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 البحث الثاني
 

اخلصائص السيكومرتية واملعايري الختبار ريفن للمصفوفات املتتابعة 
املتقدم املستمدة من طلبة الصفني احلادي عشر والثاني عشر يف سلطنة 

 عمان
 *د. علي حممد إبراهيم
 *د. علي مهدي كاظم
 د. هالل زاهر النبهاين*
 د. فوزية عبد الباقي اجلمايل*

 امللخـــص
الدراسددة  ا القق دد  مددئ االدداوم ال دديتقمرت ة وايددق اب ا عددا ف ت قملددار ا لددفقنات ا ق ددد  لددر فئ عنددد هتددده هدد   

( طالملدا  وطالملدة  مققسد  7643تطملي ه على طلملة اللفني احلادي عشر والثاين عشر ب لطنة عمدا.. تتقتدع عيندة الدراسدة مدئ  
( مدددئ ا، متا خ ا قيدددارهم مدددئ 7741( مدددئ الددد )قرا و 7799( بقاقددد   7..7سدددنةا واتفدددراه ا عيددداري  73.77العمدددر  

سع مناط  ب لطنة عما.. وقد اتضح أ. ا قملدار ا لدفقنات ا ققابعدة ا ق دد  لدر فئ  قمقد  م دقق  مرتفد  مدئ اتت داب الددا ل  
مدد  واسدد     ومل ختقلد  هد   الدر دة مدئ الثملدات للون دني ولللدفني. وبلدفة عامدةا أسدفرت النقداو  عدئ 13.. الثملدات( بلد  

معددام ت اللددعقبة لف ددرات ات قملددارا وهدد   تقيوددة تق دد  مدد  تقدداو  التثددف مددئ الدراسددات ال دداب ة. وقددد بلدد  مققسدد  معددام ت 
(ا وهد  تقداو  74 مدئ  76.7وتراوحدع الددر ات اادا  بدني  764..ا و) لك بل  مققس  معدام ت القمييد  71..اللعقبة 

القمييدد  بددني األنددراد   ال دددرر الع ليددة العامددة ملات ا  ددقق  ا رتفدد ا وهددق ا ددده مددئ  عددداد  تؤ)ددد جمقمعددة علددى قدددرر ات قملددار علددى
هدد ا ات قملددارا الدد ي   دداعد فلقدداف   نددره األنددراد ا قهددقبني. و)دد لك خ القق دد  مددئ دتلددة الفددروب بددني اللددفني احلددادي عشددر 

ت ات قملدار مد  هجدر العمدرا وهدق مؤيدر  للددب ا فالدق   ل  قملدار والثاين عشرا واتضدح أادا دالدة  حلداويا  ؤدا  ؤ)دد هجدر در دا
، راء الققليل العاميل القق)يديا ومللك للقق   مدئ الملنيدة العامليدة ل  قملدارا  LISREL حمك متا   العمر(. واسقخد  بر م  

( gالد ي   ديس العامدل العدا  للد )اء   وأ)دت النقاو  أ. ات قملار أحادي الملعدا وه  تقيوة مققاتررا وتق   مد  طمليعدة ات قملدار
  م ققا  ا رتف . وقد خ ايدق اب ا عدا ف لطد ل اللدفني احلدادي عشدر والثداين عشدرا وح دملع الرتدا ا تينيدة الداي تف در معيدارج   

 )ل الدر ات ااا ا وفلقاف مئ ا متئ اآل. اسقخدا  ات قملار    ئ اللفني فل لطنة.
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روي ديا    ددرر الطالدا علدى القتيد  مد  مؤيدرا  لنظم القعليمية   معظم أفاء العامل علدى اسدقخدا  الد )اء بق دفه تعقمد ا
تظا  القعليم ال اوما وال ي تؤدي نيه اتمققا ت دورا  روي يا . وتقيودة  د اا ن دد بددأ الملداحثق.   جمدال الفدروب الفرد دة   الع دقد 

بدددني أندددراد نتدددة عمر دددة معيندددة  تال دددلق)يا ا دددية نرد دددة تلدددلح لقف دددف ات دددق ه   األداءا أو  ا اضدددية بدراسدددة الددد )اء بق دددفه
 Choe& Ceci, 2005.) 

ومند  الع ددد األول مددئ ال ددر. العشددر ئ خ تطددق ر وت نددني التثددف مدئ ات قملددارات اللفظيددة وكددف اللفظيددة ل يدداس الدد )اء العددا  
النشدا  ععدداد  لث  دة ا قملدارات ل يداس الدد )اء  ا  هد   John Raven فدئ والتثدف مدئ ال ددرات ااا دة. وقدد أسدالم  دق. ر 
ا و عددره ات قملددار األول فسددم ا قملددار ا لددفقنات Progressive Matricesالعددا  وأطلدد  عليالددا اسددم ا لددفقنات ا ققابعددة 

رر مقهعددة علددى  ددس ن دد .4ا و قتددق. مددئ Standard Progressive Matrices (SPM)ا ققابعدة ال ياسدد  أو ا عيدداري 
سدددنة. أمدددا ات قملدددار الثددداين نيعدددره فسدددم 46 -4جممقعدددات مقدر دددة اللدددعقبةا و ناسدددا األطفدددال والرايدددد ئ و)ملدددار ال دددئ مدددئ 

ن ددرر ملات أيددتال هندسددية ملقتددةا 74ا و قتددق. مددئ Coloured Progressive Matrices ا لددفقنات ا ققابعددة ا لددق.  
 سنةا وم  )ملار ال ئ.77 -6وهق مناسا ل سقخدا  م  األطفال مئ 

 Advanced (APM)و عددره ات قملددار الثالدد   وهددق مقضددقا هدد   الدراسددة( فسددم  ا لددفقنات ا ققابعددة ا ق ددد   

Progressive Matrices ا و  دقخد  ل يداس ال ددرر الع ليدة العليدا العامدة(Arthur, Tubre, Paul, & Sanchez- 

Ku, 1999)رات الع لية العليا. و قتق. مئ جممدقعقنيا )دل جممقعدة مطملقعدة   )قيدا م دق لا ا و) لك للقميي  بني ملوي ال د
 ,Raven, Raven)ن درر. و)مدا  داء   دليدل ات قملدار 74ن ررا وتشقمل اجملمقعة الثاتيدة علدى 77تقتق. اجملمقعة األوا مئ 

&Court, 1998, p. 3)  فت قملار أو اسقخدامه )ا قملدار قلدفا ميتئ اسقخدا  اجملمقعة األوا للقدر ا لقعر   ا فقق ني
ا واألندددراد األقدددل مل)ددداء وميثلدددق. %.1ا ا ققسدددطني وميثلدددق. %.7   دددم األندددراد مق ملددده  ا    دددة نتدددات  األمل)يددداء الددد  ئ ميثلدددق. 

 ه.(. وقد   قخد  ه ا ات قملار ال لف تختامل قرار بشأ. تطملي  ا لفقنات ال ياس  أو ا ق د  على الفرد ا  قالد%.7
وتقتددق. )ددل ن ددرر مددئ ن ددرات ا قملددار ا لددفقنات ا ق ددد  مددئ ت ددعة أيددتال هندسددية مقضددقعة      ددة  ددفقه و   ددة 
أعمدرا ترب  بينالا ع قة على ا  قق  األن   والرأس ا وقد ح ه أحد األيتال الق دعةا ووضد  هد ا الشدتل ا د وه ضدمئ 

يددار رقدم الملدد ل اللدقيح. وتقددرر الف درات   اللدعقبة. وميتدئ تطمليدد  بدداول ااتيدة حتدع الشدتل األساسد ا وعلدى ا فقدق  ا ق
دقي دددةا أو   همدددئ مفقدددقد. و ددد )ر دليدددل .6ن دددرر(   همدددئ حمددددد م ددددار   74اجملمقعدددة الثاتيدددة مدددئ ا قملدددار ا لدددفقنات ا ق دددد   

 Intellectual ليددة أ. تطمليدد  ات قملددار   همددئ حمدددد   دديس التفدداءر الع (Raven et al., 1998, p. 57)ات قملددار 

efficiency Capacity for perception and clear thinking . لد  ا فقق 
( مدئ أهدم ا قملدارات الد )اء APMا وا ق دد  SPMا وال ياسد  CPMوتعد ا قملدارات ر فدئ م دققجهتا الث  دة  ا لدق. 

