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 الفصل األول 
 موضوع البحث ومنهجه
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 2 مقدمة

 3 البحث شكلةأواًل: م

 4 ثانيًا: أهمية البحث

 5 ثالثًا: أهداف البحث
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 9 والتعريفات اإلجرائيةثامنًا: مصطلحات البحث 



   فهارس البحث
 

 
 ب

 الصفحة العنوان
 الفصل الثاني 
 دراسات سابقة
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 33 مقدمة

 33 الدراسات العربية -أواًل 

 19 الدراسات األجنبية -ثانيًا 

لسـابقة ومـا تتميـه بـه أوجه الشبه واالختالف بـين الدراسـة الحاليـة والدراسـات ا -ثالثًا 
 46 هذه الدراسة

  الفصل الثالث
 نظريات الذكاء المتعلقة  برائز القدرات المعرفية
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 49 مقدمة:

 Vernon: 52نظرية فرنون أواًل: 
 Cattell & Horn: 54: نظرية كاتل وهورن ثانياً 

 54 نظرية كاتل -3

 55 اختالف كاتل عن هيب:

 55 نظرية هورن: -2

 59 المتبلور:أوجه التشابه واالختالف بين الذكاء السائل والذكاء  -
 63 تعليق

 63 هورن بين النظريات العاملية األخرى: –مكانة نظرية كاتل -

 63 واالختالف( الشبه)نقاط  هورن –نظرية كاتل  -
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 Carroll : 64نظرية كارول  -ثالثًا 

 CHC: 66كارول"  –هورن  –نظرية " كاتل  -رابعًا 

 الفصل الرابع 
 الكنديوصف رائز القدرات المعرفية 

07 

 53 مقدمة:

 53 أواًل: مراحل تطور رائه القدرات المعرفية:

 56 اإلجراءات المستخدمة الختيار المثال النموذج

 55 ثانيًا: طبيعة رائه القدرات المعرفية الكندي وأهدافه :

 58 ثالثًا: بنية الرائه

 83 رابعًا: هدف الرائه:

 83 :(H)( إلى Aخامسًا: المستويات من )

 86 :البطارية اللفظية

 85 البطارية الكمية:

 88 :غير اللفظيةالبطارية 

 99 النتيجة اإلجمالية )المركبة(:

 99 سادسًا: اختيار مستوى الرائه المناسب:
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 92 ثامنًا: تعليمات تطبيق الرائه:
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 الصفحة العنوان
 92 ترتيبات الرائه:

 92 المواد

 94 تاسعًا: إعداد برنامج الروه:

 95 ما بعد الرائه:

 96 عاشرًا: تصحيح الرائه:

 98 النقاط التي يجب تذكرها عند استخدام رائه القدرات المعرفية:

 A- H: 98دراسات حالة للبطارية متعددة المستويات من 

 99 نتائج الصدفة: -3المجموعة

 399 عدد كبير من األسئلة المحذوفة -2المجموعة 

أو معظمهــــا مجــــاب عليهــــا وال توجــــد –كــــل األســــئلة  -3المجموعــــة 
 393 نتائج صدفة.

 394 : النماذج الثابتة للنتائج المرتفعة جدًا.3البروفيل

 395 : كل النتائج فوق المعدل.2البروفيل 

 398 للمعدل. : نتيجتين فوق المعدل ونتيجة مساوية3البروفيل 

 339 : نتيجة فوق المعدل ونتيجتان مساويتان للمعدل.4البروفيل

 333 : كل النتائج مساوية للمعدل.5البروفيل 

 334 : نتيجتين مساويتين للمعدل ونتيجة أقل من المعدل. 6البروفيل

 335 : نتيجة مساوية للمعدل ونتيجتين أقل من المعدل.5البروفيل 
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 الصفحة العنوان
 339 قليلة جدًا. النتائج أقل من المعدل أو: كل 8البروفيل

 323 : النماذج غير الثابتة والمتطرفة من النتائج.9البروفيل 

 326 : النماذج الثابتة لنتائج الموهوبين. 39البروفيل

 328 : النماذج غير الثابتة لنتائج الموهوبين.33البروفيل

 339 اختبار القدرات المعرفية الكندي:بعض النقاط الواجب تذكرها عند تأويل النتائج في 

 الفصل الخامس 
 إجراءات الدراسة الميدانية
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 333 مقدمة:

 333 أواًل: الدراسة االستطالعية األولى:

 334 ( تعديل البنود:3

 335 ( تعديل مفتاح التصحيح بسبب تعديل بعض البنود:2

 335 ضبطها وتالفيها: ( تقصي الصعوبات التي قد تنشأ أثناء الروه حتى يتم3

 338 ثانيًا : الدراسة السيكومترية لرائه القدرات المعرفية:

 338 دراسة الصدق : -

 343 دراسة الثبات: -

جراءات التعيير: -ثالثاً   345 الدراسة األساسية وا 

 345 المجتمع األصلي للبحث: -أ

 346 عينة تعيير رائه القدرات المعرفية: -ب
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 و

 الصفحة العنوان
 345 العينة:طريقة سحب  -ج

 345 إجراءات تطبيق الرائه على عينة التعيير: -د

 349 تصحيح اإلجابات: -هـ

 349 استخراج المعايير: -و

 الفصل السادس 
 نتائج البحث ومناقشتها

157 

 353 مقدمة :

 352 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: -أوالً 

 359 الجنسين :مناقشة نتائج الفرضية األولى الفروق بين 

 383 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:

 233 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

 233 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:

 245 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

 248 رابعًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:

 249 الرابعة:مناقشة نتائج الفرضية 

 253 إجمال نتائج البحث:

 253 مقترحات البحث:

 155 ملخص البحث باللغة العربية



   فهارس البحث
 

 
 ز

 الصفحة العنوان
 160 مراجع البحث

 268 المراجع العربية -أواًل 

 253 المراجع األجنبية -ثانيًا 

 104 مالحق البحث
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 فهرس الجداول

 

 الصفحة العنوان
( Aالمعرفية الكندي لكل مستوى مـن المسـتويات مـن )( بنية رائه القدرات 3الجدول )

 .(H)إلى 
85 

ـــى أســـاس تقـــدير مســـتوى النمـــو  H&G( مســـتويات الرائـــه2الجـــدول ) لكـــل صـــف عل
 99 المعرفي للطالب:

 92 ( نتائج رائه القدرات المعرفية الكندي3الجدول )
 95 ( جدول الروه4الجدول )
 95 وتوهيعاتها( الدرجات المعيارية السابقة 5الجدول )
 99 ( يعرض مثالين عن نتائج الصدفة6الجدول )
 399 (T.M)( المثال األول لبروفيل الطالب 5الجدول )
 393 (M.B)( المثال األول لبروفيل الطالب 8الجدول )
 K.D).) 392( المثال الثاني لبروفيل الطالب9الجدول )
 S.B):) 393( المثال الثالث لبروفيل الطالب39الجدول )
 R.E): 394((و)J.W( المثال األول والثاني لبروفيل الطالبان 33الجدول )
( J.F( و)B.G)( المثـــــال األول والثـــــاني والثالـــــث لبـــــروفيالت الطـــــالب32الجـــــدول )

 396 (A.Sو)

 F.D): 398(( و)P.Tمثالين لبروفيل الطالبان (33)الجدول 
 T.R) 333(( و)S.P( مثالين لبروفيل الطالبان34الجدول )
 333 (J.M)( مثال لبروفيل الطالب 35الجدول )
 335 (C.O)( وT.Mمثالين لبروفيل الطالبان ) (36)الجدول 
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 الصفحة العنوان
 338 (K.S)مثال لبروفيل الطالب  (35)الجدول 
 329 (C.F)مثال لبروفيل الطالب  (38الجدول )
 322 (S.L)( مثال لبروفيل الطالب39الجدول )
 323 (M.C)الطالب( مثال لبروفيل 29الجدول )
 326 ( النماذج الثابتة لنتائج الموهوبين23الجدول )
 328 ليوضح نماذج النتائج غير الثابتة( يستخدم معايير العمر 22الجدول )
 329 ( مثال آخر عن النتائج غير الثابتة23الجدول )
 334 العينة االستطالعية وعدد أفرادها( خصائص 24الجدول  )
 339 خصائص هذه العينة( 25)الجدول 
 339 واختبار رافن Ccat( معامالت االرتباط بين درجات الطالب على 26الجدول )

 349 ( خصائص هذه العينة25لجدول )ا
واختبــار أوتــيس  Ccat( معــامالت االرتبــاط بــين درجــات الطــالب علــى 28الجــدول )

 لينون
349 

واختبــار القــدرة  Ccat( معــامالت االرتبــاط بــين درجــات الطــالب علــى 29الجــدول )
 343 العقلية العامة

ــدنيا علــى ( الداللــة اإلحصــائية للفــروق بــين متوســطي الفئتــين ا39الجــدول ) لعليــا وال
 الدرجة الكلية

342 

 343 ( عينة الثبات باإلعادة33الجدول )
البطاريـــات باإلعـــادة لكـــل مـــن االختبـــارات الفرعيـــة و ( معـــامالت الثبـــات 32الجـــدول )

 الثالث وللدرجة الكلية
343 

 344 ة التجهئة النصفية وألفا كرونباخ( معامل الثبات بطريق33الجدول )
 345 عدد الكلي ألفراد المجتمع األصلي( ال34الجدول )
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 الصفحة العنوان
 346 أفراد العينة األساسية حسب الجنس( توهع 35الجدول )
العــدد الكلــي للمجتمــع األصــلية والعينــة فــي المــدارس العامــة ومــدراس  (36)الجــدول 

 المتفوقين ومدارس المتميهين
346 

الجنســـين بالنســـبة للعينـــة ككـــل: نتـــائج اختبـــار ت لداللـــة  بـــينالفـــروق  (35) الجـــدول
 الفروق بين المتوسطات

352 

 353 الثالث الثانوي لصفلبالنسبة الجنسين   بين( الفروق 38الجدول )
 355 الثالث الثانوي العلمي لصفل الجنسين بالنسبة بين( الفروق 39الجدول )
 355 الثالث الثانوي األدبي لصفل الجنسين بالنسبة بين( الفروق 49) الجدول

 359 الثالث الثانوي المتفوقين لصفلالجنسين بالنسبة  بين( الفروق 43الجدول )
 363 الثالث الثانوي للمتميهين لصفلالجنسين بالنسبة  بين( الفروق 42الجدول )
 363 لصف الثاني الثانويل( الفروق عند الجنسين بالنسبة 43الجدول )
 365 انوي العلميالثاني الثلصف لالجنسين بالنسبة  بين( الفروق 44الجدول )
 365 لصف الثاني الثانوي األدبيلالجنسين بالنسبة  بين( الفروق 45الجدول )
 368 لصف الثاني الثانوي للمتفوقينل الجنسين بالنسبة بين( الفروق 46الجدول )
 359 لصف الثاني الثانوي للمتميهينلالجنسين بالنسبة  بين( الفروق 45الجدول )
 352 لصف األول الثانوي ككللنسبة الجنسين بال بين( الفروق 48الجدول )
 354 لصف األول الثانوي العاملبة الجنسين بالنس بين( الفروق 49الجدول )
 356 طلبة األول الثانوي المتفوقينل الجنسين بالنسبة بين( الفروق 59الجدول )
 355 طلبة األول الثانوي المتميهينلالجنسين بالنسبة  بين( الفروق 53الجدول )
ــــين التخصصــــات بالنســــبة 52الجــــدول ) ــــروق ب ــــرادأل( الف ــــة ككــــل: اإلحصــــاء  ف العين
 383 الوصفي
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 الصفحة العنوان
(  قــيم ف بالنســبة إلــى االختبــارات الفرعيــة والبطاريــات الــثالث والدرجــة 53) الجــدول
 -ANOVAالكلية 

383 

 386 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات54الجدول )
طلبـــة األول الثـــانوي: اإلحصــــاء ل( الفـــروق بـــين التخصصـــات بالنســـبة 55الجـــدول )
 الوصفي

388 

( قــيم ف بالنســبة إلــى االختبــارات الفرعيــة والبطاريــات الــثالث والدرجــة 56الجــدول )
 -ANOVA-الكلية

399 

 392 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات55) الجدول
طلبـــة الثـــاني الثـــانوي: اإلحصـــاء ل( الفـــروق بـــين التخصصـــات بالنســـبة 58الجـــدول )
 الوصفي

394 

( قــيم ف بالنســبة إلــى االختبــارات الفرعيــة والبطاريــات الــثالث والدرجــة 59الجــدول )
 ANOVA-- 395الكلية 

 399 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات69الجدول )
اإلحصـــاء طلبـــة الثالـــث الثـــانوي: ل( الفـــروق بـــين التخصصـــات بالنســـبة 63الجـــدول )
 293 الوصفي

ختبــارات الفرعيــة والبطاريــات الــثالث والدرجــة لال( يبــين قــيم ف بالنســبة 62الجــدول )
 --ANOVAالكلية 

296 

 298 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات63الجدول )
 233 العينة ككل: اإلحصاء الوصفي فرادأل( الفروق بين الصفوف بالنسبة 64الجدول )
الختبـارات الفرعيـة والبطاريـات الـثالث والدرجـة الكليـة ل ( قيم ف بالنسـبة65الجدول )

ANOVA-- 
235 

 235 ( اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات66الجدول )



   فهارس البحث
 

 
 ل

 الصفحة العنوان
العـــــادي: اإلحصـــــاء طلبـــــة التعلـــــيم ل( الفـــــروق بـــــين الصـــــفوف بالنســـــبة 65الجـــــدول )
 الوصفي

223 

الختبـارات الفرعيـة والبطاريـات الـثالث والدرجـة الكليـة ل( قيم ف بالنسـبة 68الجدول )
ANOVA-- 223 

 226 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات69الجدول )
المتفـــــوقين: اإلحصـــــاء ( الفـــــروق بـــــين الصـــــفوف بالنســــبة إلـــــى الطلبـــــة 59الجــــدول )
 الوصفي

239 

ختبــارات الفرعيــة والبطاريــات الــثالث والدرجــة لال( يبــين قــيم ف بالنســبة 53الجــدول )
 --ANOVAالكلية 

232 

 235 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات52الجدول )
 238 المتميهين: اإلحصاء الوصفيلطلبة ل( الفروق بين الصفوف بالنسبة 53الجدول )
( قــيم ف بالنســبة إلــى االختبــارات الفرعيــة والبطاريــات الــثالث والدرجــة 54) الجــدول
 --ANOVAالكلية 

249 

 243 ( نتائج اختبار المقارنات المتعددة شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات55الجدول )
 248 التحصيل الدراسيلدرجة الكلية مع ( معامالت ارتباط ا56الجدول )
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 فهرس المالحق

 

 الصفحة العنوان
 259 ( أسماء الثانويات التي تم سحب العينة منها3الملحق )
( قائمــــــة بأســــــماء محكمــــــين اللزــــــة العربيــــــة واإلنكليهيــــــة واالختصاصــــــين 2الملحــــــق )
 النفسيين:

289 

( معامالت االرتباط بين االختبارات الفرعية لرائه القـدرات المعرفيـة روائـه 3الملحق )
 Tests of Achievement and Proficiency) (TAP)) 283اإلنجاه والقدرة 

 285 ( اختبار القدرات المعرفية الكندي4الملحق )
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 الفصل األول
 موضوع البحث ومنهجه

 مقدمة:

فـي ظـل التزيـرات السـريعة التـي يشـهدها واالجتماعيـة بات من المحتم على النظم التعليميـة 
ولتحقيـق  المجتمـعمواجهة تحديات المستقبل والعمل على تنمية كافة الطاقات البشرية في  العصر

فـاق آوالبحـث عـن  ةالتزيرات والتطورات في البيئة التعليميةهذه التنمية البد من إحداث العديد من 
 رســم الطريــق تسـاهم فــيمــن خــالل االهتمـام باالختبــارات التــي  وذلــ  جديـدة لعمليــة الــتعلم والتعلـيم

 الصحيح للتطور والنمو.

أن البيئة التعليمية )المدرسة( تعتمد بصورة أساسـية علـى القـدرات المعرفيـة فـي تحقيـق  بماو 
التي تقيس هـذه القـدرات علـى المسـتوى الفـردي  عتمد بشكل أساسي على االختباراتطور وتهذا الت

أال  ورفع سوية صدقها وثباتها لتحقيق األغـراض المرجـوة منهـا تطويرها كان البد منالجماعي  وأ
وهـــي الكشـــف عـــن جوانـــب القـــوة والضـــعف لـــدى الطالـــب بشـــكلت يســـاعد فـــي تطـــوير اســـتراتيجيات 

هة وتعــرف مــدى وجــود صــعوبات تعليميــة ومعرفــة أنواعهــا ومــدى شــيوعهاة ومــن ثــم التعلـيم وأســاليب
عداد إمكانية   البرامج العالجية الخاصة.تصميم وا 

 ةوبعــــض الطــــالب يطــــورون المهــــارات المعرفيــــة لــــديهم بصــــورة أســــرع بكثيــــر مــــن نظــــائرهم
فهم ال يتعلمـون بـنفس الطريقـة  ةوآخرون أبطأ بكثير ةوبعضهم األخر بنفس معدل معظم نظائرهم

دراكنــا لوجودهــا إال  ةوبــنفس المســتوى والظــروف والشــروط وعلــى الــرغم مــن وجــود هــذه الفروقــات وا 
 (.3ص ة1997ةأننا نسمح ألنفسنا بالتزاضي عن وجودها في حدود معينة )عبد الزفار

التالميــذ  وممــا الشــ  فيــه أنــه كلمــا هادت معرفــة المــدقرس بهــذه الفــروق ســهل عليــه تــدريب 
 (.2ص ة1985ةتحقيق األغراض التربوية المختلفة )محمود ووتوجيههم نح

واستنادًا إلى مـا سـبق ذكـره يسـعى البحـث الحـالي إلـى تهويـد القـائمين علـى العمليـة التربويـة 
والمرشدين بأداة يمكن أن تحقق األغراض التي سبق ذكرهاة أال وهي رائه القدرات المعرفيةة ومن 

 هذا النوع من األدوات في مجتمعنا. من محاولة متواضعة لسد شيء من النقص  يمثل وثم فه
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 البحث: مشكلةأواًل: 

شــزلت مســألة الفــروق فـــي القــدرات المعرفيــة حيـــهًا كبيــرًا مــن اهتمـــام العلمــاء والعــاملين فـــي 
مـن المجال النفسي. ونتج عن هذا االهتمام وجود العديد من الدراسات التي تناولت جوانب عديدة 

الذكاء والفروق المعرفيةة والسؤال الذي يطرح نفسه هل من عالقة بـين الـذكاء والقـدرات المعرفيـة  
هــــل امــــتال  الفــــرد لقــــدرات معرفيــــة معينــــة تجعلــــه أكثــــر قــــدرة علــــى االســــتنتاج والتــــذكر ومعالجــــة 

فــــي الحقيقــــة هنــــا  عالقــــة وثيقــــة بــــين الــــذكاء والقــــدرات المعرفيــــة. وقــــد توصــــل  ة والمعلومــــات
ة أوالهمــــا أن الوظــــائف ( إلــــى اثنــــين مــــن النتــــائجة يــــرى أن هنــــا  مايســــوغهماLoc.citت)ريزيــــج

المعرفيــة مجــال مهــم فــي الشخصــيةة ويجــب أن نهــتم بــه بحــد ذاتــهة وثانيهمــا خاصــة بتــوفير أدلــة 
  (.328ة ص2933على أن هنا  تفاعاًل هامًا بين المتزيرات المعرفية وغير المعرفية)رحمةة 

 Canadian cognitive abilities test  الكنــدي القــدرات المعرفيــةيعــد اختبــار و 
 Robert l. Thorndike)روبـرت )ل( ثورنـداي  )( المعـد مـن قبـل: ccat) بــ المعـروف اختصـاراً 

ليهابيـث )ب( هـاغن  ( أحـد اختبـارات القـدرات 2010-2009( لعـام )(Elizabeth P.Hagenوا 
قـــدرات الطـــالب المعرفيـــة فـــي ثـــالث ل ةمســـتويات عامـــةالتـــي تمكننـــا مـــن تحديـــد  ةالمعرفيـــة الهامـــة

كمـا  ةال يتطلـب مهـارات عمليـة معقـدة ةأداة تقيـيم موثوقـة وفهـ غيـر لفظيـةوكميـة  لفظية ةمجاالت
وتتضـــمن الدراســـة  ةممـــا يســـاعدنا فـــي تطبيقـــه علـــى فئـــات مختلفـــة ةأنـــه غيـــر متـــأثر بثقافـــة معينـــة

لــدى الطلبــة )المتميــهين والمتفــوقين والعــاديين(  عــن الفــروق فــي القــدرات المعرفيــةالكشــف الحاليــة 
ومدى إمكانية  ةلمعرفة مدى فائدة االختبار في تهويد وصف لمصادر المعرفة لدى الطالب للتعلم
والتركيـــه علـــى  ةاســـتخدامه فـــي الكشـــف عـــن صـــعوبات الـــتعلم التـــي تواجـــه الطـــالب فـــي المـــدارس

كمـا تتضـمن الدراسـة  المجاالت األضـعف. يفالمجاالت القوية لدى الطالب في التعلم والتعويض 
 .معرفة الفروق في متوسط درجات األفراد تبعًا لمتزير الجنس والصف

يحقـق إنجـاهات بمسـتويات عاليـة فـي ف ةتعلمللـفقد يكون لدى الطالب مهارات معرفية عامة  
هــؤالء  لكــن مثــل ةوأحيانــًا بعــض المعلمــين يصــنفون هــؤالء الطــالب ةلكنــه ال يســتخدمها ةالمدرســة

أحـد أهـداف إعطـاء اختبـار القـدرات المعرفيـة العامــة مـع العلـم أن  ةالطـالب ال يـتم تصـنيفهم دائمـاً 
وهكـــذا يمكـــن تقـــديم التـــدخل المناســـب لتقـــديم المســـاعدة لهـــم  ةتصـــنيف مثـــل هـــؤالء الطـــالب وهـــ

 وتهويدهم بالبرامج اإلرشادية الخاصة.
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الطفـل  تقـدرا ونمـخـذ بعـين االعتبـار معـدل تهتم المدرسة الحديثة بالتعلم المعرفي الـذي يأو 
المعرفيــة وخبراتــه وقــوة وتنظــيم مصــادره المعرفيــة التــي تســاعده فــي الــتعلم وحــل المشــكالت داخــل 
ــــنفس  المدرســــة وخارجهــــاة باإلضــــافة إلــــى اســــتراتيجيات المعالجــــة التــــي هــــي فــــي نظــــر علمــــاء ال

 وأالتـي يحققهـا الفـرد علـى اختبـار مـا للـذكاء  ةالدرج وأالمعرفيين أكثر أهمية من ناتج االستجابة 
 (.1ة ص 1995الهياتة ) العقلية تالقدرا

وفي ضوء ما تقدم ونظرًا إلى الحاجة الماسة في مجتمعنا إلى هذا النـوع مـن األبحـاث فقـد  
تم اختيار رائه القدرات المعرفية الكندي إلعدادهة بحيـث يتصـف بمؤشـرات صـدق وثبـات مناسـبةة 

ًا بمعايير عمرية وصفيةة تجعله صالحًا لالسـتخدام فـي البيئـة السـوريةة وتتـيح تحقيـق ويكون مهود
بتعرف  داللرة الفرفو  وبـذل  يتحـدد موضـوع البحـث  ةاألغراض العديدة المرجوة منه ومـن البحـث

الطلبرة المتميرني   بري ( ccatفي القدفات المعففية باستخدام اختباف القدفات المعففيرة الكنرد)  
 ي  والعاديي  في محافظة حمص.والمتفوق

 أهمية البحث:ثانيًا: 

 :التوصل إليها تأتي أهمية البحث من أهمية النتائج التي يمكن

ـــة باســـتخدام  (3 القـــدرات  رائـــهيســـاعد البحـــث فـــي الكشـــف عـــن الفـــروق فـــي القـــدرات المعرفي
لـدى  ةغيـر اللفظيـة والكميـة و اللفظيـةالمعرفية الكندي من خـالل قيـاس القـدرات المعرفيـة 

 الطالب المتميهين والمتفوقين والعاديين.عينة من 
اســـتخدم االختبـــار فـــي مجـــاالت متنوعـــة كالتشـــخيص والتقـــويم واالنتقـــاءة ممـــا يجعلـــه أداة  (2

فعالـة لتثمـين وتحديــد مسـتوى النمـو المعرفــي للتالميـذة وهــذا مـا أكدتـه كثيــر مـن الدراســات 
 السابقة.

فقــد يحصــل بعــض الطــالب  ةصــعوبات الــتعلمتــوفير أداة تكشــف عــن يســاهم البحــث فــي  (3
بينمــا يتمتعــون بقــدرات عقليــة مرتفعــة تمكــنهم مــن  ةعلــى درجــات منخفضــة فــي التحصــيل

وبذل  نوفر أداة تساهم في الكشف عن الفروقات المعرفية  ةالحصول على درجات أفضل
 .والقدرات الحقيقية للطالب المتميهين والمتفوقين والعاديين

غيــر  والكميــة و اللفظيــةثالث درجــات منفصــلة تزطيهــا بطارياتــه الــثالث إن الرائــه يــهود بــ (4
ة والدرجــة الكليــة ممــا يفســح المجــال أمــام المهتمــين والقــائمين علــى عمليــة الــروه اللفظيــة



 موضوع البحث ومنهجه  الفصل األول
 

 
5 

 طالـــبللحصـــول علـــى بـــروفيالت تبـــين نقـــاط وجوانـــب القـــوة والضـــعف فـــي مصـــادر كـــل 
 المعرفية.

وعامــة  خاصــةالقــدرة علــى قيــاس مهــارات معرفيــة يتمتــع ب راختبــا ألنــه تنبــع أهميــة البحــث (5
تصـــنيف  ةمفـــاهيم كميـــة مفـــاهيم ارتباطيـــة ةلفظيـــة مفـــردات لفظـــي)تفكيـــر  ةبكـــل أقســـامها

 المصفوفات(. األشكال
 2010-2009أخيرًاة فإنه لم يسبق أن استخدم الرائه بصورته الحالية المعدلة الصادرة عام  (6

وبهـذا يكـون البحـث الحـالي أول دراســة  ةوهـي كنـدايـر فيهـا فـي أي دولـة سـوى الدولـة التـي ع  
الخامسـة  مع العلـم أنـه تـم تعييـر الصـورة األمريكيـة)في حدود علم الباحثة( ةللرائه خارج كندا

 .من قبل الباحثة يسرى عبود في سورية CogAt 1993-1997 للرائه

يـة العربيـة ولعل ما يصب فـي مصـلحة هـذه الدراسـة ويؤكـد أهميتهـا أننـا نعـاني فـي الجمهور 
الســورية مــن نقــص فــي االختبــارات النفســية المقننــة خاصــة االختبــارات المعرفيــةة وأن تــوفير أداة 
قيـاس جمعيــة ومقننــة وســهلة االســتعمال نســبيًا ال بــد مـن أن يســهم فــي عمليــة االنتقــال إلــى مرحلــة 

صــورة فعالــة فــي جديــدة متقدمــةة وهــي مرحلــة اإلفــادة مــن المقــاييس النفســية الحديثــةة واســتخدامها ب
 سورية.

 أهدا  البحث:ثالثًا: 

علـــى الرائــه بــين طلبـــة  الطــالبيتركــه الهــدف الرئيســي للبحـــث فــي بيــان الفـــروق فــي أداء 
ــــهينمــــدارس  ــــوقين والعــــاديين المتمي ــــة  ةوالمتف ــــة متعــــددة المســــتويات لتناســــب البيئ ــــر البطاري وتعيي

السوريةة ومعاييرهاة وطريقة إدارتها وحساب نتائجهاة ومفاتيح التصحيحة وغير ذلـ  مـن المسـائل 
 ويتفرع هذا الهدف الرئيس إلى األهداف الفرعية التالية: ةالتي تضمن تطبيقًا واستخدامًا موثوقين

 .إلى اللزة العربية الرائهترجمة  (3
واستخراج  ةوكيفية تطبيقه ةوأبعاده ةومنطلقاته ةمن حيث بنائه ةللرائهتقديم وصف شامل  (2

 نتائجه.
 تعديل البنود بما يتناسب مع شروط البيئة المحلية. (3
 للتأكد من صدقه وثباته على المجتمع السوري. للرائهالدراسة السيكومترية  (4
 البحث تبعًا لمتزيراته.دراسة الفروق في القدرات المعرفية لدى أفراد عينة  (5
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وجــود  إلــى المقارنــة انتهــت الدراســة اعمريــة وصــفية ألفــراد العينــة األساســية إذأوليــة  وضــع معــايير (6
 .أدائها فيفروق 

 :وففضياته أسئلة البحثفابعًا: 

المـــرتبط بـــالرائه وبنـــوده وبعينـــة البحـــث  الســـؤالتطلـــب تحقيـــق أهـــداف البحـــث اإلجابـــة عـــن 
 :هوالسؤال  اوخصائصهاة هذ

 هي المؤشفات السيكومتفية للصوفة السوفية المقتفحة للفائن؟ ما

 وسيسعى البحث للتحقق من الفرضيات التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث للعينــة ككــل  (3
 على اختبار القدرات المعرفية وبطارياته الثالث.

العينة ككـل علـى اختبـار  درجات أفرادإحصائية بين متوسطات داللة ال توجد فروق ذات  (2
 المتميه(. -المتفوق -القدرات المعرفية وبطارياته الثالث تبعًا لمتزير التخصص)العادي

العينة ككـل علـى اختبـار درجات أفراد إحصائية بين متوسطات داللة ال توجد فروق ذات  (3
ثالـث  -ثـاني ثـانوي -)أول ثـانوي يـر الصـفالقدرات المعرفية وبطارياته الـثالث تبعـًا لمتز

 ثانوي(.
علــــى الرائــــه عينــــة ال أفــــراد ذات داللــــة إحصــــائية بــــين درجــــاتارتباطيــــة ال توجــــد عالقــــة  (4

 الدراسي. هموتحصيل

 :وعينته منهج البحثخامسًا: 

 سيتم إتباع منهج علمي يتمثل في جانبين نظري وتطبيقي:

 الوصفي الذي يتمثل بـ:في الجانب النظري سيتم إتباع المنهج 

 دراسة االختبار دراسة وصفية تصف الرائه وكيفية استخدامه وحساب النتائج وتفسيرها. (3
ومعرفــة مــدى  ةالرائــهالعــودة إلــى البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي دارت حــول  (2

 إمكانية االستفادة منها في البيئة السورية.



 موضوع البحث ومنهجه  الفصل األول
 

 
7 

وعــرض هـــذه الترجمــة علــى مختصــين باللزـــة  ةبيــةلزــة العر إلـــى ال الرائــهترجمــة تعليمــات  (3
 .وبالقياس النفسي للتأكد من مالءمتها وصحتهاة العربية واألجنبية

 أما الجانب التطبيقي سيتمثل باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وذل  من خالل:

البنـود  عينة استطالعية لها خصائص العينة األساسية نفسهاة لبيـان مـدى وضـوح اختيار (4
لهـاة وقـد تـم الوقـوف هنـا عنـد أهـم الصـعوبات التـي يمكـن  الطـالبعليمات ومدى فهم والت

 أن تنشأ أثناء التطبيق األساسية وتم إجراء بعض التعديالت على الرائه تضمنت:
  تعديل بعض البنود والتعليمات التي ال تتناسب فـي طبيعتهـا ومضـامينها مـع البيئـة

 .السورية
ب معــامالت الصــدق والثبــات. حيــث ســيتم دراســة األشــكال إجــراء الدراســات الالهمــة لحســا (5

 التالية من الصدق:

 :صد  المحكمي  -

 الصد  المحكي: -

 جرى التحقق من الصدق المحكي للرائه بواسطة ارتباطه بالمحكات التالية :

 .اختبار رافن 

 .اختبار أوتيس لينون للمستوى المتوسط 

  لفاروق عبد الفتاح موسى. المتوسطالمستوى اختبار القدرة العقلية العامة 

 .التحصيل الدراسي 

 صد  المجموعات الطففية. -

 تم استخدام الطرق التالية:أما ثبات االختبار 

 .ثبات اإلعادة 

 جهئة النصفية عن طريق معامل ألفا كرونباخ.تثبات ال 
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لة ختيار عينـة البحـث األساسـية وتطبيـق الرائـه عليهـا بصـورته النهائيـة ل جابـة عـن أسـئا (6
 .وفرضياته البحث

 الطـــالب  وتألفـــت مـــن ثـــالث مجموعـــات مـــن 888وقـــد بلـــع مجمـــوع أفـــراد عينـــة التعييـــر  
 :صفوفعامًا موهعين على ثالث  18-16تتراوح أعمارهم بين  متميهين ومتفوقين وعاديين

  ( 16:9تمامـًا إلـى ) عامـاً (سـتة عشـر 16:0وتمتـد مـن عمـر )األول الثـانوي الصف
 وتسعة أشهر.ستة عشر عامًا 

 تمامــــًا إلــــى  ( ســــبعة عشــــر عامــــاً 17:0وتمتــــد مــــن عمــــر ) الثــــاني الثــــانويلصــــف ا
  سبعة عشر عامًا وتسعة أشهر. (17:9)

 تمامــــًا إلــــى  ( ثمانيــــة عشــــر عامــــاً 18:0وتمتــــد مــــن عمــــر ) الثــــانوي لــــثالصــــف الثا
 ( ثمانية عشر عامًا وتسعة أشهر. 18:9)

 .حمص مدينةوقد سحبت العينة بطريقة عشوائية من 

 أدوات البحث:سادسًا: 

 تم استخدام األدوات التالية:

ليهابيــث )ب(  ةثورنــداي  (ل)والــذي أعــده روبــرت( ccatالقــدرات المعرفيــة الكنــدي ) رائــه (3 وا 
 التقييم األساسية للبحث. أداة ووه 2010-2009طبعة  هاغن

والتـي تتضـمن أسـماء كـل الطلبـة  ةالسجالت المدرسية الموجودة في كل مدرسة مـن المـدارس (2
مرفقــة بمعــدالتهم وبالــدرجات التــي يحصــلون  ة(12-11-10فــي كــل صــف مــن الصــفوف )

 .تي اللزة العربية والرياضياتمادمن  عليها في كل

قامــت  قــدو صــالح الشــديفاتة  مــن إعــداد واختبــار أوتــيس لينــون )الصــورة األردنيــة(ة وهــ (3
للبيئــة ة ليكــون أكثــر مالءمــة وصــالحًا الســيكومتريةالدراســة الباحثــة يســرى عبــود بــإجراء 

 .ة كما قامت بحساب صدقه وثباتهالسورية
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عهيــهة رحمــة بحســاب معــامالت الباحثــة اختبــار رافــن للمصــفوفات المتتابعــة الــذي قامــت  (4
صــدقه وثباتــهة إضــافة إلــى تعييــره علــى مدينــة دمشــقة وتــم اعتمــاده محكــًا لحســاب صــدق 

 الرائه.من  غير اللفظيةالبطارية 
اختبـــار القـــدرة العقليـــة العامـــة الـــذي قـــام الباحـــث ولـــيم العبـــاس بحســـاب معـــامالت صـــدقه  (5

 وثباتهة إضافًة إلى تعييره على مدينة دمشق.

 حدود البحث:سابعًا: 

تــم تنفيــذ البحــث وتطبيقــهة وحســاب نتائجــهة وتفســيرها ضــمن حــدود همنيــة تتمثــل بــاألعوام 
الروهة وحدود أخرى يـرتبط بعضـها بمكـان تطبيـق البحـث   الذي تم فيه 2013-2012الدراسية  

المتمثل بمدينة حمصة ويرتبط بعضـها اخخـر بالشـروط الواقعيـة للعينـةة لـذا سيقتصـر البحـث فـي 
تعمــيم نتائجــه علــى جميــع األفــراد فــي مدينــة حمــص الــذين لهــم أعمــار متوافقــة مــع أعمــار العينــة 

 األساسية.

 ت اإلجفائية:مصطلحات البحث والتعفيفاثامنًا: 

يمكن الوقـوف عليهـا فـي ضـوء أداء اختبـار  عاليةهم الذين يمتلكون قدرة ذهنية  :مينو تالم -1
 (.24ص ة2001ةذكاء مقنن )أسعد

فـي الـذين خضـعوا لالختبـارات المسـتخدمة وقبلـوا ويتـابعون دراسـتهم هـم الطلبـة  :أما إجفائياً 
 كه المتميهين.مر 

أدائهــم إلــى أعلــى مســتوى مــن مســتوى العــاديين فــي مجــال هــم الــذين وصــلوا فــي  المتفوقررو : -1
أن يكـون ذلـ  المجـال  بشـرط ةمن المجـاالت التـي تعبـر عـن المسـتوى العقلـي الـوظيفي للفـرد

ويـرى جـروان مـن خـالل مراجعتـه  (.34-33صة1997ةموضع تقـدير الجماعة)عبـد الزفـار
ن هنـا  حالـة خلـط هالميـة لكثير مما كتب في موضوع التميه والتفوق في المراجع العربيـة أ

التعريف عبر السنين من االتجاه الذي يسوي بين  في تعريف مفهومي التميه والتفوق. وتزير
إلــى االتجاهــات التــي تــرى التميــه  (Termanة(1925التميــه والتفــوق ونســبة الــذكاء المرتفــع

 ة2002ةوالتفـــــوق مفهومـــــان مختلفـــــان مركبـــــان مـــــن عناصـــــر عقليـــــة وغيـــــر عقليـــــة )جـــــروان
 (. 47ص
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 المتفوقين. مدارس: هم الطلبة المسجلين في أما إجفائياً 

هاشم أنه يجب أن تؤخذ نتائج االختبارات التحصيلية بحذر عند استخدامها كأحد  وويرى أب
بـل ننظـر إليهـا علـى أنهـا واحـدة  المحكات لتحديد المتميهين والمتفوقين. وعدم االعتماد عليها كلياً 

 و)أبـ تتم وفقًا لها عملية التعرف على المتميـهين والمتفـوقين وتحديـدهم من المحكات المختلفة التي
 (.43ص  ة2003ةهاشم

 ةالرسمية الحكوميـة : هم الطلبة العاديون الذين يواظبون في المدارس العامةالطلبة العاديو  -3
 ويخضعون لشروط وتعليمات وهارة التربية. 

  المدارس الحكومية. : هم الطلبة المسجلين فيأما إجفائياً 

عبـــارة عـــن سالســـل مندمجـــة )متكاملـــة( مـــن  وهـــ(: ccat القررردفات المعففيرررة الكنرررد) فائرررن -8
التــي تــهود معلومــات حــول مســتوى التطــوير فــي مهــارات معرفيــة معينــة وعامــة  ةاالختبــارات
وقد تم تصميم  ة( سنة18-4( أي من )12من سن روضة األطفال وحتى الصف) ةللطالب

 المعرفية الكندي لتقدير اختالفات األفراد في مستويات التطوير المعرفي.القدرات  رائه

القـــدرات  رائـــهمـــن جـــراء تطبيـــق الدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا المفحـــوص  و: هـــأمرررا إجفائيررراً 
 المعرفية الكندي.

هــــي عبـــارة عــــن ثـــالث اختبـــارات ت قــــيم قـــدرات التفكيــــر Verbal ability :اللفظيررررةالقررردفة  -5
باإلضــافة إلــى المرونــة والطالقــة والتكيــف فــي العمــل مــع المــواد  اللفظيــةاالســتقرائي واالســتنتاجي 

وهذه المجموعة من قدرات التفكيـر الشـفوي تلعـب دورًا هامـًا فـي  ةاللفظيةوحل المشكالت  اللفظية
وفــي أنــواع أخــرى مــن مهــام  ةوالكتابــة ةاالنتقــاديوالتفكيــر  ةتطــوير القــدرات فــي اســتيعاب القــراءة

 وتمثل القدرات المتبلورة. التعلم الشفوي.

ات البطاريـة : هي الدرجة التي يحصـل عليهـا المفحـوص فـي اإلجابـة عـن اختبـار أما إجفائياً 
 القدرات المعرفية الكندي. في اختباراللفظية 

هـي عبـارة عـن ثـالث اختبـارات ت قـيم قـدرات التفكيـر  Quantitative abilityالكميرة: القردفة -6
ـــةاالســـتقرائي واالســـتنتاجي  ـــاهيم  اللفظي ـــة فـــي التعامـــل مـــع المف ـــى المرونـــة والطالق باإلضـــافة إل
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عطاء المعنـى لمجموعـة  ةوبناء ةواختبار بنية المعادلة يقيم القدرة على تنظيم ةوالرموه الكمية وا 
 وتمثل القدرات المتبلورة. قة بالرياضيات.غير منظمة من األرقام والرموه المتعل

ات البطاريـة عـن اختبـار : هي الدرجة التي يحصـل عليهـا المفحـوص فـي اإلجابـة أما إجفائياً 
 القدرات المعرفية الكندي. الكمية في رائه

هــي عبــارة عــن اختبــارات تســتخدم أشــكااًل  Non verbal ability :غيررف اللفظيررة القرردفة -0
وهـذه االختبـارات ال تتطلـب  ةرة بسيطة مع التعليم المدرسي الرسميهندسية ذات عالقة مباش

االســتقرائية العامــة  وكــل ثــالث اختبــارات ت قــيم مهــارات التفكيــر ةمعرفــة خارجيــة وأي قــراءة أ
 وتمثل القدرات السائلة. وتطبيق طرق المعرفة. باإلضافة إلى المرونة والطالقة في استخدام

البطاريـة عـن اختبـارات ي يحصـل عليهـا المفحـوص فـي اإلجابـة : هي الدرجة التأما إجفائياً 
 القدرات المعرفية الكندي. رائهفي  لفظيةال غير
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 تتميز به هذه الدراسة وما
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 الفصل الثاني
 دفاسات سابقة

 مقدمة:

إن المهتم بدراسة القـدرات المعرفيـةة يجـد نفسـه أمـام عـدد كبيـر مـن الدراسـات التـي أحاطـت 
تــأمين وصــف لمصــادر ة فقــد أجريــت فــي العقــود الماضــية مئــات الدراســات بهــدف ابمعظــم جوانبهــ

المعرفــة فــي الــتعلم عنــد الطــالبة والتــي يســتخدمها المعلمــون والمستشــارين والمثقفــين اخخــرين فــي 
 مساعدة الطالب في تحقيق أهدافهم التعليمية.

الحـــالي مـــن حيـــث وفيمـــا يلـــي انتقـــاء للدراســـات التـــي لهـــا عالقـــة مباشـــرة بموضـــوع البحـــث 
أكبر لخدمة هذا  وخصائص أفراد العينةة وتشابه المتزيرات المدروسةة ما يمكن استثماره على نح

البحث سواء من الناحية النظرية أم من الناحية المنهجيةة كذل  من ناحية مقارنة النتائج. وسوف 
 يجري عرض هذه الدراسات وفقًا لتسلسلها الهمني:

 بية:الدفاسات العف  -أواًل 

 :(2002دفاسة عبود   -1
 دراسة الرائه وتعييره في القطر العربي السوري.  -: رائه القدرات المعرفية عنوا  الدفاسة
هــدفت الدراســة إلــى إعــداد صــورة عربيــة ســورية للبطاريــة التمهيديــة لرائـــه  هررد  الدفاسررة:

القدرات المعرفيةة مرفقـة بـدليل يتضـمن الخصـائص السـيكومترية لهـذه الصـورةة ومعاييرهـا وطريقـة 
 إدارتها وحساب نتائجها وتفسيرها.

 وكســلرةالقســم اللفظــي مــن مقيــاس و ة CogATالبطاريــة التمهيديــة مــن الـــ  أدوات الدفاسررة:
 اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة. و 

تلميــذًا وتلميــذة مــن ريــاض األطفــال والصــفين  1490: بلزــت عينــة الدراســة عينررة الدفاسررة
 سحبت بطريقة عشوائية من مدينة دمشق. األول والثاني من الحلقة األولىة

 :دلت نتائج الدراسة الميدانية أن نتائج الدفاسة:
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المعدلـة والمعيـرة علـى القطـر العربـي السـوري قابلـة  CogATن الـ البطارية التمهيدية م -3
لالستخدام محليًاة إلى درجة يمكـن الوثـوق بنتـائج تطبيقهـا فـي الكشـف عـن القـدرات المعرفيـة لـدى 

ســنواتة وذلــ  وفقــًا للمراحــل الدراســية مــن الفئــة الثالثــة  8-5األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم مــن 
 دائي.وحتى الصف الثاني االبت

لــم تكــن الفــروق بــين الجنســين دالــة فــي أي مــن البطاريــات الــثالث التــي يضــمها الرائــه  -2
 والدرجة الكلية.

وجود فروق دالة إحصائيًا بـين درجـات الفئـة الثالثـة والصـف األول والصـف الثـاني فـي  -3
بينهمـا فرقـًا دااًل كل البطاريات ماعدا البطارية الكمية بين الفئة الثالثة والصف الثاني إذ لم يظهـر 

 إحصائيًا.

وجود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين درجـات التالميـذ وفـق المراحـل العمريـة الـثالث فـي كـل  -4
إذ لـم يظهـر بينهمـا فرقـًا  1995و 1993بطاريات الرائه ماعدا البطاريـة الكميـة بـين عينـة مواليـد 

 دااًل إحصائيًا.

 (:2007دفاسة عبود   -1
دراســـة  -البطاريـــة المتعـــددة المســـتويات CogAT قـــدرات المعرفيـــة: رائـــه العنررروا  الدفاسرررة

 ميدانية للبطارية وتعييرها في محافظة دمشق.

تعييــر البطاريــة المتعــددة المســتويات لتناســب  و: الهــدف الرئيســي للبحــث هــهررد  الدفاسررة
عداد دليل يتضمن الصورة السورية المعدلة ومعاييرهـاة وطريقـة إدارتهـاة وحسـاب  البيئة السوريةة وا 

 نتائجها ومفاتيح التصحيح. 

ة CogAtمـن البطاريـة متعـددة المسـتويات مـن الــ A-B-C-Dالمسـتويات أدوات الدفاسة: 
ســــلرة اختبـــــار أوتـــــيس لينـــــون )الصــــورة األردنيـــــة(ة اختبـــــار رافـــــن القســــم اللفظـــــي مـــــن مقيـــــاس وك

  للمصفوفات المتتابعة.

بـين  تلميذًا وتلميذةة تراوحـت أعمـارهم 3236: بلع مجموع أفراد عينة التعيير عينة الدفاسة
عامــًا مــن الصــف الثالــث حتــى الســادسة وقــد ســحبت العينــة بطريقــة عشــوائية مــن مدينــة  8-12

 دمشق.
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 : دلت نتائج الدراسة الميدانية أن:سةنتائج الدفا

الرائــه بمســتوياته المعدلــة والمعيــرة فــي البيئــة الســورية صــالح لالســتخدام محليــًاة ويمكــن  -3
الوثـــوق بنتـــائج تطبيقـــه واســـتخدامه للكشـــف عـــن القـــدرات المعرفيـــة وقياســـها عنـــد تالميـــذ المرحلـــة 

 الممثلة بالعينة. االبتدائية

المعرفيــة اللفظيــة والكميــة وغيــر اللفظيــة بــين الجنســينة حيــث وجــود فــروق فــي القــدرات  -2
تفوقــت اإلنــاث علــى الــذكور فــي القــدرات االســتداللية اللفظيــة بينمــا تفــوق الــذكور علــى اإلنــاث فــي 

 القدرات الكمية وغير اللفظية. 

وجود فروق في القدرات المعرفية السابقة بـين الصـفوف الدراسـية األربعـة وذلـ  لصـالح  -3
وف األعلــى علــى التتــابعة والفــروق نفســها وجــدت بــين المراحــل العمريــة التــي ضــمتها عينــة الصــف

 البحث. 

 (:2011-2010دفاسة طعمة   -3
مــن البطاريــة متعــددة المســتويات فــي رائــه  E&Fللمســتويين  تعييــر أولــيعنرروا  الدفاسررة: 

في الحلقة الثانيـة  9-7دراسة ميدانية على عينة من طلبة الصفوف  – CogAtالقدرات المعرفية 
 بالتعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق.

تعييـــر البطاريـــة متعـــددة المســـتويات لتناســـب البيئـــة  والهـــدف الرئيســـي هـــ هرررد  الدفاسرررة:
ـــة ومعاييرهـــاة وطريقـــة إدارتهـــاة وحســـاب  عـــداد دليـــل يتضـــمن الصـــورة الســـورية المعدل الســـوريةة وا 

 هداف الفرعية التالية:نتائجها. ويتفرع هذا الهدف الرئيس إلى األ

 استخراج دالالت الصدق والثبات للصورة السورية المقترحة للرائه. -3
ــًا للمســتويات  -2 وضــع معــايير أوليــة عمريــة وصــفية ومعــايير خاصــة بالــذكور واإلنــاثة وفق

العمرية والصفية إذا انتهت الدراسات المقارنة إلى وجود فروق فـي أدائهمـاة وعـدم إمكانيـة 
 واحدة.وضعها في عينة 

 حساب الفروق في القدرات المعرفية تبعًا للمتزيرات التالية: -3
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ة اختبـار CogAtمـن البطاريـة متعـددة المسـتويات مـن الــ  E&Fالمستويان أدوات الدفاسة: 
الحســـاب مـــن مقيـــاس وكســـلرة اختبـــار مـــل هـــل للمفـــرداتة اختبـــار رافـــن للمصـــفوفات المتتابعـــةة 

 االختبار الشامل للذكاء غير اللفظي.

فـي الحلقـة  9-7طالبًا وطالبـة مـن الصـفوف  2392بلزت العينة األساسية عينة الدفاسة: 
 الثانية من التعليم األساسي في محافظة دمشق.

 نتائج الدفاسة: 

دلت إجراءات الدراسة الميدانية ودراسة الخصـائص السـيكومترية للرائـه أن رائـه القـدرات  -3
ة من الصـدق والثبـات تجعـل اسـتخدامه فـي المعرفية في صورته الحالية حقق درجة جيد

 البيئة السورية ممكنًا.

بصــورته الســورية المعدلــة والمعيــرة فــي البيئــة  E&F)بينــت النتــائج أن الرائــه بمســتوييه ) -2
السورية صالح لالستخدام محليًاة ويمكن الوثوق بنتـائج تطبيقـه واسـتخدامه للكشـف عـن 

الثانيــة مــن الصــف الســابع حتــى التاســعة  القــدرات المعرفيــة وقياســها عنــد طــالب الحلقــة
وذل  اسـتنادًا إلـى تـوهع القـدرات المعرفيـة توهعـًا طبيعيـًاة وهـذا مـا تؤكـده مقـاييس النهعـة 
المركهية والتشتت والرسوم البيانية لكل مجموعة من مجموعات عينـة البحـث األساسـيةة 

صـــائي األصـــلي وهـــذا يعنـــي أن عينـــة البحـــث لـــم تكـــن منحـــاهة بـــل ممثلـــة للمجتمـــع اإلح
 تمثياًل صادقًا وصحيحًا.

