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 امللخص :

نية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة ىدف البحث لدراسة الب        
  (CHC)وكارول  المصرية من خالل مقارنة تفسير كل من وكسمر من ناحية وكاتل وىارون

من ناحية أخرى حيث تم المقارنة بين ثالثة نماذج فى كل تصور ىم : النموذج من الدرجة 
تم إجراء التحميل عمى عينة مكونة من األولى ، والنموذج اليرمى ، والنموذج الثنائى 

( ، حيث تم إجراء التحميل العاممى التوكيدى بأنواعو 11.>1->( طفال من سن )?5;8)
الثالثة عمى المقياس طبقا لتصور وكسمر : النماذج من الدرجة األولى ) األحادى العامل ، 

العوامل األربعة من الدرجة  العاممين من الدرجة األولى ، العوامل الثالثة من الدرجة األولى ،
األولى ( ثم النموذج اليرمى والنموذج الثنائي وأسفرت النتائج عن تمتع المقياس بالصدق 
والثبات من خالل قيم التشبعات ومعدل التباين المستخمص والثبات المركب وثبات أوميجا ، 

ثم من الدرجة األولى ، وعند مقارنة النماذج الثالثة جاء أفضميم النموذج الثنائي ثم اليرمى 
كما تم إجراء التحميل العاممى التوكيدى لمنماذج الثالثة طبقا لتصور كاتل وىارون وكارول 

(CHC لمذكاء وأسفرت النتائج عن اتصاف المقياس بالصدق والثبات طبقا لنتائج التشبعات )
لم تتضح عند  العاممية ومعدل التباين المستخمص والثبات المركب وثبات أوميجا ، إال أنو

المقارنة بين النماذج أفضمية  أى منيم ، وبصفة عامة فإن تصور وكسمر لمذكاء أكثر 
وضوحا من تصور كاتل وىارون وكارول عمى المقياس الحالى والنسخة المصرية من مقياس 

 وكسمر تتمتع بالصدق البنائي والثبات كما اشارت نتائج الثبات المركب وثبات أوميجا.
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Factorial Structure of Wechsler Intelligence Test for Children Fourth 

Edition: A Comparative Study of the Confirmatory Factor analysis 

between the First-Order, the Hierarchical, and the Bifactor Models 

The current research aimed at investigating the factorial structure of 

Wechsler intelligence scale, the fourth Egyptian version, through comparing 

the interpretations of Wechsler on the one hand and Cattell, Horn and Carroll 

(CHC) on the other hand, where the three models were compared from each 

perspective, they are as follows: the First-order, the hierarchical, and the 

bifactor models. The analysis was conducted on a sample consisting of (2509) 

children whose age ranged from (6: 6.11). The confirmatory factor analysis of 

its three types was conducted on the scale according to Wechsler's perspective: 

First-order models, (one factor, two factors of the first order, three factors of 

the first order, and the four factors of the first order), the hierarchical model 

and the bifactor model. Results revealed that the scale was valid and reliable 

through factor loading factors, the average variance extracted, composite 

reliability and Omega reliability. Moreover, when comparing the three models, 

the best of them was the bifactor model, followed by the hierarchical model, 

and then the First-order model. Besides, the confirmatory factor analysis of the 

three models was also conducted according to Cattell, Horn and Carroll (CHC) 

perspectives' of intelligence. Results revealed that the scale was valid and 

reliable according to the results factor loading factors, the average variance 

extracted, composite reliability and Omega reliability. However, it was not 

clear when comparing the models the preference of either.  In general, 

Wechsler's perspective of intelligence is more evident than that of Cattell, Horn 

and Carroll (CHC) on the current scale and that the Egyptian version of 

Wechsler scale has a constructive validity and reliability as indicated by the 

results of the composite reliability and Omega reliability. 

 
 
 ـ
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 مكدمة :

القى القياس العقمى اىتماما كبيرا من عمماء القياس النفسي وعمم نفس الفروق          
الفردية  بصفة عامة ، مفيوم الذكاء بصفة خاصة حيث ظيرت العديد من النظريات 
والتفسيرات لمذكاء وطرق قياسو تمخضت تمك الجيود عن ظيور العديد من االختبارات 

قيس الذكاء من أشير تمك االختبارات اختبارات وكسمر لقياس الذكاء ، والتى والمقاييس التى ت
   :5?1نتجت عن جيود المتخصصين فى تفسير الذكاء حيث ظيرت نظرية سبيرمان عام 

والتى فسرت الذكاء عمى أنو عامل عام مسؤول عن جميع الميام العقمية التى يقوم بيا الفرد 
والذى يعد أول  ;5?1ظيور اختبار بنية وسيمون عام  فى مجاالت محددة ، تبع سبيرمان

مقياس لقياس ذكاء األطفال فى سن ما قبل المدرسة  ، والذى القى العديد من التعديالت 
من قبل تيرمان وزمالؤه فى جامعة ستانفورد حيث ركز عمى  >1?1والتحسنيات وخاصة عام 

 قياس الذكاء وجوانب القصور العقمى 
ايد الحاجة الختبارات ذكاء جيدة فقد ظيرت العديد من االختبارات التى تركز ومع تز           

عمى جوانب القصور فى االداء المعرفى حيث تم استخدام التحميل العاممى بطريقة متطورة 
عمى مقاييس القدرات العقمية لتوضيح مفيوم الذكاء ، حيث قدم كاتل نظرية لمذكاء تتضمن 

( ثم قام cattell,1941,1957ء السائل والذكاء المتبمور )عاممين عامين ىما : الذكا
( بتطوير نظرية كاتل لتتضمن االدراك البصرى Horn&Noll,1997,Horn,1991ىورن )

، والذاكرة قصيرة المدى ، واستدعاء المعمومات من الذاكرة بعيدة المدى ، وسرعة العمميات ، 
 قدرة عمى القراءة والكتابة .وقدرة العمميات السمعية ، والقدرة الكمية ، وال

دار الجدل العممى بين المتخصصين حول تفسير الذكاء من خالل تفسير العامل            
العام حيث دارت النقاشات العممية والدراسات والبحوث حول اثبات ودحض وجود العامل العام 

من ثم فإن االىتمام ( أدلة عمى وجود العامل العام فى الذكاء و carrollاستنتج كارول ) فقد
 بوجود جوانب متعددة لمذكاء لم يرفض نظرية العامل العام فى الذكاء .

ومن بين االختبارات الشييرة التى ظيرت فى تمك الفترة والقت اىتماما كبيرا ومازالت        
اختبارات وكسمر لمذكاء ،  وقد استندت اختبارات وكسمر لتعريف الذكاء بأنو " القدرة الكمية 
العامة عمى القيام بفعل مقصود والتفكير العقالنى والتفاعل مع البيئة بكفاية " ومن ثم يتضح 
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من التعريف أن الذكاء قدرة كمية عامة تعمل عمى تجميع قدرات متنوعة فى مركب واحد ووفى 
 ذات الوقت تمك القدرات متمايزة فى النوع  

دى الراشدين ، واالطفال ما قبل المدرسة ، اختبارات لقياس الذكاء ل ةقدم وكسمر عد         
سنة ويعد اختبار وكسمر لذكاء األطفال امتدادا الختبار وكسمر  >1إلى  >واألطفال من سن 

مقياسا فرعيا ىى : اختبار  ;1لذكاء الراشدين ، حيث تضن المقياس فى نسختو الرابعة 
ار المعمومات ، اختبار استنتاج المتشابيات ، اختبار البنود المغوية ، اختبار الفيم ، اختب

الكممات ، اختبار تصميم المكعبات ، اختبار مفاىيم الصور ، اختبار استدالل المصفوفات ، 
األرقام ، اختبار -اختبار إكمال الصور ، اختبار إعادة االرقام ، اختبار تسمسل الخروف

 الحساب 
من نسخة إلى أخرى ، واختمف وقد اختمفت عدد االختبارات الفرعية فى نسخ وكسمر        

كذلك تفسير العوامل المكونة لمذكاء من نسخة ألخرى حيث أشار فى النسخة األولى أن الذكاء 
يتكون من عاممين ىما : العامل المفظى والذى يشمل المعمومات والمتشابيات والحساب 

عادة األرقام ، أما العامل الثانى فيو   العامل األدائيوالمفردات واالستيعاب أو الفيم وا 
والذى يشمل تكميل الصور وتصميم المكعبات وتجميع األشياء والترميز والمتاىات ،  )العممى(

ويشير وكسمر إلى أن وجود عاممين عاميين لمذكاء ال يعنى وجود نمطين مختمفين من الذكاء 
 (8??1فى : خميل عميان ،  (
العوامل أن وكسمر نظر إلى الذكاء  يتضح من استعراض االختبار الفرعية وتفسير          

عمى أنو تجمع مركب من القدرات المتمايزة التى تتفاعل مع بعضيا بعضا فى تحديد السموك 
الذكى مصنفا تمك القدرات المتمايزة إلى نمطين من الذكاء ىما الذكاء المفظى والذكاء األدائي 

ات ومن بين تمك الدراسات دراسة من خالل دراسات التحميل العاممى التى أجريت عمى االختبار 
استخدمت التحميل العاممى االستكشافى لمقياس وكسمر لذكاء  ى( الت Cohen,1957كوىن )

( لكل فئة عمرية وتوصمت 855عمى عينة ) ;.18إلى  ;.=األطفال عمى فئات عمرية من 
ى دراستة إلى وجود خمسة عوامل تفسر تباين األداء عمى المقياس ىى : الفيم المفظ

وتشبعت عميو المعمومات والمتشابيات والمفردات ، والثانى التنظيم اإلدراكى وتشبعت عميو 
تصميم المكعبات ، تجميع األشياء ، تكميل الصور ، والثالث التحرر من التشتت والذى 

وتشبعت عميو  8تشبعت عميو اختبارات إعادة األرقام والحساب ، والرابع  االستيعاب المفظى 
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ختبارات الفيم والمفردات وتكميل الصور ، والخامس عامل خاص وتشبعت عميو ااختبارات 
 (:??1فى : خميل عميان ،  (الترميز ، وترتيب الصور 

( أعاد تحميل بيانات كوىن نفسيا ولكن باستخدام تحميل Silverstein,1969إأل أن )    
الفرعية عمى عاممين  عاممى مختمف عما استخدمو كوىن وأظيرت النتائج تشبع االختبارات

 ىما : العامل المفظى والعامل األدائي اتفاقا مع وكسمر .
وقد ترجع االختالفات فى نتائج التحميل العاممى عند كل من كوىن وسمفر شتاين        

باختالف القيم التى تم استخداميا لتقدير شيوع المتغيرات من ناحية ، واختالف أسموب تدوير 
ناحية أخرى حيث أن كوىن استخدم مربع معامل االرتباط المتعدد لتقدير العوامل المتبع من 

درجة الشيوع بينما استخدم سمفتر شتاين قيمة الواحد الصحيح لتقدير درجة الشيوع ، أما 
أسموب التدوير فقد استخدم كوىن التدوير المائل فى حين استخدم سمفتر شتاين التدوير 

 المتعامد .
( بإجراء التحميل العاممى االستكشافى لمقياس Kaufman ,1975)وعند إجراء          

وكسمر لذكاء األطفال باستخدام طريقة العوامل األساسية ثم طريقة المكونات األساسية  
باستخدام كل من التدوير المائل والتدوير المتعامد ، وأسفرت النتائج عن تشبع االختبارات 

المفظى وتشبعت عميو اختبارات المعمومات الفرعية عمى ثالثة عوامل ىى : الفيم 
والمتشابيات والمفردات والفيم والعامل الثانى التنظيم اإلدراكى وتشبعت عميو اختبارات تكميل 
الصور ، وترتيب الصور ، وتصميم المكعبات ، وتجميع األشياء ، والمتاىات أما العامل 

عادة األرقام والترميز ، واتفقت  الثالث التحرر من التشتت وتشبعت عميو اختبارات الحساب وا 
( حيث استخدم التحميل العاممى بطريقة المكونات Rousey ,1990مع تمك النتائج دراسة )

األساسية ثم تحميل العوامل األساسية والتدوير المتعامد عمى عينة من أطفال المجتمع 
الثالثة وىى : الفيم المكسيكى وتوصمت الدراسة عمى تشبع االختبارات الفرعية عمى العوامل 

 المفظى ، والتنظيم االدراكى ، والتحرر من التشتت .
قام وكسمر بتطوير عدة أختبارات لمذكاء لألطفال والراشدين حيث ظيرت النسخة األولى عام    

بمفيو لمذكاء الراشدين " ثم ظيرت النسخة األولى  –تحت مسمى " مقياس وكسمر  ?9?1
ثم تم تعديمو فى النسخة الثانية  ?:?1( عام WISC)لمقياس وكسمر لذكاء األطفال

(WISC-R عام )1?=: ( ثم تطورت إلى النسخة الثالثة ،WISC-III عام )ثم  1??1 ،
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، وتم ترجمة وتعريب وتقنين النسخة الرابعة إلى  8559( عام WISC-IVالنسخة الرابعة )
،  =851الرقيب البحيرى البيئة المصرية من قبل فريق بحثى قاده األستاذ الدكتور عبد 

 واستخرجت لو دالالت الصدق والثبات ، والمعايير 
( بدراسة مقياس وكسمر لذكاء األطفال 8518شذا عبد الكريم حميمو ، وقد قامت دراسة  )    
(WISC-IV النسخة األلمانية والمترجمة لأللمانية عن النسخة األمريكية الثالثة والذى )

اختبارات احتياطية ( ،  ;اختبارات أساسية ،  15ى موزعة )( اختبار فرع;1يتكون من )
والمتضمنة أربعة عوامل ىى : الفيم المفظى ، واالستدالل االدراكى ، والذاكرة العاممة ، وسرعة 
المعالجة ، وقد ىدفت الدراسة إلى التحقق من الصدق والثبات والمعايير عمى عينة من أطفال 

 المجتمع السورى 
الطعبة الرابعة  –مقياس وكسمر لذكاء األطفال أن  )=851بد الرقيب البحيرى ،يشير)ع       

->المصرية أداة تطبق فرديا لقياس القدرة المعرفية لدى األطفال الذين تتراوح أعمارىم بين )
اختبارات رئيسة  15( اختبار فرعى موزعة عمى );1سنة ( ، ويتكون المقياس من )11.>1

 Block Designتصميم المكعبات وتتمثل االختبارات الفرعية فى :  اختبارات تكميمية ( ;، 
(BD)  المتشابيات ،Similarities (SI)  إعادة األرقام ،Digit Span (DS)  مفاىيم ،
، تسمسل  Vocabulary (VC)، البنود المغوية  Picture Concepts (PCn)الصور 

ستدالل المصفوفات ، اLetter-Number Sequencing (LN)األرقام  –الحروف 
Matraix Reasoning (MR) الفيم ،Comprehension (CO) البحث عن الرمز ،

Symbol Search (SS) إكمال الصور ،Picture Completion (PCm)  الحذف ،
Cancellation (CA) المعمومات ،Information (IN)  الحساب ،Arithmetic (AR)  

، وتعد اختبارات إكمال الصور ، والحذف ، Word Reasoning (WR)، استنتاج الكممات 
والمعمومات ، والحساب ، واستنتاج الكممات اختبارات تكميمية احتياطية بينما العشرة األخرى 

 Verbalاختبارات رئيسة ، تقيس تمك االختبارات أربعة مؤشرات ىى : مؤشر الفيم المفظى 
Comprehension index (CVI)ومؤشر االستدالل االدراكى ، Perceptual 

Reasoning Index (PRI) مؤشر الذاكرة العاممة ،Working Momery Index 
(WMI) مؤشر سرعة المعالجة ،Processing Speed Index(PSI) باإلضافة إلى ،

 Full Scale IQ (FSIQ)الدرجة الكمية لمعامل الذكاء 
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ة يالحظ أن النسخة والمطمع عمى النسخ السابقة لمقاييس وكسمر والنسخة الرابع        
 Compositeالرابعة المصرية تم تعديل المصطمحات الفنية الخاصة بالدرجات المركبة 

Scores   فى التسمية أو المصطمحات لتعكس بدقة االختبارات الفرعية والقدرات المعرفية
 Verbal IQالتى يتم تقييميا لكل مركب ، حيث تم استبدال مصطمح معامل الذكاء المفظى

