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يسرى عبود ،فتحي أبو ناصر

تقنين اختبار القدرات...

تقنين اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة
يسرى عبود ,1فتحي أبو ناصر

2

 1أستاذ التقويم والقياس المشارك في المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل
yozaki@kfu.edu.sa
 2أستاذ اإلدارة التربوية المشارك في المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل
fabonasser@kfu.edu.sa
الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة وتقنينه ،والتحقق منن خصائصنه السنيوو مترينة ،ولتحقينق
الهنندت تننم تطايننق ا ختبننار علننى عينننة مننن الط ن

فنني جامعننة الملننك فيصننل عننددهم  )714طالب ناو وطالبننة وفق ناو لمحوننات الد ارسننة مسننحوبين مننن بع ن

الكليننات النيريننة والتطايقيننة ،تراوحنت مننا بننين  )25-18سنننة ،ذكننور  / 264إننناث  .450وبينننت نتننائ الد ارسننة أا ا ختبننار يتمتننب بانيننة عامليننة ويننة ،إذ
تشننبعت جميننب الانننود تحننت عواملهننا الموونننة إضننافة إلننى ت نوافر معننام ت اتسننا مرتفعننة فيننه ،تراوحننت مننا بننين  ،)0.89-0.69وبينننت النتننائ أيض ناو أا
ا ختبننار حقننق معننام ت صنند ت يمنني مرتفعننة مننب اختبننار ارفننن ،تراوح نت بننين  )0.94-0.55ومننب معنند ت الط ن

الترارميننة تراوحننت بننين -0.56

 .)0.77كما أشارت النتائ إلى أا ا ختبار حقق ثباتناو عالينا وتراوحنت معنام ت الابنات بنين  )88.0-0.63بطريقنة كنودر ريتشاردسنوا ،وبنين -0.61
 )0.83بطريقة التجزئة النصفية ،وحقق ا ختبار استق ار ارو عالياو بإعادة تطايقه ،وتم تحديد درجة طب لكل اختبار فرعني ول ختبنار كونل ،يمونن فني ضنوئها
تحديد الطالب الموهو  .وبينت نتائ الدراسة أنه لم تكن هناك فرو بين الجنسين في أدائهم ل ختبار في حنين كاننت هنناك فنرو فني األدا اسنتناداو إلنى
التخصص الدراسي ولمصلحة التخصصات العلمية ،وكانت هناك فرو في المستويات الدراسية لمصلحة المستويات األعلى.
الكلمات المفتاحية :الموهوبوا ،تقنين اختبار ،اختبار القدرات المعرفية المتعدد ،الجامعة.
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المقدمة
أدركننت المجتمعننات منننب يمننن بعينند أهميننة الكشننا عننن ذوز القنندرات المتمينزة والموهننوبين مننن أفرادهننا ،و تسننعى المجتمعننات
المتطورة إلى البحث عن شبا

ذوز د ارت استانائية لمساعدتهم في تحقيق إنجاي أبعد مما د حققنو دوا تندخل ،وا سنتفادة منن

نندراتهم المتطننورة فنني حننل المشننو ت وتحقيننق مزينند مننن التطننور ،و نند ارتبطننت الموهبننة لفت نرة طويلننة بالننبكا أو القنندرات العقليننة
رمرادفنات لهنا ،وعند النبكا الميينار الوحيند فني تحديند الموهبننة ،منا أدى إلنى وجنود صنور فني التعريفنات السنيوو مترينة للموهننو
والقائمننة علننى مقنناييا الننبكا المسننتخدمة فنني ارتشننات الموهننوبين عاننود ومصننمودز .)2014 ،وتؤكنند ا تجاهننات الحدياننة فنني
الكشا عن الموهوبين على أا وسائل الكشا عن الموهوبين وأسناليبه ،يجنب أا تكنوا متعنددة حتنى ينتم التعنرت إلنى أ صنى منا
يموننن م ننن مجننا ت الموهب ننة المختلف ننة لنندى الف ننرد والكش ننا عنهننا .ل ننبا تع ننددت وتنوعننت باآلون ننة األخين نرة معننايير اختي ننار الطلب ننة
الموهنوبين وأدواتنه ،مانل مقناييا التقندير التني تركنز علنى الخصنائص السنلوكية للموهنوبين Gifted Rating Scales GRS
) ،(Pfeiffer and Jarosewich, 2007ومقناييا تقنويم الموهنوبين (McCarney and Gifted Evaluation Scales
) ،Arthaud ,2009واختبار ميونخ للقدرات العليا (Heller and Perleth,2008) The Munich High Abilities Test
ومقنناييا تحدينند الطن

الموهننوبين Scales for Identifying Gifted Student by Ryser & McConnell

 ،(Johnson,2011,p.29واختبنارات سنا لتصنفية الموهنوبين

 ، SAGES_2 Test for Screening Giftedوالنبز

وضننعه الباحانناا  Johnsen & Cornوذلننك بحسننب مننا ورد فنني عاننود  ،)2017وغيرهننا مننن المقنناييا الواسننعة ا سننتخدا ،
وباستعراض هب المقاييا وغيرهنا نجند أا بيئتننا العربينة عمومناو ،والايئنة السنعودية خصوصناو ،منا ايلنت تعناني منن نقنص األدوات
المناسننبة والمقننننة التنني يموننن أا تسننتخد بوفننا ة للكشننا عننن الموهننوبين ،وبمس ن بع ن

تلننك األدوات نجنند أا أراننر األسنناليب

المسننتخدمة للكشننا ع ننن الموهننوبين ف نني مرحلننة م ننا اننل الد ارس ننة ه نني مق نناييا الكش ننا ع ننن خصننائص الموه ننوبين أبننو هاش ننم،
 )2003مال ائمة الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين السنعوديين منن  6-3سننوات التني أعندها الجغيمناا وعاند المجيند،
 ،)2008ومقينناس الخصننائص السننلوكية لمرحلننة التعلننيم األساسنني التنني أعنندها النندها  )2013وإا وجنندت اختبننارات تقننيا
نندرات الط ن

الموهننوبين فهنني إمننا غيننر متاحننة للبنناحاين ماننل اختبننار القنندرات الننبز تطبقننه مؤسسننة ينناس ،وهننو مننن المقنناييا

الموثو ة والحدياة ،أو أنها ننت على المراحل ما ال الدراسة كبطارية الكشا عنن الموهنوبين فني الرياضنيات فني مرحلنة ريناض
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األطفال التي أعدتها عاود وآخروا )2013 ،أو المرحلة ا بتدائية والمتوسطة كاختبنار SAGES-Sالنبز ننتنه أيضناو عانود،
 ،)2017وجميب هب ا ختبارات

تستهدت شريحة الموهوبين من ط

الجامعة ،لبا وألهمية هنب الفئنة ،ولكونهنا خنارا نطنا

جهود الكشا والرعاية ل لموهوبين في المملكة ،وحتى يتم ا ستفادة من هب الشريحة الواسعة من الط
جا ت الدراسة الحالية لتطوير اختبار للكشا عن القدرات المعرفية المتعدد للط

الموهوبين فني الجامعةن ن

الموهوبين في جامعة الملك فيصل وتقنينه ،

ليووا ركيزة لتطوير وتقنينه في كل جامعات المملكة بدراسات حقة.

مشكلة الدراسة
بات الرهاا المعاصر على الموهوبين في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة في إحداث التغيير والتطوير في
المجتمع ات ،وباتت األنيمة التربوية والتعليمية في الكاير من دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية تتنافا على ابتكار
طر وأساليب علمية رتشات الموهوبين من الط

ورعايتهم وإث ار مهاراتهم ،إ أا برام الكشا والرعاية واإلث ار وأسالياها

تزال في إطار المرحلة التي تساق التعليم الجامعي ،وبالتالي فإا فئة واسعة من الموهوبين في الجامعة سيوونوا خارا
خدمات الرعاية والكشا ،األمر البز استوجب تطوير أساليب الكشا والتعرت إلى الموهوبين بالجامعة بهدت رعايتهم وإث ار
مهاراتهم خارا إطار ممارسات التعليم الجامعي التقليدية وبما يحقق ا ستفادة من هب الفئة بشول عاجل رونها الفئة األ ر
لإلنتاا والدخول إلى سو العمل وا بتكار ،باإلضافة إلى تحقيق سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق برعاية
الموهوبين ،وإيجاد بيئة تربوية تتي للموهوبين إبراي دراتهم وتنمية إمواناتهم ومواهاهم.
بالرغم من حداثة تجربة المملكة في رعاية الموهوبين التي بدأت رسمياو عا  ،1970إ أنها اتخبت خطوات سريعة
وفعالة في رعاية الموهوبين ،امتدت لتشمل الموهوبين في كل أرجا المملكة ،وتمالت تلك الجهود بإنشا المشروع الوطني
للتعرت إلى الط

