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Abstract: 
The study aims to identify the factorial psychometric properties of the Raven Normal Progressive Matrices Test on 

a sample of students of colleges of applied sciences in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the study, 

the ordinary "Raven" matrix is used, and it was applied to a sample of (502) people of the ages (18 - 22) years: 156 

males and 346 females. The study reached to verify the saturation of the test vocabulary on five factors, and the 

values of the latent roots of the five factors ranged between (14.1-1.5), while the percentage of variance explained 

by the five factors was (34.2), while the values of vocabulary saturations on the five factors ranged between (0.30 - 

0.82). The study reached the values of statistically significant indicators that proved the quality of the test and its 

psychometric properties. 

 Keywords: Factor Analysis, Raven's Normal Successive Matrices Test, Validity, Reliability. 
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لعادي االخصائص السيكومترية العاملية الختبار المصفوفات المتتابعة 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  "لرافن" على عينة من طلبة

 مانبسلطنة ع  
 هللا بن سالم الشكري حمود بن عبد

 كلية التربية بالرستاق

 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

Humoud98.rus@cas.edu.om  

 

 االستالم: 2020/11/08 القبول: 2021/04/05

 :الملخص
التطبيقية  مهدفت الدراسة إلى التعرف بالخصائص السيكومترية العاملية الختبار المصفوفات المتتابعة العادي "لرافن" على عينة من طلبة كليات العلو 

( سنة: منهم 22 – 18( لألعمار )502بسلطنة عمان. ولتحقيق أهداف الدراسة اسُتخدمت مصفوفة "رافن" العادية، وُطبقت على عينة مكونة من )
لخمسة امل اتوصلت الدراسة إلى التحقق من تشبع مفردات االختبار على خمسة عوامل، وتراوحت قيم الجذور الكامن للعو   طالبة. 346طالًبا و 156
 0,30(، فيما تراوحت قيم تشبعات المفردات على العوامل الخمسة بين )34,2الخمسة ) عوامل(، فيما بلغت نسبة التباين التي تفسره ال1,5-14,1بين )

 (. وتوصلت الدراسة إلى قيم مؤشرات دالة إحصائيا أثبتت جودة االختبار وخصائصه السيكومترية.0.82 –

 .ة العادي "لرافن"، الصدق، الثباتالتحليل العاملي، اختبار المصفوفات المتتابع :ةالمفتاحي  الكلمات  

 :المقدمة
 مقدمة الدراسة وإطارها النظري:

ه السلوك اإلنساني وخصائصيسعى علم النفس منذ نشأته إلى وصف 
مام علم توسع مجال اهت ي تؤدي إلى فهمه والتنبؤ به، لذابالطريقة الت

النفس ليشمل مختلف المجاالت النفسية والشخصية والعقلية، وأدى ذلك 
يث نساني وخصائصه وقدراته، حاإلإلى سرعة التطور في فهم السلوك 

يث، علم النفس الحداألولى ل الّنشأةحركة للقياس النفسي منذ  تنشأ
 حركة القياس النفسي من الركائز األساسية لعلم النفس اإلكلينيكي. وُتعدّ 

الت حركة القياس النفسي التي حظيت بالدراسة امجإن من بين  
مات سهاإذكاء والقدرات العقلية، حيث أدت والبحث كانت في مجال ال

حركة  ى تأسيسإل (رافن)و (بينه)و (كاتل)و (جالتون )العلماء من أمثال 
للقياس العقلي، ولقد تطورت حركة القياس العقلي في العقود األخيرة 
وبشكل متزامن مع تطور الحركة العلمية على مستوى العالم، إن 
التخصصية التي فرضت نفسها على األفراد في مختلف مناحي الحياة، 

؛ هووسائلالقياس العقلي أدت إلى ظهور الحاجة إلى تطوير طرق 
 ةعد   تظهر  ات البشرية الكامنة. لذاالقدرات واإلمكان إلى للتعرف

 متخصصة في قياس الذكاء والقدرات العقلية.مقاييس 

في الدراسات  مهمًّاا دورً  أّدىإلى أن القياس العقلي  (1)ويشير فرج
النفسية، حيث إن الدراسات األولى في علم النفس الفارق تمركزت حول 

في  بشكل كبير ساهمتالذكاء والقدرات العقلية، وأن مقاييس الذكاء 
 تطور حركة القياس العقلي والتربوي.

يقوم القياس العقلي على مبدأ أساسي أصيل وهو مبدأ الفروق 
ا ا طبيعيًّ يز األفراد في القدرات العقلية تمايزً الفردية بين األفراد، حيث يتما

ا، وأن الوصول إلى حقيقة الفروق الفردية في الجانب العقلي فطريًّ 
 ذاومستوى الثقة في نتائجها. ل ،يعتمد على نوعية المقاييس وجودتها

لثقة ومستوى ا ،فإن مشكلة جودة المقاييس وخصائصها السيكومترية
يث ة في علم القياس العقلي والقدرات، حفي نتائجها مثلت قضية كبير 

لذي األمر اواجهت حركة القياس العقلي مقاومة كبيرة في بادئ األمر؛ 
المختصين والمهتمين بتطوير المقاييس النفسية والعقلية إلى البحث  حدا

عن مؤشرات موضوعية تثبت مستوى الثقة والجودة في نتائج 
  .(2)المقاييس

سي حركة القياس النف دم  قديمة النشوء ق   عدّ تُ فإن مقاييس الذكاء  لذا
والعقلي، حيث ظهرت بطريقة علمية في أواخر القرن التاسع عشر مع 

الذي أسس لحركة القياس النفسي  (Wundt)ظهور نتائج أبحاث فونت 
حيث أّصل لمبدأ  (،Cattell)والعقلي، والتي طورها من بعده كاتل 

الفروق الفردية في المقاييس النفسي والعقلية، وابتكر مصطلح االختبار 
كاتل أن هناك ضرورة لوجود مؤشرات  ورأى، (Mental Test)العقلي 

ير وتبني معايير موحدة لتفس ،فات االختبارات العقليةو موثوقة لموص
 (Thorndike) من انتائج االختبارات العقلية، ولقي هذا التوجه دعمً 

منهما إلى ضرورة االعتماد على  دعا كل  حيث (Woodworth) و
 ،مؤشرات سيكومترية إحصائية في بناء المقاييس النفسية والعقلية

  .(3)ودراسة الفروق الفردية

بعد مرحلة التأسيس هذه توالت حركة التطوير في القياس العقلي على 
حادي ال إلى القرن وصواًل  ،مدى القرن التاسع عشر والقرن العشرين

سهامات متميزة لعدد من العلماء البارزين إوالعشرين، حيث كانت هناك 
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  2022-األول العدد –و العشرون  الثانيالمجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

3 

المؤصل لمبدأ  (Galton)جالتون  همفي حركة القياس العقلي، من
 (spearman)الفروق الفردية في القياس العقلي، كما طور سبيرمان 

اء، كذلك كان لذكلالمعتمدة على عاملين في تفسيره نظريته في الذكاء و 
 ،إسهامات في مجال القياس العقلي (Seguin)و (Cattell)لكل من 

  .(1)واالختبارات العقلية ،وتطوير النظريات

ومع تطور حركة القياس العقلي ظهرت مشكلة التحيز الثقافي للمقاييس 
النفسية والعقلية، األمر الذي أدى إلى ضرورة معالجة القضية؛ مما 

جاه تطوير مقاييس متحررة من أثر الثقافة أو عابرة أدى إلى تبني ات
، وهي عبارة عن مقاييس معتمدة على (Cross culture test)للثقافة 

 رمفردات ذات فهم مشترك بين الثقافات المختلفة عبر العالم، وغي
ات ظهرت في مجال القياس العقلي اختبار  المتحيزة إلى ثقافة معينة، لذا

ر والرسوم، وفي المجال النفسي ظهرت الرموز واألشكال والصو 
واختبار  ،بقع الحبر"والرموز كاالختبارات اإلسقاطية "اختبارات الصور 

وغيرها. ففي المجال العقلي بدأت الحركة على يد العالم  تفهم الموضوع
حيث قام ببناء اختبارات تعتمد على األشكال  (Kraepelin)األلماني 

 .(4)والرسوم واألرقام

 Binet) العشرين كانت جهود كل من بينة وهنري وسيمون  في القرن 
, Henry, Simon)  ًفي  اواضحة في بناء مقاييس الذكاء األكثر تطور