(VIQ) ومعامل الذكاء العممى Performance IQ (PIQ)  بمصطمحات مؤشر الفيم ،
 Fluid( الذى يعكس االستدالل السائل PRI(، ومؤشر االستدالل االدراكى )VCIالمفظى )

Reasoning  ( وتم استبدال مؤشر التحرر من االرتباط ،FDI بمؤشر الذاكرة العاممة )
(WMI) 

 Bi-Factor Modelف لدراسة بنية النمذجة الثنائية والبحث الحالى ييد            
لمقياس وكسمر لذكاء األطفال فنظرا لمحداثة النسبية لمنمذجة الثنائية فمم يتم تناوليا فى 
الدراسات العربية والمصرية حيث ال توجد دراسة فى حدود عمم الباحث تناولت النمذجة 

ى المجتمع العربي والمصري ، ومن ثم الثنائية لمتحقق من بنية االختبارات بصفة عامة ف
فالنسخة الرابعة المصرية لم يتم التحقق من بنيتيا العاممية التوكيدية بالنمذجة الثنائية ، 
عالوة عمى مقارنتيا لتصورين ميمين لبنية الذكاء ىما تصور وكسمر لمذكاء وتصور كاتل 

من الدرجة يدية : النموذج ( من خالل ثالثة أنماط من النماذج التوكCHCوىارون وكارول )
، والنموذج اليرمى ، والنموذج الثنائي وىو ما لم يتم تناولو فى الدراسات العاممية  األولى

لموقوف عمى أنسب البنى العاممية والتفسيرات لبنية عمى المقياس فى البيئة العربية والمصرية 
 مع المصرى .مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة عمى عينة من المجت

 : مشللة البخح

اء كاألبحاث السابقة فى التحميل العاممى التوكيدى ىدفت الختبار مقياس وكسمر لذ 
الراشدين النسخة الرابعة حيث اىتمت بدراسة كل من نماذج التحميل العاممى التوكيدى من 

سة كل من العامل الدرجة الثانية ، ونماذج التحميل العاممى التوكيدى المائل التى تتجو نحو درا
العام ومؤشر التباين المنتظم لمعامل ، وتمك النماذج ال تختبر ما يسمى بالنموذج الثنائي 

Bifactor Model  . لمقاييس وكسمر لذكاء الراشدين 
النماذج الثنائية تسمح لكل االختبارات الفرعية أن تتشبع عمى كل من العامل العام  

باشرة ، كما تسمح النماذج الثنائية فى تقدير النماذج مباشرة والمؤشرات المقاسة أيضا م
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لكل من الدرجات المركبة الكمية   Model   based reliabilitesالمعتمدة عمى الثبات 
global composite scores   واالختبارات الفرعية اعتمادا عمى مصفوفات االرتباط

 ن النسخة الرابعة .لمعينة ذات التوزيع الطبيعى لمقياس وكسمر لذكاء الراشدي
النموذج الثنائي ال يتضمن أية مؤشرات لمعامل عبر التشبعات أو البواقى المرتبطة  

 التى تستخدم لتحسين مؤشرات المطابقة أفضل من النموذج اليرمى والنماذج العاممية المائمة 
-WAISمنذ ظيور النسخة الرابعة لمقاييس وكسمر لذكاء الراشدين )

IV,Wechsler,2008a ) العديد من الدراسات اىتمت بدراسة التحميل العاممى التوكيدى فى
( اعتمادا Wechsler,2008bالكتيب الفنى لمقياس وكسمر لذكاء الراشدين النسخة الرابعة )

عمى سمسمة من النماذج المنافسة مثل : النموذج اليرمى ، والنموذج االرتباطى المائل 
مثل دراسات  Cattell – Horn-Carroll (CHC)واستخدام تفسير كاتل ىارون كارول 

(Benson,Hulac & Kranzler ,2010, Ward , Bergman & Herbert , 
( ميما يكن فإن أحد النماذج المستخدمة فى دراسة بنية نموذج وكسمر لذكاء الراشدين 2011

 nested factorالنسخة الرابعة ىو النموذج الثنائي والذى يطمق عميو ) النموذج المتداخل 
model  أو مسمى النموذج اليرمى المباشر )Direct Hierarchical Model   والذى

أسفر عن تحسن مؤشرات المطابقة عند استخدامو مع النسخ السابقة لمقياس وكسمر 
(Gignac , 2005 ,2006a ) 
( باختبار سمسمة من النماذج لتقييم الصدق Wechsler,2008bقام وكسمر ) 

س مثل النموذج اليرمى الذى يتضمن عامل عام من الدرجة الثانية ينبثق منو العاممى لممقايي
( مقابل نموذج العوامل Rindskopf&Rose,1988أربعة عوامل من الدرجة األولى )
وأظيرت النتائج   Oblique Four Factor Modelاألربعة المائمة من الدرجة األولى 

عمى أكثر من عامل وارتباط البواقى بين   Figure Weightتشبع اختبار الحساب واختبار 
األرقام حيث اقترحت أن النموذج المقترح  –اختبارى إعادة األرقام و اختبار تسمسل الحروف 

 (Browen&Guo,2012ال يتصف ببساطة البناء )
بإجراء سمسمة من نماذج التحميل العاممى التوكيدى   (Benson et al.,2010قام )      

( عمى عينة من العاديين لمقاييس وكسمر لذكاء الراشدين حيث ىدف CHCلتقييم نموذج )
( تم CHC( مقابل نظرة وكسمر لمذكاء وفى حال التحقق من نموذج )CHCلمقارنة نموذج )
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 Visual( إلى بعدين فرعيين ىما المعالجة البصرية PRIتقسيم البعد )
Processing(GV) وعامل االستدالل السائل ،Fluid Reasoning (GF)  باالضافة إلى

( أكثر من الذاكرة العاممة لكل GFاختبار الحساب الفرعى الذى خصص ليتشبع عمى عامل )
من مؤشرات وكسمر لذكاء الراشدين النسخة الرابعة ،أسفرت الدراسة من خالل التطبيق عمى 

( فى تفسير االختبار كنموذج ىرمى عن CHC( فردا تفضيل نموذج )55<عينة مكونة من )
 Akiake Informationموذج وكسمر حيث أن مؤشر ايكيك لممعمومات ن

Criterion(AIC,Akiake,1973)  ( مقارنة بالنموذج اليرمى لنموذج 5=.8<9)بمغت
، ورغم ذلك إال أن الجدل دار حول   )8;.??:وكسمر الذى بمغ مؤشر ايكيك لممعمومات لو )

( إن أحد Benson et al.,2010( حيث أشار تقرير )CHCمعقولية النموذج اليرمى )
( وىو ما يعرف بحالة  1.55( تشبعو عمى العامل العام بمغ )GFالعوامل الفرعية وىو عامل )

Heywood Case   حيث أن التشبع واحد صحيح يشكك فى معقولية النموذج اليرمى
(CHC ) نظرا ألن تقدير البارامتر عال جداover parameterized   طبقا لما أشار إليو
(Joreskog & Sorbom,1989) 

نموذج التحميل العاممى ( من خالل المقارنة بين Ward et al.,2011دراسة ) أما      
من التحميل العاممى التوكيدى تطبيقا عمى مقاييس وكسمر لذكاء  المائل والنموذج اليرمى

لتحميل فقد توصمت ألفضمية مؤشرات المطابقة لنموذج ا (  CHCمن خالل تصور )الراشدين 
العاممى التوكيدى المائل من الدرجة األولى عن النموذج اليرمى من الدرجة الثانية ، وىو ما 
يتعارض مع فكرة العامل العام الذى تناولتو الدراسات السابقة كما الحظ ارتباط التحميل العاممى 

دراسة التى أشارت إليو   Heywood caseالتوكيدى من الدرجة األولى أكثر بظيور ظاىرة 
(Benson et al.,2010 كما الحظت الدراسة تشبع اختبار الحساب عمى أكثر من عامل )

وىى مشكمة يجب تجنبيا قدر االمكان حيث تؤدى إلى صعوبة تعقد النموذج وصعوبة تفسير 
 ( Browen & Guo,2012الدرجات الكمية المركبة كما أشار )

ين نموذج التحميل العاممى التوكيدى من ولم يقتصر األمر عمى دراسة المقارنة ب        
الدرجة األولى والتحميل العاممى التوكيدى اليرمى بل أن ىناك العديد من الدراسات التى اىتمت 

منيا بالتحقق من البنية العاممية لمقياس وكسمر النسخة الرابعة باستخدام النمذجة الثنائية 
مؤشرات المطابقة لمنموذج حيث أشارت إلى أن   (Gignac,2005,2006a)دراستى 
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الثنائي أفضل من مؤشرات المطابقة لكل من النموذج اليرمى والنموذج المائل من الدرجة 
 األولى 
والنموذج   Nested Factorالنموذج الثنائي يطمق عميو نموذج العامل المتداخل        

من الدرجة  والذى يتكون من عامل عام  Direct Hierarchical Modelاليرمى المباشر 
من الدرجة األولى تتداخل مع   Orthogonalاألولى ، وواحد أو أكثر من العوامل المتعامدة 

( Gustafsson & Balke,1993,Holzinger & Swineford,1937العامل العام )
فى النموذج الثنائي فإن كل مؤشر يتم تحديده ليتشبع عمى العامل العام مباشرة ويتشبع عمى 

 داخمة أيضا مباشرة العوامل المت
النموذج الثنائي يمكن تقديره بواسطة كل من التحميل العاممى االستكشافى والتحميل          

والبحث الحالية ( Lennrich & Bentler ,2011 , Reise,2012العاممى التوكيدى )
تناولت ، ومن الدراسات التى  تركز عمى إجراء النمذجة الثنائية بالتحميل العاممى التوكيدى 

النمذجة البنائية بالتحميل العاممى التوكيدى عمى مقاييس وكسمر لمذكاء دراسة 
(Keith,2005 والتى توصمت إلى أن النموذج الثنائى أفضل فى مؤشرات المطابقة عن )

النموذج اليرمى من خالل التطبيق عمى مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة ، ولكن 
(Keith,2005 أشار ) عادة النظر رغم أن إن ذلك أمرا غير طبيعيا يستدعى التدقيق وا 

النموذج الثنائي يؤدى إلى تحسن ذو داللة فى مؤشرات المطابقة مقارنة بالنموذج اليرمى 
عندما تم إجرائو عمى مقاييس وكسمر لمذكاء النسخة الثانية والنسخة الثالثة عمى عينة من 

 (.Gignac,2005,2006a,Galay&Lecerf,2011العاديين فى كل من دراسات )
من خالل إجراء سمسمة من النماذج الثنائية واليرمية  (Gignac,2005)حيث أشارت دراسة 

عمى مقياس وكسمر لمذكاء النسخة الثانية عمى عينة من العاديين حيث تم اختبار النموذج 
فظى والعامل العممى اليرمى المكون من عامل عام واثنين من العوامل الفرعية ىما العامل الم

مقارنة بالنموذج الثنائي المكون من عامل عام من الدرجة األولى وعاممين متداخمين أيضا 
من الدرجة األولى ىما العامل المفظى والعامل العممى وقد أسفرت النتائج عن تحسن مؤشر 

 .=TLI 91?.5بينما بمغ لمنموذج اليرمى =TLI 9=?.5 توكر لويس لمنموذج الثنائي
( فقد تم إجراء سمسمة من المقارنات بين النموذج الثنائي Gignac,2006aما دراسة )أ

والنموذج اليرمى عمى مقياس وكسمر لمذكاء النسخة الثالثة عمى عينة من العاديين اعتمادا 
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وأسفرت النتائج عن تحسن مؤشرات المطابقة  5;:8عمى مصفوفة االرتباط لعينة مكونة من 
بينما بمغ مؤشر =TLI ?;?.5ث بمغ مؤشر توكر لويس لمنموذج اليرمىلمنموذج الثنائي حي

 =TLI >>?.5 توكر لويس لمنموذج الثنائي
وقد تم إجراء المقارنة عمى مقاييس وكسمر لمذكاء النسخة الثالثة الفرنسية واالسبانية 

 & Golay & Lecerf,2011 , Molenaar,Dolanفى دراستى )
Vanlermass,2011ا ممحوظا فى مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائي عن ( واظيرا تحسن

 النموذج اليرمى .
لم يقتصر استخدام النموذج الثنائي عمى مقاييس وكسمر حيث تم تطبيقو عمى اختبار  

،  The Berlin Intelligence Structure (BIS,Brunner&SuB,2005)برلين لمذكاء 
كما أشارت دراسة   The Swedish Enristment Batteryوالبطارية السويدية 

(Mardberg & Caolstedt,1998) 
( أنو ال توجد دراسات كثيرة Gignac and Watkins,2013وتشير دراسة )   

أيدت استخدام النموذج الثنائي لمقاييس وكسمر لمذكاء بصفة خاصة ، والختبارات الذكاء 
الختبار مقاييس وكسمر ئي بصفة عامة لذا فمن الميم والمفيد دراسة معقولية النموذج الثنا

 لمذكاء النسخة الرابعة 
دراسة )نعيمة الشعاب ومن الدراسات العربية التى تناولت مقاييس وكسمر لمذكاء          

( والتى ىدفت لدراسة البنية العاممية الختبار وكسمر لذكاء الرابشدين النسخة ;851عمران ، 
دراسة الصرع واألصحاء فى بنغازى بمبيا و  الرابعة كأداة لمفرز النفسي العصبي لدى مرضى

( والتى ىدفت إلى تقنين مقياس وكسمر :851)فوزية عباس ىادى ، وصالح أحمد مراد ،
ودراسة )غدير عبد الحميم لذكاء أطفال ما قبل المدرسة والمرحمة االبتدائية النسخة الثالثة ،

دنية من مقياس وكسمر ( والتى ىدفت إلى دراسة فاعمية صورة أر 8519نمر المصطفى ، 
ودراسة ( سنوات ، >-:لذكاء أطفال ما قبل المدرسة عمى البيئة األردنية لمفئة العمرية من )

( والتى ىدفت لدراسة معدالت األداء فى الواليات السودانية  8518) عمر ىارون الخميفة ، 
رج عطا اهلل و ودراسة )صالح الدين فعمى اختبار وكسمر لذكاء األطفال النسخة الثالثة ، 

( والتى ىدفت لدراسة البناء العاممى لمقياس وكسمر لذكاء ?855وخميل يوسف أحمد ، 
( <855األطفال النسخة الثالثة لدى الموىوبين ، ودراسة )رجاء أبو عالم ، وكمال مرسى ،
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التى ىدفت لدراسة مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الثالثة لدى عينة من أطفال الكويت 
( والتى ىدفت لدراسة الفروق النوعية فى الطبعة 8558دراسة )عمر ىارون الخميفة ، و ،

ودراسة ) الثالثة لمترجمة والتكييف البحريني لمقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الثالثة ، 
( التى ىدفت البناء العاممى لمقياس وكسمر لذكاء األطفال فى صورتة :??1خميل عميان ، 
دلة لمبيئة األردنية النسخة الثانية حيث تم استخدام التحميل العاممى االستكشافى المعربة والمع

( وأظيرت النتائج تشبع ;.>1إلى  ;.>بطريقة المكونات األساسية لمفئات العمرية من )
 ;.<إلى  ;.>االختبارات الفرعية عمى عاممين ىما العامل المفظى والعامل العممى من سن 

فقد تشبعت  ;.>1إلى  ;.11أما من سن  ;.<عام واحد فى سن  بينما اقتصر عمى عامل
االختبارات الفرعية عمى ثالثة عوامل ىما العامل المفظى والعامل العممى وعامل التحرر من 

والتى ىدفت لدراسة تحيز اختبار  ( 9??1، ودراسة )عبد اهلل بن عمى القاطعىالتشتت،  
ية عمى عينة من األطفال السعوديين  حسب الجنس وكسمر لذكاء األطفال المعدل النسخة الثان

( التى ىدفت لدراسة البنية العاممية لمقياس 8??1ودراسة )مصطفى كامل محمود ، ، 
 وكسمر لذكاء األطفال فى سن ما قبل المدرسة عمى عينات مصرية وكويتية 

لخصائص ( التى ىدفت إلى التحقق من ا8518دراسة ) شذا عبد الكريم حميمة ،          
السيكومترية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة السورية المترجمة عن النسخة األلمانية 

(  حيث تحققت من الخصائص السيكومترية الصدق والثبات 5;:عمى عينة مكونة من )
حيث تم التحقق من الصدق البنائي بحساب االرتباطات البينية بين المقاييس الفرعية 

الزمى باستخدام مقياس مصفوفات رافن لمذكاء كمحك خارجى أما الثبات واستخدم الصدق الت
فتم استخدام الثبات بطريقة إعادة التطبيق و التجزئة النصفية والثبات بمعادلة ألفا لكرونباخ 
 وأسفرت النتائج عن تمتع المقياس بالصدق والثبات وصالحيتو لمتطبيق فى البيئة السورية .

