؤسسات األولى التي SONELGAZالسونلغاز فتعتبر مؤسسةوالتشغیل ،

بإعادة ھیكلة مصالحھا لكي تتكیف مع وضعت مشروع عملیة االختیار لغرض التشغیل
مراكز لالنتقاء واالختیار الجھوي، 1981مارس06سیاق الجدید إذ أنشأت فيال
م یعملیة تنبؤیة لقدرات الفرد وكمحاوالت لتقیكالذكاء اختباراتشرعت بتطبیقو

تكمن فعالیتھا في مدى صدقھا وثباتھا بحیث، األشخاصالفوارق العقلیة والنفسیة بین 
نقائص الو والضعفمجاالت القوةتائجھا تكشف القدرات الفكریة للفرد فإن نفي قیاس

المجال المستعملة في ومن بین االختباراتتقلیل منھا، الالتي یمكن تصحیحھا أو 
مشكلة القیاس بھذه الوسائل إال أن، اختبارات الذكاءةالصناعي لعملیة االنتقاء بالمؤسس

الثقافي، بحیث تطبق و عياالجتماالنفسي،بالبعد وثیقاارتباطاارتباطھاواألدوات ھو 
بدون تكییف على عینات من المجتمع الجزائري، فھي لیست مقننة بشكل یضبط 

دراسة تحلیلیة ومیدانیة كانت الحاجة ماسة إلى،بناء على ما سبق المتغیرات الثقافیة و
ة تستمد أھمیتھا من نتائجھا الحقیقیة النابعبالمنطقة الصناعیة الشرقیة لوالیة قسنطینة، 

وفي كونھا تسعى إلى معرفة الخصائص السیكوتقنیة للمقاییس من البیئة الجزائریة ،
تھدف ھذه ،كما التي یعتمد علیھا السیكولوجي في انتقاء واختیار مرشحین للعمل

، على عینة من أفراد D70الذكاء اختبارمدى صدق و ثبات معرفةالدراسة إلى 
ل معرفة مصداقیة عملیة االنتقاء واالختیار وبعبارة أخرى تحاوالمجتمع الجزائري

المقاییس وتطبیقھا بدون تكییف من خالل دالمھني في السونلغاز في ظل سیاسة استیرا
؟المطبق على إطارات بالسونلغازD70لذكاءطرح لمشكلة ما دالالت صدق اختبار ا

أفراد المجتمع خالل عملیة االنتقاء بالثباتD70لذكاءوالى أي مدى یتمتع مقیاس  ا
؟الجزائري
ـ منھجیة الدراسة:1

تختلف المناھج باختالف وتنوع المواضیع التي یدرسھا الباحث، وفي البحث التالي ، 
اخترنا المنھج الوصفي التحلیلي " كطریقة لوصف الظواھر المدروسة وتصویرھا كمیا 

خضاعھا" لدراسة عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنیفھا، و تحلیلھا وإ
)2001،140عماد بوحوش، محمد محمود ، (" دقیقة 

وھو على مرحلتین:
.مرحلة البحث التحلیلي-1
.مرحلة البحث الوصفي التفسیري-2

ـ عینة الدراسة:1.1



على عینة من اإلطارات D70دراسة ثبات و صدق اختبار الذكاء 

403

من فرد غیر متجانسة 214العمال المختلطین تتكون من تم اختیار عینة البحث من
و مي ، الوضعیة المھنیة ، مناطق جغرافیة) ( الجنس ، السن، المستوى التعلیحیث

واسعة النطاق تخدم البحث،  وللتوضیح أكثر وزعت لشروط عامةلنفس الكن تخضع
كالتالي :إلى عدة فئات حسب المتغیرات الخمس 

توزیعي لألفراد حسب المتغیر األول :یتناول1رقمجدول
%التكرارات الوضعیة المھنیة

%12257ة لیسانس أو مھندسمتخرج حامل شھاد
%9243سنوات10عامل ذوي أقدمیة ما بین عام و 

%214100مجموع 
فئات :3ھو العمر و قد قسم إلى نيالمتغیر الثایتناول2رقم جدول 
الفئا ت 
العمریة

%عدد األفراد

]21 -28]9443.92%

]28 -35]11352.80%
]35 -42]73.27%

%214100ع المجمو
ھو الجنس قسم إلى قسمین رجال و نساء ثالثالمتغیر الیتناول3رقمجدول

%تكرارات الجنس
%11453.27رجال 

%10046.72نساء

%214100المجموع 
فئات 3ھو الموقع الجغرافي وقد قسم إلى الرابعالمتغیر یتناول4رقمجدول

بحیث:حسب دلیل الھاتف 
%عدد األفراد موقع الجغرافيالالدلیل
%3919بسكرة، باتنة ، قسنطینة، خنشلة ، میلة ،   أم البواقي04
%5224بجایة ، جیجل ، مسیلة ، سطیف05

%12357عنابة ، قالمة ، سكیكدة ، سوق أھراس ، الطارف.08
%214100المجموع 

ـ اإلجراءات المیدانیة للدراسة:2.1
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التابعة للمدیریة SONELGAZالمیداني في المؤسسة الوطنیة أجرى البحث 
والیة : قسنطینة، عنابة، سكیكدة، بجایة، 15الجھویة للشرق وضمت حوالي 

، میلة، أم البواقي، مسیلة، باتنة، خنشلة ، أھراسجیجل، سطیف، بسكرة، سوق 
رسمیة لتتماشى بصفة االختیارمجال الدراسة على عملیة وحدد طارف، قالمة).
التي تتقدم عامة المترشحین لمسابقة التوظیفبإستحظار االختبارلظروف تطبیق 

