
 
      2023 يناير( 1العدد ) (7)اجمللد                                                             جملة املنتدى األكادميي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 

[97] 
 

 
 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة معايري مصفوفات ريفن املتتابعة املعيارية يف

 

            *د حممد املدينــــــــــخال  
  2022. 10. 23:  بتاريخ نشر                      2022. 9. 15تاريخ: قبل ب               2022. 8. 12تاريخ: استلم ب

 
  امللخص:

( طالبا 750يهدف هذه البحث إىل تقنني اختبار مصفوفات ريفن املتتابعة املعيارية على عينة ليبية بلغت )
( سنة، من 18-16وطالبة من مرحليت التعليم األساسي والثانوي من مدينة مصراتة، ترتاوح أعمارهم بني )

خالل اختبار اخلصائص السيكومرتية لالختبار على عينة التقنني، واشتقاق معايري حملية إلعداد أداة مقننة 
وقد وفر البحث احلايل مؤشرات جيدة  ؛لقياس الذكاء غري اللفظي،  تكون صاحلة للتطبيق يف اجملتمع احمللي

لصدق املقياس وثباته من خالل اختبار الصدق البنائي بثالثة طرق: الفروق بني اجملموعات الطرفية، االتساق 
ابستخدام معادلة ألفا  لالختبار  وكذلك من خالل اختبار ثبات االتساق الداخلي ؛الداخلي، والصدق العاملي

يل اإلحصائي ألداء عينة البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا ملتغري وأظهر نتائج التحل كرونباخ؛
اجلنس، ووجود فروق دالة وفقا ملتغري العمر، ُحددت بناًء على هذه النتائج اجملموعات املعيارية للتقنني وفقا 

ات مئينية، مت حولت ملتغري العمر، ومت اشتقاق معايري األداء بتحويل الدرجات اخلام على االختبار إىل درج
( 100املئينيات اىل درجات معيارية )زائية(، وحولت الدرجات املعيارية إىل نسب ذكاء احنرافية متوسطها )

 نتائج البحث، يوَصى ابستخدام االختبار يف مدينة مصراتة.ضوء (، ويف 15واحنرافها املعياري )

 

 

 

                                                           

 khalidelmadani@misuratau.edu.lyاملشارك جامعة مصراتة،  والتقومي النفسيالقياس  أستاذ *



 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة ملعيارية يفمعايري مصفوفات ريفن املتتابعة ا          
               خالــــــــــد حممد املدين                                                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                 0772 2710 -446× (Print) 
[98] 

 

 . املقدمة1
 ابهتمام واسع من قبل الباحثني من علماء النفسلعقلية حظي موضوع اختبارات الذكاء والقدرات ا   

املستوايت العقلية واألدائية  ، وحتديديف دراسة الفروق بني األفراد يف ذكائهم وقدراهتم العقليةلدورها األساسي 
كأحد األدوات الرئيسية يف اكتشاف املوهوبني وأطفال التأخر العقلي، واستخدامها  الراهنة واملستقبلية لألفراد، 

ظهرت عدة أنواع من اختبارات الذكاء، منها اختبارات ؛ وألمهية هذا النوع من القياس، وذوي صعوابت التعلم
echsler W) وكسلر املتعددة واختبارات ،Scale (Binet (مقياس بينيهالذكاء الفردية اللفظية وغري اللفظية مثل 

Intelligence Scales )، ا ألفاختبار اجليش  واختبارات الذكاء اجلماعية اللفظية مثل ((Army Alpha ، وغري
  .Beta Test)) بيتااللفظية مثل اختبار 

اجلماعية من سهولة إجراءات التطبيقق، واتسقاع ح قم العينقات القيت نكقن أن وِلما تتميز به اختبارات الذكاء 
اختبقار  ، ومقن أكثقر هقذه االختبقارات انتشقارا انتشر استخدامها على نطاق واسقعتطبق عليها هذه االختبارات، 

 ,Rushto  & Čvorović)اُسُتخدم يف أكثر من ألف دراسة حول العقا   ذيمصفوفات ريفن املتتابعة املعيارية ال

صدق وثبات عاليني، وحترره ثقافياً ولغوايً، وسهولة يف التطبيق، وصالحيته لقياس ذكقاء  من تميز به يملا ( 2009
( General intelligence)األميقني والصقم وضقعاف اللغقة وغريهقا، وققد صقمم هقذا االختبقار لقيقاس القذكاء العقام 

 (.3ص.  ،2006)العطوي، (، Spearmen)كما اقرتحه سبريمان 

واختبار صالحيته لالستخدام يف  ه،بتقنين العرب وألمهية اختبار مصفوفات ريفن املعيارية اهتم الباحثون
( بدراسة هتدف إىل تقنني اختبار مصفوفات ريفن 2006، حيث قام العطوي )الدول العربيةالعديد من 

( طالًبا 1339عينة الدراسة ) تودية، وضم( سنة يف البيئة السع18-16املتتابعة املعيارية للفئة العمرية من )
وطالبة، مت اختيارهم عشوائيًا من طلبة املرحلة الثانوية يف منطقة تبوك التعليمية، ومت التحقق من ثبات االختبار 

(، وبطريقة 90.( طالبا وطالبة، وبلغ معامل الثبات )98بطرقة التطبيق وإعادة التطبيق على عينة ضمت )
كما قام  ؛(92وبلغ ) على عينة التقنني (KR-20)رتشاردسون -االتساق الداخلي ابستخدام معادلة كودر
يف أداء عينة الدراسة على االختبار، وأظهرت النتائج عدم وجود أثر  العطوي ابختبار أثر متغريي العمر واجلنس
اجملموعات املعيارية للتقنني حدد ين، األمر الذي ( ألي من املتغري 05.ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ر بتحويل الدرجات اخلام على االختبار إىل األداء على االختبا مت اشتقاق معايريمب موعة واحدة لكل العينة، و 
 (.2006( )العطوي، 15واحنرافها املعياري) (100( متوسطها )IQرتب مئينية، ونسب ذكاء احنرافية )
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لدى طلبة اجلامعات املعيارية  املتتابعة ريفن تقنني مصفوفاتب (2009) الزغيالت ويف األردن، قام 
ثبات  صدق و متتع االختبار مبؤشرات وأظهرت النتائج ،( طالبًا وطالبة1066) وبلغت عينة التقننياألردنية، 

الثبات مبفهوم  معامل وبلغ ،(90.) بطريقة التطبيق وإعادة التطبيقعالية نسبياً، حيث بلغ معامل الثبات 
 ؛ وبلغ معامل الصدق احملكي 91.)) (KR–20)  االتساق الداخلي ابستخدام معادلة كودر ريتشاردسون

أن االختبار يقيس عامل واحد نتائج التحليل العاملي  أظهرتكما ،  ( 68، ن=63.) III –مع اختبار بيتا
م افرتاضات نظرية ما يدع وهوعلى االختبار،  درجات العينة%( من تباين 56.50فسَّر ما نسبته )عام، 

يف ضوئها، وابلتايل صدق االختبار من حيث بنائه، كم اختربت الدراسة دور متغري  مم االختبارسبريمان اليت صُ 
، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني الذكور يف الدرجة الكلية على االختباراجلنس 

 .خام درجةاملقابلة لكل تقاق الرتب املئينية ونسب الذكاء االحنرافية واإلانث، كما مت اش

مصفوفات ريفن املعيارية يف والية هتدف إىل تقنني ( دراسة يف السودان 2011أجرى خليفة )كما 
وأظهرت  ( سنة،25 - 9تراوحت أعمارهم بني )، ( طالبا وطالبة5659اخلرطوم، وبلغت عينة الدراسة )

معامالت  أظهرت النتائج ، حيثمتايز العمرصدق مقبولة ابستخدام الصدق احملكي أبسلوب النتائج مؤشرات 
ارتباط موجبة دالة إحصائيا بني متغري العمر والدرجة الكلية لالختبار، كما مت حساب الصدق التكويين 

 نسبتهفّسر ما أبسلوب الصدق العاملي، وأظهر التحليل العاملي أن االختبار يقيس عامال واحدًا 
عن طريق حساب كما أظهر االختبار مؤشرات ثبات عالية   ،من التباين يف درجات االختبار (69.95%)

