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 اختبار الخصائص السيكومترية لمصفوفات ريفن المتتابعة المعيارية في مدينة مصراتة 
 ( سنة18) ( إلى11للفئة العمرية من )

            *د محمد المدنيــــــــــخال  

   **كوثر عبدالرحيم التائب  
 

 الملخص:
تتختلدداءصاختلدديخ اددشرختلاددارةختلعا شدد خيعدداختبارددصرخفاددريفصتخريرددعختدلااصاعدد ختدلعشصريدد خفددعخبادد  خوبف دد ختبارددصرخ

تلارتس خالباردصرخالديتشاهخل ايرشد خدخفايمد خفاد ت  ،خويدمتخعشمد ختلر د ختلعصف خل ر د،خوألذنشاه،خُعم تخهاهخ
(خسدم ،خو ختسداااتمخ11خ-11(خطصلرصًخوطصلر خفعختدلاترسختلعصف خمبايم خفا ت  خ رتتوحخبعمصرهمخفدصخادٌنخ)044)

يامدد خل اعددد  خع ددصختخلاددصارتختل ددشتيفرتي ،خوتباردددصرخالدديتش خفادد تتختالبارددصر،خو ددداختألسددصلشاختصتاددصاش ختدل
ف و صًخدتل خإتاصاشصخاٌنخبدتاخطيبخفايم خفاد ت  خوطديبخفايمد ختلرش دصاخع دصخفادريفصتخريردعخبظ  تختلماصاجخ

صفد خدتششدمخفارديل،خخبنخفاد تتختالباردصرخفاار د ختلادعيا ،خوبنخفعقدمخفا ت دهخذتتخفعتدلعشصري ،خءمصخبظ  تختلماصاجخ
ءمصخاٌنختلا  ش ختلعصف يختالساتشصدخبنختالبارصرخبتصديُّختلعصفد ،خوبنخرتشدجمخرلميعدصتختالباردصرخسدصذنتخع دصخ

خ(ختر رصطهخمب د ختلا ادش ختلارتسدي،بخ:هاتختلعصف ختلعصم،خببًنت،خبظ  ختالبارصرخفؤا تتخالاقخعصلش خفعختش 
لعشمدددد ختلر دددد ،خج(خ ار ددددهخع ددددصختلامششددددمخاشددددت خوتيدددد خاددددٌنخب(خ ار ددددهخع ددددصختلامششددددمخاددددٌنخت ميعددددصتختلعم يدددد خ

ت مدديعاٌنختليدد فشاٌن،خد(ختال  ددصقختلدداتب يخاددٌنخفا ت ددهخواددٌنخرلميعددصتختالبارددصر خءمددصخبظ دد ختالبارددصرخفؤادد تتخ
خ(.87.(خبوخاصساااتمخفعصف خبلرصخء ونرصخخ)86.ثرصتخعصلش خسيتاخاأس يبختلايرش خوإعصدةختلايرش خ)

 خ

                                                           

 khalidelmadani@misuratau.edu.lyتدلشصركخ صفع خفا ت  ،خختلاشصسخوتلاايًنختلمر ي بساصذخ*
 .ء ش ختآلدتب،خ صفع خفا ت  خخ**
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 . المقدمة1
خفعيعاخ ختدلعشصري  ختلعا ش خ  اشر تلي تلاءصا تبارصرتت وبا   بهم تبارصرخفاريفصتخريرعختدلااصاع  تلاارة

ل غ خبوخ  أثًن دون عم ي خفاعادة لرئصت تلعا ش  تلاارتت حتايا د ي صهم ءينه د بذنشاه تلعصف خل ر د،خو ق  
 د تلا ترتت دلاااي ي م  شلص  خلايرشاه،تلثاصفش خاشت خعصم،خوالخزناصجخإىلخ ارياخبوخبربةخطيي  ل عيتف 
 بو تلعم ، فشاتن د سيتا وإفتصنص ه،  ارت ه، وف  و ي ش ه تلر د،  ممش  فعخب   اصساااتفه ت صالت سلا ف

 تليزف ، وتلا ترتت تص  تاتت تختصد ع ص تدلاصيشر فع تلميع هات سلا فختدل تت  خوي صعا د تلرتايي  تدلؤس صت
ت امجمخ  تلرعصلش خل ر د حتاش  ب   فع يمرعه فص إىل و ي ش ه تليصلا، دل اار  تدلمصسر  جختلاع شمش تلربتف و امشم

 (.NN4،خص.خN411)ءيرتت،خ

(خرلميعصتخهي)ب،خب،خج،خد،خ5(خفاريف خفا م خع صخ)04ياألفختبارصرخفاريفصتخريرعختدلعشصري خفعخ)
صخعرصرةخععخات خبسصسيخزناييخع صخ امشمخ(خفاريف ،خء خوتتاةخفم 1Nه(،خوحتاييخء خرلميع خع صخ)

ختلايع خ خوع صختدلر يصخبنخسناصر خااتا ، خإىلخذتصنش  خ يع خويعتخفجمخااتا خ رتتوحخاٌنخسا  هماسيخ مااه
خ اارجخ خحبش  خفيييع  ختدلاريفصت خوهاه ختص صاصت، خ  جش  خدنيذج خد خر م ص خوي ج  خل شت ، تدلتم  

خفعختلترصاة ختالبارصر تلاايري ختلعصلش ،خو عاماخالعياا صخ اصعايص،خو اي اخفمياًت   ارة ع ص تص صا خدخهات
 تلمص رت تجلما ييام بن تلايخرنا ل شت  تدلمشمة تخلاصارت حتاد بن شنتع تلي إىلختلاصعاة تلايال  ع ص تلر د
خ.(11،خص.خN410،خغصيلخوخبايخفايرص ء  صخخ)باي تدلميايخل ماريف  تلممط يتم  تش 

ختليخ اشرخواشت خد ش ختلعصف ختلعصمخل اءصاخءمصخيعاختبارصرخريرعختدلعشص ريخفعخبف  ختبارصرتتختلاءصا
خ خسصمل، خباي خو ختهلل خ) صب خسرًنفصن خN4N1ت رتته خص. خ(046، خريرع خويشًن ،(1222 ,(Ravenخبنخخ إىل

القدرة اريفصتختدلااصاع خ اشرخعما يعخبسصسشٌنخفعختلاارةختلعا ش ختلعصف خت اخت رتتحخسرًنفصن،ختألول:ختدل
،خوتلاارةخع صخ،خو عينختلاارةخع صختساايصخفعىنخفعختألاشصاختلغصف  Ability Eductive لى االستنتاجع

ختلثصين:خ خغًنخلرقش ، ختدل ايىخجتع خفعختل   ختلاعصف خفجمختألاشصاختدل ءر ،خو تينخغصلرص  يلشاخسلييصتخعصلش 
صب،خوتساعصدة،خوإعصدةختناصجختدلع يفصتخ،خو عينختلاارةخع صختساشعReproductive Ability القدرة على االنتاج

خ(.151،خص.خN411اعاخبنخبالر تخوتي  خو صا  خل ايتال خاٌنختألف تدخ)وردخد:ختدلاينخوتل  ع ،خ

خ

خ
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 اشت  ياشر و اخبءاتختلعاياخفعختلارتسصتخع صخبنختبارصرختدلاريفصتختدلااصاع ختدلعشصري 
تلرصتثصنخمب ت ع خعادخفم صخليسارصدةخفعختص  تاتتختليخخ صم تلعصم،خو ا تلعصف تلاارةخع صختالساااللخوخخد ش 

ختلارتسصتخدرتس  خفعخهاه خل ماريفصت، ختدلر دتتخوت صبختخلاصارتختل شتيفرتي  خفعختش خحت ش  خت رعا ص
دختل عيدي ،ختليخهافتخإىلخ امٌنختبارصرخريرعخل ماريفصتختدلااصاع ختدلعشصري ،خوا غتخعشم خخخ(N440تلعيييخ)
(خسم ،خ11خ-خ10(خطصلرصخوطصلر خفعختدل ت  ختلثصنيي خمبميا خ ريك،خ  توتتخبعمصرهمخاٌنخ)1661تلارتس خ)
ختدلتينصتختألسصسش  تلا  ش  وءشف  ع شه وتتاخ شرعت عصم عصف  و يد عع تلعصف يختالساتشصدخاي يا 

رصرخ)وردخد:ختالبا ع ص تدلر يالٌن در صت  رصيع فع%(خ51)خن راه وف َّ خفص تخلمرخليبارصر ت ميعصت
خ(.040،خص.خN4N1 صبختهللخوخبايخسصمل،خ

اصبارصرختلرمش ختلعصف ش خدلاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري خع صخعشم خفعخ (2009) تلمغشيت  صم تألردن ود
وبظ  تخناصاجختلا  ش ختلعصف يخو يدخفتينخراش يخخ(خطصلرًصخوطصلر ،1400طيبختجلصفعصتختالردنش خا غتخ)

%(خفعخ رصيعخدر صتختدلر يالٌنخع صختالبارصر.خخ50.54ياش هختالبارصرخف َّ خفصخن راهخ) عصم(وتتاخ)عصف خ
 12)ءمصخ صمختلمغشيتخحب صبخفعصف خثرصتختال  صقختلاتب يخليبارصرخاصساااتمخفعصدل خءيدرخرياشصردسينخ

 (KR-(1400،خن=خخ91.وتلايخا غخ) وفعصف ختلااقختلايزفيخفجمختبارصرخاشاصخIII خ63. شماهخ)ا غتخخ،
وببًنتً،خ خت صبختل  اخ ( خ01.(،خوهيخفعصف خالاقخفايسطخدتلخإتاصاشًصخعماخف ايىختلاالل خ)01ن=خ

ختدلاصا  خلت خدر  خبصم. (IQ) تدلئشمش خون اختلاءصاختالحن تفش 

(خاإ  تاخدرتس خهافتخإىلخ امٌنخفاريفصتخريرعختدلعشصري خع صخN445ودخلشرشص،خ صمختليشصينخوبب ونخ)
خ)عش خا غت ختألب   ختجلر  خمبميا  ختدلاترس خطيب خفع خوتصنصث،خ1044م  ختلاءير خاٌن خاصلا صوي خفيزع  )

خ  توتتخاٌنخ) خياماجمخمبعصفيتخثرصتخعصلش  خإىلخبنختالبارصر ختلاجما خ88.وخ66.و يال تختلارتس  خاي يا  )
تحمل خليبارصرخععخخ(خاي يا خبلرصخء ونرصخخوفاصخدلاغًنختلعم ،خءمصخ خت صبخالاق94.وخخ85.تلمارش ،خو)

خو  توتتخ خدلاغًنختلعم ، خوتلا اش ختلارتسيخوفاص خليبارصر ختلت ش  ط ي خت صبخفعصف ختالر رصطخاٌنختلار  
خاٌنخ) خخ18.فعصفيتختالر رصط خفأظ  تختلماصاجخ58.و ختلعم  خاأس يبخدتصيم خت صبختلااق خءال خ  ،)

،خ5ت صبختلار صتختخلصمختدلاصا  خل   اختدلئشمش خ)تر رصعصخف ي دتًخدخدر صتختدلر يالٌنخوفاصخل عم ،خءمصخ خ
خ(.خ00-05،خص.خN411(خ)وردخد:خب شر ،خ15،خ14،خ45،خ54،خN5،خ14

خ خوِلع ختلش يفي خب  ى خريرعخخ(Alshahomee & Lynn, 2010)ءمص خدلاريفصت ختلعصف ش  خل رمش  تبارصرًت
(خ14-1(خ  توتتخبعمصرهمخاٌنخ)1144تدلعشصري خع صخعشم خ يفشاخفعخفميا ختجلر ختألب  ختل شرش خا غتخ)

خوءشف خوتتاخ سم ، خعصم خعصف  خو يد خعع ختألسصسش  ختدلتينصت خاي يا  ختالساتشصد ختلعصف ي ختلا  ش 
خ
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%(خ04ن راهخ) فص وف َّ  (،6.65 شرعتخع شهخت ميعصتختخلمرخليبارصر،خا غخ ارهختلتصفعخ)
خفعختلارصيعخدخدر صتخذءصاختلعشم .

