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 ،كما أوّد أن أشكر كمّية الّتربية في جامعة دمشق أساتذًة ومدّرسين وموّظفين
.اّلذين لم يبخموا في تقديم الّدعم والمساندة  
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 :ملخص الدراسة باللغة العربية-
-تيدف ىذه الدراسة إلى تقنين اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية لجون رافن  

أعد  ، وىو اختبار ذكاء غير لفظي يقيس الذكاء غير المتأثر بالثقافة،-النسخة الموازية
اختبار المصفوفات المتتابعة في انكمترا من قبل جون رافن بيدف قياس عامل الذكاء العام 

ويعد ىذا االختبار بنظر عمماء النفس االنكميز من أفضل األدوات  بمفيوم سبيرمان،
 .المتوفرة حتى اآلن لقياس العامل العام

 يتألف اختبار المصفوفات المتتابعة من مجموعات من األشكال المتعاقبة ترتبط 
كل منيا بعالقة ما وتقدم خمية واحدة فارغة، ويتعين عمى المفحوص أن يختار من بين 

البدائل المعطاة لو ذلك البديل الذي يتسق مع األشكال األخرى بعد اكتشاف العالقة القائمة 
 بندًا اختباريًا أو مصفوفة وزعت إلى (60)يتكون االختبار من  بينيا لملء الخمية الفارغة،

 بندًا مرتبة وفق مبدأ التدرج المتصاعد في (12)خمس مجموعات فرعية تتضمن كل منيا 
 .الصعوبة

وقد تألف مجتمع الدراسة من جميع الطالب السوريين المنتظمين في المدارس  
 ولتحقيق غرض الدراسة سحبت عينة عشوائية مؤلفة من ،الرسمية في محافظة دمشق

 .طالبًا وطالبًة من تالميذ المرحمة الثانوية ومرحمة التعميم األساسي حمقة ثانية (1123)

 ودراسة الفروق بين متوسطات ،وقد تمت دراسة الخصائص السيكومترية لالختبار 
 : وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية،درجات الطالب تبعًا لمتغيري الجنس والعمر

النسخة – المصفوفات المتتالية المعيارية  جون رافندلت نتائج الدراسة الميدانية أن اختبار 
 ، ألن مقاييس النزعة المركزية كانت متقاربة، يمكن الوثوق بوSPM-Parallel Version- الموازية

وجميع درجات االلتواء وقعت ضمن الحدود الطبيعية التي يتراوح فييا التواء منحني التوزيع بين  
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 كما أن نتائج دراسات الصدق والثبات كانت جيدة ومتقاربة مع نتائج الدراسة ،(1)+و (1)-
 . مما يعطينا ثقة بصالحية االختبار في البيئة السورية،األساسية

وأشارت الدراسة إلى أنو ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات  
 وىذا يؤكد أن جنس المفحوص ليس لو أثر في األداء عمى ،الذكور واإلناث في االختبار

 وأن االختبار ابتعد بفقراتو عن كل ما يميز بين الذكور واإلناث حيث كانت ،االختبار
 .الفقرات تقيس قدرات عقمية عامة

كما دلت النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  
 ولوحظ تزايد الفروق في الدرجات مع زيادة الفرق في ،المفحوصين تبعًا لألعمار المختمفة

 وىذا يتفق مع الدراسات ، فاالختبار قادر عمى التمييز بين الفئات العمرية المختمفة،العمر
نما  السابقة في أن االختبار ال يظير فروقًا دالة إحصائيًا تبعًا لجنس المفحوص أو عرقو وا 

 .فقط تبعًا لفئتو العمرية

خراج االختبار بصورتو ، ووضع التعميمات،وقد تم في النياية استخراج المعايير   وا 
 . وأصبح صالحًا لالستخدام في البيئة السورية،النيائية



 

 

 الفصل األول

 موضوع الدراسة ومنهجها
 

 مقدمة الدراسة. 
 موضوع الدراسة. 
 أهمية الدراسة. 
 أهداف الدراسة. 
 أسئمة الدراسة. 
 مجتمع الدراسة وعينتها. 
 منهج الدراسة. 
 حدود الدراسة. 
 أدوات الدراسة. 
 مصطمحات الدراسة. 
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  الدراسةمقدمة :أووًال  
 مشكمة تقنين االختبارات النفسية مكانة خاصة في تاريخ عمم النفس، كما أنيا تحتل تحتل 

نفس المكانة في عمم النفس المعاصر، وتتزايد أىمية ىذه المشكمة بتزايد االىتمام باالختبارات 
النفسية في مختمف المجاالت العممية، ولمختمف األىداف التربوية والعالجية، النظرية والتطبيقية، 

 .وتعد معرفة الخصائص السيكومترية لممقاييس إحدى مراحل تقنينيا

وقد شيدت الفترة الماضية تطورًا ىائاًل في مجال تقنين االختبارات النفسية والتربوية  
 وقد تزايدت مع الوقت أىمية اختبارات الذكاء عامة واختبارات الذكاء غير ،بأنواعيا المختمفة
. المفظي خاصة

وتمثل اختبارات الذكاء غير المتأثرة بالثقافة منحًى خاصًا ومتميزًا في حركة القياس  
العقمي يقوم عمى استبعاد أثر الفروق القائمة بين الثقافات والحضارات المختمفة في األداء 

 ، وقد لقيت ىذه االختبارات انتشارًا واسعًا وحظيت بقدر من األىمية في حركة القياس،االختباري
ومن ىذه االختبارات اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة الذي يعد من أىم اختبارات الذكاء وأكثرىا 

 .(481ص ،2005 ،مخائيل). انتشارًا في العالم

 مكانة ىامة بين اختبارات الذكاء عامة ذو اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن بما أن و
 والتي تناولت واختبارات الذكاء غير المفظية خاصة، ورغم تعدد الدراسات حول ىذا االختبار،

 والطبعة التي جاءت بعدىا (SPM)أشكالو المتعددة وخاصة المصفوفات المتتابعة المعيارية 
-SPM )ـ إال أن النسخة الموازية من ىذا االختبار وىي نسخة مكافئة ل،(SPM-Plus)وىي 
Plus) ومن ىنا كان،لم يتم تناوليا في الدراسات العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص  

االختبار ودراسة خصائصو السيكومترية وتقنينو عمى طالب تناول ىذا لشعور بالحاجة إلى ا
 .دمشقوطالبات مدارس 

النسخة )ولذلك ستتناول ىذه الدراسة اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة المعيارية  
والتطرق إلى الدراسات السابقة حول ىذا االختبار  (SPM- Parallel Version )(الموازية

 وسيتضمن اإلطار النظري عرضًا لمفيوم الذكاء وتعريفاتو واتجاىاتو واختباراتو ،بأشكالو المتعددة
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 من خالل  لالختبار وتعييرهخصائص السيكومتريةال دراسة  وسيتم في الجانب الميداني،بأنواعيا
تطبيقو عمى عينة من طالب وطالبات مدارس الحمقة الثانية من التعميم األساسي والمرحمة 

.  سنة(18) و (13)الثانوية في محافظة دمشق والذين تتراوح أعمارىم بين 

 دراسةموضوع ال:  انياًال 

 احتل موضوع الذكاء وقياسو مكانة ميمة في الدراسات النفسية والتربوية منذ مطمع القرن 
 والواقع أن الدراسات األولى في ميدان عمم النفس الفارقي قد تمركزت حول الفروق في ،الماضي
 كما أن ظيور القياس النفسي كميدان عممي خاص ومستقل ارتبط مباشرة ،والقدرات العقمية الذكاء

 وقد قدمت مقاييس الذكاء إسيامات واسعة في تطور حركة القياس النفسي ،بالذكاء ومقاييسو
 (.24ص ،1996 ،أبو حطب) .والتربوي

 فقد أعد في ،وقد مر ىذا االختبار بمراحل عديدة وتم تطويره وتقديمو بأشكال عديدة 
 ثم ، وىو الصورة األولى واألساسية لالختبارSPMالبداية اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية 

 لتالئم األفراد  SPM-Edition(1996) تعرف بـ 1996ظيرت طبعة جديدة ليذه الصورة عام 
-SPM)( 1998) وأخيرًا كانت الطبعة الموازية عام ،سنة (80-6)المتوسطين من عمر 
Parallel form)،ارتفعت فيو القدرة  والذي ، والشكل الخاص بيذه الطبعة األخيرة الموازية 

 وقد احتفظ ىذا الشكل ((SPM-Plusيعرف بـ  ،التمييزية فيما يخص الفئة العميا من األفراد
بالمجموعتين األولى والثانية من البنود واستبعدت بنود المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة 

 (493 ص،2000 ،مخائيل). مقابل تضمينو بنودًا أكثر صعوبة

قد تم تناولو في الكثير  (SPM-Plus)وبما أن اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية  
من قبل الدكتورة عزيزة رحمة   وقد تم تقنينو عمى البيئة السورية،من الدراسات العربية واألجنبية

 رأت الباحثة ضرورة تناول النسخة المكافئة ،منذ أكثر من عشر سنوات وتم استيالكو بشكل كبير
ليتم دراسة خصائصو السيكومترية وتقنينو عمى  (Parallel Version)لو وىي النسخة الموازية 

 ليكون ق مرحمة التعميم األساسي الحمقة الثانية والمدارس الثانوية في محافظة دمشطمبة مدارس
  :وبيذا يتحدد موضوع الدراسة الحالية بـ ،أداة صالحة لالستخدام في البيئة السورية
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 SPM-Parallel (النسخة الموازية)تقنين اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية ))
Version عمى طمبة مدارس دمشق)). 

 دراسةأهمية ال : ال اًال 

تنبع أىمية الدراسة الحالية من أىمية المقياس موضوع الدراسة ويمكن تمخيص ىذه  
: األىمية في النقاط اآلتية

يعد اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة من أفضل األدوات المتوفرة لقياس العامل العام لمذكاء  -1
ومن أكثر اختبارات الذكاء شيوعًا وانتشارًا، وىو من االختبارات التي تغطي مدى واسع من 

 .الفئات العمرية وال تتأثر بالثقافة أي أنو يقيس الذكاء السائل الذي ال يرتبط بالثقافة
ترى الباحثة أن الحاجة أصبحت ممحة لتوفير صورة مكافئة من االختبار صالحة لالستخدام في  -2

والذي استيمك بشكل كبير في األبحاث   (SPM-Plus)البيئة السورية تكون موازية الختبار 
 وأصبح من الضروري تقنين االختبار بصورتو الموازية ليصبح من الممكن ،والدراسات الماضية

 .تطبيقو في الدراسات القادمة في البيئة السورية
ولعل ما يضفي شيئًا من األىمية أيضًا عمى ىذا  البحث ىو إجراء دراسة موسعة ليذا االختبار  -3

لمكشف عن خصائصو السيكومترية من خالل تطبيقو عمى عينة واسعة واستخدام  طرائق الصدق 
والثبات بما في ذلك الصدق العاممي، ومن ثم استخراج معايير لو وىذا ما يعطي األمل أن يؤدي 

 .ءإلى توفير أداة صالحة لالستخدام في البيئة السورية لقياس الذكا
يتميز ىذا االختبار بقدرة تمييزية عالية بين األفراد الذين يطبق عمييم كما يتميز بقدرتو  -4

 (500 ص ،2000 ،مخائيل) ،التشخيصية العالية ولو استخدامات واسعة في المجاالت المينية
سنة سيوفر  (18)وحتى  (13)ولذا فإن تقنين ىذا االختبار عمى فئة عمرية واسعة تمتد من 

أرضية خصبة لمزيد من الدراسات حول ىذا االختبار أو الدراسات التي قد تستخدمو كأداة في 
 .المستقبل
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 دراسةأهداف ال: رابعاًال 

 :  اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة ىو

 .الوصول إلى معايير أولية لالختبار عمى عينات الطالب والطالبات التي تغطي محافظة دمشق

 :كما تيدف الدراسة إلى تحقيق أىداف فرعية لموصول لميدف الرئيسي وىي

التحصيل - المجموعات المتضادة)دراسة الصدق المحكي لالختبار بداللة المحكات التالية  -1
 (.CTONIختبار الشامل لمذكاء غير المفظي واال- الدراسي

.  ودراسة صدق االرتباطات الداخمية لالختبار باستخدام التحميل العامميبنيويدراسة الصدق ال -2
-كودر)االتساق الداخمي باستخدام معامل )دراسة مؤشرات ثبات االختبار بطرائق مختمفة  -3

 (.اإلعادة- طريقة التجزئة النصفية- (ريتشاردسون
 .عمرال-جنسال :حساب الفروق في الذكاء عند األداء عمى االختبار تبعًا لممتغيرات التالية -4

 دراسةأسئمة ال: خامساًال 
 ما شكل االختبار المعير الذي يجب أن تنتيي إليو الدراسة؟ . 
 ما دالالت الصدق المحكي الختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية باستخدام المحكات التالية: 

 .؟(CTONIختبار الشامل لمذكاء غير المفظي التحصيل الدراسي واال- المجموعات المتضادة)
 لالختبار؟عامميما دالالت الصدق ال . 
 ما دالالت صدق االرتباطات الداخمية لالختبار؟. 
 االتساق الداخمي لالختبار؟ ما مؤشرات. 
 ؟عادةما مؤشرات ثبات االختبار بطريقة اإل. 
 ؟جنسىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األفراد تبعًا لمتغير ال. 
 ؟عمرىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األفراد تبعًا لمتغير ال. 
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 ا وعينتهدراسةمجتمع ال :سادساًال 

  من جميع الطالب السوريين المنتظمين في مدارسدراسة يتألف مجتمع ال:دراسةمجتمع ال
مرحمة التعميم األساسي الحمقة الثانية والمدارس الثانوية بمحافظة دمشق ممن تتراوح أعمارىم بين 

 . عامًا وىم في الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر(13-18)

 طالبًا وطالبة من طمبة مرحمة التعميم األساسي الحمقة الثانية والمرحمة (1123) :عينة الدراسة
 ممثمة لممجتمع األصمي وممبية كانتتم سحب عينة الدراسة بطريقة عشوائية بحيث و ،الثانوية

. ألغراض الدراسة

 دراسةمنهج ال :سابعاًال 

 : يتمثل في جانبين نظري وتطبيقي وصفي تحميميتم اتباع منيج عممي

 ما يميفي الجانب النظري تم : 
 .دراسة االختبار دراسة وصفية تصف االختبار وكيفية استخدامو وحساب النتائج وتفسيرىا -
الرجوع إلى الدراسات األجنبية والعربية التي تناولت ىذا االختبار ومعرفة مدى إمكانية االستفادة  -

 .منيا في البيئة السورية
 ما يميفي الجانب التطبيقي تم  :
اختيار عينة استطالعية ليا خصائص العينة األساسية لمعرفة مدى وضوح التعميمات وفيم  -

المفحوصين لمصور والوقت الذي يستغرقو االختبار والوقوف عند الصعوبات التي قد تعترض 
 .المفحوصين أثناء التنفيذ

 :إجراء الدراسات الالزمة لحساب الصدق والثبات -
- التحصيل الدراسي-  المجموعات المتضادة:الصدق المحكي باستخدام المحكات التالية*

 .CTONIاالختبار الشامل لمذكاء غير المفظي

من خالل استخراج دالالت الصدق العاممي لالختبار باستخدام التحميل : الصدق البنيوي*
 . ودراسة صدق االرتباطات الداخمية لالختبارالعاممي
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. عادة اإلطريقة - طريقة التجزئة النصفية- االتساق الداخمي:حساب ثبات االختبار باستخدام- 

 دراسةحدود ال : امناًال 

-13)تم تطبيق الدراسة بشكل جمعي عمى األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين : حدود بشرية
. من طالب وطالبات مرحمة التعميم األساسي الحمقة الثانية والمرحمة الثانوية (18

  التعميم األساسي الحمقة الثانية والمدارس الثانوية تم تطبيق الدراسة في مدارس:حدود مكانية
. التابعة لمديرية التربية في محافظة دمشق

 .2014-2013 تم تطبيق الدراسة خالل العام الدراسي :حدود زمنية

 دراسةأدوات ال :تاسعاًال 

. SPM-Parallel Versionاختبار رافن لممصفوفات المتتابعة المعيارية النسخة الموازية -

 (.  CTONI)ختبار الشامل لمذكاء غير المفظي اال-

 .التحصيل الدراسي–

 دراسة والتعريفات اإلجرائيةمصطمحات ال :عاشراًال 

التعريف الذي اعتمده اختبار رافن ىو تعريف سبيرمان لمذكاء عمى أنو القدرة عمى : ءالذكا
 .(209ص ،1997 جابر،). تجريد العالقات والمتعمقات أي القدرة عمى االستقراء واالستنباط

 ".(النسخة الموازية)لرافن  المتتابعة المصفوفات اختبار يقيسو ماىو  ":إجرائياًال  يعّرف الذكاءو

 ىو القدرة العقمية العامة لمفرد التي تظير من خالل قدرتو عمى إدراك :الذكاء غير المفظي
 أي أنو ، والتعامل مع األشكال والصور المجردة بغض النظر عن المغة،العالقات والمتعمقات

دراك العالقات ، مثل القدرة عمى تصنيف األشياء،يتمثل في القدرات العقمية غير المفظية  وا 
 (.239 ص،2001 ،الزغول).الزمانية والمكانية
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ىو الدرجة التي يتحصل عمييا المفحوص في اختبار : ويعّرف الذكاء غير المفظي إجرائياًال 
 .(النسخة الموازية)المصفوفات المتتابعة لرافن 

 . ىو التغير الحاصل لدى المتعمم من جراء العممية التربوية التعميمية :التحصيل الدراسي

 (.211 ص،2000 ،مخائيل)

 بأنو محصمة الدرجات التي يحصل عمييا التمميذ في الفصل :ويعّرف التحصيل الدراسي إجرائياًال 
 .الدراسي الذي طبقت فيو الدراسة

 . ىو مصطمح يشير أساسًا إلى ما إذا كان االختبار يقيس فعاًل ما أعد لقياسو :لصدقا

 (.141 ص،2000 ،مخائيل)

ختبار دراسة صدقو المحكي بداللة االب الختبار التحقق من صدق ا بأنو:ويعّرف الصدق إجرائياًال 
 وصدقو البنيوي باستخدام ، والتحصيل الدراسي والمجموعات المتضادةالشامل لمذكاء غير المفظي

  .التحميل العاممي ودراسة االرتباطات الداخمية

ىو مصطمح يشير إلى ما إذا كان االختبار يكشف بصورة ثابتة ومطردة الفروق بين  :ل باتا
 (.181 ص،2000 ،مخائيل). وكم تتذبذب نتائجو،األفراد

بدراسة مدى االتساق الداخمي لالختبار  االختبار ثبات من التحققب :ويعّرف ال بات إجرائياًال  
 . واإلعادةوباستخدام طريقة التجزئة النصفية ،باستخدام معامل كودر ريتشاردسون



 

 

 

 

 الفصل الثاني

  دراسات سابقة
 

 مقدمة. 
  الدراسات التي تناولت اختبار المصفوفات المتتابعة بالدراسة

 .والبحث
 المصفوفات المتتابعة كأداةاختبار استخدمتدراسات ال . 
 تعميق عمى الدراسات السابقة. 
 مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
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 :مقدمة -
يتضمف ىذا الفصؿ تقديمان لبعض الدراسات األجنبية كالعربية التي تناكلت ىذا االختبار  

 . باإلضافة لبعض الدراسات التي استخدمتو كأداة،بالدراسة كالبحث
فيناؾ دراسات أجنبية كعربية عديدة تناكلت دراسة اختبار رافف لممصفكفات المتتالية  

 . كبياف بعض المجاالت التي يستخدـ فييا، ككاف اليدؼ منيا ىك دراسة صدقو كثباتو،بأنكاعو

: دراسات تناولت اختبار المصفوفات المتتابعة بالدراسة والبحث :أووً 

: الدراسات األجنبية-أ

 Putra( 2011:)دراسة بيوترا -1
"Validity study of the standard progressive matrices-parallel 

version" 
 "النسخة الموازية-دراسة صدق اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية "

 :أهداف الدراسة

النسخة –دراسة صدؽ اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية ىدفت الدراسة إلى 
 سنكات (5) ممثمة لممجتمع األصمي تمتد أعمارىا مف  عمى عينة  كذلؾ،المكازية في بريطانيا

 . سنة، كقد اختيرت مف تبلميذ المدارس(18)كنصؼ إلى 

 :أدوات الدراسة

 .(SPM-Parallel)النسخة المكازية –اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

 .سنة (18 – 5)طالبان كطالبة تتراكح أعمارىـ بيف  (1344)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة

: تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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 (.0.95)ك( 0.84) مرتفعة تراكحت بيف صدؽ البنيكم كانتمعامبلت اؿ -

معامبلت االرتباط بيف درجات االختبار كدرجات المكاد الدراسية األكاديمية  -
 .ذات داللة، كبيذا يمكف استخداـ درجات االختبار لمتنبؤ بالنجاح المدرسي

(. 99-98، ص 2000نقبلن عف متيرد ،  )
 Rossen ( 2007:) روزيندراسة -2

"Standardization of Standard Progressive Matrices scale in 
Australia" 

 "تعيير اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية في استراليا"

 :أهداف الدراسة

في استراليا، المعيارية  اختبار المصفكفات المتتابعةىدفت الدراسة إلى تعيير  
كاختير ليذا الغرض عينة عشكائية ممثمة لممجتمع األسترالي كمككنة مف أكثر مف 

 ، فرد مف طمبة كطالبات المدارس االبتدائية  كالثانكية لكؿ تطبيؽ عمى حدة(4000)
 كقسمت عينة ، سنة كستة  شيكر(16)سنكات إلى ( 10)كعمى مدل عمرم يمتد مف 

. التقنيف إلى فئات عمرية بمدل عمرم كؿ ستة شيكر

 :أدوات الدراسة

 SPM-PLUSاختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

طالبان كطالبة تراكحت أعمارىـ يمتد مف  (4000)تككنت عينة الدراسة مف أكثر مف 
 .سنة (10-16.5)

 :نتائج الدراسة

: ككانت نتائج البحث عمى النحك التالي 

 (.0.70)إلى ( 0.60)بيف الثبات تراكحت قيـ معامبلت  -

 (.0.89)ك (0.73)أعطى االختبار معامبلت صدؽ مرتفعة تراكحت بيف  -
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كقد تكصمت الدراسة إلى أف االختبار يتأثر بالخمفية الثقافية ليـ، فمثبلن تبيف أف األفراد  -
المتحدثيف بالمغة اإلنكميزية  يميمكف إلى الحصكؿ عمى درجات أعمى مف األفراد الذيف 
ال يتحدثكف اإلنكميزية، كما أف المستكل االجتماعي كاالقتصادم يؤثر أيضان في أداء 

 .األفراد عمى االختبار

 Owen (2000:)دراسة أوين -3

"The validity of the (SPM) scale Parallel version in students 
population" 

" دراسة صدق مقياس المصفوفات المتتالية المعيارية النسخة الموازية عمى عينة من التالميذ"

 :أهداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى كضع معايير الختبار المصفكفات المتتابعة المعيارية  
 سنكات كنصؼ (5)لممجتمع األصمي تمتد أعمارىا مف  بجنكب افريقيا عمى عينة ممثمة

. المدارس االبتدائية كاإلعدادية  سنة كنصؼ، كقد اختيرت مف تبلميذ(15)إلى 

 :أدوات الدراسة

 .SPM-Parallel)) النسخة المكازية اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية-

 :عينة الدراسة

 .سنة (15-5)مف األفراد الذيف تتراكح أعمارىـ بيف  (892)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة

: تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

 العاممي التحميؿ أف اكـ يتمتع بمعامبلت صدؽ كثبات مرتفعة االختبار أف تبيف -
  .ةمتشابو عاممية بنية إلى يشير لبلختبار

 .القكة  التمييزية لمبنكد األخيرة لبلختبار ضعيفة -
 (.0.95)ك( 0.84)معامبلت الثبات مرتفعة تراكحت بيف  -
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معامبلت االرتباط بيف درجات االختبار كدرجات المكاد الدراسية األكاديمية ذات داللة،  -
 .كبيذا يمكف استخداـ درجات االختبار لمتنبؤ بالنجاح المدرسي

 :Burke( 2000)دراسة  بارك -4
"Examining the dimensional structure and factorial validity of the 

(SPM) scale Parallel Version in a sample of students" 

النسخة )التحقق من بنية األبعاد والصدق العاممي وختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية "
" عمى عينة من الطالب والطالبات (الموازية

 :الدراسة أهداف

 الكاليات في المعيارية المتتابعة المصفكفات اختبار تعيير إلى الدراسة ىدفت 

 مكقكت نحك عمى االختبار تطبيؽ مف الناتجة الدرجات عمى اعتمادان  المتحدة،

 مكقكت غير نحك عمى االختبار تطبيؽ مف الناتجة الدرجات ككذلؾ ،( سرعة اختبار)

 كمككنة األسترالي لممجتمع ممثمة عشكائية عينة الغرض ليذا كاختير ،(قكة اختبار)

 تطبيؽ لكؿ كالثانكية االبتدائية المدارس كطالبات طمبة مف فرد (4000) مف أكثر مف

 شيكر،  كستة سنة (16) إلى سنكات (10) مف يمتد عمرم مدل كعمى حدة، عمى

. شيكر ستة كؿ عمرم بمدل عمرية فئات إلى التقنيف عينة كقسمت

 :الدراسة أدوات

 (.SPM-PARALLEL) المعيارية المتتالية لممصفكفات رافف اختبار-

 :الدراسة عينة

 كعمى كالثانكية االبتدائية المدارس طمبة مف فرد (4000) مف الدراسة عينة تككنت

 .سنة (16-10) مف يتراكح عمرم مدل

 :الدراسة نتائج

  :التالي النحك عمى البحث نتائج كانت
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 كغير المكقكتة بصكرتيو االختبار عمى األداء في الجنسيف بيف فركؽ ىناؾ يكف لـ-

. المكقكتة

 الذكاء اختبار عمى كالدرجات االختبار درجات بيف االرتباط معامبلت قيـ تتراكح-

. (0.70) إلى (0.60) بيف االستداللية القدرة كاختبار المفظي غير

 أف تبيف فمثبلن  ليـ، الثقافية بالخمفية يتأثر االختبار أف إلى الدراسة تكصمت  كقد-

 مف أعمى درجات عمى الحصكؿ إلى يميمكف  اإلنكميزية بالمغة المتحدثيف األفراد

 يؤثر كاالقتصادم االجتماعي المستكل أف كما اإلنكميزية، يتحدثكف ال الذيف األفراد

. االختبار عمى األفراد أداء في أيضان 

: Laroche (1999)دراسة وروش -5
"Examining the factorial validity of the (SPM) scale in a sample of 

children and overage" 