اشتقاق معايري مئينية أخريا مث  ،(94.) ومعامل ألفا كرونباخ (86.للدرجة الكلية ) معامل الت زئة النصفية
 .مقابلة للدرجات اخلام وفقا ملتغري العمر

( دراسة هبدف تقنني مصفوفات ريفن املعيارية على طالب احللقة الثانية 2015يف سوراي أجرت يوسف )
( طالبا وطالبة 1123من مدارس التعليم األساسي، واملدارس الثانوية يف مدينة دمشق، وبلغت عينة الدراسة )

ثبات وصدق االختبار  ( سنة، ومت اختبار18- 13إانث(، تراوحت أعمارهم ما بني ) 556ذكور،  567)
(، وأظهرت النتائج مؤشرات جيدة على صدق وثبات االختبار، فباستخدام 295بعدة طرق على عينة بلغت )

صدق احملك، وأبسلوب اجملموعات املتضادة، استطاع االختبار التمييز بني الطالب املتفوقني والطالب العاديني 
موجب بلغ  ارتباط معاملكما أظهرت النتائج ،  (001.، مستوى الداللة = 123، ن = 21.04)ت = 

ودرجاهتم حتصيلهم الدراسي، وكذلك  (295)ن= االختبار لىععينة الصدق الكلية  درجات ( بني47.)
معامل ارتباط موجب دال إحصائيا بني درجات األفراد  على مصفوفات ريفن املعيارية ودرجاهتم على اختبار 
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( ، كما مت حساب الصدق العاملي للمصفوفات 60ن = ، 44.( يساوي )CTONIالذكاء غري اللفظي )
بطريقة املكوانت األساسية، وأسفرت النتائج على أن الدرجة الكلية للمصفوفات تقيس عامال واحد فسر ما 

من التباين يف درجات األفراد على املصفوفات؛ كما أظهرت النتائج مؤشرات  ثبات   %(71.14نسبته ) 
(، أو الت زئة 92.(، أو ابستخدام معامل ألفا كرونباخ )92.التطبيق وإعادة التطبيق ) عالية سواًء أبسلوب 

(؛ كما أسفرت النتائج على عدم وجود فروق دالة 80.النصفية والتصحيح ابستخدام معادلة سبريمان براون )
إحصائيا عند مستوى إحصائيا تبعا ملتغري اجلنس، بينما كانت الفروق بني اجملموعات العمرية املختلفة دالة 

( 95، 90، 75، 50، 25، 10، 5وبناُء على ذلك مت حساب الرتب املئينية السبعة ) (، 01.الداللة )
 وفقا ملتغري العمر.

( دراسة هبدف اختبار اخلصائص السيكومرتية ملصفوفات ريفن 2022املدين والتائب )أجرى يف ليبيا، 
ة التعليم األساسي، وطلبة املرحلة الثانوية يف مدينة مصراتة، وبلغت املعيارية على طالب احللقة الثانية من مرحل

( سنة، وقام الباحثان حبساب 18- 11( طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم ما بني )400عينة البحث )
معامالت صعوبة املصفوفات وقدرهتا التمييزية، وقاما إبعادة ترتيبها وفقا لصعوبتها، كما قاما املدين والتائب 

 ساب اخلصائص السيكومرتية للمصفوفات، وأظهرت النتائج مؤشرات صدق وثبات عالية لالختبار من حيثحب
قدرته على التمييز بني اجملموعات العمرية لعينة و ، للعينة الكلية مبحك التحصيل الدراسي املرتفع ارتباطه
الداخلي  متتع االختبار ابالتساقو قدرته على التمييز بشكل واضح بني اجملموعتني الطرفيتني،  كذلكالبحث،  

، كما مت اختبار الصدق العاملي للمصفوفات بطريقة املكوانت األساسية، بني فقراته وبني جمموعات االختبار
( فسَّر ما نسبته 2.694) يساويله جذر كامن  وأسفر التحليل على أن االختبار يقيس عامال واحدا

كما أظهر االختبار مؤشرات ثبات عالية   ،ث على االختبار%( من التباين يف درجات عينة البح53.880)
  (.87.( أو ابستخدام معامل ألفا كرونباخ )86.سواء أبسلوب التطبيق وإعادة التطبيق )

( ابختبار دور البيئة يف أداء األفراد على مصفوفات ريفن املعيارية من 2022كما قام املدين والتائب )
 ، وقد( سنة17- 11لفئة العمرية )ل دينة مصراتة وأداء عينة مدينة البيضاءخالل املقارنة بني أداء عينة م

 & Alshahomeeاستمد الباحثان البياانت حول أداء عينة مدينة البيضاء من دراسة  أجراها الشحومي وِلن )

Lynn, 2010) ( سنة17-8( تراوحت أعمارهم بني )1800على عينة تالميذ بلغت ) ووقد أظهر التحليل ،
حصائي أن متوس  درجات عينة مدينة مصراتة أعلى من متوس  درجات عينة مدينة البيضاء، والفروق اإل

املدين بينما دالة إحصائيا يف مجيع اجملموعات العمرية، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة سابقة أجراها 
( سنة على 11-6ة )وجود فروق دالة احصائيا بني تالميذ املدينتني للفئة العمري توصلت إىل( ب2014)
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ضرورة اختبار صالحية االختبارات واملقاييس وتؤكد هاتني النتي تني على  مصفوفات ريفن امللونة،
صلي كان هناك تشابه بني بيئة االختبار األحىت ولو   النفسية والعقلية يف اجملتمعات احمللية قبل استخدامها،

اشتقاق معايري خاصة بكل جمتمع، وهو ما تسعى إليه الدراسة  ، وضرورةواجملتمع احمللي املراد تطبيق االختبار فيه
وحلاجة احلالية وخباصة أن دراسة املدين والتائب   تعمل على اشتقاق معايري لطالب مدينة مصراتة، هلذا 

 ،املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف ليبيا إىل توفري اختبار ذكاء مجاعي متحرر من أثر اللغة والثقافة بشكل عام
يتميز مبؤشرات صدق وثبات عالية، ويتصف ابلدقة وسرعة التطبيق، ومن السهل استخدامه واالستفادة من 

اختبارات الذكاء  نتائ ه يف عمليات االختيار والتصنيف، والتشخيص، بعيدا عن االنتقادات اليت وجهت إىل
ا البحث ن هذإ(   ف3، ص.2006، الفردية مثل: التحيز العرقي، والتحيز الثقايف، وسوء االستخدام )العطوي

( 18-11للفئة العمرية من ) أييت هبدف توفري معايري حملية ملصفوفات ريفن املتتابعة املعيارية يف مدينة مصراتة
 سنة.

 :. أهداف البحث2
( 18-11يهدف البحث احلايل إىل تقنني مصفوفات ريفن املتتابعة املعيارية يف مدينة مصراتة للفئة العمرية )

 ، ويهدف بشكل حمدد إىل اإلجابة على األسئلة التالية: سنة

عند تطبيقها على طالب مدينة فن املتتابعة املعيارية يصفوفات ر مل ما هي مؤشرات الصدق والثبات (أ 
  ؟مصراتة 

عند تطبيقها على طالب مدينة فن املتتابعة املعيارية يمصفوفات ر  هل خيتلف أداء عينة البحث على (ب 
 ؟( سنة وفقا ملتغريي اجلنس والعمر18-11)لعمرية لفئة امصراتة من ا

  ؟عند تطبيقها على طالب مدينة مصراتة  فن املتتابعة املعياريةيمصفوفات ر ما معايري األداء على  (ج 

 . املنهجية 3

 عينة البحث 1. 4
-11)يتكون جمتمع البحث من طلبة مرحليت التعليم األساسي والثانوي يف مدينة مصراتة للفئة العمرية 

( طالبا وطالبة، اختريوا مجيعًا أبسلوب العينية العشوائية الطبقية من 750( سنة ، ووضمت عينة البحث )18
يوضح عينة  1(، واجلدول رقم 18-11%( مَوّزعني على الفئات العمرية من )50%( واإلانث )50الذكور )

 الدراسة وفقا ملتغري العمر واجلنس.