خ) خب شر  خدرتس N411وب  ى خوالي خخ( خد ختدلعشصري  خريرع خدلاريفصت خفعصيًن ختاااصق خهبا  ختل يدتن د
(خ  توتتخبعمصرهمخN010،خإنصث=خخN051(خطصلرصخوطصلر خ)ذءير=خ5051تخل طيم،خوا غتخعشم ختلارتس خ)

خياشرخعصفيخوتتاتًخN5خ-خ1اٌنخ) خبنختالبارصر ختدلتينصتختألسصسش  ختلا  ش ختلعصف يخاي يا  خوبظ   خسم ، )
(،خشلصخياعمخبنخ01.15N(خوا غتخن ر ختلارصيعختدلر  خ)6.011تلعصم(خوتلايخا غخ ارهختلتصفعخ)خ)تلعصف خ

ختلا  شيتخ خفع خعاد ختلرصت  خب  ى خءمص خل ر د، ختلعصف  ختلعا ش  خل اارة خفاشصس ختدلعشصري  خريرع فاريفصت
ختش خ ص خوتاااصقخفعصيًنخزل ش ، خليبارصر ختخلاصارتختل شتيفرتي  خهبا ختبارصر خحب صبخالاقختصتاصاش  م

ختلت ش خ خاٌنخفاغًنختلعم خوتلار   تحمل خاأس يبخدتصيمختلعم خبسر خععخفعصفيتختر رصطخفي ر خدتل خإتاصاشص
خدلاغًنخ خثرصتختدلاريفصتخوفاص خوتبارصر خ خت صبختلااقختلاتييينخاأس يبختلااقختلعصف ي، ليبارصر،خءمص

خوفعصف خبلرص ختلمارش  خوءصنتخرتشجمخفعصفيتختلثرصتخعصلش خخختلعم خععخط ي خت صبخفعصف ختلاجما  ء ونرصخ،
خ(،خءمصخ ختاااصقخفعصيًنخفئشمش خفاصا  خل ار صتختخلصمخوفاصخدلاغًنختلعم .خ91.إىلخخ76.  توتتخاٌنخ)

تدلعشصري خع صخعشم خفعخ تدلااصاع  تدلاريفصت تبارصر (خااامٌنN410ودخف  يٌن،خ صمخبايغصيلخوبايفايرصخ)
(،خو اخبظ  ختلا  ش ختلعصف يخ1114،إنصث=خ 1678،خذءير=6015مةخا غتخ)طيبختدلاترسخفعخ يصعخغ

%(خفعختلارصيعخدخ00.5بنخت ميعصتختخلمرخليبارصرخ اخ شرعتخع صخعصف خعصمخوتتاخف َّ خفصخن راهخ)
خدر صتختلعشم ،خشلصخياعمختلااقختلاتييينخليبارصر،خوياعمختفرتتضخبنختدلاريفصتختدلااصاع خفاشصسخ شاخل اارة
ختلت ش خ خععخط ي خفعصفيتختالر رصطخاٌنختلار   خ خت صبخالاقختلاتييعخبي ص خءمص خل ر د، ختلعصف  تلعا ش 

خاٌنخ) ( خ77.وخخ70.ليبارصرخوتلار  ختلت ش خل مجميعصتختخلمر،ختشتخ  توتتخفعصفيتختالر رصطخخفص
رختلاءصاختدلايرخوتلايخا غخو خت صبختلااقختحملتيخليبارصرخاأس ياٌن،ختألول:خفعصف ختالر رصطخفجمختبارص

(،خوتلثصين:خدتصيمختلعم ختش خاشمتختلماصاجخبنخدر صتخذءصاختلعشم خ مدتدخ رعصخل ااامخدختلعم .خبفصخثرصتخ80.)
خ) خوا   خبسصاشجم خثيث  خاٌن خفص خزفين خارصال  ختلايرش  خوتعصدة ختلايرش  خاأس يب خُت ا خفاا (،خ88.تالبارصر

( خءمصخ خ89.(،خوتلاجما ختلمارش خ)86.فعصف خبلرصخء ونرصخخ)خواأس يبختال  صقختلاتب يخععخط ي خت صب
خ(.15،خ14،خ45،خ54،خN5،خ14،خ5ت صبختلار صتختخلصمختدلاصا  خل   اختدلئشمش خ)

خ

خ
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خب  ي ختجلمتا ، خوخود ختهلل، خ)  صب خريرعخN4N1ايسصمل خدلاريفصت ختلعصف ش  خل رمش  ختبارصرت )
(،خوبسر خ11وخخ16(خ  توتتخبعمصرهمخفصخاٌنخ)665رسخا غتخ)تدلااصاع ختدلعشصري خع صخعشم خفعخطيبختدلات

خاعصف خعصمخ خليبارصر خععخ شرجمخت ميعصتختخلم   ختدلتينصتختألسصسش  تلا  ش ختلعصف يختالساتشصدخاي يا 
خ(خفعختلارصيع.01.515(،خير  خفصخن راهخ)N.011وتتا،خوجبارخءصفعخا غخ)

خ خوغًنهصتليخ–واصل غمخفعخبنخناصاجختلارتسصتختل صاا  ختدلاريفصتخخ-خ خذء هص  ُأءاخع صخ شرجمختبارصر
تدلااصاع ختدلعشصري خاعصف خوتتاخفاطخوهيختلعصف ختلعصم،خف مصكخدرتسصتخبب ىخ أءاخع صخ عادختلعيتف ختليخياشرجمخ

تش ختباربتختلرمش ختلعصف ش خخ(Lynn at el, 2004ع ش صخهاتختالبارصر،خفعخهاهختلارتسصتخدرتس خِلعخوآب ونخ)
خ–1N(خ  توتتخبعمصرهمخفصخاٌنخ)N465اريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري خع صخعشم خفعختلييبخيمتخ)دل

خفا تتخ11 خ شرجم خع ص خوتلايءشاي ختالساتشصد ختلعصف ي ختلا  ش  خوبسر  خبساينشص، خفمصط  خسلا ف خفع خسم  )
تدلتصنش ،خوتالساااللختلا  ش يخختالبارصرخع صخثيث خعيتف خُع ِّفتخءصلاصيل:ختسام تري ختجلشاي ت،خوتلاارةختلرا ي 

ختل رقي.

(خدرتس خهافتخإىلخ امٌنختبارصرختدلاريفصتختدلااصاع ختدلعشصري خع صخط ر خN410ودخسيريص،خب  ىختل  يخ)
(،خوبظ  خN0خ-خ11(خطصلرصخوطصلر خ  توتتخبعمصرهمخفصخاٌنخ)N461 صفع خدفش ،خويمتخعشم ختلارتس خ)

خاي يا ختالساتشصد ختلعصف ي ختجلارختلا  ش  خيميا ختلعم ي ، ختلرئصت خعصف ٌنخجلمشجم خو يد ختدلتينصتختألسصسش   
خععختليتتاختلا ش ،خويمدتدخفعشصرختلاشرجمخععخ) خبظ  خ4.64تلتصفعخلت خفم مص ختلت ش خبي ص (،خودختلعشم 

ختلا  ش ختلعصف يخ شرجمخرتشجمخرلميعصتختالبارصرخع صخنررختلعصف ٌن،ختألول:خعصف خإدرتكختلعي صتخوحت ش  ص،
%(خفعختلارصيع ختلثصين:خعصف خإءمصلختلشت ،خجبارخءصفعخ61(،خف َّ خفصخن رهخ)1.10جبارخءصفعخي صويخ)

خ)1.01ي صويخ) خن ره خفص خف َّ  خفعخ64(، خاعاد خبي ص ختل  ي خو صم ختلارصيعخدخدر صتختدلر يالٌن. خفع )%
ميعاٌنختلي فشاٌن،ختص  تاتتخحل صبخالاقخوثرصتختدلاريفصت،ختش خ خت صبختلااقختلرمصايخاأس يبخت 

خفمار  خ خدر   خشنا تين خوفع خعصلش  خدر   خشنا تين خفع خاٌن ختلامششم خع ص ختالبارصر خ ارة ختلماصاج وبظ  ت
ءمصخ ختبارصرختال  صقختلاتب يخععخط ي خت صبخفعصفيتختالر رصطخاٌنخاميدخ،خ(P = .000،خ11.41=)ت

ر،خوبي صخاٌنخدر  خرلميعصتختالبارصرخ)خب،خب،ختالبارصرخوتلار  ختلت ش خ ميعا ص،خوتلار  ختلت ش خليبارص
خخ30.ج،خد،خهد(خوتلار  ختلت ش خليبارصر،ختش خا غتخفعصفيتختالر رصطخع صختلايتيلخ) خخ29.، ،خخ73.،

خخ84. خليبارصرخ80.، ختلت ش  ختالر رصطخاٌنختلار   ختلرصت خحب صبخفعصف  خ صم خبي ص، ختلااق خوالبارصر .)
( خبفصخثرصتختالبارصرخفااخُت اخخع صخ111 خن=خخ61.بصر يخ)رخ=خخوتلا اش ختلارتسيخاصعارصرهخزل 

خ) خا غت خ)604عشم  خوا   خبسصاشجم خثيث  خاٌن خفص خزفين خارصال  ختلايرش  خوتعصدة ختلايرش  خاأس يب خ(،خ88.(
خ
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خ) خء ونرصخ خبلرص خفعصف  خت صب خط ي  خعع ختلاتب ي ختال  صق ختلمارش خ84.واأس يب خوتلاجما  ،)
خ(،خءمصخ ختاااصقخفعصيًنخفئشمش خفاصا  خل ار صتختخلصمخوفاصخدلاغًنختلعم .71.( خوءيدرخرياشصردسينخخ)68.)

ع صخعشم خ(خدخدرتسا صخل رمش ختلعصف ش خدلاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري خN415ودخفا ،خ يال تخا يب،خ)
 صخبراع خ(خ يال تخإىلخ شرجمخفا تتختالبارصرخع11-16(خطصلرصخوطصلر خ رتتوحخبعمصرهمخاٌنخ)1N5Nيمَّتخ)

ختسام تري خ خوهي: ختألوىل ختلار   خفع خفم ص خثيث  ختلا ش ، ختليتتا خعع خفم ص خلت  ختلتصفع ختجلار خيميا عيتف 
ختلار  خ خفع خعصم خإىلخعصف  خاصصيصف  ختل رقي  ختلا  ش ي خوتالسااالل ختدلتصنش ، ختلرا ي  ختلاارة خو تجلشا يت،

ر صتختلعيتف ختلثيث خفعختلار  ختألوىلخ%(خفعختلارصيعخدخد01%،خ15%،خ01تلثصنش ختسايصعخبنخير َّ خ)
خخع صختلايتيل.

 . الحاجة إلى البحث:2
همصكخعادخفعختلعيتف خدفعتختلرصتثصنخإىلختلعم خع صخ امٌنخفاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري خدخفايم خ

خفا ت  خفم صخفصخي ي:

 تلع مش  ت صالت دخسلا ف تحلص  خإلش ص اخنارةختالبارصرتتختلمر ش خوتلعا ش ختدلامم خدخت امجمختحمل ش خفجمخ متي (1
 وتلايرشاش .

N) يعاختبارصرختدلاريفصتختدلااصاع ختدلعشصري خفعختالبارصرتتختذلصف خواصاع ختالساااتمخدختلي تختحلصي خلاشصسخ
ختلتثًنخفعختلرصتثٌنخوتدلاااٌنخدخرلصالتختصراصدخوتلعيجختلمر ي،خ ختلعا ش ختلعصف ،خوتليخزناص  ص تلاارة

 تلاي شهختلرتاييخوتدل ين،خوف تءمخ شاشرتخو أهش ختيي تبخطشفختلايتاخوتصعص صتختلاهمش .وخ

تلارصيعخدخناصاجختلارتسصتختليخ مصولتختبارصرخفاريفصتخريرعختدلعشصري خاٌنخ   ختليخ اعمختلرمش ختلعصف ش خ (6
ألف ختلايخدفجمخرلميع ختلر  خبتصدي ختلعصف خليبارصر،خو   ختليخ اعمختلرمش ختلعصف ش خفاعادةختلعيتف ،خت

خفعخ خل اأءُّا خفا ت  ( خ)فايم  ختحمل ي خت امجم خد ختدلعشصري  ختدلااصاع  خل ماريفصتخريرع ختلعصف ش  ختلرمش  البارصر
ختلر  خ خإىلخحتاشاه خي عصخ خفص خوهات خل ر د، ختلعصف  ختلعا ش  خوهيختلاارة خلاشصسه خالمم خلاشصسخفص اليتشاه

 اتتختدلاع ا خاصاااصقخفعصيًنخزل ش خليبارصر.تحلصيلخ ر ختختصذختدلمياخفعختص  ت

خ) (0 ختدلعشصري  خفاريفصتخريرع ختليخ صفتخاصبارصرخاليتش  ختلارتسصتختل شرش  خفإن خنارهتص، تليشصينخع صخرغم
-(خب  يتخAlshahomee, 2012 خN411تلغمصري،خ ؛Alshahomee & Lynn, 2010 خN445وبب ون،خ

،خذلاتخالخشنتعخ عمشمخناصاج ص،خبوخوفصختيذلصخفعختلش قختل شيبدخفايم ختلرش صاخخ-ع صختاخع مختلرصتثصنخ
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 ر ختبارصرخاليتشاهخليساااتمخخ-بوخغًنهصخفعختدلانخ–تساااتمخهاتختالبارصرخدخفايم خفا ت  خ
ألنخهاتخيُعاخجتصوزتخع مشًصخوببي شصً،خوبيخ  ترخيرىنخع صخبسصسخناصاجخهاتختالبارصرخهيخخ-دختلرشئصتختحمل ش 

