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Abstract 

The research aims to standardize the Raven Advanced Progressive 

Matrices test (APM) for use in the city of Misurata. The research 

sample included (1030) male and female students from the city of 

Misurata (515 females and 515 males), whose ages ranged between 12 

and 17 years. The current research provided local norms (percentiles 

and intelligence quotient) from the performance of the research 

sample according to the variables of age and gender, suitable for use 

in the city of Misurata. 

Keywords: Standardization; Raven Advanced Progressive Matrices 

Test; Intelligence tests. 

 . املقدمة1
هقمام الباحيني مبخقل  تعقرب الفروق الفردخة من الظواهر العامة اليت حظيت اب

 من وديراسة اهقماما   لديت اليت الفردخة الفروق جماالت أكير من الذكاء خعقرب و ،ختصصاهتم
النفسي  يرشاد والقوجيه اإلالعالج النفسي، و والعاملني يف جماالت  الباحيني والرتبوخني لقب

 على القعرف أصبح وابلقايل األفراد، ليى النشاط وكفاءة توجيه يف ألمهيقه ،والرتبوي واملهين
 ،ومنفذخهاالرتبوخة  الربامج ومصممي الدراير صناع ليى أساسيا مر اأ الذكاء يف الفردخة الفروق

ء، الذكا اخقبايرات من كبرية أعياد وإنقاج الذكاء قياس حركة نشاط إىل أدى األمر الذي
 ( من  أول وأشهر1904)عام   ((Simonوزميله ساميون  (Bine)ة يوخعي اخقباير بين

 (.2، ص. 2001يعي، ف)الن  الذكاء قياس يف اجلادة احملاوالت

 أتكيي إىل الذكاء قياسيف  نيهبي خقبايرال السرخع االسقخيام الواسع و أدى ولدي
فردخة يف مسقوايت الذكاء، وقياس وحتيخي الفروق ال األفراد، ذكاء عن الكش  أمهية
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يف كيري من اجلوانب على  -واالخقبايرات املماثلة –شكالية  اعقماد هذا االخقباير وظهرت إ
 والبكم الصم ذكاء قياساللغة وأتثرها ابملسقوى القعليمي للفرد، وابلقايل عيم إمكانية 

وظهرت  االخقباير؛ هذا مفردات عليها تدوم اليت اللغة خعرفون ال الذخن واألجانب ،واألميني
 ما على جوهرها يف تدوم وإمنا اللغة على تعقمي ال للذكاء اخقبايرات إعياد إىل احلاجة
تديس الدييرة على  مقنوعةو  معدية عدلية عمليات من ياحلرك سلوكه خالل الفرد عنه خفصح

  .(01، ص. 2016بن زيرقني، ا)دي القفكري املنط

أو كما خسميها كاتل الذكاء السائل  –اخقبايرات الدييرة على القفكري املنطدي  تعي
 للقعلم، و مداخيس لقديخر قييرة الفرد على حل املشكالت بعييا عن القأثري املباشر -)اخلام(

ز للدييرة العدلية العامة للفرد، مؤشر ممقاوهي أخضا  السابدة، اخلربةللمعرفة املسقمية من 
وهلذا السبب، فإن اخقبايرات الذكاء اخلام شاع اسقخيامها يف القطبيدات والبحوث 

لقحكم لـأهنا هتيف إىل ااخقبايرات الذكاء املقحريرة من أثر اليدافة،  ، وبشكل خاصالنفسية
 يوعا  من أكير هذه االخقبايرات ش، و من ثدافة إىل أخرى الذي خيقل  اللغة يف بعي

  (.156، ص. 2019)امليين، والضلعة،  امللونة والعادخة واملقديم مصفوفات يرخفن املققابعة

أجرخت عيد من الييراسات يف البيئة وألمهية مصفوفات يرخفن وشيوع اسقخيامها، 
واشقداق -موضوع هذا البحث -  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم ةالعربية الخقباير صالحي

( على عينة من طالب املرحلقني املقوسطة 2001منها ديراسة النفيعي )، هلامعاخري عربية 
الباحث بقطبيق  واليانوخة مبنطدة مكة املكرمة ابململكة العربية السعودخة، حيث قام

ابسقخراج معامالت الصعوبة لفدرات  اجملموعقني من االخقباير يف جلسة واحية، مت قام
وأظهرت  دالئل الصيقو معامل اليبات  سابحكما مت ،اجملموعقني ومعامالت القمييز 

 ،النقائج معامالت ثبات وصيق ممقازة، أما فيما خقعلق ابجراءات اشقداق املعاخري لالخقباير
اجياد املعاخري املئينية اخلاصة ابلبيئة السعودخة وذل  للممموعة األوىل من قام الباحث إب

 (95، 90، 75، 50، 25،  10، 5السبعة القالية )  االخقباير، حيث مت إاجياد املئينيات
حتيخي املفحوصني و  اليت ضمقها الييراسة،وما خدابلها من ديرجات خام للفئات العمرخة 

وهم  ،وعة اليانية من اخقباير املصفوفات املققابعة املقديممجملعليهم االذخن ميكن أن تطبق 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ديرجقه من وقعت كل اسقبعاد ومت، ( أو أكير 25اخلام مدابل املئني )  هتمالذخن تدع ديرجا
 املئني يف تدع اخلام ديرجقه كانت من األوىل، وإبداء اجملموعة يف (25) املئني حتت اخلام
اجياد إبمث قام الباحث  ؛الذكاء ملقوسطي األدىن احلي مييل الذي املئني وهو فأكير( 25)

اليت رخة وما خدابلها من ديرجات خام للفئات العماليانية املعاخري املئينية السبعة للممموعة 
 ضمقها الييراسة.

اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم  بقدنني( 2004حلايرثي )ا ويف ديراسة أخرى، قام
( طالب وطالبة من كليات الرتبية بسلطنة عمان، وقي مت يف 801على عينة مكونة من )

وكذل   ،االخقبايرمن اجملموعة اليانية معامالت الصعوبة لفدرات  حسابهذه الييراسة 
االتساق و  ،إعادة االخقبايربطرخديت كما مت حساب مؤشرات اليبات  ،مالت القمييزمعا
دالالت الصيق القالزمي  ، كما مت حسابلي ابسقخيام معادلة ألفا كرونباخالياخ

ابسقخيام معامل ايرتباط بريسون بني اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم والقحصيل 
ن الوثوق هبا حول صيق وثبات املصفوفات، وأظهرت النقائج مؤشرات ميك ،الييراسي

 االحنرافية الذكاء ونسب القائية املعيايرخة والييرجات وأخريا، قام احلايرثي حبساب الرتب املئينية
 (.24، ص2016)ويرد يف  ابن زيرقني،  املدابلة للييرجات اخلام لالخقباير

فوفات ( بييراسة هتيف إىل تدنني اخقباير املص2013قام إبراهيم وآخرون ) كما
 ا  ي  م  يف سلطنة عمان، وأظهرت النقائج  (12و 11)املققابعة املقديم على طالب الصفني 

،كما دعمت النقائج صيق وثبات متييز الفدرات تمعامالو ملعامالت صعوبة  واسعا  
املدابلة  حبساب الرتب املئينية قام الباحيون ا ،ري وأخ ؛ئة العربيةيمصفوفات يرخفن املقديم يف الب

 (.12و 11) ملقغري الص  الييراسيوفدا اخلام  للييرجات

صفوفات املققابعة امل( بييراسة هتيف إىل تدنني 2016بن زيرقني )اويف اجلزائر، قام 
 ويرقلة جامعة من وطالبة طالبا( 408على الطلبة اجلامعيني، وبلغت عينة الييراسة ) املقديم
 اإلحصائية يالتالقحل نقائجوأظهرت  القخصصات، خمقل  من قسم (20)على موزعني
 املققابعة املصفوفات اخقباير ومتقع والقمييز، ،الصعوبة معامل حيث من املدياس فدرات فاعلية
 بويرقلة اجلامعيني الطلبة على لالسقخيام وصالحيقه، جيية سيكومرتخة خبصائص املقديم

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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يرجات اخلام على املدابلة للي االحنرافية الذكاء ونسبة املئينية عاخريامل حساب مت كمااجلزائرخة،  
 االخقباير.

ىل اخقباير صالحية إديراسة هتيف  (2019) حمليا، أجرى امليين والضلعة
من خالل حتليل فدراته  الليبية املصفوفات املققابعة املقديم لالسقخيام يف ميخنة مصراتة

تلميذ وتلميذة  (400)عينة البحث  وضمتوحساب اخلصائص السيكومرتخة لالخقباير، 
سنة، مبقوسط خساوي  (17  12)بني  هم، ترتاوح أعماير ة مصراتةمن مييراس ميخن

خقباير الت صعوبة لفدرات اال(، وأظهرت النقائج معي  1.71)احنراف معيايري =  14.31
 ومعامالت متييز (%68.56 )م = %100% إىل 10 منترتاواح  -اجملموعة اليانية -

كما أظهر االخقباير   ؛(22.)م = 56.إىل  02.عن طرخق االيرتباط الينائي ترتاوح من 
ني مل خدوما ابسقخراج معاخري لالخقباير، ، وثباته، إال أن الباحي  مؤشرات جيية على صيقه

والعمل  ،اسقكمال هلذه الييراسة األمر الذي اجيعل اسقخيامه حميودا؛ مما دفع الباحي ني إىل
 .من ميخنة مصراتةاشقداق معاخري حملية اتئية ونسب ذكاء احنرافية من أداء عينة ليبية  على

 وهو ما خهيف إليه البحث احلايل.

 مشكلة البحث وأمهيتها 2. 1

يف متييز األفراد املوهوبني ويرغم أمهية اخقباير املصفوفات املققابعة  يف جمقمعنا اللييب،
يرشاد يان الرتبوي، ويف القوجيه واإليملذوي الدييرات العدلية العالية، خسقخيم العاملون يف ا

وغريها من اخقبايرات الذكاء والدييرات  –فن املققابعة املقديم خمصفوفات ير  ينالنفسي وامله
ن اجملقمع احمللي، مسقمية م اخري حملية لالخقبايرعيم وجود مع ابلرغم من –العدلية 

عقميخن على وخعقميون يف تفسري ديرجة الفرد على املعاخري املسقمية من جمقمعات عربية، م
، فمهما وأخالقيا   واجملقمعات العربية، وهو أمر غري صحيح علميا  شابه بني اجملقمع اللييب الق

غريه، وحىت يف  عنخظل لكل جمقمع خصوصيقه اليت متييزه  ،تشاهبت اجملقمعات العربية

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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على اخقباير للذكاء ميال ، ما منطده  من ي يرمبا توجي فروق بني أداء األفرادمع الواحاجملق
وهو ما  ،دة جغرافية أخري يف نفس اجملقمعطن منوأداء أفراد آخرخن على نفس االخقباير م

من منطدة اجلبل ( عني مدايرنة أداء عينة من األطفال الليبني ب2014وجيه امليين )
، حيت خضر الليبية، وعينة من األطفال من ميخنة مصراتة على مصفوفات يرخفن امللونةاأل

ىل عيم  إمكانية اعقبايرمها وجي فروقا دالة إحصائيا بني مقوسط ديرجات العينقني، مما خشري إ
جمقمعا واحيا، وأن كل منطدة خنبغي أن خكون هلا معاخري منفصلة، هلذا خهيف البحث 
 احلايل إىل اشقداق معاخري حملية الخقباير مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم يف ميخنة مصراتة.

 أهداف البحث  3. 1

يف ت يرخفن املققابعة املقديم خهيف البحث احلايل إىل اشقداق معاخري حملية ملصفوفا
السؤالني اإلجابة على البحث احلايل على  يركز، العام اهليف هذا ولقحديق ميخنة مصراتة،

  القاليني
تبعا اجملموعة اليانية  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديمهل خيقل  أداء عينة البحث على  .1

 قغريي العمر واجلنس مل
من أداء عينة ميخنة خفن املققابعة املقديم مصفوفات ير ما هي معاخري األداء على  .2

  مصراتة
 . منهجية البحث2
 ثعينة البح 1. 2

عيادخة ن املقفوقني ديراسيا  ابملرحلة اإلوطالبة م ا( طالب1030ضمت عينة البحث )
 (515)و%(، 50( ذكوير )بنسبة 515)واليانوخة من مجيع مناطق ميخنة مصراتة، منهم 

، مبقوسط عمر خساوي عام (17   12) عماير العينة بني%(، ترتاوح أ50إانث )بنسبة 
( لعينة 1.81)احنراف ( و 14.55( للعينة الكلية، و)1.79)احنراف معيايري و  (14.53)

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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( خوضح توزخع عينة 1واجليول يرقم ) ( لعينة اإلانث.1.77)احنراف ( و 14.51)الذكوير، و
  البحث على مناطق ميخنة مصراتة وفدا ملقغري العمر واجلنس.