( تقنين مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة =851بو رديع )دراسة سامر محمد محمد أ
 >الرابعة الصورة األردنية وتكييفو لألطفال الصم بمغة اإلشار عمى عينة من األطفال من سن )

حيث ىدفت لمتحقق من  ( من الصم،19:( من العاديين ، و )<1:بمغت ) (11.>1إلى 
الصم العاديين و فال عمى عينة من األطفال دالالت الصدق والثبات لمقياس وكسمر لذكاء األط

والتوصل لمعايير الصورة األردنية لمقياس وكسمر لذكاء لدى األطفال باستخدام لغة اإلشارة 
الصم ، حيث تحققت الدراسة من صدق المحتوى وصدق البناء باستخدام التحميل العاممى 
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م معادلة ألفا لكرونباخ وطريقة االستكشافى أما الثبات فتم بطريقة إعادة التطبيق وباستخدا
عن طريق استخدام معادلة ىولستى ، وأسفرت النتائج عن تمتع المقياس اتفاق المقييمن 

بدالالت صدق المحتوى والصدق التمييزى وصدق البناء وتمتع المقياس بقدر موثوق بو من 
 الثبات .

فنى لمقياس وكسمر ( والمنشورة فى الكتيب ال=851أما دراسة عبد الرقيب البحيرى )  
فقد قامت الدراسة بتمصير مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة لذكاء األطفال النسخة الرابعة 

الرابعة عمى عينة مصرية ممثمة لمختمف المحافظات وتم التحقق من الصدق باستخدام 
لثانية التحميل العاممى التوكيدى من الدرجة األولى والتحميل التوكيدى اليرمى من الدرجة ا

عمى عينة من العاديين باستخدام برنامج الميزرل وأسفرت النتائج عن حسن مطابقة النموذج 
الرباعى من الدرجة األولى والنموذج اليرمى لمقياس وكسمر لذكاء األطفال وجاءت قيم الثبات 
ة بطريقتى إعادة التطبيق والثبات الداخمى بمعادلة ألفا لكرونباخ تفيد بتوافر الثبات ودق
 القياس فى مقياس وكسمر لذكاء األطفال وتم استخراج المعايير لالختبار طبقا لمبيئة المصرية 
يتضح أن الدراسات العربية التى استخدمت النموذج الثنائي فى التحقق من بنية مقاييس 
وكسمر لمذكاء فى حدود عمم الباحث ال توجد دراسة عربية أو مصرية حيث اقتصرت بعض 

ربية عمى استخدام التحميل العاممى االستكشافى كما فى دراسات أو التحميل الدراسات الع
عبد الرقيب العاممى التوكيدى من الدرجة األولى واليرمى من الدرجة الثانية كما فى دراسة ) 

( إال أن األخيرة لم تيتم بالمقارنة بين بنية النماذج من ناحية ولم تيتم =851البحيرى ،
( لمذكاء ونظرة وكسمر لمذكاء ، الدراسات العربية والمصرية CHCنموذج ) بالمقارنة بين نظرة

التى اىتمت بالتحقق من البنية العاممية لمقاييس وكسمر النسخة الرابعة لذكاء األطفال ال 
تتعدى الدراستين فى حدود عمم الباحث وما أفادت بو قواعد البيانات وىما قاعدة بنك المعرفة 

 لمنظومة وقاعدة بيانات المنيل .المصرى وقاعدة دار ا
( =851ومن ثم تعريب وتمصير مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة ) 

يحتاج لمزيد من دراسة البنية العاممية لممقياس نظرا الختالف الثقافة بين المجتمع المصرى 
المستخدمة والمجتمع األمريكى من ناحية واختالف المغة من ناحية أخرى واختالف العينات 

 –ونظم التعميم السائدة بين المجتمعين فمم تيتم بدراسة بنية مقياس وكسمر لذكاء األطفال 
سوى كتيب الدليل الفنى والتفسيرى لممقياس نفسو  =851النسخة المصرية الصادرة عام 
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ولم تصدر أية دراسات مصرية تناولت بنية المقياس   )=851)عبد الرقيب أحمد البحيري ، 
صة السيكومترية مثمما تناولت النسخ األخرى الفرنسية وااللمانية واالسبانية واالمريكية وخصائ

من اىتمامات لذا يجد الباحث ضرورة وأىمية لمتحقق من البنية العاممية لممقياس ىل ىو 
أحادى البعد أم متعدد األبعاد ؟ ىل المقياس يتكون من عاممين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة 

ىل ( لمذكاء أم نظرة وكسمر لمذكاء ؟  CHCييما أفضل فى تفسير النموذج نظرة )عوامل ؟ أ
ذا كان موجود فيل ىو عامل ذو  العامل العام موجود فى مقياس وكسمر لذكاء األطفال ؟ وا 
بنية ىرمية طبقا لنظرية العامل العام أم العامل العام من الدرجة األولى والعوامل الخاصة 

لى طبقا لنظرية العاممين ؟ ىل تختمف مؤشرات المطابقة بين النماذج أيضا من الدرجة األو 
 األحادية والنماذج المتعددة من الدرجة األولى والنماذج اليرمية والنماذج الثنائية ؟

كل تمك التساؤالت طرحيا الباحث من خالل االطالع عمى األدبيات التى تناولت  
والعربية ومن ثم تبمورت وتشكمت مشكمة البحث  مقاييس وكسمر لمذكاء فى الدوريات العالمية

 فى محاولة اإلجابة عن تمك التساؤالت المطروحة فيما يمى :
النسخة الرابعة المصرية )أحادى  –ما البنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -1

 ، بنية ىرمية ، رباعى البعد من الدرجة األولى ثنائى البعد من الدرجة األولىالبعد ، 
 ، نمذجة ثنائية ( ؟

النسخة  –ما مؤشرات المطابقة لتفسير البنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -8
)أحادى البعد ، ثنائى البعد من الدرجة األولى ، رباعى البعد من الرابعة المصرية 

 ؟الدرجة األولى ، بنية ىرمية ، نمذجة ثنائية ( 
النسخة الرابعة المصرية طبقا  –اء األطفال ما البنية العاممية لمقياس وكسمر لذك -9

 –لمذكاء )البنية خماسية األبعاد من الدرجة األولى   وكارول  كاتل وىارونلتفسير 
 النمذجة الثنائية (؟ –البنية اليرمية 

النسخة الرابعة  –ما مؤشرات المطابقة لمبنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -:
كارول لمذكاء )البنية خماسية األبعاد من الدرجة  تل وىارونكا المصرية طبقا لتفسير

 النمذجة الثنائية (؟ –البنية اليرمية  –األولى 
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 : أٍداف البخح

 ييدف البحث الحالى إلى التحقق من األىداف التالية :
النسخة الرابعة المصرية طبقا  –دراسة البنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -1

كسمر لمذكاء عمى عدة نماذج من الدرجة األولى والنموذج اليرمى من لتفسيرات و 
الدرجة الثانية والنموذج الثنائي وتتضمن دراسة الصدق التقاربي والتمييزى  والثبات 

 المركب وثبات أوميجا .
 –التحقق من مؤشرات المطابقة لمبنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -8

طبقا لتفسيرات وكسمر لمذكاء عمى عدة نماذج من الدرجة  النسخة الرابعة المصرية
األولى والنموذج اليرمى من الدرجة الثانية والنموذج الثنائي والمقارنة بين تمك 

 المؤشرات .
النسخة الرابعة المصرية طبقا  –دراسة البنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -9

ى نماذج من الدرجة األولى والنموذج لتفسيرات طبقا لتفسيرات كارول لمذكاء عم
اليرمى من الدرجة الثانية والنموذج الثنائي وتتضمن دراسة الصدق التقاربي 

 والتمييزى  والثبات المركب وثبات أوميجا .
 –التحقق من مؤشرات المطابقة لمبنية العاممية لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  -:

ول لمذكاء عمى عدة نماذج من الدرجة النسخة الرابعة المصرية طبقا لتفسيرات كار 
األولى والنموذج اليرمى من الدرجة الثانية والنموذج الثنائي والمقارنة بين تمك 

 المؤشرات .
 : أٍنية البخح

النسخة  –تتضح أىمية البحث الحالى فى تناولو لمقياس وكسمر لذكاء األطفال  
العاممية المختمفة لممقياس من ناحية الرابعة المصرية ، من خالل التحقق من تفسيرات البنى 

، ولتفسير الذكاء طبقا لنظريات الذكاء والتفسيرات العاممية لو من ناحية أخرى حيث أنو 
تناول تفسير المقياس طبقا لنظريات تفسير الذكاء نظرية العامل العام والعاممين والعوامل 

كاتل وىارون ر من ناحية و المتعددة والنمذجة الثنائية طبقا لنظرة وتفسير كل من وكسم
 من ناحية أخرى . (CHCوكارول )
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وتتضح أىمية البحث أيضا فى استعراضو لتطبيق التحميل العاممى التوكيدى بفنياتو  
المتطورة فى التحقق من البنية العاممية كنظرة توكيدية تناول الباحث من خالليا تطبيقات 

لبحث يفيد من الناحية من خالل طرح تمك حديثة نسبيا لمتحقق من تفسير الذكاء ومن ثم فا
الفنيات واألساليب الحديثة نسبيا عمى الباحث العربي والمصرى نظرا لندرة األبحاث فى ذلك 
المجال ولحداثتو من ناحية أخرى كما يفيد المجتمع العممى من خالل طرحو لتفسير بنية 

 .ى النسخة الرابعة فى مصر المقياس فى المجتمع المصرى وىو ما لم يتم بصورة متكاممة عم
 مصطلخات البخح :

  : مً الدزجة األوىلمنوذج التخليل العاملى التوكيدى 

العوامل من الدرجة األولى  الذى تؤثر فيويقصد بو نموذج التحميل العاممى التوكيدى     
 مباشرة عمى المؤشرات المقاسة .)الباحث(
 نموذج التحميل العاممى التوكيدى اليرمى :

يقصد بو التحميل العاممى التوكيدى من الدرجة الثانية حيث يؤثر العامل العام عمى      
وثم تؤثر العوامل الفرعية عمى المؤشرات المقاسة تأثيرا مباشرا العوامل الفرعية تأثيرا مباشرا 

ومن ثم فالعامل العام يؤثر تأثيرا غير مباشر عمى المؤشرات المقاسة عبر العاوامل الفرعية 
 لباحث ( )ا

 منوذج التخليل العاملى التوكيدى الجيائى :

حيث تؤثر العوامل الفرعية ويقصد بو التحميل العاممى التوكيدى اليرمى من الدرجة األولى     
تأثيرا مباشرا عمى المؤشرات المقاسة وفى ذات الوقت يؤثر العامل العام تأثيرا مباشرا عمى 

العامل العام والمؤشرات المقاسة كما فى النموذج  المؤشرات المقاسة فال يوجد وسيط بين
 اليرمى من الدرجة الثانية .)الباحث(

 : ميَجية البخح واإلجساءات

 ميَجية البخح :

اعتمد الباحث المنيج الوصفى حيث استخدم الباحث التحميل العاممى التوكيدى فى       
لمنماذج الثالثة ؛ نموذج التحميل والثبات الختبارات وكسمر لذكاء األطفال التحقق من الصدق 

العاممى التوكيدى من الدرجة األولى ، نموذج التحميل العاممى اليرمى من الدرجة الثانية ثم 
نموذج التحميل العاممى التوكيدى من الثنائي وتم استخراج التشبعات العاممية لكل نموذج 
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ثنائي ومؤشرات المطابقة لكل والتباين المستخمص والثبات المركب وثبات أوميجا لمنموذج ال
  نموذج ثم مؤشرات المطابقة المقارنة بين النماذج الثالثة 

 عيية البخح : 

( من األطفال المصريين تتراوح أعمارىم ?5;8تكونت عينة البحث من عدد مكونة من )     
( 1858بمغ عدد الذكور ) من ست سنوات إلى ست عشرة سنة و إحدى عشر شيرا حيث

حصل الباحث عمى تمك العينة  ،%( 8.1;( بنسبة )=195%( وعدد اإلناث )?.=:بنسبة )
( =851من خالل مشاركتو فى الفريق البحثى مع االستاذ الدكتور عبد الرقيب أحمد البحيرى )

حيث شممت العينة سبعة مناطق جغرافية لتغطى تمثيل السكان عمى امتداد جميورية مصر 
قطاع -9قطاع االسكندرية ومرسى مطروح ، -8الجيزة ، قطاع القاىرة و -1العربية وىى : 

-;قطاع الفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط ، -:شمال وجنوب سيناء والغردقة والعريش ، 
قطاع منطقة الدلتا وتشمل الدقيمية ->قطاع سوىاج وقنا وأسوان واألقصر والوادى الجديد ، 

مل االسماعمية قطاع القناة ويش -=شيخ ، والقميوبية والبحيرة والغردقة والمنوفية وكفر ال
والسويس وبورسعيد ، وقد الحظ الباحث إمكانية االستفادة من تمك العينة فى التحقق من 

النماذج التوكيدية الثالثة إلنيا بيانات عمى القدرات العقمية والذكاء وترتبط باألساس مقارنة 
 وكيدية الثالثة أيضا .نماذج التالعممى الذى بنيت عميو تمك االختبارات وال

 أداة البخح  :

 ( 0202الطبعة السابعة )عبد السقيب البخريى ، –مكياس وكسلس لركاء األطفال 

استخدم الباحث مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة ترجمة وتقنين )عبد  
شرات ( وأربعة مؤ FSIQحيث يقدم قياس لموظيفة العقمية العامة )(  =851الرقيب البحيرى 

( وتمثمو االختبارات الفرعية الرئيسو : المتشابيات ، VCIلمدرجات ىى : مؤشر الفيم المفظى )
المفردات المغوية ، الفيم واختبارين تكميميين ىما : المعمومات واستنتاج الكممات ، والمؤشر 

ت و ( ويقاس باالختبارات الرئيسة : تصميم المكعباPRIالثانى مؤشر االستدالل االدراكى )
مؤشر مفاىيم الصور واستدالل المصفوفات واختبار تكميمى إكمال الصور ، والمؤشر الثالث : 

( ويقيس االختبارات الفرعية الرئيسة : إعادة األرقام ، و تسمسل WMIالذاكرة العاممة )
( PSIاألرقام ، واختبار تكميمى الحساب ، والمؤشر الرابع مؤشر سرعة المعالجة ) –الحروف 
باالختبارات الفرعية الرئيسو : الترميز والبحث عن الرمز واختبار تكميمى الحذف ،  ويقاس
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( اختبارات فرعية 15وزعين )( اختبار فرعى م;1ومن ثم فالمقياس ييدف يتكون من )
 ( اختبارات تكميمية .;، )رئيسو

 اجملتنع املصسى : علىأدلة صدق املكياس 

صدق المحتوى ثم باستخدام التحميل  تم التحقق من صدق المقياس بالتحقق من 
( باستخدام طريقة المكونات األساسية =851العاممى االستكشافى ) عبد الرقيب البحيرى ، 

واستخدام التدوير المائل وجاءت النتائج متوافقة مع النموذج العامل الذى تم التنبؤ بو و أن 
مل المقابل لو كما تم التنبؤ بو التشبع الرئيسى لكل اختبار فرعى رئيسى يقع بوضوح عمى العا

كما تم التحقق من التحميل العاممى التوكيدى عمى االختبارات العشر الرئيسة لمعامل العام 
إال ونموذج مكون من عاممين ونموذج ثالث عوامل ونموذج أربعة عوامل كما فسرىا وكسمر 