(خو اتخN410الخسشمصخبنخدرتس خسصاا خب  تهصختدلاينخ)(، Anastasi & Urbina,1997ا خ)خ  ترخزل 
خع صخفاريفصتخريرعخ خفا ت   خوفايم  ختلرش صا خفايم  خعشم  خبدتا خاٌنخفايسِّيي ختتاصاش  خذتتخدالل  ف و ص

خ اعيختحلص  خإىلختبارصرخدالل ختلر وقخاٌنخبدتاخعشم خفايم ختلرش صاخوعشم  خفايم خفا ت  ختدل ين ،خوفعخهمص
خع صخفاريفصتخريرعختدلعشصري ،خوهيخفصخي عصختلر  ختحلصيلخلا اشاه.خ

 . أسئلة البحث:3
ختدلعشصري خ خدلاريفصتخريرعختدلااصاع  ختلعصف ش  خوتلرمش  ي ا ختلر  ختحلصيلخإىلختبارصرختخلاصارتختل شتيفرتي 

ختص صا خع صختألسئ  ختلاصلش :خ(خسم خدخفايم خفا ت  ،خوي ا خاشت خزلادخإىل11-11ل رئ ختلعم ي خ)

خععخ (بخ ختدلعشصري  ختدلااصاع  خريرع خفاريفصت خع ص ختلرش صا خفايم  خعشم  خلار صت ختحل صيب ختدلايسط خسنا ف ه 
 سم ؟خخ14تىلخخ11فايسطختلار صتخلعشم خفايم خفا ت  خع صخنررختالبارصرخل رئ ختلعم ي خفعخ

اصاع ختدلعشصري خعماخ يرشاهخع صخعشم خفعخفايم خفصخهيخفعاالتختلاعيا خلرا تتختبارصرخفاريفصتخريرعختدلا (بخ
 سم ؟خ11وخ11فا ت  خ رتتوحخبعمصرهمخاٌنخ

اٌنختألف تدخدخه خدتا  خفا تتختبارصرخفاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري ختلاارةخع صخدتششمختلر وقختلر دي خ (جخ
 ؟خدر  خذءصا م

ختدلع (دخ خالبارصرخفاريفصتخريرعختدلااصاع  ختلعصف ش  خهيختلرمش  خفا ت  خفص خفعخفايم  خع صخعشم  خعماخ يرشاه شصري 
 سم ؟خ11وخ11 رتتوحخبعمصرهمخاٌنخ

فصخهيختخلاصارتختل شتيفرتي خالبارصرخفاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري خعماخ يرشاهخع صخعشم خفعخفايم خ (هخ
خسم ؟خ11وخ11فا ت  خ رتتوحخبعمصرهمخاٌنخ

 . المنهجية 4
 عينة البحث 1. 4

خ)خياتينخرلامجمختلر  خفع ختلعم ي  خل رئ  خف ت يختلاع شمختألسصسيخوتلثصنييخدخفايم خفا ت   خ-11ط ر 
(خفر يالصخألنخبعمصرهمخ مياخبوخN4(خفر يالصختسارعاخفم مخ)0N4(خسم خ،خو ختباشصرخعشم خيمتخ)11

خ) ختلر  خ  م خفأالر تخعشم  خل ر  ، ختحملادة ختلرئ  خاأس يبخ044 ا خعع خرتشعًص ختباًنوت خوطصلر ، خطصلرص خ(
خ



                                        ( سنة18) ( إلى11للفئة العمرية من ) ة مصراتة اختبار الخصائص السيكومترية لمصفوفات ريفن المتتابعة المعيارية في مدين          
               كوثر عبدالرحيم التائب              خالــــــــــد محمد المدني                                                                                 
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خ)تل خفعختلاءير ختليراش  ختلعشيتاش  خوتصنصثخ)54عشمش  خفعخ%54( خفَيّزعٌنخع صختلرئصتختلعم ي  )%
خ(خييي خعشم ختلارتس خوفاصخدلاغًنختلعم خوتجلمر.1(،خوتجلاولخر مخ)11خ-11)

خعشم ختلر  خوفاصخدلاغًنيختلعم خوتجلمرخ(1جدول )
خإنصث ت ميع خذءير ختلعم 
خ11 15 20 65
06 23 20 1N 
خ16 34 26 04
خ10 23 25 01
خ15 31 29 04
51 28 31 10 
خ14 32 26 51
64 23 14 11 
ختلت ش  200 200 044

 أداة البحث  2. 4
(،خ1161بدتةختلر ددد خوفييددديعهختباردددصرخفادددريفصتخريردددعختدلااصاعددد ختدلعشصريددد ختلدددايخبعددداهخ دددينخريردددعخعدددصمخ)

فاريف خلت خرلميعد ،خفاار د ختلادعيا ،خخ(1N(خرلميعصت،خايت جمخ)5فاريف خفيزع خع صخ) (04) فع وياتين
(خ04 عيددصختص صادد ختلادد ش  خلتدد خفاددريف خدر ددً ،خوتخلصطئدد خالددر تً،خوهبدداتخ تددينختلار دد ختلتددربىخليبارددصرخ)

در دد ،خوالخ ي دداخدر ددصتخف عشدد خ ميعددصتختالبارددصر.خو عاددربختلار دد ختلت شدد خع ددصختالبارددصرخفؤادد تًخع ددصختلاددارةخ
رتتختلاءصاخغًنختل غيي ختدلا  رةخفعخبث ختلثاصف ،خوشنتعخ يرشاهخف ديدصًخبوخرتصعشدصًخع دصختبارص فع تلعا ش ختلعصف ،خوهي
 تدل مشد ،خوطرادصهتم وختاادصهتم تلاع شمشد ، ف داييصهتم تبداي  ،خع دص(65)إىلخ (8) تلرئدصتختلعم يد خفدع

ختال امصعش .

تجلدماختلمدص رتخفدعخخويي اخفعختدلر ديصخبنخسنادصرخ،و اتينخء خفاريف خفعخ امشمخات يختا خفمهخ ما
،خو اي دداخءدد خرلميعدد خدنيددصًخسلا رددصًخفددعختالسدداجصا ،خفص ميعدد ختألوىلخ)ب(خ اي دداخ تم دد خادداتا ادٌنخسددا خبوخدتصنشدد خ

خادددت خندددص رت،خوت ميعددد ختلثصنشددد خ)ب(خ اي ددداخ تم ددد خنددديعخفدددعختلامصثددد خادددٌنختألادددتصل،خوت ميعددد ختلثصلثددد خ)ج(خ
خ
خ
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 ميعددددد ختل تاعدددد خ)د(خ اي دددداخإعددددصدةخ   شدددداختلشدددددت ،خ اي دددداختلاغددددًنختدلمدددداقمخدخبدنددددصطختلشددددت ،خوت
وت ميعدد ختخلصف دد خ)هددد(خ اي دداخحت شدد ختألاددتصلخإىلخب ددمتاخع ددصخحندديخفمدداقمخوإدرتكختلعي ددصتخاشم ددص،خ)ب شردد ،خ

N415خ(.50،خص.خ

 اجراءات البحث  3. 4
شدددصرختدلر يالدددٌنختبادددًنتخعشمددد ختلر ددد خفدددعخسدددا خفمدددصط خدتثددد ختدل دددصت ختجلغ تفشددد خدلايمددد خفاددد ت  ،خو ددداخ ختبا

(خطددديبخفدددعخءددد خسدددم خدرتسدددش خفدددعختلادددري ختل دددصاجمخوتلثدددصفعخوتلاصسدددجمخفدددعخف ت ددد ختلاع دددشمخ14عشددديتاشصخايت دددجمخ)
تألسصسي،خوتألولخوتلثصينخوتلثصل خفعخف ت  ختلاع شمختلثصنيي،خفجمخف تعصةخ  صويخعشم ختلداءيرخوعشمد ختصندصث،خو داخ

فشددتيتخدختل ددمجم،ختلرادد ،ختلدداتء ة،خبوختلددايعخلدداي مختدد صختلرصتثددصنخع ددصختسددارعصدختحلددصالتختلدديخ عددصينخفددعخ
إعص ددد خاانشددد خ دددؤث خع دددصخبدتا دددم،خو ددداخطُرِّادددتخبدتةختلر ددد خرتصعشدددصًخدختدلدددارتسخبددديلختلمادددفختألولخفدددعختلعدددصمخ

(N4NN.) 

تلعصف يختالساتشصدخاي يا ختدلتينصتختألسصسدش خالباردصرختلرمشد ختلعصف شد خ إتاصاشص،ختسااامختلرصتثصنختلا  ش 
بارددددصر،خوبسدددد يبخت مدددديعاٌنختدلايدددد فاٌنخالبارددددصرختلادددديةختلامششميدددد خلرادددد تتختالبارددددصرخعددددعخط يدددد خفادددد خبع ددددصخلي
(N4(خفددددعخدر ددددصتخعشمدددد ختلر دددد خوتعارصرهددددصخرلميعدددد خدتثدددد ختلددددار صتختلع شددددص،خوب دددد خ)%N4خفددددعختلددددار صتخ)%

مخفعصفدد ختلم ددا،خءمددصخ خوتعارصرهددصخدتثدد ختألفدد تدخذويختلددار صتختلددانشصخوُت دداختلردد قخاددٌنخت مدديعاٌنخاصسددااات
اددٌنخدر دد خءدد خفادد ةخوتلار دد ختلت شدد خخCorrected item-total Correlationت ددصبخفعصفدد ختالر رددصطختدلادد  خ

ليباردصرخهبدا خت دصبخالدداقخفاد تتختدلاشدصسخو يهتددصختلامششميد ،خبي دصختسدااامختلرصتثددصنخفعصفد ختر ردصطخاًنسددينخ
بارصرختلاصايخحل صبختلااقختلرمدصايخليباردصر،خوءدال خدخت صبخالاقخوثرصتختالبارصر،خوءال ختُسُااامختال

 Effectتُسددااامختبارددصرخحت شدد ختلارددصيعخذوختالجتددصهختليتتدداخالبارددصرخدتددصيمختلعمدد ،خءددال خ ختبارددصرختجددمختلاددأثًنخ

Sizeدلع فدددد خ دددديةختلردددد وقخوتددددّاهتصخاصسدددداااتمختبارددددصرخخCohen’s d،وخسنا ددددفخ دددددامشفخفادددداترختجددددمختألثدددد خخخ
ل رددد قخ (tوفادصخلمدددديعختالبارددددصرختصتادصايختدل دااام،خفعمداختسداااتمختباردصرخ) (dءديهعخ)خ اصسدداااتمخفؤادد 

إىلخ دددأثًنخخ(= dخ0.50(خإىلخ ددأثًنخا دددشط،خو)d = 0.20 شدددًنختلاشمددد خ)،خاددددٌنخفايسدددددييخعشمادددددٌنخفدددد اا اٌن
(خd =0.1 شدًنختلاشمد خ)،خ(F)خ(خإىلخ أثًنخءرًن خبفصخدختصل ختساااتمختالباردصرختلردصايخ= dخ0.80) فايسط،خو

إىلخ دأثًنخءردًنخ) د تدتتخوخ ديدة،خ (= dخفمصخفيقخ0.40إىلخ أثًنخفايسط،خو)خ(= dخ0.25)إىلخ أثًنخا شط،خو
N445خص.خ،NN(خوف اجمخفعصف خاًنسينخ )r2(ختشدتخ شدًنختلاشمد خ،).خ دأثًنخ09.(،خإىلخ دأثًنخا دشط،خو)01)

دخت ددصبخفعقددمخخSPSSاختُسددااامختلربنددصفجختصتاددصايخو ددخ(،(Nandy, 2012 ددأثًنخءرددًنخ (25.فايسددط،خو)
ختلعم شصتختصتاصاش ختل صاا .
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 . النتائج ومناقشتها5
 الفروق بين أداء عينة مدينة البيضاء وعينة مدينة مصراتة 1. 5

لإل صادد خع ددصختل ددؤتلختألولخل ر دد خوتلددايخيددمرتخع ددصختلاددصيل:خهدد خسنا ددفختدلايسددطختحل ددصيبخلددار صتخعشمدد خ
ش ددصاخع دددصخفاددريفصتخريردددعختدلااصاعدد ختدلعشصريددد خعددعخفايسدددطختلددار صتخلعشمددد خفايمدد خفاددد ت  خع ددصخنردددرخفايمدد ختلر

سم ؟ختساماختلرصتثصنختلرشصنصتختيلخبدتاخعشم خفايم ختلرش صاخفدعخدرتسد خخخ14تىلخخ11تالبارصرخل رئ ختلعم ي خفعخ
 خوتلرمشد ختلعصف شد خدلادريفصتخالباردصرختلرد وقختجلم دشخ(Alshahomee & Lynn, 2010)ب  تهدصختلشد يفيخولِدعخ

(خ14-1(خ  توتددتخبعمددصرهمخاددٌنخ)1144ريرددعختدلعشصريدد خع ددصخعشمدد خ يفشدداخفددعخفميادد ختلرش ددصاختل شرشدد خا غددتخ)
سددم ،خءمددصخ ددصمختلرصتثددصنخحب ددصبختدلايسددطخوتالحندد ت ختدلعشددصريخلعشمدد خفايمدد خفادد ت  خوفاددصخدلاغددًنختلعمدد ،خورالدداتخ