 عيد عينة البحث وفدا للمقغريات  العمر اجلنس، واملنطدة 1جدول 
 إانث ذكور  

 
 

 اجملموع 17 16 15 14 13 12 17 16 15 14 13 12 العمر

قـــة
ــطـــ

ــمـن
ال

 

 190 20 20 10 20 20 20 20 20 10 10 10 10 الزروق
 110 20 20 10 10 10 10 - - - 10 10 10 مصراتة املركز
 110 - - - 10 10 10 20 20 10 10 10 10 ذات الرمال
 160 20 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 احملجوب

 160 20 20 10 10 10 10 20 20 10 10 10 10 شهداء الرميلة
 110 - 20 5 10 10 10 20 - 5 10 10 10 طمينة
 80 10 - - 10 10 10 10 - - 10 10 10 الدافنية
 50 - 10 - - - - - 10 - 10 10 10 الغريان

 30 - - - 10 10 10 - - - - - - قصر أمحد
 30 - - - - - - - - - 10 10 10 رأس الطوبة

 
 اجملموع

90 90 90 45 90 110 90 90 90 45 110 90 
1030 

 515 515 

 البجث أداة 2. 2
  Raven's Advanced Progressive Matricesاملصفوفات املتتابعة املتقدم لريفن:

جون  من إعيادموضوع هذا البحث وأداته هو مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم 
 وىلاجملموعة األ  تضم خقباير من جمموعقنيالا هذا خقكونو ، (John Raven, 1936) يرخفن
 املؤهلنيولقحيخي  االخقبايرعلى لقييرخب املفحوص ، تسقخيم فدرة (12)االخقباير من 
ي ومقوسط ،ذكياءاأل  ثالث فئات إىلفراد مبوجبه دسم األحيقم خ   ق اجملموعة اليانية،لقطبي

بينما  موعة األوىل هو مخس دقائق؛ الزمن املعيايري لقطبيق اجملو ، فراد األقل ذكاء  واألالذكاء، 
فما  ذوي معيالت ذكاء مقوسطوتسقخيم مع األفراد فدرة،  (36)اجملموعة اليانية  تضم

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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على ديرجات اجملموعة األوىل من االخقباير، وميكن تدي:م االخقباير دون حتيخي زمن بناء   فوق
تقكون  يف صعوبقها، و  املصفوفاتتقييرج و ؛ دقيدة كزمن للقطبيق (40)للقطبيق، أو بقحيخي 

 ىمن تسعة أشكال هنيسية موضوعة يف ثالثة صفوف تربط بينهم عالقة عل مصفوفةكل 
شكال القسعة ووضع الشكل احملذوف ضمن ذف أحي األح ومتفدي والرأسي، املسقوى األ

العنصر  أن خقعرف على حيث خطلب من املفحوصبيائل مثانية حتت الشكل األساسي، 
ابة صحيحة إبعطاء ديرجة واحية لكل إج وخصحح االخقباير، املفدود الذي خكمل النمط

 (.161 .، ص2019)امليين والضلعة، 

للفرد حسب   من الدييرة العدلية العامةعنصرخن أساسينيمصفوفات يرخفن  تديس و 
وتعين ، Eductive Ability الدييرة على االسقنقاج  العنصر األولافرتاض سبريمان، 

 –، والدييرة على توليي خمططات عالية املسقوى الدييرة على اسقخالص معىن من الغموض 
الدييرة على   الثاينوالعنصر جتعل من السهل القعامل مع األشياء املركبة،  -غالبا غري لفظية

نقاج على اسقيعاب، واسقعادة، وإعادة إ وتعين الدييرة ،ReproductiveAbility االنقاج
، ص 2019)امليين والضلعة،  املعلومات اليت أصبحت واضحة وقابلة للقواصل بني األفراد

  (.Raven, 2000 ، ندال عن158

 االخقبايرحية صالابخقباير ( 2019ويف ديراسة سابدة قام امليين والضلعة )
وحساب اخلصائص السيكومرتخة  ،من خالل حتليل فدراتهالبيئة احمللية لالسقخيام يف 

على القمييز بني من ميقلكون ديرجة عالية من  املصفوفاتقييرة  وأظهرت النقائج  ؛لالخقباير
و  (02.) بنيااليرتباط الينائي حيث تراوحت معامالت  ؛ومن ميقلكون ديرجة أقل ،الذكاء
 مؤشرات جيية على صيق الييراسة اسقخلصت، كما (22.)مبقوسط خساوي ( 56.)

يف معيالت الذكاء،  القمييز بني اجملموعات العمرخةمن خالل قييرته على حتديق  االخقباير
وبني  من الذكاء، املنخفضةالييرجات  و ،املرتفعةوقييرته على القمييز بني ذوي الييرجات 

ديرجات القحصيل بني األداء على املصفوفات و  الدوي وااليرتباطاملقفوقني وغري املقفوقني، 
االسقدراير متقع املصفوفات خباصية اليبات من خالل اخقباير  الييراسة تكما أظهر   الييراسي؛
 .(70.=  كرونباخ  اخلي )الفاي(، واتساقه ال89.عرب الزمن )
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 إجراءات البحث  3. 2

وفدا مقعيدة املراحل ابسقخيام طرخدة العينة العشوائية  البحث مت اخقياير عينة
 خطوات القالية   لل
من الطالب  أساسي ومقوسط تعليم مت حتيخي حمم العينة املنقداة من كل مييرسة (أ 

على مسقوى املييرسة، يف حتصيلهم الييراسي  املقحصلني على الرتاتيب العشرة األوىل
 ،من الص  السابع و اليامن والقاسع ألساسيمن مرحلة القعليم ا( طالب 30بواقع )
( طالب من الص  األول 10بواقع )قوسط ن مرحلة القعليم املم ( طالب 50وعيد )
( من 10علمي، و)من الص  الياين  (10( من الص  الياين أديب، و)10، و)

 .( من الص  اليالث علمي10الص  اليالث اليانوي أديب، و)

اتة بواقع مييرسة عشوائيا من مجيع املكاتب القعليمية مبيخنة مصر امليايرس  اخقيايرمت  (ب 
؛ غري أن الباحيني مل خقمكنا من القطبيق لإلانث من كل مرحلة تعليمية وأخرى للذكوير

يف بعض امليايرس اليت مت اخقيايرها بسبب جائحة كويروان اليت أدت إىل إخداف الييراسة 
 ألكير من مرة.