أكــدت النتــائج وجــود فــروق فــي القــدرات المعرفيــة اللفظيــة والكميــة وغيــر اللفظيــة وكانــت  -3
لصالح اإلناث في اللفظيـة ولصـالح الـذكور فـي الكميـة وغيـر اللفظيـةة باسـتثناء الفـروق 

اث ولم توجد التي وجدت في الصف السابع في البطارية غير اللفظية كانت لصالح اإلن
 أية فروق بين الجنسين على الدرجة الكلية.

وتطور القـدرات المعرفيـة المطـرد مـع التقـدم فـي السـلم التعليمـي  وبينت نتائج الدراسة نم -4
والتقدم في العمرة حيث وجدت فروق بين الصفوف الدراسية الثالث التي ضـمتها عينـة 
البحــث وكانــت لصــالح الصــفوف األعلــى علــى التتــابعة باســتثناء صــفي الســابع والثــامن 
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وهـذه النتيجـة كانـت متماثلـة مـع  حيث لم توجد بينهما فروق فـي القـدرة المعرفيـة الكميـةة
 العينات العمرية. 

 (:2012-2011 عباسدفاسة  -8
مـن  Hقياس الفروق في الذكاء السائل والمتبلور في ضـوء تقنـين المسـتوى عنوا  الدفاسة: 

 اختبار القدرات المعرفية دراسة ميدانية على عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي في محافظة
 دمشق. 

 ة:هد  الدفاس
قياس الفروق بين الذكاء السائل والمتبلور لدى طلبة الفروع المختلفة مـن طلبـة الصـف  -3

 الثالث الثانوي.
اســــــتخراج دالالت الصــــــدق والثبــــــات المقترحــــــة للصــــــورة الســــــورية المقترحــــــة الختبــــــار  -2
CogAt. 

وضـــع معـــايير خاصـــة بـــدرجات الـــذكاء الســـائل والمتبلـــور لطلبـــة الفـــروع المختلفـــة مـــن  -3
لصف الثالث الثانوية ووضع معايير خاصة بالذكور واإلناث إذا انتهت الدراسة إلى وجود فروق ا

 دالة إحصائيًا في أداء كل منهما.

 بيان الفروق في أداء الطالب على االختبار استنادًا إلى تخصصاتهم التعليمية. -4

 أدوات الدفاسة: 

 .CogATمن البطارية متعددة المستويات من الـ Hالمستوى  -3

 اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة. -2

 اختبار أوتيس لينون. -3

 سنة(. 17 -15)اختبار القدرة العقلية العامة للمستوى المتوسط  -4

كافـــة تخصصـــات الصـــف  تلميـــذًا وتلميـــذة مـــن 972بلزـــت عينـــة الدراســـة  عينرررة الدفاسرررة:
سـحبت بطريقـة  مية األدبية التجارية الصـناعيةة الهراعيـةة الفنـون النسـوية(ةالعل)الثالث الثانوي 

 عشوائية من مدينة دمشق.
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 نتائج الدفاسة: 

أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق بـــين طلبـــة الفـــروع المختلفـــة للمرحلـــة الثانويـــة فـــي الـــذكاء  -3
ائج أيــة فــروق بــين الســائل والمتبلــور والعــام وكانــت لصــالح طــالب الفــرع العلمــية ولــم تظهــر النتــ

كمـــا )كمـــا تقيســـه البطاريـــة غيـــر اللفظيـــة(ة والـــذكاء المتبلـــور )الـــذكور واإلنـــاث فـــي الـــذكاء الســـائل 
 تقيسه البطاريتان اللفظية والكمية(.

ــــة ودراســــة الخصــــائص الســــيكومترية  -2 ــــه أن رائــــه  دلــــت إجــــراءات الدراســــة الميداني للرائ
جيدة من الصدق والثبات تجعل استخدامه في البيئـة  القدرات المعرفية بصورته الحالية حقق درجة

 السورية ممكنًا.

للرائه بصورته السورية المعدلة والمعيرة في البيئة السورية  Hبينت النتائج أن المستوى  -3
صـالح لالســتخدام محليــًاة ويمكــن الوثـوق بنتــائج تطبيقــه واســتخدامه للكشـف عــن القــدرات المعرفيــة 

الثالـــث الثـــانوية وذلـــ  اســـتنادًا إلـــى تـــوهع القـــدرات المعرفيـــة توهعـــًا  وقياســـها عنـــد طـــالب الصـــف
طبيعيًاة وهـذا مـا أكدتـه مقـاييس النهعـة المركهيـة والتشـتت والرسـوم البيانيـة لعينـة البحـث األساسـية 
 مما يدل على أن عينة البحث كانت ممثلة للمجتمع اإلحصائي األصلي تمثياًل صادقًا وصحيحًا.

ـــائ -4 ـــة وكانـــت لصـــالح أظهـــرت النت ـــة والكمي ـــة اللفظي ج وجـــود فـــروق فـــي القـــدرات المعرفي
اإلناث في البطارية اللفظيةة ولصالح الـذكور فـي البطاريـة الكميـةة ولـم توجـد فـروق بـين الجنسـين 

 على البطارية غير اللفظية والدرجة الكلية.

لفظيــة أظهــرت النتــائج وجــود فــروق فــي القــدرات المعرفيــة اللفظيــة والكميــة وغيــر ال -5
بين الفـروع المختلفـة للمرحلـة الثانويـة وكانـت لصـالح الفـرع العلمـي علـى بطاريـات 

 االختبار الثالث والدرجة الكلية.

 (1711دفاسة فحمة -5

: الــذكاء الســائل والتحصــيل الدراســي وعالقتهمــا بــبعض ســمات الشخصــية لــدى عنرروا  الدفاسررة
 .طلبة جامعة دمشق

الكشــف عــن عالقــة الــذكاء الســائل كمــا تقيســه اختبــار المصــفوفات المتتابعــة) هررد  الدفاسررة : 
SPM Pius)  انماط الشخصيةة وكما يقيسه مقياس آيهن  للشخصية.ببعض 
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ـــــة نســـــخة أدوات الدفاسرررررة:  ـــــار المصـــــزوفات المتتابعـــــة المعياري ـــــ  3998اختب ـــــاس آيهن ة ومقي
 .EPQ-Rللشخصية 

 إناث(. 293و  ذكورة 295طالبًا وطالبة  ) 498عينة الدفاسة: 

هنـا  عالقـة سـلبية دالـة احصـائيًا بـين الـذكاء السـائل والتحصـيل الدراسـي وكـل نتائج الدفاسرة: 
وعينة اإلناثة فـي حـين لـم تكـن دالـة لـدى عينـة الـذكورة كمـا  من الذهانية والعصابية للعينة الكلية

ـــة وجـــدت عالقـــة ســـلبية دالـــة احصـــائيًا بـــين الـــذكاء الســـائل والتحصـــيل ال دراســـي وكـــل مـــن الذهاني
هـذه العالقـة لـم تكـن دالـة احصـائيًا لـدى طلبـة والعصابية لدى التخصصـات النظريـةة فـي حـين أن 

التخصصات التطبيقيةة وظهرت فروق في درجة الذكاء السائل عند مستويات مختلفة من الذهانيـة 
ض فـي العصـابية لـدى والعصابية ة وذل  لصالح المستوى المتوسط في الذهانيـة والمسـتوى المـنخف

فــي حــين لــم تظهــر هــذه الفــروق لــدى عينــة الــذكورة وقــد أمكــن التنبــؤ بالــذكاء الســائل مــن اإلنــاثة 
خالل مقياس الذهانية والعصابيةة كما أمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل مقياس العصابية 

 فقط.

 الدفاسات األجنبية: -ثانيًا 

 العملية للفائنالدفاسات المتعلقة باالستخدامات 

 دفاسات تفتبط باختياف المتفوقي  أكاديمياً  .1

 (:Yates  1996دفاسة ياتس 

تصـــفية التالميـــذ المبـــدعين فـــي الصـــفين األول والثـــاني فـــي الرياضـــيات  عنررروا  الدفاسرررة: 
 باستخدام رائه القدرات المعرفية.

Screening math talent in first and second grade by using cognitive 
abilities tests.  

فـــي غربلـــة المبـــدعين فـــي  CogAtتهـــدف الدراســـة إلـــى دراســـة فاعليـــة الــــ  هرررد  الدفاسرررة:
مقياسـًا  1996عـام  Yatesالحساب في الصفوف المبكـرةة ولتحقيـق هـذا الهـدف فقـد طـور يـاتس 

ــة كــال التالميــذ فــي الصــفين األول والثــاني المتفــوقين رياضــيًاة والــذين لــديهم  -مــن مســتويين لزربل
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والكميـة مـن  اللفظيـةة في المستوى األول تم تطبيق البطـاريتين -صعوبات تعليمية في الرياضيات
ة وتقــيس البطاريــة الكميــة المفــاهيم الترابطيـة والمفــاهيم الكميــةة وال يشــترط مــن التالميــذ CogAtالــ 

هاتين البطاريتينة وفي المستوى الثاني تم اختبـار قراءة أية أعداد ل جابة عن البنود في  وكتابة أ
بشــكلت فــردي  CogAtمــنخفض علــى البطاريــة الكميــة مــن  والتالميــذ الــذين أنجــهوا بشــكلت مرتفــع أ

 وباستخدام رائه إنجاه تشخيصي للحصول على صورة متكاملة لقدراتهم الرياضـيةة وهـذا الرائـه هـ
( الذي يقيس معرفة المفاهيمة المهارات العّديةة (ITBSرائه إيوا للمهارات األساسية الذي يرمه له 

 والقدرة على حل المشكالت.

 -باإلضـــافة إلـــى المقياســـين الســـابقين طبـــق علـــى التالميـــذ اختبـــار ســـتانفورد بينيـــه للـــذكاء 
الذي يمكـن أن يـهود بمعلومـات مفيـدة عـن قـدرات االسـتدالل الرياضـي والقـدرات  -الصورة الرابعة 
 .CogAtية للتالميذ الذين حصلوا على درجات مرتفعة على الـ الفراغية البصر 

 تلميذ في الصفين األول والثاني. 1200تألفت عينة البحث من  عينة الدفاسة:

بينت نتائج البحث فعالية رائه القدرات المعرفية فـي غربلـة وانتقـاء التالميـذ  نتائج الدفاسة :
 .Andrews) ةpp.234-2352993,)لبرامج التفوق األكاديمي في الرياضياتة 

 (:Haw  2000دفاسة هاو

المتفوقون أكاديميًا في مرحلة الطفولة المبكرة: العالقـة بـين روائـه التصـفية  عنوا  الدفاسة:
 والذكاء المقاس.

Early childhood gifted education Relationship of screening tests with 
measured intelligence. 

هــدف الدراســة إلــى تحديــد العالقــة بــين رائــهي غربلــة همــا: رائــه المهــارات ت هررد  الدفاسررة :
ـــــ ) ــــه ب ــــذي يرمــــه ل ــــة KIDSالمتطــــورة ال ــــذين يســــتخدمان CogAt))( ورائــــه القــــدرات المعرفي ة والل

 كمعيارين الختيار التالميذ لبرامج المتفوقين أكاديميًا مع الذكاء المقاس. 

الـذي  6-2المرحلـة االبتدائيـة مـن الصـفوف  يتضمن مجتمـع البحـث تالميـذ عينة الدفاسة:
 تم روههم واختيارهم لبرامج المتفوقين أكاديميًا في المدارس العامة في جنوب والية ميسوري.

 .CogAt)و)( KIDSحددت العينة بالتالميذ الذين تمت غربلتهم برائهي )
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أشــار التحليــل اإلحصــائي للبيانــات إلــى وجــود فروقــات دالــة عنــد مســتوى  نتررائج الدفاسررة:
(ة وهــذه االختبــارات هــي: مهــارات KIDSعنــد االختبــارات الفرعيــة الثالثــة فــي رائــه) 0.05الداللــة 

  االستماعة مفاهيم اللزةة والمهارات البصرية.

متفوقين عند مسـتوى كأفضل مؤشر الختيار وغربلة ال CogAtوتم اعتبار الدرجة الكلية للـ 
ة وقـد أكـدت الدراسـة صـالحية الرائـهين الختيـار WISClllة وكـان ترابطهـا مرتفعـًا مـع 0.01داللة 

 (.Hawة2000)التالميذ لبرامج المتفوقين أكاديميًاة 

 (:Pardo  2002دفاسة بافدو

كاديميـًا اختيار التالميذ ذوي اإلنجاه التحصيلي المرتفـع لبـرامج المتفـوقين أ عنوا  الدفاسة:
  في البيرو.

Selecting academically gifted students for programs of giftedness in 
Pero.  

تهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــدى فعاليـــة رائـــه القـــدرات المعرفيـــة الصـــورة  هرررد  الدفاسرررة:
امج في اختيار تالميـذ الصـفين األول والثـاني االبتـدائي لبـر  - CogAt -الخامسةة الذي يرمه له 

 المتفوقين أكاديميًا.

طفـاًلة  640-تلميـذًا متفوقـًا  1250طفـاًل مـنهم  2400: بلزت عينـة البحـث عينة الدفاسة
ة كعينيتين متعارضتين للعمر -أنثى 580طفاًل ذكرًا و 570-غير متفوق  1150و -طفلة 610

االعتبـار ضـمن ة وتم أخذ درجاتهم التحصيلية فـي كافـة المـواد التحصـيلية بعـين 8-6الهمني بين 
 متزيرات العمر والجنس والمدرسة واإلنجاه األكاديمي.

بينت النتائج وجود ارتباط دال بين اإلنجاه األكاديمي المرتفع والتفـوق لـدى  نتائج الدفاسة:
 الختيار التالميذ المتفوقين دراسيًا. CogAtأفراد عينة البحثة وأنه يمكن اعتماد رائه الـ 

تكــن هنــا  فروقــات بـين الــذكور واإلنــاث فــي عينــة البحــث فــي أدائهــم وبينـت النتــائج أنــه لــم 
على الرائه أيضـًاة ولكـن هنـا  تـأثيرات ثقافيـة واضـحة دل عليهـا التفـاوت بالمنطقـة الجزرافيـة بـين 
المنـــاطق التـــي ينحــــدر أفرادهـــا مــــن بيئـــات كـــان المســــتوى االقتصـــادي االجتمــــاعي فيهـــا مرتفعــــًاة 

 لصالح الطرف األول.  ولتي تقع تحت خط الفقر في البير بالمقارنة مع تل  المناطق ا
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بينـــت النتـــائج أخيـــرًا أنـــه مـــن الممكـــن اإليفـــاء بحاجـــات التالميـــذ المتفـــوقين أكاديميـــًا ضـــمن 
 .Pardo)ة (2002الصف النظامية إذا التحق المعلمون ببرامج تؤهلهم للتعامل مع المتفوقين 

 

 (: hmanKorb & LakinLo  2007دفاسة لوهما ، كوفب والك  

: تحديــد الطــالب المتفــوقين أكاديميــًا مــن متعلمــي اللزــة االنكليهيــة باســتخدام عنرروا  الدفاسررة
  مقارنة بينرافن واختبار ناجليري غير اللفظي ورائه القدرات المعرفية. –لفظية  اختبارات غير

Identifying A academically Gifted English Language Learners (ELL) 
Using Nonverable tests- A comparison of the Raven ةNNTة CogAT.  

مقارنــة أداء متعلمــي اللزــة اإلنكليهيــة حــديثًا وأداء  : هــدفت هــذه الدراســة إلــىهررد  الدفاسررة
 .متعلمي اللزة االنكليهية سابقًا وذل  من خالل رائه القدرة المعرفية ورافن وناجليري

 يري ورائه القدرات المعرفية.اختبار رافن وناجلأدوات الدفاسة: 

ــــث طبقــــت 40طفــــاًل  1189: بلزــــت عينــــة البحــــث عينررررة الدفاسررررة % مــــنهم إســــبانة حي
االختبـــارات علـــى األطفـــال مـــن الصـــف األول إلـــى الصـــف الســـادسة فـــي مدرســـتين ابتـــدائيين فـــي 

 إلسبانية. الجنوب الزربي من الواليات المتحدة األمريكيةة وأعطيت التعليمات باللزتين اإلنكليهية وا

 أظهرت النتائج أن: نتائج الدفاسة:

هـي األفضـل للتنبـؤ بـاألداء بالنسـبة لمتعلمـي  CogATالبطارية غيـر اللفظيـة فـي الــ  -3
 اللزة االنكليهية بهدف تحديد الطالب المتفوقين أكاديميًا.

 المعرفية.الخطأ المعياري بالنسبة الختبار ناجليرية أكبر بمرتين من رافن والقدرات  -2

متعلمــي اللزــة  بإنجــاه ونــاجليري لــم تتنبــأ االختبــارات غيــر اللفظيــة فــي اختبــاري رافــن -3
  CogAT.االنكليهية مثلما تنبأ رائه الـ
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 دفاسات تفتبط بتطويف المنهاج الدفاسي .1

 (:Lewis  1994دفاسة لويس 

 تأثيرات البيئة والجنس على قياس التخمين. عنوا  الدفاسة:

The effect of context and gender on assessment of estimation. 

تحــري إذا كــان الــذكور واإلنــاث يــؤدون بشــكل مختلــف علــى بنــود التخمــين  هررد  الدفاسررة:
يرمـه لهـا  -التـي تتضـمن صـورًاة جـداول -الرياضية التي تمت صياغتها بصورة صورية تطبيقية 

((ACة مقارنـة مــع تلــ  البنــود التـي صــيزت بصــورة رمــوه ( رقميـة مجــردة يرمــه لهــاNC ة عنــدما)
 تكون تأثيرات المهارات الحسابية ومعرفة المفاهيم والقدرة الكمية مضبوطة.

شاركوا ضمن خطة  8-4تلميذ من الصفوف 80.000  بلزت عينة البحث عينة الدفاسة:
 والــذي يرمــه لــه بـــ - Iowa tests of basic skill -تعييــر رائــه إيــوا للمهــارات األساســية 

ITBS) ة وتعيير الصورة الخامسة من رائه)CogAt. 

كان إنجاه الذكور أفضل من إنجاه اإلناث بشكلت ضئيل على البنود التـي  نتائج الدفاسة :
 تتطلب مهارات حسابية ومعرفة مفهوماتية وقدرة كمية.

( على أداء كل من الجنسين فـي عينـة البحـثة NCوأ ACلم يكن هنا  تأثير لنوع البنود )
ث تساوى أداء المجموعتين على نوعي البنودة ومن ثم ليست هنا  حاجة ألخذ متزيـر الجـنس حي

هنــا  اقتــراح بتضــمين بنــود  .NCأم  ACبعــين االعتبــار عنــد وضــع البنــود ســواًء أكانــت مــن نــوع 
  Lweis).ة1994ةpp.1-55) في بنود التخمين لجعلها أكثر متعة وسهولة ACمن نوع 
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 (: eleMich  2001دفاسة ميشيل 

دراسة مقارنة وتفسيرية لتـأثيرات القيـاس متعـدد االختيـارات التقليـدي وقيـاس  عنوا  الدفاسة:
 على حالة القلقة واإلنجاه الحسابي لدى تالميذ الصف السادس. 1البديل التوليدي

A comparative and interpretive study of the effects of traditional 
multiple-choice assessment with generative alternative assessment on 
state anxiety and mathematics achievement of sixth grade students. 

لقيــاس  -تهــدف الدراســة إلــى معرفــة كيــف يــؤثر كــال نمطــي أدوات القيــاس  هررد  الدفاسررة:
القلق واإلنجاه الحسابي وتقـدير  على حالة -متعدد االختيارات التقليدية والقياس البديل التوليدي 
 الذات ومفهوم الذات والتسامح مع الرسوب المدرسي.

الصـــورة الخامســـة علـــى أفـــراد عينـــة  CogAtطبـــق رائـــه القـــدرات المعرفيـــة  عينرررة الدفاسرررة:
ــــالع عــــددها   ــــذات274البحــــث الب ــــى اختبــــار مفهــــوم ال ــــذًا فــــي الصــــف الســــادس إضــــافة إل    تلمي

Self-Concept Scaleأعده كوبرسميث  ة والذيCoopersmith  واختبار سمة القلق لألطفال
The State- Trait Anxiety Inventory for Children بيرغــر الــذي أعــده ســبيل 

Spiel Berger ة ومقياس التسامح مع الرسوب المدرسيThe school Failure Tolerance 
Scale  الذي أعده كليفوردClifford. 

ـــاس  ـــق نوعـــا القي ـــاس -طب ـــار مـــن متعـــدد  القي ـــذي يعتمـــد االختي ـــذي يعتمـــد  –ال ـــاس ال والقي
اللـــذان يتكونـــان مـــن ســـتة مســـتويات مـــن األســـئلة التـــي تتعلـــق بحـــل  -االختيـــار البـــديل التوليـــدي 

المشــكالت الرياضــية التــي تــم اختيارهــا مــن المنهــاج المدرســية وتتــدرج هــذه المســتويات الســتة فــي 
قياس تم تطبيق اختبار حالة القلقة طبق التالميذ أيضا  درجة تعقيدهاة وبعد تطبيق كل نوع من ال

                                  
قياس البديل: يعنى به استخدام برامج الحاسوب اخلي لقياس الذكاءة حيث يؤكد هذا النوع مـن القيـاس علـى صـدق العمليـات  -1

ي الــتعلم الحاســوبي عــالي التعقيــدة وصــممت مثــل هــذه البــرامج لتحــاكي الــتعلم واألداء فــي المعرفيــة والقــدرة العامــة علــى الــتعلم مــع األداء فــ
 (.326ة ص 2993محيط العالم الحقيقي وتعقيداتهة ومن خالل التحليالت العاملية إلثبات التسلسل الهرمي للقدرات العامةة )أحمدة
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وذلـــ  لدراســـة االرتبـــاط بـــين درجـــات التالميـــذ علـــى كـــال نمطـــي  CogAtالبطاريـــة الكميـــة مـــن الــــ 
 القياس وبين درجاتهم على البطارية الكمية. 

دعمـت نتـائج البحـث وجهـة نظـر الباحـث حيـث إن التالميـذ أبـدوا مسـتويات  نتائج الدفاسة:
لــى مــن اإلنجــاه والقلــق تحــت ظــروف القيــاس البــديل التوليــدي أكثــر ممــا يفعلونــه تحــت ظــروف أع

القياس متعدد االختيارات التقليدية وقـد بينـت النتـائج أن القيـاس البـديل التوليـدي لـه تـأثير إيجـابي 
أكبـــر علـــى القـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت ذات المســـتوى المعقـــدة مقارنـــة مـــع تـــأثير القيـــاس متعـــدد 

 . (Michele pp.160-169 ة2001ختيارات التقليدي )اال

 (:2005Carrie M. Adkins دفاسة كاف) أدكنن

( 3دراسة العالقة الترابطية بين مقياس ويكسلر للـذكاء لـدى الراشـدين )رقـم  عنوا  الدفاسة:
( للطـــــالب 3جونســـــون ) –( للقــــدرات المعرفيـــــة واختبــــار وودو  3جونســـــون ) –واختبــــار وودو  

 الجامعيينة وأيهما أفضل لتحديد تحصيل القراءة.

 The Correlation between Wechsler Adult Intelligence Scale III and 
Woodcock-Johnson III Cognitive Abilities and WJ III Achievement for 
College Students: Which is a better predictor of reading achievement? 

 جامعة مارشالة أمريكا. لدفاسة:مكا  ا

هـــدفت الدراســـة إلـــى اختبــــار فيمـــا إذا كـــان مقيـــاس ويكســـلر للـــذكاء عنــــد  هرررد  الدفاسرررة:
األفضــل بالنسـبة لتحصــيل مهــارة  وللقــدرات المعرفيــة هـ 3جونسـون  –مقيــاس وودو   والراشـدين أ

 للطلبة الجامعيين. 3جونسون –القراءة مقارنًة بمقياس وودو  

 كلية من الجامعات األمريكية. 29شملت العينة الطالب الجامعيين في  الدفاسة:عينة 

( 3جونســـــون ) –مقيــــاس ويكســــلر للــــذكاء عنــــد الراشــــدين واختبــــار وودو   أداة الدفاسررررة:
( للطـالب الجـامعيين. وقـد تـم تحليـل العينـة وفـق 3جونسـون ) –واختبـار وودو   للقدرات المعرفية

 عامل فيشر وتوهيع ت ستيودنت.معامل االرتباط بيرسون وم
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توصلت هذه الدراسة إلى أن كاًل من مقياسي الذكاء المذكورين المستنبطان  نتائج الدفاسة:
مترابطــان بالنســبة لمحتــوى القــراءة لكنهمــا غيــر كــافيين بشــكل  WJ-IIIو Wais-IIIمــن مقــاييس 

 .الداخلي مناسب لتشكيلهما كاختبارات تحصيل بما يكفي لتحقيق االتساق

 (:Kuthy  2008دفاسة كاثي

: تقليل أثر التباين واكتشاف مدى تأثير وقت الدراسة اإلضافي على إمكانية عنوا  الدفاسة
 األداء في االختبار التدريبي. 

Reducing Adverse Impact: An Investigation of The Effect of Additional Study 
Time on Trainability Test Performance. 

ومـدى تـأثير وقـت  CogAT: معرفة القدرة التنبؤية الختبار القـدرات المعرفيـة هد  الدفاسة
 ((TPM Test preparation manualالدراسـة اإلضـافي علـى األداء فـي االختبـار التـدريبي 

 CogAT.وTPMوكذل  تحديد فيما إذا كان يوجد اختالف بين البيض والسود في اختباري 
 

 .TPMو CogATأدوات الدفاسة:
 

 من البيض. 536من السود و 126: عينة من اإلطفائيين بلزت عينة الدفاسة

 : أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:الدفاسة نتائج

 .TPMالقدرة المعرفية متنبئ مهم وجيد لألداء في  -3

يستفيد أولئ  الذين لديهم مستويات أعلـى مـن القـدرات المعرفيـة بشـكل أكبـر بكثيـر مـن  -2
يجـابي علـى  وقت الدراسة اإلضافي ممن لديهم مستويات معرفية أدنىة ومن ثم أداء هـؤالء قـوي وا 

TPM. 

كــان  TPMاالخــتالف فــي متوســط الــدرجات المعياريــة بــين البــيض والســود فــي اختبــار  -3
 . CogATيهم على اختبار أقل مما هولد
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 دفاسات تفتبط بالتنبؤ باإلنجان األكاديمي  .3

 (:Burson  2001دفاسة بيفسو  

ودرجــات التالميــذ  CogAtالتحليــل االرتبــاطي لرائــه القــدرات المعرفيــة الـــ  عنرروا  الدفاسررة:
التحصيليةة ضمن برنامج الروه والقياس المدرسي في والية بنسلفانياة وذل  بالنسبة إلى الصفوف 

 الدراسية التالية: الثالث والخامس والثامن والحادي عشر.

A Correlation analysis of Pennsylvania System of school Assessmentة 
cognitive abilities tests and repot card grades for students in grades 
  .and 11 8ة5ة.3

لقد طورت هذه الدراسـة لتحديـد إمكانيـة التنبـؤ بـدرجات التالميـذ فـي مـادتي  هد  الدفاسة :
والكميـــةة ومـــا تحتويـــه مـــن  اللفظيـــةالرياضـــيات والقـــراءة باالســـتناد إلـــى درجـــاتهم علـــى البطـــاريتين 

 .CogAtرات المعرفية الـ اختبارات فرعيةة ضمن رائه القد

( فــي نظــام 25إن التحديــد المبكــر لهــؤالء التالميــذ الــذي تقــع درجــاتهم تحــت الربيــع األدنــى )
تعـديل المنهــاج  وبنسـلفانيا الدراسـي يـهود بفرصـة لتقـديم خـدمات العـالج األولـي المبكـر للتالميـذة أ

التالميــــذ إلنجــــاه النجــــاح تطــــوير كفــــاءات المعلمــــينة بشــــكلت يمكــــنهم مــــن التعامــــل مــــع هــــؤالء  وأ
 األكاديمي.

  تلميـــذًاة 452  12ة و8ة 5ة 3بلزـــت عينـــة مـــن التالميـــذ مـــن الصـــفوف  عينرررة الدفاسرررة:
 .وقورنت الدرجات المتحصلة عن تطبيق الرائه بدرجاتهم في مادتي القراءة والرياضيات

 اللفظيــةان أظهــرت الدراســة أن االختبــارات الفرعيــة التــي تضــمها البطاريتــ نتررائج الدفاسررة:
والكمية تعتبر المؤشـر األكثـر وثوقيـة للتنبـؤ بـدرجات القـراءة والرياضـيات لـدى أفـراد عينـة البحـثة 

يمكــن أن يطبــق فــي مرحلــة مبكــرة جــدًا فالنتــائج المتحصــلة يمكــن أن تكــون  CogAtوحيــث إن الـــ 
 (.Burson,2001ذات فائدة كبيرة جدًا لتهويد هؤالء التالميذ ببرامج عالجية مبكرةة )
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 kaufman & liws & gnsng دفاسررة كوفمررا ، كوفمررا ، ليرروس وجونسررون 
 2009:) 

كيــف يــرتبط التحصــيل التعليمــي والجــنس بالــذكاء الســائلة الــذكاء المتبلــور  عنرروا  الدفاسررة:
 ( سنة 90-22والمهارات األكاديمية عند األعمار التي تتراوح بين)

How do EducationL Attainmen and Gender Relate to Fluid to Fluid 
Intelligence, Crystallized Intelligence, and Academic Skills at Ages 22-
90 Years? 

والمتبلـــور  تحليــل فـــروق التحصــيل التعليمــي والجـــنس علــى الـــذكاء الســائلهررد  الدفاسرررة: 
تتــراوح أعمــارهم بــين  والمهـارات األكاديميــة فــي القــراءة والرياضـيات والكتابــة لعينــات البــالزين الـذين

 ( سنة.22-90)

ـــذكاء)ن:أدوات الدفاسرررة والعينرررات:  (ة واختبـــار كوفمـــان للتحصـــيل 570اختبـــار كوفمـــان لل
 (.555األكاديمي)ن:

أجريــت خمســة تحلــيالت تبــاين لمتزيــر العمــر. تحليــل التــرابط دعــم تحليــل نتررائج الدفاسررة: 
ــيم. كانــت جميــع المتزيــرات ذات صــلة التبــاين لفهــم أفضــل للعالقــة بــين المتزيــرات الخمســة والت عل

ودالـــة بشـــكل واضـــح لســـنوات التعلـــيم الرســـمي وهـــي تعتبـــر نتـــائج هامـــة إلجـــراء تقييمـــات عصـــبية 
ذي  GCالحـال بالنسـبة  وكان ذا صلة قوية بـالتعليم فقـطة كمـا هـGFنفسية. كما دلت النتائج أن 

ت مهــارة الرياضـيات بشــكل أعلــى الصـلة بالمدرســة. أمـا فــي مجـال المهــارات األكاديميـة فقــد ارتبطـ
لدى الذكور على اختبار الكتابـةة بينمـا لـم تكـن الفـروق بـين الجنسـين دالـة فيمـا عـدا ذلـ . وأكـدت 
الدراســة بــأن التحلــيالت تســد الفجــوة بخصــوص األدبيــات المتعلقــة بطبيعــة الفــروق بــين الجنســين 

الزين العـاديين بـين سـن البلـوم المبكـر والتعليم في المهارات األكاديمية للعينات غير المتجانسة للبـ
 والشيخوخةة ولها آثار عملية في التقييمات النفس عصبية.

 (Arch Clin Neuropsychol, 2009, p, 153-163) 
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 دفاسات تفتبط بفاعلية الفائن في المجاالت اإلكلينيكية .8

 (:Judy  1999دفاسة جود) 

اسـتخدام االسـتراتيجيات المعرفيـة لهيـادة مهـارات االنتبـاهة والقـدرة علـى حـل  عنوا  الدفاسة:
المشكالت واألداء التعليمي لألطفال المسـجلين فـي المـدارسة والـذين يعـانون مـن اضـطراب نقـص 

 االنتباه.

The use of metacognition to increase the attentionة problem - solving 
skillsة and learning performance of school - age children with attention 
deficit disorder. 

تهــدف الدراســة إلــى تنميــة مهــارات االنتبــاهة والقــدرة علــى حــل المشــكالتة  هررد  الدفاسررة:
واألداء التعلمــي لألطفــال فــي عمــر المدرســةة والــذين يعــانون مــن اضــطراب نقــص االنتبــاهة وذلــ  

 لتثمين مصادرهم المعرفية قبل البدء بالعالج.  CogAtرفيةباستخدام رائه القدرات المع

االســتراتيجيات البنــاءة والفعالــة التــي تســهل  ADHDيــنقص التالميــذ المصــابين باضــطراب 
عملية التعلم لديهم وتوصلهم إلى النجاح األكاديمية ولسد الخلل النـاتج عـن ذلـ  أخـذت مجموعـة 

ة الذاتيــة والــتعلم اللفظــي والتقــويم الــذاتية وقــد اســتخدم مــن التــدخالت التــي مــن شــأنها هيــادة المراقبــ
ومن خالل تطبيقه قبل التـدخالت العالجيـة وبعـدها تمكـن معرفـة التطـور  CogAtلهذا الزرض الـ 

 .الذي حصل عند هؤالء األفراد

 .إناث( 2وذكور  8مشاركين ) 10شملت عينة البحث  عينة الدفاسة :

ليـة االسـتراتيجيات المعرفيـة المسـتخدمة فـي عـالج التالميـذ بينت النتـائج فعا نتائج الدفاسة:
حيث هادت مهارات التفكير واالنتباه لديهم بشكل يمكنهم من  ADHD الذين يعانون من اضطراب

 (.1999ةJudyالنجاح األكاديمية وبينت فعالية الرائه كأداة للتقويم القبلي والبعدي أيضًاة )
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 (:Therese  2000دفاسة تيفين

دراسـة القـدرات المعرفيـة عنـد مجموعـة مـن العـائالت عنـدها حـاالت تعـاني  عنوا  الدفاسة:
 وأقربائهم.  Downمتالهمة داون  من

A family study of cognitive abilities in adults with Down syndrome and 
their sibling. 

يــة بــين الراشــدين الــذين أولهمــا تحديــد عالقــة القــدرات المعرف هنررا  هرردفا  لهرررا الدفاسررة:
وأقربائهمة وبين الراشدين الذين يعانون من إعاقة عقلية غير محددة  DSيعانون من متالهمة داون

MR .وأقربائهمة ثانيهما تحديد ما إذا كان االضطراب المعرفي المرافق لمتالهمة داون موجودًا 

 -هوجـًا  96قسـموا إلـى  فـرداً  188العدد الكلـي للمشـاركين فـي الدراسـة بلـع  عينة الدفاسة:
 .-MRهوجًا  44ة وDSهوجًا  52

كمقيـاس  PPVT-Rكمقياس للذكاء العامة وطبـق  WAIS-Rطبق اختبار  أدوات البحث:
( كمقيـــاس للقـــدرات المعرفيـــة CATثـــان للـــذكاءة وكـــل المشـــاركين أعطـــوا رائـــه القـــدرات المعرفيـــة )

 .ريخ األسر المرضياألساسيةة إضافة إلى ذل  تم توجيه استبانة لدراسة تا

ة فــي حــين كــان DS0 (0.65)بلــع معامــل االرتبــاط بــين درجــة الــذكاء و نتررائج الدفاسررة:
 . MR( عند (0.26معامل االرتباط 

أشــارت النتــائج إلــى أن كــال العوامــل الجينيــة والمحــيط التــي تــؤثر علــى الــذكاء فــي المجتمــع 
رة مماثلــةة وأخيـرًا تشــير الدراسـة إلــى بصـو  DSالعـام تـؤثر علــى العـائالت التــي يعـاني أفرادهــا مـن 

ــــ  علـــى كـــال  CATأنـــه ليســـت هنـــا  أيـــة فـــروق بـــين القـــدرات المعرفيـــة المتحصـــلة مـــن تطبيـــق ال
 (.Thereseة(2000 وأقربائهم الذين شملتهم عينة البحثة MRو DSالمصابين بـ 
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 (:Fotini Effie Kyvelos  2003دفاسة فوتيني كيفيلوس

  .اييس األحد عشرة للقدرات المعرفياستطالع مدى صالحية المق عنوا  الدفاسة:

An investigation: of the structural (Internal) validity of eleven speeded 
measures of cognitive abilities. 
 

 جامعة سانت جونة نيويور . المكا :

ًا لمســـتوى القـــدرات اختبـــار  11هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى اختبـــار صـــالحية  هرررد  الدفاسرررة:
العقليــــة الضــــيقة والواســــعة كمــــا نصــــت عليــــه نظريــــات الــــذكاء الحاليــــةة حيــــث تــــم تصــــنيف هــــذه 

 االختبارات كمقاييس لالسترجاع طويل المدى.

 من طالب التعليم األساسي. طالبًا وطالبةً  155تم إجراء االختبارات على  عينة الدفاسة:

 الختبار القدرات المعرفية. CASو WG IIIتم االستعانة ببطارية  أداة الدفاسة:

توصلت الدراسة إلى أن االختبارات األحد عشرة لم تستطع الفصـل بوضـوح  نتائج الدفاسة:
بين القدرات المعرفية بشكل عامة أي أن الدراسة بينت عدم كفـاءة هـذه االختبـارات لتحديـد مسـتوى 

 القدرات المعرفية عند العينة المدروسة.

 (:Lohman  2003دفاسة لوهما  

( واختبــــار وودكــــو  6)الصــــيزة  : دراســــة صــــدق رائــــه القــــدرات المعرفيــــةعنرررروا  الدفاسررررة
  .جونسون

The woodcock-Johnson III and the Cognitive Abilities Test (form6): 
A Concurrent Validity Study. 

ن رائــه مــ 6والصــيزة  IIIجونســون -: الكشــف عــن مــدى صــالحية وودكــو  هررد  الدفاسررة
 .CogATالقدرات المعرفية 

 .CogATوالمستويات المالئمة من  WJ – IIIاختبارًا من 13 :أدوات الدفاسة
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 والتاسع. الخامس والسابع طالبًا من الصف 178: عينة الدفاسة

 : أظهرت نتائج اإلحصاءات أن:نتائج الدفاسة

كـان قويـًا  WJ – III ودرجـة الـذكاء العـام فـي CogATارتبـاط الدرجـة المركبـة فـي الــ  -3
 .0.82وموجبًا وبلع 

أظهــرت صــالحية واضــحةة بمعنــى أن ارتباطهــا األعلــى  CogAtكــل مــن بطاريــات الـــ  -2
وهــذه االرتباطــات كلهــا موجبــة وكانــت علــى الشــكل  WJ – III كــان مــع الــدرجات المركبــة فــي

 التالي:

  بلع االرتباط في البطارية اللفظية من الـCogAt مع اللفظية في الـ III0.62. 
  بلع االرتباط في البطارية الكمية من الـCogAt  مع االستدالل الرياضي في الـIII0.58. 
  بلع االرتباط في البطارية غير اللفظية من الـCogAt  مع االستدالل السائل في الـIII0.55. 

 (:James Fujio Hiramotm  2004دفاسة جيمس فوجيوهيفاموتو

 همـــن رد الفعـــل كعامـــل فـــي نظريـــة كاتـــل هـــورن كـــارول للقـــدرات  لدفاسرررة:عنررروا  ا
 مناقض. والمعرفية: دليل مؤيد أ

 "Reaction Time speed" as a factor in the Cattell-Horn-Carol 
theory of cognitive abilities: Evidence For or Against.  

  كاليفورنيا -المكان: جامعة بيركلي. 
 :هــدفت الدراســة إلــى تقــديم عــرض للــذكاء وهمــن رد الفعــلة وتزطــي  هررد  الدفاسررة

 .RTكافة نظريات القدرات العقلية وكيف تعّرف همن رد الفعل 
 :اختبار  أداة الدفاسةWJ-III  .إضافة إلى ست اختبارات أخرى لهمن رد الفعل 
 :من جامعات كاليفورنيا طالبًا وطالبةً  111عينة الدفاسة. 
 :ت نتائج هذه الدراسـة تأييـدًا قويـًا لنظريـة أظهر  نتائج الدفاسةCHC  وأثبتـت وجـود

 عالقة إيجابية بين القدرات العقلية وهمن رد الفعل عند أفراد العينة المدروسة.
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 (:Mcgrew&Kevin S  2008دفاسة كيف  أس. ما  كفو

(CHC) theory and the human cognitive abilities project: Standing on the 
shoulders of the giants of psychometric intelligence research Kevin S. 
McGrew Woodcock-Munoz Foundationة University of Minnesotaة United 
States (2008). 

 تصنف أهداف هذه الدراسة في ثالثة اتجاهات: 

ة والتوصــية بــأن أبحــاث الــذكاء بــدأت تســتخدم CHCوصــف اإلطــار النظــري لنظريــة  -3
كتســمية شــائعة لوصــف نتــائج البحــث والختبــار الفرضــيات اســتنادًا إلــى المظــاهر  CHCتصــنيف 

 المتنوعة للقدرات المعرفية البشرية.

كقمة لنظرية التحليل العاملية والتوصية بأنها نقطة انطالق  CHCعدم اعتبار نظرية  -2
 لذكاء اإلنساني.لتنشيط البحث في بنية ا

التـي تطـور أرشـيفًا  HCAمؤسسة وودكو  مونيوه لمشروع القدرات المعرفية اإلنسانية  -3
ــًا لقاعــدة بيانــات واســعة والتــي تــم تحليلهــا فــي نظريــة كــارولة وتقــوم علــى تحليــل  ــًا مجاني إلكتروني

يانــات وتقيــيم عوامــل القــدرات المعرفيــة البشــرية. حيــث دعــى علمــاء الــذكاء للوصــول إلــى قواعــد الب
مـع التأكيـد )النماذج البنائية للذكاءات البشرية وتقديم مقترحات للـربط بـين تحليـل البيانـات الحديثـة 

 CHCعلــــى التحليــــل العــــاملي(ة والعمــــل األساســــي لكــــارولة والتأكيــــد علــــى التوافــــق بــــين نظريــــة 
سين فهمنا للذكاء والوصول إلى قواعد البيانات األساسية من خالل توفير فرصة غير مسبوقة لتح

 اإلنساني. 

 دفاسات تفتبط بتحديد التالمير المهددي  بخطف الفسوب .5

 (: Gorard  1999وجوفافد Smithدفاسة سميث 

 .استخدام رائه القدرات المعرفية في تحديد التالميذ ذوي اإلنجاه المتدنيعنوا  الدفاسة: 

The use of cognitive abilities tests to identify potential underachieving 
pupils. 
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تهـدف الدراسـة إلـى تحديـد التالميـذ ذوي اإلنجـاه األكـاديمي المـنخفض عنـد  هد  الدفاسة:
ســنواتة حيـث يعـد اإلنجــاه المتـدني واحـدًا مــن  9تالميـذ الصـف الثالـث االبتــدائي وللعمـر الهمنـي 

ليميةة حيث بينـت اإلحصـاءات تهايـد أهم المشكالت التربوية التي تواجه القائمين على العملية التع
ة وتبــذل الحكومــات جهودهــا لرفــع كفــاءة القــائمين علــى 1990أعــداد التالميــذ المهــددين منــذ عــام 

العملية التربوية لمواجهة مشكالت تدني اإلنجاه بين التالميذة وأكثـر المشـكالت انتشـارًا تنشـأ عـن 
تـائج الكثيـر مـن الدراسـاتة ودعمتهـا نتــائج التبـاين فـي اإلنجـاه بـين الـذكور واإلنـاثة حيـث تبـين ن

هذه الدراسةة أن مشكالت تدني اإلنجاه كانت أكبر عنـد الـذكور مقارنـة مـع اإلنـاثة وعملـت هـذه 
الدراسات على تقصي أسباب تـدني اإلنجـاه عنـد الـذكور التـي ربمـا يمكـن حصـرها بأسـباب تـرتبط 

 ذكور الصفي.بالتزير االجتماعية تأثير األقرانة سلو  التالميذ ال

أعـوام مسـحوبين  9تلميـذًا مـن عمـر  116طبق رائه القدرات المعرفية علـى  عينة الدفاسة:
 من المدارس المحلية. 

ـــدني قبـــل البـــدء  نترررائج الدفاسرررة: أكـــدت الدراســـة أنـــه مـــن الضـــروري تعريـــف اإلنجـــاه المت
اني مــن مشــكلة المعالجــة لهــذه المشــكلةة حيــث يمكــن أن نصــف تلميــذًا مــا بأنــه يعــ وبالتشــخيص أ

متوقـــع ومــن قدراتـــه العقليــةة ويجـــب  وتــدني اإلنجــاه عنـــدما يكــون أداؤه فـــي الصــف أدنـــى ممــا هــ
التــدخل فــي هــذه الحالــة وتحديــد هــؤالء التالميــذ بشــكلت مبكــرة ومراقبــة تقــدمهمة وتهويــدهم بالــدعم 

اس قــدرة لقيــ CogAt)عنــدما يتطلــب األمــرة وهــذا كلــه يتضــمن اســتخدام رائــه القــدرات المعرفيــة )
التالميــذ علــى معالجــة العالقــات الرمهيــة والمجــردةة ويمكــن أن تقــارن درجــات التالميــذ علــى هــذه 
عـداد برنـامج مراقبـة لمعرفـة مـدى التقـدم الـذي يمكـن أن يحققـه  الروائه الحقًا مع األداء الصـفية وا 

 أي تلميذ في رفع إنجاهه.

 ث :بعد تحليل النتائج تم تجميع التالميذ في مجموعات ثال

 المجموعة األولى: تضم مجموعة الذكور الذين كان إنجاههم فوق المتوسط.

 المجموعة الثانية: تضم مجموعة الذكور الذين كان إنجاههم متوسطًا. 

 المجموعة الثالثة: تضم مجموعة الذكور الذين كان إنجاههم دون المتوسط. 
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هم مقابالت شخصية بهدف وبعد ذل  طبقت استبانة على المجموعات الثالث وأجريت مع 
 معرفة وتحديد مواقفهم تجاه المدرسة.

بعــــد تحليــــل اســــتجاباتهم تبــــين أن مجموعــــة التالميــــذ فــــي المجموعــــة الثالثــــة يتميــــهون عــــن 
 المجموعتين الباقيتين في:

 معقدة. وعدم محبة المواد الدراسية ألنها مملة أ -3

 واجباتهم المنهلية.لديهم مهارات تنظيم وتحكم ضعيفة وهذا ما تبينه كراسات  -2

 إنجاه متدني جدًا في االختبارات القومية.  -3

 تبني مواقف سلبية جدًا من نظام المكافأة المدرسية.  -4

 عدم معرفتهم أن يواجهون مشكالت تدني اإلنجاه. -5

 لديهم مواقف سلبية من المدرسة عمومًا. -6

بـين المـدارس فـي أخيرًا تعد مشـكلة تـدني اإلنجـاه قضـية معقـدةة وهنـا  الكثيـر مـن الفـروق 
  .Smith) &ةGorardة1999المعايير التي يتبنوها لتحديد المشكلة وتعريفهاة )

 (:Maria Ganci 2004دفاسة مافيا غانسي 

( وفق مقياس NEPSYالفعالية التشخيصية للتقييم االرتقائي النفسعصبي ) عنوا  الدفاسة:
 ويكسلر للقدرات العقلية عند األطفال بإصداره الثالث اعتمادًا على تقييم بطارية كروس. 

The diagnostic validity of a developmental neuropsychological 
assessment (NEPSY)-Wechsler intelligence scale for children-third 
edition (WISC-III) based cross-battery assesment . 

 .جامعة تيمبلة أمريكا المكا :

هدفت الدراسة إلى تحديد الفعالية التشخيصية للتقيـيم االرتقـائي النفسعصـبي  هد  الدفاسة:
(NEPSY وفق مقياس ويكسلر للقدرات العقلية عند األطفال بإصداره الثالث اعتمادًا علـى تقيـيم )

 بطارية كروس وعالقتها بصعوبات القراءة. 
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طفــــاًل مــــن  25طفــــاًل مــــن ذوي صــــعوبات القــــراءة و 25شــــملت العينــــة  عينررررة الدفاسررررة:
 األسوياء. 

 مقياس ويكسلر للقدرات العقلية عند األطفال بإصداره الثالث.  أداة الدفاسة:

توصـــلت الدراســـة إلـــى تأكيـــد فعاليـــة التقيـــيم االرتقـــائي النفسعصـــبي وتقيـــيم  نترررائج الدفاسرررة:
لعقلية عند األطفال مبنيًا على بطارية اختبار كروس لتقييم األطفال ذوي مقياس ويكسلر للقدرات ا

صـــعوبات القـــراءةة كمـــا قـــدمت هـــذه الدراســـة برهانـــًا تجريبيـــًا لتصـــنيف االختبـــارات الفرعيـــة للتقيـــيم 
 االرتقائي النفس عصبي المستخدمة في البحث كتصورات منطقية لقدراتهم المعرفية المحدودة. 

 بالففوقات الحضافية والعفقية بي  الجنسي ة فتبطالدفاسات الم

 (:Leuis  1993لويس و Tandra دفاسة تاندفا

للقــدرة المعرفيــة عنــد التالميــذ المتفــوقين المنحــدرين مــن  اللفظيــةالمقــاييس  عنرروا  الدفاسررة:
 اجتماعية فقيرة. -بيئات اقتصادية

Verbal measures of cognitive ability : the gifted low SES Students.  

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار العالقة بين درجات التالميـذ المتفـوقين ذوي  هد  الدفاسة :
وبــين درجــات التالميــذ المتفــوقين  CogAtالمســتوى االقتصــادي واالجتمــاعي المــنخفض علــى الـــ 

 ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع على الرائه ذاته.

 .8-4تلميذًا من الصفوف  80لبحث من تألفت عينة ا عينة الدفاسة:

االجتمـــاعي المتوســـط علـــى الــــ  –تمــت مقارنـــة درجـــات التالميـــذ ذوي المســـتوى االقتصـــادي 
CogAt  االجتمـاعي فـوق المتوسـط علـى الرائـه  –مع درجـات التالميـذ ذوي المسـتوى االقتصـادي
 ذاته.

بينـــت نتـــائج المقارنـــات أن الســـبب المبـــدئي الـــذي كـــان وراء عـــدم حصـــول  نترررائج الدفاسرررة:
 CogAt التالميـذ ذوي المسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي المـنخفض علـى درجـات كافيـة علـى الــ
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لتقابـــل المعيـــار الموضـــوع للقبـــول فـــي مـــدارس المتفـــوقين ال يـــرتبط بضـــعف المســـتوى االقتصـــادي 
 (.Tandra & Lewis, 1993,p.102-105ة )اللفظيةاالجتماعية بل يرتبط بضعف قدراتهم 

 (: Itsuokor  1994دفاسة آيتسوكوف  

 أداء التالميذ النيجريين على رائهين للذكاء مع اختالف خلفياتهم الثقافية. عنوا  الدفاسة:

Performance of Nigerian students in two group intelligence tests with 
different cultural background. 

تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة أداء التالميذ النيجيريين على رائـه االسـتعداد  هد  الدفاسة:
( الـذي CogAtالذي تم تعديله لالستخدام في نيجيريا ورائه القدرات المعرفية ) -SAT–المدرسي 

  .طور وعير في أمريكا

  تلميـــذ نيجيــــريين مســــحوبين مــــن المــــدارس 210شــــملت عينــــة البحــــث   عينررررة الدفاسررررة :
 عامًا. 17-15الثانويةة ممن تتراوح أعمارهم بين 

ليتناســب مــن حيــث  CogAtأظهــرت نتــائج الدراســة ضــرورة تعــديل رائــه الـــ نتررائج الدفاسررة:
المحتوى ومستوى الصعوبة البيئة النيجيريةة حيث دل االرتبـاط الضـعيف بـين أداء هـؤالء التالميـذ 

رائهين أن رائه القدرات المعرفية بصورته األمريكيـة غيـر صـالح لالسـتخدام علـى البيئـة على كال ال
كان التالميذ يتقنون اللزة األجنبيةة وقد يعهى األمر إلى الفروق الحضارية بين و النيجيريةة حتى ل

 .(Itsuokor, 1994)البيئتينة

 (:Andrea  2000دفاسة أندفيا 

نجاه واالرتباط األبوي عند الفتيات الراشدات ذوات األصل العالقة بين اإل عنوا  الدفاسة :
 الكندي في جنوب أونتاريا. –األفريقي 

Relationship between achievement and paternal attachment among 
African – Canadian girls in southwestern Ontario.  
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ضمن المجتمع الكنـدي ذوات  صممت هذه الدراسة لتقصي الفتيات الشابات هد  الدفاسة:
األصل األفريقي ومعرفة ما إذا كان تصورهن عن عالقاتهن بآبائهن وأمهاتهن له أي تـأثير يمكـن 
قياســـه علـــى إنجـــاههن األكـــاديمية حيـــث تعـــاني التلميـــذات الكنـــديات ذوات األصـــل األفريقـــي مـــن 

عـاتهنة وتسـاهم العوامـل إنجاه أكاديمي متدنت شـديدة وعهلـة اجتماعيـة ثقافيـة فـي مدارسـهن ومجتم
 االقتصادية واالجتماعية إضافة إلى الظروف األسرية في عدم اندماجهن بالمجتمع الكندي.

تلميــذة متطوعــة فــي الســنة األخيــرة مــن المرحلــة  100بلزــت عينــة البحــث  عينررة الدفاسررة:
 عامًا. 23-18الثانوية والسنة الجامعية األولى والثانيةة وقد تراوحت أعمارهن بين 

الكنــــــدية إضــــــافة إلــــــى درجــــــاتهن فــــــي  CCATاعتمــــــدت درجــــــات التلميــــــذات علــــــى رائــــــه 
الرياضـــيات والعلـــوم واللزـــةة ودرجـــتهن النهائيـــة فـــي الســـنة األخيـــرة مـــن المدرســـة الثانويـــة لتحديـــد 

 Inventoryاالرتباط مع األقران  ومستوى إنجاههنة واستخدمت استبانة لقياس االرتباط األبوي أ
of parent and peer attachment  ويرمـه لهـاI.P.P.A ة باإلضـافة إلـى االسـتعانة بتـاريخ

اإلنجاه المدرسي لهؤالء الفتياتة وقد أخذت متزيرات العمرة أمكنة الوالدةة مستوى تعليم األبوينة 
 والدخل بعين االعتبار.

 ديميبينــت نتــائج الدراســة أنــه ال يوجــد ارتبــاط إيجــابي بــين اإلنجــاه األكــا نتررائج الدفاسررة:
واالرتباط مع األبة وبالمقابل تشير النتائج إلى أن العالقة مع األم شكلت العامل األهم في التنبؤ 

 (.Andrea, 2000, pp.90-99بالنجاح األكاديمية )

 (:Yan 2000 دفاسة يا 

استخدام رائه القدرات المعرفيـة لقيـاس نمـوذج ثورنـداي  االعتـدالي الختيـار  عنوا  الدفاسة:
 .الموظفين

Using cognitive ability tests to assess the fairness of the Thorndike 
model for personnel selection.  

هــــذه الدراســــة تقــــيم نمــــوذج ثورنــــداي  االعتــــدالي باســــتخدام رائــــه القــــدرات  هررررد  الدفاسررررة:
 المعرفية.
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ثورنداي  االعتدالي  ولتحقيق هدف الدراسة تم تحليل النتائج التي بينت أنه باستخدام نموذج
 وتم تمثيل البيض بنسبة أكبر من السودة وقد كانت تقديرات نتائج السود أقل بثالث مـرات ممـا هـ

عليــه الواقــعة لــم تؤخــذ مــؤهالت الســود بعــين االعتبــارة وهنــا  الكثيــر مــن األخطــاء فــي االختيــار 
 وتهداد هذه األخطاء كلما كانت الدرجات أعلى.

لمجموعتين في رائه القدرات المعرفيةة وبينت النتائج أنه ليس هنـا  تم تحليل درجات كلتا ا
فروقــات جوهريــة فــي القــدرات المعرفيــة عنــد كلتــا المجمــوعتينة ومــن ثــم فــإن أســس تمثيــل البــيض 

 .(Yan, 2000)واختيارهم للعمل تم تعديلها 

 (:Roberto & Lopez, OscarColom 2002 ,دفاسة فوبفت كولم وأوسكاف لوبين

الفـــروق بـــين الجنســين فـــي الــذكاء الســـائل لـــدى الطلبــة خريجـــي المـــدارس  عنرروا  الدفاسرررة:
 .الثانوية

Sex differences in fluid intelligence among high school graduates. 

يوجــد دليــل تجريبـي متنــاقض فيمــا يتعلــق بمشـكلة فيمــا إذا كــان هنالــ  فــرق هررد  الدفاسررة: 
ير الجنس. يهعم بعض الباحثين أنه يوجـد فـروق تعـهى لمتزيـر الجـنس في الذكاء العام يعهى لمتز

معتمــدين فــي ذلــ  علــى قيــاس فــروق الجــنس المعياريــة فــي الروائــه المعرفيــة التــي تقــيس القــدرات 
 .اللفظية والمكانية والمحاكمة العقلية

يبـــين بعـــض البـــاحثين أنـــه ال توجـــد فـــروق فـــي الـــذكاء العـــام تعـــهى لمتزيـــر الجـــنسة حيـــث 
ترضون أن الذكاء العـام ينبزـي أن يـتم إدراكـه علـى أنـه لـيس نتيجـة لقيـاس نتـائج الروائـهة ولكـن يف

كمصــدر للتبــاين مثبــت باالرتبــاط بــين الروائــه المتنوعــة العديــدة. وبالتــالي يمكــن تحديــد هــدف هــذه 
 (.قياس الفروق بين الذكور واإلناث في الذكاء السائل من خريجي المدارس الثانوية)الدراسة: 

مـن  2300مـن اإلنـاثة و1772من خريجي المدارس العليا ) 4072تم اختيار  عينة الدفاسة:
 الذكور(.

 PMAتم استخدام ثالثة مقاييس للذكاء السائل في هـذه الدراسـة هـي: رائـه أدوات الدفاسة: 
 ( من رائه الذكاء االجتماعي.3ة والمقياس )APMالختبار المحاكمة العقليةة رائه 
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كشــفت النتــائج أن اإلنــاث تفــوقن علــى الــذكور فــي رائــه المحاكمــة العقليــة اسررة: نتررائج الدف 
PMA ة والــذكور تفوقــوا علــى اإلنــاث فــي رائــه رافــنة ولــم توجــد فــروق فــي رائــه الــذكاء االجتمــاعي

 تعهى لمتزير الجنس.

بنــاًء علــى ذلــ ة وانطالقــًا مــن معطــى أنــه ال يوجــد فــرق مــنظم يفضــل أي جــنس فــي قيــاس 
الــذكاء االجتمــاعي الــوراثية وأنــه ال يوجــد فــرق فــي الجــنس علــى أفضــل المقــاييس المتاحــة لقيــاس 

ة نخــتم بــالقول إنــه ال يوجــد فــرق فــي الــذكاء الســائل يعــهى لمتزيــر GFالــذكاء االجتمــاعي الــوراثي 
 .(Colom, Lopez,2002, p,445-451) الجنس

 : Greg & Steven (2002) دفاسة جفيغ وستيف 

عــادة الفحــص النقــديان لنمــوذج ثورنــداي  االعتــدالي باســتخدام  عنرروا  الدفاسررة : التحليــل وا 
 رائه القدرات المعرفية.

A critical re- examination and analysis of Thorndike model of fairness 
using the cognitive ability tests.  

تهدف هذه الدراسة إلـى إعـادة تقيـيم نمـوذج ثورنـداي  االعتـدالي مـن خـالل  هد  الدفاسة :
 على عينيتين من السود والبيض في أمريكا.  CogAtتطبيق الصورة الخامسة من الـ 

يعــد رائــه القــدرات المعرفيــة واحــدًا مــن أفضــل المتنبئــات علــى العمــلة وعلــى الــرغم مــن أنــه 
 يستخدم كجهء من بطارية لالختيار الوظيفي إال أنه من الشائع جدًا أن يستخدم منفردًا.

يستخدم الرائه في أمريكا كأداة للحصـول علـى تـراخيص بمهاولـة الكثيـر مـن المهـن كـالتعليم 
والمحامــاةة ويســتخدم غالبــًا مــن قبــل الكليــات والجامعــات لتحديــد مســتوى التالميــذ ليــتم قبــولهم فيهــا 

 التخرج من الثانوية.بعد 
خلصـت إلـى أنـه غيـر متحيـهة بمعنـى  CogAtالعديد مـن الدراسـات التـي راجعـت تحيـه الــ 

 أن درجاته يمكن أن تفسر بشكلت متكافىء بالنسبة للبيض والسود. 
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تبين نتائج الكثير من الدراسات واألبحاث حول الفـروق بـين البـيض والسـود فـي أمريكـا إلـى 
كال العرقين تم تفسيرها بشكل سـيءة وكانـت فروقـات األداء المتوسـط علـى أن درجات األفراد من 

 عليه الواقع لصالح البيض.  والعمل بين البيض والسود أكبر بثالث مرات مما ه

والسؤال الذي تدور حوله الدراسة هـو: مـا إذا كانـت فروقـات األداء فـي العمـل بـين البـيض  
   CogAtلفروق بين درجاتهم على الـ أكبر من تل  ا ووالسود أصزر بشكلت دال أ

دراسـة منشـورة وغيـر منشـورة  39ول جابة عـن هـذا السـؤال تمـت مراجعـة بيانـات أكثـر مـن 
اســتخدم نمــوذج ثورنــداي  كــأداة لالختيــار الــوظيفية وقــد تــوافر بعــض هــذه الدراســات علــى موقــع 

ERICدد الحـــــاالت ة بعضــــها وفرتــــه ملخصــــات بعـــــض رســــائل الــــدكتوراه والماجســـــتيرة وبلــــع عــــ
 فردًا من البيض والسود. 115المدروسة 

% مـن الدراسـات التـي تـم تحليـل بياناتهـا والتـي 50بينت نتائج الدراسـة أن  نتائج الدفاسة :
اســتخدمت نمــوذج ثورنــداي  االعتــدالي كــأداة الختيــار العمــال فضــلت البــيض علــى الســود بمقــدار 

 (SD).انحراف معياري واحد

ونتيجة لما سبق فقد تبين أنه عندما استخدم نموذج ثورنداي  االعتدالي لالختيار الوظيفي  
% فقــط مــن الســود ألعمــال مختلفــة تتــراوح بــين التعلــيم والمحامــاة ووظــائف الخدمــة 25تــم اختيــار 

 االجتماعية. 

ات المعرفيـة أخيرًا أكـدت نتـائج الدراسـة أيضـًا أهميـة التطبيقـات العمليـة السـتخدام رائـه القـدر 
 (.Greg , 2000في االختيار الوظيفي )

 (:Lynn  2000دفاسة لي   

 (. CogAT)تقصي محددات األداء على رائه القدرات المعرفية  عنوا  الدفاسة:

Investigating the determination of cognitive ability test performance. 

ددات األداء علـــى رائـــه القـــدرات تهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة وتقصـــي محـــ هرررد  الدفاسرررة:
المعرفية حيث افترض مؤلفـا رائـه القـدرات المعرفيـة )ثورنـداي  وهـاجن( أن أداء األفـراد عليـه يعبـر 
عن القدرة المعرفية الحقيقيةة وافترضا بالمقابل وجود محددات أخرى غير القدرة المعرفية تؤثر في 
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د فروقــات عرقيــة بــين الجماعــات فــي األداء األداء علــى هــذا الرائــهة باإلضــافة إلــى افتــراض وجــو 
 تشرح بشكل جهئي بعض محددات األداء على الرائه. CogAtعلى الـ 

متطـــوعين بيضـــًا مـــن  607متطـــوعين ســـودًا و 241شـــملت عينـــة البحـــث عينرررة الدفاسرررة: 
 .تالميذ المدارس للصفوف الدراسية الثانوية

امن للقـدرة المعرفيـة ال يختلـف بـالعرق وال بينت نتائج الدراسة أن التوهيع الك نتائج الدفاسة:
أسودة بل بوجود محـددات أخـرى كالدافعيـة ألخـذ االختبـارة والمهاجيـةة والتفاعـل  وبمتزير أبيض أ

مع الرائهة والخبرة السابقة في تطبيق االختبارات والقدرة المعرفية يمكن أن تؤثر علـى األداء علـى 
 .(Lynnة (2000الرائه 

 (: Amelia Beth Siders  2005دفاسة إميليا بيث سايدفن 

للقـــدرات العقليـــة عنـــد األطفـــال: معنـــى  3أثـــر التـــدريب ومقيـــاس ويكســـلر عنررروا  الدفاسرررة:
 الفروق الفردية.

Practice effects and the WIS-III: The meaning of individual differences. 

 حدة األمريكية. جامعة كاليفورنياة الواليات المت المكا :

هدفت الدراسة إلى تسـليط الضـوء علـى اخثـار المعروفـة التـي تحـدث عنـدما  هد  الدفاسة:
يخضع الطفل لنفس االختبار العقلي مرتين. وخصوصًا استكشاف فيما إذا كانت متزيرات الـدوافع 

ر المكـرر علـى والذاكرة والسـرعة وقـدرة الـتعلم تـرتبط جـديًا بحصـيلة األطفـال فـي االختبـار واالختبـا
 .WISC-IIIللذكاء بالنسبة لألطفال  3مقياس ويكسلر

طفـــاًل وطفلـــًة  50أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مـــن األطفـــال بلـــع تعـــدادها  عينرررة الدفاسرررة:
 سنة تم إجراء االختبار عليهم مرتين.  13-11تراوحت أعمارهم من 

 .صدار الثالثاإل –اختبار ويكسلر للقدرات العقلية عند األطفال  أداة الدفاسة:

توصــلت هــذه الدراســة إلــى أن األطفــال ذوي القــدرات العقليــة الضــعيفة قــد نتررائج الدفاسررة: 
حصــدوا نتــائج أفضــل فــي اختبــار المعلومــات وتصــميم األشــكال أكثــر مــن األطفــال ذوي القــدرات 
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ختبــار العقليــة األقــوى. وأيضــًا فــإن ذاكــرة األطفــال طويلــة المــدى تــرتبط إيجابيــًا مــع حصــيلتهم فــي ا
ـــًا  ـــى أن التنبـــه واإلنصـــات عنـــد األطفـــال يرتبطـــان إيجابي تجميـــع القطـــعة كمـــا توصـــلت الدراســـة إل

 بحصيلة اختبار الترميه.
 (:Brittany Leigh Metz  2005دفاسة بفيتاني اليت ميتن 

 للقدرات المعرفية. wais IIIو WJ IIIمقارنة بين مقياسي  عنوا  الدفاسة:
A Comparison of the WJ-III Test of Cognitive Abilities and the WAIS-III. 

 أمريكا. –جامعة مارشال  المكا :
هــدفت الدراســة إلــى المقارنــة بــين اختبــار وودو  جونســون بإصــداره الثالــث  هررد  الدفاسررة:

WJ III  واختبــار ويكســلر للقــدرات المعرفيــة لــدى الراشــدين بإصــداره الثالــثWAIS III  وتحديــد
 رب والعالقة بينهما.مستوى التقا

جامعـــة فــــي الزـــرب األوســــط  30شــــملت الدراســـة طــــالب الجامعـــات فــــي  عينرررة الدفاسررررة:
 األمريكي.

 مقياس وودو  جونسون الثالث ومقياس ويكسلر الثالث. أداة الدفاسة:

توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود تقـــارب كبيـــر بـــين االختبـــارين علـــى المقيـــاس  نترررائج الدفاسرررة:
ذلــ  فــإن هــذين االختبــارين قــد يعطيــان نتــائج مختلفــة الداللــة عنــد تطبيقهمــا اللفظــي والكلــي. ومــع 
 على طالب واحد فقط.

 (:Benjamin Guild Gibbs 2009دفاسة بينجامي  غيبس  

 النوع والمهارات المعرفية خالل مرحلة الطفولة.  عنوا  الدفاسة:

Gender and Cognitive Skills throughout Childhood. 

 جامعة أوهايوة الواليات المتحدة األمريكية.المكان: 

هـــدفت الدراســـة إلـــى دراســـة الفروقـــات فـــي مهـــارات الحســـاب والقـــراءة بـــين  هرررد  الدفاسرررة:
 الذكور واإلناث وأسبابها.

طفــل فــي  10000أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن األطفــال بلــع تعــدادها  عينررة الدفاسررة:
 سنوات ومن سن الروضة إلى الخامسة. 4أشهر إلى  9مرحلة الطفولة المبكرة من عمر
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 اختبارات مقننة للقدرات المعرفية. أداة الدفاسة:

توصلت هذه الدراسة إلى أن اإلناث يتفوقن على الذكور في مهارات مبادئ  نتائج الدفاسة:
الحســاب والقــراءة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرةة وقــد تبــين فــي هــذه الدراســة أن اإلنــاث يتفــوقن علــى 

ي طرق العد وتحديد األرقام وتمييـه األشـكال بينمـا يتفـوق الـذكور فـي المهـارات الحسـابية الذكور ف
 كالضرب والقسمة وحساب المتوسط وفهم التوابع والعالقات. 

 ويمك  أ  نستخلص م  الدفاسات السابقة األموف التالية :

تمــام الــذي جســدته االهتمــام الكبيــر الــذي أواله البــاحثون لرائــه القــدرات المعرفيــةة هــذا االه -1
الكثير من المـؤتمرات التـي دارت حـول الرائـهة كـالمؤتمر التربـوي الـذي عقـد فـي بريطانيـة 

(ة بهــدف رفــع ســوية التعلــيم وخفــض نســبة 1999) Gorardالــذي تناولتــه دراســة جــورارد 
 الطــالبالتالميـذ المهـددين بخطــر الرسـوب واسـتخدم رائــه القـدرات المعرفيـة لتحديــد هـؤالء 

 قدراتهم.وتقويم 

الكثيـر مـن االسـتخدامات العلميـة والعمليـةة كاختيــار  لـهتظهـر غالبيـة الدراسـات أن الرائـه  -2
(ة 2002) Pardoوالمتفـــوقين لبـــرامج المتفـــوقين أكاديميـــًا فـــي جميـــع المـــواد كدراســـة بـــارد

ذوي  والمهـــــددين بخطـــــر الرســـــوب أ الطـــــالبتصـــــفية  و(ة أ2000) Hawوودراســـــة هـــــا
االسـتفادة مـن الرائــه  و(ة أ1999) Smith كدراسـة جــورارد وسـميثاإلنجـاه المـنخفضة 

 Marie فــي تقــويم الطرائــق التدريســية المتبعــة مــن قبــل المعلمــينة كمــا فــي دراســة مــاري
(ة 2001)Michleتقــويم أســلوب االختبــار الصــفي كمــا فــي دراســة ميشــيل  و(ة أ2000)

 نجـاه األكـاديمي كدراسـة بيرسـونوكذل  يمكن أن يحقق الرائـه أغراضـًا تـرتبط بـالتنبؤ باإل
Burson (2001 .) 

 Judy أكدت العديد من الدراسات فاعلية الرائه في النواحي اإلكلينيكية مثل دراسة جودي -3
الذين يعانون من  الطالبة حيث استخدم الرائه في قياس القدرات المعرفية عند (1999)

قبل البدء بـالعالج وبعـده بهـدف معرفـة التطـورات التـي حققوهـاة كـذل   ADHDاضطراب 
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( التـي اسـتخدم الرائـه فيهـا لقيـاس القـدرات المعرفيـة عنـد 2000) Therese دراسة تيريـه
 بعض العائالت التي يعاني أفرادها من متالهمة داون.

انــت هــذه أخــذت بعــض الدراســات مســألة الفــروق بــين الجنســين بعــين االعتبــارة ســواًء أك -4
ودراســة ســميث وجــورارد أم فــي درجــة  والفــروق فــي القــدرات المعرفيــة كمــا فــي دراســة بــارد
فـي حـين تنـاول بعضـها اخخـر مسـألة  ةتمثل االستراتيجيات التعلمية كما في دراسـة مـاري

 Steven وســـتيفن Gregكمـــا فـــي دراســـة جريـــع  -أســـودة أبـــيض -الفـــروق العرقيـــة 
(ة حيــث اســتخدم الرائــه فــي دراســة الفــروق الحقيقيــة 2000) Yan(ة ودراســة يــان2002)

فـــي القـــدرات المعرفيـــة بـــين البـــيض والســـود بهـــدف تقـــويم نمـــوذج ثورنـــداي  الـــذي اســـتخدم 
ة وهــذا مــا أكــد أن الرائــه  بزــرض االختيــار الــوظيفي ولــم يــتم تمثيــل الســود فيــه بشــكلت كــافت

 Benjamin Guild غيــبس بينجــامين دراســة وكــذل  -غيــر منحــاه لعــرق ضــد آخــر
Gibbs, 2009)) إلـى دراسـة الفروقـات فـي مهـارات الحسـاب والقـراءة بـين  هـدفت التـي

 الذكور واإلناث وأسبابها.

انطالقــًا مــن الدراســات الســابقة التــي دارت حــول رائــه القــدرات المعرفيــة ومــا يتمتــع بــه مــن  -5
ضـافة إلـى خصائص تؤهله ألن يحظى بهذا االهتمـام الكبيـر الـذي بينتـه هـذه الدراسـاتة إ

والتشـــابه فـــي البيئـــة التـــي طبـــق فيهـــا  تنـــوع وتعـــدد أغراضـــه واســـتخداماته العلميـــة والعمليـــة
إضــافة إلــى عــدم وجــود دراســات  الثقــافي والجنســي الرائـه والبيئــة الســورية مــن حيــث التنــوع

عربية مشابهةة تأكد للباحثة ضـرورة تعييـر الرائـه علـى البيئـة السـوريةة لسـد الـنقص لمثـل 
التــي يمكــن أن يحققهــا وع مــن الروائــهة واالســتفادة مــن األغــراض العلميــة والعمليــة هــذا النــ

 .(2007هذا الرائه)عبودة
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تتميرن  أوجه الشبه واالختال  بري  الدفاسرة الحاليرة والدفاسرات السرابقة ومرا -ثالثًا 
 به هرا الدفاسة:

غالبية الدراسات السـابقة وجميـع دراسـات التعييـر خـارج أمريكـا اسـتخدمت الصـور السـابقة  -1
فــي حــين اعتمــدت الدراســة الحاليــة  ةالصــورة الثالثــة والرابعــة()مــن رائــه القــدرات المعرفيــة 

من الرائهة وهذه الصورة تالفت النقص فـي الصـور السـابقة حيـث إنهـا تعطـي  Kالنموذج 
 كل بطارية مـن بطاريـات الرائـه الـثالث إضـافة إلـى الدرجـة الكليـةةأربع درجات منفصلة ل

األمـر الـذي يمّكـن البـاحثين مـن االسـتفادة منــه  وهـذا مـا تشـابهت بـه مـع الصـورة الخامســة
في رسم صـفحة نفسـية تسـاعد فـي معرفـة نقـاط القـوة والضـعف فـي القـدرات المعرفيـة لكـل 

 فرد.

بي دال بـين القـدرات المعرفيـة لـدى الطـالب وبـين أكدت الدراسة الحالية وجود ارتبـاط إيجـا -2
تحصــيلهم الدراســية وبــذل  تشــابهت مــع بعــض الدراســات الســابقة التــي أكــدت وجــود مثــل 

 ودراسة بيرسون. وهذا االرتباطة كدراسة بارد

التي بينـت أن  (2007ودراسة عبود ) (1994تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة لويس ) -3
مـن إنجـاه اإلنـاث علـى البنـود الكميـة فـي البطاريـة الكميـة مـن  إنجاه الـذكور كـان أفضـل

 الرائه التي تتطلب مهارات حسابية وقدرة عّدية.

واختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسـات كدراسـة مـارية إذ بينـت أنـه لـم تكـن هنـا    -4
ائـهة أية فروق دالـة بـين أداء كـل مـن الـذكور واإلنـاث علـى البطاريـات الـثالث المكونـة للر 

 وفي كل الصفوف التي شملتها هذه الدراسة. 

الدراسة الحالية تتميه بأنها تعد صورة عربية سورية للرائه وتهود بمعايير عمرية وصـفية   -5
لكــلم مــن الــذكور واإلنــاثة هــذا باإلضــافة إلــى أن الدراســة الحاليــة أولــت اهتمامــًا خاصــًا 
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والفـروق  صـفتزيـرات الجـنس والبالكشف عن دالالت الفروق التي يمكن أن تعـهى إلـى م
  .بين المتميهين والمتفوقين والعاديين

كما تم فـي هـذه الطبعـة التعـرف علـى الطـالب الموهـوبينة والنمـاذج الثابتـة وغيـر الثابتـة   -6
 لنتائجهمة وهذا ما لم نجده في الطبعات السابقة.



 

 الفصل الثالث

 المتعلقة نظريات الذكاء 

 رائز القدرات المعرفيةب
 

 مقدمة:

 Vernonنظرية فرنون  –أوالً 

 :Cattell & Horn نظرية كاتل وهورن – ثانياً 

 نظرية كاتل  -3

 اختالف كاتل عن هيب

 نظرية هورن -2

 الذكاء السائل والذكاء المتبلور أوجه التشابه واالختالف بين

 تعليق

 رن بين النظريات العاملية األخرىهو –مكانة نظرية كاتل  –

 نقاط الشبه واالختالف – هورن –تل نظرية كا –

  Carrollنظرية كارول  –ثالثاً 

 CHCكارول"  –هورن  –نظرية " كاتل  –رابعاً 
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 الفصل الثالث
 نظفيات الركاء المتعلقة بفائن القدفات المعففية

 :مقدمة

أهميتهـا فـي علـم الـنفسة سـواًء فـي تعريفـه أم فـي بنـاء مكانـة لهـا  احتل مفهـوم " الـذكاء"قد ل
أدوات لقياسهة ودار كثير من الجدل بين علماء الذكاء حول قضية كـون الـذكاء قـدرة عامـة واحـدة 

 مجموعـة مــن القــدراتة وقـد مــال الجيــل األول مـن علمــاء نفــس الـذكاء مثــل " تشــارله ســبيرمان" وأ
Sperman(1927"ة و"لــويس تيرمــان)Terman (1975 ة إلــى االعتقــاد أن الــذكاء بشــكل عــام)

 ويتكون من قدرة كلية وحيدةة مزفلين القدرات العقلية التي يمكن أن تتوضـع تحتـهة لفظيـة كانـت أ
( ومــــاهال هــــذا Gفراغيــــةة وقــــد اصــــطلح العلمــــاء تســــمية هــــذه القــــدرة بالعامــــل العــــام ) رياضــــية أو

 فضفاضًا إلى حدت ما.المصطلح مستخدمًا على الرغم من أن استخدامه صار 

ًا للنشــاط العقلــي ومكوناتــه ومحدداتــهة كافيــوالواقــع أن منظــور العامــل الواحــد لــم يقــدم تفســيرًا 
ـــًا أ ـــم تخضـــع منهجي ـــة مـــن التجريـــبة )عـــالمة  وفضـــاًل عـــن أن هـــذه النظـــرة ل ـــًا لدرجـــة كافي إجرائي

 (.351ة ص 2000
فـي حـاث النفسـية والتربويـة المرافقـة لـذكاء عـن األبفـي انتجت التطورات األكثر تـأثيرًا  الحقاً 

علم الـنفس المعرفـية إضـافة إلـى المـؤتمرات التـي اهتمـت اهتمامـًا خاصـًا بـاقتراح التوجهـات إطار 
المسـتقبلية لمفهـوم الـذكاء اإلنسـاني وأسـاليب قياسـه مـن منظـور علـم الـنفس المعرفـية وقـد طرحــت 

لذكي" بداًل عن مفهوم الذكاءة وظهرت الدراسات التي قدمت في هذه المؤتمرات مفهوم "الشخص ا
نمـاذج تجهيـه المعلومـات التـي تركـه علـى الطرائـق التـي يعـالج فيهـا األفـراد المعلومـات ويتمثلونهـا 

 (.352ة ص 2002 ةعقليًا )عالم
مكـان  ومع التطورات المتالحقة في فهم جوانب مختلفة للذكاءة ومع تطور فهـم نمـ الـذكاء وا 

تنميتــهة فقــد ظهـــرت فــي الســنوات األخيـــرة نظريــات بنيــت علـــى أســاس المــداخل الحديثـــة فــي فهـــم 
وخصوصـــًا المـــدخلين المعرفـــي والثقـــافية وتهـــدف إلـــى التعامـــل مـــع مجموعـــة مـــن القـــدرات الـــذكاء 

هــــذه وجوانـــب الــــذكاء التــــي تقصــــر عــــن تقــــديرها المنــــاهج الدراســــية واختبــــارات الــــذكاء التقليديــــة. و 
ونظريــة الـذكاء الثالثــي لروبــرت  Gardnerالنظريـات هــي: نظريـة الــذكاء المتعــدد لهـاورد غــاردنر 
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ـــوجي  ةSternberg ســـتيرنبرم ـــذكاء البيول ـــة ال ـــي قـــدمها ســـتيفن سيســـي  –ونظري طـــهة )البيئـــي الت
 (.229ة ص 2006

متجانســــًاة وهنــــا  جانبــــان رئيســــان لنظريــــة غــــاردنر: األول أن الــــذكاء لــــيس مكونــــًا أحاديــــًا 
وبالتــالي ال يوجــد ذكــاء واحــد بــل يوجــد عــدد مــن أنــواع الــذكاء التــي يشــكل كــل منهــا نســقًا مســتقاًل 

أن أنواع الذكاء تتفاعل فيما بينها للقيام بمهام الحيـاة المختلفـةة  وخاصًا بهة أما الجانب الثاني فه
ديهم فقط ولكن في طبيعـة وعلى هذا فإن الناس ال يختلفون في مستوى كل نوع من أنواع الذكاء ل

غــاردنرة العالقــة بــين هــذه األنــواعة ويمكــن القــول أن كــل إنســان لديــه بروفيــل عقلــي خــاص بــهة )
 .p.404 – 405)ة2004 ةKassin -26ة ص 2004ترجمة: الجيوسية 

جوانـــب اإلحاطـــة بجميـــع  علـــىصـــر تأمـــا ســـتيرنبرم فيعتبـــر أن مقـــاييس الـــذكاء التقليديـــة تق
ويقصــد بــه  Intelligence successfulطــور مــا أســماه " الــذكاء النــاجح" الــذكاء اإلنســانية و 

اســتخدام مجموعــة متكاملــة مــن القــدرات الالهمــة للنجــاح فــي الحيــاةة كمــا يتحــدد هــذا النجــاح فــي 
ســياق اجتمــاعي ثقــافي معــينة ويعتمــد الــذكاء النــاجح علــى قــدرة الفــرد علــى التعــرف علــى جوانــب 

)الــوقفية  ةتعــويض جوانــب الضــعف وم جوانــب القــوة وتصــحيح أالقــوة والضــعف لديــه وعلــى تــدعي
 .(p385 ة1995ةSternberg - 188ة ص 1998

 فميه بين ثالث معانت مختلفة:ولقد حاول فيرنون بدوره أن يعالج مشكلة تحديد الذكاء 

يرثــه الطفــل مــن أبويــه عــن طريــق  ءشــي ووهــ ةالفطريــة إن الــذكاء يتضــمن معنــى القــدرة-3
الـتعلم كمــا  ىه العقلـي التـي يســتطيع أن يصـل إليهـا. أي إنـه القـدرة علـو ويعـين حـدود نمـ  ةالجينـات

 هي متميهة عن المهارات المكتسبة.
الراشـد الـذي يكـون علـى درجـة عاليـة مـن الفهـم  وإن مصطلح الذكاء يشير إلى الطفل أ -2

 ة.نتاج لتفاعل الوراثة والبيئ وفي سلو  الناس وه والتعقل وهذا ما نالحظه
درجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا الفـــرد فـــي أحـــد اختبـــارات الالـــذكاء أي  نســـبةلالعمـــر العقلـــي  -3

 (.66-64ص  ة2008 ةالذكاء )الشيخ
بأنــه القــدرة علــى إدرا  العالقــات والمتعلقــات بمعنــى ( Spearman)بينمــا عرفــه ســبيرمان 

 .(118ص ة2006 ة)معوضخر االستنباط واالستقرارأ
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نشـاطات تمتـاه  وأقدرة الفرد على القيـام بمهمـات  فقد عرفه بأنه:( Stodard)أما ستودارد 
 .(21ص ة2005 ةبالتجريد والصعوبة والتكيف )المسعودي

ـــه كاتـــل) أخـــرى فقـــدومـــن جهـــة  ـــذكاء الســـائلcattelعرف ـــه يشـــتمل علـــى ال  Fluid)( بأن
intelligence) االســــتعداد للــــتعلم وحــــل المشــــكالت. والــــذكاء المتبلــــور) وهــــوCrystalized 
intelligence) الســـائل مـــع بيئتـــه ويشـــتمل علـــى المعـــارف نتيجـــة تفاعـــل ذكـــاء الفـــرد  والـــذي ينمـــ

 .(6-5ص ة2005ةوالمهارات المتعلمة )البستنجي

( فعرفــه بأنــه: نظــام متكامــل مــن القــدرات الالهمــة للنجــاح فــي Sternbergوأمــا ســتيرنبرم)
والشـــخص الـــذي يتمتـــع بالـــذكاء الحيـــاة كمـــا يعرفـــه الشـــخص ضـــمن ســـياقه الثقـــافي واالجتمـــاعي. 

وفي نفس الوقت يميه نقاط ضـعفه ويجـد  ةالناجح يميه نقاط القوة لديه ويستفيد منها قدر اإلمكان
ويتميــه األشــخاص الــذين  (.125ص ة2006ةوجــاد وأبــعنهــا ) ضالتعــوي وأالطــرق لتصــحيحها 

ـــاء المعلومـــات واســـتخدامها ـــأنهم يتمكنـــون مـــن انتق ـــذكاء النـــاجح ب ببراعـــة فـــي الحيـــاة  يتمتعـــون بال
 ة2006ةوالتزلــب علــى مــا يصــادفهم مــن مشــكالت والتعامــل بكفــاءة مــع األخــرين )فــارس ةالواقعيــة

 (.36ص

وعلــى الــرغم مــن اخــتالف العلمــاء فــي وصــف طبيعــة الــذكاء وتعريفــه إال أنهــم يتفقــون فــي 
 نقطتين:

 درا  الم فــاهيم وعالقتهــا مــع أن مصــطلح الــذكاء يصــف قــدرة الفــرد علــى تعلــم وتــذكر المعلومــات وا 
ـــــبعض ـــــة  ةبعضـــــها ال ـــــاتهم الواقعي ـــــى ســـــلوكهم وحي ـــــق المعلومـــــات عل  ةBuskict ةCalsonوتطبي

Martinة2000 ة p356.) 

 ونتيجـة تفاعــل الوراثــة مـع البيئــة " فالــذكاء غيـر اللفظــي هــ وأن الـذكاء بنوعيــه السـائل والمتبلــور هــ 
درا  العالقـات بـين األشـياءذكاء سائل يتمثل في قدرة الفرد علـى الـتعلم والمحاكمـة  وال  ةوالتجريـد وا 

(. 51ص ة2007ةيقتصر على استخدام المعلومات السـابقة بـل يعيـد تنظيمهـا مـن جديـد" )شكشـ 
وهــي قــدرة مســتقلة  ةكمــا أنــه يتضــمن القــدرة علــى فهــم ومعالجــة المشــكالت الجديــدة بمرونــة وســرعة

لذل  فهـي تتـدهور مـع التقـدم فـي  –الفيسيولوجية تتأثر بالتزيرات  ةنسبيًا عن الثقافة والتعلم والخبرة
 ةالعمر مالم يتم تفـادي هـذا التـدهور بأسـاليب التعـويض عـن طريـق اسـتخدام الفـرد لقدراتـه )قوشـحة
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(.فقد أثبتت األبحاث أن إهالة الفص األيمن الجبهي لدى اإلنسان تـؤثر سـلبًا علـى 36ص ة2000
لصــالح المهــارات األدائيــة  اللفظيــةمهــارات األدائيــة و فــاالختالف الكبيــر بــين ال الــذكاء غيــر اللفظــي

 (.Klumper,2002,p58يدل على تلف في المنطقة اليمنى" )

لقـــد تـــّم تأســـيس اإلطــــار النظـــري لبنـــاء رائــــه القـــدرات المعرفيـــة علــــى مفـــاهيم مـــأخوذة مــــن 
جين يقـدم نموذجين نظريين للقدرات اإلنسانية هما نموذج فيرنون ونموذج كاتلة وكال هذين النموذ

شـــرائح مـــن العوامـــل تتـــدرج مـــن األكثـــر  وتحلـــياًل عامليـــًا ونموذجـــًا هرميـــًا يـــدعمان عـــدة طبقـــات أ
عموميـــة إلـــى األكثـــر خصوصـــيةة فقـــد اســـتخدم مؤلفـــا رائـــه القـــدرات المعرفيـــة )ثورنـــداي  وهـــاجن( 

فـي  هـورن –واسـتندا إلـى أبحـاث كاتـل  ةنظرية كاتـل بشـكل أوسـع مـن نظريـة فرنـون لبنـاء رائههمـا
ة وتم استخدام اللفظيةالقدرات السائلة التحليلية في إعداد البطاريات الثالث وخاصة البطارية غير 

هـــذه األبحـــاث أيضـــًا فـــي عمليـــة اختيـــار بعـــض بنـــود االختبـــارات الفرعيـــة لرائـــه القـــدرات المعرفيـــة 
 (.Thorndike & Hagen,1994,p.20)أيضًاة

 :Vernonنظفية ففنو   -أواًل 

جـــاءت نظريـــة فرنـــون ردًا علـــى نمـــوذج بنيـــة العقـــل لجيلفـــورد الـــذي قـــدم فيـــه أساســـًا نظريـــًا  
لطبيعة العقلة وصنف عددًا كبيرًا من العوامل المنفصلةة ولكنه لم يبين العالقات القائمة بين هذه 
العواملة لذا توصل فرنون إلى نموذج رياضـي كشـف فيـه عـن هـذه العالقـات ووضـحهاة ذلـ  مـن 

 نموذج هرمي يمثل مستويات من العوامل متدرجة في عموميتها.خالل 

وقــد قــدم فرنــون صــورة بصــرية واضــحة تتميــه عــن تحليــل ثرســتون الــذي قــدم فيــه عوامــل  
طائفية وعوامل خاصةة بينما نجد نموذج فرنون يقدم عاماًل عامًا وعوامل طائفيـة وعوامـل خاصـة 

 (. 200ة ص 1997نوعيةة )جابرة  وأ
وقـــد بـــين فيرنـــون أنـــه يمكـــن وصـــف القـــدرات العقليـــة وتصـــنيفها بوضـــوح أكبـــر مـــن خـــالل  

ة وتتـدرج إلـى General Factorتنظيمها تنظيمـًا هرميـًا فـي أربعـة مسـتوياتة تبـدأ بالعامـل العـام 
 وفقًا لما يلي:  Major Group Factorالعوامل الطائفية الرئيسة 

إيجابـــًا بكافـــة القـــدرات العقليـــة األخـــرى فـــي  ويـــرتبط أواًل: العامـــل العـــام: يقـــع فـــي قمـــة الهـــرم
 الهرم.
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وتتعلــــق بالطالقــــة اللزويــــة  V:edالتربويــــة يرمــــه لهــــا بـــــ  – اللفظيــــةثانيــــًا: طائفــــة العوامــــل 
 المرتبطة باستخدام اللزة والكالم. اللفظيةوالقدرات 

م الــذكاءة يجــب أن يــتم اعتبــاره فــي محاولــة فهــ Gويعتقــد فرنــون أن العامــل العــام الجمعــي 
وهـــذا االعتقـــاد مـــدعم بنتـــائج االرتباطـــات الداخليـــة اإليجابيـــة بـــين االختبـــارات الفرعيـــة فـــي اختبـــار 

 (Sattler,1990,p.48معرفي عندما يتم تطبيقه في مجتمع ما بشكلت عادلة )
ة وتتعلـق بقـدرات إدرا  المكـان والموقـع K:mيرمـه لهـا بــ و ثالثًا: طائفة العوامل الميكانيكية 

 حجم والشكلة إضافة إلى القدرات المرتبطة بمعالجة األشياء وأداء المهارات الحركية المتعددة.وال

ـــة وتتعلـــق بقـــدرات محـــددةة كـــالتفكير االبتكـــاري وحـــل  ـــرًا: طائفـــة العوامـــل الثانوي رابعـــًا وأخي
 المشكالتة والقدرات العددية. 

ة 2002مل بسـيطةة )الهغـولةويعتقد فرنون أنه من الممكن تحليل العوامل لطائفية إلى عوا
 (. 200-199ص 

يـــرتبط فـــي المدرســـة بشـــكلت أقـــوى بـــالنواحي األكاديميـــة مـــن  V:edلقـــد أوضـــح فرنـــون أن  
K:m ة في حين يرتبطK:m  بالمواد التقنية بشـكلت أقـوى مـنV:ed ة وأن نمـوذج وتركيـب القـدرات

ة (Thorndike & Hagen,1994,p.20)يتزيران تبعًا لـنمط التعلـيم والتـدريب الـذي يتلقـاه الفـرد 
أضاف فرنون إلى نموذجه عالقات أكثر تعقيدًا وأضاف تفصـيالت جديـدة إليـهة  1969وفي عام 

لعـــل أهمهـــا مـــا يتصـــل بالتحصـــيل التعليمـــي والمهنـــي فـــي المســـتوى الثالـــثة فقـــد وجـــد أن القـــدرات 
القـــدرات الرياضـــية تـــرتبط بالقـــدرات العلميـــة والتقنيـــة مـــثاًل تـــرتبط بالقـــدرات المكانيـــة والميكانيكيـــةة و 

ــــة ــــى اتصــــالها المباشــــر بالعامــــل العــــام مــــن خــــالل القــــدرة االســــتقرائية  المكانيــــة والعددي إضــــافة إل
(Janda,1997,p.210.) 

يؤكد فرنون أن التنظيم الهرمـي يكـون أكثـر وضـوحًا فـي الدراسـات التـي اسـتخدمت عينـات  
كطــالب الجامعــات فــإن معــامالت االرتبــاط بــين  ولكــن عنــد اســتخدام عينــات منتقــاة غيــر منتقــاةة

تكــون ســالبةة أي أن  وتصــل إلــى الصــفر أ اللفظيــةاالختبــارات المكانيــة الميكانيكيــة واالختبــارات 
العامل المشتر  بين هذين النوعين من القدرات يتالشى وتظهر عوضًا عنه العوامل المسـتقلة مـن 

حطـبة  وأبـ)لجامعـات وتالميـذ المرحلـة الثانويـة النوع الذي أكده ثرستون في بحوثـه علـى طـالب ا
 .(98ة ص 1996
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 :Cattell & Horn نظفية كاتل وهوف  :ثانياً 

 نظفية كاتل -1

( نظريتــه حــول القــدرات الســائلة والمتبلــورة ألول مــرةة ولكنــه لــم 1943قــدم كاتــل فــي عــام ) 
(ة وقــد تأسســت نظريتــه علــى نتــائج التحليــل 1963بشــكلت نهــائي حتــى عــام ) ايوضــحه وأيطورهــا 

العاملية حيث يعتقد أن التحليالت العاملية تهود بدليل على وجـود عـاملين منقسـمينة اقتـرح علـى 
ة وتعـرف القـدرات السـائلة علـى أنهـا القـدرة األساسـية Gc ةGfتسميتهما القدرات السـائلة والمتبلـورة 

إنهــــا  p.48 (Sattler,1990,) أثــــر الثقافــــة نســــبيًاةوالقــــدرة العقليــــة المتحــــررة مــــن  اللفظيــــةغيــــر 
القدرات التي تمكن األفراد من معالجة المعلومات العقلية بشكل دقيق ومناسب عبـر مسـتوى واسـع 
مــن المهــام المعرفيــةة وهــي مرتبطــة بشــكلت وثيــق مــع قــدرة الفــرد األصــلية لــألداء العقلــية وبعبــارة 

 Carlson & et al)ة(p.357 ,2000  وحـل المشـكالتأخـرى إنهـا تمثـل القـدرة الكامنـة للـتعلم 
والـذكاء الســائل يــنعكس مـن خــالل األداء علــى المهــام المتحـررة مــن أثــر الثقافـة نســبيًاة كتلــ  التــي 

القــدرة علــى إدرا  نمــاذج فــي  وأشــياءة أ وتقــيس القــدرة علــى إدرا  العالقــات ضــمن موضــوعات أ
ات المتبلـورة علـى أنهـا تلـ  القـدرات التـي يكتسـبها سالسل متكررة من البنودة في حين تعرف القـدر 

ــــــادل الثقافــــــةة  الفــــــرد بشــــــكل ــــــر تب ــــــ  عب ــــــتم ذل ــــــه وي ــــــي تبعــــــًا لمســــــتوى القــــــدرات الســــــائلة لدي جهئ
(Corsini,1999,p.383) والــذكاء الســائل عنــد كاتــل يمثــل القــدرة البيولوجيــة )العضــوية( للفــردة ة

ـــذكاء المتبلـــور نمـــط القـــدرات المتط ـــة فعاليـــات الصـــف الدراســـية فـــي حـــين يمثـــل ال لبـــة فـــي غالبي
((Guthrie,2003,p.1202والذكاء المتبلور محدد بالمهام التي تتطلب مـن األفـراد أن يمتلكـوا  ة

 ومعلومات مكتسبةة مثل المفردات وعلم داللـة األلفـاظة لـذا فـإن الـذكاء المتبلـور يتـأثر بمـا أنجـهه أ
 .Carlson & etal)ة(p.357,2000تعلمه الفرد عبر استخدامه لذكائه السائلة

حدســـية  والـــذكاء الســـائل يتضـــمن القـــدرة علـــى تشـــكيل المفـــاهيم وتحديـــد المتشـــابهاتة وهـــ 
 يتضمن تشكياًل لبناءات معرفية جديدة أكثر من االستفادة من البناءات الموجودة.

والـــذكاء المتبلـــور يشـــير إلـــى تلـــ  الجوانـــب مـــن الـــذكاء التـــي تتضـــمن اســـتخدامًا لمعلومـــات 
مشـــــــــكلةة كمــــــــا فــــــــي االختبــــــــارات الصــــــــفية واختبـــــــــار  لحــــــــ وأقــــــــرار متعلمــــــــة مســــــــبقًا التخــــــــاذ 

  .(Baron,1996,p.255)المفردات
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(ةحيــث 1948) Hebbيشـبه طــرح كاتـل عــن القـدرات الســائلة والمتبلـورة مــا جـاء بــه هيـب  
علـى أسـاس مالحظتـه للتزيـرات العقليـة  Bو Aجد نمطين من العوامل العقليـة همـا نمطـا الـذكاء أو 

يمثل مقدرة عقلية بيولوجية أساسية لتحصيل  Aلألفراد بعد إصابتهم بأذيات دماغيةة ونمط الذكاء 
 (Brody,1992,p.19)قـدرة تتـأثر باالكتسـاب B)اكتساب( المعرفـةة فـي حـين يمثـل نمـط الـذكاء 

مستوى القدرة الذي يبديه الفرد في سلوكه وفي مهاراتهة وفي الكفـاءة والتعقيـدة  وه Bط الذكاء ونم
وفــي اإلدرا  والتعلــيمة والتفكيــر وحــل المشــكالتة إنــه لــيس وراثيــًا كمــا إنــه لــيس مجــرد أمــر يمكــن 

أكانـت تسـاعد  اكتسابهة إنـه نتيجـة التفاعـل بـين اإلمكانيـات الوراثيـة واإلثـارة البيئيـة سـواءً  وتعلمه أ
من ثقافة إلى أخرى بناًء على ما تقدمه كل ثقافـة  Bأم تعوقهة ويختلف محتوى الذكاء  وعلى النم

من أنواع اإلثارةة لذا فإن األطفـال الـذين ينشـؤون فـي جماعـات مختلفـة سـيكون لـديهم نمـط الـذكاء 
B  بصــورة تختلــف نوعــًا مــا عــن بعضــهم الــبعض فــي النــوع والكــمة )فرنــونة ترجمــة علــي موســىة

 (.20ة ص 1988

يعبـر عـن نشـاط المـخ  Bيعني وجود مخ سليمة في حين أن نمط الـذكاء  Aإن نمط الذكاء 
ال  Aأن الـذكاء  والتنميـةة والفـرق بينهمـا مـن وجهـة نظـر هيـب وبالقدر الذي تسمح به عمليـة النمـ

نـــوع مـــن اإلمكانيـــة الفيهولوجيـــةة وكـــل مـــا تقيســـه اختبـــارات  ون قياســـه بـــالمعنى الســـلوكية فهـــيمكـــ
 (.222ة ص 1988ياسينة )ة Bنمط الذكاء  والذكاء الحالية ه

 اختال  كاتل ع  هيب:

عــن مــا جــاء بــه كاتــل عــن الــذكاء الســائل  Bو Aيختلــف طــرح هيــب عــن نمطــي الــذكاء  
 Aهان عامليًاة والذكاء السائل عند كاتل يختلف عن نمط الذكاء والمتبلورة فنمطا ذكاء هيب متماي

 إن الذكاء السائل تكويني )بنائي( أكثر منه فطري نقي. من حيث

افترض كاتل نوعًا من االرتباط بين الـذكاء السـائل والمتبلـورة يـؤثر فيـه الـذكاء السـائل فـي  
علــى اختبــار معــاني المفــردات ال يمثــل الــذكاء المتبلــور أكثــر ممــا يفعلــه األخيــرة لــذا فــإن األداء 

تجسيد لتفاعل الذكاء السائل مع المؤثرات الثقافية والتعرض للخبراتة  والتعلم المكتسب فقط بل ه
الوالديـــة  وأمـــا هيـــب فقـــد افتـــرض أن مســـتوى األداء العقلـــي للفـــرد يتحـــدد وفقـــًا إلمكانيتـــه الفطريـــة أ

يتحدد بتطور القدرة العقلية نتيجـة تعـرض  Bاء ونمط الذك ةAما أطلق عليه هيب نمط الذكاء و وه
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 ة1993ةPaul -522ة ص 1997الفــــرد لتنبيهــــات مســــتمرة مــــن البيئــــة الخارجيــــةة )فــــرجة 
pp.582 .) 