الموهوبين ،وإنشا إدارات رعاية الموهوبين من الصا الاالث حتى نهاية المرحلة الاانوية ،تتولى مسؤولية

رعاية الموهوبين في المدارس العامة والخاصة ،وبدأت الرعاية الفعلية للموهوبين مب تأسيا مؤسسة الملك عادالعزيز ورجاله
عا  1420ه ،و تم تحديد الط

وتسوينهم في برام " موهبة" التي تناسب احتياجاتهم و دراتهم ،واستكملت إج ار ات الرعاية

بإنشا فصول الموهوبين واعتماد التسريب األراديمي دليل فصول الموهوبين ،2016 ،مؤسسة الملك عادالعزيز ورجاله2016 ،
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) وكبلك تطوير مجموعة من ا ختبارات والمقاييا وتقنينها للكشا عن الموهوبين كاختبار وكسلر ،Wechslerواختبار
تورانا Torrance

و د طورت مؤسسة موهبة بالتعاوا مب " مؤسسة ياس" بطارية مقاييا موهبة الفيصل .)2011 ،إ

أا جميب جهود الرعاية تغفل الط

في المرحلة الجاميية وتتجاهلهم ،لبا تعد الدراسة الحالية امتدادا لسياسة رعاية الموهوبين

وتلاية لطموحات القائمين عليها بما يستهدت ا ستامار في فئة الشبا

بما يسرع عجلة التنمية واإلنتاا.

أهداف الدراسة
تهدت الدراسة الحالية إلى بنا اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في جامعن ننة الملك فيصل وتقنينه ،واستخراا
د

ت صد ه وثباته باعتماد أساليب متنوعة ،وتهدت الدراسة أيضاو إلى تحديد درجة القطب التي يعد عندها الطالب موهوباو وفقاو

لدرجاته على ا ختبار كول وا ختبارات الفرعية الموونة له ،إضافة إلى تعرت الفرو في القدرات المعرفية لط
يقيسها ا ختبار باخت ت كل من النوع والتخصص والسنة

الجامعة كما

الدراسية..

أسئلة الدراسة
 -ما د

ت صد اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة؟

 -ما د

ت ثبات اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة؟

 ما درجة القطب التي يمون في ضوئها عد الطالب الجامعي موهوباو في مجا ت المرونة العقلية وا ستد لاللفيي وا ستد ل الكمي وا ستد ل المواني؟
 -هل تختلا القدرات المعرفية لط

الجامعة كما يقيسها ا ختبار باخت ت النوع والتخصص والسنة الدراسية؟
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أهمية الدراسة
_ تنطلننق أهميننة الد ارسننة مننن أهميننة الفئننة التنني تهننتم بهننا وهنني فئننة الموهننوبين فنني الجامعننة ،فمننن المعننروت أا خنندمات رعاي نة
الموهننوبين الكاي نرة والمتنوعننة بالمملكننة العربيننة السننعودية وارتشننافهم ،تتو ننا عننند بدايننة المرحلننة الجامييننة و تتعننداها معنناجيني،
 ،)2008وتعند هننب الفئننة األ ننر لرفنند عجلنة التطننور واإلنتنناا بالمجتمعننات المتقدمننة ،لننبا فنإا التعننرت إلننيهم وارتشننافهم يننوفر فنني
الجهد والنفقات والو ت ،ويعد ا ستامار فيهم استاما ار مجدياو.
 وجود صور ونقص في المقاييا التي تستهدت فئة الموهنوبين بالجامعنة ،لنبا تعند الد ارسنة الحالينة فني حندود علنم البناحاين)الد ارسننة العربيننة الوحينندة التنني تسننتهدت الكشننا عننن الموهننوبين بالجامعننة ،وبالتننالي ترفنند البنناحاين بننأداة تتصننا بالصنند والابننات
يمون استخدامها بشول آمن وموثو .
 -يموننن ا سننتفادة مننن نتننائ الد ارسننة ،فننالتعرت إلننى الط ن

الموهننوبين بالجامعننة يموننن أا تسننتتبعه إج ن ار ات حقننة تسننتهدت

رعايتهم وإلحا هم بارام رعاية تنمي مجا ت الموهبة لديهم.

حدود الدراسة
تتح نندد نت ننائ الد ارس ننة ب نناألداة المس ننتخدمة ،وبعين ننة الد ارس ننة الت نني تش ننمل طن ن

الجامع ننة م ننن س ننن  18إل ننى  24س نننة م ننن

التخصصننات العلميننة واألدبيننة ،ومتغيراتهننا مننن نننوع وتخصننص ومسننتوى د ارسنني ،باإلضننافة إلننى متغي نرات موانيننة ت نرتب بجامعننة
الملك فيصل بفروعها العلمية والنيرية ،وحدود يمانية تتمال بالزمن البز طاق فيه ا ختبار العا الدراسي .)1439-1438

التعريفات اإلجرائية
 تقنين االختبار :الد ة في وصا معنى الدرجة التي يحصل عليها الطالب في جامعة الملك فيصل في اختبار القدراتالمعرفية ،ويتضمن معايير) تمال موايين لتقدير الدرجة التي يحصل عليها الطالب في ا ختبار ،ويتطلب تقنين ا ختبار
تطايقه على عينة واسعة وممالة لخصائص المجتمب البز بنى له ا ختبار.
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 الموهوب :الموهو بالدراسة الحالية هو الطالب البز حصل على درجات مرتفعة في اختبار القدرات المعرفية المتعددبمجا ته المرونة العقلية ،وا ستد ل اللفيي ،وا ستد ل الكمي ،وا ستد ل المواني) ويقب عند فئة أرار  %15من الط
 -اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين :هو مجموعة من المايرات والمها التي تقيا القدرات المعرفية لط

.

الجامعة،

وهو مووا من مجا ت :المرونة العقلية ،وا ستد ل اللفيي ،وا ستد ل الكمي الرياضي ،وا ستد ل المواني ،ويمون من
خ له الكشا عن الط

الموهوبين بالجامعة في ضو درجة القطب المحددة لكل مجال باإلضافة إلى الدرجة الكلية.

منهج الدراسة
اتبعت الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،لمناساته للدراسة الحالية والوصول لألهدات التي تسعى إلى تحقيقها.

مجتمع الد ارسة
تكوا مجتمب الدراسة من ط
ّ

جامعة الملك فيصل وطالباتها في التخصصات العلمية واألدبية ،و د بلغ عدد الط

للعا الدراسي  )33691 1439-1438منهم  (13211طالباو ،و  )19999طالبة من جميب التخصصات.

عينة الدراسة
تضمنت عينة الد ارسنة التخصصنات األدبينة :كلينة التربينة ريناض األطفنال ،والتربينة الخاصنة ،والتربينة وعلنم الننفا ،والتربينة
الفنيننة ،والتربي ننة الادني ننة) ،وكليننة اآلدا  :اللغ ننة العربي ننة ،واللغ ننة ا نكليزيننة ،والد ارس ننات اإلسن ن مية) ،وكليننة الحق ننو  ،ف نني ح ننين
تضمنت التخصصات العلمية :الرياضيات ،والفيزيا  ،والكيميا  ،والعلو الحيوية ،والهندسنة) ،و ند تنم اختينار الطن
األساسننية بالطريقننة العشنوائية بم ارسننلة موتننب اإلحصننا فنني الجامعننة والحصننول علننى عنندد الط ن

فني العيننة

والطالبننات فنني الكليننات التنني

تضمنتها عينة الدراسة ،وتم أخب عدد عشوائي من كل تخصص ،وتتضمن الدراسة الحالية عينتين:
 عينةةة اسةةت اعية :وتتكننوا مننن  150طالبناو وطالبننة ،مننن التخصصننات التنني تضننمنتها عينننة الد ارسننة األساسننية بهنندت
حسا

معام ت الصعوبة والتمييز لانود ا ختبار ،وحسا

يمن تطايق ا ختبار ،وتعديل الانود وإعادة صياغتها.
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 عينة أساسية :تكونت العينة األساسية من  )714طالباو وطالبة من الكليات العلمية والنيرية ،وتم منن خ لهنا حسنا
المؤشرات السيوو مترية ل ختبار ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة والجدول  )1ياين خصائص العينة األساسية:
جدول  :1يبين خصائص العينة األساسية

المتغير

التصنيف

العدد في العينة المسحوبة

ذكور

264

العدد في المجتمب
األصلي

1

6680

الجنا

التخصص

المستوى

إناث

450

9765

المجموع

714

16445

حقو

38

هندسة

98

رياضيات

145

يراعية علو

133

تربية

165

آدا

124

نسبة السحب
العينة بالنسبة للمجتمب
3.952%
4.608%
4.342%

800

4.75%

525

18.666%

967

14.994%

4228

3.145%

4010

4.114%

3664

3.384%

حاسب

10

2251

0.444%

المجموع

713

16445

4.335%

األول

104

3214

3.235%

 1العدد للمجتمع األصلي هو فقط للكليات المختارة للتطبيق األساسي.
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3110