الطالب  مجيع مجاعيا داخل امليايرس على األول والياين جبزئيه االخقبايربق ط   (ج 
بزمن حميد ب   بعي احلصول على قائمة األوائل معقمية من إدايرة املييرسةاملسقهيفني

 .( دقيدة للممموعة اليانية40( دقائق للممموعة األوىل من االخقباير، و)10)

( يف اجملموعة األوىل، 25مت اسقبعاد كل من وقعت ديرجقه اخلام حتت املئني ) (د 
 عينة اشقداقليشكلوا  ير( فأك25وإبداء من كانت ديرجقه اخلام تدع يف املئني )

 .معاخري االخقباير يف ميخنة مصراتة
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والقفلطح واملقوسط املعيل،  واملنوال، والوسيط، ،املقوسط اسقخراج متإحصائيا،  
للقأكي من حسن متييل العينة جملقمع االخقباير لييرجات عينة البحث على وااللقواء، 
لدياس اعقيالية  Shapiro-Wilk)) وخل  -شريبو اخقباير كما مت اسقخيام   الييراسة،

 -كروسكال  و Mann-Whitney))العينة، واخقبايري مان وتين القوزخع القكرايري لييرجات 
 يالخقباير داللة الفروق بني ديرجات الطالب وفدا ملقغري  (Kruskal-Wallis)واليس 
للمدايرانت  (Games – Howillهوخل ) –اخقباير قيمز والعمر على القوايل، و  اجلنس
كما مت اسقخيام املعادالت اخلاصة بقحوخل الييرجات اخلام إىل ديرجات مئينية، ؛ةاملقعيد  

يف حساب (  SPSS)(، وقي أ سقخيم الربانمج اإلحصائي زائية)ديرجات  معيايرخةوديرجات 
  .معظم العمليات اإلحصائية السابدة

 ومناقشتها . النتائج3
 مت حيث اإلحصائية القحليالت من العيخي إجراء مت الييراسة تساؤالت على لإلجابة

 واليت هبا اخلاصة األداء معاخري على واحلصول االخقباير من األوىل اجملموعة بياانت حتليل أوال  
 االخقباير من اليانية للممموعة أدائهم يف الكلية العينة أفراد وفرز تصني  مت ضوئها على
ومن مت  ،موعة األوىلاجملم يف على أدائه بناء   أكير أو الذكاء مقوسط كان من إببداء وذل 
 موعة األوىل مناجمل نقائج القحليل اإلحصائي لبياانتيقم أوال  عرض بياانهتم، وس لليحت

وعة اليانية من اجملم القحليل اإلحصائي لبياانت ، مث عرض نقائج(1030)ن =  االخقباير
 جابةاإل عليها يفاليت مت االعقماد ( وهي العينة 891)ن =  االخقباير بعي القصني  والفرز

 عن تساؤالت البحث املقعلدة بقدنني اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم.

 االختبار من األوىل اجملموعة لبياانت اإلحصائي التحليل نتائج  1. 3
 تعطى فدرة (12من )املقديم  املققابعة املصفوفات اخقباير من األوىل موعةتقكون اجمل

 قلق وختفي  ،احلل بطرخدة املفحوص تعرخ  الخقباير هبيفعني بياخة ا تييرخبية كممموعة
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وقي مت تطبيق  ؛، وحتيخي األفراد املؤهلني لقطبيق اجملموعة اليانية من االخقبايراالخقباير
 حميد وبزمن طالبا ،( 1030)ن =  العينة أفراد اجملموعة األوىل من االخقباير على مجيع

 ومداخيس املركزخة عةالنز  مداخيس بعض يمق خوضح (2) يرقم واجليول دقائق، (10) مديايره
 .وفدا ملقغري العمر الطالب لييرجات القشقت

قيم املقوسط واملقوسط املعيل والوسيط واملنوال لييرجات الطالب يف اجملوعة األوىل من  2جدول 
 االخقباير وفدا ملقغري العمر

 التفلطح االلتواء املنوال الوسيط املتوسط املعدل املتوسط العمر

12 7.18 7.15 7 7 -.226 -.549- 

13 7.36 7.35 7 8 -.056- -.817- 

14 7.26 7.23 7 8 -.092 -.727- 

15 8.73 8.77 9 8 -.331- -.316- 

16 8.54 8.55 9 8 -.255- -.485- 

17 8.76 8.76 9 9 -.243- -.458- 

  0.358- 0.373- 8 8 7.87 7.93 الكلية

داخيس النزعة املركزخة )املقوسط ، واملقوسط ( عيم تطابق م2هر اجليول يرقم )خظ
، مما خشري إىل املعيل، والوسيط، واملنوال( يف مجع الفئات العمرخة وكذل  يف العينة الكلية

احنراف توزخع الييرجات عن القوزخع الطبيعي،كذل  تظهر مداخيس القشقت )االلقواء 
لعاملني  و أمر مقوقع والقفلطح( نزوع ديرجات القوزخع حنو ديرجات فوق املقوسط، وه

سهلة  -وخاصة الفدرات األوىل-األوىل موعة جملفدرات امعامالت الصعوبة لأن  ،االول
هتيف إىل  متهييخةفدرات  نسبيا مدايرنة بباقي الفدرات، ألن اجملموعة األوىل ابألساس هي 

يف  األوائلاخقيايرها من الطلبة  متأن عينة البحث  ؛ الياين خقبايرالافحوص على ملتييرخب ا
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خيعم صحة اسقخيام  ، وهو أمرمتييزهم وايرتفاع ديرجاهتم مسبدااملييرسة، وابلقايل نفرتض 
  حم  القحصيل الييراسي لقمييز الطالب من فئة الذكاء املقوسط فما فوق. 

