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Abstract: 

The current research goal is to identify the degree of 

crystallized intelligence, to identify personality traits 

(responsibility, emotional balance, Self-Discipline, 

sociality) among students in the preparatory stage, the 

significance of the differences in the variables of the 

research is accordingly to the gender and specialization 

variable, and to identify the strength and direction of the 

relationship between crystallized intelligence and 

personality traits. The sample was of 400 students (males 

and females). 

The researchers used two tools: Test of crystallized 

intelligence for Dr.Kamal Ibrahim Morsi 2001 and 

personal traits measurement, Prepared by the 

researchers, The appropriate statistical tools available in 

the statistical package (Spss) were used. 

Several results found in this study: 

1. weakness in the crystalized intelligence of the 

preparatory stage students with statistical 

significance by (0.5) 

As for gender and specialization variables, there were 

statistically significant differences between the variable 

of specialization and the scientific interest, while there 

were no differences in the gender variable. 
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 مشكمة البحث :
يواجو الطمبة عموما ومنيـ طمبة المرحمة االعدادية الكثير مف التطور والتغير في   

مجاالت الحياة المختمفة منيا االجتماعية والثقافية والمعرفية والتكنولوجية ، التي يكوف ليا 
تأثير كبير في الجوانب العقمية المعرفية وجوانب الشخصية المختمفة ليـ ، مما نتج عنو 

بوية وعقمية ونفسية تتطمب الوقوؼ عندىا ودراستيا ، مما قد يسيـ بايجابية في نمو تحديات تر 
دراسة ىذا النوع مف الذكاء والتعرؼ عمى ، واف القدرات العقمية وترسيخ السمات الشخصية

مستويات وجوده لدى عينة البحث الحالي وكذلؾ طبيعة عالقتو بمتغير سمات الشخصية ىو 
جييا طمبتنا اليوـ وسببيا التطور اعديد مف التحديات التي يو مطمب ضروري لتجاوز ال

التكنموجي السريع في حياتنا اليومية . االمر الذي حتـ عمى المؤسسات التعميمية والتربوية 
بمختمؼ مستوياتيا تييئة جيؿ جديد مدرب يستطيع مواجية تمؾ التغيرات والتطورات 

ف طمبة المرحمة االعدادية يعدوف شريحة ميمة في االجتماعية والثقافية والمعرفية ونظرا لكو 
المجتمع ، لذا يتطمب ذلؾ تييأتيـ واعدادىـ نفسيا وتربويا ومساندتيـ في ظؿ ىذه التطورات 
المختمفة ،  وعمى الرغـ مف اف الذكاء بشكمو العاـ حظي باىتماـ العديد مف البحوث 

نجده قد حظى بالقدر الكافي مف تمؾ  والدراسات النفسية اال اف الذكاء المتبمور تحديدا ال
الذكاء المتبمور اكتساب المعرفة مف خالؿ الخبرة والتعمـ  يتضمفالبحوث والدراسات ، ىذا و 

بمعنى االعتماد عمى المعرفة السابقة عند استخداـ الذكاء المتبمور وتشمؿ المعرفة السابقة  
(  ىذا واف  72 : 2877موسى،المعمومات المتعممة مف المدرسة او مف المواقؼ السابقة)

اكثر الدراسات تناولتو مع متغيرات مثؿ الدافعية العقمية والذكاء السائؿ والسرعة االدراكية  لذا 
يمكف اف نحدد مشكمة البحث الحالي مف خالؿ التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف الذكاء 

اي معرفة  ( ةسيطرة ، االجتماعيلية ،االتزاف االنفعالي، الو المتبمور و سمات الشخصية) المسؤ 
 مدى امتالؾ الطمبة لمذكاء المتبمور وارتباط ذلؾ بسماتيـ الشخصية . 

مف جانب آخر إف موضوع الشخصية يعد مف اكثر مواضيع عمـ  النفس تعقيدا     
فيو يمثؿ الخصائص والسمات الوجدانية والعقمية والجسمية كافة التي تتفاعؿ فيما بينيا مكونة 

ة  الفرد والتي تتفاعؿ مع العالـ المحيط بيا، وتمثؿ سمات الشخصية جانبا فعااًل مف شخصي
جوانب شخصية الطالب إذ نالحظ اختالفيا مف طالب آلخر وال يمكف وجود اثنيف ليما نفس 

 (  222 : 1422حاؿ مف األحواؿ) جبار ،  بأيالسمات، 
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 اهمية البحث :
يعد الذكاء المتبمور جانبا ميما مف جوانب القدرات العقمية لذلؾ نجد الكثير مف    

المتخصصيف النفسييف ييتموف بو  وذلؾ الىميتو الكبرى ولتاثيره في الجوانب التعميمية 
والتربوية واالجتماعية بشكؿ عاـ والشخصية وسماتيا بشكؿ خاص وتتمثؿ اىمية الذكاء 

اي مدى  يتمكف الشخص مف االستفادة والتعمـ مف  الثقافة والخبرة   المتبمور في معرفة الى
وىو يمثؿ مخرف المعمومات والمعارؼ التي اكتسبيا  الشخص مف مجتمع ما والتي تتراكـ 

مف حيث انو يمثؿ التعمـ  النفسالتربية وعمماء الوقت والذكاء المتبمور ميـ لعمماء  خالؿ مرور
مع مرور الزمف ويزداد الذكاء المتبمور باكتساب الفرد وتعممو  عف طريؽ الخبرة ويستقر نسبيا

 ( . Belsky، 1990معمومات جديدة )،
ويمكف اف تبرز اىمية البحث الحالي مف حيث اف الذكاء ليس ىو عامؿ رئيسي  
يسيـ في تحديد مستويات النجاح ، مع ذلؾ فالذكاء وحده غير كافي لتفسير مقومات النجاح 

تفاعؿ السباب وعوامؿ اخرى في عممية النجاح والتفوؽ االكاديمي ،  وكما اذ نجد تداخؿ و 
يتأثر النجاح بمستويات ذكاء الشخص فانو ايضا يتأثر  بجوانب الشخصية مثؿ مستوى اتزانو 
االنفعالي واتجاىاتو النفسية وطاقتو البدنية وبالتالي تظير الحاجة الى دراسة الذكاء الى جانب 

وؼ عمى مدى االرتباط بينيـ وطبيعة ومدى استفادة طمبتنا مف النظاـ سمات الشخصية لموق
وبالتالي سيمكننا مف توجيو الطالب وجية صحيحة  التعميمي في رسـ معالـ الذكاء المتبمور

 .(  244: ػ 1424نحو التعميـ والمينة المناسبة لو ) السيد ، 
 اهداف البحث :

 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ  الى :
 كاء المتبمور لدى طمبة المرحمة االعداديةػ الذ 2
)المسؤولية ،االتزاف االنفعالي ، ػ سمات الشخصية لدى طمبة المرحمة االعدادية  1
 االجتماعية ( السيطرة ،
 اللة الفروؽ في متغيري البحث تبعا لمتغير النوع والتخصص .د.  2
ػ قوة واتجاه العالقة االرتباطية بيف الذكاء المتبمور وسمات الشخصية لدى طمبة  3

 المرحمة االعدادية 
 حدود البحث:
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يتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية التابعيف الى تربية بغداد    
كال ومف  1428/  1427الكرخ االولى ضمف قاطع   قضاء ابي غريب   لمعاـ الدراسي 

 . الجنسيف ولمتخصص العممي واالنساني  في الدراسة الصباحية
 فيما يأتي تحديد مصطمحات البحث الحالي : تحديد المصطمحات :

 :كل من  عرفه:  Crystallized Intelligenceالذكاء المتبمور اوال : 
 : (cattell، 1963)  كاتؿػػ  2

) نوع مف الذكاء يتضمف الميارات والقدرات والفيـ المكتسب مف خالؿ المالحظة 
والمعمومات المكتسبة مف التعمـ النظامي وغير النظامي ويشير الى القدرة الى استعماؿ 

المعرفية والمفظية المكتسبة مف المدرسة ، والخبرات العامة في حؿ المشكالت ) الميارات 
Cattell,1963 : 22  . ) 

 (: Sattler، (1990ـ  ستالر  2
)الميارات والمعارؼ المكتسبة التي تعتمد بشكؿ كبير مف اجؿ نموىا عمى التعرض 
لمثقافة ويتأثر بشكؿ كبير بالعوامؿ التعميمية الرسمية وغير الرسمية خالؿ متصؿ الحياة(، ) 

48 :p 1990  ،Sattler .) 
 (:2001 )  .  مرسي5

والعمميات العقمية وتتضمف إدراؾ المغة واستعماالتيا الصريحة )مجموعة القدرات 
دراؾ أوجو الشبو واالختالؼ بيف األشياء والكممات واكتساب المعمومات والخبرات  والضمنية وا 
دراؾ المواقؼ وتحميميا وتقويميا وتخزيف المعمومات والخبرات وتذكرىا وتوظيفيا في حؿ  وا 

دراؾ المشكالت وتصريؼ األمور في الموا قؼ االجتماعية والقياـ في التفكير االستداللي وا 
 : 1425األعداد وتسمسميا والقياـ بالعمميات الحسابية والتفكير المنطقي والرياضي(، )راضي، 

26.) 
فضال عف  تعريؼ مرسي ألنو يتضمف مفيوـ الذكاء بشكؿ واؼٍ  افتبنى الباحث  

 استخداـ اختبار مرسي في قياس الذكاء المتبمور. 