االختبارات الفرعية  أن المقياس احتاج إلى تحسينات من خالل الربط بين أخطاء القياس فى
وتشير مؤشرات المطابقة إلى تحقق المطابقة لمنموذج الرباعى من الدرجة األولى كما تم 
التحقق من البنية اليرمية عمى االختبارات الفرعية والتكميمية من خالل نظرة وكسمر لمذكاء 

لم يتم  لمنموذج الرباعى وعامل عام واحد وأوضحت النتائج تحقق حسن المطابقة لمنموذج
تناول االختبارات الفرعية والتكميمية معا فى النماذج من الدرجة األولى ولم يتم تفسير الصدق 
التقاربي والتمييزى والثبات المركب لتمك النماذج ولم يتم استخدام رؤية كارول فى تفسير 

نمذجة واليرمية والثنائية لم يتم استخدام ال من الدرجة األولىالعوامل من خالل النماذج 
الثنائية وىو ما يعد إضافة من البحث الحالى واستكماال لما تم فى دراسة ) عبد الرقيب 

  )=851البحيرى ، 
 أدلة ثبات املكياس على اجملتنع املصسى :

تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام عدة طرق كما استعرضيا كتيب المقياس  
لثبات بمعادلة ألفا لكرونباخ حيث تراوحت من تمك الطرق ا  )=851)عبد الرقيب البحيرى ، 

لمبنود المغوية والحساب ،  1?.5لتصميم المكعبات إلى  :=.5معامالت الثبات العام من 
لمدرجة  =<.5وذلك فى حالة االختبارات الفرعية أما فى حال المقاييس المركبة فقد تراوح بين 

تم التحقق من الثبات بطريقة إعادة  لمؤشر الفيم المفظى كما 5?.5الكمية لمعامل الذكاء إلى 
( طفل ألربع فئات عمرية وأوضحت النتائج أن مقياس 155التطبيق عمى عينة مكونة من )

معامل وكسمر لذكاء األطفال يمتمك ثباتا كافيا عبر الزمن بالنسبة لمفئات األربع ، فمتوسط 
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( ومتوسط =?.5ت بمغ )الثبات المصحح بالنسبة لمفاىيم الصور ، إكمال الصور ، المعموما
الثبات المصحح بالنسبة لتصميم أو رسوم المكعبات والمتشابيات والترميز ، وتسمسل 

( ومتوسط معامل 5?.5األرقام ، واستدالل المصفوفات والفيم جاء فى نطاق ) –الحروف 
الثبات المصحح بالنسبة لالختبارات الفرعية األخرى ودرجات المعالجات جاءت فى نطاق 

 9?.5( ومتوسطات معامل الثبات المصحح لمدرجات المركبة جميعيا فى نطاق )5<.5)
إال أنو لم يتم التحقق من الثبات المركب وثبات أوميجا والمذان يعتمدان عمى تشبعات  فأكثر (

التحميل العاممى التوكيدى من الدرجة األولى واليرمى من الدرجة الثانية والنموذج الثنائى وىو 
 درجة األولى وىو ما يعد إضافة يقدميا البحث الحالى لما فى الدراسات السابقة اليرمى من ال

 اليتائج 

 منوذج عامل عاو واحد : 
تم التحقق من البنية العاممية الختبار وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة من خالل  

شرة فى المؤشرات المرور بعده نماذج تبدأ بالنموذج األحادى ذو العامل العام الذى يؤثر مبا
لمتحقق   AMOSV.25( اختبار حيث تم استخدام برنامج ;1المقاسة )االختبارات( عدد )

( حيث يتضح أن قيم التشبعات لالختبارات الفرعية عمى  1من البنية العاممية  جدول ) 
( كما بمغ التباين المستخمص  5?.5إلى  ;;.5العامل العام مباشرة تراوحت بين )

(AVE=0.60 و )( الثبات المركبCR=0.96) 
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نًىرج ثالثح عىايم ين انذسجح 

 األونً

نًىرج عايهين ين انذسجح 

 األونً

 اننًىرج األحادي

 

  

3شكم 2شكم  1شكم   

 (1جذول)

 العامل انرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة نهنًىرج أحادي
اخانرشثع انعايم انعاو االخرثاساخ انفشعيح  

 SI g 58.5  انًرشاتهاخ

 VC   g 58.5انثنىد انهغىيح

 ..CO g 58انفهى 

 IN g 58.5انًعهىياخ 

 WR g 58.0اسرنراج انكهًاخ

 BD g 58.5ذصًيى انًكعثاخ

 PCn g 5801يفاهيى انصىس

 MR g 58.5اسرذالل انًصفىفاخ

 PCm g 58.6إكًال انصىس

 DS g 5862إعادج األسقاو

 LN g 58.0االسقاو-ذسهسم انحشوف 

 AR g 58.3 انحساب

 CD g 5856 انرشييز

 SS g 5855 انثحث عن انشيز

 CA g 5855 انحزف

AVE  5665 

CR  58.6 
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 منوذج العاملني مً الدزجة األوىل : 
(  8شكل ) ثم قام الباحث بالتحقق من البنية العاممية الختبار وكسمر لذكاء األطفال  

( اختبار عمى عاممين ىما : العامل المفظى والعامل ;1ات الفرعية )تشبع االختبار   الفتراض
( <حيث يالحظ أن العامل االول ) العامل المفظى ( تشبعات عميو )(   8جدول )  األدائي 

 وبمغ التباين المستخمص لو ) (1?.5إلى  1>.5اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين ) 
AVE=0.70 ( والثبات المركب )CR=0.95) 

( اختبارات فرعية تراوحت =أما العامل الثانى ) العامل األدائي( تشبعت عميو ) 
( والثبات  AVE=0.53وبمغ التباين المستخمص لو ) ( =<.5إلى  9;.5تشبعاتيا بين )

 (CR=0.88المركب )
 (8جدول)

 العاممينالتشبعات العاممية ومعدل التباين المستخمص والثبات المركب لنموذج 
انهفظًانًؤشش    

VI 

 انًؤشش األدائً

PI 

SI58.6 انًرشاتهاخ  

VC انثنىد انهغىيح   58.1  

CO انفهى   58..  

IN انًعهىياخ   58.1  

WR58.0 اسرنراج انكهًاخ  

DS إعادج االسقاو   5861  

LN االسقاو -ذسهسم انحشوف   5800  

AR58.3 انحساب  

BD58.2  ذصًيى انًكعثاخ 

MR اسرذالل انًصفىفاخ    58.0 

PCn5803  يفاهيى انصىس 

CD5850  انرشييز 

Ss انثحث عن انشيز    5850 

CA انحزف    5850 

PCm إكًال انصىس    58.0 

AVE 5805 5853 

CR 58.5 58.. 
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 منوذج العوامل الجالثة مً الدزجة األوىل :

( اختبار عمى ثالثة عوامل تم إجراء ;1ولمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية )
( لتوزيع االختبارات الفرعية عمى ثالثة عوامل من الدرجة 9ميل العاممى التوكيدى شكل )التح

 ( كما يمى :9األولى حيث تم التوزيع عمى ثالثة عوامل جدول )
؛ المتشابيات ، المفظى ( : وتشبعت عميو ستة اختبارات فرعية  الفيمالعامل األول ) 

تراوحت تشبعاتيا بين نتاج الكممات ، الحساب، و البنود المغوية ، الفيم ، المعمومات ، است
( والثبات المركب  AVE=0.77( وبمغ التباين المستخمص لو ) 1?.5إلى  >8<.5)
(CR=0.95) 

؛ تصميم ( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية  العامل الثانى )التنظيم اإلدراكى
تراوحت تشبعاتيا ، الحذف ، و المكعبات ، مفاىيم الصور ، استدالل المصفوفات، إكمال الصور

( والثبات المركب  AVE=0.61( وبمغ التباين المستخمص لو )  =<.5إلى  >;.5بين )
(CR=0.88) 

؛ إعادة ( : وتشبعت عميو أربعة اختبارات فرعية التحرر من التشتتالعامل الثالث )
بعاتيا بين تراوحت تش األرقام ، الترميز ، البحث عن الرمز،و–األرقام ،تسمسل الحروف 

( والثبات المركب  AVE=0.44( وبمغ التباين المستخمص لو )  ?8<.5إلى  8>.5)
(CR=0.79) 

 (3جذول)
 انرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة ننًىرج انعىايم انثالثح

انهفظً انفهى   
VI 

 انرنظيى االدساكً
PO 

 انرحشس ين انرشرد
AI 

SI58.6 انًرشاتهاخ   
VC58.1 انثنىد انهغىيح   

CO58 انفهى..   
IN58.2 انًعهىياخ   

WR58.0 اسرنراج انكهًاخ   
AR58.3 انحساب   

BD58.2  ذصًيى انًكعثاخ  
PCn5803  يفاهيى انصىس  

MR اسرذالل انًصفىفاخ    58.0  
PCm اكًال انصىس    58.0  

CA انحزف    5856  
DS5866   اعادج االسقاو 

LN االسقاو –م انحشوف ذسهس     58.3 
CD5862   انرشييز 

Ss5862   انثحث عن انشيز 
AVE 5800 5861 5844 
CR 58.5 58.. 580. 
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 منوذج العوامل األزبعة مً الدزجة األوىل :

( اختبار عمى أربعة عوامل تم إجراء ;1لمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية )و  
( لتوزيع االختبارات الفرعية عمى أربعة عوامل من الدرجة :التحميل العاممى التوكيدى شكل )

 ( كما يمى ::األولى حيث تم التوزيع عمى أربعة عوامل جدول )
؛ العامل األول ) المؤشر المفظى ( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية 

بين  تراوحت تشبعاتياالمتشابيات ، البنود المغوية ، الفيم ، المعمومات ، االستنتاج ، و 
( والثبات المركب  AVE=0.79( وبمغ التباين المستخمص لو ) ?1?.5إلى  ><.5)
(CR=0.95) 

؛ ( : وتشبعت عميو أربعة اختبارات فرعية مؤشر االستدالل اإلدراكىالعامل الثانى ) 
تراوحت تشبعاتيا تصميم المكعبات ، مفاىيم الصور، استدالل المصفوفات ، إكمال الصور، و 

( والثبات المركب  AVE=0.86( وبمغ التباين المستخمص لو )  ?=<.5ى إل 9=.5بين )
(CR=0.89) 

؛ ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية  مؤشر الذاكرة العاممةالعامل الثالث ) 
 =:إلى  :>.5تراوحت تشبعاتيا بين )األرقام ، الحساب، و  –إعادة األرقام ، تسمسل الحروف 

 (CR=0.95( والثبات المركب ) AVE=0.59لو ) ( وبمغ التباين المستخمص 
؛ ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية  مؤشر سرعة المعالجةالعامل الرابع )  

( وبمغ  <=.5إلى  :>.5تراوحت تشبعاتيا بين )الترميز ، البحث عن الرمز ، الحذف، و 
 (CR=0.89( والثبات المركب )AVE=0.86التباين المستخمص لو ) 
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 (4جذول)
 انرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة ننًىرج انعىايم األستعح

يؤشش انفهى  
 انهفظً
VCI 

يؤشش 
االسرذالل 
 االدساكً
PRI 

يؤشش انزاكشج 
 انعايهح
WMI 

يؤشش سشعح 
 انًعانجح

PSI 

SI 58.6 انًرشاتهاخ    
VC 58.2 انثنىد انهغىيح    

CO 58 انفهى..    
IN58.11 هىياخ انًع    
WR58.0 انزاكشج انعايهح    
BD 58.1  ذصًيى انًكعثاخ   

PCn5803  يفاهيى  انصىس   
MR 58.0  اسرذالل انًصفىفاخ.   

PCm 58.0  إكًال انصىس.   
DS 5864   إعادج األسقاو  

LN ذسهسم انحشوف– 
 االسقاو 

  58.1  

AR 8.5   انحساب  
CD 5800    انرشييز 

Ss580    نثحث عن انشيز ا. 
CA5864    انحزف 

AVE 580. 58.6 585. 58.6 

CR 58.5 58.. 58.5 58.. 

 الينوذج اهلسمى )التخليل العاملى التوكيدى مً الدزجة الجاىية (
( اختبار عمى أربعة عوامل تم إجراء ;1ولمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية )

( حيث تم توزيع االختبارات ;ام من الدرجة الثانية  شكل )التحميل العاممى التوكيدى وعامل ع
( ;)جدول الفرعية عمى أربعة عوامل فرعية واألربعة عوامل الفرعية تتشبع عمى عامل عام  

 كما يمى :
( : وتشبعت عميو أربعة عوامل فرعية تراوحت تشبعاتيا بين  الذكاءالعامل العام )  

( والثبات المركب  AVE=0.85ستخمص لو ) وبمغ التباين الم(  <?.5إلى  9=.5)
(CR=0.96) 

؛ المفظى ( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية  مؤشر الفيمالعامل األول ) 
تراوحت تشبعاتيا بين المتشابيات ، البنود المغوية ، الفيم ، المعمومات ، استنتاج الكممات ، و 

( والثبات المركب  AVE=0.79( وبمغ التباين المستخمص لو ) ?1?.5إلى  ><.5)
(CR=0.95) 
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؛ ( : وتشبعت عميو أربعة اختبارات فرعية  مؤشر االستدالل االدراكىالعامل الثانى ) 
تراوحت تصميم المكعبات ، مفاىيم الصور ، استدالل المصفوفات ، إكمال الصور ، و 

ثبات ( وال AVE=0.86( وبمغ التباين المستخمص لو )  ?=<.5إلى  9=.5تشبعاتيا بين )
 (CR=0.89المركب )

؛ ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية  مؤشر الذاكرة العاممة العامل الثالث )  
إلى  :>.5تراوحت تشبعاتيا بين )األرقام ، الحساب ، و  -إعادة األرقام ، تسمسل الحروف

 (CR=0.95( والثبات المركب ) AVE=0.59( وبمغ التباين المستخمص لو )  =:<.5
؛ ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية ل الرابع ) مؤشر سرعة المعالجةالعام

( وبمغ  <=.5إلى  :>.5تراوحت تشبعاتيا بين )الترميز ، البحث عن الرمز ، الحذف، و 
 (CR=0.89( والثبات المركب )AVE=0.86التباين المستخمص لو ) 

ن نموذج العوامل األربعة م النموذج الهرمى النموذج الثنائي
 الدرجة األولى

  

 

6شكل 5شكل  4شكل    
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(5جذول)  

انرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة نهنًىرج انهشيً   

انرشثعاخ غيش  

انًثاششج 

نالخرثاساخ 

انفشعيح عهً 

 انعايم انعاو

ذشثعاخ 

األتعاد 

انفشعيح 

عهً انعايم 

 انعاو

يؤشش 

انفهى 

 انهفظً

VCI 

يؤشش 

ذالل االسر

 االدساكً

PRI 

يؤشش 

انزاكشج 

 انعايهح

WMI 

يؤشش 

سشعح 

 انًعانجح 

PSI 

SI 58.3 انًرشاتهاخ 

58.6 

58.6    

VC 58.2 ..58 انثنىد انهغىتح    

CO 58 58.6 انفهى..    

IN 58.1 .58.0 انًعهىياخ    

WR انزاكشج

 انعايهح

580. 58.0    

BD ذصًيى

 انًكعثاخ 

5802 

58.. 

 58.1   

PCn يفاهيى

 انصىس

58.6  5803   

MR اسرذالل

 انًصفىفاخ 

58.6  58.0.   

PCm إكًال

 انصىس

5862.  58.0.   

DS 5862 إعادج األسقاو. 

58.. 

  5864  

LN ذسهسم

األسقاو-انحشوف  

580.   58.1  

AR 58.5   58.3 انحساب  

CD5850 انرشييز 

5803 

   5800. 

Ss انثحث عن

 انشيز

5850    580. 