التحقق من الصدق العاممي وختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية عمى عينة من األطفال "
" والمتقدمين في السن

 :أهداف الدراسة

 في الككنغك،  الدراسة إلى تعيير اختبار المصفكفات المتتابعة المعياريةت ىدؼ
 (80) سنكات ك(5) فردان تراكحت أعمارىـ بيف (5108)كتككنت عينة التعيير مف 

 (5.5) شيكر مف (6)كجرل تقسيميـ إلى فئات عمرية بمدل عمرم  كؿ  سنة،
  سنة،(70) إلى (20) سنكات مف سف (10)، كمدل عمرم يمتد إلى (16.5)ك

 سنة، كقد اشتممت كؿ فئة عمرية (19) إلى (17)كأضيفت المجمكعة العمرية مف 
 فأعمى، كالتي (70 ) ما عدا الفئة العمريةان  فرد(200 ) إلى(150)عمى ما يقرب مف 

.  فردان فقط(61)اشتممت عمى 
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 جرل تطبيؽ اختبار المصفكفات المتتابعة فرديان كذلؾ في األعمار األقؿ مف 
عمييا   سنة، أما بقية األعمار فقد جرل تطبيؽ االختبار(60) سنكات كأعمى مف (8)

 (40) ك (30)تطبيقان جماعيان مف دكف تحديد زمف لمتطبيؽ، كتراكح زمف التطبيؽ بيف 
 . دقيقة

 :أدوات الدراسة

 (.SPM-Plus)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 : عينة الدراسة

 . سنة(80) سنكات ك(5) فردان تراكحت أعمارىـ بيف (5108)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة

: كانت النتائج عمى النحك التالي 

. ضركرة إعادة ترتيب البنكد داخؿ المجمكعات الخمس لبلختبار -
 .(0.61)بمغ معامؿ االرتباط بيف اختبار رافف ك اختبار الذكاء المفظي  -
 .(0.95) إلى (0.71)تراكحت معامبلت ثبات االختبار بيف  -
 سنة، ثـ (21)ىناؾ زيادة منتظمة في الدرجات مع التقدـ في العمر، كذلؾ حتى سف  -

 . سنة(45)تبدأ الدرجات بعد ذلؾ بالنقصاف تدريجيان، كيزداد التدىكر في عمر 
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 :Aron & Sharo (1999) دراسة أرون وشارو -6
“Standardization of Standard Progressive Matrices scale in USA” 

"  في الوويات المتحدة SPMتقنين اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية "
 :أهداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى تقنيف اختبار المصفكفات المتتالية المعيارية في الكاليات األمريكية  
 الختبار المصفكفات في الكاليات المتحدة (Fort Bend)جمعت البيانات مف مقاطعة  ك،المتحدة
 بمدان (25) أتكا مف أكثر مف ان طالب( 53.000)كتألفت العينة مف أكثر مف  ،المعيارية المتتابعة

كبمغ عدد أفراد المجتمع   ميبلن مربعان،(174) لغة، غطت العينة مساحة (65)كيتكممكف أكثر مف 
كانكا مف الجامعييف كالنسبة المئكية في  منيـ( %59)طالبان كطالبةن، ( 330.000)األصمي 

 ما زالكا طبلبان في الجامعة، تراكحت أعمار العينة بيف (%30) ك(%45)المجتمع األمريكي ىي 
مدارس ( 9 )مدرسة ابتدائية،( 33 ) مدرسة،(51)كقد أخذت العينة مف   سنة،(17)حتى( 5.5)

 طالب (3.700)إضافة إلى الجامعة، كبمغ عدد طبلب االبتدائي   مدارس عميا،(7)ك متكسطة،
 (.6.5-5) طفؿ مف عمر (1000)كأضيؼ إلى العينة الحقان  كطالبة،

 :أدوات الدراسة
 (.SPM-Plus)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة
( 17 – 5.5)ألؼ طالبان كطالبة ممتدة بيف األعمار مف  (53)تككنت عينة الدراسة مف أكثر مف 

 .سنة
 :نتائج الدراسة

 :تكصمت الدراسة إلى
 كجد أنو (1979) بالمعايير البريطانية  التي تكصمت إلييا الدراسة المعاييرةبمقارف-

 سنكات كانت الدرجات عمى المعايير البريطانية تتجاكز المعايير (9)عند عمر 
كعدا   سنة كانت المعايير متشابية جدان،(11-10)األمريكية، في حيف أنو في عمر 

. ذلؾ كانت المعايير البريطانية أعمى عند المئينات العميا كأدنى عند المئينات الدنيا
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 أنيا متقاربة عمى كجدكبمقارنة المعايير البريطانية بمعايير بكلكنيا كمعايير ألمانيا -
 ،2004 ،نقبلن عف رحمة) (Raven&court,2000,PP.16,17).. ت الؼكنح
 (15ص

 :Can & Ping ( 1986)دراسة كان وبينج-7
“Standardization of Standard Progressive Matrices scale in China” 

 "تعيير اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية في الصين"
 :أهداف الدراسة

  في الصيف،المعيارية اختبار المصفكفات المتتابعة ىدفت الدراسة إلى تعيير 
 (80) سنكات ك (5) فردان تراكحت أعمارىـ بيف (4621)كتككنت عينة التعيير مف 

. سنة

 5.5) شيكر مف (6) كجرل تقسيميـ إلى فئات عمرية بمدل عمرم  كؿ 
 سنة، (70) إلى (20)  سنكات مف سف (10)، كمدل عمرم يمتد إلى (16.5ك

، كقد اشتممت كؿ فئة عمرية ة سف(19) إلى (17)كأضيفت المجمكعة العمرية مف 
 فأعمى، كالتي (70 ) ما عدا الفئة العمريةان  فرد(200) إلى(150)عمى ما يقرب مف 

.  فردان فقط(61)اشتممت عمى 

 جرل تطبيؽ اختبار المصفكفات المتتابعة فرديان كذلؾ في األعمار األقؿ مف 
 سنة، أما بقية األعمار فقد جرل تطبيؽ االختبار عمييا (60) سنكات كأعمى مف (8)

 (40) ك (30)تطبيقان جماعيان مف دكف تحديد زمف لمتطبيؽ، كتراكح زمف التطبيؽ بيف 
 .دقيقة

 :أدوات الدراسة

 (.SPM-Plus)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

.  سنة(80) سنكات ك(5) فردان تراكحت أعمارىـ بيف (4621)مف  تككنت عينة الدراسة
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 :نتائج الدراسة

: كانت النتائج عمى النحك التالي

.  المجمكعات الخمس لبلختبارؿضركرة إعادة ترتيب البنكد داخ -1
 .(0.054)بمغ معامؿ االرتباط بيف اختبار رافف كاختبار الذكاء المفظي  -2
 .(0.95) إلى (0.79)تراكحت معامبلت ثبات االختبار بيف  -3
 سنة، ثـ (18)الدرجات مع التقدـ في العمر  كذلؾ حتى سف  ىناؾ زيادة منتظمة في -4

 سنة، كما أف (40)تبدأ الدرجات  بعد ذلؾ بالنقصاف تدريجيان، كيزداد التدىكر في عمر 
 سنة (13)، (12)، (10)، (7)، (5)ىناؾ زيادة مفاجئة في الدرجات في األعمار 

كستة شيكر، إال أف الدراسة لـ تسكغ سبب ىذه الزيادة، اختمؼ أداء الجنسيف عمى 
 سنة (60) سنة، ككذلؾ في عمر (15.5ك 10.5)االختبار فقط في األعمار ما بيف 

(. 19، ص2004، رحمةنقبلن عف  ).كما فكؽ، ككاف الفرؽ لمصمحة الذككر
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 :الدراسات العربية-ب
 (:2007)الساحمي. ددراسة-1

 الخاصة في اوحتياجات ذوي من عينات عمى المتتالية لممصفوفات رافن وختبار أولي تقنين"
" السورية العربية الجمهورية

 :أهداف الدراسة

إلى تقنيف اختبار رافف عمى عينة مف ذكم  كىدفت سكريا في الدراسة ىذه تأعد 
االحتياجات الخاصة كدراسة الخصائص السيككمترية لبلختبار كاستخراج دالالت الصدؽ 

 كقد استطبلعية عينات: إلى البحث عينات كتقسـ فردان (2214)كقد بمغت عينة الدراسة  كالثبات،
 أفراد عدد بمغ كقد ىذا فردان،(  549( بمغت قدك الثباتك الصدؽ عينات فردان،( 69 )بمغت

 ( 333 )منيا فردان (  423  )الخارجية المحكات الصدؽ بداللة دراسة في المستخدمة العينات
 غير الذكاء اختبار محؾ بداللة الصدؽ لدراسة فردان   )90) ككاتؿ، محؾ بداللة الصدؽ لدراسة
 مف فردان   )427 (اإلعادة ثبات دراسة في المستخدمة العينات أفراد عدد بمغ كما ،ـلمص المفظي
 .الخاصة الفئات

 فالمتفكقي مف(  991) منيـ فردان   (1596) أفراده عدد بمغ فقد األكلي التقنيف عينة أما 
 %(90 )بنسبة أم الصـ مف فردان  (476) كلممتفكقيف، األصمي المجتمع مف (%40  )بنسبة أم
 مف( 130)ك كالعمؿ االجتماعية الشؤكف لكزارة التابعة المعاىد في لمصـ، األصمي المجتمع مف

 التابعة المعاىد في جسديان  لممعكقيف األصمي المجتمع مف %(98 )بنسبة أم  جسديان  المعكقيف
 .العمؿك االجتماعية الشؤكف لكزارة

 :أدوات الدراسة

 .SPM plus( 1998)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية نسخة -

 .اختبار كاتؿ-

 .اختبار الذكاء غير المفظي لمصـ-
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 :عينة الدراسة

 . مف ذكم االحتياجات الخاصة فردان (2214)بمغت عينة الدراسة 

 :نتائج الدراسة

  :يمي فيما البحث ىذا إلييا تكصؿ التي النتائج أبرز

 بصكرة يسير مجمكعة كؿ ضمف البنكد ككذلؾ الخمس البنكد مجمكعات تتابع إف -
 العادييف، مف كؿ عمى االختبار تطبيؽ لدل األصعب إلى األسيؿ مف منتظمة
 الترتيب خارج تبدك التي البنكد بعض عدا فيما ان جسدم المعكقيف الصـ، ،فالمتفكقي
 لبلختبار السيكلة معامبلت متكسط بمغ قدك ألخرل، عينة مف تختمؼ التيك التتابعي

 كلدل)0.35)الصـ  لدل بمغ بينما ،(0.62 (المتفكقيف كلدل (0.48 )العادييف لدل
 لمعادييف منو لممتفكقيف أسيؿ كاف االختبار أف إلى يشير مما  (0.36)جسديان  المعكقيف

 .جسديان  لممعكقيف ك لمصـ بالنسبة ممحكظ بشكؿ سيكلتو انخفضت كما
 األصعب إلى األسيؿ مف تتدرج لبلختبار الفرعية المجمكعات أف النتائج أظيرت قدك -

 معامبلت متكسطات تدرج مف ذلؾ كاضحان  دكيبك الطريقة، بنفس األربع العينات في
 الفرعية المجمكعة في األدنى إلى األكلى الفرعية المجمكعة في األعمى مف السيكلة
 . ليا رافف افترضو ما النتيجة ىذه كتكافؽ ،ةاألخير

 بالدرجة البنكد ارتباط طريؽ عف محسكبة لبلختبار الداخمي االتساؽ معامبلت تظير -
 كما ،فالعاديي لدل (0.34) قدره بمغ بكسيط (0.68 ك0.41)بيف تتراكح قيمان  الكمية
 لبلختبار االتساؽ معامبلت قيـ كتتراكح منيا، بندان  (47 )ؿ إحصائيان  داالن  ارتباطان  تظير
 دالة ارتباطات ظيكر مع( 0.323)قدره  بكسيط( 0.53 ك0.01 (بيف المتفكقيف لدل
 .منيا بندان  (49)ؿ

( 0.483 )قدره بكسيط (0.68ك 0.39 (بيف لمصـ بالنسبة المعامبلت ىذه تتراكح أخرل جية مف -
 االتساؽ معامبلت تتراكح بينما بندان،( 55 )أصؿ مف بندان ( 35)ؿ دالة ارتباطات ظيكر مع

 إلى اإلشارة مع  (0.386)قدره  بكسيط( 0.796ك 0.820 ) يفب جسديان  المعكقيف لعينة الداخمي
 .إحصائيان  دالة ارتباطات أعطت بندان ) 57) أصؿ مف بندان ( 41 (أف
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 دالة كانت ىاأف إلى السابقة األربع العينات لدل لبلختبار الداخمي االتساؽ نتائج تشير -
 االتساؽ تضعؼ أف يمكف التي جدان  الصعبة أك جدان  السيمة البنكد باستبعادك ئيان إحصا

 بو ال بأس داخمي التساؽ مؤشر أنيا عمى السابقة النتائج إلى النظر يمكف الداخمي،
 . كيدعميا السابقة المؤشرات جممة إلى يضاؼ لبلختبار

 تراكحت قيـ إلى كركنباخ ألفا معامؿ حساب طريؽ عف االختبار ثبات نتائج تشير -
 جيدة معامبلت كىي ،راألعما كلجميعة الدراس عينات لدل) 0.901ك 0.685)بيف

 . االتساؽك أ الثبات مف عالية بدرجة االختبار تمتع إلى تشير

 :(2004)رحمة.دراسة د-2
 من األفراد لدى الذكاء دراسة في اونحدار تحميل و الزمنية السالسل تحميل استخدام فاعمية 

 " سنة عشرة ثماني حتى سنوات سبع عمر

 :أهداف الدراسة

 السبلسؿ تحميؿ أسمكب فاعمية دراسة إلى كىدفت سكريا في الدراسة ىذه  أعدت
 الخاص األثر تقدير في المتعدد االنحدار تحميؿك الذكاء نمك دراسة في الزمنية

 كمتغيرات الذكاء بيف الترابطية العبلقة دراسة ككذلؾ ،ؤالتنب في المستخدمة بالمتغيرات
 المصفكفات الختبار المئينية المعايير استخراجك الجنسيف بيف الفركؽ دراسة ثـ الدراسة
  .ةالقياسي خصائصو دراسة بعد المتتابعة

 :أدوات الدراسة

 (.SPM-Plus)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 .اختبار كاتؿ-

 .اختبار مؿ ىؿ لممفردات-

 :عينة الدراسة

 .دمشؽ محافظة مدارس مف فردان ( 3487 (الدراسة عينة بمغت كقد
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 :نتائج الدراسة

 العمر لمتغيرة التنبؤم القدرة خبلؿ مف الزمنية السبلسؿ تحميؿ فاعمية الدراسة أظيرت  -
 .الذكاء بدرجة

 لمعكامؿ النسبي األثر تحديد في فعالة إحصائية كسيمة االنحدار تحميؿ أف أظيرت -
 .الذكاء نمك في المؤثر

 .ءبالذكا المتنبئات أفضؿ مف الدراسي التحصيؿ أف الدراسة أبرزت -
 .ءالذكا درجة مع ارتبطت األب مينة ك األـ تعميـ متغيرات أف أظيرت كما -
 ،ةالمطرد الزيادة نحك سنة( 17 )حتى (7) عمر مف الذكاء نمك خط سير إلى أشارت  -

 الدراسة أعدت النياية كفي سنة) 17 (عمر في لؤلفراد العقمي األداء ذركة بمغت كقد
 رعـ حتى سنكات) 8 )عمر مف لبلختبار مئينية رتبة كتائي كمعايير مئينية، معايير

 . سنة( 17)
 االختبار عميو كيتشبع العاـ العامؿ عامميف كجكد لبلختبار العاممي التحميؿ أظير -

 .المكاني اإلدراؾ عامؿ ىك الثاني كالعامؿ عالية، بدرجة
 عمى األداء في كالعادييف المتفكقيف بيف إحصائيان  داالن  فرقان  ىناؾ أف الدراسةت كجد -

 المجمكعات محؾ بداللة البنيكم الصدؽ يؤكد ، ممافالمتفكقي لمصمحة االختبار
 .المتعارضة

 ) 14 (عمر في) 0.873)ك سنة) 17 (عمر في) 0.611)بيف ألفا معامبلتتراكحت  -
 .سنة

 ارتبط بند (49) أف تبيفك رلبلختبا الكمية بالدرجة البنكد ارتباط معامبلت حساب تـ -
 داخمي اتساؽ إلى يشير مما االختبار عمى الكمية الدرجة مع إحصائيان  داالن  ارتباطان 
 .رلبلختبا

 في) 0.880)ك سنة) 11 (عمر في) 0.514)بيف معامبلت التجزئة النصفية  تراكحت -
 .سنة) 18 (عمر
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 الكمية لمعينة شير إلى أسابيع ثبلثة بيف تراكحت فترة بعد اإلعادة ثبات معامبلت بمغت -
 الدراسة أكدت كقد ،(0.948ك 0.327 )بيف تراكحت األخرل كلؤلعمار( 0.699)

  .استخدامو كصبلحية االختبار ثباتك صدؽ جالنتائ بيذه

 :(2000)دراسة متيرد -3
إعادة تدريج بنود اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية لرافن تبعًا لصعوبتها باستخدام "

" نموذج راش األحادي المعمم

 :أهداف الدراسة

 ىدفت الدراسة إلى إعادة تدريج بنكد اختبار المصفكفات المتتابعة المعيارية 
كتفسير البنكد المحذكفة  باستخداـ نمكذج راش األحادم المعمـ، لرافف تبعان لصعكبتيا

إضافة إلى دراسة صدؽ االختبار  لعدـ مبلءمتيا لمقياس كفقان لممحكات اإلحصائية،
كثباتو مع إجراء معايير مختمفة لو، كمف ثـ تمثيؿ منحنيات نمك القدرة لتكضيح العبلقة 

 فردان مف (1411)بيف مستكيات العمر كتقديرات القدرة، كقد تككنت عينة البحث مف 
 (13) سنكات ك (6)طمبة المدارس االبتدائية كاإلعدادية الذيف تراكحت أعمارىـ بيف 

  مف الذككر،(671)شرائح عمرية بمدل عمرم سنة، منيـ  سنة، قسمت العينة إلى
.  إناثان، مف الريؼ كالمدينة(740)ك

 :أدوات الدراسة

 (.SPM)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

 فردان مف طمبة المدارس االبتدائية كاإلعدادية الذيف (1411)تككنت عينة البحث مف 
 . سنة(13) سنكات ك (6)تراكحت أعمارىـ بيف 

 :نتائج الدراسة

: كانت نتائج الدراسة عمى النحك التالي
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إف المجمكعات الخمس تماثؿ في ترتيبيا كتدرجيا الصكرة النيائية لبلختبار بترتيبو -
األصمي، إذ يزداد متكسط الصعكبة عبر المجمكعات الخمس، كثبت أيضان صحة تتابع 

. عدا بعض البنكد القميمة البنكد داخؿ كؿ مجمكعة،

تبيف أف ازدياد متكسط قدرة األفراد في االختبار يككف بزيادة العمر، كذلؾ في األعمار -
-7)كلـ تكف ىناؾ فركؽ دالة بيف األعمار . (10-11)، (9-10)، (8-9)، (6-7)
 (.12-11) ك(8

تكصمت الدراسة إلى معايير لبلختبار بإيجاد رتب ميئنية كدرجات تائية، كنسب ذكاء -
حتى ( 6)مقابمة لمتقديرات المختمفة لقدرة األفراد في الشرائح العمرية الممتدة مف سف 

 . سنة(13)

 االختبار عميو كيتشبع العاـ العامؿ عامميف كجكد لبلختبار العاممي التحميؿ أظير -
 .المكاني اإلدراؾ عامؿ ىك الثاني كالعامؿ عالية، بدرجة

 عمى األداء في كالعادييف المتفكقيف بيف إحصائيان  داالن  فرقان  ىناؾ أف الدراسةت كجد -
 .فالمتفكقي لمصمحة االختبار

 :(1998)دراسة المسعودي  -4

الخصائص السيكومترية وختبار المصفوفات المتتالية المعيارية عمى طالب المرحمة الثانوية "
 "في عّمان

 :أهداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى دراسة الخصائص السيككمترية الختبار المصفكفات المتتالية المعيارية  
 كاستخراج معايير تساعد في تفسير مستكل ،عمى عينات مف طبلب المرحمة الثانكية في عّماف

طالبان كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية الذيف تتراكح  (988) كشممت الدراسة ،الذكاء لدل األفراد
 .سنة (18)ك (15)أعمارىـ بيف 
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 :أدوات الدراسة

 (.SPM)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

طالبان كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية الذيف تتراكح أعمارىـ  (988 )تككنت عينة الدراسة مف
 .سنة (18)ك (15)بيف 

 :نتائج الدراسة

 :أظيرت الدراسة النتائج التالية

 .تمتع اختبار رافف بدالالت صدؽ عالية -
 (.0.83)ك (0.68)تراكحت معامبلت الثبات بيف  -
 .قدرة االختبار عمى الفرز بيف أصحاب القدرات المنخفضة كالمرتفعة -
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط  درجات األفراد عمى االختبار تبعان لمتغير  -

 .العمر
 .عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات األفراد تبعان لمتغير الجنس -
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 : المصفوفات المتتابعة كأداةاختبار استخدمتدراسات  :ثانياً 
: الدراسات األجنبية-أ

 Copelli  (2006:)دراسة كوبيمي-1
"Using SPM scale Parallel version in Neuropsychology" 

 "العصبي النفس عمم في  المعيارية النسخة الموازيةالمتتابعة المصفوفات اختبار استخدام"

  :أهداف الدراسة

 ،ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة استخداـ اختبار رافف في عمـ النفس العصبي 
 النفسية العمكـ قسـ في ان فرد( 248 )مف مؤلفة عينة فييا أخذتك دراسةكتمت ىذه اؿ

 تـ سنة،) 89 ( كسنة( 20 (بيف أعمارىـ تراكحت( Pama )جامعة في العصبية
 المصفكفات اختبار طبؽ عمييـ ثـ ،ةالثقاؼ مستكلك كالعمر الجنس حسب تكزيعيـ
 .عتو المكازيةببط المتتابعة

 :أدوات الدراسة

 (.SPM –parallel version)النسخة المكازية –اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

 جامعة في العصبية النفسية العمكـ قسـ في ان فرد( 248) مف مؤلفةتككنت عينة الدراسة مف 
(Pama )سنة) 89 ( كسنة( 20 (بيف أعمارىـ تراكحت. 

 :نتائج الدراسة

 لـ الجنس متغير لكف كالثقافة، العمر لمتغير إحصائية داللةت ذافركقان  ىناؾ أف تبيف -
  .ةإحصائي داللة أمد يب

 تصمح العصبي النفس عمـ أدكات مف كأداة مفيد االختبار الدراسة أف ىذه أظيرت كما -
. العقمي كاالنحطاط المبكر العتو األفراد عف المبكر التقصيك لمكشؼ
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كما أكد كؿ مف الباحثيف عمى فكائد االختبار كاستخداماتو في التشخيص النفسي حيث  -
 .يعتبر اختبار المصفكفات المتتابعة لرافف النسخة المكازية أداة فاعمة في ىذا المجاؿ

Vroon ( 2001 :)دراسة فرون-2
"Models of educational career with and without IQ measurements" 

" نجاح النماذج التربوية مع أو بدون قياسات حاصل الذكاء"

 :أهداف الدراسة

ىدفت الدراسة إلى بياف العبلقة بيف تعميـ األب، كالحالة المينية لؤلب،  
كالمستكل التعميمي لبلبف بذكاء األبناء، كقد استخدـ ليذا الغرض اختبار المصفكفات 

 زكجان مف اآلباء كاألبناء في (2847ػ) استبانة ؿ(2000)المتتابعة، إذ أرسمت 
 كتمت دراسة ، كطبؽ اختبار المصفكفات المتتالية المعيارية عمى الطبلبالند،منيكز

 .االرتباطات بيف نتائج االىؿ كنتائج الطبلب

 :أدوات الدراسة

 (.SPM)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

  .استبيانات مكجية ألىالي الطبلب-

 :عينة الدراسة

 .الندمزكجان مف اآلباء كاألبناء في نيكز( 2847)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة

أظيرت النتائج أف قكة االرتباطات بيف المتغيرات العائدة لآلباء كاألبناء كانت أكثر مف  -
بمغ معامؿ ارتباط : قكة االرتباطات بيف كبل الجيميف، ككانت النتائج عمى النحك التالي

 عمى التكالي، (0.24) ، (0.18)ذكاء االبف بمينة األب كالمستكل التعميمي لؤلب 
أما معامؿ ارتباط ذكاء ( 0.33) ذكاء األب بالمستكل التعميمي لبلبف  ارتباط كمعامؿ
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، كيبلحظ أف االرتباطات بيف اآلباء كضمف األبناء (0.29)األب بذكاء االبف فكاف 
أكثر قكة مف بيف اآلباء كاألبناء، كيبلحظ أيضان ارتباط الذكاء بالمستكل التعميمي سكاء 

كىذا يؤكد ارتباط الذكاء بالتعمـ،  أكاف ذلؾ عمى مستكل اآلباء أـ عمى مستكل األبناء،
. كالمينة كىي عبلقة أقكل مف العبلقة بيف الذكاء

 John & Nelson( 1999:)دراسة جون ونمسون -3
"Influences of Congitive slowing on age Differences in Intelligence" 

 "تأثيرات البطء المعرفي في الذكاء عمى أعمار مختمفة"

 :أهداف الدراسة

 اليدؼ مف الدراسة الكشؼ عف الفركؽ في القدرات العقمية في مراحؿ عمرية 
المعالجة، كلتحقيؽ أىداؼ البحث  مختمفة، ككذلؾ دراسة العبلقة بيف سرعة العمؿ أك

 إضافة (89-43) فردان مف الراشديف مف عمر (622)سحبت عينة عشكائية مؤلفة مف 
 مف الطبلب غير المتخرجيف في جامعة بنسمفانيا، كطبؽ عمييـ (200)إلى عينة مف 

اختبار يقيس  كاختبار ثرستكف كىك ،الذكاء غير المفظي، كىك اختبار يقيس  راففاختبار
عكامؿ عدة ىي الفيـ المفظي، كاالستنتاج، االستقراء، اإلدراؾ البصرم المكاني، 

 .المركنة، اإلغبلؽ، السيكلة العددية، سرعة اإلدراؾ

 :أدوات الدراسة

 (.SPM)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

. اختبار ثرستكف-

 :عينة الدراسة

 إضافة إلى (89-43) فردان مف الراشديف مف عمر (622)تككنت عينة الدراسة مف 
 . مف الطبلب غير المتخرجيف في جامعة بنسمفانيا(200)عينة مف 
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 :نتائج الدراسة

نتيجة لتحميؿ التبايف تبيف أف ىناؾ فركقان بيف المجمكعات العمرية العرضانية في كؿ  -
 .كباستخداـ طريقة تككي لممقارنات البعدية القدرات،