إخضاعھا لنفس االلتزاماتوسونالغازالمؤسسة فياالختیارومصلحة االنتقاء إلى 
.اإلجرائیة من حیث خصائصھا وشروطھا 

ـ أدوات الدراسة:3.1
طبیعة الدراسة وأھدافھا بحیث تماشى ویالبیانات الوصفیة بأسلوب میداني تم جمع
المتمثلة في ملفات منھا مصادر غیر مباشرة ،جمیع تقنیات المنھج الوصفيتم استخدام

االختیار وأخرى مباشرة كأسلوب میداني من مقابلة شخصیة المترشحین لعملیة 
مقننة باستمارة والمالحظة المباشرة االختیارالشخص القائم بعملیة تھلسیكولوجي بصف

موقف الطبیعي لعملیة االختیار (ممارسات األخصائي النفسي) واستمارة تحلیل لل
، وتطبیق Pierre Jardillier(1986)منصب عمل لتصنیف المھام المنجزة للعالم 

.)للذكاءD70اختبار( مقیاس 

:D70االختبارطبیعة لالجانب التاریخي  ـ1.3.1
، في عام Cattell.Kألول مرة من طرف استعملتالذيامتحانیعني االختبار" 

معیاریة " امتحاناتتحت إسم " اإلختبارات العقلیة" MINDفي مجلة 1890
Goguelin , P126 وجود معامل "بحیث یشمل علىG " یظھر في كل الذي

ذات تشبع عالي وتعطي بصفة إجمالیة الذكاء، ناتج عن مدرسة التحلیل اختبارات
موجبة ارتباطاتوجد و".SPEARMANالریاضیة لسبیرمان "و دراساتألعاملي

أعلى بارتباطاتفیما بینھا وبعضھا ، یتصف االختباراتبعد تطبیق عدد كبیر من 
بین االرتباط) لمعامالت لعامليا( التحلیل باستخداممن غیرھا، كما أستنتج 

رئیسیة واحدة المختلفة بأن كافة فروع النشاط العقلي تشترك بوظیفة االختبارات
كلیا اختالفاالعناصر الباقیة أو الخاصة مختلفة ،أو مجموعة من الوظائف ، بینما

في كل من حالة من الحاالت األخرى ، ومنھ استخلص أنھ یمكن تحلیل كل نشاط 
عقلي لعاملین :

ویشترك مع كافة General factorیتأثر بالبیئة العام : وھو فطري ووراثي ال-
عقلیة األخرى .األنشطة ال

Specialالبیئة بالتعلیم والتدریب الخاص : لھ أساس فطري مدون وھو قابل لنمو-
factor، وال یظھر باألنشطة األخرى كما جاء في ، وھو خاص بالنشاط العقلي ذاتھ

حول "أن جمیع أسالیب األداء العقلي ، مقالة نشره تشارلز سبیرمان في لندن یدور
األداء، تشترك في وظیفة واحدة ھي العامل العام اختباراتلیة و عقاالختباراتمنم 
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د عطوف محمد (، ولكل أسلوب من ھذه األسالیب عالمھ النوعي أو الخاص" 
.)1981،86،یاسین

بطریقة إجرائیة لقیاس الذكاء و ثانیا أوالواإلدراك السبیرماني یسمح لنا 
المتجانسة وذات تشبع عالي الختباراتاإمكانیات قیاس الذكاء بصفة مباشرة بھذه 

Les aptitudes deلمعامل العام كما جاء في دراساتھ الملخصة في كتابھ "
l’Homme االعتباراألحسن لقیاس الذكاء بحیث تأخذ بعین االختبارات" وھي

تكون مھیكلة على الطریقة التالیة :االختبارات." وھذه االرتباطاتتعدیل 
ABCعناصر3نعرض للعمیل -

متمثلة في :المسألة
.BوAالعالقة بین اكتشافإیجاد أو -1
مثل Cالذي یربط Dبطریقة نجد فیھا العنصر Cتطبیق ھذه العالقة على -2

.)B")P3،1965،Manuel Test D 48وAعالقة 
-W" نركز على المبدأ العام لیستفانسون - Stephenson 1932–1931في عام
تقوم أساسا االختبارات" ھي Gالتي تعطى أكثر تشبع لعامل "االختباراتھر أن ظأ

وتستعمل وسیلة ال شفاھیة أي كتابیة بحتة ، یضع في ھذه االرتباطاتعلى تعدیل 
Alexanderمن نفس النوع في القیم العالمیة والمراقبة من اختباراتالنقطة ثالثة 

.1935المجرد" سنة في أعمالھ حول " الذكاء الواقعي و 
على نفس نوع استخدموا"  J.C.Raven et L.S.Penrose" 1938و في سنة -

" ( قیمة عالیة) ، ومن أجل ھذه الفكرة تبنھ Gاألكثر تشبع لعامل عام " االختبارات
الذكاء العام واستعمل على سلم رفیع .كاختبارالجنود اختیارطاني في یالجیش البر

بحیث النقائصالجیدة إال أن لھ بعض االختباراتریجیة تعتبر من المصفوفة تدأما-
" عوامل خاصة غیر مفھومة" عامل للمجموعة Gیحتوي على غرار العامل" 

البصریة إدراكیة الخاصة " وھذا ما جاء خاصة في التحلیل العاملي لألستاذ 
P.E.Vernon مركزا على كل الوسائل المحصلة من الجیش1947في عام »«