خ(.Nتلرشصنصتخدختجلاولخر مخ)

 تدلايسطخوتالحن ت ختدلعشصريخلعشمصتخفايم خفا ت  خوفايم ختلرش صاخوفاصخدلاغًنختلعم خ(2) مجدول رق

خفايسطختلر وق ختلعاد تالحن ت خ
ختدلايسط تدلعشصري خت ميع  ختلعم 

-10.0943 
ختلرش صا 25.22 9.16 180

11 
 فا ت   35.31 8.360 35

-9.33 
خ28.86 8.89 180 ختلرش صا

12 
 فا ت   38.19 7.99 43

-9.72 
ختلرش صا 32.1 8.5 180

13 
 فا ت   41.82 7.08 60

-11.89 
ختلرش صا 33.42 8.21 180

14 
 فا ت   45.31 6.25 48

-8.25 
ختلرش صا 34.63 8.13 180

15 
 فا ت   42.88 8.29 60

-7.65 
ختلرش صا 36.04 8.93 180

16 
 فا ت   43.69 6.32 59

-6.59 
ختلرش صا 38.62 8.54 180

17 
 فا ت   45.21 7.99 58



 
      2222 وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             اديمي مجلة المنتدى األك                
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خ

(خفدإنخفايسدطخدر دصتخعشمد خفايمد خفاد ت  خع دصخفادريفصتخريردعختدلعشصريد خNءمصخهيخظصه خدختجلاولخر دمخ)
(خ14بع دصخفددعخفايسدطخدر ددصتخعشمدد خفايمد ختلرش ددصاخدختلرئددصتختلعم يد ختل ددرع ،خوتلردد قخاشم مدصخءرددًنخيادد خإىلخ)

(،خورتشدددجمختلرددد وقخدتلددد ختتادددصاشصخعمددداخ14وب ددد ختلرددد وقخدختلرئددد ختلعم يددد خ)(خسدددم ،خ11در دددصتخل رئددد ختلعم يددد خ)
(،خوفددددجمخف تعددددصةختلرددددصرقختلددددمفينخاددددٌنخ ددددصريحخجتمشددددجمخاشصنددددصتخدرتسدددد خختلشدددد يفيخولِددددعخوهدددديخسددددم خ4.45ف ددددايىخ)

(N441(خو ددصريحخجتمشددجمخاشصنددصتختلر دد ختحلددصيلخ)N4NN(خوتألبدداخدختالعارددصرخ ددأثًنخف ددٌنخ،)Flynn Effectخ)
ضختلميدددصدةخدخفعددداالتختلددداءصاخسدددمييص،خواشدددت خبدددصصخدختالباردددصرتتخغدددًنختل رقشددد خا دددراختلاادددامختلدددايخيردددرتخ

،خفصخيمتلختلر قخاٌنختلعشمشاٌنخءرًن،خوالخشنتدعخ عمدشمخ(Flynn, 1987)ختلع ميخوتلاتميلي يختلايخيش اهختلعصمل
يفصتخريردعختدلعشصريد خدخناصاجخدرتس ختلش يفيخولعخع دصخطديبخفايمد خفاد ت  ،خوياي داختسداااتمختباردصرخفادر

دختلراد تتخختلرصتثدصنفايم خفا ت  ختبارصرخاليتشا صخبوالًخوت صبخباصااد صختل دشتيفرتي ،خوهديخفدصخسدشايمخادهخ
ختلاصلش .

 معامالت صعوبة فقرات االختبار 2. 5
خيرددرتضخريرددعخبنخفادد تتختبارددصرخفاددريفصتخريرددعختدلعشصريدد خف  ردد خ   شرددصخ اددصعايص،خءمددصخيرددرتضخبنخرلميعددصت
تالبارددصرختخلم دد خفاار دد ختلاددعيا ،خوالبارددصرخهدداتختالفددرتتض،خولإل صادد خع ددصخسددؤتلختلر دد ختلثددصينختلددايخيددمرتخ

فددصخهدديخفعدداالتختلاددعيا خلرادد تتختبارددصرخفاددريفصتخريرددعختدلااصاعدد ختدلعشصريدد خعمدداخ يرشاددهخع ددصخعشمدد خع دصختلاددصيل:خ
 Itemنخحب دددصبخالدددعيا ختلراددد تتخ) دددصمختلرصتثدددصخ(خسدددم ؟11وخ11فدددعخفايمددد خفاددد ت  خ دددرتتوحخبعمدددصرهمخادددٌنخ)

Difficulty, or p-value(خورالاتختلماصاجخدختجلاولخر مخ،)خ(.46

(،خوزُن اخععخط يد خ  دم خعدادختألفد تدختلدايعخ1:خ4ويرتتوحخفعصف ختلاعيا خاٌنختلار خوتليتتاختلا ش خ)
ت خالدد ش خوبددصط (،خب ددصايتخعددعختلرادد ةخاادديرةخالدد ش  خع ددصختلعددادختلت دديخل عشمدد خ)تألفدد تدختلددايعخب ددصايتخاشدد

(خإىلخالددعيا خ25.(،خإىلخسدد يل ختلرا ةددد،خوتلاددشمختدلمار دد خ)فددعخالددر خإىلخ1إىلخ90.و شددًنختلاشمدد ختلعصلشدد خاددٌنخ)
(خبنخفعدددصفيتختلاددعيا خل مجميعدددصتختخلمددرخليباردددصرخ6ويق دد ختجلددداولخر ددمخ)،خ(Kleeman, 2018)تلرادد ةخ

(خع دصختلاديتيل،خوبنخت ميعد خ84.،خخ91.  خمبعداالتخ)فاار  ختلاعيا ،خوبنخت ميعد ختألوىلخوتلثصنشد خهديختألسد
(خب دد خفددعخفايسددطختلاددعيا خ71.(،خغددًنخبنخفايسددطختلاددعيا خل مجميعدد ختل تاعدد خ)35.تخلصف دد خهدديختألالددعاخ)

امددصًاخخ-(،خوتلرد قخاشم مدصخ  شد  خءمددصخنيتدرخبنخ   شداخفاد تتختالباردصرختألوىلخوتألبدًنةخ75.ل مجميعد ختلثصلثد خ)
فااصراددد خ ددداتًخفدددجمخ   شددداختلراددد تتخدختلم دددا ختألالددد ش ،خاشممدددصخحتادددصجختلراددد تتخخ- ختلر ددد خع دددصختسددداجصا خعشمددد

ختلمارش خإىلخإعصدةخ   شر صخامصًاخع صخدر  خالعياا ص.
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خفعصفيتخالعيا خفا تتخفاريفصتخرارعختدلعشصري خ(3جدول رقم )
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%(خذتتخ54(خفاددد ةخفدددعخفاددد تتختالباردددصرخوتلددديخ شدددت خفدددصخن دددراهخ)60(،خبنخ)6ءمدددصخيق ددد ختجلددداولخر دددمخ)
(خ0سدد   ،خاشممددصختلرادد تتختلاددعر خ دداتخءصنددتخ)خ%(خفادد تت66(خفادد ةخام ددر خ)N4فعدداالتخالددعيا خفعاالدد ،خو)

%(خفعخفا تتختالباردصر،خوهداتخفؤاد خ شداخيداعمخالديتش ختالباردصر،خويارد خ14فا تتخفاطخ شت خفصخن راهخ)
 تألوىل تلرمديد بن (ختلديخبظ د تخبي دصًخN410 ختل  دي،خخN415فجمخناصاجختلعاياخفعختلارتسدصتخ)فم دص:خب شرد ،خ

خ ر  دص،خاصعارصرهدصخ اديمخاصلداورختلادارييب،خ تلدي ت ميعد  د تألبدًنة رمديدتل فدع بسد   ءصندت رلميعد  بي د
خ



 
      2222 وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             اديمي مجلة المنتدى األك                
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خ
وت ميعاٌنختألوىلخوتلثصنش خبسد  خفدعخادص يخت ميعدصتخمبدصخيامصسداخفدجمختألعمدصرختلادغًنة،خوت ميعد ختخلصف د خهديخ

 تدل  رع . تلعا ش  تلاارتت ذوي تألف تدشلصخي م خاامششمخ تألالعا

 فقرات االختبارمعامالت تمييز   3. 5
هتدددا خهددداهختخليددديةخإىلخت دددصبختلاددديةختلامششميددد خلراددد تتختالباردددصرخمبدددصخرنشددداخع دددصختل دددؤتلختلثصلددد خل ر ددد خ

ه خدتا  خفا تتختبارصرخفادريفصتخريردعختدلااصاعد ختدلعشصريد ختلادارةخع دصخدتششدمختلرد وقختلر ديد خادٌنختألفد تدخخوفرصده:خ
خدخدر  خذءصا م؟

 تتخ ددارهتصخع ددصختلامششددمخاددٌنخفددعخشنا تددينخدر دد خعصلشدد خفددعختل ددم ختدلدد تدخ شصسدد صخوياادداخاددصلايةختلامششميدد خل رادد
(خفعصفددد ختالر ردددصطخ1وادددٌنخفدددعخشنا تدددينخدر ددد خ  ش ددد ،خو دددصمختلرصتثدددصنخاصباردددصرختلاددديةختلامششميددد خليباردددصرخايددد يااٌنخ

خ(خفعصف ختلامششمخاصساااتمختلم ا.Nتدلا  خخ

خ Corrected Item-Total Correlationمعامل االرتباط المصحح خ1.خ6.خ5

وء مدصخ تالر ردصطختدلاد  خهديخفعصفد ختالر ردصطخادٌنختلراد ةخوتلار د ختلت شد خل ماشدصسخدونخت دصبخهداهختلراد ة،
تر رعدتخفعددصفيتختالر ردصطخاددٌنختلراد تتخوتلار دد ختلت شد خء مددصخءدصنخذلدد خفؤاد تخع ددصخت  دصقخفادد تتختدلاشددصسخدخ

 (خفعصفدد ختر رددصطخغددًنخفاردديلخويمرغدديختافدده20.يادد خعددعخ)خ شددصسخفددصخالددممتخلدده،خويعدداخفعصفدد ختالر رددصطختلدداي
(Cristobal et al., 2007) (خيردٌنخفعدصفيتختالر ردصطختدلاد  خادٌنختلراد ةخوتلار د ختلت شد خ0 خوتجلداولخر دمخ)

خل ماشصسخوخاٌنختلرا ةخوتلار  ختلت ش خ ميعا ص.

ي دددا،خوالخ ي ددداخبيخفاددد ةخذلدددصخ(خبنخرتشدددجمخفعدددصفيتختلامششدددمخذتتخفعصفددد ختر ردددصطخف0نيتدددرخفدددعختجلددداولخ)
فعصف خدتششمخسدصلا،خءمدصخنيتدرخبي دصخبنخفعقدمخفعدصفيتختالر ردصطخفاريلد خ شدًنخإىلختلادارةختلامششميد خل راد تت،خ

%(خفدعختلعدادختلت ديخل راد تتخفعدصفيتختر رصط دصخ  دصويخبوخ ميداخ45(خفا ةخخ شت خفصخن دراهخ)05تش خبنخ)
%(خفعددصفيتختر رصط ددصخغددًنخفاريلدد ،خءمددصخنيتددرخN5ن ددراهخ)(خفادد ةخ شددت خفددصخ15(،خوهمددصكخفاددطخ)20.عددعخ)
(خ0(خفا تتخغدًنخف  ريد خاصلار د ختلت شد خل ماشدصسخوءدال خغدًنخف  ريد خاصلار د ختلت شد خ ميعا دصخفم دصخ)14بنخ)

خفا تتخفعخت ميع ختألوىلخليبارصر.

تلامششدددمختدلاريلددد خف  ريددد خخ(خبنخفعدددصفيت0(خور دددمخ)6ءمدددصخشنتدددعخبنخن ددداماجخفدددعختدلاصرنددد خادددٌنختجلددداولٌنخر دددمخ)
(خفدددعخت ميعددد خ)ه(خفادد تتخالدددعر خ ددداتخ1Nوخ11مبعددصفيتخالدددعيا خفعاالدد خبي دددص،خع دددصخسددرش ختدلثدددصل،ختلرادد ةخ)

خ،خخ00.(خع صختلاديتيل،خودخنردرختلي دتخفعدصفيتخدتششمهدصخيدعشر خ داتًخ)24.وخ06.ا غتخفعصفيتخالعياا صخ)
خ
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خ
،خخ98.،خ1ألوىلخفادد تتخسدد   خ دداتخا ددغخفعصفدد خالددعياا صخ)(خفددعخت ميعدد خت0،خ6،خN( خبي ددص،ختلرادد تتخ)09.