 (.4..7ااال ا  كف اللفظية الاي ت قخد    معظم ب د العامل ومنالا المل د العربية  عملد
ا الدد ي أطلدد  عليدده سددملفما. general factor (g)و الددده ا قملددار ا لددفقنات بشددتل عددا   ا قيدداس العامددل العددا  

Spearman  دراك الع قددات وا قعل ددات . ولعددل أهددم مددا مييدد  هدد ا ات قملددار اجلمدد  بددني الن دداء العددامل  مدد    ددر  فلث انددة  قددل  
ت العامليدددةا ن دددد تق دددلع  ا أ. ا ق دددف القحيدددد الددد ي   ي ددده ات قملدددار هدددق العامدددل العدددا   عملدددد در دددةا وهددد ا مدددا أ)دتددده الدراسدددا

 ا أ.  الملقددد   ددددعم ا قملدددار ر فدددئ  (Kaplan & Saccuzzo, 1997). و شدددف )ددداب . وسدددتقهو (4..7اادددال ا 
ر ر فدددئ هدددق أنضدددل ا قملدددار مقددداد ل يددداس ( ل دددملفما.ا ورمدددا  تدددق. ا قملددداgللملدددفقنات ا ققابعدددة )ا قملدددار للددد )اء العدددا  أو عامدددل  
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 ,Abdel- Khalek& Raven, 2006; Barnabas). وقد أوضدقع التثدف مدئ الدراسدات g  (p. 359)العامل العا   

Kapor, & Rao, 1995; Rushton, Bons,& Skuy, 2004)  قدقر ات قملدار   قيداس العامدل العدا ا أو الد )اء العدا ا
 وا قعل ات. أو ال درر على  دراك الع قات

ل دددد  لدددع ا قملدددارات ر فدددئ الث  دددة يدددالرر عا يدددة واسدددعة منددد  ظالقرهدددا وحدددق  قمندددا هددد اا ن دددد خ ت نينالدددا والقق ددد  مدددئ 
 لاولددددالا ال دددديتقمرت ة   عدددددد )ملددددف مدددددئ دول العدددداملا ولعددددل حتررهددددا مددددئ عنا دددددر الل ددددة واعقمادهددددا علددددى األيددددتال والرسدددددق  

  ا لفقنات( هق ما  ف ر تلك الشالرر.
ا أ. هدد   الدراسددة مالقمدة فلقق دد  مددئ االداوم ال ددتقمرت ة ت قملددار ر فدئ للملددفقنات ا ق ددد  لدد  طلملددة اللددفني ومد

احلدادي عشدر والثداين عشددر   سدلطنة عمدا.ا ن ديقم الرت)يدد    عدرا الدراسدات الداي تناولددع دراسدة االداوم ال ديتقمرت ة  دد ا 
   عرا لقلك الدراسات.ات قملار   أما)ئ خمقلفة مئ العاملا ونيما  ل

 الدراسات السابقة: -7
 الدراسات العربية: -7 -7

( مددئ 7667بق نددني ات قملددار علددى عينددة عشددقاوية طمل يددة حومالددا   (9191ويف األردن قاااع عليااان والياامادي   -
ققسدد  ( وم69.. -3...( سددنةا وقددد تراوحددع معددام ت اللددعقبة بددني  .6 -77الدد )قر وا، متا تراوحددع أعمددارهم بددني  

(ا 71..( مققسدد  م دددار   .4.. -6...(ا )مددا تراوحددع معددام ت ارتملددا  الف ددرات فلدر ددة التليددة بددني  .7..م دددار   
(ا وبلد  معامدل الثملدات بطر  دة اتت داب الددا ل  .9..( ندردا   ..7وبل  معامل الثملات بطر  ة  عدادر ات قملدار لعيندة حومالدا  

(. وفلن دملة لللددبا )شد  الققليدل العدامل  لف درات ات قملدار عدئ و دقد عامدل 19..ر قشاردسدق.   -فسقخدا  معادلة )دقدر
( مئ تملا ئ األداءا و)ش  حتليل القملدا ئ األحدادي ألداء اجملمقعدات العمر دة عدئ و دقد ندروب دالدة  حلداويا  %36.7عا   ف ر  

در ددات الدد )اء اتفرانيددة ا  ابلددة لتددل در ددة  ددا ا بددني أداء أنددراد اجملمقعددات العمر ددة األربدد ا وأ ددفا  اسددقخر ع الرتددا ا تينيددة و 
( 76( سدنةا وبفدارب تلد  سدنة بدني )دل نتدة وأ در ا والفتدات العمر دة مدئ  76.6( سدنة  ا  77ومللك للفتدات العمر دة مدئ  

ارب ( سدنةا وبفد.7( سدنة  ا  .7( سدنةا وبفدارب سدنة واحددر بدني )دل نتدة عمر دة وأ در ا وللفتدات العمر دة مدئ  .7سنة  ا  
  س سنقات بني )ل نتة وأ ر .

ا  ددقق  ا ق ددد   -ت نينددا  ت قملددار ر فددئ للملددفقنات ا ققابعددة (9191ويف العااراأ رىاارد عبااد الالاااا وال االمان   -
در دددات ات قملدددارا مددد  القأ)دددد مدددئ  ددد حية ن راتددده  ح دددال معدددام ت  دددعقبة الف دددراتا وح دددال ال دددقر حيددد  ح دددملا   ملدددات 

ال نعاليدددة بدددداول ا، ابدددة(ا وح دددال معامدددل اترتملدددا  بدددني اجلددد أ ئ األول والثددداينا وح دددال ا ؤيدددرات القميي  دددة للف دددراتا وح ددد
( طالملددا  وطالملددةا ا قددفوا عشددقاويا  مددئ 619ا،حلدداوية العامددة لدددر ات ات قملددارا وأ ددفا  ح ددال ا عددا ف. وتتقتددع العينددة مددئ  

 -قتنقلق يددددةا واجلامعددددة ا  قنلددددر ة(ا وفسددددقخدا  معادلددددة )ددددقدر دددد مت  امعددددات   مد نددددة ب ددددداد   امعددددة ب دددددادا واجلامعددددة ال
(. وأمددا معددام ت 17..(ا وات قملددار )تددل  34..(ا واجلدد ء الثدداين  47..( بلدد  معامددل  ملددات اجلدد ء األول  77ر شاردسددق.  

ن دددد ح دددملع (. وفلن دددملة  عدددام ت متييددد  الف دددرات 67.73( بقسدددي  قددددر   17..(  ا  1...اللدددعقبة ن دددد تراوحدددع بدددني  
(. 67..( بقسدي  قدددر   47..(  ا  4...(ا وقدد تراوحدع بدني  %73فسدقخدا  طر  دة اجملمدقعقني الطدرنيقني  أعلدى وأد  

معامدل ( و)اتع مجي  الملداول م ملقلة   اتجتدا  اللدقيح. وبلد  16..(  ا  .7..وأما نعالية بداول ا، ابة ن د تراوحع بني  



 د. اجلماف -د. النملالاين -د. )اظم -د.  براهيم....….. قمف ة وا عا ف ت قملار ر فئ االاوم ال يت

 6. 

(. وأمددددا ا ؤيددددرات ا،حلدددداوية العامددددة للودددد ء األول ل  قملددددار ن ددددد بلدددد  ا ققسدددد  احل ددددا  46..ين  ارتملددددا  اجلدددد أ ئ األول والثددددا
(. وفلن ملة  ؤيدرات 7.76( واتفراه ا عياري  13..-(ا أما اتلققاء ن د بل   .7(ا وا نقال  9.74(ا والقسي   1.66 

(ا 6.14(ا واتفددددراه ا عيدددداري  73(ا وا نددددقال  73.44(ا والقسددددي   73.74اجلدددد ء الثدددداينا ن ددددد بلدددد  ا ققسدددد  احل ددددا   
 (. وأ فا  ح ملع الرتا ا تينية ا  ابلة للدر ات ااا  لتل مئ اجل ء األول واجل ء الثاين.76..-واتلققاء  
( بقطمليدد  ات قملددار علددى 7..7 ا شددار  ليدده  : النفيعدد ا  (9111ويف اململكااة العربيااة ال ااعودية قاااع ع اا ي   -

وهد  مددارس  ا دة خ  تشداإلها ،تداد تعلديم مقميد  للطلملدةا  مل  نقمد   ليالدا طلملدة  عقد و. ة مئ طلملة مدارس دار الفتر جبددرا عين
( طالملددا  وطالملددةا ميثلددق. .76الث انيدةا بلدد  عدددد أنددراد العيندة  أ)ثدر جتات ددا  مددئ حيدد  ا  دقق  ات قمدداع  واتققلدداديا واالفيددة 

 -77.6ل ددادس اتبقددداو   ا اللدد  الثالدد  الثدداتقيا وقددد تراوحددع أعمددار أنددراد العينددة بددني  اللددفقه الدراسددية مددئ اللدد  ا
( طالملددددا ا وح ددددملع 67( طالملدددا  مققسدددد  م ددددار   64 -76( سدددنةا )مددددا تراوحدددع األعددددداد   )دددل  دددد  دراسددد  بددددني  4..7

 -76.77اوحددع هدد   ا ققسددطات بددني  مققسددطات األداء علددى ا قملددار ا لددفقنات ا ق ددد  لللددفقه الدراسددية ا خقلفددةا وقددد تر 
( در ددة وففددراه 79.16( در ددةا   حددني بلدد  مق ددق  األداء جلميدد  أنددراد العينددة  4..7( در ددة ومققسدد  م دددار   76.33
( در دددةا )مدددا حللدددع ن دددرات ات قملدددار بنددداء علدددى أداء أندددراد العيندددة التليدددةا حيددد  ح دددملع معدددام ت  دددعقبة 4.93معيددداري  

(ا وقدد حلدلع الف درر األوا مدئ ات قملدار علدى أعلدى 66..مققسد  م ددار   و ( 96.. -1...وحدع بدني  الف راتا والاي ترا
معامددل  ددعقبةا   حددني حلددلع الف ددرر الرابعددة والث  ددق. علددى أد  معامددل  ددعقبةا )مددا ح ددملع معددام ت متييدد  الف ددرات الدداي 

ح دملع معدام ت  ملدات ات قملدار بطر  دة اتت داب  (ا  ضانة  ا مللدك61..( ومققس  م دار   .1.. -9...تراوحع بني  
( ومققسدد  19.. -37..ر قشاردسددق. لللددفقه الدراسددية ا خقلفددةا حيدد  تراوحددع بددني   -الدددا ل  فسددقخدا  معادلددة )ددقدر

