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  شكر وتقدير

            

١٩(النمل آية(  

أحمد اهللا على خروج هذا البحث إلى حيز الوجود وذلك بفـضالً وتوفيقـاً منـه سـبحانه           
د عسيري والـذي    علي سعي / وتعـالى ثم بما بذلة معي مشرفي على هذه الدراسة سعادة الدكتور          

لم يدخر جهداً في تقديم كل العون والمساعدة في تذليل الكثير مـن الـصعاب التـي اعترضـت       
المشروع ابتداء من جمع البيانات وحتى تحليلها وجدولتها وتلخيصها، فكان ال يتردد في استقبالي              

لعقبـات التـي   في أي وقت، بل وكثيراً ما يتصل لمعرفة ما تم التوصل إليه من نتائج في بعض ا   
استشرته فيها، فالفضل أوالً وأخيراً هللا ثم لهذا الرجل الذي أسأل اهللا أن يجعل ما بذله معي مـن                   

  .جهد ووقت في ميزان حسناته ويمده بالصحة والعافية واستمرارية العطاء

قـزاز  جمـال   / كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي وأخص بالذكر منهم الدكتور          
  عيــدروس العيــدروس   /  محمــد جعفــر جمــل الليــل، والــدكتور    /والــدكتور

  .يوسف محمد عليوه/ محمد حمزه سليماني، واألستاذ/ والدكتور

محمـد الرشـيد    / كما أوجه شكري لوزارة المعارف ممثلة في وزيرها معـالي الـدكتور           
  .االختبارلموافقته الكريمة بمنحي إجازة لمدة شهر لتطبيق 

على فالته في إدارة تعليم     / خضر القرشي واألستاذ  / عادة الدكتور كما أتوجه بالشكر إلى س    
  .االجازةسعود المصيبيح لمساعدتهم الباحث في الحصول على / جدة وسعادة الدكتور

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األمانة العامة للتربية الخاصة لتـسهيلها إجـراءات جمـع               
  .البيانات

معهد (: فان إلدارة ومنسوبي معاهد األمل االبتدائية التالية      ومزيداً من الشكر والتقدير والعر    
األمل بمكة المكرمة، معهد األمل بشرق الرياض، معهد األمل غرب الرياض، معهد األمل بجدة،              
معهد األمل بالطائف، معهد األمل بجيزان، معهد األمل بأبها، معهد األمل باالحساء، معهد األمـل          

لتعاونهم التام وحسن استقبالهم وتـرحيبهم وتقـديم المـساعدة          ) عبالقطيف، المهلب لضعاف السم   
  .للباحث في تطبيق المقياس



ج   

فوزيـة  / وأخص بالشكر الجمعية الفيصله النسائية بجدة ممثالً في مديرة الجمعية األخـت           
الطاسان على الدعم المالى الذى قدم للباحث وذلك كجزء من تكلفة تنقالت الباحث الـى المـدن                 

 .طبيق المقياسالختلفة لت

عبد اهللا الـشهري    / وكلمة امتنان لكل زمالئي بمعهد األمل الثانوي وأخص بالذكر األستاذ          
  .وفقه اهللا

  .عبيد كيس وفقه اهللا في جميع أعماله/ وتحيه عطره إلى األستاذ

وشكر خاص لوالدي الذي شجعني وحثني على بذل ومضاعفة الجهد ووالدتي التي أنارت             
لكريمة وزوجتي التي وفرت لي كل سبل الراحة للتفـرغ للبحـث والدراسـة              طريقي بدعواتها ا  

  .وإخواني وأخواتي وسؤالهم الدائم والمستمر وجميع أصدقائي بارك اهللا فيهم

وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بشكري وتقديري إلى صاحبي السعادة عـضوي لجنـة                
عبد اهللا علـى القـاطعي      /  و سعادة الدكتور   عبد اهللا عبد الغني صيرفي    / المناقشة سعادة الدكتور  

  .على آرائهم السديدة التي ساهمت في تحسين الصورة النهائية لهذه الدراسة

  .والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين


  )٤( الممتحنة آیة 

  البـــاحــث
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  لخص الدراسةم                                       
تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لجون رآفن على الطالب الصم في معاهد "

  "بالمملكة العربية السعودية األمل للمرحلة االبتدائية
  "عبد الرحمن معتوق عبد الرحمن زمزمي : إعداد"

عقلية لدى الطـالب الـصم بمعــاهد    تم تصميم هذه الدراسة كمحاولة اليجاد أداة قياس صالحة لتقدير المستويات ال      
سنة وذلك للحصول على مؤشرات ) ١١,٩ – ٥,٣(األمـل االبتدائية بالمملكة العربية السعودية لمدى عمري يتراوح ما بين     

 كمية تمكن القائمين على إعداد البرامج التعليمية لهذه الفئة من تحديد معوقات التعلم والتغلب عليها والتخطيط السليم للبرامج
  .المقدمة

ـ             " رآفن" بالتحديد حاولت هذه الدارسة تقنين اختبار        ل للمصفوفات المتتابعة الملـون علـى الطـالب الـصم بمعاهـد األم
بالمملكةالعربية السعودية للمرحلة االبتدائية، لما يتمتع به هذا المقياس من مميزات مثل التحرر من أثر الثقافة واللغة وخلفيته                  

  .الجذابةالتلوينيه 
 النظري للمقياس وتصميم ورقة إجابة يمكن تصحيحها بمكـائن          ترجمة الجانب د احضار المقياس من بريطانيا تم       بع

وقد تم تطبيق المقيـاس على عينـة  .لإلجابةالتصحيح كما تم إعداد لوحة مجسمة لشرح فكرة االختبار والطريقة الصحيحة        
  .السعوديةاء المملكة العربية طالب من معاهد األمل المنتشرة فى جميع انح) ١٠٥٢(بلغت 

 ولإلجابة على تساؤالت الدراسة تم اجراء عدد من التحليالت االحصائية للتأكد من فاعلية فقرات المقياس باستخراج        
معامالت الصعوبة والتمييز للفئات العمرية والعينة الكلية، ومعامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية عن طريق االرتباط ثنائي                 

إعادة التطبيق، التجزئـة     (:لسل الخاص، أما خصائص المقياس السيكومترية فتم أوالً استخراج الثبات بعدة طرق وهي            التس
الصدق الذاتي، الصدق   ( أيضاً تم التأكد من صدق المقياس عن طريق          ) التناسق الداخلي للفقرات   لحساب Kr20النصفيـة،  

ويني عن طريق تمايز األعمار وتتبع الزيادة الحاصلة فـي المتوسـطات       التالزمي باستخدام اختبار رسم الرجل، الصدق التك      
وفى المرحلة االخيرة تم تحديد المعالم االساسية للمعايير المئينية للفئات .)واالنحرافات المعيارية للفئات العمرية الثالث عشرة

كما تم بناء جدول اخر يوضـح      ).٥،  ١٠،  ٢٥،  ٥٠،  ٧٥،  ٩٠،  ٩٥(العمرية بجميع درجاتها، وبناء جدول خاص للمئينيات        
 إلى فاعلية تم التوصلوبناء على نتائج التحليل السابقة . الدرجات الخام وما يقابلها من معاييرمئينية لجميع المراحل العمرية

تمتع مقياس رافن للمصفوفات المتتابعة الملون بخصائص سكيومترية     و، فقرات المقياس من حيث معامل الصعوبة و التمييز       
صـالحية  و ،عالية وفي ذلك داللة على صالحية المقياس للتطبيق مع فئة الصم في المملكة العربية السعودية           ) بات، صدق ث(

 إيجاد جدول معايير مئينية خاص بالطالب الصم ، وكذلك تماالختبار لالستخدام على الطالب الصم كمقياس لالختيار والتصنيف
  .يةفي معاهد األمل بالمملكة العربية السعود

بناء على ماتقدم يمكن القول بأن ماتم التوصل اليه من معايير مئينية يمكن االستفادة منه في مدارس الصم في عمليات                        
  . التوجيه

ونتيجة الن عملية تقنين اختبارات الذكاء تتطلب عمل جماعى فاءننى أوصى بأن تحرص وزارة المعارف ورئاسـة تعلـيم                    
لفئات الطالب المختلفة لالسـتفادة  ) العادى والمتقدم(ماعى لتقنين مجموعة اختبارات رافن البنات على تبنى مشروع عمل ج  
                                                                           .منها فى عمليات االرشاد الطالبى
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  ل األول الفص

  خــطـة الــــدراسـة



  ٢

 
، متمثالً في حاسة السمع فقـط     ) خلقي أو مكتسب  (األصم شخص معاق يعاني نقصاً جسمياً       

ويؤكد هذه الحقيقة النتائج التي آلت   ،  وال يوجد بينه وبين الشخص السليم أي فارق عقلي أو نفسي          
زويبـل  و،  ١٩٨٢فـي  Ray مـن رآي  ل دراسة كـالً     مث،  ها العديد من الدراسات والبحوث    الى

 Watsonواطسن ، ١٩٨٥في Bradenبرادن ، ١٩٨٥في Zweibel and Mertensوميرتنس 
 حيـث   ١٩٩٢فيموسى  و،  ١٩٨٧في Zwiebleزويبل  و،  ١٩٨٧في Bondبوند  و ،  ١٩٨٦في

وجـود  أشاروا إلى أن هناك تشابهاً في البناء المعرفي بين الصم والسامعين وأيضاً إلـى عـدم                 
  ).١٩٩٢ ،ويديه، ١٩٩٢، موسى (. فروق دالة إحصائياً بينهم في مستوى الذكاء العام

على يد العالم    ١٧٧٩عام  في  وتجدر اإلشارة إلى أن أول دراسة موضوعية للصم ظهرت          
ثم توالـت   ،  )١٩٨٢،  السبيعي. (األلماني صمويل هاينك وكانت تهدف إلى تربيتهم واالرتقاء بهم        

والدراسات المتعلقة بأداء األصم في مختلف الجوانب بـصفة عامـة وبـاألداء             بعد ذلك البحوث    
 بـبطء رغـم  العقلي بصفة خاصة ولكننا في العالم العربي نجد هذه الدراسات والبحوث تخطـو              

رآفن للمـصفوفات  اختبار على ونتيجة لذلك فقد تم التركيز في هذه الدراسة     ،  ايهالالحاجة الماسة   
نينه على الطالب الصم حتى يكون بمثابة قاعدة أساسية يستفاد منها في معاهد             المتتابعة الملون لتق  

  . األمل للصم وذلك لمعرفة القدرة العقلية لكل طالب وتوجيهه حسب هذه القدرة

وقد وقع االختيار على هذا االختبار وذلك ألن عامل اللغة بالنسبة للطالب األصـم يمثـل                
ارات التي تعتمد على اللغة، وأيضاً للمزايا العديدة التي يتمتع بهـا   عائقاً كبيراً أمام استخدام االختب    

  .هذا االختبار من الناحية السيكومترية
  

   موضوع الدراسة وأهميتها :أوالً
  التعليم في معاهد األمل للصم تعليم فردي يعتمد على متابعـة كـل طالـب علـى حـده                   

عبارة عن مناهج موحدة للجميع والمتتبع      ورغم ذلك نجد أن المناهج التي تدرس لهؤالء الطالب          
لواقع هذا النوع من التعليم يالحظ بأن هناك مجموعة كبيرة من الطالب ضـعيفة مـن الناحيـة                 

يمكن  ونظراً ألن التأخر الدراسي   ،  األكاديمية وال تستطيع تقبل هذه الجرعة الموحدة من المناهج        
جتماعية واالقتصادية وغيرها، لذلك كـان  أن يكون نتيجة لعوامل كثيرة مثل الذكاء والظروف اال    

 ضمن هذه األسباب كما أوضحنا سابقاً       العالجية ومن  واتخاذ الوسائل    هذه األسباب البد من تحديد    
القدرات العقلية، حيث أن هناك عالقة بين الذكاء والقدرة على التعليم والتحصيل، ولكون درجات              



  ٣

 التعلم بدرجة مقبولة، وتمكـن مـن التعـرف علـى      اختبارات الذكاء تفيد في التنبؤ بالقدرة على      
القدرات الذهنية للطالب، لذلك كان البد من إيجاد أداة قياس يمكن أن نعتمد عليها فـي وصـف                  

  .  ثم تصنيفهم وإعطاء كالً منهم القدر المناسب له من المنهجدقيقاً ومنقدرات الطالب وصفاً 

 والبيئة السعودية بوجه خاص تفتقر إلى وجود        والواقع أن البيئة التربوية العربية بوجه عام      
أدوات القياس الالزمة لتقويم العديد من الجوانب التربوية، وحيث أن غيـاب الخبـرة وغيـاب                
اإلحساس بالحاجة لمثل هذه المقاييس أوصلنا إلى واقع تربوي يتصف بغياب شبه كامل ألحد أهم               

ب، علماً بأن العلماء في الغرب قد أدركـوا         مستلزمات تطوير العمل التربوي لهذه الفئة من الطال       
مدى الحاجة الماسة لهذه األدوات، فعمدوا في السنوات الماضية على وضع وتطوير العديد مـن               

، Raven، رآفن   Goodenough، جودانف   Terman، ترمان   Binetبينية  أدوات القياس، مثل    
ة اختبارات منها، وهي مقاييس ذكاء       بإعداد ثالث  قام رآفن ومن هذه األدوات مقاييس الذكاء والتي       

غير لفظية ويمثل اختبار المصفوفات المتتابعة الملون أحد هذه المقاييس الجيدة لما يتميز به مـن                
سهولة في الشرح والتطبيق ولكونه من االختبارات التي ال تتـأثر باالختالفـات الثقافيـة بـين                 

الستفادة منها في الكشف عن المـستويات       الشعوب األمر الذي يجعله من االختبارات التي يمكن ا        
  العقلية للطالب

 تم تصميم هذا البحث لتقنين اختبار رآفن الملون، في محاولـة لبنـاء   تقدم فقد بناء على ما    
معايير يمكن االسترشاد بها في تحديد مستويات ذكاء الطالب في معاهد األمل واإلجابـة علـى                

  :اآلتيةالتساؤالت 

الملون في تشخيص المستويات الذهنيـة       اد على اختبار رآفن   إلى أي حد يمكن االعتم     ¯
  ؟للطالب الصم في معاهد األمل بالمملكة العربية السعودية

والعالقة النسبية بين فقرات    ) الصدق، الثبات (ما مدى اتساق الخصائص السيكومترية       ¯
االختبار مع خصائص االختبار الجيد الذي يمكن االعتماد عليه في تشخيص قـدرات             

  ؟لطالب الذهنيةا

والواقع أن توفير أداة صالحة لتقدير مستويات الذكاء لدى الطـالب الـصم يعتبـر مـن                 
األساسيات الالزمة لنجاح البرامج التي تطبق على هذه النوعية من الطالب، حيث يتمكن القائمين              

ـ                 د على هذه البرامج من الحصول على المؤشرات الكمية التي يمكن االعتماد عليهـا فـي تحدي
  . معوقات التعلم لدى هؤالء الطالب

كما أن توفير مثل هذه األداة يساعد في التخطيط السليم لهذه البرامج، وذلك من حيث بنـاء    
 علـى   التعليم عالوة المناهج المالئمة، واستخدام طرق التدريس التي تناسب أسلوبهم المعرفي في           



  ٤

لى برامج التوجيه واإلرشاد من الوصـول  ما تقدم فإن توفير مثل هذا االختبار سيمكن القائمين ع         
  .  العلميتوجيه مسارهمإلى أفضل الطرق التربوية التي يمكن استخدامها في 

   أهداف الدراسة :ثانياً
 وتحديد مدى إمكانيـة االعتمـاد       رافنالتعرف على الخصائص السيكومترية الختبار       -١

ل بالمملكـة العربيـة    عليه في معرفة مستوى الذكاء لدى الطالب الصم في معاهد األم          
  . السعودية

لـدى  ) الذكـاء(بناء معايير خاصة يمكن االعتماد عليها في تحديد المستويات الذهنية            -٢
  . الطالب الصم في المملكة العربية السعودية

مقارنة نتائج تقنين هذا االختبار في المملكة العربية السعودية مع نتائج التقنين في دولة               -٣
  .رافنيا الكويت القرشي وبريطان

  حدود الدراسة : ثالثاً
ة على طالب معاهد األمل للصم في المملكـة العربيـة الـسعودية             الىتقتصر الدارسة الح  

للمرحلة االبتدائية، وذلك في إطار الفئات العمريه التي تشملها عينة التقنين، والتي تبدأ من العينة                
ة، وتستبعد األعمار التي تقـل عـن   سن) ١١,٦(سنة وحتى العينة العمرية األخيرة ) ٥,٦(األولى  

 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسـة       الىالمرحلة االولى وأيضاً التي تزيد عن المرحلة األخيرة، وبالت        
  . على أي مجتمع آخر يتشابه في خصائصه مع خصائص العينة التي تم إجراء الدراسة عليها

  مصطلحات الدراسة : رابعاً
  .  د من قدرة المـصاب بهـا مـن االتـصال بـاآلخرين            إعاقة سمعية تح  : Deafnessالصمم  

  ).١٩٨٠آغا، (                                                         
 ال يـستطيع اسـتخدام   الى هو شخص فاقد لحاسة السمع بدرجة كاملة وبالت      :Deafاألصـــم  

  ).١٩٨٣بوحميد، .  (وميةالىهذه الحاسة في حياته 
مل هو الذي ولد فاقد السمع تماماً أو فقد السمع بدرجة           واألصم في معاهد األ   

تكفي إلعاقة بناء الكالم واللغة وأيضاً الذي فقد الـسمع فـي مرحلـة مـن          
 تصبح عنده القدرة    الىمراحل الطفولة المبكرة قبل تكوين الكالم واللغة وبالت       

  . على الكالم وفهم اللغة معدومة
ني من نقص في حاسة السمع بنسبة معينة غيـر  هو شخص يعا: Hard hearingثقيل السمع 



  ٥

  . كاملة واستخدامه لسماعة األذن يرفع من هذه النسبة
 نجد أن ثقيل السمع لديه القدرة علـى فهـم اللغـة ولديـه وعـي                 الىوبالت

  .باألصوات المحيطة به
ويطبق هذا االختبار على طالب معاهد األمل للصم والذين يـتم قبـولهم          

ديسبل وأيـضاً   ) ٦٥(ياس السمع لديهم والتي تبلغ أقل من        بناء على درجة ق   
على الطالب ضعاف السمع والذين تتراوح درجة قياس السمع لديهم ما بين            

  .ديسبل) ٦٥–٤٥(

ويـشير  ) ٤٠: م، ص ١٩٧٠راجح،   ("هو ما تقيسة اختبارات الذكاء    " :Intelligence الذكاء  
.   العالقات الصعبة والخفيـة سبيرمان إلى أن الذكاء هو إدراك للعالقات ومنها 

وفي اختبار المصفوفات المتتابعة الملون يتم معرفة الـذكاء         ). ١٩٨٠جابر،  (
العام للشخص المفحوص عن طريق الدرجة التي يحصل عليها فـي اختبـار     

 خالل إجابته الـصحيحة علـى       وذلك من  للمصفوفات المتتابعة الملون     رافن
  .مفردات االختبار

هو تطبيق االختبار وفقاً لشروط محددة وضبط العوامل المؤثرة : Standardizationالتقنين 
.  فيه ووضع تعليمات اإلجراء والتصحيح واستخدام النتائج والمعايير

  ).١٩٧٩زيدان، (

ولتقنين االختبار يجب أن يطبق على عدد كبير من األفراد في ظـروف               
طرق إحصائية  موحدة وفق تعليمات ثابتة وطرق تصحيح خاصة، وتحليليه ب        

 صعوبتها، ثابتـة إذا أعيـد تطبيقهـا،         تتدرج في دقيقة والخروج بمفردات    
صادقة في قياس ما وضعت ليقاسه، والوصول في النهايـة إلـى معـايير              

العبيـدي،  ( .نستطيع من خاللها أن نعرف مستوى أداء الفرد على االختبار         
١٤٠١.(  

دد الذين أجابوا علـى البنـد إجابـة    ويدل على نسبة ع: Difficulty indexمعامل الصعوبة 
  ).١٩٨٧أبوعالم، . (صحيحة إلى العدد الكلي لإلجابات

 فإن إرتفاع معامل الصعوبة داللة على سـهولة البنـد وانخفاضـه         الىوبالت
  .يعطي العكس

ويدل على قدرة البند في المقياس على أن يميز بين : Discrimination indexمعامل التمييز 
  ).١٩٨٢عبد الرحمن، . ( والمجموعة الدنياالمجموعة العليا



  ٦

ويمثـل  ) ١,٠٠ -(والحد األدنى   ) ١,٠٠(+ والحد األقصى لمؤشر التمييز     
الحد األقصى الحد األمثل المراد تحقيقه في البند، أما الحد األدنـى فيعنـي              

  .اتجاه البند في الطريق الخاطئ

تساو، وهي الدرجات التي تقل عنها      نقط تقسم التوزيع إلى مئة جزء م      : Petcentilesالمئينيات  
  ).١٩٨٥عالم، . (أو تقابلها نسبة معينة من األفراد

وفي هذه الدراسة تم إيجاد المعايير المئينية للدرجات الخام لجميـع الفئـات             
العمرية وللعينة الكلية، وأيضاً إيجاد جدول معايير مئينية خاص بالمئينيـات           

، ٧٥،  ٩٠،  ٩٥ (:ء على أساسها وهي   السبعة التي قسم رآفن مستويات الذكا     
  .وأيضاً تم إيجاد الفترة المئينية) ٥، ١٠، ٢٥، ٥٠

إعطاء المقياس لنفس النتائج عند إعادة تطبيقة على نفس المجموعة وفـي        : Reliabilityالثبات  
  )١٩٨٨الدليم، (نفس الظروف 

ويتم في هذه الدراسة التأكد من معامل ثبات المقياس باستخدام بعض طـرق      
إعادة التطبيق، طريقة التجزئة النـصفية، طريقـة التناسـق           (:الثبات وهي 

  ).الداخلي

تكمن أهميته في الكشف عن محتويات المقياس الداخلية ومدى قدرتـه فـي             : Validityالصدق  
  ).١٩٧٨السيد، . (قياس ما وضع لقياسه

ويتم في هذه الدراسة التأكد من صدق مقياس رآفن للمـصوفات المتتابعـة             
الـصدق  (لون على الطالب الصم بمعاهد األمل االبتدائية عـن طريـق            الم

  ).الذاتي والصدق التالزمي وصدق التكوين الفرضي

وهي اإلطار المرجعي الذي نستطيع من خالله تفسير الدرجة الخام وذلـك            : Normsالمعايير  
كمعايير الصف أو معايير العمـر      (حين ننسبها إلى مجموعة من نوع معين        

  ).١٩٨٩ثورندايك، ).(يير المئينية أو الدرجة المعياريةأو المعا
ويتم في هذا التقنين تفسير الدرجة الخام التي يحصل عليها الطالـب عـن              

  .طريق المعايير المئينية والتي تقسم التوزيع إلى أجزاء مئوية
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  االطار النظري                          
  مقدمة 

  . يتباين الناس في قدراتهم ومهاراتهم كالً حسب ما وهبه اهللا سبحانه وتعالى

ك  ويرى االصمعي أن تساوى الناس فيه هالكهم وأن خيرهم في اختالفهم، حيث يؤدي ذل             
  ).١٩٨١ياسين، .  (إلى توزيع األعمال بينهم بما يحقق كفاية المجتمع

ومن هذه القدرات الذكاء حيث تتفاوت نسبته من شخص إلى آخر، ولكننا ال نـستطيع أن                
نطلق أحكاماً مجردة على القدرات الذهنية لألشخاص من خالل نظرتنا لهم، فالبد مـن وجـود                

صل إلى حقائق وأرقام تصدر على أساسها األحكام ولكـن          مقاييس ذكاء نستطيع من خاللها التو     
هذه المقاييس يجب أن تبنى من خالل استنادها إلى تعاريف الذكاء المختلفة وال تطبـق إال فـي                  
البيئة التي وضعت فيها أو من خالل إعادة تقنينها على الفئة التي تصلح لهذا االختبار، وعمد في                 

 للمصفوفات المتتابعة الملون على الطالب الصم في معاهـد          نرافهذه الدراسة إلى تقنين اختبار      
 عملية التقنين البد من إطار نظري شامل يتم من خالله           م وإلتما ،السعوديةاألمل بالمملكة العربية    

 للذكاء، ثم بعد ذلك تناول      رافن اختالفات ونظرة تعريفات الذكاء وما وجد فيها من       : تناول ما يلي  
ذلـك  ، ثم عرض موجز الختبارات الذكاء العام ومراحل نـشؤها، وبعـد         فئات الذكاء وتقسيماته  

 للمـصفوفات   رافـن  إلى اختبارات الذكاء غير اللفظية، ثم اإلطار النظري الختبـارات            االنتقال
 رافـن المتتابعة ووصف للمفردات التي يتألف منها االختبار، مع عرض تفـصيلي الختبـارات              

 وأشكال فقدان السمع واآلثار المترتبة على إغفال تنمية حاسـة           الثالثة، ثم تناول اإلعاقة السمعية    
 مع المحيط الخارجي ومراحل التقنين األربعة، ثم الدراسـات    وطرق التواصل السمع لدى األصم    

  . الثالثةرافنالسابقة التي تناولت تقنين اختبارات 

                     
  تعريفات الذكاء: أوالً

الف نظريات الباحثين في طبيعته وتكوينه، ومما يؤكد ذلك ما تختلف تعاريف الذكاء باخت
أجرته مجلة علم النفس التربوي األمريكية في استفتائها عن معنى الذكاء، حيث وجه هذا السؤال 

     .  وكانت اإلجابات مختلفة بقدر عدد العلماء المشتركين في االستفتاء النفس،إلى العديد من علماء 
                                      ).١٩٨٧أبو حطب، (

  :وفيما يلي يستعرض الباحث بعض أراء وتعريفات العلماء في الذكاء

قام بتقسيم نظرة العلماء للذكاء إلى قـسمين، حيـث يركـز         ) ١٩٨٤(فنجد أن السمالوطي    



  ٩

، Terman، ترمان   Thurstoneثرستون  ،  Kohlerكهلر  القسم األول على الوظيفة والغاية مثل       
سـبيرمان  والقسم الثاني يركز على الذكاء البناء وما يحتوي عليه من أقسام مثـل  ،  Colvinكلفن

Spearman ،ثورنديكThorndike  .  

 بأن الذكاء فن مكتسب لدى الطفل يمكنه من تنسيق المعلومـات التـي              Huntويرى هنت   
  ).١٩٧٥فهمي،   (. تزوده بها حواسه

ذكاء ال تخرج عن كونها قدرة على التكيـف مـع           فيرى أن تعريفات ال   ) ١٩٨٠(أما فراج   
  . البيئة أو قدرة على التعلم أو قدرة على التفكير المجرد

 بأنه قدرة من نوع خاص، وهذه القدرة مفيدة في حل مـشكلة             )١٩٩٢(Kilneوعرفه كلن   
  . عامة

من خالل استعراضه لتعاريف الذكاء إلـى تعريـف         ) ١٩٦٥( Knightويستخلص نايت   
، يرى فيه أن جميع أنواع التفكير البد أن يدخل فيها الذكاء،            Spearmanف سبيرمان   يشابه تعري 

  . الذي يستطيع الفرد عن طريقة اكتشاف العالقات واستنتاج المتعلقات
 العالم اإلنجليزي الذي أبتكر نظرية العامل العام، ينظـر للـذكاء            Spearmanوسبيرمان  

  .قلي بجميع أنواعه واختالفاته وأشكالهعلى أنه قدرة فطرية مؤثرة في النشاط الع
  )١٤٠١العبيدي،  (

.   الذكاء هو قدرة الفرد على أن يتكيف مع المواقف الجديدة عليهأن Pinter بنترويرى 
  ).١٩٨٦محمود، (

 فكان تعريفة للذكاء على أنه القدرة العقلية للفرد على العمـل فـي            Wechslerأما وكسلر   
  ).١٩٧٦مليكة، .  (عامل بكفاءة مع البيئةسبيل هدف، وعلى التفكير والت

  الذكاء بأنه تكيف الفرد مع محيطه المادي واالجتماعي أما هايم Biagetووصف بياجية 

 Haim ن، وإدراكه لألساسيات القائم فيعتبرالذكاء استجابة مناسبة من قبل الفرد نحو موقف معي 
  .)١٩٧٦الدباغ، (.  عليها هذا الموقف

  .م أن الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاءيوال للذكاء الشائعةالتعريفات ومن 
  )١٩٧٠راجح، (

وبالفعل عندما ننظر إلى اختبارات الذكاء نجد أنها تبنى دون الرجوع إلى تعريف خـاص               
  . للذكاء بل تعتمد على تحديد القدرات العقلية الالزمة للنجاح في هذا االختبار



  ١٠

  :للذكاء رافننظرة 
لـسبيرمان  العـاملين    مفهومه للذكاء وبيان معناه من خالل نظرية         Ravenرآفن  يستنبط  
Spearman             الذي كان يستخدم لوحات عليها أشكال هندسية، ويقوم المفحوص بوصف القاعـدة 

  ).١٩٨٧القرشي، . (التي تحكم العالقة بين هذه األشكال
عل عاملين األول مشترك    تؤكد أن العقل يقوم بعملياته نتيجة لف      " لسبيرمان"ونظرية العاملين   

 سـبيرمان أن    ألخرى ويرى لكل العمليات العقلية، والثاني خاص لكل عملية ويختلف من عملية           
القدرات المتشبعة بالعامل العام ترتبط فيما بينها بشدة، وأكثرها تشبعاً بالعامل العام هي التي تقوم               

لمميز بين األشـخاص، وأعتبـر      على استنباط العالقات وأطرافها، حيث يعتبر هذا العامل هو ا         
 يدخل في جميع العمليـات العقليـة        وهو) ع( هو العامل العام ورمز له بالحرف        سبيرمان الذكاء 

  ). ١٩٨٢رمضان، .  (بنسب مختلفة وتدخل معه عوامل نوعية أخرى تتوقف على نوع العملية
عـام   هدف إلى عزل العامل ال     Spearman إلى أن سبيرمان     Cronbachويشير كرنباخ   

  )١٩٨٩عليان، . (وقياسه وذلك بعيداً عن المهارات المتعلمة والتداعي الحر
 أنه من الخطأ بناء االختبارات ووزن النتائج على أي افتراض قبلي            Ravenويرى رآفن   

  . السريعةتتصف بالقفزاتقائم على مفهوم النمو العقلي في مرحلة الطفولة التي 
                 )١٣٩٩أبو حطب، ( 

  فئات الذكاء وتقسيماته : ثانيا
ال يتساوى أفراد المجتمع في نسبة الذكاء، بل يتوزعون على فئات مختلفة وبنسب ثابتة 

 التوزيع، حيث تتركز الغالبية  فيالىاإلعتدتقريباً في كل المجتمعات، وتأخذ هذه الفئات الشكل 
المنحنى و تمثل األذكياء والعباقرة من أفراد المجتمع في وسط التوزيع، ونسبة قليلة في يمين 

  ونفس الشيء في يسار المنحنى وتمثل منخفضي الذكاء والمتخلفين عقليا

  

  

  

  

  

  



  ١١

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  

  :هي السابق يمكن تقسيم الذكاء إلى ثالث فئات أساسية الىوفي ضوء المنحنى اإلعتد
  :العقولفئة ضعاف  -١

  :ةالىالتوتشمل المستويات الفرعية 
i-  المعتوه      Idiot ٢٥ نسبة ذكاء هذه المجموعة أقل من وتبلغ.  

ii-        األبلهImbecile ٤٩ – ٢٥ ذكاؤه بين ويتراوح.  
iii-  المأفون Morone ٦٩ – ٥٠ ذكاؤه بين ويتراوح.  

