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 ملخص البحث:

ىل اختبار صالحية املصفوفات املتتابعة املتقدم لالستخدام يف مدينة إيهدف هذا البحث 
ومشلت عينة ، لالختبارمن خالل حتليل فقراته وحساب اخلصائص السيكومرتية  مصراتة

، من مدراس مدينة مصراتة إانث( 229ذكور،  171تلميذ وتلميذة ) 400البحث على 
)احنراف معياري =  14.31سنة، مبتوسط يساوي  17: 12ترتاوح أعمار العينة بني 

 مناجملموعة الثانية ترتاواح  -ختبار االوأظهرت النتائج معدالت صعوبة لفقرات (، 1.71
عن طريق االرتباط الثنائي ترتاوح  ومعامالت متييز (%68.56)م = %100% إىل 10
أظهر االختبار مؤشرات جيدة على صدقه من خالل ، كما (22.)م = 56.إىل  02.من 

، وقدرته على التمييز بني ذوي متايز اجملموعات العمرية يف معدالت الذكاءقدرته على حتقيق 
وبني املتفوقني وغري املتفوقني، وارتباطه  من الذكاء، الدرجات العالية وذوي الدرجات الدنيا

كما أظهر املقياس مؤشرات قوية  للثبات من خالل  القوي بدرجات التحصيل الدراسي،
، ومتت مناقشة النتائج يف (70.اخلي )الفا = دواتساقه ال (،89.االستقرار عرب الزمن )
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Abstract 
This paper reports the psychometric properties of the Raven's 

Advanced Progressive Matrices (APM) among a Libyan student 

sample from Misurata. The study sample consisted 400 participants 

(171 males, 229 females), their age ranged from 12 to 17 years (M = 

14.31, SD =1.17). The results showed that item difficulty indices on 

set II ranged from 10% to 100% (M = 68.56%) and all of them needed 

to be rearranged according to their difficulty index, and that 

discrimination indices ranged from .02 to .56 (M = .22). The construct 

and Criterion validity of APM were confirmed; Moreover, test –retest 

reliability and Cronbach's alpha reliability values of the APM test 

were strong. The results were discussed in the light of the related 

literature.  

 

Kayword: Raven's Advanced Progressive Matrices, reliability, 

validity, psychometric properties 

 . املقدمة1
أو كما يسميها كاتل الذكاء السائل  –اختبارات القدرة على التفكري املنطقي  تعد

مقاييس لتقدير قدرة الفرد على حل املشكالت بعيدا عن التأثري املباشر للمعرفة  -)اخلام(
املستمدة من اخلربات السابقة، وهي ليست فقط اختبارات لقياس مثل هذا النوع من العمليات 

نها أيضا مؤشر ممتاز للقدرة العقلية العامة للفرد، وهلذا السبب، فإن اختبارات العقلية العليا ولك
اختبارات الذكاء  ، وبشكل خاصالذكاء اخلام شاع استخدامها يف التطبيقات والبحوث النفسية

يف أهم  للتحكم ىهنا تسعأ إىل هبذا النوع من االختبارات املتحررة من أثر الثقافة، ويرجع االهتمام
وذلك بتوجيه عملية  ،بعد من أبعاد الثقافة والذي خيتلف من ثقافة إىل أخرى وهو بعد اللغة

من أكثر هذه و ، القياس إىل نواحي التعبري األخرى دون االستعانة ابلكلمات أو العبارات اللغوية
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نفس من أفضل علم الالباحثني يف عترب بنظر اليت تو  االختبارات شيوعا مصفوفات ريفن املتتابعة
 2006، )خمائيل طالقاإل ىلعامل العام إن مل يكن أفضلها علن لقياس ااألدوات املتوفرة حىت اآل

 (. 490ص.، 
 ،الربامج التعليمية اهلادفة إلعداد امليدان التعليميقياس القدرات العقلية يف ونظرا ألمهية 

 توفري أدوات القياس يتطلب األمر، فها حبيث تتالءم مع قدرات وإمكاانت الطالب العقليةيوتكي
املؤشرات الكمية اليت ميكن االعتماد عليها يف املواءمة املناسبة للكشف عن هذه القدرات، وتوفري 

توجيه تنمية اإلنسان حنو يف تُعني أصحاب القرارات و  ـ،بني برامج التعليم والتدريب وقدرات الفرد
ومن خالل خربة الباحثني يف اجملال  اللييب، ويف جمتمعنا ،(143، ص. 2017)املدين،  التكامل
يعاين العاملون يف امليدان التعليمي من ندرة اختبارات القدرات العقلية املوثوقة اليت تعينهم  الرتبوي،

 الذين يتعرضون الطالب املوهوبنيوخاصة تلفة للطالب، املخيف الكشف عن القدرات العقلية 
حيث أن معظم املناهج صممت لتالئم الطالب ذوي القدرات املتوسطة، وأمهلت إشباع  ،لإلمهال

 مسامهة يف توفري ، هلذا، أييت هذا البحثحاجات الطالب املوهوبني، وتنمية إبداعهم وتفوقهم
 ، ذوي القدرات العقلية العاليةاملوهوبني املصممة لتمييز األفراد اختبارات القدرات العقلية أحد أهم

لالستخدام يف مدينة  اختبار مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدمن خالل العمل على إعداد م
 .واختبار صالحيته حمليا  وحتليل فقراته،  مصراتة،

تشري الدراسات اليت تناولت الذكاء إىل أن املتغريات الشخصية مثل العمر واجلنس تلعب 
 ,Furnham & Mosenب، نقال عن 2014دورا  هاما  يف تفسري درجات ذكاء الفرد )املدين، 

وجود عالقة طردية  استخدمت مصفوفات ريفن املتتابعة، علىدراسات  اتفقت فبينما ،(2009
امراجع ؛ 2013، واجلمايل ؛النبهاين؛ كاظم؛  إبراهيمبني الذكاء والعمر )على سبيل املثال: 

اختلفت نتائج دراسات أخرى فيما  (،2001النفيعي، أ؛ 2014املدين ، ؛2006وعبدهللا، 
 يتعلق ابلفروق بني الذكور واإلانث.

اجلنسني يف درجة الذكاء مبرحلة النمو، ربط بعض الباحثني الفروق بني  يف هدا اجملال،
الذكاء عند اإلانث عنه عند الذكور حىت البلوغ أو املراهقة مث يزداد منو ذكاء الذكور  دادز حيث ي

 عن اإلانث خالل فرتة املراهقة مث تتقارب املستوايت يف الذكاء بني الذكور واإلانث بعد ذلك
 هذه الفروق إىل االختالف يف سرعة (Elmadani,2010(، وأرجع املدين )2001 ،الديلي)
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، مت حيدث البلوغ أو املراهقة فرتة حىت انث أسرع من الذكورتنمو اإل حيثالنمو بني اجلنسني، 
 العكس يف فرتة املراهقة.