(ا )مددا ح ددملع معددا ف األداء والدداي تف ددر 13..(   حددني بل ددع قيمددة معامددل اتت دداب الدددا ل  للعينددة التليددة  17..م دددار   
لددى ضددقوالا الدددر ات ااددا ا ومللددك ري ددال ا عددا ف ا تينيددة ا  ابلددة للدددر ات ااددا ا وااا ددة فللددفقه الدراسددية مددئ اللدد  ع

ال ادس اتبقداو   ا الل  الثال  الثاتقي. ولتئ   حظ   ه   الدراسة   ر حوم العيندة الداي طملد  عليالدا ات قملدارا حيد  
( طالملا ا ؤا تعل ا عا ف ا  قخر ة كف  احلة للقعمديم واتسدقخدا  .16قدرته الدراسة بد  ت ل )ثفا  عئ احلوم ا فرتا وال ي 

 على جمقم  الدراسة ا  قالده.
بق ندددني ا قملدددار ر فدددئ للملدددفقنات ا ققابعدددة ا ق دددد ا وطملددد  ات قملدددار  (1009ويف ال اااعدودية ري ااااا قااااع النايعاااي   -

( نردا  مقهعني على ا انظات القعليمية القابعدة  نط دة متدة ا ترمدة. وأ در  7377مالا  مومقعقيه األوا والثاتية على عينة حو
التثف مئ الققلي ت ا،حلاويةا حي  خ أوت  حتليل بيدا ت اجملمقعدة األوا مدئ ات قملدارا واحللدقل علدى معدا ف األداء ااا دة 

أداوالددددم للمومقعددددة الثاتيددددة مددددئ ات قملددددارا )مددددا خ   ددددراء الققليددددل  العينددددة التليددددة  هبددددا والدددداي   ضددددقوالا خ تلددددني  ونددددره أنددددراد 
ا،حلداو  لمليددا ت العينددة التليددة قملددل القلددني  والفددرها ومللددك   ارتقالددا بنقدداو  العينددة ا نق ددار بعددد القلددني  والفددرها وأ ددفا  أ ددري 

اتعقمدداد علدددى تقاووالددا   ا، ابدددة عددئ ت ددداإلتت  حتلددي    حلدداويا  مفلددد   لمليددا ت العيندددة ا نق ددار بعدددد القلددني  والفددرها الددداي خ
الدراسدددةا حيدددد  اسددددقخر ع ا ققسددددطات واتفرانددددات ا عيار ددددة جلميدددد  أندددراد العينددددة وللفتددددات العمر ددددةا )مددددا حدددددد نعاليددددة ن ددددرات 

ع مؤيددرات ات قملددارا ومللددك فسددقخرار معددام ت اللددعقبةا والقمييدد ا ونعاليددة ا شددققاتا وأ ددفا  تملددا ئ الف ددراتا )مددا اسددقخر 
اللدددب( ل  قملددارا حيدد  ح ددملع معددام ت الثملددات بطر  ددة  عددادر تطمليدد  ات قملددارا وطر  ددة  -االدداوم ال دديتقمرت ة  الثملددات

ر قشاردسدق.ا )مدا ح دملع  -القو وة النلفية فسقخدا  معادلة  قما. العامةا وطر  ة اتت اب الدا ل  فسقخدا  معادلة )دقدر
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قخرار مؤيرات  دب القتق ئ الفرض ا وخ القأ)د مئ  دقة اتندرتاا  . ات قملدار   ديس  دب ات قملار مئ   ل اسدتول 
عددام   عامددا ا ومللددك فسددقخدا  الققليددل العددامل  اتسقتشددا ا وانددرتاا تدددرر ن ددرات ات قملددار وندد  م ددقق  اللددعقبة فسددقخدا  

راسديةا فسدقخدا  حتليدل القملدا ئ األحداديا ف،ضدانة  ا معامل ارتملا  سملفما. للرتاا وانرتاا متا   األعمار ومتدا   اللدفقه الد
مؤيرات اللدب الق هم ا حي  ون  معامل ارتملدا  بفسدق. بدني ا قملداري ا لدفقنات ا ققابعدة ا ق دد  وال ياسد  لعيندة   ويدة مدئ 

ا 76ا .6ا 36ا .9ا 96وهدد :  العينددة التليددةا واسددقخر ع معددا ف األداء وا قمثلددة   معددا ف الرتددا ا تينيددة ال ددملعة الروي ددية 
 وما   ابلالا مئ در ات  ا  ومللك ون ا   ا مق ف العمر. (6ا .7

علدى طلملدة )ليدات بق ندني ا قملدار ر فدئ للملدفقنات ا ققابعدة ا ق دد   (1002ورخ اا يف سلطنة عماان قااع اراار)ي   -
ات اللدددب والثملددات وايددق اب معددا ف مناسددملة لقف ددف الرتبيددةا واسددقخرار معددام ت  ددعقبة الف ددرات ومتيي هدداا )مددا اسددقخرر مؤيددر 

( طالملددا  وطالملدة مددئ )ليدات الرتبيددة ال ددع 1.7متقتددة مدئ  الددر ات علددى ات قملدار. وقددد خ تطمليد  ات قملددار علدى عينددة عشدقاوية 
بددددني  (ا وتراوحدددع معدددام ت القمييددد 97.. -77..و خقلددد  ا  دددققجت الدراسدددية نيالددددا. وتراوحدددع معدددام ت اللدددعقبة بددددني  

الف ددرر. وأمددا   (ا )مددا اسددقخد  القمثيددل المليدداين ألداء األنددراد علددى الف ددررا واألداء علددى ات قملددار )مؤيددر لقمييدد 67..- 71.. 
(. )مدا خ 31.. (ا وبطر  دة ألفالتروتملدا  17..معامل الثملات ن د بل  بطر  دة  عدادر تطمليد  ات قملدار بعدد مدرور    دة أسدابي   

مل  مقد  مددئ  د ل ح دال اترتملددا  بدني در دات الطلملددة علدى ا قملدار ر فددئ ومعددتهتم الرتا)ميدةا وقددد القق د  مدئ اللدددب ا درت
ح دددملع ا ؤيدددرات ا،حلددداوية العامدددة  ا ققسدددطات احل دددابيةا واتفراندددات ا عيار دددةا وأد  در دددةا وأعلدددى (. وأ دددفا  49..بلددد   

د مللدددك خ ح دددال معدددا ف األداء  الرتدددا ا تينيدددةا والددددر ات ا عيار دددة در دددةا واتلقدددقاءا والدددقفلطح( ألداء أندددراد عيندددة الق ندددنيا بعددد
 القاويةا وت ا ال )اء اتفرانية(.

 الدراسات األجنبية: -7 -7
 9191أبملانياا يف عااع  Bavariaيف ابفاار   Kratzmeirer & Hornوهورن يف دراسة رىراها كراتزمايرر  -
سدنةا ا قدفوا مدئ 76( طالملدا    سدئ 7.76ات قملدار علدى عيندة تتقتدع مدئ  ( قدنئ Raven et al., 1998, p. 9 ورد  : 

 ا ددارس الثاتق ددة  تقاعالددا ا خقلفددة: الثاتق ددةا والشدداملةا وا النيددةت حيدد  طملدد  ات قملددار مومقعقيدده األوا والثاتيددة علددى عينددة الق نددني
( در ددة وففددراه معيدداري م دددار  .9.6مددئ ات قملددار  للمومقعددة األوا دو. حتد ددد للققددعا وقددد بلدد  مققسدد  أداء أنددراد العينددة 

 -67..( در دةا )مددا حللدع ن ددرات اجملمقعددة األوا مدئ ات قملددارا واسدقخر ع معددام ت اللددعقبة الداي تراوحددع بددني  7.76 
 (ا أمددا مققسدد  األداء37..ر قشاردسددق.   -(ا وبلدد  معامددل الثملددات فسددقخدا  معادلددة )ددقدر67..( ومققسدد  م دددار   .4..