 



 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة ملعيارية يفمعايري مصفوفات ريفن املتتابعة ا          
               خالــــــــــد حممد املدين                                                                                                                       
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 تغريي العمر واجلنسعينة البحث وفقا مل (1جدول )

 العمر ذكور إانث اجملموع
82 50 32 11 
91 52 39 12 
103 59 44 13 
96 60 36 14 
113 51 62 15 
105 37 68 16 
101 34 67 17 
59 31 28 18 
 الكلية 375 375 750

  أداة البحث  2. 3
أكثر من  Raven’s Standard Progressive Matrices (SPM))  املتتابعة املعيارية ريفن صفوفاتماختبار 

( أن 1998، ويذكر ريفن وزمالئه )مجيع الثقافات البحوث يف استخداًما يفاختبارات الذكاء شهرة، وأكثرها 
، (Rushto  & Čvorović, 2009)ورد يف: ( دراسة حول العا  1000هذا االختبار استخدم يف أكثر من )

، ويعد من أفضل اختبارات الذكاء اليت تقيس وبشكل دقيق التفكري والذكاء العامالقدرة على االختبار  يقيس و 
 .(673، ص. 2021العامل العام للذكاء كما اقرتحه سبريمان )جاب هللا و أبو سا ، 

( مصفوفة يف كل جمموعة مرتبة 12( جمموعات، بواقع )5مصفوفة موزعة على ) (60) من االختبار يتكون
مل صعوبتها، تعطى اإلجابة الصحيحة لكل مصفوفة درجة، واخلاطئة صفر، وال توجد تصاعداي وفقا ملعا

اختبارات الذكاء غري  من درجات فرعية جملموعات االختبار، كما ال يوجد زمن حمدد  لتطبيق االختبار، وهو
سنة، (65) إىل   (8) اللغوية املتحررة من أثر الثقافة، ونكن تطبيقه فرداًي أو مجاعيًا على الفئات العمرية من

وأظهر االختبار معامالت صدق عالية ، وكذلك معامالت ثبات عالية يف اجملتمع احمللي سواء أبسلوب التطبيق 
، ص. 2022( )أنظر: املدين و التائب، 87.( أو ابستخدام معامل ألفا كرونباخ )86.وإعادة التطبيق )

307.) 

 



 
      2023 يناير( 1العدد ) (7)اجمللد                                                             جملة املنتدى األكادميي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
 

  
  [103] 

 

 

 اجراءات البحث  3. 3

مناطق  مثانية من البحث ابلطريقة العشوائية الطبقية وفقا ملتغريي اجلنس والصف الدراسي، اختريت عينة
( طالب من كل سنة دراسية من الصفوف السابع والثامن 10بواقع ) متثل املساحة اجلغرافية ملدينة مصراتة،

ثانوي، وقد روعي يف اختيار والتاسع من مرحلة التعليم األساسي، واألول والثاين والثالث من مرحلة التعليم ال
مشكالت  العينة تساوي عينة الذكور وعينة اإلانث، كما روعي رغبة املفحوص يف إجراء املقياس، وعدم وجود

- 2021مجاعيًا يف املدراس خالل العام الدراسي أداة البحث ت قبِّ تؤثر على أدائهم، وقد طُ بدنية أو عقلية 
2022 . 

الختبار جتانس التباين بني عينات البحث،  ((Leven testيفن اختبار لِ استخدم الباحث  إحصائيا،
حلساب صدق التكوين للمقياس أبسلوب اجملموعتني الطرفيتني،  (Mann-Whitney Test)وتين -واختبار مان

على مصفوفات للمقارنة بني درجات اجملموعات العمرية  (Kruskal Wallis Test)واليس -واختبار كرسكال
 ، كما مت استخدامواالختبار التائي لعينتني مستقلتني الختبار داللة الفروق وفقا ملتغري اجلنس عيارية،ريفن امل
 االستكشايف بطريقة املكوانت األساسية الختبار الصدق العاملي للمقياس. العاملي التحليل

بطريقة االتساق الصدق البنائي للمقياس بريسون يف حساب  ارتباطمعامل أيضا  استخدم الباحث 
ملعرفة قوة الفروق وحّدهتا Effect Size ح م التأثري  اختباركذلك مت االختبار؛  ثبات حساب و  الداخلي،
 (tعند استخدام اختبار )  (d = 0.20)اليت تساوي  الذي تشري قيمته ،Cohen’s d اختبارابستخدام 

 d 0.80) أتثري متوس ، و إىل( = d 0.50أتثري بسي ، و) إىل ،للفققرق بققني متوسققطي عينتققني مققستقلتني
أتثري بسي ،  إىل( d = 0.1تشري القيمة )، ( F؛ أما يف حالة استخدام االختبار الفائي ) أتثري كبري إىل ( =
، 2005)جرادات و جودة،  أتثري كبري إىل ( = d فما فوق 0.40) أتثري متوس ، و إىل( = d 0.25و)

( أتثري 0.09(، إىل أتثري بسي ، و)0.01تشري القيمة )، حيت (r2معامل بريسون )مربع (؛ و 22ص. 
، والشتقاق املعايري من أداء عينة البحث، مت أوال حتويل ((Nandy, 2012 أتثري كبري (0.25متوس ، و)

املعيارية إىل الدرجات اخلام إىل رتب مئينية، مت حولت الرتب املئينية اىل درجات معيارية، وحولت الدرجات 
 نسب ذكاء احنرافية.

 

 



 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة ملعيارية يفمعايري مصفوفات ريفن املتتابعة ا          
               خالــــــــــد حممد املدين                                                                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                 0772 2710 -446× (Print) 
[104] 

 

 . النتائج ومناقشتها4
 مؤشرات صدق وثبات مصفوفات ريفن املتتابعة املعيارية 1. 4

قام الباحث أوال ابختبار خصائص عينة البحث للتأكد من حسن لإلجابة على السؤال األول للبحث 
حساب اخلطأ املعياري على عينة التقنني، و املقياس  مث قام حبساب صدق وثبات البحث،متثيل العينة جملتمع 

 للمقياس.

 خصائص عينة التقنني:  1. 1. 4
املقارنة بني قيم كل من املتوس  احلسايب والوسي  واملتوس  أن  (Brace et al., 2006)وزمالئه  ريسبِ يذكر 
لما  فكالعينة جملتمع الدراسة ،  متثيلاملؤشرات اليت يتم من خالهلا اختبار حسن  من لدرجات العينة تعد 1املعدل

عينة والتوزيع الكانت قيم هذه املؤشرات قريبة من بعضها دل هذا على حسن املطابقة بني توزيع درجات 
ل ذلك أيضا على حسن دعينة أقرب إىل الصفر التوزيع  والتواءلك كلما كانت درجة تفرطح ذ، كاالعتدايل
متقاربة ،  اإلحصاءات الوصفية لدرجات عينة البحث على املقياس  نإ(، 2يظهر اجلدول رقم )، . متثيل العينة

 التقنني، األمر الذي يعطي ثقة أكرب يف حسن متثيل عينة وااللتواء صغرية جدا التفرطحكذلك درجة كل من 
 .البحثإمكانية تعميم نتائج ويف  ،منه اشتقتاليت  البحثجملتمع 

 لعينة التقنني اإلحصاءات الوصفيةبعض ( 2)جدول 
 التفرطح اإللتواء الدرجة الوسيط املتوسط املعدل املتوسط احلسايب 

 0.473 0.801- 43.50 42.44 41.97 العينة الكلية
 0.338 0.764- 43.00 42.46 42.01 الذكور
 0.625 0.841- 43.00 42.42 41.94 اإلانث

 
  Construct Validity: صدق التكوين )البنائي( 2. 1. 4

يف اجملتمع احمللي )انظر املدين والتائب،  ممتازة تدعم صدقه على الرغم من أن االختبار أظهر مؤشرات
إال أن الباحث قام حبسب الصدق البنائي لالختبار على عينة التقنني لزايدة التأكد من قدرة  (،2022

ما اذا   لي؛ و خيترب الصدق البنائياالختبار على قياس القدرة العقلية العامة )الذكاء( للطالب يف اجملتمع احمل
ه، يف هذا اجملال، استخدم الباحث أكثر من تتفق مع األدبيات ذات العالقة مبوضوع االختباركانت نتائج 

                                                           

 Trimmed mean %5 % من الدرجات املتطرفة5 حذفاملتوس  املعدل هو املتوس  احلسايب بعد     1



 
      2023 يناير( 1العدد ) (7)اجمللد                                                             جملة املنتدى األكادميي                 
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اتفاق نتائ ه مع  طريقة لفحص الصدق البنائي الختبار مصفوفات ريفن املعيارية، ومدى 
 األدبيات ذات العالقة نعرضها يف الفقرات التالية.