دالة بني الذكور واإلانث عندما  افروقمل جتد عدد من الدراسات احمللية من جهة أخرى  
املدين،  ؛2006عينة من األطفال )امراجع وعبدهللا، طبقت مصفوفات ريفن امللونة على 

 افروق (Raven, 2000; Bors & Stoles, 1998) بينما وجدت دراسات أجنبية أ(2014
ختبار مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدم الصاحل الذكور عندما اسَتخدمت  دالة بني الذكور واإلانث

 حمل خالف بني اوق بني اجلنسني أمر األمر الذي جيعل الفر  على عينة من طالب اجلامعة
الباحثني يف ى يف درجات الذكاء أمر أساسي لد دراسة دور متغري اجلنس، رغم هذا، فإن الباحثني

 .(2017)املدين،  موضوع الذكاء
ن للمصفوفات املتتابعة اعتمادها على إطار نظري واضح منذ يفومما مييز اختبارات ر 

أن أفضل املقاييس اليت ن الذي يرى ا، حيث نشأت وتطورت يف ظل نظرية العاملني لسبريماهتنشأ
، وسعى للوصول إىل مقاييس اجملردتقيس العامل العام هي املقاييس اليت تعتمد على االستدالل 

تقيس األداء العقلي دون االعتماد على املهارات والتحصيل املكتسب والذي متثله املفردات 
  .كتطبيق لنظرية العاملني لسبريمان  ريفننشأت اختبارات ، ومن هنا اللغوية

إىل أن مصفوفات ريفن املتتابعة تقيس عنصرين أساسيني  ,Raven) 2000)ويشري ريفن 
 Eductive ستنتاجالقدرة على اال( 1من القدرة العقلية العامة حسب اقرتاح سبريمان ومها: 

Ability ، والقدرة أو من األشياء الغامضة-معىن من الغموض وتعين القدرة على استخالص ،
شياء جتعل من السهل التعامل مع األ -يةغالبا غري لفظ –على توليد خمططات عالية املستوى 

وتعين القدرة على استيعاب،  ،ReproductiveAbility نتاجالقدرة على اال( 2املركبة، 
 واضحة وقابلة للتواصل بني األفراد.واستعادة، وإعادة انتاج املعلومات اليت أصبحت 

عدد من الدراسات يف البيئة العربية الختبار صالحية اختبار مصفوفات ريفن  وقد أجريت
 2733 بلغت عينة ( على2001واشتقاق معايري عربية لالختبار منها دراسة النفيعي ) املتقدم

ابململكة العربية السعودية، حيث والثانوية مبنطقة مكة املكرمة  املتوسطة املرحلتني طالب من فرد
دقائق بينما مل حيدد الزمن عند تطبيق اجملموعة الثانية، وقد قام  10طبق اجملموعة األوىل بزمن 

 ( مبتوسط0.92 – 0.1) بني تراوحت واليت الصعوبة لفقرات اجملموعتني معامالت ابستخراج
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 مقداره ( مبتوسط0.65 – 0.10) بني تراوحت اليت التمييز ومعامالت، 0.58 مقدار
قيمته  وكانت  فردا 89حجمها  عينة على إبعادة االختبار الثبات معامل إجياد مت ،كما0.40
، 0.76قيمته  كانت الذي  Guttman معادلة النصفية ابستخدام التجزئة ، وبطريقة0.91
 للعينة قيمته كانت الذي( KR-20) معادلة ابستخدام الداخلي االتساق ثبات وكذلك
 التكوين لصدق الكمية املؤشرات خالل من إجيادها فتم الصدق دالئل ، أما0.84الكلية 
 % من76.1يفسر أول عامل وجود أظهر الذي العاملي التحليل أسلوب ابستخدام الفرضي

 عاما، عامال يقيس املتقدم املتتابعة املصفوفات اختبار أن يؤكد والذي االختبار، على األداء تباين
 الدراسية الصفوف ومتايز األعمار متايز خالل من لالختبار التمييزي الصدق من التحقق مت كما

 اجملموعات أداء بني إحصائيا دالة فروق وجود أظهر الذي األحادي التباين حتليل ابستخدام
  .الدراسية للصفوف ابلنسبة وكذلك العمرية

 املصفوفات فيها اختبار( قنن 2004للحارثي )( دراسة 2016زرقني )بن اويعرض  
 وقد بسلطنة عمان، الرتبية كليات من وطالبة طالب (801من ) مكونة عينة على املتقدم املتتابعة

 لفقرات الصعوبة معامالت إلجياد االختبار من الثانية اجملموعة فقرات حتليل يف هذه الدراسة مت
 التمييز وكذلك معامالت، 0.95 ( مبتوسط قدره0.92-0.11) بني تراوحت واليت االختبار

 مؤشرات حساب مت ، كما0.35( مبتوسط مقداره 0.51-0.18) بني قيمها تراوحت اليت
 معامل وكذا 0.82قيمته  وكانت وطالبة طالبا 80من  مكونة عينة على االختبار إبعادة الثبات

 الصدق دالالت أما 0.78قيمته  كانت الذي كرونباخ ألفا معادلة ابستخدام الداخلي االتساق
 بني بريسونارتباط  معامل ابستخدام التالزمي الكمية للصدق املؤشراتل خال من إجيادها مت فقد

 الذي وطالبة طالب 160 بلغت لعينة الدراسي والتحصيل املتقدم املتتابعة املصفوفات اختبار
 .(24، ص2016زرقني، بن ا)ورد يف:  0.69قيمته  كانت
 املصفوفات ( بدراسة هتدف إىل تقنني اختبار2013دراسة أخرى قام إبراهيم وآخرون ) ويف     

 الدراسة يف سلطنة عمان، وقد بلغت عينة 12و 11 الصفني على طالب املتقدم املتتابعة
 ملعامالت وأظهرت النتائج مدى واسعا إانث( ، 1268و ذكور 1199) وطالبة طالب 2467
 تراوح ، كما0.38( ومبتوسط مقداره 0.81-0.09) بني ما تراوح االختبار فقرات صعوبة
قام الباحثون  وقد ؛0.35( ومبتوسط قدره 0.575 – 0.07)  بني ما الفقرات متييز معامل
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 ، كما0.87ابختبار ثبات االختبار ابستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ والذي بلغ 
 زايدة يؤكد مما إحصائيا دالة أهنا واتضح 12و 11 الصفني بني الفروق داللة من التحقق مت

 التحليل مت إجراء كما الفرضي، التكوين لصدق مؤشر وهو العمر زايدة مع االختبار درجات
 االختبار أحادي البعد. أن النتائج وأكدت لالختبار العاملية البنية من للتحقق التوكيدي العاملي

يف اجملتمعات العربية واالجنبية، ال  املصفوفات املتتابعة املتقدماختبار شيوع استخدام ورغم 
أجريت يف اجملتمع اللييب هبدف اختبار اخلصائص  -نيعلى حد علم الباحث –توجد دراسات 

السيكومرتية للمقياس، وهو إجراء أساسي أويل قبل استخدام أي مقياس مصمم ومقنن يف جمتمع 
وهذا ما يسعى  Anastasi & Urbina, 1997))لية احمل وتقافة أخرى ختتلف عن الثقافة

سئلة ألاإلجابة على ا ، وبشكل حمدد يهدف هذا البحث إىللباحثان إىل حتقيقه يف هذا البحثا
 التالية:
( ماهي معدالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم 1

 مبدينة مصراتة. املرحلة اإلعدادية والثانويةعلى طالب 
( ما هي مؤشرات الصدق الختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم عند تطبيقه يف مدينة 2