6.463%

2234

11.101%

2154

4.456%

1621

1.110%

1587

0.819%
1.445%

الااني

201

الاالث

248

الرابب

96

الخاما

18

السادس

13

السابب

19

1314

الاامن

8

1211

0.660%

المجموع

707

16445

4.299%

وبالتالي ،وكما يظهر بالجدول ،فإن نسبة السحب لعينة الدراسة من المجتمع األصلي بلغت .%4.299

إجراءات الدراسة
تم تصميم اختبار القدرات المعرفية وبنائه للتعرت إلى الط

الموهوبين في الجامعة بعد ا ط ع على عدد من

ا ختبارات الشايهة ،كاختبار القدرات البز طورته مؤسسة موهبة مؤسسة الملك عاد العزيز ورجاله) بالتعاوا مب مؤسسة
ياس ،وهو ا ختبار الرسمي المعتمد للكشا عن الموهوبين في مرحلة ما ال الجامعة مؤسسة الملك عاد العزيز ورجاله،
 )2016واختبار  ،SAGES_Sواختبار القدرات المعرفية  CogAtالبز ا بانائه )Thorndike & Hagen (2007
باإلضافة إلى بع

النيريات والنماذا موضحة أدنا عند الحديث عن بنا ا ختبار ،ثم خضعت بنود ا ختبار للتحويم لغوياو

ومن حيث المضموا ،ليتم بعد ذلك تطايقها على عينة استط عية لها خصائص عينة التقنين نفسها بهدت تعديل الانود التي
و ا عندها الط

ووجدوا صعوبة في فهمها ،وتحديد يمن تطايق ا ختبار ،وحسا

معام ت الصعوبة ،وترتيب بنود

ا ختبار من األسهل إلى األصعب بهدت استاارة دافيية المفحوصين ،ثم تم صياغة ا ختبار في صورته النهائية بهدت تطايقه
على عينة الصد

والابات وتحديد درجة القطب التي يعد عندها الطالب موهوباو باإلضافة إلى حسا
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استناداو إلى متغيرات النوع والتخصص الدراسي والمستوى الدراسي ،و تصحي استجابات الط

 ،وإدخال الايانات على برنام

 ،SPSSوتحليل النتائ واإلجابة عن أسئلة الدراسة ،ومنا شة النتائ وتقديم التوصيات.

أداة الدراسة
اختبار القدرات المعرفية المتعدد
 الهدف من االختبار :يهدت اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعن ننة Multi Cognitive Abilities (GCAT Test of Gifted College Studentإلى الكشا عن القدرات والمهارات األراديمية الكامنة لدى الط
الموهوبين في المجا ت اللغوية والرياضية والموانية وبع

جوانب اإلبداع ،ويتكوا ا ختبار من أربعة اختبارات تغطي

المجا ت :تحدز الحقائق المرونة العقلية) ،و المعرفية اللفيية ،والكمية ،والموانية.
 نظريات الذكاء والموهبة التي تم االستناد إليها عند بناء االختبارالتعريف الفدرالي الحالي للموهوبين مستمد من تقرير التميز الوطني  National Excellenceعا
و ايرة التعليم األمريوية ":األطفال والشبا

 )1993البز أعدته

ذوو المواهب المتميزة ييهروا بأدا متميز ،أو ييهروا إموانية األدا بمستويات

خارتهم أو بيئتهم .وييهر هؤ
مرتفعة من اإلنجاي مقارنة مب آخرين ممن هم في مال سنهم أو ا

درة أدا عالية في المجا ت

الفكرية أو ا بداعية أو الفنية ،ويمتلكوا درة يادية غير عادية ،أو يتفو وا في مجا ت أراديمية محددة ،لبلك فهم بحاجة إلى
خدمات أو أنشطة

تقدمها المدارس عادة ).)peters et al, 2015, p.3

ومن المتفق أا ذكا الشخص الموهو

ينبغي مطلقاو أا يقل عن  ،130أز ما يوايز انحرافين ميياريين أعلى من

المتوس  ،علماو أا متوس البكا في اختبارز وكسلر وستانفورد بينيه  100و د بين العلما أا الموهبة تتجاوي القدرة العقلية
لتضم اإلبداع والباررة والدافيية ،وتشير الموهبة إلى تلك القدرة المتميزة التي يتسم بها الفرد في جانب واحد أو أرار من تلك
الجوانب التي تمال مجا ت أساسية للموهبة ،والتي تحددها ريم  Rimm )2003متفقة مب تعريف مار ند  Marlandفي ستة
مجا ت أساسية وعامة هي :الموهبة ا راديمية ،والقدرات العقلية الخاصة ،والقدرة على التفكير ا بتكارز ،والقدرة على القيادة،
والقدرة على الحا حركية ،والفنوا البصرية اإلدرارية ))Robinson et al, 2007, p.22

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2
9

| 79

Published by Arab Journals Platform, 2019

Journal of the Arab American University ???? ??????? ??????? ????????? ??????, Vol. 5 [2019], Iss. 2, Art. 4

يسرى عبود ،فتحي أبو ناصر

تقنين اختبار القدرات...

و د استند الباحااا في بنا  GCATإلى مجموعنة منن النيرينات والنمناذا الحديانة نسناياو ،التني انطلقنت بنالنير إلنى الموهبنة
والبكا بشول عا انط او من نيرة تعددية تقو على تعدد العوامل ،فما و :ربما تكوا لدى الطالب الموهو

ندرة معرفينة لفيينة

مرتفعننة و نندرة موانيننة وأخننرى كميننة منخفضننة ،مننب التأرينند علننى وجننود ع ننة هرميننة بننين العوامننل ،ومننن النمنناذا :نمننوذا فيرنننوا
Vernonونمننوذا كاتنل  Cattellالننبز أسننا نموذجننه وفقناو لنيريننة القنندرات السننائلة  -Fluid Ability -والقنندرات المتالننورة -
 .(Thorndike&Hagen,2007,p.3) Crystallized Abilityويقد ك هبين النموذجين تحلي و عاملياو ونموذجاو هرمياو يندعم
عنندة طبقننات أو ش نرائ مننن العوامننل ،تتنندرا مننن األراننر عموميننة إلننى األراننر خصوصننية ،ونمننوذا جانييننه )Gagné, 2011
الننبز أل ن علننى وجننود المجننال اإلبننداعي ضننمن موونننات الموهبننة ،يتماننل بإنتنناا الموهننوبين أفكننا اور عدينندة أو أفكننار تختلننا عننن
المعنايير العادينة  )Johnsen, 2011, p.221نمنوذا مينونيخ  )Heller & Perleth, 2008تاوينب كن رك
 )1992ألبعن نناد الموهبن ننة ومن ننن النيرين ننات :نيرين ننة هن ننورا  Hornونيرين ننة الن ننبكا المتعن نندد له ن نوارد غن نناردنر

Clark,

Gardner,

، )2006ونيرية البكا الا ثني لروبنرت سنتيرنار النبز ط ّنور منا أسنما " النبكا النناج "  successful Intelligenceويقصند
به اسنتخدا مجموعنة متكاملنة منن القندرات ال يمنة للنجنا فني الحيناة ،كمنا يتحندد هنبا النجنا فني سنيا اجتمناعي ثقنافي معنين،
ويعتمد البكا الناج على درة الفرد على التعرت إلى جواننب القنوة والضنعا لدينه ،وعلنى تندعيم جواننب القنوة وتصنحي جواننب
الضعا أو تعويضها(Sternberg, 2010, p. 188,385).
 ما الذي يقيسه االختبار:•

المرونة العقلية.

•

ا ستد ل اللفيي.

•

ا ستد ل الرياضي :ويقاس باختبارين فرعيين هما :س سل األعداد ،وبنا المعاد ت.

•

ا ستد ل المواني.