  : Group Differencesلفروق بني اجملموعات ا  1. 2. 1. 4

على إبراز الفروق بني من يكون أداؤهم عاليا وبني من يكون أداؤهم تقيس هذه الطريقة قدرة االختبار 
منخفضا، وتعترب هذه الطريقة من أكثر الطرق استخداما يف بناء واختبار صالحية االختبارات واملقاييس 

 املعياريةوقد حتقق الباحث من الصدق البنائي ملصفوفات ريفن  ،(Anastasi & Urbina, 1997)النفسية 
% من 27داللة الفروق بني درجات اجملموعة العليا )أعلى اختبار هذه الطريقة من خالل  ابستخدام
، وفقا ملتغريي العمر واجلنس، وقبل القيام % من الدرجات(27موعة الدنيا )أدىن درجات اجملو الدرجات( 

للتأكد   (،(Levenيفن اختبار لِ جتانس التباين بني اجملموعتني ابستخدام بذلك، قام الباحث أوال ابلتحقق من 
ورصدت النتائج يف من إمكانية استخدام االختبار التائي الختبار داللة الفروق بني اجملموعتني الطرفيتني، 

 (.3اجلدول رقم )
 الطرفيتني وفقا ملتغريي العمر واجلنس للتحقق من جتانس التباين بني اجملموعتني (،(Levenيفن لِ نتائج اختبار ( 3جدول )

 الداللة االحصائية 2درجة احلرية  1درجة احلرية  F العينة
 000. 188 1 111.861 الكلية
 000. 188 1 49.031 ذكور
 000. 188 1 62.511 إانث
11 7.450 1 42 .009 
12 2.163 1 48 .148 
13 12.103 1 54 .001 
14 9.879 1 50 .003 
15 10.348 1 58 .002 
16 6.150 1 54 .016 
17 6.004 1 48 .018 
18 10.972 1 30 .002 
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للعينة الكلية ،ولكل من عينة الذكور  دالة إحصائيا يف تباين اجملموعات افروق (03اجلدول رقم  يظهر
( سنة، هلذا استخدم الباحث االحصاء االابرامرتي، 12وعينة االانث، وجلميع اجملموعات العمرية عدا عمر )

الختبار داللة الفروق بني درجات اجملموعتني  (Mann-Whitney Test)وثين -وبشكل حمدد اختبار مان
 (4رقم ) ورصدت النتائج يف اجلدولالطرفيتني، 
 املتوس  واالحنراف املعياري للم موعتني الطرفيتني على اختبار مصفوفات ريفن املعياري  وفقا ملتغري اجلنس  (4)جدول 

( أن مجيع املتوسطات يف اجملموعات العليا أكرب بكثري من املتوسطات يف اجملموعات 4يبني اجلدول رقم )
( للعينة الكلية،  ولكل من عينة الذكور وعينة 01.الدنيا، والفروق بينهما دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
، وأن ما  -(d  كبرية جدا وفقا ملعامالت كوهن )اإلانث، ، وجلميع اجملموعات العمرية، والفروق بني اجملموعتني

 %(  من التباين يف درجات اجملموعتني الطرفيتني  جلميع جمموعات عينة البحث تعود90%( إىل )75نسبته )
اليت يقيسها االختبار، مما يدعم الصدق البنائي ملصفوفات ريفن إىل الفروق بينهما يف القدرة العقلية العامة 

 املعيارية.

 
 املتغري

 اختبار مان وتين اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا
Mann-Whitney 

Test 

 Effectح م التأثري 
size 

االحنراف  املتوس  العدد
 املعياري

االحنراف  املتوس  العدد
 املعياري

 قيمة 
 االختبار

الداللة 
d االحصائية

 
r

2 

 84. 4.612 0001. 000. 5.763 30.92 202 2.23 51.02 202 العينة الكلية 

    
نس
اجل

 

 86. 5.063 0001. 000. 5.43 30.51 95 2.13 51.28 95 ذكور
 84. 4.552 0001. 000. 6.04 30.57 95 2.20 51.15 95 إانث

عمر
ال

 

11 22 43.32 2.38 22 22.55 4.46 .000 .0001 5.947 .90 
12 25 47.04 3.46 25 27.12 4.76 .000 .0001 4.886 .85 
13 28 49.79 2.83 28 31.29 6.73 .000 .0001 3.649 .76 
14 26 51.85 2.05 26 35.81 3.72 .000 .0001 5.446 .88 
15 30 51.80 2.14 30 32.63 5.20 .000 .0001 4.904 .85 
16 28 50.96 2.47 28 35 6.04 .000 .0001 3.522 .75 
17 25 52.08 1.78 25 38.12 4.11 .000 .0001 4.499 .83 
18 16 52.94 1.91 16 36.06 5.40 .000 .0001 4.304 .82 

 معامل بريسونمربع =Cohen's d)،)2  r=  معامل كوهن    d؛  P <.001*  :مالحظة 
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 Internal Consistency  االتساق الداخلي  2. 2. 1. 4

يدل االتساق الداخلي على أن مجيع فقرات االختبار تقيس نفس املفهوم الذي تقيسه الدرجة الكلية 
ويعد االتساق الداخلي مؤشرًا على الصدق البنائي ، (Domino & Domino, 2006)لالختبار أو البعد 

ومت التحقق من االتساق الداخلي ملصفوفات ريفن املعيارية على ؛ (Anastasi & Urbina, 1997)لالختبار 
ابلدرجة الكلية  املعياريةدرجات كل جزء من مصفوفات ريفن  ارتباطخالل حساب معامل  عينة البحث من

 (.5، وكذلك معامالت ارتباط أجزاء االختبار مع بعضها، ورصدت النتائج يف اجلدول رقم )للمقياس

 لالختباراالختبار والدرجة الكلية  جمموعاتاالرتباط بني   (5جدول )
 اجملموعة د اجملموعة ج اجملموعة ب اجملموعة أ الدرجة الكلية 

     **554. اجملموعة أ
    **491. **717. اجملموعة ب
   **503. **418. **772. اجملموعة ج
  **594. **513. **455. **765. اجملموعة د
 **461. **496. **376. **335. **720. اجملموعة هق
 0.001،   ** = معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة 400:   ن= مالحظة

(، وأن ارتباط مجيع 001.( أن مجيع معامالت االرتباط دالة احصائيا عند مستوى )5يبني اجلدول رقم )
نسبة التباين املفسر من العالقة بني أجزاء االختبار ابلدرجة الكلية ذات ح م أثر كبري، حيث تراوحت 

يف حني أن معامالت ارتباط أجزاء (؛ %31 - %56ما بني ) (r2جمموعات االختبار والدرجة الكلية )
ذات ح م أثر متوس  ، تراوحت نسبة التباين املفسر من العالقة فيما بينها ما بني  االختبار مع بعضها

لتكويين لالختبار، وتتفق مع نتائج الدراسات السابقة ) وتدعم هذه النتائج  الصدق ا (، 11%- 35%)
 ,Alshahomee & Lynn ؛ 2022املدين والتائب، ؛ 2014أبو غايل و أبو مصطفى، على سبيل املثال، 

2010.) 
 Factorial validityالصدق العاملي   3. 2. 1. 4

يقيس عامل  -أبجزائه اخلمسة  -هتدف هذه اخلطوة للتحقق من أن اختبار مصفوفات ريفن املعيارية  
واحد عام وهو القدرة العقلية العامة للفرد وفقا ملا افرتضه مؤلف االختبار جون ريفن، ولتحقيق ذلك استخدم 

 (. 6نتائج يف اجلدول رقم )الباحث التحليل العاملي االستكشايف بطريقة املكوانت األساسية ورصدت ال



 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة ملعيارية يفمعايري مصفوفات ريفن املتتابعة ا          
               خالــــــــــد حممد املدين                                                                                                                       
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 (750نتائج التحليل العاملي بطريقة املكوانت األساسية للدرجة الكلية )ن =   (6جدول )

 العوامل
 قيم مربع التشبعات املستخلصة القيم األولية

نسبة التباين  نسبة التباين اجلدر الكامن
نسبة التباين  نسبة التباين اجلدر الكامن الرتاكمي