( در ددددةا وتراوحددددع معددددام ت 4.64( در ددددة وففددددراه معيدددداري م دددددار   6..79للمومقعددددة الثاتيددددة مددددئ ات قملددددار ن ددددد بلدددد   
(ا )مدا ح دملع معددام ت ارتملدا  الف درر فلدر ددة التليدة والداي تراوحددع 67..( مققسد  م دددار   16.. -6...اللدعقبة بدني  

 (.13..مل الثملات بطر  ة اتت اب الدا ل  ن د بل ع قيمقه  (ا أما معا67..( ومققس  م دار   47.. -77..بني  
( ..7بق نددني ات قملددار علددى عينددة تتقتددع مددئ   (Paul, 1985ويف الااوت ا امللةاادم األمريكيااة قاااع  بااول    -

ة مد  حتد دد ( سنةا حي  طمل  عليالم ات قملار بلقرر نرد 77طالملا  وطالملة مئ  امعة بف)ل  بتاليفقرتياا بل  مققس  أعمارهم  
( دق دةا )مدا طملد  ا قملدار  تفمدا.  76 -.7 ددر   - ملا مل  قمتئ ا فقق  مئ اتتقالاء -همئ ا، ابة ب اعة واحدر خ متد د 

( ندردا  مدئ أنددراد العيندةا وا قملدار و) ددلر لد )اء الملددال ني .76علددى   Terman Concept Mastery Test،ت دا. ا فالدق  
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( در ددةا )مدا بل ددع قيمددة معامددل 73ينددةا وقددد بلدد  مققسد  األداء لعينددة الدراسددة مدئ م يدداس ر فددئ  ( نددردا  مددئ أندراد الع47علدى  
(ا أمددا معامددل اترتملددا  بددني ا لددفقنات ا ققابعددة ا ق ددد  و)دد   مددئ 17..ر قشاردسددق.   - ملددات ات قملددار فسددقخدا  معادلددة )ددقدر
فا وهد   النقداو  تشدف  ا أ. ات قملدارات الث  دة ت ديس ال ددرر ( علدى القدقا16..ا و66..ا قملار تفما. وا قملار و) دلر نمللد   

 ( عددا 7947الع لية العامة تف الاا وأما معام ت اللدعقبةا ن دد )دا. ترتيدا الف درات  قفد  مد  ترتيدا الف درات   طملعدة عدا   
العامليدة ل  قملدار تؤ)دد قياسده عدام   (ا )ما أيارت النقاو   ا أ. الملنية 77  م قق  اللعقبة  ن(ت  مل )ا. ترتيملالا و 77الف رر  

 عاما  واحدا .
( بق نددني ات قملددار علددى عينددة تتقتددع 7..7 ا شددار  ليدده  : النفيعدد ا  9111يف عاااع  Liuويف اليااق قاااع ليااو  -

( سددنةا حيدد  79 -.7ؤددئ تراوحددع أعمددارهم بددني   Tianjin( طالملددا  مددئ طدد ل ا دددارس العليددا منط ددة تيددا ئ 7794مددئ  
ات قملددار مومقعقيدده األوا والثاتيددة علددى عينددة الق نددني ودو. حتد ددد للققددعا وقددد خ ح ددال معامددل  ملددات ات قملددار بطر  ددة طملدد  

( سدنة 71.6( سدنقات وحدق  .7(ا )مدا ح دملع ا عدا ف ا تينيدة للفتدات العمر دة مدئ  33.. عادر ات قملار وقد بل دع قيمقده  
 .وبفارب تل  سنة بني )ل نتة عمر ة وأ ر 

 املشاار إليهمااا يف   Jaworska & Szustrowa, 1993ويف بولنادا قااع كان ماا  ىاوساكا وسزوسا وا   -
بق ندددني ا قملدددارات ر فدددئ الث  دددة  ا لدددق.ا وا عيددداريا وا ق دددد ( علدددى عيندددات )ملدددفر وؤثلدددة للموقمددد  الملقلنددددي.  (1009النايعاااي  

( سددنة مددئ طلملددة ا دددارس 79.6 -77.4تراوحددع أعمددارهم بددني   ( نددردا  76.7تتقتددع عينددة ت نددني ا قملددار ر فددئ ا ق ددد  مددئ  
( طالملدا  مدئ طد ل وطالملدات 7.36اتبقداوية والثاتق ةا وق مع  ا سملعة م ققجت عمر دة بفدارب عدا  واحددا )مدا طملد  علدى  

ام ت ألفدا لتروتملدا  بددني ( دقي ددةا وتراوحدع معد.7اجلامعدة وا عاهدد العليدا الملقلند دةا وقدد طملدد  ات قملدار   وقدع حمددد م ددار   
( وه  معام ت  ملات عاليةا وتق دلع الدراسدة  ا أ. الفدروب بدني اجلن دني كدف دالدة  حلداويا    األداء علدى .9.. -.1.. 

ات قملددارا بينمددا حلددل سددتا. ا ندداط  الر فيددة علددى در ددات أقددل مددئ در ددات ا  يمددني   ا ندداط  احلضددر ةا )مددا )ددا. تددقا القعلدديم 
لعقامل   فا    در ات ات قملارا نمث   حلل طلملة التليات الق نيدة والعلميدة علدى در دات عاليدةا  لديالم طلملدة )ليدات مئ أ)ثر ا

 اتققلاد والطا والعلق  الطمليعيةا مث طلملة العلق  ا،ت اتية والفنق..
اد معددا ف دراسددة هتدده  ا  تدد (Bors & Stokes, 1998)ويف رمريكاا الشاامالية رىاارد  بااروس وساالوك    -

( طالملددا  مددئ طلملددة ال ددنة األوا جبامعددة تقرتقددقا وقددد )ددا. مققسدد  األعمددار ألنددراد 6.4معددة. تتقتددع العينددة مددئ  لدداداء لطلملددة اجلا
( دقي ددددة .6( دقدددداو  للمومقعددددة األواا و 6( سددددنة. وطملدددد  ات قملددددار علددددى أنددددراد العينددددة   وقددددع حمدددددد م دددددار   79العينددددة  

ت دددمليا  لعينددة الدراسددةا )مددا أ. الف ددرات أظالدددرت سدداللة مددئ تقددداو  الدراسددة أ. اجملمقعددة األوا ل  قملددار للمومقعددة الثاتيددةا و)ددا. 
ا ق نددددا    الرتتيددددا وندددد  م ددددقق  اللددددعقبةا ومل تتددددئ الفددددروب دالددددة  حلدددداويا  بددددني أداء الدددد )قر وا، مت   اجملمقعددددة األوا مددددئ 

مدئ مققسد  األداء اجملمقعدة ر فدئ ( در دةا وهدق أعلدى 77.73ققسد  األداء  ات قملارا أمدا اجملمقعدة الثاتيدة مدئ ات قملدار نتدا. م
و عدد   هدد ا ات ددق ه  ا أ. ات قملددار   دراسددة  بددقل  ا (Paul, 1985)ا عيار ددةا وأقددل مددئ مققسدد  األداء   دراسددة  بددقل  

قي دددةا وهدددق مدددا أد   ا ( د.6طملددد  دو. حتد دددد للققدددعا   حدددني طملددد    دراسدددة  بدددقرس وسدددقق)س   ددد ل وقدددع حمددددد قددددر   
ا ق ه ا ققسطاتا )ما اتف ع الدراسة مد  دراسدة  بدقل    أ. هنداك نروقدا  دالدة  حلداويا  بدني اجلن دني للداو الد )قرا ولتدئ 

)ثدفا  مدئ الف درات مل ترتتدا تملداين األداء!  )مدا أظالدر ات قملدار أ.  ت ميتئ احلا)م هل ه   الفدروب  جتدة عدئ  طدأ ا عا ندة أ  عدئ 
 -.7(ا أمددا الف ددرات مددئ  6( ضددعيفة   ققهتددا القميي  ددة مددا عدددا الف ددرر  9 -7ندد  م ددقق  اللددعقبةا حيدد  أ. الف ددرات  مددئ و 
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بقضدددقد أادددا مل ترتتدددا ونددد  ت ا دددد م دددقق  اللدددعقبةا لددد لك اقرتحدددع الدراسدددة حددد ه الف دددرات الثمددداين كدددف الفعالدددة ( نيظالدددر 74
ا 77ا 71ا 77ا 79ا 73ا 74ا 76ا 76ا 77ا .7ا 6ا 77اف  وترتيددددا ب يددددة الف ددددرات وندددد  م ددددقق  اللددددعقبة )القدددد

(ا وقددددددددددددددد ح ددددددددددددددملع الدراسددددددددددددددة 74ا 76ا 76ا 77ا 77ا 79ا 77ا 71ا .7ا 73ا 76ا 74ا 76ا 77ا 77ا .7
معدام ت ارتملددا  الف ددرر فلدر ددة التليددة )م يداس لل دددرر القميي  ددة للف ددررا الدداي أظالدرت أ. الف ددرات األ ندداي عشددرر األوا  فسددقثناء 

لف رر الثالثة( ضعيفة مئ حي  ققهتا القميي  ةا )ما ون  معامدل  ملدات ات قملدار بطر  دة اتت داب الددا ل  وفسدقخدا  معادلدة ألفدا ا
(ا وأ فا  خ ح ال معامدل اترتملدا  بدني در دات اجملمقعدة األوا والثداين مدئ ات قملدار وقدد 16..لتروتملا ا ال ي بل ع قيمقه  

 ف  ا أ. األداء   اجملمقعة األوا  قنملأ بلقرر معقدلة فألداء   اجملمقعة الثاتية مئ ات قملار.( وه  قيمة تش67..بل ع  
 مناقشة الدراسات: -7 -7

ا ومشلدددع بلدددد  6..7حدددق  .791 قضدددح مدددئ اسدددقعراا الدراسدددات ال ددداب ةا أادددا كطدددع الفدددرتر ال منيدددة ا مقددددر مدددئ 
قليل ا،حلداو  للملدفقنات  اللدعقبة والقمييد (ا واللددبا والثملدات. )مدا  قضدح خمقلفةا واهقمع بث  ة عنا ر روي ة ه : الق

ندددردا ا وأ. معظدددم  7794 ا  ..7أ. معظدددم عيندددات الدراسدددات ال ددداب ة مدددئ طلملدددة اجلامعدددةا وأ. حودددم العيندددة قدددد تدددراود بدددني 
 مد  الققلديل وم دا يس أ در   الدراسات قامع ري ال معام ت اللعقبة والقميي ا أما اللدب ن د اسقخد  اللدب الق هم 