  :ةالىوتشمل المجموعات الت:  فئة متوسطي الذكاء-٢
i-      الذكاء  بينيBorderline ٧٩ – ٧٠ ذكاؤه بين ويتراوح.  

ii-       الغبيDull ٨٩ – ٨٠ ويترواح ذكاؤه بين.  
iii-  الذكاء متوسطAverage ١٠٩ – ٩٠ نسبة ذكاؤه بين وتتراوح.  

  :ةالىوتشمل المجموعات الت: فئة األذكياء -٢
i-  المتوسط      فوقAbove Average ١١٩ – ١١٠بين  ذكاؤه ويتراوح.  

ii-        الذكيIntelligent  ١٢٩ – ١٢٠ ويتراوح ذكاؤه بين.  
iii-  جداً الذكيVery superior ١٣٩ – ١٣٠ ويتراوح ذكاؤه بين.  
iv-      العبقريGenius فما فوق١٤٠ ويترواح ذكاؤه بين  .  

  )٢٢٤: ١٩٩٤على، (

٢٫٢  ٦٫٧  ١٦٫١  %٥٠  %١٦٫١  %٦٫٧  %٢٫٢%  

   أو أقل٧٠         ٨٠             ٩٠             ١٠٠             ١١٠           ١٢٠ %         ١٣٠  
  مرتفعون في الذكاء عن المتوسط           منخفضون في الذكاء عن المتوسط 



  ١٢

  اختبارات الذكاء العام : ثالثاً
والمتنوعـة  هي أحد فروع االختبارات النفسية المتميزة باستخدامها في المواقف المتعـددة            

المستوى العقلي العام للمفحوص، ويطلق عليهـا        درجة واحدة مثل نسبة الذكاء لتدل على         وتعطي
أيضاً اختبارات االستعداد المدرسي ألن صدقها يتحدد غالبـاً فـي ضـوء محكـات التحـصيل             
األكاديمي، ومن أهم استخداماتها التصفية المبدئية في كثير من المجـاالت التربويـة والمهنيـة                

ابـو  .  ( أيضاً في األغراض األكلينيكية    والعسكرية، وفي اإلرشاد واالنتقاء أو التصنيف وتستخدم      
  ).١٩٧٦حطب، 

 ويمكن تقسيم نشوء المقاييس العقلية إلى مراحل تتميز كل منها بنزعات خاصة نجملهـا             
  :فيما يلي

 برنامجـاً  Cattel بوضـع كاتـل   ١٨٩٠مرحلة االختبارات الحسية والحركية وبدأت سنة 
جامعة كولومبيا وهي اختبارات لقياس العمليات      لالختبارات العقلية يطبق على الطالب المتقدمين ل      

العقلية األولية باستخدام أجهزة معامل الطبيعة، و توصل إلى نتيجة مفادها أن االرتباط بين هـذه                
 على ذلك توصل إلى أن      جداً وبناء االختبارات وبين درجات الطالب في المواد الدراسية ضعيفاً         

بدأت مرحلـة   ١٨٩٦بين القوى العقلية معدومة، وفي عام       العالقة بين ما تقيسه هذه االختبارات و      
اختبارات العمليات العقلية العليا، وجميع المقاييس التي ظهرت في هذه المرحلـة كانـت لقيـاس      
وظيفة عقلية منفردة، لذلك ال يوجد من هذه المقاييس ما يكفي بمفـرده لقيـاس الـذكاء، ومـن                   

فتأتى ١٩٠٥أما في عام    ،   الفرنسي Bourdonدون   لبور "اختبار الشطب "اختبارات هذه المرحلة    
 مقياسهم األول للتمييز بين Binet and Simmonمرحلة قياس الذكاء وذلك بنشر بينية وسيمون

 نشر هذان العالمان مقياسهما الثاني الذي ظهرت فيـه فكـرة      ١٩٠٨العاديين والشواذ، وفي سنة     
راً في كثير من البلدان، وأخذ ينقح حتـى نـشر           العمر العقلي، وقد أثار هذا المقياس اهتماماً كبي       

، أمــا   "بينية للذكاء –مقياس استانفورد " وعرف بـاسم    Tremanعلى يد العالم األمريكي ترمان    
ف االختبارات العملية فقد أتت بعد نشر مقياس بينيه للذكـاء والذي أخذ عليـه أن               الىمرحـلة ت 

عتمد على المـلكة اللــفظية، حيـث عنــي       أسئلته تتوقف علـى التعليم المدرسي فقط وإنها ت       
ـ   ف اختبارات عملية يطلب من المفحوص فيها القيام بأعمـال تتطلـب       الىبعدها البـاحـثون بت

االنتباه والفهم والتفكير كأختبار تركيب الصور ولوحة األشكال لسيجان ومتاهات بورتيوس، ثـم             
نطاق واسع وذلك مع ظهور اختبـار       تأتي مرحلة المقاييس الجمعية وانتشار عملية القياس على         

الفاوبيتا أثناء الحرب العالمية األولى، حيث اتجه العلماء إلى وضع مقاييس تطبق على مجموعـة        
 طويـل وأخيـراً   من األشخاص في وقت واحد والبعد عن المقاييس الفردية التي تتطلب وقـت              

  )١٩٨٢رمضان، .(مرحلة ضبط المقاييس وتحقيق أسسها العملية



  ١٣

  .مكن إضافة مرحلة سابعة وهي مرحلة تقنين االختباراتومن الم

  اختبارات الذكاء غير اللفظية : رابعاً
هي االختبارات التي تسعى إلى التحكم في أهم أبعاد الثقافة أال وهي اللغة، ويتم ذلك عـن                 

ة من العنصر اللفظي ويستثنى مـن       الىطريق عزل اللغة واالعتماد على صور ورسوم معينة خ        
  . عليمات الالزمة إلجراء االختبارذلك الت

وتتميز هذه االختبارات بقدرتها على عزل أثر التفوق في المهارات اللفظية، وهـي غيـر           
  . متحيزة ضد األشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة اللغوية

واالختبارات غير اللفظية لها قيمة كبيرة جداً، حيث يمكن تطبيقها على األطفال الصم أو 
.  يوب في النطق أو الكالم واألميين من الكبار واألجانب والمتأخرين عقلياً ودراسياًمن لديهم ع

  ).م١٩٧٩حمزه، (
وفي مفاهيم المصطلحات النفسية التربوية يسمى االختبار المتحرر من أثر الثقافة باالختبار           

ئـة  ، حيث وضع هذا االختبار وصمم الستبعاد آثار بيCross –Cultural testالحضاري عبر 
  ).١٩٧٩زيدان .(الفرد الماضية على الدرجة التي سوف يحصل عليها في االختبار

 النفس بحيـث    من علماء  أن هذا النوع من االختبارات هو هدف الكثير          Alisالس   ويرى  
خيـري،  . (تكون وحدات االختبار غير مرتبطة بلغة معينة، أو جنس معـين، أو ثقافـة معينـة               

١٩٧٨ (  
 مفيدة من "المتحررة من أثر الثقافة"ن اختبارات الذكاء غير اللفظية  أ Cattel ويرى كاتل

الناحية النظرية والعملية وذلك خالل سنوات الدراسة، لـدورها فـي تحييـد العوامـل الثقافيـة          
  ). ١٩٩٥الزيات، . (واللغوية

  :وهناك الكثير من اختبارات الذكاء غير اللفظية نذكر فيما يلي بعض هذه االختبارات
 إعـداد الباحثـة   Goodenough Draw-a man-testبار رسم الرجل لجودانفاخت -١

  .األمريكية جودانف
 Cattell’s IPAT Culture fairالمتحررة من أثـر الثقافـة  Cattelاختبارات كاتل  -٢

Testإعداد العالم األمريكي ريموند كاتل ، .  
 العالم عداد إMatrixes Raven's Progressiveلرآفن اختبار المصفوفات المتتابعة  -٣

  .رافناالنجليزي 
  .  إعداد بورتيوسPorteus Maze Testبورتيوس  اختبار متاهة -٤



  ١٤

  .  الذكاء العاملقياس Davis–Eellsايللز –دافيزاختبار  -٥
  .ARMEY Beta Testللجيش  اختبار بيتا -٦
  . إعداد سبيرمان للذكاء الحسية Spearmanسبيرمان اختبارات  -٧
  . د زكي صالحإعداد أحم اختبار الذكاء المصور -٨
  . اختبار الذكاء غير اللفظي إعداد عطية محمود هنا -٩

  . اختبار تكملة الصور ولوحة األشكال -١٠

   المتتابعةرآفن للمصفوفاتاإلطار النظري الختبارات : خامساً
 Cross–Cultural Testحـضارية   من االختبارات العبر Ravenرآفن تعتبر اختبارات 

رآفـن  "  خالل تطبيـق     ذلك من ات والثقافات، حيث تم تجربة      الصالحة للتطبيق في مختلف البيئ    
Raven ريمولدي   في إنجلترا، ثم قيام       لالختبارRamoldi      بالتطبيق في األرجنتين والحـصول 

على نتائج مماثلة مما يدل على أن االختبار ال تؤثر فيه العوامل الحضارية، وهو اختبار لقيـاس            
  ).م١٩٨٨أبو النيل، (.القدرة على إدراك العالقات المكانية

 من االختبارات العقلية المؤسسة على نموذج العـاملين الـذي           Ravenرآفن  ومصفوفات  
 ثالثين عامـاً  J. Ravenرآفن تقترحه نظرية سبيرمان،  والتي استغرق العالم اإلنجليزي جون 

ذلـك   استخدام مقاييس لفظية بجانب المصفوفات و  Ravenفي إعدادها وتطويرها، ويحبذ رآفن 
 أن االختبارات اللفظية تقيس التفكيـر    حيث يرى للوصول إلى صورة كاملة للنشاط العقلي للفرد،        

 التفكير االستدعائي ال يتناقص بل مـن        االنتاجي وأن  التفكير   نوع من  ، والمصفوفات االستدعائي
  ).١٩٨٧القرشي، .  (الممكن أن يتزايد عكس التفكير اإلنتاجي الذي يتناقص بزيادة العمر

 أن مفردات االختبار تماثل المفردات اللفظية فـي قيـاس          Cronbachكرونباخ  فيما يرى   
  ).١٩٩٥الزيات، .  (القدرة العقلية للفرد

ومن خالل العديد من البحوث التي طبقت على هذا االختبار وجد أنـه متـشبع بمقيـاس                 
  ). ١٩٨٧أبو حطب، .  (العامل العام

اء عند قياس الذكاء العام للشخص باختبار المصفوفات        وهذا يدل على أنه من الممكن االكتف      
دون االستعانة باختبار لفظي، وخاصة عندما يكون الهدف من تطبيق هذا االختبار هو البعد عن               

  . أثر اللغة والثقافة على المفحوص
 من خالل اختبار المصفوفات القدرة الكلية العامة والكفـاءة العقليـة        Ravenرآفن  ويقيس  

  أشـكال هندسـية يقـوم المفحـوص بإكمالهـا باختيـار أحـد البـدائل الموجـودة                  باستخدام  



  ١٥

 أن اإلجابة تتضمن إكمال نمط أو إكمال متشابهة أو التغيير إلـى شـكل          Bortenبورتن   ويرى  
  )١٩٨٩عليان، . (منظم أو إدخال تغييرات منتظمة أو تحليل الشكل إلى أجزاء

  رافنت المفردات التي تتألف منها اختبارا: سادساً
 بإعداد اختبار ذكاء غير لغوي يتـألف مـن          Banroseبنروز  وزميله   Ravenرآفن  قام  

أشكال هندسية، معتمدين في ذلك على أسلوب قياس التماثل الذي شاع استخدامه فـي مفـردات                
ب في قياس القدرة العقليـة،    الىاختبارات الذكاء اللفظية، حيث يعتبر هذا األسلوب من أنجح األس         

 للمصفوفات المتتابعة، وكـان  Raven تحت اسم اختبار رآفن    ١٩٣٨االختبار في عام    ظهر هذا   
 في العامـل    Spearman إلى إعداد اختبار يعتمد في جوهره على نظرية سبيرمان           رافنيهدف  

 باستخدام هذا االختبار وذلك في الحرب العالمية الثانية مع فريق           Guilfordالعام، وقام جيلفورد    
 بسالح الطيران األمريكي، وأثبتت النتائج أن االختبار متشبعاً بما يمسى عامـل             من علماء النفس  

 Ravenرآفـن   االستدالل الثاني وهو عامل عام إلدراك العالقات بين األشكال، وفي ذلك يقول             
أن االختبار وضع لقياس طاقة الشخص في تلك اللحظة التي يطبق فيها المقياس، وهـو بـذلك                 

  ).١٣٩٩أبو حطب، .  (ة منظمة في االستدالليهدف إلى إيجاد طريق

ف مفردات عبـارة    الى في جميع اختباراته الثالثة على نفس النهج بت        Ravenرآفن  وسار  
عن أشكال هندسية لقياس التماثل معتمداً على نظرية سبيرمان في العامل العام مع االختالف في               

  . ة معينةسهولة وصعوبة االختبار وصالحية كل اختبار للتطبيق مع فئ

   للمصفوفات المتتابعة رافنأنواع اختبارات : سابعاً
  : بإعداد ثالثة أنواع من اختبارات المصفوفات المتتابعة وهيرافنقام 

 Standard Progressiveاختبـار المـصفوفات المتتابعـة العـادي      - ١

Matrices:  
، أ(سام هي   بنداً موزعة على خمسة أق    ) ٦٠(وهي الصورة األساسية لالختبار وتتكون من       

سنة، وهي أول صورة ظهرت للمصفوفات سـنة  ) ٦٠–٦(وتناسب األعمار من  ) هـ،  د،   ج ،ب
وهي تتابع حسب الصعوبة، والمفردة األولى في كل مجموعة عادة          ١٩٥٦وعدلت في عام    ١٩٣٨

ما تكون واضحة إلى حد كبير ثم تتزايد صعوبة المفردات داخل كل مجموعة تـدريجياً، وكـل                 
وعة تتشابه في المبدأ المتضمن فيها، ويعطي نظام ترتيب المفـردات داخـل كـل        مفردات المجم 

 مفردة عبارة عن تصميم هندسي حـذف منـه          فيها وكل مجموعة تدريباً مقنناً على طريقة العمل       
جزء، وعلى المفحوص أن يختار الجزء الناقص من بين ستة أو ثمانية بـدائل معطـاة، وكـل                  
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رآفن تطلب نمط من االستجابة مختلف عن اآلخر، وفي رأي          مجموعة من المجموعات الخمس ت    
 هذا التتابع يتم حسب مستويات صعوبة أو تعقد العمليات العقلية المعرفية، ويعطـي اختبـار                أن

المصفوفات المتتابعة العادي للمفحوص بصرف النظر عـن عمـره الزمنـي بـنفس التتـابع                
  .ار مؤشراً على الطاقة العقلية للفرد الدرجة الكلية في االختبالخمس وتعتبرللمجموعات 

 أن يتعدى األطفال وضعاف العقل والطاعنين فـي الـسن فـي             Ravenرآفن  وال يتوقع   
  ). د(و ) ج(والمفردات السهلة في ) ب(و ) أ(إجابتهم على االختبار المجموعتين 

  انتشر وتداول هذا االختبار بصورة كبيره في كثير من األقطار والبلـدان وقـنن علـى               
ريطانيا، الواليات المتحدة األمريكية، األرجنتين، العـراق، المملكـة العربيـة           "مختلف الثقافات   

تـم إعـادة ترتيـب      ١٩٥٨عام  في  و،  ١٩٤٧ ولم يطرأ عليه إال تعديالت طفيفة عام         "السعودية
  )١٣٩٩بو حطب، (. األسئلة إلعطاء توزيعاً أكثر تناسقاً من الوجهة اإلحصائية

 Coloured Progressive المتتابعـة الملـون   اختبار المـصفوفات  -٢
Matrices:  
، وتناسـب   ) ب ، ب أ ،أ(بنداً موزعة على ثالثـة أقـسام هـي          ) ٣٦( يتكون هذا االختبار من     

سنة والمتأخرين عقلياً وكبار السن وظهر هـذا        ) ١١,٦ – ٥,٦(المصفوفات الملونة األعمار من     
، وسيتم تناول هذا االختبار بمزيـد مـن         ١٩٥٦ وتم تعديله سنة     ١٩٤٧االختبار ألول مرة سنة     

  . التفصيل في إجراءات الدراسة

 Advanced Progressiveاختبار المصفوفات المتتابعـة المتقـدم     -٣
Matrices:  
سنة وما فوق ويتكون هذا االختبار من مجموعتين، األولى تغطـي           ) ١١(ويعطي من سن    

مفردة تعطى للمفحوصين غالبـاً     ) ١٢(ون من   جميع العمليات التي تقيسها المجموعة الثانية، وتتك      
فقـرة  ) ٣٦(من أجل التدريب على االستجابة للمجموعة الثانية، أما المجموعة الثانية فتتكون من             

  ). ١٩٨٩، عليان(للفرد تقيس العمليات العقلية العليا 

  :اإلعاقة السمعية: ثامناً
من الناس وذلـك لعـدم معـرفتهم     تعتبر اإلعاقة السمعية من اإلعاقات التي يجهلها الكثير         

بالشخص المصاب بها ألول وهلة، وذلك بخالف اإلعاقات األخرى التي تكون عالماتهـا باديـة        
على الشخص المصاب بها كاألعمى والمتخلف عقلياً وغيره، لذلك نجد أن األصم لم يجد الرعاية               

 صمم كلي إلى جزئي أو      والعطف الكافي له في المجتمع، وتختلف اإلعاقة السمعية في شدتها من          
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خفيف، وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه الفئة التي شاءت إرادة اهللا سبحانه وتعالى أن يحرمـوا                 
  . من حاسة السمع والنطق بدرجاته المختلفة

ومن خالل تتبع مراحل االهتمام بهذه الفئة في المجتمعات القديمة نجد أنها حرمـت حتـى            
ة على المجتمع، حتى ظهرت أول مؤسسة تعليميـة للـصم           من حق العيش وذلك العتبارهم عال     

وذلك في مدينة باريس، ثم انتشرت بعد ذلك في باقي المدن األوروبيـة، وفـي مطلـع القـرن                   
 سمعياً حيث أنشأت أول إدارة خاصة بهم فـي          وملحوظ بالمعوق العشرين كان هناك اهتمام كبير      

ة عنهم، وظهرت أكثر من طريقة حديثـة  ، وكثرت البحوث والدراسات المقدم ١٨٨٥إنجلترا عام   
  ).١٩٧٩عبد الرحيم، .  (لتربيتهم

واإلعاقة السمعية من الممكن أن تحدث قبل المـيالد وذلـك إلصـابة األم أثنـاء الحمـل       
بالحصبة أو الزهري أو تناول بعض العقاقير الطبية وتسمم الحمل، أو أثناء الوالدة وذلك لعـدم                

الـوالدة  الوالدة المتعثرة أو التهاب أغشية المخ للوليد، أو بعد          وصول األكسجين إلى الجنين في      
.   حاسة الـسمع   الى إلصابة الطفل ببعض األمراض الشديدة التي تؤثر على األذن فيفقد بالت           وذلك

  ). ١٩٧٩عبد الرحيم، (

  : وهيأربعة أشكالويتخذ فقدان السمع 

لطبلة، المطرقة، السندان،   ا(ة  الى فقدان السمع التوصيلي وهو يصيب أحد األجزاء الت        -١
  . )الركاب

العصبي ويكون نتيجة إصابة فـي األذن الداخليـة أو العـصب        – فقدان السمع الحسي   -٢
  . السمعي

فقدان السمع المركب وهو حالة مزدوجة بين فقدان السمع التوصيلي أو فقدان الـسمع               -٣
  . المركب

خ غير قادر على     االضطراب السمعي المركزي ويكون عندها المركز السمعي في الم         -٤
  )١٩٨٣بوحميد، .  (تمييز المؤثرات السمعية أو تفسيرها

والحاسة السمعية لها تأثير ودور كبير في حياة الشخص حيث تعتبر من أهم الحواس لدى               
واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكم الـسمع            (: اإلنسان حيث قال تعالى   

ــشكر   ــم تــ ــدة لعلكــ ــصار واألفئــ ــة  ().  ونواألبــ ــل آيــ   ). ٧٨النحــ
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبـصار واألفئـدة قلـيالً مـا          (: وقال تعالى 
  ).٩السجدة آية  (.)تشكرون
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 كثير أن اهللا سبحانه وتعالى جعل حاسة السمع دائماً          السابقة وغيرها فنجد من خالل اآليات     
لدورها اإليجابي والهام في التواصـل مـع      من الحواس وذلك     البصر وغيرها مقدمة على حاسة    

  . المحيط الخارجي، وإغفال تنمية هذه الحاسة لدى األصم سوف يؤدي إلى آثار سيئة عديدة

  :ومن أهم هذه اآلثار المترتبة
  .  واضطرابات في التفاعل مع األحداثالىتأخر في النمو االنفع-أ

  . اضطرابات في النمو االجتماعي-ب
  .  انحرافات خلقية-ج
  .  فقدان المرونة في التفكير-د

  ).١٩٨٣بوحميد، .  (اضطرابات في نمو الشخصية والمقدرة على التكييف-هـ

لذلك كان البد من وجود طرق يستطيع بها هذا األصم أن يتواصل مع مجتمعـه ويتكيـف         
بظهـور  مع بيئته ويتالفى كل اآلثار السلبية الناتجة عن فقدانه لحاسة السمع، وكان ذلك إيـذاناً                

  . أكثر من طريقة للتواصل

دوية وهي لغة اإلشارة وينادي أنصار هذه الطريقة بأنها األمثـل    الىحيث ظهرت الطريقة    
لدى األصم حيث يستعملها بشكل تلقائي ودون تكلف وهي األسرع في التعلم، وكـذلك ظهـرت                

 غيره وكسر شـعوره      التي يرى أنصارها بأنها الطريقة المثلى لتفاهم األصم مع         الطريقة الشفوية 
بالعزلة، ولكن لم تستطع أي من الطريقتين التغلب على األخرى حتى ظهرت طريقة التخاطـب               

  )١٤٠٦الدباس، (.دويةالىالشاملة وهي تدعوا إلى استخدام الطريقتين الشفوية و

ولكن قبل البدء في استخدام أي من الطرق السابقة في تعليم األصم ودمجه في الحياة مـع                 
األسوياء كان البد من معرفة درجة حدة السمع لدية، وذلك يتم إما بطريقة الهمس للطفـل                أقرانه  

 للقيـاس   أدق األجهزة دون الخامسة أو الساعة وهي طريقة غير دقيقة، ثم يأتي األديوميتر وهو             
ويوجد منه األديوميتر الصوتي الفردي واألديوميتر الكالمي الجمعي ودرجة القيـاس فيـه هـي         

  ).١٩٨١أحمد،  (. الديسبل

   Standardization التقنين: تاسعاً
العـالم  انطلق رجال التربية وعلم النفس في تقنين العديد من االختبارات، وذلك بعد قيـام               

 باستعمال مفهوم االختبار العقلـي للداللـة علـى مجموعـة مـن      James Cattelكاتل  جيمس
 بين طالب الجامعة، وكانت الجهـود فـي         االختبارات النفسية المستعملة لدراسة الفروق الفردية     

  ).١٤٠١العبيدي، .  (البدء موجهة نحو اختبارات الذكاء
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واالختبار المقنن هو اختبار سبق تطبيقه على عينة ممثلة للمجتمع وفق ظروف معينة وتم              
  ).١٩٧٩زيدان، .  (اشتقاق معايير خاصة به

 يتم إعـادة   نشأ فيها االختبار فإنه      وعند نقل هذا االختبار إلى بيئة وثقافة أخرى غير التي         
  . عملية التقنين وذلك الستخراج معايير خاصة بهذه البيئة الجديدة

  :وتشمل عملية التقنين ما يلي

أن يقيس االختبار أداء معين قابل للقيـاس        : Objectivityالمقياس  موضوعية   - ١
  )١٩٨٥جالل، .( تصحيح ال يختلف عليها اثنانقومحددة، وطربتعليمات واضحة 

وهي الطريقة التي تعطي تفسيراً للدرجة الخام للطالـب وفـق           : Normsالعالمة   - ٢
  .هاالىالبيئة التي ينتمي 

الحـسابي  ويتم تفسير الدرجة الخام بتحديد رتبة التلميذ، الرتبة المئينيـة، الوسـط             
  ).١٩٨٥أبو لبدة، .  ( المعياريةالدرجة

 مماثلة إذا ما طبق ألكثر من مرة هو إعطاء االختبار لنتائج : Reliabilityالثبات   - ٣
   .على نفس المجموعة في ظروف مماثلة

  :وهناك طرق عدة إليجاد معامل الثبات منها على سبيل المثال
  .Test – Retest Methodاالختبار  طريقة إعادة -أ
    سيبرمان  معادلة (ة الى بأحد المعادالت التSplit- Halfالنصفية  طريقة التجزئة -ب

    ).  جتمان، معادلة جلكسونةرولون، معادل معادلة وبراون،
  . Analysis of Varianceطريقة تحليل التباين -ج
  ).١٩٧٨السيد، .  (Parallel Formsالمتكافئة طريقة االختبارات -د

يرتبط مفهوم الصدق لالختبار بقدرته على قياس ما وضـع          : Validityالصدق   - ٤
  )١٩٨٢عبد الرحمن، . (لقياسه

  )Lyman, 1971(فائدة في المقياس بانعدام صفة الصدق به وتنعدم ال
  :وللصدق أنواع هي

  .Content validityالمحتوى صدق -أ       
 .Criterion–related validityالصدق بداللة محك -ب       
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  )١٩٨٩ثورندايك، . (Construct validity صدق المفهوم -ج       
  

  لسـابقــةالـــدراســـات ا                  
في المجتمعات الغربية كم هائل من أدوات القياس، والتي أثبت بما اليـدع مجـاالً للـشك           
فائدتها وأهمية استخدامها في جميع المجاالت، وبالنظر إلى البيئة العربية نجدها تفتقر إلـى هـذه    

 العـالم   وبالرجوع إلى الطريقة التي يمكننا من خاللها االستفادة مما هو متـوفر فـي             ،  األدوات
الغربي نجد أن التقنين هو الوسيلة المجدية والنافعة لنقل هذه االختبارات إلـى البيئـة العربيـة                 

  .والمحلية واالستفادة منها

ولكن بتتبع عملية التقنين في العالم العربي نجد أن ما قـنن مـن اختبـارات ال يتناسـب                   
د إلى عدة أسباب منها علـى سـبيل   ولعل ذلك يعو، والحاجة الماسة والملحة إلى هذه االختبارات  

المثال وليس الحصر عدم وجود المؤسسات المتخصصة في تقنين االختبارات، والتـي بـدورها             
وذلك بإيجاد لجنة تعمل على إحضار وانتقـاء االختبـارات         ،  تجعل عملية التقنين سهلة وميسورة    

 لتحليـل   يحه وفئـة  وتـصح المناسبة، ولجنة أخرى للترجمة وأعضاء مدربون لتطبيق االختبار         
 ذلـك يجعـل     فيها كل البيانات واستخراج النتائج والمعايير الصالحة لالستخدام في البيئة المطبق          

اإلنتاج أوفر وأسرع، ولعل السبب الحقيقي يعود إلى عدم وجود اإلحـساس أو الرغبـة داخـل                 
ود التمويل الكـافي     عدم وج  الى في استخدام هذه االختبارات، وبالت     التعليمية والتوظيفية مؤسساتنا  

ـ لهذه المؤسسات مما يؤدي إلى عدم نشؤها في األصل، والتكلفة المادية لتقنين أي اختبار ع               ة الى
جداً وذلك من أجل إخراج االختبار بصورة جيدة صالحة للتطبيق مما جعل الباحثين يبتعدون عن               

  .  عملية التقنين

محاوالت فردية ال يمكـن االعتمـاد       وبتتبع ما قنن من اختبارات الذكاء نجدها في الغالب          
أو عدم تمثيلها للمجتمع األصلي أو قيـام فئـة          ،  عليها بدرجة كبيره جداً، وذلك إما لصغر العينة       