ور ا، حيث أثمرت جهودهم إلى ظهقياس العمليات العقلية األكثر تعقيدً 
للذكاء، حيث كانت أهم نتائجه ظهور مصطلح  (سيمون  –بينه )اختبار 

محاوالت لتطوير المقياس إلى أن  عّدة"العمر العقلي"، بعدها جرت 
(، وتوالت بعدها محاوالت 1911عام ) (ستانفورد بينه)ظهر مقياس 

تلك المحاوالت  تمّخض عنتطوير االختبار في عدة مراجعات. وقد 
 (وكسلر بلفو) ظهور عدد من المقاييس األخرى منها مقياس

(Wechsler-Bellevue)  ،وهو من االختبارات األدائية العقلية
 . Raven((3)( مقياس المصفوفات المتتابعة لرافنو 

االختبار في ظل الفكر السائد في بريطانيا في ذلك الوقت  (رافن)طور 
من القرن العشرين في تفسير الذكاء، حيث هيمنت نظرية العاملين 

مجرد في تحديد عاملي زت على أهمية االستدالل ال، ورك(سبيرمانــ)ل
في بناء اختباره لقياس الذكاء لألطفال على  (رافن)اعتمد  الذكاء. لذا

راء ومن بينها االستق ،عمليات عقلية تستخدم التفكير االستداللي
واالستنتاج واالستنباط، ومن خالل عمليات التحليل، والمقارنة، 

في  (رمانسبي)معطيات نظرية ( رافن)بقت اختبارات والتنظيم، حيث ط  
قياس الذكاء عن طريق االستدالل المجرد عن طريق إدراك 

  .(5)العالقات

التي تركز على أن الذكاء يندرج  (سبيرمان)وكترجمة عملية لنظرية 
المتعلق بإدراك الخبرة  (G Factor)تحت عاملين: العامل العام 
والمتعلق بمعالجة نشاط  (S Factor)والعالقات؛ والعامل الخاص 

 ور المصفوفات المتتابعة العادية هعقلي أو مهمة معينة، فإن اختبا
يث لقياس الذكاء، ح (رافن)أحد ثالثة اختبارات تم تصميمها من قبل 

اعتمدت على مجموعة من المصفوفات والتي يمكنها أن تستخدم لقياس 
لعقلية. ويتألف اختبار أو لقياس الكفاءة ا ،السعة العقلية العامة
( مفردة مقسمة في خمس 60العادية من )  المصفوفات المتتابعة

( مفردة لكل مجموعة، وقد 12بواقع ) ،مجموعات )أ، ب، ج، د، ه(
حيث  ،من حيث الصعوبة في المجموعات اجً ُبني االختبار ليكون متدرّ 

يات و وتتدرج بعدها في مست ،المجموعة بعدد من المفردات السهلة أتبد
 ،سهلأة التي بعدها بمفردات ذات مستوى الصعوبة، ثم تبدأ المجموع

 (رافن)وتتدرج في مستوى صعوبتها وهكذا، وقد خضع اختبار 
، كما أجريت 1970للمصفوفات لمجموعة من التعديالت حتى عام 

ة بمؤشرات جودة عالي يوحظ ،عليه عدة دراسات لتقنينه في عدة دول
  .(3()6()7()8)من الثقافة امتحررً  ااختبارً  هكون

ن اختبارات أإلى Fajgelj ,Bala  &Katic, ((9 )(ويشير كيتك وفيجلج 
ما الختبارات التي تحظى بالثقة لمن ا ،للمصفوفات المتتابعة (رافن)
بارات في مقدمة االخت اتجعله ،تمتع به من مواصفات وخصائص مميزةت

وعدم  ،ث مدى القياسمن حي  العقلية التي ُيعتمد عليها في الذكاء،
إلى أن ما يميز  Qadi,S( ( 10)( قدي ويضيفا. تحيز مفرداتها ثقافيًّ 

للمصفوفات المتتابعة هو استخدامها لقياس: السعة  (رافن)اختبار 
لتي تعتمد وا ،والكفاءة العقلية ة والتي تعتمد على قوة االختبارالعقلي

 على زمن االختبار.
 للمصفوفات المتتابعة القدرة على التفكير (رافن)وتقيس اختبارات 

حيث  ،األولى )أ، ب، جـ( الحظة؛ خاصة في المجموعات الثالثوالم
تتطلب المفردات في هذه المجموعات عمليات التحليل والمقارنة 

نما تركز المفردات في المجموعتين )د، هـ( على عمليات يوالتماثل، ب
   التحليل المنطقي.

 (رافن)ـات على اختبار المصفوفات المتتابعة لوقد أجريت عدة دراس
هذه  ومن ،ألن االختبار غير متحيز للثقافة انظرً  ؛ي دول مختلفةف

 الدراسات: 
تقنين اختبار  :والتي كانت بعنوان ،(6)وشيلي دراسة محمود -

( سنة من 14-12على الفئة العمرية ) (رافنـ)المصفوفات المتتابعة ل
 ُطبق االختبار على عينة . حيثبمنطقة جازانميذ التعليم العام تال

، وتوصلت الدراسة إلى مؤشرات لميذ وتلميذة( ت1000مكونة من )
حيث تراوحت معامالت الصدق بين  ،جيدة لمعامالت صدق االختبار

( 0.87-0.83) (، وتراوحت قيم معامالت الثبات بين0.83 -0.72)
 .الّنظر إليهابتفسير الدرجات لمعايير العدد من ذلك وفًقا لو 
الخصائص السيكومترية الختبار " :بعنوان( 2)الحسن دراسة -

-9ية )على تالميذ الفئة العمر  (رافنـ)المصفوفات المتتابعة المعيارية ل
ا ( تلميذً 478( سنة، حيث ُطبق االختبار على عينة مكونة من )12

توصلت الدراسة إلى التحقق من ثبات االختبار و  وتلميذًة،
(، 0,83يث بلغ معامل الصدق المحكي مع اختبار توني )ح  وصدقه،

(، وتراوحت معامالت 0,71التحصيل األكاديمي ) ومع محكّ 
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(، 0,62– 0,11) ابعًض بعضها مع االرتباطات الداخلية بين الفقرات 
 0,30) ابعًض بعضها مع كما تراوحت معامالت االرتباط بين المحاور 

(، 0,87بطريقة اإلعادة )(، كذلك بلغ معامل ثبات االختبار 0,59-
(، ولم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق 0,90لفا لكرونباخ )أوبطريقة 

دالة في األداء على االختبار ترجع إلى متغيرات الجنس، بينما كانت 
 دالة على متغير العمر.

هدفت إلى تقنين اختبار التي  (11) والخضر ،عطاهلل ،البرصان دراسة -
( 14-6) األعمارالمصفوفات المتتابعة على عينة من األطفال في 

( 2045نت عينة الدراسة من )تكو وقد  .باليمن سنة في محافظة ذمار
صلت تو و وطالبًة من طلبة الحلقة األول من التعليم األساسي،  اطالبً 

ات وصلت بالدراسة إلى تمتع اختبار المصفوفات المتتابعة بمؤشرات ث
وأن  ،(0.89) ومعامالت صدق عالية وصلت إلى(، 0.84)إلى 

ح الفئات لاالختبار له قدرة عالية في تمايز الفئات العمرية المختلفة لصا
 العمرية األعلى.

التي هدفت إلى دراسة الخصائص السيكومترية  (3)دراسة يوسف -
االختبار  ُطبق، (جون رافنـ)الختبار المصفوفات المتتابعة المعيارية ل

 . وقدا وطالبًة من جامعة دمشق( طالبً 365على عينة مكون من )
توصلت الدراسة إلى الحصول على مؤشرات الصدق والثبات، حيث 

(، كما تم الحصول 0,52 – 0,43تراوحت معامالت الصدق بين )
حيث توصلت الدراسة إلى وجود  ،على تشبعات المفردات على العوامل

 – 0,41اوحت تشبعات المفردات عليهما بين )عاملين كامنين تر 
 (.0,93 -0,67(، كما تراوحت قيم معامل ثبات االختبار بين )0,99

التي هدفت إلجراء مقارنة في ذكاء  (12)(Grigoriev)دراسة جريفيو  -
اسة أظهرت نتائج الدر و  .واألوزبك في كازخستان ،والروس ،الكزخستان

 ت الثالث لصالح الطلبة من أصلإلى وجود فروق بين متوسطات الفئا
 الروسي، كما توصلت الدراسة إلى وجود ثالث عوامل كامنة لالختبار.