ـــة لعوامـــل القـــدرة األوليـــة  ـــة مـــن الدرجـــة الثاني ـــإجراء تحلـــيالت عاملي ـــل ب ـــ  قـــام كات وبعـــد ذل
إضــافة إلــى عــاملي القــدرة الســائلة والقــدرة لثرســتون قــادت إلــى عوامــل خمســة فــي الدرجــة الثانيــةة 

 المتبلورةة وهذه العوامل هي :

  التصــور البصــري العــام المكــاني(Gv) يتضــمن ويتطلــب حــاًل للمشــكالت المســتندة علــى :
 األشكال.

  القـــدرة االســـترجاعية(Gr) يتضـــمن ويتطلـــب التعـــرف علـــى عنـــاوين وتســـميات المفـــاهيم :
 الثقافية واسترجاعها.

  الســــرعة المعرفيــــة(Gs) تتصــــل بســــرعة تنــــاول المشــــكالت التــــي يعبــــر عنهــــا بالكلمــــات :
واألعداد والصـورة وهـذه العوامـل غيـر مسـتقلةة وقـد شـجع هـذا كاتـل ألن يجـري تحلـيالت 
عامليــة مــن الدرجــة الثالثــة لعوامــل الدرجــة الثانيــةة وفــي الدرجــة الثالثــة حــدد كاتــل عــاملين 

التعليمـي( وعامـل آخـر أسـماه القـدرة السـائلة التاريخيـةة وتبـين )هما: عامل التـأثير التربـوي
التشــــــبع األكبــــــر علــــــى عامــــــل التــــــأثير  والعامــــــل ذ ولــــــه أن عامــــــل الــــــذكاء المتبلــــــور هــــــ

 . Guthrie,2003,p.1202)- (Brody,1992,p.19التربوي

ريـة االسـتثمار" ترتبط القدرة السائلة مع القدرة المتبلورة ارتباطًا موجبًاة لـذا فقـد قـدم كاتـل "نظ
Investment Theory النظرية الثالثية لتفسير هذه النتيجةة إذ تعتمد مهارات القدرة المتبلورة  وأ

جهئيًا على استثمار القدرة السائلة في تعلم الخبرات التي تحفل بها الثقافـةة وعلـى الـرغم مـن تأكيـد 
أنــه اعتــرف بــأن مســتويات القــدرة  كاتــل علــى فكــرة أن تــأثير المدرســة ال يزيــر الــذكاء الســائلة إال

 المدرسةة وكذل  من استثمار القدرة السائلة. ناجمة عن تأثيرالمتبلورة 

إن نظرية االستثمار تميه بين ثالثـة مـؤثرات منفصـلة علـى األداء المعرفـية أولهـا وأكثرهـا  
يـــــة التـــــي يفتـــــرض أنهـــــا متصـــــلة بالقـــــدرات البنيو  Capacities -اإلمكانـــــات –عموميـــــة القـــــدرات 

ة وهنـا  قـدرات أخـرى إضـافة gfوالوظيفية في الدمامة وأكثـر القـدرات عموميـة هـي القـدرة السـائلة 
وثانيهمــا المــؤثرات التــي يشــار إليهــا بكلمــة  ةgrوالقــدرات االســترجاعية  gs إلــى الســرعة المعرفيــة
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فــي الــدمام وتــؤثر حــددة ة ويفتــرض أن هــذه تعكــس وتعبــر عــن منــاطق مProvincialsالمحليــات 
وتـرتبط ارتباطـًا  agenciesعلى األداءة والفئة الثالثة مـن المـؤثرات يشـار إليهـا بـاألدوات الفاعلـة 

كوظيفــة الســتثمار الــذكاء الســائل واالســتعدادات األخــرى  وأكبــر بــالخبرات الثقافيــة للفــردة وهــي تنمــ
 (. 206ة ص 1997جابرة)في مهارة عقلية معينةة 

 نظفية هوف : -1

كثيـــر مـــن األبحـــاث ذات الصـــلة بنظريـــة كاتـــل تـــم إجراؤهـــا مـــن قبـــل العـــالم هـــورن الهنـــا   
Horn  الذي عدل نظرية كاتل مع إبقائه على المتصل األساسيgf-gc. 

يؤكـــد هـــورن أن الـــذكاء الســـائل والمتبلـــور يعطيـــان معـــًا تحلـــياًل أوضـــح إلـــى حـــدت مـــا للمهـــام 
 امل وحيد.كع Gالعقلية أكثر مما يفعله العامل العام 

الفــرد علــى التفكيــر المجــردة أمــا الــذكاء المتبلــور يمثــل  ةقــدر  وهــالــذكاء الســائل عنــد هــورن 
 . اللفظيةالمعلومات التراكمية والمهارات 

ومثـل لوحــة الفنــان التــي يســتخدمها لمــهج األلــوان فقـد ولــف هــورن عــددًا مــن األبعــاد للــذكاء  
ـــ ة وهــذه هــي رمــوه اختWERCOFاصــطلح عليهــا عوامــل   Well- Replicatedصــارية ل
Common Factors  مكونًا مثبتًا  45أي العوامل العامة المضاعفة لألداء العقلية وهي حوالي

أصـناف( واسـعةة وتتضـمن قـدرات االسـتدالل )إحصائيًا للقـدرة العقليـة المتضـمنة تحـت عـدة فئـات 
ـــــدرات  تحـــــت ظـــــروف الجـــــدةة والتصـــــوريةة وقـــــدرات التوجـــــهة والفهـــــم القصـــــير األمـــــدة ـــــرًا الق وأخي

قـد الحـظ هـورن أنـه . و االسترجاعيةة ويعتقد هـورن أن هـذه القـدرات تسـاعد فـي تفسـير أداء األفـراد
مع تقدم الناس في العمـر فـإنهم يتفـاوتون فـي ذكـائهم المتبلـور أكثـر وأكثـرة وهـذا مؤكـد مـن خـالل 

مـدى فتـرات  بشـكلت تقريبـي حالـهاختبار المفرداتة أما مدى التفاوت في الـذكاء السـائل يبقـى علـى 
  (Kaufman&Kaufman,1996,p.161-Perkins,1995,p.72-73)الحياةة

يعتقد هورن وجود خمسة عوامل من الدرجة الثانية تعد ضـرورية لحسـاب العالقـات ضـمن  
 عوامل القدرة في الدرجة األولىة وهذه القدرات هي:

  التصــــورgv:مرونــــة اإلغــــالقة ســـــرعة التصــــورة التوجـــــه المكــــانية  : يتضــــمن القــــدرات
 اإلغالق.
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  عامــــل التنظــــيم الســــمعي العــــامgaللزــــة والصــــوت  : يتضــــمن القــــدرات: اإلدرا  الســــمعي
 .عموماً 

  عامــل االكتســاب واالســترجاع القصــير المــدىSAR  يتضــمن قــدرة الفــرد علــى اكتســاب :
 المعلومات واالحتفاظ بها.

 واالسترجاع  حتفاظعامل االTSRة التدفق التعبيرية والتدفق قة: الطال : يتضمن القدرات
 الترابطي.

  القـــدرة البصـــرية الحســـية االكتشـــافيةVSD يتضـــمن القـــدرات: إدرا  العالقـــاتة الســـرعة :
 يبين مخطط هورن الهرمي للقدرات.  التاليالكتابيةة التصور العام. والشكل 

 

 
 

 

 

 ()(Brody 1992,p.22نقاًل ع : تصوف هوف  النظف) للقدفات المعففية، ( 1 الشكل 

SAR االكتساب
االستفجاعي 
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والشكل السابق يمثـل ملخصـًا لتصـور هـورن النظـري لتنظـيم القـدراتة يالحـظ فيـه العـامالن 
gf gc  كقــدرات عريضــة مرتبطـة بــالتعليم وتــرتبط بالقــدرات األخـرى فــي المرتبــة الثانيــةة والنمــوذج

الـــذي افترضـــه هـــورن رتبـــت فيـــه القـــدرات بشـــكل هرمـــي ويتضـــمن مســـتويات أربعـــة: فـــي المســـتوى 
األدنـــى هنـــا  الوظـــائف البصـــرية الســـمعية والحســـية االكتشـــافيةة ويتضـــمن المســـتوى الثـــاني كلتـــا 

األجلة وتأتي العمليـات التنظيميـة اإلجرائيـة فـي المسـتوى الثالـث التـي والطويلة رة الذاكرتين القصي
تضــم القــدرة التصــورية والســرعة العدديــة والتفكيــر الســمعية وأخيــرًا يتضــمن المســتوى األعلــى مــن 

 الهرم التعليمة والقدرة السائلة والقدرة المتبلورة.

ت منخفضة جـدًا مـع تلـ  القريبـة مـن القمـةة إن القدرات التي تقع في أسفل الهرم لها ترابطا
ــــى المســــتويات األربعــــة تتــــرابط مــــع بعضــــها وتتطــــور مــــن القاعــــدة إ ــــة إل ــــى الهــــرمة ومــــن الطفول ل

 (sattler,1990, p.19-22-Brody,1992, p.48).الرشد.

 أوجه التشابه واالختال  بي  الركاء السائل والركاء المتبلوف: -
 قـــات الجديـــدة والمجـــردةة كمـــا فـــي اختبـــارات االســـتدالل يتطلـــب الـــذكاء الســـائل فهمـــًا للعال

تمام السالسلة في حين يمثل الذكاء المتبلـور  االستقرائية مثل المتشابهات والمتناظرات وا 
المعرفــــــــــة المتراكمــــــــــةة ويقــــــــــاس باختبــــــــــارات المفــــــــــردات واختبــــــــــارات المعرفــــــــــة العامــــــــــةة 

(Stemberg,1995,p.385 - Feldman,1997,p.257). 
 ء الســائل بالقــدرة علــى االســتنتاج االســتداللي والتبصــر فــي العالقــات المعقــدةة يــرتبط الــذكا

يمثل قدرة الفرد على أن يستخدم المعرفة المتطلبة والمهارات التي  وأما الذكاء المتبلور فه
  (Wade & Tavris,1993,p.503).اكتسبها من الثقافة والتعليم والخبرةة

 سـئلة محــددة مثـل ســؤال شـخص مــا عـن تعريــف يقـيس الـذكاء المتبلــور معرفـة الشــخص أل
مـا هـي الجـراثيم  (ة )اإلجابة عن معلومـات عامـة مثـل  والعتق(ة أ)كلمات غامضة مثل 

 هذا النوع من األسئلة يمكن أن يظهر المحدودية في أساس معرفة الشخص.
 ويقيس الذكاء السائل قدرة الشخص علـى حـل مشـكلة معينـة ال تـرتبط بـالتعليم المدرسـي أ 

 (. Hamilton,1994,p.32)بالحالة الثقافية العامةة 
  .الذكاء السائل أكثر حساسية لتأثيرات األذية الدماغية 
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  الكتــب والمدرســة هــذا  قــراءةيعكــس الــذكاء المتبلــور الحالــة الثقافيــةة حيــث تشــكل الخبــرة و
خــالل  النــوع مــن الــذكاءة ويتــأثر بشــكلت مرتفــع بالعوامــل التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية

 . p.357)(Carlson & etal,1997,فترات الحياةة 
  يعتقد كاتل أن التـأثيرات الجينيـة أكثـر تـأثيرًا علـىgf  مـنgc  وتـؤثر الخبـرات االجتماعيـة

أكثـر تـأثيرًا بــ  gfالفكرية في الذكاء المتبلور أكثر من تأثيرها فـي الـذكاء السـائلة والعامـل 
gc  ـــ ــالفرق الجــوهري بــين القــدرة واإلنجــاهة . وهــذا األgfممــا تفعلــه األخيــرة ب مــر مــرتبط ب

التــي يمكــن أن  االحتماليــة وحيــث إن الشــخص لــه قــدرة عقليــة يعنــي أن لديــه اإلمكانيــة أ
الة وبالمقابــل فــإن اإلنجــاه يعنــي تحقيــق شــيء مــا حيــث تكــون و تحقــق علــى أرض الواقــع أ

تحصل المعرفة في غياب ة وبذل  فإنه من غير الممكن أن لالنجاه القدرة شرطًا ضرورياً 
القدرة على التعلمة ويمكن أن تكون لشخص ما القدرة علـى الـتعلم ولكـن لعـدة أسـباب فإنـه 

 .(Sternberg,1995, p.393).يكون غير قادر على تحصيل المعرفة
 ويتطور كل من الذكاء السائل والمتبلور من خالل التدريب. وينم 
 ثم يتضاءل تدريجًا ابتداًء  15-14حوالي  يصل الذكاء السائل إلى نموه األقصى في سن

 حتى عمر متأخر. 22من عام 
 علـى األقـل وخـالل مرحلـة البلـوم معتمـدًا  18حتـى عـام  ويستمر الـذكاء المتبلـور فـي النمـ

علــى خبــرات الشــخص الثقافيــةة ثــم يبــدأ باالنحــدار التــدريجي فــي ســن متــأخر عــن الــذكاء 
 السائل ولكن بمعدل أقل.

 كراري للدرجات بالنسبة إلى الذكاء السائل واسـع جـدًاة وتتـراوح االنحرافـات مدى التوهيع الت
 درجة. 25-24المعيارية بين 

  ـــهمنة والقيـــاس األفضـــل ـــذكاء المتبلـــور اختبـــارات القـــوة دون تحديـــد ال ـــاس األفضـــل لل القي
 للذكاء السائل اختبارات السرعة.

 ذات  وبمعـدالت النمـ فيبطـئورة الـذكاء المتبلـ ويؤثر التعليم الرسمي في المدرسة على نمـ
 ذات المستوى المنخفض من هذه القدرات. والمستوى المرتفعة ويسرع بمعدالت النم

  يتأثر الذكاء السائل بالعوامل الوراثيةة حيث تؤثر هذه العوامل علـى تبـاين الفـروق الفرديـة
  فيها نظرًا ألنها ترتكه في األساس على العوامل الفيهيولوجية والبيولوجية.
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  تلعـــب كـــل مـــن العوامـــل البيئيـــة والخبـــرات التـــي يمارســـها الفـــرد الـــدور األكبـــر فـــي تشـــكيل
ة ص 1997جــــابرة  - Hamilton,1994,p.35)الســــلو  المــــرتبط بالــــذكاء المتبلــــورة 

 (.141ة ص 1995الهياتة  – 201

 :تعلي 

تختلـف عنهـاة تشبه نظرية كاتل في التنظيم الهرمـي نظريـة فيرنـون بأوجـه كثيـرةة وبالمقابـل 
تسميات العوامـل عنـد المسـتويات المختلفـة مـن التنظـيم الهرمـية وكـذل   وفأحد هذه االختالفات ه

 وأن كاتـل أقـر بوجـود عالقـات بـين عوامـل القـدرة المختلفـة تنمـ وفي تفسيرهاة وهنا  فـرق آخـر هـ
مــا نجــد أن هــذا مــع العمــرة نالحــظ أن التنظــيم الهرمــي عنــد كاتــل يبــدأ مــن القاعــدة إلــى القمــةة بين
ة 1997جابرة)الترتيب يختلف عند فيرنون حيث تبنى العوامل في تنظيمه من القمة إلى القاعدةة 

 (.207-206ص 

 هوف  بي  النظفيات العاملية األخفى: –مكانة نظفية كاتل  -

هورن مكانة مهمـة بـين النظريـات العامليـةة حيـث إن نظريـة كاتـل لهـا  –تحتل نظرية كاتل 
تينبـا  ةوتاريخيـة أهميـة عمليـة ( أكـدا فيهـا أن 1999)  Esters &Ittenbaففـي دراسـة ألسـتره وا 

قياس الذكاء اإلنسانية أولها نظرية  وعند بحث أ هنا  ثالثة مصادر يجب أخذها بعين االعتبار
شــهر (ة وتعتبــر هــذه النظريــة أ137ة ص 2003الــذكاء الســائل والمتبلــور لهــورن وكاتــلة )أحمــدة 

 (. (Woodcook,1995, p.6متاحة اليوم للقدرات المتعددةنظرية تجريبية 

وقد بنى العالمان ثورنداي  وهاجن رائه القـدرات المعرفيـة اسـتنادًا إلـى نظريـة الـذكاء السـائل 
 والمتبلورة وعدال الصورة الرابعة من اختبار بينيه على أساس هذه النظرية.

العـاملي مثـل أعمـال سـبيرمان  يـللتحليعتبر تصور كاتل ذا أهميـة خاصـة حيـث إنـه يـربط ا
وثرستون بنظرية مقبولة عن الوراثـة والبيئـةة والتمييـه الـذي قدمـه كاتـل بـين الـذكاء السـائل والـذكاء 

البيئـــــــة ونتــــــائج التحليـــــــل العـــــــاملي  –المتبلــــــور يعطـــــــي رابطــــــة ذات قيمـــــــة بـــــــين نظريــــــة الوراثـــــــة 
 (.86-78ة ص 1988ةفرنون)

أن هـذه  Woodcookأهـم النظريـات الحديثـةة ويـرى هـورن مـن  –وأخيرًا تعـد نظريـة كاتـل 
 (.138ص  ة2003النظرية أفضت إلى نظرية تجهيه المعلوماتة )أحمدة 
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ظهـرت مجموعـة مـن  وبعد أن طرح كاتـل وهـورن نظريتهمـا حـول القـدرات السـائلة والمتبلـورة
ـــل  ـــة كات ـــة تعـــرفCarroll (1993هـــورنة حيـــث قـــدم كـــارول  –النظريـــات اهتمـــت بنظري  ( نظري

قدم كارول فيها بناًء هرميـًا  هورن وثرستونة –بنظرية الطبقات الثالثة تجمع بين منظوري كاتل 
للذكاء يتضمن طبقات ثـالثة وتتضـمن الطبقـة الـدنيا القـدرات المتبلـورة )العامـل اللفظـي(ة والـذكاء 

لـــى أن الســـائل )عامـــل االســـتدالل( إضـــافة إلـــى العامـــل المكـــانية وتميـــل هـــذه القـــدرات)العوامل( إ
 ة(pp.12-13تترابط مع بعضها لتشكل ما يشبه العامل العـام عنـد ثرسـتون فـي الطبقـة األعلـىة

(Mcardel & Woodcock ,1998. 

( نظريـة ذات مســتويات ثالثـة لبنـاء القــدرات 1984) Gustafssonافتـرض غوستافسـون و
الــذي يرمــه  g)العــام )هــورنة وتفتــرض وجــود العامــل  –العقليــةة شــبيهة إلــى حــدت مــا بنظريــة كاتــل 

للذكاء العـام فـي األعلـى ويمثـل مفهـوم سـبيرمان للـذكاءة وفـي المسـتوى الثـاني هنـا  عوامـل ثالثـة 
ة والذكاء السائل الـذي يتعامـل مـع اللفظيةواسعة هي: الذكاء المتبلور الذي يتعامل مع المعلومات 

 عامل مع المعلومات الشكلية.ة وأخيرًا القدرة التصورية العامة التي تتاللفظيةالقدرات غير 

( ذاتــهة وعلــى الــرغم مــن أن عــاملي G)الــذكاء العــام وإال أن الــذكاء الســائل فــي نظريتــه هــ
الـــــذكاء الســـــائل والمتبلـــــور يشـــــبهان نمـــــوذج كاتـــــل وهـــــورن للـــــذكاءة إال أن الـــــذكاء المتبلـــــور عنـــــد 

المعرفـة والتعمـيم بشــكلت لـه وضـع مختلـف إلـى حـدت مـاة حيــث يمثـل بعـدًا محـدودًا مـن  غوستافسـون
أقـــل ممـــا يتطلبـــه الـــذكاء الســـائل لحـــل المشـــكالتة وفـــي المســـتوى األدنـــى هنـــا  العوامـــل األوليـــة 

 الشبيهة بتل  العوامل في أدبيات ثرستون وجيلفورد.

غوستافســون أن نتــائج كثيــر مــن الدراســات التــي اســتخدمت التحليــل العــاملي خلصــت  وبــين
ل والذكاء المتبلور وحدد تاليًا خمسة عوامـل كنتيجـة للتحليـل العـاملي إلى عاملين هما الذكاء السائ

من الدرجة الثانية تتفق في نتائجها مع نظرية هورن وكاتلة ويتصل كل عامل منها بالعامل العام 
G ة وبين أن عامل القـدرة السـائلة مـن الدرجـة الثانيـة يشـبه العامـل العـام الـذي يقـع بالدرجـة الثالثـة

 نه.وال يتميه ع

والذكاء السائل هما العامل ذاته فقد كـان  Gوحيث إن الذكاء العام الذي حدد بالعامل العام 
بقاؤه في قمة الهرم.يمن البد  هي نقله من عوامل الدرجة الثانية في هرم غوستافسون وا 
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بالمقابــــل فــــإن عامــــل الــــذكاء المتبلــــور عنــــد غوستافســــون يماثــــل عامــــل االســــتعداد اللفظــــي 
 .في نظرية فرنون V :edي يرمه له بـ التعليمي الذ

أقرب لنموذج فرنون الذي يفترض أن القدرة السائلة مماثلة للعامل   Gجوالبنية الكلية للنموذ
 العام في حين كان للعامل العام ببنيته العامة األساسية.

هـورن ألنهـا تفتـرض انطبـاق العامـل –تحليالت غوستافسون العاملية دحضت نمـوذج كاتـل 
 (138ة ص2003أحمدة  - pp.26-27 ة1992ةBrody)والذكاء السائلة العام 

( بــين نظريــة معالجـــة المعلومــات ونظريــة الـــذكاء 1993) Lohmanوجمــع دافيــد لوهمـــان 
السائل والمتبلور لكاتل لكي يوجد العالقة بـين الـتعلم والـذكاءة وأقـر أن الـذكاء المتبلـور يمثـل نتـاج 

يــرى أن الــذكاء الســائل الــذي يتمثــل بالقــدرة علــى االســتدالل فــي اكتســاب المعرفــة )الخبــرة(ة ولكنــه 
 (.Murphy,2001,p.299بالتعلمة ) والحاالت الجديدة يمكن أن ينم

 :واالختال ( نقاط الشبه  هوف  –نظفية كاتل  -

اقتـــرح كـــال العـــالمين نظريـــة هرميـــة تضـــم عـــاملين عريضـــين مهمـــين همـــا: عامـــل القــــدرة  
 السائلةة وعامل القدرة المتبلورة. 

على الرغم من أنهمـا  تشبه القدرة السائلة عند كاتل وهورن فكرة العامل العام عند سبيرمانة
نما يـتم قيـاس اعترضا على تصور وجود العامل العام في الطبقة الثالثة ضمن التنظيم ا لهرمية وا 

 هذا العامل عن طريق إدرا  العالقات واستنتاج المتعلقات. 

 تتضمن القدرة المتبلورة عند كال العالمين المهارات المكتسبة والمعرفة المكتسبة التي ترتبط 
مــع الثقافــةة فــي حــين تتضــمن القــدرة الســائلة عنــدهما الفاعليــات التالئميــة )التوافقيــة(  بشــكلت مرتفــع

وقــدرات الــتعلم التــي تــرتبط مــع النــواتج العقليــةة واألمثلــة علــى المهــام التــي تقــيس القــدرة الســائلة: 
 &Kaufman)التصــنيف الشـــكلي وتحليـــل األشــكال وسالســـل األعـــداد واألرقــام والمصـــفوفاتة 

Kaufman,1996,p.161-171) 

بشـكلت جيـد والمرتبطـة تتضمن القـدرة المتبلـورة عنـد كـال العـالمين الوظـائف المعرفيـة المبنيـة 
مع النواتج العقلية واإلنجاهة وتتألف من المعلومات المخهنة التـي يمكـن أن نسـتدعيها ونسـتخدمها 

 بسرعةة ويهيد التعليم الرسمي والسفر والقراءة والتعامل مع الناس القدرة المتبلورة. 
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عامة ومواهنة الكلمات عندهما باختبارات مثل المفردات والمعلومات ال وتقاس القدرة المتبلورة
 (Dworetzky & Davis,1989,p.358).المجردة واللزةة

علــــى كــــال العــــاملين تتضــــمن مهــــارات االســــتدالل  وواالختبــــارات التــــي تتشــــبع بشــــكلت متســــا
 الرياضي واالستدالل اللفظي االستنتاجية واالستدالل المنطقي.

ة واختبار WISC- Rاختبار وتتضمن كل من الصورة الرابعة من اختبار ستانفورد بينيهة و 
WPPSI ة واختبارWAIS-R .مقاييس لكلتا القدرتين السائلة والمتبلورة 

القدرة السائلة التي ربمـا  WISC- Rحيث يقيس اختبارا تصنيف المكعبات والترميه في الـ 
تتطلب تركيهًا أكثـر وقـدرة علـى حـل المشـكالت أكثـر مـن المهـام المتبلـورةة فـي حـين يقـيس اختبـار 

لمفـــردات والمعلومـــات العامـــة فـــي االختبـــار ذاتـــه القـــدرة المتبلـــورةة حيـــث تتطلـــب هـــذه االختبـــارات ا
 تطبيق واسترجاع قدرات المعرفة العامة. 

جادل هورن ضد مفهوم الذكاء العـامة ذاكـرًا أن البحـث ال يـدعم النظريـة التكامليـةة وعوضـًا 
 فصلة متعددة لها أصل جيني. عن ذل  يعتقد أن القدرة العقلية تقوم بعدة وظائف من

وعلـــى الـــرغم مـــن تســـليم هـــورن بتصـــنيف كاتـــل الـــذي يتضـــمن التمييـــه بـــين عـــاملي الـــذكاء 
السائل والذكاء المتبلـور إال أنـه يـرى أن الـذكاء السـائل يماثـل العامـل االسـتداللي العـامة ولـم يفسـر 

كــال نــوعي الــذكاء وراثيــانة  الــذكاء الســائل كعامــل للقــدرة البيولوجيــة كمــا فعــل كاتــلة ولكــن أكــد أن
ة ص 1997ةجـــابر)ولكــن تطـــرأ عليهمــا تـــأثيرات حضــارية تـــؤدي إلــى تطورهمـــا بطريقــة مســـتقلةة 

200-201- perkinsة1995ة p.72- sattlerة1990ة p.48.) 

 : Carroll نظفية كافول -ثالثًا 

من اختبارات  48( تحليل التراكيب والعمليات المعرفية المتضمنة في 1974حاول كارول )
ولم يكن كارول يهدف إلى تصنيف العوامل كما فعل " جيلفورد " و"كاتل" ولكن ة العوامل المعرفية

كــان يحــاول تحديــد خصــائص كــل مــن المثيــرات واالســتجابات فــي االختبــاراتة وطبيعــة األنظمــة 
-Long = االستعداد للعمل ومكونات الذاكرة طويلة المدى أو productive systemsالمنتجة 

Term memory LTM))  المتضـمنة فيهـا. وقـد أشـار إلـى أن االختبـارات معقـدة أي تتكـون مـن
كثير من الفقرات التـي تتـداخل فـي معظـم األحيـانة وهـذا يفسـر ميـل كـل االختبـارات المعرفيـة إلـى 
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االرتبـــاط إيجابيـــًا وميلهـــا كـــذل  إلـــى االرتبـــاط بالمحكـــات الخارجيـــة مثـــل التحصـــيل الدراســـي التـــي 
ــًا ت ولكنــه يــهود  speculativeتطلــب عمليــات مشــابهةة ويعتبــر فرنــون هــذا التحليــل لكــارول تأملي

بقاعدة للتجريب المثمرة وهذا التحليل يهيد من فهمنا للعمليات المعرفية الضمنيةة ويرد بطريقة مـا 
وسىة على النقد الذي يوجهه بعض السيكولوجيين إلى اختبارات الذكاء )فاروق عبد الفتاح علي م

 (.81ة ص 1988

نموذجـــًا هرميـــًا متـــدرجًا للـــذكاء مبنيـــًا علـــى التحليـــل العـــاملية حيـــث  Carrollاقتـــرح كـــارول 
ـــى رأســـها العامـــل العـــام )طعمـــةة  ـــة ثـــالث طبقـــات وعل حيـــث (. 26ة ص 2010تضـــمنت النظري

ــذكاء تجمــع بــين منظــوري )كاتــل 1993افتــرض كــارول )  وهــورن( و)ثرســتون(ة فهــ –( نظريــة لل
 ما سماه نظرية الطبقات الثالث:افترض 

  :  هنــا  قــدرات خاصــة جــدًا كالقــدرة علــى أن يكــون شــخص مــا عنررد الطبقررة األدنرر
اندرســـونة )ليســـت وراثيـــة  فيهيائيـــًا ويعتقـــد كـــارول بشـــكل كبيـــر أن مثـــل هـــذه القـــدرات

 (. 538ة ص 2007

  :ر(ة عامـل الـذكاء المتبلـو  وهنا  قدرات أوسع كالعامل اللفظـي )أعند الطبقة التالية
 الذكاء السائلة والعامل المكاني.  و( أReasoningاالستدالل )

 أخيرًا أشار كارول إلى أن هذه العوامل تميل إلى أن تتـرابط معـًا  :عل عند الطبقة األ
لتحــــــــــدد شــــــــــيئًا يشــــــــــبه العامــــــــــل العـــــــــــام عنــــــــــد ثرســــــــــتون عنــــــــــد الطبقــــــــــة األعلـــــــــــى 

(Anderson,1995,p.437 وهذه البنية التسلسلية )( 1993افترضها كارول ) التي
ـــــل وهـــــورن ) ـــــات المفترضـــــة ســـــابقًا بواســـــطة كات ( 1978متحـــــدة بإحكـــــام مـــــع النظري

ولكـن كـارول لـم يعتبـر أن هـذه (. McGhee et al, 1994, p.2) وغوستافسـون
الطبقات محددة بشكل نهائية وعالوة على ذل  فإن الطبقـة التـي ينتمـي إليهـا العامـل 

عموميتهة وليس دلياًل على سيطرته علـى عامـل محـدد مـن هي مجرد انعكاس لدرجة 
طبقـــــــة أدنــــــــىة لـــــــذل  اقتــــــــرح أن هنـــــــا  عوامــــــــل وســـــــيطة بــــــــين الطبقـــــــات الــــــــثالث 

 ( Carroll, 1992, p.286).المعّرفة
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 :CHCكافول"  –هوف   –نظفية " كاتل  -فابعًا 

ظهـــرت خـــالل القــــرن الماضـــي نظريـــة كــــارول ونظريـــة كاتـــل وهــــورن كنمـــوذج ســــيكومتري 
ساسي لفهم تركيب الذكاء اإلنسانية وعلـى الـرغم مـن أن النمـوذجين يختلفـان فـي عـدة طـرقة إال أ

 -نظريـة كـارول )أن التطابق القوي بينهما نتج عنه استعمال متهايـد لهـذا التركيـب مـن النمـوذجين 
 CHC )(2009,p.1 Mcgrew,.)هورن للقدرات المعرفية  –كاتل 

فــي الســنوات األخيــرة تــأثير هــام علــى قيــاس القــدرات المتعــددة وتفســير  CHCكــان لنظريــة 
كـارول"  -هـورن -األداء على اختبـارات الـذكاءة ويسـتخدم العديـد مـن علمـاء الـنفس نظريـة " كاتـل
وربمـــا تكـــون نظريـــة  ةللقـــدرات المتعـــددة لتوجيـــه تفســـيراتهم حـــول نتـــائج بطاريـــات اختبـــارات الـــذكاء

CHC لمعروفة والمقبولة بـين األخصـائيين حـول العوامـل الفكريـةة والمشـتقة من أفضل النظريات ا
 كارول(. )هورن( و –من بشكل أساسي من نظريتي )كاتل 

النمــــوذج التسلســــلي للقــــدرات المتعــــددة التــــي تتفــــاوت تبعــــًا لمســــتوى  CHCتصــــف نظريــــة 
بقــة الثانيــة( وفــي العموميــة: حيــث تشــكل القــدرات الضــيقة )الطبقــة األولــى( والقــدرات الواســعة )الط

تتضـمن القـدرات الضـيقة سـبعين قـدرة  ةالطبقـة الثالثـة()( يقع فـي gرأي البعض فإن الذكاء العام )
تخصصية عاليةة أما القدرات الواسعة فتتضمن القدرات السـائلة والقـدرات المتبلـورة والـذاكرة قصـيرة 

مــد وســرعة المعالجــة وقــدرات األمــد والمعالجــة البصــرية والمعالجــة الســمعية واالســترجاع طويــل األ
 القراءة والكتابة والمعرفة الكمية وسرعة رد الفعل.

بقيـــت تعـــدل وتوســـع نظريـــات أخـــرىة  CHCفـــإن نظريـــة  ةGcو Gfباإلضـــافة إلـــى عـــاملي
متضــمنة عــدة عوامــل أخــرى سنشــير إليهــا الحقــًاة ومــن المهــم أن تــذكرة وتشــتق تلــ  العوامــل مــن 

 أقل عالقة بالهدف الموضوعي. وربما تكون أكثر أالدراسات التحليل العاملي التي 

 :CHCوفيما يلي شرح مفصل للعوامل المتضمنة في نظرية 

"التفكيـــر الســـائل"ة يشـــير إلـــى  ووعـــادة مـــا يســـمى "الـــذكاء الســـائل" أ :Gfالرررركاء السرررائل 
قـوم االستدالل االستقرائي واالستنباطي مع المواد والعمليات التي هي جديدة على الشخص الـذي ي

ة اللفظيــةإن الزالبيــة العظمــى مــن اختبــارات الــذكاء الســائل تســتخدم المحفــهات غيــر  ةباالســتدالل
: والتي Gq)ولكن تتطلب التكامل في التفكير اللفظي وغير اللفظية كما يتضمن المعرفة الكمية )
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الجديـدة تشمل المعارف الرياضية )الكـم( واالنجـاه الرياضـي. كمـا إنـه القـدرة علـى حـل المشـكالت 
وغيــر العاديــة التــي لــم يســبق للفــرد معرفتهــا مــن قبــل وتتضــمن هــذه القــدرة: ســعة الــذاكرة والســرعة 

الضـرورية. ومـن األمثلـة علـى هـذه القـدرة إيجـاد الـنمط فـي  والعقليةة أي سرعة التفكير المطلوبة أ
يرتكـه  حل أحجيات معقدةة وهكذا نجد أنـه ال وتخيل شيء في الفضاءة أ وصف من الحروفة أ

 وأي تعلـــم ســـابق خـــاصة ويمكـــن النظـــر إليـــه علـــى أنـــه القابليـــة أ وعلـــى المعرفـــة المتخصصـــة أ
كما يتضمن الذكاء السـائل قـدرات صـياغة المفـاهيمة  ة(Gross,1987,p.610االستعداد للتعلم )

االستداللة وتحديد المتشابهات )تعريفها( وبشكل مختصر يمكن القول بأن: الذكاء السـائل بـديهي 
أكثر )حدسي(ة ويتضمن صياغة بنى معرفية جديدة أكثر من العمل على اسـتخدام الموجـود منهـا 

(Baron,1996,p.254-255)كمـــا يركـــه الـــذكاء الســـائل علـــى قابليـــة تكيـــف األفـــراد وقـــدرتهم  ة
درا  األشـياء ودمجهـا بشـكل عقلـي أنـه مسـتقل عـن الثقافـة والخبـرة علـى سـبيل  وويبـد ةعلى فهم وا 

أن بعض األفراد يفكرون بشـكل حدسـي خـالل المشـكالت باسـتراتيجيات لـم يسـبق  ويبد المثال كما
 (.antrock,1987,p.183)لهم تعلمها 

" ويشـير إلـى اللفظيـة" قـدرة التبلـور ويسمى عادة "الذكاء المتبلـور" أ :(Gc)الركاء المتبلوف 
المشــكالت علــى األقــل تطبيــق المعرفــة المكتســبة والمهــارات المكتســبة ل جابــة علــى األســئلة وحــل 

فــــي المقــــام األول  اللفظيــــةوتشــــكل االختبــــارات الفرعيــــة  ةعلــــى نطــــاق واســــع والعمليــــات المألوفــــة
بناها ب التـي اكتســويمثـل الـذكاء المتبلـور المفـاهيم والمهـارات واألسـالي ةاسـتخبارات الـذكاء المتبلـور

(ة ثمـرة الخبـرة 78ة ص1988تحت تأثير بيئتنا الثقافية وتربيتنا )فاروق عبد الفتاح علي موسـىة 
يتضـمن المعلومـات المكتسـبة والمهـارات العقليـة المتطـورة )صـفوت  والنظامية والتعلم المسـتمر وهـ

شـكالت الجديـدة القـدرة علـى التعامـل مـع الم أساسـي إلـىبشـكل (. ويشير 508ة ص 1997فرجة 
لـــى المعرفـــة المكتســـبة ) ويشـــير الـــذكاء المتبلـــور إلـــى المهـــارات  ة(ةAnderson,1995,p.437وا 

والمعارف المكتسبة التي تعتمد بشكل قـوى مـن أجـل نموهـا علـى التعـرض للثقافـةة ويسـتلهم الـذكاء 
واإلنجـــاهات العقليـــةة الـــتعلم الهائـــد والراســـخ جيـــدًا للوظـــائف المعرفيـــة ويتصـــل بالمنتجـــات  المتبلـــور

متـأثر بشــكل كبيــر بالعوامــل التعليميــة الرســمية وغيــر  وويعكـس الــذكاء المتبلــور التمثــل الثقــافي وهــ
بالدرجــة األولــى انعكــاس لخبــرات الفــرد  وفهــ ة(Sattler,1990,p.48الرســمية طــوال مــدة الحيــاة )

د علــى المعرفــة المكتســبة حــل المشــكالت التــي تعتمــو المتعلمــة التراكميــةة ويتضــمن فهــم العالقــات أ
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كنتيجة للتعليم وخبرات الحياة األخـرى )مـثاًل: المعرفـة العامـةة وفهـم الكلمـاتة والقـدرات الحسـابية( 
(Gross,1987,p.699). 

 وكاتل وهـورن(ة أ)تشكل جهءًا من الذكاء المتبلور كما يرى  : (Grw)قدفة القفاءة والكتابة
 CHCي صــيزة كــارول. وفــي آخــر نمــوذج لنظريــة مجــال منفصــل مــن المعرفــة واإلنجــاه كمــا فــ

 ( فإن هذه القدرة جمعت في ثمان قدرات ضيقة.2002ماسكولو( )و  واورتيهة الفونسو )فالنجان 

ويقــيس  Gyوتصـنف ضــمن مجــال الــذاكرة العامــة والــتعلم  (:Gsm الررراكفة قصرريفة المرردى 
ســعة  ومبــدئيًا مجــال الــذاكرة قصــيرة األجــلة كمــا يمكــن تصــنيفه علــى أنــه مقيــاس للــذاكرة العاملــة أ

يحتــاج االختبــار مــن الفــرد أن يحفــظ مجموعــة مــن األرقــام فــي انتبــاه فــوري خــالل تنفيــذ  ةاالنتبــاه
 عمليات عقلية عليا )عكسها في تسلسل(.

وتشمل سلسـلة  Gvفهم البصري الواسع وتصنف ضمن مجال ال (:Gvالمعالجة البصفية  
مــن العمليــات البصــريةة تتــراوح مهــام هــذه السالســل مــن عمليــات بســيطة خاصــة بــاإلدرا  الحســي 

ـــات اإلدراكيـــة البصـــرية ـــى مـــن العملي ـــار للتفكيـــر البصـــري  ةإلـــى المســـتويات األعل فمـــثاًل فـــي اختب
 لشــكل الكامــل للهــدفةثــالث تشــكل ا و( يطلــب مــن المفحــوص أن يحــدد قطعتــين أGvالفراغــي )

-Woodcock).وتـــهداد الصـــعوبة مـــع طـــي الرســـوماتة تـــدويرهاة وتصـــبح متشـــابهة بشـــكل أكبـــر
Johnson,2003) 

وتشــير إلــى  Guوتصــنف ضــمن مجــال الفهــم الســمعي الواســع  (:(Gaالمعالجررة السررمعية 
نطوقــةة المعالجــة الســمعيةة مثــل معرفــة المتشــابهات واالخــتالف بــين األصــواتة وفهــم الكلمــات الم

ــــذاكرة  ةالمنفصــــلة وكالكلمــــات ذات األصــــوات المحذوفــــة أ ــــذاكرة الســــمعية مجــــال ال كمــــا تقــــيس ال
الســـمعية قصـــيرة األمـــدة حيـــث يطلـــب مـــن المفحـــوص االســـتماع إلـــى سلســـلة تحتـــوي علـــى أرقـــام 

. ومـن ثـم يحـاول المفحـوص تقـديم المعلومـات مكـررًا 2ة ة تفاحة8ة حذاءة1وكلماتة مثلة كلبة 
يات فـــي تسلســـل ومـــن ثـــم األرقـــام فـــي تسلســـل. تحتـــاج المهمـــة القـــدرة علـــى االحتفـــاظ أول المســـم

 بالمعلومات في وعي مباشر )المرجع السابق(.
وتشـمل  Gr وتصنف ضمن مجال قدرة االسترجاع الواسـعة (:Glrاالستفجاع بعيد المدى  

لــى أي Gsmإمكانيــة اختــهان واســترجاع للــذاكرة علــى فتــرات أطــول مــن الــذكرة قصــيرة المــدى  ة وا 
اختبـار  وففـي اختبـار الـتعلم البصـري السـمعي وهـ ةمدى يتفاوت التكليف بـين مهمـة ومهمـة أخـرى
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( يطلــب مــن الفــرد أن يــتعلم ويســتعيد سلســلة مــن الترابطــات Glrللتخــهين واالســتعادة طويــل األمــد )
ـــذكر  ـــم ت ـــب مـــن المفحـــوص تعل ـــة ذات المعنـــىة ويطل ـــذاكرة الترابطي الصـــور الســـمعية والبصـــرية لل

 الممثلة للكلمات.
وتشــــير إلــــى  Gsوتصــــنف ضــــمن مجــــال ســــرعة اإلدرا  الواســــع (:(Gsسررررفعة المعالجررررة 

اختبـــار لســـرعة المعالجـــة  وإجـــراءات الســـرعة والدقـــة الكتابيـــةة ففـــي اختبـــار المطابقـــة البصـــرية وهـــ
(Gsوبشكل أكثر تحديدًا ه )لين معيار للسرعة اإلدراكية يطلـب مـن المفحـوص اإلشـارة إلـى شـك و

أشكالة ولهـذا القسـم حـد همنـي دقيقتـان علـى األكثـر وال يحتـاج مـن  5-4متطابقين في صف من 
 المفحوص الكتابة. 

 Gtويصـنف ضـمن مجـال سـرعة القـرار ووقـت رد الفعـل  (:(CDSسفعة القفاف الصحيحة 
 .ار(سرعة اتخاذ القر )ويشير إلى قدرة الفرد وسرعة البديهة في وقت رد الفعل وباتخاذ القرار 

 (Vincent C. Alfonso Dawn P. Flanagan Suzan Radwan, 2005, p.186) 
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 الفصل الفابع
 وص  فائن القدفات المعففية الكند)

 مقدمة:

تعتبـــــر اختبــــــارات الــــــذكاء مــــــن أدق وأفضـــــل أدوات القيــــــاس والتشــــــخيصة ولقــــــد أصــــــبحت 
اســتخداماتها وتطبيقاتهــا العمليــة هائلــة وكثيــرة فــي شــتى ميــادين الحيــاةة خاصــة فيمــا يتعلــق منهــا 

 (.293ة ص 2002ملحمة )بمجاالت اإلرشاد والتوجيهة والتربية الخاصة 

رات المعرفيـــة اســـتنادًا إلـــى نظريـــة الـــذكاء الســـائل بنـــى العالمـــان ثورنـــداي  وهـــاجن رائـــه القـــد
(ة وقــد وصــفه خــوري بأنــه منــذ Ccatوالمتبلــورة وســوف نتنــاول فــي الفصــل الحــالي وصــفًا لرائــه )

ة 2008خـورية )القـدرة العامـة  وبأنـه األهـم فـي قيـاس الـذكاء أ 3954الصورة األولى للرائه عـام 
 (.165ص 

 المعففية:مفاحل تطوف فائن القدفات أواًل: 

رائـــه القـــدرات المعرفيـــة بالمراحـــل التطوريـــة التاليـــة حتـــى وصـــل إلـــى الصـــورة الحاليـــة  مـــر
 موضوع البحث الحالي:

وروبـــرت ثورنـــداي   Lorgeحيـــث ألـــف كـــلن مـــن ليرفنـــع لـــورج  1954البدايـــة كانـــت عـــام  .3
- Lorge)مجموعــة مــن االختبــاراتة ســميت آنــذا  باختبــارات لــورج ثورنــداي  للــذكاء 

Thorondike Intelligence Tests)  وصــممت لتســتخدم مــن الصــف الثالــث حتــى
االلتحــاق بالجامعــةة وهــي تــثمن المهــارات االســتداللية المجــردة العامــة التــي عرفــت بالقــدرة 

شـفوية على العمل على المفاهيم والرموه والعالقـات فيمـا بينهـاة وتحتـوي علـى بطـاريتين: 
هـام ووظـائف شـفوية وكميـةة ويطلـق علـى االختبـار م البطاريـة اللفظيـةة تتضمن والشفوية

اختبــــار القــــدرات المعرفيــــة(ة ويتضــــمن بــــدوره ثالثــــة )األول الخــــاص بالمرحلــــة االبتدائيــــة
 (.441ة ص1997ةفرج)اختبارات هي: التعرفة والتصنيفة واألشياء المترابطةة 

هيديـــة وأضـــيفت إليهـــا بطاريـــة تم 1957ثورنـــداي  عـــام  –تمـــت مراجعـــة اختبـــارات لـــورج  .2
 أنتجت درجة واحدة لتالميذ رياض األطفال حتى مستوى الصف الثالث. 
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علــى هــدفها األصــلية إال أنهــا أدخلــت آخــر  1957حافظــت الطبعــات الجديــدة بعــد عــام  .3
مـــن  1968األبحـــاث الحديثـــة فـــي مجـــال القـــدرات المعرفيـــة اإلنســـانيةة ففـــي طبعـــة عـــام 

اختبــار لــورج ثورنــداي  تــم إســقاط كلمــة )الــذكاء( مــن عنــوان الطبعــةة إذ تــم فحــص الــذكاء 
بشكلت نقدي منذ األيام األولى لبداية وضـع الرائـه باعتبـاره مفهومـًا نفسـيًاة وقـد قامـت عـدة 
محــاوالت إلنشــاء تعريــف للــذكاءة ولــم تقبــل هــذه التعريفــات عالميــًاة وألن الخبــراء لــم يتفقــوا 

عريف واحد للذكاء فقد قرر المؤلفان إعادة تسمية الرائه باسم رائه القدرات المعرفية على ت
 .(Impara&plalk,1997,p.206) ليصف بشكل أدق ما يتم تثمينهة

ة 1972مجموعة من اختبارات القدرة المعرفيـة عـام  طور كلن من ثورنداي  وهاجن ولورج .4
لزايـــات االســـتخدام فـــي  الشـــفويبـــار وتتـــألف مـــن أربعـــة أجـــهاء متميـــهةة حيـــث هنـــا  اخت

ة واختبـار كمـيواختبـار  شفويالصفوف االبتدائية األولى تعطى إرشاداته شفهيًاة واختبار 
(ة يتــألف كـل اختبــار مـن عــدة اختبـاراتة يتــألف كـل منهــا 13-4)للصــفوف مـن  الشـفوي

مها مـع بدوره من النوع نفسه من البنود التي تتـدرج مـن السـهل إلـى الصـعبة ليـتم اسـتخدا
األفــــراد ذوي المســــتويات المختلفـــــة مــــن القــــدرة المعرفيـــــةة ويتكــــون االختبــــار المخصـــــص 

ة والمفــاهيم اللفظيــةللصــفوف االبتدائيــة الــدنيا مــن أربعــة اختبــارات فرعيــة هــي: المفــردات 
الخاصـــة بالعالقـــاتة والمفـــاهيم المعتمـــدة علـــى تعـــدد القـــدرات العقليـــةة والمفـــاهيم الكميـــةة 

ــ كمــال  الشــفويار ويشــتمل االختب علــى أربعــة اختبــارات فرعيــة هــي كالتــالي: المفــرداتة وا 
 . اللفظيةالجملة والتصنيفات اللزويةة والمتشابهات 

وقـــد تـــم إعـــداد االختبـــار مـــن النـــوع المتعـــدد المســـتويات مـــن أجـــل تـــوفير مهمـــات مناســـبة 
توى لهـا لألطفال تصل في أدنى مستوى لها إلـى الصـف الرابـع االبتـدائية وفـي أعلـى مسـ

لطالب السنة األولى الجامعيـةة كمـا تتـراوح األسـئلة فـي كـل اختبـار فرعـي مـا بـين السـهل 
 عشر. لثفي حالة الصف الرابع االبتدائي إلى الصعب في حالة الصف الثا

كمــا تــم تحضــير اختبــار كمــي منفصــل يجــب فيــه علــى المفحــوص أن يقــرر أي الكميتــين 
الذي يكمل السلسلة الرقمية المعطاة بشكل منطقية البديل  ويجد الشيء أ وهي األكبرة أ

شارات العمليات ليتوصل مـن ذلـ  إلـى أحـد األجوبـة المعطـاة. )عـدس وأ  ةينظم األرقام وا 
 (.290ة ص1986كيالنية 
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والكميـــةة  اللفظيـــة ة غيـــراللفظيـــة :البطاريـــات الـــثالث التاليــة 1978تضــمنت طبعـــة عـــام  .5
وهــي تزطــي الصــفوف مــن الرابــع حتــى الثــاني عشــرة كمــا تضــمنت عــددًا مــن االختبــارات 
ـــدأ بمســـتوى الروضـــة وتنتهـــي بالصـــف  ـــة الـــدنياة وتب ـــة األخـــرى المخصصـــة للمرحل الفرعي

 اختبارات ال تعتمد على القراءة. اللفظيةالثالث االبتدائية وتتضمن البطارية غير 
تويات دراســــية هــــي: المســــتوى األول: ويصــــلح ألطفــــال يزطــــي هــــذا االختبــــار عشــــرة مســــ

مـن الصـفين الثــاني  الطـالبالروضـة والصـف األول االبتـدائية والمسـتوى الثــاني: ويالئـم 
 الكتابة. ووالثالثة وال تتطلب االختبارات الخاصة بهذين المستويين القراءة أ
صــورة مســتقلةة حيــث أمــا االختبــارات الخاصــة بالمســتويات الثمانيــة الباقيــة فقــد ظهــرت ب

 Aنشرت في كتيب واحدة وأطلـق عليـه النسـخة المتعـددة المسـتوياتة وتحمـل الرمـوه مـن 
 (.394-393ة ص 2000)عالمة  H إلى

نوعين من البطاريات: البطارية التمهيدية من رياض األطفال  1986تضمنت طبعة عام  .6
نقــل المحتــوى الكمــي ة وتــم A. ...Hالبطاريــة متعــددة المســتويات و وحتــى الصــف الثالــثة 

في البطارية المتعددة المستويات ووضـع فـي بطاريـة كميـة منفصـلةة  البطارية اللفظيةمن 
وســيلة قيــاس  البطاريــة اللفظيــةولهــذا التزييــر ســببان: أولهمــا: أن نقــل المــواد الكميــة جعــل 

 االســتدالل الكمــي بشــكل أكثــر صــفاء لقــدرات االســتدالل اللفظــية وثانيهــا: أنــه تــم تحديــد
منفصل على الرغم من ارتباطه باالستدالل اللفظـية وتعطـي البطاريـة متعـددة المسـتويات 

ة وال تعطــي درجــة كليــة بشــكل روتينــي والشــفويةوكميــة  شــفويةبهــذا الشــكل ثــالث درجــات 
علــى الــرغم مــن أن التحليــل العــاملي قــد حــدد عامــل اســتدالل عــام تتشــبع فيــه االختبــارات 

رياتة إذ أمل المؤلفـان مـن خـالل االبتعـاد عـن إعطـاء درجـة التي تنطوي عليها كل البطا
 .المعرفي للتعلم المدرسي وكلية التركيه على الفروق الفردية في نماذج النم

 (Aiken, 1988, p. 177) 
مـــن قبـــل روبـــرت  1987( التـــي وضـــعت عـــام CAT)تضـــمنت الطبعـــة الرابعـــة المســـماة  .5

ثورنــــداي  واليهابيــــث هــــاجن بطــــاريتين منفصــــلتين همــــا: البطاريــــة التمهيديــــة مــــن ريــــاض 
(ة والبطاريـــة المتعــــددة 2و 1)األطفـــال حتـــى الصـــف الثالـــثة وتشــــتمل علـــى المســـتويين 

ولكـن المسـتويات فـي هـذه الطبعـة غيـر منفصـلة وتزطـي المراحـل مــن  ةA- Hالمسـتويات
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 -ثـاني عشـر. وهنـا  درجـات منفصـلة للمجـاالت المعرفيـة الصف الثالـث حتـى الصـف ال
 بالنسبة إلى البطارية التمهيدية.  - اللفظيةوالكمية وغير  اللفظية

ة A. ...Hتـــــوفر الطبعـــــة المتعـــــددة المســـــتويات كتيبـــــًا يشـــــمل المســـــتويات الثمانيـــــة مـــــن  
 ,Mehrens & Lehmann, 1991) وينطوي كل مستوى على ثالث بطاريات منفصلة

pp.224-226)كانت البطارية التمهيدية بمستوييها  1987حتى عام  1957منذ عام  ة
كان تصميمها محاولة لجعل وقت االختبـار قصـيرًا و األول والثاني تقدم درجة واحدة فقطة 

وكميــة  شــفوية وال شــفويةفــي الصــفوف التمهيديــةة ولــم تتضــمن االختبــارات الفرعيــة مهــام 
بشكل كافة لتعطي نتـائج موثوقـة فـي المجـاالت الثالثـة السـابقةة وقـد قـرر المؤلفـان عنـد 

أنــــه يمكــــن الحصــــول علــــى اســــتمرارية أفضــــل إذا كانــــت البطاريــــة  1987بنائهمــــا طبعــــة 
التمهيديــة تقــدر عوامــل قــدرات مشــابهة للبطاريــة المتعــددة المســتوياتة ولقــد أثبــت البحــث 

يمكـن تحديـدها بشـكل مبكـر منـذ  الالشـفويوالكمـي  الشفويستدالل المستمر أن عوامل اال
سن الخامسةة لذل  تمت هيادة االختبـارات الفرعيـة فـي البطاريـة التمهيديـة فـي طبعـة عـام 

إلى ستة اختبارات لتعطي رائهين يثمنان كل مجال منفصل من القدرات المعرفيةة  1987
 ة وال يعطيان درجة كلية. ثالث درجات منفصل 2و 1وبذل  يعطي المستويان 

ثورنـــداي  ) اســـتبدل المؤلفـــان CogAtأي الصـــورة الخامســـة مـــن  1993فـــي طبعـــة عـــام 
ـــارات الفرعيـــة فـــي  ـــةوهـــاجن( واحـــدًا مـــن االختب ـــة التمهيديـــةة  البطاريـــة اللفظي فـــي البطاري

وصــاغا بنــودًا جديــدة لالختبــارات الفرعيــة فــي كــل البطاريــاتة فصــار الرائــه يعطــي أربــع 
 ة إضافة إلى الدرجة الكلية. شفوية الةة وكميةة شفويمنفصلة وهي:  درجات

وقـــد قـــرر المؤلفـــان أن يقـــدما درجـــة كليـــة ألن مســـتخدمي الطبعـــات الســـابقة مـــن الروائـــه 
أظهـــروا الحاجـــة إلـــى مثـــل هـــذه الدرجـــةة وقـــد كـــان هنـــا  دليـــل كـــاف علـــى وجـــود عامـــل 

االختبــارات الفرعيــة فــي البطاريــاتة مقــدرًا بوســاطة كــل  واســتداللي عــام قــوي كــان مثمنــًا أ
ولقـــد أكـــد المؤلفـــان فـــي دليلهمـــا الحاجـــة لفحـــص مســـتوى ونمـــوذج الـــدرجات الفرديـــة علـــى 

 طالــبالبطاريــات المنفصــلة باإلضــافة إلــى الدرجــة الكليــة لكــي يفهمــا التوظيــف المعرفــي لل
 (Murphy& Davidshofer, 2001,pp.280-282 ) .في غرفة الصفة

 ((CCATفـــــي صـــــورته الحاليـــــة  2010-2009إن اختبـــــار القـــــدرات المعرفيـــــة الكنـــــدي  .8
شـفوية وكميـة والشـفوية( )مجـاالت اختبار معايير يـوهع القـدرات علـى ثـالث وهKالنموذج 
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بروفيل  وضعقد تم في هذه الصورة التعرف على الطالب الموهوبين و . و والنتيجة المركبة
والصـفات الخاصـة باختبـار المعـايير  ة الخامسة للرائهلهم وهذا لم يكن موجودًا في الصور 

هي اإلجراءات الموحدة. فقد تّم تقديم اختبار القدرات المعرفية الكنـدي فـي ظـروف موحـدة 
لمجموعــة مــن الطــالب الممثلــين لكــل مســتوى مــن الصــفوف. والنتــائج المحققــة مــن خــالل 

 عدة األساسـية لتأويـل أداء الطـالبالعملية الوطنية الموحدة هي المعايير التي تهودنا بالقا
 .12من الروضة وحتى الصف  طالبًا وطالبةً 30000  والذي بلع عددهم

ج معت بيانات المعايير بالوقت الذي يسمح فيه التوحيد باستبدال مجاالت القدرات المختلفـة 
وبذل  يمكن مقارنة نتيجة في مجال مـا بنتـائج أخـرى فـي المجـالين اخخـرين.  ةبمعيار نتائج شائع

وبـذل   ةويدعى معيار النتائج الشائع في اختبار القدرات المعرفية الكندي بـدرجات القيـاس الشـامل
يمكننــا تحديــد مجــاالت القــوة والضــعف فــي أداء الطالــب. وتســمح لنــا هــذه المعــايير أيضــًا بمقارنــة 
نتيجة طالب ما مع نتائج طالب آخرين وهذه المقارنة تساعد المعلمين على تقويـة مجـاالت القـدرة 

هنـا  نـوعين  عند الطالب بالمقارنة مع المجموعة الوطنية للطالب الممثلين للمستويات المختلفة.
هــي مطبقــة علــى كــل مســتويات . و معــايير العمــر ومعــايير )الدرجــة( الصــف ةمــن أنــواع المعــايير

مـع أداء رفاقـه الـذين هـم فـي  االختبار. معايير العمر تسـمح بـأن نقـارن أداء الطالـب فـي االختبـار
نفــس  ومعــايير الصــف تســمح بــأن نقــارن أداء الطالــب مــع أداء رفاقــه الــذين هــم فــي نفــس العمــر.