البریطاني أعطت تشبع للعوامل :
g          k           v

001579
كبدیل أو مماثل للمصفوفة التدریجیة اختباربحث عن 1943Ansteyو في عام 

ولكن بوسائل متجانسة ومتماثلة المبادئیركز على نفس اختبارو ذلك بإعداد 
»متكونة من مجموعات الدومینو  Domino جرب في نھایة االختبارھذا فقط«

مترشح لوحظ 3500على حوالي .1الحرب العالمیة الثانیة في الجیش البریطاني" 
أن 

G : Facteur Général « g » العامل العام 
K : Facteur de groupe visuel perceptif عامل بصري إدراكي 
V: Facteur Verbal عامل لغوي
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أما التحلیل العاملي تشبع للعامل العام أنھ عال أیضا بالنسبة للمصفوفة التدریجیة .
أعطت ھذه النتائج لتشبع العوامل التالیة :P.E.Vernonلـ 

g     k      v n
05000086

86إلى 79أرتفع من Gو العامل العام 15انعدم بعدما كانت قیمتھ kنالحظ أن 
.)P4،1965،Manuel Test D 48("05بـ nوظھور عامل جدید 

حالیا یستعمل yاختبارطاني و یتبناه الجیش البراالختبار" وفي ھذه الشروط 
الذكاء.كاختبار

یلي :ة أظھرت ماأقیمت دراسات تحلیلی
على الرغم من الوسیلة المستعملة (دومینو) إال أن العمالء لھم تجربة في لعبة -1

.االختیارمنھا في االستفادةالدومینو والتي ال یمكن 
من المصفوفة التدریجیة وھذا النقص المترشحینللشرح صعبجد االختبار-2

الختباراتللفھم الجید رشحینالمتنسبي ألن التجربة أثبتت أنھا لیست مشكلة 
.PM 38مصفوفة اختبارمن الدومینو

38الدومینو تحذف تقریبا كلیا الصدفة لكن المصفوفة الختبارنوع اإلجابة -3
فرص أي 8أو 6فرصة على بإعطائھالعمیل یجیب صدفة على كل سؤال وذلك 

التخمین إلعطاء اإلجابة الصحیحة.
المعھد الوطني لعلم النفس الصناعي بلندن أعد ترجمة ید،الجداالختبارأمام أھمیة 

للذكاء بوسائل شفھیة متمثلة في " مجموعة االختبارینمختصرة التي تجمع بین 
.)A100")P5،1965،Manuel Test D 48اختبار

).D 70االختبارتعریف بالمقیاس ( ـ 2.3.1
الذي استمده طبیب D48اختبارمن انطالقاCPAأعدتھ االختبار" ھذا 

الدومینو للجیش البریطانياختباراتمن PICHOTاألمراض العقلیة الفرنسي 
.A 100اختباراتومن مجموعة 

D48الختبارھو إال تجدید " وما.1970عام كما یدل اسمھ أنھ أعد D70اختبار
،P3،1965(مابین المترشحین " استعمالھبحكم أنھ أصبح جد معروف ومتداول لكثرة 

Manuel Test D 48(.
التفكیر الواقعي المنطقي ".اصةوخالاللفظيالعام " قیاس الذكاء : االختبارھدف 
تكون مھیكلة على الطریقة التالیة:االختباراتوھذه 

A    Bنعرض ثالثة عناصر  C
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وتطبیق ھذه العالقة یتبع :... ھذه Aو Bوھو محاولة كشف العالقة الموجودة بین 
"Bبـ Aمثل ما یربط Cالذي یربط Dبطریقة إیجاد عنصر Cلعالقة على العنصر ا
.1984, P80,Arnaud d'AbovilleetMadeleine Bernié-Marie.

(الورقة ولقلم) تعطي تشبع عالي لعامل الذكاء ةالاللفظیاالختباراتنفس نوع من -
".Gالعام " 

:C.P.Aنتائج أبحاث ـ3.3.1
أنھ صعب D70، التي بینت أن من مشاكل D48مع بمقارنات في النتائج " قمنا
وبالمقارنات بالجنس ھذه األخیرة أعطت أن معدالت اإلناث أقل من D48قلیال من 

". D70وD48الختبارالذكور تقریبا بنقطة وحتى بمقارنة العمر وللمستوى الثقافي 
")Manuel Test D 70(. اختبارة في ھذه النتائج راجعة " في المذكورالصعوبةوھذه

D70 القوانین متنوعة بصفة أكثر آلیة ونسقیة وفي بعض األحیان على شكل تركیبي
.p20,1976(Jean Zurfluh(مما یجعل المسائل أكثر تعقیدا و صعوبة ." 

اختبارأكثر من D48االختباركما نجد تأثیر العامل البصري اإلدراكي على -
D70وھذا متمثل في راجع لنوعیة المفردة أو المثیر في شدتھ وحركتھ وتباینھوھذا

شكل دائري، شكل حلزوني، D48الختبارأنماط التقدیم لوضعیات الدومینو مثال 
الدومینو مثلت أنماط التقدیم لوضعیات D70االختبارمربع، مستطیل.أما بیضوي،

عب مفتوح غیر قاعدي .مكفأكثرھا شكل سلسلة، شكل مكعب مفتوح قاعدي،
ال ھناك إفي العالقات الضمنیة D70اختباروD48االختبارینرغم التشابھ بین -

)عن  D48اختبارعالقة ذاتیة خاصة بكل إختبار تعمل العامل الخاص الذي یمیز 
Cahier de test D70).  D70.