و) لر(ا و دب ا فالق   الققليدل العدامل  اتسقتشدا (ا ونيمدا  قعلد  فلثملدات ن دد خ ح دابه بطر  دة  عدادر تطمليد  مثل تفما.ا 
 ر قشاردسق.(. -ات قملارا واتت اب الدا ل   معادلة ألفاا ومعادلة )قدر

رتفدددداا ا ؤيددددرات ال دددديتقمرت ة ل  قملددددارا وفلقدددداف  دددد حيقه تشددددف  ا ا -بشددددتل عددددا  - . تقدددداو  الدراسددددات ال دددداب ة
ل سقخدا    بيتات أ ر ا وم  عينات مقملا نةا وتسيما أته ملمم ل وي ال )اء ا رتف ا وال لطنة ) فهدا مدئ الدمل د العربيدة   

 جمدال القق يده واتتق داءا والقلدني  حا ة ماسة  ا التثف مئ أدوات ال ياس   اجملداتت الرتبق دة والنف دية ب درا اسدقخدامالا  
والق ددق ا وكفهددا مددئ األكددرااا   ظددل اتقشددار القعلدديما وجتد ددد  ا  ددقمر مددا  قا)ددا ا عطيددات الرتبق ددة اجلد دددر. وقددد اعقدد  نر دد  

ختدد  عدددا  مدئ الملق  احلاف   ا قملدار ر فدئ للملدفقنات ا ققابعدة ا ق دد   وهدق سدالل القطمليد ( أحدد ات قملدارات الداي ميتدئ أ. 
(ا ندددع. عمليدددة القل دددني مشلدددع 6..7األكدددراا الرتبق دددة وكفهدددا   سدددلطنة عمدددا.. نعلدددى الدددركم مدددئ حماولدددة ت نينددده مدددئ احلدددار    

( ن   مئ طلملدة )ليدات الرتبيدةا ومل تشدمل العيندة طلملدة اللدفني احلدادي عشدر والثداين عشدرا وهدم أ)ثدر الفتدات حا دة  ثدل 1.7 
مالا   تدق يالالم ا الدا الد ي تقليدة ال دلطنة اآل. اهقمامدا  )ملدفا ا وأتشدأت لده مر)د  اا وعيندع لده خمقلدني ه   ات قملدارات تسدقخدا

  )انة ا دارس الاي تضم ه  ئ اللفني. وبناء على مللك تدقلخم مشدتلة هد   الدراسدة   القق د  مدئ االداوم ال ديتقمرت ة 
بشدتل  -اين عشدر. وتققددد ا شدتلة عا ف لطلملدة اللدفني احلدادي عشدر والثدر فئ للملفقنات ا ققابعة ا ق د  وايق اب ات قملار 

   األستلة اآلتية: -فللم
مددا معددام ت اللددعقبة والقمييدد  ت قملددار ا لددفقنات ا ققابعددة ا ق ددد  عنددد تطملي دده علددى طلملددة اللددفني احلددادي والثدداين  -

 عشر ب لطنة عما.!
 ما مؤيرات اللدب ت قملار ا لفقنات ا ققابعة ا ق د ! -
 ما مؤيرات الثملات ت قملار ا لفقنات ا ققابعة ا ق د ! -
 ما ا عا ف الاي ميتئ ايق اقالا لقف ف الدر ات ااا  لطلملة اللفني! -

 منالوية الدراسة: -7
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 عينة الدراسة: -7 -7
مندداط  تعليميددة مددئ مندداط   4(.   ا رحلددة األوا خ ا قيددار Multi-stage sampleا قددفت عينددة مقعدددد ا راحددل  

منط ددة. مث ا قددفت عشددقاويا  وت قددا. مددئ )ددل منط ددة مددئ ا ندداط  ال ددعا ومددئ )ددل وت ددة ا قددفت  77ال ددلطنة الدداي  مللدد  عددددها 
لدان مت. مث ا قدفت يدعملقا. مدئ  مدرسقا. مئ ا دارس الاي هبا اللفا. احلادي عشر والثاين عشرا مدرسة واحدر للد )قر وأ در 

يدعملة  94يدعملة مدئ يدعا اللدفنيا أي  74يعا )ل مئ اللفني ف درسةا وب لك بل  عدد الشعا ا خقارر مئ )دل منط دة 
( طالملددا  وطالملددة مددئ طلملددة اللددفني احلددادي عشددر والثدداين عشددر مددئ 7643مددئ ا ندداط  ال ددع. وفلقدداف بلدد  حوددم العينددة التلدد   

( طالملدا  وطالملدة وند   حلداءات وهارر 96676مدئ حودم اجملقمد  الملدال    %7.9ب لطنة عمدا.ا وهد  متثدل  سع مناط  تعليمية
 (  ملني تقه   العينة ون  الل  والنقا وا نط ة.7(. واجلدول رقم  9..7 -1..7الرتبية والقعليم للعا  الدراس   

 (9اجلدول رقم  
 عينة الدراسة موزعة وفق اليف والنوع واملنطقة

 اجملموع إانث ذكور املنطقة يفال

 احلادي عشر

 777 .77 777 م   

7771 

 776 777 7.7 الدا لية
 7.7 7.6 99 الملاطنة مشال
 764 776 777 الملاطنة  نقل

 764 16 37 الظاهرر
 734 97 17 ال مي 

 الثاين عشر

 .76 .77 .77 م   

7779 

 776 777 96 الدا لية
 779 774 777 الملاطنة مشال
 776 7.9 776 الملاطنة  نقل

 779 17 63 الظاهرر
 717 17 99 الرمي 

 7643 7741 7799 اجملمقا التل 
 ا قملار ر فئ للملفقنات ا ققابعة ا ق د : -

ملددددفقنةا  77 قتددددق. ا قملددددار ر فددددئ للملددددفقنات ا ققابعددددة ا ق ددددد  مددددئ جممددددقعقني م ددددق لقنيا تشددددمل اجملمقعددددة األوا 
وت قخد  ألكراا تعر   ا  قويا بطر  ة ا، ابةا والقدر ا على ات قملدارا وت ليدل قلد  ات قملدارا والققد دد ا ملددو    دقق  

ملددفقنةا وهدد   74الدد )اءا ليددقم نيمددا بعددد حتد ددد ات قملددار ا ناسددا  ا عيدداري أو ا ق ددد !(ا أمددا اجملمقعددة الثاتيددةت نقققددقي علددى 
 ا م  اجملمقعة األوا ولتنالا أ)ثر  عقبة.تقشابه   حمققاها وترتيملال

   راءات الدراسة: -7 -7
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   Pearson Education Ltdحلددل نر دد  الملقدد  علددى مقان ددة ا ؤس ددة النايددرر ل  قملددار وهدد :  -7 -7 -7
 بر طاتيا تسقخدا  ات قملار   سلطنة عما..

بددة الدداي أضددي   ليالددا ا علقمددات األساسددية عددئ متددع طملاعددة الن ددو ا طلقبددة مددئ )قيددا األسددتلة وورقددة ا، ا -7 -7 -7
الطالددا: الندددقاا والعمدددرا وا نط دددةا واللددد  أو ال دددنة الدراسددديةا ومل  ددقم   دددراء أي تعدددد ل   )قيدددا األسدددتلة سدددق  ت يدددف ترتيدددا 

الل ددة العربيددةا وقددد خ    بددداول ا، ابددة مددئ اليمددني  ا الي ددار بدددت  مددئ الي ددار  ا اليمددنيا وهدد ا الق يددف  ققاندد  مدد  اجتددا  التقابددة
ت عليدا. 7939  راإل    بعض الدراسات ال اب ة الاي تناولدع خمقلد   دقر ات قملدار  مثدل مللدك: دراسدة أبدق حطدا و  درو.ا 

 (.7..7ا حيىي و براهيم و  لا 1..7ت )اظم و  رو.ا 7911واللماديا 
( ملددفقنة بشدددتل 74ة ا ق ددد  ا تقتددة مددئ  متددع تطمليدد  اجملمقعددة الثاتيددة مددئ ا قملددار ا لددفقنات ا ققابعدد -7 -7 -7

مجدداع  علددى عينددة الملقدد ا مددئ  دد ل م دداعدي ريدد  خ تدددر ملالم علددى عمليددة القطمليدد . وقددد اسددق رب القطمليدد  علددى )ددل جممقعددة 
( دقي ةا ما   مللك القعليمات ويرد طمليعة ات قملارا مئ   ل عرا يفانية نيالدا ن درر واحددر مدئ اجملمقعدة ا عددر .6حقاف  

 للقمر ئا وا، ابة عنالا مجاعيا ا وتقضيح طر  ة ت ويل رقم اتسقوابة اللقيقة   ا رب  ا خلم ل لك.
 تقاو  الدراسة: -6

ماااا معاااامالا الياااعوبة واللميياااز تخلباااار امليااااوفاا املللابعاااة امللقااادع عناااد تطبيقااا  علااا   لباااة اليااااق  -9 -2
 ارادي والثاين عشر ب لطنة عمان؟

 عوبة معامالا الي -
خ ح ددددال معددددام ت اللددددعقبة لعينددددة اللدددد  احلددددادي عشددددر والثدددداين عشددددر )دددد  علددددى حدددددرا وللعينددددة التليددددةا تراوحددددع 

(ا ولطلملدددة اللددد  الثددداين عشدددر بدددني 74.. ا ققسددد    17.. -.7..معدددام ت اللدددعقبة لطلملدددة اللددد  احلدددادي عشدددر بدددني 
(  قضدددمئ 7(. واجلددددول رقدددم  71..ا ققسددد     17.. -9...(ا وللعيندددة التليدددة بدددني .6.. ا ققسددد    17.. -3...