CA5864    5840 انحزف 

  : الينوذج الجيائي 

( اختبار عمى أربعة عوامل من الدرجة ;1ولمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية ) 
األولى تؤثر مباشرة عمى االختبارات الفرعية وعامل عام من الدرجة األولى يؤثر عمى 

ية بطريقة النموذج الثنائي المعتمد المؤشرات المقاسة مباشرة أيضا تم استخدام النمذجة الثنائ
عمى التحميل العاممى التوكيدى المتعامد حيث يفترض االستقاللية بين العامل العام والعوامل 

( حيث تم التحقق من تشبع المؤشرات عمى عامل عام واحد يؤثر بشكل >الخاصة  شكل )
بارات الفرعية نفسيا عمى مباشر عمى االختبارات الفرعية وفى ذات الوقت ايجاد تشبعات االخت

( بحيث يتم استبعاد اية عالقة ارتباطية بين العوامل الخاصة  >اربعة عوامل خاصة جدول )
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وبعضيا البعض من ناحية وبين العوامل الخاصة والعامل العام من ناحية أخرى مع العمم أن 
ضيح لمعوامل ذلك يعتمد عمى التحميل العاممى التوكيدى من الدرجة األولى وفيما يمى تو 

 )العامل العام والعوامل الخاصة ( 
 (6جذول)

 انرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة نهنًىرج انثنائي
ذشثعاخ  

انعايم 

 انعاو

يؤشش 

انفهى 

انهفظ

 ي

VCI 

يؤشش 

االسرذالل 

 االدساكً

PRI 

يؤشش 

انزاكشج 

 انعايهح

WMI 

يؤشش 

سشعح 

 انًعانجح

PSI 

 االشرشاكياخ
Communality 

 انثىاقً

Unique 

Var. 

ECV 

SI 58.66 5823 5800    5832 58.2 انًرشاتهاخ 

VC انثنىد

 انهغىيح 

58.0 5835    58.. 5811 58.61 

CO 58 5821 .580    5812 ..58 انفهى.. 

IN 58.55 .581 58.2    .581 6..58 انًعهىياخ 

WR انزاكشج

 انعايهح

58.6 5815    580. 5824 58..6 

BD ذصًيى

 انًكعثاخ

580..  58160   5865 5835 58.6 

PCn يفاهيى

 انصىس

5801  58100   5854 5846 58.4 

MR اسرذالل

 انًصفىفاخ 

58.5  5826.   580. 5821 58.1 

PCm إكًال

 انصىس 

58.6  5815   5800 5823 58.0 

DS إعادج

 األسقاو 

5861   583..  5853 5840 5805 

LN ذسهسم

 –انحشوف 

 االسقاو 

580..   581.  5865 5835 58.5 

AR 58 .582 5801  .5855   58.4 انحساب.. 

CD 5851 5845 5865 5854    5855 إانرشييز 

Ss انثحث عن

 انشيز 

5854    5863 586. 5831 5843 

CA 5800 5861 .583 5835    5855 انحزف 

 : ( الركاءالعامل العاو ) 
إلى  =:;.5تراوحت تشبعاتيا بين ) ( اختبارا ;1الفرعية )االختبارات وتشبعت عميو  
( =>?.5، وبمغت قيمة أوميجا )(  ECV=0.86لو )  المشترك( وبمغ التباين  ><<.5
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 PUB( وقيمة >?.5)   H( ، قيمة >?.5( ، واوميجا النسبي )>5.?9)   Hوقيمة أوميجا 
 (5.599( والبواقى )?=.5)

 ،فظى ( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية الم مؤشر الفيمالعامل األول ) 
( ،  ECV=0.028وبمغ التباين المشترك لو ) ( ?1?.5إلى  ><.5تراوحت تشبعاتيا بين )
( ، >5.5( ، واوميجا النسبي )=;5.5)   H( وقيمة أوميجا ;?.5وبمغت قيمة أوميجا )

 (>:5.5( والبواقى ):5.8)   Hقيمة 
 ،( : وتشبعت عميو أربعة اختبارات فرعية  ل االدراكىمؤشر االستدال العامل الثانى ) 
( ،  ECV=0.015وبمغ التباين المشترك لو ) (  ?=<.5إلى  9=.5تراوحت تشبعاتيا بين )
( ، :;5.5( ، واوميجا النسبي )<:5.5)   H( وقيمة أوميجا =?<.5وبمغت قيمة أوميجا )

 (5.159( والبواقى ):5.5)   Hقيمة 
تراوحت ،( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية مؤشر الذاكرة العاممةالعامل الثالث ) 

( ، وبمغت  ECV=0.019وبمغ التباين المشترك لو ) (  =:<.5إلى  :>.5تشبعاتيا بين )
  H( ، قيمة ;=5.5( ، واوميجا النسبي )5.5<9)   H( وقيمة أوميجا 9<.5قيمة أوميجا )

 (?>5.1( والبواقى )<5.1) 
تراوحت ،( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية مؤشر سرعة المعالجة ابع ) العامل الر 
( ، وبمغت  ECV=0.075وبمغ التباين المشترك لو ) (  <=.5إلى  :>.5تشبعاتيا بين )
  H( ، قيمة ::.5( ، واوميجا النسبي )<:5.9)   H( وقيمة أوميجا ><=.5قيمة أوميجا )

 (:5.81( والبواقى )>9;.5) 
 ( 0جذول)

 انرثاين انكهً وانًشرشك ويعايالخ ثثاخ أوييجا نهنًىرج انثنائي

 انعايم انعاو 
g 

 

يؤشش انفهى 
 انهفظً
VCI 

يؤشش 
االسرذالل 

 االدساكً
PRI 

يؤشش 
انزاكشج 
 انعايهح
WMI 

يؤشش 
سشعح 

 انًعانجح
PSI 

 انثىاقً

 5813 58552 58513 58515 .5851 585.6 انرثاين انكهً
انرثاين 

 انًشرشك
58.6 5852. 58515 5851. 58505  

  580.6 58.3 0..58 58.5 58.60 اوييجا
  .H 58.36 58550 5854. 58563 5834اوييجا 

اوييجا 
 اننسثي

58.6. 58565 58554 58505 5844  

H 58.60 5824 5814 581. 58536  
PUB 580.      
  58214 .5816 58153 58546 58533 انثىاقً
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 ج :مـطابكــــة اليناذ

تم استخراج مؤشرات المطابقة لمحكم عمى جودة مطابقة النماذج التى تم دراستيا :  
النموذج أحادى العامل ، نموذج العاممين ، نموذج العوامل الثالثة ، نموذج العوامل االربعة ، 

ىى حيث اعتمد عمى عدة مؤشرات لممطابقة  (  <جدول )  النموذج اليرمى ، النموذج الثنائى
، ومؤشر توكر   GFIومؤشر حسن المطابقة   df، ودرجة الحرية    X2مربع كاى  : مؤشر
ومؤشرى المعمومات  RMSEAومؤشر   CFIومؤشر حسن المطابقة المقارن  TLIلويس 

  BICومؤشر  AICوىما مؤشر ايكيك لممعمومات 
 (.جذول)

 يؤششاخ انًطاتقح نهنًارج طثقا نرفسيش وكسهش

 
X

2 Df 

(p) 
GFI TLI CFI RMSEA AIC BIC 

نًىرج 

 انعايم انعاو
2473.16 

90 

(0.01) 
0.873 0.915 0.927 0.103 2533.16 2707.99 

نًىرج 

انعايهين ين 

انذسجح 

 االونً

5291.130 
90 

(0.01) 
0.825 0.815 0.841 0.15 5351.130 5525.959 

نًىرج 

انعىايم 

انثالثح ين 

انذسجح 

 االونً

1849.133 
87 

(0.01) 
0.903 0.935 0.946 0.09 1915.133 2107.445 

نًىرج 

انعىايم 

االستعح ين 

انذسجح 

 االونً

1211.23 
84 

(0.01) 
0.937 0.957 0.966 0.073 1283.23 1493.029 

اننًىرج 

 انهشيً
1214.68 

86 

(0.01) 
0.937 0.958 0.966 0.072 1283.117 1480.82 

اننًىرج 

 انثنائي
928.807 

75 

(0.01) 
0.95 0.964 0.974 0.067 1018.807 1281.050 

 X2   =8:=9.1<  ،df  =5.?5مؤشرات المطابقة لمنموذج أحادى العامل قيمة  
=  GFI   =5.>=9  ،TLI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى 

5.?1; ،CFI   =5.?8= ،RMSEA =5.159  اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC 
  ??.=BIC =8=5، أما قيمة >99.1;8=  
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، وىى  X2   =;8?1.195  ،df  =5.?5مؤشرات المطابقة لنموذج العاممين قيمة 
=  GFI   =5.>8  ،TLI =5.>1  ،CFI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51دالة عند مستوى 

5.>:  ،RMSEA =5.1;  اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC    =;9;1.195  ،
 ?;?.;BIC =;;8أما قيمة 

 =<.X2   =1>:?.199  ،df  =5ابقة لنموذج العوامل الثالثة قيمة مؤشرات المط
، GFI   =5.?5  ،TLI  =5.?9، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى 

CFI =5.?:<   ،RMSEA = 5.5?  اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC  =
 ;::.=BIC =815، أما قيمة    199.;1?1

،  :<.X2   =1811.89  ،df  =5العوامل األربعة قيمة  مؤشرات المطابقة لنموذج
، =;?.GFI   =5.?9=  ،TLI  =5، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51وىى دالة عند مستوى 

CFI  =5.?<<  ،RMSEA  =5.5=9 اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC  =
 ?BIC =1:?9.58، أما قيمة    9.89<18

، وىى  ><.X2   =181:.<>  ،df  =5مة مؤشرات المطابقة لمنموذج اليرمى قي
، <;?.GFI   =5.?9=  ،TLI  =5، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51دالة عند مستوى 

CFI =5.?<<   ،RMSEA  =5.5=8 اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC  =
 BIC =1:>5.>8، أما قيمة    =9.1<18

، وىى  ;=.X2   =?8>.>5=  ،df  =5مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائي قيمة 
=  GFI   =5.?;  ،TLI =5.?<  ،CFI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51دالة عند مستوى 

5.?=  ،RMSEA =5.5<=  اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC   =151>.>5=   ،
 BIC =18>1.5;5أما قيمة 
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 (.جذول )

وانهشييح طثقا نرفسيش  ح األونًين انذسجيؤششاخ انًطاتقح انًقاسنح تين اننًىرج انثنائي واننًارج  

 وكسهش

 ΔX
2 

Δdf ΔGFI ΔTLI ΔCFI ΔRMSEA ΔAIC ΔBIC 

انثنائي 

يقاتم 

 االحادي

-

1544.35 

-15 0.077 0.049 0.047 -0.036 -

1514.35 

-

1426.94 

انثنائً 

يقاتم 

 انعايهين

-

4362.32 

-15 0.125 0.149 0.133 -0.083 -

4332.32 

-

4244.91 

انثنائي 

يقاتم 

ثح انثال

 عىايم

-

920.326 

-12 0.047 0.029 0.028 -0.023 -

896.326 

-

826.395 

انثنائي 

يقاتم 

االستع 

 عىايم

-

282.423 

-9 0.013 0.007 0.008 -0.006 -

264.423 

-

211.979 

انثنائي 

يقاتم 

اننًىرج 

 انهشيً

-

285.873 

-11 0.013 0.006 0.008 -0.005 -264.31 -199.77 

 ، ;ΔX2    =-1;::.9ائى بالنموذج األحادى يتضح أن مقارنة النموذج الثنعند 
Δdf  =-1;  ،ΔGFI  =5.5==  ،ΔTLI  =5.5:?  ،ΔCFI  =5.5:=  ،

ΔRMSEA  =-5.59< ومؤشر ،ΔAIC  =-1;1:.9;  ومؤشرΔBIC  =-
ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى كانت أفضل حيث انخفضت قيم  :?.>1:8

أما  BICو  AIC، ومؤشرات المعمومات  RMSEAيمة مؤشر مربع كاى ودرجة الحرية وق
فقد جاء أفضل وتحسن فى النموذج الثنائي مما يفيد لتحسن  GFI  ،TLI  ،CFIمؤشرات 

عند مقارنة النموذج الثنائى بينما  مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى عن النموذج االحادى 
،  ;ΔX2    =-:9<8.98  ،Δdf  =-1بالنموذج العاممين من الدرجة االولى  يتضح أن 

ΔGFI  =5.18;  ،ΔTLI  =5.1:?  ،ΔCFI  =5.199  ،ΔRMSEA  =-5.5>9 ،
ويتضح أن مؤشرات  ΔBIC  =-:8::.?1ومؤشر  ΔAIC  =-:998.98ومؤشر 

المطابقة لمنموذج الثنائى كانت أفضل حيث انخفضت قيم مربع كاى ودرجة الحرية وقيمة 
فقد  GFI  ،TLI  ،CFIأما مؤشرات  BICو  AICمات ، ومؤشرات المعمو  RMSEAمؤشر 

جاء أفضل وتحسن فى النموذج الثنائي مما يفيد لتحسن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى 
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عند مقارنة النموذج الثنائى بالنموذج الثالثى من و  عن نموذج العاممين من الدرجة األولى 
،  =:ΔX2    =-?85.98<  ،Δdf  =-18  ،ΔGFI  =5.5الدرجة االولى  يتضح أن 

ΔTLI  =5.58?  ،ΔCFI  =5.58>  ،ΔRMSEA  =-5.589 ومؤشر ،ΔAIC  =-
ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى  ;?ΔBIC  =->8<.9ومؤشر  >98.>?<

، ومؤشرات  RMSEAكانت أفضل حيث انخفضت قيم مربع كاى ودرجة الحرية وقيمة مؤشر 
فقد جاء أفضل وتحسن فى  GFI  ،TLI  ،CFIشرات أما مؤ  BICو  AICالمعمومات 

النموذج الثنائي مما يفيد لتحسن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى عن نموذج العوامل 
عند مقارنة النموذج الثنائى بالنموذج الرباعى من الدرجة االولى  و  الثالثة  من الدرجة األولى

 =ΔX2    =-8>8.:89  ،Δdf  =-?  ،ΔGFI = 5.519  ،ΔTLI  =5.55يتضح أن 
 ،ΔCFI  =5.55>  ،ΔRMSEA  =-5.55< ومؤشر ،ΔAIC  =-8<:.:89  ومؤشر

ΔBIC  =-811.?=?  ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى كانت أفضل حيث
 AIC، ومؤشرات المعمومات  RMSEAانخفضت قيم مربع كاى ودرجة الحرية وقيمة مؤشر 

فقد جاء أفضل وتحسن فى النموذج الثنائي مما  GFI  ،TLI  ،CFIأما مؤشرات  BICو 
من الدرجة   الرباعىيفيد لتحسن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى عن نموذج العوامل 

،  ΔX2    =-8>;.>=9عند مقارنة النموذج الثنائى بالنموذج اليرمى  يتضح أن و  األولى
Δdf  =-11  ،ΔGFI  =5.519  ،ΔTLI  =5.55<  ،ΔCFI  =5.55>  ،

ΔRMSEA  =-5.55; ومؤشر ،ΔAIC  =-8<:.91  ومؤشرΔBIC  =-1??.== 
ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائى كانت أفضل حيث انخفضت قيم مربع كاى 

أما مؤشرات  BICو  AIC، ومؤشرات المعمومات  RMSEAودرجة الحرية وقيمة مؤشر 
GFI  ،TLI  ،CFI  ذج الثنائي مما يفيد لتحسن مؤشرات فقد جاء أفضل وتحسن فى النمو

 المطابقة لمنموذج الثنائى عن نموذج العوامل اليرمى  .
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 : (CHCكاتل وٍازوٌ وكازول )مً وجَة ىظس  

 منوذج العوامل اخلنسة مً الدزجة األوىل :  

( اختبار عمى خمسة عوامل تم إجراء ;1ولمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية )
( لتوزيع االختبارات الفرعية عمى خمسة عوامل من الدرجة =التوكيدى شكل )التحميل العاممى 

 ( كما يمى :15األولى حيث تم التوزيع عمى خمسة عوامل جدول )
؛ المتشابيات ( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية   القدرة المتبمورةالعامل األول )

إلى  ><.5تراوحت تشبعاتيا بين )اممة ، و ، البنود المغوية ، الفيم ، المعمومات ، الذاكرة الع
 (CR=0.95( والثبات المركب ) AVE=0.79( وبمغ التباين المستخمص لو ) 8?.5

؛ تصميم المكعبات ،  اختبارين: وتشبعت عميو  ( المعالجة البصريةالعامل الثانى ) 
تخمص لو ( وبمغ التباين المس =<.5إلى  ;5<.5تراوحت تشبعاتيا بين )   إكمال الصور، و

 (AVE=0.71 ( والثبات المركب )CR=0.83) 
؛ الترميز ، ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية سرعة المعالجةالعامل الثالث ) 

( وبمغ التباين  <=.5إلى  :>.5تراوحت تشبعاتيا بين )البحث عن الرمز ، الحذف ، و 
 (CR=0.78( والثبات المركب ) AVE=0.54المستخمص لو ) 

؛ مفاىيم ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية  االستدالل السائلالرابع )  العامل
( وبمغ  =<.5إلى  9=.5تراوحت تشبعاتيا بين )الصور، استدالل المصفوفات ، الحساب،و 

 (CR=0.85( والثبات المركب )AVE=0.66التباين المستخمص لو ) 
اختبارات  (8عدد )تشبعت عميو ( : و  العاممة قصيرة المدىالذاكرة العامل الخامس ) 

إلى  >>.5تراوحت تشبعاتيا بين )األرقام ، و  –؛ إعادة األرقام ، تسمسل الحروف فرعية 
 (CR=0.72( والثبات المركب )AVE=0.57( وبمغ التباين المستخمص لو )  :<.5
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 (15جذول)

 اسًانرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة نهنًىرج انخً 
 انقذسج انًرثهىسج 

GC 

انًعانجح 

 انثصشيح

GV 

سشعح 

 انًعانجح

GS 

االسرذالل 

 انسائم

GF 

انزاكشج 

انقصيشج 

 وانعايهح

GSM 

SI58.65 انًرشاتهاخ     

VC58.2 انثنىد انهغىيح     

CO58 انفهى..     