:االختباروصف ـ 4.3.1
المتماشي على االمتحانھذه البنود تشكل أمثلة،4سؤاال و44على االختباریحتوي 

القوانین متنوعة بصفة أكثر نظامیة أو نسقیة وفي بعض D70نفس نمط التقدیم في 
وصعوبة ألتالف األرقام وتم األحیان على شكل تركیب مما یجعل المسائل أكثر تعقیدا 

)rieMa-ترتیب األسئلة حسب درجة الصعوبة موزعة حسب نمط التقدیم للدومینو"
.1984, P80,Arnaud d'AbovilleetMadeleine Bernié.

والتطبیق :استعمالطریقة ـ 5.3.1
انطالقایكون فردیا أو جماعیا ، یطبق على عینة من الراشدین D70اختبار" تمریر 

سنة و ما فوق ، یبدوا لھ حقل التطبیق واسع وعلى األقل ثري و مھم مثل 18من 
D48.

و یعطي التعلیمات الخاصة بھ.االختبارالمعلم یشرح-
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دقیقة .25وذلك خالل 44و على المترشح بعد ذلك اإلجابة وتحقیق األسئلة -
األجوبة تكتب في خانات الدومینو الفارغة بأرقام ولیس بنقط." -

ولكن للتفكیر المنطقي لعبة الدومینو بنوضح للمترشح أن العملیة ھنا لیست لھا عالقة 
Manuel)األرقام . لتسلسل du test   D70  et  D48).
ترجمة النتائج :ـ 6.3.1

" اإلجابات على أوراق اإلجابة تصحح عن طریق مصفوفة التقییم النقط أو العالمة ھي 
الصحیحة.مجموع اإلجابات 

المستوى الجنس،كالعمر،الترجمة تقام على المعایرة التي تحتوي على قیم ممیزة 
" عادي.قسم 11وتوزیعھا إلى التعلیمي ...(متوسط وانحراف المعیاري)الثقافي أو 

)p20,1976(Jean Zurfluh.
ـ المعالجة اإلحصائیة :    4.1

إن كل مقیاس سیكوتقني یجب أن تتوفر فیھ على األقل خمسة شروط أساسیة: الصدق، 
قادنا إلى مما ن مقننا. ویجب أن یكوالقدرة على التمییز، قابلة للتعمیم،الدقة والثبات،

( صحیحة، االستجابةوإلى أي مدى یختلف مع النماذج ، البحث عن ثباتھ وصدقھ
(الجنس والجغرافیةاالجتماعیةوتفاعلھا بالمتغیرات خاطئة، متروكة، محذوفة)

،الوضعیة المھنیة، السن،المستوى الثقافي،الموقع الجغرافي).
الموقوتة " ، ألنھا لالختباراتاالرتباط" معامل H.Gulliksonمعادلة اختیرتوقد 

)1979،532،فؤاد البھي السید ("الموقوتةاالختباراتتصلح لحساب ثبات 
لتوزیع أفضل للتباین الكلي لمقیاس على نماذج ( ص ، خ ، م ، و ).-
بین الجزئین ( س ، ص) و یتغیر بذلك معاملاالرتباطلتفادي التأثیر على -

الثبات .

اإلحصائیة:تحدید المصطلحات 
إلى فردي (س) و زوجي (ص) إلتباعنا طریقة االختبارتم تقسیم مفردات -

أو ( اإلجابة الخاطئة،-0-(إجابة الصحیحة) ، -1-التجزئة النصفیة بحیث 
المتروكة أو المحذوفة ).

علیھا.صل المحاالستجابةتم تحدید نماذج اإلجابة على حسب أنواع -
: ھي اإلجابة التي یقدمھا المفحوص ، والتي ال تكون الخاطئةاالستجابة-1

متشابھة لإلجابة الم وجودة في مفتاح التصحیح ، ویرمز لھا برمز "ج" .
ھي اإلجابة التي یقدمھا المفحوص و ھي كما ھو :الصحیحةاالستجابة-2

" .موجود في المفتاح التصحیح و یرمز لھا بالرمز "ص
التي لم تحترم تعلیمات اإلجابة و یرمز لھا بالرمز "و" :المحذوفةاالستجابة-3

.
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ـ نتائج الدراسة :2
:D70االختبارـ قیاس ثبات 1.2

:D70لالختبارطریقة التجزئة النصفیة 
إلى االختبارالعملیة لحساب الثبات على تجزئة ةالتجریبیفي الطریقة اعتمدنا
و یرمز لھا بـ س لالختبارون الجزء األول من الدرجات الفردیة بحیث یتكجزأین

و یرمز لھا بـ ص.لالختبار، فیتكون الجزء الثاني من الدرجات الزوجیة 
-والصحیحة،لالستجابات-1-ول  بحیث تم ترمیز اورصدت النتائج في الجد

المحذوفة .االستجاباتالخاطئة أو األسئلة المتروكة أو لالستجابات-0
.بمعادلة التنبؤ لسبیرمان براون باالستعانة

تحلیل و تفسیر نتائج الدراسة النھائیة :ـ2.2
التطبیقیة الظروفمن تطبیق منھج البحث بكافة خطواتھ وفي أحسن انتھاءبعد 
، من الناحیة اإلجرائیة على وجھ الخصوص تقدیم النتائج النھائیة للبحث في الممكنة

تویات المذكورة آنفا إجراء التصنیفات والمقارنات الضروریة و الممكنة مختلف المس
إلى جانب المعالجة اإلحصائیة .