ات عينة البحث يف اجملموعة األوىل من ع القكرايري لييرجوللقأكي من اعقيالية القوزخ
لدياس اعقيالية   Shapiro-Wilk)) وخل  -شابريو اخقبايرن احي، اسقخيم البااالخقباير

( الذي خظهر أن مجيع قيم االخقباير 3يول يرقم )، ويرصيت النقائج يف اجلالقوزخع القكرايري
 خؤكي( مما 0.001جلميع اجملموعات العمرخة دالة احصائيا عني مسقوى داللة أكرب من )

 عن القوزخع الطبيعي. ىل من االخقبايرديرجات عينة البحث يف اجملموعة األو احنراف 

على من كانت ديرجة ذكائه  ية من االخقباير ال تطبق إالاليان ونظرا ألن اجملموعة
، وألمهية املعاخري املئينية يف يف اجملموعة األوىل من االخقباير مقوسطة فأكير بناء  على أدائه

، 5ن حبساب املئينيات السبعة )اترتيب األفراد وتديخر موقعهم يف الصفة املداسة، قام الباحي  
( وما خدابلها من ديرجات خام للممموعات العمرخة 95، 90، 75، 50، 25، 10

 (.4السبعة ويرصيت يف اجليول يرقم )

لدياس اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات الطالب يف   Shapiro-Wilkنقائج اخقباير  3جدول 
 راجملوعة األوىل من االخقباير وفدا ملقغري العم

 مسقوى الياللة ديرجة احلرخة قيمة االخقباير العمر
12 .895 180 .0005 
13 .885 180 .0005 
14 .895 180 .0005 
15 .927 90 .0005 
16 .950 200 .0005 
17 .945 200 .0005 

 0005. 1030 0.940 الكلية
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 بعة املقديم املعاخري امليئينية للممموعة األوىل من اخقباير املصفوفات املققا  4جدول 
 العمر 

 17 16 15 14 13 12 الرتتيب املئيين
95 9 9 9 11 11 11 
90 8 9 8 10 11 11 
75 8 8 8 10 10 10 
50 7 7 7 9 9 9 
25 6 7 6 8 8 8 
10 6 6 6 7 6 6 
5 6 6 6 6 6 6 

 200 200 90 180 180 180 العدد

ياير لقحيخي األفراد الذخن ميكن وتسقخيم املعاخري املئينية للممموعة األوىل من االخق
املئني  مدابلاخلام تدع  مكانت ديرجقهأن تطبق عليهم اجملموعة اليانية من االخقباير ممن  

كما ميكن اسقخيامها للفرز السرخع لألفراد وتصنيفهم دون تطبيق اجملموعة ؛  أكيرأو ( 25)
 10الذكاء )املئني ( منخفضي 1اليانية من االخقباير وذل  بقصنيفهم إىل ثالث جمموعات  

( مرتفعي الذكاء ) املئني 3(، 75إىل املئني  25( مقوسطى الذكاء )من املئني 2فما دون(، 
 وأكير(. 90

 االختبار من الثانية اجملموعة لبياانت حصائياال التحليل نتائج 2. 3

قديم ذكران يف فدرة سابدة أن فدرات اجملموعة اليانية من اخقباير املصفوفات املققابعة امل
تطبيق ال تديم إال لألفراد ذوي الذكاء املقوسط فما فوق، ونظرا لظروف الباحيني، وصعوبة 

ن بقدي:م اجملموعة اليانية االباحي األوىل أوال مث تطبيق اجملموعة اليانية من االخقبايرـ، قام اجملموعة
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عينة اجملموعة اليانية من االخقباير إىل مجيع األفراد، مث  بعي تصحيح اجملموعة األوىل، مت فرز 
(،  4يف اجملموعة األوىل )جيول ( 25حيث مت حيف كل من وقعت ديرجقه اخلام حتت املئني )

وهو املئني الذي مييل احلي األدىن للذكاء املقوسط، وابلقايل تشكلت عينة البحث النهائية بعي 
 (. 5فردا كما هو موضح يف اجليول يرقم ) (891الفرز والقصني  من )

  وفدا ملقغري العمر الفرز بعييف اجملموعة اليانية  عيد العينة 5جدول 
 بعي الفرز العيد العيد قبل الفرز العمر
12 180 178 
13 180 144 
14 180 178 
15 90 77 
16 200 154 
17 200 160 

 891 1030 الكلية
 

 اختبار خصائص عينة اجملموعة الثانية   1.  2. 3

أوال ابخقباير خصائص عينة البحث  ناقام الباحي ،حثلبأسئلة الإلجابة على 
اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات عينة اجملموعة اليانية، وإمكانية اسقخيام للقأكي من 

 عةالنز  مداخيس بعض قيم خوضح (6يرقم ) واجليول، االحصاء البايرامرتي لقحليل الباايانت
وفدا ملقغري قباير ن االخمة اليانية وعيف اجملم الطالب لييرجات القشقت ومداخيس املركزخة
 .العمر
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وعة اليانية من مقيم املقوسط واملقوسط املعيل والوسيط واملنوال لييرجات الطالب يف اجمل 6جدول 
 االخقباير وفدا ملقغري العمر

 التفلطح االلتواء املنوال الوسيط املتوسط املعدل املتوسط العمر
12 22.32 22.33 22.00 27 .082- 1.421- 
13 22.26 22.27 22.00 27 .077- 1.587- 
14 22.21 22.22 22.00 27 .038- 1.527- 
15 21.58 21.62 22.00 23 .281- .373- 
16 24.19 24.19 24.00 24 .133 .172- 
17 24.84 24.84 24.00 24 .089 .778- 

 750. - 105..- 27 23 23 23.06 الكلية

مقدايربة يف مجيع األعماير، يرغم ( 6اجليول يرقم ) يفتبيو مداخيس النزعة املركزخة 
تبيو مرتفعة عن الصفر  -وبشكل خاص لألعماير الصغرية-ذل ، فإن قيم مدياس القفرطح 