 وصف االختبار :يقيا اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة  (GCATالمرونة العقلية كموواأساسي وضمني في كل اختبار فرعي ،باإلضافة إلى ا ستد ل اللغوز اللفيي وا ستد ل الكمي الرياضي)
وا ستد ل المواني
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ويتكوا ا ختبار من خمسة اختبارات علمية هي:
 )1تحةةدي الحقةةائ

)  : (Challenging Factsويتطلننب مننن الطن

الموهننوبين إج ن ار نننوع مننن ا سننتد ل ا سننتقرائي

وا سننتنتاجي إلدراك الع ننة بالنسننبة لليبننارة المفتاحيننة ل ختبننار الفرعنني وبننين المواينننة اللفييننة المقدمننة ،ويقننيا هننبا ا ختبننار
الفرعي باإلضافة ل ستد ل ا ستنتاجي وا ستد لي ،المرونة العقلية من خ ل عقد المقارنات رتشات الع ات بنين الكلمنات،
باإلضافة إلى حل المشو ت في ضو المعلومات المتاحة لنه ،وكنبلك القندرة علنى اسنتدعا جمينب المعلومنات ذات الع نة بتحند
أو مشننولة أو مو ننا مننا ،أو جمعهننا ،وترتياهننا وتقننديمها بصننورة منطقيننة ،تسننهم فنني إيجنناد حننل أو أراننر لهننبا التحنندز أو المشننولة،
ويتطلب األدا على ا ختبار مرونة عقلية تتجلى بالقدرة على ا نغماس فيما يقوموا به منن مهنا مختلفنة ومتنوعنة ومتبايننة إلنى
حد ما ،ولديهم القدرة على تغيير الحالة العقلية ).)peters et al, 2015, p.3
 )2الموازنات اللغوية)  :(Verbal analogiesوتقيا ا ستد لين ا ستقرائي واللفيي العا  ،وهما يما ا القدرات التحليلية.
وتقيا أيضاو ا ستد ل ا ستنتاجي وا ستد ل اللفيي العا  ،وهما يشو ا القدرات التحليلية أيضاو والمعرفة المفرداتية والنمو
اللغوز ،وتقيا أيضاو درة الطالب على أا يدرك الع ات القائمة بين المفردات .ويقد كل بند في ا ختبار الفرعي الاالث شول
الع ة  ..... :C : B:Aوعلى الط

الموهوبين أا يدركوا الع ة بين الزوا األول من الكلمات ،ومن ثم يختاروا الكلمة من

خما كلمات هي اختيارات اإلجابة التي تكمل المعنى بشول صحي  ،وبالرغم من أا حل المتشابهات اللفيية يصنا على أنه
استد ل استقرائي ،فإا ك ا ستد لين ا ستقرائي وا ستنتاجي مطلو إلتما الانود بنجا  ،ليووا ا ستد ل ا ستقرائي متطلباو
إلدراك الع ة بين المفردات في الزوا األول من المتشابهة ،في حين يووا ا ستد ل ا ستنتاجي مطلوباو لتطايق تلك الع ة
المدركة في اختيار اإلجابة الصحيحة .وتتفاوت الانود في ا ختبارات الفرعية الا ثة في مدى صعوبة المحتوى ود ة الع ات
التي بنيت المتشابهات على أساسها ،وي ّووا مجموع الدرجات على ا ختبارات الفرعية الدرجة الخا من الانود الصحيحة في
ا ختبارات المعرفية اللفيية.
 )3بناء المعادالت ) :(Equation Buildingيقيا ا ختبار ا ستد لين :ا سنتنتاجي والكمني العنا والمعرفنة الكمينة والا ارعنة
العددية ،ويقد كل بند في ا ختبار الفرعني مجموعنة منن األعنداد وواحندة أو أرانر منن الرمنوي الرياضنية منن مانل÷ ،× ،- ،+ :
وعلى الط

أا يجمعوا أو يطرحوا أو يضربوا أو يقسموا األعداد المعطاة لانا المعادلة التي يمون أا تحل باستخدا واحد من
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اختي نارات اإلجابننة الخمسننة .ويموننن أا تجمننب األعننداد وفق ناو للرمننوي المعطنناة بعنندة ط ارئننق مختلفننة ،ولكننن طريقننة واحنندة هنني التنني
تعطي اإلجابة الصحيحة ضمن اختيارات اإلجابة إا العناصر المايرة المستخدمة في كل بند غير محددة الانية .وعلى الطن
أا ينيموهنا ويانوهنا بأنفسننهم ،وبمنا أا هنناك ط ارئننق متعنددة محتملننة لجمنب العناصنر الماينرة ،فإننه يجنب علننى الطن

أا يووننوا

مرنين في العمل معها.
 )4ساسة األعةداد) :(Number seriesيقند كنل بنند فني ا ختبنار س سنل منن األعنداد ،وعلنى الطن

أا يسنتنبطوا الماندأ

البز يحوم متوالية أعداد ضمن سلسلة ،وأا يختاروا الر م التالي في السلسلة من مجموعة اختيارات اإلجابة الخمسنة ،وينامن هنبا
ا ختبنار ا سنتد لين ا سنتقرائي وا سنتنتاجي الكمني والا ارعنة العددينة والمعرفنة الكمينة والا ارعنة العددينة .ويشنول العندد الكلني منن
اإلجابات الصحيحة في ا ختبارات الفرعية الا ثة الدرجة الخا المقررة للبطارية الكمية.
 )5التصنيف الشكلي ) :(Figure Classificationيسنهم اختبنار التصننيف الشنولي الموناني إسنهاماو ممين اوز فني تقنويم مسنتوى
النمو المعرفي للطالب ،و يتطلب ا ختبار ار ة أو أز استخدا للغة ،ببلك فإا الط

درتهم
لديهم الفرصة ألا يارهنوا على ا

علنى ا سننتد ل وحنل المشننو ت .وخ فناو للانننود فنني ا ختبنارين اللفينني والكمني اللننبين يتطلبنناا معرفنة سننابقة موتسنبة مننن الخانرة
العامة ،فإا الانود في ا ختبار المواني

تتطلب معرفة المفاهيم الموتسنبة منن أز ننوع ،وكنل المعلومنات المطلوبنة لإلجابنة عنن

أز بند بشول صحي متضمنة بالاند نفسه .والط

البين لديهم فنر

محندودة رتسنا

المعرفنة اللفيينة والكمينة العامنة خنارا

المدرسة لديهم الفرصة لكي ييهروا مستويات من القدرات التحليلية السائلة التي يمتلكونها عندما تكوا الحاجة لمال هنب المعرفنة
مستبعدة ،وبما أا األدا الجيد على ا ختبار المواني

نر ة أو لغنة أو ذخينرة سنابقة منن المعرفنة اللفيينة والكمينة ،فنإا
يتطلب ا

هبا ا ختبار أ ل تأث اور بالتأثيرات الاقافية ،مقارنة با ختبارين البنا يين إا نمن المهنا المعرفينة المسنتخدمة فني ا ختبنار الموناني
هو أرار أصالة وأ ل شاهاو بالمها المدرسية خ فاو لتلك المستخدمة في ا ختبنارين األخنريين ،لنبلك فنإا هنب المهنا تقنيا كيفينة
اسننتخدا الطن

لمهنناراتهم المعرفيننة العامننة لحننل المشننو ت التنني لننم يتلقنوا تعليمناو مباشن اور لحلهننا ،وتسننتخد كننل الانننود رسننومات

وتصميمات أو أشوا هندسية كمايرات ،ويقد كل بند في ا ختبار رسومات منفصلة ،وتصميمات أو أشوا  ،وعلى الطن
يوتشننفوا ع ننة مننا بننين المفنناهيم التنني تنرب األشننوال بعضننها بنبع

أا

 ،ومننن ثننم يختنناروا مننن ضننمن اختيننارات ،إجابننة الشننول الننبز

ينتمي إليهم ،ويقيا ا ختبار ا ستد ل ا ستقرائي والقليل من الفراغية.
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 تصةةحيا االختبةةار :تتنراو خيننارات اإلجابننة لانننود ا ختبننار بننين أربعننة خيننارات أ،اللفيية والموانية ،وبالنسبة ل ختبارات الكمينة أ،

 ،ا ،د) بالنسننبة إلننى ا ختبننارات الفرعيننة

 ،ا ،د ،ه ن) .يتوجنب علنى الطالنب أا يعلنم بقلنم الرصنا

أحندها ،وتعطنى

الدرجة  /1/لإلجابة الصحيحة والدرجة  /0/لإلجابة الخاطئة ،وتجمب الدرجات على اإلجابات الصحيحة فيما بعد لتشول الدرجة
الخا لكل اختبار فرعي ،وتحول بعند ذلنك الندرجات الخنا إلنى درجنات مييارينة) Standard Age score (SASحينث تحنول
الدرجات الخا للط

باستخدا معادلة انحرات مييارز  16ومتوس .100

 اعتدالية عينة الدراسة األساسية:تم التحقق من اعتدالية عينة الدراسة األساسية وتنويع القندرات المعرفينة بنين أفنراد عيننة التعيينر ،والنبز ينرتب بمعرفنة منا إذا
راا التوييب البز تعطيه الصورة السعودية المقترحنة ل ختبنار باختبا ارتنه الفرعينة الخمسنة إضنافة إلنى الدرجنة الكلينة) يقتنر منن
التوييننب ا عت نندالي ،ولتحقيننق ذل ننك ت ننم حسننا

مق نناييا النزعننة المركزي ننة ما ننل المتوس ن والوس نني  ،ومقنناييا التش ننتت ك ننا نحرات