 الرتاكمي
1 2.866 57.325 57.325 2.866 57.325 57.325 
2 .712 14.244 71.569    
3 .543 10.857 82.426    
4 .478 9.551 91.977    
5 .401 8.023 100.000    

اختبار مصفوفات ريفن املعيارية  يقيس عامل  ( أن6اجلدول رقم ) أظهرت نتائج التحليل العاملي الواردة يف
 %( من التباين 57.325( فَسر ما نسبته )2.866كامن عن الواحد الصحيح وبلغ )ال هر ذجواحد عام يزيد 

( أن مجيع 7؛  وتظهر نتائج التحليل العاملي الواردة يف اجلدول )يف درجات عينة البحث على االختبارالكلي 
املقبول للتشبع  جمموعات االختبار تشبعت هبذا العامل العام وبنسب مقبولة تزيد كل منها عن احلد األدىن

(، ومتقاربة بني اجملموعات اخلمس، وتدعم هذه النتي ة الصدق البنائي الختبار املصفوفات املتتابعة 0.30)
، مصطفى غايل وأبو أبواملعيارية وتدعم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة )على سبيل املثال: 

 (.2022؛ املدين والتائب، 2011؛ خليفة ، 2014

 العام على العامل جمموعات اختبار مصفوفات ريفن املعياريةاسهامات إ ( 7جدول )
 العامل اجملموعات

 704. أ
 764. ب
 806. ج
 809. د
 695. هق

 

 ثبات اختبار مصفوفات ريفن املعيارية 3. 1. 4

( 750ثبات املصفوفات من حيث استقرارها الداخلي بني الفقرات للعينة الكلية للبحث )ن= مت اختبار 
كرونباخ الذي يعد من أكثر األساليب استخداما يف البحوث النفسية، ويشري إىل   ابستخدام معامل ألفا 
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 املتوس  العام لثبات املقياس املمكن احلصول عليه جبميع الطرق املمكنة للت زئة النصفية
(Anastasi & Urbina, 1997)،  ؛ كما (89.)وبلغ معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات املصفوفات املعيارية ،

مت اختبار ثبات املصفوفات من حيث استقرارها الداخلي أبسلوب الت زئة النصفية وفقا لألرقام الفردية 
سبريمان براون لتصحيح دام معامل (، وابستخ83.والزوجية، حيث بلغ معامل االرتباط بني نصفي االختبار )

يدعم الثقة ألفا، مما وهو معامل ثبات كبري جدا ومساوي تقريبا ملعامل تباث  (90.الطول بلغ معامل الثبات )
 .يف مصفوفات ريفن املعيارية كمقياس للذكاء

 الختبار مصفوفات ريفن املعيارية  1املعيارياخلطأ  4. 1. 4

املعياري للفروق بني الدرجات احلقيقية لألفراد ودرجاهتم على  لالحنرافتقديرا  للمقياس يوفر اخلطأ املعياري
 االختبارعلى  مدى اقرتاب درجات الفرداخلطأ املعياري دد وحي،  (Murphy & Davidshofer, 2005)املقياس

يف حسابه  ويعتمد وهي الدرجة اليت حيصل عليها الفرد بعد زوال مجيع أخطاء القياس، ،من درجته احلقيقية
املعياري  ألفا كرونباخ، بلغ اخلطأ ثبات االختبار بطريقة استنادا إىل معامل على معامل ثبات املقياس؛ و 

يف تقدير  تشري إىل دقة املقياسمقبولة وهي درجة ، 2(2.77) للمصفوفات املعيارية بناء على أداء عينة البحث
للفرد على اختبار مصفوفات ريفن رتض أن الدرجة احلقيقية على هده الدرجة، نف وبناءً  الدرجة احلقيقية للفرد؛

 2  ±%، و درجة الفرد 68اخلطأ املعياري لالختبار، بنسبة ثقة   ±املعيارية تساوي درجة الفرد على االختبار 
اخلطأ املعياري لالختبار بنسبة ثقة  × 3  ±%، و درجة الفرد 95اخلطأ املعياري لالختبار بنسبة ثقة  ×
ي حتصل على ذال للفردنفرتض أن الدرجة احلقيقية (؛ وعلى سبيل املثال: 22، ص. 2017%  )املدين، 99

%(؛ 68قة )ث( بنسبة 42.23( و )47.77تقع بني ) املعيارية( على مصفوفات ريفن 45) اخلام الدرجة
 %(. 99قة )ث( بنسبة 36.69( و 53.31ني )%(؛ وب95قة )ث( بنسبة 39.46( و )50.54وبني )

 الفروق اجلنسية والعمرية على مصفوفات ريفن املعيارية  2. 4

هل خيتلف أداء عينة البحث على مصفوفات ريفن املتتابعة لإلجابة على سؤال الباحث الثاين الذي نصه:   
  ؟( سنة وفقا ملتغريي اجلنس والعمر18-11)املعيارية عند تطبيقها على طالب مدينة مصراتة من الفئة العمرية 

مصفوفات ريفن قام الباحث حبساب املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات عينة البحث على اختبار 
(؛ ويعد هذا اإلجراء من العمليات 8وفقا ملتغريي اجلنس والعمر، ورصدت النتائج يف اجلدول رقم ) املتتابعة

سي ملعرفة مدى جتانس فئات عينة البحث وانتساهبا إىل جمتمع واحد، أو اختالفها، األساسية يف القياس النف
                                                           

    ثبات املقياس -1اخلطأ املعياري =  االحنراف املعياري      1 
 89.؛ والثبات =  8.36املعياري =  االحنراف    2



 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة ملعيارية يفمعايري مصفوفات ريفن املتتابعة ا          
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وما يرتتب على ذلك من اشتقاق جدول موحد للمعايري، أو جداول متعددة حسب الفروق اليت يكشف عنها 
 التحليل اإلحصائي.

 ساملتوس  واالحنراف املعياري لعينة البحث وفقا ملتغريي العمر واجلن  (8جدول )
 اجلنس العمر املتغري 
 18 17 16 15 14 13 12 11 اجملموعة 

عدد
ال

 

 750 59 101 105 113 96 103 91 82 الكلية
 375 28 67 67 63 36 44 39 31 ذكور
 375 31 34 37 51 60 59 52 51 إانث

س 
ملتو
ا

 

 41.97 45.73 46.06 43.73 43.05 44.66 41.22 37.54 33.24 الكلية
 42.01 46.64 46.78 43.34 41.21 43.75 39.86 38.28 31.94 ذكور
 41.94 44.90 44.65 44.43 45.33 45.20 42.24 36.98 34.04 إانث

اف
حنر
اال

 

 8.360 7.251 5.678 6.869 7.912 6.646 7.988 8.210 8.325 الكلية
 8.337 6.178 5.257 7.700 8.742 6.491 8.550 7.691 6.678 ذكور
 8.395 8.113 6.271 5.053 6.092 6.732 7.454 8.610 9.154 إانث

 ن( التقارب الكبري بني متوسطي درجات الذكور واإلانث، وعلى العكس من ذلك، فإ8) اجلدوليظهر 
متوس  درجات الذكاء للم موعات العمرية يزداد مع العمر، وأن الفروق تبدوا واضحة بني اجملموعات العمرية 

سنة(؛ كما يالحظ من اجلدول  18و 17سنة( واجملموعات العمرية األكرب سّنًا )  13، 12، 11الصغرية )
اإلانث، على العكس من ذلك،  ( أن تباين درجات الذكور للعينة الكلية متقارب جدا مع تباين درجات8)

وفقا ملتغريي  هلذا فإنه من الضروري أواًل اختبار جتانس التباين  ،يف معظم اجملموعات العمرية خمتلف التباين
 اختبار ليفن؛ ولتحقيق ذلك، استخدم الباحث يالبارامرت لتحديد إمكانية استخدام اإلحصاء العمر واجلنس 

Leven) ،)للعينة الكلية لة إحصائيا يف تباين اجملموعات العمرية وجود فروق دا الذي أظهر(F (7, 742) = 

2.216, p = .007)،  بينما ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بني تباين درجات الذكور وتباين درجات
 ال نكنتباين اجملموعات العمرية وبناًء  على اختالف ، (F (1, 748) =.005, p = .943)اإلانث 

( Kruskal Wallis Test) وليس–اختبار كروسكالاُْسُتخِدم استخدام حتليل التباين أحادي االجتاه، هلذا 
  (.9بديال الختبار حتليل التباين للمقارنة بني درجات اجملموعات العمرية ورصدت النتائج يف اجلدول رقم )
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 وليس للمقارنة بني درجات عينة البحث وفقا ملتغري العمر. – نتائج اختبار كروسكال ( 9جدول )

 حجم التأثير Pالداللة االحصائية  درجات احلرية قيمة مربع كاي

d 

 حجم التأثير

r
2 

159.418 7 .000 .29 .22 

( بني اجملموعات العمرية للعينة 0.001( وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى )9يبني اجلدول )
%( من  22، تشري إىل أن ما نسبته )(d =.29, r2= .22الفروق ذات ح م أثر متوس  ) الكلية، وهذه

 التباين يف الدرجات بني اجملموعات العمرية يعود إىل الفروق بينها يف درجة الذكاء.

