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 : اختبارات رافن للمصفهفات المتتابعة51
 أ . د. ياسر خلف رشيد الشجيري 

 مقدمة: 
تعد مصفؾفات رافنؽ منؽ ابارنارات اان ااج ااةطغين  للنظ اا فغين ه تفند عةنظت هايةن  ا ةةنؾا ااان   ن اةا 

تاا  ان اان اةطا اهاطنا   (،Penroseمع مساعدة ااعااؼ ) ظظتز  (John Ravenااعااؼ اإلهك لزي )جؾن رافؽ 
كبلظ بقياس اا ااج للظ اا فغ ه حلث تضعا ف   داي  األمظ صؾر تةظيبي  البارار ااطصفؾفات تكؾهن  منؽ 

( تاان ي انان يسنا د  اؾحنات مظسنؾما  Spearmanتسع  أشكال اساطدا فكظتةا األساسي  مؽ ااعااؼ )سنبلظمان 
عنندة ااانن  تقكننؼ ااعنهنن   لظةنناه تاكظةطننا  نندال  مننؽ أن ع لةننا أشننكال هظدسنني  تيظ ننف مننؽ ااطفقننؾ  تصنن  اا ا

يظ را مؽ ااطفقؾ  أن ي اظ اا اعدةه ط را مظن  معظفن  ااةنزج ااظناهص فن  األشنكال تدانػ  ةندل ديناس اا ندرة 
  باسننؼ 8998ع ننا اسنناظراع ااعنهنناتظ تهنند عةننظت ااطصننفؾفات ااطااابعنن  ألتل مننظة ع ننا شننك  ابارننار عننا  

ااطااابعننن (ه حلنننث ااهننن  االااة ااظسيسننني  ااطسنننا دم  ااصنننظي  ااةظنننؾا فننن  ااةنننيش  )ابارنننار رافنننؽ ا طصنننفؾفات
اابظيظاه  بنل ااقظب ااعااطين  ااااهين ظ  نؼ اسناطظ رافنؽ تتنملن ط فن  تظنؾيظ هن ا االبارنار تدجنظاج اااعندينت 

  (.8971ع ي  حاا تفات  عا  )
 نا ابارنارات رافنؽ ا طصنفؾفات ااطااابعن  تهد أكدت اادراسات ااعديدة تاألبقاث ااط ا فن  ااان  أجظين  ع

ااطاقننظرة مننؽ أ ننظ ااا افنن   درجنن  ابلننظةه حلننث  Cross-cluture Testsأهةننا مننؽ االبارننارات عبننظ ااقضنناري  
تاا ي حص  ع ا هااسج مطا    اظااسج رافؽه اطا  (Ramoldiطبق االبارار ف  األرجظالؽ  ؾاسظ  )ريطؾادي 

انننظفس بسننننح ااظلنننظان األمظيكننن  أ ظننناج ااقنننظب ااعااطيننن  ااااهيننن  بقينننااة تنننؼ اسنننا دام  منننؽ هبننن  فظينننق ع طننناج ا
)جل فؾرا( تاا ي أكد أن االبارار مشنرع تشنرعا  عااينا  بعامن  كاراع ااعنهنات  نلؽ األشنكاله  نؼ اهاشنظ اسنا دا  

ابلننظة ابارننارات رافننؽ ا طصننفؾفات ااطااابعنن  بعنند ااقننظب ااعااطينن  ااااهينن  ع ننا هظنناد تاسننعه حلننث  نن ا  جةننؾا 
اا ظلظةنا ع ننا م ا نن  ااا افننات فنن  عااطظننا ااطعاصننظه حلننث هناج عننؽ داننػ تننظاث ع طنن  ابلننظ ياطانن  فنن  م ننات 

 اارقؾث تاادراسات ااا  اسا دم  االبارارات.
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تمطننا يطلننز ابارننارات رافننؽ ا طصننفؾفات ااطااابعنن  اعاطااهننا ع ننا كطننار هغننظي تاضنن  مظنن  هشنن تةا حلننث 
 لؽ اسبلظمان. هش ت تتظؾرت ف  ع  هغظي  ااعام 

 اإلطـار النظـري الختبـارات رافــن:
هشننن ت ابارنننارات رافنننؽ ااظبلنننق اظغظيننن  ااعنننام لؽ اسنننبلظمان تااننن ي يعننند ااطؾجننن  اانننظسيس اقظاننن  ااقيننناس 