تبيف أف الفركؽ بيف المستكيات العمرية كانت أساسية ما عدا الفيـ المفظي كالسيكلة  -
العددية في معظـ الحاالت، كلكحظ كذلؾ كجكد انخفاض في األداء لذكم األعمار 

إضافة لذلؾ فإف الطبلب أنجزكا إنجازان داالن في درجات االستقراء يفكؽ إنجاز  األكبر،
عمى مقاييس  بيف الجنسيف، فقد كاف أداء الذككر أما الفركؽ الراشديف غير الطمبة،

المكاني كاإلدراؾ البصرم، التصكر المكاني، كمركنة اإلغبلؽ أفضؿ مف أداء  اإلدراؾ
 .في حيف أنجزت اإلناث، أفضؿ في اختبار المفردات اإلناث،

 .درجات ككذلؾ كاف لمعمر تأثيراؿأظيرت نتائج تحميؿ التبايف أف الجنس لو تأثير في  -
 أظيرت النتائج عـ انحياز االختبار لجنس معيف بينما ، في األداء عمى اختبار رافف -

كذلؾ كاف ىناؾ  فمـ يكف مكجكدان،التفاعؿ ، أما كانت الفركؽ دالة بالنسبة لمتغير العمر
 .تفاعؿ متبادؿ بيف العمر كالجنس كالتعمـ

كانت ىناؾ فركؽ كبيرة كدالة إحصائيان عمى األداء في السرعة العقمية كمقاييس السرعة  -
 سنة، كذلؾ كاف أثر التعميـ في االتجاه المتكقع، إذ ارتبط (78-43)في األعمار بيف 

 .التعمـ العالي بالقدرة العقمية العالية

 Sandra (1997:) دراسة ساندرا -4
"Speed of processing among individuals and its relationship with 

IQ" 
 "الذكاءحاصل دراسة سرعة المعالجة عند األفراد وارتباطها ب"

 :أهداف الدراسة

ىؿ يمكف : كق  سنة(100) السؤاؿ األساسي الذم اىتـ بو عمماء النفس منذ 
أف تعّد الفركؽ في سرعة المعالجة جزءان أساسيان في الفركؽ الفردية ضمف العمؿ 

 .؟الذكي
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 تتابع الدراسة الحالية في ىذا التقميد الطكيؿ، كتحاكؿ الكشؼ عف معظـ 
كقد أضاؼ الباحثكف في العقد الماضي متغيران جديدان في  األشكاؿ الحالية ليذه المسألة،

 .العبلقة بيف السرعة كالذكاء كىك متغير الذاكرة

 سنة، (19-7) فردان تراكحت أعمارىـ بيف (219) كقد أخذت عينة مؤلفة مف 
باستخداـ بطارية مف أربع ميمات لزمف رد الفعؿ، كقيست  كقيست سرعة المعالجة

الذاكرة بكساطة استخداـ بطارية مف أربع ميمات لمدل الذاكرة، أما الذكاء كالسيما 
 .الذكاء السائؿ فقد قيس بكساطة اختبار المصفكفات المتتابعة لرافف

 :أدوات الدراسة

 .بطارية مف أربع ميمات لمدل الذاكرة-

 (.SPM)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 :عينة الدراسة

 . سنة(19-7) فردان تراكحت أعمارىـ بيف (219)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة

أظيرت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد أف نصؼ التبايف في األداء في الذكاء  
السائؿ يمكف أف يحسب بالعمر كالسرعة كالذاكرة، إضافة إلى ذلؾ فإف ثبلثة أرباع 

 .رالتبايف المفسر تعكد إلى الفركؽ المرتبطة بالعـ
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 Saccozzo ( 1994:)نيخروآ ساكوزو دراسة-5

"Using the (SPM) scale in choosing talented students belong to 
different races" 

 أجناس إلى المنتمين الموهوبين اختيار في  المعياريةالمتتابعة المصفوفات اختبار استخدام"
 " مختمفة

 :أهداف الدراسة

 لرافف المتتابعة المصفكفات اختبار استخداـ كفاءة عف الكشؼ إلى الدراسةق ىذ  ىدفت
 أك مختمفة ألجناس المنتميفف كالمكىكبي أك المتفكقيف األطفاؿ اختيار في النسخة المتقدمة

 االبتدائية المدارس تبلميذ مف فردان  (16985 (مف الكمية الدراسة عينة مختمفة، تألفت مجتمعات
 المئكية بالنسب مختمفة جنسيات إلى العينة ىذهد أفرا ينتمي كاألمريكية، المقاطعات بإحدل
%( 8.2(،اأمريؾ في أفريقييف%( 14 )بيض،) %37 (البلتينية، أمريكا%( 22.7)ةالتالي

 أساس عمى كمتفكقيف، العينة أفراد اختير أندكنيسييف، كقد %(9.8)فيمبينييف،%( 8.4 )آسيكييف،
 كاختبار المتتابعة المصفكفات اختبار الباحث استخدـ ثـ المدرسة، في النفسي األخصائي تقديرات
 .األطفاؿ لذكاء ككسمر

 :أدوات الدراسة

 (.APM)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية المتقدـ -

 .اختبار ككسمر لذكاء األطفاؿ-

 :عينة الدراسة

 بإحدل االبتدائية المدارس تبلميذ مف فردان ) 16985)تككنت عينة الدراسة مف
. األمريكية المقاطعات
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 :نتائج الدراسة

اختيار  في مبلءمة األكثر االختبارات مف المتتابعة المصفكفات اختبار أف إلىت تكصؿ -
 .ذلؾ في لؤلطفاؿ ككسمر اختبار مف أفضؿ كىك مختمفة لجنسيات المنتميف المكىكبيف

 :Longdon( 1989) دراسة  لونكدون  وآخرين -6

"Separation of home intellectual environment and maternal IQ as 
determinanth of child IQ" 

 "التمييز بين البيئة العقمية لممنزل و حاصل الذكاء العقمي كمحددات لحاصل ذكاء الطفل"

 :أهداف الدراسة

كاف اليدؼ مف الدراسة قياس حاصؿ ذكاء الكالديف كأطفاليـ في اختبار  
 أمان (80)المصفكفات المتتابعة المعيارية، كقد طبؽ االختبار عمى عينة مؤلفة مف 

كقد قيست البيئة العقمية لممنزؿ  ،( سنة 12متكسط أعمارىـ ) طفبلن (80) أبان ك(35)ك
 .مف خبلؿ المقابمة مدة ساعتيف مع األـ

 :أدوات الدراسة

 .اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية-

 .المقابمة-

 :عينة الدراسة

 12متكسط أعمارىـ ) طفبلن (80) أبان ك(35) أمان ك(80)مف تككنت عينة البحث 
. (سنة

: نتائج الدراسة

 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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أظير تحميؿ االنحدار المتعدد لدرجة ذكاء المفحكصيف أف إضافة تقديرات البيئة المنزلية  
في حيف إضافة  لمعادالت االنحدار لـ تضؼ زيادة عمى داللة التنبؤ بحاصؿ ذكاء الطفؿ،

كعندما  حاصؿ ذكاء األـ إلى معادلة االنحدار المتعدد زادت داللة التنبؤ بحاصؿ ذكاء الطفؿ،
يضبط حاصؿ ذكاء األـ إحصائيان في معامبلت االرتباط الجزئية، فإف االرتباط بيف تقديرات 

 (.12 ص،2004 ،نقبلن عف رحمة) .البيئة العقمية المنزلية كحاصؿ ذكاء الطفؿ تقؿ داللتو
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 :الدراسات العربية-ب

 (:2009)دراسة البستنجي  -1

 "دراسة العالقة بين الذكاء المفظي والذكاء غير المفظي لدى طالب وطالبات جامعة مؤته"

 :أهداف الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف الذكاء المفظي كالذكاء غير المفظي  
 كاستخدمت الدراسة عدة اختبارات لفظية ،لدل طبلب كطالبات جامعة مؤتو في األردف

كغير لفظية منيا اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية كاختبار ككسمر لذكاء 
 .طالبان كطالبة (344) كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف ،الراشديف

 :أدوات الدراسة

 (.SPM-Parallel)اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية -

 .اختبار ككسمر لذكاء الراشديف-

 :عينة الدراسة

 .طالبان كطالبة مف طبلب المرحمة الجامعية (344)تككنت عينة البحث مف 

 :نتائج الدراسة

 :أعطت الدراسة النتائج التالية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الذككر عمى اختبارات الذكاء  -
المفظية كمتكسطات درجاتيـ عمى اختبارات الذكاء غير المفظية لصالح االختبارات غير 

 .لفظيةاؿ
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات اإلناث عمى اختبارات الذكاء  -
المفظية كمتكسطات درجاتيف عمى اختبارات الذكاء غير المفظية لصالح االختبارات 

 .المفظية
 (:2003)دراسة المستكاوي -2

دراسة جامعة أسيوط في الذكاء غير المفظي دراسة في الفروق الجنسية والفروق الريفية "
 "الحضرية وخطوط النمو العقمي

 :أهداف الدراسة
 ،ىدفت الدراسة إلى دراسة الفركؽ في الذكاء غير المفظي بيف الذككر كاإلناث 

 كدراسة شكؿ خطكط النمك العقمي لعينة الدراسة مف عمر ،كبيف الريفييف كالحضرييف
 كاستخدمت الدراسة عدة اختبارات غير لفظية منيا ،سنة (20)سنكات كحتى عمر  (9)

 كطبقت الدراسة عمى عينة مف الطبلب ،اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية
 .طالبان كطالبة في مدينة أسيكط (1211)مككنة مف 

 :أدوات الدراسة
 .اختبار رافف-
 .اختبار كاتؿ-
 .الجانب األدائي الختبار ككسمر-

 :عينة الدراسة
 .طالبان كطالبة في مدينة أسيكط (1211)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة
 :أعطت الدراسة النتائج التالية

 .كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات الذككر كاإلناث -
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات الريفييف كالحضرييف في الذكاء غير  -

 .المفظي
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كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات الذككر كمتكسط درجات اإلناث لصالح  -
كحتى  (13) في حيف تفكقت اإلناث في عمر ،(12)كحتى  (10)الذككر مف عمر 

 .سنة (20)كحتى  (18)كتقؿ ىذه الفركؽ بيف الجنسيف بالتدريج مف عمر  (16)عمر 
 (:2001)دراسة أبو هالل -3

فعالية استخدام اختبارات الذكاء غير المفظية في تصنيف األفراد ضمن المدارس الثانوية في "
 "مدينة عمان

 :أهداف الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل فعالية استخداـ االختبارات غير المفظية في  

 ممف تتراكح أعمارىـ ،تصنيؼ طبلب كطالبات المرحمة الثانكية في مدارس مدينة عماف
 كاستخدمت ليذا الغرض ثبلثة اختبارات غير لفظية ىي كاتؿ ،سنة (18 ك15)بيف 

 ،كاالختبار الشامؿ لمذكاء غير المفظي كاختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية
طالبان كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية  (812)كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف 

 .في عّماف
 :أدوات الدراسة

 .اختبار كاتؿ-
 .االختبار الشامؿ لمذكاء غير المفظي-
 .اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية-

 :عينة الدراسة
 .طالبان كطالبة مف طبلب المرحمة الثانكية في عّماف (812)تككنت عينة البحث مف 

 :نتائج الدراسة
 :دلت النتائج عمى ما يمي

 كما تتميز ،إف ىذه االختبارات تتميز بقدرة جيدة عمى التصنيؼ كخاصة اختبار رافف -
 .بقدرة عمى تحديد الطبلب في مستكيات حسب ذكائيـ
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تمت مقارنة نتائج الطبلب في ىذه االختبارات مع تحصيميـ الدراسي في السنكات  -
 مما دؿ عمى قدرة ىذه االختبارات بيف الطبلب األقكياء ،السابقة ككاف الترابط عاليان 

 .كالضعفاء
 (:1998 ) الفتاح عبد دراسة-4

 في الهندسة كميات لطالب األكاديمي بالتحصيل التنبؤ في األساسية اوستعدادات اختبارات"
 "مصر

 :أهداف الدراسة

 األساسية االستعدادات لبطارية التنبؤم الصدؽ مدل تحديد إلى الدراسة  ىدفت
لى  التحصيمي، بالنجاح التنبؤ عمى اليندسة بكميات لبللتحاؽ  التنبؤية القيمة تحديد كا 
 كقد اليندسة، بكميات الدراسة في بالنجاح التنبؤ عمى العامة بالثانكية األداء لمستكيات

 كاإلسكندرية الميناك حمكاف كالقاىرة جامعات مف طالبان ) 686 (الدراسة عينة بمغت
 األكاديمي، االستعداد اختبار الميكانيكي، االستعداد اختبار ليا كأدكات كاستخدمت

 كمقياس لرافف المتتابعة المصفكفات كاختبار اليندسة بكميات الدراسة نحك الميؿ اختبار
  .العاـ لمذكاء

 :أدوات الدراسة

 .الميكانيكي االستعداد اختبار-

 .األكاديمي االستعداد اختبار-

 .اليندسة بكميات الدراسة نحك الميؿ اختبار-

 .لرافف المتتابعة المصفكفات اختبار-

 :عينة الدراسة

 .كاإلسكندرية الميناك حمكاف كالقاىرة جامعات مف طالبان ) 686)تككنت عينة الدراسة مف 
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 :نتائج الدراسة

 تفكقيـ مع شىايتـ ال اليندسة دراسة في الطبلب نجاح أف النتائج أكضحت 
 يجب اليندسة كميات لطبلب أفضؿ انتقاء أجؿ مف أنوك العامة، الثانكية امتحانات في

 الذكاء األكاديمي، الميكانيكي، تتضمف االستعدادات لمقبكؿ اختبارات تطبيؽ بيف الجمع
. نحك دراسة اليندسة الميؿ المثابرة، العاـ،

 تربية والثقافة والعموملل العربية المنظمة من الباحثين من عدد دراسة-5
(1996:) 

 محمد ربيع، مبارؾ حطب، أبك فؤاد اليكني، أحمد ،ؽصاد آماؿ  الباحثيف مف عدد قاـ 
: بعنكاف مشركع بإعداد تكنس في بشارة جبرائيؿ حمداني، مكفؽ فاطمة، بف

 "األساسي التعميم مرحمة في الموهوبين عن الكشف أساليب دليل"

 :أهداف الدراسة

 أف بيـ العناية أحسنت إف يستطيعكف الذيف المتميزيف نحك االتجاه إلى المشركع  ىدؼ
 إلى الخصكص كجو كعمى مشكبلت، مف قيكاجيكف لما تحتاجيا التي الحمكؿ، لمجتمعاتيـ يقدمكا
 الممتازيف المتفكقيف فئة عف الكشؼ في تستخدـ أف يمكف التي كالمقاييس األساليب تعرؼ

 التعميـ مرحمة مدارس مف الدراسة عينة اختيرت األساسي، كقد التعميـ مرحمة المكىكبيف فيك
 مف قطر كؿ في كتمميذة ان تمميذ( 400)ف ـ العينة تألفتك ،ةعربي أقطار أربعة في األساسي
 تكرانس كمقياس لرافف، المتتابعة المصفكفات مقياس المشركع استخدـ كقد ،عةاألرب األقطار
 .الدراسي التحصيؿ كسجبلت المكىكبيف، التبلميذ لصفات المعمـ بتكارم، كتقديراتالا لمتفكير

 :أدوات الدراسة

 .اختبار رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية-

 .مقياس تكرانس لمتفكير االبتكارم-
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 .تقديرات المعمميف كسجبلت التحصيؿ الدراسي-

 :نتائج الدراسة

 قدرة: المقياس ليذا أف لمذكاء المتتابعة المصفكفات مقياس يخص فيما النتائج أظيرت -
 تبلميذ إلى بالنسبة الرياضيات مادة في المتفكقيفك المكىكبيف عف الكشؼ في عالية

 كبالنسبة العاـ التحصيؿ كفي اإلعدادم الثالث الصؼ كتبلميذ أساسي الصؼ السادس
 .ماإلعداد الثالث الصؼ كالخامس أساسي السادس الصؼ تبلميذ إلى

 مادة :في المكىكبيف عف الكشؼ في متكسطة قدرة االختبار ليذا أف كأظيرت النتائج -
 لو أف كما الفنكف،ك العمكـ مادتيك أساسي السادس الصؼ تبلميذ إلى بالنسبة العمكـ
 اإلعدادم الثالث الصؼ تبلميذ إلى بالنسبة مادتي في المكىبة عف لمكشؼ ضعيفة قدرة

 فصكؿ في العربية المغة مادة كفي أساسي السادس فصكؿ في العربية كالمغة الفنكف
. إعدادم الثالث

(: 1996 ) قطاميو قطامي دراسة-6

 في المتفوقين الطمبة لدى المشكمة حل تفكير أسموب عمى لإلنجاز والدافعية الذكاء درجة أثر"
 " المراهقة سن

 :أهداف الدراسة

 أسمكب عمى لئلنجاز الدافعيةك الذكاء درجة أثر استقصاء إلى الدراسة  ىدفت
 كتألفت عماف، مدينة في المراىقة سف في المتفكقيف الطمبة لدل المشكمة حؿ تفكير
 اختبار رافف لممصفكفات ليا كأدكات استخدمتك) 12)بعمر طالبان  (538) مف عينتيا

 .المشكمة حؿ تفكير أسمكب مقياسك ،زاإلنجا دافعية مقياس ،المتتالية المعيارية

 :أدوات الدراسة

 .رافف لممصفكفات المتتالية المعيارية-

 .زاإلنجا دافعية مقياس-
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 .المشكمة حؿ تفكير أسمكب مقياس-

 :عينة الدراسة

 .سنة (12)طالبان بعمر  (538)تككنت عينة الدراسة مف 

 :نتائج الدراسة

 تفسير في إحصائيان  داؿ بشكؿ أسيمت كاإلنجاز الذكاء متغيرات أف الدراسة أظيرت -
  .المشكبلت حؿ تفكير أسمكب مستكل تبايف

 الطمبة تفكير مستكل بتبايف التنبؤ مؼ عالية قدرة رافف يقيسو كما الذكاء عامؿ أظير -
 (.0.31 (بمغ إذ المتفكقيف
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 تعميق عمى الدراسات السابقة: ثالثاً 

 رافف الختبار الباحثكف أكالىا التي الكبرل األىمية السابقة الدراسات مف يبلحظ 
 في كاالىتماـ الكاسع ،االختبار ىذا ظيكر منذ العالـ أنحاء جميع في لممصفكفات

 الدراسات ىذه أف يبلحظ  كما،المختمفة لؤلغراض بتقنينو كاستخدامو العربي الكطف
 األفراد مف مختمفة عينات لدل كصدقو رافف اختبار ثبات حكؿ ىامة دالالت كفرت
 عمى عممت التي الدراسات إلى باإلضافة  ىذا،مختمفة كقكميات جنسيات إلى تنتمي
 عف ناىيؾ ،مختمفة ألغراض استخدامو بيدؼ معاييره كاستخراج االختبار تقنيف

 كالتي ،البحث أدكات إحدل أك لمبحث كحيدة أداة االختبار فييا اسُتخدـ التي الدراسات
 .سبقت اإلشارة كما كمتنكعة عديدة مجاالت تناكلت

كاألمر الذم ال بد مف اإلشارة إليو أف معظـ ىذه الدراسات تناكلت عينات مف  
 في حيف غطت ىذه ، كقمة منيا تناكلت عينات مف ذكم االحتياجات الخاصة،العادييف

الدراسات فئات عمرية كاسعة مف الذككر كاإلناث في مختمؼ أنحاء العالـ كخاصة في 
 .الكطف العربي

 مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: رابعاً 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في حساب معامبلت الصدؽ  
 كما أثبتت ىذه الدراسة ،ؽ متنكعة ككصمت إلى نتائج قريبة منياائكالثبات باستخداـ طر

نما يختمؼ تبعان الختبلؼ الفئة العمرية،عدـ انحياز االختبار لجنس المفحكص  كىذا ، كا 
 مثؿ دراسة بارؾ ،يتفؽ مع ما كصؿ إليو الباحثكف في معظـ الدراسات حكؿ االختبار

Burke كالركش Larocheكأحمد المسعكدم . 

كأفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة باتباع منيجية كصفية تحميمية كما  
 كخاصة الدراسات السكرية التي قننت االختبار ،في كثير مف الدراسات التي سبقتيا

كما في معظـ - كاستخدمت ىذه الدراسة ،ندل الساحمي.عزيزة رحمة كد.كدراسة د
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 ،Owen كأكيف Putraعينة مف طمبة المدارس مثؿ دراسة بيكترا - الدراسات السابقة
 .كبأعداد متقاربة مع بعض الدراسات كدراسة متيرد كأحمد المسعكدم

كتميزت ىذه الدراسة عف غيرىا بأنيا اعتمدت محكات عديدة في دراسة صدؽ  
 كمحؾ االختبار الشامؿ لمذكاء غير المفظي الذم لـ يستخدـ سابقان كمحؾ ،االختبار

 كما قامت ىذه الدراسة بتعيير النسخة المكازية مف االختبار ،لرافف عمى حد عمـ الباحثة
( 18)إلى  (13)في البيئة السكرية ألكؿ مرة عمى عينات مف فئات عمرية كاسعة مف 

طالبان كطالبة مف طبلب مدراس التعميـ األساسي  (1123) كاستخدمت عينة بمغت ،سنة
 . كالمدارس الثانكية في مدينة دمشؽ،حمقة ثانية

 
  



 
 

 
 

الفصل الثالث  
  النظريطاراإل

 
 مقدمة. 
 القياس النفسي والعقمي. 
 مفيوم الذكاء. 
 تعريفات الذكاء. 
 اتجاىات الذكاء. 
 النظريات الحديثة في الذكاء. 
 العوامل المؤثرة في الذكاء. 
 اختبارات الذكاء. 
 أنواع اختبارات الذكاء. 
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 :مقدمة -
 كسيخص بالشرح ،يتناكؿ ىذا الفصؿ مفيـك الذكاء كقياسو كبعض نظرياتو 

 ليتككف لدل القارئ ،الذكاء غير المفظي كاختبارات الذكاء غير المفظية كبعض أنكاعيا
لقياس الذكاء غير المتأثر  إذ تعد مف أفضؿ االختبارات ،فكرة عف ىذه االختبارات

 .بالثقافة

 العقمي النفسي القياس :أووً 

 قياس عمى يقكـ الذم الحديث العمـ أدكات أىـ مف العقمي القياس أف شؾ ال 
 إنما كغيرىا كالفمؾ كالطبيعة الحياة فعمكـ ،ان دقيؽ ان كمي تقديران  كتقديرىا الطبيعية الظاىرات
. تستخدميا التي القياس أدكات دقة بفضؿ كتنبؤ تقدـ مف بو تمتاز ما أحرزت

 بيف الفردية الفركؽ كجكد أساس عمى العقمي القياس يقكـ النفس عمـ كفي 
 قياسان  قياسيا أكجب الفردية الفركؽ ككجكد كالميكؿ، كالمكاىب كالقدرات الذكاء في الناس
 .دقيقان  كرقميان  كميان 

 القدرات في البشر بيف فركؽ كجكد التاريخ فجر منذ اإلنساف أدرؾ لقد ك
 أف يمكف الفركؽ ىذه أف أيضان  أدرؾ كما ،ؾكالسمك الشخصية كخصائص المعرفية
 .(19ص ،2000 ،حسف). بآخر أك بشكؿ تقاس

 ثـ الفراسة باستخداـ بدأ فقد مختمفة، كتطكرات بمراحؿ العقمي القياس مرّر  كلقد 
 العميا العقمية العمميات لقياس تطكر ثـ الحركية، الحسية النكاحي عمى القياس اعتمد
 .(291ص ،2003 عيسكم،) .كاإلدراؾ كالتطكر كالتخيؿ كالتذكر كالتفكير التجريد مثؿ

 كىنرم بينيو" كاف كقد العشريف، القرف أعماؿ مف عمؿ اليكـ نعرفو كما الذكاء كاختبار 
 اختبارات إلى إعداد الذكاء قياس في الحاجة إلى (1895) عاـ مقاليما في أشارا مف أكؿ

 .(25ص ،2000 فرج،) .الحركية الحسية العمميات مف تعقيدان  األكثر العقمية لمعمميات

 مفيوم الذكاء: ثانياً 

 لـ "بينيو" فقبؿ العممي، التراث في تمامان  الحديثة المفاىيـ مف الذكاء مفيكـ إف 
 في الذكاء تعبير نممح أف نستطيع كال صكرة، أية عمى مميز كجكد المفيكـ ليذا يكف

 بيف كاضح تمييز يكضع أك دكف القرف ىذا انتيى كقد عشر، التاسع القرف كتابات
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 المفاىيـ مف ذلؾ كغير كاإلرادة كاإلدراؾ كاإلحساس اإلنسانية كالطبيعة كالركح الذكاء
 .(504ص ،2000 ،فرج) .متداكلة كانت التي النفسية

 يذكر حيث تتكقؼ، لـ كتحميمو المفيكـ لتعريؼ الجادة المحاكالت فإف ذلؾ كمع 
 بكاسطتيا يتمكف كالتي لمفرد العامة أك الكمية القدرة"ق باعتبار فرج تعريؼ ككسمر لمذكاء 

 ."بيئتو بكفاءة مع كيتعامؿ منطقيان  يفكر كأف ىادؼ بشكؿ السمكؾ مف

 مستقمة ليستك كيفيان  عامة ألنيا تتككف مف قدرات مختمفة أك كمية قدرة فيي 
 ليس الذكاء أف غير الذكاء، تقدير مف النياية في نتمكف القدرات ىذه كبقياس ،ان تماـ
ف– القدرات ىذه لمقدار الجبرم المجمكع ىك  لثالثة وذلك -ان جميع يتضمنيا كاف كا 

 :ىامة أسباب

 لمطريقة باإلضافة القدرات مف لعدد دالة عف عبارة الذكي لمسمكؾ النيائي الناتج أف -1
 .القدرات ىذه بيا التي تتشكؿ

 .الذكي السمكؾ في متضمنة كالدكافع كالحكافز العقمية غير العكامؿ أف -2
 العقمية، القدرة مف متباينة درجات تتطمب قد الذكي لمسمكؾ المختمفة التنظيـ أشكاؿ أف -3

 السمكؾ لفعالية نسبيان  ضئيمة زيادة إلى تؤدم أف يمكف منيا قدرة أم في أف الزيادة إال
 .ككؿ

 الذكاء طبيعة لمعرفة كتكرست تجمت كأعماليـ العمماء جيكد أف سبق مما ويتضح 
بعض  عف بعضيا مستقمة قدرات عدة مف مككنان  أـ مستقمة كاحدة قدرة كاف إذا كعما كمككناتو،
 (.122 ص،1996 ،أبك حطب) .ان نسبي استققالن 

 الذكاء تعريفات: ثالثاً 

 ذلؾ يؤكد كمما كتككينو، طبيعتو في الباحثيف نظريات باختقؼ الذكاء تعاريؼ تختمؼ 
 ىذا كجو حيث الذكاء، لمعف عف استفتائيا في "األمريكية التربكم النفس عمـ مجمة "أجرتو ما

 في المشتركيف العمماء عدد بقدر مختمفة اإلجابة ككانت النفس، عمماء مف العديد إلى السؤاؿ
 .(18ص ،1983 أبكحطب، ).االستفتاء

 العققات إدراؾ عمى القدرة" أنو  عمىSpearmanسبيرماف " عرفو فمقد 
 ".ةالخفي أك الصعبة العققات كخاصة
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معيف  باتجاه كيحتفظ يأخذ أف عمى العقؿ قدرة" قأف عمى Bennetق بيني كعرفو 
. "الذاتي النقد عمى قادران  يككف كأف مناسبان  تكيفان  يتكيؼ كأف نحك اليدؼ،

كعرفو  ، عمى أنو القدرة عمى االستبصار أك إدراؾ العققاتKohlerكعرفو ككىمر  
ف يتصرؼ بشكؿ غرضي كأف يفكر عققنيان كأف أككسمر عمى أنو الطاقة العامة لمفرد عمى 

 .(17ص ،1989 ،كالصمادمعمياف ) .يتعامؿ مع بيئتو بفاعمية

 كلقد حاكؿ ،كعرفو بياجيو عمى أنو تكيؼ الفرد مع محيطو المادم كاالجتماعي 
 بو فأدت لمذكاء، عاـ كاحد مفيكـ في المعاني ىذه أىـ يجمع أف Stodardستكدارد 
 اليادؼ كالتكيؼ كالتعقيد بالصعكبة يتميز عقمي نشاط "بأنو تعريفو إلى محاكلتو

 كتركيز العاطفي االندفاع كمقاكمة االجتماعية كالقيمة كاالبتكار كالتجريد كاالقتصاد
 .(86ص ،2005 الطكاب،)".الطاقة

 اتجاىات الذكاء: رابعاً 

: اتجاه التوافق مع البيئة -

يرل أصحاب ىذا االتجاه أف الذكاء ىك تعبير عف درجة الفرد في قدرتو عمى التكيؼ أك  
القدرة العامة لمفرد عمى مقءمة : "التكافؽ مع البيئة المحيطة، كمف ىذه التعريفات تعريؼ شترف

 (. 86ص  ،2001 عبد الرحمف،) ."تفكيره شعكريان لممكاقؼ الجديدة كأحكاؿ الحياة

قدرة الفرد عمى التكيؼ بنجاح مع ما يستجد في الحياة مف "  كتعريؼ بنتر 
 . (45 ،ص 1981حسف، )". عققات

 :اتجاه القدرة عمى التعمم -

أضاؼ العمماء مفاىيـ جديدة لمذكاء تدكر في أغمبيا حكؿ تأكيد بعض العمميات  
كبتصنيؼ ىذه التعريفات إلى أنكاع رئيسة تبيف  أف  ،ركالكظائؼ العقمية العميا كالتعميـ كالتفكي

تعريؼ ككلفف  :أغمبيا يؤكد عممية التعمـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة، كمف ىذه التعريفات
kolvin " : الذكاء ىك القدرة عمى اكتساب الخبرات: "كتعريؼ ككدر ك،"القدرة عمى التعمـ" .