IN58.1 انًعهىياخ     

WR58.0 انزاكشج انعايهح     

BD58.55  ذصًيى انًكعثاخ    

PCm58.0  إكًال انصىس    

CD انرشييز     58000   

Ss580.5   انثحث عن انشيز   

CA5864   انحزف   

PCn58031    يفاهيى انصىس  

MR58.6    اسرذالل انًصفىفاخ.  

AR58.3    انحساب  

DS 5866     إعادج األسقاو 

LN االسقاو–ذسهسم انحشوف       58.4 

AVE 580. 5801 5854 5866 5850 

CR 58.5 58.3 580. 58.5 5802 
 

اننًىرج انخًاسً ين  اننًىرج انهشيً اننًىرج انثنائي

 انذسجح األونً

 

 

 

.شكم .شكم  0شكم   
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 الينوذج اهلسمى )التخليل العاملى التوكيدى مً الدزجة الجاىية (

راء عوامل تم إج خمسة( اختبار عمى ;1ولمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية )
( حيث تم توزيع االختبارات <التحميل العاممى التوكيدى وعامل عام من الدرجة الثانية  شكل )

 جدولالفرعية تتشبع عمى عامل عام  والعوامل الخمسةعوامل فرعية  خمسةالفرعية عمى 
 ( كما يمى :11)

بين عوامل فرعية تراوحت تشبعاتيا  خمسة( : وتشبعت عميو     الذكاءالعامل العام ) 
( والثبات المركب  AVE=0.87( وبمغ التباين المستخمص لو )  1.558إلى  :?.5)
(CR=0.97) 

( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية تراوحت   القدرة المتبمورةالعامل األول )
( والثبات  AVE=0.79( وبمغ التباين المستخمص لو ) 8?.5إلى  ><.5تشبعاتيا بين )

 (CR=0.95المركب )
( : وتشبعت عميو اختبارين تراوحت تشبعاتيا بين  المعالجة البصريةمل الثانى ) العا

( والثبات المركب  AVE=0.71( وبمغ التباين المستخمص لو )  =<.5إلى  ;5<.5)
(CR=0.83) 

( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت   سرعة المعالجةالعامل الثالث )
( والثبات  AVE=0.54( وبمغ التباين المستخمص لو )  <=.5إلى  :>.5تشبعاتيا بين )

 (CR=0.78المركب )
( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت  االستدالل السائلالعامل الرابع ) 

( والثبات AVE=0.66( وبمغ التباين المستخمص لو )  =<.5إلى  9=.5تشبعاتيا بين )
 (CR=0.85المركب )

اختبارات  (8عدد)( : وتشبعت عميو  رة العاممة قصيرة المدىالذاكالعامل الخامس ) 
( وبمغ التباين المستخمص لو  :<.5إلى  >>.5فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )

(AVE=0.57( والثبات المركب )CR=0.72) 
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(11جذول)  

 انرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة نهنًىرج انهشيً
ذشثعاخ   

ساخ االخرثا

انفشعيح 

عهً 

انعايم 

انعاو 

 يثاششج

ذشثعاخ 

انعىايم 

انفشعيح 

عهً 

انعايم 

 انعاو 

انقذسج 

 انًرثهىسج 

GC 

انًعانجح 

 انثصشيح 

GV 

سشعح 

 انًعانجح

GS 

االسرذالل 

 انسائم

GF 

انزاكشج 

انعايهح 

قصيشج 

 انًذي

GSM 

 

SI انًرشاتهاخ GC 58.3 58.56 58.6      

VC انثنىد

 انهغىيح 

GC 58.. 58.2      

CO انفهى GC 58.5 58..      

IN انًعهىياخ GC 58.0 58.1      

WR انزاكشج

 انعايهح 

GC 58.3 58.0      

BD ذصًيى

 انًكعثاخ 

GV 58.5 58...  58.55     

PCm إكًال

 انصىس

GV 58.0  58.0     

CD     GS 5856. 58033   5800  انرشييز

Ss انثحث عن

 انشيز

GS 5850   580.    

CA انحزف GS 5840   5864    

PCn يفاهيى

 انصىس

GF 5803 18552    5803   

MR اسرذالل

 انًصفىفاخ 

GF 58.0    58.0   

AR انحساب GF 58.3    58.3   

DS إعادج  

 األسقاو 

GSM 5862 58.4     5866  

LN ذسهسم

 –انحشوف 

 االسقاو 

GSM 580.     58.4  

 للعوامل اخلنسة والعامل العاو :الينوذج الجيائي 

( اختبار عمى خمسة عوامل من الدرجة ;1ولمتحقق من توزيع االختبارات الفرعية )
األولى تؤثر مباشرة عمى االختبارات الفرعية وعامل عام من الدرجة األولى يؤثر عمى 

ثنائي المعتمد المؤشرات المقاسة مباشرة أيضا تم استخدام النمذجة الثنائية بطريقة النموذج ال
عمى التحميل العاممى التوكيدى المتعامد حيث يفترض االستقاللية بين العامل العام والعوامل 

( حيث تم التحقق من تشبع المؤشرات عمى عامل عام واحد يؤثر بشكل ?الخاصة  شكل )
عمى مباشر عمى االختبارات الفرعية وفى ذات الوقت ايجاد تشبعات االختبارات الفرعية نفسيا 



 ....................................................... البنية العاملية الختبار وكسلر لذكاء األطفال النسخة الرابعة:

- 8;8: - 

( بحيث يتم استبعاد اية عالقة ارتباطية بين  19،  18العوامل الخمسة الخاصة جدول )  
العوامل الخاصة وبعضيا البعض من ناحية وبين العوامل الخاصة والعامل العام من ناحية 
أخرى مع العمم أن ذلك يعتمد عمى التحميل العاممى التوكيدى من الدرجة األولى وفيما يمى 

 وامل )العامل العام والعوامل الخاصة ( توضيح لمع
 (12جذول)

 (CHCانرشثعاخ انعايهيح ويعذل انرثاين انًسرخهص وانثثاخ انًشكة نهنًىرج انثنائي طثقا نرفسيش)
انرشثعاخ  

عهً انعايم 

 انعاو

انقذسج 

 انًرثهىسج

GC 

انًعانجح 

 انثصشيح

GV 

سشعح 

 انًعانجح

GS 

االسرذالل 

 انسائم

GF 

انزاكشج 

انعايهح 

قصيشج 

 انًذي

GSM 

 ECV انثىاقً االشرشاكياخ

SI 77.4 77.0 7700     5835 58.50 انًرشاتهاخ 

VC77.0 4..77 77.0     .583 58.6 انثنىد انهغىيح 

CO 7706 ..77 7700     5810 58.0 انفهى 

IN 7704 ..77 ..77     5823 .58.0 انًعهىياخ 

WR 7706 77.5 7705     5816 58.5 انزاكشج انعايهح 

BD 7707 7766 7704    .581  5855 ذصًيى انًكعثاخ 

PCm770 77.0 ..77    5825  58.6 إكًال انصىس. 

CD775 77000 7767   58545   5855 انرشييز. 

Ss 7744 770.0 7760   5862   .5854 انثحث عن انشيز 

CA 7705 .776 7700   5831   5854 انحزف 

PCn7700 7700 7760  .5850    580.0 يفاهيى انصىس 

MR اسرذالل

 انًصفىفاخ 

58.6.    58106  7700 77.. 7706 

AR 77065 77.5 7705  8516-    .58.4 انحساب 

DS77 7750 7740 582.0     5862 اعادج األسقاو.. 

LN ذسهسم انحشوف

 األسقاو -

580.     58235 776. 770. 770. 

 ( اختبار ;1االختبارات الفرعية ): وتشبعت عميو (  الذكاء العامالعامل العام )  
( ،  ECV=0.86( وبمغ التباين المشترك لو )  ?><.5إلى  :;.5تراوحت تشبعاتيا بين )
( ، >?.5( ، واوميجا النسبي )>5.?9)   H( وقيمة أوميجا =>?.5وبمغت قيمة أوميجا )

 (>5.59( والبواقى )5.>9) PUB( وقيمة =?.5)   Hقيمة 
( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية تراوحت القدرة المتبمورةل األول )العام 

( ، وبمغت  ECV=0.037( وبمغ التباين المشترك لو ) <5.9إلى  >5.1تشبعاتيا بين )
)   H( ، قيمة >5.5( ، واوميجا النسبي )=;5.5)   H( وقيمة أوميجا ;?.5قيمة أوميجا )

 (>:5.5( والبواقى ):5.8
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تراوحت تشبعاتيا بين  اختبارينعميو  ( : وتشبع المعالجة البصريةثانى )العامل ال 
( ، وبمغت قيمة أوميجا  ECV=0.010( وبمغ التباين المشترك لو )  ;5.8إلى  ?5.1)
H   (5.8? )( ، قيمة :<5.5( ، واوميجا النسبي )5.5>5)   H( وقيمة أوميجا ;?.5)

 (>5.59والبواقى )
( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت لمعالجةسرعة االعامل الثالث ) 

( ، وبمغت  ECV=0.077( وبمغ التباين المشترك لو )  8>.5إلى  5.91تشبعاتيا بين )
  H( ، قيمة <<5.5( ، واوميجا النسبي )5.5<9)   H( وقيمة أوميجا 8=.5قيمة أوميجا )

 (<5.8( والبواقى )9?5.5) 
( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت  ل السائلاالستدال العامل الرابع )  

( ،  ECV=0.006وبمغ التباين المشترك لو )  ( >=5.1إلى  >5.1-) تشبعاتيا بين 
( ، 5.51( ، واوميجا النسبي )5.551)   H( وقيمة أوميجا <<.5وبمغت قيمة أوميجا )

 (<5.11( والبواقى )5.5<1)   Hقيمة 
تراوحت  اختبارينعميو  ( : وتشبعكرة العاممة قصيرة المدىالذا) العامل الخامس 

( ، وبمغت  ECV=0.013( وبمغ التباين المشترك لو )  =<5.8إلى  5.89تشبعاتيا بين )
  H( ، قيمة ?5.11( ، واوميجا النسبي )><5.5)   H( وقيمة أوميجا 8=.5قيمة أوميجا )

 (=5.8( والبواقى )=5.18) 
 (13جذول )

 (CHCهً وانًشرشك ويعايالخ ثثاخ أوييجا نهنًىرج انثنائي طثقا نرفسيش )انرثاين انك

انعايم  

 انعاو

g 

انقذسج 

 انًرثهىسج

GC 

انًعانجح 

 انثصشيح

GV 

سشعح 

 انًعانجح

GS 

االسرذالل 

 انسائم

GF 

انزاكشج 

انعايهح 

 قصيشج انًذي

GSM 

 انثىاقً

انرثاين 

 انكهً

5850. 58525 58556 58552 58554 5855. 5832 

انرثاين 

 انًشرشك

58.6 58530 58515 58500 58556 58513  

  5802 ..58 .580 5802 58.5 58.6 اوييجا

  H 58.3 585.5 58563 5835 58551 585.6اوييجا 

اوييجا 

 اننسثي

58.0 585.4 585.. 5845 5851 5811.  

H 58.0 582. 585.3 5854 58561 58120  

PUB 58.3       

  .582 .5811 5821 .582 58540 58536 انثىاقً
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 مـطابكــــة اليناذج :

تم استخراج مؤشرات المطابقة لمحكم عمى جودة مطابقة النماذج التى تم دراستيا :  
النموذج أحادى العامل ، نموذج العاممين ، نموذج العوامل الثالثة ، نموذج العوامل االربعة ، 

(  حيث اعتمد عمى عدة مؤشرات لممطابقة  :1النموذج اليرمى ، النموذج الثنائى جدول ) 
، ومؤشر   GFIومؤشر حسن المطابقة   df، ودرجة الحرية    X2ىى : مؤشر مربع كاى 

ومؤشرى  RMSEAومؤشر   CFIومؤشر حسن المطابقة المقارن  TLIتوكر لويس 
  BICومؤشر  AICالمعمومات وىما مؤشر ايكيك لممعمومات 

 (14جذول )

 (CHCوانهشيً وانثنائً طثقا نرفسيش ) ين انذسجح األونًهنًارج يؤششاخ انًطاتقح ن

 X2 
Df 

(p) 
GFI TLI CFI RMSEA AIC BIC 

انعىايم 

انخًسح 

ين 

انذسجح 

 األونً

1176.033 
80 

(0.01) 
0.941 0.956 0.967 0.074 1256.033 1489.138 

اننًىرج 

 انهشيً
1235.915 

85 

(0.01) 
0.937 0.957 0.965 0.073 1305.915 1509.882 

اننًىرج 

 انثنائي
1377.916 

79 

(0.01) 
0.919 0.933 0.950 0.091 1815.916 2054.849 

،  X2   =11=<.599قيمة  لمعوامل الخمسة من الدرجة االولىمؤشرات المطابقة  
df  =5.>5  كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى ،GFI   =5.?:  ،
TLI =5.?;<  ،CFI   =5.?<= ،RMSEA  =5.5=: اما مؤشرى المعمومات فبمغت
 <BIC =1:>?.19، أما قيمة   AIC   =18;<.599قيمة 

،  ;<.X2   =189;.?1;  ،df  =5مؤشرات المطابقة لمنموذج اليرمى قيمة  
،  =;?.GFI   =5.?9=  ،TLI =5، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51وىى دالة عند مستوى 

CFI  =5.?<;  ،RMSEA  =5.5=9 اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC    =
 <<.?BIC =1;5، أما قيمة  ;1?.;195

،  ?=.X2   =19==.?1<  ،df  =5مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائي قيمة  
،  GFI   =5.?1?  ،TLI =5.?99، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51وىى دالة عند مستوى 
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CFI =5.?;   ،RMSEA  =5.5?1 مات فبمغت قيمة اما مؤشرى المعموAIC    =
 ?:<.:;BIC =85، أما قيمة  >1?.;1<1

 (15جذول )

 (CHCوانهشيً طثقا نرفسيش ) انذسجح األونًيؤششاخ انًطاتقح انًقاسنح تين اننًىرج انثنائً وكم ين 

 
ΔX

2 

Δdf 

ΔGFI ΔTLI ΔCFI ΔRMSEA ΔAIC ΔBIC (p) 

 

اننًىرج 

انثنائي يقاتم 

انعىايم 

خًس ين ان

انذسجح 

 االونً

201.883 -1 -

0.022 

-

0.023 

-

0.017 

0.017 559.883 565.711 

 