 : ، عرفها كل من  personality traitsسمات الشخصية  ثانيا :

  : Guilford  )،1954 )جيمفورد ػ  2
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) انيا اية طريقة متميزة ثابتة نسبيا وعمى اساسيا يتميز الفرد عف غيره مف االفراد ( ) 
p:62 1954،(  Guilford 

 (: Alport ،1961)البورت ـ    2
القدرة عمى استدعاء العديد مف المثيرات الوظيفية ) تركيبات نفسية عصبية لدييا 

 p :73 1961بفاعمية ، والتوجيو الفعاؿ لمعديد مف صور السموؾ التكيفي والتعبيري( )
Alport.) 

 (: McCrae&Costa , 2884)ماكري وكوستا.  2
)إنيا النماذج المعتادة أو المتكررة مف أنماط السموؾ والتفكير والمشاعر لمفرد التي 

 ,  1990:  76)تمكننا مف فيـ ودراسة الشخصية (سـ بالثبات واالستقرار و تت
McCrae&Costa .) 

لسمات الشخصية كونو يحمؿ مضمونًا واسعًا  وكوستا تعريؼ ماكري افتبنى الباحثو 
 ومعبرًا لمفيوـ سمات الشخصية.

 طار النظري :  اال
 Crystallized Intelligence  :الذكاء المتبمور اوال / 
 نظرية هورن : .  1
اتفؽ ىورف مع كاتؿ في تصنيؼ الذكاء الى نوعيف وىـ الذكاء المتبمور والسائؿ   

عمى انو الميارات المفظية والمعمومات التراكمية لالفراد )  ويشير ىورف الى الذكاء المتبمور
Santrock ،(1995  . مجردة صورة باما الذكاء السائؿ فيتمثؿ في قدرة الفرد عمى اف يفكر

كما يشير ىورف ايضا الى  اف الفروؽ الفردية بيف الذكاء المتبمور والسائؿ والتي تتكوف قبؿ 
بموغ الفرد  ، باف ىذه الفروؽ تتكوف في االساس بسبب التبايف بالفرص الثقافية المتاحة 

في حيف ينمو خالؿ الخبرة  والميوؿ واالىتمامات المتعمقة بالفرد ويشير الى اف الذكاء المتبمور
 (  271:  1444اف الذكاء السائؿ ينحدر بتقدـ  العمر الزمني ) حسيف ، 

ىذا وبالرغـ  مف اف العالـ ىورف بقى ممتزما بالتفريؽ بيف الذكاء السائؿ والمتبمور 
لكنو يشير الى وجود خمسة عوامؿ تمثؿ الذكاء ىي عامؿ التنظيـ السمعي وعامؿ االختزاف 

ة البصرية وعامؿ االسترجاع واالختزاف  تكوف مف الدرجة الثانية وعامؿ التصور وعامؿ القدر 
حسب رأيو تقـو بتفسير العالقة بيف عوامؿ الدرجة االولى والمتمثمة بعمميات التنظيـ االدراكي  
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وحسب راى ىورف يكوف باالمكاف االكتفاء بمستوى التحميؿ ىذا مف غير الحاجة الى الذىاب 
قد اكد ىورف عمى انموذج العوامؿ العامة الخمسة واىميتيا في الى عوامؿ الدرجة الثالثة و 

عدد مف الدراسات مثؿ الدراسة التي قاـ بيا ىورف عمى عدد مف تالمذتو والتي اشتير بيا 
ودراستو الى جانب ستانكوؼ حيث استطاعا الوصوؿ الى  وجود تمؾ العوامؿ الخمسة االنفة 

 (  36: 1446) عبود ، 4الذكر 
 (Catte   (1958كاتلـ نظرية 2

مع وجود اختالفات ثانوية ضمف   يفيعتقد كاتؿ إف القدرات العقمية تتضمف مجموعت
كؿ مجموعة في القدرات الخاصة: المجموعة األولى اطمؽ عمييا كاتؿ الذكاء المحدد أو 
المتبمور ويشمؿ الميارات المفظية والعددية وقدرات االستدالؿ وتنمو ىذه القدرات وتعزز في 
المدرسة لذلؾ يعتقد كاتؿ إف الخبرة والتعمـ المدرسي تؤثر بشكؿ كبير في درجات اختبارات 
الذكاء المتبمور أما المجموعة الثانية فتتضمف ما سماه بالذكاء السياؿ أو المرف ويشمؿ 
ميارات مثؿ القدرات عمى مالحظة التفاصيؿ البصرية والذاكرة الروتينية والتخيالت البصرية 

ية، ىذا ويكوف تأثير الخبرة والتعمـ اقؿ تأثيرا بالذكاء  السائؿ إضافة إلى ذلؾ يرى كاتؿ والمكان
مف باب العالقة السببية إف الذكاء المتبمور يتأثر بالذكاء السائؿ بشكؿ اقوى مف تأثير المتبمور 

:  2885بالسائؿ وىذا األمر يأخذنا إلى التمييز بيف التحصيؿ واالستعداد )أبو حطب، 
243.) 

ويمكف توضيح العالقة بيف الذكاء المتبمور والسائؿ مف حيث إف الذكاء المتبمور 
يتكوف مف المعرفة الخاصة المكتسبة مف خالؿ استقالؿ الذكاء السائؿ بمعنى إف األفراد الذيف 
يكوف لدييـ ذكاء سائؿ بشكؿ اكبر يكونوا اكثر قدرة عمى أف يكتسبوا مزيدا مف الذكاء المتبمور 

 (.23: 1422يعود لالرتباط اإليجابي بيف الذكاء المتبمور والذكاء السائؿ )أبو حماد ،  وذلؾ
ىذا واكد كاتؿ عمى إف الذكاء المتبمور يتمثؿ في قدرة الفرد عمى حؿ المشكالت أو  

فيـ العالقات اعتمادا عمى الخبرة المحددة وعمى المعرفة المكتسبة مف خالؿ خبرات الحياة 
ييا التعميـ الرسمي وغير الرسمي وىنا يقيس مواىب الفرد المكتسبة والمتراكمة المختمفة بما ف

ومياراتو ومقدار المعرفة معتمدة بشكؿ قوي عمى الثقافة وذلؾ مف اجؿ نموىا ويستمـز تعمـ 
الوظائؼ المعرفية بصورة مستمرة وراسخة جيدا متصال باإلنجازات العقمية ىذا واف القدرات 

اء المتبمور تشمؿ الطالقة بكافة أنواعيا حيث يتطمب سرعة استدعاء التي يتضمنيا الذك
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الجمؿ ،والكممات التي يتطمبيا موقؼ ما، وحيث نجد إف ىذه القدرات تتأثر بالجانب المغوي 
 (.17: 2888)المجدوب، 

ىذا واف الذكاء المفظي الذي ينطوي تحت الذكاء المتبمور وىو في اغمب األحياف ناتج 
عمومات والميارات والتربية في ثقافة معينة وبالتالي مكونا القدرات العقمية المتبمورة عف تراكـ الم

والتي عٌرفيا كاتؿ عمى إنيا القدرات المكتسبة جزئيا عف طريؽ التبادؿ الثقافي والتي تشمؿ 
 عمى اإلدراؾ المفظي والبراعة في استخداـ األرقاـ ونمو وتطور المفردات المغوية 

 personality traits : الشخصية سمات  ثانيا ـ
 يزنك :آنظرية .  1

يزنؾ وىو يعتبر السمة عبارة عف آمكانة ميمة لدى  typeوالطراز   traitتعد السمة 
مجموعة مف النزعات لمفعؿ وبعبارة اخرى ىي عبارة عف نظاـ متسؽ وممحوظ في افعاؿ الفرد 
او  عاداتو بينما الطراز ىو عبارة مجموعة مف السمات الممحوظة ولذلؾ فاف الطراز عبارة 