خ(خع صختلايتيل.خ06.،خخ06.،خخ04.(خوفعصف خدتششمهصخ)1

 تالر رصطختدلا  خاٌنختلرا ةخوتلار  ختلت ش  (4جدول رقم )
فقرات المجموعة األولي 

 )أ(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للمقياس

.00* .04* .06* .01* .11 .08* .21 .12 .08* .25 .31 .42 

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للمجموعة

.00* .16 .11 .03* .21 .14 .24 .20 .10 .24 .41 .33 

 N 6 0 5 0 4 1 1 14 11 1N 1 المجموعة الثانية )ب(
االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقياس
.17 .18 .20 .25 .31 .39 .36 .37 .43 .40 .47 .39 

رتباط بالدرجة الكلية اال
 للمجموعة

.22 .20 .23 .31 .41 .54 .38 .47 .49 .49 .50 .31 

 N 6 0 5 0 4 1 1 14 11 1N 1 المجموعة الثالثة )ج(
االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقياس
.30 .29 .30 .31 .31 .30 .47 .36 .42 .36 .33 .07* 

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للمجموعة

.24 .24 .34 .30 .39 .28 .46 .34 .38 .33 .22 .06* 

 N 6 0 5 0 4 1 1 14 11 1N 1 المجموعة الرابعة )د(
االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقياس
.31 .42 .43 .31 .36 .44 .45 .37 .33 .43 .26 .08* 

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للمجموعة

.37 .50 .49 .38 .41 .48 .41 .38 .28 .39 .21 .08* 

 N 6 0 5 0 4 1 1 14 11 1N 1 وعة الخامسة )هـ(المجم
االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقياس
.32 .47 .42 .42 .45 .40 .30 .37 .29 .10 .00* .09* 

االرتباط بالدرجة الكلية 
 للمجموعة

.21 .44 .41 .50 .60 .46 .34 .44 .39 .22 .00* .11 

غًنخدتلخعماخف ايىخ،خخخخخ*خ=خفعصف ختالر رصطخخ044:ختلعادخ=خفيتق  .05 
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 1معامل التمييز باستخدام النسب  2. 3. 5
و عامداخع دصخبسد يبخ الدر تً،خبو در د  إفدص  اد   تلدي تلراد تت فدجم تلعدصدة د تلي ياد  هداه   دااام

تلامششدمخ فعصفد  ويعدا وتلدانشص، تلع شدص ت ميعد  د تلاد ش   تص صاد  ن ر  ت ميعاٌنختدلاي فاٌنختش خيامخت صب
 ثا  بءث  تلرا ة ءصنت تلرا ةخء مص دتششم فعصف  زتد وء مص تالبارصر، د تلرا ة لاريل تألدىن (ختحلا20. اخ)تدليخ
(خبنخفعددصفيتخدتششددمختلرادد تتخاصسدداااتمختلم دداخواصسدداااتمختالر رددصطخ5تالسدداااتم خويق دد ختجلدداولخر ددمخ) د

(خهديخبي دصخغدًنخ دصدرةخ15 رصطختدلا  خ)نخ=تدلا  خفااصراً خ اتً،ختش خبنختلرا تتخغًنختدلمشمةخاأس يبختالرخ
،خ(خدخت ميعددد خ)ب(،خوتلرادددد تتخ1،خ1،خ0،خ5،خ0،خ6،خN،خ1ع دددصختلامششدددمخاأسدددد يبختلم دددا،خوهددديختلرادددد تتخ)

(خدخ1N،خ11،خ14(خدخءدددددد خفددددددعخت ميعدددددد خ)جخوخد(،خوتلرادددددد تتخ)1N(خدخت ميعدددددد خ)ب(،خوتلرادددددد ةخ)N،خ1)
غدددًنخشلشدددمةخاصسددداااتمختلم دددا،خاشممدددصخءصندددتخفعدددصفيتختر رصط دددصخخ(خفاددد تتخظ ددد ت4ت ميعددد خ)ه( خخوبنخهمدددصكخ)

%(خفدددعخفاددد تتختالباردددصرخفعدددصفيتخدتششمهدددصخفاريلددد خادددصلي يااٌن،خوبنخ06تدلاددد  خفاريلددد  خواشدددت خعدددصمخفدددإنخ)
(N5خفددددعختلرادددد تتخفعددددصفيتخدتششمهددددصخغددددًنخفاريلدددد خاددددصلي يااٌن،خوهدددداهختدلعددددصفيتخهدددديخل رادددد تتختألوىلخفددددعخ)%

خوتلثصنش ختألءث خس يل ،خوتلرا تتختألبًنةخفعخت ميعصتختلثيث ختألبًنةختألءث خالعيا .خخت ميعاٌنختألوىل

 فعصفيتخدتششمخفا تتخريرعختدلااصاع ختدلعشصريخاصساااتمختلم ا( 5جدول )
 12 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1خفا تتخت ميع خ)ب(
 87. 97. 1 1 91. 1 1 1 1 97. 1خ1 تلم ر خدختلع شص

 26. 54. 82. 94. 75. 83. 98. 97. 99. 94. 99.خ1 دختلانشصختلم ر 
 61. 43. 18. 06. 16. 17. 02. 03. 01. 03. 01. 0خفعصف ختلامششم

 12 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1خفا تتخت ميع خ)ب(
 82. 95. 98.خ90. 87. 92. 99. 1 98. 98. 99. 1 تلم ر خدختلع شص
 29. 44. 62. 44. 47. 44. 65. 76. 82. 90. 94. 97. تلم ر خدختلانشص
 53. 51. 36. 46. 40. 48. 34. 24. 16. 08. 05. 03.خفعصف ختلامششم

 12 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1خفا تتخت ميع خ)ج(
 53. 60. 76. 96. 87. 99. 91. 1 93. 95. 98. 99. تلم ر خدختلع شص

                                                           
 فعصدل خفعصف ختلامششمخاصساااتمختلم اخهي:خن ر ختص صا ختلا ش  خدخت ميع ختلع شصخددددخخن ر ختص صا ختلا ش  خدخت ميع ختلانشصخ1



                                        ( سنة18) ( إلى11للفئة العمرية من ) ة مصراتة اختبار الخصائص السيكومترية لمصفوفات ريفن المتتابعة المعيارية في مدين          
               كوثر عبدالرحيم التائب              خالــــــــــد محمد المدني                                                                                 
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 36. 12. 21. 44. 35. 58. 49. 75.خ52. 77. 76. 82. تلم ر خدختلانشص
 17. 48. 55. 52. 52. 41. 42. 25. 41. 18. 22. 17.خفعصف ختلامششم

 12 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1خفا تتخت ميع خ)د(
 31. 50. 94. 93. 95. 96. 98. 98. 96. 99. 96. 1 تلم ر خدختلع شص
 18. 15. 41. 43. 59. 46. 63. 73. 75. 69. 71. 92. تلم ر خدختلانشص
 13. 35. 53. 50. 36. 50. 35. 25. 21. 30. 25. 08.خفعصف ختلامششم

 12 11 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1خفا تتخت ميع خ)هد(
 18. 08. 21. 44. 58. 55. 77. 86. 80. 82. 93. 90. تلم ر خدختلع شص
 08. 06. 10. 08. 06. 13. 14. 16. 16. 28. 25, 46. تلم ر خدختلانشص
 10. 02. 11. 36. 52. 42. 63. 70. 64. 54. 68. 44.خفعصف ختلامششم

 البنية العاملية لمصفوفات ريفن المعيارية  4. 5
هتدددا خهددداتختخليددديةخإىلختص صاددد خع دددصختل دددؤتلختل تادددجمخذلددداتختلر ددد خوتلدددايخيدددمرتخع دددصختلادددصيل:خفدددصخهددديختلرمشددد خخ

 يرشادهخع دصخعشمد خفدعخفايمد خفاد ت  خ درتتوحخبعمدصرهمخادٌنختلعصف ش خالبارصرخفاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري خعمداخ
سددم ؟خولا اشددد خذلددد ختسددااامختلرصتثدددصنختلا  شددد ختلعدددصف يختالساتشددصدخاصسددداااتمخط ياددد ختدلتيندددصتخخ11وخ11

(،خاعدددداخبنخ ختباردددصرخالدددديتش ختلرشصندددصتخل ا  شدددد ختلعدددصف ي،خورالدددداتخ044تألسصسدددش خع دددصخعشمدددد ختلر ددد خ)ن=
خ(.0تلماصاجخدختجلاتولخر مخ)

 تصتاصاشصتختليالرش خلار صتخعشم ختلر  خع صختالبارصر( 6جدول )

المتوسط  المتوسط االحصائيات
 المعدل

االنحراف  المنوال الوسيط
 المعياري

 التفرطح االلتواء

 0.314 0.201- 7.723 43 43 42.81 42.48ختلاشم 

فااصراددصتخ ددات،خوبنخ شمدديختاللادديتاخخ(خبنختدلايسددط،خوتدلايسددطختدلعددال،خوتليسددشط،خوتدلمدديتل،0يق دد ختجلدداولخ)خ
وتلار ط خفاريلاصنخلتيهنمصخ  يراصنخفعختلار ،خوهاتخيشًنخإىلخحتا ختعااتلش ختلايزيجمخلرشصندصتختلر د ،خشلدصخي دم خ

خاصساااتمختلا  ش ختلعصف ي.
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خفاريف ختالر رصطصتختلرشمش خ ميعصتختالبارصرخ(7جدول )
خدخجخبخبخت ميعصتخ

ختالر رصط

خخخ 1خب
خخ 1 **50.خب
خ 1 **45. **39.خج
 1 **52.خ**48. **39.خد
 **40. **45. **32. **32.خهد

 001.:خ**خفعصف ختالر رصطخدتلخعماخف ايىخفيتق 
(خبنخرتشددجمخفعددصفيتختالر رددصطخاددٌنخرلميعددصتختالبارددصرخ شدداةخودتلدد خإتاددصاشصخعمدداخف ددايىخ4يرددٌنختجلدداولخ)

خنش خ يرش ختلا  ش ختلعصف ي.(،خشلصخيشًنخإىلخإفتص001.تلاالل خ)
  شم ختحملادخوا وطختدلعصيم خ(8جدول )

در  خ ف اييختلاالل 
 تحل ي 

ختبارصرخاصر  مت
Bartlett's 

Testخ

ختبارصرخءصيمرخفصي ختلتٌن
Kaiser-Meyer-

Olkin Testخ

ختحملاد
Determinant  تدلؤا 

خ8084. 486.34 14 000.  تلاشم  274.

(خشلدددصخيشدددًنخإىلخ رددديلختالر رصطدددصتخادددٌنخرلميعدددصتخ00001.ادخبءدددربخفدددعخ)(خبنخ شمددد ختحملددد1يق ددد ختجلددداولخ)
(خشلددصخيددالخع ددصخ دديدةختدلعصيمدد خوإفتصنشدد خ50.تالبارددصر،خءمددصخيق دد خبنخ شمدد ختبارددصرخءددصيمرخفددصي ختلتددٌنخبءددربخفددعخ)

ختالعامصدخع صختلعيتف ختدل اا ا خفعختلا  ش ختلعصف ي.خ

 تدلاريف ختلايري خخ(9جدول )
 هـ د ج ب أ المجموعات 

معامل 

 التغاير

 

     694. أ

    625. 226.- ب

   615. 112.- 076.- ح

  630. 183.- 152.- 072.- د

 746. 111.- 183.- 031.- 073.- هـ

معامل 

 االرتباط

     811. أ

    789. 343.- ب

   801. 181.- 116.- ج

  814. 295.- 242.- 109.- د

 834. 162.- 271.- 045.- 102.- هـ

خ
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(،خ1فدعخبديلخف درتخ دشمخفعدصفيتختالر رددصطخوتلاغدصي خادٌنختدلاغدًنتتختلاديري ختلديتردةخدختجلدداولخ)
(خشلددصخيددداعمخبنخاشصندددصتختلر ددد خالدددصحل خ50.يا دد خبنخرتشع دددصخيدددعشر ،خوبنخرتشدددجمختدلعددصفيتختلاي يددد خءدددربخفدددعخ)

خل ا  ش ختلعصف ي.