الصف. لمقارنة نتيجة الطالب مع نتائج طـالب آخـرين فـي الصـف تـم تخصـيص جـداول لمعـايير 
النســبة المئويــة الصــفية لكــل بطاريــة وللنتيجــة المركبــة. وتقســم جــداول النســب المئويــة الصــفية إلــى 

 ثالث أقسام: الخريف ومنتصف السنة والربيع وهنا  جداول خاصة لكل منها.
زة   في اختبار القدرات المعرفية الكنـدي فـي نفـس الوقـت الـذي تـّم فيـه وقد تّم توحيد الصي

. 1997فـي ربيـع عـام  (CTBS)ل في االختبارات الكندية للمهـارات األساسـيةو توحيد الصيزة   
ِمم لجعل المعيار النموذج كمعيار  وقد تّم تنظيم برنامج التوحيد من قبل المؤلفين والناشرين وقد ص 

لمســتطاع وبــذل  يمكــن التأكيــد علــى نســبة التمثيــل مــن قبــل المحافظــة ومــن قبــل ممثــل للبلــد قــدر ا
 حجم المدرسة.

كــان عمليــة مشــتركة بــين  1997إن توحيــد اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي فــي ربيــع عــام 
لالختبــــارات الكنديــــة للمهــــارات األساســــية واختبــــار القــــدرات المعرفيــــة الكنــــدي  المــــؤلفين والناشــــرين

 ن المدارس الكندية.والعديد م
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تــّم تخطــيط البرنــامج بشــكل مشــتر  وتــّم تنفيــذه كمبــادرة منفــردة باتّبــاع نفــس نمــوذج التوحيــد 
لالختبــارات الكنديــة للمهــارات األساســية واختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي الــذي اســتخدم التوحيــد 

ــ1987وعــام  ة1980ة1974ة1967الســابق ألعــوام   ة علــى إجــراءات. وقــد أّثــرت المبــادئ التالي
 اختيار النموذج واستخراج المعايير.

يجـب اختيـار النمـوذج مــع األخـذ بعـين االعتبـار اإلنجــاهات التـي يحققهـا الطـالب. ويجــب  -3
أن يكـون النمــوذج كبيــرًا بمـا فيــه الكفايــة لتقـديم أمثلــة كافيــة للعديـد مــن العناصــر المتنوعــة 

وعنـدما يكـون اختيـر بحـرص يجـب  بين الطالبة ولكن عندما يكون حجم النموذج معقوالً 
 أن يكون مفضاًل أكثر من نموذج حجمه أكبر ولكن لم يتم اختياره بحرص.

استخدام نموذج احتمالي يقوم علـى أسـاس حجـم المجتمـع ووضـع  ومرغوب به ه ووما ه -2
االقتصــاد االجتمــاعية فمثــل هــذه الخطــة لــم تكــن موجــودة ألن البيانــات الضــرورية لتنفيــذ 

تكـن متـوافرة. بـل علـى العكـسة كـان مـن المقـرر اسـتخدام نمـوذج عشـوائي  هذه الخطة لـم
لمدارس تّم اختيارها على أساس المحافظة وحجم المدرسة كما يشير له عـدد الطـالب فـي 

 .3الصف 

يجـــب أن يكـــون النمـــوذج كبيـــرًا بمـــا فيـــه الكفايـــة وأن ينتقـــى بحيـــث يهودنـــا بمعـــايير يمكـــن  -3
 .االعتماد عليها في تحديد المعدل

عندئذ يجب انتقاء المـدارس  3وعند انتقاء المدارس االبتدائية على أساس معايير الصف  -4
بحيـــث تهودنـــا  32حتـــى  4ومـــن الصـــف  2المماثلـــة مـــن صـــف الروضـــة حتـــى الصـــف 

 بمعايير مالئمة.
أن يقــدم  وللتأكيـد علـى تـالؤم المعـايير مـن أجـل اختبـارات القـدرة واختبـارات اإلنجـاه يجـب -5

النــوعين مــن االختبــاراتة اختبــارات القــدرة واختبــارات اإلنجــاه حســب  نفــس الطالــب هــذين
 المستوى الصفي المناسب.

 اإلجفاءات المستخدمة الختياف المثال النمورج
تــم اختيــار إجــراءات التوحيــد بشــكل عشــوائي مــن المــدارس الكنديــة التــي تعتمــد علــى اللزــة 

 مـن المـدارس المشـاركة اسـتبعاد الطـالب وكـان مـن المطلـوب)اإلنكليهية كلزة أساسـية فـي بنيتهـا. 
غيــر القــادرين علــى فهــم التعليمــات.( وكانــت اللزــة الفرنســية مشــمولة إذا كانــت موجــودة أصــاًل فــي 
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المـــدارس المنتقـــاة. وقـــد تـــّم تصـــنيف المـــدارس مـــن قبـــل المحافظـــة فـــي مجموعـــات الصـــف الثالـــث 
 التالية:

A 29 أقل وطالب أ 

B  طالب 59إلى  30من 

C طالب 60 أكثر من 

وكـــان مـــن المقـــرر أخـــذ نمـــوذج عشـــوائي مـــن المـــدارس فـــي كـــل محافظـــةة مـــن كـــل مدرســـة 
% مـــن الطـــالب فـــي كـــل صـــف. وقـــد أدت هـــذه 1,2.مجموعـــة مـــن أجـــل تقـــديم نمـــوذج أســـاس ل

مدرسـة. وكـل طـالب الصـف الثالـث لـديهم فـرص متسـاوية مـن  100الطريقة إلى نمـوذج هـدف لــ 
 أجل المشاركة.

النموذج الحقيقـي باسـتخدام جـدول مـن األرقـام العشـوائية لتحديـد وحـدات وتّم الحصول على 
النموذج في كل خلية. وقد أعيد هذا اإلجـراء ثـالث مـرات للحصـول علـى خيـار أول وثـاني وثالـث 
وذلــ  ألنــه ال يمكــن لكــل المــدارس المشــاركة فــي برنــامج التوحيــد. وعنــدما يــتم تحديــد مدرســة وفــق 

فقة على مشاركة هذه المدرسة يتوجب عند إدارة االختبـار ذكـر أسـماء وتتم الموا 3معايير الصف 
وهـــي المـــدارس التـــي يـــذهب إليهـــا الطـــالب فـــي الصـــفوف المتبقيـــة. ومـــن  -"المـــدارس المســـتقبلة"

ذا كـان جـهء النمـوذج الـذي تشـار  فيـه  الممكن أيضًا أن تشار  هذه المدارس في هذا المشروع. وا 
بالنسبة لعدد الطـالب فـي المدرسـةة عندئـذ نقـوم بالتمثيـل العشـوائي  هذه المدارس المستقبلة صزيراً 

 للصفوف. 

طالـب تقريبـًا مـن  30000ويتألف النموذج اإلجمالي الختبار القدرات المعرفية الكندي مـن 
 .12الروضة وحتى الصف 

 القدفات المعففية الكند) وأهدافه : ائنف  طبيعةثانيًا: 

سلسلة مشتركة من االختبارات والتي  وهة(Kالصيزة ) ةالكنديإن اختبار القدرات المعرفية 
مرحلـة الروضـة حتـى  تؤمن المعلومات لتطوير مهارات المعرفة الخاصة والعامة لدى الطالب من

والهـدف  عالقة وثيقة بالتعلم وحل المشاكل داخل وخارج المدرسة. (. ولهذه المهارات12المرحلة )
تــأمين وصــف لمصــادر المعرفــة فــي الــتعلم عنــد  ويــة الكنــدي هــاألساســي الختبــار القــدرات المعرف
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والتـــي يســـتخدمها المعلمـــون والمستشـــارين والمثقفـــين اخخـــرين فـــي مســـاعدة الطـــالب فـــي  ةالطـــالب
 تحقيق أهدافهم التعليمية.

عبارة عن عملية تطويريـة تبـدأ مـن الـوالدة وتسـتمر خـالل  والقدرات المعرفية هذه ه وإن نم
ن ةحياة الفرد التطـور الهمنـي( فهـي بـين العمـر المتـراوح )تـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا بـالعمر ونسبة النم وا 

 فــي العمــر المتــراوح بــين  ووهــ ةبــين الــوالدة وعمــر الــثالث ســنوات أســرع بكثيــر مــن أي فتــرة أخــرى
ن نسبة النم 3-14 ليسـت واحـدة لجميـع األفـراد ضـمن مجموعـات  وأسرع من المراحل الالحقة. وا 

فبعض الطالب يطورون القدرات المعرفية بسـرعة أكبـر مـن رفـاقهم الـذين هـم فـي نفـس العمر هذه 
وآخـرين قـد يكونـوا  ةالمعرفـةالسـرعة فـي  والبعض قـد يكـون لـديهم نفـس نسـبة ةالمجموعات العمرية

تـــؤدي إلــى اختالفـــات فرديـــة فــي مســـتويات تطـــور  وأكثــر بـــطًء. وهــذه االختالفـــات فـــي نســبة النمـــ
 اختبار القدرات المعرفية الكندي خصيصًا لتقييم هذه االختالفات الفردية.. وقد صمم المعرفة

 الفائنبنية ثالثًا: 

تعتمد الخطة الكليـة لتطـوير اختبـار القـدرات المعرفيـة الكنـدي علـى مفـاهيم رسـمت مـن قبـل 
ــــة الحقيقــــة و (. 1987كاتــــل )و ( 1961للقــــدرات اإلنســــانية مــــأخوذة مــــن فيرنــــون ) النمــــاذج النظري

مهارات التفكير العامـة هـي بنيـة المعرفـة األساسـية والتـي تلعـب دورًا أساسـيًا فـي  و( أgاألساسية )
نعــرف الحقيقــة  ةوفــي اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي الــتعلم وحــل المشــاكل فــي كــال النمــوذجين.

ي(. ويقـّدم ( على أنها مهارة التفكير المجرد مع تأكيد خاص على التفكير المقنع)الحثgاألساسية )
ولكـــن هنـــا  مجموعـــة حقـــائق خاصـــة يـــدعوها كاتـــل بالقـــدرات  ةكاتـــل لألكثريـــةو نمـــوذجي فيرنـــون 

ب نيـــت  . وفـــي اختبـــار القـــدرات المعرفيـــة الكنـــدياللفظيـــةالمتبلـــورة ويـــدعوها فيرنـــون قـــدرات التعلـــيم 
 لتقييم قدرات هذه المجموعات. اللفظيةالبطاريات الكمية و 

 -غيــر متخصصــة -معرفــة عامــة اللفظيــةي البطاريــات الكميــة و وتســتخدم مهــام االختبــار فــ
والتــي يمكــن أن يكتســبها األفــراد فــي مجموعــات عمريــة محــددة مــن التنــوع الواســع للتجــارب داخــل 

فهي ال تعتمـد أن تمثـل مـا تـّم تعلمـه فـي أي مرحلـة محـددة مـن المدرسـة. ونتـائج  ةوخارج المدرسة
للطــالب وبقـدرة الطالــب فــي اســتخدام  اللفظيــةلمعرفـة الكميــة و ســتتأثر با اللفظيــةالبطاريـات الكميــة و 

ال تتطلــب أي معرفــة  لفظيــةال البطاريــة غيــرفــي حــل الوظــائف الجديــدة. والمهــام فــي  تلــ  المعرفــة
فكل المعلومـات المطلوبـة ل جابـة علـى أحـد األسـئلة يمكـن أن نجـدها فـي السـؤال نفسـه.  ةخارجية
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ـــدى  ـــة حـــال يجـــب أن يكـــون ل الطـــالب مجموعـــة مـــن الطـــرق واإلجـــراءات المنظمـــة لحـــل علـــى أي
 البطاريـة غيـروالطـالب الـذين تكـون نتـائجهم فـي  ةالمشكالت الجديدة مـن أجـل إنجـاه تلـ  المهـام

يكـون لـديهم القـدرة علـى اكتسـاب  اللفظيـةأعلى بكثير مـن نتـائجهم فـي البطاريـات الكميـة و  لفظيةال
الــذين مــن عمــرهم والــذين يكتســبون كميــة كبيــرة مــن المعلومــات ولكــن بنســب مختلفــة عــن الطــالب 

 .اللفظيةالمعرفة في البطاريات الكمية و 

 ووبما أن اختبار القدرات المعرفية الكندي مصمم بشكل أساسي لالستخدام في المدارس فهـ
يؤكد على القـدرات المعرفيـة العامـة األساسـية فـي تحقيـق األهـداف التعليميـة فـي كـل مرحلـة. وبمـا 

ـــى حـــل المشـــكالتة ارس تعيـــد تنظـــيم منـــاهجهم المدرســـيةةأن المـــد ـــة للتأكيـــد عل  والطـــرق التعليمي
والـــتعلم المســـتقل فـــإن مهـــارات  ومســـتويات أعلـــى فـــي اســـتيعاب القـــراءة والكتابـــةةة والتفكيـــر النقـــدي

المعرفــــة العامــــة تصــــبح أساســــية أكثــــر وانتقاديــــة أكثــــر مــــن أجــــل اإلنجــــاهات الناجحــــة لألهــــداف 
تأمين وصف لمستويات  وأن الهدف األساسي الختبار القدرات المعرفية الكندي ه المدرسية. وبما

لتقيـيم  تم إنشاء البطاريات المنفصـلة وأنواع مصادر المعرفة التي يمتلكها الطالب من أجل التعلم.
ويتم تقرير النتائج المنفصلة لكل  ةمهارات المعرفة العامة باستخدام نماذج كمية وشفوية وال شفوية

طاريــة والمجمـــوع اإلجمـــالي للبطاريـــات الـــثالث. والنتــائج المنفصـــلة تمّكـــن المثقفين)المـــربين( مـــن ب
تحديــد المجــاالت القويــة والضــعيفة لمهــارات إدرا  خاصــة وبــذل  تســتطيع التركيــه علــى المجــاالت 
القوية لدى الطالب في التعلم بينما تحاول أن تعـوض عـن المجـاالت األضـعف. ويـدعى المجمـوع 

 ةالمعرفيةلقدرات لوهي تؤمن معلومات عن المستوى الكلي  جمالي بالنتيجة اإلجمالية )المركبة(اإل
 (.g)وأ

 )ل( ثورنــــــــــداي   مــــــــــن قبــــــــــل روبــــــــــرت وقــــــــــد صــــــــــمم رائــــــــــه القــــــــــدرات المعرفيــــــــــة الكنــــــــــدي
(Robert l. Thorndikeهـاغن )ليهابيـث )ب -2009لعـام ) ( Elizabeth P.Hagen( وا 

 ةرئــــيس المكتــــب التعليمــــي ســــابقاً  ةالــــدكتور إدجــــر ن. رايــــت اإلحصــــائيات: و. ومستشــــار (2010
 بورد للتعليم.و تورونت

نورفولــ  مجلــس المدرســة  –هالديمانــد ةمستشــار الســلو  والتعلــيم ةالمراجعــون: جاســتنم.هير
 ةوخـدمات الطــالب ةونائـب المـدير ةالمنفصـل للـروم الكاثوليـ . الكتـور روبـرت ج ـ إس تـي أونـج

 .4لرقما ووقسم مدرسة روكي في
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والتـي يسـتطيع كـل مـن  ةبهـدف تهويـد وصـف لمصـادر المعرفـة لـدى الطـالب للـتعلموذلـ   
 ةالمعلمين والمستشارين والمربين اخخرين استخدامها لمساعدة الطـالب لتحقيـق األهـداف التعليميـة

 .ولتقدير اختالفات األفراد في مستويات التطور المعرفي

وقد صمم هذا االختبـار لتحديـد  ةعامًا فما فوق (18-4يطبق االختبار على األعمار من )
أداة  وفهـ ةفـي ثـالث مجـاالت شـفوية وكميـة وال شـفوية ةمستويات عامة لمقدرات الطالب المعرفية

 تقييم موثوقة.

يســتخدم أنــواع متعــددة مــن مهــام  (ccat كــل بطاريــة فــي اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي 
ألن  ة المعادلــة وتحليــل الســؤال وتــم اختيــار هــذه المهــاموصــيز ةاالختبــار مثــل التصــنيف الشــفوي

البحــث الــذي اســتمر ســنوات وضــح أن هــذه المهــام هــي مقــاييس صــالحة لالســتخدام فــي مهــارات 
التفكير المجرد وتناسب تطور العمر ومستوى المرحلـة المدرسـية للطـالب الـذين يـتم اختبـارهم. مـع 

واختالفـات  ة 12بارهـا مـن الروضـة حتـى المرحلـة  أن نفس أنواع مهـارات التفكيـر المجـرد تـم اخت
ـــة والطـــالب بـــين المراحـــل مـــن  ـــين الطـــالب فـــي المراحـــل االبتدائي ـــدم ب ـــى  3التق   تتطلـــب 12  إل

استخدام أنواع مختلفة من مهام االختبار. باإلضافة إلى ذل  فـإن إجـراءات إدارة االختبـار مختلفـة 
  ولتركيــب 12  إلــى  3الثالــث عــن المرحلــة مــن الروضــة والمســتوى  مــن المرحلــة المتراوحــة بــين

األولى هي البطارية األساسية التي  ةاختالفات التقدم هذه هنا  سلسلتين مختلفتين من االختبارات
  1.المســـتوى  Hحتـــى  Aالمســـتويات  والثانيـــة هـــي التـــي تتضـــمن ة 2 و  1تتضـــمن المســـتوى  

ة الصــف الثــاني والثالــث للطــالب غيــر حتــى المرحلــ   يمكــن اســتخدامهما منــذ بدايــة الروضــة2 و
 . 12  حتــى الصــف 3ت عطــى للطــالب مــن الصــف   (H)إلــى  (A)المســتويات مــن و المتقــدمين. 
  للطالب الذين هم متقـدمين 2يمكن أيضًا أن ي عطى في النصف الثاني من الصف   Aوالمستوى

  والصـف 2الصـف   في A  والمستوى 2عن األطفال الذين في عمرهم. والتداخل بين المستوى  
 صعوبة مستوى االختبار تبعـًا لنسـبة تقـدم المعرفـة   يسمح لهيئة الموظفين في المدرسة بتعديل3 

م عظــم التقيــيم الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه بمــا يخــص  وبــذل  ي مكــن الحصــول علــى ةعنــد الطــالب
وتطور  وًا لتقييم نمتؤمن مقياسًا مستمر  مستويات الطالب في مهارات اإلدرا . والسلسلة المتكاملة

  .12من بداية الروضة حتى الصف   المعرفة



 وصف رائز القدرات المعرفية الكندي  الفصل الرابع
 

 
81 

المســتمر كانــا ممكنــين مــن خــالل الطريقــة التــي كانــت  وإن تـداخل المســتويات ومقيــاس النمــ
  1فــي المســتويات   تدقــيم بهــا. وكــل أســئلة االختبــارات فــي االختبــارات الثانويــةو االختبــارات تدقــّدم 

 . 3 و 2 و  1الصف  و كان يتم تحضيرها كاختبار واحد وطويل وكانت تقدم في الروضة   2 و
كانـــت أيضـــًا  (H)إلـــى  (A)وكـــل أســـئلة االختبـــارات فـــي االختبـــارات الثانويـــة فـــي المســـتويات مـــن 

 . وقبـل االختبـار 12  و 10  و 8  و 6  و 4ت حّضر كوحدة واحدة وكانت ت قـّدم فـي الصـفوف  
ذوي الخلفيــــات  تم مراجعــــة جميــــع األســــئلة لــــتالءم المحتــــوى مــــن أجــــل الطــــالبالتجريبــــي كــــان يــــ

االقتصادية واالجتماعية المختلفة والذين ينتمـون لمجموعـات عرقيـة مختلفـة. واألسـئلة التـي أنقـذت 
االختبـــارات التـــي يـــتم اختبارهـــا فـــي  العـــروض االفتتاحيـــة كانـــت توضـــع مـــع مجموعـــة مـــن أســـئلة

كانــت تعــادل ضــعفي عــدد  جموعــة األســئلة فــي كــل اختبــار ثــانويوم ةمجموعــات صــفية مناســبة
الصـيزة  األسئلة المطلوبة لهذا االختبار. ونتـائج االختبـارات األولـى كانـت ت سـتخدم الختيـار أسـئلة

األصلية لالختبار. ثم ي عاد تنقيح وتصفية هذه األسئلة من قبل فريق مـن النقـاد الكنـديين مـن أجـل 
  ر القدرات المعرفية الكندي.الصيزة النهائية الختبا

 ألسئلة النهائية لالختبار: ل معاييرواستخدمت أربع 

ســن تميــه م رضــية. وهــذه اإلحصــاءات تــدل  -3 أســئلة مطلوبــة للحصــول علــى مؤشــرات ح 
لمعرفــةة علــى جــودة اخــتالف األســئلة بــين الطــالب ذوي المســتويات المختلفــة فــي تقــدم ا

ذا لم يكن السؤال يناسب هذا المعيار  فال يتم استخدامه في االختبار األخير. وا 

ويجــب أن تــهداد نســبة الطــالب الــذين يجيبــون علــى األســئلة بشــكل صــحيح مــع اهديــاد  -2
الســـؤال الـــذي ي قـــدم فـــي الروضـــة وفـــي  ةالعمـــر ومســـتوى الصـــف. فعلـــى ســـبيل المثـــال

يجــب أن تكــون نســبة الطــالب الــذين يجيبــون عليــه بشــكل  ة 3 و  2 و  1الصــفوف  
ونسبة الطالب الذين يجيبـون عليـه  ةلصف الثالث أكثر من الصف الثانيصحيح في ا

ونسبة الطالب الذين يجيبون  ةبشكل صحيح في الصف الثاني أكثر من الصف األول
عليه بشكل صحيح في الصف األول أكبر من عدد الطالب الذين يجيبون عليه بشكل 

عمر فإن هذا المقياس يجـب قدرة المعرفة مرتبطة بال ووبما أن نم ةصحيح في الروضة
ال سيتم حذف السؤال. ةأن يتوافق مع المجموعات العمرية  وا 
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مســـتوى صـــعوبة  ويمكـــن معرفـــة ةمســـتوى الصـــعوبة المناســـب مطلـــوب فـــي كـــل ســـؤال -3
الصفية الـذين  والسؤال من خالل نسبة الطالب الذين هم في نفس المجموعة العمرية أ

 50المثـال السـؤال الـذي يجيـب عليـه  فعلـى سـبيل ةيجيبون على السؤال بشـكل صـحيح
% مـــن 50صـــعبًا ل    سيشـــكل ســـؤاالً 1% مـــن الطـــالب بشـــكل صـــحيح فـــي الصـــف  

% 65بنســبة ونفــس الســؤال سيشــكل صــعوبة فــي الروضــةة الطــالب فــي نفــس الصــف
وذلـــ  ألن نفـــس الســـؤال سيشـــكل صـــعوبة لطـــالب الروضـــة أكثـــر مـــن طـــالب الصـــف 

فـات األفـراد فـي تقـدم المعرفـة فـي مجموعـة صـفية األول. ولتقييم المستوى الكلـي الختال
حيث -عمرية محددة قد نحتاج إلى أسئلة متفاوتة في الصعوبة تبدأ من السهل جدًا  وأ

 –أكثر مـن الطـالب فـي نفـس المجموعـة العمريـة يجيبـون بشـكل صـحيح  و% أ80أن 
أقـــل مـــن الطـــالب فـــي نفـــس المجموعـــة  و% أ20إلـــى الصـــعب جـــداق حيـــث أن حـــوالي 

 معظــم األســئلة فــي كــل اختبــار ثــانوي تنــدرج ةالعمريــة تجيــب بشــكل صــحيح وفية أالصـ
%  70إلــــى  40تحــــت مســــتوى متوســــط مــــن الصــــعوبة حيــــث تتــــراوح الصــــعوبة بــــين 

أســئلة االختبــار النهــائي لكــل مســتوى يجــب أن تناســب  ةالعمريــة وللمجموعــة الصــفية أ
 مستوى الصعوبة الخاص.

حيـث يـتم ة العرقـي وعن التحرر من االنحيـاه الجنسـي أنحتاج إلى االختبارات للتعبير  -4
حيـث أن نسـبة ة تفضيل األسئلة التي ال تظهر أي اختالف في األداء بين المجموعـات

مـع خصوصـية كـل  وللتوافـق ةكل المجموعات التي تجيب على األسئلة كانت متشـابهة
ــة  اختبــار كــان مــن الضــروري اختيــار ســؤال يظهــر اخــتالف فــي األداء ففــي هــذه الحال

األسئلة وبذل  يكون االختبار اإلجمالي للمجموعة  يجب االنتباه إلى التواهن في اختيار
 فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا تـــم ةالعمريـــة ال ينحـــاه لمجموعـــة أكثـــر مـــن أخـــرى والصـــفية أ

اختيـــار الســـؤال بمـــا يناســـب خصوصـــية االختبـــار وكـــان أداء الـــذكور أفضـــل مـــن أداء 
ســؤال آخــر فــي نفــس االختبــار حيــث يكــون أداء اإلنــاث  اإلنــاث يجــب أن يــتم اختيــار

 أفضل من أداء الذكور.
بالنســبة إلــى اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي يتــوافر لكــل مســتوى كتيــب خــاص منفصــلة 

 عشــر تحمــل الرمــوه مــن لــثوالكتيبــات الثمانيــة التــي تزطــي المراحــل الدراســية مــن الثالــث إلــى الثا
A إلىH  ان لكل كتيب.تظهر على صفحة العنو 
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يمكـــن اعتبـــار الـــروه أنـــه ذاتـــي التطبيـــق ولكنـــه لـــيس كـــذل  خاصـــة بالنســـبة إلـــى الصـــفوف 
الدراسية األدنىة إذ ال بد أن يقوم مطبق البطاريـة بقـراءة تعليمـات االختبـارات الفرعيـةة بينمـا يقـوم 

 بقراءة االختبارات واإلجابة عنها ذاتيًا على ورقة اإلجابة المنفصلة عن الكتيب.  الطالب

 :ائنف لهد  افابعًا: 

إن هـــدف اختبـــار القـــدرات المعرفيـــة الكنـــدي أن يـــهود وصـــف لمســـتويات وأنـــواع المصـــادر 
ـــتعلم ـــاء نمـــاذج منفصـــلة لتقيـــيم مهـــارات معرفيـــة عامـــة ةالمعرفيـــة التـــي يملكهـــا الطالـــب لل  ة2ثـــم بن

منفصـلة لكــل نمــوذج  ثـم تقــديم تقـارير لنتــائج ةباسـتخدام أنــواع شـفوية وكميــة وال شـفوية مــن المهــام
ممــا يجعــل الرائــه أداة تشخيصــية يمكــن أن تــهود ببــروفيالت  ةوإلجمــالي كــل مــن النمــاذج الــثالث

المختلفـةة ومـن ثـم فقـد جـاء الرائـه ليسـد الـنقص  الطـالبتصف مناحي القوة والضعف فـي قـدرات 
حاصـل الـذكاء كأسـاس للحكـم علـى ذكـاء  وثل هذا النوع من الروائه التي تعتمد الدرجـة الكليـة ألم

 .الطالب

استند المؤلفان في بناء رائههما إلى نظريـة القـدرات السـائلة والمتبلـورة لكاتـل ونظريـة فيرنـون 
 والصيزة النهائية الختبار القدرات المعرفية الكندي تتضمن:الهرمية 

 2و1بتدائي: المستويان النموذج اال

 A-Hالمستويات:  

وخاصًة  (H)إل   (A)م   لمستوياتعند وصف ا وما يهمنا في وصفنا للرائه هنا الوقوف
 موضوع البحث الحالي. H&Gالمستويين 
 :(H)إل   (A)المستويات م  خامسًا: 

ثــــالث  فيــــه تســــعة اختبــــارات مقســــمة فــــي مجموعــــات إلــــى (H)إلــــى  (A)كـــل مســــتوى مــــن 
وكــل اختبــار  ةحيــث يوجــد ثــالث اختبــارات فــي كــل بطاريــة -الشــفويةو شــفوية وكميــة  –بطاريــات 

ويجـب أن يكـون هـذا الوقـت كـافي لمعظـم الطـالب فـي  ةيجـب االلتـهام بـه ةمنفصل له وقـت محـدد
وقــد يوجــد القليــل مــن الطــالب الــذين ال  ةليتمكنــوا مــن اإلجابــة علــى كــل أســئلة االختبــار ةالصــف

                                  
 .االختبار دليل من مأخوذة الفصل هذا في الواردة المعلومات 2
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 يسـتخدمون كميـة محـددة مـن الـهمن أنهم لم يتعلموا كيف والوقت إما ألنهم يعملون ببطء أيكفيهم 
 بشكل فعال إلكمال المهمة. 

ماعــدا االختبــار األول فــي البطاريــة  ةلكــل ســؤال اختيــار متعــدد مكــون مــن خمــس إجابــات
 صلة.ويحدد الطالب إجاباتهم على ورقة إجابة منف ةالكمية حيث لكل سؤال ثالث اختيارات

وعلــى  ةوت قــرأ تعليمــات كــل اختبــار بصــوت عــالي علــى الطــالب كمــا يقرؤوهــا هــم بصــمت
الطالب أن يقرؤوا كل سؤال بأنفسهم وأن يسرعوا في العمل ليتمكنوا من اإلجابة على كل األسـئلة 

تتطلب قراءة كل كلمة وكـل جملـة  البطارية اللفظيةوكل االختبارات في  ةضمن الوقت المخصص
العالقـات ة و ن أن يتأثر أداء الطالب فـي هـذه االختبـارات بمهـارات اللزـة والقـراءة العامـةوهكذا يمك
وفـــي هـــذا  ةيتطلـــب بعـــض القـــراءة أيضـــاً  ووهـــ ةأحـــد االختبـــارات فـــي البطاريـــة الكميـــة والكميـــة هـــ
المفاهيم وعلـى الطـالب أن يقـّدروا إذا كانـت الكميـة  وكل سؤال يقدم هوج من الكميات أ ةاالختبار

ـــة األخـــرى ضـــمن كـــل هوج وأصـــزر أ ور أأكبـــ ـــؤثر  ةمســـاوية للكمي ـــر المتوقـــع أن ت ـــا مـــن غي وهن
وأقل مـن نصـف األسـئلة فـي كـل  ةمهارات اللزة والقراءة العامة على أداء الطالب إلى درجة كبيرة
أي أن األهواج تتألف من كلمات  ةمستوى من مستويات االختبار تحوي كلمات من الهوج المحّفه

م القراءة في االختبار تكون في األسـئلة التـي تتضـمن ثـالث اختيـارات مـن اإلجابـات ومعظ ةمفردة
واالختيـــار )ب(  ةدائمـــًا يكـــون االختيـــار )أ( أكبـــر مـــن وفـــي اإلجابـــات ةوالتـــي ت قـــّدم بـــنفس الطريقـــة

واالختيار )ج( مساوي. وهكذا ي در  العديد من الطـالب نمـوذج اإلجابـة بسـرعة بـدون  ةأصزر من
 ةواالختباران اخخران فـي البطاريـة الكميـة ةختيارات في كل مرة يجيبون فيها على األسئلةقراءة اال

 ال تتطلب أي قراءة. لفظيةال البطارية غيرواالختبارات الثالث في 

وكــــــل االختبــــــارات فــــــي كــــــل بطاريــــــة ت قــــــّيم مهــــــارات التفكيــــــر المجــــــرد االســــــتقرائي الحثــــــي 
ــــدا م عــــّدة اللفظيــــةوالبطاريــــات الكميــــة و  ةواالســــتنتاجي  ةلتقيــــيم مهــــارات كميــــة وشــــفوية أكثــــر تحدي

تقـــّيم بعـــض المهـــارات  لفظيـــةال البطاريـــة غيـــرومـــع أن ة عمومـــاً  باإلضـــافة إلـــى المهـــارات األكثـــر
البصرية( فهي ت عتبر أحد المقـاييس األساسـية لمهـارات التفكيـر االسـتقرائي الحثـي -النظرية)المرئية

تـهداد أهميـة مهـارات التفكيـر الكمـي والشـفوي الخاصـة  لمرحلة الصـفيةومع اهدياد العمر وا ةالعامة
عنــد  وتصــبح مهــارات المعرفــة ةمــن أجــل الــتعلم وحــل المشــكالت فــي مراحــل مختلفــة مــن الدراســة

 الطالب مختلفة وخاصة أكثر مع اهدياد أعمارهم.
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اج إلــى نحتــ ةالتــي يســتخدمها الطــالب فــي الــتعلم ولكــي نفهــم أنــواع وقــوة مصــادر المعرفــة
مسـتوى مهـارات التفكيـر المجـرد العامـة والتـي ت عطـى عـن طريـق النتيجـة اإلجماليـة  المعلومات في
وفـــــي مســـــتوى مهـــــارات التفكيـــــر المجـــــرد الخاصـــــة والتـــــي ت عطـــــى بالنتـــــائج المنفصـــــلة )المركبـــــة(. 
 للبطاريات. 

لقـدرة األفـراد  وت عتبر هذه األنواع العامة والخاصة لمهـارات التفكيـر المجـرد مكونـات أساسـية
ــــب المعلومــــات وتعمــــيم ونقــــل  ةواســــتنتاج العالقــــات ةوتــــذّكرها واســــترجاعها ةوتنظيمهــــا ةعلــــى طل

وتشـــكيل مفـــاهيم مفصـــلة واكتشـــاف طـــرق  ةمشـــكالتالالخبـــرات الســـابقة لـــتعّلم مهـــام جديـــدة وحـــل 
عمليـات المعرفـة ومن ثّم ليعرضوا ويقّيموا ويعـّدلوا  ةمع اهدياد صعوبة وتعقيد مهام التعّلم وتعديلها
 لكي يحققوا هدف التعّلم. لديهم

 .(H)إل   (A)القدفات المعففية الكند) لكل مستوى م  المستويات م   فائنبنية ( 1 الجدول 

 عدد األسئلة
 65 البطافية اللفظية

 20 التصنيف الشفوي 1االختبار 
 20 إكمال الجمل 2االختبار 
 25 القياس الشفوي 3االختبار

 60 البطافية الكمية
 25 العالقات الكمية 4االختبار 
 20 سالسل األرقام 5االختبار 
 15 المعادالت بناء 6االختبار 

 65 لفظيةال غيفالبطافية 
 25 تصنيف األشكال 7االختبار 
 25 قياس األشكال 8االختبار
 15 تحليل األشكال 9االختبار

 190 اإلجمالية  المفكبة(النتيجة 
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 :البطافية اللفظية

 هي: البطارية اللفظيةثالثة اختبارات في  تتألف من

 .التصنيف الشفوي( 1االختبار الفرعي ) 

 .إكمال الجمل( 2االختبار الفرعي) 

 .القياس الشفوي( 3االختبار الفرعي )

بـــاللون األســـود  ثـــالث كلمــات التصـــنيف الشــفوي يقــدم كـــل بنــد فـــي االختبــار الفرعـــي األول
ــداكن. وهــذه الكلمــات الــثالث متشــابهة بطريقــة مــا.  أن تعــرف طريقــة التشــابه علــى المفحــوص و ال

 ارات الموجودة والتي تتناسب مع الكلمات الثالث األولى.تبحدد اإلجابة من االخيثّم  ةهذه

 أحمف أنف  أخضف

 )ج( قوس قهح  )ث( أصفر  )ت( طالء  )ب( طبشورة  لون ( أ)

العـامة وهمـا يمـثالن القـدرات  الشـفويويثمن هذا االختبار االسـتدالل االسـتقرائي واالسـتدالل 
 التحليلية السائلة.

علــــى و  ةفيهــــا كلمــــة ناقصــــة علــــى جملــــة االختبــــار الفرعــــي الثــــاني يحتــــوي كــــل ســــؤال فــــي
 ار اإلجابة من بين االحتماالت حيث يجب أن تكمل الجملة.يختا المفحوص

 ......على األشجارالتفاح..........

 )ج( ينتشر )ث( يههر )ت( يظهر و)ب( ينم )أ( يسقط
العــامة وهمــا يشــكالن القــدرات  الشــفويويــثمن هــذا الرائــه االســتدالل االســتنتاجي واالســتدالل 

 اللزوي ويشكالن القدرة المتبلورة.  والتحليلية السائلةة ويثمن أيضًا المعرفة المفرداتية والنم
ثـالث كلمـات بـاللون األسـود الـداكن. أول كلمتـين  ختبـار الفرعـي الثالـثيقدم كل بنـد فـي اال

من بـين اختيـارات  المفحوص ختارهايويجب أن تترابط الكلمة الثالثة مع الكلمة التي س ةمترابطتين
 اإلجابة. 

 ←فطب:  قديم←جديد 
 )ج( جاف  )ث( شمس  )ت( حار  )ب( قطرة  )أ( مطر
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العامــــة إضــــافة إلــــى االســــتداللين  اللفظيــــةالمعرفــــة المفرداتيــــة و يــــثمن هــــذا االختبــــار أيضــــًا 
 االستقرائي واالستنتاجي. 

العــدد الكلــي مــن  ويّكــون مجمــوع الــدرجات علــى االختبــارات الفرعيــة الثالثــة الدرجــة الخــام أ
 .البطارية اللفظيةالبنود الصحيحة في 

 البطافية الكمية:

 ثالثة اختبارات فرعية في البطارية الكمية هي : تتألف من

 ( العالقات الكمية.4االختبار الفرعي )

 .( سالسل األرقام5االختبار الفرعي )

 .( بناء المعادالت6االختبار الفرعي)

عــــرف إذا كــــان يأن  علــــى المفحــــوص( هنــــا  شــــيئين نقارنهمــــا. و 4فــــي االختبــــار الفرعــــي )
 . يساويه وأحدهما أكبر من اخخر أ

 2أكبر من  3)أ(  9+3 (3) 

 2أصزر من  3)ب( 9+ 3 (2) 

 2يساوي  3)ت(  

عــرف يأن  علــى المفحــوص( كــل ســؤال فيــه سلســلة مــن األرقــام. و 5فــي االختبــار الفرعــي )
 عرف الرقم الذي يجب أن يلي السلسلة.يأن  عليهالقاعدة المستخدمة في ترتيب هذه األرقام. ثم 

 5 39 35 29 ← 
 45)ج(   49)ث(   35 )ت(  39)ب(   25 )أ(

فــي كــل ســؤال يوجــد مجموعــة مــن األرقــام والرمــوه. وعنــد دراســة هــذه  (6االختبــار الفرعــي )
ختـار اإلجابـة التـي تكـون الحـل يأن  علـى المفحـوصالرموه واألرقام ينتج جمل معادالت وأرقام. و 

 :موضح وكما هلهذه المعادلة من خالل ربط الرموه واألرقام مع بعضها. 
2 3 4 + - 

 5)ج(  5)ث( 4)ت(  2 )ب( 9)أ(  
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شــارة الطـرح شــارة الجمـع وا  ويمكــن ربـط هــذه األرقـام والرمــوه  ةفـي هــذا السـؤال ثــالث أرقـام وا 
. ولكن طريقة 5=2-4+3وأ ة3=3-4+2وأ ة3=4-3+2فعلى سبيل المثال  ةبعدة طرق مختلفة

 واحدة هي التي تعطي اإلجابة الصحيحة ضمن اختيارات اإلجابة.

أن ينظموهـا  الطـالبإن العناصر المثيرة المستخدمة في كل بند غير محـددة البنيـةة وعلـى 
ويبنوهــا بأنفســهمة وبمــا أن هنــا  طرائــق متعــددة محتملــة لجمــع العناصــر المثيــرة فإنــه يجــب علــى 

 أن يكونوا مرنين في العمل معها.الطالب 

 والمعرفة الكمية والبراعة العددية.يثمن هذا االختبار االستداللين االستنتاجي والكمي العام 

يشــكل العــدد الكلــي مــن اإلجابــات الصــحيحة فــي االختبــارات الفرعيــة الثالثــة الدرجــة الخــام 
 المقررة للبطارية الكمية.

 :لفظيةا البطافية غيف

مـع التعلـيم  األسئلة في هذه االختبـارات تسـتخدم أشـكال هندسـية ذات عالقـة مباشـرة بسـيطة
 ةمعرفــة خارجيــة وللنجــاح فــي األداء ووهــذه االختبــارات ال تتطلــب أي قــراءة أ ةالمدرســي الرســمي

ودقـة فـي تطبيقهـا. وكـل  ةالمعرفـةطـرق  فـي اسـتخداموطالقـة يجب أن يكون لدى الطـالب مرونـة 
 .مهارات التفكير االستقرائية العامة ثالث اختبارات ت قيم

عنـد  قـدير دقيـق لتقـدم المعرفـةمناسبة بشكل خاص للحصـول علـى ت غير اللفظيةالبطارية و 
للطــــالب الــــذين كــــان لــــيهم فــــرص محــــدودة  وأ ةالــــذين يعــــانون مــــن صــــعوبة فــــي القــــراءة الطــــالب

 للحصول على معرفة كمية وشفوية.

أكثـر أصـالة وأقـل شـبهًا  وهـ لفظيـةال البطاريـة غيـرإن نمط المهام المعرفية المسـتخدمة فـي 
بالمهــام المدرســية خالفــًا لتلــ  المســتخدمة فــي البطــاريتين األخــرتينة لــذل  فــإن هــذه المهــام تــثمن 

 لمهاراتهم المعرفية العامة لحل المشكالت التي لم يتلقوا تعليمًا مباشرًا.  الطالبكيفية استخدام 

 : لفظيةال البطارية غيراالختبارات الفرعية الثالثة التي تتضمنها 
 ( تصنيف األشكال.7االختبار الفرعي )
 ( قياس األشكال.8االختبار الفرعي )
 ( تحليل األشكال.9االختبار الفرعي )
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( تصنيف األشكال في كل سؤال ثالثة أشكال متشابهة بطريقة مـا 7يقدم االختبار الفرعي )
لشـكل الـذي يتوافـق مـع هـذه ومن ثم يختاروا ا ةأن يعرفوا كيف تتشابه هذه األشكال الطالبوعلى 

 يثمن الرائه االستدالل االستقرائي والقليل من الفراغية. ةاألشكال من بين اختيارات اإلجابة

 مثال:

 

  

 ةأول شــكلين متــرابطين بطريقــة مــا ة( فــي كــل ســؤال ثالثــة أشــكال8يقــدم االختبــار الفرعــي )
وعلـى المفحـوص والشكل الثالث يجب ان يتوافق مع شكل آخـر موجـود ضـمن اختيـارات اإلجابـة. 

 :موضح وكما هر اإلجابة الصحيحة التي تمثل الشكل الذي يتوافق مع الشكل الثالث. اختأن ي

     :  

 

االســـــتقرائي ( كــــال االســـــتداللين االســـــتقرائي واالســــتنتاجية واالســـــتدالل 8يــــثمن االختبـــــار )
متضــمنًا فــي إدرا  العالقــة بــين الــهوج األول مــن األشــكالة واالســتدالل االســتنتاجي متضــمنًا فــي 

 تطبيق العالقة المدركة في معرفة اإلجابة الصحيحة.

ومطوية حيث يتم ثقبها. مربعة الشكل  ( يوجد ورقة داكنة9كل سؤال في االختبار الفرعي )
 :موضح وكما هكتشف شكل الورقة بعد إعادتها إلى وضعها قبل الطي. يأن  على المفحوصو 

  S. 