الموقوتة:لالختباراتجلكسون نتائجتحلیل و تفسیر . ـ1.2.2
لكل المتغیرات الموقفیة االختباریستجیب الفرد خالل تعاملھ مع بالنسبة لألفراد:

: لالستجاباتنماط األربعة األتلفة حددھا جلكسون بالمخباستجاباتالسیكولوجیة 
الصحیحة ، الخاطئة ، المتروكة ، المحذوفة

، تأقلم الفرد مع المثیر االختبارفھم تعلیمات الصحیحة إلىاالستجاباتتفسیر یمكن
(المفردة)، و إلى نوعیة الفرد لسرعة إدراكھ .

یمكن إرجاعھا إلى عدم فھم السؤال أو كیفیة التعامل مع الخاطئة:االستجابات-
على الرغم الختبارالبند األول كمثال، االختبارالمثیر ن لقلق المفحوص وتوتره خالل 

الخاطئة إلى االستجابات. و یمكن إرجاع سبب االختبارمن سھولة المفردات في بدایة 
25إلى الزمن المحدد والموقوت بـ صعوبة المفردة وخاصة بالنسبة للمفردات األخیرة،

الصحیحة مما یؤدي إلى االستجابةالفرد على السرعة على حساب العتمادأودقیقة، 
.ھذه المفردة الخطأ، أو إلدراكھ الخاطئ على

یمكن تفسیرھا إلى االختبار: أي المفحوص لم یجیب على بنود األسئلة المتروكة-
سواءأولم یفھم السؤال لنوعیة المثیر ، مفردة صعبةأن الفرد ال یرید تضیع الفرد في

فالمفحوص لالختبارلحداثتھ أو لحركتھ أي نمط التقدیم، أما بالنسبة لمفردات األخیر 
ةألغلبیوھذا44،...،  40و خاصة البنود االختبارتركھا للوقت الغیر الكافي إلتمام 

العینة.أفراد 
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ال تحترم تعلیمات استجاباتفیھا المفحوص ھي التي یقدم األسئلة المحذوفة:-
المحذوفة من قبل االستجاباتاإلجابة كما ھو منصوص علیھ في مالحظات حول 

كالكتابة خارج خانة االختبارالفاحص أو المصحح، والتي تعكس إلى عدم فھم تعلیمات 
تجابةاساإلجابة، بحیث ال تظھر من خالل مفتاح المثقوب للخانة المراد تصحیحھا، أو 

غیر مكتملة للنصف اآلخر من الكسر التي تدل على عدم تأكد المفحوص من إجابتھ أو 
غیر مفھومة أو غیر واضحة استجاباتلعدم فھم السؤال لنوعیة المثیر، كما ظھرت 

من اإلجابة حالمتر شلكتابة عدة أرقام فوق بعضھا، أو شطبھا مما یدل على عدم تأكد 
الصحیحة .

أي خالل البنود األولى االختبارفي بدایة االستجاباتاط من ظھرت ھذه األنم
، وتدل على عدم فھم الفرد للتعلیمات، أو لعدم تأقلم الفرد مع المثیر الجدید أو لالختبار

فھي دلیل لعدم تأكد من اإلجابة أو لالختبارأما بالنسبة للبنود األخیرة ،لنمط التقدیم 
وبة المفردة .إجابة غیر كاملة لضیق الوقت ولصع

االختبارإذن یمكن إرجاع أنماط وتنوع اإلجابات بین مفحوص وأخر على مضمون 
، بحیث" االختیارالمقلق خالل عملیة االختباريوالموقف االختبارإلى حالة الفرد خالل 

معین، وقد تخفي اختبار، أو الجلوس ألداء اختباریعني بعض المفحوصین من مواجھة 
، أو قد االختبارات سابقة متعلقة بمواقف مماثلة أو تحمل قلقا من نتیجة ھذه المعاناة خبر

تكون مظھرا لدرجة مرتفعة من التوتر أو غیر ذلك من العوامل التي تنعكس على أداء 
.)1980،203،صفوت فرح .د("االختبارمفحوص فتؤثر في الدرجة على 
سمة من األخیرھذا باعتبارلعام وبین التوتر ااالختبار" ویجب التفرقة ھنا بین قلق 

ویعد ھذا االختبارینشأ في موقف االختبار، فقلق استقراراسمات الشخصیة األكثر 
بین مستوى التوتر العام ارتباطأن یوجد احتمالالموقف منبھا لھ ، وأن كل ھذا ال ینفي 

Martinوھي نتیجة یؤكدھا بعض الباحثیناالختباروبین درجة القلق خالل  & Mac
Gowan 1955") خالل االختبار.و خاصة إذا كان ھذا )1980،203،د صفوت فرح

أما بالنسبة لنوعیة .ھ مصیر الفرد لنیلھ منصب عمل ( تشغیل)بیحدد اختباريموقف 
:كانت كالتاليالمفردة على أساس خصائص المثیر

شكل المكعب مثال الحركة: تعتبر الحركة في نمط تقدیم مكعبات الدومینو-1
القاعدي و شكل المكعب الغیر قاعدي .