خ شمختلارصيعختدلر  خخ(12جدول )

ختلعيتف 
خ شمخف اجمختلاشرعصتختدل اا ا خولش تلاشمختأل

ن ر ختلارصيعخخن ر ختلارصيعختجلارختلتصفع
ن ر ختلارصيعخخن ر ختلارصيعختجلارختلتصفعختلرتتءمي

ختلرتتءمي
 53.880% 53.880 % 2.694 53.880 53.880 2.694خ1
Nخخخ 69.166 15.286 7644.خ
خخخ 81.167 12.001 0.600خ6
خخخ 90.696 9.530خ4764.خ0
خخخ 100.000 9.304 4654.خ5

(خبنختلا  شد ختلعدصف يختالساتشدصدخبسدر خعدعختسداايصخعصفد خوتتداخلدهخ دارخءدصفعخ14يرٌنختجلاولخر مخ)
%(خفدعختلاردصيعخدخدر دصتخعشمد ختلر د خ56.114(خف َّ خفدصخن دراهخ)N.010يمياخععختليتتاختلا ش خوا غخ)

تختالبارددصرخسددصذنتخع ددصخهدداتختلعصفدد ختلعددصم،خوبنخ(خبنخرتشددجمخرلميعددص11ع ددصختالبارددصر خويق دد ختجلدداولخر ددمخ)
فااترخ شرعصتخء خرلميع خع صختلعصف ختلعصمخفاريل خ اتخوفااصرا خادٌنخت ميعدصتختخلمدر،خويميداخءد خفم دصخعدعخ

(،خمبدصخفش دصخت ميعد ختألوىلخوتلثصنشد خرغدمخبنخفعدصفيتختلادعيا خوتلامششدمخلعدادخ4.64تحلاختألدىنختدلاريلخل اشدرجمخ)
صخءصنددتخغددًنخفاريل ددد،خو دداعمخهدداهختلماشجدد ختلرمشدد ختلعصف شدد خبتصديدد ختلعصفدد خالبارددصرختدلاددريفصتختدلااصاعدد خفددعخفا تهتدد

تدلعشصري خوفاصخدلصختفرتيهخفاممختدلاشصسخ دينخريردع،خوبءا دهختلعايداخفدعختلارتسدصتخ)ع دصخسدرش ختدلثدصل:خباديخغدصيلخ
خ(.N411 خب شر ،خN4N1ايسصمل،خ  خ صبختهللخوN410وبايخفايرص،خ
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خس صفصتخء خرلميع خع صختلعصف إ( 11جدول )

ختلعصف خت ميعصت
خ7044.خب
خ7584.خب
خ7754.خج
خ7664.خد
خ6614.خهد

 . صدق وثبات المصفوفات المتتابعة المعيارية  5. 5
هتددا ختخليدديتتختلاصلشدد خلإل صادد خع دددصخسددؤتلختلر دد ختخلددصفرختلددايخناددده:خفددصخهدديختخلاددصارتختل دددشتيفرتي خ

خ11يرددعختدلااصاعدد ختدلعشصريدد خعمدداخ يرشاددهخع ددصخعشمدد خفددعخفايمدد خفادد ت  خ ددرتتوحخبعمددصرهمخاددٌنخالبارددصرخفاددريفصتخرخ
سدددم ؟خولا اشددد خذلددد خ دددصمختلرصتثدددصنخاصباردددصرخالددداقختالباردددصرخفدددعخبءثددد خفدددعخ صندددا،ختألول:خفدددعختشددد خخ11و

 صتختلاد ترتت،خوذلد خفدعخبديلخفاصرند خدر دصتخعشمد ختلر د خع دصختالباردصرخإتادصاشصخادارخ تختدصذ دخالديتشاه
وتلثدصين:خفدعختشد خ تييمدهخ)امصاده(خوتباردصرخفدصخإذتخءدصنخيعتدرخحتاش  مختلارتسيخاصعارصرهخزلتصًخ)فعشدصرتً(خفيثي دصً خ

تالفرتتيددصتختألسصسدددش ختلددديخادددينختالباردددصرخدخيددديا ص خءمدددصخ صفدددتخرلميعددد ختلر ددد خار دددرتخثردددصتختالباردددصرخفدددعخ
وإعددصدةختلايرشدد ،خوتالسدداا ترختلدداتب يخاددٌنخفادد تتخبدديلختبارددصرختالسدداا ترختخلددصر يخعددربختلددمفعخاي يادد ختلايرشدد خ

ختالبارصر،خاي يا ختال  صقخ)تلاجصنر(ختلاتب ي.خخخ

 Criterion Validityصدق المحك  1.  5. 5
خدلادددريفصتخريردددعختدلعشصريددد خفدددعخبددديلخفاصرنا دددصخادددار صتختلا ادددش ختلارتسددديخلعشمددد خخ  ختباردددصرخالددداقختحملددد ِّ

ي ددص،خادد خيعدداخفددعخبف دد ختألدلدد خع ددصخالدداقختبارددصرتتخذءددصاختألطرددصلخ(خاصعارصرهددصخزلتددصخفيثN15تلر دد خ)ن=خ
(Kaufman & Lichtenberger, 2002،)خ(1وتجلدداولخر ددمخNخيق دد خفعددصفيتختالر رددصطخاددٌنخدر ددصتخعشمدد خ)

ختلر  خع صختدلاريفصتخوحتاش  مختلارتسي.

ريرددعختدلعشصريدد خخ(خبنخرتشددجمخفعددصفيتختالر رددصطخاددٌنخدر ددصتخعشمدد ختلر دد خع ددصخفاددريفصت1Nيرددٌنختجلدداولخ)
(،خوبنخفعقم دصخفدعخ10ودر صتخحتادش  مختلارتسديخدتلدٌ ختتادصاشصَخعداتخفعصفد ختالر ردصطختخلدصصخاصلرئد ختلعم يد خ)

تشددد خ ًيهتدددصخفعدددصفيتختر ردددصطخفايسدددي ،خشلدددصخيددداعمخالددديتش ختالباردددصرخلاشدددصسختلددداءصا،خءمدددصخييتدددرخدختجلددداولخ
(1Nخخبنخفعصف ختالر رصطخلعشم ختلاءيرخبيدعفخفدعخفعصفد)خ ختالر ردصطخلعشمد ختصندصث،خولعد خذلد خيعديدخإىلخفدصخهديخ
خ
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خ
فيترخدخت امجمختلع يبخاشت خعصمخفعختخنرصضخدخفعاالتختلا اش خلايختلداءيرخفاصرند خاصصندصثخ)ختلردصدريخ

خ(.N411وتلتماي،خ

خفعصفيتختالر رصطخاٌنخدر صتخعشم ختلر  خع صخفاريفصتخريرعختدلعشصري خوحتاش  مختلارتسيخ(12جدول )
ختلعادخفعصف ختالر رصطخخ

 73خ*30.خذءيرختجلمر
خ142خ**53.خإنصث

دددددددد 
ددددددددددددددد

ددددددددددددددد
ددددددددددددددد

ددددددددددددددد
دددددمدد

عددددددددددد
تل

خ

خ65خ**62.خ11
1Nخ30خ**39.خ
خ27 **69.خ16
خ28خ**55.خ10
خ26خ**54.خ15
خ19 24.خ10
خ64خ*36.خ14
خ16خ*56.خ11

 N15 **48.ختلعشم ختلت ش 
 01.فعصف ختالر رصطخدتلخعماخف اييخ خ**خ=خخ05.:خخ*خ=خفعصف ختالر رصطخدتلخعماخف اييخفيتق 

  Construct Validity: (صدق التكوين )البنائي 2.  5. 5
صتخذتتختسااامختلرصتثصنخبءث خفعخط يا خلر رتختلااقختلرمصايخليبارصرخوفاىخخت رصقخناصاجهخفدجمختألداشد

ختلعي  خنع ي صخدختلرا تتختلاصلش .

ختمايز العمرخ1.خ2.  5. 5

إىلخ Kaufman & Lichtenberger, 2002)؛خ Raven, 2000 شًنخبداشصتخع مختلمررخ)ع صخسدرش ختدلثدصل:
هختلدايخيردرتضخبندخ-بنخف اييصتختلاءصاخ مدتدخفجمختلعم خدخف ت  ختليريل خوتدل تها ،خذلات،خإذتختسدايصعختالباردصرخ

تلامششددمخاددٌنخت ميعددصتختلعم يدد ختدلاا ردد ،خشنتددعختلادديلخإنخهدداتختالبارددصرخشن دد خالددا صخامصاشددص،خألنخخ-ياددشرختلدداءصا
خناصاجدددددددددددددددددددددددددددهخ يتفادددددددددددددددددددددددددددتخفدددددددددددددددددددددددددددجمختألداشدددددددددددددددددددددددددددصتخذتتختلعي ددددددددددددددددددددددددددد ،خوالباردددددددددددددددددددددددددددصرختلامدددددددددددددددددددددددددددصيمختلعمددددددددددددددددددددددددددد يخ

خ
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خ
عشددصريخلعشمدد ختلر دد خالبارددصرختدلاددريفصتختدلااصاعدد ختدلعشصريدد خ ددصمختلرصتثددصنخحب ددصبختدلايسددطختحل ددصيبخوتالحندد ت ختدل

خ(.16(خوفاصخدلاغًنيختجلمرخوختلعم خورالاتختلرشصنصتخدختجلاولخر مخ)044)ن=خ

ختدلايسطخوتالحن ت ختدلعشصريخلعشم ختلر  خوفاصخدلاغًنيختلعم خوتجلمرخخ(13جدول )
  العينة الكلية   إناث   ذكور  

 ع م ن ع م ن ع م ن العمر
 8.355 35 35 7.970 38 20 7.641 32 15خ11
1N 20 35 6.754 23 41 8.316 43 38 7.986 
16 34 40 6.336 26 44 7.534 60 42 7.077 
10 23 45 6.186 25 46 5.360 48 45 5.721 
15 31 40 9.055 29 46 5.647 60 43 8.287 
10 31 43 6.531 28 44 5.224 59 44 5.902 
14 32 46 5.610 26 44 6.672 58 45 6.158 
 7.999 45 37 8.563 43 23 6.462 47 14خ11
 7.723 42 400 7.217 44 200 8.096 42 200 ء ش 

خ=ختالحن ت ختدلعشصري،خخنخ=ختلعادخ:خمخ=ختدلايسطختحل صيب،خخعفيتق 

(خبنخفايسطختلاءصاخل مجميعصتختلعم ي خل عشم ختلت ش خاشت خعصمخيدمدتدخفدجمختلعمد خ16ييترخفعختجلاولخ)
يَّدد دخل دداءصاخلدداىختألطردددصلخوتدلدد تهاٌن،خءمددصخييتددرخبنخهدداهختلميددصدةخوتيدد  خدخعشمددد خشلددصخيدداعمخف يددش ختلممدديختدل

(خبنختلاردصيعخدخدر ددصتخ16تلداءيرخبءثد خفم دصخاددٌنخت ميعدصتختلعم يد خلعشمدد ختصندصث،خءمدصخييتدرخفددعختجلداولخ)
تل د وريخبوالًختباردصرختلاءيرخسلا فخععختلارصيعخدخدر صتختالنصثخدخفعقمخت ميعدصتختلعم يد ،خوذلداتخفإندهخفدعخ

جتددصنرختلارددصيعخاددٌنخت ميعددصتختلعم يدد خلا ايدداخإفتصنشدد ختسدداااتمختصتاددصاختلرددصرتفرتي،خولا اشدد خذلدد ختسددااامخ
(،ختلايخبظ د خعدامخو ديدخفد وقخدتلد خإتادصاشصخدخ ردصيعخت ميعدصتختلعم يد خلدايخ(Levenتبارصرخلشرعخختلرصتثصن

،خ(F (7, 192) = 1.977, p = .060)وءال خلعشمد ختلداءيرخ،خ(F (7, 192) = 1.696, p = .112عشم ختصنصثخ)
اصسدداااتمخبسدد يبخحت شدد ختلارددصيعخبتدصديختالجتددصهخل ماصرندد خاددٌنخدر ددصتخت ميعددصتختلعم يدد ،خخختألفد ختلددايخي ددم 

خ(.10ورالاتخناصاجهخدختجلاولخر مخ)تلرصتثصنخوهاتخفصخ صمخاهخ

  



                                        ( سنة18) ( إلى11للفئة العمرية من ) ة مصراتة اختبار الخصائص السيكومترية لمصفوفات ريفن المتتابعة المعيارية في مدين          
               كوثر عبدالرحيم التائب              خالــــــــــد محمد المدني                                                                                 
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خاٌنخت ميعصتختلعم ي خوفاصخدلاغًنختجلمررصرخدالل ختلر وقخحت ش ختلارصيعخبتصديختالجتصهخالباخخ(14جدول )

 F فايسطختدل اعصتخدر  ختحل ي خرلميعختدل اعصتخفاارختلارصيعخ
تلاالل خ

تالتاصاش خ
P 

تجمخ
ختلاأثًن
d 

خذءير
 562.215 7 3935.503خاٌنخت ميعصت

11.851 
خ434. 000.   47.440 192 9108.452خدتب خت ميعصت

خ 199 13043.955ختلت ي

خإنصث
 167.237 7 1170.661خاٌنخت ميعصت

 0.12خ002. 3.493
خ  47.881 192 9193.094خدتب خت ميعصت

خ 199 10363.755ختلت ي

(خادٌنخت ميعدصتختلعم يد خلعشمد ختلداءير،خ001.(خو يدخف وقخدتل ختتاصاشصخعماخف ايىخ)10يق  ختجلاولخ)
%(خفدعختلاردصيعخدخخ64 شدًنخإىلخبنخفدصخن دراهخ)خ،(d =0.43,2 = 0.30ءردًنخ)وهاهختلر وقخذتتختجمخبث خخ

خفد وقخ(خو ديد10تلار صتخاٌنخت ميعصتختلعم ي خيعيدخإىلختلر وقخاشم صخدخدر  ختلداءصا،خءمدصخيق د ختجلداولخ)
مخبثدد خ(خاددٌنخت ميعددصتختلعم يدد خلعشمدد ختصنددصث،خوهدداهختلردد وقخذتتختجدد01.ذتتخداللدد ختتاددصاشصخعمدداخف ددايىخ)

%(خفعختلارصيعخدختلار صتخاٌنخت ميعدصتختلعم يد خ11،خ شًنخإىلخفصخن راهخ) (d =0.12,2= 0.11الغًنخ)
خلعشم ختصنصثخيعيدخإىلختلر وقخاشم صخدخدر  ختلاءصا.