 ااع    ف   ظيظاهيا اطدة هص  هظنه تتا  ص هغظيا  ف  ااظ اع ااظسيس  اآلتي : 
( تعامن  هنؾع  gاع  ي ( تقانؾي ع نا عنام لؽه تعامن  عنا  ). أن جطيع أساالف األااج ااع    )االبارارات ا8

 (.Sبا  )
( يظترط بط ا   صؾر ااظشناع ااع  ن  فةنؾ عامن  مشناظع  لظةناه تهنؾ ضنظترة اقن  جطينع g. ااعام  ااعا  )2

أهؾاع ااطشكنت تيعظفن  )سنبلظمان(: أب هن  اا ندرة ع نا كاراع اا بنظة تداراع ااعنهنات تااطاع  ناتأه تي صند 
هنننات االرتراطنننات اااننن  يطكنننؽ كاراكةنننا  نننلؽ األشنننياجه تي صننند بااطاع  نننات األشنننياج اااننن  تؾجننند  لظةنننا بااعن

 عنهات.
( تي نناص  ظشنناع ع  نن  معننلؽه حلننث أن انن  هشنناع ع  نن  انن  عام نن  ااظننؾع  اا ننا  S. ااعامنن  ااظننؾع  )9

 تاا ي ال يشارا  في  هشاع ع    آبظ. 
(  لؽ االبارارات ااع  ي  ااا  تقيس ااظشاع ااع    يظجع 8  )+. أن عد  حصؾاظا ع ا معامنت ارتراع تام4

 كاا تجؾا ااعؾام  ااظؾعي  اا اص . 
. كسننةا  ااعامنن  ااعننا  فنن  ااارننايؽ ااك نن  ا ظشنناع ااع  نن  يكننؾن أكاننظ فنن  ااظشنناع ااع  نن  ااطاع ننق باالسننادالل 5

  لظةطا ي   ف  هشاع ااع    ااطاع ق بااطةارات.
ع    هؾ ديناس م ندار ااعامن  ااعنا  فن  اافنظاه تدانػ الن ااعامن  ااعنا  يؾجند فن  جطينع . أن هدل ااقياس اا6

 .س  مؽ مؾه  آلبظهدرات اإلهسانه فرااااا  يصر  هؾ األساس ااؾحلد ا اظبؤ ب اا
تيظى )سبلظمان( أن أفض  ااط اييس ااا  تقيس ااعام  ااعا  ه  ااط اييس ااا  تعاطد ع ا االسنادالل 

ا ؾصنؾل كانا م ناييس تقنيس األااج ااع  ن  اتن االعاطناا ع نا ااطةنارات تاااقصنل  ااطكاسنف ااطةظاه تسعا 
 تاا ي تطا   ااطفظاات اا غؾي .



 
3 

 

حلنث  تهد ااه  ابارارات رافؽ ا طصفؾفات ااطااابع  تظجط  تاهغي  اطعظيات هغظين  ااعنام لؽ اسنبلظمان
سع  اقياس ااعامن  ااعنا  عنؽ طظينق االسنادالل ااطةنظا تدانػ بقيناس اا ندرة ع نا كاراع ااعنهنات تااطاع  نات 

 مؽ بنل ااطصفؾفات ااا  ياكؾن مظةا االبارار. 
 

 ماذا تقيــس اختبــارات رافــن للمصفهفــات المتتابعة؟ 
 تقيس اختبارات رافن للمصفهفات المتتابعة كاًل من: 

ا فظا أ ظاج ت ايا  انبارارات تداػ عظدما تعظا اابارارات هنؾة اتن  (Capacityالسعة العقلية العامة ). 5
تقدينند اؾهنن  اإلجابنن ه تهنن   نن اػ تقننيس اهنن  ااطنحغنن  تااافكلننظ ااطظتننف اانن ي ال يعاطنند ع ننا ااطع ؾمننات 

ابعنن  ابارننار اظاهنن  ااشنن ص ااسناب   ااانن  اكاسننبةا اافننظاه حلننث يؤانند رافننؽ أن ابارننارات ااطصننفؾفات ااطاا
اقغنن  كجننظاج االبارننار ع ننا فةننؼ أشننكال عديطنن  ااطعظنناه ع ينن  منحغاةننا تداراع ااعنهننات  لظةنناه تفةننؼ 
األشنكاله تدكطننال انن  هغننا  مننؽ ااننظغؼ ااعنهننات ااطعظتضنن ه ت نن اػ يظطنن  طظي نن  مظغطنن  فنن  االسننادالله 

 دراسات اإلهساهي ه تااؾرا ي ه تاإلك لظيكي . تيفض  اسا دا  االبارار اقياس ااسع  ااع  ي  ف  مةال اا
تداػ عظدما يعظا اابارار سظع  ياؼ في  تقديد ته   للفرد، (Proficiency. الكفاءة )الكفاية( العقلية )2