  .  بتطبيق االختبارغير مدربة 

ويستعرض الباحث الدراسات السابقة في ثالث أقسام، قسم يختص بالدراسـات الخاصـة             
فات المتتابعة الملون، والقسم اآلخر يخـتص بالدراسـات          للمصفو رافنالتي قامت بتقنين اختبار     
، وقسم يخـتص بالدراسـات   العادي والمتقدم للمصفوفات المتتابعة رافنالتي قامت بتقنين اختبار     

  . للمصوفات المتتابعة الملون، وسيتم عرض وتناول األقسام الثالثةرافنالتي استخدمت اختبار 
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    للمصفوفات المتتابعة الملونرافنار الدراسات الخاصة بتقنين اختب: أوالً
 بصورته األصـلية نجـد أن أول        )١٩٩٠( Ravenرآفن  من خالل أحدث طبعة الختبار      

 االختبار فـي  Ravenرآفن  ، حيث وضع    ١٩٤٩تقنين للمصفوفات المتتابعة الملونة كان في سنة      
اوح أعمارهم   في منطقة دمفريز، تتر    الطالب البريطانيين من  ) ٦٠٨(صورة كتيب، وطبقة على     

سنة، وتم اختيارهم بناء على حروف معينة تبدأ بهـا أسـمائهم، ولمقارنـة أداء       ) ١١–٥(ما بين   
المفحوص في االختبار بأداء زمالئه في نفس المستوى العمـري اسـتخدم الترتيـب المئينـي،                

ناً وينجح  االختبار إذا كان ملو  السابعة يفهم وهي أن الطفل قبل     : ةالىوتوصل إلى االستنتاجات الت   
 يجد صعوبة في تحليلها، والطفل في الثامنة        ولكن) بأ  (، ويدرك األشكال في القسم      )أ(في القسم   

، وفـي التاسـعة   )ب(ويجد صعوبة في حل األشكال األخيرة من القسم       )  ب أ(أشكال  يحل معظم   
مـن  لفين  ، ويظهر التمايز بين األطفال األذكياء والمتوسطين والمتخ       )ب(يحل معظم أشكال القسم     

 من الممكن أن يحل الطفل المتخلف عقلياً بدرجة بسيطة الكثير مـن أشـكال           العاشرة وأيضاً  سن
، أما الطفل المتخلف بدرجـة كبيـره ال       )ب( ال يستطيع حل أشكال القسم       ولكن) بأ  (،  )أ(القسم  

، واألطفال المتخلفون بصفة عامة يجـدون صـعوبة فـي فهـم     )أ ب(يستطيع حل أشكال القسم     
  . ختبار إذا قدم في صورة كتيباال

دراسة ) ١٩٧٩( أجرى عيد    العربي حيث وقد تمت إعادة تقنين هذا االختبار على المستوى         
 للمصفوفات الملونـة وذلـك      Ravenرآفن   لتقنين اختبار    "هي األولى في دولة الكويت    "تجريبية  

يـذاً وتلميـذه مـن       تلم ١٩٩٧ جميع مناطق الكويت وبلغ عددها       عشوائية تمثل على عينة طبقيه    
)  ١٠,١١–٦( أعمارهم فيما بين     االبتدائية وتتراوح الصف األول حتى الصف الرابع من المرحلة        

  .  وتم تطبيق االختبار خالل شهرين، وقام بالتطبيق عدد من المدرسين والمدرسات.  سنة

 جـة عيد ازدياد الدر  ومن خالل توزيع الدرجات الخام على فئات األعمار المختلفة الحظ           
التي يحصل عليها األطفال بزيادة أعمارهم، ففي سن ست سنوات وست سنوات ونصف كانـت               

 و أقل ٢٨، وفي سن سبع سنوات ونصف كانت أعلى درجة        سبعةوأقل درجة   ) ٢٥(أعلى درجة   
وأستمر الحال على الزيادة في باقي فئات العمـر المختلفـة، فيمـا عـدا بعـض                 ،  ثمانيةدرجة  

لتي ظهرت في عمر ثماني سنوات وعشر سنوات، ومن ذلـك يتـضح أن              االختالفات البسيطة ا  
االختبار يتمتع بالصدق التكويني، وقام أيضاً بحساب التكرار المتجمع المئوي لفئـات األعمـار              

 Cumulative–Percent Curvesالمختلفة ومنه تم رسم منحنيات التكرار المتجمـع المئـوي   

  . ال بازديادهم في العمر أظهرت نمو القدرة العقلية لألطفوالتي

وعند حسابه للمدى والمتوسط والوسيط لفئات األعمار المختلفة وجد ضآلة الفـروق بـين              
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المتوسط والوسيط لكل فئة عمرية على حده، مما يدل على أن توزيـع الـدرجات يقـرب مـن                
  .الىالتوزيع االعتد

 جدول لذلك حسب فيـه  واعتمد في تفسير الدرجة الكلية للفرد على الرتب المئينية، ووضع         
 أكدت نتائج الدراسـة      وقد ،)٥،  ١٠،  ٢٥،  ٥٠،  ٧٥،  ٩٠،  ٩٥( :الدرجات المئينية عند المئينات   

على ضرورة تطبيق االختبار على جميع تالميذ الصف األول وتسجيل الدرجـة فـي الـسجل                
الفـصول  الشامل لكل طالب وتوجيهه على هذا األساس وكذلك ضرورة تقسيم الطـالب علـى               

 متجانسة حيث أظهرت نتائج االختبار تشتت قدرات الطلبة من ذوي نفـس فئـة العمـر                 قةبطري
  .  الزمني الواحد تشتتاً كبيراً، وضرورة حفظ االختبار والعناية به وعدم تسربه حتى ال يفقد قيمته

 للمصفوفات المتتابعة الملون في نفس      رافنبدراسة لتقنين اختبار    ) ١٩٨٧(ثم أتبعه القرشي  
 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلـى عـشر   ٢٠٠٠لكويت على عينة بلغت   دولة ا 

سنوات ونصف، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية على أساس الجنس والعمر، وتـشمل كـل فئـة                
من البنات وعدد من طالب وطالبات المعاهد الخاصـة يمثلـون           ١٠٠ من البنين و     ١٠٠عمرية  

من عينة التقنـين، واسـتمر      %) ٢ (الىوتمثل هذه الفئة حو   ،  مستويات من التخلف العقلي البسيط    
، وتم استخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار بعد شـهر وكـان            ١٩٨٦ إلى   ١٩٨٤التطبيق من   

وبتطبيق التجزئة النصفية باستخدام معادلة جتمـان كـان معامـل           ) ٠,٧٩(معامل الثبات مقداره    
فـي التطبيـق الثـاني، وحـسب       ) ٠,٨٢(ختبار و   في التطبيق األول لال   ) ٠,٨٧(الثبات مقداره   

معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية الثالثة لالختبار ومعامالت االرتباط بين األقسام الفرعيـة           
فـي  ) ٠,٩١–٠,٤٦(فـي التطبيـق األول و       ) ٠,٨٥–٠,٦٦(والدرجة الكلية وتراوحت ما بين      

  ). ٠,٠١( عند مستوى التطبيق الثاني وكانت جميع المعامالت دالة إحصائياً

وتم استخراج الصدق التالزمي باستخدام معامالت االرتباط بـين المـصفوفات الملونـة             
، وتراوحـت   )٠,٤٧–٠,٤(وبعض المقاييس الفرعية الختبار وكسلر لألطفال وتراوحت ما بين          

) ٠,٣٨ –٠,٣٤(سـيجان   ومـع لوحـة     ) ٠,٤٥–٠,٣(المعامالت مع متاهات بورتيوس ما بين       
، واستخدم أيـضاً    )٠,٠١(مستوى  ميع المعامالت المستخرجة ذات داللة إحصائية عند        وكانت ج 

، الستخراج الصدق التالزمي معامالت االرتباط بين المصفوفات الملونة والتحـصيل الدراسـي           
ــين   ــا بــ ــامالت مــ ــذه المعــ ــين و ) ٠,٤٧–٠,٣٠(وتراوحــــت هــ   للبنــ

 المعامالت ما عدا معامل االرتبـاط      في جميع ) ٠,٠١(للبنات عند مستوى داللة     ) ٠,٣٧ –٠,٢١(
وقـام أيـضاً    ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) ٠,٢١(بين المصفوفات والتربية اإلسالمية للبنات بلغ       

بإعداد مقياس لتقدير ذكاء الطالب من قبل المدرسين وذلك كمحك خارجي للـصدق التالزمـي               
، واستخدم تمايز األعمار    )٠,٣٤(لالختبار، وكان معامل االرتباط بينه وبين المصفوفات الملونة         



  ٢٣

كمؤشر على الصدق التكويني لالختبار، وبلغ معامل االرتباط بين الدرجة الكليـة للمـصفوفات              
في التطبيق الثاني، وعدد العينة     ) ٠,٤٨(في التـطبيق األول،    ) ٠,٤٤(الملونة والعمـر الزمني      

 االختبار  العاملي لنتائج  التحليل    طفل وطفلة، وأيضاً للصدق التكويني استخدم      ١٢٥في التطبيقين   
مع متاهات بورتيوس وبعض المقاييس الفرعية الختبار وكسلر واسفرت النتـائج عـن وجـود               
عاملين، األول فسر على أنه إدراك العالقات بوجه عام سواء في صـورة رمـوز أو أشـكال                  

ي فـسر بأنـه   والثـان ) ٠,٦١(بوسيط مقداره ) ٠,٧٣(و ) ٠,٣٩(وتراوحت التشبعات به ما بين   
وفي ،  )٠,٤٢(و  ) ٠,٣٣(اإلدراك المتزامن للعالقات بين األشكال وتراوحت التشبعات به ما بين           

نهاية الدراسة أوجد القرشي جدول يوضح فيه معايير المصفوفات المتتابعة الملونة على األطفال             
  .  الكويتيين

ملون بعد تقنينه على البيئـة       للمصفوفات المتتابعة ال   رافنوتؤكد لنا هذه الدارسة أن اختبار       
    .الكويتية أظهر قدر مرتفع من الثبات والصدق وذلك بشتى الطرق المختلفة

  الدراسات الخاصة بتقنين اختبار المصفوفات العادي والمتقدم: ثانياً
في دراسته إلى إيجاد وتثبيت معيار قياسي للعراقيين فـي اختبـار         ) ١٩٧٦ (الدباغهدف   

تتابعة العادي، وقد استغرقت الدراسة ما يزيد على الـسبع سـنوات، وبلـغ     للمصفوفات الم  رافن
 شخصاً من المدارس المتوسطة واإلعدادية والجامعات والحـرفيين والعمـال      ٧١٣٥تعداد العينة   

  وتم إجراء االختبار بصورة فردية وفي أغلـب          ،والموظفين وربات البيوت من الذكور واإلناث     
 مئينـات    الى ايجـاد    وتم التوصل  ،شخص ودون تحديد الوقت   ) ٢٠–١٥(األحيان على مجاميع    

عراقية وفق جدول خاص يمكن الرجوع إله واحتساب ذكاء الشخص المفحوص منـه، ونظـراً               
لعدم وجود فارق ذي داللة إحصائية بالنسبة إلى الجنس اصبح الجدول المشترك للذكور واإلناث              

عراقي بالبريطاني وجد أن مئينيات العـراقيين       هو المرجع األساسي للفاحص، وبمقارنة المئين ال      
سنة وأقل في المراحل العمريـة األخـرى،        ) ٥٥–٥١ ،٥٠–٤٥،  ٤٥–٤١(ة في األعمار    الىع

وأيضاً أظهرت الدراسة بأن الجنس واألحوال االجتماعية واالقتـصادية ليـست بـذات داللـة               
قة ارتباط بين مراتب الـذكاء      إحصائية وتأثير على الذكاء وأكدت الدراسة على إمكانية إيجاد عال         

 للمصفوفات المتتابعة وبين التحـصيل الدراسـي األكـاديمي، وأن           رافنالمستحصلة من اختبار    
االختبار يصلح لألميين وسكان الريف، وكذلك أشارت إلى إمكانية تصميم اختبار لغوي منـاظر              

  . ق الصدق والثباتله في المستقبل، ولم تتطرق الدراسة السابقة إلى استخدام أياً من طر
اختبـار  بتقنـين   ) ١٣٩٩(أبو حطب وآخرون  بقيادة  وفي جامعة أم القرى قام فريق بحث        

حيث بدأ التطبيق لالختبار فـي  ) المنطقة الغربية( للمصفوفات المتتابعة على البيئة السعودية    رافن
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البـات  واستمر العمل لمدة عامين كاملين على عينة شملت طـالب وط           ١٣٩٦ربيع األول سنة    
المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية ومعاهد إعداد المعلمين وكليتة الشريعة وطالب الدراسات           

 بينين وبنات، وتم استخراج ثبات االختبـار بطريقـة          ٤٩٣٢وكان المجموع الكلي للعينة     ،  العليا
) ٢٥–١٠(اإلعادة على مجموعات مختلفة من عينة التقنين األصلية في مختلف األعمـار مـن               

) ٢٠(وبتطبيق معادلـة كـودر وريتـشاردسون رقـم     ) ٠,٨٥ –٠,٤٦(سنة، وتراوحت ما بين     
ونالحظ ارتفاع معظم المعامالت في الطريقتين      ) ٠,٩٦–٠,٨٧(تراوحت معامالت الثبات ما بين      

مما يدل على ثبات االختبار، أما الصدق فأعتمد في إيجاده أوالً على صدق التكـوين الفرضـي                 
حيث وجد أن اختبار المصفوفات المتتابعة اختبـار غيـر          : ةالىثباتات والشواهد الت  وذلك من اإل  

لغوي وذلك من خالل اللجوء إلى محتواه وكذلك وجد أنه اختبار قوة حيث تم حـساب معـدالت                
وهي غير دالة، وأيضاً وجد     ) ٠,٢٧–٠,٠٩ -(االرتباط بين االختبار والزمن وتراوحت ما بين        

ن األسهل إلى األصعب، وفي تمايز العمر من داللة الفروق بين متوسـطات         أن المفردات تتابع م   
 يةالاألعمار المتتابعة وجد أن المتوسطات تتزايد بانتظام، وأن الفروق تكون دالة بين األعمار الت             

وكذلك وجـد أن االختبـار يميـز بـين          ) ١٥-١٤ ،١٤-١٣ ،١٣-١٢،  ١٢ -١١،  ١١-١٠(
لصدق المرتبط بالمحكات استخدم أكثر من محك منها اختبـار          الصفوف الدراسية المختلفة، وفي ا    

 –٠,٦(سنة وتراوحت معامالت االرتبـاط مـا بـين          ) ١٨-٩ (الرجل لجودانف لألعمار  رسم  
، ومع اختبار ذكاء الشباب اللفظي      )٠,٠١(أو مستوى   ) ٠,٠٥(وجميعها دالة عند مستوى     ) ٠,٥٦

ـ    +) ١٤( زهران وفي عمر     والمصور لحامد  ) ٠,٧٨، ٠,٧٣(امالت االرتبـاط  سـنة بلغـت مع
، وجميع المعامالت واالستنتاجات السابق كانت مؤشراً علـى صـدق        )٠,٠١(وجميعها دالة عند    

  .  االختبار

) ١٩٨٩( للمصفوفات المتتابعة المتقدم فقد قام بتقنينه فـي األردن عليـان      فنآرأما اختبار   
 عامـاً،   ٤٠وتقل عن    ١٢رهم عن    من الذكور واإلناث الذين تزيد أعما      ٢٥٤٢على عينة بلغت    

البنـاء  وقام باستخراج الخصائص السيكومترية وفاعلية فقرات االختبار، حيث وجد في صـدق             
من تبـاين األداء    % ٧٤,١ باستخدام التحليل العاملي ظهور عامل واحد يفسر ما يقارب           للمقياس

ووجـد أيـضاً عـن      على المقياس حيث أعتبره عامل عام وهذا دليل على صدق بناء المقياس،             
طريق استخدام تمايز األعمار ما يثبت صدق بناء المقياس، أما الثبات فقـام باسـتخراجه عـن                 

، وقـام   )٠,٨٩(حيث بلـغ    ) ٢٠(طريق االتساق الداخلي باستخدام معادلة كودر وريتشاردسون        
يل إلـى  أيضاً بحساب صعوبة  الفقرات لكل أفراد العينة ودلت النتائج على أن فقرات المقياس تم            

الصعوبة، وتوصل أيضاً إلى أن المقياس ال يصلح لتشخيص ذوي  القـدرة العقليـة المنخفـضة           
وذلك لصعوبة فقراته بشكل عام، وأن االختبار صالح التخاذ قرارات متعلقة بتقيـيم وتـصنيف               
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سـنة،  ) ٢٥–١١(ة وخاصة في المدى العمري      الىواختيار األفراد من ذوي القدرات العادية والع      
ارنة األداء لألردنيين مع البريطانيين وجد أن البريطانيين ذوى القدرات العقلية العليا أعلـى              وبمق

  ).٥٠(سنة واألداء كان متقارب في المئين ) ١٤–١١(من األردنيين في الفئات العمرية 

  دراسات استخدمت اختبار المصفوفات المتتابعة الملون: ثالثاً
لتي هدف منهـا إجـراء مقارنـة بـين اختبـار       واببريطانياEvans (1980)دراسة في 

 ومقياس وكسلر، على عينة من األطفال الـصم عـددها           رافنالمصوفات المتتابعة الملون لجون     
سنة، لتقييم مدى مالئمة ومعوقات استخدام كالً من        ) ١٢–٥( طفالً تتراوح أعمارهم ما بين       ١٢٥

سـنة  ) ١٢–٩(سمين، األكبـر سـناً      المقياسين مع الصم، ووزعت العينة من ناحية العمر إلى ق         
 طفالً وأيضاً قام بتقسيم العينـة إلـى   ٦٨سنة وعددهم   ) ٨ –٥( طفالً واألصغر سناً     ٥٧وعددهم  

   . مدى تأثير الصمم على درجة الذكاء والقدرة العقليةالصمم لبيانأربعة أقسام وذلك حسب درجة 

باالرتفاع مقارنـة مـع      تتصف معامالت الثبات الداخلي الختبار وكسلر       وتوصل الي أن  
 والمقنن على الطالب العاديين، وكـان       ١٩٤٩تقديرات النسخة األصلية لدرجات مقياس وكسلر       

سـنة قريبـاً مـن التوزيـع        ) ١٢–٩(توزيع نسب الذكاء وفق اختبار وكسلر لألعمار المتقدمة         
ة االرتبـاط بـين   سنة فكان التوزيع ملتوياً، أما درج) ٨–٥(، أما األعمار األصغر سناً   الىاإلعتد

نتائج اختبار وكسلر لطالب المرحلة المتوسطة واالختبارات الفرعية في مـواد اللغـة للطـالب           
 تعطي داللة على الصدق التنبؤي للتحصيل المـستقبلي         الىسنة فكانت جيدة، وبالت   ) ١٦(البالغين  
  . للطالب

 بين النتائج اتساق أظهرتوبالنسبة الختبار المصفوفات المتتابعه الملون لجون رآفن فقد 
األعمار المختلفة، واتسم معامل الثبات الداخلي للمقياس بدرجة مرتفعة بشكل عام، وكان توزيع 

سنة كان ) ٨ –٥(اً والطالب من الىسنة توزيعاً اعتد) ١٢–٩( للطالب من رافندرجات اختبار 
نا الداللة الكافية لمالئمة التوزيع أقل التواء من اختبار وكسلر للمرحلة العمرية نفسها، مما يعطي
، )األكبر سناً واألصغر(اختبار المصفوفات المتتابعة الملون على األطفال الصم بمختلف األعمار 

ومالئمة االختبارات غير اللفظية بصفة عامة مع الصم، أما بالنسبة لتأثير درجة الصمم على 
نتائج االختبار ونتائج اختبارات السمع القدرة العقلية فقد أثبتت الدراسة بأنه ال توجد عالقة بين 

 تأتي هذه الدارسة موافقة للعديد من الدراسات السابقة والتي توصلت إلى نفس النتيجة الىوبالت
 –Kendall, 1953 – Glowatsky, 1953 – Hood, 1949 – Dematrco, 1970):وهي

Pickles, 1966 – Murphy, 1957).   
 والتي هدفت إلى إجـراء مقارنـة   Carlson and Sensen (1982)وفي دراسة كالً من 
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بين طرق الثبات على ثالث مجموعات مختلفة من حيث العمر واألصل العرقي فـي الواليـات                
المتحدة األمريكية باستخدام اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لجون رآفن وشملت عينة البحث            

 طفـالً مـن     ٢٧٩طفالً من الـسود،      ٢٠٣ طفالً من البيض،     ٣٠١ :الى طفالً موزعة كالت   ٧٨٣
  . الهسبنك

) ٦,٥–٥,٥( طفالً من سـن     ٢٤١ :فتم توزيعها وفق مايلي    اعمار عينة الدراسة     عمارأأما  
  .سنة) ٨,٥–٧,٥( طفالً من سن ٢٣٣سنة، ) ٧,٥–٦,٥( طفالً من سن ٣٠٩،سنة 

معامل : يةلا تم التوصل إلى النتائج الت     "α، التجزئة النصفية،    Kr20"وبتطبيق طرق الثبات    
سنة فكـان  ) ٨,٥-٦,٥(من  أما األعمار ،الثبات لألعمار الصغيرة غير متساو في الطرق الثالث 

الغالب في الطرق الثالث التساوي، أما معامالت الثبات والتـى تـم   حـسابهابالطرق الـثالث             
  . للمجموعات العرقية المختلفة فقد كانت تقريبا متساوية كما كانت الدرجات متقاربة

وذلك بعد حـساب درجـة      ) العمر، العرق ( الثبات حسب متغيرى     حساب معامالت كما تم   
) ٠,٢٠(الصعوبة لجميع بنود المقياس واستبعاد البنود المتحصلة على معامالت صعوبة أقل مـن      

  .وقد كانت معامالت الثبات أقل من المعامالت السابقة بنسبة ضئيلة).  ٠,٨٠(وأعلى من 

 هدف منها التحقق من ثبات االتساق الداخلي لمقياس والتي Valencia(1984)دراسةوفي 
األمريكان البيض،  (المصوفات المتتابعة الملون لجون رآفن على عينتين عرقيتين مختلفتين وهم           

وينتمون جميعهم إلى طبقات اجتماعية واقتـصادية متدنيـة فـي    ) واألمريكان من أصل مكسيكي  
 طفل من األمريكان المكسيك وتتراوح أعمارهم       ٤٥رة عن   فورنيا، وكانت العينة عبا   الىجنوب ك 
 طفل من االمريكان البيض في نفس المرحلـة العمريـة، وتـم             ٥٠سنة و ) ٩,٦ – ٧,٨(ما بين   

  :يةالالتوصل إلى النتائج الت

  كانت معامالت الثبات للمجموعتين تقريبا متساوية، حيث كانت          (Kr20)باستخدام معادلة   
  . لألمريكان المكسيك) ٠,٨٠(يض البلألمريكان ) ٠,٧٨(

وهذه الدراسة في الواقع قدمت دليالً عملياً على أن اختبار المصفوفات المتتابعـة الملـون               
لجون رآفن يعتبر أداة ثابتة لقياس ذكاء الطالب األمريكان المكـسيك كمـا هـي ثابتـة علـى                   

 العمـر، عـالوة علـى       األمريكان البيض، كما أكدت على أن معامالت الثبات تزداد مع ارتفاع          
  . ماتقدم أكدت هذه الدراسة على عدم تحيز االختبار في قياس الذكاء غير اللفظى للطالب

والتي تهدف إلى مقارنة مستوى أداء الطالب الصم بالطالب         ) ١٩٩٢(وفي دراسة هويدي    
ة الملون،  اختبار المصفوفات المتتابع   (:العاديين على ثالثة من اختبارات الذكاء غير اللفظية وهي        

على عينة من طالب الصف الثاني والثالث       ) اختبار متاهات بورتيوس  ،  هاريس–اختبار جودانف 
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وقـد  .   من الطالب العاديين بمدينة الـشارقة باإلمـارات    ٣٠ طالباً أصم و     ٣٠االبتدائي عددها   
  :أوضحت نتائج الدراسة بأنه

لعاديين وذلك فـي اختبـار      ال توجد فروق دالة إحصائياً بين نسب ذكاء الطالب الصم وا          
بين ) ٠,٠٥(المصفوفات الملون واختبار الرسم، أيضاً ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى             

ـ               الىالتالميذ الصم والعاديين على األقسام الثالث الختبار المصفوفات المتتابعـة الملـون، وبالت
  . لدى األصميرجح القول السائد بأنه ال يوجد ضعف في مستوى التفكير المجرد 
  :يةالبناء على ما تقدم تم التوصل إلى االستنتاجات الت

 للمصفوفات المتتابعة الملون بـصفة      رافنندرة وقلة الدراسات التي تناولت تقنين اختبار          -١
  .   بصفة عامةرافنخاصة واختبارات 

فـي الكويـت وذلـك    ) ١٩٧٩(أعم وأشمل من دراسـة عيـد       ) ١٩٨٧( دراسة القرشي    -٢
  . معايير الصدق والثبات بعدة طرق االستخراجه

) ١٣٩٩(حطب   جميع الدراسات السابقة للتقنين كانت محاوالت فردية، ما عدا دراسة أبو             -٣
 البحوث النفسية والتربويـة بكليـة التربيـة    عليها مركزحيث قام بها فريق بحث وأشرف  

  .  أم القرىبجامعة 

 للمـصفوفات   رافـن ليها اختبار   نجد أن العينة التي قنن ع     ) ١٣٩٩(في دراسة أبو حطب      -٤
 طالب وطالبات من    عبارة عن المتتابعة العادي لم تكن تمثل المجتمع األصلي، حيث كانت          

مكـة المكرمـة وجـدة      (مدارس وكليات وجامعات المدن الرئيسية في المنطقة الغربيـة          
ـ     المنطقة أيضاً ولم تصل إلى القرى المنتشرة في هذه        ) والطائف ن  أغفلت الجانب اآلخر م

لم تغفل هـذا    ) ١٩٧٦(المجتمع وهم العمال والصناع والموظفين، ونجد أن دراسة الدباغ          
الجانب حيث كانت العينة ممثلة للمجتمع من طالب مدارس وجامعات وحـرفيين وعمـال          

  .  وموظفين وربات بيوت

  للمصفوفات المتتابعة الملون بقدرته وصالحيته لقياس القـدرة العقليـة          رافنيتميز أختبار    -٥
من استخرجه للمدى   ) ١٩٧٩( عيد   يهاللألطفال في هذه المرحلة وذلك بناء على ما توصل          

حيث وجد أنه يتدرج في الزيادة من الفئات الصغرى إلى الكبرى والفرق بـين المتوسـط                
) ١٩٨٧(ه القرشي   الىوأيضاً بناء على ما توصل      ،  والوسيط لكل فئة على حده ضئيل جداً      

بورتيوس وبعض المقاييس الفرعيـة  متاهات   لنتائج االختبار مع     من خالل التحليل العاملي   
  . الختبار وكسلر

ة الى الملون بصفة خاصة بدرجة ثبات ع      رافن بصفة عامة واختبار     رافنتتمتع اختبارات    -٦
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) ١٩٨٧(وذلك من خالل ما توصل إله الباحثون في دراساتهم حيـث نجـد أن القرشـي                 
وبطريقة التجزئة النصفية إلـى     ) ٠,٧٩(ل مقداره   توصل بطريقة إعادة االختبار إلى معام     

توصل إلى معامالت ثبـات مرتفعـه       ) ١٣٩٩(، وأبو حطب    )٠,٨٢(،  )٠,٨٧(معامالت  
التي اسـتخدمها   ) ٢٠(وذلك أيضاً بطريقة اإلعادة، وبتطبيق معادلة كودر و ريتشاردسون          

  ).٠,٨٩(توصل إلى معامل ثبات قدره ) ١٩٨٩(عليان 

ة مـن   الى الملون بصفة خاصة بدرجة ع     رافن بصفة عامة واختبار     نرافتتمتع اختبارات    -٧
ها الباحثون، حيث ذكـر     الىالصدق وذلك من خالل استعراض نتائج الصدق التي توصل          

أن الدرجة التي يحصل عليها المختبرون تتزايد بزيادة العمر وهـذا دليـل           ) م١٩٧٩(عيد  
 االرتبـاط بـين   معـامالت   كذلك اسخرج القرشي الـصدق ببيـان        ،  على صدق االختبار  

 هناك معامالت ارتباط متوسـطة وأخـرى   ووجد أن المصفوفات الملونة وبعض المقاييس     
 ة، واستخدم ابو حطب محكات الستخراج الصدق وكانت جميعهـا دالـة، وتوصـل             الىع

  .  عليان إلى وجود عامل عام في االختبار وهو دليل على صدق بناء القياس

 باستخراج معايير مئينية للبيئة أو المجتمع الذي قامت بتقنين          جميع الدراسات السابق قامت    -٨
  .وتطبيق االختبار فيه

 للمصفوفات المتتابعة الملون لالستخدام مع الطالب الـصم صـغار           رافنصالحية اختبار    -٩
  .(Evans, 1980)السن وذلك ما أثبتته دراسة 

دام مع جميع الفئـات      للمصوفات المتتابعة الملون للتطبيق واالستخ     رافنصالحية مقياس    -١٠
العرقية مما يجعله من االختبارات المسايرة للحضارة وهذا ما أثبتته دراسـة كـالً مـن                

Carlson and Jensen, 1981) ،(Valencia, 1984.  