تعتبر مثیرات جدیدة بالنسبة للفرد .الحداثة و الجدة : مكعبات الدومینو-2
بحكم نوع المفردة ھي مفردات التكملة أي أن یجیب الفرد عن ھذا السؤال بحیث -3

ال تتأثر بالتخمین و لكن تستغرق وقتا طویال .
دة و قدرتھا على التمیز .درجة صعوبة المفر-4

لقیاس الثبات :االرتباطتحلیل معامالت . ـ2.2.2
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تخبرنا ھذه القیمة المطلقة و الكبیرة بمقدار 0.79ر = لبیرسون االرتباطمعامل -
و العالقة بین المتغیرین س و ص، بحیث س یمثل النصف األول للبنود الفردیة ، 

ھذا دلیل لمدى تجانس ةإیجابیوجیة . نوعیة العالقة ص تمثل النصف الثاني للبنود الز
بین النصفین . االختباربنود 
و ھي قیمة مطلقة عالیة بحكم أنھا 0.88ر= سبیرمان وبراون ارتباطمعامل -

الذي یحدد قوة العالقة D70الختبارطریقة تنبؤیة عالیة بحیث تمثل معامل ثبات عالي 
بین المتغیرین .

أي 0.50ھذه القیمة أقل من 0.38ر = الموقوتة : الختباراتون معادلة جلكس-
لبیرسون ، االرتباط. بالمقارنة بین معامالت D70الختباراتدل  على ضعف ثبات 

و 0.61بـ  راألخیر یقدھذا انخفاضسبیرمان وبراون بمعادلة جلوكسون نالحظ 
بارلالختن و براون بالزمن المحدد یرجع ھذا إلى: " إنھ تتأثر معادلة التنبِؤ لسبیرما

الموقوتة التي تحول بین أغلب االختباراتولذا ال تصلح ھذه المعادلة لحساب ثبات 
في الزمن المحدد لإلجابة. ھذا و كلما قل الزمن المحدد االختباراألفراد وبین تكملة 

األسئلة التي ال أو االختبارزادت تبعا لذلك نسبة األسئلة المتروكة في آخر لالختبار
یستطیع أغلب األفراد اإلجابة عنھا لضیق الوقت، وبذلك یزداد التشابھ القائم بین بصفي 

األسئلة الفردیة باألسئلة الزوجیة ویزداد االرتباطوترتفع القیمة العددیة لمعامل االختبار
ت حتى یدل العددیة لھذا الثباالقیمةولذا یحب أن نصحح االختبارتبعا لذلك معامل ثبات 

فؤاد البھي السید .د(على الثبات الحقیقي الذي ال یخضع لھذا العامل الزمني " 
،1979،535(.

من خالل ھذه النتائج یتبادر في أذھاننا السؤال التالي :-
فعلي ذي داللة بین ظاھرتین االختالفلجلكسون یدل على االرتباطھل أن معامل -

یعود إلى العوامل المؤثرة ضاالنخفالعینة الجزائریة) أم أن ھذا و خصائص ااالختبار(
؟.االختبارفي ثبات 

:االختبارأھم العوامل المؤثرة في ثبات -3
: ترتفع القیمة العددیة لمعامل الثبات لما یكون عدد األسئلة مالئم عدد األسئلة-3-1

ان وبراون لمعامل الثبات وھذا واضح لطریقة التجزئة النصفیة لسبیرماالختبارلزمن 
الكلي، معادلة جلكسون وھذا یرجع في لالختبارأكبر من معامل الثبات االختبارنصف 

تفسیره إلى أن معادلة سبیرمان براون تقوم في جوھرھا على عدد األسئلة التي ینقسم 
إلى ال یرجع الموقوتة لالختباراتومنھ أن الفارق بین معادلة جلكسون االختبارإلیھا 

مالئم .الغیرالعدد األسئلة 
ھي مفردات تكملة ال تعتمد على االختبار: بما أن نوع المفردات التخمین-3-2

و 0ھي االختبارمن بین البدائل إجابة صحیحة فإن درجة التخمین في ھذا االختبار
بالرغم من أن ھذا النوع ال یتأثر بالتخمین إال أنھ یستغرق وقتا طویال .
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الموقوتة بالزمن المحدد لھا، وقد االختبارات: یتأثر ثبات االختبارزمن -3-3
وبذلك ھذه الفكرةFF Lindquist & WW Cookدكویست وكوك النأكدت أبحاث ل

فیصل الثبات إلى لالختباریزداد الثبات تبعا لزیادة الزمن حتى یصل إلى الحد المناسب 
كلما زاد الزمن عن ذلك الحد و من خالل نتائج نھایة العظمى ثم یقل الثبات بعد ذلك 

الموقوتة  التي تصحح خطأ القیمة العددیة لھذا الثبات حتى لالختباراتمعادلة جلكسون 
حیث نالحظ أن القیمة العددیة بیدل على الثبات الحقیقي الذي ال یخضع لعامل الزمني 

وبذلك یصبح الكسر یساوي لمتوسط األسئلة المتروكة نصف القیمة العددیة لتباین الخطأ
لسبیرمان إلى أقل من نصف في "ر"الذي یقلل من الثبات بحیث تتحول قیمة0.50

.االختبارمعادلة جلكسون لثبات 
، بحیث ینقص االختبارمباشر بتباین درجات ارتباطا: یرتبط الثبات التباین-3-4

= التباین وتقدر قیمتھ: عندما ینقص التباین ، ویزداد تبعا لزیادةاالختبارثبات 
ویقصد بھذا أن نقصان الثبات 0.38االختبارقیمة متقاربة مع معامل ثبات 43.03

و االختبارعندما ینقص التباین، وبما أن التباین یدل على الفروق األفراد في الدرجات 
نتائج درجات األفراد متشابھة متقاربة وھذا واضح من خالل ألتكونالمقصود منھ أن 

األفراد لمعادلة جلكسون بحیث رغم التشابھ في العالمات ھناك استجاباترصد 
.وھذا راجع لقدرة التمیز المفردةاستجاباتفي نوعیة اختالف