المييارز والمندى وأرانر يمنة وأدناهنا  ،وشنول التويينب مانل ا لتنوا

 ،)Skewnessوالنتفلط ) ،(Kurtosionوالمندرا التكنرارز

 ،(Histogramعلى اعتداد أنها األساس في بياا تويع القدرات بين األفنراد ،إذ تسنتخد مانل هنب الط ارئنق غالبناو لفحنص منا إذا
رناا متغينر منا  -المتغينر هننا هنو القندرات المعرفينة -يتنويع بش ق
نول رينب منن التنويع الطايعني السنوز .)Finch et al ,2016
وياين الجدول  )2المتوسطات والوسيطات ،وا نحرافات المييارية وا لتوا ات ،...لعينة الدراسة:
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جدول  :2يبين اعتدالية عينة الدراسة األساسية
مؤشرات اعتدالية العينة

الدرجة الكلية

تحدز

مواينات

س سل

معاد ت

تصنيف

المتوس

11.8036

2.4622

3.8529

2.5554

1.2115

1.7227

الوسي

12.0000

2.0000

4.0000

3.0000

1.0000

2.0000

المنوال

11.9500

2.00

4.00

2.00

.00

2.00

ا نحرات المييارز

2.97851

1.28727

1.38999

1.26761

1.09894

1.02909

التباين

8.872

1.657

1.932

1.607

1.208

1.059

ا لتوا

-.023-

.278

-.113-

-.278-

.642

-.223-

التفلط

-.499-

-.383-

-.400-

-.610-

-.123-

-.967-

المدى

16.00

6.00

7.00

5.00

5.00

4.00

أدني درجة

4.00

.00

.00

.00

.00

.00

أعلى درجة

20.00

6.00

7.00

5.00

5.00

4.00

ييهننر الجنندول  )2وجننود تقننار بننين ننيم المتوسن والوسنني والمننوال عننند عينننة الد ارسننة ،فقنند كانننت مننا و يمننة المتوسن فني
الدرجنة الكليننة  ،)11.80وهننب القيمننة ريبننة جننداو منن يمننة الوسني وهنني  )12و يمننة المننوال وهنني  ،)11.95فنني حننين كانننت
يمة المتوس فني اختبنار التحندز  ،)2.64وهني يمنة تكناد تكنوا ريبنة منن يمنة الوسني وهني  )2ومنطبقنة منب يمنة المننوال
وهي  )2وهوبا ، ...إضافة إلى يم ا لتوا الصغيرة التي كاننت ريبنة منن الصنفر ،وو عنت ضنمن الحندود الطاييينة التني تتنراو
بننين  1+و ، 1-مننا يشننير إلننى أا التننويع فنني القنندرات المعرفيننة  -كمننا تقيسننها ا ختبننارات الفرعيننة والدرجننة الكليننة -كنناا تويع ناو
اعتدالياو إلى حد ما .يؤكد الرسم الاياني  )1البز ييهر منحنى التويع الطايعي للعينة الكلية:
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شك  :1يبين التوزيع ال بيعي لعينة الدراسة

نتائج الدراسة
السؤال األول :ما دالالت صدق اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة؟
تم التحقق من صد ا ختبار بالطرائق التالية:
 .1صدق المحكمين:
تم إرسال ا ختبار بصورته األولية إلى عدد من المحومين ملحق  )1من ذوز الخارة في مجال التقويم والقياس
والرياضيات واإلحصا  ،وذلك للحوم على مناسبة كل بند من حيث المحتوى والصياغة ،وتم تعديل ا ختبار بعد األخب بآرائهم،
والخروا بصورة ا ختبار النهائية ملحق .)2
 .2الصدق العاملي :التحلي العاملي االستكشافي :Exploratory factor analysis
تم حسا

صد ا ختبار باستخدا التحليل العاملي ا ستكشافي على درجات عينة تكونت من  )760طالباو وطالبة من

طلبة جامعة الملك فيصل ،و د أظهرت نتائ التحليل العاملي للموونات األساسية والتدوير المتعامد باستخدا طريقة فاريموا
 ،Varmixوجود خمسة عوامل هي :تحدز الحقائق ،والمواينات اللفيية ،وس سل األعداد ،وبنا المعاد ت ،والتصنيف
الشولي ،وكانت يمة الجبر الكامن لكل عامل على الترتيب ،1.58 ،1.79 ،2.01 ،12.12 ،12.75 :و د فسرت العوامل ما
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نساته  )%47.36من نسبة التباين الكلي ،و د تشبعت العوامل بوضو وبشول مرتفب بعواملها الخمسة كما هو ماين بالجدول
:)3
جدول  :3مصفوفة التدوير المتعامد للمكونات األساسية الختبار القدرات المعرفية لل اب الجامعيين
العوامل
ا ول
تحدز1

.579

تحدز2

.779

تحدز3

.788

تحدز4

.532

تحدز5

.649

تحدز6

.807

الااني

مواينات7

.358

مواينات8

.370

مواينات9

.677

مواينات10

.532

مواينات11

.316

مواينات12

.637

مواينات13

.593

الاالث

س سل14

.590

س سل15

.594

س سل16

.463

س سل17

.457

س سل18

.379

الرابب

الخاما

معد ت19
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معد ت20

.308

معاد ت21

.485

معاد ت22

.513

معاد ت23

.704

تصنيف24

.570

تصنيف25

.491

تصنيف26

.644

تصنيف27

.460

الجذر الكامن

12.75

12.12

2.01

1.79

1.58

نسبة التباين%

29.66

5.14

6.68

4.18

3.68

 .3القدرة التمييزية الختبار القدرات المعرفية:
للتعرت إلى مدى درة بنود ا ختبار على التمييز بين الط
لحسا

الفرو بين توييب درجات الط

في المستويات المعرفية المختلفة ،فقد تم استخدا اختبار ت

في اإلرباعي األعلى واألدنى لكل بند من بنود ا ختبار ،وتم توييب درجات الط

إلى إرباعيات ،وتطايق المعادلة على الط

البين تقب درجاتهم في اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى ،كما ياينها جدول :)4

جدول  :4يبين قيم (ت) للفروق بين درجات اإل رباعي األعلى واألدنى لك بند من بنود االختبار
ر م الاند

يمة ت

الد لة

ر م الاند

يمة ت

الد لة

ر م الاند

يمة ت

الد لة

1

22.36

0.000

10

33.32

0.000

19

22.13

0.000

2

34.65

0.000

11

31.14

0.000

20

19.98

0.000

3

20.25

0.000

12

28.36

0.000

21

20.36

0.000

4

18.98

0.000

13

31.31

0.000

22

20.16

0.000

5

17.36

0.000

14

28.26

0.000

23

23.54

0.000

6

24.36

0.000

15

25.55

0.000

24

18.25

0.000

7

22.39

0.000

16

24.26

0.000

25

25.22

0.000
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8

26.52

17

22.41

26

22.97

9

27.22

18

24.36

27

21.24

ي حظ من الجدول  )4أا جميب يم ت دالة عند مستوى الد لة  ،)0.000ما يدل على أا جميب بنود ا ختبار تتمتب
بقدرة تمييزية عالية للتميز بين الط

ذوز المستويات المعرفية الدنيا والعليا.

 .4االتساق الداخلي الختبار القدرات المعرفية:
تم حسا

معام ت ا رتباط بين درجات الط

ا تسا الداخلي ل ختبار من خ ل حسا

على كل بند والدرجة الكلية

للبعد البز تنتمي إليه ،وياين الجدول  )5معام ت ا رتباط تلك:
جدول :5يبين معامات االرتباط بين درجة ك بند مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه
تحدز الحقائق
ر م الاند

معامل
ا رتباط

المواينات اللفيية
ر م الاند

س سل األعداد

معامل

ر م الاند

ا رتباط

بنا المعاد ت

التصنيف الشولي

معامل

معامل

معامل

ا رتباط

ا رتباط

ا رتباط

1

**0.88

7

**0.85

14

**0.89

19

**0.81

24

**0.87

2

**0.83

8

**0.82

15

**0.83

20

**0.78

25

**0.81

3

**0.78

9

**0.75

16

**0.78

21

**0.77

26

**0.78

4

**0.85

10

**0.77

17

**0.76

22

**0.83

27

**0.69

5

**0.79

11

**0.75

18

**0.69

23

**0.88

6

**0.69

12

**0.71

13

**0.80

** جميب معام ت ا رتباط دالة عند مستوى 0.01

ي حظ من الجدول  )5أا جميب معام ت ا رتباط دالة عند مستوى  ،0.01و د تراوحت بين  ،)89.0-0.69ما
يشير إلى تجانا بنود ا ختبار وأنها تتماشى مب الهدت العا لكل بعد ،وكبلك تم حسا
الخمسة الموونة ل ختبار مب بعضها البع

كما ياينها جدول :)6

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2
18

معام ت ا رتباط بين األبعاد

| 88

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss2/4

Aboud: Standardizing Multi Cognitive Abilities Test of Gifted College St

يسرى عبود ،فتحي أبو ناصر

تقنين اختبار القدرات...