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الصم والسامعين على اختبارات الذكاء غيـر اللفظيـة                -١١
ون لجون رآفن خاصة وذلك من خالل دراسـة         عامة واختبار المصفوفات المتتابعة المل    

  ).م١٩٩٢هويدي، (

 عدم االلتفات إلى ذلك فـي  الىعدم تأثير درجة الصمم على نسبة الذكاء لدى األصم وبالت      -١٢
 ,Hood, 1919)قياس الذكاء وتقنين االختبارات، وهذا ما أكدتـه دراسـة كـالً مـن     

Evans, 1984, Murphy, 1957, Kendall, 1953, Glowatsky, 1953) وغيرها 
  .  من الدراسات

عالوة على ما تقدم فإن معظم محاوالت التقنين لالختبارات المختلفة ركزت على الطـالب     
العاديين وأهملت المعاقين بمختلف فئاتهم، رغم أنهم جزء من المجتمع يمكن االستفادة منـه فـي                
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إذا عرف مقدار ما لـديهم مـن        التقدم والتطور والمشاركة في البناء، وبالطبع ال يتحقق ذلك إال           
 علـى   يـة القدرات وأعطوا حسب هذه القدرات واإلمكانيات، وبناء عليه فقد ركزت الدراسة الح           

 للمصفوفات المتتابعة الملون على فئة من هؤالء المعاقين وهم الصم، وذلـك             رافنتقنين اختبار   
  .ة المناسبة من التعليممن أجل التعرف على القدرات الذهنية لهؤالء الطالب وإعطائهم الجرع
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  . تساؤالت الدراسة : أوالً  ¯

  .   مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيـاً ¯

  :أدوات الدراسة  :ثالثـاً ¯

  )لجودانف(اختبار رسم الرجل - ١

  . للمصفوفات المتتابعة الملون) رآفن(اختبار - ٢

  .   ثبات وصدق االختبار: رابعـاً ¯

سباب اختيار اختبار رآفن للمصفوفات المتتابعة  أ: خامساً ¯

  . الملون

 مراحل تقنين اختبار رآفن للمصفوفات المتتابعة : سادساً ¯

  . الملون

  .األسلوب اإلحصائي المستخدم  :سابعـاً ¯

  الفصل الثالث 

  راءات الدراسةإج
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  تساؤالت الدراسة : أوالً
 افـن ر تقنين اختبار انطالقاً من أهداف وتساؤالت الدراسة العامة، سيتم التركيز في عملية           

  :ةالىالملون اإلجابة على التساؤالت المحددة الت

 فقرات اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لجون رآفن والمطبق في المملكة           مدى فاعلية ما   -١
  ؟العربية السعودية على الطالب الصم في المرحلة االبتدائية

  .معامل التمييز         .معامل الصعوبة §
   .تباين الفقرة                  .ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية §
هل ثبات اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لجون رآفن والمطبق فـي المملكـة العربيـة                -٢

  السعودية على الطالب الصم في المرحلة االبتدائية يتفق مع خصائص االختبار الجيد؟

  ؟ما هي درجة الثبات بطريقة إعادة التطبيق §

  ؟تجزئة النصفيةما هي درجة الثبات بطريقة ال §

ما هي درجة الثبات بطريقة التناسق الداخلي بين البنود وبعضها البعض باستخدام معادلة              §
)Kr20 (وبين األقسام الفرعية والدرجة الكلية؟  

ما مدى صدق اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لجون رآفن والمطبق في المملكة العربية              -٣
  البتدائية ومدى اتفاقه مع خصائص االختبار الجيد؟السعودية على الطالب الصم للمرحلة ا

  ؟ما هي درجة الصدق الذاتي §

الـصدق  (ما هي درجة االرتباط بين اختبار المصفوفات واختبار رسم الرجل لجودانف             §
  ؟)التالزمي

  ؟)صدق التكوين الفرضي(إلى أي مدى تتمايز األعمار  §

الطالب الصم فـي معاهـد األمـل      ما هي معايير اختبار المصفوفات المتتابعة الملون على          -٤
  ؟للمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية

  مجتمع الدراسة وعينتها : ثانياً
 للمصفوفات المتتابعة الملون على الطالب الصم في        رافنهدفت الدراسة إلى تقنين اختبار      

إلـى  ) ٥,٣( مـن   المملكة العربية السعودية للمرحلة االبتدائية، وفق مرحلة عمرية معينـة تبـدأ           
 فإن مجتمع الدراسة هم جميع طالب معاهد األمل للـصم فـي المملكـة               الىسنة، وبالت ) ١١,٨(

  . العربية السعودية للمرحلة االبتدائية
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 الدراسة وهي عينة قـصدية تتنـاول جميـع المعاهـد           المذكور عينة وأختير من المجتمع    
ة من المرحلة التحـضريه حتـى الـصف         المتوفر بها جميع الصفوف الدراسية للمرحلة االبتدائي      

السادس االبتدائي، وتم استبعاد الفصول الملحقة ببعض مدارس التعليم العام والمعاهـد التـي ال               
وبلغت العينـة  ) المرحلة التحضيرية حتى الصف الثالث االبتدائي(يوجد بها سوى الصفوف الدنيا     

المرحلة العمرية المطلوبة وأيـضاً      طالب وذلك لتجاوزهم     ١٦٥ طالب، تم استبعاد     ١٢١٧الكلية  
،  طالـب ١٠٥٢لحاالت الغياب الموجودة في يوم تطبيق االختبار، حيث أصبحت العينة المختارة      

  ).٢(يوضح ذلك، أما توزيع العينة على الفئات العمرية فيوضحها جدول رقم ) ١(وجدول رقم 
  
  
  

  )١(جدول رقم 
  جموع الكلينسبة العينة المختارة إلى المعهد وإلى الم   

  
 


 


 


 

  %٨,٤  %٩٠,٧  ٨٨  ٩٧  معهد األمل للصم بمكة المكرمة ١
  %١٧,٥  %٧١,٨  ١٨٤  ٢٢٥  معهد األمل للصم بجدة ٢
  %٦,٢  %٧٩,٨  ٦٥  ٨٢  معهد األمل للصم بالطائف ٣
  %١٠,٣  %٨٤,٤  ١٠٨  ١٢٨  )لرياضشرق ا(معهد األمل للصم  ٤
  %١٢,٢  %٩٧  ١٢٨  ١٣٢  )غرب الرياض(معهد األمل للصم  ٥
  %٨  %٧٢,٩  ٨٦  ١١٨  )الرياض(المهلب لضعاف السمع  ٦
  %٧,٧  %٩٢  ٨١  ٨٨  معهد األمل للصم بجيزان ٧
  %٩,٦  %٩٠  ١٠١  ١١٢  معهد األمل للصم باألحساء ٨
  %١١,٢  %٩٤  ١١٨  ١٢٥  معهد األمل للصم بالقطيف ٩
  %٨,٨  %٨٤,٥  ٩٣  ١١٠   األمل للصم بأبهامعهد ١٠

  %١٠٠  %٨٦  ١٠٥٢  ١٢١٧  المجمـــــــــوع

  
  
  
  



  ٣٣

  )٢(جدول رقم 

  توزيع العينة على الفئات العمرية 

   
٤,٨  ٥٠  ٥,٨ – ٥,٣%  
٦,٨  ٧٢   ٦,٢ – ٥,٩%  
٨,٠  ٨٤   ٦,٨ – ٦,٣%  
٦,٧  ٧٠   ٧,٢ – ٦,٩%  
٦,٧  ٧٠  ٧,٨ – ٧,٣%  
٦,٧  ٧٠  ٨,٢ – ٧,٩%  
٧,١  ٧٥  ٨,٨ – ٨,٣%  
٧,١  ٧٥  ٩,٢ – ٨,٩%  
٨,٣  ٨٧  ٩,٨ – ٩,٣%  
٩,٢  ٩٧  ١٠,٢ – ٩,٩%  
٨,٧  ٩٢  ١٠,٨ – ١٠,٣%  
٨,٧  ٩٢  ١١,٢ – ١٠,٩%  
١١,٢  ١١٨  ١١,٨ – ١١,٣%  

  %١٠٠  ١٠٥٢  العينة الكلية

  

هـي  ) ٥,٨ – ٥,٣(الفئة العمرية   ويالحظ من خالل توزيع العينة على الفئات العمرية أن          
أقل الفئات تواجداً بالمعاهد وذلك لعدم إدخال الطالب إلى المرحلة التحضيرية قبل سن الـسادسة               

ويوجد أعمار تفوق هـذه     ،  هي أعلى الفئات عدداً   ) ١١,٨ – ١١,٣(غالباً ونجد أن الفئة العمرية      
  .ستبعادهاسنة في المرحلة االبتدائية تم ا) ١٩، ١٧(الفئة تصل إلى 

  

  



  ٣٤

  أدوات الدراسة : ثالثاً

Goodenough draw a man testاختبار رسم الرجل لجودانف - ١ 
 من قبـل فريـق      ١٩٧٩ في عام    "المنطقة الغربية "قنن هذا االختبار على البيئة السعودية       

بحث يترأسه أبو حطب تحت إشراف مركز البحوث التربوية والنفسية التابع لكلية التربية بجامعة              
الواليـات  "الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، وهو اختبار غير لفظي، قنن في كثير مـن الـدول             

 وغيرها، وجمعيها أكدت ثبات وصدق االختبار، وتم التقنـين          "المتحدة، مصر، األردن، السودان   
، حيث تم اسـتخراج معـايير       ١٩٦٣في البيئة السعودية على الصورة المعدلة لالختبار في عام          

 االنحرافية، وأكدت الدراسة على صدق مفردات االختبار وثباته وذلـك  نسبة الذكاءر وفق  االختبا
بعدة طرق واالختبار في مجمله يقوم على الطلب من المفحوص رسم رجل كامل بطريقة جيـدة                
ثم تحسب درجات االختبار بوضع عالمة لكل مفردة موجودة في الرسم، وذلك استناداً إلى مفتاح               

ي تم فيه مراعاة الزي الوطني في المملكة العربية السعودية مع عدم التساهل فـي               التصحيح والذ 
  ).  ١٩٧٩أبو حطب، .(سنة) ١٥–٦(تصحيح باقي المفردات، وهو يصلح لألطفال من 

وتم اختيار هذه األداة الستخدامها على الطالب الصم لكونها من اختبارات الـذكاء غيـر               
  . مع هذه الفئة، وأيضاً مقننه على نفس البيئةاللفظية مما يجعلها صالحة للتطبيق

 Coloured Progressiveالملون  للمصفوفات المتتابعة رافناختبار -٢
Matrices:  

   المتتابعـة الملـون    رافـن للمـصفوفات   يقوم الباحث في هـذه الدارسـة باسـتخدام اختبـار            
لـى الخـصائص     من أجل تحديد المعايير المئوية، والتعـرف ع         وذلك ١٩٩٠جون رآفن   إعداد  

  . السيكومترية لهذا األداء في المجتمع السعودي على الطالب الصم

  وصف االختبار 
إن الخلفية الملونة التي طبع عليها االختبار جاذبة لإلنتباه وتجعل االختبار تلقائيـاً ممتـع               
ومشوق ويتحاشى ويتفادى الحاجة للتوجيهات اللفظية، ويتكون المقياس من ثالث مجموعات هي            

 والنجاح فيها يتوقف على مقدرة الشخص على إكمال نمط مـستمر وعنـد نهايـة            )أ(لمجموعة  ا
) أب( الوقت، ثم تأتي المجموعة      في نفس المجموعة يتغير هذا النمط من إتجاه واحد إلى اتجاهين          

والنجاح فيها يعتمد على قدرة الشخص في إدراك األشكال المنفصلة في نمط كلي علـى أسـاس                 
فهي تعتمد على فهم القاعدة التـي تحكـم التغيـرات فـي           ) ب(مكاني، أما المجموعة    االرتباط ال 

والمـسائل  ،  األشكال المرتبطة منطقياً أو مكانياً وهي تتطلب قدرة الفرد على التفكيـر المجـرد             



  ٣٥

هي في نفس مستوى صـعوبة المـسائل الموجـودة فـي اختبـار              ) ب(األخيرة في المجموعة    
) ب(،  )أ( بنداً، ونجد أن المجموعتان      ١٢ي، وكل مجموعة عبارة عن      المصفوفات المتتابعة العاد  

موجودتان في اختبار المصفوفات المتتابعة العادي، وقد صمم االختبار لقياس العمليـات العقليـة            
  .والذكاء لدى األطفال الصغار واألشخاص المتخلفين عقلياً والكبار

بة، وهذا الترتيب ينمى خط منسق      المجموعات الثالثة في االختبار وضعت في صورة مرت       
من التفكير والتدريب المقنن على طريقة العمل، مما يجعل الفرصة متاحة لقياس النمـو العقلـي                
لألطفال حتى يصلوا إلى المرحلة التي يستخدموا فيها التفكير القياسي كطريقة لالسـتنتاج وهـي         

خوخة، هذا مما يجعل متوسط األداء      مرحلة النضج العقلي والتي تبدأ في االنحدار في مرحلة الشي         
  .لطفل في الثامنة قريباً من أداء شخص في الثمانين من العمر

 القدرة العامة للتفكيـر  قوة لقياس ومن الممكن استخدام اختبار المصفوفات الملون كاختبار    
ـ     رد المرتب للشخص وذلك دون التقيد بزمن معين، أما إذا كان الهدف قياس الكفـاءة العقليـة للف

 ,Raven(.  وقدرته على إصدار أحكام سريعة ودقيقة فيطبق االختبار هنا في حدود زمن معين

1990, P 2- 3 (  

  ثبات وصدق االختبار : رابعاً
 للمصفوفات المتتابعة الملون بثبات وصدق جيد، وذلك من خالل تتبـع            رافنيتمتع اختبار   

فة، وهذا يعطـي داللـة علـى أن هـذا      الدراسات السابقة والتي أكدت ذلك باستخدام طرق مختل       
االختبار يعتبر من أدوات القياس الجيدة، إذ أن من الشروط الواجب توفرها في االختبار حتـى                 
يكون صالحاً للتطبيق واالستخدام تمتعه بالثبات والصدق وفيما يلي عـرض مـوجز لمـا تـم                 

  :استخدامه في الثبات
  

  :معامل االستقرار -١
م، فرايبـرج   ١٩٦٥م، خاتينا   ١٩٥٨بورك  " دراسات كل من     تراوحت معامالت الثبات في   

، القرشي  ١٩٧٧، رآفن وكورت    ١٩٧٠، جاكوبزوفاندفنتر   ١٩٦٦م، ونك وموللر    ١٩٦٦
  ).٠,٧٦(بوسيط مقداره ) ٠,٩١ – ٠,٦٢ (االختبار بين بطريقة إعادة "١٩٨٧

  :معامل االتساق الداخلي بين نصفي االختبار -٢
 ،١٩٦٦، فرايبرج ١٩٦٦ونك موللر ، ١٩٦٥خاتينا " من جميع الدراسات التي أجراها كالً   

 تراوحت معامالت الثبات فيها بطريقة التجزئـة النـصفية       "١٩٨٧ القرشي   ،١٩٧٠موللر  
  ).٠,٨٨( بوسيط مقداره )٠,٩٩ – ٠,٤٤(بين 



  ٣٦

  
  :معامل االتساق الداخلي بين األقسام الفرعية لالختبار -٣

 بتقـدير معـامالت     "١٩٧٧ ورآفـن    ، رآفن كـورت   ١٩٦٥رتش وأندرسن   "قام كالً من    
االرتباط بين األقسام الفرعية التي يتكون منها اختبار المصفوفات الملون، وقد تراوحـت             

  ). ٠,٨٢ – ٠,٥٥(هذه االرتباطات بين 
 بحساب معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية التي يتكون منهـا           ١٩٨٧في  وقام القرشي   

درجة الكلية، وقد كانت النتائج كما هي موضـحة فـي           االختبار وبين األقسام الفرعية وال    
  :الىالت) ٣(جدول رقم 

  
  

  )٣(جدول رقم 
  

  )١٥٢= ن (معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية 

   

  ٠,٥٦  ٠,٤٢  )أب(والقسم ) أ(بين القسم 
  ٠,٧١  ٠,٦  )ب(والقسم ) أب(بين القسم 
  ٠,٤٦  ٠,٣٤  )ب(والقسم ) أ(بين القسم 
  ٠,٧٥  ٠,٦٧  والدرجة الكلية) أ(بين القسم 
  ٠,٩١  ٠,٨٦  والدرجة الكلية) أب(بين القسم 
  ٠,٨٨  ٠,٨٥  والدرجة الكلية) ب(بين القسم 

  )٩ :١٩٨٧القرشي، () ٠,٠١(جميع معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مستوى 

 الملـون ائج الثبات السابقة جميعها، نجد أن اختبـار المـصفوفات           من خالل استعراض نت   
 يتمتع بقدر مرتفع من الثبات سواء من حيث معامل االستقرار أو معامل االتـساق               لرآفن اختبار 

  . الداخلي

  :أما الصدق فتم تأكيده من خالل ما يلي 

  :الصدق التالزمي -١

  :معامالت االرتباط بين اختبار المصفوفات الملون واالختبارات األخرى-أ



  ٣٧

 وعدد من رافنأجريت العديد من الدراسات لتقدير معامل االرتباط بين مصفوفات 
  :االختبارات األخرى وهي

  :الىاختبار وكسلر لألطفال وكانت النتائج كالت -

  ) ٠,٨٤ –٠,٣١ ( تراوحت معامالت االرتباط بين :مع القسم اللفظي لوكسلر

  )٠,٧٤ –٠,٥( تراوحت معامالت االرتباط بين  :مع القسم االدائي لوكسلر

  )٠,٧٤–٠,٢٤(تراوحت معامالت االرتباط بين: الفرعية لوكسلرمع المقاييس 

  ) ٠,٦٨ –٠,٣٢(تراوحت معامالت االرتباط بين :  بينيه–اختبار ستانفورد-

  )٠,٥٨ –٠,٤(الرتباط بين اختبار األشكال المتضمنة تراوحت معامالت ا-

  )٠,٤٨(اختبار رسم الرجل كانت قيمة معامل االرتباط -

  : معامالت االرتباط بين المصفوفات الملونة والتحصيل الدراسي-ب

وقد كانت معامالت االرتباط بين اختبار المصفوفات الملون والتحصيل الدراسي تتراوح 
  ).٠,٣٩ –٠,٣٥(ما بين 

 طالب من الصف الرابع االبتدائي تتراوح أعمارهم        ٣٤٠على  دراسة   ١٩٨٧وقام القرشي   
  :الىالت) ٤ (جدول رقمسنة وكانت النتائج كما هي موضحة في ) ١٠,٦ – ٩(من 

  

  ) ٤(جدول رقم                                

  معامالت االرتباط بين المصفوفات والتحصيل الدراسي

   
   بنات١٦٠= ن    بنين١٨٠ =ن   

   **٠,٢٥   **٠,٣٨  اللغة العربية/ المصفوفات 
   *٠,٢١   **٠,٣٠  التربية اإلسالمية/ المصفوفات 
   **٠,٣٧   **٠,٤٢  الرياضيات/ المصفوفات 
   **٠,٣٥  **٠,٣٩  العلوم / المصفوفات 
  **٠,٣٣   **٠,٤٧  المجموع الكلي/ المصفوفات 

  ٠,٠١ دالة عند مستوى **        ٠,٠٥دالة عن مستوى * 



  ٣٨

   : معامالت االرتباط بين المصفوفات الملونة وتقديرات المدرسين لذكاء الطالب-جـ
تقديرات المدرسين لذكاء الطالب كمحك خارجي للصدق ) م١٩٧٩(استخدم عيد  -

  ).٠,٤٩(التالزمي لالختبار وبلغ معامل االرتباط 
لطالب وكان معامل االرتباط تقدير المعلم لذكاء ا) م١٩٨٥( كما استخدم القرشي  -

)٠,٣٤(  

  : الصدق التنبؤي -٢
 أن  ١٩٧٩، سـويل    ١٩٧٣، هـو سـمان      ١٩٦٨أوضحت دراسة كالً من مارك آرثـر        

  .المصفوفات الملونة صالحة للتنبؤ بالنجاح في التحصيل الدراسي

 أن المصفوفات   ١٩٦٨، ألكن   ١٩٦٦وأوضحت أيضاً دراسة كالً من كليرن وساندرسون        
  .  للتنبؤ بأداء المتخلفين عقلياً في بعض البرامج التدريبيةالملونة صالحة

  :الصدق التكويني -٣

  :التحليل العاملي لبنود المصفوفات الملونة-أ
، روسـت   ١٩٧٤كورمان ويبـردف    "أجريت عدة دراسات عاملية أهمها دراسة كالُ من         

فات وأطلق   لتحديد العوامل التي تتكون منها المصفو      "١٩٨٠، كارلسون وجنس    ١٩٨٠وجبيرت  
  م على العوامل التي ظهرت في دراستهما١٩٧٦ فيويدل وكارلسون 

  . االستدالل المحسوس والمجرد: العامل األول    

  اإلكمال المتصل والمنفصل: العامل الثاني    

  نمط اإلكمال عن طريق اإلغالق: العامل الثالث    

  :التحليل العاملي للمصفوفات الملونة مع االختبارات األخرى-ب

 فـي  تـشبعاً مرتفعـاً      ١٩٦٩، اقناناس ورويس    ١٩٦٠ كالً من ماك آرثر      شارت دراسة أ
عام فسر بأنه القدرة على تنظيم وتكامل المجال اإلدراكي، وأشارت دراسة فرنك وفيلدر             العامل  ال

  .  وجود ثالثة عوامل هي الذكاء العام والسرعة االدراكية وإدراك التشابه في األشكال إلى١٩٦٩

، لوسـون   ١٩٧٦، كيربـي    ١٩٧٤، ليـونج    ١٩٧٤ كرايوانيوك    من دراسة  وأشارت كالً 
علـى العامـل   ) ٠,٨٠ – ٠,٧٥( إلى تشبع المصفوفات الملونة بنسبة تتراوح مـا بـين           ١٩٧٦

المتعلق بالمعالجة المتزامنة للمعلومات وذلك باستخدام اختبارات يعتمد بعـضها علـى المعالجـة     
  . آلخر على المعالجة المتزامنةالمتتابعة للمعلومات ويعتمد البعض ا



  ٣٩

استخدم التحليل العاملي لنتائج المـصفوفات الملونـة مـع          ) م١٩٨٧(وفي دراسة القرشي    
المفردات وسالسل األعداد   (متاهات بورتيوس وبعض المقاييس الفرعية الختبار وكسلر لألطفال         

  ).ورسوم المكعبات والشفرة

  : وأظهرت النتائج وجود عامالن هما

وقد تراوحـت تـشبعات     ،   بوجه عام سواء في صورة رموز أو أشكال        لعالقاتإدراك ا -
  ).٠,٦١( بوسيط مقداره )٠,٧٣ – ٠,٣٩(المصفوفات على هذا العامل بين

اإلدراك المتزامن للعالقات بين األشكال وتراوحت تشبعات المصفوفات على هذا العامل           -
  ).١٤ -١٠ :١٩٨٧القرشي، ().  ٠,٤٢ – ٠,٣٣(بين 

ن خالل استعراض الدراسات السابقة والتـي أجريـت لتقـدير صـدق اختبـار             نالحظ م 
  .المصفوفات الملونة أن هذا االختبار يتمتع بقدر مرتفع من الصدق التالزمي والصدق التنبؤي

  أسباب اختيار اختبار رآفن للمصفوفات المتتابعة الملون : خامساً
  . من أثر الثقافة واللغةررةالذكاء المتحيعتبر هذا االختبار من أشهر اختبارات  -١
التراث العلمي الكبير المتراكم حول هذا االختبار حيث استخدم هذا االختبار في             -٢

  ).١٣٩٩أبو حطب، (، ١٩٧٢ بحثاً منشوراً حتى عام ٣٨٧
قامت عدة دول عربية بتقنين هذا االختبار، حيث قام بتقنينه على البيئة الكويتية              -٣

  . والت لتقنينه على البيئة العراقيةوبذلت أيضاً محا) م١٩٨٧(القرشي 
افتقار الطالب الصم إلى عامل اللغة مما يجعل هذا االختبار مناسب لهذه الفئـة       -٤

  . من المجتمع
  . الخلفية التلوينيه التي يتصف بها هذا االختبار، مما يجعله جذاباً للطالب الصم -٥
كاء المستخدمة  يعتبر اختبار المصفوفات المتتابعة الملون من أفضل مقاييس الذ         -٦

  )١٣٩٩أبو حطب، .  (لتحديد المستوى العقلي العام للمفحوص
نظراً ألهمية معرفة الضعف العقلي وتشخيصه في النظم التربوية الحديثة فـإن             -٧

 يعتبر أنسب وأفضل استخدام لتحديد هذا الضعف، حيث أن مشكلة           رافنمقياس  
يثة وخاصة مع انتشار الضعف العقلي تحتل مكانة خاصة في النظم التربوية الحد    

  ).١٣٩٩أبو حطب، .  (التعليم وتعميمه



  ٤٠

  مراحل تقنين اختبار رآفن للمصفوفات المتتابعة الملون: سادساً

  :إحضار االختبار- ١
 للمـصفوفات  رافـن حيث أنه ال تتوفر لدى قسم علم النفس بجامعة أم القرى نسخة من اختبـار            

ختبار في المكتبات العامة فـي داخـل المملكـة          الملون باللغة اإلنجليزية، وعدم وجود نسخة اال      
 للمصفوفات المتتابعة جميعها، ومـن      رافنالعربية السعودية، فقد تم إحضار مجموعة اختبارات        

من مصدرها األساسي ببريطانيا وهي أحدث طبعة       ) اختبار المصفوفات المتتابعة الملون   (ضمنها  
  .١٩٩٠ اآلن وهي بتاريخ توزع حتى

  :الترجمة- ٢
احث بترجمة جزء من الجانب النظري من االختبـار والدراسـات الـسابقة التـي               قام الب 

استخدمت هذا االختبار وتعليمات التطبيق الجمعي والفردي والصدق والثبات، وعدم الدقـة فـي              
 ١٩٨٧الترجمة جعل الباحث غالباً ما يلجأ إلى ما هو متوفر ومترجم ومقنن من قبـل القرشـي                 

  . الكويتية على البيئة رافنالختبار 

  :المقارنة- ٣
كراسـة  (الـنفس  تم عمل مقارنة بين النسخة األصلية وبين النسخة الموجودة في قسم علم             

حيث وجـد أن    ) ١٣٩٩أبو حطب وآخرون،    ( التي قام بإعدادها     ي، وه األشكال الملونة ) األسئلة
يد هو أن النسخة    النسختين متطابقتين من ناحية األشكال الموجودة والخلفية التلوينية والفرق الوح         

سار، عكس النسخة   الىمين وتنتهي في    الىالتي قام بإعدادها أبو حطب هي نسخة معربة تبدأ من           
سار، لذلك تم استخدام هذه النسخة المعربـة واالسـتفادة مـن الكميـة              الىاألصلية التي تبدأ من     

  . المطبوعة منها في القسم

  :المفحوصون -٤

  .عربية السعودية للمرحلةاالبتدائيةطالب معاهد األمل للصم في المملكة ال

  :إجراءات التطبيق- ٥
  : زمن التطبيق-أ

طالب ابتداء مـن    ) ١٠٥٢(بدا الباحث في تطبيق االختبار على عينة البحث البالغ عددها           
 ولمدة أربعة أشهر، نظراً لظروف الباحث العملية وحصوله على إجازات           ١٤١٦ رجب لعام    ٢٦



  ٤١

طالب من طـالب معهـد      ) ١٠٠(ق االختبار على عينة مختارة      متقطعة للتطبيق، وتم إعادة تطبي    
 فقـد  الرجل لجودانف اختبار رسم  أما،األول أسابيع من التطبيق ستةاألمل للصم بجدة وذلك بعد  

طالب من طالب معهـد     ) ٨٥(طبق بعد اختبار المصفوفات بثالثة أشهر على عينة مختارة أيضاً           
  .األمل للصم بمكة المكرمة

  :جابة ورقة اإل-ب

تم تصميم ورقة إجابة خاصة الختبار المصفوفات المتتابعة الملون، يقوم المفحـوص فـي         
 التعليمات أمـا باإلجابة بنفسه على الورقة بعد إعطاءه ) رابعة، خامسة، سادسة  (المراحل المتقدمة   

فيقوم بتسجيل اإلجابـة علـى الورقـة أحـد          ) تحضيري، أولى، ثانية، ثالثة   (في المراحل الدنيا    
األساتذة المتعاونين أو الباحث، ثم قام الباحث بعد ذلك بنقل اإلجابة من هذه األوراق إلـى أوراق            

 في مدارس دار الفكر وهي تتناسب مـع         التصحيح صممت إجابة خاصة تصحح بواسطة مكائن      
  . إجابة االختيار من متعدد

 سم  ٣٤ء طولها    فكانت اإلجابة فيه على ورقة رسم بيضا       لجودانفأما اختبار رسم الرجل     
  .  سم٢٤وعرضها 

  : اللوحة اإلرشادية-ج

من االختبار، وذلـك لـشرح فكـرة        ) ١–أ(تم استخدام لوحة مجسمة يظهر عليها الشكل        
  .االختبار للطالب وبيان الطريقة الصحيحة لإلجابة

  : تدريب المدرسين المتعاونين-د

صحيحة فـي توزيـع أرواق      تم تدريب المدرسين المتعاونين في التطبيق وبيان الطريقة ال        
  . اإلجابة وشرح التعليمات ومتابعة المفحوصين بانتظام

  : مكان التطبيق-هـ
في داخل صفوفهم الدراسية من     ) أولى، ثانية، ثالثة  (تم التطبيق على طالب الصفوف الدنيا       

رابعـه، خامـسة،   (قبل الباحث ومدرس الصف وذلك ألن التطبيق يتم فردياً، أما الصفوف العليا      
فيتم أخذ المجموعة التي يراد التطبيق عليها إلى أحد القاعات المجهزة في المعهد وذلـك               ) سادسة

أوفي داخل الفصل إذا كان مجهزاً لـذلك ويتـراوح عـدد            ،  إذا كان الفصل غير صالح للتطبيق     
  . طالبا١٥ً-١٠المجموعة ما بين 