التي هدفت إلى بناء معايير دولية  Sbaibi((8)(دراسة صبايبي  -
للمصفوفات المتتابعة ألطفال المدارس المتوسطة،  (رافن)الختبار 

من طلبة  ا( طالبً 1117على عينة مكونة من ) حيث ُطبق االختبار
 . وقدمغربالمدراس المتوسطة في سيدي الكامل بشمال غرب ال

توصلت الدراسة إلى تمتع االختبار بدالالت صدق ثبات جيدة، كما 
لية المفردات من صعوبة وتمييز، عتوصلت الدراسة إلى مؤشرات فا

 ختبار.وبناء المعايير الالزمة لتفسير الدرجة على اال
دراسة بعنوان الخصائص السيكومترية  (13)كما أجرى إبراهيم وآخرون 

للمصفوفات المتتابعة المتقدم  (ريفن)والمعايير الخاصة الختبار 
المستمدة من طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلطنة 

 .طالبةً  ا( طالبً 2467على عينة مكونة من ) ُطبق االختبارو  .مانعُ 
(، 0,87بدرجة ثبات بلغت ) (رافن)راسة إلى تمتع اختبار توصلت الدو 

لغ متوسط (، بينما ب0,38وبلغ متوسط معامالت صعوبة المفردات )

وخلصت الدراسة إلى اشتقاق مجموعة من  .(0,34معامالت التمييز )
  المعايير التي تفسر األداء على االختبار.

هدفت إلى الكشف . التي Ijaz  &Nazir((14)(دراسة ناذير وليجاز -
عن الفروق الثقافية في الذكاء لدى طلبة المدارس باستخدام اختبار 

( 440ونت عينة الدراسة من )تك (. وقدرافنــ)المصفوفات المتتابعة ل
 أشارت نتائج الدراسة إلى أن أداءو  .من منطقة أبوت في باكستان اطالبً 

لدراسة نتائج االطالبات كان أفضل في الذكاء غير اللفظي، كما أشارت 
إلى وجود فروق في األداء على االختبار يرجع إلى متغير المنطقة 

  الحضر.لصالح  ،)الريف/ الحضر( :السكنية
التي هدفت الكشف عن الخصائص السيكومترية  (15)عطاهللا دراسة-

بق طُ  (. وقدراش)نموذج أالختبار المصفوفات المتتابعة باستخدام 
من طلبة كلية  ( طالب وطالبة4000على عينة مكونة من ) االختبار
توصلت الدراسة إلى أن و  .بجامعة اإلمام المهدي في السوداناآلداب 

اختبار المصفوفات تمتع بخصائص سيكومترية عالية من مؤشرات 
- 0.67الصدق والثبات، حيث تراوحت معامالت الثبات بين )

وتم اشتقاق  ،(0.77- 0.69ومعامالت الصدق بين ) ،(0.75
 ،المعايير المفسرة لألداء على االختبار، والمتمثلة في النسب التائية

   ونسب الذكاء االنحرافية.
حيث هدفت الدراسة إلى تقنين اختبار المصفوفات  (16)دراسة الحارثي-

وزارة التعليم ة التابعة لالمتتابعة المتقدم على عينة من طلبة كليات التربي
، من الطلبة( 801من ) ةبق االختبار على عينة مكونطُ  . وقدالعالي

حيث توصلت الدراسة إلى عدد من المؤشرات لمواصفات االختبار 
(، 0,78لفا بلغ )أيقة ومفرداته منها: أن معامل ثبات االختبار بطر 

(، 0,69المعدل التراكمي ) وبلغ معامل الصدق التالزمي مع محكّ 
 -0,11صعوبة تتراوح بين ) وحصلت مفردات االختبار على معامالت

(، كما 0,52- 0,18(، بينما تراوحت معامالت التمييز بين )0,92
خرجت الدراسة بمجموعة من المعايير الخاصة بتقدير األداء على 

 االختبار.

 مشكلة الدراسة:
من  ومقاييس نفسية وعقلية تحتاج إلى كثير   إن عملية تكييف اختبارات  

غير  ات أخرى الدقة والحذر؛ بحيث تصبح قابلة لالستخدام في بيئ
عادة ما نحتاج إلى الحصول على مؤشرات  بيئتها األصلية، لذا

إحصائية دقيقة تثبت جودة المقياس وصالحيته في االستخدام، 
ومستوى الثقة في البيانات التي يزودنا بها، والمعايير التي تفسر في 

 يتم الحصول عليها من خالل تطبيق المقياس على ضوئها النتائج التي
  األفراد.

عرضت في مقدمة الدراسة ستُ أشارت الدراسات السابقة التي ا  وقد 
 ،(رافنـ)ل تبار المصفوفات المتتابعة العاديإلى إن اخ ،وإطارها النظري 

 هتمتع بمواصفات سيكومترية جيدة، واشتقت معايير لتفسير الدرجة علي
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ن االختبار يتمتع بدرجة عالية من ألة حول العالم، و في أكثر من دو 
 رثين؛ الحايلسلطنة قدمت دراسات إبراهيم وآخر ا، وفي االثقة دوليًّ 

صالحيته لالستخدام في البيئة حول جودة االختبار و  مؤشرات   (13()16)
 اللمن خير الالزمة لتفسير األداء عليه، واشتقاق المعاي ،مانيةالعُ 

سة اقريبة من عينة الدراسة الحالية، غير أن هذه الدر عينات مماثلة أو 
كون  ؛من حيث حدود العينة، (13)نيتختلف عن دراسة إبراهيم وآخر 

عينة الدراسة الحالية ُحددت لطلبة كليات العلوم التطبيقية، كما أن 
على إجرائها أكثر  قديمة إلى حد ما، حيث مرّ  ُتعدّ  (16)دراسة الحارثي

عن الخصائص جاءت هذه الدراسة للكشف  لذا. ( عاًما16)من 
لعادي لدى ا للمصفوفات المتتابعة (رافن)الختبار  السيكومترية العاملية

   مان.عينة من طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة عُ 

 (نراف)أن اختبار  ،عرض السابق للدراسات السابقةالويتضح من 
وعة، وأن ية متعددة ومتندراسات دول جريت عليهللمصفوفات المتتابعة أُ 

نتائج هذه الدراسات  أشارت إلى وجود مؤشرات عالية تشير إلى جودة 
 ،والصدق العاملي ،من حيث معامالت الثبات والصدق ،االختبار

قة كما يتضح من الدراسات الساب. هاوتمييز  ومؤشرات صعوبة الفقرات
من  دمان بهدف تقنين االختبار أو التأكالتي أجريت في سلطنة عُ 

وقد  ،ما ابأن هذه الدراسات كانت قديمة نوعً  ،خصائصه السيكومترية
عليها فترة زمنية، لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف التحقق من  تمرّ 

لتحقق وبهدف ا ،الخصائص السيكومترية لالختبار على طلبة الجامعة
 لية جودة البدائل الخاطئة لكل مفردة. عمن فا

إن ف ،والنماذج واألدبيات ذات الصلةومن خالل استعراض النظريات 
س اآلتي: ما الخصائص مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئي

فوفات للمص (رافن)العاملية التي يتمتع بها اختبار  السيكومترية
المتتابعة العادي على عينة من طلبة كليات العلوم التطبيقية بسلطنة 

  مان؟عُ 

 سئلة الدراسة:أ
 الرئيس يمكن اشتقاق األسئلة الفرعية اآلتية:من خالل السؤال 

ليها من خالل التحليل العاملي إما العوامل التي يمكن التوصل  -
بتطبيقه  ،(رافنـ)االستكشافي الختبار المصفوفات المتتابعة العادي ل
 على عينة من طلبة كليات العلوم التطبيقية بالسلطنة؟

تبار تي يتم استخرجها الخما مؤشرات التحليل العاملي التوكيدي ال -
لتي كد جودة العوامل االتي تؤ  (،رافنـ)المصفوفات المتتابعة العادي ل

 ليها؟إتم التوصل 

ما مؤشرات الصدق والثبات التي يتمتع بها اختبار المصفوفات  -
بتطبيقه على عينة من طلبة كليات العلوم  (رافنـ)المتتابعة العادي ل

  التطبيقية بالسلطنة؟

لية البدائل عمؤشرات معامالت الصعوبة والتمييز، وما فاما  -
 (،رافنـ)اختبار المصفوفات المتتابعة العادي لالخاطئة لمفردات 