 .(89ص ،1997 مخائيؿ،)

 .كقد لقي ىذا االتجاه انتشاران كاسعان كتبناه عمماء القياس العقمي مف الناحية العممية 
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 كالنقد المكجو ليذا االتجاه يتمثؿ في أف القدرة عمى التعمـ ال تمثؿ القدرة العقمية العامة 
بجكانبيا كأبعادىا كميا كال تشرح طبيعتيا، ثـ إف االرتباط بيف الذكاء كالتحصيؿ ال يعني أف 

(. 89،90، ص1997 مخائيؿ،) .الذكاء ىك السبب في التحصيؿ

 :(الذكاء كقدرة عامة)اتجاه بينيو ـ سبيرمان  -

 كالذكاء كفقان ليذا االتجاه ىك قدرة عقمية عامة تدخؿ في النشاط العقمي لمفرد 
ككفقان ليذا االتجاه فإف الذكاء يغطي مدلن كاسعان مف  بجكانبو كأنماطو المتعددة،

الكظائؼ كالقدرات كأساليب األداء العقمي دكف أف يفقد صفتو األساسية كقدرة عقمية 
سبيرماف لمذكاء الركيزة األساسية في تصميـ – عامة كاحدة، كال تزاؿ نظرة بينيو 

(. 445، 444ص  ،2001 مخائيؿ،) .اختبارات الذكاء العاـ

 .الذكاء ىك القدرة عمى نقد الذات كتقكيميا: bennet تعريؼ بينيو

 .(96، ص 1995الزيات، )

الذكاء ىك القدرة عمى تجريد العققات كالمتعمقات بمعنى آخر : spearmanتعريؼ سبيرماف 
(. 118، ص1996معكض، ). االستقراء كاالستنباط

 :داد ووكسمررستو– اوتجاه الشمولي -

 يقكـ ىذا االتجاه عمى االتجاىات السابقة جميعان، كيجمع بينيا لمكصكؿ إلى نظرة شاممة 
 أف يجمع معاني عديدة في مفيـك عاـ لمذكاء stowardadكقد حاكؿ استكرداد  متكاممة لمذكاء،

كالتعقيد،  الصعكبة،):القياـ بأكجو مف النشاط تتميز بما يأتي" :أدل بو إلى التعريؼ التالي
 كتركيز الطاقة، كاألصالة، كاالقتصاد، كاالندفاع نحك اليدؼ، كالقيمة االجتماعية، كالتجريد،

 .(87، ص2001جقؿ،).كمقاكمة االندفاع العاطفي

الذكاء ىك طاقة الفرد الكمية عمى العمؿ عمى نحك ىادؼ، ك : "wechslerتعريؼ ككسمر 
(. 118، ص 1996معكض، )."التفكير عققنيان كالتفاعؿ المثمر مع المحيط
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: اوتجاه اإلجرائي القياسي -

 يقكـ ىذا االتجاه عمى النيج اإلجرائي في تعريؼ المفاىيـ كالمصطمحات العممية 
كتحديدىا، كييتـ ىذا النيج بالخطكات كاإلجراءات التجريبية المتبعة في دراسة الظاىرة المعينة، 

: boringمف مثؿ  تعريؼ بكرنج 

 .(195ص ،1997كراجة، ) ".الذكاء ما تقيسو اختبارات الذكاء"

ذا نظرنا إلى تعريفات الذكاء، نقحظ أنيا تتبايف بتبايف نظرة العمماء كمفيكميـ عف   كا 
تتبايف االختبارات التي تقيسو، فما يعد سمككان ذكيان في  الذكاء، كنتيجة لتبايف تعريفات الذكاء،

 .اختبار ال يعد كذلؾ في االختبارات األخرل

:  نظريات الذكاء الحديثة:خامساً 

ىناؾ مدرستاف رئيستاف فيما يخص طبيعة الذكاء األكلى مدعكمة مف قبؿ أيزنؾ  
Eysenck  كغالتكف Galton كسبيرماف ، كالذيف يعتقدكف أف كؿ أنكاع الذكاء تقـك عمى أساس 

، كالمدرسة األخرل كالتي يمثميا كؿ مف غاردنر كستيبرغ  ككاتؿ gعامؿ عاـ كاحد ىك العامؿ 
كالذيف يعتقدكف أف ىناؾ أكثر مف نكع مف أنكاع الذكاء، كبكممات أخرل إف  ىناؾ  كثرستكف،

 .أنماطان مختمفة مف الذكاء

كنظران لتعدد النظريات كتنكعيا، فسيتـ تناكؿ بعضيا كالتي تتسـ بأنيا أحدث النظريات  
نظرية كاتؿ كغاردنر، كنظرية : النفسية المتعمقة بالذكاء كالتي تتنكع بيف نظريات كمية كىي

. كحيدة تأخذ االتجاه الكيفي كىي نظرية  ستيبرغ

 :نظرية كاتل- 1ً

 كاتؿ مقاالن ىامان تعقيبان عمى بحكث ثرستكف في العكامؿ Cattellنشر العالـ  
األكلية كمناقشة نتائج التحميؿ العاممي المتعمقة بالقدرات العقمية مف الدرجة الثانية، كفي 

 مقاالن ىامان (1942) في عاـ Hebbالكقت ذاتو، نشر عالـ النفس الكندم دكنالد ىب 
عف نتائج بحكثو في إصابة المخ، كما يصاحبيا مف تغيرات في النشاط العقمي 

كراثي كىك  (أ)، الذكاء (ب)ك (أ)المعرفي، إذ ميز ىب بيف نكعيف مف أنكاع الذكاء 
ضركرم الكتساب المعرفة كيمثؿ قابمية الجياز العصبي المركزم لتككيف المنظكمات 

عادة تككينيا . التنسيقية كاالحتفاظ بيا كا 
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الذم يمثؿ القدرات اإلدراكية المعرفية التي تككنت  (ب)كالنكع الثاني ىك الذكاء  
خقؿ أطكار الرضاعة كالطفكلة، كالتي ال يمكف أف تنمك ك تتطكر في ظؿ انعداـ 

(. 76، 75، ص1994الجسماني، ) .المنبيات البيئية المقئمة

 ك فكرة ثرستكف عف القدرات العقمية (g)كقد ذكر كاتؿ أف فكرة سبيرماف  
األكلية غير متعارضتيف، كلمتكفيؽ بيف كق النظريتيف اقترح تصميمان لنكعيف مف العامؿ 

(g .)(11 ،ص2000 ،قكشحة .)

كمف ىنا تأتي األىمية الخاصة لنظرية كاتؿ، التي تربط  نظريتي سبيرماف كثرستكف  
(. 78، ص1998مكسى، ). بنظرية مقبكلة عف الكراثة ك البيئة

الذكاء السائؿ ك الذكاء المتبمكر، يعكس الذكاء السائؿ : كيرل كاتؿ أف لمذكاء نكعيف 
مثؿ إيجاد التشابو الكظيفي  القدرة عمى االستنتاج كقدرة التذكر كالقدرة عمى معالجة المعمكمات،

. كالتناظر بيف سمسمة مف الحركؼ مف خقؿ بعض المحكات، أك تذكر مجمكعة مف األرقاـ
(Feldmen, 1996, p299 .)

ىذا الذكاء كفؽ ما يرل كاتؿ غير مرتبط بالثقافة، ك يمكف قياسو باختبارات  
اإلدراؾ كالتقدير كالفيـ ك االستدالؿ ك التي ترتبط بالخبرات المخزكنة بالذاكرة ارتباطان 

 .ضعيفان، كالتي تمثؿ انعكاسان لقانكني إدراؾ العققات كالمتعمقات عند سبيرماف

، كبمقارنة (g)كيعد الذكاء السائؿ أفضؿ دليؿ  عمى نظرية سبيرماف لمذكاء ك لمعامؿ 
عناصر العمميات التي تمثؿ مدل معتبران مف عمميات سبيرماف المفصمة عمى نحك كاؼ 

، نجد أف مقاييس ىذه العممية تترابط داخميان بطريقة تدعـ نمكذج (g)كضركرم كأساس لمعامؿ
دراؾ العققات  سبيرماف، ذلؾ أف مقاييس  الفيـ كالتذكر كالترميز في الذاكرة قصيرة األمد كا 

كالمتعمقات تبدك كأنيا تعمؿ ككحدة كاحدة، ك تبيف أف االرتباطات الداخمية بيف عناصر العممية 
، كىذا دليؿ عمى أف الذكاء السائؿ يفسر مفيـك سبيرماف حكؿ العامؿ (g)قريبة نكعان ما لمعامؿ 

(g.)( Mcardle & Woodcok,1998, p.82 .)

لنكع الثاني ىك الذكاء المتبمكر الذم يتحدد باالختبارات التي تفترض أنيا تقيس آثار اك 
التعمـ كالثقافة، فيك المعمكمات كالميارات كاالستراتيجيات التي يتعمميا الناس مف خقؿ الخبرة، 

(. Feldman , 1996 ,p.299). كيمكف تطبيقيا في حاالت حؿ المشكمة



 ~50~  
 

عند ىب كما يتطابؽ مفيـك  (ب)كيتطابؽ مفيـك الذكاء المتبمكر مع مفيـك الذكاء  
عند ىب، كالذكاء المتبمكر عمى عكس الذكاء السائؿ ال  (أ)الذكاء السائؿ مع مفيـك الذكاء 

يتدىكر مع التقدـ في السف، كما أف التغيرات في نكعية التدريس كفي األكضاع البيئية يجعميا 
 .أكثر غنى  كتساعد في تنميتو

 كىكذا فإف نظرية كاتؿ تحدد المؤشرات السمككية المميزة لكق النكعيف مف 
الذكاء المذيف يؤثراف في القدرة عمى إدراؾ العققات  كالمتعمقات التي يصؼ بيا 

 . (221، ص1981ياسيف،  ) .سبيرماف العامؿ العاـ

كيمكف تكضيح العققة بيف الذكاء السائؿ ك الذكاء المتبمكر، بأف الذكاء السائؿ يتضمف  
المعرفة الخاصة التي تكتسب نتيجة استغقؿ الذكاء السائؿ، أم أف الناس الذيف يككف ذكاؤىـ 
السائؿ أكبر ىـ أكثر قدرة ألف يكتسبكا المزيد مف الذكاء المتبمكر، ذلؾ أف مقاييس كق النكعيف 

 (.  Bernstein et al, 1994, p.385 – 386 ).مف الذكاء ترتبط إيجابيان 

 :نظرية ستيرنبرج- 2ً

يعد ستيرنبرج مف أشد عمماء النفس المعاصريف المتحمسيف لمدخؿ تحميؿ المككنات، إذ  
ك يميز ستيرنبرج بيف ثقثة أنكاع مف مككنات تناكؿ  ارتبط ىذا المدخؿ باسمو ارتباطان كبيران،

أم العمميات المعرفية األكلية ، التي يعدىا المصدر األساسي لمفركؽ  )المعمكمات كتجييزىا 
 :الفردية في الذكاء، كىذه األنكاع ىي

 كيتألؼ مف اآلليات العقمية :(analytic Componential )(التحميمي  )ـ الذكاء التكويني 1
نجاز الميمات،  لتي تتضمف تمييزان لممشكمة، كاختياران لطريقة اك التي يستخدميا الناس لمتخطيط كا 

الحؿ، ككذلؾ السيطرة، كانتقاء االستراتيجية ألداء الميمة، كانتقاء تمثيؿ عقمي أك أكثر 
 .المتاحة لحؿ المشكمة (اإلمكانيات)لممعمكمات، كمف ثـ اتخاذ قرار بكيفية تكزيع المصادر 

كقد حاكؿ ستيرنبرج في دراسة ىذا الجانب مف الذكاء أف يحدد مجمكعة العمميات العقمية  
 :األكلية التي تكمف كراء مفيـك الذكاء، كىذه العمميات ىي

 كىي عمميات تقع في المستكل األعمى مف مستكيات الذكاء :عمميات ما وراء األداء - أ
نجاز  عند ستيرنبرج، كتتضمف العمميات العقمية التي يستخدميا الناس لمتخطيط كا 
دراؾ طبيعتيا  الميمات أك التييؤ كالتكجيو لو، كتقكيمو، كتتضمف تمييز المشكمة كا 

كيرل ستيرنبرج أف ىناؾ اعتقادان خاطئان بيف الناس  كاختيار االستراتيجية المناسبة لحميا،
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كيفية تكزيع   ىك كىك أف السرعة في أداء األعماؿ مقياس لمذكاء، في حيف الميـ برأيو
 .الكقت المتاح تبعان لصعكبة العمؿ نفسو

 كيأتي ىذا النكع مف العمميات في الدرجة الثانية بعد عمميات ما كراء :عمميات األداء - ب
األداء، كىذه العمميات كثيرة كمتنكعة، كتختمؼ باختقؼ القدرة المقيسة، كمف أمثمة ىذه 

، Applying، التطبيؽ  inferring ، كاالستنتاج  Encodingالترميزالمككنات 
(. Atkinson , 2000 , p.441 ).المقارنة إلخ

 كيختمؼ ستيرنبرج عف بعض النظريات المعرفية الحديثة التي تيتـ :مكونات اكتساب المعرفة - ت
بالمعمكمات المكتسبة كدكرىا في تحديد الذكاء، إذ ترل تمؾ النظريات أف مف محددات الذكاء كـ 

المعمكمات السابقة كنكعيا، بينما يرل ستيرنبرج أف الميـ ىك كيفية اكتساب الفرد لمعارفو 
 (.150– 148، ص 1996 عباس،).ككيؼ يكظفيا في تعمـ مكاقؼ جديدة كمعمكماتو،

كىك قدرة الفرد عمى التعامؿ تعامقن فعاالن مع األكضاع الجديدة : ـ الذكاء التجريبي2
ك ىكذا يككف الناس األذكى ىـ األكثر  كحؿ المشكقت التي صادفيا سابقان حقن آليان،

فعالية مع الحاالت الجديدة مف الشخص الضعيؼ، كذلؾ  يككف الشخص األذكى ىك 
الذم يككف قادران عمى حؿ مشكقت مشابية لما مر بو مف دكف تفكير 

. (Carlson, etals , 2000, p.359 – 360).كبير

كيرل ستيرنبرج أف الفرؽ بيف الحؿ الجديد كالحؿ األتكماتيكي يشابو الفرؽ بيف الذكاء  
السائؿ ك المتبمكر ككفؽ ستيرنبرج، فإف الميمات التي تستخدـ الذكاء المتبمكر ىي تمؾ التي 

تتطمبيا العمميات العقمية التي تصبح أتكماتيكية، أما الميمات التي تستخدـ الذكاء السائؿ فيي 
(. Carlson et al , 2000 , p.360 ).تمؾ التي تتطمب طريقة جديدة

ك يرل ستيرنبرج أف كق المحكريف يتفاعؿ تفاعقن متبادالن ك يظير ذلؾ في كيفية انتقاؿ  
مف مستكل عمميات ما بعد األداء ك عمميات اكتساب المعرفة، إذ يستخدـ الفرد ة الفرد بصكرة آلي

. كؿ المككنات العقمية في كثير مف المكاقؼ ك األعماؿ التي تتفاكت مف حيث ألفتو ك عدـ ألفتو
(. 150، ص1996عباس، )

عند تعريؼ الذكاء ال ينبغي لنا أف نتكقؼ عند فيـ : Contextuol  الذكاء اوقتراني.3
العمميات العقمية التي يستخدميا الفرد في تعاممو مع البيئة المحيطة بو كتحديدىا، كلكف 
ال بد مف أف نكلي اىتمامان بالسياؽ االجتماعي الذم ينشأ فيو الفرد كىذا يتكقؼ عمى 



 ~52~  
 

أم أف السمكؾ . ( 151، 1996عباس،  )النمط الثقافي كالحضارم لكؿ مجتمع، 
الذكي مرتبط بحضارة الفرد كثقافتو التي تجعؿ باإلمكاف  تقكية نقاط القكة إلى أقصى 

(. Baron , 1992 ,p.413 ).كأيضان  التغمب عمى نقاط الضعؼ حد،

 أنو مف  دكف الذكاء االقتراني، لف يكتسب الفرد استراتيجيات  1995كيرل ستيرنبرج  
 ك لكف يمكف استنتاجيا مف حاالت أخرل، فعمية مكجية إلنجاز األىداؼ، كالتي ال تككف متعممة،

االستراتيجيات  )ك في دراسات  ألساتذة جامعييف، مديرم  أعماؿ كبائعيف تبيف أف ىذه المعرفة 
. Wode & Travise, 2000, p.331) ).تعد متنبئان قكيان لمفعالية في العمؿ (

مف كجية نظر االقترانية فإف الذكاء سكؼ يتنكع بيف المجمكعات الحضارية  
ك ألجؿ إجراء  كضمنيا، ذلؾ أف الميمات العقمية تختمؼ باختقؼ األكساط الحضارية،

مقارنة صادقة بيف أداء المجمكعات الحضارية المختمفة ينبغي لنا  فيـ اإلطار الذم 
( 1986 )ك يذكر سيسي ك ليكر تنتظـ خقلو الخبرات القزمة ألداء الميمات العقمية،

أنو فقط عندما تتشابو التحديات البيئية كالدافعية فإف الفركؽ الفردية في القدرات 
 .(Thomas,etal, 1992, p.560).المعرفية تعكس فركقان في الذكاء

:  أف المتطمبات البيئية تسيـ في ثقثة أنماط مختمفة مف الذكاء1986كرأل ستيرنبرج 

. ميارات حؿ المشكقت األكاديمية كالتي تقاس بكساطة اختبار الذكاء ػ1

ػ الذكاء العممي االجتماعي كىك مطمكب ليتغمب الفرد عمى ما يصادفو مف مشكقت، 2
. كليحقؽ أىدافو كليتعامؿ بكفاءة مع اآلخريف

 .الذكاء المبدع الذم يتطمب التعامؿ تكيفيان مع المشكقت الجديدة. 3
(Smith, 1993, p356) . 

: كىكذا فإف ستيرنبرج يرل أف الذكاء  يقـك عمى ثقثة أسس

 .ال يمكف فيـ الذكاء خارج النطاؽ االجتماعي الحضارم - أ

الذكاء سمكؾ ىادؼ كمكجو، ك السمكؾ المناسب في الذكاء يقـك عمى  - ب
القدرة عمى التعامؿ مع الميمات الجديدة كالقدرة عمى : دعامتيف أساسيتيف

عمى  دكف جيد أك االستفادة مف الخبرات كتطكيرىا إلنجاز الميمات العقمية
  .نحك آلي
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حدل الطرائؽ في  - ت يعتمد الذكاء عمى اكتساب ميارات تجييز المعمكمات ك االستراتيجيات، كا 
دراسة ىذه الميارات ىي تحميؿ مككنات المعرفة لمميمات كاالستراتيجيات المطمكبة في اختبارات 

 .(Weinberg , 1989 , p.99 ).الذكاء

: رنظرية الذكاء المتعدد لغاردن- 3ً

 نظريتو الجديدة المعركفة باسـ نظرية الذكاء المتعدد  Howard Gardnerنشر غاردنر 
 .في كتابو عف بنية العقؿ

كيعرؼ غاردنر الذكاء بأنو القدرة عمى حؿ المشكمة أك إعادة تشكيؿ كتحديث  
 إف كؿ المتعدد في الذكاءكيقكؿ في نظريتو  ألمر قديـ لو أىميتو الثقافية كالحضارية،

فرد عنده عمى األقؿ ما ال يقؿ عف سبعة أنكاع مف الذكاء يقـك كؿ منيا في أكؿ األمر 
) .ثـ ال تمبث أف تبدك بعد ذلؾ نتيجة لعكامؿ كراثية ك بيئية عمى المقدرة البيكلكجية،

 (. 126، ص1997عدس، 

أف الذكاء ليس شيئان، أك حاجة مكجكدة داخؿ الرأس، " كاف غاردنر األسرع لإلشارة إلى  
لكنو استعداد أك إمكانية كامنة تسمح لمفرد بالكصكؿ إلى أنكاع مف التفكير تككف مناسبة ألنكاع 

(. Atkinson & et al, 2000 ,p.441)خاصة مف المحتكل، 

 : كقد حدد غاردنر كجماعتو اتجاىان سائدان لمتفاعؿ بيف عنصريف

 .القابميات الفردية الستخداـ قدراتيـ المعرفية الكامنة أك الذكاء في مجاالت مختمفة مف المعرفة - أ

التي تتحكـ بنمك ىذه القدرات المعرفية الكامنة،  (األعراؼ)البنى االجتماعية كالقكانيف  - ب
 .كىكذا يككف الذكاء مرنان كمعتمدان الحضارة التي يعيش فييا الفرد

(Thomas et al , 1992 , p.560 .)