 مصراتة. 
 ( ما هي مؤشرات الثبات الختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم عند تطبيقه يف مدينة مصراتة. 3

 ية. املنهج2
 عينة البحث 1. 2

ابملرحلة االعدادية طالب وطالبة من املتفوقني دراسيا   400مشلت عينة البحث على 
والثانوية من أربع مناطق جغرافية مبدينة مصراتة هي: طمينة، الزروق، ذات الرمال، احملجوب، 

: 12، ترتاوح أعمار العينة بني (%57 إانث )بنسبة 229(، و%43 ذكور )بنسبة171منهم 
 14.1( للعينة الكلية، و 1.71ياري = )احنراف مع 14.31سنة، مبتوسط عمر يساوي  17

.كما ضمت ( لعينة اإلانث1.75)احنراف =  14.47( لعينة الذكور، و 1.63)احنراف = 
إانث ( ترتاوح أعمارهم  50ذكور، و 50( طالب من غري املتفوقني  )100العينة أيضا عدد )

درجات عينة  (، وقد استخدمت1.72)احنراف =   15يساوي سنة مبتوسط  17إىل  12من 
   الطالب غري املتفوقني لغرض حساب الصدق احملكي لالختبار.
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 أداة البحث 2. 2
  جون ريفن من إعدادموضوع هذا البحث هو اختبار مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدم 

(John Raven, 1936) ، ختبار من جمموعتني كل جمموعة مطبوعة يف كتيب الا هذا يتكونو
فقرة، وكما جاء يف  36وتشمل اجملموعة الثانية علي  فقرة 12اجملموعة االويل من تكون مستقل ت

تخدم اجملموعة موعة األوىل هو مخس دقائق، وتسإن الزمن املعياري لتطبيق اجملفدليل االختبار 
 :ثالث فئات إىلفراد مبوجبه أو كاختبار قصري يقسم األ ،االختبارعلى لتدريب املفحوص  وىلاأل
ذوي ، وتستخدم اجملموعة الثانية مع األفراد فراد األقل ذكاء  واألي الذكاء، ومتوسط ،ذكياءاأل

بناء  على درجات اجملموعة األوىل من االختبار، وميكن تقدمي  معدالت ذكاء فوق املتوسط
 (.(Raven,2000 دقيقة كزمن للتطبيق 40االختبار دون حتديد زمن للتطبيق، أو بتحديد 

أن تطبيق ( Raven et al , 1998)( نقال عن 38، ص. 2013م وآخرون، )ويذكر إبراهي
على  وقدرتهللفرد،  Intellectua  Efficiencyاالختبار يف زمن حمدد يقيس الكفاءة العقلية 

السعة  زمن فيقيسحتديد  ناملوقف، أما تطبيقه دو حسب متطلبات  إصدار أحكام سريعة ودقيقة
 املالحظةدقة و  وقدرة الفرد على اإلدراك  Intellectual Capacit  للفرد العامة العقلية
 .الواضح  ريوالتفك

ل من تسعة أشكا هتتكون كل فقرة من فقرات، و تتدرج فقرات االختبار يف صعوبتهاو 
فقي والرأسي، املستوى األ ىالقة علثالثة أعمدة تربط بينهم عهندسية موضوعة يف ثالثة صفوف و 

شكال التسعة ووضع هذا الشكل احملذوف ضمن بدائل مثانية حتت الشكل وقد حذف أحد األ
يف االختبار أن يتعرف على العنصر املفقود  فقرةحيث يطلب من املفحوص يف كل األساسي، 

وىل اوح درجة الفرد على اجملموعة األ، وترت ختيار رقم البديل الصحيحاب وذلكالذي يكمل النمط 
 .درجة 36و 0وعلى اجملموعة الثانية بني  درجة، 12و 0من االختبار بني 

 إجراءات البحث 3. 2
حتديد  :األوىل وات،طخالل ثالث خ من( 400ساسية )ن=األاختريت عينة البحث  

دينة مبأربع مناطق  بشكل مقصود حددتالتعليمية اليت ستسحب منها العينة، وقد  املناطق
متثل التوزيع اجلغرايف لسكان  أهنا ابعتبار ،حملجوبامصراتة هي: طمينة، الزروق، ذات الرمال، 

اختيار املدارس من داخل  املناطق اليت مت حتديدها، وقد اختريت  وة الثانية،، اخلطمدينة مصراتة
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املعتمدة من مكتب القياس والتقومي  عدادية والثانويةارس عشوائيا من قائمة املدارس اإلملدا
الطالب املتفوقني   رس، وقد ضمت العينةاحث من املداختيار عينة البمصراتة، اخلطوة الثالثة: 

ملرحلة مستوى املدرسة من كل سنة دراسية اباملتحصلني على الرتاتيب العشرة األوىل على 
طالب  10) مجاعيا  االختبار مبجموعتيه األوىل والثانية  و طبق الباحث الثاين .اإلعدادية والثانوية

دد بينما مل حيُ  دقائق إلهناء اجملموعة األوىل 10 ّدد زمنحُ ، و ةرسداخل املديف اجللسة الواحدة( 
    .الزمن عند تطبيق اجملموعة الثانية

طالب من عينة البحث  100( فقد ضمت 200ي لالختبار )ن=أما عينة الصدق احملك
سلوب العينة أبمن قائمة عينة البحث األساسية إانث( اختريوا  55ذكور و  45األساسية )
طالب من غري املتفوقني الذين اجتازوا الفصل  100، كما ضمت أيضا  املنتظمةالعشوائية 

واختريت هذه العينة من أربع فقط،  مبعدل جناح مقبول وجيدإلجراء البحث الدراسي السابق 
 مدارس تقع وسط مدينة مصراتة.

، ومعامل ارتباط بريسون تبار التائيخو اال 1معامل النسبحصائيا، استخدم الباحثان إ
دق ساب صحلبريسون  رتباطا معاملو  التمييزية، وقوهتا املقياس فقرات دقحساب صهبدف 
وكذلك حلساب داللة  لالختبارالبنائي احملكي و  ختبار التائي حلساب الصدقاالو االختبار،  وثبات

 اإلجتاه ياختبار حتليل التباين ذ و ،الفروق بني متوسط درجات عينة البحث وفقا ملتغري اجلنس
، كذلك مت العمر ملتغريالواحد حلساب داللة الفروق بني متوسط درجات عينة البحث وفقا 

 مربع معامل بريسون( أ :ابستخدامملعرفة قوة الفروق وحّدهتا Effect Size  ختبار حجم التأثريا
(r

أتثري كبري؛  (0.25( أتثري متوسط، و)0.09(، إىل أتثري بسيط، و)0.01وتشري القيمة )( 2
(، إىل أتثري 0.01وتشري القيمة ) (،partia 2) ( مربع ايتا وبشكل حمدد مربع ايتا اجلزئيب

ورد يف: املدين،  ،( Nandy, 2012 أتثري كبري ( إىل0.14( أتثري متوسط، و)0.06بسيط، و)
 (. 40أ، ص 2014

                                                 
1
معادلة معامل التمييز ابستخدام النسب هي: نسبة اإلجابة الصحيحة يف اجملموعة العليا ــــ  نسبة اإلجابة الصحيحة يف اجملموعة     