تباردددددصرخ شددددديءيخختلرصتثدددددصنولا ايددددداخبيختلرددددد وقخادددددٌنخت ميعدددددصتختلعم يددددد خ تدددددينخدتلددددد خإتادددددصاشص،ختسدددددااامخ
((Tukey HSD testخ(ل ماصرنددصتختلرعايد خPost Hoc testsخل ماصرندد خاددٌنخت ميعددصتختلعم يدد خوفاددصخدلاغددًنخ،)

 (.10(خخوتلعشم ختلت ش خ) اولخ15تجلمرخ) اولخ
(خياردٌنخبنختلرد وقخذتتختلااللد ختصتادصاش خدخعشمد ختصندصثخهديخادٌنخت ميعد ختلعم يد خ15وار رتختجلداولخ)

الخيي دداخفدد وقخدتلدد خاددٌنخاددص يختألعمددصر،خبفددصخدخعشمدد ختلدداءير،خ(خسددم ،خوخ15وخ10(خسددم خوخءدد خفددعختلعمدد خ)11)
خ16وخ1Nعددداتختلرددد قخادددٌنخخ-(خسدددم خوادددص يخت ميعدددصتختلعم يددد خ1Nوخ11فدددإنخفايسدددطختلرددد وقخادددٌنخرلمددديعيخ)

دتلختتاصاشصخلاصحلخت ميعصتختألءدربخسدمصً،خءدال خيردٌنختجلداولخبنخفايسدطختلرد وقخادٌنخبدتاخت مديعاٌنخخ-سم 
خ14(خفددعخ  دد خببددد ىخدتلدد خإتاددصاشصخلاددصحلخت ميعدد ختلعم يددد خ)11وخ14(خفددعخ  دد خو)10وخخ15تلعمدد ياٌنخ)

خ(.خخ11و
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تلاالل ختصتاصاش خدلايسطختلر وقخاٌنخت ميعصتختلعم ي خع صختبارصرخفاريفصتخ( 15جدول )
خريرعختدلعشصريخخوفاصخدلاغًنختجلمر

 
 العينة

   اإلناث   
 18 17 16 15 14 13 12 11 العمر

 5.1 5.9 5.9 *8.4 *7.6 5.9 2.6  11خ
 1N 3.7  3.4 5.07 5.8 3.4 3.4 2.6خ
 0.79 0.00 0.00 2.4 1.72  4.8 *8.5 16خ

 2.5 1.7 1.7 0.73  4.7 *9.5 *13.2 10ختلاءير
 3.2 2.4 2.4  5.3 0.59 4.1 *7.9 15خ
 0.79 0.00  3.9 1.5 3.3 *8.1 *11.8 10خ
 0.79  2.8 *6.6 1.3 *6.04 *10.8 *14.5 14خ
  1.1 3.8 *7.7 2.4 *7.1 *11.9 *15.6 18خ

(خبندهخ10ويا  ختجتصهختلر وقخفعخبديلختدلاصرند خادٌنخفايسديصتختلرد وقخل عشمد ختلت شد ،ختشد خيردٌنختجلداولخ)
(خوشنتددددعخبنخي ددددمخبي ددددصخ1N،خ11تألعمددددصرخ)شنتددددعخ ا ددددشمخعشمدددد ختلر دددد خإىلخ  ددددمٌن،خيا ددددمعختلا ددددمختألولخ

رغمخعدامخو ديدخفد وقخدتلد خاشم دصخوادٌنخت ميعدصتختألءدربخسدمص،خخغدًنخبنخفايسدطختلرد وقخ(خ16ت ميع ختلعم ي خ)
(خبءدددربخفدددعختلرددد وقخفشمدددصخادددٌنخادددص يخت ميعدددصت،خوي دددمختلا دددمختلثدددصينخ11،خ14،خ10اشم دددصخوادددٌنخت ميعدددصتخ)

( خ1(خسم ،خو ا  خهاهختلرد وقخادٌنخت ميعدصتختلعم يد خدختلشدت خر دمخ)11،خ14،خ10،خ15،خ10تألعمصرخ)
خ.خخو اعمخهاهختلر وقختلااقختلرمصايخالبارصرخفاريفصتخريرعختدلااصاع ختدلعشصري 

تلاالل ختصتاصاش خدلايسطختلر وقخاٌنخت ميعصتختلعم ي خع صخفاريفصتخريرعختدلعشصري خخخ(16جدول رقم )
خل عشم ختلت ش 

خ14خ10خ15خ10خ16خ1Nخ11 العمر
12 -2.87       
16 -6.50** -3.63      

10 
-

9.998** -7.12** -3.50     

15 -7.57** -4.70* -1.07 2.43    
10 -8.38** -5.51** -1.88 1.62 -.81   
14 -9.89** -7.02** -3.39 0.11 -2.32 -1.51  
18 -9.42** -6.54** -2.91 0.58 -1.85 -1.04 0.48 
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خ  :Group Differencesلفروق بين المجموعات تخ2.خ2.  5. 5

ع صخإا تزختلرد وقخادٌنخفدعخيتدينخبدتعهدمخعصلشدصخوادٌنخهاهختخلييةخخإىلختبارصرخ ارةختدلاريفصتختدلااصاع خهتا خ
فدددددعخيتدددددينخبدتعهدددددمخفمار دددددص،خو عادددددربخهددددداهختلي ياددددد خفدددددعخبءثددددد ختليددددد قختسددددداااتفصخدخامدددددصاخوتباردددددصرخالددددديتش خ

ت مديعاٌنخخذلد خاأسد يب،خو داخ ختلا اد خفدعخ(Anastasi & Urbina, 1997)تالباردصرتتخوتدلادصيشرختلمر دش خ
تدلاي فاٌن،خو خت صبختدلايسدطخوتالحند ت ختدلعشدصريخلتد خفدعخت ميعد ختلع شدصخوتلدانشص،خءمدصخ ختباردصرختلرد وقخادٌنخ

خ(.14تدلايسيصتخاصساااتمختالبارصرختلاصايخورالاتختلماصاجخدختجلاولخر مخ)

خت ميعد ختلدانشص،خوتلرد وقخاشم مدصخدتلد خ(خبنخفايسطختلار صتخل مجميع ختلع شصخبءربخفمهخد14يرٌنختجلاولخ)
(خلتدد خفددعخعشمدد ختلدداءيرخوتصنددصث،خوتلعشمدد ختلت شدد ،خوتلردد وقخاددٌنخت مدديعاٌنخخ01.إتاددصاشصخعمدداخف ددايىختلااللدد خ)

%(خفدددددعختلاردددددصيعخدخدر دددددصتخ15ءردددددًنةخ ددددداتً،خوبنخفدددددصخن دددددراهخ)خ-(dءمدددددصخ دددددالخع ش دددددصخفعدددددصفيتخءددددديهعخ)خخ-
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[224] 
 

ندصث،ختلت شد (خ عديدخإىلختلرد وقخاشم مدصخدختلادارةختلعا شد ختلعصفدد خت مديعاٌنخلعشمدصتختلر د خ)ذءدير،خإ
خءصا(ختليخياش  صختالبارصر،ختألف ختلايخياعمختلااقختلرمصايخدلاريفصتخريرعختدلعشصري .)تلاخ

تدلايسطخوتالحن ت ختدلعشصريخل مجميعاٌنختلي فشاٌنخع صختبارصرخفاريفصتخريرعختدلعشصريخخخخ(17جدول رقم )
ختجلمروفاصخدلاغًنخ

(خبنخفايسطختلار صتخل مجميع ختلع شصخبءربخفمهخدخت ميعد ختلدانشص،خوتلرد وقخاشم مدصخدتلد خ14يرٌنختجلاولخ)
(خلتدد خفددعخعشمدد ختلدداءيرخوتصنددصث،خوتلعشمدد ختلت شدد ،خوتلردد وقخاددٌنخت مدديعاٌنخخ01.إتاددصاشصخعمدداخف ددايىختلااللدد خ)

%(خفدددددعختلاردددددصيعخدخدر دددددصتخ15ءردددددًنةخ ددددداتً،خوبنخفدددددصخن دددددراهخ)خ-(dعخ)ءمدددددصخ دددددالخع ش دددددصخفعدددددصفيتخءددددديهخخ-
ءصا(ختلديخت ميعاٌنخلعشمصتختلر  خ)ذءير،خإنصث،ختلت ش (خ عيدخإىلختلر وقخاشم مصخدختلادارةختلعا شد ختلعصفد خ)تلداخ

خياش  صختالبارصر،ختألف ختلايخياعمختلااقختلرمصايخدلاريفصتخريرعختدلعشصري .

خInternal Consistencyخخق الداخلياالتسا  3. 2.  5. 5

هتدددا خهددداهختلي ياددد خإىلختص صاددد خعدددعختل دددؤتلختلادددصيل:خإىلخبيخفددداىخ ادددشرخءددد خفاددد ةختلعصفددد ختلدددايخ اش دددهخ
تلرادد تتختألبدد ى؟خوخيددالختال  ددصقختلدداتب يخع ددصخبنخرتشددجمخفادد تتختدلاشددصسخ اددشرخفقددصه خنرددرختدلر دديمختلددايخ

تال  صقختلاتب يخفؤا تًخع صختلااقختلرمصايخليباردصر،خاصصيدصف خ اش هختلار  ختلت ش خل ماشصسخبوختلرعا،خويعاخ
 خو ختلا ادد خفددعخذلدد خايدد يااٌن،ختألوىل:خ(Anastasi & Urbina, 1997)إىلخبنددهخيعدداخفؤادد تًخع ددصختلثرددصتخ

ت ددصبخفعصفدد خختالر رددصطخاددٌنخفادد تتختالبارددصرخوتلار دد ختلت شدد خليبارددصر،خوهدديخفددصخ خ ييددش هخدخفادد ةخسدددصاا خ
(خعمدداختحلدداي خعددعختلاددارةختلامششميدد خل رادد تتخاصسدداااتمختالر رددصطختدلادد  ،ختشدد خاددٌنخ1.خ6.خ5لرادد ة:خ)بنقدد خت

(خبنخرتشدجمختلراد تتختر ريدتخاشدت خفي داخفدجمختلار د ختلت شد خ40تلا  ش ختصتاصايختدل اليدخدختجلاولخر دمخ)
مدديعختلت دديخلرادد تتخ%(خفددعخت 1(خفادد تتخ شددت خن ددر خ)14عدداتخ)خ-ل ماشددصس،خوبنخرتشددجمخفعددصفيتختالر رددصطخ

خ
ختدلاغًن

 Effectتجمختلاأثًنخختالبارصرختلاصايخت ميع ختلانشصخت ميع ختلع شص
sizeخ

تالحن ت خختدلايسطختلعاد
ختدلعشصري

تالحن ت خختدلايسطختلعاد
ختدلعشصري

در  خ t شم خ
 d rختحل ي 

 27.87a 102.80 4.777 .92* 4.85 32.15 67 2.42 51.41 44خذءير
 19.68a 49.04 4.654 .92* 5.59 32.71 41 2.33 50.83 64خإنصث
تلت 
 34.48a 151.16 4.718 .92* 5.12 32.36 108 2.38 51.11 108خي 

ااالخفعختالبارصرخخWelch t testإىلخبنختلارصيعخدخت ميعاٌنخغًنخفاجصنر،خو ختساااتمختبارصرخولاشخخa:خ شًنخفيتق 
خخ=خفعصف خاًنسينr (،خ(Cohen'sفعصف خءيهعخخخ=   d؛  P <.001 تلاصايختلعصدي خ*
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(،خوهدددديختلرادددد تتختألوىلخ05.ءصنددددتخفعددددصفيتختر رصط ددددصخدتلدددد خإتاددددصاشصخعمدددداخف ددددايىخ)خخ-تالبارددددصرخ
تل دد يل خدخت ميعدد ختألوىل،خوتلرادد تتختألبددًنةخادداياةختلاددعيا خدخت ميعدد ختل تاعدد خوتخلصف دد ،خءمددصخاددٌنخخادداياة

فاددد تتختالباردددصرخفعدددصفيتختر رصط دددصخذتتخ%(خفدددعخ06(خفاددد ةخخ شدددت خفدددصخن دددراهخ)61(خبنخ)40تجلددداولخر دددمخ)
خ(خفا تتخذتتختجمخبث خالغًنخ ات.5(خفا تتخذتتختجمخبث خالغًن،خ)4تجمخبث خفايسط،خو)