ولتحديد أي الفروق بني اجملموعات العمرية تكون دالة إحصائيا، وابعتبار عدم جتانس تباين 
للمقارانت البعدية  Games-Howell Test))هويل   –، استخدم الباحث اختبار قيمز اجملموعات العمرية

(Post Hoc tests)( أن متوس  الفروق بني 10، ويبني اجلدول رقم )، للمقارنة بني اجملموعات العمرية
(، وأن 05.( ومجيع اجملموعات العمرية دال إحصائيا عند مستوى الداللة )12و  11اجملموعتني العمريتني )

( خيتلف بشكل دال إحصائيا عن مجيع اجملموعات العمرية األخرى عدا 13متوس  درجات اجملموعة العمرية )
( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوس  10، كما يظهر اجلدول )( سنة16و 15اجملموعتني )

( سنة فهو دال 17و 15عمريتني )( سنة عدا الفرق بني اجملموعتني ال18إىل  14درجات اجملموعات العمرية )
(؛ وتتفق نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بدور متغري العمر مع نتائج 05.إحصائيا عند مستوى الداللة )

املدين والضلعة، أ؛ 2014املدين، الدراسات السابقة اليت أجريت يف اجملتمع اللييب ابستخدام مصفوفات ريفن )
(، واليت خلصت مجيعها إىل أن أداء املفحوص على مصفوفات Alshahomee & Lynn, 2010؛ 2021

 ريفن خيتلف تبعا ملتغري العمر. 
 الداللة اإلحصائية ملتوس  الفروق بني اجملموعات العمرية على مصفوفات ريفن املعيارية للعينة الكلية(  10جدول )

 17 16 15 14 13 12 11 العمر
12 -4.29*       
13 -7.98** -3.68*      
14 -11.41** -7.12** -3.43*     
15 -9.72** -5.43** -1.74 1.69    
16 -10.58** -6.28** -2.60 .84 -.85-   
17 -12.82** -8.52** -4.84** -1.40 -3.09* -2.24  
18 -12.48** -8.19** -4.51** -1.07 -2.76 -1.91 .33 



 ( سنة18-11للفئة العمرية ) مدينة مصراتة ملعيارية يفمعايري مصفوفات ريفن املتتابعة ا          
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والختبار داللة الفروق بني متوس  درجات عينة البحث على مصفوفات ريفن املعيارية وفقا ملتغري 
 F)اجلنس، وحيث أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بني تباين درجات الذكور وتباين درجات اإلانث 

(1, 748) =.005, p = .943)،  استخدم الباحث االختبار التائي لعينتني مستقلتني ورصدت النتائج يف
 (  11اجلدول رقم )

 العمرعلى اختبار مصفوفات ريفن املعياري  وفقا ملتغري  الذكور واالانثتوس  الفروق بني الداللة اإلحصائية مل(  11جدول )
 
 العينة

   العمر    
 18 17 16 15 14 13 12 11 الكلية العمر

املتوس   ذكور
 احلسايب

42.01 31.94 38.28 39.86 43.75 41.21 43.34 46.78 46.64 

املتوس   إانث
 احلسايب

41.94 34.04 36.98 42.24 45.20 45.33 44.43 44.65 44.90 

 1.74 2.13 1.09 4.12 1.45 2.38 1.3 2.1 0.07 متوس  الفروق 
 t  0.919 1.801 0.671 **2.995 1.035 1.501 746. 1.11 100. قيمة 
 57 99 103 111 94 101 89 80 748 درجة احلرية 

 0.01دال عند مستوى الداللة الفرق  = **:  مالحظة

، يتبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واالانث يف مجيع (11) رقم وبفحص اجلدول
الفرق داال إحصائيا عند مستوى الداللة  ( سنة، حيث كان15اجملموعات العمرية عدا اجملموعة العمرية )

، ويتضح دور كل من العمر واجلنس والتفاعل بينهما يف األداء على اختبار مصفوفات ريفن املعيارية يف (01.)
(، حيث يظهر ارتفاع درجات الذكاء تبعا للتقدم يف العمر، كما يبني أن الفروق بني الذكور 1الشكل رقم )

( سنة، ويظهر التفاعل بني متغريي العمر واجلنس يف التقاطع 15لفروق ظهر يف العمر )واالانث قليلُة، وأكرب ا
بني اخلَطني املمثلني لكل من الذكور واالانث، حيث ترتفع درجات الذكور عن درجات اإلانث يف ثالث 

 جمموعات عمرية، بينما ترتقع درجات اإلانث عن درجات الذكور يف مخس جمموعات عمرية. 

ى نتائج اختبارات الفروق وفقا ملتغري العمر، ال نكن اعتبار أن عينة البحث تنتمي جملتمع واحد، وبناء عل
وابلتايل حنتاج إىل تقسيم اجملتمع إىل عدد من اجملموعات وفقا ألعمارهم، ويتم اشتقاق معايري خاصة بكل 

إحصائية وفقا ملتغري اجلنس بني  جمموعة؛ أما فيما يتعلق مبتغري اجلنس، وحيث أنه ال توجد فروق ذات داللة
( 15عدا عمر )-( سنة، ستضم مجيع اجملموعات العمرية 15مجيع اجملموعات العمرية عدا اجملموعة العمرية )
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( سنة، سيكون للذكور واإلانث 15كال من الذكور واالانث، أما اجملموعة اخلاصة بعمر )  -سنة
 ه يف الفقرات التالية.معايري خاصة لكل منهم، وهذا ما قام الباحث بعمل

 
 

 يف مدينة مصراتة. األداء على مصفوفات ريفن املتتابعة املعياريةمعايري  3. 4
ما معايري األداء على مصفوفات هتدف هده اخلطوة إىل اإلجابة على السؤال الثالث للبحث الذي نصه:   

وترجع أمهية اشتقاق املعايري إىل نسبية القياس ، ريفن املتتابعة املعيارية عند تطبيقها على طالب مدينة مصراتة؟
النفسي، ذلك أن الدرجات اليت حيصل عليها األفراد يف أي اختبار نفسي ال معىن هلا يف ذاهتا، وال نكن 

 تفسريها ما   تتم مقارنتها )نسبتها( مبعيار مشتق من درجات اجلماعة املعيارية )عينة تقنني االختبار(.

ريفن،  جون املقياس مصمم استخدمه الذي والرتب املئينية األسلوب األساسينيات وتعد معايري املئي
واستخدمها بعده العديد من الباحثني الذين قاموا بتقنني املصفوفات يف بيئاهتم احمللية ) علي سبيل املثال: 

عبارة عن نق  معينة يف توزيع مستمر  واملئينيات(؛ 2006؛ العطوي، 2009؛ الزغيالت، 2011خليفة، 
تقع حتتها نسبة مئوية معينة من اجملموعة، أو العينة اليت نتعامل مع درجاهتا، ومن مَث فالرتبة املئينية للفرد هي 
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، أبو هاشم) ( نقطة تؤهل له الدرجة اليت حيصل عليها الفرد يف هذا التوزيع100مكان الفرد على تدريج من )
2020.) 