  الدنيا
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 ومناقشتها . النتائج3
 واختبار صالحية الفقرات:حتليل مفردات مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدم   1. 3

هتدف هذه اخلطوة إىل حتقيق اهلدف األول للبحث وهو حتليل مجيع فقرات املقياس للتأكد من 
، ولتحقيق هذا اهلدف، مت حساب معامل اس ذكاء املوهوبنييصدق كل فقرة وصالحيتها لق

ة التمييزية للفقرات، القو  وحساب الثانية،و  األوىل السهولة والصعوبة لفقرات املقياس ابجملموعتني:
 ابلدرجة الكلية للمقياس. وارتباط كل فقرة 

  اإلختبارمعامل الصعوبة لفقرات  1. 1. 3
ترتيبها حسب  هبدف التأكد منهتدف هذه اخلطوة إىل حتديد مدى صعوبة الفقرات  

عن طريق حساب نسبة املفحوصني  البحثصعب بناء  على أداء عينة سهل إىل الصعوبتها من ال
وكما يظهر ، الذين أجابوا عن الفقرة بصورة صحيحة، وتشري النسبة العالية إىل سهولة الفقرة

، نه على الرغم من أن صعوبة  فقرات املقياس تزداد مع التقدم يف االختبارإ، ف1اجلدول رقم 
 ختباراال( يظهر اجلدول أن مجيع فقرات 3، و 2، 1وابستثناء الفقرات األوىل األكثر سهولة ) 

، فإن الفقرات 6ورغم ذلك، ومع استتناء الفقرة رقم  ابجملموعة األوىل غري مرتبة حبسب صعوبتها،
 حبسب أداء عينة للفقرات اجملموعة األوىلأفضل ترتيب و هي األكثر صعوبة،  12، 11، 10، 9

 . 11و  6، 12، 10، 9، 5، 7، 4، 8، 3، 2، 1البحث هو: 
درجة مبتوسط يساوي  12إىل  6ابجملموعة األوىل من  ختباراالتراوحت درجات 

اليت هي فقرات  –األوىل والثانية  ةذا ما مت استبعاد الفقر إو  (،1.43)احنراف معياري =  10.31
 8.31مبتوسط يساوي  ،درجات 10و  4بني  ألوىل ترتاواحان درجات اجملموعة إف -تدريبية

أظهر التمثيل  ختبار مصمم لقدرات عقلية خمتلفة،، وكما هو متوقع ال(1.43)احنراف معياري = 
، التواء سالب بسيط يف درجات 1البياين لدرجات اجملموعة األوىل كما هو ظاهر يف الشكل رقم 

عة األوىل سهلة إىل حد ما ابلنسبة لعينة ( مما يشري إىل أن فقرات اجملمو 0.315-عينة البحث ) 
% من  89% من عينة البحث قاموا أبكثر من ستة أخطاء، بينما 1أن أقل من  ، حيث البحث

وهذه النتيجة متوقعة ابعتبار أن فقرات اجملموعة األوىل أو أكثر؛  9العينة حتصلوا على الدرجة 
ختبار، كما أن عينة البحث مت اختيارها من ة هتدف إىل تدريب املفحوص على االفقرات متهيدي

سهولة لعامل حمتمل آخر  نفرتض مسبقا أهنم متميزون، أيضا الطلبة األوائل يف املدرسة وابلتايل
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دقائق بدل  10هناء اجلزء االول هو اجلزء االول ابلنسبة جملموعة البحث وهو أن الزمن املمنوح إل
فرصة مما أاتح للعينة ، Raven, 200)0)  ختبارالل دقائق كما يقتضي التطبيق املثايل 5من 

، األمر الذي يسمح للباحثني بتحليل استجابة مجيع األفراد ختباراالإلجابة على مجيع فقرات ا
 التحصيل حمك أن شري إىلي جيدا   مؤشرا   اعتبار هذه النتيجةميكن ، ويف العموم على مجيع الفقرات

 .مناسبا   كان عينة البحث الختيار استخدامه مت الذي الدراسي
 للمجموعة األوىل والثانية ختباراالمعامل صعوبة فقرات   1جدول 

 الثانيةالمجموعة  األولىالمجموعة 
نسبة  الفقرة

 اإلجابة %
نسبة  الفقرة

 اإلجابة %
نسبة  الفقرة

 اإلجابة %
نسبة  الفقرة

 اإلجابة %
1 100 1 100 13 99 25 84.8 

2 100 2 100 14 96 26 31 
3 91.8 3 78.8 15 95 27 32.3 
4 90.8 4 90.3 16 95.8 28 33.3 
5 89.3 5 95.3 17 95.8 29 16 

6 76.8 6 96.8 18 85 30 14.8 
7 90.3 7 96.6 19 85.5 31 18 
8 91 8 97 20 88.8 32 16 
9 87.5 9 95.3 21 88.5 33 16.3 

10 83 10 87.8 22 91.5 34 13.3 
11 53.3 11 96.8 23 91.5 35 12.3 
12 77.3 12 95.3 24 27.8 36 10 

 

تظهر بشكل عام  يف اجملموعة الثانية ختباراالأن فقرات  1كما يظهر اجلدول رقم 
%، وإذا ما مت تقسيم 10بنسبة  % إىل الصعب100متدرجة يف صعوبتها من السهل بنسبة 

إىل  13(، الوسطى )الفقرات 12إىل  1: الفقرات األوىل )الفقرات إىل ثالثة أجزاء ختباراال
(، سنتحصل على مستوايت صعوبة متدرجة تساوي 36إىل  25(، واألخرية )الفقرات 24

 على التوايل؛ رغم هذا، والثاين والثالث % لكل من اجلزء األول %24.8،  %86.7،  94.2
غري مرتبة بشكل  ابجملموعة الثانية ختبارأن فقرات اال 1، يظهر اجلدول رقم وابستتناء مثان فقرات

، 7، 11، 6، 8، 13، 2، 1، وأن أفضل ترتيب هلا هو التايل: تصاعدي وفقا ملستوى صعوبتها
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14 ،16 ،17 ،5 ،9 ،12 ،15 ،22 ،23 ،4 ،20 ،10 ،19 ،21 ،18 ،25 ،3 ،
27 ،28 ،26 ،24 ،31 ،33 ،29 ،32 ،30 ،34 ،35 ،36. 