تلي يا ختلثصنش ختليخ خهبصخت صبختال  دصقختلداتب يخليباردصرخهديختالر ردصطخادٌنخرلميعدصتختالباردصرخوتلار د خ
خ(.11تلت ش خليبارصر،خوهيختدل اليدةخدختجلاولخر مخ)

ختالر رصطخاٌنخرلميعصتختالبارصرخوتلار  ختلت ش خليبارصرخخ(18جدول رقم )
خت ميع خدخت ميع خجخت ميع خبخت ميع خبختلار  ختلت ش خ

     **41.خت ميع خب
    **48. **66. ت ميع خب
   **48. **37. **72. ت ميع خج
  **55. **52. **37. **72. ت ميع خد

 **40. **46. **32. **32. **69.خميع خهدت 
 001.،خخخ**خ=خفعصف ختالر رصطخدتلخعماخف ايىختلاالل خ044:خخخن=خفيتق 

(خبنخرتشدددجمخفعددددصفيتختالر رددددصطخادددٌنخرلميعددددصتختالبارددددصرخوتلار ددد ختلت شدددد خوءددددال خ11يق ددد ختجلدددداولخر ددددمخ)
(،خوبنختر رددصطخ001.اشصخعمدداخف ددايىخ)فعددصفيتختالر رددصطخفشمددصخاددٌنخب ددمتاختالبارددصرخهدديخفعددصفيتخدتلدد ختتاددص

اصلار دددد ختلت شدددد خذتتختجددددمخبثدددد خءرددددًن،خوبنختر رصطددددصتخرلميعددددصتخخخ-عدددداتخت ميعدددد خبخ–رتشددددجمخب ددددمتاختالبارددددصرخ
تالبارددصرخفشمددصخاشم ددصخذتتختجددمخبثدد خفايسددطخعدداتختر رددصطخت ميعدد خختل تاعدد خ)د(خاتدد خفددعخت ميعدد ختلثصنشدد خ)ب(خ

تال  ددصقختلدداتب يخلرادد تتختالبارددصر،خوءيهنددصخ شددرتكخرتشع ددصخدخ شددصسخعصفدد خخوتلثصلثدد خ)ج(،خو دداعمخهدداهختلماددصاج
وتتاخوهيختلاارةختلعا ش ختلعصف خءمصختفدرتضخفادممختالباردصر،خوءمدصخبءا دهخنادصاجخهداتختلر د خعمداختباردصرختلرمشد خ

عايدداخفددعختلارتسددصتختلرمشدد ختلعصف شدد خدلاددريفصتخريرددعختدلعشصريدد (،خوبءا ددهختلخ0.خ5تلعصف شدد خليبارددصرخ)بنقدد ختلرادد ة:خ
وتلع اشد خخخ Alshahomee & Lynn, 2010) ،خوخخN441تلغمدصري،ختحمل شد خفم دصخ)ع دصخسدرش ختدلثدصل:خختل دصاا 

،خشلدددصخيددداعمخالددداقخ(N4N1ايسدددصمل،خ  خ دددصبختهلل،خوN410ع دددصخسدددرش ختدلثدددصل:خباددديخغدددصيلخوخباددديخفاددديرص،خ)
ختالبارصرخفعختش خ تييمه.
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 المعيارية ثبات اختبار مصفوفات ريفن 3. 5. 5
 ختباردددصرخثردددصتختدلادددريفصتخفدددعختشددد ختسددداا ترهصختخلدددصر يخعدددربختلدددمفعخاأسددد يبختلايرشددد خوإعدددصدةختلايرشددد ،خ

(خخ4N،خخإنددددصثخ=خ05(خطصلرددددصخوطصلردددد خ)خذءدددديرخ=خ114وارصالدددد خزفددددينخثيثدددد خبسددددصاشجم،خويددددمتخعشمدددد ختلثرددددصتخ)
وهدديخفعصفدد ختر رددصطخءرددًنخدتلخخ((86.خ(،خوا ددغخفعصفدد ختالر رددصطخاددٌنختلايرشاددٌن11وخخ11 ددرتتوحخبعمددصرهمخاددٌنخ)

(،خءمددصخ ختبارددصرخثرددصتختدلاددريفصتخفددعختشدد ختسدداا ترهصختلدداتب يخاددٌنخ001.تتاددصاشصخعمدداخف ددايىختلااللدد خ)
(خاصسددداااتمخفعصفددد خبلردددصخخء ونردددصخختلدددايخيعددداخفدددعخبءثددد ختألسدددصلشاخ044تلراددد تتخل عشمددد ختلت شددد خل ر ددد خ)ن=خ

يسددطختلعدددصمخلثرددصتختدلاشدددصسختدلمتددعختحلادديلخع شدددهخجبمشددجمختليددد قختسدداااتفصخدختلر دديثختلمر دددش ،خويشددًنخإىلختدلا
،خوا دغخفعصفد خبلردصخء ونردصخخالباردصرخثردصتختدلادريفصتخ(Anastasi & Urbina, 1997)تدلمتمد خل اجماد ختلمادرش خ

خ،خوهيخفعصف خثرصتخءرًنخياعمخختلثا خدختساااتمختدلاريفصتخلاشصسختلاءصا.(87.)تدلعشصري خ

 ت. الخالصة والتوصيا6
يعدداختبارددصرخفاددريفصتخريرددعختدلااصاعدد ختدلعشصريدد خفددعخبادد  خوبف دد ختبارددصرتتختلدداءصاختلدديخ اددشرختلاددارةختلعا شدد خ
تلعصفدد خل ردد دخدونخ ددأثًنخل غدد خبوخبيخفددعختلعيتفدد ختلثاصفشدد ،خوالخزناددصجخإىلخ ددارياخبوخبددربةخطيي دد خلايرشادده،خوألذنشدد خ

اشدد خهبددا خ امشمدده،خوتبارددصرخالدديتشاهخلاشددصسختلدداءصا،خرغددمختالبارددصر،خب  يددتختلعايدداخفددعختلارتسددصتختلعصدلشدد خوتلع خ
خ-ت دداخع ددمخرلميعدد ختلر دد –ذلدد ،خفددإنختلارتسددصتختلدديخب  يددتخدخت امددجمختل شدديبخ  ش دد خ ددات،خوالخ اجددصوزخ

ثيث خدرتسصتخب  يتخرتشع صخدخفايم ختلرش صا،خذلات،خعم تخرلميع ختلر  خع دصختباردصرخالديتش خفادريفصتخ
(خطصلددداخوطصلرددد خفدددعخف ت ددد ختلاع دددشمختألسصسددديخ044ايمددد خفاددد ت  خ،خويدددمتخعشمددد ختلر ددد خ)ريردددعختدلعشصريددد خدخف

(خسددم ،خب ددصايتخرتشعددصخع ددصختالبارددصرخبدديلختلماددفختألولخفددعخ11وخ11وتلثددصنيي،خ  توتددتخبعمددصرهمخفددصخاددٌنخ)
خ(،خو يال ختلرصتثصنخإىلخبراجمخناصاجخبسصسش :N4NNتلعصمخ)

دتاخطدديبخفايمدد خفادد ت  خوطدديبخفايمدد ختلرش ددصاخفددعختلرئدد ختلعم يدد خ،خبنخهمددصكخفدد وقخدتلدد خإتاددصاشصخاددٌنخبتألوىل
(خN410(خسددم خع ددصخفاددريفصتخريرددعختدلعشصريدد ،خو اردد خهدداهختلماشجدد خفددجمخفددصخ يالدد خإلشددهختدلدداينخ)14-خ11)

(خسدددم خع دددصخفادددريفصتخريردددعخ11-0فدددعخو ددديدخفددد وقخدتلددد ختتادددصاشصخادددٌنخ يفشددداختدلدددايماٌنخل رئددد ختلعم يددد خ)
ياعمخي ورةختبارصرخاليتش ختالبارصرتتخوتدلادصيشرختلمر دش خوتلعا شد خدخت امعدصتختحمل شد خختدل ين ،ختألف ختلاي

 ر ختساااتف ص،خوءال خياعمخي ورةختبارصرخفاىختالباي خبوختلاشصاهخاٌنخبدتاخعشمدصتخت امدجمختحمل ديخفدجمخ
تالبارددصرختالالدد يخوت امددجمخبدتاخعشمددصتخ امددٌنختالبارددصرخدخاشئاددهختألالدد ش ،ختددكخلدديخءددصنخهمددصكخ شددصاهخاددٌنخاشئدد خ

خ(.خخخ11N،خص.خN410تحمل يختدل تدخ يرش ختالبارصرخفشهخ)تدلاين،خ
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خ

:خرغددمخو دديدخعدددادخفددعخفادد تتختبارددصرختدلادددريفصتختدلااصاعدد ختدلعشصريدد خحتاددصجخإىلخإعدددصدةخ   شددا،خفددإنخفاددد تتختلثصنشدد 
تلراد تتختألوىلخفدعخت ميعدد ختالباردصرخفاار د ختلاددعيا ،خوفعقم دصخفاد تتخذتتخفعصفدد خدتششدمخفارديلخاصسدداثمصاخ

تألوىلخوتلثصنشدد خوهدديخفادد تتخ اريرشددد خسدد   خ دداتً،خواصسددداثمصاختلرادد تتختألبددًنةخفدددعخت ميعددصتختلثيثدد ختألبدددًنةخ
ختألءث خالعيا ،خوهيخي وري خلامششمختألف تدخذويختلاارتتختلعا ش ختلعصلش خ اتً.

تدصديُّختلعصفد ،خوبنخرتشدجمخرلميعدصتختالباردصرخسدصذنتختلثصلث :خبظ  ختلا  ش ختلعصف يختالساتشصد،خبنختالبارصرخب
ع صخهاتختلعصف ختلعصم،خشلصخياعمختفدرتتضخفادممختدلاشدصسخ دينخريردعختديلخ دارةختدلادريفصتختدلااصاعد ختدلعشصريد خ

ختلعصف ختلعصمخل اءصاخءمصخت رتتهخسرًنفصن.خ-واشت خنايخ-ع صخبنخ اشر

ب(ختر رصطدهخمب د ختلا ادش ختلارتسدي،خب(خ ار دهخع ددصخختل تاعد :خبظ د ختالباردصرخفؤاد تتخالداقخعصلشد خفددعختشد 
تلامششمخاٌنخت ميعصتختلعم ي خلعشم ختلر  ،خج(خ ار هخع صختلامششمخاشت خوتي خادٌنخت مديعاٌنختليد فشاٌن،خ
د(ختال  ددصقختلدداتب يخاددٌنخفا ت ددهخواددٌنخرلميعددصتختالبارددصر خءمددصخبظ دد ختالبارددصرخفؤادد تتخثرددصتخعصلشدد خسدديتاخ

خ(.87.(خبوخاصساااتمخفعصف خبلرصخء ونرصخخ)86.وإعصدةختلايرش خ)اأس يبختلايرش خ

ونقدد تخألنخعشمدد ختلر دد خ تينددتخفددعخطدديبخبسددييصاخفاددط،خوتشدد خبنختبارددصرخفاددريفصتخريرددعختدلعشصريدد خغددًنخ
اأذنشدددد خإ ددد تاخدرتسددد خ تمش شددد خ  ددددمخعشمددد خفدددعخذويختصعص دددد خختلرصتثدددصنلرقددديخوفا ددد رخفدددعخ ددددأثًنختل غددد ،خييالددديخ

رخاليتشاهخذلاهختلرئ ،خوفاصرن خناصاج صخفجمخنادصاجختلارتسدصتختلديخيدمتخعشمدصتخفدعختألسدييصا،خختل معش ،خالبارص
اددإ  تاخدرتسدد خ  ددمخعشمدد خبءددربختجمددصخفددعخعشمدد خهدداتختلر دد خفددعخفايمدد خفادد ت  خهبددا خختلرصتثددصنءمددصخييالدديخ

ال خييالددديختاددااصقخفعددصيًنخزل شددد خليبارددصر،خ عددٌنخف دددااافيختالبارددصرخع دددصختحلتددمخع ددصخبدتاختدلر يالدددٌن،خءدد
تلرصتثدصنخاددإ  تاخحبديثخفشددصهب خذلداتختلر دد خ  دمخعشمددصتخفددعخفدانخببدد ىخوفاصرند ختلماددصاجخدلع فد ختفتصنشدد خ يتشدداخ

ختدلعصيًنخذلاهختدلان.خ
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Abstract 

Standard Progressive Matrices (SPM) is the Most widely used test  
of Intelligence in many countries, and therefore the present study 
examined the psychometric property of the (SPM) among a Libyan 
student population from Misurata city. The sample consisted of 400 
children (200 males and 200 females) aged from 11 to 18 years. The 
exploratory factor analysis showed a strong general factor, and all test 
groups contributed to this factor, and no significant additional factors. 
The results also showed acceptable item difficulty and item 
discrimination coefficients, and confirmed the Validity of SPM. 
Moreover, the test-retest and Cronbach’s alpha reliability values of 
the SPM were acceptable and robust.  
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