؛ مما خشر إىل احقمالية احنراف القوزخع القكرايري لييرجات اجملموعة اليانية عن القوزخع الطبيعي
نية من االخقباير، اسقخيم موعة الياوللقأكي من اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات اجمل

، ويرصيت النقائج يف اجليول يرقم  Shapiro-Wilk)) وخل  -شابريو اخقبايرن االباحي  
الذي خظهر أن مجيع قيم االخقباير جلميع اجملموعات العمرخة ، وكذل  لعينيت الذكوير  .(7)

ديرجات عينة راف ( مما خؤكي احن0.01واإلانث دالة احصائيا عني مسقوى داللة أكرب من )
عن القوزخع الطبيعي، وابلقايل عيم إمكانية اسقخيام االحصاء  اجملموعة اليانية من االخقباير
حصاء ان يف الفدرات القالية اإل، هلذا، اسقخيام الباحيالبايرامرتي لقحليل البياانت

 ابيرامرتي لقحليل البباانت واإلجابة على أسئلة البحث.الال
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قياس اعقيالية القوزخع القكرايري لييرجات الطالب يف   Shapiro-Wilkنقائج اخقباير 7جدول 
 واجلنس وعة اليانية من االخقباير وفدا ملقغري العمرماجمل

 مستوى الداللة درجة احلرية قيمة االختبار العمر
12 0.915 180 .0005 
13 0.884 180 .0005 
14 0.898 180 .0005 
15 0.964 90 .01 
16 0.981 200 .008 
17 0.976 200 .001 
 0005. 515 0.977 ذكور
 0005. 515 0.969 إانث
 0005. 1030 0.974 الكلية

 

 املعاجلات اإلحصائية للمتغريات املرتبطة ابملعايري 2. 2. 3

هل خيقل  أداء عينة   األول للبحثاإلجابة على السؤال  إىل اخلطوة هتيف هيه
 ، قغريي العمر واجلنستبعا ملاجملموعة اليانية  يممصفوفات يرخفن املققابعة املقدالبحث على 

وتعي هيه اخلطوة أساسية يف بناء وتدنني االخقبايرات واملداخيس النفسية، للكش  عن ميى 
وما خرتتب على ذل  من جتانس فئات عينة البحث، وميى انقساهبا إىل أصل واحي، 
حسب الفروق اليت خكش   اشقداق جيول موحي للمعاخري للعينة الكلية أو جياول مقعيدة

ميى جتانس فئات وللقأكي من ، (49، ص.أ 2014)امليين،  عنها القحليل اإلحصائي
اجملموعة اليانية لييرجات عينة حنراف املعيايري االو املقوسط احلسايب  حساب ، مت  عينة البحث
 (.8واجلنس، ويرصيت النقائج يف اجليول يرقم )ملقغري العمر  وفدا من االخقباير
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وعة اليانية من االخقباير وفدا مقيم املقوسط واالحنراف املعيايري لييرجات الطالب يف اجمل  8جدول 
 العمر واجلنس يملقغري 

االحنراف  املتوسط العدد العمر
 املعياري

 االحنراف املعياري املتوسط العدد اجلنس

12 178 22.37 4.22 
 4.484 22.22 89 ذكور
 3.952 22.51 89 إانث

13 144 22.24 4.39 
 4.261 22.59 71 ذكور
 4.516 21.90 73 إانث

14 178 22.21 4.17 
 3.865 22.37 89 ذكور
 4.464 22.04 89 إانث

15 77 21.74 2.39 
 2.486 21.78 40 ذكور
 2.320 21.70 37 إانث

16 154 25.06 3.86 
 3.521 25.74 70 ذكور
 4.058 24.49 84 إانث

17 160 23.33 4.52 
 4.674 26.06 96 ذكور
 4.256 25.17 64 إانث

 الكلية
 4.437 23.62 455 ذكور
 4.299 23.02 436 إانث

 قيم املقوسط احلسايب لألعماير األصغر يف تدايرب (8)يول يرقم اجل النقائج يف تظهر
 17و 16) سنا   بينما ترتفع قيم املقوسط احلسايب لألعماير األكرب ،سنة( 15إىل  12) سنا  
مما خشري إىل احقمالية وجود فروق دالة احصائيا خنقج عنها تشكل جمموعقني  ،سنة(

( القدايرب الكبري بني ديرجات ذكوير 8كما ميكن أن نسقنقج من اجليول يرقم )عمرخقني،  
( 16عمر ) فوفات املقديم جلميع األعماير عياوإانث اجملموعة اليانية من اخقباير املص

الذكوير أعلى من مقوسط ديرجات االانث يف مجيع  ، يرغم أن مقوسط ديرجات(17و)
 اجملموعات العمرخة.
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وعة اليانية من االخقباير وفدا مديرجات الطالب يف اجمل والخقباير داللة الفروق بني
الذي   (Kruskal-Wallis)وليس -اخقباير كروسكال ان، اسقخيام الباحيملقغري العمر

ا عني حصائيإ، دالة (5يرجة حرخة )لي(، و 93.998اليت تساوي )أن قيمة مربع كاي  أظهر
ولقحيخي ، مما خؤكي وجود فروق حديدية بني اجملموعات العمرخة؛ (0001.مسقوى الياللة )

ومعرفة لصاحل من هذه الفروق بني اجملموعات العمرخة، وألن توزخع الييرجات غري اعقيايل، 
املقعيد ة  للمدايرانت (Games – Howill)هوخل  –اسقخيام الباحيان اخقباير قيمز 
  .(9ويرصيت النقائج يف اجليول يرقم )

 

، جمموعقني عمرخقني خمقلفقني هوخل صحة افرتاض وجود -تيعم نقائج اخقباير قيمز
، حيث ال توجي (15و  14، 13، 12)اجملموعة األوىل من األعماير تقشكل حيت 

 16، وتقشكل اجملموعة اليانية من األعماير )ائيا بني هذه األعمايرفروق ذات داللة احص
 ختقل  وبصويرة دالة احصائياما بينها، بينما ث ال توجي فروق ذات داللة في( سنة حي17و

 عن ابقي األعماير.
 