  :  البيانات األساسية-و
االسم، الصف، تـاريخ المـيالد، تـاريخ التطبيـق،     (تم تسجيل البيانات األساسية للطالب   



  ٤٢

من قبل الباحث بعد الرجوع إلى السجالت التعليمية الموجودة في المعاهـد وذلـك فـي                ) المعهد
  ).  المصفوفات ورسم الرجل(االختبارين 

  : التطبيق الفردي للمصفوفات-ز
ر أمام المفحـوص    وفتح كتيب االختبا  ،  يقوم الفاحص بكتابة اسم الطالب في ورقة اإلجابة       

 )ويشير إلى الشكل األساسي في أعلى الصفحة      (أنظر إلى هذا الشكل     : ويقول) ١ –أ  (على شكل   
كما ترى فإن هذا الشكل قطع منه جزء، وهذا الجزء المقطوع موجود في أحـد األجـزاء               : قائالً

 واحـداً   الحـظ أن  ) ويشير إلى األجزاء أسفل الصفحة واحداً بعد األخر       (المرسومة تحت الشكل    
  .  هو الذي يصلح إلكمال الشكل األصليهذه األجزاءفقط من 

 تجد أنه عبارة عن مربعات صغيرة بيـضاء وسـوداء   واحدأنظر إلى الشكل الصغير رقم  
رقم وهو يختلف عن الشكل األصلي، لذلك فهو ال يصلح إلكماله، وإذا نظرنا إلى الشكل الصغير                

بها أي شكل فهو ال يصلح إلكمال الشكل األصلي، وإذا           نجد أنه يمثل مساحة خضراء ليس        اثنان
 نجد أنه عبارة عن خطوط سـوداء مائلـة علـى مـساحة              رقم ثالثة انتقلنا إلى الشكل الصغير     

 فإنه يشبه الشكل األصلي فـي       ٤خضراء، وهو يختلف عن الشكل األصلي، أما الشكل الصغير          
لذي يكمل الشكل األصلي، ضع إصبعك      األلوان والشكل ولكنه غير كامل، يوجد جزء واحد هو ا         

بعد ذلك يتأكد الفاحص بأن المفحوص وضع إصبعه على الشكل الصحيح، وإذا            (على هذا الجزء    
لم يضع إصبعه على الجزء الصحيح يقوم الفاحص بزيادة الشرح حتى يضع الطفل إصبعه على               

  ). الشكل الصحيح

: ويقول) ٢–أ  (، ثم ينتقل إلى الشكل      يقوم الفاحص بتسجيل اإلجابة في الورقة المعدة لذلك       
 لـم   األصـلي وإذا  اآلن ضع إصبعك على الجزء الذي يمكن وضعه في الفراغ إلكمال الـشكل              

ويعيد الشرح حتى يفهـم المفحـوص   ) ١–أ(يستطع المفحوص اإلجابة يقوم بالرجوع إلى الشكل        
ضع إصبعك علـى  (ويقول ) ٣-أ(فإنه ينتقل إلى الشكل ) ٢–أ(الفكرة فإذا تم الحل بالنسبة للشكل    

ويحرك إصـبعه   (أنظر إلى الشكل األصلي     : يقول الفاحص ) ٤-أ(، وفي الشكل    )الجزء الصحيح 
الحظ أن جزءاً واحداً فقط من بين هذه األجزاء هو الصحيح، كن منتبهـاً              :  ثم يقول  )على الشكل 

قد وجدت الجـزء  وأنظر إلى كل جزء منها قبل أن تختار الجزء الصحيح، كن حريصاً تأكد أنك         
ه بإصبعك، إذا كنت غير متأكد من اإلجابة أنظر إلـى الـشكل مـرة               الىالصحيح قبل أن تشير     

ويجب إعطاء المفحوص وقت كاٍف للتفكير واالختيار وعدم التعليق على اإلجابة سـواء             (أخرى  
  .)كانت صحيحة أو خاطئة

ممكن للفاحص أن يستخدم    ويلقى نفس التعليمات، ومن ال    ) ٥-أ(وينتقل بعد ذلك إلى الشكل      
وإذا تعثـر   ) ٥–أ(الـشكل   في الشرح للمفحوص وهو ينتقل ما بين األشكال حتى          ) ١–أ(الشكل  



  ٤٣

 يكون االختبار غير صـالح  الىفبالت) ٥–أ(المفحوص ولم يستطع فهم االختبار وحله حتى الشكل      
) ٦–أ(ل إلـى الـشكل   للتطبيق مع هذا الطفل، أما إذا فهم المفحوص المشكلة وقام بالحل فإنه ينتق  

 أي هـذه األجـزاء   )الىيشير إلى األجزاء بـالتو (أنظر إلى الشكل األصلي بدقة، واآلن       : ويقول
 كن حريصاً إن جزءاً واحـداً       )ويشير إلى الفراغ في الجزء األعلى     (يمكن أن تناسب هذا المكان      

ـ ير  فقط هو الصحيح، ما هو هذا الجزء، تأكد أنك وجدت الجزء الـصحيح قبـل أن تـش                  ه الى
  .  ويكرر نفس التعليمات) أ(ثم ينتقل إلى باقي األشكال في القسم ، بإصبعك

: فإن الفاحص يشير إلى الشكل األصلي والفراغ الموجود بـه ويقـول        ) ١–أب(أما الشكل   
 ضـع إصـبعك     ؟ما هو الشكل المحذوف من هذا المكان      : الحظ كيف تسير األشكال في الترتيب     

 المكان، كن حريصاً، أنظر إلى األشكال الصغيرة كل واحد بـدوره،  على الجزء الذي يناسب هذا   
وبعـد إجابـة    ) ٥–أب(،  )١–أب(األشـكال    ومـن    ؟ما هـو  .  إن واحداً منها فقط هو الصحيح     

ويشير بإصبعه إلى   (تأكد أن هذا الجزء هو الذي يكمل الشكل األصلي          : المفحوص يقول الفاحص  
أنظر بدقـة إلـى الـشكل    : مكتفياً بقوله) أب(ل القسم ثم يستمر مع باقي أشكا، الشكل مرة أخرى 

 كن حريـصاً واحـداً   )ويشير إلى الفراغ الموجود بالشكل األصلي وإلى األجزاء الستة        (األصلي  
) ب(فقط من هذه األجزاء هو الذي يكمل الشكل األصلي ما هو هذا الجزء؟ ثم ينتقل إلى القـسم                   

ال يدخل الملل إلى المفحوص من الممكن عدم تكـرار  ، وحتى )أب(ويتبع نفس ما أتبعه في القسم  
  .  التعليمات من قبل الفاحص إذا وجد المفحوص متجاوب في حل أشكال االختبار

وبما أن المفحوصين الذين يطبق عليهم االختبار هم طالب صم فإن الفاحص يقوم بتحويل              
  .  الب الصم في معاهد األملالتعليمات اللفظية السابقة إلى لغة اإلشارة التي يتخاطب بها الط

:التطبيق الجمعي للمصفوفاتح 

طالب الصف الرابع حتى الـصف      (المفحوصون الذين يستطيعون تسجيل اإلجابة بأنفسهم       
فيطبق عليهم االختبار بطريقة جماعية، مع اإلشـراف علـيهم والتأكـد مـن         ) السادس االبتدائي 

ة وعند االختبار بهذه الطريقة البد أن يوضـع         تسجيلهم لإلجابات وعدم تركهم لسؤال دون اإلجاب      
  :يةالفي االعتبار النقاط الت

  . إعطاء قلم رصاص وكتيب االختبار وورقة اإلجابة لكل طالب -

  .   توزيع الطالب بطريقة تمنع اتصالهم ببعض -

  . التأكيد على الطالب بعدم فتح كتيب االختبار حتى يطلب منهم ذلك -

ص من ورقة اإلجابة وكذلك باقي المعلومـات  كتابة االسم في المكان المخص     -



  ٤٤

  . التي يستطيع الطالب معرفتها وكتابتها

وم سنقدم لكم مجموعة مـن      الى: ثم يبدأ االختبار بإعطائهم فكرة عنه وذلك بقول الفاحص        
والمطلوب منكم التعرف على األجزاء الناقصة، إن هذا لـيس    ،  األشكال الملونة بها أجزاء ناقصة    

اً كبقية االختبارات التي يعطيها األساتذة، وإنما هو محاولة لمعرفة قـدرتك علـى              اختباراً مدرسي 
ويوضح لهم الفاحص الطريقة الصحيحة في تسجيل اإلجابـة علـى           .  اكتشاف األجزاء الناقصة  

حتى ) أ( تحت العامود الخاص بالقسم      ١أمام رقم   ) ١–أ( إجابة الشكل    حيث تسجل ورقة اإلجابة،   
على نفس الطريقة وينتقل بعدها إلى أشـكال القـسم          ) أب(ثم أشكال القسم    ) أ(تنتهي أشكال قسم    

  ). ب(

وفي حالة وجود وسيلة يشرح عليها فإن الفاحص يقوم بإيضاح التعليمات على هذه الوسيلة         
مع مالحظة أن نفس التعليمات الفردية تعطي للتطبيق الجمعي، مـع  ) ١–أ(التي يوجد فيها الشكل     

  .  حوصين في كتابتهم لإلجابةاإلشراف على المف

وكما أسلفنا سابقاً في التطبيق على الطالب الصم فإن الفاحص يقوم بتحويل التعليمات إلى              
  .  لغة إشارية يفهمها الصم

: تعليمات تطبيق اختبار رسم الرجل لجودنف-ط 
أريدك أن ترسم لـي رجـالً      (في اختبار رسم الرجل يطلب الفاحص من المفحوص بقوله          

 رسماً جيداً على ورقة الرسم، كما تشاء، ال تبدأ قبل أن أقول لـك، ال تحـاول اسـتخدام                    كامالً
  .) فقطيدالمسطرة أو أي أداة أخرى، فهذا ممنوع، ألن رسمك يجب أن يكون ب

  ).٤٧: ١٩٧٩أبو حطب، (
:التصحيح-ي 

ر رسـم  تم تصحيح أوراق اإلجابة الختبار المصفوفات بواسطة مكائن التصحيح، أما اختبا     
  .الرجل فقام الباحث بتصحيح االختبار بعد الرجوع إلى نموذج التصحيح المعد لالختبار

  :تم استخراج الصدق بواسطة: Validityالصدق  -٦

  . Factorial Validityالصدق الذاتي -أ

 معـامالت االرتبـاط بـين    بطريقـة ( Concurrent Validityالتالزمـي  الصدق -ب
م الرجل وذلك على عينه جزئية وهم طالب معهد األمـل           المصفوفات الملونة واختبار رس   

  .للصم بمكة المكرمة

  ).بطريقة تمايز األعمار( Construct Validityالصدق التكويني الفرضي -ج



  ٤٥

  

  :تم استخراج الثبات عن طريق: Reliabilityالثبات  -٧

  )طالب معهد األمل للصم بجدة( فئة معينة على Test- retestإعادة االختبار -أ

  .Split – Halfالنصفية  التجزئة -ب

 ارتباط البنود مع بعـضها الـبعض    لقياسInternal Consistencyالتناسق الداخلي -ج
  . (Kr20) ٢٠وذلك باستخدام معادلة كودر و ريتشاردسون 

  األسلوب اإلحصائي المستخدم : سابعاً
ئلة البحث والتحقق من    ب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على أس     الىقام الباحث باستخدام األس   

  :بالى الملون للذكاء ومن أهم هذه األسرافنثبات وصدق مقياس 
معامل االرتباط لبيرسون وذلك لحساب االرتباط بين التطبيق األول والثـاني           -أ

  .  )١-، ١+(للمقياس، ويتراوح ما بين 
  

                 
 
لفقرة مع الدرجـة    معامل االرتباط ثنائي التسلسل الخاص لحساب ارتباط ا        -ب

ا والمتغير الثاني ثنـائي حقيقـي   الىالكلية وذلك لكون المتغير األول يتوزع إعتد 
)٠،١.(  

  
  

  

  ).س(متوسط درجات المتغير المتصل = س 

  .االنحراف المعياري للمتغير المتصل= ع س 
  .للمجموعة التي حصلت على الواحد الصحيح) س(متوسط توزيع قيم المتغير المتصل = ١س

  .نسبة األفراد في المجموع الكلية الذين حصلوا على الواحد الصحيح في المتغير الثنائي= ١ص
  . نسبة األفراد في المجموعة الكلية الذين حصلوا على الصفر في المتغير الثنائي= ٠ص

لحساب التناسـق الـداخلي بـين فقـرات     ) ٢٠(معادلة كودروريتشاردسون   -ج
  ). ١، ٠(إلجابة ثنائية  لكون احتماالت االمقياس وذلك

  مجـ ص× س  مجـ –    ن مجـ س ص 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   المعادلة 

                     
  ]٢)مجـ ص (-٢ن مجـ ص] [ ٢)مجـ س (- ٢مجـ س                      

  ١ ص              س            – ١س                     
  ـــــــــــــــ               حیث أن             ـــــــــــــــــــــــــــــ      =   عادلة الم

  ٠ص                                    ع س                   



  ٤٦

  
  

  
  

معادلة جتمان العامة وذلك لحساب معامل االرتباط بين جزئي االختبـار مـع    -د
  .  مراعاة اختالف تباين درجات النصف األول عن النصف الثاني لالختبار

٢                         ع
١

٢ع + 
٢

  
    ــــــــ          حيث أن-١  ٢=  المعادلة  

٢                ع            
٠

  
٢ع

١
  . درجات النصف األولتباين=  
٢ع

٢
  .تباين درجات النصف الثاني = 

  . تباين درجات االختبار =٢ع
معامل السهولة لفقرات المقياس للفئات العمرية و للعينة الكليـة وإدراجـه            -هـ

  .  تحت مسمى صعوبة الفقرة
       عدد اإلجابات الصحيحة       

  ــــــــــــــــــــــــــــ= المعادلة  
  عدد اإلجابات الخاطئة +                  عدد اإلجابات الصحيحة 

      
   د-  أ                   

  :    حيث أنــــــــ=  معامل التميز -و
  ن                  
  

  .عدد األفراد الذين أجابوا على الفقرة إجابة صحيحة في المجموعة العليا= أ 
  . الذين أجابوا على الفقرة إجابة صحيحة في المجموعة الدنياعدد األفراد= د 
  .عدد األفراد في أحد المجموعتين العليا أو الدنيا= ن 
  

  ت +                 ت م       
  :  أن حيث١٠٠ × ــــــــــــــ=  الرتبة المئينية -ز

           ن        
  

  ).س(لتي تحتوي الدرجة التكرار المتجمع للحد األدنى الحقيقي للفئة ا= ت م 
  .الدرجة المطلوب إيجاد الرتبة المئينية المقابلة لها= س 
  

  الخطأ×    مجموع الصح             عدد أسئلة المقیاس              
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ١                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   المعادلة 

   مربع االنحراف المعیاري                                ١-                       عدد أسئلة المقیاس

  م س –س      
  ـــــــ    

  ف



  ٤٧

  ).س(الدرجة المقابلة للحد األدنى الحقيقي للفئة التي تحتوي الدرجة = س م 
  .طول الفئة= ف   
  ).س(عدد الحاالت الواقعة في الفئة التي تحتوي الدرجة = ت   

  
  معامل الصعوبة × معامل السهولة = تباين الفقرة -ح

  معامل الصعوبة×   معامل السهولة   =     االنحراف المعياري للفقرة -   ط

  معامل الثبات =     الصدق الذاتي -   ي
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  .الدراسة عرض نتـائج تحليل بيانات :أوالً ¯
  

 .اإلحصائي التحليل  مناقشة وتفسير نتـائج:ثانياً ¯
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها



  ٤٩

  عرض نتائج تحليل بيانات الدراسة: أوالً
 رآفن علـى    الملون لجون تم تصميم هذه الدارسة بهدف تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة          

الطالب الصم في المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل استخراج معـايير              
 والتحقق من خصائص االختبار السيكومترية التي       السعودي،لفئة من المجتمع    مئينية خاصة بهذه ا   

  .لهم التربوية المناسبةيمكن االعتماد عليها في تقديم الخدمة 

وبما أن عملية التقنيين هذه ال تتطلب فرضيات نحتاج إلى إثباتها أو نفيها فقد تـم وضـع                  
 اإلجابة علـى   وقد حاولت الدراسة     النفسية،ات  عدد من التساؤالت المتعلقة بعملية تقنيين االختبار      

هذه التساؤالت عن طريق إجراء عدد من التحليالت اإلحصائية المتعلقة بفاعلية فقرات المقيـاس              
 وذلك على مستوى العينـة      المئينية،وخصائص االختبار السيكومترية وفاعلية الفقرات والمعايير       

   -: هذه النتائج وفق التسلسل اآلتيالكلية والفئات العمرية، وفيما يلي سيتم عرض

  فاعلية فقرات المقياس- ١
من أجل التأكد من فاعلية فقرات المقياس ومدى صالحيتها، كان البد من إجـراء بعـض                
التحليالت اإلحصائية على فقرات المقياس للعينة الكلية وللمراحل العمرية الثالثة عشر الموجودة            

  .حليالت والنتائج المتحصلةلدينا، وفيما يلي عرض مفصل لهذه الت

  : معامل صعوبة األسئلة-أ
من المتعارف عليه في بناء االختبارات، أن االختبار الجيد يجب أن يضم تدرجا واسعا من               
درجات السهولة والصعوبة في أسئلته حتى نستطيع من خـالل هـذا االختبـار التمييـز بـين                  

ة لألسئلة، والذي تم باسـتخدام طريقـة        المفحوصين، ولبيان ذلك نلجأ إلى حساب معامل الصعوب       
حساب النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة بين مجمل اإلجابات لكل فقرة في المقياس وذلك للعينة              

معامـل  ( معامل صعوبة للسؤال الواحـد       ١٤الكلية وللفئات العمرية المختلفة، ونتج لدينا بالتالي        
وتم وضع النتائج للعينـة الكليـة فـي         ) يةصعوبة لكل مرحلة عمرية ومعامل صعوبة للعينة الكل       

فـي  ) ١(أما الفئات العمرية الثالثة عشر فتم وضع نتائجها فـي جـدول رقـم               ) ٥(جدول رقم   
  .المالحق
  
  
  

  



  ٥٠

  )٥(جدول رقم 

  معامالت الصعوبة للعينة الكلية    

  معامل الصعوبة  الفقرة  معامل الصعوبة  الفقرة  معامل الصعوبة  الفقرة
  ٠,٨٣  ١ب  ٠,٨٥   ١أب  ١  ١أ
  ٠,٦٤  ٢ب  ٠,٧٩  ٢أب  ٠,٩٣  ٢أ
  ٠,٦١  ٣ب  ٠,٧٦  ٣أب  ٠,٨٦  ٣أ
  ٠,٥٥  ٤ب  ٠,٥٣  ٤أب  ٠,٨٦  ٤أ
  ٠,٤٥  ٥ب  ٠,٥٦  ٥أب  ٠,٧٩  ٥أ
  ٠,٣٩  ٦ب  ٠,٤٤  ٦أب  ٠,٨٠  ٦أ
  ٠,٣٢  ٧ب  ٠,٥٢  ٧أب  ٠,٥٣  ٧أ
  ٠,٢٤  ٨ب  ٠,٣٦  ٨أب  ٠,٥٨  ٨أ
  ٠,٢٧  ٩ب  ٠,٤٤  ٩أب  ٠,٦٠  ٩أ
  ٠,٣٢  ١٠ب  ٠,٤٥  ١٠أب  ٠,٥١  ١٠أ
  ٠,٢٢  ١١ب  ٠,٤٠  ١١أب  ٠,٣١  ١١أ
  ٠,١٦  ١٢ب  ٠,٢٤  ١٢أب  ٠,٢٤  ١٢أ

  ٠,٤١  المتوسط الحسابي  ٠,٥٢  المتوسط الحسابي  ٠,٦٧  المتوسط الحسابي
  ٠,٥٣المتوسط الحسابي العام                     

  
في المالحـق للفئـات العمريـة    ) ١(للعينة الكلية والجدول رقم ) ٥(وبدراسة الجدول رقم   

  -:ما يليالمختلفة، نستنتج 

  ).٠,٥٣(بوسيط مقداره ) ١ –٠,١٦(على مستوى العينة الكلية فإن المدى تراوح ما بين  -
من الـسهولة   ) أ، أ ب، ب   ( تدرج معامالت الصعوبة في كل مجموعة من المجموعات الثالث           -

  .إلى الصعوبة وذلك على مستوى العينة الكلية والفئات العمرية
أسـهل  ) أ(ت الثالث نفـسها حيـث المجموعـة األولـى            تدرج في الصعوبة بين المجموعا     -

المجموعات ثم المجموعة الثانية فالثالثة وذلك أيضا على مستوى العينة الكلية والفئات العمريـة،              
 اختباراته من أن كل مجموعة تتضمن عملية عقلية أبـسط           رآفن في وهذا ينطبق مع ما يفترضه      

  .من التي تليها



  ٥١

ليه الفقرة األولى وأدنى معامل تحصلت عليه الفقـرة األخيـرة       أعلى معامل سهولة تحصلت ع     -
  .وهذا ينطبق مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أثبتت ذلك

مـن فقـرات   %) ٢٧(على مستوى العينة الكلية نجد احتواء االختبار على تدرج واسع حيـث         -
ـ    %) ٥٢ ().٠,٧٥(المقياس تحصلت على معامل أعلى من        صلت علـى   من فقرات المقياس تح

من الفقرات تحصلت على معامـل أقـل مـن          %) ٢١ ().٠,٧٥ –٠,٢٥(معامل تراوح ما بين     
)٠,٢٥.(  

  : معامل تمييز الفقرة-ب
المتطرفة تم حساب معامل تمييز فقرات االختبار وذلك باالعتماد على أسلوب المجموعات            

وذلـك بطـرح    ) %٢٧(في مقـابل المجموعـة الـدنيا     %) ٢٧( تم تحديد المجموعة العليا    والتي
اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا من اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليـا وقـسمتها              
على عدد األفراد في إحدى المجموعتين، وبالتالي نتج لدينا معامل التمييز، وحسب هذا المعامـل               

ا العينة الكليـة  في المالحق، أم ) ٢(للفئات العمرية الثالثة عشر وتم وضع البيانات في جدول رقم         
  .)٦( طالب فتم وضع بياناتها في جدول رقم ١٠٥٢والبالغ عددها 



  ٥٢

  )٦(جدول رقم 

  معامل تمييز الفقرة للعينة الكية     
  معامل التمييز  الفقرة  معامل التمييز  الفقرة  معامل التمييز  الفقرة

  ٠,٤٧  ١ب  ٠,٤٣   ١أب  ٠,٠٤  ١أ
  ٠,٧٢  ٢ب  ٠,٥٨  ٢أب  ٠,٢١  ٢أ
  ٠,٧٧  ٣ب  ٠,٥٨  ٣أب  ٠,٤٠  ٣أ
  ٠,٧٩  ٤ب  ٠,٨٣  ٤أب  ٠,٤١  ٤أ
  ٠,٨١  ٥ب  ٠,٧٩  ٥أب  ٠,٥٤  ٥أ
  ٠,٧١  ٦ب  ٠,٨٥  ٦أب  ٠,٥١  ٦أ
  ٠,٥٣  ٧ب  ٠,٨٤  ٧أب  ٠,٧٠  ٧أ
  ٠,٥٨  ٨ب  ٠,٦٩  ٨أب  ٠,٥٩  ٨أ
  ٠,٥٧  ٩ب  ٠,٧٥  ٩أب  ٠,٧١  ٩أ
  ٠,٥٨  ١٠ب  ٠,٦٧  ١٠أب  ٠,٦٧  ١٠أ
  ٠,٤٦  ١١ب  ٠,٦١  ١١أب  ٠,٥١  ١١أ
  ٠,٣٠  ١٢ب  ٠,٢٨  ١٢أب  ٠,٣٠  ١٢أ

بدراسة معامالت التمييز الموضحة في الجدول السابق نالحظ أنها تراوحـت مـا بـين               و
على أدنى معامل وذلك لكونها مثال تـدريبي  ) ١أ( حيث تحصلت الفقرة األولى   ).٠,٨٥ –٠,٠٤(

 كـان   الفقرات فقد تم حله من قبل الفاحص وبالتالي أصبحت الفقرة ال تمييز بين الفئتين أما باقي               
من الفقـرات تراوحـت   %) ٥٥(و ) ٠,٧٠(من فقرات االختبار أعلى من   %) ٢٨(معامل تمييز   

  ).٠,٧٠ –٠,٤٠(قيم معامل تمييزها ما بين 
من فقرات المقيـاس فتحـصلت علـى        %) ١٤(فقرات وهي تمثل    ) ٥(أما المتبقي وقدره    

وللفئـات  وبوجه عام فإن قيم معامل التمييز المحسوبة للعينة الكلية          ) ٠,٤٠(معامل تمييز أقل من     
العمرية الثالثة عشر والمجدولة في المالحق تؤكد على أن فقرات االختبار تتميز بمعامل تمييـز               

حيث يعتبـر معامـل     "المقياس  جيد، وأيضاً نفس هذه المعامالت تعطينا دليالً على صدق فقرات           
مقارنـة  تمييز البند أو قدرته على التمييز دليال على صدقه، خاصة إذا كان األمر ينطوي علـى                 

  )٢٦ :١٩٨٢، عبد الرحمن" (طرفي القدرة التي يقيسها البند
  



  ٥٣

  :ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية-ج

، ١(وهـي   بما أن بيانات المتغير الثاني وهي الفقرة تعتمد على التصنيف الثنائي الحقيقي             
ثنـائي   فقد تم حساب معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية عن طريق معامل االرتبـاط    ).صفر

) ١٠٥٢( ذلك للعينة الكلية والبالغ عـددها  وتم Point Biserial Correlationالتسلسل الخاص
  : التالي) ٧( البيانات في جدول رقم تطالب، وبوب

  

  )٧(جدول رقم 

  معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية   

  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة
  ٠,٤٨  ١ب  ٠,٤٨   ١أب  ٠,١٥  ١أ
  ٠,٥٨  ٢ب  ٠,٥٥  ٢أب  ٠,٣٤  ٢أ
  ٠,٦٤  ٣ب  ٠,٥٤  ٣أب  ٠,٤٥  ٣أ
  ٠,٦٤  ٤ب  ٠,٦٧  ٤أب  ٠,٤٦  ٤أ
  ٠,٦٨  ٥ب  ٠,٦٥  ٥أب  ٠,٥١  ٥أ
  ٠,٥٨  ٦ب  ٠,٧١  ٦أب  ٠,٥٠  ٦أ
  ٠,٤٧  ٧ب  ٠,٦٨  ٧أب  ٠,٥٥  ٧أ
  ٠,٥٧  ٨ب  ٠,٤٣  ٨أب  ٠,٤٥  ٨أ
  ٠,٥١  ٩ب  ٠,٦٠  ٩أب  ٠,٥٧  ٩أ
  ٠,٥١  ١٠ب  ٠,٥٣  ١٠أب  ٠,٥٤  ١٠أ
  ٠,٤٤  ١١ب  ٠,٥١  ١١أب  ٠,٤٣  ١١أ
  ٠,٣٤  ١٢ب  ٠,٢٩  ١٢أب  ٠,٢٩  ١٢أ

  

 ).٠,٥١( والذي من خالله نجد أن متوسط معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكية بلغ              
فقـرة كانـت قيمـة معامـل        ) ٢٢( على وجه التحديد     ).٠,٧١ –٠,١٥(وتراوح المدى ما بين     

من فقـرات المقيـاس، كمـا       %) ٦١(وهي تمثل   ) ٠,٥٠(من  االرتباط مع الدرجة الكلية أعلى      



  ٥٤

 %)٣١(وهـي تمثـل    )٠,٤٩ – ٠,٣٠( بين  فقرة ما تراوحت قيم معامل االرتباط إلحدى عشر       
فقرات فقد كانت قيم معامل االرتباط أقل من ) ٣(من فقرات المقياس، وباقي الفقرات وهي 

مالت ارتباط الفقرة مع الدرجة من الفقرات وبالتالي نجد أن معا%) ٨(وهي تمثل ) ٠,٣٠(
الكلية معامالت جيدة وتدل على أن بنود االختبار تتميز بمعامل ارتباط جيد مع الدرجـة               

  .الكلية

  : درجة تباين الفقرة-د

 ١٠٥٢فقرة، وذلك للعينة الكلية والبـالغ عـددها       ) ٣٦( االختبار   التباين لفقرات تم حساب   
ب معامل السهولة في معامل الـصعوبة للفقـرة،         طالب، حيث تم حساب التباين عن طريق ضر       

  .يوضح ذلك) ٨(وجدول رقم 

  

  )٨(جدول رقم 

  تباين الفقرات
  

  التباين  الفقرة  التباين  الفقرة  التباين  الفقرة
  ٠,١٤  ١ب  ٠,١٣  ١أب  ٠,٠٩٩  ١أ
  ٠,٢٣  ٢ب  ٠,١٧  ٢أب  ٠,٠٦٧  ٢أ
  ٠,٢٤  ٣ب  ٠,١٨  ٣أب  ٠,١٢  ٣أ
  ٠,٢٥  ٤ب  ٠,٢٥  ٤أب  ٠,١٢  ٤أ
  ٠,٢٥  ٥ب  ٠,٢٥  ٥أب  ٠,١٧  ٥أ
  ٠,٢٤  ٦ب  ٠,٢٥  ٦أب  ٠,١٦  ٦أ
  ٠,٢٢  ٧ب  ٠,٢٥  ٧أب  ٠,٢٥  ٧أ
  ٠,١٨  ٨ب  ٠,٢٣  ٨أب  ٠,٢٥  ٨أ
  ٠,٢٠  ٩ب  ٠,٢٥  ٩أب  ٠,٢٤  ٩أ
  ٠,٢٢  ١٠ب  ٠,٢٥  ١٠أب  ٠,٢٥  ١٠أ
  ٠,١٧  ١١ب  ٠,٢٤  ١١أب  ٠,٢١  ١١أ
  ٠,١٣  ١٢ب  ٠,١٨  ١٢أب  ٠,١٨  ١٢أ