: إن األسئلة الغامضة والمتناھیة في الصعوبة أو السھولة صیاغة األسئلة-3-5
كسون ومعرفة نسبة التي تؤدي إلى خفض الثبات ولكن من خالل تحلیلنا لجداول جل

الحظنا أن األسئلة متدرجة في الصعوبة تدریجا االختبارنجاح كل مفردة من مفردات 
التمیز بین األفراد.فيعالیة D70االختبارقدرةمتزنا متصال و ھذا ما یجعل 

: یتأثر الثبات بحالة الفرد الصحیة والنفسیة وبمدى تدربھ على حالة الفرد-3-6
إلى نقصان الثبات االنفعالي، ولذا یؤدي المرض والتعب والتوتر ياالختبارالموقف 

بحیث یؤثر التوتر والقلق في عملیة اإلدراك اإلنساني للمثیرات ومن ثم في القرار على 
.استجاباتأساس نوعیة 

كما أن الحالة والتوقع یؤثر في عملیة اإلدراك بحیث أن الفرد یستجیب حسب ما 
توقعنا معھا أو بإلى مثیرات معینة وإدراكنا لھا " انتباھناا یتحدد یتوقعھ ، بحیث كثیرا م

و تھیئنا لھا ".باستعدادنا
الفعلي بین الظاھرتین :ختالفاال-4
ذكاء أو كاختبارالمستخدم، سواء في الداللة االختبارویمثل شكل :االختبار-4-1

حوص بحیث نالحظ من خالل بنوده ومدى ألفة ھذا الشكل بالنسبة للمفتقدیمفي طریقة 
ثتھا وحركتھا على أساس نمط اوھذا لحد، لیست مألوفةأنھااالختبارنوعیة مفردات 
.لالئتالفالمحذوفة) لكن تكرار المثیر كانت فرصة األسئلةالتقدیم وتباینھا (
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" قمنا بمقارنات في النتائج CPA: من خالل النتائج أبحاث االختبارتصمیم -4-2
" D48اختبارأنھ صعب قلیال من D70التي بینت أن من مشاكل D48اختبارمع 

راجعة إلى" القوانین المتنوعة بصفة أكثر آلیة D70اختباروھذه الصعوبة في مفردات
ونسقیة وفي بعض األحیان على شكل تركیبي مما یجعل المسائل أكثر تعقیدا وصعوبة 

 "Jean Zurfluh, 1976, P 20

یالءمتدخل متغیرات متصلة بثقافة معینة ویوافق أو ختباراتاال" إن محتویات 
Antoineمع محتوى الثقافة "أإتالفاأكثر محضاقتصادياالجتماعياألفراد للمحیط 

Léon and al, 1977 , 193.یعدل مرة أخرى وھذا بمعدل الفارق مكما أن االختبار ل
والذي یطبق في )التغیر ألجیلي(ھاتؤثر في مداھا و تكوین2011إلى 1970الزمني من 

عملیة االنتقاء بالسونلغاز.
خصائص العینة الجزائریة :-4-3

االنتقاءیرجع ھذا إلى أثر العوامل المتعلقة بخصائص الفرد الجزائري في 
حاجاتھم ،اإلدراكي: بحیث یختلف األفراد في طریقة إدراكھم للمثیرات وتلعب خبراتھم

االنتقاءتأویلھا و، تفسیرھادور الكبیر في تحدید وفھم المدركات والاتجاھاتھمومیولھم و
من بینھا.

للمثیرات استجاباتھإن خبرات الفرد وتجاربھ في الحیاة تؤثر في أسلوب إدراكھ و
، كما أن دوافع الفرد وحاجاتھ تحدد و ترسم أسلوب االختبارالمحیطیة بھ أي مفردات 

العوامل الذاتیة في اإلدراك ھي :إدراكھ للمثیرات من حولھ وتتمثل 
في التوجیھ إدراكھ لمثیرات اتجاھاتھ: تؤثر میول الفرد واالتجاھاتالمیول و-

).D70االختبارمعینة ( بنود 
: تؤثر دوافع الفرد المتمثلة بحاجاتھ و رغباتھ و توقعاتھ في الحاجات و الدوافع-

أو اجتماعیةن كانت مادیة أو نفسیة أو إدراكھ بحیث تعتمد إدراكات الفرد على دوافعھ إ
غیر ذلك بإضافة إلى أھدافھ ومستوى طموحھ وغیر ذلك من المتغیرات التي ترتبط 

.االختباربشكل أو بآخر بموقف 
: تؤثر قیم الفرد أیضا في إدراكھ لألمور و لألشیاء من حولھ القیم والمعتقدات-

إدراكھ وسلوكھ .وكما ھو الحال بالنسبة للمعتقدات الفرد في 
: إن تشكیل المجموعات یتأثر بالخبرات اإلدراكیة لھا ، الخبرات السابقة للفرد-

على اإلدراك ذاتھ .التبنيكما أن الخبرات السابقة تؤثر في التعامل و القرارات 
التي یؤمن بھا االجتماعیةإن لثقافة الفرد والمعایر :االجتماعیةالثقافة والمعایر -
D70االختبارظاھرتینومنھ بالمقارنة بین في إدراكھ لألشیاء من حولھ .تأثیرا

یعتمد في تصمیمھ على المعاییر CPAالمبني على أساس ثقافة فرنسیة من طرف 
للفرد الجزائري وھذا ما یقلل من ثبات االجتماعیةثقافیة التي تختلف عن ثقافة ومعاییر 
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أكد العلماء أنھ ثمة عالقة بین المستویات .مستقلتینویجعل من الظاھرتین االختبار
العقلیة لألطفال، وأعمار الوالدین وعند تكرار التجارب على األطفال من الطبقات 