( ادي نن ه تهنن   نن اػ تقننيس هنندرة اافننظا ع ننا كصنندار أحكننا  سننظيع  تادي نن  حسننف 41-91اإلجابنن   ننلؽ )
 اطللنز  نلؽ األفنظاا اان يؽ انديةؼ سنظع  فن  ااافكلنظ تاألفنظاا اان يؽ انديةؼ ماظ رات ااطؾه ه تا اػ تسا د  ا

تاااؾجينن  بننطج فنن  ااافكلننظه تيفضنن  اسننا دا  ابارننارات رافننؽ اقينناس ااكفنناجة ااع  ينن  فنن  مةننال االبايننار 
 اااظ ؾي تااطةظ .

 
 أنهاع اختبارات المصفهفات المتتابعة:

 ن ننن  أهنننؾاع منننؽ ابارنننارات ااطصنننفؾفات ااطااابعننن   John Raven)أعنند ااعنننااؼ اإلهك لنننزي )جنننؾن رافنننؽ 
 وفيما يلي عرضًا لها: ( عاما  مؽ ُعطظِطه 91اساغظد ف  كعدااهؼ تتظؾيظهؼ حؾاا  )

 SPM( )Standard Progressive) أواًل: اختبار المصفهفات المتتابعة العادي )القياسي أو المعياري(

Matrices:) 
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ه تيان ا  John Ravenسني  البارنارات ااطصنفؾفات انننن جنؾن رافنؽ يعد ه ا االبارنار هنؾ ااصنؾرة األسا
( 82( مةطؾعننات هنن : )أه به جه اه و(ه تانن  مظةننا ياكننؾن مننؽ )5( ف ننظة مؾزعنن  ع ننا )61االبارننار مننؽ )

مفننظاةه تتانن ا  انن  مفننظاة مننؽ رسننؼ أت تصننطيؼ هظدسنن  أت هطننط شننك   حنن ل مظنن  جننزجه تع ننا ااطفقننؾ  أن 
(  نداس  معظناةه تتاظ نف ان  مةطؾعن  منؽ ااطةطؾعنات اا طنس هطظنا  8أت  6) ي اار ااةزج ااظناهص منؽ  نلؽ

م ا فنننا  منننؽ االسننناةاب ه تهننن ا اااظتلنننف بااطةطؾعنننات يننناؼ حسنننف مسننناؾيات صنننعؾ   أت تع ننند ااعط ينننات ااع  يننن  
ااطعظفيننن ه  لظطنننا تاظ نننف ااطةطؾعنننات األتانننا تاألكانننظ سنننةؾا  اادهننن  فننن  ااط ارهننن  تاااطللنننز تاااطا ننن ه تاظ نننف 

 طةطؾعات األبلظة تاألكاظ صعؾ   اا درة ع ا كاراع ااعنهات ااطظظقي . اا
سنننظؾات فطنننا فنننؾد( منننؽ دتي اا ننندرات ااع  يننن  ااع ينننا  8تُيسنننا د  هننن ا االبارنننار منننع األفنننظاا منننؽ ُعنننننطظ )

ال ياؾهنع أن ياعندى األطفنال تضنعال ااع نؾل فن  كجابناتةؼ ع نا االبارنار  Ravenااطظتفع ه تاة ا فننن رافنؽ 
ؾى ااطةطننؾعالؽ )أه ب( فضننن  عننؽ ااطفننظاات ااسننة   فنن  ااطةطننؾعالؽ )جه ا( حلننث ال ي عننف االسننادالل مسننا

 عؽ طظيق اااطا   اترا  جؾهظيا .
تهنند اهاشننظ اسنننا دا  هنن ا االبارننار فننن  م ا نن  أهقننناج ااعننااؼه تاننؼ يظنننظأ ع ينن  مظنن  هشنننظط أتل مننظة عنننا  

 (.8958ه 8947( كال تعدينت طفيف ه تداػ عام  )8998)
 

 (: APM( )Advanced Progressive Matrices) ثانيًا: اختبار المصفهفات المتتابعة المتقدم
( سننظ  مننؽ دتي اا نندرات ااع  ينن  88أعنند هنن ا االبارننار انسننا دا  مننع االفننظاا اانن يؽ تزينند أعطننارهؼ عننؽ )

( مفننننظاة معنننندة 82مننننؽ ) (I)تتانننن ا  ااطةطؾعنننن   (،I ،II) ااعااينننن  أت ااططاننننازةه تيانننن ا  مننننؽ مةطننننؾعالؽ هطننننا
( مفننظاة ُتشننر  ااطفننظاات ااانن  تانن ا  مظةننا 96فاانن ا  مننؽ ) (II)ا انندريف ع ننا طظي نن  ااعطنن ه أمننا ااطةطؾعنن  
 ااطةطؾعات )جه اه و( ف  االبارار ااعااي.