 معام ت اللعقبة لللفني احلادي عشر والثاين عشر والعينة التلية.
 
 
 
 
 
 

 (1اجلدول رقم  
 معامالا اليعوبة للياق ارادي عشر والثاين عشر والعينة الكلية

 (1249العينة الكلية  ن=  (9111الثاين عشر  ن=  (9129ارادي عشر  ن=  ن
7 ..17 ..17 ..17 
7 ..46 ..3. ..43 
7 ..47 ..37 ..44 
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6 ..64 ..61 ..4. 
6 ..67 ..47 ..63 
4 ..49 ..49 ..49 
3 ..66 ..64 ..66 
1 ..66 ..47 ..61 
9 ..4. ..47 ..47 
7. ..69 ..67 ..67 
77 ..69 ..4. ..66 
77 ..67 ..4. ..64 
77 ..74 ..66 ..6. 
76 ..69 ..63 ..67 
76 ..73 ..63 ..67 
74 ..67 ..6. ..64 
73 ..6. ..61 ..66 
71 ..71 ..77 ..77 
79 ..71 ..63 ..67 
7. ..76 ..66 ..79 
77 ..7. ..77 ..77 
77 ..77 ..79 ..7. 
77 ..7. ..79 ..7. 
76 ..76 ..76 ..76 
76 ..76 ..73 ..74 
74 ..7. ..76 ..77 
73 ..74 ..73 ..74 
71 ..73 ..73 ..73 
79 ..76 ..77 ..76 
7. ..79 ..76 ..77 
77 ..77 ..73 ..76 
77 ..77 ..77 ..77 
77 ..76 ..77 ..71 
76 ..7. ..77 ..77 
76 ..7. ..77 ..7. 
74 ..77 ...3 ...9 

 71.. .6.. 74.. ا ققس 
 معامالا اللمييز  ارتباط البند ابجملموع الكلي(  -

( بدني الدر دة SPSS فسدقخدا   corrected item-total correlationا لدقح خ ح دال معدام ت اترتملدا  
علددى الملنددد والدر ددة التليددة علددى ات قملددار  وهددق م يدداس لدر ددة متييدد  الف ددرر( لعيندداي اللددفني احلددادي عشددر والثدداين عشددر )دد  علددى 

(ا 761.. ا ققسد    477..- 19...-حدرا وللعينة التلية. تراوحع معدام ت القمييد  لطلملدة اللد  احلدادي عشدر بدني 
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 636..- 37...-(ا وللعيندددددة التليدددددة بدددددني 764.. ا ققسددددد    646..- 79...-ولطلملدددددة اللددددد  الثددددداين عشدددددر بدددددني 
(  قضدددمئ معدددام ت اترتملدددا  ا لدددقح بدددني الدر دددة علدددى الملندددد والدر دددة التليدددة علدددى 7(. واجلددددول رقدددم  766.. ا ققسددد   

 لية.ات قملار لطلملة اللفني والعينة الت
 (2اجلدول رقم  

معامالا اترتباط امليةح  معامالا اللمييز( بق الدرىة عل  الاقرم والدرىة الكلية عل  اتخلبار للياق ارادي 
 عشر والثاين عشر والعينة الكلية

 (1249العينة الكلية  ن=  (9111الثاين عشر  ن=  (9129ارادي عشر  ن=  ن
7 ..77. ..7.7 ..776 
7 ..677 ..6.7 ..676 
7 ..647 ..666 ..647 
6 ..637 ..646 ..649 
6 ..64. ..677 ..66. 
4 ..663 ..671 ..679 
3 ..696 ..666 ..649 
1 ..697 ..679 ..649 
9 ..611 ..694 ..69. 
7. ..6.7 ..636 ..613 
77 ..633 ..646 ..636 
77 ..6.6 ..666 ..676 
77 ..799 ..774 ..743 
76 ..477 ..6.6 ..644 
76 ..6.4 ..667 ..631 
74 ..664 ..673 ..676 
73 ..676 ..616 ..6.7 
71 ..663 ..713 ..679 
79 ..6.3 ..666 ..61. 
7. ..671 ..67. ..67. 
77 ..666 ..661 ..661 
77 ..74. ..797 ..77. 
77 ..677 ..774 ..746 
76 ..761 ..777 ..717 
76 ..661 ..719 ..676 
74 ..717 ..767 ..737 
73 ..771 ..774 ..777 
71 ...47 ...97 ...33 
79 -...66 ...76 -...74 
7. ..796 ..71. ..766 
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77 ..776 ..773 ..776 
77 ..777 ..7.1 ..744 
77 ..764 ..777 ..799 
76 ...77 ..717 ..774 
76 ...3. ..779 ..7.. 
74 -...19 -...79 -...37 

 766.. 764.. 761.. ا ققس 
 ما مؤشراا اليدأ تخلبار املياوفاا املللابعة امللقدع؟ -1 -2
 متايز العمر  -

خ القق   مدئ دتلدة الفدروب بدني اللدفني احلدادي عشدر والثداين عشدر فسدقخدا  ا قملدار  ت  لعينقدني م دق لقنيا وبل دع 
 ا ا ققسدطات احل دابيةا )دا. مققسد  طلملدة اللد  ا وعندد الر دقا 7....وه  دالة عند م دقق   6.13قيمة  ت  ا  قبة 

(ا وهدد ا مؤيددر علددى هجدر در ددة الدد )اء بق ددد  العمددرا 77.79( أعلددى مددئ مققسدد  طلملددة احلددادي عشددر  .76.6الثدداين عشددر  
 (  ملني    ة تقاو  ا قملار  ت .6. واجلدول رقم  construct validityوهق أحد مؤيرات  دب ا فالق  

 (2اجلدول رقم  
 ةصة نلاج  اخلبار  ا  جملموعلق م لقللق لبيان الارأ بق الياق يف الدرىة عل  اخلبار املياوفااخال

 قيمة  ا  احمل وبة اتحنراف املعياري امللوسط ار ايب العدد اليف
الدتلة 
 اإلحياجية

77 7771 77.97 4.67 
6.13 ....7 

77 7779 76.6. 4.97 
 البنية العاملية لالخلبار  -

، دراء الققليدل العدامل  القق)يدديا ومللدك للقأ)دد مدئ الملنيدة العامليدة لف درات  LISREL 8.52اسقخد  بر م  ليد رال 
(ا )مدا خ Covariance Matrixا قملدار ا لدفقنات ا ققابعدة ا ق دد ا وقدد خ   دراء الققليدل فتعقمداد علدى ملدفقنة الق دا ر  

( مؤيرات ح دئ ا طاب دة 6رقم   (. و قضح اجلدولMaximum Likelihood  ت د ر القشملعات بطر  ة اتحقمال األقلى
 (ا ؤا  شف  ا أ. ات قملار أحادي العامل.perfect fitا طاب ة اتمة  للنمقملرا الاي )اتع تقاو  

 (5اجلدول رقم  
 (1249مؤشراا ح ا املطابقة لنموذج املياوفاا املللابعة امللقدع رحادي العامن  ن= 

  *(املدد املقبول للمؤشر قيمة املؤشر ؤشراسم امل
 .... (7  7ات قملار ا،حلاو  )ا

 696 (dfدر ات احلر ة   كف دالة  حلاويا   7أ. تتق. قيمة )ا
 ...p- value) 7ال يمة اتحقمالية  

   RMSEA) ..... ≥ ...1  ر مققس   طأ اتقرتال  
 NNFI) 7... ≤ ..96مؤير ا طاب ة كف ا عياري  
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 CFI) 7... ≤ ..96مؤير ا طاب ة ا  ار.  
م حظة: خ اعقماد هد   ا ؤيدرات للقتدم علدى  دقدر ا طاب دة ألادا ت تقدأ ر ريودم العيندة م ارتدة ب فهدا   *(

 (Schermelleh- Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003)مئ ا ؤيرات 

 للابعة امللقدع؟ما مؤشراا الثباا تخلبار املياوفاا امل -2 -2
خ ح ال معامل ألفالتروتملا  لعينة الل  احلادي عشر والثاين عشر )   على حدرا ولعيندة الد )قر وا، مت )د   علدى 

ا أمدا 134..ا وعيندة اللد  الثداين عشدر 147..حدر أ ضا ا وللعينة التلية. بل   ملات اسدقوافت عيندة اللد  احلدادي عشدر 
 .137..ا أما العينة التلية ن د )ا. معامل  ملاهتاا 146..ا وعينة ا، مت 136..د بل   ملات اسقوافت عينة ال )قر ن 

 ما املعاي  اليت ميكا اشلقاقها يف تا   الدرىاا اخلاع لطلبة الياق؟ -2 -2
 املؤشراا اإلحياجية للدرىاا اخلاع  -

عامددة للدددر ات ااددا  لطلملددة اللددفني احلددادي قملددل ا عددا فا و ددد نر دد  الملقدد  ضددرورر ت ددد  بعددض ا ؤيددرات ا،حلدداوية ال
عشددر والثدداين عشددر )دد   علددى حدددر ولعينددة الدراسددة التليددةا ومتثيلالددا بياتيددا . خ ح ددال سددملعة مؤيددرات  حلدداوية هدد : أقددل در ددة 

ملدددني تلدددك (  4وأعلدددى در دددةا وا ققسددد  احل دددا ا والقسدددي  وا ندددقالا واتفدددراه ا عيددداريا واتلقدددقاءا والدددقفلطح. واجلددددول رقدددم  
 ا ؤيرات.