اننًىرج 

انهشيً يقاتم 

اننًىرج 

 انثنائي

142.001 -6 -

0.018 

-

0.024 

-

0.015 

0.018 510.001 544.967 

 

جدول   ىمقارنة النموذج الثنائى بالنموذج الخماسى العوامل من الدرجة األولعند  
-=  ΔX2    =851.>>9  ،Δdf  =-1  ،ΔGFI  =-5.588  ،ΔTLIيتضح أن ( ;1)

5.589  ،ΔCFI  =-5.51=  ،ΔRMSEA  =-5.51= ومؤشر ،ΔAIC   =;;?.>>9 
الخماسى من الدرجة ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج  ΔBIC   =;<;.=11ومؤشر 
،  RMSEAلحرية وقيمة مؤشر قيم مربع كاى ودرجة ا زادتكانت أفضل حيث  األولى

وتحسن  انخفضت فقد  GFI  ،TLI  ،CFIأما مؤشرات  BICو  AICومؤشرات المعمومات 
مما يفيد لتحسن مؤشرات المطابقة لمنموذج  الخماسى العوامل من الدرجة األولىفى النموذج 
ضح أن الثنائي ، عند مقارنة النموذج الثنائى بالنموذج اليرمى يتعن النموذج  الخماسى 

ΔX2    =1:8.551  ،Δdf  =-<  ،ΔGFI  =-5.51>  ،ΔTLI  =-5.58:  ،ΔCFI 
 =-5.51;  ،ΔRMSEA  =-5.51> ومؤشر ،ΔAIC   =;15.551  ومؤشرΔBIC   =

ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج اليرمى كانت أفضل حيث زادت قيم مربع  =>?.::;
أما مؤشرات  BICو  AICالمعمومات ، ومؤشرات  RMSEAكاى ودرجة الحرية وقيمة مؤشر 

GFI  ،TLI  ،CFI  فقد انخفضت  وتحسن فى النموذج اليرمى مما يفيد لتحسن مؤشرات
 المطابقة لمنموذج اليرمى  عن النموذج الثنائي
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 (6.جدول )
 (CHCمؤشرات المطابقة المقارن بين النماذج طبقا لتفسير وكسلر والنماذج طبقا لتفسير )

 ΔX
2 

Δdf ΔGFI ΔTLI ΔCFI ΔRMSEA ΔAIC ΔBIC 

اننًىرج 

انشتاعً 

يقاتم 

اننًىرج 

 انخًاسي

35.197 4 -0.004 0.001 -0.001 -0.001 27.197 3.891 

اننًىرج 

انهشيً 

نىكسهش 

يقاتم 

اننًىرج 

انهشيً 

 نكاسول

-21.235 1 0 0.001 0.001 -0.001 -22.798 -29.062 

اننًىرج 

انثنائي 

نىكسهش 

يقاتم 

اننًىرج 

ئي انثنا

 نكاسول

-

449.109 
-4 0.031 0.031 0.024 -0.024 

-

797.109 

-

773.799 

عند مقارنة النماذج الرباعى من الدرجة األولى واليرمى والثنائي من وجية نظر 
 كاتل وىارون النماذج الخماسى من الدرجة األولى واليرمى والثنائى من وجية نظروكسمر ب
=    ΔX2أن نموذج الرباعى مقابل الخماسى يتضح أنو بمقارنة ال ( >1جدول ) كارول

98.1?=  ،Δdf  =:  ،ΔGFI  =-5.55:  ،ΔTLI =5.551  ،ΔCFI  =-5.551  ،
ΔRMSEA  =-5.551 ومؤشر ،ΔAIC   =8=.1?=  ومؤشرΔBIC   =9.>?1 

و  AICويتضح أن مؤشرات المطابقة أن النموذج الرباعى لوكسمر جاءت مطابقتو لمؤشرى 
BIC  ذج الخماسى وجاءت قيم باقى المؤشرات متقاربة أفضل من النموGFI  ،TLI  ،CFI  ،

RMSEA  ن أما عند مقارنة النموذج اليرمى لوكسمر بالنموذج اليرمى لكارولΔX2    =-
81.89;  ،Δdf  =1  ،ΔGFI  =5.55  ،ΔTLI =5.551  ،ΔCFI  =5.551  ،

ΔRMSEA  =-5.551 ومؤشر ،ΔAIC   =-88.=?>  ومؤشرΔBIC   =-8?.5<8 
أفضل  BICو  AICمن حيث مؤشرى  لكارول ويتضح أن مؤشرات المطابقة لمنموذج اليرمى

،  GFI  ،TLI  ،CFIعن النموذج اليرمى لوكسمر أما باقى المؤشرات جاءت متقاربة  
RMSEA  أن وعند مقارنة النموذج الثنائى لوكسمر بالنموذج الثنائى لكارولΔX2   =-
::?.15?  ،Δdf  =-:  ،ΔGFI  =5.591  ،ΔTLI =5.591  ،ΔCFI  =5.58:  ،
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ΔRMSEA  =-5.58: ومؤشر ،ΔAIC   =-=?=.15?  ومؤشرΔBIC   =
 BICو  AICحيث يتضح أن النموذج الثنائي لكارول جاء أفضل فى مؤشرى  ??=.9==

  RMSEA  ،GFI  ،TLI  ،TLIوكذلك موشر 
 مياقشة وتفسري اليتائج : 

ن البنية العاممية باستخدام التحميل العاممى ىدف البحث الحالى إلى التحقق م 
( عمى =851التوكيدى لمقياس وكسمر لذكاء األطفال الطبعة الرابعة ) عبد الرقيب البحيرى ، 

حدى عشر شيرا ( طفال من سن ست سنوات?5;8عينة مكونة من ) ، إلى ستة عشر سنة وا 
ثم تفسير بنية الذكاء من وذلك لتفسير بنية الذكاء من خالل وجية نظر وكسمر من ناحية 

 (CHCكاتل وىارون وكارول )خالل وجية نظر 
من خالل وجية نظر وكسمر تم إجراء التحميل العاممى التوكيدى من الدرجة األولى  

من الدرجة عمى عدد )أربعة نماذج ( ، والنموذج اليرمى ، والنموذج الثنائي ، فأما النموذج 
مى التوكيدى من الدرجة األولى ) النموذج األحادى ، فقد تم إجراء التحميل العام األولى

ونموذج عاممين من الدرجة األولى ، نموذج ثالثة عوامل من الدرجة األولى ، نموذج أربعة 
عوامل من الدرجة األولى ( ثم انتقل الباحث لمتحقق من النموذج اليرمى والذى يتكون من 

( اختبار فرعى ، بعدىا تم دراسة ;1عامل عام يؤثر فى أربعة عوامل فرعية تؤثر فى )
( اختبار ;1النموذج الثنائي والذى يتكون من عامل عام من الدرجة األولى يؤثر مباشرة فى )

 ( اختبار فرعى ;1فرعى ، و أربعة عوامل من الدرجة األولى تؤثر مباشرة فى )
فى تفسير بنية الذكاء تم  (CHCكاتل وىارون وكارول )ومن خالل وجية نظر  

ويتكون من خمسة عوامل من الدرجة  من الدرجة األولىالتحقق من ثالثة نماذج ىى النموذج 
ثم انتقل لتفسير البنية اليرمية من خالل النموذج اليرمى عامل عام يؤثر فى خمسة األولى 

( اختبار فرعى ، ثم دراسة البنية الثنائية وىى ;1عوامل من الدرجة األولى يؤثرون فى )
الدرجة األولى من ناحية و خمسة عوامل من الدرجة األولى كالىما يؤثران  عامل عام من
 ( اختبار فرعى .;1مباشرة فى )

وأسفرت نتائج التحليل العاملى التوكيدى من وجهة نظر وكسلر بالنسبة للنموذج  

 ;;.5أن قيم التشبعات لالختبارات الفرعية عمى العامل العام مباشرة تراوحت بين )األحادى 
( أما CR=0.96( والثبات المركب )AVE=0.60( كما بمغ التباين المستخمص ) 5?.5ى إل
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( اختبارات فرعية <يالحظ أن العامل االول ) العامل المفظى ( تشبعات عميو )نموذج العاممين 
(  AVE=0.70( وبمغ التباين المستخمص لو ) 1?.5إلى  1>.5تراوحت تشبعاتيا بين ) 

( اختبارات =( أما العامل الثانى ) العامل األدائي( تشبعت عميو )CR=0.95والثبات المركب )
( وبمغ التباين المستخمص لو =<.5إلى  9;.5فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )

(AVE=0.53( والثبات المركب )CR=0.88 ) وبالنسبة لنموذج العوامل الثالثة من الدرجة
عميو ستة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا األولى العامل األول ) العامل المفظى ( : وتشبعت 

( والثبات المركب  AVE=0.77( وبمغ التباين المستخمص لو ) 1?.5إلى  >8<.5بين )
(CR=0.95( العامل الثانى ، )وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية  التنظيم االدراكى : )

(  AVE=0.61) ( وبمغ التباين المستخمص لو  =<.5إلى  >;.5تراوحت تشبعاتيا بين )
( : وتشبعت عميو   التحرر من التشتت( ، العامل الثالث ) CR=0.88والثبات المركب )

( وبمغ التباين المستخمص  ?8<.5إلى  8>.5أربعة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )
( وبالنسبة لمنموذج الرباعى من الدرجة CR=0.79( والثبات المركب ) AVE=0.44لو ) 

( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية تراوحت  مؤشر الفيم المفظىعامل األول ) األولى ال
( والثبات  AVE=0.79( وبمغ التباين المستخمص لو ) ?1?.5إلى  ><.5تشبعاتيا بين )

( : وتشبعت عميو أربعة  مؤشر االستدالل االدراكى( ، العامل الثانى ) CR=0.95المركب )
( وبمغ التباين المستخمص لو  ?=<.5إلى  9=.5عاتيا بين )اختبارات فرعية تراوحت تشب

(AVE=0.86 ( والثبات المركب )CR=0.89( العامل الثالث ، )مؤشر الذاكرة العاممة : )
( وبمغ التباين  =:إلى  :>.5وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )

مؤشر ( ، العامل الرابع )CR=0.95( والثبات المركب ) AVE=0.59المستخمص لو ) 
إلى  :>.5( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين ) سرعة المعالجة

( CR=0.89( والثبات المركب )AVE=0.86( وبمغ التباين المستخمص لو )  <=.5
تراوحت ( : وتشبعت عميو أربعة عوامل فرعية الذكاءوبالنسبة لمنموذج اليرمى العامل العام )

( والثبات  AVE=0.85( وبمغ التباين المستخمص لو )  <?.5إلى  9=.5تشبعاتيا بين )
المفظى ( : وتشبعت عميو خمسة  مؤشر الفيم( ، العامل األول ) CR=0.96المركب )

( وبمغ التباين المستخمص لو ?1?.5إلى  ><.5اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )
(AVE=0.79 والثبات الم )( ركبCR=0.95( العامل الثانى ، )مؤشر االستدالل االدراكى) :
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( وبمغ  ?=<.5إلى  9=.5وتشبعت عميو أربعة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )
( ، العامل الثالث CR=0.89( والثبات المركب ) AVE=0.86التباين المستخمص لو ) 

 :>.5ات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )( : وتشبعت عميو ثالثة اختبار  مؤشرالذاكرة العاممة)
( CR=0.95( والثبات المركب ) AVE=0.59( وبمغ التباين المستخمص لو )  =:<.5إلى 

( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت مؤشر سرعة المعالجة، العامل الرابع )
والثبات ( AVE=0.86( وبمغ التباين المستخمص لو )  <=.5إلى  :>.5تشبعاتيا بين )

( : وتشبعت عميو الذكاء( ، وبالنسبة لمنموذج الثنائي العامل العام )CR=0.89المركب )
( وبمغ التباين  ><<.5إلى  =:;.5( اختبارا تراوحت تشبعاتيا بين );1االختبارات الفرعية )
  H( وقيمة أوميجا =>?.5( ، وبمغت قيمة أوميجا ) ECV=0.86المشترك لو ) 

( والبواقى ?=.5) PUB( وقيمة >?.5)   H( ، قيمة >?.5النسبي ) ، واوميجا(>9?.5)
المفظى ( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية  مؤشر الفيم(، العامل األول ) 5.599)

، ( ECV=0.028( وبمغ التباين المشترك لو ) ?1?.5إلى  ><.5تراوحت تشبعاتيا بين )
(، قيمة >5.5( ، واوميجا النسبي )=;5.5)   H( وقيمة أوميجا ;?.5وبمغت قيمة أوميجا )

H   (5.8:( والبواقى )وتشبعت  مؤشر االستدالل االدراكى( ، العامل الثانى ) >:5.5 : )
( وبمغ التباين  ?=<.5إلى  9=.5عميو أربعة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )

  Hميجا ( وقيمة أو =?<.5( ، وبمغت قيمة أوميجا ) ECV=0.015المشترك لو ) 
( ، العامل 5.159( والبواقى ):5.5)   H( ، قيمة :;5.5( ، واوميجا النسبي )<:5.5)

( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين  مؤشر الذاكرة العاممةالثالث )
( ، وبمغت قيمة أوميجا  ECV=0.019( وبمغ التباين المشترك لو )  =:<.5إلى  :>.5)
H   (5.1> )( ، قيمة ;=5.5( ، واوميجا النسبي )5.5<9)   Hيمة أوميجا ( وق9<.5)

( : وتشبعت عميو ثالثة       مؤشر سرعة المعالجة( ، العامل الرابع )?>5.1والبواقى )
( وبمغ التباين المشترك لو  <=.5إلى  :>.5اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )

(ECV=0.075 ( وبمغت قيمة أوميجا ، )وقيمة أوميجا ><=.5 )H   (5.9:> واوميجا ، )
 (:5.81( والبواقى )>5.;9)   H( ، قيمة ::.5النسبي )

 X2   =8:=9.1<  ،df  =5.?5مؤشرات المطابقة لمنموذج أحادى العامل قيمة  
=  GFI   =5.>=9  ،TLI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى 
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5.?1; ،CFI   =5.?8= ،RMSEA =5.159  اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC 
مؤشرات المطابقة لنموذج أما بالنسبة ل  ??.=BIC =8=5، أما قيمة >99.1;8=  

، كما  5.51، وىى دالة عند مستوى  X2   =;8?1.195  ،df  =5.?5العاممين قيمة 
 ;GFI   =5.>8  ،TLI =5.>1  ،CFI  =5.>:  ،RMSEA =5.1بمغت قيم مؤشرات 

 ?;?.;BIC =;;8، أما قيمة  AIC    =;9;1.195ا مؤشرى المعمومات فبمغت قيمة ام
=  X2   =1>:?.199  ،dfمؤشرات المطابقة لنموذج العوامل الثالثة قيمة ،  وبالنسبة ل

=  GFI   =5.?5  ،TLI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى  =<.5
5.?9 ،CFI =5.?:<   ،RMSEA  =5.5?  اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC  =

مؤشرات المطابقة لنموذج ، وبالنسبة ل ;::.=BIC =815، أما قيمة    199.;1?1
،  5.51، وىى دالة عند مستوى  :<.X2   =1811.89  ،df  =5العوامل األربعة قيمة 

 GFI   =5.?9=  ،TLI  =5.?;= ،CFI  =5.?<<  ،RMSEAكما بمغت قيم مؤشرات 
= BIC، أما قيمة    AIC  =18>9.89اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمة 9=5.5= 

=  X2   =181:.<>  ،dfمؤشرات المطابقة لمنموذج اليرمى قيمة ، أما ?9.58?:1
=  GFI   =5.?9=  ،TLI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى  ><.5

5.?;> ،CFI =5.?<<   ،RMSEA  =5.5=8معمومات فبمغت قيمة اما مؤشرى الAIC 
مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائي ،  بينما BIC =1:>5.>8، أما قيمة    =9.1<18= 

، كما بمغت قيم  5.51، وىى دالة عند مستوى  ;=.X2   =?8>.>5=  ،df  =5قيمة 
اما  =>GFI   =5.?;  ،TLI =5.?<  ،CFI  =5.?=  ،RMSEA =5.5مؤشرات 