 التأكيدفع ايزنؾ الى ومما د 4عف تنظيـ اكثر شموال وعمومية وتكوف السمة جزء مف مكوناتو 
عمى مفاىيـ االتجاه وااليدولوجية ىو دراساتو الحديثة لمسموؾ السياسي واف مفاىيـ االتجاه 
وااليدولوجية اصبحت ذات مكانة ميمة في النطاؽ العقمي والمعرفي وموازية بذلؾ مكانة 

ظ قيامو السمة والطراز في مجاؿ الشخصية ىذا ومف خالؿ كتابات ايزنؾ عف الشخصية يالح
 ألىميتيابوصفيا بانيا تتكوف  مف االستعدادات واالفعاؿ المرتبة عمى شكؿ ىرمي تبعا 

وعموميتيا ويرى اف الطراز يحتؿ اعمى مستويات الشمولية والعمومية كما تكوف االستجابات 
اكثر نوعية واقميا عمومية مف بيف المستويات في حيف نرى االستجابة المعتادة اكثر عمومية 

يا كونيا تدؿ او تشير الى استجابة متواترة تظير في ظروؼ متشابيو واستجابات  معينة نسب
 (  387:  2858ومعتادة ترتبط ببعض وتميؿ الى اف توجد في نفس الموقؼ ) فرج ، 

 نظرية البورت:ــ 2
طبقا لفكرة البورت عف مكانة وأىمية الدوافع اإلنسانية فانو قاـ بتقديـ وصفا معينا 

النقاء  ,الخجؿ ,الصداقة  ,االلتزاـ  ,الشخصية ضمف مصطمح السمات مثؿ : الطموح لتركيب 
سمة تقع  444ػػ 344أو النظافة ، المياقة ، الكـر وغيرىا واف عدد ىذه السمات يتراوح بيف  ,

مسمى تقريبا ىذا واف سموؾ أي فرد مف المفروض أف ال يكوف مطابقا أو  27444ضمف 
ذلؾ يعود إلى الصراعات الداخمية أو و ؿ مف سموؾ فرد آخر عبارة عف شكؿ طبؽ األص
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البيئية الخارجية وضغوط معينة مف األشخاص اآلخريف واف أي نظرية عف السمات ال يكوف 
ليا صوت مسموع إال أف تقوـ بالتطرؽ أو االىتماـ بيذا التنوع والتعدد في سموؾ الشخص 

بالعديد مف الجوانب الثابتة في  ةؾ ألنيا مرتبطوفيما الشؾ فيو أف السمات ليا أىمية كبيرة وذل
 (.228ػ227: 2887 ، الشخصية)عبدالرحمف

 اف   نيا تركيبية نفسية عصبية تمتمؾ القدرة عمىأىذا ويشير البورت إلى السمة عمى 
تستدعي الكثير مف المثيرات الوظيفية بفاعمية والعمؿ عمى توجيو عدد مف أشكاؿ السموؾ 

 (.   p:167 Allport 1961اؿ )ع  التعبيري والتكيفي بشكؿ فَ 
كما إف البورت يعتبر أوؿ مف استخدـ مفيوـ سمات الشخصية وذلؾ باستعماؿ 

كؿ بصورة خاصة متكونة مف ف شخصية الفرد تتشأالمنيج األحادي حيث يشير البورت إلى 
سمات معينة وىي تعتبر فريدة ىاذا وقد قاـ البورت بتحديد  المصطمحات والمفاىيـ التي 
تسمح بتمييز األفراد بعضيـ عف البعض اآلخر وظيرت النتائج بصورة مبيرة وطبقا لراي 

قدرتيا البورت فاف السمات افضؿ وحدة يتـ عف طريقيا تحميؿ الشخصية فاف السمات تتميز ب
عمى أف تستجيب لممثيرات المختمفة بنفس الطريقة وىي التي تساعد عمى أف يكوف سموؾ 

 (.   14: 1447الشخص مسػػػػػتقرا فػػػػي مختمؼ الحاالت وعمى مدى الحياة ) ربيع ،
مف األفراد تستند شخصياتيـ عمى اكثر مف سمة واحدة  اً كبير  اً ف عددأويرى البورت 
( طالبا حيث طمب البورت مف كؿ 82ة استطالعية طبقت عمى ) مميزة فمف خالؿ دراس

طالب تحديد شخصية معينة ىو يعرفيا بصورة جيدة واف يقوـ بوصفيا بصفات وسمات يرى 
باإلمكاف أف تكوف مطابقة ليذه الشخصية وقد استنتج البورت مف ذلؾ باف ىذه السمات يتراوح 

ريتو الذي يشير إلى عدد مف السمات سمات وىذا مما يؤكد مبدا نظ 24ػػ 2عددىا مف 
الرئيسية التي يعتمد عمييا في تحديد الشخصية بدال مف سمة واحدة سائدة إف نظرية البورت 
قامت عمى أساس اعتماد السموؾ النمطي أو المنفرد أساسا يعتمد عميو لعمـ دراسة الشخصية 

يو ال يتفؽ معيـ في دراسة لذلؾ فاف البورت عمد إلى مخالفة اآلخريف عند دراسة الشخصية ف
الشخصية باالعتماد عمى السمات المشتركة  فيو يستخدـ بدال مف ذلؾ السمات الرئيسية 

 (. 264:  1443والثانوية في تغيير السموؾ ) سفياف ، 
ىذا ولكي يتوصؿ البورت إلى إمكانية تحديد السمات المختمفة التي قد يكوف الناس 

ـ بفحص عدد كبير جدا مف الصفات ما تزاؿ 2815عاـ  يحممونيا قاـ البورت مع ادبرت
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تستخدـ لوصؼ األفراد وتحدد خصائص كؿ واحد منيـ وتـ تقسيميا وتصنيفيا إلى اربع فئات 
ىي: األنشطة الراىنة والمصطمحات التقويمية والمجازية واالستعدادات الحقيقية كما نجد إف 

ت تعتبر تكوينات بيولوجية حقيقية فيزيقية البورت ال يساوي بيف األسماء والسمات الف السما
اعتبر البورت السمة ليا وجود اكثر مف مجرد الوجود االسمي وىي مستقمة  2862وفي عاـ 

وموجودة ىناؾ بالفعؿ وحسب رايو باف ليػػػس كؿ اسـ لسػػػػػػػػػمة يمثػػػؿ بالضػػػػػرورة سػػػػػػمة، يؿ 
العقمية في تفسير نمط واتساؽ سموؾ الشخصية )جابر،  يعنػػػػي ال يوجػػػػد اصػدؽ مف التكوينات

 (. 146ػ145: 2884
 الدراسات السابقة: الذكاء المتبمور

 :(  1425جبار، )   دراسة
 الذكاء السائؿ والمتبمور وعالقتو بالسرعة اإلدراكية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية العنواف

 أدوات الدراسة العينة الوسائؿ اإلحصائية األىداؼ
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة 

الذكاء المتبمور لدى طمبة المرحمة 
اإلعدادية تبعا لمتغير الجنس 

والتخصص كما ىدفت الدراسة إلى 
التعرؼ عمى درجة الذكاء السائؿ لدى 

 طمبة المرحمة اإلعدادية

معامؿ ارتباط 
سبيرماف واالختبار 

التائي لعينتيف 
مسقمتييف ولعينة 

التبايف  واحدة وتحميؿ
 الثنائي بتفاعؿ

طالب وطالبة مف  344
المرحمة اإلعدادية بواقع 

( 276( طالبا و)122)
 طالبة

( 1422اختبار مرسي )
واختبار السرعة اإلدراكية 
المعٌرب مف قبؿ الشرقاوي 

 (2882وعبد السالـ )

 
 

 النتائج

وسرعة إدراكية يتمتع طمبة المرحمة اإلعدادية بذكاء سائؿ وال يتمتعوف بذكاء متبمور 
كما أظيرت النتائج وجود عالقة بيف الذكاء المتبمور والسائؿ والسرعة اإلدراكية لدى 
طمبة المرحمة اإلعدادية باإلضافة إلى أف متغير الجنس والتخصص يؤثر في الذكاء 

       المتبمور والسائؿ والسرعة اإلدراكية
 (206: 2016)جبار، 

 سمات الشخصية :
 : ( 2888األنصاري ) دراسة بدر 

 السمات االنفعالية لدى الشباب الكويتي مف الجنسيف العنواف
 األدوات العينة الوسائؿ اإلحصائية األىداؼ