  



  ٥٥

تحصلت علـى تبـاين وقـدره       ) ١أ ( وبمالحظة النتائج من الجدول نجد أن الفقرة األولى       
 الطبيعي أن يحدث ذلك لكون الفقرة األولى اتخـذت كمثـال       نجداً، وم وهو ضعيف   ) ٠,٠٠٩٩(

حصلت على تباين قـدره     ) ٢أ(تدريبي للمفحوصين، قام بحلها وتوضيحها الفاحص، والفقرة رقم         
ح وإيـضاح   وهو أيضاً تباين ضعيف ولكن يرجع ذلك لقيام الفاحص بزيـادة الـشر            ) ٠,٠٦٥(

المشكلة للمفحوصين عند هذه الفقرة وعدم االنتقال إلى ما بعدها حتى التأكد من حلهـا بالطريقـة      
  .الصحيحة من قبل المفحوصين

 "٢أ"الفقـرة  أنه في حالة فشل المفحوص فـي حـل   (حيث تنص تعليمات تطبيق االختبار     
تضح الرؤية لدى المفحـوص   ويعيد الشرح حتى ت   " ١أ"بالشكل الصحيح يعود الفاحص إلى الفقرة       

 فقرة تحـصلت علـى تبـاين     )٢١( أما باقي الفقرات فنجد أن       )ويقوم بتسجيل اإلجابة الصحيحة   
 فقرات تحصلت على تبـاين يتـراوح مـا بـين            ثمانية وعدد   ).٠,٢٥ –٠,٢٠(يتراوح ما بين    

 ٠,١٠( فقرات فتحصلت على تباين يتراوح ما بين         خمسة،وباقي الفقرات وهي    ) ٠,١٩ –٠,١٥(
 والنتائج السابقة تعطينا مؤشراً على قـدرة فقـرات االختبـار علـى التمييـز بـين          ).٠,١٤ –

     .المفحوصين وإظهار الفروق الفردية بينهم

  Reliabilityالثبات - ٢
يشير مصطلح الثبات إلى قدرة االختبار على إعطاء نفس النتائج إذا ما تم تطبيقـه               

 يعني أن االختبار يعتبر ثابتا وحـساساً لـدرجات       على نفس المجموعة مرة أخرى، وهذا     
الخطأ العشوائي لدرجة تمكن من الوثوق في قدرته على إعطاء نفس النتائج فـي حالـة                
إعادة تطبيقه مرة أخرى، وحسب مفاهيم النظرية التقليدية لالختبارات يكون االختبار ثابتاً            

كلي لالختبـار            عاليـة، أو   إذا كانت نسبة تباين الدرجات الحقيقية إلى التباين ال       
  . نسبة تباين درجات الخطأ               قليلة

مع أهداف هذا البحث وطبيعة البيانات المتوفرة، وهذه وقد حاول علماء القيـاس تطـوير               
 أهم هذه الطرق، طريقة إعـادة التطبيـق      الثبات ومن عدد من الطرق اإلحصائية لحساب معامل       

التي تعتمد على حساب معامل االرتباط لدرجات الطـالب واعتبـار نـاتج             والصور المتكافئة و  
 يمكن استخدام أسلوب التجزئـة النـصفية وأسـاليب          الثبات كما معامل االرتباط معيارا لمعامل     

  ).…كودر وريتشاردسون، والفاكرنباخ(الداخلي التناسق 

ة، والتـي تـتالءم     وقد تم التركيز في هذه الدراسة على استخدام عدد من الطرق الـسابق            
  :الطرق تتمثل في اآلتي

S2T 
______ 

S2 t 
S2e 

______ 
S2 t 



  ٥٦

   Test-retest method:التطبيق إعادة -أ

مما ال شك فيه أن استخدام هذه الطريقة يحتاج إلى مراعاة الفاصل الزمني بـين التطبيـق       
األول والتطبيق الثاني لالختبار، وذلك استنادا إلى ما يحتويه االختبار والقـدرة التـي يقيـسها،                

لطريقة في تطبيق االختبار على المجموعة المعينة ثم إعادة التطبيق علـى نفـس              وتتلخص هذه ا  
المجموعة بفاصل زمني معين، وحساب معامل االرتباط بين التطبيقين للوصـول إلـى معامـل               

  .الثبات

ة التـي  وفي هذه الدراسة تم إعادة تطبيق االختبار على عينة قصدية جزئية من العينة الكلي           
 أسـابيع  سـتة  طالب من معهد األمل بجدة، وبفاصل زمني قدرة  مئةس وعددهاطبق عليها المقيا  

عن التطبيق األول، مع تهيئة نفس األجواء والظروف المحيطة بالتطبيق األول، وبحساب معامل             
وفي هذا داللة على ثبـات      ) ٠,٨١(االرتباط لبيرسون بين التطبيقين نتج لدينا معامل ثبات قدرة          

 للمـصفوفات  رافـن  ب الصم في المملكة العربية السعودية بالنسبة الختبـار          األداء الفعلي للطال  
  .المتتابعة الملون

  :Split-Half طريقة التجزئة النصفية -ب

تمتاز هذه الطريقة بالحصول على معامل الثبات من تطبيق االختبار لمرة واحـدة علـى               
امل االرتباط لبيرسون بينهم،    مجموعة واحدة ثم تجزئة االختبار إلى نصفين متكافئين وحساب مع         

وذلـك  ) معادلة سبيرمان برآون، معادلة رولون، معادلـة جتمـان        (ثم استخدام المعادالت التالية     
  .لتعديل معامل االرتباط الناتج، وهو معامل ارتباط يدل على ثبات نصف االختبار فقط

 طالـب بعـد     ١٠٥٢وتم استخدام هذه الطريقة لحساب ثبات درجات العينة الكلية وعددها           
التطبيق األول لالختبار، ونتيجة ألن طريقة التصحيح التي قدرها كل من سبيرمان ورولون تتأثر      

 تم االعتمـاد علـى   الثاني فقدنتائجها في حالة اختالف تباين درجات النصف األول عن النصف    
خـتالف   وذلك لكونها تأخذ في االعتبار أي نتائج سلبية تنجم عـن ا            Guttmannمعادلة جتمان   

وهـو معامـل ثبـات جيـد     ) ٠,٨٣(تباين نصفي االختبار، وبالتالي نتج لدينا معامل ثبات قدرة  
ــة     ــتخدام طريقــ ــاتج باســ ــات النــ ــل الثبــ ــن معامــ ــب مــ   وقريــ

  .إعادة التطبيق

   Internal consistency:الداخلي  طريقة التناسق -ج

) صـفر (ة الصحيحة و    لإلجاب) ١(بما أن نتائج تصحيح األسئلة تتبع نظام إعطاء الدرجة          
لكونها أفضل لحساب معامل    ) ٢٠(لإلجابة الخاطئة، فقد تم استخدام معادلة كودر وريتشاردسون         



  ٥٧

الثبات مع هذا النوع من التصحيح، ويؤكد علماء القياس أن ناتج هذه المعادلة يمثل متوسط جميع                
على أفراد العينة الكلية والفئـات  العالقات البينية بين األسئلة المختلفة، وقد تم تطبيق هذه المعادلة     

  . نتائج التحليل النهائية)٩(رقم العمرية المختلفة، ويوضح الجدول 

  

  )٩(جدول رقم 
  )٢٠كودر وريتشارد سون (معامالت الثبات باستخدام معادلة 

  معامالت الثبات  ن  الفئة العمرية
٠,٨٠  ٥٠  ٥,٦  
٠,٨٠  ٧٢  ٦  

٠,٨٧  ٨٤  ٦,٦  
٠,٨٧  ٧٠  ٧  

٠,٩١  ٧٠  ٧,٦  
٠,٩١  ٧٠  ٨  

٠,٩١  ٧٥  ٨,٦  
٠,٩١  ٧٥  ٩  

٠,٩١  ٨٧  ٩,٦  
٠,٩٠  ٩٧  ١٠  

٠,٩١  ٩٢  ١٠,٦  
٠,٩١  ٩٢  ١١  

٠,٩١  ١١٨  ١١,٦  
  ٠,٩٠  ١٠٥٢  العينة الكلية

وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن معامالت الثبات الناتجة لدينا لجميع الفئـات العمريـة           
عامالت ثبات مرتفعه، وهذا يعطينا داللـة       وهي م ) ٠,٩٢ –٠,٨٠(وللعينة الكلية تتراوح ما بين      

  .على أن فقرات المقياس تتمتع بتجانس عالي، وتؤكد على تمتع االختبار بدرجة عالية من الثبات

وأخيراً تم التركيز على حساب معامل االرتباط بين أجزاء االختبار والدرجة الكلية للتأكـد            
بأن معـامالت  ) ١٠(الموضحة في جدول رقم من درجة االتساق بين هذه األقسام، وتؤكد النتائج      

وهذه القيم تؤكد على تمتع أقسام      ) ٠,٧٦(بوسيط قدره   ) ٠,٨٦ –٠,٦٥(االرتباط تراوحت ما بين     
  .االختبار باتساق مقبول مما يؤكد على أن أجزاء االختبار متناسقة

  



  ٥٨

  )١٠(جدول رقم 

األقسام الفرعية والدرجة معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية مع بعضها البعض وبين 
  الكلية

  

  معامل االرتباط  األقسام المرتبطة

  ٠,٧٩  )أب(والقسم ) أ(بين القسم 

  ٠,٧٢  )ب(والقسم ) أ(بين القسم 

  ٠,٨٦  )ب(والقسم ) أب(بين القسم 

  ٠,٦٥  والدرجة الكلية) أ(بين القسم 

  ٠,٦٥  والدرجة الكلية) أب(بين القسم 

  ٠,٧٦  ليةوالدرجة الك) ب(بين القسم 

  )٠,٠١(جميعها دالة إحصائية عن مستوى   طالب) ١٠٥٢= (ن 
  

وبتتبع الطرق السابقة التي تم استخدامها في بيان درجة ثبات االختبار، نجـد أن جميعهـا               
أعطت مؤشراً جيدا على ثبات اختبار رآفن للمصفوفات المتتابعة الملون على الطالب الصم فـي   

  .المملكة العربية السعودية

   Validityالصدق - ٣
إن جميع المقاييس النفسية والتربوية تم بناءها وفق أهداف وأسس معينة لقيـاس صـفة أو      
أكثر لدى اإلنسان، وبالتالي يجب أن توضع فقرات وبنود المقياس لتحقيق تلك األهداف والبعـد               

الصدق (ا يسمى   عن ذلك سيجعل المقياس يفقد أهميته، وللتأكد من هذه العملية عاده ما نلجأ إلى م              
Validity (           والذي يعتبر من أهم المؤشرات التي نستطيع من خاللهـا الحكـم علـى صـالحية

االختبار، وهنالك العديد من الطرق اإلحصائية التي تستخدم للتحقـق مـن صـدق االختبـارات       
 الملون فـي قيـاس   رافنالمختلفة، وقد تم استخدام عدد من هذه الطرق لبيان مدى صدق اختبار          

 يلي عرض مفـصل للنتـائج التـي تـم           السعودية وفيما اء الطالب الصم في المملكة العربية       ذك
  .التوصل إليها

  



  ٥٩

  : Intrinsic Validity الصدق الذاتي-أ

 يحـدد  وذلك ألنهيؤكد علماء القياس بأن الصدق الذاتي هو الحد األعلى لصدق أي اختبار            
 وتؤكـد أدبيـات القيـاس       ).١٩٧٨الـسيد،   (الدرجة النهائية للصدق التجريبي والصدق العاملي       

المتعارف عليها بأن هذا النوع من الصدق يمكن تحديده بواسطة حساب الجذر التربيعي لمعامـل             
الثبات وذلك على مستوى العينة الكلية والفئات العمرية المختلفة وبالتالي فـإن الـصدق الـذاتي                

  .  ثبات االختبارعبارة عن تقديرات لما يمكن أن يكون عليه الصدق في ضوء

نالحظ أن قيمة معامل الثبات على مستوى العينـة الكليـة           ) ٧(وبالرجوع إلى جدول رقم     
 وبحساب الجذر التربيعي لهـذه      ).٠,٩٠(قد بلغت   ) ٢٠كودر وريتشارد سون    (باستخدام معادلة   

 يتمتـع  وهي قيمة عالية وتؤكد لنا بأن االختبـار    ) ٠,٩٥(القيمة بلغت قيمة معامل الصدق الذاتي       
  .بدرجة عالية من الصدق الذاتي

   Concurrent Validity:التالزمي   الصدق-ب

وهو يمثل أحد أنواع صدق المحك، والذي يتم حسابه عن طريق حساب معامل االرتبـاط               
بين درجات الطالب في االختبار الذي يراد التحقق من صدقه ودرجاتهم في اختبار آخـر ثبـت             

 الملون في   رافن ومن أجل التحقق من مدى صدق اختبار         ).خارجييسمى عادة بالمحك ال   (صدقه  
قياس ذكاء الطالب الصم، تم استخدام اختبار رسم الرجل والذي تم تقنينه من قبل فريق عمل في                 

  .  وذلك كمحك خارجي)١٩٧٩(جامعة أم القرى بإشراف الدكتور فؤاد أبو حطب 

طالبا من معهـد األمـل بمكـة    ) ٨٥ (وقد تم تطبيق االختبار على عينة قصدية مكونه من       
 معامل االرتباط لبيرسون لحساب معامل االرتباط       االختبار استخدم المكرمة، وبعد أن تم تصحيح      

، وقد أظهرت نتائج التحليل بأن      رافنبين درجات الطالب في هذا االختبار ودرجاتهم في اختبار          
وهذه القيمـة تعتبـر     )  ٠,٠١(لة  وهي دالة عند مستوى دال    ) ٠,٧٠ (االرتباط بلغت قيمة معامل   

  .رآفن التالزمي  صدق اختبانيمة مقبولة كمعيار للتحقق مق
  

  :Construct Validityالفرضي  صدق التكوين -ج

تم التحقق من هذا النوع من أنواع الصدق عن طريق حساب المتوسط واالنحراف المعيـاري     
ايز متوسط الدرجات بالنـسبة للعينـات   للعينات العمرية الثالثة عشر، وذلك للتوقف على مدى تم   

  ).١١( رقم في الجدولالعمرية التي شملتها عينة الدراسة، تم عرض نتائج التحليل 

وبدراسة الجدول التالي يالحظ أن قيم متوسط العينات العمرية يختلف من فئة عمرية إلـى              
 التمايز فـي متوسـط      أخرى، كما يالحظ بأن قيم المتوسط ترتفع بازدياد المرحلة العمرية، وهذا          
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األداء يؤكد بأن االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الصدق التكويني، وبالرغم من أن هناك عدد من                
الفئات العمرية كان متوسطها متقاربا إلى حد كبير، إال أن التوجه العام لقيم متوسط أداء العينـات     

ختبار بصدق تكويني فرضـي  العمرية المختلفة يؤكد على تمايز واضح يعطي داللة على تمتع اال    
                              .مقبول

    

  )١١(جدول رقم                            

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية

  االنحراف المعياري  المتوسط  ن  الفئة العمرية
٥,٤  ١٢,٠  ٥٠  ٥,٨ – ٥,٣  
٥,٥  ١٤,١  ٧٢  ٦,٢ – ٥,٩  
٧,٠  ١٥,٥  ٨٤  ٦,٨ – ٦,٣  
٦,٩  ١٦,١  ٧٠  ٧,٢ – ٦,٩  
٦,٩  ١٨,٠  ٧٠  ٧,٨ – ٧,٣  
٨,٣  ١٧,٣  ٧٠  ٨,٢ – ٧,٩  
٨,٥  ٢٠,٠  ٧٥  ٨,٨ – ٨,٣  
٨,١  ٢٠,٠  ٧٥  ٩,٢ – ٨,٩  
٨,٤  ٢٠,٠  ٨٧  ٩,٨ – ٩,٣  
٨,١  ٢١,٢  ٩٧  ١٠,٢ – ٩,٩  

٨,٠  ٢١,٦  ٩٢  ١٠,٨ –١٠,٣  
٨,٢  ٢٢,٩  ٩٢  ١١,٢-١٠,٩  
٨,٢  ٢٤,٠  ١١٨  ١١,٨-١١,٣  

  

 بطرق مختلفة وجميع  نه تم جمع عدد من المؤشرات الكمية        بناء على ما تقدم يمكن القول بأ      
هذه المؤشرات تؤكد بأن اختبار رآفن الذي تم تطبيقه على الطالب الصم في المملكـة العربيـة                 
السعودية يتمتع بدرجة من الصدق تمكن من االعتماد على نتائجه في دراسة مستويات الطـالب               

ام التربويين في توجيههم من الناحيـة التربويـة وفـق    الصم من الناحية الذهنية وتفتح المجال أم   
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  .قدراتهم واستعدادهم الذهني

   المعايير المئينية- ٤
مما ال شك فيه أن الدرجة الخام التي يحصل عليها المفحوص من أدائه علـى أي اختبـار        

رجة من االختبارات النفسية أو التحصيلية ال معنى لها وحدها، حيث ال نستطيع من خالل هذه الد               
أن نعرف مستوى المفحوص ومدى تفوقه أو إخفاقه، وبالتالي أصبح تطبيق المقياس على الفـرد               
ال فائدة منه، لذلك كان البد من إيجاد الطريقة التي تفسر لنا هذه الدرجة، وكان ذلك عن طريـق                 
نسبة الدرجة الخام إلى مستوى معين، أو إلى مجموعة العالمات التـي تنتمـي إليهـا، وتـسمى           

 حيـث نلجـأ     ).معايير الصف، معايير العمر، المعايير المئينية، الدرجة المعيارية       (عياراً، وهي   م
إلى تحويل الدرجة الخام إلى درجة أخرى نستطيع من خاللها مقارنة درجة المفحوص بغيره من               
ا المجموعة التي طبق عليها االختبار، فيصبح لدينا إطار نستطيع من خالله مقارنة الدرجة بغيره             

  )١٩٨٥الغريب، . (من الدرجات
وقد حاول الباحثون الذين اهتموا بتقنين هذا االختبار في عدد من الـدول بنـاء جـداول                 
لمعايير مئينية خاصة بالبيئة التي تمت بها عملية التقنين، ذلك لسهولة اسـتخدامها ودقتهـا فـي                 

  .ن درجة معينةتحديد رتبة الفرد، وتحديد النسبة المئوية للحاالت التي تقع أقل م
وبالرغم مما تتصف به المعايير المئينية من امتيازات، إال أن لها بعـض العيـوب التـي                 

 األطـراف ممـا   وهي تجمع المئينات في وسط التوزيع وتباعدها في          )١٩٨٥أبو لبدة،   (يوردها  
  أنها وحدات غير   األطراف أي يجعل الفرق بين أي مئينات في الوسط أقل بكثير مما سواهما في             

متساوية وبالتالي ال يمكن أيضاً جمعها أو استخراج معدلها أو التعامل معهـا إحـصائيا وكـذلك          
 مما يعاب عليهـا     المئوي وأيضاً يسهل الخلط بينها وبين النسبة المئوية، وذلك الستخدامها للنظام          

  .الحاجة إلى وجود أكثر من جدول حتى يمكن استخدام االختبار في فئات مختلفة

يزات المعايير المئينية ودورها الرئيسي في ترتيب المفحوصين وبيـان مـوقعهم      إال أن مم  
في الصفة المقاسة، يجعلها معايير عملية وسهلة االستخدام، وكل ذلـك يطغـى علـى عيوبهـا                 
ويجعلها صالحة للتطبيق واالستخدام حتى وقتنا الحاضر، مما حدا بالباحث ومـن خـالل هـذه                

بالبيئة السعودية يوضح فيه الدرجات الخـام للفئـات العمريـة           الدارسة إلى إيجاد جدول خاص      
سـنة،  ) ١١,٦(سنة إلى الفئة العمريـة األخيـرة        ) ٥,٦(الثالثة عشر، من الفئة العمرية األولى       

ووضعت النتائج في جدول رقـم      ) ٥،  ١٠،  ٢٥،  ٥٠،  ٧٥،  ٩٠،  ٩٥(والمقابلة للمئينيات السبعة    
  : التالي) ١٢(
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  )١٢(جدول رقم 

ير المئينية الختبار المصفوفات المتتابعة الملون لرآفن والمقنن على الطالب الصم بمعاهد المعاي
  األمل بالمملكة العربية السعودية 

  العمر الزمني
الترتيب   ١١,٦  ١١  ١٠,٦  ١٠  ٩,٦  ٩  ٨,٦  ٨  ٧,٦  ٧  ٦,٦  ٦  ٥,٦

  ١١,٨إلى ١١,٣  ١١,٢إلى ١٠,٩  ١٠,٨إلى ١٠,٣  ١٠,٢إلى ٩,٩  ٩,٨إلى ٩,٣  ٩,٢إلى ٨,٩  ٨,٨إلى ٨,٣  ٨,٢إلى ٧,٩  ٧,٨إلى ٧,٣  ٧,٢إلى ٦,٩  ٦,٨إلى ٦,٤  ٦,٣إلى ٥,٩  ٥,٨ إلى٥,٣  المئيني

٣٤  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٤  ٣٣  ٣٣  ٣٣  ٣٣  ٢٩  ٢٨  ٢٣  ٢٢  ٩٥  
٣٣  ٣٣  ٣٣  ٣٢  ٣٢  ٣١  ٣١  ٣١  ٣١  ٢٥  ٢٥  ٢١  ٢٠  ٩٠  
٣٠  ٣٠  ٢٨  ٢٨  ٢٧  ٢٧  ٢٧  ٢٦  ٢٦  ٢٢  ٢٠  ١٨  ١٦  ٧٥  
٢٦  ٢٤  ٢٢  ٢١  ١٨  ١٨  ١٨  ١٧  ١٧  ١٥  ١٥  ١٤  ١١  ٥٠  
١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٤  ١٢  ١٤  ١٢  ١٢  ١١  ١٠  ١٠  ٧  ٢٥  
١٢  ١٢  ١١  ١١  ١١  ١٠  ١٠  ٨  ٨  ٨  ٦  ٦  ٦  ١٠  
١١  ١٠  ٨  ٨  ٨  ٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٥  ٣  ٥  
  ١١٨  ٩٢  ٩٢  ٩٧  ٨٧  ٧٥  ٧٥  ٧٠  ٧٠  ٦٩  ٨٤  ٧١  ٥٠  ن

  طالب) ١٠٥٢(العينة الكلية 
  

ـ   ) ٦(ونظراً لوجود عالمة متطرفة في الفئة العمرية الثانية           ).٣٥(ة  سنوات، وهي الدرج
  .فقد تم حذفها) ٣٦(سنوات وهي الدرجة ) ٧(وكذلك في الفئة العمرية 

والجدير بالذكر أن الجدول السابق هو األساس في عملية التقنين، وهو المعيار الرئيـسي               
 األساسية والمقنن منها في مختلف األقطـار، والتـي لـم    رافنالذي استخدم في جميع اختبارات    

لسبع السابقة فقط، ولعل السبب الحقيقي في ذلك يعود إلـى أن التفـسير          تستخدم سوى المئينيات ا   
 في بيان مستوى قدرتـه العقليـة   المفحوص يعتمدالذي وصفه رافن   للدرجة التي يحصل عليها   

  ).٥، ١٠، ٢٥،  ٧٥، ٥٠، ٩٠، ٩٥(على المئينيات السبع التالية 
  

ما يقابلها من معـايير مئينيـة       يوضح فيه الدرجة الخام و    ) ١٣(أيضا تم إيجاد جدول رقم      
  . وذلك للفئات العمرية الثالثة عشر

وبما أن القدرة الحقيقية للمفحوص تقع داخل مدى من القيم المئينية، فقد تم إيجـاد جـدول                 
لكـل درجـة خـام وذلـك     "ercentlk Bands"في المالحق لتوضيح الفترات المئينية ) ٣(رقم 

  .للمراحل العمرية الثالثة عشر
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ى عن طريق هذه الفترات اختالف أداء المفحوص من يوم آلخر، وتـأثر عالمتـه               ونتالف
 علماً بأنه وكما أسـلفنا سـابقا يقـع المئينـي       ،)١٩٨٦،  Thorndikeثور ندايك   (بخطأ القياس   

  .الحقيقي الذي يمثل الفرد ضمنها
) ١٢(وبمقارنة مئينيات الطالب الصم في المملكة العربية السعودية من خالل جدول رقـم              

 في المالحـق،    )٥ ،٤(مع المئينيات المستخرجة على البيئة البريطانية والكويتية في جداول رقم           
وذلك مع المعـايير البريطانيـة ويميـل        ) ٩٥(يالحظ أن الفرق كان ضعيفا في مستوى المئيني         

فـس  لصالح معايير الصم في المراحل العمرية األولى، ثم يتساوى في المراحل العمرية العليا، ون     
 أما مع المعايير الكويتية فنجد أن هناك فـروق       ).٧٥،  ٩٠(التحليل السابق ينطبق على المئينيات      

لصالح البيئة الكويتية، ثم يالحظ أن الفروق بين المعايير المئينيـة           ) ٧٥،  ٩٠،  ٩٥(في المئينيات   
) ٥٠(ي  للطالب الصم والمعايير الكويتية والبريطانية بدأت تظهر بشكل واضـح بـدءا بـالمئين             

 حيث أن الدرجات المقابلة للمئينيات المحددة أعاله بـدأت فـي االخـتالف،              ).٥(وحتى المئيني   
كانت أقل منها   ) ٥،  ١٠،  ٢٥،  ٥٠(وبمعنى أدق نجد أن درجات الطالب الصم المقابلة للمئينيات          

  .بالنسبة للمعايير البريطانية والكويتية لمن هم في نفس العمر

ف في الدرجات المقابلة للمئينيات يمكن أن يعزى إلـى أن معـايير      والواقع أن هذا االختال   
بخالف المعايير المستخرجة على الطالب الـصم   ) الذكور واإلناث (البيئة الكويتية تشمل الجنسين     

والتي تشمل الذكور فقط، وحيث أن المتعارف عليه في علم نفس النمو أن النمـو العقلـي عنـد                 
في بعض القدرات حتى سن المراهقة، وبالتالي نجـد أن المرحلـة            اإلناث أعلى منه عند الذكور      

التي طبق عليها المقياس تتميز بتفوق البنات على البنين في الذكاء، مما جعل المعايير الكويتيـة                
  .أعلى من معايير الصم

كذلك نجد أن بعض معاهد األمل للصم والتي تم اختيار عينة الدراسة منها يوجد بها سـكن    
 أن جزء من عينة الدراسة يعيش بعيداً عن والديه في السكن الداخلي للمعاهد، وذلـك                داخلي، أي 

يؤثر بدرجة كبيرة على ذكاء الطالب، استنادا إلى ما وجد في بعض الدراسات التـي أثبتـت أن                  
  .هناك فروق دالة إحصائيا لصالح األطفال الذين يعيشون مع آبائهم عن أطفال المالجئ

باب المؤدية إلى اإلعاقة بصفة عامة هـي الجهـل والفقـر، وهـي              كذلك نالحظ أن األس   
مورثات تتواجد في األسر الفقيرة، وغالبية مجتمع الصم ينتمون إلى هذه األسر وبالتـالي تتـأثر         

 القادمين مـن    أن األطفال درجاتهم في الذكاء استنادا إلى ما سبق ذكره، حيث أن المتعارف عليه             
 يتفوقون على أطفال األسر الفقيرة، وهذا سبب آخر يأتي فـي        أسر ذات مستوى اقتصادي مرتفع    

صالح المعايير الكويتية حيث العينة المختارة لديهم لم تتركز في فئة معينـة بـل روعـي فيهـا                
  .الشمولية لكل طبقات المجتمع



  ٦٤

ولعلنا اكتفينا بتعليل الفروق في المعايير المئينية بين الطالب الصم في البيئـة الـسعودية               
الب العاديين في البيئة الكويتية فقط، ولم ندخل المعايير البريطانية وذلك ألننا ال نستطيع أن               والط

نرجع االختالفات بين هذه المعايير ومعايير الصم إلى منطق ومستند محمود، وذلـك الخـتالف               
اللغـة  الزمان والمكان والبيئة المطبق فيها، عكس المعايير الكويتية والتي تتقارب فيهـا البيئـة و    

والعادات وكذلك ال يوجد فرق شاسع في الزمن بين تطبيق االختبار في الكويت وتطبيقـه فـي                 
  .السعودية

ونستطيع من خالل التوزيع التالي أن نعرف بعد تطبيق االختبار على المفحوص ومعرفة             
  .درجة المئين الذي ينتمي إليه مقدار أو مستوى القدرة العقلية لديه

 بالنـسبة  منـه وذلـك  أو أعلى  ) ٩٥(لمتفوق عقلياً، ودرجته تقع في المئيني        هو ا  :)Iالمستوى   (
  .لزمالئه من نفس الفئة العمرية

) ٧٥(إلى المئينـي    ) ٩٥( وهو أعلى من المتوسط، ودرجته تقع أقل من المئيني           :)IIالمستوى   (
  : وهو ينقسم إلى قسمين

  ).٩٥( من المئيني إلى أقل) ٩٠(ودرجته تقع من المئني ) +IIالقسم األول (    

  ).٩٠(إلى أقل من المئيني ) ٧٥(ودرجته تقع عند المئيني ) -IIالقسم الثاني (    

إلى أعلـى   ) ٧٥( وهو المتوسط في القدرة العقلية ودرجته تقع أقل من المئيني            :)IIIالمستوى   (
  -:وينقسم إلى قسمين). ٢٥(من المئيني 