  أف ىناؾ سبعة أنكاع لمذكاء، كأف كؿ كاحد منيا مستقؿ (1982)كرأل غاردنر عاـ  
 أضاؼ غاردنر نكعان ثامنان لمذكاء أسماه الذكاء الطبيعي (1995)عف اآلخر تقريبان، كفي عاـ 

: كىذه األنكاع ىي

 يشير ىذا النكع مف الذكاء إلى قدرة الفرد عمى استخداـ لغتو كالمغات األخرل في :الذكاء المغوي
التعبير عما يجكؿ في نفسو مف أفكار كمشاعر كاتجاىات شفكيان ككتابيان، كيشتمؿ عددان مف 
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الميارات منيا ميارة تذكر المعمكمات كالقدرة عمى إقناع اآلخريف، كىذه الميارات تميز المتفكقيف 
. في الخطابة كالكتابة كاألدب كالشعر كالصحافة كاإلذاعة كالتمفزيكف

كىك قدرة الفرد عمى التفكير المكسيقي كعمى تمييز مختمؼ األلحاف  :الذكاء الموسيقي
المكسيقية، كالقدرة عمى إنتاج األلحاف المكسيقية كتنكيعيا كالقدرة عمى العزؼ عمى 

 .اآلالت المكسيقية

الذم يعني القدرة عمى حؿ المشكقت بتجزئتيا، كيتطمب فيمان : الذكاء المنطقي والرياضي
لممبادئ كاألسس التي تقـك عمييا األنماط المختمفة مف النظـ، كيمتاز الذيف لدييـ ىذا النكع مف 

جراء العمميات الرياضية كالمنطقية، كمف أمثمة ىذه  الذكاء بقدرتيـ عمى استخداـ األعداد كا 
 .الميارات القدرة عمى ربط النتائج بالمسببات كالقدرة عمى التنبؤ كاالستدالؿ المنطقي كالرياضي

كىك قدرة الفرد عمى إدراؾ الظاىرات المكانية ذىنيان بكفاءة كعمى نحك منتظـ، : الذكاء المكاني
غات كالخطكط كاألشكاؿ الفراغية، أم القدرة اكيتضمف كذلؾ القدرة عمى إدراؾ المسافات كالفر

كيرل  عمى إدراؾ العالـ بدقة، بأبعاده الثقثة، كترجمة ىذا اإلدراؾ إلى خرائط كرسـك عمى الكرؽ،
أف ىذا الذكاء ال يتحدد في  مجاالت بصرية، كلكف يمكف أف يقحظ أيضان عند األطفاؿ  :غاردنر

 (.p211) ,  Amy ,1996,المكفكفيف

 كيعني قدرة الفرد عمى استخداـ جسمو ككؿ أك أجزاء منو في حؿ :الذكاء الجسمي الحركي
المشكقت أك أداء مياـ عممية،  أك القدرة عمى استخداـ الجسـ في حركات تعبيرية عف األفكار 

كالشخص المتميز في ىذا الذكاء ىك شخص لديو ميارات التنسيؽ الحركي كالمركنة  كالمشاعر،
 .كالسرعة كالتكازف كىك ما يميز الرياضييف

كىك قدرة الشخص عمى فيـ نفسو كقدراتو كطبيعة اىتماماتو كاألشياء التي : الذكاء الشخصي
يفضميا كتمؾ التي ال يرغب فييا، كيتضمف أيضان كعي اإلنساف لنقاط ضعفو كقكتو كمزاجو 

كبيذا يككف الشخص الذم لديو ذكاء شخصي قادران عمى  كمشاعره كرغباتو كمقاصده الداخمية،
بخاصة ما بينيـ مف فركؽ في األمزجة كاألذكاؽ كالدكافع كتمييز الفركؽ الفردية بيف األشخاص 

. كاألىداؼ، كىذه القدرة تميز السياسييف كاألدباء كالمعمميف كالمعالجيف

كدلت األبحاث التي أجريت عمى الدماغ عمى أف الجزء األمامي منو يؤدم دكران بارزان في  
ىذه القدرة، كأف أم أذل فيو يؤدم إلى تغيرات كاسعة في شخصية الفرد، بينما تبقى قدرتو عمى 

 .حؿ المشكقت سميمة
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كيعني قدرة الفرد عمى فيـ اآلخريف أك فيـ أحاديثيـ ككمماتيـ كمشاعرىـ : الذكاء اوجتماعي
كدكافعيـ كمقاصدىـ كنياتيـ كحاالتيـ الكجدانية كالمزاجية، كالفرد المتميز بيذه القدرة يككف لديو 
القدرة عمى إقامة عققات اجتماعية، كالتكيؼ مع البيئة المحيطة بو كما يكاجيو عمى نحك فعاؿ 

 صيقابمة لمتطبيؽ، كيككف قادران عمى فيـ نفسو كفيـ اآلخريف، كىذه الميارات تميز االختصا
 .النفسي كاالجتماعي كالمعالجيف النفسييف

يعني قدرة الفرد عمى التمييز بيف النباتات المختمفة كالحيكانات كما ك: الذكاء الطبيعي
تحتكيو البيئة مف صخكر كمعادف، ككذلؾ التمييز بيف الكائنات الحية كالجمادات، كذلؾ 

دراؾ الجماؿ ككجكد الخمؿ  القدرة عمى إدراؾ األلكاف كاختقفيا كالسيارات كأنكاعيا، كا 
 .فيو

كيرل غاردنر أف كؿ ىذه األنكاع مف الذكاء متكافرة  عند كؿ شخص مع اختقؼ في  
درجة كؿ نكع عف النكع اآلخر، فقد يككف أحد األنكاع أكثر تميزان لدل الفرد مف األنكاع األخرل 

ما ألسباب بيئية إذ تنمي ثقافة معينة قدرات معينة مف دكف  إما  ألسباب كراثية متعمقة بالدماغ، كا 
أخرل، في حيف لديو ثقافة أخرل تنمي قدرات أخرل، كيمكف التدخؿ في ىذه األنكاع مف الذكاء  

كىنا يبرز دكر التربية كالتعميـ في تنمية ىذه الميارات لدل الطمبة كرفعيا إلى  كتنميتيا كتقكيتيا،
كيرل غاردنر أف حقؿ التربية كالتعميـ  الدرجة القصكل، باختيار البرامج التربكية المناسبة ليـ،

لكي يككف سميمان يجب أف يقابؿ حاجات الطقب كالفركؽ في قدراتيـ إلى المقدار الذم يمكف 
ال يقتصر التعميـ عمى تنمية الميارات المغكية إك زيادة مكاسبيـ المعرفية في المجاالت شتى،

. كالرياضية فقط

لقد أسيمت ىذه النظرية في إزالة الغمكض المحيط بظاىرة الذكاء كالتفكؽ، كغيّررت مف  
كليذه النظرية ميزة  المفيـك السائد حكؿ كجكد عامؿ عاـ مشترؾ بيف جميع النشاطات العقمية،

مبنية عمى حقائؽ عصبية نفسية كىي أنيا تتكاصؿ مع نظريات كرؤل في الذكاء مأخكذة مف 
 .حضارات غير غربية

كىذه النظرية فتحت آفاقان تربكية جديدة كىي القدرة عمى تنمية الذكاء بإثراء جيد لمبيئة  
كالتدريب عمى الميارات القزمة لكؿ نكع مف أنكاع الذكاء كعدـ االقتصار عمى تعمـ الميارات 

 (.  p.360; Daniel et al,2002 p.636  Karen 2001, p.180 ).المغكية كالمنطقية

: كختامان يتفؽ الباحثكف في الذكاء عمى نقطتيف أساسيتيف
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 .أف أداء ميمات عقمية محددة يتطمب تقاطعان لحدكد معينة مف الذكاء - أ

إحدل المسممات أف لدل الناجحيف ميكالن في إنجاز ما يمميو عمييـ ضميرىـ عمى نحك كبير في  - ب
  .المياـ المككمة إلييـ، كلدييـ قدرة عمى اكتساب المعرفة، ككذلؾ يتميزكف بالنشاط كالفعالية

 (37 ص،2004 ،نققن عف رحمة)

  العوامل المؤثرة في الذكاء:سادساً 

 ىؿ الذكاء مكىبة مكجكدة في الجينات أك المكرثات أـ أنو ىبة :الوراثة والبيئة-
 يغرسيا فينا المحيط أك المجتمع أك الطريقة التي ننشأ فييا؟

 فمقد أثبت العمماء اليـك أف المحيط ،كلعؿ الجكاب ىك االثنيف معان مسؤكالف عف الذكاء 
 بؿ إنو يغير التركيب ،االجتماعي ال يرفع أك يخفض مف مستكل الذكاء في أم سف كحسب

 (111 ص،1994 ،حسف). الفيزيائي لمدماغ مما يحكلو أك يعطمو عف التعمـ

 ،كمع ذلؾ فقد شيد مفيكـ الذكاء جدالن عريضان بيف المختصيف في عمـ النفس 
 في ،فينالؾ مف اعتبره قدرة كافية ذات أصؿ تككيني تتحدد في ضكء المكرثات الجينية

مف الذكاء يعكد  (%80) إلى اعتبار أفGensenحيف ذىب آخركف مثؿ جينسيف 
 فيـ يركف الذكاء سمة ،مف الذكاء يتحدد كفقان لمعكامؿ البيئية (%20)لعكامؿ كراثية أف 

شخصية تختمؼ باختقؼ العرؽ كالجنس بغض النظر عف العكامؿ البيئية كالثقافية 
 (.9 ص،2002 ،العايمكة). كاالقتصادية

فالنظرة الكراثية تفترض أف ما نستطيع القياـ بو لتعديؿ مستكل التطكر في   
 كأف تغيير البيئة كشركط التربية ال يحمؿ إال أثران ضئيقن في تطكير ،الذكاء ضئيؿ
 (.28 ص،1997 ،الديدم). القدرات العقمية

 ، كنسب الذكاءDNAكلقد قامت دراسات حديثة عف عققة الحمض النككم  
 صبغيات DNAاكتشفت أف ىناؾ في  (1998)كمف ىذه الدراسات دراسة قامت عاـ 

تحتكم عمى مجمكعة مف الجينات كأف الجيف المكجكد في الصبغي السادس ىك 
 فقد لكحظ تكراره بشكؿ كبير عند الطقب الذيف يتمتعكف بمستكل ،المسؤكؿ عف الذكاء

 (.Carlson et al, 2000, p373). ذكاء عاؿٍل 
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أما أصحاب االتجاه البيئي فيركف أف لمعكامؿ البيئية دكران كبيران في تحديد قدرات الذكاء   
 فقد يحصؿ فرد نشأ في بيئة ال تيتـ بالجكانب المغكية في اختبار القدرات الحسابية ،لدل الفرد

كالمغكية عمى درجة منخفضة بالمقارنة مع فرد نشأ في بيئة تحفزه منذ الطفكلة المبكرة عمى القراءة 
 كما أف التغيرات في نكعية التعميـ كالمحاكالت األخرل في تغيير الذكاء عف ،كاالطقع كالتحصيؿ

طريؽ التزكيد بخبرات اجتماعية فكرية تؤثر في الذكاء المتبمكر أكثر مف تأثيرىا في الذكاء 
 (.11 ص،2000 ،قكشحة). (غير المفظي)السائؿ 

 فقد كجد ،إضافة إلى أف الميف ليا تأثير في درجة الذكاء المفظي كغير المفظي 
 ،عمى المفظي (غير المفظي)أف الذيف يعممكف بالميف العممية يتفكؽ ذكاؤىـ العممي 

كعمى العكس فقد كجد أف الذيف يعممكف في الميف التي تتطمب قدرات لفظية يتفكقكف 
 (.106 ص،1999 ،رحمة). في األداء المفظي

 فإف ،كعمى الرغـ مف استمرار الجدؿ القائـ حكؿ دكر كؿ مف الكراثة كالبيئة  
الذكاء كلك كاف في مجممو خاضعان لمكراثة بحاجة إلى اليد التي تتعيده كتنميو كتطمقو 

ال أصيب بالتراجع كالجمكد  (.31 ص،1997 ،الديدم). كا 

 فالذكاء بالدرجة األكلى ىك نتاج لعكامؿ كراثية تتناكؿ خصائصو السيككلكجية كما عنده 
 كيتأثر ذلؾ بمدل التفاعؿ بيف ىذه ،مف مكاىب كقدرات كمف طباع كسجايا تشكؿ شخصيتو

 (.79 ص،1997 ،عدس). الخصائص الكراثية كالبيئية التي يعيش فييا

لكف القضية األكثر أىمية فيما يخص الذكاء ىي ليست درجة تأثرىا بالكراثة   
نما ما يمكف أف نفعمو لنصؿ إلى أعمى درجة في تطكير الذكاء عند ،أك البيئة  كا 
(. Feldman, 1996, p316). اإلنساف

 الذكاء اختبارات: سابعاً 

 ما قأف أم إجرائيان، تعريفان  الذكاء تعريؼ إلى النفس عمـ عمماء بعض يميؿ 
 مف بسمسمة الفرد فيو يكاجو مكقؼ عف عبارة ىك الذكاء كاختبار الذكاء اختبارات تقيسو

 إدراؾ المشكقت، حؿ :ؿاألعما ىذه أمثمة كمف يؤدييا، أف عميو التي األعماؿ
 لفظي كقـ أك كتابة شكؿ عمى لو المقدمة المادة كفيـ الرمكز، استخداـ العققات،

 تقديران  سمككو يقدر ثـ األسئمة، أك المشكقت مف المقننة السمسمة ليذه يستجيب كالفرد
 احمك أم انفسو األعماؿ اأدك الذيف األفراد مف مجمكعة بدرجات بالمقارنة كذلؾ كميان،



 ~58~  
 

 كالمقحظة المقارنة مف أساس عمى فالباحث ،ذلؾ كعمى كالمسائؿ، المشكقت نفس
 بصفة سمككو يميز الذم ذكائو عمى دالة تعتبر التي ىي معينة درجة الفرد يعطي
كقد أشار إلى أىـ األغراض التي تستخدـ فييا مقاييس الذكاء كاالستعدادات  دائمة،
 : كىي كالتالي،العقمية

 أكؿ كضع مف الغرض كاف فمقد : الدراسي التمميذ مستوى وتحديد التالميذ تقسيم -1
 إلى التقميذ تصنيؼ عمى تساعد كسيمة عمى الحصكؿ ىك "بينيو" لمذكاء اختبار

عطاء التقميذ، بيف الفردية الفركؽ مراعاة خقؿ مف كذلؾ مستكيات،  خاصة مقررات كا 
 .المناسب الصؼ في الدراسية المادة كضع ككذلؾ بالمتفكقيف،

 عامؿ كالذكاء مختمفة، أسباب إلى الدراسي التأخر يرجع :الدراسي التأخر حاوت فرز -2
 معناه ممحكظ بشكؿ المتكسط دكف ما إلى مستكاه كانخفاض التحصيؿ، كراء أساسي
 كتأخره العامة، القدرة ىذه عمى تعتمد التي النشاط أكجو مسايرة عمى التمميذ قدرة عدـ
 .التقميذ بقية عمى

 أك استخداـ عدـ عف الناتج النقص مالعقؿ الضعؼ يعني: ليالعق الضعف تشخيص -3
 تصريؼ أك نفسو أمكر تدبير عمى قادر غير الفرد جعؿم مذاؿ العقمي النمك تعطؿ
 التعرؼ إلى تيدؼ عممية فالتشخيص ذلؾ عمى كبناءن  ،ةطبيعي بطريقة حياتو شؤكف
 .القزمة كالتربكية النفسية الخدمات لو تقدـ حتى الفرد قدرات عمى

 كالقدرات الذكاء اختبارات ساعدت فمقد :(العقمي التفوق )الموىوبين عن الكشف -4
 ليذه إجرائي معنى إعطاء عمى ساعدت كما المكىكبيف، فئة عف الكشؼ في الخاصة
 .الصفة

 تحقيؽ عمى الفرد مساعدة ىك التكجيو مف الغرض كاف لما :النفسي واإلرشاد التوجيو -5
 لبمكغ الضركرم فمف منيا، كاالستفادة لقدراتو فيمو طريؽ عف كاجتماعي شخصي تكافؽ
 .المناسبة كالخبرات بالفرص الفرد  أف يزكداألىداؼ تمؾ

 :الذكاء اختبارات أنواع: ثامناً 
 العمماء جعؿ مما إجرائيا، كطريقة محتكاىا حيث مف الذكاء اختبارات تنكعت 

 مثؿ الباحثيف مف عدد أكرد حيث العممية، األسس لبعض كفقنا بتصنيفيا يقكمكف
 عدد( 1987 كآخركف حطب كأبك ،1987حطب كأبك ،1993 كجقؿ ،1980جابر)

 :كالتالي وذلك اقترحكىا، ألسس كفقان  الذكاء الختبارات التصنيفات مف
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 فقط، كاحد مفحكص عمى تطبؽ فردية اختبارات إلى كتصنؼ :اإلجراء طريقة حسب -1
 .الكقت نفس في المفحكصيف مف عدد عمى تطبؽ جمعية كاختبارات

 المغة، عنصر عمى تعتمد لفظية أك لغكية اختبارات عمى كتصنؼ :المحتوى حسب  -2
 األشكاؿ عمى كمعتمدة المغة، عنصر مف متحررة لفظية غير أك لغكية غير كاختبارات
 .كالرسكـ

 اإلجابة زمف يحدد( ةالسرع اختبارات)ة مكقكت اختبارات إلى كتصنؼ :نالزم حسب -3
 .الزمف فييا يحدد ال (القكة اختبارات )ةمكقكت غير كاختبارات بدقة، عنيا

 كاختبارات ،(الكتابية االختبارات )كالقمـ الكرقة اختبارات إلى كتصنؼ :األداء حسب -4
 المفظية غير كاالختبارات الجمعية االختبارات عف عرض يمي كفيما  أدائية عممية

 .الحالية بالدراسة الرتباطيما
غير المتأثرة )كسنتناكؿ بالحديث االختبارات الجماعية كاالختبارات غير المفظية 

 .لصمتيا باالختبار مكضكع الدراسة (بالثقافة
 :اختبارات الذكاء الجماعية*
كىي االختبارات التي تقيس الذكاء كقدرة عقمية عامة لدل عدد كبير مف األفراد  

 مف حيث ، كنتيجة لمصعكبات المتعمقة بتطبيقات االختبارات الفردية،في نفس الكقت
 كقد شجع ، ظيرت اتجاىات تنادم بضركرة بناء اختبارات ذكاء جمعية،الجيد كالماؿ

عمى ذلؾ أكثر عندما برزت الحاجة إلى ضركرة تصنيؼ كفرز آالؼ الجنكد في 
 نتيجة لذلؾ ظير أكؿ اختبار ذكاء جماعي عاـ ،الجيش األمريكي في كقت قياسي

 ككاف ذلؾ اختبار  ،(Army Alpha Test) عرؼ باختبار الجيش ألفا ،(1917)
 أم ال يستطيعكف القراءة ، كألف نسبة غير قميمة مف المجنديف أمييف،جماعي لفظي

 ،كالكتابة بدرجة معقكلة برزت الحاجة إلى ضركرة بناء اختبار ذكاء جمعي غير لفظي
 (.219 ص،1997 ،جقؿ. )(Army Beta Test)عرؼ باختبار الجيش بيتا 

 كبعد الحرب انتشر ،(1918- 1917)كقد اختبرت أعداد كبيرة بيذيف االختباريف عامي  
 كاالختبارات ،ىذا النكع مف االختبارات انتشاران كاسعان ساىـ في نشكء كتطكر اختبارات الذكاء

( 44)بمغ عدد اختبارات الذكاء الجماعية المنشكرة  (1922)النفسية األخرل كبحمكؿ عاـ 
 (.73 ص،1996 ،أبك حطب). اختباران 

أف االختبارات الجماعية قد فاقت االختبارات  Tyler( 1983)كيؤكد تايمر  
 كأصبحت تستخدـ في مختمؼ المجاالت التربكية كالصناعية ،الفردية في االستخداـ

 .كالعسكرية كغيرىا مف المجاالت األخرل
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كتقدـ االختبارات الجماعية في كتيب يحتكم عمى بنكد االختبار كتككف درجة  
 كيتميز ىذا النكع مف االختبارات بسيكلة ،المفحكص عي عدد اإلجابات الصحيحة

 كما أنيا اقتصادية في الكقت كالجيد ،كسرعة التطبيؽ كالتصحيح كتفسير الدرجات
 ،(SAT)اختبارات االستعداد المدرسي :  كمف أنكاع االختبارات الجماعية،كالتكمفة

 ،(GRE) كاختبار ،كتستخدـ في تحديد الطقب المقبكليف في الجامعات األمريكية
– كاختبار أك تيس ،كيستخدـ في مجاؿ القبكؿ بالدراسات العميا بالجامعات األمريكية

 (.168 ص،1997 ،مخائيؿ).لينكف لمقدرات المدرسية
 :(المتحررة من أثر الثقافة )غير المفظية اختبارات الذكاء *
  Nonverbal Tests  المفظية غيراوختبارات ( 1994 ،عطا اهلل كآخركف)يعرؼ  

 التفكير بعمميتي القياـ عمى المفحكص قدرة تقيس فقرات عمى تحتكم التي االختبارات: بأنيا
دراؾ  فيذه ،راالختبا مكقؼ في المفظية المغة استخداـ كبدكف منطقية سببية بطريقة العققات كا 

 أخرل إلى ثقافة مف يختمؼ كالذم الثقافة؛ أبعاد مف بعد أىـ في التحكـ إلى تسعى االختبارات
 بالكممات االستعانة دكف األخرل التعبير نكاحي إلى القياس عممية بتكجيو كذلؾ المغة، بعد ككه
 كاألجانب األمييف ذكاء لقياس تستخدـ بأنيا تتميز المقاييس ىذه أف إلى ةالمغكم العبارات أك

 النطؽ، في عيكب لدييـ مف أك عقميان  المتخمفيف ؿالعقك كضعاؼ األطفاؿ كصغار البكـ الصـ
 فإف كليذا المفظي النكع بيا يتأثر التي  كاالجتماعيةةالثقافي بالعكامؿ تتأثر ال نتائجيا أف حيث

 مفردات مف تتككف التي االختباراتك ،االختبار المتحرر مف الثقافةب يسمى المفظي غير االختبار
 .ءالعمما مف كثير ىدؼ ىك الجنس أك بالثقافة ترتبط ال
كتمثؿ اختبارات الذكاء غير المتأثرة بالثقافة منحى خاصان كمتميزان في حركة  

القياس العقمي الذم يقكـ عمى إمكاف استبعاد أثر الفركؽ بيف الثقافات المختمفة في 
األداء االختبارم، كقد كاف اليدؼ مف كراء تصميميا تكفير أدكات تصمح لقياس ذكاء 

األفراد الذيف ينتمكف إلى ثقافات فرعية مختمفة في إطار المجتمع الكاحد، أك ال يتحدثكف 
. لغة المجتمع كالمياجريف مثقن 

 كمف المعركؼ أف مقاييس الذكاء الشائعة تعتمد عمى األداء المفظي بصكرة 
أساسية، كتتطمب استخداـ لغة معينة، كما تتضمف بعض النشاطات العقمية الخاصة 

بثقافة معينة مما يجعميا غير قابمة لقستخداـ مع األفراد غير الناطقيف بيذه المغة، أك 
الذيف ال يتقنكنيا بصكرة كافية، كما يحد مف فعاليتيا حتى لك ترجمت إلى لغات أخرل، 
كمف الكاضح أنو سيككف مف غير المجدم تكجيو أسئمة تطبيؽ اختبار لمذكاء صيغت 

أسئمتو بالمغة االنكميزية عمى أشخاص ال يتكممكف بيذه المغة أك ال يتقنكنيا بدرجة 
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كافية، كما سيككف مف غير المجدم تكجيو أسئمة تتعمؽ بالحاسكب أك القسمكي أك 
 .أشعة القيزر ألشخاص لـ تييئ ليـ بيئتيـ الفقيرة مجرد السماع بيذه األشياء

 أك المحايدة ،Culture free testsكعمكمان فإف اختبارات الذكاء غير المتأثرة بالثقافة  
 أك كما يطمؽ عمييا أحيانان االختبارات غير الثقافية أك العالمية ،Culture fair testsثقافيان 

Cross culture،تسعى إلى تحييد أثر تمؾ العكامؿ أك األبعاد التي تختمؼ فييا الثقافات ، 
 أك التخفيؼ مف كطأتيا ،كيككف ليا دكرىا في أداء المفحكصيف ذكم االنتماءات الثقافية المختمفة

 .عمى األقؿ
كباإلضافة لمغة التي يمكف أف تمثؿ عائقان حقيقيان أماـ فئات معينة مف  

 ثمة عكامؿ أخرل عديدة يمكف أف تؤثر بدرجات متفاكتة باالتجاىيف ،المفحكصيف
 بؿ كفي أداء أبناء الثقافات ،اإليجابي كالسمبي في أداء األفراد ذكم الثقافات المختمفة

 كالسرعة في ،الدافعية ألخذ االختبار:  كمف ىذه العكامؿ،الفرعية في المجتمع الكاحد
 كتكفر الفرص لتعمـ المعارؼ كالميارات ، كالمراس كالتدريب السابؽ، كالمنافسة،األداء

 : كمف الصفات الميمة ليذه االختبارات،التي يقيسيا االختبار كغيرىا
 كتتألؼ بنكدىا مف صكر كرسـك ،غير المفظيإف مادة ىذه االختبارات ىي مف النكع  -1

 كبطبيعة الحاؿ فإف ىذه ،كأشكاؿ يعتقد أنيا كاسعة االنتشار في الثقافات المختمفة
 .االختبارات تستبعد أثر المغة المكتكبة كالمقركءة معان 

جرت محاكالت معينة الستعماؿ بعض المكاد كالطرائؽ المثيرة لقىتماـ بيدؼ رفع  -2
 .مستكل الدافعية لألداء االختبارم لدل المفحكصيف

تاحة ،تـ التقميؿ مف أثر عامؿ السرعة في األداء بتجاكز حدكد الكقت المعطى عادة -3  كا 
 .الفرصة لممفحكصيف ليعمؿ كؿ منيـ بحسب سرعتو

اتبعت إجراءات بسيطة في عممية االختبار الستبعاد أثر الفركؽ المحتممة في التدريب عمى  -4
 .Test Taking Experienceاالختبارات أك ما يسمى بخبرة أخذ االختبار 

 .ارتكز محتكل ىذه االختبارات عمى الميارات العقمية المشتركة لدل الثقافات المختمفة -5
غير أنو البد مف االعتراؼ أف تصميـ االختبارات غير المفظية التي ال تعتمد عمى 

خمفية ثقافية ما كمحايدة تمامان أك غير منحازة لثقافة معينة ىك أقرب إلى الخياؿ منو 
 فالصكر كالرسـك كاألشكاؿ التي قد تتضمنيا ىذه االختبارات ال بد أف تمثؿ ،إلى الكاقع

 كقد تشيع في ثقافة ما كال تشيع إطققان أك ال تشيع بالدرجة ،أشياء كاقعية بدرجة ما
 كىذا يعني أف المحتكل غير المفظي ليذه االختبارات يستحيؿ ،نفسيا في ثقافة أخرل

 مما يؤدم إلى ىبكط أداء أكلئؾ ،عزلو عف إطار الخبرة السابقة لممفحكصيف
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المفحكصيف الذيف تتمايز خمفياتيـ الثقافية أك أطرىـ االجتماعية كالتربكية في قميؿ أك 
 .كثير عف تمؾ المتمثمة في االختبار

كميما يكف مف أمر ىذه االختبارات فإف المنطؽ الذم ترتكز عميو ىك إمكاف  
جراء مقارنات بيف األفراد مف ثقافات كلغات ،تطبيقيا في أم مجتمع دكف تعديؿ  كا 

 .مختمفة
كبغض النظر عف مدل صحة ىذا المنطؽ كدرجة تحققو في أرض الكاقع فإف  

 كحظيت بقدر مف األىمية في حركة القياس ،ىذه االختبارات لقيت انتشاران غير قميؿ
 كاختبارات ، كمف أشير ىذه االختبارات اختبار بيتا لمجيش األمريكي،المعاصرة

 كاختبار المصفكفات ، كاختبار كاتؿ غير المتأثر بالثقافة،سبيرماف الحسية لمذكاء
 (433 ص،2000 ،مخائيؿ) .المتتابعة لجكف رافف
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 :مقدمة -
 تتضمن عرضًا الختبار ،يتناول ىذا الفصل دراسة وصفية تحميمية شاممة لالختبار 

 ووصفًا ، إضافة إلى أشكالو واستخداماتيا،رافن لممصفوفات المتتالية وأسسو النظرية
 .لممقياس موضوع الدراسة ومميزاتو والجوانب التي يقيسيا وطريقة تقدير الدرجات

  اختبار رافن لممصفوفات المتتابعة: أوالً 

 يعد اختبار المصفوفات المتتابعة أحد االختبارات المتحررة من الثقافة، والتي تتخذ 
اتجاىًا خاصًا ومتميزًا في حركة القياس العقمي، وتقوم فكرة ىذه االختبارات عمى استبعاد 
أثر األحوال القائمة ذلك أن معظم االختبارات الشائعة والتي تقيس القدرة العقمية العامة 

تعتمد المغة اعتمادًا كبيرًا، ويتطمب تطبيقيا وجود صياغة لفظية، كما أنيا تفترض وجود 
ألفة باألشياء والمواد الخاصة بثقافة ما، ليذا فإن االختبارات المتحررة من أثر الثقافة 