 (4اجلدول رقم  
 الكلية والعينةاملؤشراا اإلحياجية لدرىاا  لبة الياق ارادي عشر والثاين عشر 

 املؤشر اإلحياجي
 ارادي عشر اليف 
 (9129 ن= 

 الثاين عشر اليف 
 (9111 ن= 

 العينة الكلية 
 (1249 ن= 

 76-7 76-7 77-7 أقل وأعلى در ة
 .77.3 .76.6 77.97 ا ققس 
 76 76 77 القسي 
 4 76 4 ا نقال

 4.33 4.97 4.67 اتفراه ا عياري
 777.. 747.. 761.. اتلققاء
 173..- 163..- .14..- القفلطح

 اشلقاأ املعاي   الرتب املئينية(  -
لدى حددر  الفدروب دالدة خ ح ال الرتدا ا تينيدة ا  ابلدة للددر ات اادا  لطلملدة اللدفني احلدادي عشدر والثداين عشدر )د   ع

 (  ملني ا عا ف الاي خ ايق اقالا   تف ف الدر ات ااا .3(ا واجلدول رقم  6بينالما )ا.  ظالرها اجلدولا رقم 
 (9اجلدول رقم  

 الرتب املئينية املقابلة للدرىاا اخلاع لطلبة الياق ارادي عشر والثاين عشر تخلبار املياوفاا املللابعة امللقدع
 الرتب املئينية ا اخلاعالدرىا
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 6. 

 (9111 ن=  91اليف  (9129 ن=  99اليف 
7 7 7 
7 7 7 
7 6 7 
6 1 4 
6 77 7. 
4 7. 76 
3 74 7. 
1 77 76 
9 74 71 
7. 6. 77 
77 66 71 
77 69 67 
77 6. 66 
76 69 69 
76 46 6. 
74 43 61 
73 37 47 
71 33 41 
79 17 37 
7. 16 33 
77 11 17 
77 97 14 
77 97 19 
76 96 97 
76 93 96 
74 91 96 
73 99 93 
71 99 93 
79 99 91 
7. 99 99 
77 99 99 
77  99 
77  99 
76  99 

 مناقشة النلاج   -6
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هتدددده هددد   الدراسدددة  ا القق ددد  مدددئ نعاليدددة ن دددرات ا قملدددار ا لدددفقنات ا ققابعدددة ا ق دددد   معدددام ت اللدددعقبة والقمييددد ( 

ال يتقمرت ة ا قمثلة   الثملات واللدب وتتق نه العامل  عنددما  طملد  )ا قملدار سدرعة  أي مققدقات (ا وهدق أحدد  يداري و لاوله 

. وهددق   هدد   احلالددة   دديم التفدداءر الع ليددة  (Raven et al., 1998, p. 57)القطمليدد  الدداي وردت   دليددل ات قملددار. 

 intellectual efficiencyايددق اب معددا ف األداء ااا ددة بطدد ل اللددفني احلددادي عشددر والثدداين (ا )مددا سددعع الدراسددة  ا 

 عشر ب لطنة عما.. وسيقم نيما  ل  مناقشة ما تق لع  ليه مئ تقاو ا وربطالا بنقاو  الدراسات ال اب ة ملات الللة.

لملددددة لط 74..مققسدددد   17..و .7..ن ددددرر بددددني  74تراوحددددع معددددام ت اللددددعقبة لف ددددرات ات قملددددار الملددددال  عددددددها 

لطلملدة اللد  الثداين عشدر. وتقضدح هد   النقيودة أ. ن درات ات قملدار  .6..مققسد   17..و 3..الل  احلادي عشدرت وبدني 

متيل  ا اللعقبة فلن ملة للل  احلادي عشرا بينما متيل  ا الققس    الل  الثاين عشدرا  ت أ. الفدرب ضدتيل. وقدد تراوحدع 

ا و ملا وضعنا   اتعقملار أ. ا قملار ا لفقنات ا ق د   الده أساسدا  لقلدني  71..مققس   17..و 9...لللفني معا  بني 

األندراد ملوي ال ددرات الع ليدة العاليدةا نالد   الدر دة مدئ اللدعقفت تتدق. مقققعدةت أل. عيندة اللدفني ايدقملع علدى )دل ال دددرات 

بندددداء  علددددى أداوالددددم   اجملمقعددددة األوا مددددئ ات قملددددار  الع ليددددةا ومل  ددددقم اتق دددداء األنددددراد ملوي ال دددددرات الع ليددددة ا ققسدددد  علددددى األقددددل

(   دراسدقه فل دعقد ةا الداي تق دل 7..7 ا خللة للقدر ا(ا الاي مل  قم تطملي الا   ه   الدراسة   نا   ا قدا  بده النفيعد   

الداي ايدقملع علدى )دل ا  دققجت  أي نيالا  ا أ. ات قملار أ)ثر سالقلة فلن ملة للعينة ا نق ار. وؤا  ؤ)د  دعقبة ات قملدار للعيندة 

 بدو. اتق اء( الققاء تقه   الدر اتا وعد  اعقداليقه. 

ن ددررا بينمددا بلدد  73( فلن ددملة للعينددة التليددة .3.. -.6..ومددئ  اتددا   ددرا بلدد  عدددد الف ددرات مققسددطة اللددعقبة  

(. و  حدددظ أ. الف دددرات 17..ة ن دددررا ون دددرر واحددددر )اتدددع سددداللة  معامدددل  دددعقب71( 79.. -عددددد الف دددرات اللدددعملة   دددفر

اللعملة )له  فسقثناء واحدر ن  (  اءت   النل  ااف مئ ات قملارا ؤا  قضح عدد  )فا دة الققدعت حيد  أ. ات قملدار طملد  

 دقي ةا وهق أحد  يارات القطملي  الاي اقرتحالا ر فئ..6  ل همئ بل  

احلددادي عشددر قددد بلدد  اللدد  رات مققسددطة اللددعقبة   وم ارتددة اللددفني احلددادي عشددر والثدداين عشددر  ددد أ. عدددد الف دد

ن دددرر   اللددد  احلدددادي عشدددر  77ن دددرر   اللددد  الثددداين عشدددر. وبل دددع الف دددرات اللدددعملة 71بينمدددا بلددد  هددد ا العددددد ن دددررا 76

 (.ن رر   الل  الثاين عشرا و)اتع الف رر األوا ساللة لللفني. وه   النقيوة تع ه  دب ات قملار  حمك متا   العمر73و
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وبلددفة عامددة أسددفرت النقدداو  عددئ مددد  واسدد  مددئ معددام ت اللددعقبة لف ددرات ات قملددارا وهدد   النقيوددة تق دد  مدد  تقدداو  

ت عليددا. واللددماديا 7919ت عملددد الفقدداد وسددلما.ا 7999ت ع ددفيا 7..7ت النفيعدد ا 6..7دراسددات أ ددر   احلددار  ا 

 (.Kratzmeirer & Horn, 1980ت 7919

-(   اللددفني معددا ت وتراوحددع بددني 766.. مققسدد   636..و 37...-تراوحددع بددني  أمددا معددام ت القمييدد  ن ددد

لللدددد  الثدددداين عشددددر  مققسدددد   646..و 79...-(ت وبددددني 761..لللدددد  احلددددادي عشددددر  مققسدددد   477..و 19...

  ن ددرات6(ا و.7..مددئ الف ددرات بل ددع م ددقق   يدددا  مددئ القمييدد   أ)دد  مددئ  %43ن ددرر  أي  76(. وقددد اتضددح أ. 764..

ن ددرات )ددا. م ددقق  متيي هددا ضددعيفا  مددئ بينالددا ن ددرات. متيي  ددا 3(ا و.7..وأقددل مددئ  .7..)اتددع ملات متييدد  م ملددقل  أ)دد  مددئ 

عت ددد  ولتدددئ بدر دددة ضدددعيفة  ددددا   أي ت متيددد ا.(. واجلدددد ر فلددد )ر أ. الف دددرات ملات ال ددددرر القميي  دددة اجليددددر  ددداءت )لالدددا   

ت ع دفيا 7..7ت النفيعد ا 6..7تق   أ ضا  م  تقداو  دراسدات أ در   احلدار  ا  الشطر األول مئ ات قملار. وه   النقيوة

 (.Kratzmeirer & Horn, 1980ت 7919ت عليا. واللماديا 7919ت عملد الفقاد وسلما.ا 7999

 مل ونيمددا  قلددل بثملددات ات قملددارا ن ددد أيددارت تقدداو  معامددل ألفالتروتملددا   ا أ. ات قملددار مق دد  دا ليددا  بدر ددة مرتفعددةت 

 136..لللدددفني احلدددادي عشدددر والثددداين عشدددر علدددى القدددقافا و 134..و 147..للعيندددة التليدددةا و 137..بلددد  هددد ا ا عامدددل 

لتدددل مدددئ الددد )قر وا، مت. وهددد   ا عدددام ت تددددل علدددى أ. اتت ددداب الددددا ل  ل  قملدددار ت ع قدددة لددده فللددد ا وت  146..و

ت ع ددفيا 7..7ت النفيعدد ا 6..7راسددات عد دددر  مددث  : احلددار  ا فلنددقا. وتقفدد  تقدداو  هدد   الدراسددة مدد  مددا تق ددلع لدده د

 ,Jaworska & Szustrowa, 1993; paulت 7919ت عليدا. واللدماديا 7919ت عملدد الفقداد وال دلما.ا 7999

Kratzmeirer & Horn, 1980). 