احث حبساب الدرجات اخلام املقابلة للمعايري املئينية السبعة اليت قام جون ريفن حبساهبا يف وقام الب
النسخة األصلية لالختبار من عينة البحث احلايل ومقارنتها بنتائج عدد من الدراسات السابقة، ورصدت 

 والفلسطينية (2015سف، السورية )يو  (؛ وعند مقارنة هذه املعايري مع مثيالهتا12النتائج يف اجلدول رقم )
(، جندها يف عينة البحث احلالية أعلى، وبشكل 2011والسودانية )خليفة،  (2014أبومصطفى،  أبوغايل و)

( سنة، تقابل 11احلالية لعمر ) الدراسة يف( 25، 10، 5) ياتفاملئين (،50، 25، 10، 5أكرب للمئينيات )
يف البيئة نفس املئينيات لنفس العمر  أنيف حني ايل ( على التو 27، 21، 19الدرجة اخلام على االختبار)

وتقل حّدة  الفروق  ،على التوايل (15، 10، 8)تقابل الدرجة اخلام على حد سواء  السودانيةو  الفلسطينية
بني معايري البحث احلايل ومعايري  العينة السورية يف املئينيات السبعة، ومع العينتني السودانية والفلسطينية يف 

ما يعرف بتأثري (؛ وهذه الفروق بني الدراسة احلالية والدراسات املذكورة رمبا تعود إىل 95، 90، 75ئينيات )امل
فرضية ازدايد متوس  درجات الذكاء عرب الزمن، وعلى أن هذا التطور  علىالذي يقوم  "Flynn effectفالين "

الزايدة على معدل يف متوس  درجات الذكاء ال حيدث بشكل متساو يف مجيع أنواع إختبارات الذكاء، وأن 
أكرب من الزايدة ( Raven)مثل مصفوفات ريفن   Fluid Intelligenceاليت تقيس الذكاء السائل  االختبارات

)مثل: اختبار املعلومات واملفردات يف  Crystallised Intelligenceاليت تقيس الذكاء املتبلور  االختبارات على
-36.أ، ص ص2014)املدين،  مقاييس وكسلر للذكاء( مما يعكس ازدايد قدرة األفراد على حل املشكالت

 اريفن وغريه اتحد على اختبار يف العقد الوا ( نقاط5.9يساوي ) درجات الذكاء يف (، وأن معدل الزايدة37
للذكاء، وللثورة الصناعية اليت شهدها العا  والتقدم العلمي الدور األساس يف هذه  غري اللفظية االختباراتمن 

 .(Flynn, 1987, p. 106)الزايدة 

البحث  عينةأبداء  من خالل مقارنتها املعياريةمصفوفات ريفن اختبار ولتفسري درجة املفحوص على  
احلايل، وبناًء على نتائج اختبار الفروق اجلنسية والعمرية على االختبار، قام الباحث بتحويل الدرجات اخلام إىل 

(، مث قام بتحويل الدرجات املئينية 14( و )13مئينيات وفقا ملتغري العمر ورصدت البياانت يف اجلدول رقم )
(، ورصدت 15( واحنرافها املعياري )100فية متوسطها )إىل درجات معيارية ومن مت إىل نسبة ذكاء احنرا

املئني املقابل للمفحوص مبقارنة  مستوى القدرة العقلية(؛ كذلك نكن تقدير 15البياانت يف اجلدول رقم )
املختلفة، واليت قسمها ريفن إىل مخسة  اتيقابلة للمئيناملفن ملستوايت الذكاء يتقسيمات ر ب اخلام للدرجة

 .(16ة خلُّصت يف اجلدول رقم )عقلي مستوايت
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 مقارنة مع نتائج دراسات سابقة مدينة مصراتة يف املعياريةملصفوفات ريفن  السبعة املعايري املئينية  )1(جدول 

   املئينيات
 العمر العينة 5 10 25 50 75 90 95
 11 البحث عينة  19 21 27 34 39 45 46
   2015 سوراي -- -- -- -- -- -- --
  2014  غزة 8 10 15 16 23 37 41
  2011 السودان 8 10 15 26 34 39 46
 12 البحث عينة  22 26 32 38 43 49 51
  2015 سوراي -- -- -- -- -- -- --
  2014  غزة 8 10 15 16 23 37 42
  2011 السودان 11 13 19 29 38 43 45
 13 البحث عينة 25 31 38 42 46 51 53
  2015 سوراي 16 21 27 35 41 44 46
  2014  غزة 10 15 20 27 33 46 51
  2011 السودان 10 12 20 31 39 45 48
 14 البحث عينة  33 34 40 46 50 52 54
  2015 سوراي 19 24 29 37 43 45 46
  2014  غزة 10 15 20 28 34 47 51
  2011 السودان 12 14 20 32 40 45 49
 15 البحث عينة  28 33 38 44 49 53 54
  2015 سوراي 24 28 33 39 45 47 48
  2014  غزة 11 15 26 40 47 47 51
  2011 السودان 10 12 18 31 42 47 51
 16 البحث عينة  31 35 41 45 48 51 54
  2015 سوراي 26 29 34 40 46 49 51
  2014  غزة 11 15 26 40 47 50 53
  2011 السودان 10 12 18 31 41 48 50
 17 البحث عينة  36 38 44 47 50 52 53
  2015 سوراي 30 33 38 42 47 49 52
  2014  غزة 11 18 26 40 47 50 53
  2011 السودان 13 16 27 37 46 50 52
 18 البحث عينة  30 35 41 48 51 54 55
  2015 سوراي 33 36 41 46 49 52 54
  2014  غزة 11 17 26 40 47 50 54
  2011 السودان 11 16 27 40 48 52 53
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وفقا ملتغري  مدينة مصراتة يف املعياريةاختبار مصفوفات ريفن  علىالدرجات اخلام و ما يقابلها من مئينيات   (13)جدول 

 )ذكور واانث( العمر
 

 الدرجات اخلام
  العمر

 18 17 16 14 13 12 11 الدرجات اخلام
12 1 - - - - - - 12 
13 2 - - - - - - 13 
14 2 - - - - - - 14 
15 2 - - - - - - 15 
16 2 - - - - - - 16 
17 2 1 1 - - - - 17 
18 3 2 2 - - - - 18 
19 4 3 2 - 1 - - 19 
20 7 3 2 - 2 - - 20 
21 10 4 3 - 2 - - 21 
22 12 5 4 - 2 - - 22 
23 13 6 4 - 2 - - 23 
24 15 7 4 - 2 - 1 24 
25 16 8 5 - 2 - 2 25 
26 18 10 6 - 2 - 2 26 
27 23 12 6 1 2 - 3 27 
28 29 12 7 1 2 - 3 28 
29 31 14 7 1 2 - 3 29 
30 33 18 8 2 3 1 4 30 
31 37 21 10 4 4 2 5 31 
32 42 24 11 4 5 3 5 32 
33 45 27 13 6 7 3 6 33 
34 49 31 15 9 8 3 8 34 
35 54 34 17 11 10 3 10 35 
36 62 37 20 12 14 4 12 36 
37 68 43 23 15 17 7 14 37 
38 71 48 27 19 18 10 15 38 
39 74 54 33 21 19 15 15 39 
40 76 60 37 23 20 18 18 40 
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41 78 66 41 29 25 20 23 41 
42 80 71 49 34 30 21 28 42 
43 85 75 56 36 35 23 31 43 
44 90 79 63 41 41 29 35 44 
45 91 84 69 46 50 36 39 45 
46 96 87 75 50 61 40 42 46 
47 99 88 78 54 69 47 43 47 
48 - 90 80 61 74 55 48 48 
49 - 91 85 70 79 66 59 49 
50 - 91 89 78 84 76 70 50 
51 - 93 91 84 90 83 78 51 
52 - 98 94 89 93 88 84 52 
53 - - 96 93 95 94 86 53 
54 - - 98 96 96 98 91 54 
55 - - 99 97 98 98 96 55 
56 - - - 98 99 99 98 56 
57 - - - 99 99 - - 57 
58 - - - - - - - 58 
59 - - - - - - - 59 
60 - - - - - - - 60 
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( 15على اختبار مصفوفات ريفن املعيارية  ملدينة مصراتة للعمر ) الدرجات اخلام و ما يقابلها من مئينيات (  14جدول )
 سنة وفقا ملتغري اجلنس