، واستنتج العلماء أن العالقة ترتبط بالمستوى االقتصاديذات المستوى االجتماعیة
Vernonبحوث اكتشفتوقد ولیست بأعمال الوالدین،لألسرةواالجتماعي، االقتصادي

بأن عدد األطفال األسرة لھ عالقة بمستوى ذكاء األطفال، وأن حجم األسرة ومكانتھا 
أثارت العالقات بین النسب كماھي العامل المؤثر في الذكاء . واجتماعیااقتصادیا

Gesell et(الریف والمدینة) إلقامة دراسات جیزیل ولورد االجتماعیةالذكاء ، والطبقة 
Lordیة البیئة العائلیة وأثرھا على النمو القدرات اللغویة للطفل، وھكذا فإن ھذه أھم

و مستواھا االجتماعیةالدراسات وغیرھا كثیرا تبرھن العالقة السببیة بین الطبقة 
، و بین وجود الفوارق العقلیة بین األفراد .االقتصادي

:االختبارأھم العوامل المؤثرة في صدق -5
لالختبار: یعرف الصدق الذاتي بأنھ صدق الدرجات التجریبیة اتيالصدق الذ-5-1

بالنسبة للدرجات الحقیقیة التي خلصت من شوائب أخطاء القیاس وبذلك تصبح 
، وبما أن ثبات االختبارھي المیزان الذي تسبب إلیھ صدق لالختبارالدرجات الحقیقیة 

إذن الصلة وثیقة بین ثبات و لالختبارالدرجات ارتباطیقوم في جوھره على معامل 
صادق على الرغم من ضعف ثباتھ االختبارتبین أن 0.61الصدق الذاتي ویقدر بـ 

من أھم العوامل المؤثرة في الصدق ھي :0.38
تأثرا االختبارالعددیة بمعامل ثبات الصدق بالقیمةیتأثر :االختبارثبات -5-2

قد ثبالصدق، بحییتأثرلثبات لكن الثبات فیزداد الصدق تبعا لزیادة امطردا،مباشرا 
ثابتا.صادقا ولیس بالضرورة االختباریكون 
المعیاري باالنحرافاالختبارسبق أن بینا مدى تأثیر معامل ثبات :التباین-5-3

وھكذا ندرك ارتباطللدرجات أو تباین تلك الدرجات . لكن الثبات في جوھره معامل 
أن الصدق ا بمالمختلفة.االرتباطق الفردیة على معامالت أثر زیادة أو نقصان الفرو

التباین أنبتلك الفروق الفردیة. وھكذا نرى یتأثرإذن فھو االرتباطصورة من صور 
وأن التباین القوي یزید من القیمة العددیة لذلك الصدق،الضعیف یقلل من أثر ھذا 

ایة األمر عبارة عن دالة للتباین في نھاالختبار." وعلینا أن نالحظ أن صدق االرتباط
الخاص بكل من عدم الثبات و تشتت مستوى صعوبة البند، فإذا كان ھذا التباین صغیرا 

یرتفع عند نقطة تمیزیة محددة إال أنھ ال یؤدي إلى معلومات مرتفعة االختبارفإن صدق 
Cronbachكما أشار كل منالصدق نسبیا عند نقاط تمیزیة أخرى بعدد أكبر من بنوده .

et al 1952. موحدة المستوى في الصعوبة تؤدي إلى أعلى االختباراتوعلى ھذا فإن
ذات باالختباراتمستوى صدق، بل وصدق متفوق عن أغلب نقاط التمیز بالمقارنة 

. )1980،185،صفوت فرح .د(المدى األوسع لصعوبة البند "
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الدراسة توصي بإجراء دراسات واستنادا إلى النتائج التي تم التوصل لھا، فان
أخرى یتم فیھا تكییف االختبارات وبأحجام عینة التقنین للتأكد من استقرار النتائج التي 
توصلت لھا الدراسة خاصة إنھا تستعمل في عملیة االختیار كوسیلة مصیریة تحدد 
نجاح أو إخفاق المرشح لمنصب العمل، كما توصي الدراسة بتجدید وسائل القیاس 

عادة التكییف بعد كل خمس سنوات .وإ
إن ھذا الوضع یجعل األخصائي في میدان االنتقاء یفقد الثقة في إمكانیاتھ  

ارتباطھامدى ومصداقیة في وسیلتھ المطبقة لعدم قدرتھ على التنبؤ بمستوى الفرد، ل
الثقافي، والتأثیر الحضاري ولھذا یجب التكییف كأمر ،االجتماعيبالبعد النفسي،

وري للوصول إلى رقي وتحقیق الھدف المسطر .ضر
خالل عملیة االنتقاءةكما أن أغالبیة المقاییس الموجودة في السونلغاز والمطبق

ھي إال مقاییس أجنبیة مستوردة منذ الوجود واالختیار المترشحین لمناصب العمل ما
االختیار، بغیة االستعمار الفرنسي فرغم اإلصالحات التي مست طرق وبرامج وھیاكل 

تحقیق أھداف سامیة في تنمیة الموارد البشریة، إال أنھا أبقت فكرة االختیار، داخل 
بعیدة عن الثقافة الجزائریة ومدى نطاق ضیق من حیث استیراد الوسائل واالختبارات

وفي غیاب توفر أدوات تشخیصیة عربیة مناسبة.نجاعة تقنینھا، 
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