 

 

 

 

 ا          ب        ت         ث        ج    
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الورقـة قبـل طيهـا. وهنـا   إلـى المربـع األول فـي الصـف العلـوي. إنـه يبـين المفحـوص نظري
 الخـط األبـيض أيـن سـتطوى الورقـة. ويشـير ويبـين ةإشارات بسيطة تـدلنا علـى منتصـف كـل ضـلع

يــثمن هــذا االختبــار الفرعــي االســتداللين االســتقرائي  االتجــاه الــذي ســتطوى فيــه الورقــة.لــى إالســهم 
 .واالستنتاجي والقدرة التصورية

  المفكبة(: النتيجة اإلجمالية
 ةلطـالب فـي الـتعلمعنـد ا تعطينـا النتيجـة اإلجماليـة مؤشـرًا علـى تنـوع وقـوة مصـادر المعرفـة

 يكــون لــديهم العديــد مــن مصــادر المعرفــة ةفــالطالب الــذين يحصــلون علــى نتيجــة إجماليــة مرتفعــة
 ةوهم عادًة يتعلمون بسرعة وال يحتاجون إلى المساعدة من أجل تحقيق األهـداف التعليميـة ةالقوية

 يكـون لـديهم العديـد مـن مصـادر المعرفـة ةوالطالب الذين يحصلون على نتيجـة إجماليـة منخفضـة
وهـــم عـــادًة يتعلمـــون بـــبطء ويحتـــاجون إلـــى مســـاعدة أكبـــر مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف  ةالضـــعيفة
 التعليمية.
 اختياف مستوى الفائن المناسب:سادسًا: 

يهود رائه القدرات المعرفية بمقياس متصل لتثمين القدرات المعرفية من بداية مرحلة رياض 
 عشر. لثالصف الثا األطفال حتى

 :للطالبالمعففي  ولكل ص  عل  أساس تقديف مستوى النم H&Gمستويات الفائن( 1 الجدول 

 الص  المستوى
1 1 
2 2 

 الص  المستوى
A 3 
B 4 
C 5 
D 6 
E 7 
F 8 9 
G 10 11 
H 12 
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ومع إكمالهم لسنوات التعليم  ةالطالب وفهي تتزير مع نم ةإن القدرات المعرفية ليست ثابتة
 الرسمي.

يجـب تحديـد الهـدف مـن تقـديم االختبـار وتحديــد  ةوفـي كـل مـرة ي قـدم فيهـا االختبـار للطـالب
 .الفائدة من نتائج االختبارات

 القدفات المعففية الكند) : فائنخافج المستوى في و اختباف داخل سابعًا: 

إن تصميم مقياس النتائج وبنيـة القواعـد ستسـمح ألي مسـتوى مـن مسـتويات اختبـار  ةنظرياق 
 عمر. والقدرات المعرفية الكندي بالتطبيق في أي صف أ

كل مستوى من مستويات اختبار القدرات المعرفية الكندي يتراوح بين الصفوف التي  عملياقة
التـي تعتبـر مـن خـارج المسـتوى. تعتبر نموذجية داخـل ذلـ  المسـتوى ومجـال أوسـع مـن الصـفوف 

 وأيضاق كل صف يتحدد بعمر الطالب. 

من الممكن استخدام مستوى من مستويات اختبار القدرات المعرفيـة الكنـدي عنـد صـف أقـل 
موضـــح فــــي الجـــدول أدنـــاه وهــــذا مـــا نــــدعوه ب" اختبـــار خــــارج  وعنـــد صـــف أعلــــى( كمـــا هــــ و)أ

م فــي اختبــار خــارج المســتوى يتطــابق فــي فــإن الصــف المســتخدة المســتوى". وفــي معظــم الحــاالت
مـن  Eأقـل مـن صـفوف داخـل المسـتوى. وعلـى سـبيل المثـال: المسـتوى  وصـفيين أعلـى أو صف أ

اختبار القدرات المعرفيـة الكنـدي يمكـن أن يسـتخدم فـي الصـف السـادس مـن برنـامج اختبـار داخـل 
 خارج المستوى. وأ

كــل  اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــديخــارج المســتوى فــي و باإلضــافة إلــى اعتبــارات داخــل 
صف فيه مجال مفضل مـن أجـل عمـر الطـالب فـي تـاريخ اختبـار القـدرات المعرفيـة الكنـدي وهـذه 
المجــاالت المفضــلة تتجــاوب مــع األعمــار التــي تواجــه فــي كــل صــف فــي المــدارس الكنــدي وهــي 

النتـــائج المرتبطـــة وخاصـــة ة ونتـــائج اختبـــار القـــدرات المعرفيـــة الكنـــدي (3)موضـــحه فـــي الجـــدول 
 .أكبر بكثير من عمر صفهم ويجب أال تقدم للطالب الذين عمرهم أصزر بكثير أة بالعمر
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 القدفات المعففية الكند) فائن( نتائج 3 الجدول 

 الحد األعظمي مستوى العمف المفضل الحد األدن  
 الشهف السنة الشهف السنةإل /  الشهف م /السنة الشهف السنة الص 
 39 5 3 5 9 4 9 4 روضة
3 5 6 5 9 8 5 9 3 
2 6 3 6 9 9 5 39 4 
3 5 9 5 9 39 5 33 5 
4 5 6 8 8 33 5 32 39 
5 8 9 9 5 32 8 34 3 
6 8 6 39 6 33 39 35 4 
5 9 9 33 5 35 9 36 5 
8 39 9 32 4 36 2 35 39 
9 33 9 33 3 35 4 39 2 
39 32 9 34 2 38 4 29 6 
33 33 9 35 9 39 2 23 4 
32 34 9 35 39 29 9 23 8 

 

 تعليمات تطبي  الفائن:ثامنًا: 

إلـــيهم مـــاذا يقـــدم لو  ةهاســـمو  يجـــب أن ي عطـــى الطـــالب ســـلفًا معلومـــات عامـــة عـــن االختبـــار
 يجب إخبار الطالب كيف سيتم استخدام النتائج. ةباإلضافة إلى ذل 

وتعلــيمهم  ةالكتــاب لتــدريب الطــالب علــى صــيزة االختبــاروهنــا  نــوعين مــن التمــارين فــي 
 على تحديد اإلجابة وملئها.

 الفائن:تفتيبات 

 يجب تحضير قاعة اختبار مريحة ومضاءة. ةقبل االختبار -3

 .تجنب مقاطعة دورة االختبار -2

 جّهه المالحظة التي تقول " اختبار. الرجاء عدم اإلهعاج" -3
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تجنــب خلــق التــوتر. وتــذكر أن موقــف المعلــم ولكــن  ةأخبــر الطــالب أن االختبــار هــام -4
 يؤثر على نتيجة الطالب.

ضــــع الطــــالب فــــي أمــــاكن حيــــث ال يســــتطيعون أن ينقلــــوا  ةقبــــل بــــدء دورة االختبــــار -5
 اإلجابات من بعضهم.

والتعليمــات المكتوبــة بــاأللوان يجــب قراءتهــا علــى الطــالب بصــوت مرتفــع كمــا كتبــت  -6
أقـواس فهـي لـ دارة فقـط وال يجـب قراءتهـا علـى تمامًا. أما التعليمات الموجودة ضـمن 

 الطالب.

تأكــد أن الطــالب يفهمــون تعليمــات االختبــار واألمثلــة الموجــودة علــى األســئلة قبــل أن  -5
يبـــدؤوا بـــأي اختبـــار. أجـــب علـــى أي ســـؤال وقـــدم المســـاعدة للطـــالب الـــذين يواجهـــون 

ال تبرردأ  باالختبــار.فمــن الهــام جــدًا أن يفهــم الطــالب التعليمــات قبــل البــدء  صــعوبات.
حالمــا يبــدأ االختبــار . واالختبرراف حترر  يفهررم الطررالب مررارا ي فتررفع مررنهم أ  يفعلرروا

وعلـــى أيــة حـــال فــأن األســـئلة المتعلقــة بـــاإلجراءات  ،اإلدارة ال تجيــب علـــى أي ســؤال
 وكيفية العمل في االختبار قد ي جاب عليها في أي وقت.

 في الكتيب. واقرأ السؤال تمامًا كما ه -8

ستخدم نبرة صـوت )نمـوذج كـالم( عاديـة عنـد قـراءة التوجيهـات. واقـرأ كـل سـؤال مـن ا -9
 األسئلة بشكل واضح.

ــــــد قــــــراءة أي ســــــؤال ال اقــــــرأ الســــــؤال مــــــرة واحــــــدة. -39 ــــــة الظــــــروف  تعي إال فــــــي حال
 صفارة(. واالستثنائية)مثل سماع صوت محر  أ

ــًا للطــالب فــي تحديــد إجابــاته -33 ذا )م.توقــف فــي نهايــة كــل ســؤال لكــي تعطــي وقت وا 
للبحـث  الطـالبعلي  أن تعطـي وقتـًا معقـواًل لكـل  ةذ كرت كلمة "توقف" في التعليمات

 عن إجاباتهم(.

تجول في القاعة عند تسليم أوراق االختبار للطالب للتأكد من أنهم يجيبون على  -32
 وأنهم يحددون إجاباتهم بشكل صحيح. ةالصفحة الصحيحة وعلى السؤال الصحيح
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لن يـتم اعتبـار  %30في أسئلة االختبار الثانوي بنسبة أقل منإذا تمت المحاولة  -33
 االختبار.

عندئـذ  ةإذا لم يتم اعتبار أي اختبار ثانوي في أي بطارية من البطاريـات الـثالث -34
 لن يتم اعتبار البطارية بأكملها.

 أعط فترة استراحة قصيرة بين االختبارات. -35

 .سيء على نتائج االختبار ون مالحظة عن أي حدث قد يكون له تأثيردّ  ةرجاءً 

 المواد

 والمواد هي: .فظ كل مواد االختبار في مكان آمنيجب ح

  قلم رصاصHB .لكل طالب وبعض األقالم اإلضافية في حال كسر الطالب قلمه 

  ورقــة اختبــار لكــل طالــب باإلضــافة إلــى بعــض النســخ اإلضــافية لــ دارة. ومــن الضــروري
 ذكر تاريخ الوالدة.

 بفنامج الفون:إعداد تاسعًا: 

يجـب أن ي عطـى الوقـت الكـافي  الكنـدي المعرفيـةعند تحضـير جـدول إلدارة اختبـار القـدرات 
كمال بيانات هوية الطالب على  من أجل التفاصيل اإلدارية مثل المشاركة وجمع أوراق االختبار وا 

لطــالب والســماح االختبــار. وأمثلــة التمــارين واإلجابــة علــى أســئلة ا صــفحة االختبــار واتّبــاع تعــاليم
 بفترة استراحة قصيرة بين االختبارات.

اختبــار قــوي فــال يوجــد حــدود للوقــت ونســبة  ووبمــا أن اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي هــ
ويجــب تحديــد الســرعة بمــا  ةاألســئلة التــي تــتم قراءتهــا تتنــوع حســب المجموعــات المختلفــة للطــالب

 هذا وال يجب أن يجبر الطالب على االلتهام بهذه السرعة. ةيالئم الطالب

وال يـتم تقـديم أكثـر مـن  ةوقت اإلدارة المحدد لكل اختبار ولكـل دورة مبـين فـي الجـدول أدنـاه
 وضـعاالختبارات يجب أن تتم إدارتها فـي ثـالث جلسـات. وفـي الو  ةاختبار ثانوي في نفس الجلسة

 شكل منفصل خالل أيام متتالية.المثالي يحدد موعد الدورات الثالث ب
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 جدول الفون (8 الجدول 

الوقت الفعلي للتطبي   
  بالدقائ (

الوقت المقدف الكلي 
وقت  وقت البدء التافيخ  بالدقائ (

 االنتهاء
    53  البطافية اللفظية -1

    39  تونيع مواد الفون
    33 39 1االختباف
    33 39 1االختباف 
    33 39 3االختباف 

    2  جمع المواد
    48  البطافية الكمية -1

    5  تونيع مواد الفون
    32 8 8االختباف
    33 39 5االختباف
    36 32 6االختباف

    2  جمع المواد
    46  لفظيةال البطافية غيف -3

    5  تونيع مواد الفون
    33 39 0االختباف
    33 39 4االختباف

    33 39 9االختباف

    2  جمع المواد

 

 الفائن:ما بعد 

 تأكد من اسم كل طالب وتاريخ والدته وأي معلومات أخرى.
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 تصحيح الفائن:عاشفًا: 

ل جابـة  لطالـبفي اختبار القدرات المعرفية الكندي هنا  ورقـة إجابـة يمكـن أن يسـتخدمها ا
ثةج( وذل  بالنسبة إلى كـل  ةعن بنود الرائهة ولكل بند من بنود الرائه خمسة خيارات)أة بة ت

ثالثة خيارات فقـط عليـه أن  طالب( حيث إن أمام ال4)االختبارات الفرعية ما عدا االختبار الفرعي
تعطـى ة رصـاصبقلـم الأحـدها أن يعلـم  لطالبعلى او يعّلم اإلجابة على أحدها وهي )أة بة ت(ة 

ل جابــة الخاطئــةة وتجمــع الــدرجات علــى اإلجابــات   0  ل جابــة الصــحيحة والدرجــة   1الدرجـة  
الصحيحة فيمـا بعـد لتشـكل الدرجـة الخـام لكـل اختبـار فرعـي ولكـل بطاريـة علـى حـدةة وبـذل  فإنـه 

وكليــــــةة  الشـــــفوية ةة وكميــــــةشـــــفويةيمكـــــن الحصـــــول علــــــى أربـــــع أنــــــواع مـــــن الـــــدرجات الخــــــام: 
(Thorndike & Hagen,1993,p.5). 

ودرجات معيارية عمريـة  USSتحول بعد ذل  الدرجات الخام إلى درجات المقياس الشامل 
وفيمـا يلـي  مشتقة من عينة التعييرة إضـافة إلـى إمكانيـة الحصـول علـى رتـب ميئينيـة وتسـاعياتة

 شفح مختصف ألنواع المعاييف السابقة:

يحصــل عليهــا الطالــب فــي اختبــار القــدرات المعرفيــة يمكــن أن نعطــي المعنــى للنتــائج التــي 
إلـى ترتيبـه  والكندي وذل  من خالل نسب هذه النتائج إلى ترتيب الطالب في مجموعتـه العمريـة أ

ـــه الصـــفية ـــة  ةفـــي مجموعت ومعـــايير العمـــر والصـــف كالهمـــا متـــوافر فـــي اختبـــار القـــدرات المعرفي
 الكندي. ويتم تمييه النتائج المختلفة كالتالي:

هــذه النتيجــة هــي عــدد اإلجابــات الصــحيحة التــي يحــددها  ةببســاطة :(RS)النتررائج الخررام -3
وال تـــؤمن لنـــا النتيجـــة الخـــام لوحـــدها الكثيـــر مـــن المعلومـــات عـــن مســـتوى أداء  ةالطالـــب
ويجب تأويل النتيجة الخام من خالل مقارنتها مع توهيع النتائج الخام الذي يقوم  ةالطالب

 ات مرجعية من صفات متشابهة.به بعض الطالب في مجموع

وهــذه النتيجــة هــي  Universal Scale Score:(USS) دفجررات القيرراس الشررامل -2
المعيـــار األساســـي فـــي اختبـــار القـــدرات المعرفيـــة الكنـــدي وي ســـتخدم كمـــدخل إلـــى جـــداول 

متواصـل لتطـور قـدرات مـن الروضـة  والمعايير. وتؤمن درجات القياس الشامل معيـار نمـ
 .12وحتى الصف 
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وتمكننـا هـذه الدرجـة مـن  :Standard Age score (SAS)العمفيرة دفجرة المعيافيرة -3
مقارنــة أداء الطالــب مــع أداء طــالب آخــرين فــي نفــس المجموعــة العمريــة. ومعيــار درجــة 

. وينصــح المؤلفــون 100ومتوســط16معيــاري انحرافبــمعيــار عــادي  والعمــر المعياريــة هــ
أجل التعرف على الطالب الموهوبين وللتمييه باستخدام معيار درجة العمر المعيارية من 

 بين الطالب ذوي المستويات األعلى والمستويات األدنى من األداء. 

: يشـير هـذا المعيـار إلـى مرتبـة الطالـب Percentile Ranks (PR) الفترب الميئينيرة -4
بالمقارنة مع مجموعة من الطالب في نفس مجموعـة المعـايير. وتشـير الفئـة المئويـة إلـى 

الصفية التي تكون فيها النتائج أقل  ونسبة المئوية للطالب في نفس المجموعة العمرية أال
مـــن نتيجـــة هـــذا الطالـــب. وتهودنـــا جـــداول المعـــايير بالفئـــات المئويـــة للصـــف وللعمـــر فـــي 

 اختبار القدرات المعرفية الكندي. 

بارهـــا ويمكـــن اعت 9إلـــى  1مـــن  التســـاعياتتتـــراوح معـــايير  Stanine  :(Sالتسررراعيات  -5
للعمـــر وللصـــف.  تســـاعيةمجموعـــات للفئـــات المئويـــة. وتهودنـــا جـــداول المعـــايير بمعـــايير 

ـــل  التســـاعيةمعـــايير الوالفائـــدة األساســـية مـــن  ـــرة ال تشـــجع تأوي هـــي أن المجموعـــات الكبي
االختالفــات قليلــة األهميــة فــي نتــائج االختبــار. ولهــذا الســبب ينصــح المؤلفــون باســتخدام 

 في تقرير وتسجيل نتائج االختبار للطالب ولألهالي. التساعيةمعايير 

 ات المعيافية السابقة وتونيعاتهالدفجا( 5 الجدول 

 الشفو)الوص  
 للتونيع

للفئات  SASدفجات 
 المتضمنة في التونيع

الفتب الميئينية المتضمنة 
 في التونيع

التساعيات المتضمنة في 
 التونيع

 9 69-99 328-359 جداً  مفتفع
 5-8 55-95 332-325 فو  المتوسط

 4-6 23-56 88-333 متوسط
 2-3 4-22 52-58 دو  المتوسط
 3 3-3 59-53 منخفع جدا  
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 النقاط التي يجب تركفها عند استخدام فائن القدفات المعففية:

تم التركيه على شرح المصادر المعرفية لدى الطالب  ةفي اختبار القدرات المعرفية الكندي -3
 من أجل التعلم. 

حــدى النتــائج الثابتــة للبحــث المعرفــي هــ -2 الــدور الرئيســي الــذي تلعبــه المعرفــة فــي أنــواع  ووا 
 .وأحد مهام المدرسة هي مساعدة الطالب على تأسيس قاعدة معرفية التعلم وحل المسائل

والصـــــفية يختلفـــــون فـــــي مســـــتوياتهم ونمـــــاذج  الطـــــالب فـــــي كـــــل المجموعـــــات العمريـــــة إن -3
وقـــد تمّكـــن طـــرق التعلـــيم الطالـــب مـــن اســـتخدام مصـــادره  ةمصـــادرهم المعرفيـــة فـــي الـــتعلم

ويبـــين البحـــث أن تـــدريس طـــرق التعلـــيم ضـــمن  ةالمعرفيـــة بطريقـــة فعالـــة أكثـــر فـــي الـــتعلم
 .أفضل من تدريسها كنشاطات منفصلة ةنشاطات التعلم الصفية

منتظمــًا  -ببطارياتــه الــثالث والدرجــة الكليــة -كــان أداء التلميــذ علــى الرائـه لتحديـد مــا إذا   -4
والتساعيات العمرية لكـل هوج مـن  SAS غير منتظم يجب النظر إلى فروق درجات الـ وأ

فــإذا  -شــفوية وكميــةة شــفوية والــال شــفويةة كميــة والــال شــفوية -البطاريــات المكونــة للرائــه 
كـــان الفـــرق بـــين التســـيعات  ويهيـــدة أ وياريـــة عمريـــة أدرجـــات مع 10كـــان الفـــرق يســـاوي 

 أكثر كان أداء التلميذ على الرائه غير منتظم.  وتسيع أ 2يساوي 

وحيــث إن رائــه القــدرات المعرفيــة الكنــدي يعطــي أربعــة أنــواع مــن الــدرجات فــي المجــاالت 
 -بروفيـل –إضـافة إلـى الدرجـة الكليـة فإنـه يعطـي صـورة مفصـلة  لفظيـةال غيـر ووالكميـة  اللفظيـة

رشــاد أو  عــن القــدرات والمصــادر المعرفيــة لكــل تلميــذ علــى حــدةة ممــا يجعلــه أداة فعالــة لتوجيــه وا 
اتخاذ القرارات التربويةة ولكي يتأتى ذل  يجب التعرف على كيفيـة مناقشـة وتفسـير أنمـاط ونمـاذج 

عندما يطبقـون الرائـه مـن خـالل دراسـات حالـة للمسـتويات التـي  بالطالالبروفيالت المتصلة عن 
 يزطيها الرائه.

 :A- Hدفاسات حالة للبطافية متعددة المستويات م  

: تشرح 1مقدمة في ثالث مجموعات: المجموعة Hإلى  Aإن دراسة الحالة للمستويات من 
الطـالب الـذين حـذفوا عـدد  : تشرح عن2عن األفراد الذين حصلوا على نتائج الصدفة. المجموعة 

: تقــدم لنــا أمثلــة خاصــة عــن نمــاذج النتــائج 3المجموعــة  .أكثــر وكبيــر مــن األســئلة فــي بطاريــة أ
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 . وكــل دراســة حالــة مشــروحة تحــت عنــوان8إلــى  1)البــروفيالت( مــن ة البــروفيالت المــذكورة فــي
 الذي تتحدث عنه.  البروفيل

 ةالطالبـــة ونضـــع قبـــل النتـــائج األحـــرف األولـــى مـــن اســـم الطالـــب أ ةوفـــي كـــل دراســـة حالـــة
 ومستوى االختبار المطبق. ةالصف في المدرسة ةالعمر ةالجنس

 نتائج الصدفة: -1المجموعة

قــد تظهــر العالمــة نجمــة أمــام النتيجــة  ةفــي تقــارير نتــائج اختبــار القــدرات المعرفيــة الكنــدي
 وقــد يكــون الطالــب قــد حصــل عليهــا مــن خــالل التخمــين أف ةالخــام إذا كانــت النتيجــة متدنيــة جــداً 

لكـــن عنـــدما تحـــدث فاالحتمـــال  ةباالختيـــار العشـــوائي ل جابـــات. وال تتكـــرر نتـــائج الصـــدفة كثيـــراً 
ـــات الـــثالث ـــر أن يكـــون الطالـــب حصـــل عليهـــا فـــي البطاري فـــي بطـــاريتين وتكـــون نتـــائج و أ ةاألكب

 دينا مثالين عن نتائج الصدفة:ل (6في الجدول)البطارية الثالثة منخفضة جدًا. و 

 مثالي  ع  نتائج الصدفة (6 الجدول 

#1J.P المستوى  5الص   عشف سنوات وتسع أشهف ركفC 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 3 3 3 3 69 *9 399 اللفظية
 3 3 3 3 54 *6 399 الكمية

 3 3 3 3 59 *8 399 فظيةالل غيف 
 3 3 3 3 53   النتيجة المفكبة

 

لكن فقط القليـل مـن هـذه اإلجابـات كانـت  ةإجابات كل األسئلة في كل االختباراتJ.P حدد
بالنســبة لرفاقــه فــي العمــر  التطــور المعرفــيصــحيحة. فمــن المحتمــل أن يكــون ضــعيفًا فــي مســتوى 

ــيم  والصــف. واألســئلة القليلــة التــي أجــاب عليهــا بشــكل صــحيح ال تهودنــا بالمعلومــات الكافيــة لتقي
مــثاًل قــد  Aوعنــد تقــديم مســتوى أقــل فــي االختبــار مثــل المســتوى  ةالمعرفــي عنــده مســتوى التطــور

ضـعيفًا فـي القـراءة عندئـذ لـن يكـون  J.P ولكـن مـن المحتمـل أن يكـون ةنحصل على تقييم أفضل
. ولـذل  للحصـول علـى تقيـيم دقيـق لمسـتوى Cأفضل مـن أدائـه فـي المسـتوى Aأداؤه في المستوى 
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بروفيـــل ل( يعـــرض المثـــال األول 7والجـــدول) يجـــب اختبـــاره علـــى انفـــراد. J.Pعنـــد  تطـــور المعرفـــة
 (:  T.M) الطالب

 (T.Mبفوفيل الطالب  لالمثال األول  (0 الجدول 

1 #T.M  المستوى  3الص   تسع سنوات وثالث أشهف أنثA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 3 3 3 3 69 *39 399 اللفظية
 3 3 3 3 64 *39 399 الكمية

 2 9 2 5 54 *38 399 فظيةالل غيف 
 3 2 3 3 63   النتيجة المفكبة

 

 البطارية غيرونتائجها في  اللفظيةعلى نتائج الصدفة في البطاريتين الكمية و T.Mحصلت 
بالنسبة لرفاقهـا  المعرفي أيضًا بطيئة في التقدم T.Mأعلى بقليل من مستوى الصدفة. إن  لفظيةال

 غيــر متأكــدة مــن مســتوى تقــدمهاجــدًا فهــي  صــعباً  Aفــي الصــف والعمــر وقــد وجــدت أن المســتوى 
فـي البطاريـة االبتدائيـة لهـا.  2المعرفي. ويمكن أن نحصل على تقييم أفضـل عنـد تقـديم المسـتوى 

 ةمن يحــدد الوقــتو والمعلــم الــذي يشــرف علــى االختبــار هــ ةشــفوياً  2وبمــا أنــه تــتم إدارة المســتوى 
مـاهال  ةالمستوى. علـى أيـة حـالأفضل في هذا T.M فمن المحتمل أن يكون أداء ةواألسئلة أسهل

 على نتيجة قليلة نسبيًا. T.Mمن المحتمل أن تحصل 

 عدد كبيف م  األسئلة المحروفة -2المجموعة 

 وأ ةمعظــم الطــالب فــي أي صــف يجيبــون علــى كــل األســئلة فــي كــل بطاريــة فــي االختبــار
طــالب الــذين هنــا  بعــض ال ةأقــل. وعلــى أيــة حــال وعلــى األكثــر يحــذفون إجابــات خمــس أســئلة أ

بعـض هـؤالء الطـالب قـد يكـون بطيئـًا  ةأكثـر وأكثـر فـي بطاريـة أ ويحذفون إجابات عشرة أسـئلة أ
 ةويتركون عندما تبدأ األسئلة تصـبح أصـعب وتكـون معظـم إجابـاتهم خاطئـة ةالمعرفي التطورفي 

هم أكثـر مـن إجابـات و% أ80ولكن قد تكـون  وهنا  بعض الطالب يحذفون عدد كبير من األسئلة
المحــددة صــحيحة. ويجــب االنتبــاه إلــى نتــائج مثــل هــؤالء الطــالب. وهنــا ثــالث أمثلــة عــن دراســة 
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مبـــين فـــي  وكمـــا هـــ فـــي بطـــاريتين.و الحالـــة لطـــالب حـــذفوا عـــدد كبيـــر مـــن األســـئلة فـــي بطاريـــة أ
 (: M.Bبروفيل الطالب )ليعرض المثال األول  (8الجدول)

 (M.Bالمثال األول لبفوفيل الطالب   (4 الجدول 

#1M.B المستوى  4الص   أفبعة عشف سنة وست أشهف ركفF 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 3 33 3 33 89 22 82 اللفظية
 3 2 3 3 65 35 65 الكمية

 6 69 5 55 392 45 399 غيفاللفظية 
 3 38 3 36 84   النتيجة المفكبة

 

أعلـى بكثيـر  اللفظية غيرالبطارية نموذج غير ثابت من النتائج وذل  ألن نتائج M.B لدى
ســؤال 65ســؤال مــن 53أجــاب علــى  البطاريــة اللفظيــة. ففــي اللفظيــةمــن نتــائج البطــاريتين الكميــة و 

 39%. وفـــي البطاريـــة الكميــة أجـــاب علـــى 41إجابــة صـــحيحة أي بمـــا يعــدل  22وحصــل علـــى 
 غيـرالبطاريـة %. وفـي 38إجابـة صـحيحة أي بمـا يعـادل  15وحصل علـى  60سؤال من أصل 

%. 72إجابــة صــحيحة أي بمــا يعــادل  47حصــل علــى  65أجــاب علــى كــل األســئلة ال  لفظيــةال
ج فـــي هـــاتين والكميـــة يشـــير إلـــى هـــذه النتـــائ اللفظيـــةفـــي البطـــاريتين  M.Bوالمســـتوى المتـــدني ل 

جيد بالنسبة لمهارات التفكير الشفوي والكمي. فمن المحتمـل أن يكـون قـد أجـاب  البطاريتين كتقييم
 على األسئلة األسهل في هذه البطاريات ثم تركها عندما بدأت األسئلة تصبح أصعب.

تدل على أن مهارات التفكير المجرد  غير اللفظيةالبطارية في  M.Bإن نتيجة المعدل عند 
عنده متقدمة تمامًا مثل تل  المهارات التي عنـد الطـالب النمـوذجيين فـي مجموعتـه العمريـة. لكنـه 
أضعف من رفاقه في العمر في مهارات التفكير الشفوي والكمي. وهذا الضـعف فـي المعرفـة الـذي 
يتــدخل فــي قــدرة الطالــب علــى اســتخدام مهــارات التفكيــر الالشــفوي المتقدمــة إلنجــاه مهــام الــتعلم 

 والكمية. اللفظية

والطــالب ذوي هــذا النمــوذج مــن النتــائج يميلــون إلــى اســتخدام الرؤيــة لجعــل المــواد الجديــدة 
ذات معنــــى. فهــــم يميلــــون ليكونــــوا متعلمــــين بصــــريين أكثــــر مــــن أن يكونــــوا متعلمــــين ســــماعيين. 
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لتمــارين وا ةوتعلــيمهم الطــرق التــي تســتخدم البــراهين والتوضــيح والتمثيــل الصــحيح للمــواد المجــردة
 .اللفظيةاليدوية من المحتمل أن تكون فعالة بالنسبة لهم أكثر من الطرق 

 (.(K.Dبفوفيل الطالبلالمثال الثاني ( 9 الجدول 

#2 K.D  المستوى  5الص   عشف سنوات وسبعة أشهف أنثC 
 الص  دفجات دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 4 39 5 49 96 36 65 اللفظية
 8 94 8 93 324 54 399 الكمية

 9 96 8 95 325 63 399 غيف اللفظية 
 5 85 5 85 338   النتيجة المفكبة

 

إجابـة  36وحصـلت علـى  65سؤال من أصل  42على  البطارية اللفظيةفي  K.Dأجابت 
أجابـــت علــى كـــل  غيـــر اللفظيــةالبطاريــة و  وفــي البطاريـــة الكميــة%. 85صــحيحة أي بمــا يعـــادل 

أكثـر مـن اإلجابـات الصـحيحة. فهـي تمتلـ  مهـارات تفكيـر  و% أ90األسئلة وحصلت على نسبة 
لكنها تمتل  بعض نقاط الضعف في التفكير الشفوي. ويحصل على هذا النوع مـن  مجردة متطورة
ألنهــم قــد يفتقــدون الطالقــة فــي اللزــة اإلنكليهيــة. وبالنســبة المقتــدرين ذوي اللزتــين  النتــائج الطــالب

المؤشـــر األفضـــل علـــى  غيـــر اللفظيـــة لهـــؤالء الطـــالب ســـتكون نتـــائجهم فـــي البطـــاريتين الكميـــة و
المركبة التي يمكـن أن تقلـل مـن تقيـيم قـدراتهم  وليس النتيجة ةمستواهم في مهارات التفكير المجرد

لمـــين باللزــة اإلنكليهيـــة ولـــديهم مثـــل هــذه النتـــائج يكونـــون قـــارئين والطـــالب المتك ةالمعرفيــة العامـــة
أكثر من  اللفظيةقد يكونون بطيئين في فهم الرموه و أ ةقد يعانون من مشاكل في القراءةو بطيئين أ

 الختبـــار التفكيـــر الشـــفوي سيســـاعدنا فـــي اللفظيـــةواإلدارة  ةالمكانيـــة  الهندســـية والرمـــوه الكميـــة أ
إذا كانــت بســبب مشــاكل  والنتيجــة المتدنيــة بســبب مشــاكل محــددة فــي القــراءة أإذا كانــت  البروفيــل
 فهم اللزة.

ويميل مثل هؤالء الطالب إلى تحقيق إنجاهات في الرياضـيات والعلـوم أعلـى مـن المجـاالت 
مـن بـرامج حاسـوبية  K.D. وبالنسبة إلى مهام التعلم التي تتضمن مواد شـفوية فقـد تسـتفيد اللفظية
 شرائط التسجيل التي تساعدها على التحكم بوقت التقديم. منو منظمة أ
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 :((S.Bبفوفيل الطالبلالمثال الثالث ( 17 الجدول 

#3 S.B المستوى  4الص   أفبعة عشف سنة وشهفي  ركفF 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 9 96 8 94 325 63 399 اللفظية
 5 43 4 35 94 33 69 الكمية

 8 89 5 88 339 58 94 غيف اللفظية 
 5 85 5 83 334   النتيجة المفكبة

 

 33ولكـــن حصـــل علـــى  60مـــن أصـــل  ســـؤاالً  36فـــي البطاريـــة الكميـــة علـــى  S.Bأجـــاب 
قــد يكــون  S.B%. وهــذا النمــوذج غيــر الثابــت مــن النتــائج عنــد 92صــحيح أي بمــا يعــادل  ســؤاالً 

الكميــة ألن مســتوى الدقــة عنــده فــي هــذه  بســبب فشــله فــي تحديــد إجابــات عــدد كبيــر مــن األســئلة
ومــن غيــر المحتمــل أن يكــون مســتوى مهــارات  ةالبطاريــة بــنفس المســتوى فــي البطــاريتين البــاقيتين

علـى أيـة حـال قـد يكـون مسـتوى ثقتـه  ةت التفكير األخـرىالتفكير الكمي عنده أقل بكثير من مهارا
 ةغيـر اللفظيـة و اللفظيـة في العمـل فـي المـواد الكميـة أقـل مـن مسـتوى ثقتـه عنـد العمـل فـي المـواد

واإلجابـة  وغالبًا ما يكون لـدى الطـالب ذوي هـذا النمـوذج القلـق تجـاه مـادة الرياضـيات بشـكل عـام
والطــرق التــي تعتمــد علــى معالجــة المســائل الرياضــيات  ةعلــى المســائل الرياضــية بشــكل صــحيح

واالهتمـام بـالتقييم  ةإلى صـيع أخـرى وتحويل المفاهيم الرياضية إلى مخططات أ وأ ةبشكل شفوي
 أكثــر مــن التركيــه علــى اإلجابــات الصــحيحة كــل ذلــ  مــن المفتــرض أن يقــدم المســاعدة للطالــب

S.Bــالمواد الرياضــية.  تعهيــه اإليجــابيالتزذيــة الراجعــة وال . وقــد يســتفيد أيضــًا مــن أثنــاء العمــل ب
 قد تقلل النتيجة المركبة من المستوى الكلي لقدراتهم المعرفية. S.Bوبالنسبة للطالب الذين مثل 

 .مجاب عليها وال توجد نتائج صدفة معظمها وأ–: كل األسئلة 3المجموعة 

تقريبـــًا علـــى كـــل  وســـئلة أإن الطـــالب المشـــمولين بدراســـة الحالـــة هـــذه أجـــابوا علـــى كـــل األ
األسئلة في كل بطارية وال يوجد لديهم نتائج صدفة. حيـث تـم تصـنيف دراسـة الحالـة تبعـًا لنمـوذج 

 . المعرفةالبروفيالت تناهليًا بالنسبة لمستويات تطور  ومستوى النتائج. وتم ترتيب نماذج
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 .: النمارج الثابتة للنتائج المفتفعة جداً 1البفوفيل

% األوائــل فــي مجمــوعتهم 4البروفيــل الطــالب الــذين تصــنفهم نتــائجهم مــن ال يتضــمن هــذا
 ويتضـــمن . وكـــل هـــؤالء الطـــالب لـــديهم نمـــاذج ثابتـــة.التطـــور المعرفـــيالعمريـــة بالنســـبة لمســـتوى 

( معـايير 2فـي كـل البطاريـات ) 9( معايير ستانين للعمر 1(األنواع التالية من النتائج 1البروفيل 
ليكم المثالين التاليين: ةفي البطارية الثالثة 8طاريتين وفي ب 9ستانين للعمر   وا 

 :(R.E(و (J.Wا  بفوفيل الطالبلالمثال األول والثاني ( 11 الجدول 

#1J.W  المستوى  0الص   اثنا عشف سنة وسبعة أشهف أنثE 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 9 96 9 96 328 63 399 اللفظية
 9 99 9 99 338 55 399 الكمية

 9 99 9 99 345 64 399 غيف اللفظية 
 9 99 9 99 346   النتيجة المفكبة

#2 R.E المستوى 17الص   خمسة عشف سنة وأحد عشف شهفاً  ركفG 
 دفجات الص  دفجات العمف الخامالنتيجة  األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 9 99 9 99 359 65 399 اللفظية
 8 95 8 94 325 53 95 الكمية

 9 99 9 99 359 65 399 غيف اللفظية 
 9 99 9 99 359   النتيجة المفكبة

 

لديــه حــذف ســؤالين مــن أســئلة البطاريــة الكميــة. فمــن المحتمــل أنــه لــم يكــن  R.Eالحــظ أن 
أجــاب  وولــة فــي اختبــارين فــي البطاريــةو الوقــت الكــافي ل جابــة علــى األســئلة األخيــرة فــي اختبــار أ

R.Eممـا يعنـي أنهـا  ةعلى كل األسئلة كـان حصـل علـى درجـات عمريـة وصـفية أعلـى بقليـل فقـط
فـي المـواد  R.Eأن  وهذا إذا كانت اإلجابتين صحيحتين. ويبـد 98النسبة المئوية كانت ستصبح 

 ةفـي األداء وبالنسـبة لمسـتواه ة. على أية حالغير اللفظية و اللفظيةكمية أقل طالقة من المواد ال
 .من غير المحتمل أن يكون هذا الفرق البسيط ملحوظًا في الصف
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ــــى أنهمــــا ضــــمن ال ــــة عل % األوائــــل فــــي 1كــــال هــــذين الطــــالبين تصــــنفهما النتيجــــة المركب
فمصــادرهما المعرفيــة للــتعلم متطــورة  ةالعــام لتطــور المعرفــةمجموعتهمــا العمريــة والصــفية بالنســبة 

نجاهاتهمــا عاليــة المســتوى فــي المدرســة بشــكل اســتثنائي ــديهما معرفــة كميــة وشــفوية منظمــة  ةوا  ول
فــي إنجــاه مهــام الــتعلم الجديــدة. إن األفــراد ذوي  ومكثفــة وهمــا يســتطيعان اســتخدامها بشــكل فعــال

 ةة جدًا تكون لديهم ذاكرة استثنائية وطرقهم فـي التـذكر متطـورة جـداً النماذج الثابتة والنتائج المرتفع
وهــم يفوقــون جميــع الطــالب فــي قــدرتهم علــى تحويــل واســتخدام الخبــرات الســابقة فــي حــل المســائل 

ومثـــل هـــؤالء األفـــراد يتعلمـــون بســـرعة ويحتـــاجون إلـــى القليـــل مـــن  ةالجديـــدة وتعلـــم المهـــام الجديـــدة
ولــديهم طــرق للــتعلم متطــورة جــدًا ويســتطيعون  ةلكفــاءة فــي مهــارة مــاالتمــرين فقــط للحصــول علــى ا

يخترعــون طرقــًا جديــدة  وويســتطيعون أيضــًا أيــة طــرق موجــودة مســبقًا أ ةاســتخدامها بشــكل فعــال
 عندما يحتاجون ذل . وهم عميقي التفكير ومرنين جدًا في طرق تعلمهم.

ة للعمــل علــى مهــام تتحــداهم يحتــاج مثــل هــؤالء الطــالب إلــى الفــرص المناســب ةوفــي الصــف
لكـي يسـتطيعوا التفكيــر ولكـي يســتخدموا كـل مصــادرهم المعرفيـة. فهـم بحاجــة إلـى العمــل فـي مــواد 

ويســتفيد هـؤالء الطــالب  ةومسـائل معقــدة وصـعبة أكثــر مـن تلــ  التـي يعمــل عليهـا رفــاقهم بالصـف
وحــة وغيــر المنظمــة ممــا ويبــدعون فــي األجــواء التعليميــة المفت ةأكثــر كلمــا كانــت التعليمــات أســرع

يســمح لهــم بمتابعــة اهتمامــاتهم بعمــق أكبــر باإلضــافة إلــى العمــل بشــكل مســتقل والعمــل الجمــاعي 
رفــاق أكثــر قــدرة مــنهم فــي المســائل والمهــام  وفهــم يســتفيدون كثيــرًا مــن العمــل مــع خبــراء أ ةأيضــاً 

ء الطــالب فــي مثــل هــذه الصــعبة والمعقــدة. وال ي نصــح بالتــدريس المباشــر لطــرق الــتعلم لمثــل هــؤال
كمـــا ال ي نصـــح باإللحـــاح علـــيهم باســـتخدام طريقـــة مـــا إلنجـــاه  ةمـــن التطـــور المعرفـــي المســـتويات

 المهام.

 .: كل النتائج فو  المعدل2البفوفيل 

ولكـن لـيس مـن  ة% األوائـل20البروفيـل الطـالب الـذين تصـنفهم نتـائجهم مـن ال يشمل هـذا
فـــي مجمـــوعتهم الصـــفية بالنســـبة لمســـتوى تطـــور اإلدرا . ومعظـــم هـــؤالء  ة% األولـــى4ضـــمن ال

 ةولكـن بالنسـبة لبعضـهم قـد تكـون االختالفـات هامـة ةالطالب يكون لديهم نماذج ثابتة من النتـائج
ويتضـمن  ةفـي أي بطاريـة 7أقل مـن  يوجد طالب لديهم معايير ستانين للعمر ال ةوعلى أية حال

فــي البطاريــات  8وأ 7( معــايير ســتانين للعمــر 1ليــة مــن نمــاذج النتــائج )البروفيــل األنــواع التا هــذا
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( معــايير ســتانين 3فــي البطاريــة الثالثــة.) 9فــي بطــاريتين و 8( معــايير ســتانين للعمــر2الــثالث.)
فــي  9( معــايير ســتانين للعمــر 4فــي البطاريــة الثالثــة. ) 9فــي بطاريــة و 8فــي بطاريــة و 7للعمــر 

فــي البطاريــة  9فــي بطــاريتين و 7( معــايير ســتانين للعمــر 5الثالثــة. ) فــي البطاريــة 7بطــاريتين و
ولكن األنواع  ةلديهم نماذج ثابتة من النتائج 2و 1البروفيالت مثل األنواع  الثالثة. والطالب ذوي

ليكم األمثلة الثالثة التالية: ةلديهم نوعًا ما نماذج غير ثابتة من النتائج 5ة4ة3  وا 

 (:A.S( و J.F( و (B.Gالمثال األول والثاني والثالث لبفوفيالت الطالب( 11 الجدول 

#1B.G المستوى  3الص   تسع سنوات وشهفي  ركفA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 9 99 9 98 332 62 399 اللفظية
 9 95 8 94 325 3356 399 الكمية

 5 84 5 55 332 56 399 غيف اللفظية 
 9 98 8 94 325   النتيجة المفكبة

#1J.F  المستوى  5الص   عشف سنوات وأحد عشف شهف أنثC 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 9 98 9 96 329 62 399 اللفظية
 5 85 5 83 335 59 399 الكمية

 5 85 5 84 336 56 399 غيف اللفظية 
 8 95 8 92 322   النتيجة المفكبة

#3 A.S.  المستوى  8الص   تسع سنوات وستة أشهف أنثB 
 درجات الصف درجات العمر النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 8 94 8 93 324 59 399 اللفظية
 5 85 5 86 335 49 399 الكمية

 8 92 8 92 322 59 399 غيف اللفظية 
 8 93 8 92 323   النتيجة المفكبة
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 B.G# 1لــديها نمـوذج ثابــت وكـل النتــائج فـوق المعــدل. وفـي المثــال  A.S# 3فـي المثـال 
غيـــر البطاريـــة والكميـــة أعلـــى مـــن نتـــائج  اللفظيـــةلديـــه نمـــوذج غيـــر ثابـــت ألن نتـــائج البطـــاريتين 

والنتــــائج األقــــل فــــي  البطاريــــة اللفظيــــةألن النتيجــــة األعلــــى فــــي  J.F# 2وفــــي المثــــال  ةاللفظيــــة
 ةوعنـــدما يكـــون لـــدى الطـــالب نمـــاذج غيـــر ثابتـــة مـــن النتـــائج ةغيـــر اللفظيـــة البطـــاريتين الكميـــة و

 البطاريـــة اللفظيـــةوتقـــيم  ةاألعلـــى واألقـــلالبطاريـــات ذات النتـــائج  وتعـــرف دائمـــًا علـــى البطاريـــة أ
والكميــة مجموعــة مــن مهــارات التفكيــر العامــة والتــي تــدعى مهــارات الــتعلم األكــاديمي ألنهــا جــهء 

نتيجتــين مــرتفعتين  B.Gوعنــدما يكــون للطــالب مثــل  ةأساســي فــي كــل مهــارات الــتعلم األكــاديمي
أن النتيجـة األقـل  وهم في المدرسة أعلى لستكون إنجاهات ةوالكمية اللفظيةوكالهما في البطاريتين 

لـــديهم نتيجـــة واحـــدة مرتفعـــة وهـــي فـــي  J.Fفـــي إحـــدى هـــاتين البطـــاريتين. والطـــالب الـــذين مثـــل 
أكثـر  ةمثـل القـراءة ةاللفظيـةحيـث تكـون إنجـاهاتهم أعلـى نوعـًا مـا فـي المجـاالت  ةالبطارية اللفظية
طاريــة الكميــة تكــون إنجــاهات الطــالب فــي وعنــدما تكــون النتيجــة األعلــى فــي الب ةمــن الرياضــيات

والطالب الذين تكون نتائجهم األعلى في إحـدى  ةاللفظيةالرياضيات أعلى نوعًا ما من المجاالت 
تكـــون إنجـــاهاتهم ذات المســـتوى األعلـــى فـــي المجـــاالت الرياضـــية  ةالكميـــة أو اللفظيـــةالبطـــاريتين 

 ةغيـر اللفظيـةالبطاريـة لنتـائج األعلـى فـي أكثر من أولئ  الطالب الذين يحصلون على ا اللفظيةو 
معظم الطالب ذوي النتائج فوق المعدل تكون جميع نتائجهم فـي المـواد المدرسـية  ةوعلى أية حال
 فوق المعدل.

واألفراد الذين لديهم نماذج مثل هؤالء الطالب الذين لـديهم مصـادر إدراكيـة قويـة لتسـاعدهم 
. فهــم يتمتعــون بــذاكرة جيــدة ومعــرفتهم 1البروفيــل  روا فــييشــبهون الطــالب الــذين ذ كــ ةعلــى الــتعلم

وهم يميلون إلى السرعة في التعلم ويحتاجون فقط إلى القليل مـن التمـرين  ةوالكمية متقدمة اللفظية
 البروفيــــل وطــــالب واالخــــتالف األكبــــر بــــين طــــالب هــــذا ةالســــتخدام مهــــارة جديــــدة بطريقــــة فعالــــة

فـي و يكمن في قدرتهم على تحويل واستخدام الخبرات السابقة في مهام التعلم الجديـدة أ 1البروفيل 
حل المسـائل الجديـدة والصـعبة بالنسـبة لصـفهم و في قدرتهم على إنجاه المهام أو المسائل الصعبة أ

فـــي  J.FوB.Gوعمـــرهم. وهـــذه هـــي االختالفـــات التـــي تشـــرح النتـــائج األقـــل التـــي حصـــل عليهـــا 
 .اللفظيةغير البطارية 

ويستفيد الطالب ذوي هذه النماذج من النتائج من هيادة سرعة التعليمات ومن الفرص التـي 
يحصــلون عليهــا مــن للعمــل علــى مــواد ومســائل صــعبة أكثــر مــن المــواد والمســائل المعــّدة للطــالب 

إال أن الطــالب ذوي النتــائج فــوق  ةومــع أنهــم يمتلكــون طــرق تعلــم فعالــة ةالنمــوذجيين فــي الصــف
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تبنــي طرقــًا جديــدة مــن أجــل مهــام التفكيــر وحــل و لمعــدل قــد يحتــاجون إلــى المســاعدة فــي تطــوير ا
 المسائل األكثر صعوبة.

 : نتيجتي  فو  المعدل ونتيجة مساوية للمعدل.3البفوفيل 
معظم الطالب في هذا البروفيل لديهم نمـاذج غيـر ثابتـة حيـث يكـون لـديهم نتـائج بطـاريتين 

ة البطاريــــة الثالثــــة مســــاوية للمعــــدل. وهنــــا  عــــدد قليــــل مــــن الطــــالب أعلــــى مــــن المعــــدل ونتيجــــ
البروفيــل ممــن لــديهم نمــاذج ثابتــة مــن النتــائج حيــث تكــون معــايير ســتانين للعمــر  المشــمولين بهــذا

البروفيـل ألن  وقـد تـم ضـم هـؤالء الطـالب إلـى هـذا ةفي البطارية الثالثة 6في بطاريتين و 7لديهم 
لتل  التي عند الطالب ذوي النماذج غير  إنجاهاتهم في المدرسة مشابهةصفاتهم المعرفية ونماذج 

والنمــاذج غيــر  ةوالكميــة اللفظيــةالثابتــة والــذين لــديهم نتيجتــين أعلــى مــن المعــدل فــي البطــاريتين 
 4وفي بطاريـة  9في بطارية و 8( معايير ستانين للعمر 1هي: ) 3الثابتة المذكورة في البروفيل 

ــــي البطاريــــة الثالثــــة. ) 6وأ 5وأ ــــي بطــــاريتين  8( معــــايير ســــتانين للعمــــر 2ف فــــي  6وأ 5وأ4وف
فــــي  6وأ 5وأ 4وفــــي بطاريــــة  7وفــــي بطاريــــة  8( معــــايير ســــتانين للعمــــر 3البطاريــــة الثالثــــة.)
 في البطارية الثالثة.  6وأ 5وأ 4في بطاريتين و 7( معايير ستانين للعمر 4البطارية الثالثة. )

 (:F.D( و (P.Tمثالي  لبفوفيل الطالبا  (13 الجدول 

#1P.T المستوى  3الص   ثما  سنوات وأحد عشف شهف ركفA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 5 59 6 65 395 45 399 اللفظية
 8 99 5 83 334 49 95 الكمية

 8 93 8 93 323 69 399 غيف اللفظية 
 8 92 5 83 335   النتيجة المفكبة

F.D #2  المستوى 8الص   تسع سنوات وأفبعة أشهف أنثB 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 8 93 8 92 322 55 399 اللفظية
 5 55 5 83 335 44 399 الكمية

 5 44 5 59 399 49 399 غيف اللفظية 
 6 53 5 55 332   النتيجة المفكبة
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أنه كـان قـد أجـاب  وحذف إجابات ثالث أسئلة من البطارية الكمية. حتى ولP.Tالحظ أن 
فإن نتيجة البطاريـة الكميـة لـن تكـون أعلـى بكثيـر مـن  ةعلى هذه األسئلة وكانت إجاباته صحيحة

فــي  P.Tالنتيجــة التــي حصــل عليهــا. وال تؤخــذ هــذه اإلجابــات بعــين االعتبــار عنــد تأويــل نتــائج 
البطاريـة الكميــة. والحــظ أيضــًا أن معـايير ســتانين للصــف والفئــات المئويـة للصــف فــي البطــاريتين 

أكبـر مـن الطـالب P.Tانين والفئـات المئويـة للعمـر. إن والكمية عنده أعلى من معايير ست اللفظية
وعند مقارنة مسـتوى التطـور المعرفـي عنـده مـع مسـتوى التطـور المعرفـي  ةفي بداية الصف الثالث

عند طالب أصزر سـيكون مسـتواه بـين رفاقـه فـي الصـف أعلـى مـن مسـتواه بـين رفاقـه فـي العمـر. 
 P.Tويعتبـر  ةليست هامة P.Tر والصف عند هذه االختالفات بين درجات العم ةوعلى أية حال

 بنفس المستوى تقريبًا في مجموعاته العمرية والصفية.