نددرب دال  حلدداويا  )مددا أسددفرت ا  ارتددة بددني مققسددط  اللددفني احلددادي عشددر والثدداين عشددر فسددقخدا  ا قملددار  ت  عددئ 

 مل مدئ ا فدرتا  بني اللفني للاو الل  الثاين عشرا وه ا مؤير للدب الملناء  أو ا فالق (ا وهق ما  عره مقك متا   العمدرت

 سنة..7 -71أ.  رتف  األداء   ا قملارات ال )اء م  هجدر العمرا  ا أ.   ق ر   حقاف عمر 

القق دد  منالددا   هدد   الدراسددة مددئ  دد ل الققليددل العددامل  القق)يددديا ن ددد تملددني أ.  أمددا الملنيددة العامليددة ل  قملددارا الدداي خ

أ در   مدث  : دراسدات مد  تقداو  ات قملار  )ما هق مقققد  ألتده   ديس العامدل العدا  للد )اء( أحدادي الملعددا وتق د  هد   النقيودة 



 3102 -العدد األول -اجمللد احلادي عشر .. جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس

 67 

Alderton & Larson, 1990; Arthur & Woeher, 1993) ا مئ اسقخدا  ات قملار بق فه ا وتق   أ ضا  م  ال ر

 .(Arthur & Woehr, 1993)م ياسا   فالق  أحادي الملعد 

ا وتراوحدع الددر ات 4.33ففدراه معيداري  .77.3وقد بل  مققس  ط ل اللفني احلادي عشر والثاين عشر معا  

(ت Bors & Stokes, 1998  : . وهد   النقيودة ت دل )ثدفا  عدئ عيندات اجلامعدة الداي  ضدي  نيالدا مدد  ال ددرر  مدث76و7بدني 

 ..6.4ففراه معياري بل   77.73حي   اء مققس  در اهتم   ات قملار 

 (Raven et al., 1998, p. 56وبنداء علدى مدا اتضدح مدئ  دعقبة ات قملدارا واسدقنادا   ا مدا ورد   دليدل ات قملدار  

األندراد   الربد  األعلدى مدئ تقه د  در دات ا قملدار ا لدفقنات مئ أ. ال را مئ أعداد ا قملار ا لفقنات ا ق د  هق القميي  بدني 

ال ياس ا نق رتد ه   الدراسة بقطملي  ات قملار ال ياس  أوت  لفره ه   الفتة مئ األنرادا ومدئ مث تطمليد  ا قملدار ا لدفقنات ا ق دد  

ا قملددار ا لددفقنات ا ق ددد  )ا قملددار سددرعة علدديالم للقمييدد  بيددنالم. وف،ضددانة  ا مللددك  نمل دد  ا،يددارر  ا أ. هدد   الدراسددة طمل ددع 

دقي دة(ا وهد ا أحدد بدد ل  تطمليد  ات قملدار )مدا مل)در ملدممه. والملدد ل اآل در أ.  دقم تطملي ده )ا قملدار قدقر بددو.  .6 ب مئ قدر  

 ارتددة حتد ددد همددئ. لدد لك نددع. تقدداو  الدراسددة تققدددد فققلددارها علددى الملددد ل األول. وت ددرتد أ.  ددقم تطملي دده بدددو. وقددع حمددددا وم

 النقاو  الاي  قم احللقل عليالا بنقاو  ه   الدراسة.

ت دددملة للقا دددة ا اسدددة   دددا يس تف دددية م نندددة   ال دددلطنة تسدددقخدامالا   جمدددال القق يددده ا الدددا الددد ي أولقددده ال دددلطنة   

ل أ.   دقخد  هد ا ات قملدار ال نقات األ فر اهقماما  )ملفا ا وعينع له أسات ر خمقلنيا وطقرت له منالودا  حدد ثا ا نعتده مدئ ا ؤمد

  عملية القق يه ا الا لط ل الل  احلادي عشر.   اعد ه ا ات قملار أ ضا    اتق داء الطد ل ملوي ال ددرات الع ليدة العاليدة 

  ددالم ات قملددار   القعددره علددى الطدد ل الدد  ئ تقددد  قدددراهتم  تعليميددة  ا ددة هبددم. ومددئ  اتددا   ددرا وا قهددقبني لقددقنف بددرام 

  لية )ثفا ا وال  ئ قد  تقتق.   حا ة  ا برام    راويةا أو برام   ا ة تققاء  وقدراهتم.الع
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 املراجع

 املراىع العربية 

أبددق حطدداا نددؤاد وههددرا.ا حامددد و ددادبا  مددال و ضددرا علدد  وهم مدد ا عقاطدد  و قسدد ا حممددد مجيددل ووقددادا   ددا   -

ا لدفقنات ا ققابعدة علدى المليتدة ال دعقد ة: ا نط دة ال ربيدة. متدة ا ترمدة: (. ت ندني ا قملدار 7939وحممقدا  قس  وبدرا ناو ة.  

 منشقرات  امعة أ  ال ر .

(. ت نددني م يدداس ا لددفقنات ا ققابعددة ا ق دمددة لددرانئ   )ليددات الرتبيددة   سددلطنة 6..7احلددار  ا سددامل سددعيد سددامل.   -

 ا امشية. األردتيةلفمقكا ا ملتة عما.. رسالة ما  قف كف منشقررا )لية الرتبيةا  امعة ا

سدنة. 76 -1(. ت ندني ا قملدارات ر فدئ ا قدر دة ال ياسدية علدى عيندات )ق قيدة مدئ 4..7ااال ا أمحد حممدد.   عملد -

 .71 -1(ا 73  3جملة الطفقلة العربيةا 

ابعة: ا  دقق  ا ق دد . جملدة (. حماولة ت نني ا قملار ا لفقنات ا قق7919عملد الفقادا قيس وال لما.ا عملد العاف.   -

 .776 -11ا 77العرابا  -العلق  الرتبق ة والنف ية

(. معددددا ف األداء الع لدددد  لانددددراد األردتيددددني الدددد  ئ ت  ددددد أعمددددارهم علددددى 7919عليددددا.ا  ليددددل واللددددماديا مجيددددل.   -

 .777 -7.3(ا 1  76اجلامعة األردتيةا  -عاما    ملفقنات رانئ ا ققابعة ا ق دمة. دراسات77

)دداظما علدد  مالدددي وال بيددديا عملددد ال ددقي سددامل واللددارم ا عملددد و و قسدد ا  قسدد  ح ددئ واجلمددافا نقه ددة عملددد   -

الملاق  وا شالداينا ستر ئ  براهيم والمللقي ا سناء سمليل واارو  ا ح ني عل  والملقرسعيديا أميمدة بددر والملقدراينا وداد عملدد 

ني ا قملدار راندئ للملدفقنات ا ققابعدة ا لقتدة علدى األطفدال العمداتيني   ا رحلدة العمر دة (. ت ن1..7و والفقريا سعاد مملارك.  

 .679 -797(ا 7  71ملرا  -سنة. جملة دراسات تف ية77 -6بني 

(. ت نددددني ا قملددددار ا لددددفقنات ا ققابعددددة ا ق ددددد  علددددى طدددد ل ا ددددرحلقني 7..7النفيعدددد ا عملددددد الددددرمحئ بددددئ عملددددد و.   -

 اتق ة منط ة متة ا ترمة. رسالة ما  قف كف منشقررا )لية الرتبيةا  امعة أ  ال ر ا ا ملتة العربية ال عقد ة.ا ققسطة والث

(. ت نددني ا قملددار ا لددفقنات ا ققابعددة لددر فئ   المليتددة 7..7و بددراهيما علدد  حممددد و دد لا سددعد.  حممددد حيددىيا علدد   -
 .61 -76ا 4ال لطا. قابقسا   امعة -رتبق ةالعماتية  م   (. سل لة الدراسات النف ية وال
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Abstract 

The purpose of the present study was to determine the psychometric properties and 

the norms of the Advanced Raven's Progressive Matrices Test (APM) administered to the 

eleventh and twelfth grade students in Sultanate of Oman. The sample consisted of 2467 

students (1199 males, and 1268 females) selected from six regions of the Sultanate.  It was 

found that the APM is adequately internally consistent (reliability coefficient was 0.87). 

This coefficient did not vary with gender or grade. A wide range of difficulty level of the 

items was observed. This result is consistent with the results of many previous studies. 

The average item difficulty index was 0.38 while the average discrimination index was 

0.346. The raw scores ranged from 1 to 34 (out of 36). These results indicate the ability of 

the APM to discriminate between individuals in their higher level general intelligence 

which is the mean objective of this test. Therefore, the APM is useful in identifying gifted 

individuals. The difference between the two grades in average performance was 

significant. This result shows that performance in the test increases with age which is an 

indication of construct validity. The LISREL program was used to ascertain the factorial 

structure of the APM. Confirmatory factor analysis indicates that the APM is 

unidimensional. This result is consistent with the nature of the test which is assumed to 

measure the "g" factor of intelligence. Norms for the 11th and 12th grades were calculated, 

and percentile ranks corresponding to each raw score were presented. Hence, the APM is 

now available for use in these grades in the Sultanate. 
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