التعرؼ عمى السمات 
االنفعالية لدى الشباب 
 الكويتي مف الجنسيف

معامؿ ارتباط بيرسوف 
واالختبار التائي لعينتيف 

 مستقمتيف

تتكوف عينة الدراسة 
( مف  827)مف 

 طمبة جامعة الكويت

مقياس االنفعاالت الفرقة 
(DES  وىو عبارة عف قائمة )

مف السمات االنفعالية وعددىا 
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(24) 

 النتائج
اف الغضب والحزف والخوؼ والحرج والكتئاب والفزع كانت مف اكثر السمات 

 االنفعالية التي يعاني منيا الشباب
 (45: 2888)األنصاري، 

 الفصل الثالث
جراءاته   :منهجية البحث وا 

 : وعينته . مجتمع البحث اوال
يتكوف المجتمع اإلحصائي لمبحث الحالي مف طمبة المرحمة االعدادية التابعيف     

الى قضاء ابي غريب في محافظة بغداد ، بتخصصاتيا العممية واالدبية، والبالغ عددىـ ) 
 . البة( ط 2146( طالب، و )  2521( طالبا  بواقع  )   1728

عمى االختيار العشوائي الطبقي ذو التوزيع  افاعتمد الباحث اما عينة البحث فقد    
( طالبًا ، 144( طالب وطالبة، بواقع )344الحالي مف ) ثالمتساوي اذ  تكونت عينة البح

 ( يوضح ذلؾ: 2( طالبة مناصفًة بيف التخصص العممي واالدبي، والجدوؿ )144و)
 
 

 
 

 ينة البحث موزعين حسب المدارس والتخصص والنوع(افراد ع1جدول ) 
 المجموع  التخصص              اسـ المدرسة  ت

 ادبي    عممي  
 34  14  14 اعدادية الرافديف لمبنيف  2
 34  14 14 اعدادية ابي غريب لمبنيف   1
  34  14  14 اعدادية المثنى لمبنيف   2
  34  14  14 اعدادية االسراء لمبنيف   3
  34  14  14 اعدادية الفجر الجديد لمبنيف  4
 34  14  14 اعدادية محمد ميدي البصير لمبنات  5
 34  14  14 اعدادية المعراج لمبنات   6
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 34  14 14 اعدادية الحضارة لمبنات   7
 34  14  14 ثانوية الكوثر لمبنات   8

  34  14  14 فى لمبنات طثانوية ريحانة المص  24

  344  144  144 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  

 : : أداتا البحث ثانيا
 ػ  اختبار الذكاء المتبمور:2

 وصؼ االختبار : 
عمى  افلقياس الذكاء المتبمور لدى طمبة المرحمة االعدادية وبعد اطالع الباحث

تبني اختبار الذكاء  تـاألدبيات المتعمقة بموضوع البحث ولصعوبة اعداد ىكذا اختبار 
 ( بما يتفؽ مع البيئية الكويتي 1442المتبمور وىو مف اعداد الدكتور كماؿ ابراىيـ مرسي )  

. 
 الصدق الظاهري الختبار الذكاء المتبمور:

مف خالؿ التحميؿ المنطقي وتعد ىذا يتحقؽ تمثيؿ الفقرة لمخاصية المراد قياسيا     
الخطوة  ضرورية وميمة عند بداية استعماؿ االختبار وذلؾ عف طريؽ اختيار الفقرات 
الصالحة والمناسبة لقياس خاصية معينة مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء  ) 

 ( .        166:  1444عالـ ، 
( عمى  2ورتو األولية الممحؽ ) ىذا ولمزيد مف االطمئناف فقد عرض االختبار بص

( محكمًا  24المتخصصيف في العموـ التربوية والنفسية بمغ عددىـ )   مجموعة مف المحكميف
( ، وطمب منيـ إبداء مالحظاتيـ وآرائيـ حوؿ مدى صالحية كؿ فقرة في اختبار  1الممحؽ ) 

حيث فحص الباحث مف الذكاء المتبمور، وفي ضوء آراء المحكميف والمناقشات التي أجراىا 
فقد  تـ قبوؿ فقرات االختبار جميعيا حيث كانت نسبة  االشكاؿ والرسوـ فحصا منطقيا 

 %  244االتفاؽ عمى الفقرات 
 اعداد تعميمات االختبار :      

تعد تعميمات المقياس المقدمة لعينة البحث بمثابة الدليؿ لإلجابة عمى فقراتو ، لذا 
المرفقة مع االختبار النيا واضحة ودقيقة واجري ليا تدقيؽ عدة اعتمد الباحث التعميمات 

 مرات وىي بذلؾ التحتاج اضافة او تعديؿ .
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 الذي، :. لغرض التأكد مف الوقت المحدد لالختبار  التطبيق االستطالعي لالختبار
 عمى ىذا الوقت ، وكذلؾ لمعرفةموافقة الخبراء  ت( دقيقة وتم 24بػػ )  ه معد االختبارحدد

تعميمات االختبار لمطمبة عينة البحث ، ومدى وضوحيا لذلؾ ولتحقيؽ ىذا الغرض قاـ 
طالب وطالبة لمصؼ السادس  34بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف  افالباحث

( اناث   24 )و ( ذكور 24( طالب وطالبة ) 14االعدادي لمتخصص العممي واالدبي بواقع )
(  24)  الوقت المحدد يارىـ بالطريقة  العشوائية  ، وقد تبيف افلكؿ تخصص حيث تـ اخت

 دقيقة لالجابة عمى االختبار وقت مثالي ، كما اف الجوانب االخرى واضحة ومفيومة ليـ . 
 التحميل اإلحصائي لمفقرات:

لقد أشار المختصوف في القياس إلى أىمية إجراء التحميؿ اإلحصائي لمفقرات        
( إلى إف اليدؼ مف اجراء تحميؿ الفقرات ىو االبقاء عمى  ( Ebel ,1972إذ أشار أيبؿ 

لجأ الباحث إلى طريقة  ( ، لذا Ebel 392: 1972 ,الفقرات الجيدة في المقياس )
ة درجة الفقرة بالدرجة الكمية في عممية تحميؿ الفقرات، ولتحقيؽ المجموعتيف المتطرفتيف، وعالق

( طالبًا 344ىذه الخطوة قاـ الباحث بتوزيع اختبار الذكاء المتبمور عمى عينة البحث البالغة )
 عينة الوطالبة والمبينة تفاصيميا في جدوؿ 

 وفيما يأتي توضيحًا لمخصائص اإلحصائية لمفقرات:
 مييزية لمفقرات:استخراج القوة الت -أ

لمتحقؽ مف توافر شرط القوة التمييزية لفقرات اختبار الذكاء المتبمور في ضوء أسموب 
 ، اتبع الباحث الخطوات اآلتية:contrasted groups)المجموعتيف المتطرفتيف ) 

 ( فقرة.44تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة. إذ تضمنت كؿ استمارة ) -2
عينة في استجابتيـ عمى اختبار الذكاء المتبمور مف اعمى رتبت درجات افراد ال -1

 درجة الى ادنى درجة.
%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العالية، والتي بمغت 16تعييف الػ ) -2

%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا التي بمغت 16( استمارة، فضاًل عف )247)
 ( استمارة.  125موع االستمارات التي خضعت لمتحميؿ )( استمارة، وبذلؾ ويكوف مج247)
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حممت كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستعماؿ معادلة التمييز الختبار داللة الفروؽ  -3
بيف عدد االجابات الصحيحة لممجموعة العميا وعدد االجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا 

 مقسومو عمى عدد افراد احدى المجموعتيف .
 (Ebel, 1972) (*)القيمة المستخرجة بمعادلة التمييز مع معيار ايبؿ موازنة -4

 ( يوضح ذلؾ:1والذي يرى انو كمما كاف تمييز الفقرة اعمى كمما كانت افضؿ، والجدوؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (القوة التمييزية لفقرات اختبار الذكاء المتبمور2جدول )
 رقـ 
 الفقرة

اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 العميا

اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 دنياال

 القوة 
 التميزية

رقـ 
 الفقرة

اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 العميا

اإلجابات 
الصحيحة 
لممجموعة 

 دنياال

 القوة 
 التميزية

2 70 20 0.462 16 48 13 0.324 
1 81 22 0.546 17 47 19 0.259 
2 65 15 0.462 18 57 12 0.416 
3 56 17 0.361 24 95 20 0.694 
4 92 11 0.7544 22 60 17 0.398 
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5 77 24 0.490 21 68 21 0.435 
6 74 25 0.453 22 51 15 0.333 
7 59 19 0.37 23 58 10 0.444 
8 61 22 0.361 24 51 14 0.342 