 F.Dإال أن مسـتويات إنجــاه  ةال تختلـف كثيـراً  F.D و P.Tومـع أن النتيجـة المركبـة ل 
والكميــة  اللفظيــةفــي البطــاريتين  F.D. النتــائج فــوق المعــدل عنــد P.Tأعلــى نوعــًا مــا مــن إنجــاهات

البطاريــة النتيجــة المعــدل فــي  P.Tبينمــا عنــد  ةغيــر اللفظيــةالبطاريــة يجــة المعــدل عنــدها فــي والنت
لـــديها مصـــادر إدراكيـــة أقـــوى مـــن المصــادر المطلوبـــة مـــن أجـــل مهـــام الـــتعلم فـــي  F.Dو. اللفظيــة

ـــديها كميـــة مـــن األلفـــاظ والمعرفـــة   أفضـــل مـــن التـــي  اللفظيـــةالمدرســـة. ومـــن المحتمـــل أن يكـــون ل
 .P.Tعند 

واألفـراد الـذين لـديهم نتيجـة معـدل واحــدة ال يتعلمـون بسـرعة مثـل أولئـ  الطـالب المــذكورين 
ـــل  فـــي ـــال 2و 1البروفي ـــر مـــن  P.TوF.D. والطـــالب أمث ـــى اإلرشـــاد والمســـاعدة أكث يحتـــاجون إل

الطـــالب ذوي . و مـــن أجـــل إنجـــاه مهـــام تعليميـــة ذات مســـتوى أعلـــى 2و 1البروفيـــل  الطـــالب فـــي
حيدة تكون لديهم طرق محددة من أجل التعلم وال يستخدمون مصادرهم المعرفية النتيجة المعدل الو 

 .2و 1البروفيل  بشكل فعال كما يفعل طالب

بعـض نقــاط الضــعف فـي اســتخدام مهـارات التفكيــر المجــرد  F.Dلــدى  ةوعلـى ســبيل المثـال
 ةفـي الصـف. و غيـر اللفظيـةالبطاريـة فـي حـل المسـائل الجديـدة فـي  والشفوي األفضـل مـن المعـدل

فــي المــواد التــي تؤكــد علــى حــل المســائل والتفكيــر االنتقــادي والتمثيــل الالشــفوي والمكــاني للمفــاهيم 
قــد تحتــاج إلــى المســاعدة الخاصــة مــن أجــل تطــوير طــرق جديــدة تمّكنهــا مــن  ةوالمســائل الرياضــية

 استخدام مهاراتها في التفكير الشفوي بشكل فعال أكثر.
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فـي معالجـة  F.Dقـد يكـون أبطـأ مـن  البطارية اللفظيةلمعدل في الذي لديه النتيجة ا P.Tو
وقـــد يســـتفيد مـــن تقليـــل المقـــدار الشـــفوي ومـــن التبـــاطؤ فـــي التعليمـــات. ومـــع أن  اللفظيـــةالمســـائل 

قـــد يحصــلون علــى مســـتويات أعلــى مـــن إنجــاهاتهم فــي الرياضـــيات لكــنهم قـــد  P.Tالطــالب مثــل 
ضــعف مهــارات تفكيــرهم الشــفوي. والنتيجــة فــوق يواجهــون صــعوبة فــي الكلمــات الرياضــية بســبب 

تشــير إلــى أن قدرتــه األفضــل مــن المعــدل تكمــن فــي  غيــر اللفظيــةالبطاريــة فــي  P.Tالمعــدل عنــد 
التصــــور واكتشــــاف النمــــاذج والتصــــنيف. ويجــــب التركيــــه علــــى هــــذه القــــدرات مــــن أجــــل القــــراءة 

علـى تطـوير واســتخدام طـرق فعالـة. والنتيجـة المعــدل  P.Tوالرياضـيات وذلـ  مـن خــالل مسـاعدة 
 اللفظيــةتشــير إلــى أنــه قــد يحتــاج بعــض المســاعدة لتقويــة معرفتــه  البطاريــة اللفظيــةفــي  P.Tعنــد 

لفهـم الكلمـات والمفـاهيم  كيـف يسـتخدم سـياق الـنص P.Tوتـدريس  ةوخاصة في األلفاظ والمفـاهيم
رشاده في هذه الت ةالجديدة وغير المألوفة  قنية قد يساعده كثيرًا.وا 

 .: نتيجة فو  المعدل ونتيجتا  مساويتا  للمعدل4البفوفيل

عنــدما يكــون للطالــب نتيجــة فــوق المعــدل ونتيجتــان مســاويتان للمعــدل غالبــًا مــا يكــون لديــه 
البروفيــل يكــون لــديهم نمــاذج  نمــوذج غيــر ثابــت مــن النتــائج. ومعظــم الطــالب المشــمولين فــي هــذا

فـي البطـاريتين البـاقيتين.  6وأ 5وأ 4فـي بطاريـة و 9أو 8أو 7ر ستانين للعمـر غير ثابتة ومعايي
دائمـــًا تعـــّرف علـــى البطاريـــة ذات النتيجـــة األعلـــى وعلـــى مســـتوى هـــذه  ةوبالنســـبة لهـــؤالء الطـــالب

البطاريــة تخيــل أن ثــالث طــالب حصــلوا علــى نتــائجهم األعلــى فــي  ةالنتيجــة. فعلــى ســبيل المثــال
فالطالب الذي لديه معيار  ة7والثالث  8والثاني  9لديه معيار ستانين للعمر ولكن أحدهم  اللفظية

ســيكون لديــه مهــارات تفكيــر شــفوية أكثــر مــن الطالــب الــذي لديــه معيــار ســتانين  9ســتانين للعمــر 
. والطالـب اللفظيـةوسوف ت الحظ هـذه االختالفـات فـي الصـف وخاصـة فـي مهـام الـتعلم  ة7للعمر 

قــد يكــون قــادرًا علــى تعــويض مهاراتــه المعرفيــة الضــعيفة فــي  9ين للعمــر الــذي لديــه معيــار ســتان
فـي  7المجالين اخخرين. ويتضمن هذا البروفيل أيضًا الطالب الـذين لـديهم معيـار سـتانين للعمـر 

ألن صـفاتهم المعرفيـة ومسـتوى إنجـاهاتهم فـي المدرسـة سـتكون  ةفـي البطاريـة الثالثـة 6بطاريتين و
نجــا وهنــا مثــالين عــن أنــواع نمــاذج  ةالبروفيــل الطــالب المــذكورين فــي هــذا هاتمشــابهة لصــفات وا 

( (S.Pالطالبـــــان ل( يعـــــرض مثـــــالين لبروفيـــــ14الجـــــدول ) البروفيـــــل: النتـــــائج المـــــذكورة فـــــي هـــــذا
 (:T.Rو)
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 (T.R( و (S.Pمثالي  لبفوفيل الطالبا  (18 الجدول 

#1S.P المستوى  8الص   أشهف تسع سنوات وأفبعة ركفB 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 8 99 8 93 323 55 399 اللفظية
 4 33 5 43 95 29 95 الكمية

 3 23 4 25 89 26 399 غيف اللفظية 
 5 43 5 59 399   النتيجة المفكبة

#2 T.R  المستوى  6الص   سنة وثالثة أشهفاثنا عشف  أنثD 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 6 63 5 55 392 44 399 اللفظية
 4 32 4 25 89 32 399 الكمية

 5 85 5 83 335 56 399 غيف اللفظية 
 6 64 5 55 393   النتيجة المفكبة

 

تكـــون ألفـــاظهم  ةالبطاريـــة اللفظيـــةذوي النتـــائج فـــوق المعـــدل فـــي  S.Pإن الطـــالب أمثـــال 
ولكـنهم يعـانون مـن ضـعف فـي  اللفظيـةأفضل من المعدل بالنسبة لعمرهم. كما يتمتعون بالطالقة 

 ةمن المحتمـل أن يواجـه القليـل مـن الصـعوبة ةالمهارات العامة للتفكير المجرد. فعلى سبيل المثال
لكنـه قــد يواجـه الصــعوبة  ة يواجـه صــعوبة فـي إتقــان المهـام البســيطة واألساسـية فـي القــراءةقـد الو أ

 S.Pفي مهارات استيعاب القراءة والتي تتطلب تدخالت عالية المستوى. ومن المحتمل أن يواجه 
القليل جدًا من الصعوبات في معظم مهام القراءة بل من المحتمل أن تكـون إنجاهاتـه فـوق المعـدل 

البطاريـــة التــي لــديها نتيجــة مســـاوية للمعــدل فــي  T.Rأكثــر مـــن  اللفظيــةعــًا مــا فــي المجـــاالت نو 
أن يكــون قــادرًا علــى و طــرق تعلــم شــفوية أقــوى  S.P. ومــن المحتمــل أيضــًا أن يكــون لــدى اللفظيــة

 .T.Rاستخدامها بشكل فعال أكثر من 

ه فــــي إنجــــاه المهــــام المتقدمــــة عنــــد اللفظيــــةيســــتخدم مهــــارات التفكيــــر  S.Pوقــــد ال يكــــون 
لكـــي يطـــوروا طرقـــًا فـــي البحـــث  S.P. قـــّدم المســـاعدة للطـــالب أمثـــال غيـــر اللفظيـــة  والرياضــية أ
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واســتخدام الكلمــات المفتاحيــة )الــدالئل( فــي حــل المســائل الرياضــية. وتأكــد مــن أنــواع الطــرق التــي 
ده فــي اســتخدام فــي الرياضــيات لتقــرر إذا كــان يطبقهــا بالطريقــة الصــحيحة. وســاع S.Pيســتخدمها

وتشـــير  بشـــكل فعــال أكثـــر مـــن أجـــل مراقبـــة أدائــه فـــي المهـــام الرياضـــية. اللفظيـــةمهــارات التفكيـــر 
إلــى احتمــال أن يواجــه صــعوبات أيضــًا فــي  غيــر اللفظيــةالبطاريــة فــي  S.Pالنتيجــة األقــل عنــد 

 وإتقــان المهـــارات الرياضـــية التـــي تتطلــب رؤيـــة مكانيـــة مثـــل عمــل المخططـــات وتمييـــه النمـــاذج أ
قــد يكــون أداؤه  ةالتمثيــل الالشــفوي للمفــاهيم والمســائل الرياضــية. وعنــد العمــل فــي المهــام الرياضــية

ين تكــون نتــائجهم فــوق المعــدل فــي والــذ 2البروفيــل فــي A.Sأفضــل عنــد جمعــه مــع طــالب مثــل 
الــذي لديــه نتــائج فــوق المعــدل فــي  3فــي البروفيــل P.Tمــع طــالب أمثــال  والبطاريــات الــثالث. أ
. ومن غير المحتمل البطارية اللفظيةونتيجة مساوية للمعدل في  غير اللفظية البطاريتين الكمية و

فــس الضــعف فــي المجــاالت التــي تعــاني مــن ن T.Rمــن العمــل مــع طــالب مثــل  S.Pأن يســتفيد 
 الكمية.

ونتــــائج مســــاوية للمعــــدل فــــي  غيــــر اللفظيــــةالبطاريــــة نتــــائج فــــوق المعــــدل فــــي  T.Rلــــدى 
وقــد ال تكــون  ةوهنــا  احتمــال قليــل بــأن تكــون نتائجهــا فــوق المعــدل ةوالكميــة اللفظيــةالبطــاريتين 

 اللفظيــةالتعليمــات ومــن المحتمــل أن تــتعلم بشــكل فعــال أكثــر عنــد تقليــل  S.Pطليقــة شــفويًا مثــل 
يميلون إلى االعتماد على الرؤية البصرية  T.Rوعند تقليل سرعة هذه التعليمات. والطالب أمثال 

النمـــوذج العـــام عنـــدما  وعـــن الشـــكل أ T.Rومـــن المحتمـــل أن تبحـــث  ةاللفظيـــةأكثـــر مـــن الطـــرق 
أن تواجــــه  ولكــــن مــــن المحتمــــل ةتحــــاول أن تــــربط المــــواد الجديــــدة بــــالخبرات والتجــــارب الســــابقة

 T.Rوتحتاج  ةوالكمية اللفظيةالصعوبات ألنها ال تستطيع أن تالحظ التفاصيل الهامة في المواد 
حــاول أن تراقبهــا عنــدما تعمــل فــي المــواد  ةالتــي لــديها اللفظيــةإلــى المســاعدة فــي اســتخدام الطــرق 

لمعرفــة مــا هــي الطــرق التــي تســتخدمها ولكـي تعــرف إذا كانــت تطبــق هــذه الطــرق بالشــكل  اللفظيـة
ذا لـــم تكـــن تفعـــل ذلـــ  فعليـــ  إرشـــادها وتمرينهـــا علـــى اســـتخدام هـــذه الطـــرق بالشـــكل . و الصـــحيح ا 
علـــى مهـــارات الرؤيـــة البصـــرية عنـــدها وأن تبـــين لهـــا كيـــف تســـتخدم  وعليـــ  أن تركـــه ةالصـــحيح

يحات والمخططــات لــتفهم قــراءة المــواد. بــّين لهــا كيــف تحلــل وتمّثــل مجموعــة مــن الصــور والتوضــ
المســـائل الرياضـــية بطـــرق ال شـــفوية مثـــل المخططـــات والجـــداول والتمثيـــل الصـــحيح. دّربهـــا علـــى 

اجمعهـا مـع  ةإلى صيع شـفوية. وعنـد القيـام بمهـام الـتعلم فـي الصـف غير اللفظية تحويل الصيع 
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الذين لديهم نتـائج فـوق المعـدل فـي كـل  2البروفيل في A.S مع مجموعة من الرفاق مثل ورفيق أ
والكميـــة ونتيجــــة  البطاريــــة اللفظيـــةنتيجتــــين فـــوق المعـــدل فـــي  F.Dطـــالب مثـــل  وأ ةالبطاريـــات

ــديهم إنجــاهات فــوق غيــر اللفظيــةالبطاريــة ي فــمســاوية للمعــدل  . فمثــل هــؤالء الطــالب قــد يكــون ل
من أن  T.Rفي العلم فعالة في المجالين. وقد تتمكن المعدل في القراءة وفي الرياضيات وطرقهم 

 تتعلم طرق فعالة من مثل هؤالء الطالب وهم يستطيعون اكتشاف أخطاءها وتصحيحها.

 .: كل النتائج مساوية للمعدل5البفوفيل 

فـي البطاريـات  6وأ 5وأ 4ستانين للعمـر  يتضمن هذا البروفيل الطالب الذين لديهم معيار
مـن ثالثـة ومـا و ومـا فـوق أ 7ن الطـالب الـذين لـديهم معـايير سـتانين للعمـر مـن الثالث. وال تتضم

إلــى أن مســتوى التطــور المعرفــي  6أو 5وأ4تحــت فــي أي بطاريــة. وتشــير معــايير ســتانين للعمــر 
( يعــرض مثــال لبروفيــل الطالــب 15الجــدول )عنــد الطالــب نمــوذجي بالنســبة لمجموعتــه العمريــة. 

(J.M:) 

 (J.Mمثال لبفوفيل الطالب   (15 الجدول 

J.M المستوى  3الص   ثما  سنوات وثالثة أشهف ركفA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 6 69 6 65 396 35 98 اللفظية
 4 35 5 48 99 28 399 الكمية

 4 33 4 38 95 33 399 اللفظيةغيف  
 5 43 5 48 99   النتيجة المفكبة

 

لــذل  فــإن النســبة  ةأصــزر بقليــل مــن العمــر النمــوذجي للطــالب فــي الصــف الثالــثJ.M إن
هــذه االختالفـات بــين  ةالمئويـة للصـف عنــده أقـل مــن النسـبة المئويـة للعمــر عنـده. وعلــى أيـة حـال

يعتبــر بمســتوى المعــدل فــي العمــر والصــف. وبمــا أن  ووهــ ةالمعــايير الصــفية والعمريــة غيــر هامــة
والـذي  ةإنجاهاته بمستوى المعدل فمن الصعب أن يحقق أهداف عالية المسـتوى مثـل حـل المسـائل

 تحويل واستخدام الخبرات السابقة. يتطلب
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وقـد يميـل إلـى اسـتخدام نفـس  ةمرنـًا فـي إجـراءات الـتعلم J.Mومن غير المحتمـل أن يكـون 
ال يمضـي الوقـت الكـافي و كـل مهـام الـتعلم ومـن دون االهتمـام بصـعوبة تلـ  المهـام. فهـ الطرق في

فــي تحليــل مهــام الــتعلم وال يفكــر بالطريقــة التــي ســينجهها بهــا. وعنــدما تكــون مهمــة الــتعلم صــعبة 
ولـن  ةومعقدة سيفقد السيطرة على ما يقوم به وسيستمر في استخدام طرق غير فعالة لوقت طويـل

 التفكير بطريقة أخرى فعالة. يكون قادراً 

J.Mيحتـاج إلـى المسـاعدة مـن أجـل تطـوير طـرق تعليميـة أكثـر  ةمثل كل طـالب المعـدل ة
فاعلية والتي تمكنه مـن اسـتخدام مصـادره المعرفيـة. ويجـب تقـديم هـذه المسـاعدة فـي سـياق المهـام 

غيــر قــادر علــى نقــل واســتخدام الخبــرات  J.Mمثــل الرياضــيات والقــراءة. وألن  ةالمدرســية الجاريــة
السابقة بشكل جيـد فمـن غيـر المحتمـل أن يكـون قـادرًا علـى اسـتخدام طـرق تـّم تدريسـها بعيـدًا عـن 

مثل معظم الطالب ذوي المستوى المعدل في  J.Mاألوضاع التعليمية التي ت طبق عليها. كما إن 
عنـــد تطبيـــق الطـــرق التعليميـــة ويواجـــه  يميـــل إلـــى ارتكـــاب الكثيـــر مـــن األخطـــاء قـــدراتهم المعرفيـــة

يحتـاج إلـى المراقبـة  وتتطلبها طريقة ما. فهـ وصعوبات في التعرف على األوضاع التي تناسبها أ
باإلضــافة إلــى مســاعدته فــي التعــرف  ةعلــى اســتخدام طــرق تعليميــة معينــة واإلرشــاد أثنــاء تدريبــه

أيضــًا إلــى المراقبـــة المتكــررة علـــى علــى األوضــاع التـــي تســتلهم اســتخدام طريقـــة مــا. كمــا يحتـــاج 
 استخدام طريقة ما بشكل مناسب.

يمتلكــون ذاكــرة ضــعيفة ويجــدون صــعوبة فــي  J.Mوالطــالب الــذين لــديهم نتــائج مثــل نتــائج 
متابعة ما يقومون به. وكلمـا تقـدم هـؤالء الطـالب فـي المدرسـة كلمـا كـان محـتماًل أن يسـتفيدوا مـن 

 ةوضع المخططات والجـداول ةمثل تسجيل المالحظات ةمنظمةالتدريس المباشر لمهارات دراسية 
وتشكيل األسـئلة إلرشـادهم فـي دراسـتهم. والعديـد مـن هـذه التقنيـات  ةوالتخطيط في استخدام الوقت

ومهـاراتهم  من أجل التعويض عن ذاكرتهم الضـعيفة J.Mمن شأنه أن يساعد الطالب الذين مثل 
 الضعيفة لمراقبة الذات.

 .تيجتي  مساويتي  للمعدل ونتيجة أقل م  المعدل: ن 6البفوفيل

فـي بطـاريتين  6وأ 5وأ 4يتضمن هذا البروفيل الطالب الذين لديهم معايير سـتانين للعمـر 
وهــذا النمــوذج غيــر الثابــت للنتــائج يحتــل  ةفــي البطاريــة الثالثــة 3وأ 2وأ 1ومعيــار ســتانين للعمــر 

المرتبة الثانية في حدوثه وتكـراره. وفـي هـذا النمـوذج الطـالب الـذين يحصـلون علـى النتيجـة األقـل 
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في البطارية الكمية أكثـر مـن الطـالب الـذين يحصـلون علـى نتيجـتهم األقـل و أ البطارية اللفظيةفي 
 (:C.O( و)T.Mثالين لبروفيل الطالبان )( يعرض م16الجدول ). غير اللفظيةالبطارية في 

 (C.O( و T.Mمثالي  لبفوفيل الطالبا    (16 الجدول 

T.M #1 المستوى  3الص   ثما  سنوات وسبعة أشهف ركفA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 4 24 4 25 89 24 98 اللفظية
 5 55 5 55 393 33 395 الكمية

 5 45 5 48 99 49 399 غيف اللفظية 
 5 43 5 43 95   النتيجة المفكبة

C.O #2  المستوى  5الص   إحدى عشف سنة وثالثة أشهف أنثC 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 6 63 5 52 393 45 399 اللفظية
 3 39 3 33 82 25 399 الكمية

 5 44 4 38 95 43 399 غيف اللفظية 
 5 43 4 33 93   النتيجة المفكبة

 

عليــ  أن تالحــظ دائمــًا البطاريــات ذات النتيجــة  ةبالنســبة لطــالب هــذا النمــوذج غيــر الثابــت
والكميــة ســيكون لــديهم  البطاريــة اللفظيــةالمعــدل. فــإذا حصــل الطــالب علــى النتيجــة المعــدل فــي 

مـن أجـل معظـم مهـام الـتعلم الصـفية أقـوى مـن المهـارات التـي لـدى الطـالب الـذين  معرفيةمهارات 
إن مصــادرهم المعرفيــة  ةوعلــى أيــة حــال ةينيحصــلون علــى نتــائجهم المتدنيــة فــي هــاتين البطــاريت

ويواجهـون  ةليست قوية كتل  التي لدى الطالب ذوي النمـاذج الثابتـة مـن النتـائج المسـاوية للمعـدل
ولــيس لــدى هــؤالء الطــالب  ةصــعوبة أكبــر فــي اســتخدام مهــاراتهم المعرفيــة العامــة فــي مهــام الــتعلم

ن الكثيــر مــن األخطــاء عنــد تطبيــق واســتخدام كمــا أنهــم يرتكبــو  ةمجــال واســع مــن الطــرق التعليميــة
وقــد يســتخدمون طريقــة مــا مــن دون التفكيــر إذا كانــت هــذه الطريقــة مناســبة بالنســبة  ةهــذه الطــرق
وهــؤالء الطــالب بطيئــين فــي الــتعلم أكثــر مــن الطــالب ذوي النمــاذج الثابتــة للنتــائج  ةلمهمــة الــتعلم
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أجــل الحصــول علــى الكفــاءة فــي مهــارة مــا وهــم بحاجــة إلــى تــدريب أكثــر مــن  ةالمســاوية للمعــدل
ويعاني هؤالء الطالب من الضعف فـي تمييـه العالقـة بـين مهـام الـتعلم  ةواستخدامها بطريقة فعالة

 الجديدة وما تم تعلمه مسبقًا ولذل  ال يستطيعون تحويل واستخدام الخبرات السابقة بطريق جيدة.

ومـــع أنـــه قـــد يكـــون أقـــل مـــن المعـــدل فـــي . البطاريـــة اللفظيـــةفـــي  T.Mالنتيجـــة األقـــل عنـــد 
اعتبــار أن مهــارات  ةوخاصــة بعــد النظــر إلــى نتائجــه األخــرى ةإال أنــه مــن غيــر المحتمــل ةالقــراءة

والطـالب الـذين لـديهم نفـس نمـوذج  ةاللفظيـةالقراءة هي السبب الرئيسـي للنتيجـة المتدنيـة للبطاريـة 
T.M  ًوهـذا  ةاللفظيـةكميـة محـدودة مـن المفـاهيم  يكونون أقل من المعدل في األلفاظ ولديهم أيضـا

ــــة  ــــي المعرف ــــةالضــــعف ف ــــر  اللفظي ــــى مهــــارات التفكي ــــةســــيؤثر عل ــــراءة.  اللفظي ــــى مهــــارات الق وعل
أن يتعلموا كيف T.M على الطالب مثل ةاللفظيةوللحصول على كمية كبيرة ومنظمة من المعرفة 

تهم الســــابقة داخــــل وخــــارج يجعلــــون المــــواد الجديــــدة ذات معنــــى وذلــــ  عــــن طريــــق ربطهــــا بخبــــرا
مهـــام تجعـــل األمـــر ســـهاًل  ومســـاعدته مـــن خـــالل اختيـــار مـــواد أ T.Mويســـتطيع معلـــم  ةالمدرســـة

باســـتخدام  وأ ةتطلـــب منـــه أن يـــربط المـــادة بخبراتـــه الســـابقة مـــثالً  مثـــل طـــرح أســـئلة ةبالنســـبة إليـــه
يجـب التـذكر دائمـًا  ولكـن ةمؤشرات تلفت انتباهه خواص المادة الجديدة التي عمـل عليهـا مـن قبـل

 يجب أن يتعلم القيام بهذا بنفسه. وفه T.Mأن المعلم ال يستطيع أن يجعل المادة ذات معنى ل

كمــا يمكــن أن يكــون بطيئــًا فــي  T.Mومــن المحتمــل أن تكــون مهــارات الســمع ضــعيفة عنــد 
ن عديمـة النفـع واألجواء التعليمية ذات المستويات الشـفوي العاليـة سـتكو  اللفظيةالتعامل مع المواد 

)ضارة( بالنسبة له وقد يتعلم بشكل أكثر فاعلية في الصف حيث يتم تقديم البراهين والتوضـيحات 
ومـن أجـل  اللفظيةإلى تطوير طرق فعالة أكثر من أجل المواد  T.Mوالنشاطات العملية. ويحتاج 

رتــه علــى تحليــل الضــعيفة عنــده بقد اللفظيــةوقــد تتــدخل مهــارات التفكيــر  ةحــل المســائل الرياضــية
غيـــر البطاريـــة حصـــل علـــى النتيجـــة المعـــدل فـــي  T.Mألن . و اللفظيـــةوتأويـــل المســـائل الرياضـــية 

درا  النمــاذج اللفظيــة وقــد  ةدّرســه طرقــًا تركــه علــى الرؤيــة المتقدمــة عنــده وعلــى مهــارات تمييــه وا 
يحتاج إلى تدريب أكثـر مـن الطـالب ذوي النمـاذج الثابتـة ليحصـل علـى الكفـاءة الكافيـة فـي مهـارة 

ويحتـاج أيضـًا إلـى المراجعـة والمراقبـة المتكـررة للحصـول علـى هـذه  ةما وليستخدمها بطريقـة فعالـة
ق أكثـر قـدرة سيسـتفيد عنـد تدريبـه مـع رفـا ةوبما أنه ضـعيف فـي مراقبـة نفسـه أثنـاء الـتعلم ةالكفاءة

كمــا أنــه قــد يســتفيد كثيــرًا مــن تقنيــات التعلــيم المتبــادل  ةمنــه أكثــر ممــا سيســتفيد عنــد تدريبــه لوحــده
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كثيـرًا ضـمن  T.Mومـن مجموعـات تعليميـة متعاونـة صـزيرة. وقـد ال يـتعلم  ةللقراءة والتعلم الشفوي
فيــة الالهمــة لتهويــده ال يمتلــ  المصــادر المعر و مجموعــات كبيــرة ألنهــا تميــل لتكــون غيــر منظمــة وهــ

 لتمييه األشياء الهامة والمرتبطة بالتعلم. وبالب نى والتنظيمات الالهمة أ

على أقل النتائج في البطارية الكمية ومـن المحتمـل أن تواجـه صـعوبات فـي  C.Oحصلت 
 ةى أيـة حـاللوع ةالمهام التعليمية في الرياضيات أكثر من الصعوبات التي قد تواجهها في القراءة

ن المحتمــل أن تواجــه صــعوبات فــي مهــارات اســتيعاب القــراءة عاليــة المســتوى ألنهــا ضــعيفة فــي مــ
مهارات التفكير العام المجرد ومهارات التفكير الشفوي عندها ليست قوية بما فيه الكفاية للتعويض 

كميــة ضــعيفة وغيــر منظمــة مــن المعرفــة  C.Oومــن المحتمــل أن يكــون لــدى ةعــن هــذا الضــعف
ــة فــي العمــل فــي المــواد الرياضــيةالكميــة وطر  وبمــا أن مصــادرها المعرفيــة األقــوى  ةقهــا غيــر فعال

حاول التركيه على هـذه المهـارات بالتحديـد لمسـاعدتها علـى  ةتكمن في التفكير الشفوي والالشفوي
لشـرح وتحليـل  اللفظيـةوبـّين لهـا كيـف تسـتخدم مهاراتهـا  ةتحقيق نجاح أفضل في المهام الرياضـية

ورّكــه علــى  ةوســاعدها علــى تطــوير طــرق جديــدة لتبقــى علــى تواصــل مــع مــا تقــوم بــه ةمســألة مــا
وبـّين لهـا كيـف تسـتخدم  ةقدرتها المساوية للمعـدل فـي الرؤيـة واكتشـاف النمـاذج وتصـنيف األشـياء

المخططـــات والجـــداول والتوضـــيحات األخـــرى باســـتخدام المـــواد الصـــحيحة فـــي تحليـــل وفهـــم وحـــل 
ـــال ويمكـــن اســـتخدا ةالمســـائل ـــات فـــي مســـاعدة الطـــالب أمث ـــواع مـــن التقني علـــى  C.Oم هـــذه األن

وهكــذا يســتطيعون أن يميــهوا وأن  ةاكتشــاف التشــابه واالخــتالف بــين المســائل والمفــاهيم الرياضــية
فـي المهـام الرياضـية  C.Oوتأكـد مـن أنـواع الطـرق التـي تسـتخدمها  ةيتذكروا مادة رياضـية جديـدة

وهــي قــد تحتــاج إلــى تمــرين وتــدريب أكثــر مــن أجــل  ةقــة الصــحيحةوتأكــد إذا كانــت تطبقهــا بالطري
مـن التـدريب مـع رفـاق أكثـر  C.Oوقد تسـتفيد  ةإتقان مهارات الرياضيات أكثر من مهارات القراءة

 قدرة منها والذين يستطيعون اكتشاف أخطائها وتصحيحها عندما تحصل.

 .: نتيجة مساوية للمعدل ونتيجتي  أقل م  المعدل7البفوفيل 

في  6ونادرًا  5وأ 4البروفيل الطالب الذين حصلوا على معيار ستانين للعمر  يتضمن هذا
 كمــا يتضــمن هــذا ةفــي البطــاريتين البــاقيتين 3وأ 2وأ 1إحــدى البطاريــات ومعيــار ســتانين للعمــر 

فـــي البطـــاريتين  3فـــي بطاريـــة و 4البروفيـــل الطـــالب الـــذين حصـــلوا علـــى معيـــار ســـتانين للعمـــر 
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النمـوذج الـذي يحصـل فيـه الطالـب علـى النتيجـة المعـدل فـي  ووالنموذج األكثر تكرارًا هـ ةالباقيتين
 (:K.S( يعرض مثال لبروفيل الطالب )17. الجدول )غير اللفظيةالبطارية 

 (K.Sمثال لبفوفيل الطالب   (10 الجدول 

K.S المستوى  9الص   خمس عشفة سنة وثالثة أشهف ركفF 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 2 4 3 3 53 35 399 اللفظية
 2 4 3 3 53 39 399 الكمية

 5 43 5 49 96 43 399 غيف اللفظية 
 2 39 2 9 59   النتيجة المفكبة

 

ي أقـــوى مـــن المصـــدرين اخخـــرين. ونتائجـــه المســـاوية معرفـــمصـــدر  K.Sنالحـــظ أنـــه لـــدى 
تـدل علـى مهـارات تفكيـره الحدسـي والمكـاني المتطـورة كمـا لـدى  غيـر اللفظيـةالبطاريـة للمعدل فـي 

رفاقه بالعمر. وأداؤه في هذه البطارية يشير إلى أنه يستطيع استخدام المعلومـات المقّدمـة إليـه فـي 
ولكــي  ةولكــي يكتشــف االختالفــات والتشــابهات والعالقــات ةدئاألســئلة لكــي يســتنتج القواعــد والمبــا

والكميـة  اللفظيـةلكنه ال يستطيع استخدام هذه المهارات المعرفية في مهـام الـتعلم  ةيقوم بالتصنيف
 وفهـ ةألنـه ال يسـتطيع اسـتخدام المعرفـة المناسـبة إلتمـام المهمـة ووذل  إما ألنه تنقصـه المعرفـة أ

والكميـة وأن يـتعلم كيـف  اللفظيـةأجـل اكتسـاب كميـة أفضـل مـن المعرفـة يحتاج إلى المساعدة من 
عادة استخدامها عند الحاجـة إليهـا  ةيعطي لهذه المعرفة المعنى بحيث يستطيع تنظيمها وتذكرها وا 

من داخل  ةإلى التفكير بتجربة سابقة K.Sوّجه الطالب الذين مثل  ةوعند التعامل مع مادة جديدة
واطــرح علـيهم أســئلة تتطلـب مــنهم ربـط هــذه المـادة مــع  ةمرتبطـة بهــذه المـادة ةخارجهــا والمدرسـة أ

وأعطهــم بعــض التلميحــات التــي يمكــن أن تســاعدهم علــى اكتشــاف  ةمهــام أخــرى قــاموا بهــا مســبقاً 
 ةهذه العالقات. فمثل هؤالء الطالب قـد يواجهـون صـعوبات فـي تحويـل واسـتخدام المعرفـة السـابقة

ومــن ثــّم هيــادة صــعوبة المــواد  ةتعّلــم يمكــن ربطهــا بســهولة مــع تجــاربهمولــذل  يجــب اختيــار مــواد 
دّرب هــؤالء األفــراد علــى  ةالتعليميــة واالختالفــات بــين المــواد الجديــدة والمــواد التــي تعّلموهــا مســبقاً 
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ـــدة بـــالمواد التـــي تعلموهـــا مســـبقاً  ـــة وعلـــى ربـــط المـــواد الجدي ـــل المـــواد التعليمي وراجـــع المـــواد  ةتحلي
 السابقة قبل تقديم المعلومات الجديدة. والمعلومات

فقــد تكــون  ةيعتمــد علــى العمليــات البصــرية أكثــر مــن الســمعية لــيفهم المــواد K.S قــد يكــون
وأمثالــه مــن الطــالب قــد ال يســتطيعون الــتعلم بشــكل  ةمهــارات االســتيعاب الســمعي ضــعيفة عنــده

والتعليمــات التــي  ةوغيــر المنظمــة وذات اإلجــراءات الســريعة اللفظيــةفعــال فــي األجــواء التعليميــة 
تتضــــمن التمثيــــل والتوضــــيح والصــــور والجــــداول واألفــــالم وأشــــرطة التســــجيل والنشــــاطات العمليــــة 

وهـذه  ة)اليدوية( قد تكون فعالة أكثر بالنسبة إلـيهم ألن هـذه الطـرق ترّكـه علـى المهـارات البصـرية
قــد تكــون مفيــدة فــي بعــض المهــام  K.Sة والتــي يعتمــد عليهــا األنــواع مــن التصــور العقلــي والرؤيــ

لكنهـــا قـــد ال تكـــون فعالـــة جـــدًا فـــي المهـــام التـــي يواجههـــا فـــي الصـــف  ةومهـــام الرياضـــيات اللفظيـــة
 ةاللفظيـةيحتـاج إلـى المسـاعدة لتطـوير طـرق فعالـة أكثـر مـن أجـل المهـام الرياضـية و  وفهـ ةالتاسع

فــإن تــدريس هــذه الطــرق مــن  ةالخبــرات الســابقة بشــكل جيــدوبمــا أنــه ال يســتطيع تحويــل واســتخدام 
ـــتعلم الخاصـــة وقـــد يرتكـــب الكثيـــر مـــن  ةالممكـــن أن يكـــون مفيـــدًا أكثـــر إذا تـــّم فـــي ســـياق مهـــام ال

يحتــاج إلــى تمــرين مكثــف ليــتعلم كيــف يراقــب تطبيقــه  واألخطــاء عنــد تطبيــق هــذه الطــرق لــذل  فهــ
 من أجل استخدام الطرق في األوضاع المناسبة.كما يحتاج إلى التوجيه المستمر  ةلهذه الطرق

ولكــي يــتقن مهــارة مــا ســيحتاج إلــى التــدريب  ةبطيئــًا فــي الــتعلم K.Sمــن المحتمــل أن يكــون 
كمــا أنــه لــيس جيــدًا فــي  ةوالتمــرين أكثــر ممــا يحتاجــه الطــالب ذوي النمــاذج الثابتــة لنتــائج المعــدل

ومـن المحتمـل أن يسـتفيد مـن التـدّرب مـع  ةائـهوال يسـتطيع اكتشـاف أخط ةمراقبة نفسه أثناء التعلم
وعنـــد تشـــكيل مجموعـــات صـــفية مـــن أجـــل  ةرفـــاق قـــادرين أكثـــر ممـــا يســـتفيد عنـــدما يتـــدرب لوحـــده

المعرفــي والــذين لــديهم  فــوق المعــدل فــي التطــور وضــعه مــع طــالب فــي مســتوى المعــدل أ ةالــتعلم
بشـــــكل فعـــــال فـــــي  K.Sم فمـــــن غيـــــر المحتمـــــل أن يـــــتعل ةمســـــتويات أعلـــــى ل نجـــــاهات المدرســـــية

 مجموعات طالبية من نفس النموذج ونفس مستوى الدرجات في اختبار القدرات المعرفية الكندي.

 .قليلة جداً و : كل النتائج أقل م  المعدل أ8البفوفيل

في كـل  3وأ 2وأ 1يتضمن هذا البروفيل الطالب الذين حصلوا على معيار ستانين للعمر 
ضـعيفة وقليلـة  معرفيـةالبطاريات وفي النتيجة المركبة. والطالب فـي هـذا البروفيـل لـديهم مصـادر 
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( يعــرض 18الجــدول )ويحتــاجون إلــى الكثيــر مــن المســاعدة مــن أجــل تحقيــق األهــداف التعليميــة. 
 (:C.Fمثال لبروفيل الطالب )

 (C.Fالطالب  مثال لبفوفيل  (14 الجدول 

C.F المستوى  5الص   إحدى عشفة سنة وثما  أشهف ركفX 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 3 29 3 33 89 25 98 اللفظية
 3 33 2 5 54 23 399 الكمية

 2 4 3 3 65 34 399 غيف اللفظية 
 2 8 3 3 59   النتيجة المفكبة

 

علــى فئــات مئويــة صــفية ومعــايير ســتانين للصــف أعلــى مــن الفئــات المئويــة  C.Fحصــل 
أكبــر بســنة مــن العمــر النمــوذجي للطــالب فــي الصــف  C.Fالعمريــة ومعــايير ســتانين للعمــر. إن 

مع مستوى طالب آخر من الصـف الخـامس وأصـزر  التطور المعرفيوقورن مستواه في  ةالخامس
لكن  ةوهكذا كان مستواه بالنسبة لرفاقه في الصف أعلى من مستواه بالنسبة لرفاقه في العمر ةمنه

التطـــور ســي عتقبر أقـــل مــن المعــدل وأبطــأ فــي  ةعلــى أيــة حــال ةهــذا االخــتالف بســيط ولــيس هامـــاً 
فمصــادره المعرفيــة ضــعيفة فــي الــتعلم ومــن  ةمــن رفاقــه النمــوذجيين فــي العمــر والصــف المعرفــي
 أن يواجه صعوبة كبيرة في تحقيق األهداف التعليمية في الصف الخامس.المحتمل 

كميـــة ولـــيس لديـــه المهـــارات المعرفيـــة العامـــة الضـــرورية  ومعرفـــة شـــفوية أ C.Fلـــيس لـــدى 
ومـن  ةهام من أجل التعلم والتـذكر وومن أجل معرفة ما ه ةذات معنى ولتنظيم المواد وجعلها تبد

في مجموعات و ل في األجواء التعليمية المفتوحة وغير المنظمة أغير المحتمل أن يتعلم بشكل فعا
ومـن المحتمـل أن يـتعلم أكثـر فـي أجـواء منظمـة حيـث  ةكبيرة ألنهـا غيـر منظمـة أيضـًا بالنسـبة لـه

وبمـا أنـه غيـر طليـق  ةتقل الحاجة إلى مصادره المعرفيـة ويوجـد الـدعم والتـدريب والتوجيـه المباشـر
الجة المعلومات وألن ذاكرتـه ضـعيفة ومهاراتـه فـي االسـتيعاب السـمعي شفويًا سيكون بطيئًا في مع

ومـــن  ةوعاليـــة الســـرعة اللفظيـــةضـــعيفة ســـيواجه صـــعوبة كبيـــرة فـــي الـــتعلم فـــي األجـــواء التعليميـــة 
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ـــم وعلـــى التمثيـــل  المحتمـــل أن يـــتعلم بشـــكل فعـــال فـــي الصـــف حيـــث االعتمـــاد الكبيـــر علـــى المعّل
 والتمارين اليدوية. ولتوضيحات والصور واألفالم وأشرطة الفيديوعلى ا ةالصحيح للمفاهيم المجردة

فمــن  ةومــن المحتمــل أن يســتخدمها بطريقــة غيــر فعالــة C.Fوطــرق الــتعلم قليلــة جــدًا عنــد 
غيـــر المحتمـــل أن يكـــون منظمـــًا فـــي أدائـــه للمهـــام وقـــد ال يســـتهل  وقتـــًا فـــي التفكيـــر فـــي المهمـــة 

يحتـاج  وفهـ ةر بـربط مهـام الـتعلم الجديـدة مـع الخبـرات السـابقةقد ال يفكو أ ةالتعليمية قبل البدء بها
إلى المساعدة من أجل تطـوير طـرق تعليميـة فعالـة أكثـر ولكـي يكـون منظمـًا ومفكـرًا فـي إجـراءات 

بـــل فـــي تمييـــه األوضـــاع التـــي  ةالـــتعلم. ولـــن تكـــون صـــعوبته الكبـــرى فـــي تعلـــم الطـــرق التعليميـــة
يجـب  ةوفي مراقبة تطبيقـه لهـذه الطـرق. وعنـد تدريسـه طـرق الـتعلم ةتستوجب استخدام هذه الطرق

مثــل  ةاختيــار طرقــًا ســهلة نســبيًا ويمكــن تطبيقهــا علــى عــدد كبيــر مــن المهــام التعليميــة المتشــابهة
طــــرق العــــد واإلحصــــاء والتمثيــــل الالشــــفوي حيــــث يمكــــن اســــتخدامها فــــي مســــائل رياضــــية كثيــــرة 

. كمــا ســـيحتاج إلـــى المراقبـــة C.Fومـــن الجيـــد أن يمتلكهـــا وهكـــذا ســـتكون وســـيلة مفيــدة  ةومتنوعــة
 المستمرة في استخدامه للطرق التي تعلمها لمعرفة إذا كان يطبقها بالشكل الصحيح.

 ومتعلمــًا بطيئــًا وقــد يحتــاج إلــى تمــرين مكّثــف ليــتقن مهــارة أ C.Fمــن المحتمــل أن يكــون 
وتوهيــع  ةل علــى الكفــاءة فــي المهــارةطريقــة مــا. ويحتــاج إلــى المراجعــة المســتمرة مــن أجــل الحصــو 

سـيكون مفيـدًا بالنسـبة لـه أكثـر مـن  ةعشر دقائق مرتين كل أسبوع ةالتدريب والمراجعة على فترات
وسـيكون هـذا التـدريب أكثـر فائـدة بالنسـبة لـه إذا تـّم مـع مجموعـة  ةالتدريب مرة واحدة في األسـبوع

يســـتطيع هـــؤالء الرفـــاق  ةل هـــذه األجـــواءمـــن أن يتـــدرب لوحـــده. ففـــي مثـــ مـــن الرفـــاق األكثـــر قـــدرة
اكتشاف أخطائه وتصحيحها عندما تحدث. ومن المحتمل أن يحصل على القليل مـن الفائـدة فقـط 

 عندما يعمل مع رفاق من نفس مستواه في القدرات واإلنجاه.

 .النمارج غيف الثابتة والمتطففة م  النتائج: 9البفوفيل 

نقطـة  25تكون فيها درجة العمـر المعياريـة مختلفـة بتتضمن هذه المجموعة النماذج التي 
وال تتكـرر  ةأكثـر ونقـاط أ 4وتختلـف معـايير سـتانين للعمـر ب ةأكثر بين بطاريتين على األقـل وأ

وهنـا   ة% مـن الطـالب تقريبـًا قـد يحصـلون علـى مثـل هـذه النتـائج2حيث أن  ةهذه النماذج كثيراً 
مرتفعتـان  و( نتيجتان فوق المعـدل أ1والمتطرفة للنتائج )ثالث أنواع من هذه النماذج غير الثابتة 

تسـاعية ومعـايير -قليلـة جـداً  وونتيجـة أقـل مـن المعـدل أ -9وأة8ة7ومعايير سـتانين للعمـر -جدًا 
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قليلتــين  ومرتفعــة جــدًا ونتيجتــين أقــل مــن المعــدل أ و( نتيجــة فــوق المعــدل أ2) .3أو 2و1للعمــر 
معـــايير الونتيجـــة مســـاوية للمعـــدل حيـــث تكـــون  ةمرتفعـــة جـــداً  و( نتيجـــة فـــوق المعـــدل أ3) ةجـــداً 

( يعـرض مثـال 19الجـدول )قليلـة جـدًا.  وونتيجـة أقـل مـن المعـدل أ ة6وأ ة5و 4للعمـر  التساعية
 (: S.Lلبروفيل الطالب)

 (S.Lمثال لبفوفيل الطالب  (19 الجدول 

S.L#1 المستوى  8الص   عشفة سنوات وشهف أنثE 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام األسئلة المجاب عليها% 

 SAS PR S PR S   البطافية
 2 9 2 5 56 38 399 اللفظية
 8 95 8 93 323 55 399 الكمية

 2 5 2 4 52 34 95 غيف اللفظية 
 4 28 4 23 88   النتيجة المفكبة

 

% األوائـل علـى مجموعتهـا العمريـة 10ضمن ال في البطارية الكمية يصنفها S.Lإن أداء 
 غيـر اللفظيـة و اللفظيـة% األوائل علـى مجموعتهـا الصـفية. لكـن أداؤهـا فـي البطـاريتين 4ومن ال

لدرجــة العمــر  88فــي مجموعتهــا الصــفية والعمريــة. ونتيجتهــا المركبــة هــي  10يصــنفها مــن آخــر 
وهـــذا يصــنفها فـــي الربـــع  Sفــي معـــايير ســتانين 4و ةPRفـــي الفئــة المئويـــة 23و ةSASالمعياريــة

 ةإن النتيجــة المركبــة لــديها أقــل مــن نتــائج البطاريــة الكميــة بكثيــر ةاألخيــر فــي مجموعتهــا العمريــة
ــذل  لــن تعطينــا نتيجتهــا المركبــة  ةبكثيــر غيــر اللفظيــة و اللفظيــةوأعلــى مــن نتــائج البطــاريتين  ول

وبالنسـبة لطـالب هـذه النمـاذج مثـل  ةيـة فقـد تكـون مضـللةتقييمًا مفيدًا ودقيقًا عـن مصـادرها المعرف
S.L ويجـــب عــدم االعتمـــاد علـــى النتيجـــة  ةيمكــن التركيـــه علـــى نتـــائج البطاريــات بشـــكل منفصـــل

 المركبة التخاذ القرارات التعليمية.