 إانث ذكور
الدرجة  املئني الدرجة اخلام املئني الدرجة اخلام

 اخلام
الدرجة  املئني

 اخلام
 املئني

19 1 39 38 19 - 39 16 
20 2 40 43 20 - 40 22 
21 3 41 48 21 - 41 27 
22 4 42 51 22 - 42 31 
23 5 43 54 23 - 43 33 
24 5 44 59 24 - 44 37 
25 5 45 65 25 - 45 44 
26 5 46 71 26 - 46 48 
27 6 47 74 27 - 47 53 
28 8 48 77 28 - 48 61 
29 10 49 80 29 1 49 69 
30 10 50 84 30 2 50 75 
31 10 51 87 31 2 51 81 
32 13 52 90 32 2 52 85 
33 17 53 91 33 3 53 92 
34 21 54 95 34 4 54 98 
35 25 55 98 35 5 55 98 
36 29 56 99 36 7 56 98 
37 32 57 - 37 10 57 99 
38 35 58 - 38 13 58 - 
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 وحتديد املستوى العقلي للمفحوص ( IQ) احنرافيهىل نسبة ذكاء إ حتويل املئينيات ( 15) ولجد
 املستوى نسبة الذكاء الرتبة املئينية املستوى نسبة الذكاء الرتبة املئينية املستوى نسبة الذكاء الرتبة املئينية

1 65 5 30 92 3- 68 107 3+ 
2 69 5 32 93 3- 70 108 3+ 
3 72 5 33 93 3- 72 109 3+ 
4 74 5 34 94 3- 73 109 3+ 
5 75 5 35 94 3- 74 110 3+ 
6 77 -4 37 95 3- 75 110 2 
7 78 -4 38 95 3- 76 111 2 
8 79 -4 39 96 3- 77 111 2 
9 80 -4 40 96 3- 78 112 2 
10 81 -4 42 97 3- 79 112 2 
11 82 -4 43 97 3- 80 113 2 
12 82 -4 44 98 3- 83 114 2 
13 83 -4 45 98 3- 84 115 2 
14 84 -4 46 99 3- 85 116 2 
15 84 -4 47 99 3- 86 116 2 
16 85 4 48 99 3- 87 117 2 
17 86 4 49 100 3- 88 118 2 
18 86 4 50 100 3 89 118 2 
19 87 4 51 100 3 90 119 2+ 
20 87 4 55 102 3 91 120 2+ 
21 88 4 56 102 3 92 121 2+ 
22 88 4 58 103 3 93 122 2+ 
23 89 4 59 103 3 94 123 2+ 
24 89 4 60 104 3+ 95 125 1 
25 90 3- 61 104 3+ 96 126 1 
27 91 3- 63 105 3+ 97 128 1 
28 91 3- 65 105 3+ 98 131 1 
29 92 3- 66 106 3+ 99 135 1 
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 مستوى القدرة العقلية وفقا لتصنيف ريفن(  16) جدول
 التقدير املئني املستوى

 1 فما فوق 95 املمتاز

 +2 94إىل  90 فوق املتوسط
 2 89إىل  75

 املتوسط
 +3 74إىل  60
 3 59إىل  50
 -3 49إىل  25

 4 24إىل  16 أقل من املتوسط
 -4 15إىل  6

 5 فما دون 5 التخلف العقلي

بعد -والستخدام هذه اجلداول لتفسري الدرجة اخلام اليت يتحصل عليه املفحوص، يقوم الفاحص 
( 13بتحويل الدرجة اخلام إىل درجة مئينية من اجلدول رقم ) -تصحيح است اابت املفحوص على املصفوفات

نة، ولتحديد ( س15( للعمر )14( سنة، ومن اجلدول رقم )15( سنة عدا العمر )18إىل  11لألعمار من )
فن يتقسيمات ر الذي يقابل الدرجة اخلام اليت حتصل عليها الفرد باملئني املستوى العقلي للمفحوص يتم مقارنة 

(؛ ونكن احلصول على نسبة الذكاء االحنرافية للمفحوص بتحول 16املرصودة يف اجلدول )ملستوايت الذكاء 
(؛ فعلى سبيل املثال: إذا حتصل مفحوص ذكر عمره 15) ( من اجلدول رقمIQالدرجة املئينية إىل نسبة ذكاء )

( جند أن درجته يف عمود الذكور، 14( فإنه ابالستعانة ابجلدول رقم )48( سنة على درجة خام تساوي )15)
%( من عينة التقنني حتصلوا على درجات تساوي أو أقل من درجته 77(، مما يعين أن )77تقابل املئني )

(؛ 2( فإن هذه الدرجة تضعه ضمن فئة الذكاء فوق املتوس  بتقدير )16جلدول رقم )(،  وابالستعانة اب48)
( وهي كما 77(، ابلبحت عن نسبة الذكاء املقابلة للمئني )15ولتحديد نسبة ذكائه، نستعني ابجلدول رقم )

 (.111( تساوي )15يُظهر اجلدول )

 . اخلالصة والتوصيات5
- 11وفات ريفن املعيارية يف مدينة مصراتة للفئة العمرية من )عمل البحث احلايل على تقنني مصف 

( سنة، من خالل اختبار خصائصه السيكومرتية، واشتقاق معايري حملية لالختبار من أداء عينة التقنني، 18
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( طالب وطالبة من مرحلة التعليم العام األساسي والثانوي، تراوحت 750وضمت عينة البحث )
 ( سنة، وتوصلت إىل ثالثة نتائج أساسية:18و 11أعمارهم ما بني )

على عينة  وفر البحث احلايل مؤشرات جيدة لصدق املقياس وثباته من خالل اختبار الصدق البنائي: األوىل
االتساق الداخلي  أ( قدرته على التمييز بشكل واضح بني اجملموعتني الطرفيتني، ب(بثالثة طرق:  التقنني

من  -مصمم االختبار-ج( اتساق بنيته العاملية مع ما افرتضه ريفن ، االختباربني فقراته وبني جمموعات 
كما أظهر االختبار مؤشرات  أن املصفوفات مقياس جيد للقدرة العقلية العامة كما اقرتحها سبريمان؛

ة أو ابستخدام الت زئة النصفي( 90.) ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ سواء االتساق الداخليعالية لثبات 
  (..89براون )–وتصحيح الطول ابستخدام معادلة سبريمان 

: أظهرت النتائج أن متغري اجلنس ليس له أثر فّعال لوحده يف أداء األفراد على مصفوفات ريفن الثانية
املعيارية، حيث بني التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا ملتغري اجلنس، بينما 

روق ذات داللة إحصائيا وفقا ملتغري العمر، وليس هناك أثر دال للتفاعل بني كل من أظهرت النتائج ف
 ( سنة، حيث كان الفرق دال إحصائيا لصاحل اإلانث. 15العمر واجلنس عدا يف اجملموعة العمرية )

يف البيئة : أن الدرجات اخلام املقابلة للمعايري املئينية السبعة لعينة البحث احلايل أعلى من مثيالهتا الثالثة
( وأرجع الباحث ذلك إىل 50، 25، 10، 5السودانية والسورية، وبشكل أكرب للمئينيات )و  الفلسطينية

 (.Flynn effectما يعرف مبعامل فالين )

املعايري اليت توصل إليها البحث احلايل للحكم على أفراد أعمارهم تزيد ويوصي الباحث بعدم استخدام 
، حيث أن هذه املعايري ختص تقل عن أعمار عينة البحث احلايل، أو عند استخدامه خارج مدينة مصراتةأو 

( عام، وأن استخدامها خارج املدينة حيتاج إىل اختبار 18- 11طالب مدينة مصراتة من الفئة العمرية )
حيتها أوال والتأكد من عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني أداء العينة من املنطقة املراد استخدام املقياس صال

فيهاق وأداء عينة البحث احلايل؛ كما يوصي الباحث إبجراء دراسة أكرب تضم فئات عمرية أوسع، ومن مناطق 
لعمر على فئات عمرية واسعة، وبيئات ليبية خمتلفة، األمر الذي سيتيح بشكل أفضل الفرصة الختبار دور ا

  متعددة.
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Abstract  
This study aimed to standardise the Raven's Standard Progressive 
Matrices test (SPM) in Libya society, so as to be used as a non-verbal 
intelligence test in Libya. The sample consisted of 750 students from 
Misurata city aged from 11 to 18 years. The findings confirmed the 
validity of SPM.  Moreover, Cronbach's alpha reliability values of the 
SPM test were high and robust. The results showed  that while There 
were no significant differences between males and females, differences 
between age groups were statistically significant Finally, the study 
derived local norms from the sample scores for the SPM based on age 
variables. 

 
 