24 55 15 0.37 25 51 10 0.37 
22 55 9 0.425 26 56 13 0.398 
21 91 17 0.685 26 72 16 0.518 
22 59 14 0.416 27 58 14 0.407 
23 52 17 0.324 28 87 11 0.703 
24 60 11 0.453 34 58 20 0.351 
25 64 12 0.481 32 52 18 0.314 
26 81 14 0.620 31 46 16 0.277 
27 81 13 0.629 32 54 11 0.398 
28 54 15 0.361 33 57 12 0.416 
14 54 12 0.388 34 69 19 0.462 
12 72 19 0.490 35 42 19 0.212 
11 75 10 0.601 36 54 11 0.398 
12 63 13 0.462 37 56 20 0.333 
13 64 19 0.416 38 64 13 0.472 
14 40 17 0.212 44 96 19 0.712 

 ب. معامل الصعوبة والسهولة لالختبار:
يعبر عف مدى مالئمة االختبار ألفراد العينة المطبؽ عمييا إي إف االختبار   

الصعب جدًا الذي ال يستطيع إي مختبر أداءه أو الحصوؿ عمى الدرجة الكاممة فيو، والسيؿ 
جدًا بحيث ال يحصؿ أي مختبر عمى )صفر( يعد غير مناسبًا، وال يعبر عف المستوى 

( 4( . والجدوؿ )2 –4لة أو الصعوبة يمثؿ كسر يتراوح بيف )الحقيقي لمعينة، ومعامؿ السيو 
  يوضح ذلؾ:

 (قيم معامل الصعوبة والسهولة لكل فقرة من فقرات االختبار3الجدول )
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 قيمة معامؿ ت
 الصعوبة

قيمة معامؿ 
 السيولة

قيمة معامؿ  ت
 الصعوبة

 قيمة معامؿ السيولة

2.  0.58   0.416 15 0.717 0.282 
1.  0.523 0.476 16 0.694 0.305 
2.  0.629 0.370 17 0.680 0.319 
3.  0.662 0.337 18 0.467 0.532 
4.  0.523 0.476 24 0.643 0.356 
5.  0.532 0.467 22 0.587 0.412 
6.  0.541 0.458 21 0.694 0.305 
7.  0.634 0.361 22 0.685 0.314 
8.     0.61  0.384 23 0.699 0.300 

24.  0.675 0.324 24 0.717 0.282 
22.  0.703 0.296 25 0.680 0.319 
21.  0.5 0.5 26 0.592 0.407 
22.  0.662 0.337 27 0.666 0.333 
23.  0.680 0.319 28 0.546 0.453 
24.  0.671 0.328 34 0.638 0.361 
25.  0.648 0.351 32 0.675 0.324 
26.  0.560 0.439 31 0.712 0.287 
27.  0.564 0.435 32 0.699 0.300 
28.  0.680 0.319 33 0.661 0.438 
14.  0.694 0.305 34 0.592 0.407 
12.  0.578 0.421 35 0.717 0.282 
11.  0.606 0.393 36 0.699 0.300 
12.  0.648 0.351 37 0.648 0.351 
13.  0.615 0.384 38 0.643 0.356 
14.  0.736 0.263 44 0.467 0.532 
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ػػ  4.4نالحظ مف الجدوؿ السابؽ اف مستويات صعوبة الفقرات تراوحت ما بيف ) 
 ( مما يدؿ عمى اف فقرات االختبار تميز بيف االفراد ذوي مستويات القدرة المتباينة.                  4.62

حسبت معامالت صدؽ الفقرات  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: - ج
باستعماؿ الدرجة الكمية لممقياس بوصفيا محكًا داخميًا. والستخراج  )اء المتبمورالذك(الختبار 

عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار استخرج معامؿ االرتباط الثنائي بونت بايسيلاير 
((Point Biserial جميع . وأظير تطبيؽ معادلة االختبار التائي لداللة معامؿ االرتباط إف

معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنة القيـ المستخرجة بالقيمة التائية الجدولية البالغة 
 (، 288( ودرجة حرية )4.44( عند مستوى داللة )2.851)

 :الخصائص السيكومترية لالختبار
 . مؤشرات صدؽ االختبار:2
 (:Face Validityالصدؽ الظاىري ) -أ

ف أنواع الصدؽ مف خالؿ عرض فقرات االختبار عمى ىذا النوع م افاستعمؿ الباحث
( واألخذ بآرائيـ حوؿ صالحية 2مجموعة مف المحكميف في العموـ التربوية والنفسية )الممحؽ

فقرات االختبار ومدى مالءمتيا لعينة البحث وتتحدد درجة ىذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ 
 ( 243،  1444بينيـ   ) عالـ ، تحديد النسبة المئوية لتقديرات المحكميف والتوافؽ 

 (:Construct validityالصدؽ البنائي) -ب
إلى أف معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة  (Anastasi,1976)تشير أنستازي   

والدرجة الكمية لالختبار وبداللة إحصائية يعد مؤشرًا لصدؽ بناء االختبار 
(Anastasi,1976:151-154) المؤشر عف طريؽ إيجاد . وقد تحقؽ الباحث مف ىذا

معامالت ارتباط درجات الفقرات بالدرجة الكمية  الختبار الذكاء المتبمور ، وقد تحقؽ الباحث 
(  7مف صدؽ البناء عبر اإلبقاء عمى الفقرات التي تتمتع بمعامؿ صدؽ مقبوؿ، والجدوؿ ) 

 يوضح ذلؾ.
 (:Reliability. مؤشرات ثبات االختبار )ج

الثبات تـ استخدـ مؤشر الثبات بواسطة تحميؿ التبايف مف اجؿ حساب معامؿ 
( ألنيا أكثر شيوعًا في تقديرات الثبات وقياس KR-20باستعماؿ معادلة كيودر ريتشاردسوف )

مدى االتساؽ الداخمي لمفقرات، وتستخدـ في االختبارات التي تعطى فييا درجة )واحد( لإلجابة 
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ت قيمة معامؿ ثبات االختبار بحسب ىذه الطريقة الصحيحة و)صفر( لإلجابة الخاطئة . وكان
 .ادبيات القياس  والي ت(، والذي يعد جيدًا موازنة بما اشار 4.71)

 مقياس سمات الشخصية : –2
بالبحث عف مقياس سمات  افلغرض تحقيؽ اىداؼ البحث الحالي قاـ الباحث    

مدارس االعدادية ، الشخصية  ، والذي يمكف تطبيقو عمى عينة البحث الحالي طمبة ال
 افومنسجما مع الخصائص النفسية والعقمية واالجتماعية والدراسية ليـ ، وبعد اطالع الباحث

بناء مقياس  اما يمكف تطبيقو عمى عينة البحث ، لذلؾ قرر  اعمى المقاييس المتوفرة لـ يجد
 بالخطوات التالية : افسمات الشخصية ، وعميو قاـ الباحث

 . سمات الشخصية : اجراءات بناء مقياس
 أـ تحديد مكونات سمات الشخصية :  

بعد تحديد مفيوـ سمات الشخصية باالعتماد عمى االطار النظري والمقاييس     
ذات العالقة بالموضوع امكف  تحديد المكونات االساسية التي يشتمؿ عمييا مقياس سمات 

مات الشخصية وىي ) الشخصية والتي تكونت مف اربعة مجاالت تمثؿ مكونات مقياس س
 المسؤولية، االتزاف االنفعالي ، السيطرة ، االجتماعية ( 

 ب.جمع وصياغة الفقرات:
بيدؼ الحصوؿ عمى فقرات مقياس  سمات الشخصية  وبالشكؿ الذي يتالئـ مع      

االطار النظري ليذا  البحث ، يمكف تطبيقو عمى عينة البحث الحالي طمبة المرحمة االعدادية 
 بالخطوات التالية :  افالباحث ، قاـ

. تـ تحديد مفيوـ سمات الشخصية وتحديد مجاالتو وتعريفاتيا وىي ) المسؤولية ، 2
 االتزاف االنفعالي ، السيطرة ، االجتماعية ( .

. االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث  وكذلؾ المقاييس 1
ستفادة منيا في جمع وصياغة الفقرات عمى وفؽ السابقة التي امكف الحصوؿ عمييا واال

 اسس ومناىج عمـ النفس في بناء وتصميـ االختبارات والمقاييس النفسية  .
 ( فقرة لكؿ مجاؿ .24( فقرة توزعت عمى اربع مجاالت بواقع )54.  تـ صياغة )2
عتماد طريقة البدائؿ المتعددة التدرج لػػ ) ليكرت ( تـ ا ػ اعداد بدائؿ المقياس : 3

) اذ تـ وضع خمسة بدائؿ لالجابة عمى المقياس ىي : وذلؾ بوضع عدة بدائؿ لالجابة ، 
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تنطبؽ عمًي بدرجة كبيرة جدا ، تنطبؽ عمًي بدرجة كبيرة ، تنطبؽ عميً بدرجة متوسطة ، 
بالنسبة لتصحيح المقياس ، فكانت ( ، اما   تنطبؽ عميً ال بدرجة قميمة ،  تنطبؽ عميُ 

( بينما تعطى بدائؿ  2،  1،  2،  3، 4الدرجات لبدائؿ االجابة لمفقرات االيجابية ىي ) 
 (  . 4، 3، 2، 2،1االجابة لمفقرات السمبية الدرجات  ) 

 : ( face  validity  (الصدق الظاهري 
يبدو االختبار مناسبا لقياس الظاىرة التي وضع مف  ىذا النوع مف الصدؽ يقيس ما   

اجميا اي ما يبدو االختبار صادقا ظاىريا  فيعرض عمى مجموعة مف المحكميف وتتحدد درجة 
ىذا النوع مف الصدؽ عف طريؽ تحديد النسبة المؤية لتقديرات المحكميف والتوافؽ ) احمد ، 

فقرة  54شخصية البالغ عددىا ( ، وبعد صياغة فقرات مقياس سمات ال 277 : 2854
( عمى عدد  مف المحكميف مف ذوي  2عرض المقياس بصورتو االولية الممحؽ  ) 

(  1( محكميف الممحؽ رقـ )  24االختصاصات  في العموـ التربوية والنفسية بمغ عددىـ ) 
جميع  وذلؾ لالطالع عمى المقياس وابداء ارائيـ ومالحظاتيـ ووفقا ليذه ا لمالحظات تبيف اف

( فقد  54،  18، 14، 24%( فما فوؽ باستثناء الفقرات )74الفقرات حظيت بنسبة اتفاؽ ) 
( فقرة مف  45% ( لذلؾ سيتـ حذفيا واالبقاء عمى )74حصمت عمى نسبة اتفاؽ اقؿ مف ) 

  .( فقرة  54اصؿ ) 
واضحة بالنسبة لمطمبة ، بصورة المقياس  تمت صياغة تعميمات:  تعميمات المقياس

وعدـ وجود اجابة صحيحة   يا بكؿ موضوعية ، وصدؽ وصراحة  ،ياالجابة عم كما تضمنت
وخاطئة بقدر مايرتبط االمر بارائيـ الشخصية وال  يكوف ىناؾ ذكر السـ الطالب ولكي 

  افيطمئف المجيب عمى سرية االجابة فقد ابمغ الطمبة باف االجابة لـ يطمع عمييا سوى الباحث
:. لغرض التعرؼ عمى الوقت الذي تتطمبو االجابة  عي لممقياسالتطبيق االستطال

عمى فقرات المقياس ، وكذلؾ معرفة تعميمات المقياس لممجيب  ، ومدى وضوحيا ولتحقيؽ 
طالب وطالبة  34بتطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مكونة مف  افىذا الغرض قاـ الباحث

(  24( طالب وطالبة ) 14ي بواقع )لمصؼ السادس االعدادي لمتخصص العممي واالدب
وقد  ،( اناث  لكؿ تخصص حيث تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية   24ذكور  و) 

 ( دقيقة                                                               14ػػػػػػػ  14تبيف اف االجابة عمى المقياس تتطمب وقت يتراوح مابيف) 
 :إلحصائي لمفقراتالتحميل ا
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إلى استخراج القوة التمييزية بأسموبي المجموعتيف المتطرفتيف، وصدؽ  افلجأ الباحث
الفقرة  بإيجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية، في عممية تحميؿ الفقرات، إذ طبؽ مقياس 

( طالبًا وطالبة  . وفيما يأتي توضيحًا 344سمات الشخصية عمى عينة البحث البالغة )
 لمخصائص اإلحصائية لمفقرات:

 استخراج القوة التمييزية لمفقرات: -أ
يحسب التمييز مف خالؿ حساب القيمة الناتجة مف الفرؽ بيف المجموعتيف العميا     

ولغرض إجراء ، والدنيا  في االجابات الصحيحة مقسوما عمى عدد احدى المجموعتيف 
اتبع  contrasted groups).التحميؿ اإلحصائي في ضوء أسموبي المجموعتيف المتطرفتيف )

 الخطوات اآلتية: افالباحث
 ( فقرة.45تحديد الدرجة الكمية لكؿ استمارة، إذ تضمنت كؿ استمارة ) -2
 ترتيب االستمارات تنازليًا مف أعمى درجة إلى أقؿ درجة. -1
%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العالية، والتي بمغت 16تعييف الػ ) -2

%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا التي بمغت 16( استمارة، فضاًل عف )247)
 ( استمارة.  125( استمارة، وبذلؾ ويكوف مجموع االستمارات التي خضعت لمتحميؿ )247)

.حسبت القوة التمييزية لكؿ فقرة مف الفقرات باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف 3
لتمييز كؿ فقرة مف خالؿ مقارنتيا  (، وعدت القيمة المستخرجة مؤشراً t-testمستقمتيف )

(، 4044(، ومستوى داللة )123( عند درجة حرية )2.85بالقيمة التائية الجدولية،البالغة ) 
 يوضح ذلؾ: (3والجدوؿ )
 
 ( القوة التمييزية لفقرات مقياس سمات الشخصية4الجدول )  
تسمسؿ  القوة التمييزية تسمسؿ الفقرة القوة التمييزية تسمسؿ الفقرة

 الفقرة
 القوة التمييزية

2 4.26 14 5.75 28 8.41 
1 1.41 12 1.34 34 2.24 
2 2.46 11 3.72 32 5.68 
3 4.33 12 5.42 31 4.24 
4 3.51 13 3.34 32 3.36 
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5 4.25 14 1.12 33 3.15 
6 3.64 15 1.33 34 2.32 
7 3.82 16 5.34 35 4.12 
8 3.35 17 3.82 36 2.35 * 

24 3.46 18 2.25 37 2.44 
22 4.75 24 6.23 38 2.14 
21 4.35 22 3.42 44 1.65 
22 4.54 21 6.22 42 6.82 
23 4.51 22 4.45 41 5.32 
24 2.87 23 6.48 42 5.12 
25 4.22 24 3.47 43 6.84 
26 5.26 25 4.71 44 4.13 
27 3.16 26 5.23 45 4.65 
28 2.13 27 5.42   

( والبالغة  36( اف جميع الفقرات دالة و مميزة ماعدا الفقرة رقـ) 3تبيف مف الجدوؿ )
 )( وبيذا تصبح فقرات المقياس  2، 85( كونيا اصغر مف القيمة الجدولية البالغة )2035) 
 ( فقرة 45

 )سمات الشخصية(: حسبت معامالت صدؽ الفقرات لمقياس ب. صدق الفقرات
محكًا داخميًا. وأظيرت معامالت ارتباط   بيرسوف باستعماؿ الدرجة الكمية لممقياس بوصفيا 

أف الفقرات دالة إحصائيًا عند مقارنة القيـ المستخرجة بالقيمة الجدولية لمعامؿ ارتباط بيرسوف 
  . (287( ودرجة حرية )4.44(  عند مستوى داللة )4.4285) البالغة

 الخصائص السيكومترية لممقياس:
 أوال/ مؤشرات صدؽ المقياس:

ىذا النوع  اف(: استعمؿ الباحثFace Validityؽ الظاىري )الصد - أ
مف أنواع الصدؽ مف خالؿ عرض فقرات المقياس عمى مجموعة مف المحكميف في 

في مقياس ال( واألخذ بآرائيـ حوؿ صالحية فقرات  1العموـ التربوية والنفسية الممحؽ) 
 .سمات الشخصية قياس 
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عمى ىذا المؤشر  اف: حصؿ الباحث(Construct validityالصدؽ البنائي) -ب
لممقياس مف خالؿ حساب القوة التمييزية لمفقرات بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف، وعالقة 

 .الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس المذكورة في صالحية الفقرات 
 ثانيًا: مؤشرات ثبات المقياس:

ات مقياس سم افطبؽ الباحث  مؤشر الثبات بطريؽ إعادة االختبار: . أ
( طالب وطالبة، ضمف التخصص 74الشخصية عمى عينة مف مجتمع البحث بمغت )