 بتطبيقه على عينة من طلبة كليات العلوم التطبيقية بالسلطنة؟

 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في استقصاء مؤشرات الخصائص السيكومترية 
للمصفوفات المتتابعة العادي لدى طلبة كليات العلوم  (رافن)الختبار 

ا لما يتمتع به االختبار من شهرة عالمية، التطبيقية بالسلطنة، نظرً 
ومستوى عال  من الموثوقية، وبالرغم من إنه سبقت دراسة الخصائص 

إال  ،(13() 16)مانية قبل عدة سنواتالسيكومترية لالختبار على البيئة العُ 
ا من تغير وما نتج عنه ،دم في الثورة المعرفية والتكنولوجيةنه مع التقأ

عمل من الضروري ال، كان في معدل النمو المعرفي والعقلي لدى الطلبة
من هنا  .(9)على تحديث عملية التأكد من الخصائص السيكومترية

جاءت هذه الدراسة للتأكد من الخصائص السيكومترية لالختبار، 
    كومترية.والتأكد من خصائصه السي

 حدود الدراسة:

 تحد الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:
  الحدود الزمانية: أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من

 م.2019/2020العام األكاديمي 
 كلية و  ،الحدود المكانية: أجريت الدراسة في كليات العلوم التطبيقية

( كليات، وهي تتبع وزارة التعليم العالي 6التربية بالرستاق، وعددها )
 ( محافظات مختلفة.6في ) وتتوّزعبالسلطنة، 

  بية وكلية التر الحدود البشرية: طلبة كليات العلوم التطبيقية
م، من 2019/2020ن في العام األكاديمي و بالرستاق، والمسجل

 الدراسية.مختلف التخصصات والسنوات 
  الحدود الموضوعية: تتحدد نتائج الدراسة بالبيانات التي زودنا بها

  للمصفوفات المتتابعة العادي. (رافن)اختبار 

 مصطلحات الدراسة:
الخصائص السيكومترية: هي مجموعة من المؤشرات التي تشير إلى 

ا من خالل معادالت حصائيًّ ، ويتم التحقق منها إجودة االختبار
 به،اومعامالت صو  ه،وصدقخاصة بإجراءات ثبات االختبار إحصائية 

 . (2)وإجراءات التحليل العاملي ،وتمييز المفردات
ون من عبارة عن اختبار يتكوهو للمصفوفات المتتابعة:  (رافن)اختبار 

ل كل مفردة تمثّ  -مفردة  (60)مجموعة من المفردات المتتابعة عددها 
( مفردة. 12فئة مكونة من )مصفوفة مقسمة على خمس فئات، كل 

ا من حيث مستويات الصعوبة، حيث تبدأ كل تترتب المفردات تدرجيًّ 
  .(13()7)ثم تتدرج في مستوى الصعوبة ،فئة بعدد من المفردات السهلة
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 منهجية الدراسة:
  المنهج:

مع جعملّيات ا لمناسبته نظرً  ؛استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
  مثل هذا النوع من الدراسات.ل هاوتفسير  هاوتحليلالبيانات 

 مجتمع الدراسة: 

وكلية  ،تكون مجتمع الدراسة من طلبة كليات العلوم التطبيقية
م، 2019/2020في العام األكاديمي والمسجلين  ،التربية بالرستاق

ا طالبً ( 5683)البالغ عددهم الدراسة  الُمنتظمون على مقاعد
  .لبةاط( 3721)و ،اطالبً  (1962)وطالبة، منهم 

 عينة الدراسة: 
من ( 502) بحتة مكونة من بسيطة ختيرت عينة بطريقة عشوائيةا  

ا يمثلون طالبً  156، منهم (%0,09) ، وتمثل العينة ما نسبتهالطلبة
، وُطبق االختبار (%68,9) طالبة يمثلن نسبة 346، (%31,1)نسبة 

، (Google Drive) (جوجل درايف)ا عن طريق خاصية لكترونيًّ إ
  والجدول اآلتي يوضح عينة الدراسة.

 ( يوضح عينة الدراسة1رقم )ال ذو  جدول ال

 املجموع إناث ذكور  النوع      السنة 

 26 18 8 السنة التأسيسية

 62 41 21 السنة األولى

 71 40 31 السنة الثانية

 103 70 33 السنة الثالثة

 240 177 63 السنة الرابعة

 502 346 156 املجموع

  أداة الدارسة:
للمصفوفات المتتابعة العادي، وهو  (رافن)استخدمت الدراسة اختبار 

عبارة عن اختبار يتكون من مجموعة من المفردات المتتابعة عددها 
تمثل كل مفردة مصفوفة مقسمة على خمس فئات، كل  ،ةمفرد (60)

ويات تا من حيث مس( مفردة. تترتب المفردات تدرجيًّ 12فئة مكونة من )
درج في ثم تت ،الصعوبة، حيث تبدأ كل فئة بعدد من المفردات السهلة

لى ا لمفتاح التصحيح، عح االختبار وفقً ُصحّ وقد مستوى الصعوبة. 
( في حالة اإلجابة الصحيحة، وخصم 1أساس إعطاء الدرجة كاملة )

الدرجة في حالة اإلجابة الخاطئة، ثم يتم جمع الدرجة الكلية لكل فئة، 
 رجة الكلية لالختبار.والد

 ثباث االختبار:
 ،العادي أو استخدمته (رافن)أشارت الدراسات التي قننت اختبار     

إلى تمتع االختبار بدرجة عالية من مؤشرات الثبات، حيث تراوحت قيم 
(، 0,94 – 0.57معامالت الثبات بطريقة إعادة االختبار بين )

 0,51زئة النصفية بين ) وتراوحت قيم معامالت الثبات بطريقة التج
(، فيما تراوحت قيم معامالت الثبات بطريقة الفا لكرونباخ بين 0,93 –

 االختبار على ُطّبقوفي الدراسة الحالية   ،(6()3()7()8)(0,98 – 0,74)
ا وطالبة، وُحسب الثبات بطريقة طالبً  (30)عينة استطالعية مكون من 

وهو معامل جيد  ،(0.89)لفا أوكانت قيمة معامل  ،لفا لكرونباخأ
 ألغراض الدراسة.

 صدق االختبار:
أشارت الدراسات التي قننت اختبار رافن أو استخدمته إلى تمتع  

االختبار بدرجة عالية من مؤشرات الصدق، حيث ُحسب الصدق 
 (سلروك)واختبارات آخرى مثل مقياس  ،(رافن)التالزمي بين اختبار 

، (فدانجو ـ)واختبار رسم الرجل ل(، WISC) األطفال لقياس ذكاء
 (الجشتلط)، واختبار للذكاء (توني)، واختبار (ستانفورد بينه)واختبار 

وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين اختبار رافن  .دراك الحركيلإل
 – 0.61)  وتلك االختبارات بين ،للمصفوفات المتتابعة العادي

لتي الفئة االمفردات و يم الصدق البنائي بين (، كما تراوحت ق0,70
(، فيما تراوحت قيم الصدق التمييزي 0,97 – 0,83بين )   تنتمي اليها

 – 0,31بين المفردة الدرجة الكلية على االختبار بين )
وفي الدراسة الحالية ُعرض االختبار على ثالث  ،(6()3()7()8)(0,63

فق على تُ مختصين من قسم الدراسات التربوية بكلية التربية بالرستاق، وا  
 اتلدراسا إليها لما أشارت صالحية استخدام المقياس بدون تعديل؛ نظرً 

 كما ُحسبت معامالت مؤشرات جودة االختبار وصالحيته. السابقة من
دل والمع ،االرتباط بين نتائج االختبار في العينة االستطالعية

( وهي قيمة جيدة، كما 0,51وكانت قيمة معامل االرتباط ) ،التراكمي
ُحسب معامل االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية على الفئة وتراوحت 

(، كذلك ُحسبت قيم معامالت 0,73 – 0,47معامالت االرتباط بين )
 -زي الصدق التميي–مفردة والدرجة الكلية لالختبار االرتباط بين ال

وهي في  ،(0,83 – 0,15تباط بين )وتراوحت قيم معامالت االر 
 جيدة كمؤشرات على جودة االختبار. المجمل معامالت

  إجراءات الدارسة:
األدبيات والدراسات السابقة حول تقنين اختبار المصفوفات  مراجعة -

 أو الخصائص السيكومترية لالختبار. (،رافنـ)المتتابعة العادي ل
عرض االختبار على المختصين في قسم الدراسات التربوية بكلية  -