 

 
 

درجة مبتوسط يساوي  33إىل  16من  الثانيةابجملموعة  ختباراالتراوحت درجات و 
ل املفردات ظهر التوزيع التكراري لدرجات عينة حتليويَ ، (3.25)احنراف معياري =  24.67

، 24.67دايل حيت بلغت قيمة املتوسط، و املتوسط املعدل، والوسيط، من التوزيع االعت اقريب
لتواء موجب يساوي اوهي قيم قريبة من بعضها، غري أن هناك  على التوايل، 24، 24.57
ترتكز يف طالب(  242)  فإن معظم درجات العينة ،2، فكما يظهر من الشكل رقم 0.587

رابعي الثالث ) الدرجة ( واإل22رابعي األول )الدرجة قة الوسطى من التوزيع ما بني اإلطاملن
 ، يف حنيرابعي الثالثاوي أو أكرب من اإلتسطالب( على درجة  104(، بينما حتصل )27

من عينة مت اختيارها  ة، وهي نتيجة متوقععلى درجة أقل من اإلرابعي األول طالب 54حتصل 
على تفوقها يف التحصيل، وبناء على طبيعة املقياس املصمم لألفراد ذوي القدرات العقلية  بناء  

 املتوسطة وفوق املتوسط. 
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 اجملموعة الثانية مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدمفقرات صدق   2. 1. 3

 اعتمد الباحثان مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدم اجملموعة الثانيةصالحية فقرات الختبار 
ارتباط كل  وعلى درجةالنسب، و ابستخدام االختبار التائي،  القوة التمييزية للفقراتعلى حساب 

قدرهتا على التمييز  لفقراتويقصد ابلقوة التمييزية ، ختباراالعلى لمفحوص لدرجة الكلية ابلفقرة 
(، 2017، الدلنسي و )املدين ختباراالعلى  الدنياذوي الدرجات و بني ذوي الدرجات العليا 

تعتربها أنستازي و أُربينا اليت  اجملموعتني املتطرفتني استخدم الباحثان طريقة ولتحقيق ذلك
(Anastasi & Urbina, 1997)  من أكثر الطرق استخداما يف بناء واختبار صالحية

%( من 27رُتبت درجات عينة البحث ترتيبا  تنازليا  واختريت أعلى )حيث  ،املقاييس النفسية
( لتمثال اجملموعتني 108%( من الدرجات )ن = 27) ( ، و أدىن108الدرجات )ن = 

   .املتطرفتني
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 داللة الفروق بني متوسط درجات كل فقرة من فقراتقام الباحثان ابختبار يف هذا اجملال، 
يف  النتائج)العليا والدنيا( ابستخدام االختبار التائي ورصدت  الطرفيتنيلدى اجملموعتني ختبار اال

 (.2اجلدول رقم )
       ابستخدام االختبار التائي اجملموعة الثانية معامالت متييز فقرات االختبار( 2جدول رقم )

 
حصائية بني متوسط درجات اجملموعة العليا والدنيا اللة إدذات  فروقا 2ظهر اجلدول رقم يُ 

وىل من ، وهي الفقرات األ17، و 15، 13، 2، 1على مجيع فقرات االختبار عدا الفقرات :

رقم 
 الفقرة

  م الدنيا م العليا
 

رقم 
 الفقرة

  م الدنيا م العليا
 

 قيمة ت ع م ع م  قيمة ت ع م  ع م 
1 1 0 .99 .10 *.1 19 .91 .29 .65 .48 4.801 

2 1 0 1 0 *0 20 .90 .30 .74 .44 3.058 

3 .84 .37 .63 .48 3.64 21 .99 .10 .74 .44 5.765 

4 .95 .21 .77 .42 4.06 22 .98 .14 .79 .41 4.666 

5 1.0 .00 .87 .34 3.99 23 1.0 .00 .75 .43 5.972 

6 1.0 .00 .92 .28 3.12 24 .45 .50 .24 .43 3.357 

7 .97 .16 .91 .29 2.1 25 .89 .32 .68 .47 3.908 

8 1.0 .00 .92 .28 3.12 26 .70 .46 .23 .42 7.858 

9 .96 .19 .89 .32 2.09 27 .60 .49 .29 .45 4.886 

10 .98 .13 .73 .44 5.58 28 .66 .48 .30 .46 5.672 

11 1.0 .00 .91 .29 3.30 29 .45 .50 .04 .19 8.094 

12 .99 .10 .86 .35 3.74 30 .44 .50 .02 .14 8.389 

13 .98 .14 1.0 .00 *1.42 31 .54 .50 .02 .14 10.38 

14 1.0 .00 .90 .30 3.48 32 .50 .50 .01 .10 9.971 

15 .95 .21 .91 .29 *1.34 33 .50 .50 .02 .13 9.617 

16 .99 .10 .87 .34 3.56 34 .36 .48 .00 .00 7.777 

17 .94 .23 .92 .28 *.80 35 .39 .49 .01 .10 7.904 

18 .93 .26 .72 .45 4.06 36 .34 .48 .00 .00 7.467 

 108،   ت الدنيا = 108، ن العليا =  املعياريحنراف اال=  م = املتوسط احلسايب،  ع ، p > .05 * :مالحظة
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بني  تقاراب اجملموعة الثانية من االختبار وفقا للرتتيب املقرتح يف هذه الدراسة، كما يظهر اجلدول 
فقرة األوىل، وكلما تقدم االختبار زاد الفرق بني اجملموعتني، حيث أن  17اجملموعتني على 

ذوي القدرات الفقرات األخرية هي الفقرات األكثر صعوبة، وابلتايل األكثر قدرة على التمييز بني 
 العقلية املرتفعة. 

ويدعم هذه النتيجة اختبار القدرة التمييزية للفقرات ابستخدام معامل النسب واليت 
فقرة(  17، حيث يظهر أن معظم فقرات االختبار األوىل )3رصدت نتائجة يف اجلدول رقم 

 عامل التمييز فيها إىلضعيفة يف قدرهتا على التمييز بني اجملموعتني ) العليا والدنيا( ومل يصل م
خرية األ ملقبولة، بينما سجلت الفقراتمن معامالت التمييز ا ( وهو احلد األدىن0.19املعامل )

 فقرات طبيعة مع يتناسب ما وهو ،(0.40امالت متييز مبتوسط يساوي )فقرة( أعلى مع 12)
أساس  ومتوقع من عينة البحث اليت اختريت على الصعوبة، يف التدرج على صممت اليت االختبار

، فقد كان  أداء عينة البحث متقاراب يف الفقرات األوىل، وبدأ يظهر تفوقها يف التحصيل الدراسي
 . 26، وبشكل واضح من الفقرة 18التمايز بني الفقرات من الفقرة رقم 

 ابستخدام النسب وعة الثانيةريفن املتتابعة املتقدم اجملم معامالت متييز فقرات(    3جدول )
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة

 99. 1. 98. 96. 1 97. 1 1 95. 84. 1 1 النسبة يف العليا
 86. 91. 73. 89. 92. 91. 92. 87. 77. 63. 1 99. النسبة يف الدنيا
 13. 09. 25. 07. 08. 06. 08. 13. 18. 21. 0 01. معامل التمييز

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقم الفقرة
 45. 1. 98. 99. 90. 91. 92. 94. 99. 95. 1. 98. النسبة يف العليا
 24. 75. 79. 74. 71. 65. 72. 92. 87. 91. 90. 1 النسبة يف الدنيا
 21. 25. 19. 25. 19. 26. 20. 02. 12. 04. 10. 02. معامل التمييز

 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 رقم الفقرة
 34. 39. 36. 50. 50. 54. 44. 45. 66. 60. 70. 89. النسبة يف العليا
 00. 01. 00. 02. 01. 02. 02. 04. 30. 29. 23. 68. النسبة يف الدنيا
 34. 38. 36. 48. 49. 52. 42. 41. 36. 31. 47. 21. معامل التمييز 
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معامالت التمييز ابستخدام معامل االرتباط املصحح كما قام الباحثان حبساب 
Corrected item-toal Correlation بني الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية على ،

، 2013، وآخرون االختبار، ويعد معامل االرتباط املصحح مقياس لدرجة متييز الفقرة )إبراهيم
 .4(، ورصدت النتائج يف اجلدول رقم 48ص. 