ناث( ، والجدوؿ )  ( يوضح ذلؾ: 4العممي واألدبي ، ومناصفة بيف الجنسيف )ذكور وا 
                                           

 حجم إفراد عينة الثبات بطريقة اإلعادة بحسب التخصص والجنس   (5الجدول )  
 المجموع اإلناث الذكور التخصص

 34 14 14 العممي
 34 14 14 االدبي

 74 34 34 المجػمػػػػػػػػوع
 

تطبيؽ المقياس عمى  افوبعد مرور أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ لممقياس أعاد الباحث
أفراد العينة نفسيا، وبعد حساب معامؿ ارتباط بيرسوف وجد أف معامؿ الثبات لمقياس سمات 

 (.4.72)           الشخصية 
 –مؤشر الثبات بواسطة معامؿ االتساؽ الداخمي باستعماؿ معادلة )الفا  -ب
  :كرونباخ(

فقرة مف فقرات المقياس،  وتقيس ىذه الطريقة االتساؽ في استجابة الفرد عمى كؿ
وتعتمد عمى تبايف الفقرة وعالقتيا بتبايف المقياس كمو. ولمتحقيؽ مف ثبات المقياس بيذه 

كرونباخ( عمى درجات أفراد عينة الثبات )سابقة الذكر( في -المؤشر طبقت معادلة )الفا
 (.      4.672التطبيؽ األوؿ، والذي اظيرت نتائجيا اف معامؿ الثبات ىو )  

 وصف المقياس بصيغته النهائية:
( فقرة تمثؿ مواقؼ في الحياة اليومية يمكف أف يواجييا  44يتكوف ىذا المقياس مف ) 

الطمبة، ويتبع كؿ فقرة بدائؿ خماسية التدرج ىي: ) تنطبؽ عمَي بدرجة كبيرة جدا ، تنطبؽ 
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تنطبؽ عمي  ( العمَي بدرجة كبيرة ، تنطبؽ عمًي بدرجة متوسطة ، تنطبؽ عمًي بدرجة قميمة ، 
( عمى التوالي، أعمى درجة يمكف إف يحصؿ عمييا   2، 1،  2،  3،  4 وأوزانيا )

  (254(، والمتوسط الفرضي )  44(، واقؿ درجة )   164المستجيب )  
 :عرض النتائج وتفسيرها الفصل الرابع       

يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج البحث الحالي وفقًا ألىدافو، وتفسيرىا ومناقشتيا، 
 ستنتاجات والتوصيات والمقترحات، وعمى النحو اآلتي: فضاًل عف اال

 :اوال . الذكاء المتبمور لدى طمبة المرحمة االعدادية
 عمى عينة البحث االساسية اختبار الذكاء المتبمور افتحقيقًا ليذا اليدؼ طبؽ الباحث  

( ، وبمقارنة ىذا  4.63( ، وانحراؼ معياري )  12.26، وتـ حساب المتوسط فبمغ )
( ، نجد انو ادنى  مف 14المتوسط مع المتوسط النظري الختبار الذكاء المتبمور البالغ ) 

االختبار التائي لعينة واحدة وعند اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ  المتوسط النظري ،
(، إذ كانت القيـ التائية 288( وبدرجة حرية )4.44مستوى )عند حصائيًا داؿ إظير انو 

(، يوضح  5) والجدوؿ ( ،  2.85المحسوبة  اكبر  مف القيمة التائية الجدولية البالغة )  
 ذلؾ:

عند أفراد  الذكاء المتبمور (االختبار التائي لمعنوية الفرق بين متوسط درجات6جدول )
  العينة والمتوسط الفرضي

عدد افراد 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 النظري

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة

 دالة  2.85 -5.23 288 14      4.63 12.26 344
(  اكبر مف الوسط الحسابي)  14( اف الوسط النظري )  5يتضح مف الجدوؿ ) 

واقؿ مف المتوسط ( لمعينة لذلؾ فاف الذكاء المتبمور لدى افراد العينة يكوف منخفض  12، 26
قمة الخبرات ، يمكف تفسيره بمتبمور الذكاء وبداللة احصائية ، واف ىذا المستوى مف ال
 ، تبطا بيار ىذا النوع مف الذكاء كونو م دةزياوالمعارؼ المكتسبة التي تساعد عمى نمو و 

، الطمبة في ىذه المرحمة  تحصؿ عمييافضال عف ضعؼ المياـ والنشاطات العقمية التي ي
اف ىذا النوع مف الذكاء ممكف اف نجده لدى االكاديميف وذوي الميف العميا  ومما يدعـ ذلؾ

تتفؽ نتائج البحث ؿ خبراتيـ  و الذيف يميموف الى السعي المستمر الى التعمـ والمعرفة وصق
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( عف الذكاء السائؿ  1425ما اشارت اليو نتائج دراسة سجى رياض جبار )  الحالي مع
والمتبمور وعالقتو بالسرعة االدراكية لدى طمبة المرحمة االعدادية حيث اشارت الى عدـ تمتع 

اسة وليـ خضر العباس ) ىؤالء الطمبة بالذكاء المتبمور وتمتعيـ بالذكاء السائؿ اضافة الى در 
 ( ايضا اشارت الى ىذه النتيجة . 1421

 :ثانيا ـ . سمات الشخصية لدى طمبة المرحمة االعدادية
تحقيقا ليذا اليدؼ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس سمات الشخصية المعد في البحث  

الحالي عمى عينة البحث ، وتـ حساب متوسطات درجات افراد العينة عمى مجاالت مقياس 
سمات الشخصية وانحرافاتيا المعيارية ، وبمقارنة ىذه المتوسطات مع المتوسطات النظرية 

، وعند اختبار الفرؽ بيف ة الفرضي اتمف المتوسط اعمى عاا جمينجد أنيالتي تقابميا ، 
 اداؿ معنوي ا( تبيف أني288)، ودرجة حرية باستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة اتالمتوسط

 ( يوضح ذلؾ:6والجدوؿ ) ، لحسابيةا ات( ولصالح المتوسط0,05عند مستوى داللة )
 
 
 
 
 
 
 
متوسطات درجات مجاالت سمات الشخصية عند االختبار التائي لمفروق بين  (7جدول )

 افراد العينة والمتوسطات النظرية

الوسط  المجاالت ت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 النظري

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة
 31 4084 41023 مجاؿ المسؤولية 2

288 

23024 
2.85 

 

 دالة
مجاؿ االتزاف  1

 االنفعالي
33078 6022 28 25022 

 دالة

 دالة 15،54 31 5،31 44،43 مجاؿ السيطرة 2
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( الخاص بمتوسطات درجات طمبة المرحمة االعدادية  6مف الجدوؿ ) يتبيف     
: بسمات الشخصية  سمات الشخصية الى تمتع طمبة المرحمة االعداديةمقياس مجاالت عمى 

ىذا  وجود، وىذا لو داللة ايجابية  )المسؤولية ،االتزان االنفعالي ، السيطرة ، االجتماعية (
طمبة المرحمة االعدادية ، واف ىذه النتيجة تتفؽ مع   ة لدىشخصيالالمستوى مف سمات 

ثير العوامؿ أاالشخاص لسمات الشخصية تبعا لت ؾامتال نظريات الشخصية التي اشارت الى
نتائج مع  تتفؽىذه النتيجة . و نماط التنشئة االجتماعية ، والثقافة ، والبيئة أالمختمفة فييـ ك

اضافة ، جميع السمات وبنسب متفاوتة افراد العينة لدراسة العيوشي التي اكدت عمى امتالؾ 
( التي اشارت الى تمتع طمبة المرحمة االعدادية  1422الى دراسة ) شروؽ كاظـ جبار ، 

بدرجة اكبر  سمات الشخصية وتباينيـ مف حيث مستوى  ىذه السمات حيث  تمتع الذكورب
 .لية والسيطرة و مف االناث مف حيث امتالكيـ لسمة المسؤ 

 :العالقة بين الذكاء المتبمور وسمات الشخصية لدى طمبة المرحمة االعدادية ثالثا. 
قاـ الباحثاف بحساب معامالت االرتباط بيف درجات افراد العينة لتحقيؽ ىذا اليدؼ 

 معامؿ ارتباط باي عمى اختبار الذكاء المتبمور ومجاالت مقياس سمات الشخصية ، باستعماؿ
 (  7كوسيمة احصائية في المعالجة ، وكانت النتائج كما موضحة في جدوؿ )( (RBسيلاير 

                                         
 (معامالت ارتباط درجات الذكاء المتبمور ومجاالت سمات الشخصية 8جدول ) 