وقد يكون من  وجدت لتكون أداة صالحة لقياس ذكاء األفراد من ثقافات وحضارات مختمفة،
 .المناسب تقويم القدرات العقمية لألفراد الذين يعيشون في بيئة واحدة ويتكممون لغات مختمفة

 عمى كل حال، فإن االختبارات المتحررة ثقافيًا تسعى إلبعاد العوامل الثقافية والحضارية 
(. 303، ص1997عدس، . )والمغوية التي يمكن أن تؤثر في أداء األفراد في اختبارات الذكاء

 ىذا وقد وضع اختبار المصفوفات المتتابعة من قبل جون رافن لقياس دقة 
 (Carol&Karen,1993,P.183) . المالحظة ووضوح التفكير أو عمميات التفكير العميا

األسس النظرية الختبارات المصفوفات المتتابعة :  انياً 

 ىذه ظيرت :سبيرمان تشارلزل العاممين إن النظرية المؤسسة الختبار رافن هي نظرية 
 مكونات جميع أن النظرية تمك ترى حيث الذكاء، طبيعة عن "ثورنديك" لنظرية معارضة النظرية
 المشتركة القدرة عمى يدل عام عامل األول: نعاممي وجود في انجازىا يمكن المعرفي العقمي النشاط

 النشاط نوع نطاق عن يخرج ال خاص عامل والثاني العقمي، النشاط نواحي جميع بين الموجودة
 في أثرىا يبدو عامة قدرة الذكاء أن يقول فرض بوضع  "سبيرمان" قام ذلك من ولمتحقق العقمي،
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 أو التجارة ميدان في ذكياً  يكون أن بد ال السياسية الناحية في الذكي أن يرون فالناس شتى؛ نواحي
 .الخ... العممي البحث مجال في أو االجتماعية الخدمة أو االقتصاد

 تقيس التي أي العقمية االختبارات من عدًدا ( 1904 ) عام سبيرمان" أجرى  ولذلك
 عمى الدراسي التحصيل تقيس التي أي التحصيمية واالختبارات مختمفة، عقمية قدرات

 واحد كل بين االرتباط معامالت قدر ثم مختمفة، أعمار ومن األفراد من كبيرة مجموعة
 ىذا كان األخرى القدرات في بالتفوق يرتبط معينة قدرة في التفوق كان فإن وسائرىا؛ منيا

ن ،دلياًل عمى وجود عامل عام  القدرات في التفوق عن الً مستق معينة قدرة في التفوق كان وا 
 موجبة فكونيا ؛اً جزئي موجبة تالمعامال جميع أن فالحظ ،معا ذكاء كىنا يكن لم األخرى

 أن إلى ريشيف ا جزئيةكونو وأما ،اً جميع فييا يؤثر  عاماًل مشتركاً ىناك أن إلى فذلك يشير
 (.233 ص،1980 ،جابر).اتؤثر فيو المشترك العامل غير أخرى عوامل ىناك

 المكانية القدرة تقيس موضوعية اختبارات مجموعة ىناك أن نفترض ذلك ولتوضيح 
 ولنفترض االستدالل، عمى والقدرة العالقات، إدراك عمى والقدرة التذكر، عمى كالقدرة لمذكاء

-15-27)ق الساب لمترتيبًا طبق التالية الدرجات عمى االختبارات ىذه في حصل الفرد أن
 القدر ذلك يمثل لاألو: ينمركب إلى تحميميا يمكن اختبار لكل درجة كل أن فنجد ،(22
 المقدار ذلك يمثل والثاني - العام العامل أي– اً جميع االختبارات ىذه بين المشترك العام

 يوضح التالي لوالشك  يقيسيا التي القدرة نوع حسب آلخر اختبار من يختمف الذي النوعي
 :الفكرة هذه
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 يبين رسمًا توضيحيًا لنظرية سبيرمان (1)الشكل رقم   

 لمعاممين سبيرمان نظرية حسب والخاص العام العامل*

 gاألول عامل عام، ويرمز لو بالحرف  عاممين، إلى عقمي اختبار أي في درجة أيتقسم  
يقف خمف أداء عقل اإلنسان، و يسميو سبيرمان بالذكاء العام، والعامل الثاني عامل خاص، و ىو 
خاص بكل قدرة عمى حدة ال يكاد يتجاوزىا، وبيذا فيو يختمف نوعًا وكمًا من ظاىرة ألخرى ومن 

. اختبار آلخر

إن جميع نواحي النشاط العقمي تشترك في  ):  وقد عبر سبيرمان عن ذلك بقولو
وظيفة واحدة ىي العامل العام، في حين أن العناصر األخرى تختمف تمام االختالف في 

(. 235، ص1998عبد الرحمن، ). كل عممية عقمية عن غيرىا من العمميات

اعتمد سبيرمان في تفسيره لمصفات النفسية اليامة التي تحدد معنى العامل العام  
آالف التجارب التي أجراىا مع أتباعو في األول من القرن، والتي كان ىدفيا األساسي 
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 والعالقات التي تحكم ىذه الكشف عن العوامل المتشبعة تشبعًا كبيرًا عمى ىذا العامل،
 : وكانت أىم العالقات حسب رأي سبيرمان ىي كالتالي،العوامل

  .الحسابي والتساوي والتعريفات المترادفات أسئمة في وتتمثل :يالتساو أو الذاتية عالقة -1
 أسئمة أمثمتيا ومن األشياء، بين والخالف الشبو أوجو إدراك في وتظير :هالتشاب عالقة -2

 .فالتصني
 ومن المكان، في المختمفة األشكال بين العالقات إدراك في وتظير: المكانية العالقة -3

 .األشكال ولوحة المتاىات أسئمة أمثمتيا
 .والتوقيت الزمني التتابع إدراك عمى القدرة عمى وتدل :ةالزمني العالقة -4
 متكامل، كل في جزيئات بين والتأليف التركيب عمى القدرة عمى وتدل :ةالتركيبي العالقة -5

 .منفصمة كممات من جمل تكوين أمثمتيا ومن
 أمثمتيا ومن والمعمول، العمة بين العالقة إدراك عمى القدرة عمى وتدل :ةالسببي العالقة -6

 .يالعمم والتفكير العام الفيم
 أسئمة أمثمتيا ومن مختمفة، عناصر بين الجمع عمى القدرة عمى وتدل :ةاإلضاف عالقة -7

 .المغة في والعطف الحسابي الجمع
 االستدالل بأسئمة وتقاس المنطقي، التفكير عمى القدرة عمى تدل :ةالمنطقي العالقة  -8

 .المجرد والتفكير القياسي
 ، كما وضح سبيرمانبالبيئة يتأثر ال وراثي فطري وىو الذكاء، ىو العام العامل نإ 

 أو الخاص العامل أما ،ةعشر الثامنة سن في مداه أقصى يبمغ حتى طبيعياً  نمواً  وينمو
ن النوعي  أو والتدريب  لمتنمية قابل أنو إال الفطرية االستعدادات من أساس لو كان وا 
 العموم كالفمسفة والرياضيات و ةاألكاديمي الدراسات في النجاح أن عمى أيضا،ً  التدىور
 أن حين في الخاصة، العوامل عمى يعتمد مما أكثر العام العامل عمى يعتمد (الطبيعية
 أكثر الخاصة العوامل عمى يعتمد (والنحت والرسم كالموسيقى الفنية الدراسات في التفوق

 (.21 ص،1989 ،يوالشرقاو كفافي(. )العام العامل عمى اعتماده من
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 بيرمان كاالستداللا وجد سكم العميا العقمية العمميات تقيس التي االختبارات نإ 
 العمميات فيذه وبيذا العام، العامل من كبيراً  قدراً  فييا النجاح يتطمب (والفيم واالبتكار
 التذكر األصم تقيس التي أو الحركية الحسية العمميات أن حين في العام، بالعامل مشبعة
العام  من أكثر النوعية العوامل عمى فييا النجاح يتوقف

 من تتكون العقمية العمميات أن من التأكد في سبيرمان كرسو الذي الجيد ذلك  وبعد
 العامل أو الجمعي العاملو وه اً ثالث الً عام ذلك بعد إلييا أضاف أنو إال فقط، عاممين
 .ةالمتشابو العمميات من مجموعة بين الموجود االرتباط العامل ىذا إلى يعزى و,الطائفي

 (.87ص،1987جالل،)

أشكال اختبار المصفوفات المتتابعة :  ال اً 

 Standard Progressive Matrices (SPM) :المصفوفات المتتابعة المعيارية -1

 بندًا موزعة عمى خمس (60) وىو الصورة األساسية لالختبار، ويتكون من 
 بندًا مرتبة (12)، إذ تتكون كل مجموعة من (ىـ- د– ج – ب–أ)مجموعات فرعية ىي 

.  مرتبة وفق الصعوبة أيضاً  والمجموعات الخمس وفق صعوبة كل مجموعة،

 وبنود االختبار مجموعة من األنماط المتعاقبة أو المتتابعة ترتبط مع بعضيا 
وتقدم مع خمية واحدة فارغة، ويجب عمى المفحوص أن يختار من بين البدائل  بعالقة ما،
 بدائل،  الشكل الذي يناسب العالقة الموجودة أمامو (8) و(6)والتي تتراوح بين  المعطاة،

(. 223،ص 1997مخائيل ،) .ويتسق مع األشكال األخرى

، وىي أكثر صعوبة (1998) وقد وضعت ليذا االختبار نسخة حديثة ومعدلة عام 
 سنة فما فوق، وىذه (80)من النسخ السابقة، وتقدم لألفراد من عمر خمس سنوات حتى 

النسخة الحديثة من االختبار تقدم تعزيزًا لمقدرة التمييزية عند النياية العميا، وأما القدرة 
. التمييزية عند النياية الصغرى فمم تتغير
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ويظير في ىذه النسخة الزيادة الخطية في مستوى صعوبة البنود يرافقيا زيادة  
 P.20,1998, مكافئة ليا في الدرجة الكمية والقدرة عمى اإلجابة عن بنود االختبار

(Raven &Court 

أن المجموعات األولى لالختبار ال تتطمب من  Carptner (1990)وترى كاربنتر وآخرون 
المفحوص سوى اإلدراك الحسي لمرسم اليندسي، بينما تحتاج المجموعات األخيرة إلى تحميل 

المتغيرات بدرجات متفاوتة الكتشاف القواعد التي تؤدي إلى الحل الصحيح، و ىذه المجموعات 
 (. 50ص ،2000 متيرد،) .تحتاج إلى استراتيجية تحميمية صعبة ومعقدة

 Colored Progressive Matrices(CPM) :المصفوفات المتتابعة الممونة -2

 لألطفال من (1990) وىذا االختبار أكثر سيولة من االختبار السابق، وقد أعدت نسخة 
 سنة، وكذلك لمكبار المتخمفين عقميًا، وألغراض تشخيصية من (11.5)حتى  سنوات( 5.5)عمر 
ونقاًل عن متيرد . (Anastasi &Urbina 1997,P.263)، (89) سنة حتى عمر (60)عمر 
 ممونة تغطي جميع أنواع (ج– ب -  أ ) رأى رافن أن االختبار يتألف من ثالث مجموعات2000

االستدالل اإلدراكي التي يستطيع األطفال معالجتيا حتى سن الحادية عشرة، وفي حالة تجاوز ىؤالء 
 بسيولة فمن الممكن إعطاء الفرد بقية المجموعات من االختبار (ب-  أ)األفراد لممجموعتين

. المعياري

 Advanced Progressive Matrices( APM) :المصفوفات المتتابعة المتقدمة -3

 أعدت ىذه النسخة مبدئيًا من أجل أن تستخدم مع المتفوقين عقميًا، أو من ىم فوق 
المتوسط في القدرة العقمية، وفي حاالت عديدة يمكن استخدامو لتقييم قدرات الراشدين أكثر 

 ليستخدم (1943)من سمفو اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية، وقد أعد االختبار عام 
 (1947)، وطورت نسخة في عام افي اختبار الجنود في الحرب العالمية في بريطاني

 .ليستخدم عمى نحو أكثر عمومية

 بندًا تغطي (12) ويتكون االختبار من مجموعتين من البنود تتكون كل منيما من 
جميع العمميات العقمية التي تقيسيا بنود المجموعة الثانية، وعادة ما تعطى بنود المجموعة 

األولى لممفحوصين بغرض تدريبيم عمى كيفية اإلجابة عن بنود المجموعة الثانية، أما 
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 بندًا مع ثمانية بدائل لكل منيا، وقد جمعت بنود (36)المجموعة الثانية فتتكون من 
المجموعة بقصد قياس جميع العمميات التحميمية والتكاممية المتضمنة في عمميات التفكير 

(. 11ص ،1989 عميان والصمادي،).  سنة فما فوق(11)العميا من سن 

 وقد قام آرثر وآخرون بعمل شكل  قصير من االختبار ليكون أداة سريعة ودقيقة 
وقد أعد شكل قصير آخر مختمف في المحتوى عن الشكل القصير  في قياس الدقة العقمية،

آلرثر ويوم، إال أن كال الشكمين يتصف  بالصدق البنيوي والتنبؤي لتقدير الذكاء السائل 
الذي يقيس قدرة الشخص عمى حل المشكالت دون االعتماد عمى قاعدة واضحة من 

.  المعرفة المشتقة من خبرة سابقة

 وقد وضعت ىذه االختبارات لتقيس أنماطًا محددة خاصة من القدرات المعرفية 
العميا، لكن ىذه االختبارات أيضًا، تعد من أفضل االختبارات التي تقيس الذكاء العام، ليذه 

 .فإن اختبارات الذكاء السائل تتصف باستخدام واسع في تطبيقات البحث وحاالتو األسباب
Winfred&David,1993,P.471) )

أن المصفوفات ىذه قصد منيا أن تستخدم مع  Vernon (1989) ويذكر فيرنون 
الناس ممن ىم فوق المتوسط في الكفاءة، وصممت كذلك لتعطى عمى نحو فردي لتميز 

.  فما فوق(25)ئين ماألفراد الذين يقعون في الربيع األعمى في المجتمع أي عند ال

 وفي السنوات الخمس عشرة الماضية استخدم ىذا االختبار عمى نحو واسع من 
قبل الباحثين الذين يسعون لكشف العالقة بين السرعة المختمفة لمقاييس تجييز المعمومات 

 .(Douglas&Tonya,1998,P.382) . والذكاء

 ىذا وتقدم اختبارات رافن فرديًا وجماعيًا، وىي سيمة التقديم نوعًا ما، كما أنيا تقدم 
وتقدم عمى نحو غير  ،efficiencyعمى نحو موقوت وتقيس في ىذه الحالة الكفاية العقمية 

 التي تعتمد المالحظة والتفكير  Capicityموقوت فتقيس في ىذه الحالة السعة العقمية 
المصفوفات وبقيت ىذه المعايير ىي  الواضح، وقد وضع رافن معايير ميئنية الختبار

الطريقة الشائعة عندما نقل االختبار إلى ثقافات أخرى، والمئين ىو درجة في توزيع ما يقع 
تحتيا مقدار معين من الدرجات، وقد حدد رافن كيفية الحكم عمى كل مستوى عقمي عمى 

: النحو التالي
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 أو أعمى من ذلك (95)أو الممتاز عقميًا، إذا كانت درجتو في المئين الـ  (Iالمستوى ) -1
. من العمر نفسو قرانوأمقارنة ب

أو األعمى من المتوسط في القدرة العقمية، إذا كانت درجتو تقع عند الـ المئين  (IIالمستوى ) -2
. (90) إلى أقل من المئين (75)

 وفي ىذا (75)والمئين ( 25)أو المتوسط عقميًا إذا كانت درجتو بين المئين  (IIIالمستوى ) -3
  :المستوى مستويان

 (.75) إلى أقل من المئين (50)إذا كانت درجتو أعمى من المئين  ( +IIIالمستوى )

  (.25) و أعمى من المئين (50)إذا كانت درجتو أقل من المئين  ( -IIIالمستوى)

أو أقل من المتوسط في القدرة العقمية، إذا كانت درجتو تقع عند المئين  (IVالمستوى ) -4
 : أو أقل منو إلى أعمى من المئين العاشر وفي ىذا المستوى مستويان(25)
 .وأعمى المئين العاشر (25)إذا كانت درجتو أقل من المئين  (IV+المستوى )

إذا كانت درجتو تقع عند المئين العاشر أو أقل منو إلى أعمى من المئين  (IV- المستوى)
. الخامس

أو المتخمف عقميًا ، إذا كانت درجتو تقع عند المئين الخامس أو أقل منو  (Vالمستوى  ) -5
 .قياسًا بأقرانو من نفس العمر

استخدامات المصفوفات المتتابعة : رابعاً 

 تطبق المصفوفات ألغراض عدة منيا اختيار الموىوبين إلعدادىم في برامج 
تربوية خاصة، كذلك لتشخيص مشكالت الطالب الذين يواجيون صعوبات كبيرة في أدائيم 

. الدراسي ومعالجتيا مع أن أداءىم في االختبار جيد

خصوصًا لمعرفة أسباب  (CPM) ويستخدم اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة
يستخدم كأداة عصبية نفسية، إذ يستخدم مع  (SPM)الضعف العقمي، كما أن اختبار

مرضى الفصام الذين يظيرون أداًء منخفضًا فيو، ما يعد مؤشرًا عمى تدىور قدرتيم في  
كما أن األداء عمى ىذه االختبارات  التفكير المعقد والمجرد، ووجود عالقات فكرية ميميمة،

 .يتأثر بوجود مستوى عال من القمق واإلحباط



 ~72~  
 

. ويمكن استخدام ىذه االختبارات في حاالت الجانحين
(court37,1998,PP.50-53 & Raven )

 أن القيمة الرئيسة الختبار المصفوفات المتتابعة Jensen (1980) ن ويرى جينس
ىي تقدير القدرة العقمية الكامنة لألفراد من خمفيات حضارية ولغوية مختمفة، ومع ىذا فإن 
األداء في ىذه االختبارات يتأثر بالحرمان البيئي، ويرى جينسن أن العدد القميل من البنود 
الذي يحتويو كل اختبار ىو عدد قميل نظرًا ألن ىذه االختبارات تعطى لمدى واسع، وعمى 

 (80) الذي يغطي مدى عمريًا ممتدًا من خمس سنوات حتى (SPM)األخص اختبار 
سنة، وىذا يعني أن ىناك بنودًا قميمة مناسبة لكل فئة عمرية، وىذه البنود تزداد صعوبتيا 
بخطوات كبيرة، ومن ثم فإن وجود فرق ببند أو بندين صحيحين يخمق فرقًا أساسيًا في 

وىذا يقود إلى شيء من عدم الدقة في تقدير تمك الدرجة،  الدرجة الكمية عمى االختبار،
ومن ثم فإن زيادة عدد البنود في كل اختبار مطموب من أجل مزيد من الدقة في 

 .(Kline,2000,P.463).التقدير

  موضوع الدراسةوصف المقياس: خامساً 

 أعد اختبار المصفوفات المتتابعة في انكمترا من قبل جون رافن بيدف قياس عامل 
ويعد ىذا االختبار بنظر عمماء النفس االنكميز من أفضل  الذكاء العام بمفيوم سبيرمان،

األدوات المتوفرة حتى اآلن لقياس العامل العام، وكان األداة الرئيسية المستخدمة في 
تصنيف أفراد الجيش البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية، كما لقي انتشارًا واسعًا خارج 

. حدود بريطانيا

 يتألف اختبار المصفوفات المتتابعة من مجموعات من األشكال المتعاقبة ترتبط 
كل منيا بعالقة ما وتقدم خمية واحدة فارغة، ويتعين عمى المفحوص أن يختار من بين 

البدائل المعطاة لو ذلك البديل الذي يتسق مع األشكال األخرى بعد اكتشاف العالقة القائمة 
 .بينيا لملء الخمية الفارغة
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 بندًا اختباريًا أو مصفوفة وزعت إلى خمس مجموعات (60) يتكون االختبار من 
.  بندًا مرتبة وفق مبدأ التدرج المتصاعد في الصعوبة(12)فرعية تتضمن كل منيا 

العالقات  القدرة عمى إدراك يقيس ىذا االختبار بصورة أساسية :الجوانب التي يقيسها االختبار-
 القدرة يعرف الذكاء عمى أنو وينسجم بذلك مع مفيوم سبيرمان لمذكاء والذي بين وحدات مجردة،

وتتزايد الصعوبة في االختبار بصورة تدريجية حيث تبدأ بالبنود  ،تعمى إدراك العالقات والمتعمقا
في التمييز  الدقة، وتعتمد عمى بالمزاوجة أو المقابمة اإلدراكية البسيطةالسيمة التي تتطمب القيام 

تخص الشكل أو االتجاه إدراك عالقات مجردة  وتنتيي بالبنود الصعبة التي تتضمن بصورة أساسية،
 .(491ص ،2005 مخائيل،). أو العدد وتتغير بطرائق متعددة

: مميزات االختبار-

 تم تقنينو عمى عينات كبيرة. 

  (.60) سنوات وحتى (6)يغطي جميع الفئات العمرية من 

 يمكن تطبيقو بسيولة بصورة فردية أو جماعية. 

 مرتفع الصدق والثبات. 

: طريقة تقدير الدرجات-

 يعطى الفرد المختبر درجة واحدة عمى كل إجابة صحيحة يجيبيا عند اختياره 
 ويعطى صفر لإلجابة الخاطئة ثم تحسب ،لمبديل الصحيح من البدائل المطروحة أمامو

 ثم تحول ىذه الدرجات ،الدرجات الخام عن طريق الجمع البسيط لما حصل عميو الفرد
 ويتم الحكم عمى كل مستوى عقمي استنادًا إلى المعايير المئينية ،الخام إلى درجات مئينية

: عمى النحو التالي
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 (95) الممتاز أو المتفوق عقميًا الذي يحصل عمى درجة تقع في المئين :المستوى األول
. أو أكثر

فوق المتوسط في القدرة العقمية الذي يحصل عمى درجة تقع في المئين : المستوى ال اني
 فإذا وصمت إلى المئين ،(2) ويكون تقديره (90) فما فوقو وال تصل إلى المئين (75)
+(. 2) كان تقدير الشخص (95) فما فوقو ولم تصل إلى المئين (90)

 ,(3 ),(+3 )ويتضمن ثالث مستويات فرعية المتوسط في القدرة العقمية :المستوى ال الث
(3-.) 

 (.75) وال تصل إلى (60) الشخص الذي تقع درجتو عند المئين (+3)يصل إلى تقدير 

 (.60) وال تصل إلى (50) الشخص الذي تقع درجتو عند المئين (3)يصل إلى تقدير 

 (.50) وال تصل إلى (25) الشخص الذي تقع درجتو عند المئين (-3)يصل إلى تقدير 

 ويشير إلى الشخص الذي ،المستوى األدنى من المتوسط في القدرة العقمية :المستوى الرابع
 أما إذا ىبطت إلى ،(4) ويكون تقديره (15) وال تصل إلى (25)تقع درجتو تحت المئين 

 (.-4) ولم تصل إلى المئين الخامس يكون تقديره (15)المئين 

 المتخمف عقميًا يصل إليو الشخص حين تقع درجتو عند المئين :المستوى الخامس
. الخامس أو أدنى منو

وىكذا يمكن الحصول عمى تسعة تقديرات تعبر عن خمسة مستويات لألداء العقمي  
لمفرد تتحدد بما يحصمون عميو من درجات مئينية مقابمة لمدرجات الخام التي ناليا كل 

 .(502 ص،2005 ،مخائيل) .منيم



 

 

 

 

الفصل الخامس 

 الدرادة الميدانية
 

 مقدمة. 
 الدراسة االستطالعية. 
 دراسات الصدق والثبات. 
 جراءات التقنين  .الدراسة األساسية وا 



 

 ~76~  
 

 :مقدمة -
يتناول ىذا الفصل إجراءات تنفيذ الدراسة ميدانيًا متضمنًا الدراسة االستطالعية  

وحساب معامالت الصدق والثبات إضافة إلى الدراسة األساسية التي طبق فييا االختبار 
سنة الستخراج المعايير  (18 و 13)عمى الطالب والطالبات الذين كانت أعمارىم بين 

عداد االختبار بصورتو النيائية ليناسب البيئة السورية  .المطموبة وا 

الدراسة االستطالعية :  والًال 

 : هداف الدراسة االستطالعية -1

 والتأكد من وضوح التعميمات وفيم المفحوصين لما ،الكشف عن إمكانية تطبيق االختبار -1
 .يجب عممو

ممكن أن تواجو الباحثة أثناء تطبيق االختبار لمحاولة لالكشف عن الصعوبات التي من ا -2
 . قدر اإلمكانتفادييا

 لممصفوفات معرفة الوقت الذي يحتاجو المفحوص في اإلجابة عن بنود اختبار رافن -3
. (النسخة الموازية)المتتالية المعيارية 

 :إجراءات الدراسة االستطالعية -2

 عمى الرغم من أنو ،عرضت الباحثة االختبار عمى مجموعة من المحكمين تحريًا لمدقة -
 . لمتأكد من وضوح الصور ومالءمتيا لمبيئة السورية،اختبار غير متأثر بالثقافة

طالبًا وطالبة موزعين كما  (70 ) مؤلفة منة استطالعيةجرى تطبيق االختبار عمى عين -
 من طالب مرحمة التعميم األساسي الحمقة الثانية (15- 13) فردًا من أعمار (40) :يمي

ناث  من طالب المرحمة الثانوية ذكور (18 – 15) فردًا من أعمار (30) و،ذكور وا 
ناث  :ة يبين خصائص العين(1)رقم  والجدول ،وا 
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 االدتطالرية العينة خصائص يبين( 1 )رقم جدول
كلي إناث ذكور العمر 
13 8 8 16 
14 7 6 13 
15 5 6 11 
16 5 5 10 
17 5 7 12 
18 4 4 8 

 70 36 34المجموع 
 :نتائج الدراسة االستطالعية -3

: تبين من خالل الدراسة االستطالعية ما يمي

 ولم تجد ،وضوح تعميمات اختبار رافن بالنسبة لممفحوصين حيث أنو اختبار غير لفظي -1
 .الباحثة صعوبة في إفيام المفحوصين كيفية اإلجابة عنو

تبين من خالل تطبيق االختبار إمكانية التطبيق الجمعي لكل خمسة عشر طالبًا وطالبة  -2
 .وبحدود مفتوحة لموقت

 دقيقة (60 – 40)تراوح الوقت الذي احتاجو الطالب المفحوصين إلنياء االختبار بين  -3
 . دقيقة لطالب مرحمة التعميم األساسي الحمقة الثانية(70 – 50) ،لطالب المرحمة الثانوية

 :حساب معامالت الثبات الختبار رافن عمى العينة االستطالعية-4

 وذلك لمتأكد من إمكانية إعادة ،جرت دراسة ثبات االختبار عمى العينة االستطالعية
االختبار عمى نفس المفحوصين ولتكوين صورة مبدئية عن إجراءات الدراسة اإلحصائية 