جدول  :6يبين معامات االرتباط بين األبعاد الخمسة وبين الدرجة الكلية لاختبار
س سل األعداد

المواينات اللفيية

بنا المعاد ت

البعد

تحدز الحقائق

تحدز الحقائق

1

المواينات اللفيية

**0.75

1

س سل األعداد

**0.78

**0.66

1

بنا المعاد ت

**0.81

**0.69

**0.88

1

التصنيف الشولي

**0.92

**0.69

**0.66

**0.56

التصنيف الشولي

1

** جميب معام ت ا رتباط دالة عند مستوى الد لة 0.01

ي حظ من الجدول  )6أا جميب معام ت ا رتباط كانت دالة عند  ،0.01و د ارتب كل من بعدز س سل األعداد
وبنا المعاد ت بشول مرتفب مب تحدز الحقائق ،وكاا ارتباط كل منهما مب اآلخر مرتفعاو ألنهما يشو ا معاو القدرات
الرياضية الكمية ،في حين أا ارتباط المواينات اللفيية مب كل من س سل األعداد وبنا المعاد ت كاا مقاو و ،وهبا د يعود
.

إلى اخت ت نوعي القدرات التي تقيسها تلك األبعاد وتمايزها عن القدرات اللفيية واللغوية للط
 .5الصدق المحكي (التازمي):
تم التحقق من هبا النوع من الصد من خ ل حسا

معام ت ا رتباط بيرسوا بين درجات الط

على اختبار

القدرات المعرفية موضوع الدراسة) ودرجاتهم على اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة لقياس البكا العا  ،والبز تم تقنينه على
ط

جامعة الملك فيصل عاود ومصمودز )2014 ،وكبلك تم حسا

معام ت ا رتباط بين درجات الط

في اختبار

القدرات بأبعاد المختلفة مب معد تهم الترارمية التي تعار عن تحصيلهم األراديمي) كما ياينها جدول )7
جدول  :7معامات االرتباط بين اختبار القدرات المعرفية مع المحكات
البعد

اختبار رافن

المعدل الترارمي

تحدز الحقائق

**0.94

**0.69

المواينات اللفيية

**0.55

**0.77

س سل األعداد

**0.88

**0.56

بنا المعاد ت

**0.86

**0.62
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التصنيف الشولي

**0.93

**0.61

الدرجة الكلية

**0.74

**0.71

** جميب معام ت ا رتباط دالة عند مستوى الد لة 0.01

ي حظ من الجدول  )7أا جميب معام ت ا رتباط كانت دالة عند  ،0.01بين األبعاد الموونة ختبار القد ارت المعرفية
مب اختبار رافن ،وكانت دالة ومرتفعة بالمجمل وخصوصاو بين بعدز تحدز الحقائق والتصنيف الشولي ني اور ألا المها
بوليهما يتناسب مب مها اختبار رافن ،في حين كاا معامل ا رتباط مب بعد التصنيف اللفيي مقاو و ألا اختبار رافن متحرر
من أثر الاقافة وهو عبارة عن أشوال ،على عوا المها في بعد التصنيف اللفيي .وبالمقابل كانت جميب معام ت ا رتباط
مب المعدل الترارمي للط

مقاولة ما يشير إلى صد المقياس بهب الطريقة.

السؤال الثاني :ما دالالت ثبات اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة؟
و د تم التحقق من ثبات ا ختبار بالطر التالية:
 .1ثبات ب ريقة كودر ريتشاردسون والتجزئة النصفية:
تم حسا

معام ت ثبات ا ختبار بطريقة كودر ريتشاردسوا  ،)20 Kuder-Richardsonوطريقة التجزئة النصفية بمعادلة

سايرماا براوا  Spearman -Brownكما ياينها الجدول :)8
جدول :8يبين معامات الثبات ب ريقة كودر ريتشاردسون والتجزئة النصفية
البعد

رودر ريتشاردسوا

التجزئة النصفية

تحدز الحقائق

0.63

0.61

المواينات اللفيية

0.66

0.66

س سل األعداد

0.71

0.66

بنا المعاد ت

0.74

0.69

التصنيف الشولي

0.81

0.78

الدرجة الكلية

0.88

0.83

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)5العدد (2019 /)2
20

| 90

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaup/vol5/iss2/4

Aboud: Standardizing Multi Cognitive Abilities Test of Gifted College St

يسرى عبود ،فتحي أبو ناصر

تقنين اختبار القدرات...
 .2الثبات ب ريقة اإلعادة:
تم إعادة تطايق ا ختبار على الط

عامل ا ستقرار للدرجات عار الزمن ،وبلغ

بفاصل يمني در  )21يوماو لحسا

معامل ا رتباط بيرسوا بين التطايقين بالنسبة ألبعاد المقياس كالتالي )0.78 ،0.77 ،0.69 ،0.66 ،0.61 :على التوالي،
وبالنسبة لدرجة ا ختبار بلغ معامل ا رتباط بين التطايقين .)0.80
السؤال الثالث :ما درجة الق ع التي يمكن في ضوئها عد ال الب الجامعي موهوبا في مجاالت :تحدي الحقائ (المرونة

العقلية) واالستدالل اللفظي واالستدالل الكمي واالستدالل المكاني؟
تم اختيار الط

الموهوبين عن طريق األرباعيات بأسلو الع مات المييارية  ،)SAS Standard Age Scoreكما

يلي:
-

صح المقياس لكل أفراد العينة ،وتم الحصول على الدرجات الخا واُستخرجت المتوسطات وا نحرافات المييارية
ُ
والدرجات المييارية  )Z-SCORESلكل طالب وطالبة.

 ُحولت الدرجات الزائية  )Z-SCORESلكل طالبة وطالب إلى درجات مييارية  SASللتخلص من الكسورواإلشارات السالبة ،وذلك من خ ل المعادلة التاليةSAS =)Zscore*16) +100 :
 ُجمعت الدرجات المييارية ) (SASالتي تم الحصول عليها لكل طالب ،للحصول على درجة واحدة.ُ -رتات درجات الموهوبين تنايلياو لتقسيمها إلى أرباعيات .وعد الط

ذوو األرباعي األعلى هم الموهوبين وبلغ عددهم

 )64طالبة و  )43طالباو من األ سا العلمية واألدبية كما في جدول :)9
جدول  :9يبين توزيع عينة الموهوبين تبعا للتخصص الدراسي ونوعهم ونسبتهم للعدد الكلي
التخصةةةةةةةةةةةةةصات

عدد الموهةةةةةةوبات

النيرية

34

العلمية

30

المجةةةمةةةةةةةةةةوع

64

النسبة للعدد الكلي
53.13
46.87
%100

عدد الموهوبين
16
27
43
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ُحددت نسبة أعلى  ،%15وكانت درجة القطب هي أول درجة باألرباعي األعلى ،فكانت درجة القطب عنند الدرجنة الكلينة التني
تعار عن مجمنوع درجنات الطن

فني اختبنار القندرات المعرفينة المتعندد كونل  ،)20علمناو أا الدرجنة الكلينة هني  )27وكاننت

درجة القطب ختبار تحدز الحقائق  ،)5وكانت درجة القطب للدرجنة الكلينة  ،)6ودرجنة القطنب ختبنار الموايننات اللفيينة ،)6
والدرجننة الكليننة  ،)7ودرجننة القطننب ختبننار س سننل األعننداد  ،)3والدرجننة الكليننة  ،)5ودرجننة القطننب ختبننار بنننا المعنناد ت
الفرعنني  ،)3والدرجننة الكليننة  ،)5وبلغننت درجننة القطننب ختبننار التصنننيف الشننولي  ،)3والدرجننة الكليننة لننه  ،)4كمننا ياينه نا
الشول :)2

شك  :2يبين درجة الق ع عند ك اختبار فرعي ،باإلضافة للدرجة الكلية.