 وفدا ملقغري العمر ة( للمدايرانت املقعيدGames – Howill)  هوخل –اخقباير قيمز  9جدول 
 مقوسط الفروق

 العمر 13 14 15 16 17
-3.341* -2.693 * .625 .157 .122 12 
-3.463* -2.815 * .503 .035 -- 13 
-3.498* -2.851 * .468 --  14 
-3.966* -3.318 * --   15 

-.648 --    16 
  0.001دالة احصائيا عني مسقوى الياللة  =*
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اسقخيام  ،املصفوفاتعة اليانية من وملعرفة دوير مقغري اجلنس على أداء عينة اجملمو 
ديرجات  الخقباير داللة الفروق بني، (Mann-Whitney) وثين -اخقباير مان انالباحي

عيم  ( الذي خظهر10يرصيت النقائج يف اجليول يرقم )و  الذكوير واالانث وفدا ملقغري العمر
وجود فروق جوهرخة بني ديرجات الذكوير وديرجات اإلانث يف مجيع األعماير عيا عمر 

عني مسقوى الياللة ( سنة، حيث وجيت الفروق بني اجلنسني دالة إحصائيا 16)
(0.05.) 

ديرجات ذكوير وإانث  لياللة الفروق بني (Mann-Whitney)نقائج اخقباير مان وتين  10 جدول
 اجملموعة اليانية وفدا ملقغري العمر

 
وخالصة حتليل البياانت اخلاصة ابالجابة على السؤال األول للبحث الذي خنص 

اجملموعة  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديمهل خيقل  أداء عينة البحث على   على القايل
وق يف أداء عينة البحث وفدا ملقغريي العمر وجود فر    هيقغريي العمر واجلنستبعا ملاليانية 

  تضم اجملموعة األوىل األعماير تالبحث خندسم إىل ثالثة جمموعا أن جمقمعواجلنس، و 
 16( ذكوير وإانث؛ وتشمل اجملموعة اليانية ذكوير األعماير )15و 14، 13، 12)
   ضرويرة وخرتتب على ذل(؛ 17و 16(، بينما تضم اجملموعة اليالية إانث األعماير )17و

 معاخري خاصة بكل جمموعة، وهو ما عمل عليه الباحيان يف الفدرة القالية. اشقداق

 

 12 13 14 15 16 17 
 قيمة االخقباير

Mann-

Whitney U 

3876.5 2365.5 3804.0 733.5 2411 2694 

Z -.245 -.910 -.458 -.067 -1.93 -1.32 
 مسقوى الياللة

P value 
.81 .36 .65 .95 .05  .19 
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 معايري اختبار املصفوفات املتتابعة املتقدم على عينة مدينة مصراتة  3. 2. 3
ما هي  والذي خنص على القايل  الياينهتيف هيه اخلطوة إىل اإلجابة على السؤال 

ولقحديق   ت يرخفن املققابعة املقديم من أداء عينة ميخنة مصراتةمعاخري األداء على مصفوفا
ويرصيت  ،ان حبساب املئينيات السبعة وماخدابلها من ديرجات خامقام الباحي اهليف، اهذ
 .(11نقائج يف اجليول يرقم )ال

 األسلوب هي( 95، 90، 75، 50، 25، 10، 5) السبعة املعاخري املئينية وتعي
)على سبيل  صلية لالخقباير، ويف العيخي من الييراسات السابدةاملسقخيم يف النسخة األ

؛ بن زيرقني، 2013 ،إبراهيم وآخرون؛ 2004 ،حلايرثي؛ ا2001،النفيعيامليال  
  ابلرجوع إىل املسقوايت كم على املسقوى العدلي للفرد وذلويف ضوئها خقم احل ،(2016

 (. 12العدلية والقديخرات الوايردة يف اجليول يرقم )

املدنن على  املققابعة املقديم ملصفوفات ا للممموعة اليانية من اخقباير املعاخري املئينية  11ل جدو 
 وفدا ملقغريي العمر واجلنس. عينة ميخنة مصراتة

 الرتتيب املئيين
 العمر الزمين

 17و 16 15، 14، 13، 12
 إانث ذكور ذكور وإانث

95 28 33 32 
90 27 31 30 
75 26 30 28 
50 22 26 24 
25 18 23 22 
10 17 20 20 
5 16 19 18 
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 املققابعة املقديمملصفوفات ا الخقباير املعاخري املئينية املسقوايت العدلية بناء  على 12جدول 
 الرتبة املئينية القديخر واملسقوى الفرعي املسقوى العدلي
 فأكير 95 1 املمقاز

 فوق املقوسط
 95إىل أقل من  90 +2
 90إىل أقل من  75 2

 املقوسط
 75إىل أقل من  60 +3
 60إىل أقل من  50 3
 50إىل أقل من  25 -3

 أقل من املقوسط
 25إىل أقل من  16 4
 16إىل أقل من  6 -4

 فأقل 5 5 القأخر العدلي
 

وحتيخي نسبة  املققابعة املقديمملصفوفات ا اخقباير ولقفسري ديرجة املفحوص على
قام الباحيان  ،نة مصراتةيخم من االخقباير عينة تدننيأبداء  دايرنقهامن خالل م ذكائه

بقحوخل الييرجات اخلام على اجملموعة اليانية من االخقباير  إىل مئينيات وفدا ملقغري العمر، مث 
قام بقحوخل الييرجات املئينية إىل ديرجات معيايرخة ومن مت إىل نسبة ذكاء إحنرافية مقوسطها 

( على 14( و )13( ويرصيت البياانت يف اجليول يرقم )15عيايري )( واحنرافها امل100)
 القوايل.
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الييرجات اخلام و ما خدابلها من مئينيات ىف اخقباير املصفوفات املققابعة املقديم   13جدول 
 موعة اليانية( وفدا ملقغريي العمر واجلنس)اجمل

 الدرجات اخلام
 العمر

 17و  16 15، 14، 13، 12 الدرجات اخلام
 إانث ذكور ذكور وإانث

16 5 1 1 16 
17 10 2 4 17 
18 25 3 5 18 
19 30 5 8 19 
20 36 10 10 20 
21 42 15 19 21 
22 50 19 25 22 
23 56 25 35 23 
24 62 36 50 24 
25 66 45 55 25 
26 75 50 65 26 
27 90 60 72 27 
28 95 66 75 28 
29 99 72 81 29 
30 - 75 90 30 
31 - 90 93 31 
32 - 92 95 32 
33 - 95 97 33 
34 - 99 99 34 
35 - - - 35 
36 - - - 36 
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 ( IQحتويل املئينيات اىل نسبة ذكاء إحنرافية )  14جدول    
 كاءذ نسبة ال الدرجة املئينية  كاءذ نسبة ال الدرجة املئينية