، من 3و 2مع ما مت عرضه يف اجلدول رقم  4رقام اليت يعرضها اجلدول رقم وتتفق األ
تبار ول من االختبار ضعيفة وكلما تقدم االخظم معامالت متييز فقرات النصف األحيت أن مع

وعلى الرغم من أن مجيع معامالت االرتباط الواردة يف اجلدول رقم  ،زادت قيمة معامالت االرتباط
 16 هناك %،5 حصائيا عند مستوى الداللةإدالة  (17، 13، 7 ،2، 1)عدا الفقرات  4

كريستوابل، فالفيان، ، وهو احلد األدىن الذي اقرتحه  0.20أقل من  ارتباطها ابلدرجة الكلية فقرة
لقبول معامل االرتباط  ((Cristobal, Flavian, & Guinaliu, M. 2007 وجيناليو

 )بنسبة فقرة من فقرات االختبار 20ومع هذا فإن  افية.املصحح يف الدراسات االستكش
وسط معامالت وبلغ مت، 0.20أو تساوي  من كانت معامالت ارتباطها أكرب  %(55.56

وهي مؤشرات تدعم ، 0.30، وجلميع الفقرات  0.41فقرة (  12خرية )االرتباط للفقرات األ
لية املرتفعة، قي القدرات العلذو يعة االختبار من حيث أنه مصمم ، وتتفق مع طبصالحية االختبار

  حيث تقل الفروق يف بدايته وتزداد يف هنايته. 

معامل ابستخدام  ريفن املتتابعة املتقدم اجملموعة الثانية معامالت متييز فقرات (  4جدول )
 االرتباط املصحح بني الفقرة والدرجة الكلية

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة
 23. 11. 25. 12. 17. 09*. 15. 16. 17. 11. 07.*- 03.* االرتباطمعامل 

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقم الفقرة
 21. 26. 25. 26. 10. 18. 14. 02.* 18. 04.* 20. 05.*- معامل االرتباط

 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 رقم الفقرة
 48. 46. 42. 50. 56. 52. 46. 43. 31. 29. 40. 20. معامل االرتباط

 400=  ن ،   p > .05 * :مالحظة
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 صدق مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدم  2. 3
 Construct Validity (ينء )التكو صدق البنا  1. 2. 3
 متايز العمر:  1. 1. 2. 3

زداد مع ت الطفولة واملراهقةيف مرحلة ذكاء ال تمعدالأن  تشري أدبيات علم النفس إىل
وبناء على ذلك، ، Kaufman & Lichtenberger, 2002) ؛2011) فرج،  العمر

، هتدف هذه اخلطوة إىل س الذكاء تعكس هذه الفكرة، وهلذايفرتض أن االختبارات اليت تقي
العمرية  اجملموعاتعلى التمييز بني أداء  مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدمالتحقق من مدى قدرة 

ط احلساب واالحنراف لعينة البحث، ولتحقيق ذلك مت حساب املتوس ايز األعمار(املختلفة )مت
وفقا ملتغريي العمر واجلنس ورصدت النتائج يف اجلدول رقم  (400ن = ) املعياري لعينة البحث

5. 
وفقا ملتغريي  على مصفوفات ريفن املتقدم املتوسط واالحنراف املعياري لعينة البحث  5جدول قم 

 .العمر واجلنس
 العينة   إانث   كورذ   

 ةالكلي
 

 ع م ن ع م ن ع م ن العمر
12 35 22.77 1.63 40 22.55 1.48 75 22.65 1.55 
13 35 22.37 1.77 40 22.85 1.29 75 22.63 1.54 
14 41 21.61 1.70 40 23.10 1.11 81 22.35 1.61 
15 21 26.48 1.66 30 27.90 2.82 51 27.31 2.49 
16 19 26.63 1.83 39 28.10 3.15 58 27.62 2.86 
17 20 27 1.75 40 28.15 2.76 60 27.77 2.51 
 3.25 24.67 400 3.42 25.32 229 2.76 23.79 171 ةكلي

 ،  ن = العددحنراف املعيارياال=  م = املتوسط احلسايب،  ع: مالحظة

كل من الذكور   ىدموعات العمرية يف معدالت الذكاء لمتايز اجمل  5اجلدول رقم  يظهر
يف  تقارابظهر يُ  كما،  زداد متوسط الذكاء ابزدايد العمرحيث ييف العينة الكلية، و ث انواإل
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 بني(،  وكذلك 14، و 13، 12) اجملموعات العمرية األصغر سنا   بنيمعدالت الذكاء 
بني اجملموعتني أربعة نقاط  تزيد عن(،  وفروقا 17و  16، 15اجملموعات العمرية األكرب سنا )

وابلتايل  ،العمريتني ) األصغر و األكرب( مما يدعم قدرة االختبار على حتقيق متايز األعمار
 انث أكرب منيالحظ من اجلدول أن التباين يف درجات اإلكذلك  ؛صالحيته لقياس الذكاء

ا أكرب من التباين يف عمار األكرب سن  ، وكذلك التباين يف درجات األكورذ التباين يف درجات ال
، وهلذا فإنه من الضروري أوال  اختبار جتانس التباين بني اجملموعات اصغر سن  اجملموعات األ

 لتحديد إمكانية استخدام اإلحصاء البارمرتي.
والختبار جتانس التباين بني اجملموعات وفقا ملتغريي العمر واجلنس، مت استخدام         

يف تباين اجملموعات  حصائياإ، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة (( Leven ليفن اختبار
     ويف العينة الكلية ،(F (5, 223) = 14.230, p < .001)العمرية لدي عينة اإلانث 

(F (5, 394) = 11.919, p < .001)حصائية يف عينة ة إ، بينما ال توجد فروق ذات دالل
وبناء  على هذه النتائج استخدم الباحثان ؛ (F (5, 165) = 0.163, p = .967)الذكور 

بني درجات  الفروق الختبار داللة One-Way ANOVA  جتاهحتليل التباين أحادي اال
كبديل  Welch's ANOVAش لتحليل التباين ولاختبار الذكور، و اجملموعات العمرية يف عينة 

 .الختبار داللة الفروق يف عينة اإلانث والعينة الكلية حتليل التباين أحادي االجتاهعن 
للعينة درجات اجملموعات العمرية حصائية بني وجود فروق ذات داللة إرت النتائج وأظه

F (5, 170.03) = 98.404, p < .001, partia 2)الكلية 
= .593)، وعينة 

F (5, 98.84) = 58.323, p < .001, partia 2) اإلانث
= .587)  وبصورة

F (5, 165) = 55.208, p < .001, partia 2)عينة الذكور أكرب قليال يف 
= .626) ،

ولتحديد أي الفروق بني اجملموعات العمرية تكون دالة إحصائيا، استخدم الباحت اختبارات 
 Tukey HSD) وبشكل حمدد اختبار تيوكي ، Post Hoc tests للمقارنة البعديةبوست هوك 

test  هاول -قيمزللمقارنة بني اجملموعات العمرية لعينة الذكور، واختبار Games-Howell 