السؤال الخامس :ه تختلف القدرات المعرفية ل اب الجامعة كما يقيسها االختبار باختاف ك من النوع والتخصص والسنة
الدراسية؟
و د تم استخدا أسلو تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ) (MANOVAذز التصميم العاملي Multivariate )4×7×2
Manovaلدراسة تأثير كل من الجنا والتخصص الدراسي والسنة الدراسية في درجات أبعاد ا ختبار والدرجة الكلية له ،كما
تم حسا

مربب إيتا  Etaللتعرت إلى حجم التأثيرات أو نسبة التباين في درجات األبعاد المختلفة ل ختبار باإلضافة إلى الدرجة

الكلية التي تفسرها المتغيرات :الجنا ،والتخصص الدراسي ،والسنة الدراسية .ويوض الجدول  )11هب النتائ :
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جدول  :11نتائج تحلي التباين المتعدد عند دراسة تأثير النوع والتخصص والمستوى الدراسي ،في أبعاد اختبار القد ارت
المعرفية والدرجة الكلية ن= ()714
مصدر
التباين

النوع

التخصص

المستوى

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

تحدز

1.289

1

1.289

.802

مواينات

.467

1

.467

.255

.614

س سل

.013

1

.013

.008

.928

.000

معاد ت

.462

1

.462

.479

.489

.001

تصنيف

.224

1

.224

.219

.640

.000

رلي

8.169

1

8.169

1.047

.307

.002

تحدز

28.263

6

4.711

2.930

.008

.025

مواينات

69.252

6

11.542

6.293

.000

.052

س سل

9.276

6

1.546

.972

.443

.008

معاد ت

154.877

6

25.813

26.764

.000

.188

تصنيف

26.976

6

4.496

4.394

.000

.037

رلي

796.757

6

132.793

17.018

.000

.129

تحدز

7.541

7

1.077

.670

.698

.007

مواينات

29.645

7

4.235

2.309

.025

.023

س سل

17.905

7

2.558

1.607

.130

.016

معاد ت

22.012

7

3.145

3.260

.002

.032

تصنيف

17.208

7

2.458

2.403

.020

.024

رلي

119.159

7

17.023

2.182

.034

.022

المتغير التابع مجموع المربعات
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ي حظ من الجدول :)11


عد وجود فرو دالة إحصائية بالنسبة ألبعاد ا ختبار كافة ،إلى جانب الدرجة الكلية استناداو إلى متغير النوع ،لبا
فإا جميب معام ت إيتا بالنسبة للمتغير المستقل ،تفسر كمية صغير جداو من التباين الكلي في درجات المتغيرات
التابعة لبلك فإا تأثيرها غير دال إحصائياو.



وجود فرو دالة إحصائية بالنسبة ألبعاد ا ختبار تحدز الحقائق ،والمواينات اللفيية ،وبنا المعاد ت ،والتصنيف
الشولي) باإلضافة إلى الدرجة الكلية ،استناداو إلى متغير التخصص الدراسي ،وعند حسا

اختبار شيفيه (Schfeeh

لتحديد اتجا الفرو  ،تاين أا الفرو ات في اختبار تحدز الحقائق كانت لمصلحة الط

من تخصص الرياضيات

مقارنة مب الط

من تخصص التربية أز أا ط

تخصص الرياضيات يتمتعوا بقدرة أرار على استدعا المعلومات

ذات الع ة بمشولة أو مو ا ما ،وترتياها وتقديمها بصورة منطقية تسهم في إيجاد حل أو أرار لهبا التحدز أو المشولة

) .(peters et al, 2015, p.3وبالنسبة لبقية التخصصات ،فلم تكن هناك أية فرو  .وفي اختبار المواينات اللفيية
رانت الفرو لمصلحة الط

في كلية الحقو مقارنة بتخصصات العلو الزراعية ،والتربية ،واآلدا  ،و د يعزى ذلك

إلى أا دراسة تخصص الحقو يساعد الط


أظهر ط

على ا ستد ل اللغوز وإدراك الع ات القائمة بين المفردات.
في اختبار المواينات أز أا لديهم استد و

تخصص الرياضيات تفو او على نيرائهم من كلية اآلدا

استقرائياو ولفيياو عاماو ،و درات تحليلية ومعرفة مفرداتية ونمواو لغوياو ،ولديهم درة على إدراك الع ات بين المفردات.


تفو

الط

من تخصص الهندسة على كل الط

من تخصصات الحقو  ،والرياضيات ،والعلو الزراعية،

والتربية ،واآلدا  ،والحاسب) في اختبار بنا المعاد ت ،وهؤ

عن بقية التخصصات ،وكبلك تفو ط

الهندسة على ط

لديهم مهارات كمية عامة وبراعة عددية تميزهم

الط

الرياضيات والتربية في اختبار التصنيف الشولي،

وهبا األمر منطقي كوا المها والمشو ت التي تطرحها الانود الموونة لهبا ا ختبار عبارة عن رسومات وتصميمات وأشوال
هندسية كمايرات ،وهي تشبه المها التي يتعرض لها الط

بدراستهم للتخصص ،و د تميز ط

كلية الهندسة وتفو وا

أيضاو في أدائهم على اختبار القدرات المعرفية كول مقارنة مب تخصصات الرياضيات ،والعلو الزراعية ،والتربية،
واآلدا ).
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تفو ط

الرياضيات في أدائهم على اختبار القدرات المعرفية المتعدد كول ،مقارنة بالط

من تخصص اآلدا .

و د بلغت معام ت إيتا  )0.12 ،0.37 ،0.18 ،0.52 ،0.25على التوالي ،وهي تفسر كمية معقولة من التباين
المفسر لتأثير المتغير المستقل في المتغيرات التابعة.


وجود فرو ذات د لة إحصائية بالنسبة
مقارنة الط

في السنة األولى مب الط

وكانت الفرو ات لمصلحة الط

استناداو إلى متغير المستوى الدراسي ،فعند

ختبار بنا المعاد ت فق

في السنة الاانية والاالاة ،كانت هناك فرو لمصلحتهما مقارنة باألولى،

في السنة الاالاة عند مقارنتهم بالاانية ملحق  ،)4و د بلغت معام ت إيتا ،0.23

 )0.22 ،0.24 ،0.32على التوالي ،وهي تفسر كمية معقولة من التباين المفسر لتأثير المتغير المستقل في
المتغيرات التابعة .وتم حسا

اختبار التجانا لتباينات المجموعات المستقلة في المتغير التابب اختبار ليفين

Levene's Testلتساوز الخطأ في العينات) ملحق  ،)5وتاين أا المجموعات المستقلة متساوية في التباين في
المتغير التابب بأبعاد ا ختبار باإلضافة إلى الدرجة الكلية) وكانت جميب يم اختبار ليفين غير دالة إحصائياو.

خاصة واستنتاجات
يمون تلخيص الهدت الرئيسي للدراسة الحالية في إعداد اختبار القدرات المعرفية المتعدد  GCATوتقنينه ،للكشا عن
الط

الجامعيين الموهوبين في المملكة العربية السعودية ،وتوفير بع

ا ختبار ل ستخدا بفعالية في الكشا عن الموهوبين من الط

ت الابات والصد

د

له للتأرد من ص حية

في المرحلة الجاميية ،ومن أجل الوصول إلى هبا الهدت تم

إعداد ا ختبار وبنائه با ستعانة بعدد من الخا ار والمختصين ،وتمت دراسته من خ ل " مقابلته" بمجموعة من المحوات:
اختبار رافن والمعدل الترارمي للط
استخدا عدة طرائق لحسا

على أساس الع ة التي أثاتتها كاير من الدراسات بين البكا والتحصيل) .كما تم

الابات والصد استناداو إلى أدا عينة من الط

وفقاو لمتغيرات النوع والمستوى الدراسي والمعدل

الترارمي والتخصص .وأفضت المرحلة األولى من عملية التقنين إلى مؤشرات أولية تتعلق بتحديد م

مة الانود في كل اختبار

فرعي ل ختبار من حيث المعنى والصياغة للفئة المستهدفة من خ ل التطايق التجرياي على عينة استط عية بالتزامن مب
تحويم خا ار ومتخصصين بالتقويم والقياس والرياضيات ،ا ختبار ،ما دفب إلى ا نتقال للمرحلة الاانية ،وهي استخراا معام ت
الصعوبة ل ختبار وترتيب بنود ا ختبار وفقها ،وتم تحديد يمن ا ختبار األصلي من خ ل حسا
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استغر ه أسرع طالب وأبطأ ممن خضب ل ختبار .ومضت الدراسة دماو إلى المرحلة الاالاة التي استهدفت إعداد المحوات التي
استخدمت لحسا
 )2001بحسا
وذلك لحسا

الصد

المحوي الت يمي) ل ختبار ،وتمالت في :اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة البز ا النفيعي

صد ه وثباته على الايئة السعودية باإلضافة إلى درجات الط

التحصيلية متمالة بمعد تهم الترارمية،

الصد المحوي ل ختبار ،و د حقق ا ختبار نتيجة ذلك صد او محوياو جيداو.