جراء لى استخدام االختبار بدون إتم االتفاق عالتربية بالرستاق، حيث 
 ي تعديل.أ

ا طالبً  (30)تجريب االختبار على عينة استطالعية مكونة من  -
 ختيروا عشوائًيا.وطالبة، ا  

ووضوح  ،التحقق من مناسبة الزمن الالزم إلجراء االختبار -
 وأي تحديات تواجه عملية تطبيق االختبار.  ،التعليمات

ي جرى التبناء على العينة  ،هوثباتاالختبار صدق  حساب مؤشرات -
 ا وطالبة. طالبً ( 30، والمكّونة من )عليهاالتطبيق 
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من  (502) بلغ قوامهاوالتي  ،تطبيق االختبار على العينة الرئيسة -
 .كال الجنسينمن  الطلبة

 .التأكد من اكتمال إجابات الطلبة لجميع مفردات االختبار -
 ؛ (AMOS)وبرنامج  (،(SPSSإدخال البيانات في برنامج  -    

 ا.مالتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي والمؤشرات المرتبطة به إلجراء
 واستخراج النتائج. ،تحليل البيانات التي تم جمعها -  

 األساليب اإلحصائية:
 استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:

 االستكشافي بطريقة األرجحية العظمى.التحليل العاملي  •
 التحليل العاملي التوكيدي. •
 وفعالية البدائل الخاطئة. ،معامالت الصعوبة والتمييز •
 معامالت االرتباط لحساب معامالت الصدق والثبات. •

 نتائج الدراسة:
 :وفًقا لآلتي يتم عرض النتائج بناء على أسئلة الدراسةس
ما العوامل التي يمكن على: " نّص  يوالذخص السؤال األول فيما ي -

ليها من خالل التحليل العاملي االستكشافي الختبار إالتوصل 
بة بتطبيقه على عينة من طل (رافنـ)المصفوفات المتتابعة العادي ل

كليات العلوم التطبيقية بالسلطنة؟" والذي ُأجيب عنه باستخدام التحليل 
لى العوامل الكامنة التي تتشبع إللتعرف  ؛(EFAالعاملي االستكشافي )

عليها عبارات االختبار، حيث استخدمت طريقة األرجحية العظمى 
(Maximum Likelihood) وتحديد العوامل التي تزيد جذورها ،

(، وعمل تدوير متعامد بطريقة Eigenvalues>1الكامنة عن )
(Varimax) مع إظهار المفردات التي تزيد نسبة تشبعها على العامل ،

 وكانت نتائج التحليل العاملي كاآلتي: ،18،19 0,30عن 
 ،العينة إلجراء التحليل العاملي لكفاية (MSA)ومؤشر  (،KMO)مؤشر 

) ;Byrne، (تيغزة) ،(0,80ب أن تكون قيمتها أعلى من )والتي يج
)Suhr(19()18()17)،  حيث كانت قيمة)KMO  &MSA(  تساوي

(، وهو 0,001ونسبة داللة )( 1770( عند درجات حرية )0,924)
 ا يشير إلى كفاية العينة وجودتها للتحليل اإلحصائي.معامل ممتاز جدًّ 

العوامل المفسرة والجذور الكامنة: أسفرت نتائج التحليل العامل 
وجود خمسة عوامل كامنة تتشبع عليها  فيعن التحقق  ،االستكشافي

(، 14,1األول )حيث كان الجذر الكامن للعامل مفردات االختبار، 
 :( مفردة وهي12(، وقد تشبعت عليه )%22,4ويفسر نسبة قدرها )

(Q9, Q6, Q5, Q3, Q10, Q8, Q7, Q2, Q1, Q11, Q4, 
Q12)،  وكانت نسب تشبعات المفردات على العامل تتراوح بين

 ،(4,2(. فيما كانت قيمة الجذر الكامن للعامل الثاني )0,30 -0,72)
( مفردة 12(، وقد تشبعت عليه )%6قدرها ) ويفسر نسبة من التباين

 ,Q15, Q13, Q14, Q17, Q16, Q21, Q19, Q22) :وهي
Q18, Q20 Q23, Q24 ؛ وتراوحت نسب تشبعات المفردات على)

الكامن للعامل الثالث  (. وكانت قيمة الجذر0,34 -0,81العامل بين )
( 12ه )(، وقد تشبعت علي%2,6ويفسر نسبة من التباين قدرها ) ،(2,1)

 ,Q25, Q28, Q33, Q31, Q29, Q34, Q32) :مفردة وهي
Q27, Q35, Q30, Q26, Q36)،  وكانت نسب تشبعات المفردات

(. وكانت قيمة الجذر الكامن 0,30 -0,67على العامل تتراوح بين )
(، وقد %1,7ويفسر نسبة من التباين قدرها ) ،(1,7للعامل الرابع )
 ,Q41, Q40, Q37, Q42, Q38) :( مفردة وهي12تشبعت عليه )

Q39, Q44, Q46, Q43, Q45, Q48, Q47)،  وكانت نسب
(. وكانت 0,30 -0,70تشبعات المفردات على العامل تتراوح بين )

ويفسر نسبة من التباين  ،(1,5قيمة الجذر الكامن للعامل الخامس )
 ,Q53, Q54) :( مفردة وهي12(، وقد تشبعت عليه )%1,5قدرها )

Q52, Q56, Q51, Q50, Q58, Q57, Q55, Q49, Q59, 
Q60)،  وكانت نسب تشبعات المفردات على العامل تتراوح بين

دات التي تشبعت على أكثر (. كذلك توجد بعض المفر 0,30 -0,67)
رقم ذو الا، والجدول على العامل األعلى تشبعً  والتي صنفت ،من عامل

 تشبعات العبارات على العاملين: انيوضح ،(1رقم )ال ذو والشكل ،(2)
 (Varimax)( يوضح تشبعات املفردات على العوامل بعد عمل تدوير متعامد بطريقة 2رقم )ال ذو  جدول ال

 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول

المفردة
التشبع  
المفردة 
التشبع  

المفردة 
التشبع  

المفردة 
التشبع  

المفردة 
التشبع  

 

Q9 0.72 Q15 0.81 Q25 0.70 Q41 0.70 Q53 0.67 

Q6 0.69 Q13 0.70 Q28 0.59 Q40 0.66 Q54 0.59 

Q5 0.64 Q14 0.58 Q33 0.43 Q37 0.59 Q52 0.57 

Q3 0.58 Q17 0.57 Q31 0.42 Q42 0.58 Q56 0.53 

Q10 0.57 Q16 0.56 Q29 0.41 Q38 0.58 Q51 0.52 

Q8 0.55 Q21 0.47 Q34 0.40 Q39 0.54 Q50 0.51 

Q7 0.52 Q19 0.45 Q32 0.35 Q44 0.47 Q58 0.49 
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Q2 0.52 Q22 0.44 Q27 0.34 Q46 0.45 Q57 0.43 

Q1 0.52 Q18 0.42 Q35 0.32 Q43 0.44 Q55 0.42 

Q11 0.32 Q20 0.40 Q30 0.31 Q45 0.44 Q49 0.37 

Q4 0.30 Q23 0.40 Q26 0.30 Q48 0.30 Q59 0.30 

Q12 0.30 Q24 0.34 Q36 0.30 Q47 0.30 Q60 0.30 

 

 Eigenvalue  >1( يوضح العوامل التي كانت قيمية الجذر الكامن 1رقم )ذو الشكل ال

يل التحلما مؤشرات على: " خص السؤال الثاني الذي نّص أما فيما ي -
العاملي التوكيدي التي يتم استخرجها الختبار المصفوفات المتتابعة 

والتي تؤكد جودة العوامل التي تم التوصل اليها؟"  (،رافنـ)العادي ل
لإلجابة عنه فقد ُحسبت مؤشرات جودة المطابقة الالزمة للتأكد من جود 

 نموذج، وتم التوصل إلى النتائج اآلتية:مطابقة األ

البداية تم حساب مؤشرات جودة المطابقة للعوامل الخمسة في 
المستخرجة من التحليل العاملي االستكشافي، غير أن نتائج التحليل 

" أشارت إلى وجود قدر (Model Fit)نموذج العاملي التوكيدي "جودة األ
لى م الخطأ يشير إمن الخطأ في القياس في بعض المفردات، ومقدار قي

ن ا ألونظرً  ،وجود قدر من المشاركة في القياس :األول :أحد احتمالين
ال فإن االحتم ، لذايهمانفس العامل أو البعد ضمنالمفردات ال تندرج 