على اعتبار أن التباين بني هذه  للمقارنة بني اجملموعات العمرية لعينة اإلانث والعينة الكلية
 (7و  6وخّلصت النتائج يف اجلدول رقم ) ،اجملموعات غري متساو  
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مصفوفات ريفن املتقدم وفقا ملتغري  ىمتوسط الفروق بني اجملموعات العمرية عل 6جدول رقم 
 اجلنس

 
 العينة

 17 16 15 14 13 12 العمر
   اإلانث    

 12  -.30 -.55 -5.35* -5.55* -5.60* 
 13 -.40  -.25 -5.05* -5.25* -5.30* 

 *5.05- *5.00- *4.80-  76.- *1.16- 14 الذكور
 15 3.70* 4.10* 4.87*  -.20 -.25 
 16 3.86* 4.26* 5.02* .16  .05- 
 17 4.23* 4.63* -5.39* .52 .37  

  
 مصفوفات ريفن املتقدم للعينة الكلية ىمتوسط الفروق بني اجملموعات العمرية عل 7جدول رقم 

 17 16 15 14 13 12 العمر
13 -.027      
14 -.308 -.281     
15 4.66* 4.68* 4.96*    
16 4.96* 4.99* 5.27* .31   
17 5.11* 5.14* 5.42* .45 .15  

 
هي تلك الفروق  حصائيةالفروق ذات الداللة اإل أن 7و 6اجلدول رقم وُيستخلص من 

( 17، 16، 15) ( ومابني األعمار األكرب سنا  15و 14، 12) األعمار األصغر سنا  بني ما يف
اجملموعات العمرية كذلك بني صائيا بني اجملموعات العمرية األصغر و حإبينما ال توجد فروق دالة 

بوضوح هذا  3 شكل رقمإلانث، ويعرض الالكلية، يف عينة الذكور وعينة ا يف العينة األكرب سنا  
 الفروق بني اجملموعات العمرية.
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  : Group Differences الفروق بني اجملموعتني الطرفيتني 1. 1. 2. 3

هم ؤ رته على التمييز بني من يكون أداالختبار النفسي قدلمن مؤشرات الصدق البنائي  
ابستخدام هذه (، وقد حتقق الباحثان 1980هم منخفضا )فرج، ؤ يكون أدامرتفعا وبني من 

من خالل تطبيق االختبار التائي على عينة ملصفوفات ريفن املتقدم من الصدق البنائي الطريقة 
ملعرفة داللة الفروق بني متوسط درجات  وفقا ملتغريي العمر واجلنس  (N= 400)البحث

% من 27الدنيا )أدىن  لدرجات( ومتوسط درجات اجملموعة% من ا27اجملموعة العليا )أعلى 
دالة إحصائيا عند مجيع الفروق أن ظهر الذي ي 7اجلدول رقم  يفالنتائج ورصدت  الدرجات(،

وأن أكرب الفروق تعود للمجموعة العمرية األكرب سنا  وبشكل خاص  ،0.001مستوى الداللة 
ميكن أن  (r2) من التباين بني درجات اجملموعتني 0.90أن ما نسبته يف عينة اإلانث، حيت 

التباين  ويف العينة الكلية، بلغت نسبة (، r =.95) درجة الذكاءيعزى إىل الفروق بينهما يف 
ل على قدرة املقياس على التمييز بني ذوي درجات مما يد،  870. (r2)املشرتك بني اجملموعتني 

 الذكاء املختلفة.
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 للمجموعتني الطرفيتني على مصفوفات ريفن املتقدماملتوسط واالحنراف املعياري   8قم ر جدول 
 .وفقا ملتغريي العمر واجلنس

  
 املتغري

 e االختبار التائي اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا

االحنراف  املتوسط العدد العمر
 املعياري

االحنراف  املتوسط العدد
 املعياري

 t dfقيمة 
 درجة احلرية

r 

12 ،
13 ،

14 

 a .88 42.04 *14.20 1.40 20.10 30 681. 24.13 30 دكور
 a .89 40.17 *15.68 1.02 21.16 32 397. 24.19 32 إانث

 77.13a .88 *21.71 1.25 20.55 62 459. 24.23 62 الكلية

15 ،
16 ،

17 

 92. 30 *13.26 775. 24.75 16 998. 28.94 16 ذكور
 95. 58 *23.61 1.30 24.40 30 1.01 31.50 30 إانث

 94. 90 *27.02 1.15 24.52 46 1.13 30.96 46 الكلية
 a .93 186.47 *36.29 1.25 21.21 108 1.88 29.10 108 الكلية

بدال من  Welch t testإىل أن التباين يف اجملموعتني غري متجانس، ومت استخدام اختبار ولتش  aتشري  مالحظة:
 حجم التأتري.) r = Effact size ؛ P <.001 *االختبار التائي العادي؛ 

 

 Criterion Validityالصدق احملكي   2. 2. 3
   حمك التحصيل الدراسي 1. 2. 2. 3

إىل أن  ((Kaufman, & Lichtenberger ,2002كل من كوفمان ويشتينبريغ   يُِقرُ 
 اختباراتبني درجات الذكاء والتحصيل الدراسي تعد من أفضل األدلة على صدق  االرتباط

)ن =  الصدق احملكيدرجات عينة  رتباطا، ويف هذا اجملال قام الباحثان حبساب معامل ذكاءال
بتحصيلهم الدراسي خالل الفصل الدراسي مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدم  اختبار على (200

هو معامل ارتباط  ، و92.بينهما  ارتباط بريسوننسبة النجاح، وقد بلغ معامل  من خاللالسابق 
، يشري إىل أن نسبة التباين املشرتك (، ومرتفع جدا  0.001حصائيا عند مستوى الداللة )إدال 

  .0 85.ساويت (r2)بني املتغريين 
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 Contrasted Group• حمك اجملموعات املتباينة 2. 2. 2. 3
، (100 قام الباحثان بتطبيق اختبار ريفن املتقدم على عينة الطالب غري املتفوقني )ن=  

ساسية )عينة ختريوا عشوائيا من عينة البحث األ( طالب ا100مث قورنت درجاهتم بدرجات )
 (. 9املتفوقني( ابستخدام االختبار التائي جملموعتني مستقلتني ورصدت النتائج يف اجلدول رقم )

 حساب داللة الفروق بني أداء عينة الطالب املتفوقني وغري املتفوقني( 9جدول ) 
 احملسوبة tقيمة  درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد 

 38.480 198 3.52 6.03 100 الطالب املتفوقون
   3.33 24.67 100 الطالب غري املتفوقني

** P < .001 (2-tailed) 

 0.001حصائية عند مستوى الداللة روق ذات داللة إوجود ف( 9ويظهر اجلدول رقم )
 rلصاحل عينة املتفوقني، حيت بلغ معامل التحديد )بريسون بني العينتني، والفرق بينهما كبري جدا  

من التباين بني درجات املتفوقني وغري املتفوقني ( 2r) 0.88ىل أن ما نسبته إ، مما يشري 0.94( 
ميكن أن يعزى إىل الفروق بينهما يف الذكاء، وهي نسبة عالية جدا  تدعم صدق االختبار وقدرته 