: وقد تمت دراسة الثبات بطريقتين ،لالختبار
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 طبق االختبار عمى العينة االستطالعية ثم أعيد تطبيقو بعد فترة :طريقة اإلعادة : والًال 
زمنية تراوحت بين ثالثة أسابيع والشير، وحسبت معامالت ارتباط بيرسون بين التطبيق 

: عمى النحو التالي(2)كما يبينيا الجدول رقم األول والثاني وكانت النتائج 
 

 70=يبين قيم معامالت ثبات اإلرادة رلى العينة االدتطالرية ن (2)جدول رقم 
 معامل ثبات اإلرادة العمر
13 0.549** 
14 0.684** 
15 0.643** 
16 0.914** 
17 0.948** 
18 0.851** 

 **0.788 األرمار مجتمعة
يعد معامل الثبات الذي تم الحصول عميو لألعمار مجتمعة دال إحصائيًا عند  

 (0.948) و(13) في عمر (0.549)معامالت الثبات بين  ، وتراوحت(0.05 و0.01)
.  وىي معامالت ثبات مرضية(17)في عمر 

حسب معامل ثبات التجزئة النصفية، وصّحح بمعادلة سبيرمان : التجزئة النصفية: ثانياًال 
:  عمى النحو التالي(3) كما يبينيا الجدول رقم براون وكانت النتائج

يبين قيم معامالت ثبات التجزئة النصفية رلى العينة االدتطالرية  (3)جدول رقم 
 70=ن

 معامل ثبات التجزئة النصفية العمر
13 0.613 
14 0.573 
15 0.633 
16 0.747 
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17 0.699 
18 0.754 

 0.694 األرمار مجتمعة
سنة (14) في عمر (0.573) تراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفية بين 

.  جيدة سنة وىي معامالت ثبات مرضية إلى(17) في عمر (0.754)و
 دراسات الصدق والثبات: ثانياًال 

ىدفت دراسة الصدق والثبات إلى التأكد من صالحية استخدام اختبار رافن : عينة الصدق والثبات*
طالبًا  (295) ولقد تم حساب معامالت الصدق والثبات عمى عينة مؤلفة من ،في البيئة السورية

 وفيما يمي الجدول رقم ،وطالبة من طالب مرحمة التعميم األساسي حمقة ثانية وطالب المرحمة الثانوية
 :يبين خصائص عينة الصدق والثبات (4)

 
يبين خصائص رينة الصدق والثبات  (4)جدول رقم 

 العدد الكلي ردد اإلناث ردد الذكور العمر
13 23 22 45 
14 24 21 45 
15 30 27 57 
16 26 28 54 
17 24 22 46 
18 25 23 48 

 295 143 152 األرمار مجتمعة
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الصدق : ًال1
 :دراسة الصدق المحكي لالختبار-
 :محك المجموعات المتضادة- 1
طالبًا  (123)تم تطبيق االختبار عمى عينتين متضادتين وتألفت العينة الكمية من  

طالبًا من المتفوقين تم  (67) تضمنت المجموعة األولى،وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية
طالبًا من  (56) وتضمنت المجموعة الثانية ،اختيارىم من مدارس الباسل لممتفوقين

 ثم قامت الباحثة بحساب ،المتأخرين تم اختيارىم عمى أساس درجاتيم في السنة السابقة
 كما حسبت قيمة ت والجدول ،المتوسطات لممجموعتين وانحرافاتيا المعيارية عمى االختبار

 :يوضح ىذه القيم (5)رقم 
 

يبين قيمة ت وداللتكا لعينة المتفوقين والعاديين  (5)جدول رقم 

االنحراف  المتودط العدد المجمورة
مدتوى  قيمة ت المعياري

 القرارالداللة 

 12.3 51.33 67 المتفوقون
 دال 0.00 21.04

 15.12 44.20 56 العاديون
( 0.01)نستنتج من الجدول السابق أن قيمة ت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  

أي أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المتفوقين 
 وىذا يؤكد أن االختبار قادر عمى التمييز بين ،ومتوسط درجات العاديين لصالح المتفوقين

 . فيو صادق بداللة محك المجموعات المتضادة،المجموعات المتباينة
 :محك التحصيل الدراسي-2
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين عمى االختبار ودرجاتيم  

 ،في المجموع العام لمفصل الدراسي الذي طبقت خاللو الدراسة عمى عينة الصدق والثبات
 (:6)وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول رقم 
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يبين قيم معامالت االرتباط بين درجات االختبار والتحصيل الدرادي  (6)جدول رقم 

 معامل بيردون العدد العمر
13 53 0.601* 
14 51 0.559* 
15 56 0.463* 
16 42 0.524* 
17 47 0.531* 
18 46 0.411* 

 *0.471 295 العينة الكلية
يالحظ وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي  

 وىذا يدل عمى صدق االختبار بداللة ،والدرجة الكمية عمى االختبار عند جميع األعمار
 .محك التحصيل الدراسي

  :محك االختبار الشامل لمذكاء غير المفظي-3
كمحك خارجي  ( CTONI) الشامل لمذكاء غير المفظي ختباراال استخدم 

 حيث أن االختبار ، الختبار رافناً وثباتو قبل عده محك من صدقوجرى التأكد لالختبار، و
الشامل لمذكاء غير المفظي قد تم تقنينو ودراسة خصائصو السيكومترية من قبل نسرين 

 .سيف وعّد أداة صالحة لالستخدام في البيئة السورية
طالبًا وطالبة شممتيم عينة الصدق  (60 )عمى (CTONI)وقد تم تطبيق اختبار  

 وقامت الباحثة بحساب االرتباطات باستخدام معامل بيرسون بين درجات ،والثبات
 :يبين النتائج (7) والجدول رقم ،المفحوصين في كال االختبارين
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 CTONIيبين االرتباط بين اختبار رافن واختبار  (7)جدول رقم 

اختبار 
CTONI 

اختبار 
 رافن

المجمورة 
 األولى

المجمورة 
 الثانية

المجمورة 
 الثالثة

المجمورة 
 الرابعة

المجمورة 
 الخامدة

المحصلة 
 الكلية

المتذابكات 
 الصورية

0.322* 0.411** 0.291* 0.301* 0.333* 0.277* 

المتذابكات 
 الكنددية

0.298** 0.371* 0.201* 0.339** 0.511** 0.321** 

التصنيفات 
 الصورية

0.022 0.408* 0.419** 0.121 0.529** 0.213* 

التصنيفات 
 الكنددية

0.184* 0.101 0.381* 0.601** 0.091 0.209* 

الدالدل 
 الصورية

0.319* 0.319* 0.611** 0.499** 0.613** 0.419** 

الدالدل 
 الكنددية

0.377** 0.288* 0.399* 0.288* 0.399* 0.569** 

 **0.439 **0.499 **0.409 **0.551 **0.402 **0.344 المحصلة الكلية
نالحظ من الجدول أن ىناك ارتباطًا بين درجات األفراد عمى اختبار رافن  

وىو  (0.439) فقد بمغ االرتباط الكمي بين االختبارين ،CTONI))ودرجاتيم عمى اختبار 
 وكانت االرتباطات بين االختبارات الفرعية دالة ،(0.05)و (0.01)دال عند المستويين 

 ودالالت درجات االرتباط بين االختبارين يدلنا عمى صدق اختبار رافن بداللة ،بمعظميا
 .االختبار الشامل لمذكاء غير المفظي
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 :دراسة الصدق البنيوي لالختبار-
 :تمت دراسة الصدق العاممي لالختبار بطريقتين

 :الصدق العاممي-1
جرت دراسة الصدق البنيوي  لالختبار بطريقة التحميل العاممي عمى كامل عينة  

بطريقة المكونات األساسية ووضع واحد صحيح فردًا  (295)الصدق والثبات والتي بمغت 
 لتحديد عدد Guttman   لجوتمانKaiserفي الخاليا القطرية واتخذ معيار كايزر 

إذ يعد العامل الدال إحصائيًا ىو الذي يكون  العوامل التي يجب أن يتوقف التحميل عنده،
 أو يزيد (0.30)الذي  يساوي  وعّد معيار التشبع الدال ىو جذره الكامن واحدًا صحيحًا،

. عميو، وىو معيار تحكمي اختباري لجيمفورد
: يبين نتائج التحميل العاممي (8)والجدول رقم 

 

يبين نتائج التحليل العاملي لالختبار  (8)جدول رقم 

العينة 
 األرمار 13العمر 14العمر 15العمر 16العمر 17العمر 18العمر الكاملة

العامل 1العامل
2 

العامل
1 

العامل
2 

العامل
1 

العامل
2 

العامل
1 

العامل
2 

العامل
1 

العامل
2 

العامل
1 

العامل
2 

العامل
1 

 العامل
 المجمورات

 األولى 0.71  0.66  0.88  0.59  0.54  0.76  0.67
 الثانية 0.53 0.19 0.56  0.53  0.89  0.56  0.82  0.71
 الثالثة 0.44 0.09 0.44  0.67  0.77  0.79 0.29 0.73  0.77
 الرابعة 0.74  0.82 0.13  0.25 0.61  0.77  0.79  0.89
 الخامدة 0.84  0.71  0.41  0.79 0.21 0.86  0.81  0.84

0.99  0.99  0.92  0.98  0.93  0.98  0.94 
المحصلة 
 الكلية
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 :تحميل نتائج التحميل العاممي*

 :أسفر التحميل العاممي لالختبار في ىذا العمر عن وجود عاممين :13بالنسبة لمعمر
بعامل اإلدراك أما العامل الثاني فيمكن تسميتو  ،العامل غير المفظيب األول يمكن تسميتو

 .المكاني

ىذا وجرى تدوير عمودي لممحاور بطريقة فاريمكس ألن التشبعات بعد التدوير  
 من التباين (% 42.081)وقد استوعب العامل األول بعد التدوير  أصبحت أكثر وضوحا،ً 

 ونالحظ من  من التباين الكمي،(%24.079)الكمي لممصفوفة، والعامل الثاني استوعب 
 .(غير المفظي)الجدول تشبع جميع المجموعات عمى العامل األول 

 من التباين الكمي لممصفوفة، (%46.566) استوعب العامل األول بعد التدوير :14بالنسبة لمعمر
 . من التباين الكمي لممصفوفة(%22.454)أما العامل الثاني فقد استوعب 

 .ونالحظ من الجدول تشبع جميع المجموعات عمى العامل األول

 أسفر التحميل عن وجود عاممين اثنين بعد التدوير، استوعب العامل :15بالنسبة لمعمر
 من التباين (%21.211) من التباين الكمي، واستوعب العامل الثاني (%50.187)األول 
  .ونالحظ من الجدول تشبع جميع المجموعات عمى العامل األول ،الكمي

 من التباين (%48.477)وقد استوعب العامل األول بعد التدوير : 16بالنسبة لمعمر 
ونالحظ من  ، من التباين الكمي لممصفوفة(%20.645)الكمي، واستوعب العامل الثاني 

 .الجدول تشبع جميع المجموعات عمى العامل األول

وقد أسفر التحميل العاممي بعد التدوير عن وجود عاممين، وقد  :17بالنسبة لمعمر 
ن التباين الكمي لممصفوفة، واستوعب م (%41.074) يراستوعب العامل األول بعد التدو

ونالحظ من الجدول تشبع جميع المجموعات عمى العامل  ،(%20.688)العامل الثاني 
 .األول
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، واستوعب العامل (%47.312)استوعب العامل األول بعد التدوير  :18بالنسبة لمعمر 
 ونالحظ من الجدول تشبع جميع المجموعات عمى  من التباين الكمي،(%21.602)الثاني 

 .العامل األول

وىو عامل واحد  أسفر التحميل العاممي عن وجود :التحميل العاممي لمعينة مجتمعة-
ما ذىب إليو رافن في وضعو مع وىذا يتفق مع الدراسات السابقة، والعامل غير المفظي 

.  من التباين الكمي لممصفوفة(%71.14)وقد استوعب ىذا العامل  لالختبار،

 :صدق االرتباطات الداخمية-2

 فكانت النتائج ،تمت دراسة االرتباطات الداخمية عمى عينة الصدق والثبات كميا 
 :عمى الشكل التالي(9)كما يبينيا الجدول رقم 

 يبين االرتباطات الداخلية لالختبار (9)جدول رقم 
المحصلة 
 الكلية

المجمورة 
 الخامدة

المجمورة 
 الرابعة

المجمورة 
 الثالثة

المجمورة 
 الثانية

المجمورة 
 المجمورة األولى

     1 
المجمورة 

 األولى

    1 0.63** 
المجمورة 

 الثانية

المجمورة  **0.57 **0.48 1   
 الثالثة

المجمورة  **0.49 **0.51 **0.64 1  
 الرابعة

المجمورة  **0.49 **0.52 **0.46 **0.61 1 
 الخامدة

المحصلة  **0.56 **0.49 **0.55 **0.59 **0.58 1
 الكلية
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( 0.46)نالحظ من الجدول السابق أن االرتباطات الداخمية تراوحت بين  
 وىذا يؤكد أن ميام ،(0.05)و (0.01) وىي جميعيا دالة عند مستويي الداللة ،(0.64)و

 وىذا ،االختبار مترابطة فيما بينيا ارتباطًا عاليًا وتقيس قدرة واحدة وىي الذكاء غير المفظي
 .يعطينا ثقة بالصدق البنيوي لالختبار
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 الثبات: ًال2

 دراسة االتساق الداخمي لالختبار -1
: تمت دراسة االتساق الداخمي لالختبار بطريقتين

 :باستخدام معامل كودر ريتشاردسون -  
تمت دراسة االتساق الداخمي لالختبار عمى كامل عينة الصدق والثبات والتي  

 ، حيث تم استخدام معادلة كودر ريتشاردسون لحساب معامالت الثبات،فرداً  (295)بمغت 
 :وتم حساب الخطأ المعياري لمقياس استنادًا إلى معامل الثبات باستخدام المعادلة التالية

 = خ م ق 
 و ،االنحراف المعياري لمدرجات=  و ع،الخطأ المعياري لمقياس= حيث أن خ م ق 

 أما بالنسبة ،(0.97) فكانت قيمة معامل الثبات لمدرجة الكمية ،معامل الثبات= ر س س
 :عمى الشكل التالي (10)لالختبارات الفرعية فكانت النتائج كما يبينيا الجدول رقم 

ريتذارددون -يبين معامالت الثبات رن طريق معامل كودر (10)جدول رقم 
 المجمورة معامل الثبات الخطأ المعياري للقياس

 المجمورة األولى *0.79 1.37
 المجمورة الثانية *0.91 0.85
 المجمورة الثالثة *0.85 1.14
 المجمورة الرابعة *0.88 1.002
 المجمورة الخامدة *0.86 1.08
 المحصلة الكلية **0.97 2.17

 حيث تراوحت بين ،ونالحظ من الجدول السابق أن معامالت الثبات كانت مرتفعة 
 وىذا يعطينا ثقة ، كما أن قيم الخطأ المعياري لمقياس كانت منخفضة،(0.91)و (0.79)

 .بثبات االختبار
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 :ة التجزئة النصفي طريقةباستخدام - ب
حسب معامل ثبات التجزئة النصفية، وصّحح بمعادلة سبيرمان براون، وكانت  

 : عمى النحو التالي(11) كما يبينيا الجدول رقم النتائج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنة ( 13) عمر في(0.561)ن  تراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفية بي
 وبمغ معامل ثبات سنة، وىي معامالت ثبات مرضية إلى تقريبًا،(18) في عمر (0.805)و

 (.0.798)التجزئة النصفية لألعمار مجتمعة 

 :دراسة الثبات باستخدام طريقة اإلعادة-2

 طبق االختبار عمى عينة الصدق والثبات، ثم أعيد تطبيقو بعد فترة زمنية تراوحت 
بين ثالثة أسابيع والشير، وحسبت معامالت ارتباط بيرسون بين التطبيق األول والثاني، 

: عمى النحو التالي( 12)كما يبينيا الجدول رقم وكانت النتائج 

 
يبين معامالت الثبات باإلرادة  (12)جدول رقم 

 معامل الثبات العمر
13 0.679** 
14 0.843** 

يبين معامالت ثبات التجزئة النصفية  (11)جدول رقم 
 العمر معامل الثبات

0.589 13 
0.673 14 
0.561 15 
0.711 16 
0.745 17 
0.805 18 
 األرمار مجتمعة 0.798
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15 0.789** 
16 0.935** 
17 0.899** 
18 0.968** 

 **0.922 األرمار مجتمعة
في  (0.968)سنة و (13)في عمر  (0.679)تراوحت معامالت ثبات اإلعادة بين  

 وبمغ معامل الثبات لألعمار مجتمعة ، وىي معامالت ثبات مرضية نسبياً ،سنة (18)عمر 
 (.0.05)و (0.01) وىو دال إحصائيًا عند ،(0.922)
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جراءات التقنين: ثالثاًال   الدراسة األساسية وا 

يتألف المجتمع األصمي لعينة الدراسة من جميع طالب : المجتمع األصمي لعينة الدراسة-
وطالبات المرحمة الثانوية ومرحمة التعميم األساسي حمقة ثانية في مدينة دمشق لمعام 

 . وىو العام الذي جرى فيو تطبيق الدراسة،(2014-2013)الدراسي 
( 1123) تم تطبيق االختبار عمى عينة من المفحوصين مؤلفة من :عينة الدراسة-

( 13) وفيما يمي الجدول رقم ،(18-17-16-15-14-13)موزعين عمى ستة أعمار 
 :يبين توزع العينة

( رينة التقنين)يبين توزع أفراد العينة الكلية  (13)جدول رقم 
 العمر ردد الذكور ردداإلناث العدد الكلي

183 92 91 13 
179 89 90 14 
192 94 98 15 
189 92 97 16 
185 94 91 17 
195 95 100 18 
 األرمار مجتمعة 567 556 1123

 وتم سحب ، سحبت العينة من المدارس العامة في محافظة دمشق:طريقة سحب العينة-
 إذ جرى تطبيق االختبار عمى شعبة واحدة من كل صف من كل ،األفراد بطريقة عشوائية

 .مدرسة

طالبًا  (20-15)مجموعات تألفت كل منيا من طبق االختبار عمى  :إجراءات التطبيق-
  في كل مرة، وبدأ التطبيقباالتفاق مع مدرسي الصفوفلكل المجموعات العمرية أو طالبة 

 إلى المفحوص أن يمأل البيانات الطمببتوزيع أوراق اإلجابة وأقالم الرصاص، ثم 
 مجموع درجات ،دةالشخصية المتعمقة باالسم، الجنس، المدرسة، الصف، تاريخ الوال
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 مع مراعاة شرح تعميمات االختبار لمطالب وطريقة اإلجابة عمى كل بند ،تحصيل الطالب
 .باختيار المصفوفة التي تكمل العالقة بين المصفوفات

 تم أخذ أقل زمن احتاجو المفحوصون ،بعد تطبيق االختبار عمى العينة: زمن االختبار-
 وتم تحديد زمن االختبار الجديد بين ، ثم تم حساب المتوسط لألعمار المختمفة،وأكبر زمن

 وىو قريب من الوقت الذي احتاجتو العينة االستطالعية ويزيد عن ،دقيقة (70 – 50)
 .دقائق (10)الوقت األصمي ب

 بعد االنتياء من إعداد الجدول الذي يحتوي درجات المفحوصين من :استخراج المعايير-
 تم تحويل الدرجات ،الذكور واإلناث في المراحل العمرية المختمفة التي شممتيا عينة التقنين

 وتحديد الرتب المئينية المقابمة لمدرجات الخام الستخداميا في ،الخام إلى درجات معيارية
 . المقارنة بين األفراد

 

 



 

 

اضفصل اضدادس 

  اضدرادة وطقترحاتكاظتائج

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها. 
 مقترحات الدراسة. 



 ~93~  

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  ووًال 

 ما شكل اوختبار المعير الذي يجب  ن تنتهي إليه الدراسة؟ :لإلجابة عن السؤال األول -1

 جرى إخراج االختبار بصورتو النيائية مرفقًا بالتعميمات وكيفية التصحيح 
والمعايير، وقد وضع ذلك كمو في ممحق مستقل عن الرسالة، متضمنًا بنوده بصورتيا 

 .النيائية، وكيفية تطبيقو وتصحيحو ومعاييره

، وذلك لبيان ة المعيارياتحساب مقاييس التشتت واالنحرافومن أجل ذلك تم  
التوزيع الطبيعي لدرجات األفراد استنادًا إلى المنحنى الطبيعي، ومن خواص منحنى التوزيع 

الطبيعي تطابق مقاييس النزعة المركزية، وأن تكون االلتواءات معدومة أو قريبة من 
، "عينة البحث "الصفر، ولمتأكد من مدى انطباق ىذه الخواص عمى توزيع درجات األفراد 

 .جرى حساب االلتواء الخاص بكل عمر من أعمار أفراد العينة

 :المقاييس لكل عمر  يبين تمك(14)رقم والجدول 

يبين بعض طقاييس اضتذتت واضظزرة اضطرصزية ضضعيظة (14)جدول رشم   

االظحراف  اضتباين االضتواء اضتفضطح
 اضطعياري

اضحد 
 األرضى

اضحد 
 األدظى

 اضعطر اضعدد اضوديط اضطظوال اضطتودط اضطدى

اضخطأ 
 اضطعياري

اضخطأ  اإلحصائي
 اضطعياري

اضخطأ  اإلحصائي
 اضطعياري

 اإلحصائي

0.259 0.105 0.130 -0.616 58.99 7.681 48 5 43 0.408 29.164 35 31 183 13 

0.350 0.285 0.176 -0.609 53.07 7.285 50 12 45 0.527 32.63 35 33 179 14 

0.256 1.461 0.129 -0.675 40.38 6.355 54 8 46 0.355 34.10 36 34 192 15 

0.279 1.338 0.140 -0.867 43.93 6.628 49 10 39 0.3808 36.009 38 37 189 16 

0.365 1.187 0.184 -0.581 37.20 6.099 54 18 36 0.461 38.59 40 39 185 17 

0.457 4.060 0.230 -1.33 42.264 6.501 47 6 41 0.6199 35.218 34 35 195 18 
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جميع االلتواءات كانت قريبة من الصفر، حيث وقعت ىذه  ومن المالحظ أن 
 كما أن قيم التفمطح ،(1-) و (1+ )الطبيعية التي تتراوح بين  االلتواءات ضمن الحدود

ومما سبق يمكن القول إن   ،(3)+إلى  (3-)كانت جميعيا ضمن الحدود الطبيعية من 
  وىذا ما يبينودرجات االختبار تتوزع بين أفراد العينة قريبًا من التوزع الطبيعي االعتدالي،

. الرسم البياني لدرجات األفراد في العينة الكمية

  

يبين التوزع اوعتدالي لدرجات األفراد في العينة الكمية (2)الشكل رقم   

ما دووت الصدق المحكي وختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية : لإلجابة عن السؤال الثاني-2
ختبار الشامل لمذكاء التحصيل الدراسي واو- المجموعات المتضادة ):باستخدام المحكات التالية

 .؟(CTONIغير المفظي 

: تمت دراسة الصدق المحكي لالختبار باستخدام ثالثة محّكات

 

 

TOLE 

55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Std. Dev = 10.78   
Mean = 25.7 
N = 3489.00 



 ~95~  

 

 المجموعات المتضادة: المحك األول 

طالبًا  (123)تم تطبيق االختبار عمى عينتين متضادتين وتألفت العينة الكمية من  
طالبًا من المتفوقين تم  (67) تضمنت المجموعة األولى،وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية

طالبًا من  (56) وتضمنت المجموعة الثانية ،اختيارىم من مدارس الباسل لممتفوقين
 ثم قامت الباحثة بحساب ،المتأخرين تم اختيارىم عمى أساس درجاتيم في السنة السابقة
 كما حسبت قيمة ت لمتعرف ،المتوسطات لممجموعتين وانحرافاتيا المعيارية عمى االختبار

وىي دالة عند مستوى الداللة  (12.04) فتبين أن قيمة ت تساوي ،عمى داللة الفروق
 أي أن ىناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المتفوقين ومتوسط درجات ،(0.01)

 وىذا يؤكد أن االختبار قادر عمى التمييز بين المجموعات ،المتأخرين لصالح المتفوقين
 . فيو صادق بداللة محك المجموعات المتضادة،المتباينة

 التحصيل الدراسي: المحك الثاني 

تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين عمى االختبار ودرجاتيم  
 وقد تراوحت معامالت االرتباط بين ،في التحصيل الدراسي عمى عينة الصدق والثبات

 وىذا يؤكد وجود عالقة ارتباطية ،(0.01)وىي جميعيا دالة عند  (0.601)و  (0.411)
موجبة ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي والدرجة الكمية عمى االختبار عند جميع 

 . وىذا يدل عمى صدق االختبار بداللة محك التحصيل الدراسي،األعمار

 محك اوختبار الشامل لمذكاء غير المفظي: المحك الثالث 

كمحك خارجي  ( CTONI) الشامل لمذكاء غير المفظي ختباراال استخدم 
.   الختبار رافناً وثباتو قبل عده محك من صدقوجرى التأكد لالختبار، و
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 وىو دال (CTONI( )0.439)رافن واختبار اختبار بين بمغ معامل االرتباط قد  و
االختبار الشامل لمذكاء غير ، وىذا يدل عمى صدق االختبار بداللة (0.01)إحصائيًا عند 

 .المفظي

 . لالختبار؟عامميما دووت الصدق ال :لإلجابة عن السؤال الثالث -3
بطريقة المكونات األساسية جرت دراسة الصدق البنيوي  لالختبار بطريقة التحميل العاممي  

 لتحديد Guttman لجوتمان Kaiserووضع واحد صحيح في الخاليا القطرية واتخذ معيار كايزر 
إذ يعد العامل الدال إحصائيًا ىو الذي يكون جذره  عدد العوامل التي يجب أن يتوقف التحميل عنده،

 أو يزيد عميو، وىو معيار (0.30)الذي  يساوي  الكامن واحدًا صحيحًا، وعّد معيار التشبع الدال ىو
 .تحكمي اختباري لجيمفورد

 تشبعت جميع المجموعات عميو وىو أسفر التحميل العاممي عن وجود عامل واحدو 
 وىذا يتفق مع الدراسات السابقة، وما ذىب إليو رافن في وضعو العامل غير المفظي

.  من التباين الكمي لممصفوفة(%71.14)وقد استوعب ىذا العامل  لالختبار،

 .ما دووت صدق اورتباطات الداخمية لالختبار؟: لإلجابة عن السؤال الرابع -4

 أي مدى ترابط درجات كل فرد في كل ،تمت دراسة االرتباطات الداخمية لالختبار 
 وارتباط درجة كل مجموعة مع المحصمة الكمية ،مجموعة ودرجاتو في المجموعات األخرى

 .لدرجة المفحوص

 ،(0.64)و  (0.46)وبينت النتائج السابق أن االرتباطات الداخمية تراوحت بين  
 وىذا يؤكد أن ميام االختبار مترابطة فيما ،(0.01)وىي جميعيا دالة عند مستوى الداللة 