  ).٧٥(إلى أقل من المئيني ) ٥٠(مئني ودرجته تقع أعلى من ال) +IIIالقسم األول (  

  ).٢٥(إلى أعلى من المئيني )٥٠(ودرجته تقع أقل من المئيني ) -IIIالقسم الثاني (   
أو أقل  ) ٢٥( وهو أقل من المتوسط في القدرة العقلية ودرجته تقع عند المئيني             :)IVالمستوى  ( 

  -:وهو ينقسم إلى قسمين) ٥(منه إلى أعلى من المئيني 
  )١٠(أو أقل منه إلى أعلى من المئيني ) ٢٥(ودرجته تقع عند المئيني ) +IVم األول القس(  
  )٥(أو أقل منه إلى أعلى من المئيني ) ١٠(ودرجته تقع عند المئيني ) -IVالقسم الثاني(  

  .أو أقل منه) ٥( وهو المتخلف عقلياً ودرجته تقع عند المئيني :)Vالمستوى ( 
قارن فيها المفحوص بأقرانه فـي نفـس الفئـة أو المرحلـة             وجميع المستويات السابقة ي   

  )Raven, 1990, P.36. (العمرية
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  )١٣(جدول رقم 
  الدرجة الخام وما یقابلها من معاییر مئینیة للمراحل العمریة الثالثة عشر

الدرجة   األعــــــمـــــــار بالســــــــنوات 
  ١١٫٦  ١١  ١٠٫٦  ١٠  ٩٫٦  ٩  ٨٫٦  ٨  ٧٫٦  ٧  ٦٫٦  ٦  ٥٫٦  الخام 

١  ١  ١  ١                      
١  ١  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ٢              
١  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٥  ٣            
١  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٨  ٤      
٢  ٢  ٢  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٩  ٥      
١  ٣  ٣  ٣  ٤  ٥  ٥  ٥  ٥  ١٠  ١٠  ١٠  ٦    
١  ٢  ٤  ٤  ٤  ٥  ٦  ٩  ٩  ٩  ١٣  ١٣  ٢٥  ٧  
٢  ٣  ٥  ٥  ٥  ٦  ٧  ١٠  ١٠  ١٠  ١٨  ١٨  ٢٨  ٨  
٣  ٤  ٨  ٧  ٧  ٧  ٨  ١٩  ١٥  ١٦  ٢٠  ٢٢  ٣٥  ٩  
٤  ٥  ٩  ٩  ٨  ١٠  ١٠  ٢١  ١٧  ٢٢  ٢٥  ٢٥  ٤٠  ١٠  
٥  ٨  ١٠  ١٠  ١٠  ١٢  ١٢  ٢٤  ٢١  ٢٥  ٣٠  ٣٦  ٥٠  ١١  
١٠  ١٠  ١٣  ١٣  ٢١  ٢٥  ١٣  ٢٥  ٢٥  ٣٠  ٣١  ٤٣  ٥٣  ١٢  
١٥  ١٧  ١٦  ٢١  ٢٣  ٢٧  ١٩  ٣٨  ٢٨  ٣٧  ٣٧  ٤٧  ٥٥  ١٣  
١٨  ٢٠  ٢١  ٢٥  ٢٥  ٣٢  ٢٥  ٤١  ٣٤  ٤٧  ٤٥  ٥٠  ٦٥  ١٤  
٢٢  ٢٣  ٢٥  ٣٢  ٣٦  ٣٩  ٣٧  ٤٤  ٤١  ٥٠  ٥٠  ٥٦  ٧٣  ١٥  
٢٣  ٢٥  ٣٠  ٣٤  ٤١  ٤٤  ٣٩  ٤٨  ٤٧  ٦٠  ٦٣  ٦٦  ٧٥  ١٦  
٢٥  ٣٠  ٣٥  ٣٧  ٤٤  ٤٥  ٤٥  ٥٠  ٥٠  ٦٤  ٦٥  ٧٤  ٨٠  ١٧  
٢٧  ٣٤  ٣٨  ٤٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٦٣  ٥٤  ٦٧  ٦٩  ٧٥  ٨٤  ١٨  
٢٩  ٣٧  ٤١  ٤٥  ٥٢  ٥٤  ٥٥  ٦٦  ٥٨  ٧٠  ٧١  ٨١  ٨٥  ١٩  
٣٠  ٣٩  ٤٤  ٤٨  ٥٣  ٥٥  ٥٨  ٦٩  ٥٩  ٧١  ٧٥  ٨٥  ٩٠  ٢٠  
٣١  ٤١  ٤٨  ٥٠  ٥٨  ٥٩  ٦١  ٧٠  ٦٥  ٧٤  ٨١  ٩٠  ٩٤  ٢١  
٣٥  ٤٥  ٥٠  ٥٥  ٦٠  ٦٠  ٦٢  ٧١  ٦٦  ٧٥  ٨٣  ٩٤  ٩٥  ٢٢  
٣٨  ٤٨  ٥١  ٥٦  ٦١  ٦١  ٦٦  ٧٢  ٦٧  ٨٠  ٨٤  ٩٥  ٩٦  ٢٣  
٤٠  ٥٠  ٥٥  ٥٧  ٦٤  ٦٥  ٦٨  ٧٣  ٦٨  ٨٥  ٨٨  ٩٩  ٩٩  ٢٤  
٤٧  ٥٤  ٦٣  ٦٣  ٦٨  ٦٨  ٦٩  ٧٤  ٧٢  ٩٠  ٩٠      ٢٥  
٥٠  ٥٩  ٦٧  ٦٨  ٧٢  ٧١  ٧٠  ٧٥  ٧٥  ٩٢  ٩٢      ٢٦  
٥٩  ٦٥  ٧٢  ٧٣  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٨١  ٨٢  ٩٣  ٩٤      ٢٧  
٦٤  ٧٠  ٧٥  ٧٥  ٨٠  ٧٨  ٧٨  ٨٣  ٨٤  ٩٤  ٩٥      ٢٨  
٦٧  ٨٤  ٧٩  ٧٩  ٨٢  ٨٠  ٨٣  ٨٤  ٨٦  ٩٥  ٩٦      ٢٩  
٧٥  ٧٥  ٨٠  ٨٣  ٨٤  ٨٥  ٨٧  ٨٧  ٨٨  ٩٦  ٩٧      ٣٠  
٨٢  ٨٢  ٨٤  ٨٧  ٨٨  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٧  ٩٨      ٣١  
٨٦  ٨٧  ٨٧  ٩٠  ٩٠  ٩١  ٩١  ٩٣  ٩٤  ٩٩  ٩٩      ٣٢  
٩٠  ٩٠  ٩٠  ٩٥  ٩٣  ٩٥  ٩٥  ٩٥  ٩٥          ٣٣  
٩٥  ٩٣  ٩٥  ٩٧  ٩٥  ٩٨  ٩٨  ٩٩  ٩٩          ٣٤  
٩٨  ٩٥  ٩٨  ٩٩  ٩٧  ٩٩  ٩٩              ٣٥  
٩٩  ٩٩  ٩٩    ٩٩                  ٣٦  



  ٦٦

  التعليق على النتائج: ثانياً
اعتمد الكثيرون على التقنيين لما يمثله من فائدة كبيرة في االسـتفادة ممـا وصـل إليـه                  
اآلخرون، وعدم البدء من الصفر طالما استطعنا ومن خالل مراحل التقنيين المتعارف عليهـا أن         

  .الحية المقياس المقنن للتطبيق في البيئة التي نقل إليهانثبت ص
ونظرا لما يتمتع به التقنيين من فائدة عظيمة، فقد ركزت هذه الدراسة على تقنيين اختبـار                

 المتتابعة الملون على فئة من ذوى الحاجات الخاصة وهم الصم فـي معاهـد               رافن للمصفوفات 
بية السعودية، وتحديداً تـم اختيـار مقيـاس المـصفوفات           األمل للمرحلة االبتدائية بالمملكة العر    

المتتابعة الملون لرآفن، وذلك لسهولته في التطبيق واالستخدام مع الصم ولكونه من االختبـارات              
غير اللفظية والعابرة للحضارات، وأيضا استنادا إلى الخلفية التلوينية التي يتمتع بهـا االختبـار               

  . ألطفالوالتي جعلته محبوباً من قبل ا

ومن أجل إخراج تقنين الدراسة الحالية في صورة جيدة، كان البد من الرجوع إلى ما قنن                
 وغيرها من اختبارات الذكاء األخرى، والتعرف على مراحل التقنيين          رافن الثالثة من اختبارات   

ئية  إحـصا  عليها وطـرق  التي يمر بها المقياس، ووجد أن التقنيين يمر بمراحل معينة ال يختلف             
شائعة االستخدام، وهذه الدراسة تتماشى مع هذا األسلوب وهذه الطرق المستخدمة، ومن خـالل              
النتائج التي تم التوصل إليها في الجزء األول من الفصل الرابع أمكن اإلجابة علـى تـساؤالت                 

  .الدراسة
رتبـاط بـين   الـصعوبة، اال (:   اعتمد في تحليل فقرات المقياس على إيجاد المعامالت التالية -١

 تمتع  المختلفة ووجد للعينة الكلية وللمرحل العمرية     ) الفقرة والدرجة الكلية، التباين، التمييز    
 المتتابعة الملون على الطالب الصم بالمرحلة االبتدائية في         رافن للمصفوفات تقنيين اختبار   

ـ              ين الفقـرة   المملكة العربية السعودية في فقراته بدرجة عالية من التمييز وارتباط جيـد ب
وتدرج جيد في معامالت الصعوبة، ممـا       ) ٠,٢٥(والدرجة الكلية وتباين عالي يقترب من       

  .يجعل فقرات المقياس ذات فعالية كبيرة، وفي هذا إجابة على تساؤل الدراسة األول
) إعادة التطبيق، التجزئـة النـصفية، التناسـق الـداخلي         ( خالل طرق الثبات المختلفة       من -٢ 

في التقنينن الحالي لمقياس رآفن للمصفوفات المتتابعة الملون علـى الطـالب      والمستخدمة  
الصم بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية، يالحظ ارتفاع درجة ثبات المقياس            
واتفاقه في هذه الخاصية مع خصائص االختبار الجيد وفي هذا إجابة على تساؤل الدراسة              

  .الثاني
طرق الصدق المستخدمة في هذه الدراسة ومن خالل نتائجها المتحـصلة وهـي                أثبتت لنا      -٣

 رافـن للمـصفوفات   تمتع اختبـار    ) الصدق الذاتي، الصدق التالزمي، الصدق التكويني     (



  ٦٧

المتتابعة الملون على الطالب الصم بالمرحلة االبتدائية فـي المملكـة العربيـة الـسعودية      
ر الجيد في هذه الخاصية، وفي ذلك إجابـة         بدرجة صدق جيدة تتفق مع خصائص االختبا      

  .على تساؤل الدراسة الثالث
ويتفـق هـذا    ) ٥،  ١٠،  ٢٥،  ٥٠،  ٧٥،  ٩٠،  ٩٥(   تم إيجاد جدول للمعايير المئينية التالية          -٤

  .رافن للمصفوفاتالجدول مع ما أوجدته بعض الدراسات السابقة على تقنينات اختبارات 
 المتتابعـة   رافن للمـصفوفات  ة للدرجة الخام في تقنيين اختبار          تم إيجاد المئينيات المناظر      -٥

 االبتدائية في المملكـة العربيـة الـسعودية وجميـع           الصم بالمرحلة الملونة على الطالب    
  .)١٩٨٩(عليان الدراسات السابقة لم توجد هذا الجدول سوى دراسة 

تقنيـين مقيـاس المـصفوفات         تم إيجاد جدول للفترات المئينية المناظرة للدرجة الخام في             -٦
  .الملون لرآفن، ولم توجد أي من الدراسات السابقة مثل هذا الجدول

 إجابة على تساؤل الدراسة الرابع في إيجاد معايير مئينيـة          )٦،  ٥،  ٤(   في الفقرات السابقة       -٧
 للمصفوفات المتتابعة الملون على الطـالب الـصم بالمرحلـة     رافنخاصة بتقنيين اختبار    

  .ائية في المملكة العربية السعوديةاالبتد
   المعايير المئينية المستخرجة للطالب الصم في المملكة العربيـة الـسعودية متقاربـة مـع         -٨

 مـن   وابتداء) ٧٥(المعايير المئينية للطالب األسوياء في دولة الكويت وذلك حتى المئيني           
  .ر الكويتيةالمئيني الوسيط يظهر الفرق والزيادة الواضحة لصالح المعايي

 المتتابعة الملون يتطـابق     رافن للمصفوفات وبالتالي فإن جميع ما ورد سابقا يجعل اختبار         
في تقنينيه مع خصائص االختبار الجيد، مما يجعله من المقاييس الجاهزة لالستخدام والتطبيق مع              

  .هذه الفئة وذلك حسب أعمارها المختلفة
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  خالصة الدراسة : أوالً
 للمصفوفات المتتابعـة    رافنالدراسة الحالية كانت محاولة للتأكد من فاعلية فقرات مقياس          

الملون وخصائصه السيكومترية والمعايير ومدى إمكانية تطبيقه على الطالب الـصم واالعتمـاد           
يه في التعرف على مستوياتهم العقلية وفي هذا الصدد تـم اختيـار عينـة ممثلـة للمجتمـع                   عل

اإلحصائي، وتكاد تكون هذه العينة هي المجتمع اإلحصائي لهذه الفئـة فـي المملكـة العربيـة                 
السعودية، حيث تم اختيار المعاهد التي يتوفر بها جميع الصفوف الدراسية مـن الـصف األول                

 الصف السادس، وبذلك تم استبعاد الفصول الملحقة والمعاهد المحدثة وهي تشكل            االبتدائي وحتى 
 طالباً لتجـاوزهم المرحلـة      ١٦٥ استبعاد   طالباً تم  ١٢١٧نسبة بسيطة جداً، وبلغت العينة الكية       

العمرية المحددة وأيضاً لوجود بعض حاالت الغياب يوم تطبيق االختبـار، وبالتـالي أصـبحت               
  . على الفئات العمرية الثالث عشرةطالباً موزعة ١٠٥٢العينة الكلية 

 بريطانيا وتمت ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم أوالً إحضار النسخة األصلية لالختبار من            
ترجمة الجزء النظري ومقارنة كراسة األسئلة مع النسخة الموجودة بجامعة أم القرى والتأكد من              

 أيضاً تم تصميم ورقة إجابة خاصة باالختبار منقولـة          تطابق النسختين في األشكال واأللوان، و     
 اإلجابة إلى ورقة أخرى مصممة      من النسخة األصلية، تسجل فيها إجابة المفحوص وتنقل هذه        

 بواسطة مكائن التصحيح الخاصة والمتصلة بالحاسب اآللي وفق برنامج إحـصائي            )∗(للتصحيح  
ح فكرة االختبـار للطـالب الـصم، وتـم      معين، كذلك عمل لوحة إرشادية تستخدم كوسيلة لشر       

التطبيق بعد ذلك في مدة زمنية بلغت أربعة أشهر، وكان التطبيق يتم إمـا بـصورة فرديـة أو                   
جماعية، ثم بعد ذلك طبق اختبار رسم الرجل لجودانف على عينة قصدية جزئية، وتـم إعـادة                  

صدية جزئية أخـرى، وبعـد       المتتابعة الملون أيضاً على عينة ق      رافن للمصفوفات تطبيق اختبار   
التصحيح لجميع المقاييس المطبقة على العينة الكلية والعينات الجزئية المختارة شُرع في التحليل             
اإلحصائي وذلك للتأكد من فاعلية فقرات المقياس باستخراج معامالت الصعوبة والتمييز لكل فئة             

 الخاص ثـم اسـتخراج الخـصائص    عمرية وللعينة الكلية وأيضاً معامل االرتباط ثنائي التسلسل 
حيث تم أوالً إيجاد الثبات بعدة طرق منها طريقة إعـادة تطبيـق             ) الثبات، الصدق (السيكومترية  

 المتابعة الملون على عينة قصدية جزئية وحـساب معامـل االرتبـاط             رافن للمصفوفات اختبار  
ـ         بينهم وأيضا لبيرسون   تخدام معادلـة جتمـان      تم اللجوء إلى طريقة التجزئة النصفية وذلك باس

 وذلـك لكـل فئـة       )Kr20(معادلة  العامة، ولحساب التناسق الداخل لفقرات المقياس تم استخدام         
عمرية وللعينة الكلية، وأيضا تم حساب االرتباط البسيط لبيرسون بين األقسام الفرعيـة الثالثـة               

  .لالختبار مع بعضها البعض وأيضاً مع الدرجة الكلية
                                                        

  .تم استخدام ورقة اإلجابة التي تم تصميمها في مدارس دار الفكر بجدة) ∗(   
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االختبار بواسطة الصدق الذاتي حيث الجذر التربيعي لمعامل الثبـات،          ثم التأكد من صدق     
والصدق التالزمي باستخدام اختبار رسم الرجل كمحك خارجي والربط بين نتائجة ونتائج اختبار             

، وأيضاً تم استنتاج الصدق التكويني عن طريق      ارتباط بيرسون المصفوفات الملون وذلك بمعامل     
خراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية للفئات العمرية الثالث عشرة        تمايز األعمار وذلك باست   

  .وتتبع الزيادة الحاصلة في القيم بزيادة المرحلة العمرية

وأخيراً تأتي المعايير المئينية للفئات العمرية جميعها واستخراج جدول خـاص للمئينيـات             
الخام وما يقابلهـا مـن       وجدول آخر يوضح فيه الدرجات       ).٥،  ١٠،  ٢٥،  ٥٠،  ٧٥،  ٩٠،  ٩٥(

معايير مئينية للمراحل العمرية الثالث عشرة، وجدول يوضح فيه الفترات المئينية لكـل درجـة               
  .خام للمراحل العمرية المختلفة أيضا

  : وتم الوصول إلى االستنتاجات التالية
 للمصفوفات المتتابعة الملون وذلك من خالل بيـان معـامالت           رافنفاعلية فقرات اختبار     -١

لصـعوبة والتمييز و التباين واالرتباط مع الدرجة الكلية للعينة الكلية وللمراحل العمريـة            ا
  .المختلفة

 )صـدق، ثبـات  ( المتتابعة الملون بخصائص سـيكومترية  رافن للمصفوفاتيتمتع اختبار    -٢
  .عالية تجعله صالح للتطبيق مع فئة الصم في المملكة العربية السعودية

  .خدام مع الطالب الصم كمقياس لالختيار والتصنيفصالحية االختبار لالست -٣
إيجاد جدول معايير مئينية خاص بالطالب الصم في معاهـد األمـل بالمملكـة العربيـة                 -٤

  .السعودية

  التوصيات واالقتراحات : ثانياً
التعليم أولى رعايته بالطالب ذوى الحاجات الخاصة ومنهم الطالب الصم ومنحهم فرصـة    

 وذلك حسب إمكانياتهم وقدراتهم، ولكن نجد أن هذه الجرعة من التعلـيم أتـت     التعليم واالستفادة، 
موحدة للجميع ولم تراع القدرات العقلية لكل شخص واختالفها من فرد آلخـر، مـع العلـم أن                  
التعليم في معاهد األمل للصم يعتمد على األسلوب الفردي وبذلك يحتاج المعلم إلى معرفة ودراية               

قدراته البدنية والنفسية والذهنية، وال يتحقق ذلك إال بتوفر العديد مـن أدوات             بكل طالب أمامه وب   
القياس، والتي من خاللها يتم التعرف على أوجه التفوق والقصور لـدى الطالـب، ومـن هـذه             
األدوات اختبارالمصفوفات المتتابعة الملون والذي يستخدم لمعرفة قـدرة الفـرد علـى التفكيـر       

القات، وبالتالي تصنيف الطالب بين زمالئه وإعطائه القدر المناسـب مـن         الواضح واستنباط الع  
التعليم، حيث لوحظ وجود عدد من الطالب في المرحلة الثانوية يتمتعون بقدر عالي من الـذكاء،              
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ولكن محدودية المنهج وإعطاء الجميع قدراً موحداً منه جعل إمكانية االستفادة من هؤالء الطالب              
نكون قد ساهمنا في تحجيم هذه الفئة النابغة، كذلك العكس نجد عدد من الطالب               محدودة وبالتالي 

دائمي التعثر في جميع المراحل، ومن أسباب ذلك عدم االهتمام بمحدودية القدرة العقليـة لـديهم،     
 المتتابعة الملون وهو    رافن للمصفوفات وبالتالي نجد أنه إذا قنن العديد من المقاييس ومنها اختبار           

 تطبيقها على الطالب في المرحلة األولـى مـن دراسـتهم وهـي              الحالية وتم وع الدراسة   موض
المرحلة االبتدائية، وتم بعد ذلك تصنيف الطالب حسب قدراتهم العقلية والذهنية واختيار المـنهج              
المالئم لكل فئة منهم، ومن ثم الوصول بهم إلى الدراسة الجامعية وما بعدها من دراسات عليـا،                 

  . إلحاق كل طالب في القسم المهني الذي يتناسب معه في المرحلة الثانويةوأيضاً
 المتتابعة الملون أول تقنـين يـتم علـى          رافن للمصفوفات ويعتبر التقنيين الحالي الختبار     

الطالب الصم في المملكة العربية السعودية ويهتم بقدراتهم العقلية، وقد أكـدت نتـائج الدراسـة                
طبيق، وذلك من خالل الخصائص السيكومترية للمقياس وفاعليـة فقراتـه           صالحية االختبار للت  

والمعايير المئينية التي تم التوصل إليها وبالتالي يقترح الباحث على مسئولي التربيـة الخاصـة               
االستفادة من المقياس وتطبيقه مع غيره من المقاييس العقلية على الطالب بمجرد التحاقه بالمعهـد        

 بوضع حد أدنى من المناهج يكـون  األساس والقيام تصنيفه وتوزيعه على هذا     وحفظها في ملفه و   
إلزامياً للجميع ثم يزداد هذا الحد حسب القدرة العقلية للطالب، مع التنبيه أال يتم استخدام وتطبيـق   

التوصـيات  المقاييس العقلية إال من قبل األخصائي النفسي المدرب على ذلك، وبناء عليه نـورد            
  : لتاليةالبحثية ا

 المتتابعة الملون على الطـالب الـصم        رافن للمصفوفات استخدام التقنيين الحالي الختبار      -١
بالمملكة العربية السعودية، كأداة قياس ومعيار قبول يطبق على الطالب من تـاريخ بـدء               
إجراءات القبول بالمعهد، وتحفظ النتيجة في ملف الطالب لالسـتفادة منهـا فـي توزيـع                

  .لفصول الدراسةالطالب على ا
االستفادة من الدراسة الحالية في عالج التأخر الدراسي، وذلك باستخدامها كـأداة قيـاس               -٢

  .لمعرفة األسباب المؤدية إلى ذلك، وهل يعود إلى القدرات العقلية أم غيرها من األسباب
 المتتابعة الملون علـى الـصم فـي رعايـة     رافن للمصفوفاتاالستفادة من تقنيين اختبار    -٣

موهوبين واألذكياء، وذلك بمعرفتهم بعد تطبيق المقياس عليهم وتوجيههم وفـق قـدراتهم       ال
  .واستعدادهم الذهني وإعطائهم جرعات أعلى من المنهج تتماشى وهذه القدرات الخاصة

 المتتابعة الملون على طالبات معاهد األمـل للـصم فـي            رافن للمصفوفات تقنيين اختبار    -٤
كة العربية السعودية، ومقارنة النتائج البحثية مع نتـائج الدراسـة           المرحلة االبتدائية بالممل  

  .)الذكور واإلناث(الحالية، والخروج بجدول معايير مئينية شامل للجنسين 
 للمصفوفات على البيئـة الـسعودية سـواء علـى           رافنإعادة تقنيين مجموعة اختبارات      -٥



  ٧٢

  .ينهماألسوياء أو ذوى الحاجات الخاصة، وعمل مقارنات بحثية ب
 الفكرية وذلـك   المتتابعة الملون على طالب معاهد التربية        رافن للمصفوفات تقنيين اختبار    -٦

  . لتناسب هذا المقياس مع هذه الفئة من ذوى الحاجات الخاصة
إثراء البيئة السعودية باختبارات الذكاء غير اللفظية والعابرة للحضارات والموجـودة فـي     -٧

يين الصالح منها والمساعد فـي تطـوير وتنميـة العمليـة            العالم الغربي، وذلك بإعادة تقن    
  .التربوية

قيام مؤسسات بحثية بتبني مشروعات لتقنيين مختلف االختبارات والمقـاييس فـي شـتى               -٨
  . المجاالت البحثية، تمول من قبل وزارتي المعارف و التعليم العالي
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  .لمراجع العربية ا:أوالً ¯
  

  . المراجع األجنبية:ثانياً ¯
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المــــراجـــع
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  المراجع العربية                           
  .القرآن الكريم -١

  .٧٨:    سورة النحل، آية -
  .٩:    سورة السجدة، آية -

 دار النهـضة  :، بيـروت ١ ط.علم النفس عبـر الحـضاري  ). ١٩٨٨(أبو النيل، محمود     -٢
  .العربية

تقنين اختبار المـصفوفات المتتابعـة علـى البيئـة          ). ١٣٩٩(أبو حطب، فؤاد وآخرون      -٣
  . مركز البحوث التربوية والنفسية: مكة المكرمة.المنطقة الغربية:  السعودية

  . األنجلو المصرية:، القاهرة٣ ط.التقويم النفسي .)١٩٧٦(ـــــ، فؤاد وآخرون  -٤

:  ار رسم الرجل علـى البيئـة الـسعودية        تقنين اختب ). ١٩٧٩(ـــــ، فؤاد وآخرون     -٥
  . مركز البحوث التربوية والنفسية: مكة المكرمة.المنطقة الغربية

  . دار الكتب الجامعية:، بيروت٧ ط.القدرات العقلية). ١٩٨٧(ـــــ، فؤاد  -٦

  . دار القلم:، الكويت١ ط.قياس وتقويم التحصيل الدراسي). ١٩٨٧( أبو عالم، رجاء  -٧

 جمعية عمال   :، عمان ٣ ط .مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي    ). ١٩٨٥(أبو لبدة، سبع     -٨
  .المطابع التعاونية

  . دار المريخ:، الرياض١ ط.تربية المعوقين في الوطن العربي). ١٩٨١(أحمد، لطفي  -٩

  . ، بيروت، دار اآلفاق الجديدة١ ط.علم النفس الفسيولوجي). ١٩٨٠(آغا، كاظم  -١٠

 مؤسسة  :، الرياض ١ ط .الجهود العربية والدولية  :  م الصم تعلي). ١٤٠٦(الدباس، ناصر    -١١
  .الممتاز للطباعة والتجليد

 .القيـاس العراقـي   :  اختبار المصفوفات المتتابعة  ). ١٩٧٦( الدباغ،  فخري وآخرون      -١٢
  .العراق

 :، مكـة المكرمـة    ١ ط .مبادئ القياس والتقويم في البيئة اإلسالمية     ). ١٩٨٨(الدليم، فهد    -١٣
  .جامعيمكتبة الطالب ال

، ١ ط . المعرفية للتكوين العقلـي وتجهيـز المعلومـات        س األس .)١٩٩٥(الزيات، فتحي    -١٤
  . دار الوفاء:المنصورة

 الـشركة   :، دمـشق  ١ ط .في سيكولوجية المرضى والمعاقين   ). ١٩٨٢(السبيعي، عدنان    -١٥
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  .المتحدة للطباعة والنشر
 دار  :، جـدة  ٢ ط .اإلسالم وقضايا علـم الـنفس الحـديث       ). ١٩٨٤(السمالوطي، نبيل    -١٦

  .الشروق
 دار  :، القـاهرة  ١ ط .علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري     ). ١٩٧٨(السيد، فؤاد    -١٧

  .الفكر العربي
مقياس مركز أبحاث مكافحـة الجريمـة لمفهـوم الـذات            .)١٤٠٨(الصيرفي، عبد اهللا     -١٨

  . مركز أبحاث مكافحة الجريمة: الرياض.للشباب
 دار  :، القاهرة ١ ط .س والتقويم في التربية والتعليم    القيا). ١٤٠١(العبيدي، غانم وأخرى     -١٩

  .الفكر العربي
 مكتبـة   :، القـاهرة  ١ ط .التقويم والقياس النفسي والتربـوي    ). ١٩٨٥(الغريب، رمزية    -٢٠

  .األنجلو المصرية
 : الكويت .تقنين اختبار رآفن للمصفوفات المتتابعة الملون     ). ١٩٨٧(القرشي، عبد الفتاح     -٢١

  .زيعدار القلم للنشر والتو
  . ذات السالسل للطباعة والنشر:، الكويت١ ط.المعوقون). ١٩٨٣(بوحميد، منال  -٢٢
 ترجمـة  .القياس والتقويم في علم النفس والتربية     ). ١٩٨٩(ثورندايك، روبرت وآخرون     -٢٣

   مركز الكتب األردني:، األردن٤عبد اهللا الكيالني وعبد الرحمن عدس، ط
  . دار النهضة العربية:اهرة الق.الذكاء ومقاييسه) ١٩٨٠(جابر، جابر  -٢٤
 دار الفكـر  :، القاهرة١ ط.المقاييس واالختبارات :  القياس النفسي ). ١٩٨٥(جالل، سعد    -٢٥

  .العربي
  . دار المجمع العلمي:، جدة١ ط.مبادئ علم النفس). ١٩٧٩(حمزه، مختار  -٢٦
، ٢مجلة كليـة التربيـة، العـدد         .الفروق الثقافية والذكاء  ). ١٩٧٨(خيري، السيد محمد     -٢٧

  )١٦٠–١٢٩(ص .  جامعة الملك سعود، ص:الرياض

  . المكتب المصري الحديث:، االسكندرية٨ ط.أصول علم النفس). ١٩٧٠(راجح، أحمد  -٢٨

 دار الفكر   :، القاهرة ١ ط .أصول التربية وعلم النفس   ). ١٩٨٢(رمضان، محمد وآخرون     -٢٩
  .العربي