وهو وجود عامل عام يشترك مع جميع  ،الثاني قد يكون هو األرجح
وفات ا ألن اختبار المصفنموذج، ونظرً العوامل الفرعية األخرى ويفسر األ

الذكاء،  في (سبيرمان)اعتمد في بنائه على نظرية  (رافنـ)المتتابعة ل
فقد تم ترجيح هذا  لذا ،ةوالتي تفترض وجود عامل عام وعوامل خاص

لعام، ة العامل ايوُعمل التحليل العاملي التوكيدي على فرض ،االحتمال
   .(9)والعوامل الفرعية الخاصة

الذي يفسر نموذج ( لألCFAأشارت نتائج التحليل العاملي التوكيدي )
دم خستُ ودة مطابقة، حيث ا  هذه العوامل إلى قيم عالية من مؤشرات ج

من الطلبة ( 502على العينة اإلجمالية المكونة من ) (AMOS)برنامج 
وُرسمت العوامل المستخرجة من نتائج التحليل العاملي  ،من كال الجنسين

يها لاالستكشافي كمؤشرات كامنة، ثم ُحددت المفردات التي تشبعت ع
فة في  العوامل كمؤشرات مشاهدة، ثم ُسميت أي مؤشرات غير معر 

والتي في مجملها مؤشرات أخطاء القياس، ثم ُحسبت نتائج  ،نموذجاأل

 نموذج، وبناء علىالتحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية لأل
 :ةاآلتي النتائجالمدخالت ُتوصل إلى 

كانت  )κ2( التوكيدي إلى أن قيمةأشارت نتائج التحليل العاملي 
وهي قيمة دالة عند مستوى  ،(1702( عند درجات حرية )3902,6)

( كانت k2/df<5تربيع المعيارية ) (كاي)(، كما أن قيمة 0,05من )
وهي قيمة جيدة تدل على جودة  (، k2/df =4.3< ,5( )2,3قيمتها )

والذي  ،(GFI)نموذج، كما كانت قيمة مؤشر حسن المطابقة مطابقة األ
(، وكانت 0,89نموذج تفسيره )يقيس مقدار التباين الذي يستطيع األ

(، وكال المؤشرين 0,86) (AGFI)قيمة مؤشر حسن المطابقة المعدل 
نموذج. ا لجودة مطابقة األ(، وهي قيم جيدة جدًّ 1تقترب قيمتهما من )

 فقد كانت (RMA)أما قيم مؤشرات الجذر التربيعي لمتوسط االقتراب 
(، فيما كانت قيمة الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 0,009)

(RMSEA) (0,051)،  ًّنموذجا لألوهي قيم تشير إلى جودة عالية جد .
كانت (، كذلك 0,89) (NFI) انت قيمة مؤشر المطابقة المعياري وك

تاكر )(، وكانت قيمة مؤشر 0,90) (CFI) قيمة مؤشر المطابقة المقارن 
 (، أما مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي0,96) (TLI) (لويس

(RMR) ( والجدول 0,048فكانت قيميته ،)( يوضح 3رقم )اآلتي ذو ال
دة حتى تشير إلى جو  هتكون عليوالمدى المفترض أن  ،قيم المؤشرات

  .(17()18()19)نموذجمطابقة األ

 ( يوضح قيم املؤشرات واملدى املفترض3رقم )ذو الجدول ال

 المدى القيمة المؤشر

GFI 0,89 0 – 1 

AGFI 0,86 0 -1 

RMR 0,009 0 - 0,08 

RMSEA 0,05 0 - 0,08 

NFI 0,89 0 -1 

CFI 0,90 0 -1 

TLI 0,96 >0,90 

RMR 0,009 <0,05 

( أن قيم هذه المؤشرات جميعها تعد 3رقم )ذي اليالحظ من الجدول 
نموذج، أي وتشير إلى جودة مطابقة األ ،(1ا تقترب من )قيمة جيدة جدًّ 

ين نموذج المفترض وبين مؤشرات تباأنه ال فرق بين مؤشرات تباين األ
 العينة.

ما مؤشرات الصدق " :فيما يخص السؤال الثالث الذي نص على -
 (رافن)ـوالثبات التي يتمتع بها اختبار المصفوفات المتتابعة العادي ل

 .ات العلوم التطبيقية بالسلطنة؟"بتطبيقه على عينة من طلبة كلي



  2022-األول العدد –و العشرون  الثانيالمجلد -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

9 

ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت معامالت الصدق التقاربي والتمايزي 
والثبات المركب لنتائج التحليل العاملي التوكيدي، وكانت النتائج كما 

 يلخصها الجدول اآلتي:

( يوضح قيم مؤشرات الصدق التقاربي والتمايزي وقيم 4رقم )ذو الجدول ال

 الثبات

الثبات  العامل
 المركب

)CR( 

الصدق 
التقاربي 

)AVE( 

الصدق  
 التمايزي 

)MSV) 

قيم الثبات 
العظمى 

MaxR (H) 

G 
Factor 

0,92 0,70  0 0,96 

: يعتمد هذا المؤشر على قيم الدرجات  (CR) المركبمؤشرات الثبات 
وقيم التباين المشترك، ويالحظ من الجدول  ،)λ(المعيارية للتشبعات 

 (Gللعامل العام (CR) ( أن مؤشر قيمة الثبات المركب4) رقمذي ال
Factor( ( 0.92كانت ،)وهي تشير إلى قيمة مرتفعة للثبات)20(. 

لفا ألة بيانات الذي ُحسب بطريقة معادهذه القيمة بقيم الثبات لل ةوبمقارن
ل ه القيم كما يوضحها الجدو لكرونباخ للعينة اإلجمالية، حيث كانت هذ

ن قيمة الثبات المحسوبة ( أ5)ذي الرقم ويالحظ من الجدول التالي ، 
مطابقة لقيمة الثبات المحسوبة من التحليل  ،لفا لكرونباخأبمعادلة 

العاملي التوكيدي، وهذا يعدم أن االختبار يتصف بدرجة عالية من 
 المطابقة لقيم الثبات.

م يمؤشرات الصدق التقاربي والتمايزي: تعتمد هذه المؤشرات على ق
رقم و الذالدرجات المعيارية للتشبعات وقيم التباين. حيث يشير الجدول 

العام للعامل  (AVE) إلى أن مؤشر قيم الصدق التقاربي ( السابق4)
G) (Factor ( وهي قيمة تشير 0.70كانت ،) ا جدًّ  معامل عال  إلى

أقل من قيم  (AVE) ن هذه القيمن تكوّ إللصدق التقاربي، حيث يجب 
إلى أن  (4)ذو الرقم كذلك يشير الجدول  .)CR( )20(الثبات المركب 

كانت  G) (Factor للعامل العام (MSV) مؤشر قيم الصدق التمايزي 
ن ألمعامل الصدق التمايزي، حيث يجب ا (، وهي قيمة ممتازة جدًّ 0.0)

وأقل من قيمة الصدق التقاربي  ،مقاربة للصفر )MSV( تكون قيمة
)AVE( )20(. 

 لفا لكرونباخأرات قيم الثبات املحسوبة بطريقة ( يوضح مؤش5رقم )ال ذو  جدول ال

  قيمة الثبات  العامل

Factor1 0,77 

Factor2 0.76 

Factor3 0,68 

Factor4 0.81 

Factor5 0.80 

 0.92 المقياس ككل

ما مؤشرات معامالت " :يخص السؤال الرابع الذي نص على فيما -
ر اختبافعالية البدائل الخاطئة لمفردات الصعوبة والتمييز، وما 

ليات ة كبتطبيقه على عينة من طلب (رافنـ)المصفوفات المتتابعة العادي ل
ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت معامالت  ."العلوم التطبيقية بالسلطنة؟

لعليا قة المجموعات االصعوبة والتمييز وفعالية البدائل الخاطئة بطري
 :انوالدنيا، وكانت النتائج كما يلخصها الجدول والشكل اآلتي

 ( يوضح قيم معامالت الصعوبة والتمييز وفعالية البدائل6رقم )ذو الجدول ال

 خصائص المفردات وفعالية بدائلها

  

المفردة
الصعوبة 

 

التمييز
 

البديل
البديل 1
البديل 2
البديل 3
البديل 4
البديل 5
البديل 6
البديل 7
8 

Q1 0.93 0.24 0 -0.08 0  0 0.02 

  

Q2 0.94 0.25 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02  -0.02 

  