ف  تقديد ما كدا اان ااطفقؾ  ما  فا  أت ماؾسنظا  أت مطانازا  منؽ ااؾجةن  ااع  ين ه  (I)تتفلد ااطةطؾع  
ف  اهاسق ه ل  ه فندا عةظ أن ااش ص مؽ دتي اا درة ااع  ي  ااطاؾسظ  أت األع نا منؽ ااطاؾسنط يطكنؽ تداػ 

 ع ي  حاا يكؾن ااا ديظ أكاظ اه .  (II)تظبلق ااطةطؾع  
( ف نظةه  نؼ عندا  48( حلث تكؾهن  فين  ااطةطؾعن  منؽ )8947تا د هشظ ه ا االبارار ألتل مظة عا  )

 ( ف ظة.96ا )فاباصظت ااف ظات كا (8962)
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 (:CPM( )Colored Progressive Matrices) ثالثًا: اختبار المصفهفات المتتابعة الملهن 
( 96(ه تياكؾن ه ا االبارار مؽ )8956(ه تتؼ تعدي   عا  )8947عةظ ه ا االبارار ألتل مظة عا  )

 ( مصفؾف . 82ه تا  مةطؾع  عرارة عؽ ) ا  ن   أهسا  ه : )أه أبه ب(مصفؾف  مؾزع  ع
تيعاطد ااظةاح ف  ااطةطؾع  )أ( ع ا م درة ااش ص ع ا ككطنال هطنط مسناطظه تعظند هةاين  ااطةطؾعن  

 ياغلظ ه ا ااظطط مؽ اتةاط تاحد كاا اتةاهلؽ ف  هفس ااؾه . 
طظفص   ف  هطط  ؼ ت ت  ااطةطؾع  )أب( تااظةاح فلةا يعاطد ع ا هدرة ااش ص ع ا كاراع األشكال اا

 ك   ع ا أساس االرتراع ااطكاه . 
تأما ااطةطؾع  )ب( فة  تعاطد ع ا فةؼ اا اعدة ااا  تقكؼ اااغلظات ف  األشنكال ااطظترظن  مظظقينا  أت 

 مكاهيا ه ته  تاظ ف هدرة اافظا ع ا ااافكلظ ااطةظا. 
  ااطسناس  ااطؾجنؾاة فن  تااةديظ داظط أن ااطساس  األبلظة فن  ااطةطؾعن  )ب( هن  هفنس مسناؾى صنعؾ 

 ر )اطصفؾفات ااطااابع  ااعااي(.ابارا
( سننظ  مننؽ ااعنناايلؽ تااطانن بظيؽ ع  يننا ه اطننا 88,6-5,6تتظاسننف )ااطصننفؾفات ااط ؾهنن ( األعطننار مننؽ )

  اا درة ع ا ااكن . تظاسف أيضا  ارار ااسؽه تأصقاب اإلصابات ااط ي  تفاهدي
تهد يظة  األطفال ضغيف  اااقصل  تاإلهةناز اادراسن  فن  حن  االنظ منؽ ااطشنكنت فن  ااطةطنؾعالؽ 
)أه ب(ه تاكننظةؼ ال يسننناظيعؾن حننن  ااطشنننكنت فننن  ااطةطؾعننن  )أب(ه تفنن  حننناالت ااا ننن  ااع  ننن  ااانننا  فننننن 

اجةننؾن صننعؾ ات األطفننال ر طننا يفشنن ؾن فنن  ككطننال األهطنناع ااطسنناطظة فنن  ااطةطؾعنن  )أ(ه تمانن  هننؤالج ر طننا يؾ 
كالظة ف  فةؼ االبارار عظدما ياؼ ت ديطن  اةنؼ فن  هل ن  اانابه تمنؽ  نؼ فطنؽ ااطفلند أن ي ند  ان  فن  هل ن  اؾحن  
تاضطؽ ا  مصفؾف  ع ا حدةه تأما بااظسر  ا طسظلؽ فنن االبارار يظاسبةؼ بصؾرة جلدة ألهةؼ يطا كؾن اا درة 