  . دار الشروق:جدة، ١ ط.معاجم المصطلحات النفسية والتربوية). ١٩٧٩(زيدان، محمد  -٣٠

  . مكتبة الفالح:، الكويت١ ط.القياس النفسي). ١٩٨٢(عبد الرحمن، سعد  -٣١



  ٧٦

 مكتبـة  :، القـاهرة ١ ط.تربية الطفل المعـوق  .)١٩٧٩(عبد الرحيم، عبد المجيد وآخر     -٣٢
  .النهضة المصرية

، ١ ط .تحليل البيانات في البحـوث النفـسية والتربويـة        ). ١٩٨٥(عالم، صالح الدين     -٣٣
  .ار الفكر العربي د:القاهرة

 مكتبـة النهـضة     :، القاهرة ١ ط .مقدمة في علم النفس البيولوجي    ). ١٩٩٤(على، سامي    -٣٤
  .المصرية

معايير األداء العقلي لألفراد األردنيين الـذين تزيـد أعمـارهم           ). ١٩٨٩(عليان، خليل    -٣٥
، ٨، العـدد    ١٥ دراسـات المجلـد    . عاماً على مصفوفة رآفن المتتابعة المتقدمة      ١١عن
  ).١٣٢ – ١٠٧(ص .ص

 دار الثقافـة للطباعـة      :، القـاهرة  ١ ط .في علم النفس التربـوي    ). ١٩٧٩(عيد، محمد    -٣٦
  .والنشر

  . دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة.الحياة النفسية). ١٩٨٠(فراج، محمد  -٣٧

  . مكتبة مصر:، القاهرة١ ط:مجاالت علم النفس .)١٩٧٥(فهمي، مصطفي  -٣٨

  . دار المعارف: القاهرة.ات العقليةالقدر). ١٩٨٦(محمود، إبراهيم  -٣٩

 مكتبـة النهـضة   : القـاهرة .دراسة الشخصية عن طريق الرسم  ). ١٩٧٦(مليكة، لويس    -٤٠
  .المصرية

الفروق في بعض القدرات المعرفية بين عينة من األطفال الصم          ). ١٩٩٢(موسى، رشاد    -٤١
جامعـة  : القـاهرة ، مجلة مركز معوقات الطفولة، العدد األول     .وأخرى من عادي السمع   

  )٢٥٩ –٢٣٣(ص . األزهر، ص

 مكتبـة  :، القاهرة٤ ط.الذكاء ومقاييسه، ترجمة عطية محمود هنا   ). ١٩٦٥(نايت، ركس    -٤٢
  .النهضة المصرية

 .الفروق في الذكاء غير اللفظي بين التالميذ الصم والـسامعين         ). ١٩٩٢(هويدي، محمد    -٤٣
  .٣٢، عدد ٢٨المجلة التربوية، مجلد 

، ١ ط .ختبار الذكاء والقدرات العقلية بين التطرف واالعتدال      ا). ١٩٨١(ياسين، عطوف    -٤٤
  . دار األندلس:بيروت
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  جداول إحصائية ¯

  أوراق اإلجابة ومفتاح التصحيح ¯
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  . جدول معامالت الصعوبة لجميع المراحل العمرية:أوالً ¯
  
  .لفترات المئينية للمراحل العمرية جدول ا:ثانيا ¯
  
  . معايير المصفوفات البريطانية:رابعاً ¯
  
  . معايير المصفوفات الكويتية:خامساً ¯

  

  )أ(ملـحق 
  جـــداول إحصـــائية

  



  ٨٠

  )١(جدول رقم  .معامالت الصعوبة لجمیع المراحل العمریة

  األعــــــمـــــــار بالســــــــنوات 
رقم 
  ١١٫٦  ١١  ١٠٫٦  ١٠  ٩٫٦  ٩  ٨٫٦  ٨  ٧٫٦  ٧  ٦٫٦  ٦  ٥٫٦  المفردة

  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١أ
  ٠٫٩٨  ٠٫٩٥  ٠٫٩٥  ٠٫٩٥  ٠٫٩٨  ٠٫٩٦  ٠٫٩١  ٠٫٩٣  ٠٫٩٤  ٠٫٩٦  ٠٫٨٧  ٠٫٨٩  ٠٫٨٢  ٢أ
  ٠٫٩٧  ٠٫٩  ٠٫٨٦  ٠٫٩٣  ٠٫٩  ٠٫٨٨  ٠٫٨٧  ٠٫٧٣  ٠٫٨٦  ٠٫٨١  ٠٫٧٩  ٠٫٨١  ٠٫٦٤  ٣أ
  ٠٫٩٧  ٠٫٨٨  ٠٫٨٩  ٠٫٨٨  ٠٫٨٨  ٠٫٩٤  ٠٫٩٥  ٠٫٨٧  ٠٫٧١  ٠٫٨٤  ٠٫٨٣  ٠٫٧٤  ٠٫٥٨  ٤أ
  ٠٫٩٦  ٠٫٨٤  ٠٫٨٧  ٠٫٨٣  ٠٫٨٧  ٠٫٨٥  ٠٫٨٥  ٠٫٦٣  ٠٫٧٧  ٠٫٧٤  ٠٫٦٨  ٠٫٦٥  ٠٫٤٦  ٥أ
  ٠٫٩٤  ٠٫٨٩  ٠٫٨٦  ٠٫٩  ٠٫٨٦  ٠٫٨٧  ٠٫٨  ٠٫٧  ٠٫٧٦  ٠٫٧٣  ٠٫٦٤  ٠٫٦٣  ٠٫٥٤  ٦أ
  ٠٫٦٩  ٠٫٧  ٠٫٦٣  ٠٫٥٨  ٠٫٥٥  ٠٫٥٥  ٠٫٥٦  ٠٫٤١  ٠٫٤٩  ٠٫٣٩  ٠٫٣٧  ٠٫٣٩  ٠٫٣٤  ٧أ
  ٠٫٧  ٠٫٦٧  ٠٫٦٢  ٠٫٦٤  ٠٫٥٥  ٠٫٤٨  ٠٫٥٩  ٠٫٥٣  ٠٫٥٦  ٠٫٤٢  ٠٫٥٤  ٠٫٤١  ٠٫٣٤  ٨أ
  ٠٫٧٧  ٠٫٧١  ٠٫٦٥  ٠٫٧  ٠٫٦٢  ٠٫٦١  ٠٫٧٢  ٠٫٤٦  ٠٫٦٣  ٠٫٥  ٠٫٤٣  ٠٫٣٣  ٠٫٣٢  ٩أ
  ٠٫٦٣  ٠٫٦٥  ٠٫٥٩  ٠٫٦١  ٠٫٤٧  ٠٫٦  ٠٫٤٥  ٠٫٤٣  ٠٫٥١  ٠٫٤٩  ٠٫٤٩  ٠٫١٧  ٠٫١٨  ١٠أ
  ٠٫٤١  ٠٫٣٨  ٠٫٣٥  ٠٫٣٣  ٠٫٣  ٠٫٣  ٠٫٢٧  ٠٫٤  ٠٫٢٩  ٠٫٣٣  ٠٫٢١  ٠٫٢١  ٠٫٢  ١١أ
  ٠٫٢٥  ٠٫٣  ٠٫٢٤  ٠٫٢٤  ٠٫٢٦  ٠٫٢٦  ٠٫٢١  ٠٫٣  ٠٫٢٤  ٠٫٢٣  ٠٫٢١  ٠٫٨٢  ٠٫١٦  ١٢أ

  ٠٫٩٤  ٠٫٩  ٠٫٨٨  ٠٫٩١  ٠٫٩١  ٠٫٩١  ٠٫٨  ٠٫٨  ٠٫٨٧  ٠٫٧٧  ٠٫٧٩  ٠٫٦٤  ٠٫٥٤  ١أب
  ٠٫٩٣  ٠٫٨٦  ٠٫٨٦  ٠٫٨٧  ٠٫٨٤  ٠٫٨٤  ٠٫٦٧  ٠٫٦٨  ٠٫٨  ٠٫٦٩  ٠٫٦٤  ٠٫٦٣  ٠٫٥٤  ٢أب
  ٠٫٩٢  ٠٫٨٣  ٠٫٨٣  ٠٫٨٩  ٠٫٨٣  ٠٫٨٣  ٠٫٦٧  ٠٫٦٧  ٠٫٧٤  ٠٫٦٦  ٠٫٦  ٠٫٣٥  ٠٫٤٢  ٣أب
  ٠٫٧  ٠٫٦٦  ٠٫٥٨  ٠٫٥٤  ٠٫٥٥  ٠٫٥٥  ٠٫٥١  ٠٫٥١  ٠٫٥٤  ٠٫٤  ٠٫٤١  ٠٫٤  ٠٫٢٤  ٤أب
  ٠٫٧٦  ٠٫٦٦  ٠٫٦٢  ٠٫٥٩  ٠٫٥٣  ٠٫٥٣  ٠٫٤٤  ٠٫٤٤  ٠٫٥٦  ٠٫٥  ٠٫٤٦  ٠٫١٩  ٠٫٢  ٥أب
  ٠٫٦٦  ٠٫٦  ٠٫٥٣  ٠٫٥٢  ٠٫٥١  ٠٫٥١  ٠٫٣٤  ٠٫٣٤  ٠٫٤١  ٠٫٢٧  ٠٫٢٥  ٠٫٣٢  ٠٫٢٦  ٦أب
  ٠٫٧  ٠٫٦٦  ٠٫٦٤  ٠٫٥٩  ٠٫٥٣  ٠٫٥٣  ٠٫٤  ٠٫٤  ٠٫٤٩  ٠٫٣٩  ٠٫٣٦  ٠٫١٩  ٠٫٢  ٧أب
  ٠٫٥٤  ٠٫٥٣  ٠٫٤٧  ٠٫٤٥  ٠٫٣٦  ٠٫٣٦  ٠٫٢٦  ٠٫٢٦  ٠٫٢٧  ٠٫٢٦  ٠٫٢٣  ٠٫٢١  ٠٫١٤  ٨أب
  ٠٫٥٨  ٠٫٦٤  ٠٫٥١  .٠٥٢  ٠٫٤٩  ٠٫٤٩  ٠٫٤٣  ٠٫٤٣  ٠٫٤٤  ٠٫٢٤  ٠٫٢٩  ٠٫٢٩  ٠٫١٨  ٩أب
  ٠٫٥٩  ٠٫٥٨  ٠٫٥٣  ٠٫٤٦  ٠٫٤١  ٠٫٤١  ٠٫٣٩  ٠٫٣٩  ٠٫٥١  ٠٫٣٩  ٠٫٣٥  ٠٫٢٨  ٠٫٣  ١٠أب
  ٠٫٥٣  ٠٫٥٣  ٠٫٤٤  ٠٫٤  ٠٫٣٨  ٠٫٣٨  ٠٫٣٣  ٠٫٣٣  ٠٫٣٦  ٠٫٢٩  ٠٫٣  ٠٫١٥  ٠٫٣٤  ١١أب
  ٠٫٢٦  ٠٫٢٤  ٠٫٣٤  ٠٫٢٧  ٠٫٢٦  ٠٫٢٦  ٠٫٢٦  ٠٫٢٦  ٠٫١٤  ٠٫٢٦  ٠٫١٤  ٠٫٧٨  ٠٫١٨  ١٢أب
  ٠٫٩١  ٠٫٩  ٠٫٨٦  ٠٫٩١  ٠٫٨٩  ٠٫٨٩  ٠٫٧٣  ٠٫٧٣  ٠٫٨٤  ٠٫٧٧  ٠٫٧٣  ٠٫٤٢  ٠٫٧٢  ١ب
  ٠٫٨٣  ٠٫٨٤  ٠٫٧٥  ٠٫٧٣  ٠٫٦٧  ٠٫٦٧  ٠٫٥٧  ٠٫٥٧  ٠٫٥٩  ٠٫٤٧  ٠٫٤٣  ٠٫٣٩  ٠٫٤  ٢ب
  ٠٫٨  ٠٫٧٩  ٠٫٧٤  ٠٫٦٦  ٠٫٦  ٠٫٦  ٠٫٥٧  ٠٫٥٧  ٠٫٥٩  ٠٫٤٤  ٠٫٤٤  ٠٫٣٦  ٠٫٣٦  ٣ب
  ٠٫٧٢  ٠٫٧  ٠٫٦٥  ٠٫٦٧  ٠٫٤٣  ٠٫٥١  ٠٫٤٣  ٠٫٤٣  ٠٫٥٧  ٠٫٥  ٠٫٤١  ٠٫١٤  ٠٫٣٤  ٤ب
  ٠٫٦٤  ٠٫٦٤  ٠٫٥٤  ٠٫٥٦  ٠٫٤٥  ٠٫٤٣  ٠٫٣٣  ٠٫٤  ٠٫٤٧  ٠٫٢٩  ٠٫٣٥  ٠٫١٥  ٠٫٢٤  ٥ب
  ٠٫٥٧  ٠٫٥٣  ٠٫٤٥  ٠٫٥  ٠٫٣١  ٠٫٤٥  ٠٫٣٣  ٠٫٣٣  ٠٫٤١  ٠٫٢٧  ٠٫٢٣  ٠٫٢٨  ٠٫١٦  ٦ب
  ٠٫٤٨  ٠٫٤٨  ٠٫٣٥  ٠٫٢٨  ٠٫٣  ٠٫٣١  ٠٫٢٤  ٠٫٣٣  ٠٫٢٩  ٠٫٢٤  ٠٫٢٤  ٠٫٠٤  ٠٫١٨  ٧ب
  ٠٫٣٣  ٠٫٣٦  ٠٫٣٣  ٠٫٣٣  ٠٫٢٨  ٠٫٣  ٠٫٢٦  ٠٫٢٤  ٠٫١٧  ٠٫٠٦  ٠٫١٤  ٠٫١١  ٠٫٠٤  ٨ب
  ٠٫٣٦  ٠٫٢٧  ٠٫٣٦  ٠٫٣٣  ٠٫٣١  ٠٫٢٨  ٠٫٤  ٠٫٢٦  ٠٫٢  ٠٫١٩  ٠٫٢١  ٠٫١٥  ٠٫١٦  ٩ب
  ٠٫٤٨  ٠٫٣٤  ٠٫٤  ٠٫٣٥  ٠٫٢٢  ٠٫٣١  ٠٫٢٣  ٠٫٤  ٠٫٢٩  ٠٫٢٤  ٠٫٢١  ٠٫١  ٠٫١٤  ١٠ب
  ٠٫٣  ٠٫٢٦  ٠٫٢٤  ٠٫٢٥  ٠٫٢٢  ٠٫٣٥  ٠٫٢١  ٠٫٢٣  ٠٫١٦  ٠٫١١  ٠٫١٧  ٠٫٠٨  ٠٫١٤  ١١ب
  ٠٫٢٥  ٠٫٢١  ٠٫٦  ٠٫٥٩  ٠٫٥٦  ٠٫٥٧  ٠٫٥  ٠٫٤٨  ٠٫٥٢  ٠٫٤٩  ٠٫٤٣  ٠٫٤  ٠٫٠٨  ١٢ب

  ٠٫٦٩  ٠٫٦٤  ٠٫٦  ٠٫٥٩  ٠٫٥٦  ٠٫٥٧  ٠٫٥  ٠٫٤٨  ٠٫٥٢  ٠٫٤٩  ٠٫٤٣  ٠٫٤  ٠٫٣٤  الحساب- م
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  الدرجة الخام وما يقابلها من فترات مئينية للمراحل العمرية الثالثة عشر

  
  )٢(جدول رقم 

  

  

رجة الد  األعــــــمـــــــار بالســــــــنوات 
١٠٫  ١٠  ٩٫٥  ٩  ٨٫٥  ٨  ٧٫٥  ٧  ٦٫٥  ٦  ٥٫٥  الخام

١١٫٥  ١١  ٥  
١  ١  ١  ١                      
١  ١  ١  ١  ٢  ٢  ٣  ٢              
١  ٢  ٢  ٢  ٢  ٣  ٣  ٥-٤  ٣            
١  ١  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤  ٨-٦  ٤      
٢  ٢  ٢  ٣  ٤  ٤  ٤  ٤  ٥  ٥  ٩  ٥      
١  ٣  ٣  ٣  ٤  ٥  ٨-٥  ٨-٥  ٥  ١٢-٦  ٨-٦  ١٥-١٠  ٦    
١  ٢  ٤  ٤  ٤  ٥  ٦  ٩  ٩  ٩-٦  ١٧-١٣  ١٣-٩  ٢٥-١٦  ٧  
٢  ٣  ٧-٥  ٦-٥  ٥  ٦  ٧  ١٨-١٠  ١١-١٠  ١١-١٠  ١٩-١٨  ١٨-١٤  ٣١-٢٦  ٨  
٣  ٤  ٨  ٧  ٦  ٧  ٩-٨  ٢٠-١٩  ١٥-١٢  ١٦-١٢  ٢٣-٢٠  ٢٢-١٩  ٣٩-٣٢  ٩  
٤  ٥-٧  ٩  ٩-٨  ٧  ١١-٨  ١٠  ٢٣-٢١  ١٧-١٦  ٢٢-١٧  ٢٧-٢٤  ٢٥-٢٣  ٤٣-٤٠  ١٠  
٦-٥  ٩-٨  ١٢-١٠  ١٠  ١٢-٨  ١٧-١٢  ١٢-١١  ٢٤  ٢١-٢٨  ٢٦-٢٣  ٣٠-٢٧  ٣٦-٢٦  ٥٠-٤٤  ١١  
١١-٧  ١٦-١٠  ١٥-١٣  ١٣-١١  ٢١-١٣  ٢٦-١٨  ١٣  ٣٧-٢٥  ٢٧-٢٢  ٣٦-٢٧  ٣١  ٤٣-٣٧  ٥٦-٥١  ١٢  
١٥-١٢  ١٧  ١٦  ٢١-١٤  ٢٣-٢٢  ٢١-٢٧  ١٩-١٤  ٤٠-٣٨  ٢٨  ٤٦-٣٧  ٣٧-٣٢  ٤٧-٤٤  ٦٤-٥٧  ١٣  
٢٠-١٦  ٢٢-١٨  ٢١-١٧  ٢٨-٢٢  ٣٥-٢٤  ٣٨-٣٢  ٦٢-٢٠  ٤٣-٤١  ٣٤-٢٩  ٤٩-٤٧  ٢٥-٣٨  ٥١-٤٨  ٧٢-٦٥  ١٤  
٢٢-٢١  ٢٤-٣٢  ٣٠-٢٢  ٣٢-٢٩  ٤٠-٣٦  ٤٣-٣٩  ٣٧-٢٧  ٤٧-٤٤  ٤١-٣٥  ٥٩-٥٠  ٥٩-٤٦  ٥٦-٥٢  ٧٤-٧٣  ١٥  
٢٤-٢٣  ٢٩-٢٥  ٣٣-٣١  ٣٤-٣٣  ٤٣-٤١  ٤٤  ٣٩-٣٨  ٤٩-٤٨  ٤٧-٤٢  ٦٣-٦٠  ٣٦-٦٠  ٦٦-٥٧  ٨٠-٧٥  ١٦  
٢٥  ٣٢-٣٠  ٣٧-٣٤  ٣٧-٣٥  ٤٦-٤٤  ٤٧-٤٥  ٤٥-٤٠  ٦٢-٥  ١٥-٤٨  ٦٦-٦٤  ٦٥-٦٤  ٧٤-٦٧  ٨٢-٨١  ١٧  
٢٨-٢٧  ٣٤-٣٣  ٣٩-٣٨  ٤٠-٣٨  ١٥-٤٧  ٥١-٤٨  ٥٠-٤٦  ٦٥-٦٣  ٥٤-٥٢  ٦٩-٦٧  ٦٩-٦٦  ٨٠-٧٥  ٨٤-٨٣  ١٨  
٢٩  ٣٧-٢٥  ٤١-٤٠  ٥٤-٤١  ٥٢  ٥٤-٥٢  ٥٥-٥١  ٦٨-٦٦  ٥٨-٥٥  ٧٠  ٧١-٧٠  ٨١  ٨٨-٥٨  ١٩  
٣٠  ٣٩-٣٨  ٤٤-٤٢  ٤٨-٤٦  ٥٦-٥٣  ٥٥  ٥٨-٥٦  ٦٩  ٥٩  ٧٣-٧١  ٧٦-٧٢  ٨٩-٨٢  ٩٣-٨٩  ٢٠  
٣١  ٤١-٤٠  ٤٩-٥٤  ٥١-٤٩  ٥٩-٥٧  ٥٩-٥٦  ٦١-٥٩  ٧٠  ٦٥-٦٠  ٧٤  ٨١-٧٧  ٩١-٩٠  ٩٤  ٢١  
٣٥-٣١  ٤٥-٤٢  ٥٠  ٥٥-٥٢  ٦٠  ٦٠  ٦٢  ٧١  ٦٦  ٨٠-٧٥  ٨٣-٨٢  ٩٤-٩٢  ٩٥  ٢٢  
٣٨-٣٦  ٤٨-٦٤  ٥١  ٥٦  ٦٣-٦١  ٦١  ٦٦-٦٣  ٧٢  ٦٧  ٨٤-٨١  ٨٤  ٩٨-٩٥  ٩٦  ٢٣  
٤٠-٣٩  ٥٣-٤٩  ٦٠-٥٢  ٥٧  ٦٧-٦٤  ٦٥-٦٢  ٦٨-٦٧  ٧٣  ٦٧  ٨٧-٨٥  ٨٨-٨٥  ٩٩  ٩٩-٩٧  ٢٤  
٤٧-٤١  ٥٤  ٦٣-٦١  ٦٣-٥٨  ٧١-٦٨  ٧٠-٦٦  ٦٩  ٧٤  ٧٢-٦٩  ٨١-٨٨  ٩٠-٨٩      ٢٥  
٥٧-٤٨  ٥٩-٥٥  ٦٨-٦٤  ٦٨-٦٤  ٧٤-٧٢  ٧١  ٧٠  ٨-٥٧  ٧٥-٧٣  ٩٢  ٩٢-٩١      ٢٦  
٥٩-٥٨  ٦٥-٦٠  ٧٤-٦٩  ٧٣-٦٩  ٧٩-٧٥  ٧٥-٧٢  ٧٥-٧١  ٨١  ٨٢-٧٦  ٩٣  ٩٤-٩٣      ٢٧  
٦٤-٦٠  ٧٠-٦٦  ٧٨-٧٥  ٧٨-٧٤  ٨١-٨٠  ٧٨-٧٦  ٧٨-٧٦  ٨٤-٨٢  ٨٤-٨٣  ٩٤  ٩٥      ٢٨  
٦٧-٦٥  ٧٤-٧١  ٧٩  ٧٩  ٨٥-٧٢  ٨٠-٧٩  ٨٦-٧٩  ٨٦-٨٥  ٨٦-٨٥  ٩٥  ٩٦      ٢٩  
٧٦-٦٨  ٧٧-٧٥  ٨٠  ٨٣-٨٠  ٨٧-٨٦  ٨٥-٨١  ٨٧  ٨٧  ٨٨-٨٧  ٩٦  ٩٧      ٣٠  
٨٢-٧٧  ٨٢-٧٨  ٨٤-٨١  ٨٧-٨٤  ٨٨  ٩٠-٧٦  ٩٠-٨٨  ٩٠-٨٨  ٩١-٨٩  ٩٧  ٩٨      ٣١  
٨٩-٨٣  ٨٧-٨٣  ٨٧-٨٥  ٩١-٨٨  ٩٢-٨٩  ٩٤-٩١  ٩١  ٩٤-٩١  ٩٤-٩٢  ٩٩  ٩٩      ٣٢  
٩٤-٩٠  ٩٠-٨٨  ٩٣-٨٩  ٩٦-٩٢  ٩٣  ٩٧-٩٥  ٩٥-٩٢  ٩٧-٩٤  ٩٨-٩٥          ٣٣  
٩٧-٩٥  ٩٣-٩١  ٩٦-٩٤  ٩٨-٩٧  ٩٦-٩٤  ٩٨  ٩٧-٩٦  ٩٩-٩٨  ٩٩          ٣٤  
٩٨  ٩٨-٩٤  ٩٨-٩٧  ٩٩  ٩٧  ٩٩  ٩٩-٩٨              ٣٥  
٩٩  ٩٩  ٩٩    ٩٩-٩٨                  ٣٦  
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  )٣(جدول رقم 

  م١٩٤٩معايير المصفوفات الملونة التي أعدها رآفن في بريطانيا 

  العمر الزمني
  ١١  ١٠,٦  ١٠  ٩,٦  ٩  ٨,٦  ٨  ٧,٦  ٧  ٦,٦  ٦  ٥,٦  الترتيب المئيني

٣٥  ٣٣  ٣٢  ٣٢  ٣٠  ٢٨  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢١  ١٩  ٩٥  
٣٤  ٣١  ٣١  ٣١  ٢٨  ٢٦  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  ١٧  ٩٠  
٣١  ٢٩  ٢٨  ٢٨  ٢٦  ٢٣  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٥  ٧٥  
٢٨  ٢٦  ٢٤  ٢٤  ٢٢  ٢٠  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٥  ١٤  ٥٠  
٢٤  ٢٢  ٢٢  ٢١  ١٩  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٤  ١٣  ١٢  ٢٥  
٢١  ٢٠  ٢٠  ١٨  ١٦  ١٥  ١٤  ١٤  ١٣  ١٢  ١٢  -  ١٠  
١٧  ١٧  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١٢  -  -  -  ٥  

  )٢٩ص :  م١٩٩٠رآفن، (                            )٦٠٨:  ن(
  

  ) ٤(جدول رقم 

  م١٩٨٧معايير المصفوفات الملونة التي أعدها القرشي في الكويت سنة 

  العمر الزمني
  ١٠,٦  ١٠  ٩,٦  ٩  ٨,٦  ٨  ٧,٦  ٧  ٦,٦  ٦  الترتيب المئيني

٣٤  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٣١  ٣٠  ٢٨  ٢٧  ٢٦  ٩٥  
٣٣  ٣٢  ٣١  ٣١  ٣٠  ٣٠  ٢٨  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٩٠  
٢١  ٢٩  ٢٧  ٢٧  ٢٦  ٢٦  ٢٤  ٢٢  ٢٢  ٢٠  ٧٥  
٢٧  ٢٤  ٢٤  ٢٢  ٢١  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٦  ٥٠  
٢٢  ١٩  ١٨  ١٨  ١٧  ١٦  ١٦  ١٥  ١٥  ١٤  ٢٥  
١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١٢  ١١  ١٠  
١٧  ١٥  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ١٠  ٩  ٥  

  )١٩ :، ص١٩٨٧القرشي،     (                ) ٢٠٠٠:  ن(



  ٨٣

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . ورقة اإلجابة:أوًال

  . مفتاح التصحیح:ثانیا

  
  
  
  
  

  

  )جـ(ملـحق 
Ҳ Ҹ Қ ǚ ұǛҚ    Ғ Ǜү ǚ  ǚ  ǐ  



  ٨٤

  ورقة إجابة 
  اختبار المصفوفات المتتابعة الملون

  

  ……………………:  الجنسية  .………………………………: اسم الطالب
  .…/ … / … :  تاريخ االختبار  .……………………………:  اسم المدرسة
  .…/ … / … :    تاريخ الميالد  ..………………………:  سيالصف الدرا

  .…./ …/ …:.العمر االفتراضي        أنثى / ذكر :  النوع
  

  المجموعة    ب  المجموعة    أ ب  المجموعة     أ
١      ١      ١      
٢      ٢      ٢      
٣      ٣      ٣      
٤      ٤      ٤      
٥      ٥      ٥      
٦      ٦      ٦      
٧      ٧      ٧      
٨      ٨      ٨      
٩      ٩      ٩      
١٠      ١٠      ١٠      
١١      ١١      ١١      
١٢      ١٢      ١٢      

      

  .…………:  الزمن    .…….……………………:  الدرجة الكلية
  ..………………………:  الترتيب المئيني

  ..…………………………:  اسم الفاحص
                               



  ٨٥

  مفتاح تصحيح اختبار رآفن                              
  تابعة الملونةللمصفوفات المت

  : يجب على مصحح االختبار اتباع الخطوات التالية

  أ  ب
٤   ١  ٢   ١  
٥   ٢  ٦   ٢  
١   ٣  ١   ٣  

٢   ٤  ٢   ٤  
٦   ٥  ١   ٥  

٣   ٦  ٣   ٦  

٦   ٧  ٥   ٧  
٢   ٨  ٦   ٨  

١   ٩  ٤   ٩  
٣   ١٠  ٣   ١٠  
٤   ١١  ٤   ١١  
٥   ١٢  ٥   ١٢  

        

    

استكمال جميع البيانات الخاصة بالمفحوص والتأكـد        -١
  .من وجودها

التأكد من تسجيل اإلجابات في األماكن المخصـصة         -٢
  .لها في ورقة اإلجابة

يوضع جدول كل مجموعة بجوار القسم الخاص بـه      -٣
ل سـؤال فـي     في ورقة اإلجابة بحيث يكون رقم ك      

  .الجدول مقابل رقم نفس السؤال في ورقة اإلجابة
تأخذ اإلجابة الصحيحة درجة واحـدة بعـد وضـع           -٤

  .أمامها) √(عالمة 
) ×(تأخذ اإلجابة الخاطئة صفر بعد وضع عالمـة          -٥

  .أمامها
تجمع درجات كل مجموعة وتوضع في ورقة إجابة         -٦

  .الطالب أسفل المجموعة
ة اإلجابة بعد جمع    توضع الدرجة النهائية أسفل ورق     -٧

  .درجات المجموعات الثالث
يتم الرجوع إلى جدول المعايير المئينية السـتخراج         -٨

  .الترتيب المئيني ووضعه في مكانه المخصص له
    

١ ١  ٢ ١  ١ ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ٠  

٤  ٥  ١  ٦  ٢  ١  ٣  ٤  ٦  ٣  ٥  ٢  

  أب

  
  