Q3 0.94 0.23  -0.02 -0.04 -0.02 0 -0.02 

  

Q4 0.98 0.13 0  0 -0.03 0 0 

  

Q5 0.96 0.21 -0.02 0 0 -0.02 -0.02  

  

Q6 0.97 0.19 -0.01 -0.02  -0.02 -0.01 -0.01 

  

Q7 0.96 0.19 0 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01  

  

Q8 0.94 0.22 -0.02  0 -0.02 -0.01 -0.03 

  

Q9 0.96 0.22  -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 

  

Q10 0.93 0.25 -0.01 0  -0.02 -0.03 -0.04 

  

Q11 0.85 0.39 -0.01 -0.08 -0.02  -0.04 -0.04 

  

Q12 0.69 0.4 -0.07 -0.01 -0.03 -0.03  -0.12 

  

Q13 0.97 0.18 -0.01  0 -0.02 -0.02 0 

  

Q14 0.94 0.24 -0.04 -0.03 -0.02 0 -0.02  

  

Q15 0.96 0.21  -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 

  

Q16 0.96 0.2 -0.01  -0.01 -0.04 -0.01 -0.02 
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Q17 0.96 0.2  0 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 

  

Q18 0.91 0.27 -0.02 -0.02  -0.04 -0.02 -0.03 

  

Q19 0.96 0.14 0.03  -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 

  

Q20 0.84 0.4 -0.03 -0.03 -0.02 -0.09 -0.1  

  

Q21 0.86 0.36 -0.1 -0.03 -0.03  -0.06 -0.04 

  

Q22 0.93 0.23 -0.01 -0.03  -0.03 -0.03 -0.03 

  

Q23 0.83 0.35 -0.02 -0.03 -0.03  -0.05 -0.08 

  

Q24 0.67 0.56 -0.05 -0.09 -0.07 -0.05  -0.15 

  

Q25 
0.93 0.25 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 

-
0.01  

Q26 
0.96 0.2 -0.06 -0.03  -0.02 -0.02 -0.02 

-
0.02 -0.03 

Q27 
0.9 0.32 -0.03 -0.02  -0.04 -0.03 -0.03 

-
0.02 -0.03 

Q28 0.94 0.23 0 -0.04 -0.02 -0.03 0 -0.02 0  

Q29 0.85 0.4 -0.02 -0.02 -0.04 -0.09 -0.02 -0.03  -0.05 

Q30 0.67 0.55 -0.07 -0.14 -0.06  -0.06 -0.03 0 -0.03 

Q31 
0.89 0.32 -0.04 -0.01 -0.05 -0.03  -0.02 

-
0.01 -0.03 

Q32 
0.65 0.58  -0.07 -0.03 -0.1 -0.05 -0.09 

-
0.07 -0.01 

Q33 0.82 0.37 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06  -0.02 

Q34 
0.6 0.6 -0.05 -0.04 -0.01 -0.07 -0.03  

-
0.01 -0.17 

Q35 
0.55 0.55  -0.04 -0.05 -0.07 -0.12 -0.06 

-
0.04 -0.06 

Q36 
0.19 -0.01 -0.03  -0.02 -0.16 -0.04 -0.05 

-
0.04 -0.05 

Q37 
0.9 0.3 -0.02 -0.07  -0.28 -0.06 -0.02 

-
0.02 -0.04 

Q38 
0.9 0.3 -0.01 -0.01 -0.04  -0.05 -0.02 

-
0.03 -0.02 

Q39 0.89 0.28 -0.02 -0.03  -0.06 -0.02 -0.01 0 -0.02 

Q40 0.36 0.35 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03  -0.02 

Q41 
0.44 0.49 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 

-
0.01  

Q42 
0.83 0.41 -0.03 -0.05 -0.08 -0.04 -0.02  

-
0.05 -0.02 

Q43 
0.8 0.48 -0.03 -0.07 -0.02 -0.07  -0.02 

-
0.05 -0.08 

Q44 
0.8 0.47 -0.08 -0.05 -0.06  -0.05 -0.03 

-
0.04 -0.02 

Q45 
0.77 0.51  -0.05 -0.1 -0.07 -0.04 -0.06 

-
0.01 -0.03 

Q46 
0.72 0.58 -0.07  -0.04 -0.05 -0.12 -0.05 

-
0.03 -0.06 

Q47 
0.39 0.39 -0.02 0.08 0.01 -0.02  -0.06 

-
0.11 -0.04 

Q48 
0.23 0.16 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 0 0.24 

-
0.05  

Q49 0.77 0.49 -0.05 -0.02 -0.08 -0.08 -0.07 -0.03  -0.04 

Q50 
0.68 0.67 -0.16 -0.02 -0.15 -0.06 -0.07  

-
0.03 -0.03 

Q51 
0.7 0.66 -0.04 -0.12 -0.06 -0.07 -0.07 -0.12 

-
0.03  

Q52 
0.65 0.7 -0.05  -0.15 -0.12 -0.05 -0.05 

-
0.07 -0.06 

Q53 
0.65 0.76  -0.07 -0.07 -0.11 -0.08 -0.06 

-
0.17 -0.02 

Q54 
0.64 0.65 -0.05 -0.05 -0.07 -0.15  -0.05 

-
0.08 -0.05 
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Q55 
0.5 0.53  -0.07 -0.02 -0.07 0 -0.04 

-
0.06 -0.07 

Q56 
0.5 0.67 -0.11 -0.1 -0.01 -0.05 -0.1  

-
0.04 -0.06 

Q57 
0.49 0.54 0.04 -0.06  -0.12 -0.06 -0.04 

-
0.08 -0.06 

Q58 
0.33 0.53 -0.07  0.02 -0.08 -0.08 0.01 

-
0.12 -0.05 

Q59 0.04 0.03 0.05  -0.01 0.14 -0.02 0.01 0.02 -0.07 

Q60 0.24 0.27 0 0.16 -0.08 -0.05  -0.05 -0.1 -0.01 

 

 

 ( توزيع قيم معامالت الصعوبة والتمييز3رقم )ذو الالشكل 

 

 ( يوضح خصائص قيم معامالت الصعوبة والتمييز7رقم )ذو الجدول ال

 خصائص معامالت الصعوية والتمييز

Index Mean Median Mode SD 

 

Range Mini Max 

Difficulty 0,75 0,84 0,96 0,23 
 

0,94 0,04 0,98 

Discrimination 

0,37 0,35 0,20 0,17 
 

0,73 0.03 0,76 

ذي والشكل  ،(7رقم )ال ذي والجدول ،(6رقم )ذي الويالحظ من الجدول 
 (Difficulty Item Index)أن قيم معامالت الصعوبة  ،(3رقم )ال

وبمتوسط  ،(0,98 – 0,04العادي تتراوح بين ) (رافن)لمفردات اختبار 
 ،(0,23وانحراف معياري ) ،(0,96ومنوال ) ،(0,84ووسيط ) ،(0,75)

 ا(، كما يالحظ من قيم معامالت الصعوبة أنها تتوزع توزيعً 0,94ومدى )
 Discrimination Item)ا. ويالحظ أن قيم معامالت التمييز اعتداليًّ 

Index)  (0,76 – 0,03العادي تتراوح بين ) (رافن)لمفردات اختبار، 
وانحراف معياري  ،(0,20ومنوال ) ،(0,35ووسيط ) ،(0,37بمتوسط )

(، ويالحظ من قيم معامالت التمييز أنها تتوزع 0,73ومدى ) ،(0,17)
( أن قيم مؤشرات 6رقم )ذي الكما يالحظ من الجدول  ا.ا اعتداليًّ توزيعً 

أغلب إّن ، حيث (0,20- - 0,1فعالية البدائل الخاطئة تتراوح بين )
البدائل الخاطئة ذات قيم سالبة تشير إلى فعالية البدائل الخاطئة في 

  .(21()22)التقليل من أثر التخمين

 مناقشة النتائج:
 (60) وعددها يتضح أن المفرداتمن خالل استعراض نتائج الدراسة، 

ت في قد تشبع ،للمصفوفات المتتابعة العادي (رافن)الختبار  مفردة

خمسة عوامل فرعية وعامل عام واحد، حيث كان الجذر الكامن لهذه 
(، وهي القيمة المحددة لمعيار التحليل 1العوامل أعلى من الواحد )

نسبة التباين الكلي (، وكانت Byrne,2010) (18)العاملي االستكشافي
 (%34,3ساوي )تالكامنة للعوامل الخمسة الفرعية تفسرها الجذور  تيال