 وىذا يتفق مع الدراسة ،بينيا ارتباطًا عاليًا وتقيس قدرة واحدة وىي الذكاء غير المفظي
األصمية التي وجدت أن االرتباطات بين المجموعات كانت دالة إحصائيًا وتراوحت بين 

 . وىذا يعطينا ثقة بصدق االختبار،(0.76 و0.56)
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 .اوتساق الداخمي لالختبار؟ ما مؤشرات: لإلجابة عن السؤال الخامس -5
دراسة االتساق الداخمي لالختبار باستخدام معامل كودر ريتشاردسون  فكانت تمت  

 أما بالنسبة لالختبارات الفرعية فقد تراوحت بين ،(0.97)قيمة معامل الثبات لمدرجة الكمية 
 وىي تقترب إلى حد ما من المعامالت ، وىي معامالت ثبات مرتفعة،(0.91)و (0.79)

( 0.98)و (0.72) حيث تراوحت بين ،التي توصمت ليا الدراسة األساسية لالختبار
 وىذا يعطينا ،(0.92) أما معامل الثبات لمدرجة الكمية فكانت قيمتو ،لممستويات الفرعية
. ثقة بثبات االختبار

 حسب معامل ثبات التجزئة النصفية وصّحح بمعادلة سبيرمان براون،كما  
 (0.805)سنة و( 13) عمر في(0.561)ن تراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفية بيو

 وبمغ معامل ثبات التجزئة سنة، وىي معامالت ثبات مرضية إلى تقريبا،ً ( 18)في عمر 
 (. 0.01)وىو دال إحصائيًا عند  (0.798)النصفية لألعمار مجتمعة 

 حيث تم حساب ،وىذه النتائج تقترب إلى حد ما من نتائج الدراسة األساسية 
 وتراوحت ىذه ،معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية عمى نفس الفئة من األعمار

 وبمغت قيمة ثبات التجزئة النصفية لألعمار ،(0.932)و (0.667)المعامالت بين 
. وىذا يعطينا ثقة أكبر بثبات االختبار (0.891)مجتمعة 

 .؟عادةما مؤشرات ثبات اوختبار بطريقة اإل :لإلجابة عن السؤال السادس -6

( 0.968)سنة و (13)في عمر  (0.679)تراوحت معامالت ثبات اإلعادة بين  
 وبمغ معامل الثبات لألعمار ،سنة وىي معامالت ثبات مرضية نسبياً  (18)في عمر 
 (. 0.05)و (0.01)وىو دال إحصائيًا عند  (0.922)مجتمعة 

 حيث تم حساب ثبات اإلعادة لالختبار ،وىذه النتائج تتفق مع الدراسة األصمية 
لألعمار مجتمعة  (0.956 ) وبمغ معامل الثبات،شخصاً  (315)عمى عينة مؤلفة من 

 .التي طبقت عمييا الدراسة وىذا يعطينا ثقة أكبر بثبات االختبار
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هل توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات : لإلجابة عن السؤال السابع -7
 .؟جنساألفراد تبعاًال لمتغير ال

أظيرت النتائج أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في األداء  
 (:15)عمى اختبار رافن وىذا موضح في الجدول رقم 

يبين اضفروق تبعًا ضطتغير اضجظس (15)جدول رشم    

 اضقرار
طدتوى 

االظحراف  ت اضطحدوبة اضدالضة
 اضطعياري

المتوسط 
 الحسابي

 اضطجطورات اضطجطورات

 0.133 0.00 زير داضة
اضطجطورة  ذصور 11.346 5.763

 إظاث 11.475 6.248 األوضى

 0.266 0.00 زير داضة
اضطجطورة  ذصور 10.761 5.721

 إظاث 11.016 5.937 اضثاظية

 0.267 0.00 زير داضة
اضطجطورة  ذصور 9.464 4.982

 إظاث 9.228 4.841 اضثاضثة

 0.712 0.00 زير داضة
اضطجطورة  ذصور 9.047 5.107

 إظاث 8.984 4.875 اضرابعة

 0.167 0.00 زير داضة
اضطجطورة  ذصور 7.332 5.946

 إظاث 7.871 6.107 اضخاطدة

 0.614 0.00 زير داضة
اضطحصضة  ذصور 6.503 5.418

 إظاث 6.231 4.921 اضصضية
 وأن ، نالحظ من الجدول أن جنس المفحوص ليس لو أثر عمى أداء االختبار

 بل كانت فقراتو تقيس قدرات ،االختبار ابتعد بفقراتو عن كل ما يميز بين الذكور واإلناث
وىذا يتفق مع الدراسة األصمية  ،عقمية عامة موجودة لدى الذكور كما ىي لدى اإلناث
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 كما يتفق مع ، حيث أثبتت ىذه الدراسة عدم انحياز االختبار لجنس معين،لالختبار
 .الدراسات السابقة التي أكدت أن جنس المفحوص ليس لو أثر في األداء عمى االختبار

هل توجد فروق ذات دولة إحصائية بين متوسطات األفراد تبعاًال  :لإلجابة عن السؤال الثامن -8
 .؟عمرلمتغير ال

تمت دراسة الفروق بين متوسطات درجات األفراد تبعًا لمتغير العمر في كل مجموعة من  
:  وكانت النتائج كما يمي،(ف) بتحميل التباين باستخدام االختبار مجموعات اختبار رافن الخمس

:  كانت عمى الشكل التالي،بالنسبة لمنتائج في المجموعة األولى من االختبار

 ى األولاضطجطورةيبين اإلحصاء اضوصفي ضدرجات األسراد سي  (16)جدول رشم 

االظحراف اضطعياري اضطتودط اضعدد اضعطر 

13 183 8.11 4.34 

14 179 9.29 3.54 

15 192 10.02 4.66 

16 189 10.88 5.24 

17 185 11.21 4.93 

18 195 11.42 5.32 
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يبين ظتائج تحضيل اضتباين األحادي ضضطجطورة األوضى  (17)جدول رشم 

طجطوع طربع  طصدر اضتباين
 االظحراف

 طدتوى اضدالضة ف طتودط االظحراف درجة اضحرية

اضتباين بين 
 اضطجطورات

1002.5 5 200.5 

5.122 *0.000 
اضتباين داخل 

تباين )اضطجطورات 
 (اضخطأ

43719.38 1117 39.14 

  1122 44721.88 اضتباين اضصضي

 وبالتالي ،(0.05)أقل من  ((0.000أن قيمة الداللة  (17)يتضح من الجدول  
 ولمعرفة اتجاه ىذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيو لدراسة ،يوجد فروق دالة إحصائياً 

: يبين النتائج (18) والجدول رقم ،الفروق البعدية بين المتوسطات

يبين اضفروق اضبعدية بين اضطتودطات سي اضطجطورة األوضى  (18)جدول رشم 

اضعطر 
اضفرق بين 

اضطتودطات 
اضقرار طدتوى اضدالضة 

13 

غير دال  0.21 1.18 14

دال  0.000 1.91 15

دال  0.000 2.77 16

دال  0.000 3.1 17

دال  0.000 3.31 18
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14 

غير دال  0.43 0.73 15

دال  0.000 1.59 16

دال  0.000 1.92 17

دال  0.000 2.13 18

15 

غير دال  0.31 0.86 16

غير دال  0.23 1.19 17

دال  0.000 1.4 18

16 
غير دال  0.12 0.33 17

غير دال  0.27 0.54 18

غير دال  0.13 0.21 18 17

:  فكانت عمى الشكل التالي،أما بالنسبة لمنتائج في المجموعة الثانية من االختبار

 ثاظية الاضطجطورةيبين اإلحصاء اضوصفي ضدرجات األسراد سي  (19)جدول رشم 

االظحراف اضطعياري اضطتودط اضعدد اضعطر 

13 183 7.23 4.55 

14 179 8.21 3.67 

15 192 9.12 5.66 
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16 189 10.45 5.11 

17 185 11.04 5.91 

18 195 11.23 5.88 

 

يبين ظتائج تحضيل اضتباين األحادي ضضطجطورة اضثاظية  (20)جدول رشم 

 طصدر اضتباين
طجطوع طربع 

 االظحراف
 طدتوى اضدالضة ف طتودط االظحراف درجة اضحرية

اضتباين بين 
 اضطجطورات

3116.44 5 623.288 

14.11* 0.000 
اضتباين داخل 

تباين )اضطجطورات 
 (اضخطأ

49332.95 1117 44.16 

  1122 52449.39 اضتباين اضصضي

وبالتالي  (0.05)أقل من  ((0.000أن قيمة الداللة  (20)يتضح من الجدول  
 ولمعرفة اتجاه ىذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيو لدراسة ،يوجد فروق دالة إحصائياً 

: يبين النتائج (21) والجدول رقم ،الفروق البعدية بين المتوسطات
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يبين اضفروق اضبعدية بين اضطتودطات سي اضطجطورة اضثاظية  (21)جدول رشم 

اضعطر 
اضفرق بين 

اضطتودطات 
اضقرار طدتوى اضدالضة 

13 

غير دال  0.24 0.98 14

دال  0.000 1.89 15

دال  0.000 3.22 16

دال  0.000 3.81 17

دال  0.000 4.00 18

14 

غير دال  0.14 0.91 15

دال  0.000 2.24 16

دال  0.000 2.83 17

دال  0.000 3.02 18

15 

غير دال  0.16 1.33 16

دال  0.000 1.91 17

دال  0.000 2.11 18

16 
غير دال   0.22 0.59 17

غير دال  0.16 0.78 18
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غير دال  0.34 0.19 18 17

:  فكانت عمى الشكل التالي،أما بالنسبة لمنتائج في المجموعة الثالثة من االختبار

 اضثاضثة اضطجطورةيبين اإلحصاء اضوصفي ضدرجات األسراد سي  (22)جدول رشم 

االظحراف اضطعياري اضطتودط اضعدد اضعطر 

13 183 6.77 6.12 

14 179 7.29 5.44 

15 192 7.98 4.72 

16 189 8.88 5.77 

17 185 9.73 4.93 

18 195 11.01 5.11 

 

يبين ظتائج تحضيل اضتباين األحادي ضضطجطورة اضثاضثة  (23)جدول رشم 

 طصدر اضتباين
طجطوع طربع 

 االظحراف
 طدتوى اضدالضة ف طتودط االظحراف درجة اضحرية

اضتباين بين 
 اضطجطورات

2633.5 5 526.7 
11.47* 0.000 

اضتباين داخل 
تباين )اضطجطورات 

51710.62 1117 46.3 
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 (اضخطأ

  1122 54344.12 اضتباين اضصضي

وبالتالي  (0.05)أقل من  ((0.000أن قيمة الداللة  (23)يتضح من الجدول  
 ىذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيو لدراسة اتجاهيوجد فروق دالة إحصائيًا، ولمعرفة 

 :يبين النتائج (24)الفروق البعدية بين المتوسطات، والجدول رقم 

يبين اضفروق اضبعدية بين اضطتودطات سي اضطجطورة اضثاضثة  (24)جدول رشم 

اضعطر 
اضفرق بين 

اضطتودطات 
اضقرار طدتوى اضدالضة 

13 

غير دال  0.25 0.52 14

غير دال  0.13 1.21 15

دال  0.000 2.11 16

دال  0.000 2.96 17

دال  0.000 4.24 18

14 

غير دال  0.18 0.69 15

دال  0.000 1.59 16

دال  0.000 2.44 17

دال  0.000 3.72 18
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15 

غير دال  0.41 0.9 16

دال  0.000 1.75 17

دال  0.000 3.03 18

16 
غير دال  0.42 0.85 17

دال  0.000 2.13 18

دال  0.000 1.28 18 17

:  فكانت عمى الشكل التالي،أما بالنسبة لمنتائج في المجموعة الرابعة من االختبار

 اضرابعة اضطجطورةيبين اإلحصاء اضوصفي ضدرجات األسراد سي  (25)جدول رشم 

االظحراف اضطعياري اضطتودط اضعدد اضعطر 

13 183 3.81 6.13 

14 179 4.72 5.34 

15 192 5.91 4.21 

16 189 6.13 7.24 

17 185 6.52 6.88 

18 195 7.77 5.73 
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يبين ظتائج تحضيل اضتباين األحادي ضضطجطورة اضرابعة  (26)جدول رشم 

طجطوع طربع  طصدر اضتباين
 االظحراف

 طدتوى اضدالضة ف طتودط االظحراف درجة اضحرية

اضتباين بين 
 اضطجطورات

3239.38 5 647.876 

12.418* 0.000 
اضتباين داخل 

تباين )اضطجطورات 
 (اضخطأ

58283.3 1117 52.17 

  1122 61522.68 اضتباين اضصضي

وبالتالي  ( 0.05)أقل من  ( (0.000أن قيمة الداللة  (26)يتضح من الجدول  
 ىذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيو لدراسة اتجاهيوجد فروق دالة إحصائيًا، ولمعرفة 

 :يبين النتائج (27)الفروق البعدية بين المتوسطات، والجدول رقم 

يبين اضفروق اضبعدية بين اضطتودطات سي اضطجطورة اضرابعة  (27)جدول رشم 

اضعطر 
اضفرق بين 

اضطتودطات 
اضقرار طدتوى اضدالضة 

13 

غير دال  0.22 0.91 14

دال  0.000 2.1 15

دال  0.000 2.32 16

دال  0.000 2.71 17

دال  0.000 3.96 18
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14 

غير دال  0.72 1.19 15

دال  0.000 1.41 16

دال  0.000 1.8 17

دال  0.000 3.05 18

15 

غير دال  0.41 0.22 16

غير دال  0.21 0.61 17

دال  0.000 1.86 18

16 
غير دال  0.12 0.39 17

دال  0.000 1.64 18

دال  0.000 1.25 18 17

: فكانت عمى الشكل التالي, أما بالنسبة لمنتائج في المجموعة الخامسة من االختبار

 اضخاطدة اضطجطورةيبين اإلحصاء اضوصفي ضدرجات األسراد سي  (28)جدول رشم 

االظحراف اضطعياري اضطتودط اضعدد اضعطر 

13 183 2.11 4.34 

14 179 2.29 3.54 

15 192 3.31 4.66 
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16 189 4.88 5.24 

17 185 5.21 4.93 

18 195 6.42 5.32 

 

يبين ظتائج تحضيل اضتباين األحادي ضضطجطورة اضخاطدة  (29)جدول رشم 

 طصدر اضتباين
طجطوع طربع 

 االظحراف
 طدتوى اضدالضة ف طتودط االظحراف درجة اضحرية

اضتباين بين 
 اضطجطورات

2458.32 5 491.664 

10.72* 0.000 
اضتباين داخل 

تباين )اضطجطورات 
 (اضخطأ

51203.43 1117 45.84 

  1122 53661.75 اضتباين اضصضي

وبالتالي  ( 0.05)أقل من  ( (0.000أن قيمة الداللة  (29)يتضح من الجدول  
 ىذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيو لدراسة اتجاهيوجد فروق دالة إحصائيًا، ولمعرفة 

 :يبين النتائج (30)الفروق البعدية بين المتوسطات، والجدول رقم 
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يبين اضفروق اضبعدية بين اضطتودطات سي اضطجطورة اضخاطدة  (30)جدول رشم 

اضعطر 
اضفرق بين 

اضطتودطات 
اضقرار طدتوى اضدالضة 

13 

غير دال  0.33 0.18 14

غير دال  0.14 1.2 15

دال  0.000 2.77 16

دال  0.000 3.1 17

دال  0.000 4.31 18

14 

غير دال  0.49 1.02 15

دال  0.000 2.59 16

دال  0.000 2.92 17

دال  0.000 4.13 18

15 

دال  0.000 1.57 16

دال  0.000 1.9 17

دال  0.000 3.11 18

16 
غير دال  0.73 0.33 17

دال  0.000 1.54 18
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غير دال  0.31 1.21 18 17

النتائج السابقة أنو في المجموعتين األولى والثانية من االختبار كانت نالحظ من  
 في معظميا لصالح األعمار  إحصائياً  دالةعمياالفروق بين األعمار المتدنية واألعمار ال

-16) األكبر، أما بالنسبة لمفروق بين األعمار العميا يىا هاتاألكبر، وذلك ألن متوسط
فكانت غير دالة إحصائيًا، وىذا يدل أن النمو في بداية مرحمة المراىقة أي من  (17-18

 .يكون متسارعًا بشكل أكبر من المراحل التالية (15 – 13)عمر 

 فباإلضافة ،أما في المجموعات األعمى من االختبار أي الثالث والرابع والخامس 
 ظيرت فروق ،إلى الفروق بين األعمار المتدنية والعميا والتي كانت دالة إحصائيًا بمعظميا

وىذا يعود لالرتفاع في صعوبة البنود  (18 و17 و16)دالة أيضًا بين األعمار العميا مثل 
.  حيث تصبح قدرتيا التمييزية أعمى،مع التقدم في مجموعات االختبار

كانت دالة إحصائيًا في جميع مجموعات  (ف)وعمومًا أظيرت نتائج تحميل التباين أن قيمة  
 ويتفق ذلك مع ما ، وىذا يؤكد أن االختبار قادر عمى التمييز بين الفئات العمرية المختمفة،االختبار

 ودراسة ،(2000) ودراسة متيرد،(1998)توصمت إليو الدراسات السابقة مثل دراسة المسعودي
 حيث أكدت جميع ىذه ،Can & bing( 1986) ودراسة كان وبينج ،Laroche( 1999)الروش 

 كما يتفق أيضًا مع ،الدراسات أن ىناك زيادة منتظمة في األداء عمى االختبار مع التقدم في العمر
-،(18 – 13) حيث دلت النتائج في الفئات العمرية من ،ما توصمت إليو الدراسة األصمية لالختبار

عمى وجود فروق دالة إحصائيًا - أي نفس الفئات العمرية التي تناولتيا الباحثة في ىذه الدراسة
 .لصالح األعمار األكبر
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 مقترحات الدراسة: ثانياًال 

النسخة –انتيت الدراسة الحالية إلى تعيير اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية  
 الذي أصبح صالحًا لالستخدام في البيئة السورية ابتداءًا من عمر ، لجون رافن–الموازية 

 : وانطالقًا مما توصمت إليو الباحثة تقترح ما يمي،سنة (18)وحتى  (13)

النسخة الموازية – إجراء المزيد من الدراسات عمى اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية  -1
 . عمى بقية األعمار وبحيث يغطي باقي المحافظات السورية–

 عند مالحظة تدني – النسخة الموازية –استخدام اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية  -2
 وتحسين مستواىم ، لمساعدتيم عمى تخطي الصعوبات،المستوى التحصيمي لمطالب

 .التحصيمي بما يتناسب مع قدراتيم العقمية
 كاختبار ثبت صدقو – النسخة الموازية –اعتماد اختبار المصفوفات المتتالية المعيارية  -3

 .وثباتو لتصنيف التالميذ في المدارس عمى أساس مستوى الذكاء
 ودراسة العوامل ،القيام بأبحاث أخرى تعنى بدراسة نمو الذكاء عمى مختمف الفئات العمرية -4

 .المؤثرة في الذكاء لدى ىذه الفئات
إجراء دراسات عمى عينات من ذوي االحتياجات الخاصة ليصبح لدينا المزيد من  -5

 .االختبارات غير المفظية التي تستخدم مع األسوياء والمتميزين وذوي اإلعاقات



 

 

 

 

رالمراجعع
 

 المراجع العربية. 
 المراجع األجنبية. 
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 :المراجع العربية:  أوً 
 .5 ط، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية ،القدرات العقمية(: 1996) فؤاد ،أبو حطب -1
تقنين اختبار المصفأفات المتتابعة عمى البيئة (: 1983) فؤاد وآخرون ،أبو حطب -2

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى،السعأدية
 .، دار النيضة العربية، القاىرةالذكاء أمقاييسه(: 1997) جابر عبدالحميد ،جابر -3
، الدار العربية عمم النفس أتطبيقاته اوجتماعية أالتربأية(:1994)الجسماني، عبد العمي  -4

 .لمعموم، بيروت
 .، القاىرة، دار الفكر العربيالقياس النفسي المقاييس أاوختبارات(: 2001)، سعد جالل -5
، دار الفكر العربي دليل الباحث في المقاييس النفسية أالتربأية(: 1987)، سعد جالل -6

 .القاىرة
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( 1)الممحق رقم 

 .جدول يبين أسماء المدارس التي جرى سحب العينة منها

المنطقة اسم المدرسة  الرقم
التصنيف 

الفئة الجنس 
ثانوي مختمط البرامكة مدرسة الباسل لممتفوقين  1

+ 2تعميم أساسي حإناث البرامكة عمي خموف  2
ثانوي 

+ 2تعميم أساسي حإناث حمبوني أسعد عبداهلل  3
ثانوي 

+ 2تعميم أساسي حإناث مزرعة عبدالرحمن الشهبندر  4
ثانوي 

+ 2تعميم أساسي حذكور مالكي سامي الدروبي  5
ثانوي 

+ 2تعميم أساسي حذكور قصاع يوسف العظمة  6
ثانوي 

ثانوي ذكور المهاجرين جودت الهاشمي  7
 2تعميم أساسي حإناث المهاجرين ساطع الحصري  8
ثانوي ذكور مزة جبل بسام بكورة  9
ثانوي إناث الصناعة شيماء السعدية  10
ثانوي إناث العباسيين سمير سموم  11
 2تعميم أساسي حذكور باب السريجة حسن الخراط  12
 2تعميم أساسي حذكور ساروجة ابن خمدون  13
 2تعميم أساسي حإناث ركن الدين ابن النفيس  14
 2تعميم أساسي ح إناثالزاهرة يونس العبداهلل  15
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( 2)الممحق رقم 

النسخة الموازية –ورقة إجابة اختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية 

: بداية االختبار:                                          االسم

: نهاية االختبار:                                         الصف

: الزمن الكمي:                                         الجنس

 :المدرسة:                                           العمر

( E)مجموعة ( D)مجموعة ( C)مجموعة ( B)مجموعة  Aمجموعة 

اإلجابة رقم اإلجابة رقم اإلجابة رقم اإلجابة رقم اإلجابة رقم 

A1  B1  C1  D1  E1  

A2  B2  C2  D2  E2  

A3  B3  C3  D3  E3  

A4  B4  C4  D4  E4  

A5  B5  C5  D5  E5  

A6  B6  C6  D6  E6  

A7  B7  C7  D7  E7  

A8  B8  C8  D8  E8  
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A9  B9  C9  D9  E9  

A10  B10  C10  D10  E10  

A11  B11  C11  D11  E11  

A12  B12  C12  D12  E12  

 المجموع  المجموع  المجموع  المجموع  المجموع 

 :الدرجة النهائية
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( 3)الممحق رقم 

 CTONIنموذج ورقة اإلجابة لالختبار الشامل لمذكاء غير المفظي 

: الصف:                                               االسم

 :تاريخ الميالد:                                             الجنس

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

النتيجة  A B C D Eم النتيجة  A B C D Eم النتيجة  A B C D Eم 
1 A B C D E  1 A B C D E  1 A B C D E  
2 A B C D E  2 A B C D E  2 A B C D E  
3 A B C D E  3 A B C D E  3 A B C D E  
4 A B C D E  4 A B C D E  4 A B C D E  
5 A B C D E  5 A B C D E  5 A B C D E  
6 A B C D E  6 A B C D E  6 A B C D E  
7 A B C D E  7 A B C D E  7 A B C D E  
8 A B C D E  8 A B C D E  8 A B C D E  
9 A B C D E  9 A B C D E  9 A B C D E  
10 A B C D E  10 A B C D E  10 A B C D E  
11 A B C D E  11 A B C D E  11 A B C D E  
12 A B C D E  12 A B C D E  12 A B C D E  
13 A B C D E  13 A B C D E  13 A B C D E  
14 A B C D E  14 A B C D E  14 A B C D E  
15 A B C D E  15 A B C D E  15 A B C D E  
16 A B C D E  16 A B C D E  16 A B C D E  
17 A B C D E  17 A B C D E  17 A B C D E  
18 A B C D E  18 A B C D E  18 A B C D E  
19 A B C D E  19 A B C D E  19 A B C D E  
20 A B C D E  20 A B C D E  20 A B C D E  
21 A B C D E  21 A B C D E  21 A B C D E  
22 A B C D E  22 A B C D E  22 A B C D E  
23 A B C D E  23 A B C D E  23 A B C D E  
24 A B C D E  24 A B C D E  24 A B C D E  
25 A B C D E  25 A B C D E  25 A B C D E  
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المستوى السادس المستوى الخامس المستوى الرابع 

النتيجة  A B C D Eم النتيجة  A B C D Eم النتيجة  A B C D Eم 
1 A B C D E  1 A B C D E  1 A B C D E  
2 A B C D E  2 A B C D E  2 A B C D E  
3 A B C D E  3 A B C D E  3 A B C D E  
4 A B C D E  4 A B C D E  4 A B C D E  
5 A B C D E  5 A B C D E  5 A B C D E  
6 A B C D E  6 A B C D E  6 A B C D E  
7 A B C D E  7 A B C D E  7 A B C D E  
8 A B C D E  8 A B C D E  8 A B C D E  
9 A B C D E  9 A B C D E  9 A B C D E  
10 A B C D E  10 A B C D E  10 A B C D E  
11 A B C D E  11 A B C D E  11 A B C D E  
12 A B C D E  12 A B C D E  12 A B C D E  
13 A B C D E  13 A B C D E  13 A B C D E  
14 A B C D E  14 A B C D E  14 A B C D E  
15 A B C D E  15 A B C D E  15 A B C D E  
16 A B C D E  16 A B C D E  16 A B C D E  
17 A B C D E  17 A B C D E  17 A B C D E  
18 A B C D E  18 A B C D E  18 A B C D E  
19 A B C D E  19 A B C D E  19 A B C D E  
20 A B C D E  20 A B C D E  20 A B C D E  
21 A B C D E  21 A B C D E  21 A B C D E  
22 A B C D E  22 A B C D E  22 A B C D E  
23 A B C D E  23 A B C D E  23 A B C D E  
24 A B C D E  24 A B C D E  24 A B C D E  
25 A B C D E  25 A B C D E  25 A B C D E  
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(: 4)الممحق رقم 

جدول المعايير األولية لألعمار 

 

 المعايير األولية لألعمار 

العمر 
المئينات 

5 10 25 50 75 90 95 

13 16.00 21.00 27.00 35.00 41.00 44.00 46.00 

14 19.00 24.00 29.00 37.00 43.00 45.00 46.00 

15 24.00 28.00. 33.00 39.00 45.00 47.00 48.00 

16 26.00 29.00 34.00 40.00 46.00 49.00 51.00 

17 30.00 33.00 38.00 42.00 47.00 49.00 52.00 

18 33.00 36.00 41.00 46.00 49.00 52.00 54.00 
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