1 65  50 100 
2 69  55 102 
3 72  56 102 
4 74  60 104 
5 75  62 105 
8 79  66 106 
10 81  72 109 
15 84  75 110 
19 87  81 113 
25 90  90 119 
30 92  92 121 
35 94  93 122 
36 95  95 123 
42 97  97 128 
45 98  99 135 

 15 ، واألحنراف املعيايري = 100مالحظة  مقوسط نسبة الذكاء = 

 اخلالصة والتوصيات. 4

من اخقبايرات الذكاء شائعة االسقخيام  مصفوفات يرخفن املققابعة املقديم خعي اخقباير
أجرخت ، يف البحوث العلمية، ويف مراكز القوجيه واإليرشاد النفسي والرتبوي واملهين، هلذا

، منها ديراسة حملية أجراها ة هذا االخقبايرالخقباير صالحي حول العامل من الييراسات العيخي
صفوفات الخقباير امل اخلصائص السيكومرتخة فيها اخقباير مت( 2019امليين والضلعة )

إال أن امليين والضلعة مل خدوما  ؛املققابعة املقديم، وصالحيقه لالسقخيام يف اجملقمع اللييب
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ابسقخراج معاخري لالخقباير، األمر الذي اجيعل اسقخيامه حمليا حميودا؛ هلذا وأتسيسا على 
ال هلا، عمل الباحيان يف الييراسة احلالية على اشقداق واسقكما ،ة السابدةائج هذه الييراسنق

هبذا أصبح ، و ونسب ذكاء احنرافية من أداء عينة ليبية من ميخنة مصراتة ،مئينية معاخري حملية
 من املمكن اسقخيام االخقباير حمليا وفق اإلجراءات القالية  

 . احمليد لكل جزء من أجزائه االلقزام بقعليمات االخقباير وابلزمن .1
اخلطأ ، أما حيسب الصواب بييرجةبكل جزء، و  وفق املفقاح اخلاص خصحح االخقباير .2

 .صفربأو املرتوك 
ال خسمح (، 4) وابالسقعانة ابجليول يرقم، خطبق أوال اجلزء األول من االخقباير .3

 اجملموعة ( يف25وقعت ديرجقه اخلام حتت املئني )للمفحوص بقطبيق اجلزء الياين إذا 
 .األوىل

ء االحنرافية من أداء املفحوص على اجلزء الياين من االخقباير عن حتسب نسبة الذكا .4
ييرجة اخلام إىل ديرجة مئينية ب( حتوخل ال ؛أ( حتيخي العمر الزمين للمفحوص   طرخق

حتول الييرجة املئينية إىل وفدا لعمر وجنس املفحوص؛ ج( ( 13من اجليول يرقم )
 .(14ابالسقعانة ابجليول يرقم ) (IQ) احنرافية نسبة ذكاء

 العدلي للمفحوص.سقوى امللقحيخي  (12ميكن االسقعانة ابجليول يرقم ) .5
( مشقدة من أداء عينة من ميخنة 14و 13معاخري االخقباير الوايردة يف اجليولني ) .6

بعيم اسقخيام  الباحيان ( سنة، هلذا خوصي17و 12مصراتة ترتاوح أعمايرهم بني )
مدايرنة أداء عينة  من خالل حيقهااخقباير صالهذه املعاخري خايرج هذه احليود قبل 

البحث احلايل )املقوسط احلسايب واالحنراف املعيايري لييرجات عينة البحث( أبداء عينة 
 .فيها املصفوفاتمن املنطدة املراد اسقخيام 
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 قائمة املراجع
إبراهيم، على حممي؛ كاظم، على مهيي؛ النبهاين، هالل زاهر؛ اجلمايل، فوزخة عبيالباقي 

اخلصائص السيكومرتخة واملعاخري الخقباير يرخفن للمصفوفات املققابعة املقديم (. 2013)
جملة احتاد املسقمية من طلبة الصفني احلادي عشر والياين عشر يف سلطنة عمان. 

 مقوفر الكرتونيا يف           .57-37(، 1) 11، اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس
http://search.shamaa.org/PDF/Articles/SYAaujep/AaujepVol11

No1Y2013/aaujep_2013-v11-n1_037-057.pdf  

على الطلبة  ناخقباير املصفوفات املققابعة املقديم جلون يراڤ ننيتد(. 2016بن زيرقني، حممي )ا
 . )يرسالةطلبة جامعة قاصيي مرابح ويرقلة منة نية على عينديراسة مييا  اجلامعيني

 ماجسقري(. سحبت من 
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10964/3/ 

Benrezkin-Mohammed%20%281%29-ilovepdf-compressed.pdf 
أ(. تدنني مصفوفات يرخفن امللونة على أطفال ليبيني يف ميخنة 2014امليين، خالي حممي )
 .60-34، 1،جملة كلية اآلداب جامعة مصراتةمصراتة. 

https://doi.org/10.36602/faj.2014.n01.02  
ب(. دوير اخقالف اليدافة على أداء األطفال على مصفوفات يرخفن 2014امليين، خالي حممي )
 .127-111، 11، جملة الساتلامللونة. 

 واليبات الصيق ؤشراتم اخقباير(. 2019)سلوى عبياحلميي امليين، خالي حممي و الضلعة، 
، . جملة كلية اآلداب جامعة مصراتةمصراتة ميخنة يف املقديم املققابعة يرخفن للمصفوفات

14 ،155-179 .https://doi.org/10.36602/faj.2019.n14.08 

للمصفوفات املققابعة املقديم على  يرخفنقباير تدنني اخ .(2001النفيعي، عبي الرمحن عبيهللا )
 ،(يرسالة ماجسقري غري منشويرة)، املرحلقني املقوسطة واليانوخة مبنطدة مكة املكرمة طالب

  https://doi.org/10.35270/0011-039-148-001 .جامعة أم الدرى، مكة املكرمة
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