وهذه العوامل الخمسة الفرعية التي  من التباين الكلي على االختبار،
خرجت بها نتائج التحليل العاملي االستكشافي تتوافق مع النظرية 

، كما أن مقدار (5)في بناء االختبار (رافن)المرجعية التي اعتمد عليها 
فسير التباين نسبة جيدة لت تعدّ نسبة التباين التي تفسرها العوامل الخمسة 

سات مع النتائج التي توصلت اليها الدرا المقارنةبناء على  ،على االختبار
ها ليإقيم الجذور الكامنة التي توصلت  كذلك فإن .(3()6()7()8)(9)السابقة

القيم التي توصلت إليها الدراسات الدراسة الحالية كانت تقترب من 
  . )3)(6)(7)(8)(9(ةالسابق

 – 0.30) بينكما تراوحت قيم تشبعات المفردات على العوامل 
أي أن تشبعات المفردات  ؛(0,30وجميع هذه القيم أعلى من ) ،(0,81

على العوامل الخمسة كانت جيدة لتصنيف المفردات على العوامل التي 
يها المصفوفات لإقيم تتفق مع النظرية التي تستند تنتمي إليها، وهذه ال
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، كذلك تقترب مع القيم التي توصلت اليها الدراسات (رافنـ)العادية ل
  . )3)(6)(7)(8)(9(السابقة

اعتبار  والتي تم تحليلها على ،كما أن نتائج التحليل العاملي التوكيدي
 G) (Factorواحد أن العوامل الخمسة الفرعية تشترك في عامل عام

نموذج، وأن هذه المؤشرات توصلت إلى مؤشرات جودة المطابقة لأل
تشير إلى درجة عالية من التطابق بين و  ،اجميعها ذات قيم جيدة جدًّ 

كانت دالة عند مستوى   )κ2(نموذج والعينة، فبالرغم من إن قيمة األ
( كانت قيمتها  k2/df(، إال أن قيمة كاي تربيع المعيارية )0,05من )

(3,2( )k2/df =4.3< ,5  وهذه القيم دالة على جودة ،)
أما قيم مؤشرات جودة المطابقة األخرى فقد ، (18()19)المطابقة

، و (CFI)، و(NFI)، و(AGFI) ، و(GFI)قيمة مؤشرات:   كانت
(TLI) ( بينما كانت قيم مؤشرات 0,96-0,86بين ،)(RMA) ،

(، وقيم هذه 0,051 -0,009ن )تتراوح بي (RMR) ، و((RMSEAو
ا. وهي تدعم المؤشرات جميعها تشير إلى جودة مطابقة عالية جدًّ 

؛ )κ2(النتائج التي تم الحصول عليها من اختبار كاي تربيع المعيارية  
على اتفاق قيم المؤشرات التي تم الحصول عليها في التأكيد  مما يدلّ 

هذه المؤشرات تتقارب مع وأن قيم  .(19)نموذجعلى جودة مطابقة األ
  . )3)(6)(7)(8)(9(القيم التي توصلت اليها الدراسات السابقة

يخص مؤشرات الثبات، فقد كانت مؤشرات الثبات المركب  وفيما
(CR) للعامل العام (G Factor) ( وهي قيمة مقاربة 0.92كانت ،)
الية. لفا لكرونباخ للعينة اإلجمأالثبات المحسوبة بطريقة معادلة  لقيمة

وجميعها تشير إلى جودة عالية للثبات؛ أي أن االختبار يتصف بدرجة 
 قيم تتقارب مع القيم التيعالية من المطابقة لقيم الثبات، وهذه ال

أما بالنسبة لمؤشرات الصدق  . )3)(6)(7)(8)(9(ليها دراساتإتوصلت 
للعامل  (AVE)العاملي التوكيدي، فإن قيمة مؤشر الصدق التقاربي 

قيمة مؤشر الصدق  أن(. في حين 0.70كانت ) (G Factor)العام 
(، وجميعها 0.0كانت ) (G Factor)للعامل العام  (MSV)التمايزي 

م ختبار والنتائج التي تا تشير إلى جودة االقيم لمؤشرات عالية جدًّ 
 دراساتليها. وهذه القيم تتقارب مع ما توصلت اليه إالتوصل 

)9)(8)(7)(6)(3(.   

أما بالنسبة للخصائص السيكومترية لمفردات االختبار: مؤشرات 
وفعالية البدائل الخاطئة، فقد تراوحت قيم معامالت  ،الصعوبة والتمييز

 0,04لمفردات االختبار بين ) (Difficulty Item Index)الصعوبة 
 ،(0,96ومنوال ) ،(0,84ووسيط ) ،(0,75بمتوسط ) ،(0,98–

(، وهي قيم ذات توزيع 0,94ومدى ) ،(0,23وانحراف معياري )
 Discrimination Item)اعتدالي. كذلك فإن قيم معامالت التمييز

Index) ( 0,76 – 0,03تتراوح بين)، ( 0,37بمتوسط)، ووسيط 
ومدى  ،(0,17وانحراف معياري ) ،(0,20ومنوال ) ،(0,35)
حظ من قيم معامالت (، وهي قيم ذات توزيع اعتدالي. ويال0,73)

الصعوبة التدرج في مستوى الصعوبة، وهذه صفة سيكومترية ُبن يت 

كما أن مؤشرات  . )3)(6)(7)(8)(9(بشكل عام (رافن)عليها مصفوفات 
التمييز للمفردات تأثرت بقيم معامالت الصعوبة. وهي نتيجة طبيعية 

ذات  تحيث إن المفردا ،حسب العالقة بين مؤشرات الصعوبة والتمييز
القيم المتوسطة في معامالت الصعوبة تتجه نحو إعطاء أعلى قيم 

كما أن قيم مؤشرات فعالية البدائل الخاطئة  ،(21()22)لمعامالت التمييز
أي  (، وأن معظم القيم كانت سالبة؛ 0,20- - 0,01تراوحت بين )

الدنيا أكثر من  ختيرت في المجموعةأنها كانت من البدائل التي ا  
مما يشير إلى فعاليتها في جذب األفراد المعتمدين  ؛المجموعة العليا

أو غير المتأكدين من اإلجابة، كما أن قيم هذه البدائل  ،على التخمين
وهذا يتضح من خالل القيمة  جيدة من حيث الفاعلية، اقيمً  ُتعدّ 

 وصلتواالتجاه؛ فمن حيث القيمة نجد أن بعض البدائل الخاطئة 
وهي قيم مرتفعة تشير إلى فعالية عالية،  ،(0,20-قيمها إلى أقل من )

وفي المقابل فإن بعض قيم فعالية البدائل األخرى كانت تقترب من 
الصفر وتشير إلى عدم الفعالية، غير أن هذه القيم تكون مقصودة في 

حيث إنها تتدرج في مستويات الصعوبة في  (،رافن)مصفوفات 
نت فعالية البدائل الخاطئة كا ن حيث االتجاه فنجد أن قيمالمفردات. وم

طلبة غير جميعها سالبة أي أن جميعها كانت فعالة في جذب ال
 المتأكدين من اإلجابة.

وكخالصة لنتائج البحث فإن المؤشرات التي حصلت عليها الدراسة 
 للمصفوفات المتتابعة العادي (رافن)الحالية، تشير إلى أن اختبار 

بمواصفات سيكومترية وعاملية جيدة على عينة الطلبة في كليات  يتمتع
  مان.العلوم التطبيقية بسلطنة عُ 

 توصيات الدراسة:
توصي ة يالدراسة الحال ، فإنّ بناء على النتائج التي تم التوصل إليها

 باآلتي:
لتحقق من الخصائص لضرورة عمل دراسات بشكل دوري  -

 متتابعة؛( للمصفوفات الرافن)السيكومترية والمعايير الخاصة باختبار 
ا للمتغيرات التقنية والمعرفية والعقلية التي تؤثر على الشباب في نظرً 

 هذه المرحلة العمرية.
توسيع العينة لتشمل عينة أكبر من طلبة المرحلة الجامعية في  -

 مانية.العُ  مختلف مؤسسات التعليم العالي
بؤية لتحديد القدرة التن ؛إجراء دراسات صدق تنبؤية على طلبة الجامعة -

 للمصفوفات المتتابعة العادي، في التنبؤ بالعالقة بين (رافن)الختبار 
 التحصيل ونسب الذكاء كما يقيسها االختبار. 
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