 على متييز األفراد ذوي القدرات العقلية العالية.
 ختباراالثبــات   3.3

التطبيق  عن طريقحبساب معامل استقرار االختبار قام الباحثان  االختبارحلساب ثبات 
 الفا كرونباخ. ابستحدام معاملالتجانس الداخلي حساب وإعادة التطبيق، و 

 طريقة التطبيق وإعادة التطبيق 1. 3.3
حلساب معامل استقرار االختبار قام الباحثان إبعادة تطبيق املقياس بعد أسبوعني من 

ذكور( من  51إانث،  49طالب من أفراد عينة حتليل املفردات )  100األول على التطبيق 
، مبتوسط اعام 17و 12، وتراوحت أعمارهم بني منطقة احملجوب وذات الرمال مبدينة مصراتة

، وابستخدام معامل ارتباط بريسون، مت حساب االرتباط (1.75) احنراف معياري =  14.63
، وهو معامل قوي يشري إىل قدرة االختبار على 89.الذي بلغ  يقنيات الطالب يف التطببني درج

 االستقرار عرب الزمن.
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 Cronbach’s alpha    الفا كرونباخمعامل  2. 3.3
ثبات شيوعا يف حساب  التجانس الداخليمن أكثر طرق معامل ألفا كرونباخ عد ي 

، و هتدف هذه الطريقة  ملرة واحدةن خالل تطبيق املقياس إلمكانية إجرائه م، االختبارات النفسية
إىل اإلجابة على السؤال التايل: إىل أي مدى تقيس كل فقرة نفس العامل الدي تقيسه الفقرات 

إىل املتوسط العام لثبات االختبار املمكن احلصول عليه  كرونباخ  األخرى؟، ويشري معامل ألفا
معامل الفا مت حساب  وقد (،159، ص. 2017)املدين،  جبميع طرق التجزئة النصفية احملتملة

، يوفر قويوهو معامل  70.حيث بلغ  (n =100)ملصفوفات ريفن املتقدم على عينة الثبات 
 .البيئة احملليةيف  مصفوفات ريفن املتقدمعلى ثبات  جيددليل 

( يعود 89.)على قيمة معامل االستقرار  (70.ولعل اخنفاض قيمة معامل التجانس ) 
ه كتلة ختبار ابعتبار منهما، حيث أن معامل االستقرار يتعامل مع الدرجة الكلية لالإىل طبيعة كل 

-أو الدرجة الكلية  قرات غري املرتبطة بباقي الفقرات، وابلتايل ال يؤثر وجود بعض الفواحدة
الذي اخلي دعلى قيمة معامل االستقرار، على العكس من التجانس ال -ابعتبارها متثل االختبار

، ((Henson, 2001بباقي الفقرات  مته على مدى ارتباط كل فقرة يف االختبارقي تعتمد

ابلدرجة الكلية ضعيفة )انظر  اختبار ريفن املتقدموىل من تبار أن معامل ارتباط الفقرات األوابع
  اخنفض تبعا  لذلك معامل ألفا كرونباخ. (4جدول رقم 

 والتوصيات اخلالصة. 4
الذكاء املتحررة من أثر الثقافة  اختبارات املتتابعة املتقدم منن فيعد اختبار مصفوفات ري

فراد ذوي ومتييز األ لقدرة العقلية العامة للفرد،وا لقدرة على التفكري املنطقيلتقدير ا الشائعة
قياس القدرات العقلية يف (، ونظرا ألمهية  هذا االختبار، وألمهية لقدرات العقلية العالية )املوهوبنيا

، أجري هذا البحث الختبار اخلصائص السيكومرتية الختبار بشكل عام التعليمي امليدان
وبشكل حمدد مدينة  ن املتتابعة املتقدم، وصالحيته لالستخدام يف اجملتمع اللييبريفمصفوفات 

مصراتة قبل تقنينه على اجملتمع احمللي واستخراج معايري حملية له، وخباصة أن جمتمعنا اللييب، يعاين 
اختبارات القدرات العقلية املوثوقة اليت تعينهم يف  لون يف امليدان التعليمي من ندرةفيه العام

ب املوهوبني الذين يتعرضون الطال خاصةالكشف عن القدرات العقلية املختلفة للطالب، و 
حيث أن معظم املناهج صممت لتالئم الطالب ذوي القدرات املتوسطة، وأمهلت إشباع  لإلمهال،
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 مسامهة يف توفري ، هلذا، أييت هذا البحثحاجات الطالب املوهوبني، وتنمية إبداعهم وتفوقهم
 بني ذوي القدرات العقلية العالية،املصممة لتمييز األفراد املوهو  اختبارات القدرات العقلية أحد أهم

لالستخدام يف مدينة  اختبار مصفوفات ريفن املتتابعة املتقدممن خالل العمل على إعداد 
 .واختبار صالحيته حمليا  وحتليل فقراته،  مصراتة،

فقرات االختبار للمجموعتني األوىل والثانية،  معدالت صعوبةوقد قام الباحثان حبساب 
 %100% إىل 10 منوأظهرت النتائج معدالت صعوبة لفقرات االختبار اجملموعة الثانية ترتاوح 

حصائي أن فقرات االختبار غري مرتبة تصاعداي، هلذا اقرتح  التحليل اإل، وبنَي (%68.56)م =
وأظهرت  ،الباحثان ترتيبا  جديدا  لفقرات االختبار بناء  على صعوبتها من السهل إىل الصعب

كما  ،(22.)م = 56.إىل  02.عن طريق االرتباط الثنائي ترتاوح من  معامالت متييزالنتائج 
متايز اجملموعات العمرية يف على صدقه من خالل قدرته على حتقيق  قويةأظهر االختبار مؤشرات 

 معدالت الذكاء، وقدرته على التمييز بني ذوي الدرجات العالية وذوي الدرجات الدنيا من
كما أظهر  وبني املتفوقني وغري املتفوقني، وارتباطه القوي بدرجات التحصيل الدراسي، الذكاء،

 .اخليد، واتساقه الاالستقرار عرب الزمناختبار للثبات من خالل  املقياس مؤشرات قوية
مستمدة من  جراء دراسة تكميلية هبدف اشتقاق معايري لالختبارالباحثان إبويوصي 

جراء دراسات مماثلة على عينات من مدن ليبية أخرى ، كما يوصي الباحثان إباجملتمع احمللي
 مكانية توحيد معايري االختبار على كامل اجملتمع اللييب. نتائج هذه الدراسات ملعرفة مدى إ ومقارنة

 قائمة املراجع
 أوال: املراجع العربية:

إبراهيم، على حممد؛ كاظم، على مهدي؛ النبهاين، هالل زاهر؛ اجلمايل، فوزية عبدالباقي 
(. اخلصائص السيكومرتية واملعايري الختبار ريفن للمصفوفات املتتابعة املتقدم 2013)

جملة احتاد املستمدة من طلبة الصفني احلادي عشر والثاين عشر يف سلطنة عمان. 
 متوفر الكرتونيا يف:          .57-37(، 1) 11، ة وعلم النفساجلامعات العربية للرتبي

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/SYAaujep/AaujepVol11

No1Y2013/aaujep_2013-v11-n1_037-057.pdf  
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