 المجاؿ
معامؿ االرتباط بيف الذكاء المتبمور 

 الداللة درجة الحرية   ومجاالت سمات الشخصية

 40273 مجاؿ المسؤولية

288 

 داؿ
 داؿ 4.124 مجاؿ االتزاف االنفعالي

 غير داؿ 4.47 مجاؿ السيطرة
 داؿ 40211 يةمجاؿ االجتماع

 داؿ    4.33                  الكمي    

 دالة 24088 31 4082 41057 ةمجاؿ االجتماعي 3

 دالة 88،124 254 14،32 276،44  الكمي  4
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( إف قيمة معامؿ االرتباط لمجاالت المسؤولية واالتزاف 7يتضح مف الجدوؿ )
االنفعالي واالجتماعية  ذات داللة إحصائية ماعدا مجاؿ السيطرة مما يشير الى عالقة 

. االتزاف االنفعالي و  ،المسؤولية ، االجتماعية وسمات :  المتبمور الذكاءارتباطية موجبة بيف 
ذ نجد اف ائج اإلحصائية بأنيا غير دالة إحصائيا السيطرة فقد أظيرت النتاسمة باستثناء 

الذكاء  المتبمور بطبيعة  الحاؿ ووفقا الى النظريات التي بحثت في ىذا النوع مف الذكاء نجد 
انو يمثؿ  مدى امكانية  وكيفية تصرؼ الفرد في المواقؼ الجديدة وحؿ المشكالت وكذلؾ 

ذكاء يكوف اكثر تكيفًا ورغبٍة في االندماج  اذ اف الشخص الذي يكوف اكثر ، ـؤ التكيؼ والتال
ىو ناتج مف تفاعؿ الفرد  مع االخريف مف حيث اف ىذا النوع مف الذكاء ليس وراثيا اكثر ما

ىذا وبما اف شخصية الفرد ىي نتاج تفاعؿ العديد مف  .مع البيئة والثقافة التي ينتمي ليا 
العوامؿ النفسية واالجتماعية لذ نجد اف اغمب السمات ليا تاثير في تكويف شخصية الفرد  اذ 
ىناؾ العديد مف الدراسات واألبحاث النفسية تؤيد أف الشخص الذكي ممكف اف  يعمؿ عمى 

لبيئة التي يعيش فييا كذلؾ نجد أف التغير في  سموكو مف اجؿ تحقيؽ التوافؽ ضمف ا
األشخاص األذكياء يتصفوف بضبط النفس مف خالؿ عدـ التسرع والتخطيط المسبؽ والتفكير 
بالعواقب واختيار الطرؽ البديمة كما اف ذكاء الفرد الشخصي ممكف اف يعبر عف امكانية 

فرح والحزف وبالتالي التعبير عف احاسيسو و رغباتو حيث يمكف تمييز مزاج الفرد وشعوره بال
ينعكس ذلؾ عمى اتزانو االنفعالي بينما نجد الفرد الذكي ال يميؿ الى السيطرة والتفرد بالرأي 

   . راء االخريفآوالزعامة وانما يميؿ الى حب النقاش واالخذ ب
 
 التوصيات : 
والعقمي  وضع استراتيجية اعادة البناء المعرفي التعميمية المؤسسات تتبنى فا -2

زيادة الذكاء عامة والذكاء المتبمور ، بتحديد المواقؼ التي تؤدي الى ة المراحؿ االعدادية لطمب
 . خاصة 
عمى  الطمبة االىتماـ باألساليب واألنشطة والبرامج اإلرشادية التي تحفز -1

 لسمات الشخصية لدييـ .تعزيز الجوانب االيجابية 
   تنمية الجوانب العقمية لترسيخ و ػ عقد ندوات ارشادية مع اولياء امور الطمبة  2

 . والنفسية والسموكية البنائيـ الطمبة
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 المقترحات :
 حسيففي ت لمتعرؼ عمى االساليب والوسائؿ العمميةتجريبية ات إجراء دراس -2

 .  البنى المعرفية
ات نفسية اخرى كمفيـو اجراء دراسة عف الذكاء المتبمور وربطو بمتغير   -1

 . الذات والتوافؽ
 .ومف مراحؿ دراسية مختمفة أوسع  ات دراسة مماثمة عمى عينإجراء  -2

 :المصادر قائمة 
، مكتبة األنجمو المصرية، 2( ،كتاب القدرات العقمية، ط2885أبو حطب، فؤاد ) .2

 القاىرة، مصر
، 1( ، كتاب اختبارات الذكاء الدليؿ والمرجع الميداني، ط1422أبو حماد، ناصر ) .1

 عماف، األردف
، مكتبة 2( ، كتاب القياس النفسي والتربوي، ط2854السالـ ) احمد، محمد عبد .2

  4النيضة، مصر
( اطروحة الفرؽ بيف الجنسيف في سمات الشخصية 2888األنصاري، محمد بدر ) .3

 في الثقافة الكويتية
( عالقة تحصيؿ طالب السنة األولى لكمية اليندسة 2884المجدوب، كريمة بشير، ) .4

الدراسي بالمرحمة الثانوية، رسالة ماجستير، جامعة السابع ـ ابريؿ، بذكائيـ العاـ وتحصيميـ 
 ليبيا
، دار النيضة العربية، 2( الذكاء ومقاييسو، ط2874جابر، جابر عبد الحميد ) .5

 القاىرة، مصر
( الذكاء السائؿ والمتبمور وعالقتو بالسرعة اإلدراكية، 1425جبار، سجى رياض ) .6

 ة بغدادرسالة ماجستير غير منشورة، جامع
( التمايز النفسي وعالقتو بالسمات الشخصية، رسالة 1422جبار، شروؽ كاظـ ) .7

 ماجستير منشورة، جامعة القادسية
، 2( مدرسة الذكاءات المتعددة، ط1444حسيف، محمد عبد اليادي ) .8

 دار الكتب الجامعية
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 ، دار2(، سيكولوجية الفروؽ الفردية في الذكاء، ط1447الخضري الشيخ، سمماف ) .24
  المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف

 ، دار المسػػػػيرة، عماف، األردف2( قياس الشخصية، ط1447ربيع، محمد شحاتو ) .22
( ، الذكاء المتبمور وعالقتو بالدافعية العقمية ، رسالة  1425ػ راضي ، افراح طعمة ) 21

 4ماجستير الجامعة المستنصرية 
اء السائؿ والتحصيؿ وعالقتو بالسمات الشخصية، (، الذك1447رحمة، عزيزة )ػػ 22    

 ، دمشؽ  رسالة ماجستير منشورة
(، الذكػػػاء ومقاييسو، األسس المعرفية العقمي 2884الزيات، فتحي مصطفى )ػػ  23

 ، دار الخمفاء لمطباعة2وتجييز المعمومات، ط
ايتراؾ لمطباعة ، 2( المختصر في الشخصية واإلسناد النفسي، ط1443سفياف، نبيؿ )ػػ 24

 4والنشر، القاىرة مصر
، المركز العربي لمترجمة، 2( عمـ الشخصية، ط1424السيد، عبد الحكيـ محمود )ػػ 25

 القاىرة
، دار المعرفة لمطبع 2( أسس عمػػػػػػػـ النفس، ط2885عبد الخالؽ، احمد محمد )ػػ 26

 اإلسكندرية، مصر
 الشخصية، دار قباء لمطباعة، القاىرة( نظريات 2887عبد الرحمف، محمد السيد )ػػ 27
 ( رائز القدرات العقمية، أطروحة دكتورا غير منشورة، جامعة دمشؽ 1446عبود، يسري، )ػػ 28
 ( القياس والتقويـ التربوي النفسي أساسياتو وتطبيقاتو 144عالـ، صالح الديف محمود )ػػ 14

 4، دار الفكر العربي، القاىرة2وتوجيياتو المعاصرة، ط
 ، القاىرة، مصر2( نظريات الشخصية، ط2858فرج، فرج احمد )ػػ 12
 دار المسيػػػػرة، عماف 2(، تفكير وذكاء الطفؿ، ط1447قطامي، نايؼ )ػػ 11
(، دليؿ مقاييس وكسمر لذكاء الراشديف، مكتبة النيضة 2881مميكة، لويس كامػػؿ )ػػ 12    

 العربية القاىرة
( عالقة مستويات الذكاء بالتحكـ الداخمي لدى 2877) موسى، فاروؽ عبد الفتاحػػ 13   

 المراىقيف مف الجنسيف، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز
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، دار النيضة 2ط (، الذكاءات المتعددة في غرفة الصؼ،1446نوفؿ، محمد بكر )ػػ 14
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