 BIC =18>1.5;5، أما قيمة   =AIC   =151>.>5قيمة مؤشرى المعمومات فبمغت 
العامل  من الدرجة األولىبالنسبة لمنموذج  (CHCكاتل وهارون وكارول )ومن وجهة نظر 

( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين  القدرة المتبمورةاألول )
( والثبات المركب  AVE=0.79( وبمغ التباين المستخمص لو ) 8?.5إلى  ><.5)
(CR=0.95( العامل الثانى ، )وتشبعت عميو اختبارين تراوحت المعالجة البصرية : )

( والثبات  AVE=0.71( وبمغ التباين المستخمص لو )  =<.5إلى  ;5<.5تشبعاتيا بين )
( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات سرعة المعالجة( ، العامل الثالث )CR=0.83المركب )
( وبمغ التباين المستخمص لو  <=.5إلى  :>.5اوحت تشبعاتيا بين )فرعية تر 
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(AVE=0.54 ( والثبات المركب )CR=0.78( العامل الرابع ، )االستدالل السائل : )
( وبمغ التباين  =<.5إلى  9=.5وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )

الذاكرة ( ، العامل الخامس )CR=0.85)( والثبات المركب AVE=0.66المستخمص لو ) 
 >>.5( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )العاممة قصيرة المدى

( CR=0.72( والثبات المركب )AVE=0.57( وبمغ التباين المستخمص لو )  :<.5إلى 
فرعية تراوحت ( : وتشبعت عميو خمسة عوامل الذكاءاما النموذج اليرمى العامل العام )

( والثبات  AVE=0.87( وبمغ التباين المستخمص لو )  1.558إلى  :?.5تشبعاتيا بين )
( : وتشبعت عميو خمسة اختبارات القدرة المتبمورة( ، العامل األول )CR=0.97المركب )

( وبمغ التباين المستخمص لو 8?.5إلى  ><.5فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )
(AVE=0.79والثبات ا )( لمركبCR=0.95( العامل الثانى ، )المعالجة البصرية : )

( وبمغ التباين  =<.5إلى  ;5<.5وتشبعت عميو اختبارين تراوحت تشبعاتيا بين )
سرعة ( ، العامل الثالث )CR=0.83( والثبات المركب ) AVE=0.71المستخمص لو )

(  <=.5إلى  :>.5بين ) ( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتياالمعالجة
(، العامل الرابع CR=0.78( والثبات المركب ) AVE=0.54وبمغ التباين المستخمص لو ) 

إلى  9=.5( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين ) االستدالل السائل)
(، CR=0.85( والثبات المركب )AVE=0.66( وبمغ التباين المستخمص لو )  =<.5

( : وتشبعت عميو ثالثة اختبارات فرعية تراوحت الذاكرة العاممة قصيرة المدىلعامل الخامس )ا
( والثبات AVE=0.57( وبمغ التباين المستخمص لو )  :<.5إلى  >>.5تشبعاتيا بين )

( : وتشبعت عميو االختبارات الذكاء( أما النموذج الثنائي العامل العام ) CR=0.72المركب )
( وبمغ التباين المشترك لو  ?><.5إلى  :;.5تراوحت تشبعاتيا بين ) ( اختبار;1الفرعية )

 (ECV=0.86 ( وبمغت قيمة أوميجا ، )وقيمة أوميجا =>?.5 )H   (5.?9< واوميجا ، )
 (>5.59( والبواقى )5.>9) PUB( وقيمة =?.5)   H( ، قيمة >?.5النسبي )

ميو خمسة اختبارات فرعية تراوحت ( : وتشبعت عالقدرة المتبمورةالعامل األول ) 
( ، وبمغت  ECV=0.037( وبمغ التباين المشترك لو ) <5.9إلى  >5.1تشبعاتيا بين )
)   H( ، قيمة >5.5( ، واوميجا النسبي )=;5.5)   H( وقيمة أوميجا ;?.5قيمة أوميجا )

اختبارين  ( : وتشبع عميوالمعالجة البصرية( ، العامل الثانى )>:5.5( والبواقى ):5.8
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( ،  ECV=0.010( وبمغ التباين المشترك لو )  ;5.8إلى  ?5.1تراوحت تشبعاتيا بين )
( ، :<5.5( ، واوميجا النسبي )5.5>5)   H( وقيمة أوميجا ;?.5وبمغت قيمة أوميجا )

( : وتشبعت عميو  سرعة المعالجة( ، العامل الثالث )>5.59( والبواقى )?5.8)   Hقيمة 
( وبمغ التباين المشترك لو  8>.5إلى  5.91ات فرعية تراوحت تشبعاتيا بين )ثالثة اختبار 

(ECV=0.077 ( وبمغت قيمة أوميجا ، )وقيمة أوميجا 8=.5 )H   (5.5<9 واوميجا ، )
االستدالل ( ، العامل الرابع )<5.8( والبواقى )H   (5.5?9( ، قيمة <<5.5النسبي )
إلى  >5.1-تشبعاتيا بين  ) رات فرعية تراوحت( : وتشبعت عميو ثالثة اختبا السائل
( وقيمة <<.5( ، وبمغت قيمة أوميجا ) ECV=0.006( وبمغ التباين المشترك لو ) >=5.1
( والبواقى 5.5<1)   H( ، قيمة 5.51( ، واوميجا النسبي )5.551)   Hأوميجا 

و اختبارين تراوحت ( : وتشبع عميالذاكرة العاممة قصيرة المدى( ، العامل الخامس )<5.11)
( ، وبمغت  ECV=0.013( وبمغ التباين المشترك لو )  =<5.8إلى  5.89تشبعاتيا بين )
  H( ، قيمة ?5.11( ، واوميجا النسبي )><5.5)   H( وقيمة أوميجا 8=.5قيمة أوميجا )

 (=5.8( والبواقى )=5.18) 
،  X2   =11=<.599مؤشرات المطابقة لمعوامل الخمسة من الدرجة االولى قيمة   

df  =5.>5  كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى ،GFI   =5.?:  ،
TLI =5.?;<  ،CFI   =5.?<= ،RMSEA  =5.5=: اما مؤشرى المعمومات فبمغت

مؤشرات المطابقة بينما <BIC =1:>?.19، أما قيمة   AIC   =18;<.599قيمة 
 5.51، وىى دالة عند مستوى  ;<.X2   =189;.?1;  ،df  =5لمنموذج اليرمى قيمة 

،  ;>?.GFI   =5.?9=  ،TLI =5.?;=  ،CFI  =5، كما بمغت قيم مؤشرات 
RMSEA  =5.5=9 اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC    =195;.?1;  أما قيمة ،

BIC =1;5?.>> مؤشرات المطابقة لمنموذج الثنائي قيمة ، أماX2   =19==.?1<  ،df 
 GFI   =5.?1?  ،TLI، كما بمغت قيم مؤشرات  5.51، وىى دالة عند مستوى  ?=.5= 
=5.?99  ،CFI =5.?;   ،RMSEA  =5.5?1 اما مؤشرى المعمومات فبمغت قيمةAIC 

 ?:<.:;BIC =85، أما قيمة  >1?.;1<1=   
حيث يتضح من نتائج التشبعات عند المقارنة بين النماذج من الدرجة األولى أن        

وال تزيد  ;.5وذج العامل العام جاءت جميع قيم التشبعات فى المدى المقبول أعمى من نم
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وقيمة الثبات المركب جاءت أعمى من  ;.5جاءت أعمى من  AVEوكذلك قيم 5?.5عن 
وينطبق ذلك عمى نموذج العاممين من الدرجة األولى والعوامل األربعة والنموذج اليرمى  >.5

ألحد  AVEنموذج العوامل الثالثة من الدرجة األولى جاءت قيمة  والنموذج الثنائي إال أن
كارول كاتل وىارون أما بالنسبة لتفسير مقياس وكسمر من وجية نظر  ;.5العوامل أقل من 

فقد جاءت التشبعات لمعوامل الخمس من الدرجة األولى جميعيا فى المدى المقبول كذلك قيم 
AVE   وقيم  ;.5جاءت أعمى منCR  كذلك النموذج اليرمى إال أن  >.5أعمى من  جاءت

حيث زاد تشبع العامل العام عن الواحد  Heywood Caseالعامل األول ظير فيو ظاىرة 
 Bensonالصحيح وىو ما ظير فى الدراسات السابقة فى البيئة األجنبية فى دراسة )  

et.al,2010  وقد جاءت قيم )AVE   وقيم الثبات  ;.5أعمى منCR   5من أعمى.< 
ومن ثم يتضح أن تفسير المقياس من وجية نظر وكسمر مقبولة وكذلك تفسير الذكاء من 

 وجية نظر كارول أيضا مقبولة .
وبخصوص النموذج الثنائي ) النموذج اليرمى من الدرجة األولى( من وجية نظر   

ل تؤثر ( عوام:( اختبار فرعى ، و );1وكسمر فقد تكون من عامل عام يؤثر مباشرة عمى )
 ;.5( اختبار ، وقد جاءت قيم التشبعات أعمى من ;1أيضا مباشرة عمى االختبارات الفرعية )

وجميعيا قيم مرتفعة ،  =>?.5وقيمة ثبات أوميجا  ><.5وبمغ التباين المشترك لمعامل العام 
( ;1أما النموذج الثنائي من وجية نظر كارول فقد تكون من عامل عام يؤثر مباشرة عمى )

( عوامل فرعية تؤثر مباشرة أيضا عمى االختبارات الفرعية وكالىما من ;تبار فرعى و )اخ
 ><.5والتباين المشترك  ;.5الدرجة األولى ويتضح أن قيم التشبع لمعامل العام أعمى من 

 وىو اتفاق مع النموذج الثنائي طبقا لوكسمر . =>?.5وقيمة ثبات أوميجا 
تناول وجية نظر وكسمر حيث يتضح أن أفضل  عندومن حيث مؤشرات المطابقة   

النماذج مطابقة ىو النموذج الثنائي مقارنة بالنماذج ) األحادى ، ونموذج العاممين من 
الدرجة األولى ، ونموذج العوامل الثالثة ، ونموذج العوامل األربعة ، والنموذج اليرمى ( يميو 

من الدرجة األولى وجاء أقميم مطابقة  فى األفضمية النموذج اليرمى يميو النموذج الرباعى
ام( ، ثم نموذج نموذج العاممين من الدرجة األولى ، والنموذج األحادى )نموذج العامل الع

 , Gignac & Watkins, 2013العوامل الثالثة ويتفق ذلك من نتائج دراسات )
Gignac,2005,2006a) 



 ....................................................... البنية العاملية الختبار وكسلر لذكاء األطفال النسخة الرابعة:

- 8;9< - 

ضل النماذج مطابقة حيث أن فيتضح أن أف (CHC)أما المطابقة لمنماذج من وجية نظر 
كان اليرمى يميو الخماسى من الدرجة األولى ثم الثنائي ، أما مؤشر    RMSEAمؤشر  

وىو ما ( فكان األفضل الثنائي يميو الخماسى من الدرجة األولى ثم اليرمى AICالمعمومات )
فضل جاء األ CFIوبالنسبة لمؤشرات ( ، Benson et.al,2010يختمف مع نتائج دراسة )

( فجاء األفضل الخماسى يميو BICالخماسى يميو اليرمى ثم الثنائي ،  وبالنسبة لمؤشر )
ضل بشكل مطمق فالنماذج الثالثة اليرمى ثم الثنائي ومن ثم ال يتضح أية النماذج األف

 CFI   ،TLI  ،CFIالخماسى ، واليرمى ، والثنائي( قيم المطابقة ليم جميعا لمؤشرات )
إال النموذج  <.5فجاءت أقل من  RMSEAأما قيم  5?.5القيمة المثمى جميعيا تجاوزت 
وعند المقارنة بين مؤشرات المطابقة بقيم دلتا يتضح أن النموذج  ?5.5الثنائى جاءت 

الخماسى أفضل من الثنائي واليرمى أفضل من النموذج الثنائي بينما عند مقارنة النماذج من 
واليرمى  من الدرجة األولىلثنائي أفضل من النماذج وجية نظر وكسمر يتضح أن النموذج ا

( فى عدم تحديد أى النماذج  Benson et.al,2010وىو ما يختمف عن نتائج دراسة )
أفضل وتتفق تمك النتائج جزئيا معيا حيث وجدت الدراسة مشكمة فى المطابقة لمؤشر 

صرية ، واالستدالل حيث تم تقسيمو عمى كل من: المعالجة الب PRIاالستدالل االدراكى 
 السائل كذلك اختبار الحساب الذى تشبع أكثر عمى االستدالل السائل عن الذاكرة العاممة .

أما عند مقارنة مؤشرات المطابقة عند إجراء التحميل العاممى التوكيدى من وجية نظر وكسمر 
ن يتضح أن النموذج الرباعى من وجية نظر وكسمر أفضل م (CHC)مقارنة بوجية نظر 
أفضل  لكاتل وىارون كارولكارول بينما النموذج اليرمى كاتل وىارون  الخماسى كما فسره 

من النموذج اليرمى عند تفسير وكسمر ، بينما النموذج الثنائي طبقا لوكسمر أفضل من 
 Bensonوىو ما يتفق مع نتائج دراسة )النموذج الثنائى عند تبنى تفسير كارول .

et.al,2010 جاء مؤشر المعمومات ايكيك فى النموذج اليرمى لوكسمر أعمى ( جزئيا حيث
 من النموذج اليرمى لكاتل وىارون كارول 

كاتل بصفة عامة فإن تفسير وكسمر لبنية الذكاء أكثر وضوحا عن وجية نظر  
ومن ثم يوصى الباحث بتبنى وجية نظر وكسمر والتى اتضح فييا أن كال من وىارون كارول 

واليرمية والثنائية تحقق حسن المطابقة وجاء أفضميم الثنائي  ة األولىمن الدرجالنماذج 
وقد ، كاتل وىارون كارول بينما يصعب الحكم عمى النموذج األفضل عند تبنى وجية نظر 
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يرجع ذلك ألن البنية العاممية لمعوامل من الدرجة األولى عند تبنى العوامل األربعة تعطى 
اختبارات فرعية أو أكثر بينما تبنى خمسة عوامل فرعية  فرصة لتشبع العوامل عمى ثالثة

 من الدرجة األولىيظير أحد العوامل يتشبع عميو اختبارين فقط برغم أن النماذج الثالثة 
إال أن كاتل وىارون كارول واليرمية والثنائية تفيد بحسن المطابقة أيضا عند تبنى وجية نظر 

( اختبار فرعى ألن العوامل من ;1ارات الفرعية )تفسير وكسمر أكثر وضوحا مع عدد االختب
الدرجة األولى تجد العدد الكاف من االختبارات الفرعية التى تتشبع عميو واذا كانت وجية نظر 

النموذج وكسمر ىى األدق فإن النموذج الثنائي األفضل فى تفسير بنية الذكاء يميو اليرمى ثم 
ى ضوء النتائج التى توصل إليو بمزيد من . ومن ثم يوصى البحث ف من الدرجة األولى

الدراسات حول العامل العام بين النموذج اليرمى والنموذج الثنائي لمتحقق من بنية الذكاء 
واختبارات القدرات العقمية مع ضرورة التركيز عمى المعقولية فى التفسير لمنموذج ووجود 

وىو ما يتفق مع ما أشار إليو تبارات نظرية قوية يستند عمييا الباحث عند دراسة البنية واالخ
(Gignac & Watkins, 2013) 

بصفة عامة يتمتع مقياس وكسمر لذكاء األطفال النسخة الرابعة بخصائص سيكومترية      
تفيد تمتع المقياس بالصدق والثبات وىو ما اتضح من نتائج التحميل العاممى التوكيدى حيث 

ربى من خالل التشبعات المرتفعة لالختبارات الفرعية توافر لممقياس أدلة عمى الصدق التقا
عمى األبعاد وتحقق حسن المطابقة لمنماذج المقترحة كما توافر لممقياس الصدق التمييزى 
وىما ركنى صدق البناء فقيم معدل التباين المستخمص والتشبعات ومؤشرات المطابقة تفيد 

قيم أوميجا تفيد بتوافر الثبات والثقة فى بتوافر أدلة الصدق وقيم الثبات المركب والثبات ب
 نتائج المقياس ودقة القياس .
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