أظهرت نتائ

التحليل العاملي ا ستكشافي

 )EFA Expletory Factor Analysisللموونات األساسية والتدوير

المتعامد باستخدا طريقة فاريموا  ،Varmixوجود خمسة عوامل تكوا ا ختبار هي  :تحدز الحقائق ،والمواينات اللفيية،
وس سل األعداد ،وبنا المعاد ت ،والتصنيف الشولي ،و د فسرت العوامل ما نساته  )%47.36من نسبة التباين الكلي ،و د
تويعت العوامل بوضو وبشول مرتفب على عواملها الخمسة ،وعند حسا
ا رتباط بين درجات الط

ا تسا الداخلي ل ختبار من خ ل إيجاد معام ت

على كل بند والدرجة الكلية للبعد البز تنتمي إليه ،ومن خ ل حسا

معام ت ا رتباط بين

الدرجة الكلية لكل اختبار فرعي مب الدرجة الكلية ل ختبار كول ،تاين أا ا ختبار د حقق في ك النوعين اتسا او عالياُ وأا
جميب بنود ا ختبار تتماشى مب الهدت العا للبعد المووا له .وحقق ا ختبار مؤشرات تمييزية مرتفعة عند مقارنة أدا ذوز
األدا المتميز والمنخف

به.

وأسفرت نتائ الدراسة عن ظهور د
أسفرت عن ظهور د

ت مرتفعة لابات ا ختبار بطريقة اإلعادة استقرار الدرجات عار الزمن) ،كما

ت مرتفعة أيضاو لابات ا ختبار بطريقة كودر ريتشاردسوا  ،)20 Kuder-Richardsonوطريقة

التجزئة النصفية بمعادل سايرماا براوا  .Spearman -Brownواإلج ار األخير البز استخد في دراسة صد

اختبار

القدرات المعرفية المتعدد ،تمال بتحديد درجة القطب  CUT POINTوالتي يمون في ضوئها تفسير الدرجات وتحديد الط
الموهوبين في كل بعد ،و د ُحددت نسبة أعلى  ،%15وكانت درجة القطب هي أول درجة باألرباعي األعلى ،فكانت درجة القطب
عند الدرجة الكلية التي تعار عن مجموع درجات الط

في اختبار القدرات المعرفية المتعدد كول  :)20تحدز الحقائق ،)5

والمواينات اللفيية  ،)6وس سل األعداد وبنا المعاد ت والتصنيف الشولي  .)3واستناداو إلى النتائ السابقة بمجموعها يمون
القول :إا المؤشرات السيوو مترية التي أمون توفيرها للصورة السعودية المقترحة ختبار القدرات المعرفية المتعدد للط
سو ن إلى حد كاير ن ترشي هب الصورة ل ستخدا في تحديد الط
الجامعيين ّ )GCAT
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والجامعات األخرى من مجلا التعاوا الخليجي لتلاية أغراض الكشا أو األغراض البحاية ،وذلك لكونه يتمتب بمزايا تتمال
بقدرته التشخيصية ،فا ختبار يزود باروفيل تشخيصي صفحة نفسية) يمون من خ ل معرفة نقاط القوة والضعا في مصادر
رل طالب :المعرفية اللفيية والرياضية الموانية إلى جانب تحدز الحقائق.
وأسفرت نتائ

الدراسة عن عد وجود فرو

والموانية) وهبا منطقي ،فك

بين الجنسين في القدرات المعرفية العامة أو الفرعية اللفيية والكمية

الجنسين يتعرض للمعارت والخارات والمعلومات ذاتها ،وتشير الدراسات إلى أا الفرو بين

الجنسين في البكا تتضا ل مب التقد بالعمر وتجاوي الطفولة & Steinmayr & Spinath, 2009, p.737 ; Impra
) ،)Plak, 1998بالمقابل كانت هناك فرو ات استناداو إلى متغير التخصص الدراسي في اختبار تحدز الحقائق لمصلحة
الط

من تخصص الرياضيات مقارنة بالط

من تخصص تربية ،وبالنسبة لبقية التخصصات لم تكن هناك أية فرو ،

وفي اختبار المواينات اللفيية كانت الفرو لمصلحة الط
واآلدا  ،حين تمت المقارنة بين ط
اآلدا  ،وبالنسبة
الط

في كلية الحقو مقارنة بتخصصات العلو الزراعية ،والتربية،

تخصص الرياضيات ،كاا أداؤهم على اختبار المواينات أفضل من ط

كلية

ختبار س سل األعداد ،فلم تكن هناك أية فرو بين التخصصات ،وفي اختبار بنا المعاد ت تفو

من تخصص الهندسة على نيرائهم من تخصصات الحقو  ،والرياضيات ،والزراعة ،والتربية ،واآلدا  ،والحاسب ،وهبا

سو كوا المها التي يقيسها ا ختبار تشبه تلك التي يدرسونها بالجامعة ،وكانت هناك فرو بين ط
منطقي وم ّ

تخصص

الهندسة مقارنة بالرياضيات والتربية في اختبار التصنيف الشولي لمصلحة الهندسة ،وأخي اور بالنسبة للدرجة الكلية للمقياس ،فقد
رانت الفرو لمصلحة ط

الهندسة مقارنة بتخصصات الرياضيات ،والعلو الزراعية ،والتربية ،واآلدا  ،ولمصلحة تخصص

الرياضيات مقارنة باآلدا  ،وأخي اور بينت النتائ وجود فرو ذات د لة إحصائية بالنسبة ختبار بنا المعاد ت فق استناداو
إلى متغير المستوى الدراسي ،بين ط

السنة األولى وط

والاالاة عند مقارنتهما باألولى ،وكانت الفرو ات لمصلحة ط

السنتين :الاانية والاالاة ،وكانت هناك فرو لمصلحة الاانية
السنة الاالاة عند مقارنتهم بالاانية.
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التوصيات
توصنني الد ارسننة بننإج ار مزينند مننن الد ارسننات التنني تسننتهدت إج ن ار تقنننين ل ختبننار علننى جميننب الجامعننات السننعودية األخننرى
للحصول على عينة تقنين شاملة ،كما توصي بإج ار دراسات بحاية معمقة للكشا عن فعاليتنه بانتقنا الموهنوبين الجنامعيين فني
المملكة ،بهدت رعايتهم وتزويدهم بارام إثرائية متقدمة ،وا ستفادة من طا اتهم و دراتهم وا ستامار فيها.

المصادر والمراجع
أوال :المصادر باللغة العربية
 .1الجغيماا ،عاد هللا وعاد المجيد ،أسامة  .)2008إعداد وتقنين ائمة الخصائص السلوكية لألطفنال الموهنوبين السنعوديين
من  6-3سنوات ،الجميية السعودية للعلو النفسية في جامعة الملك سعود.48-11 ،)1 30 ،
 .2دليل فصول الموهوبين بمدارس التعليم العا  .)2016اإلدارة العامة للموهوبين ،الرياض ،السعودية ،وكالة الو ايرة للتعليم.
 .3الدها  ،مشارز  .)2013تطوير وبنا مقيناس الخصنائص السنلوكية للكشنا عنن األطفنال الموهنوبين فني الصنفوت األولينة
بالمرحلة ا بتدائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك فيصل ،المملكة العربية السعودية.
 .4عاود ،يسرى  .)2017بع

الد

ت السيوو مترية للصورة السعودية ختبار  SAGES_2للكشا عن الموهوبين في

المرحلة ا بتدائية والمتوسطة ،مجلة أماراباك152-133 .)27 8 ،
 .5عاننود ،يسننرى والمصننمودز ،سننليم  .)2014بنننا وتقنننين مقينناس الخصننائص السننلوكية للتعننرت علننى الط ن

الموهننوبين

بجامعة الملك فيصل ،مجلة جامعة طيبة للعلو التربوية.89-70 ،)1 9 ،
 .6عاننود ،يسننرى شننقروا ،غننايز المصننمودز ،سننليم وأمننين ،عانند الناصننر وشننها  ،ارمنني  .)2013تقنننين وتطننوير بطاريننة
للكشا عن الموهوبين في الرياضيات في ريناض األطفنال والصنا األول فني محافينة األحسنا  ،مجلنة كلينة جامعنة الفينو ،
.)13
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الموهوبين في المرحلة ا بتدائية منن وجهنة نينر التربنويين فني

 معو ات رعاية الط.)2011  منصور عاد هللا، الفيصل.7
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Abstract
This study aimed to standardize and develop the multiple cognitive abilities tests of the gifted students in the
university and to study its psychometric characteristics. To achieve the goal, the test was applied to a sample of 714
students; (male =264) and (female= 450); they were drawn from some theoretical and applied colleges, age ranged
between 18-25 years. The results showed that the test had a strong factor analysis structure, with all items under the
component factors; the test showed high consistency coefficients ranging from (0.69 to 0.89). The results also
showed that the test achieved high correlation coefficients with Raven’s test ranged between (0.55-0.94); and the
cumulative rates of students ranged between (0.56-0.77). The results also revealed high Kuder-Richardson
coefficient ranged between (0.83-0.61(, spearman – Brown coefficient ranged between )0.83-0.61), and high testretest coefficient. A cut-point to identify gifted students was defined. Finally, the results revealed that there were no
significant differences between male and female student on test, where there were differences according to student's
specialization to the favor of scientific field, and according to the student's academic level to the favor of the high
classes.
Keywords: Gifted, Test standardization, Multi cognitive abilities test, University.
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