 .Productive Thinkingع ا ااافكلظ ااطظاج 
شار رافؽ كاا أن ااطةطؾعات ااان ن  فن  االبارنار تضنع  فن  صنؾرة مظترن ه تهن ا اااظتلنف يظطن  كطا أ

بننط مظسننق مننؽ ااافكلننظ تااانندريف ااط ننظؽ ع ننا طظي نن  ااعطنن ه مطننا يةعنن  اافظصنن  مااحنن  اقينناس ااظطننؾ ااع  نن  
اجه ته  مظح   ااظضنج األطفال حاا يص ؾا كاا ااطظح   ااا  يسا دمؾا فلةا ااافكلظ ااقياس  اظظي   انساظا

ااع    تااا  تبدأ ف  االهقدار ف  مظح   ااشي ؾب ه ته ا ما يةع  ماؾسط األااج اظف  ف  اااامظن  هظيرنا  منؽ 
 أااج ش ص ف  اااطاهلؽ مؽ ااعطظ. 



 
6 

 

ن اسا دا  األاؾان ب في  ا طشكنت هؾ بغظض أن يكؾن االبارنار مطاعنا  تمالنظا  تم فانا  اظغنظ األطفنال ك
ع ننا علظنن  األطفننال اتن سننؽ ااسننابع  أهةننؼ يفةطننؾن االبارننار كدا  Ravenاضننق ه تا نند الحنن  رافننؽ بظظي نن  ت 

تط  طراعا  ب  في  م ؾه ه تيظةقؾن ف  ااةزج اا ي ُيكط  ااشك  اافع   ف  ااطةطؾعن  )أ(ه ت اإلضناف  كانا 
اسناةاباتةؼ تكنؾن أكانظ  داػ فنن أطفال ااسابع  عااة ما يدراؾن األشكال ااطظفص   فن  ااطةطؾعن  )أب(ه تأن

اتساها  ت راتنا ه تر طنا يؾاجن  ااظفن  فن  هن ا ااعطنظ صنعؾ ات فن  حن  ااطشنكنت فن  هن ا ااطةطؾعن ه تفن  سنؽ 
ااعاشنننظة تمنننا بعننندها يغةنننظ تطنننايزا  تاضنننقا  فننن  اسننناةابات األدايننناج تماؾسنننظ  ااننن ااج تااطا  فنننلؽ ع  ينننا  منننؽ 

 األطفال. 
 "John .Raven"جهن رافن لــ اختبار الذكاء تفيطا ي ت  بعض ف ظات 
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 المصادر

ه ااةنزج األتله مكارن  األهة نؾ ااطصنظي ه بحهث في تقنين االختبارات النفسـية(ه 8979أ ؾ حظفه فنؤاا ). 1
 اا اهظة.

ـــــارات المصـــــفهفات المتتابعـــــة لجـــــهن رافـــــن مجمهعـــــات(ه 8977تآبنننننظتن ) ه. أ نننننؾ حظنننننفه فنننننؤاا2  اختب
مظاننننز اارقننننؾث ااظفسنننني  تاااظ ؾينننن ه ا ينننن  اااظ ينننن ه جامعنننن  ااط ننننػ عبنننند ااعزيننننزه مكنننن  ه )أ، ب، ج، د، ه( 

 ااطكظم .
 ه مكار  األهة ؾ ااطصظي ه اا اهظة.التقهيم النفسي(ه 8987تآبظتن ) هأ ؾ حظفه فؤاا. 9
ــ  (ه 2115. ااظشنناه ه عبنند ااننظزاد تآبننظتن )4 ــذكاء عل ــنن لل ــارات المصــفهفات المتدرجــة المق ــين اختب تقن

 ه جامع  عطظ ااط ااره البيا.ة من تالميذ المدارس الليبيةعين
 ه اار اا  ؼ ا ظشظه ااكؾي .تقنين اختبار المصفهفات المتتابعة الملهن (ه 8987. اا ظش ه عبد اافااح )5
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تقنـين اختبـار المصـفهفات المتتابعـة الملـهن علـ  ااطفـا  الصـم (ه 2118. ااعؼه ع   مةدي تآبظتن )6
 ه ا ي  اااظ ي ه جامع  ااس ظان ها ؾس.عقلية في سلطنة ُعمانوذوي اإلعاقة ال

ه ااةنننزج األتله مظرعننن  فيكانننؾر علـــم الـــنفس اإليلينييـــي "تقيـــيم القـــدرات"(ه 8997. م يكننن ه انننؾيس اامننن  )7
 كظاسه اا اهظة.

 

8. Raven, J.C. Ltd. (1990). Manual For Ravens Progressive Matrices And   

    Vocabulary Scales. Greant, Britain 