فــي البطاريــة الكميــة يشــير إلــى أنهــا تمتلــ  كميــة كبيــرة ومنظمــة مــن المعرفــة S.L إن أداء
وبعــض هــؤالء الطــالب قــد يــأتون مــن  ةت تفكيــر مجــرد فــوق المعــدل بالنســبة لعمرهــاالكميــة ومهــارا

غيــر  وأ اللفظيــةوغيــر مهــتم بالنشــاطات  ةمنــاهل فيهــا أحــد الوالــدين أوكالهمــا مهتمــًا بالرياضــيات
لكنهـا تحتـاج  ةقد تكون واحدة مـن أولئـ  الطـالب S.Lوتقول إحدى وجهات النظر أن  ةالرياضية
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ومــن غيــر المحتمــل أن  ةرفــة األســباب المحتملــة لالختالفــات المتطرفــة فــي أدائهــاإلــى المراقبــة لمع
البطاريـة مشاكل التعامـل مـع اللزـة هـي السـبب فـي أدائهـا الضـعيف فـي  وتكون مشكالت القراءة أ

وهـــذه البطاريـــة ال تتطلـــب  ةبـــنفس الضـــعف غيـــر اللفظيـــةالبطاريـــة وذلـــ  ألن أدائهـــا فـــي  اللفظيـــة
ــــراءة أ ــــر الثابــــت  ةاللزــــة والق ــــي ألدائهــــا غي ــــر المحتمــــل أيضــــًا أن يكــــون الشــــرح المنطق ومــــن غي

ضــعف الكفــاءة فــي اللزــة اإلنكليهيــة وذلــ  لــنفس الســبب الســابق. والســبب األكثــر  ووالمتطــرف هــ
أنهــا غيــر مهتمــة بمهــام االختبــار األخــرى وال تريــد أن تبــذل أي جهــد مطلــوب إلنجــاه  واحتمــااًل هــ

والكميـة يمكـن أن يسـاعدنا فـي  اللفظيـةهذه المهام. والمراقبة الحذرة ألدائهـا فـي الصـف فـي المـواد 
وقــد يهودنــا بمعلومــات تمكننــا مــن إجــراء  ةالتعــرف علــى األســباب المحتملــة ألدائهــا فــي االختبــار

 ت المناسبة التي يمكن أن تساعدها.التدخال

وعليهــا أن  ةفــي الصـف S.Lيجـب تقويـة وتزذيــة مهـارات التفكيــر الكمـي فـوق المعــدل عنـد 
 ةتكــون ناجحـــة عنــد العمـــل فـــي المــواد والمســـائل الرياضـــية الصــعبة أكثـــر مـــن رفاقهــا فـــي الصـــف

إلـى  S.Lتحتـاج  ةيـةاللفظوفـي مـواد الـتعلم  ةويجب أن تحصل على الفرصة المناسبة للقيـام بـذل 
كمالهــا  المراقبــة واإلرشــاد للتأكــد مــن أنهــا تمضــي الوقــت الكــافي لمعرفــة المهمــة بشــكل صــحيح وا 

لــى  اللفظيــةبنجــاح. فهــي قــد تحتــاج إلــى التــدريس المباشــر لطــرق التعلــيم مــن أجــل مهــام الــتعلم  وا 
نجــاهاتهم  يـةاللفظالعمـل فـي مجموعــات صـزيرة مــن الطـالب الــذين هـم فـوق المعــدل فـي القــدرات  وا 

واالحتمــال قليــل بــأن تســتفيد مــن العمــل فــي مجموعــات كبيــرة  ةاللفظيــةفــوق المعــدل فــي المجــاالت 
ألنهـــا قـــد تتجنــــب المشـــاركة الفعالــــة فـــي هـــذه المجموعــــات. والطـــالب ذوي النمــــاذج غيـــر الثابتــــة 

كل فعال وهكذا من المحتمل أن تتعلم بش ةيحبون عادة العمل على الحاسوب S.Lوالمتطرفة مثل 
( 20الجـدول ) .اللفظيـةعند اسـتخدام بـرامج حاسـوبية مصـممة جيـدًا مـن أجـل بعـض أنـواع الـتعلم 

 (: M.Cيعرض مثال لبروفيل الطالب)

 (M.Cمثال لبفوفيل الطالب  (17 الجدول 

M.C #2  المستوى  3الص   ثما  سنوات وسبعة أشهف أنثA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام عليها% األسئلة المجاب 

 SAS PR S PR S   البطافية
 9 98 9 98 333 63 399 اللفظية
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M.C #2  المستوى  3الص   ثما  سنوات وسبعة أشهف أنثA 
 دفجات الص  دفجات العمف النتيجة الخام عليها% األسئلة المجاب 
 3 35 4 23 88 23 98 الكمية

 3 3 3 3 63 *8 399 غيف اللفظية 
 4 32 4 35 94   النتيجة المفكبة

 

 علــى نتــائج أعلــى بكثيــر مــن نتــائج البطاريــة الكميــة و البطاريــة اللفظيــةفــي  M.Cحصــلت
إن أدائهـــا فـــي  ةغيـــر اللفظيـــةالبطاريـــة ونتـــائج البطاريـــة الكميـــة أعلـــى مـــن نتـــائج  ةغيـــر اللفظيـــة

والنتيجة الخام في تل  البطاريـة مصـحوبة بعالمـة النجمـة  ةكان ضعيفًا جداً  غير اللفظيةالبطارية 
يعنـي أنهـا حصـلت علـى إحـدى النتـائج بتحديـد اإلجابـات  ممـا ةمما يدل علـى وجـود نتيجـة صـدفة

مرتفعـة  وعشوائيًا على ورقة اإلجابـة. وهـذا النـوع مـن النمـاذج الـذي يتضـمن نتيجـة فـوق المعـدل أ
 وقليلـــة جـــدًا فـــي البطاريـــات الـــثالث هـــ وجـــدًا ونتيجـــة مســـاوية للمعـــدل ونتيجـــة أقـــل مـــن المعـــدل أ

وبعض الطالب قد يحصلون على النتيجة المرتفعة  ةحدوثاً النموذج غير الثابت والمتطرف األكثر 
 . البطارية اللفظيةبداًل من  غير اللفظيةالبطارية  وجدًا في البطارية الكمية أ

في الفئـة المئويـة  35-في درجة العمر المعيارية 94هي  M.Cالنتيجة المركبة للعمر عند 
س جيدًا عن قدراتها المعرفية ألنها تدل وهي تعطي وصفًا لي -في معيار ستانين للعمر 4 -للعمر

وهـــي ليســـت كـــذل . فمصـــادر تفكيرهـــا  ةعلـــى أن مصـــادرها المعرفيـــة مســـاوية للمعـــدل فـــي الـــتعلم
فقد تكـون طليقـة شـفويًا جـدًا  ةالشفوي أعلى من المعدل وهذا ما يجب التركيه عليه عند التعليمات

وقـد تكـون  ةالنماذج الثابتـة لنتـائج المعـدل ولديها معرفة شفوية وألفاظ فائقة أكثر من الطالب ذوي
M.C  اللفظيـــةمقتـــدرة جـــدًا فـــي القـــراءة وقـــد يكـــون هنـــا  فـــرق كبيـــر بـــين إنجاهاتهـــا فـــي المجـــاالت 

وبالنســـبة للطـــالب ذوي  ةوالرياضـــية وبـــين إنجـــاهات الطـــالب ذوي النمـــاذج الثابتـــة لنتـــائج المعـــدل
أن يتجاهل المعلمون النتيجة المركبة وأن يركهوا ينصح المؤلفون ب ةالنماذج غير الثابتة والمتطرفة

على نتائج البطاريات الثالث بشكل منفصل مما يوفر لنا معلومات ضرورية مـن أجـل فهـم أدائهـم 
 األكاديمي.
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قـد يـأتون مـن منـاهل حيـث المسـتوى الثقـافي  M.Cوالطالب الـذين لـديهم نمـاذج نتـائج مثـل 
الخلفيــة الثقافيــة يكونــوا قــادرين علــى تطــوير ألفـــاظ والطــالب مــن مثــل هــذه  ةلألهــل فــوق المعــدل

ومـن  ةوطالقة لزوية أعلى من المعدل ولكنهم قد يكونوا ضعفاء في مهـارات التفكيـر المجـرد العـام
ويجــب مراقبــة  ةالو مــن هــذا النــوع أ M.Cالمســتحيل أن تعــرف مــن نتــائج االختبــار فقــط إذا كانــت 

فــإذا كانـت تعـاني مـن صـعوبة فــي  ةتهـا فـي القـراءةوالتأكــد مـن مهارا ةأدائهـا فـي الصـف عـن كثـب
ومعرفـــة الفكـــرة  ةالتنبـــؤ ومثـــل التلخـــيص واالســـتنتاج أ ةمهـــارات اســـتيعاب القـــراءة عاليـــة المســـتوى

األساسية عندما ال تكون واضحة فمن المحتمل جدًا أن تكون مهارات التفكير المجرد العام عندها 
وأحيانــًا يكــون الطــالب ذوي هــذه النمــاذج غيــر  ةعاليــةال اللفظيــةليســت قويــة كمــا تفتــرض نتيجتهــا 

ــالمواد غيــر  وال يرغبــون فــي بــذل الجهــد إلنجــاه هــذا النــوع مــن المهــام.  اللفظيــةمهتمــين بالعمــل ب
علــى أنهــا إمــا بــذلت جهــدًا قلــياًل جــدًا ل جابــة علــى  غيــر اللفظيــةالبطاريــة فــي  M.Cويــدلنا أداء 

بشــكل فعـال مــن أجـل حــل  اللفظيـةأنهـا غيــر مرنـة كفايــة السـتخدام مهاراتهــا  وأسـئلة هـذا اختبــار أ
فـإذا أمضـت أقـل وقـت ممكـن فـي هـذه المهـام  ةراقب طريقة عملهـا فـي المـواد الكميـة ةهذه األسئلة

أمـا إذا بـذلت جهـدًا  ةعندئذ سـتحتاج هـذه األنـواع مـن السـلو  إلـى المراقبـة ةوفكرت فيها قلياًل فقط
عندئــذ ســتحتاج إلــى المســاعدة مــن أجــل اســتخدام مهاراتهــا  ةفــي القيــام بتلــ  المهــامحقــًا ولــم تــنجح 

فـــي الرياضـــيات قليلـــة  M.Cوقـــد تكـــون طـــرق  ةبشـــكل فعـــال أكثـــر فـــي مهـــام الرياضـــيات اللفظيـــة
 الفعالية من أجل التعلم ويجب تقديم المساعدة لها من أجل تطوير طرق فعالة أكثر.

 .كاديمياً ل  الطالب الموهوبي  أعالتعف  

أسست عدة مدارس برامج أكاديمية خاصـة لتـؤمن أجـواء تعليميـة مـن التنـافس بـين الطـالب 
وبمـــا أن كـــل مـــن األهـــالي  ةالمتفـــوقين بالنســـبة لعمـــرهم فـــي الـــتعلم وفـــي حـــل المســـائل واإلنجـــاهات

فــإن عــدد الطــالب المتقــدمين  ةعلــى هــذه البــرامج كمنهلــة مرغوبــة االطــالعوالطــالب يرغبــون فــي 
إن المدارس التـي لـديها هـذا النـوع مـن البـرامج يجـب أن  ةولذل  ةة أكبر من العدد المسموح بهعاد

كما يجب أن تحدد المسـتويات التـي  ةتضع مجموعة من المعايير العامة من أجل اختيار الطالب
 يجب تحقيقها ليكون الطالب مؤهاًل للحصول على الموافقة.

 والمبــدأ األول هــ ةمــا بــين خبــراء تعلــيم الموهــوبينوهنــا  فقــط مبــدأين لالختيــار متفــق عليه
 لـهوم اســتخدام أكثـر الطــرق الموثوقـة والمتــوافرة ووالمبــدأ اخخـر هــ ةلـهوم تطبيـق المعــايير المتعـددة
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علـى  ةوال يوجد توافـق عـالمي علـى أنـواع معـايير االختيـار ةمن أجل جمع البيانات في كل معيار
( مســـتويات اســـتثنائية فـــي 1يتفـــق معظـــم الخبـــراء علـــى ضـــرورة وجـــود ثـــالث معـــايير ) ةأيـــة حـــال

( مســاهمات 3( مســتويات عاليــة مــن اإلنجــاهات.)2العامــة بالنســبة لرفــاق العمــر.) مهــارات المعرفــة
شخصــية خاصــة يظهرهــا البحــث مــن أجــل التمييــه بــين الطــالب الموهــوبين أكاديميــًا وبــين األفــراد 

ـــراء أيضـــًا علـــى ضـــرورة اســـتخدام اختبـــارات التقـــدم غيـــر الموهـــوبين أكا ديميـــًا. ويتفـــق معظـــم الخب
وهنـا  اتفـاق بـين األقليـة السـتخدام تصـنيف  ةالمعرفي العام واإلنجاه وتصنيف المعلم في الصف

 تصنيف الرفاق. وأ ةتصنيف الطالب لنفسه وأ ةاألهل

اختيـارهم كموهـوبين أكاديميـًا يجـب ويتفق خبراء تعليم الموهوبين على أن الطالب الذين تـم 
 ةوعلى أية حال ةوفي اإلنجاهات ةوفي حل المسائل ةأن يكونوا متميهين بالنسبة لعمرهم في التعلم

ال يوافــق الخبــراء علــى تســميتهم "االســتثنائيين". فقــد تعنــي للــبعض الطــالب الــذين يحتلــون المرتبــة 
% األوائــل. وبمــا 10ر الطــالب ضـمن الاألولـى فــي مجمــوعتهم العمريـة. وقــد تعنــي للـبعض اخخــ

 أنه لم يتم االتفاق على تعريف " االستثنائيين" على المدارس أن تعرفه بنفسها. 

 .الموهوبي  لنتائج النمارج الثابتة:  10البفوفيل

والفئـــات  SASيجــب علــى المــدارس اتخـــاذ القــرار باالعتمــاد علــى درجـــات العمــر المعياريــة
ت ســتخدم لتقــرر صــالحية البــرامج الموهوبــة. والقضــايا التــي تنشــأ عــن والتــي  APRالمئويــة العمريــة

ح باستخدام طالب ذوي نماذج ثابتة مبين فـي الجـدول  وكما ه وضع هذه المعايير يمكن أن تدوضَّ
 وفي دراسات الحالة التي تليه: (21)

 لنتائج الموهوبي  النمارج الثابتة (11 الجدول 

 B.H D.M S.C T.S B.T 
 SAS APR S SAS APR S SAS APR S SAS APR S SAS APR S البطافية
 5 83 335 5 84 336 8 93 323 9 98 332 9 99 359 شفوية
 5 85 338 8 92 323 8 94 325 9 96 328 9 99 346 كمية

 5 88 339 8 95 325 8 95 325 9 95 339 9 99 345 الشفوية
النتيجة 
 5 88 339 8 93 324 8 95 325 9 98 333 9 99 359 المفكبة
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نتائجهــا فــي األقســام الــثالث أعلــى مــن  ةمتطــورة بشــكل اســتثنائي معرفيــةقــدرات  B.H لــدى
ومــن الممكــن جــدًا أن تمتلــ  كــل صــفات المــتعلم االســتثنائي  ةالمعــدل بالنســبة لمجموعتهــا العمريــة

متطـورة جـدًا لكنـه لـيس اسـتثنائيًا  معرفيـةأيضـًا لديـه قـدرات  D.Mو ةوهي مؤهلة لبرامج الموهوبين
 ةأيضًا من المحتمل أن يكون لديه كل صفات المتعلم االستثنائي وفي الصـف d.m. وB.Hمثل 

علــى أيــة  ةفــي مهــام الــتعلم الصــعبة والمعقــدة B.Hسـيكون هنــا  اخــتالف واضــح بــين أدائــه وأداء 
ذا كانــــت النتيجــــة المشــــروطة )الواجــــب تحقيقهــــا(  ةأيضــــًا مؤهــــل لبــــرامج الموهــــوبين D.Mحــــال  وا 

لبـرامج الموهـوبين  B.Hستكون لديـه نتيجتـين فـوق المعـدل وسـيكون مـؤهاًل مـع  132للتأهيل هي 
 ولكن لن يتأهل أي من الطالب الباقين.

ــــد  ــــدرة عن ــــائج الق ــــائج  T.Sو S.Cإن نت ــــل نت ــــارهة مث ــــيس ب  S.C. كالهمــــا B.Hو D.Mل
 ةوائل في مجموعتهم العمريـة وكالهمـا قـد تكـون إنجاهاتـه فـوق المعـدل% األ10من بين ال T.Sو

. المعرفــةوأداؤهـم فــي البــرامج الخاصـة للموهــوبين األكــاديميين سـيعتمد علــى متطلبــات البـرامج مــن 
ى أيــة لــوع D.M.و B.Hوكالهمــا قــد يحتاجــان إلــى اإلرشــاد والمراقبــة فــي هــذه البــرامج أكثــر مــن 

ذا تــم تحديــد الدرجــة المشــروطة  ةمــن التمــرين فــي مثــل هــذه البــرامج حــال كالهمــا ســيجني الفائــدة وا 
 ليس مؤهاًل. B.Tمؤهلين أما  T.Sو S.Cو  MةDوB.H هذا يعني أن  124للتأهيل ب 

فقـد تكـون إنجاهاتـه فــوق  ةفـوق المعـدل ولكنــه لـيس متعلمـًا أكاديميـًا اســتثنائياً  B.Tإن نتـائج 
المعدل في الصف ولكنه قد يواجه صعوبات في مهام التعلم والمسائل التي تتطلـب نقـل واسـتخدام 

فقــد يكــون ضـــعيفًا فــي كــل الصــفات المعرفيـــة  ةالتفكيـــر االنتقــادي والتعمــيم أ والخبــرات الســابقة أ
 ةبــاهر لبــرامج الموهــوبين مســتقبل ولــيس مرشــحًا ذ B.Tةللمتعلمــين االســتثنائيين. وعلــى أيــة حــال

وهيـادة التنـوع  ةفي مثل هذه البرامج سيهيد مـن تنـوع الطـالب فـي البرنـامج B.Tووجود طالبًا مثل 
ســيهيد مــن صــعوبة تنظــيم البرنــامج ولــذل  يؤّمنــون المنافســة المطلوبــة للطــالب القــادرين جــدًا مثــل 

B.H وD.M وفي نفس الوقت يؤًمنون الدعم للطالب أمثال .B.T لذين يحتاجون أن ينجحوا.وا 

لـــديهما الحاجـــة الكبـــرى لبـــرامج  D.Mو B.H  الطالبـــان ةفـــي األمثلـــة الخمســـة الســـابقة
ومن الصعب جدًا تحقيق حاجـات كـل الطـالب القـادرين واالسـتثنائيين فـي  ةالموهوبين األكاديميين

 T.Sو S.Cكمـا أن  ةهنا B.Tالطالب ولكن من الممكن نسبيًا أن تلبي حاجة ةالصف النموذجي
ولـيس واضـحًا تمامـًا إذا  ةيحتاجون أيضًا لفرصة العمل بهمن أسرع بمواد مجهدة وتتطلـب التحـدي
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فهـــذا يعتمـــد علـــى المجـــال الواســـع  ةكـــان مـــن الممكـــن تلبيـــة حـــاجتهم هـــذه فـــي الصـــف النمـــوذجي
فـإذا كـان مسـتوى المعـدل  ةلمستوى معدل القدرات المعرفية بالنسبة إلى تعداد الطالب في المدرسة

كــافي فــي الصــفوف  وعندئــذ قــد تلبــى حاجــاتهم علــى نحــ ة115أو 110لقــدرات المعرفيــة حــوالي ل
ـــةلالنظاميـــة. أمـــا إذا كـــان مســـتوى المعـــدل  ـــن تلبـــى  ة100أو 90حـــوالي  لقـــدرات المعرفي عندئـــذ ل

 وأعلـى أ ةلقـدرات المعرفيـلحيـث يكـون مسـتوى المعـدل  ةكـافي. وفـي المـدارس وحاجاتهم على نح
قد نستخدم الفئات المئوية المحلية لتحديد نتائج اختبـار القـدرات المعرفيـة  ةأقل من المعدل الوطني

 الكندي التي تؤهل الطالب لبرامج الموهوبين.

 .الموهوبي  لنتائج النمارج غيف الثابتة: 11البفوفيل

ابتة للنتائج فـي نسبة مئوية هامة من الطالب في كل األعمار يحصلون على نماذج غير ث
فـي و اختبار القدرات المعرفية الكندي. وعندما تكون نتائج هؤالء الطالب مرتفعة جـدًا فـي بطاريـة أ

وقد  .90بطاريتين من الممكن أن تكون النتائج المركبة مرتفعة أيضًا وهذا يعني النسبة المئوية ال
ضـــروري إلنجـــاهات  معرفـــي تكــون النتيجـــة المركبـــة مضـــللة ألنهـــا أحيانـــًا تخفـــي ضـــعفًا فـــي مجـــال

وعنــد اختيــار الطــالب للبــرامج األكاديميــة الموهوبــة يجــب التأكيــد علــى  ةأكاديميــة عاليــة المســتوى
ـــتعلم عاليـــة المســـتوى.  ةمهـــارات التفكيـــر المجـــرد الشـــفوي والكمـــي ألنهـــا أساســـية فـــي كـــل مهـــام ال

موّضــحة فــي دراســة  والمشــكالت التــي تنــتج مــن اســتخدام النتيجــة المركبــة بالنســبة لهــؤالء الطــالب
الحاالت األربعة التاليـة. دراسـات الحالـة هـذه تمثـل النمـاذج غيـر الثابتـة والتـي تحـدث تكـرارًا حيـث 

 تكون كل النتائج فوق المعدل. 

 .غيف الثابتةيستخدم معاييف العمف ليوضح نمارج النتائج ( 11 الجدول 

 C.H J.S R.R P.M 
 SAS APR S SAS APR S SAS APR S SAS APR S البطافية
 5 85 338 9 99 348 5 88 339 9 99 349 شفوية
 5 84 336 5 59 333 9 98 332 9 98 333 كمية

 9 99 343 5 86 335 9 95 339 5 83 334 الشفوية
 9 96 328 9 95 329 9 95 329 9 98 332 النتيجة المفكبة
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لــيس لــديهم احتمــاالت متســاوية فــي  ةمــع أن الطــالب األربعــة لــديهم نتــائج مركبــة متشــابهة
مــن بــين  ةمــن اإلنجــاهات فــي برنــامج للموهــوبين األكــاديميين الحصــول علــى مســتويات عاليــة جــداً 

ولديـه احتمـال كبيـر فـي  اللفظيـةلديه نتائج عالية جدًا في البطاريـة الكميـة و  C.Hالطالب األربعة 
لديـه نتـائج  P.Mالحصول على إنجاهات عالية المستوى وأن يكون ناجحًا في برنـامج الموهـوبين. 

تمال األقل من بـين ولديه االح ةوالكمية اللفظيةفوق المعدل لكنها ليست مرتفعة جدًا في المهارات 
المرشـح  ووهـ ةالطالب األربعة في الحصول على إنجاهات عالية المستوى فـي أي مجـال أكـاديمي

 مستقبل باهر في برامج الموهوبين. والذي لديه االحتمال األقل بأن يكون ذ

لكن لديهم القوى  في إنجاهاتهم C.Hبارهين مثل  J.Sو R.R ومن غير المحتمل أن يكون
 اللفظيـةمهارات تفكير كمية متقدمة جـدًا ولكـن مهـارات التفكيـر  J.S. لدى P.Mلدى التي ليست 

متقـدم جـدًا فـي مهـارات التفكيـر  R.Rأضعف بكثير مما قد يشكل عائقـًا فـي برنـامج الموهـوبين. و
إال أن مهارات التفكير الكمي أضعف بكثير وهذا أيضًا يمكن أن يشـكل عائقـًا فـي برنـامج  اللفظية
تؤدي إلى التساؤل عن  غير اللفظيةالبطارية في  R.Rن. والنتيجة المنخفضة نسبيًا عند الموهوبي

مـن  R.Rإلنجـاه المهـام الجديـدة. ومـع أن  المتقدمـة اللفظيـةفعاليته فـي اسـتخدام مهـارات التفكيـر 
في برنامج الموهوبين إال أن كالهما لديه نفس إمكانية  J.Sالمحتمل أن ي الحظ بشكل أفضل من 

 النجاح في هذا البرنامج.

حيــث يمكــن أن تكــون النتيجــة المركبــة مضــللة  وهنــا  مثــال آخــر عــن النتــائج غيــر الثابتــة
 :(23)الجدول  مبينة في

 ةمثال آخف ع  النتائج غيف الثابت (13 الجدول 

 A.K 
 SAS APR S البطافية
 6 55 333 شفوية
 9 99 338 كمية

 9 99 343 الشفوية
 9 99 335 النتيجة المفكبة
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 D.Mوهـــي أعلـــى بقليـــل مـــن النتـــائج المركبـــة عنـــد  ةعاليـــة جـــداً A.Kالنتيجـــة المركبـــة عنـــد 
بــاهر مســتقبل  ومرشــحًا ذ A.Kوالــذي لديــه نمــوذج ثابــت مــن النتــائج العاليــة جــدًا. ولكــن ال يعتبــر 

وقـد يعـاني مـن صـعوبة  ةفي برامج الموهوبين وذل  بسبب مهارات التفكير الشفوي الضعيفة نسبياً 
 كبيرة جدًا في معظم برامج الموهوبين.

وألن النتيجة المركبة للطالب ذوي النماذج غيـر الثابتـة للنتـائج يمكـن أن تكـون مضـللة وقـد 
ينصــح المؤلفــون بشــدة علــى  ةالموهــوبينغيــر مناســب للطــالب مــن أجــل بــرامج  تــؤدي إلــى اختيــار

ن لــم يــتم االعتمــاد علــى النتيجــة المركبــة بالنســبة لهــؤالء  ةعــدم اســتخدامها مــن أجــل هــذا الهــدف وا 
ألي طالــــب آخــــر مــــن أجــــل االختيــــار لبــــرامج  إال أنــــه يتوجــــب االعتمــــاد عليهــــا بالنســــبة الطــــالب

 الموهوبين.

 :في اختباف القدفات المعففية الكند) بعع النقاط الواجب تركفها عند تأويل النتائج
ـــة وأن جميعهـــا قـــد تحتـــوي أخطـــاء قياســـية -3 ـــذكر أن كـــل النتـــائج تقديري حـــاول أن تفكـــر  ةت

بمجموعــة النتــائج التــي تمثــل سلســلة مــن األداء أكثــر مــن النتــائج التــي تمثــل نقطــة عدديــة 
 محددة في معيار النتائج.

فـإذا  ةلنتـائج الخـام فيهـا عالمـة النجمـةتأكد مـن نتـائج كـل طالـب لتقـرر إذا كانـت إحـدى ا -2
 حدث هذا عّرفها بأنها نتيجة صدفة )حظ(.

كـن حـذرًا فـي تأويـل  ةأكثـر وتأكد إذا حـذف الطـالب عـدد كبيـر مـن األسـئلة فـي بطاريـة أ -3
 واستخدام هذه النتائج لهؤالء الطالب.

أن تحقـــق ويجـــب  ةغيـــر ثابـــت وتعـــرف علـــى نمـــوذج نتـــائج الطـــالب لتقـــرر إذا كـــان ثابتـــًا أ
 وما فوق في درجات العمر المعيارية. 10االختالفات من -.العتبارها غير ثابتة النتائج معيارين

 أكثر في معايير ستانين. وأ 2االختالفات ب  -
تعّرف على مستوى معيار النتيجة  ةوبالنسبة للطالب الذين لديهم نموذج ثابت من النتائج -4

 ذ قرارات تعليمية للطالب.المركبة واستخدام هذا المعيار في اتخا
اســـتخدم المجـــاالت ذات  ةوبالنســـبة للطـــالب الـــذين لـــديهم نمـــوذج غيـــر ثابـــت مـــن النتـــائج -5

ويجب أن تأخذ بعين االعتبـار  ةالنتائج األعلى واألدنى للتعرف على نقاط الضعف والقوة
 المجاالت األقوى واألضعف عند الطالب عند اتخاذ قرارات تعليمية.
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ين لديهم نموذج غير ثابت متطرف من النتائج وهذا يعني الطالب الذين تابع الطالب الذ -6
أكثـــر فـــي درجـــات  ونقطـــة أ 25أكثـــر لمعـــايير ســـتانين و ولـــديهم اختالفـــات بـــأربع نقـــاط أ

حــــاول أن تكتشــــف األســــباب الممكنــــة وراء هــــذه النمــــاذج غيــــر الثابتــــة  ةالعمــــر المعياريــــة
 والمتطرفة من النتائج.

أكثر من  وأ 2لعمر عند الطالب. فإذا كان هنا  اختالفات هامة )قارن معايير الصف وا -5
 استخدم الدرجات الصفية التخاذ القرارات التعليمية. معايير ستانين للعمر والصف(

تـــذكر أن نتـــائج االختبـــار تصـــف القـــدرات المعرفيـــة عنـــد الطالـــب عنـــد نقطـــة معينـــة مـــن  -8
تتزيــر النتــائج عبــر الــهمن ولــذل  ر الــهمن وكــذل  يمكــن أن بــويتزيــر الطــالب ع ةالتطــور

 يجب أن تتجنب أية تنبؤات بعيدة المدى بخصوص الطالب.

ـــتعلم -9 لكـــنهم يحتـــاجون أنـــواع وكميـــات مختلفـــة مـــن  ةتـــذكر أن كـــل الطـــالب يســـتطيعون ال
 المساعدة للقيام بذل .



 

 الخامسالفصل 

 إجراءات الدراسة الميدانية
 

 

 مقدمة

 الً: الدراسة االستطالعية األولىأو

 يكومترية لرائز القدرات المعرفيةثانياً : الدراسة الس

 دراسة األساسية وإجراءات التعييرال: ثالثاً 
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 الفصل الخامس
 إجفاءات الدفاسة الميدانية

 مقدمة:

الميدانيــــــة للرائــــــه ابتــــــداًء مــــــن الدراســــــة خصـــــص الفصــــــل الحــــــالي للحــــــديث عــــــن الدراســـــة 
االستطالعية مرورًا بدراسة الصدق والثبات وانتهـاًء بالدراسـة الميدانيـة األساسـية التـي نتجـت عنهـا 

 المعايير والصورة المعدلة للرائه.

 أواًل: الدفاسة االستطالعية األول :

 تهدف الدراسة االستطالعية إلى :

 ثقافة كندية لتناسب البيئة السورية.تعديل البنود التي تحمل طابع و  -3

 تعديل مفتاح التصحيح. -2

 تقصي الصعوبات التي قد تنشأ أثناء الروه حتى يتم ضبطها وتالفيها. -3

 وللوصول إلى هذه األهداف اتبعت اإلجراءات التالية:

 علـــى مختصـــين باللزـــة العربيـــةة وذلـــ  للتأكـــد مـــن  هاالبنـــود للزـــة العربيـــة وعرضـــ ةترجمـــ
 الذين تضمهم عينة البحث. الطالببساطة التعبير لتناسب سالمة اللزة و 

  ح كمت البنـود مـن قبـل عـدد مـن االختصاصـيين النفسـيين ممـن تتـوافر فـيهم شـروط إتقـان
اللزــة اإلنجليهيــة للتأكــد مــن ســالمة الترجمــة ومعرفــة فيمــا إذا كانــت التعــديالت فــي البنــود 

 مناسبة للبيئة السورية.

المعدلة بعد الترجمة والتعديل على عينـة اسـتطالعية أوليـة بلزـت وطبق الرائه بصورته 
 ة وتحمل خصائص العينة األساسية.وطالبةً  اً طالب( 200)
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 خصائص العينة االستطالعية وعدد أففادها:( 18 الجدول 

 العدد الكلي اإلناث الركوف الص 
10 36 32 68 
11 35 31 66 
12 37 29 66 
 200 92 108 كلي

 

وطبــق الرائــه بصــورة فرديــة لمعرفــة جوانــب الزمــوض وعــدم الوضــوح فــي كــل بنــد وتقصــي 
 البدائل المحتملة ومدى مالءمتهاة إضافة إلى معرفة الصعوبات التي قد تنشأ أثناء التطبيق.

وقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن إجراء عدد من التعديالت التي تناولت محتـوى البنـود 
 ضمن كل اختبار فرعية إضافة إلى مفتاح التصحيح. 

 تعديل البنود:( 1

محتواهـــا البيئـــة الســـورية وتحمـــل طـــابع  وعـــدلت البنـــود التـــي ال تناســـب فـــي طبيعتهـــا أ
كانـــت متــأثرة بالثقافـــة  وفيهـــا غموضــًا أ الطــالبالبنـــود التــي وجـــد  إضـــافًة إلــىوثقافــة كنديــةة 

 ........الكنديةة كأجهاء العملة ووحدات القياسة.

 ن آراء لجنة التحكيمة ونتائج الدراسة االستطالعية:م المقترحةلتعديالت لوفيما يلي عرض 

 G-Hالمستوى

 :البطافية اللفظية

 لشفو)ااالختباف الففعي األول: التصني  

 (H6 (( وفقمه في المستوى17البند  

 الفاوند   طعام مخمف   خل 

 )ر( شراب حلو  جعة هنجبيل )ذ(  )د( ليمون  )خ( بيتها  )ح( دراق

لـــم يســـتطع الطـــالب فهـــم معنـــى كلمتـــي الراونـــد وجعـــة الهنجبيـــل وتشـــابه طعمهمـــا مـــع طعـــم 
 الخلة لذل  اس تبدلت المفردات بأطعمة ذات طعم مشتر  :
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 ملح الليمو    ليمو    خل 

 )ر( عصير  كيوي )ذ(  )د( حصرم  )خ( بيتها  )ح( دراق

 االختباف الففعي الثاني: إكمال الجمل

 (H8 (( وفقمه في المستوى4البند فقم   

 بكلمة قارة أوربة أنتفكتيكا استبدلت كلمة قارة 

 (H5 (( وفقمه في المستوى9(البند فقم

 رئيســـــية فـــــإن القنـــــدس يصـــــنف وعنـــــدما يتعلـــــق األمـــــر بتعـــــديل المظهـــــر علـــــى نحـــــ 
 ............ بالنسبة للبشر من بين كل الكائنات الحية..بالمرتبة

 األطول -ه الثاني -د الثالث -ج األعلى -ب األخير -أ

لم يتعرف الطالب على كلمة قندسة ولذل  استبدلت بالزوريال باعتبارها أكثر ألفة وحضورًا 
 في ثقافتهم وأصبحت كما يلي:

  رئيسـية فـإن الزـوريال تصـنف بالمرتبـة ويتعلق األمر بـالمظهر علـى نحـعندما. .....
 بالنسبة للبشر من بين كل الكائنات الحية. 

 المواهية-هـ الثانية -د الثالثة -ج عالية -ب األخيرة -أ

 (H 0( وفقمه في المستوى11البند فقم  

 اج ويحدث شيء ما رائع. ....... اإلحر .تعلم الشعوذة يشبه القبلة األولى للشخصة فجأة

 يعود -هـ يتالشى -د يسيطر -ج ينبثق -ب يسود -أ

 ع ّدل البند ألن فكرته ال تتناسب مع قيم المجتمع السوري وأصبح كالتالي:

....... االرتبـا  .تعلم الشعوذة كثيرًا مـا يشـبه الزطـس فـي حـوض السـباحة ألول مـرةة فجـأة
 وتحدث أشياء رائعة. 

 يعود ليظهر -هـ يختفي -د يطزى -ج يظهر -ب يسود -أ
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 االختباف الففعي الثالث: القياس الشفو)

 لم تطرأ عليه أية تعديالت.

 البطافية الكمية :

ــم تطــرأ أيــة  أجريــت التعــديالت علــى االختبــار الفرعــي المســمى بالترابطــات الكميــة فقــطة ول
شـاراتة ولـيس للثقافـة أثـر تعديالت علـى االختبـارين الفـرعيين اخخـرين ألنهمـا عبـارة عـن أعـداد وا  

ـــد طالبنـــا عوضـــًا مـــن تلـــ   ـــم التعـــديل بالبـــدائل المســـتخدمة والمتعلمـــة عن ـــود. وقـــد ت فـــي هـــذه البن
  المستخدمة في البيئة الكندية.

 االختباف الففعي الفابع: العالقات الكمية

 (H  8في المستوىفقمه ( و 9البند فقم  

 دوالر 9.69ميلي لتر 259( كلفة الحليب حيث سعر 3) -3
 دوالر 2099كلفة الحليب حيث سعر اللتر (2)

 2أكثر من  3)أ(
 2أقل من  3)ب(
 2يساوي  3)ت( 

 

 وأصبح بعد التعديل

 ل.س 25( ثمن لترمن الحليب 3) -3
 ل.س 99 لتر من الحليب 4ثمن  (2)

 2أكبر من  3)أ(
 2أقل من  3)ب(
 2يساوي  3)ت( 

 

  (H  0( وفقمه في المستوى11البند فقم  

 دوالر يومياً  3999%فائدة على كل 6تضاف ( 3) -3
 دوالر شهرياً 3999% فائدة على كل 6( تضاف 2)

 2أكثر من  3)أ(
 2أقل من  3)ب(
 2يساوي  3)ت(
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 وأصبح بعد التعديل

 ل.س يومياً  3999%فائدة على كل6( تضاف 3) -3
 ل.س شهرياً 3999% فائدة على كل 6( تضاف 2)

 2أكبر من  3)أ(
 2أقل من  3)ب(
 2يساوي  3)ت(

 

 :غيف اللفظيةالبطافية 

ــم تطــرأ أيــة تعــديالت علــى االختبــارات الفرعيــة الــثالث  ألنهــا عبــارة عــن أشــكالة 9-8-7ل
 وليس للثقافة أثر في هذه البنود. 

 تعديل مفتاح التصحيح بسبب تعديل بعع البنود:( 1

تــم تعــديل مفتــاح التصــحيحة والســبب أن ترميــه الخيــارات فــي الصــورة األصــلية مــن الرائــه 
 ةA-B-C-D-Eيتزيــر مــن بنــد إلــى آخــر بالتنــاوبة مــثاًل رمــهت خيــارات البنــد األول بــالرموه: 

ة ثــم يعــاد ترميــه البنــد الثالــث برمــوه البنــد F-G-H-I-Jورمــهت خيــارات البنــد التــالي بــالرموه: 
تى نهاية الرائهة ولكن هذا األمـر ونتيجـة الدراسـة االسـتطالعية سـبب تشويشـًا لـدى األول وهكذا ح

 .ج –ث  -ت  –ب  -لذا تم اعتماد نوع واحد من الترميه لكل البنود وهو: أ  الطالب

 ر. –ذ  -د  –خ  -ح 

 :تقصي الصعوبات التي قد تنشأ أثناء الفون حت  يتم ضبطها وتالفيها( 3

يمـر بـه الـوطن مـن  كانت ما ةي واجهت الباحثة أثناء تطبيق الرائهمن أكثر الصعوبات الت
 إيجاد المدارس اخمنة والمداومة.ظروف قاسية حيث وجدت الباحثة صعوبة في 

كمــا أنــه كــان هنــا  صــعوبة فــي تطبيــق الرائــه فــي المــدارس العامــة حيــث أن الطــالب لــم 
والمتفـوقينة وقـد تـم تالفـي ذلـ  بتقـديم يخبروا هذا النوع من االختبـارات بعكـس الطـالب المتميـهين 

 المهيد من المعلومات التوضيحية عن الرائه وطبيعته. 



 سة الميدانيةإجراءات الدرا  الفصل الخامس
 

 
138 

 ثانيًا : الدفاسة السيكومتفية لفائن القدفات المعففية:

تمـــت الدراســـة الســـيكومترية للرائـــه بهـــدف التحقـــق مـــن صـــدقه وثباتـــه قبـــل اســـتخدامه فـــي  
ة عـــن الســـؤال األول مـــن أســـئلة البحـــث والمـــرتبط واإلجابـــ التطبيـــق األساســـي واســـتخراج المعـــاييرة

لذل  جرى تطبيقه على عينة  بالتحقق من مؤشرات صدق وثبات الصورة السورية المقترحة للرائهة
عشــوائية مــن طلبــة الصــف األول والثــاني والثالــث الثــانوي فــي مدينــة حمــص وســيتم عــرض أعــداد 

 دراسة كل منها.العينة الخاصة بكل شكل من أشكال الصدق والثبات لدى 

 دفاسة الصد  : -

 جرت دراسة الصدق بطرائق عدة :

 صدق المحكمين.  -3

 الصدق المحكي.  -2

 صدق المجموعات الطرفية. -3

 صد  المحكمي : -1

قامت الباحثة بعرض الرائه على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية فـي  
الســوريةة وتــم تعــديل البنــود التــي اتفقــوا علــى عــدم كليــة التربيــةة لمعرفــة مــدى مالءمــة بنــوده للبيئــة 

 مالءمتها. ووضوحها أ

 الصد  المحكي: -1

 جرى التحقق من الصدق المحكي للرائه بواسطة ارتباطه بالمحكات التالية : 

 .اختبار رافن 

 .اختبار أوتيس لينون للمستوى المتوسط 

 .اختبار القدرة العقلية العامة المستوى المتوسط 
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   فاف :مح 

ّيــر هــذا االختبــار مــن قبــل   إذ بلزــت معــامالت الصــدق المحكــي لــه  ةعهيــهة رحمــة الباحثــةع 
أما معامالت ثباته بطريقـة ألفـا كرونبـاخ كانـت 0.44كاتل اختبار ومع  0.37مل هل اختبار مع 

0.94 

طالبــًا  140واختبــار رافــن علــى عينــة مؤلفــة مــن  Ccatقامــت الباحثــة بتطبيــق اختبــار الـــ  -3
 وطالبة من طالب الصف األول والثاني والثالث الثانوي

 خصائص هرا العينة:( 15 الجدول 

 المجموع الثالث الثانو) الثاني الثانو) األول الثانو)
47 47 46 140 

 

 واختباف فاف : Ccatمعامالت االفتباط بي  دفجات الطالب عل  ( 16 الجدول 

 قدفات عام غيف اللفظيةالبطافية  الكمية البطافية البطافية اللفظية 
 0.441 0.473 0.371 0.137 قيمة االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.107 مستوى الداللة

 140 140 140 140 العدد

وهــذا دليــل أن  البطاريــة اللفظيــةعــدا 0.00إن معــامالت االرتباطــات كانــت دالــة عنــد مســتوى 
 بدرجة صدق عالية بداللة مح  رافن.يتصف الرائه 

 :اختباف أوتيس لينو  للمستوى المتوسط 

تم حساب الصدق والثبات لهذا االختبار من قبل الباحث وليم العباس والذي قام بتعييره في 
الجمهورية العربية السوريةة حيث تـم حسـاب الصـدق بطريقـة المجموعـات الطرفيـة وكـان دااًل عنـد 

 .0.01مستوى 

 كمــا تــم حســاب الثبــات بطريقتــي معامــل ألفــا والتجهئــة النصــفية حيــث بلــع معامــل الثبــات 
وتعتبر هذه النتائج مقبولة فـي دراسـة الصـدق  0.51وبطريقة التجهئة النصفية  0.74بطريقة ألفا 

 الثبات.و 
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واختبـار أوتـيس لينـون علـى عينـة مؤلفـة مـن  Ccatمن ثم قامت الباحثـة بتطبيـق اختبـار الــ
 الثالث الثانويو طالبًا وطالبة من طالب الصف األول والثاني  160

 خصائص هرا العينة:( 10 الجدول 

 المجموع الثالث الثانو) الثاني الثانو) األول الثانو)
59 50 51 160 

 

 واختباف أوتيس لينو : Ccatمعامالت االفتباط بي  دفجات الطالب عل  ( 14 الجدول 

البطافية
 

التصني  الشفو)
 

إكمال الجمل
 

س 
القيا

الشفو)
البطافية اللفظية 
العالقات الكمية 
سالسل األفقام 
بناء المعادالت 
البطافية الكمية 
تصني  األشكال 
س األشكال 

قيا
تحليل األشكال 
 

البطافية 
اللفظيةغيف 
عام قدفات 
 

بيرسون
 0.699
 0.656
 0.659
 0.796
 0.672
 0.691
 0.638
 0.838
 0.681
 0.658
 0.596
 0.823
 0.909
 

مستوى 
الداللة

 

0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 

القرار
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 0.01
 

 

وهـــذا دليـــل علـــى أن الرائـــه يتمتـــع بدرجـــة  0.01إن جميـــع االرتباطـــات دالـــة عنـــد مســـتوى 
 صدق عالية بداللة مح  أوتيس لينون.
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   سنة:17 -15مح  القدفة العقلية العامة للمستوى المتوسط ) 

أعد هـذا االختبـار فـاروق عبـد الفتـاح موسـىة ويتكـون هـذا االختبـار مـن تسـعين سـؤااًل يلـي 
بعـــد اختيـــار اإلجابـــة الصـــحيحة يضـــع  .هــــ –د  -جــــ  –ب  –كـــاًل منهـــا خمســـة اختيـــارات هـــي أ 

 المفحوص رمه هذه اإلجابة في المربع الذي يوجد على يسار رقم السؤال في ورقة اإلجابة

.(forum.iraqacad.org) 

وقــد تــم تعييــر هــذا االختبــار فــي البيئــة الســورية مــن قبــل الباحــث ولــيم العبــاس حيــث تمــت 
دراســة الصــدق والثبــات لهــذا االختبــارة وتــم حســاب الصــدق بطريقــة المجموعــات الطرفيــة وكانــت 

 .0.01وكانت دالة عند مستوى  33.32قيمة ت= 

 :واختباف القدفة العقلية العامة Ccatط بي  دفجات الطالب عل  معامالت االفتبا( 19 الجدول 

 قدفات عام غيف اللفظيةالبطافية  الكمية البطافية البطافية اللفظية
.319(**) .341(**) .473(**) .560(**) 
0.000 0.000 0.000 0.000 
184 184 184 184 

 

وهـــذا دليـــل علـــى أن الرائـــه يتمتـــع بدرجـــة  0.01إن جميـــع االرتباطـــات دالـــة عنـــد مســـتوى 
 صدق جيدة بداللة مح  القدرة العقلية العامة.

 صد  المجموعات الطففية: -3

تعتمد هذه الطريقة على المقارنـة بـين الفئـات المتطرفـة فـي االختبـار ذاتـهة حيـث أ خـذ الربـع 
الداللـة اإلحصـائية للفـرق األعلى من الدرجات المتحصلة وتمت مقارنته بالربع األدنىة ثم حسبت 

 بين متوسطي الفئتينة والجدول التالي يوضح ذل :
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 الداللة اإلحصائية للففو  بي  متوسطي الفئتي  العليا والدنيا عل  الدفجة الكلية:( 37 الجدول 

 االنحفا  المتوسط العدد الفبيع االختباف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 1.738 13.46 35 الرابع

6.451 68 0.000 
عند  دال

 2.589 10.06 35 األول 0.01

 إكمال الجمل
 1.514 8.94 35 الرابع

11.914 68 0.000 
عند  دال

 1.516 4.63 35 األول 0.01

 القياس الشفو)
 1.659 16.11 35 الرابع

15.488 68 0.000 
عند  دال

 3.944 4.91 35 األول 0.01

 البطافية اللفظية
 3.293 38.51 35 الرابع

22.825 68 0.000 
عند  دال

 3.632 19.60 35 األول 0.01

 العالقات الكمية
 1.033 23.86 35 الرابع

35.303 68 0.000 
عند  دال

 2.160 9.57 35 األول 0.01

 سالسل األفقام
 1.288 18.60 35 الرابع

35.057 68 0.000 
عند  دال

 2.100 4.00 35 األول 0.01

 المعادالت بناء
 1.641 13.31 35 الرابع

19.607 68 0.000 
عند  دال

 2.345 3.83 35 األول 0.01

 الكمية البطافية
 3.020 55.77 35 الرابع

عند  دال 0.000 68 42.444
 4.414 17.40 35 األول 0.01

 األشكال تصني 
 2.111 22.69 35 الرابع

عند  دال 0.000 68 37.126
 1.586 6.11 35 األول 0.01

 قياس األشكال
 1.483 22.51 35 الرابع

27.796 68 0.000 
عند  دال

 2.998 6.80 35 األول 0.01

 تحليل األشكال
 1.371 13.94 35 الرابع

27.798 68 0.000 
عند  دال

 1.738 3.54 35 األول 0.01

 غيف اللفظيةالبطافية 
 3.448 59.14 35 الرابع

50.301 68 0.000 
عند  دال

 3.649 16.46 35 األول 0.01

 قدفات عام
 6.968 153.43 35 الرابع

53.603 68 0.000 
عند  دال

 8.556 53.46 35 األول 0.01
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 0.00نالحــظ مــن الجــدول الســابق أن قيمــة ت كانــت دالــةة والقيمــة االحتماليــة لهــا كانــت 
وبالتــالي يمكـــن القــول بــأن صــدق االختبــار مرتفــع باســـتخدام  0.05وهــي دالــة ألنهــا أصــزر مــن 
 طريقة المجموعات الطرفية.

 دفاسة الثبات: -

 :ثالث طرقحسب ثبات الرائه ب

 الثبات باإلعادة. -3

 بالتجهئة النصفية.الثبات  -2

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ. -3

 الثبات باإلعادة: -1

لهـــم مواصـــفات أفـــراد العينـــة  طالبـــًا وطالبـــةً  167تـــم تطبيـــق الرائـــه علـــى عينـــة مؤلفـــة مـــن 
( خصــائص عينــة الثبـات باإلعــادة مــن حيــث الجــنس والعــددة 33األساسـية ويوضــح الجــدول رقــم )
من التطبيق األولة وحسب معامل االرتباط بين نتائج التطبيق  ثم أعيد تطبيق االختبار بعد شهر

 األول والثاني.

 عينة الثبات باإلعادة:( 31 الجدول 

 المجموع الثالث الثانو) الثاني الثانو) األول الثانو)
63 49 55 167 

 

 باإلعادة لكل م  االختبافات الففعية والبطافيات الثالث وللدفجة الكلية: الثباتمعامالت ( 31 الجدول 

 القفاف مستوى الداللة معامل االفتباط الثبات باإلعادة
 0.01دال عند  0.000 0.827 التصني  الشفو)
 0.01دال عند  0.000 0.814 إكمال الجمل

 0.01دال عند  0.000 0.819 القياس الشفو)
 0.01دال عند  0.000 0.920 اللفظية البطافية

 0.01دال عند  0.000 0.820 العالقات الكمية
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 القفاف مستوى الداللة معامل االفتباط الثبات باإلعادة
 0.01دال عند  0.000 0.826 سالسل األفقام
 0.01دال عند  0.000 0.807 بناء المعادالت
 0.01دال عند  0.000 0.926 البطافية الكمية
 0.01دال عند  0.000 0.814 تصني  األشكال
 0.01دال عند  0.000 0.823 قياس األشكال
 0.01دال عند  0.000 0.816 تحليل األشكال

 0.01دال عند  0.000 0.902 غيف اللفظيةالبطافية 
 0.01دال عند  0.000 0.690 عام قدفات

 

 0.926إلـى 0.690مـن  تراوحـتمعامالت الثبات باإلعـادة أن نالحظ من الجدول السابق 
باإلعــادة مرتفعــة ممــا يشــير إلــى تمتــع االختبــار بالثبــات المناســب  أن كافــة قــيم معــامالت الثبــاتو 

 األمر الذي يجعله صالحًا لالستخدام.

 :وألفا كفونباخ ثبات التجنئة النصفية -1

 :وألفا كفونباخ معامل الثبات بطفيقة التجنئة النصفية( 33 الجدول 

 ألفا كفونباخ الثبات
 بالتنصي 

 جوتما  سيبفما  بفاو 
 0.7789 0.7803 0.7834 التصني  الشفو)
 0.8643 0.8694 0.8508 إكمال الجمل

 0.8969 0.9097 0.8855 القياس الشفو)
 0.7919 0.8839 0.8877 العالقات الكمية
 0.8942 0.8943 0.9123 سالسل األفقام
 0.8894 0.8910 0.8453 بناء المعادالت
 0.8992 0.9057 0.9148 تصني  األشكال
 0.8837 0.8839 0.9154 قياس األشكال
 0.8557 0.8610 0.8859 تحليل األشكال
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وتراوحـــت معـــامالت  0.9154 إلـــى 0.7834 تراوحـــت معـــامالت ثبـــات ألفـــا كرونبـــاخ مـــن
 .0.9097 إلى 0.7803 الثبات بالتنصيف وفق معادلة سيبرمان براون من

 .0.8992 إلى 0.7789 بالتنصيف وفق معادلة جوتمان منوتراوحت معامالت الثبات 

الحــظ مــن الجــدول الســابق أن كافــة قــيم معــامالت الثبــات مرتفعــة ســواء بالنســبة إلــى ألفــا وي
بالنسبة إلى الثبـات بالتنصـيف ممـا يشـير إلـى تمتـع االختبـار بالثبـات المناسـب األمـر  وأ كرونباخ

 الذي يجعله صالحًا لالستخدام.

حـــظ ممـــا ســـبق أن الدراســـة الســـيكومترية تـــدل علـــى أن رائـــه القـــدرات المعرفيـــة نالنتيجرررة: 
بــدرجات صـدق وثبــات عاليــة ممـا يجعــل اســتخدامه ممكنـًا فــي البيئــة السـورية بعــد اشــتقاق  يتصـف

 المعايير الخاصة بهة وهذا يحقق اإلجابة عن الشرط الالهم للتعيير فيما يتعلق بالصدق والثبات.

جفاءات التعييف:الدفاسة األ -ثالثاً   ساسية وا 

بعــد إجـــراء التعــديالت التـــي انتهــت إليهـــا الدراســة االســـتطالعية والتحقــق مـــن صــدق الرائـــه 
وثباتهة تم الحصول علـى موافقـة مديريـة التربيـة بمحافظـة حمـص للسـماح بتطبيـق الرائـه بصـورته 

وممثلــة للمجتمــع المعدلــة علــى عينــة عشــوائية مــن طــالب الصــف األول والثــاني والثالــث الثــانوي 
عــداد صــورة ســورية للرائــه تتضــمن تعليمــات التطبيــقة  األصــلية وذلــ  إلجــراء الدراســة الميدانيــة وا 

 ومفاتيح التصحيح واستخراج المعايير.

 المجتمع األصلي للبحث: -أ

يتألف المجتمع اإلحصائي للبحـث مـن جميـع طـالب الصـف األول والثـاني والثالـث الثـانوي 
العام  ووه 2013-2012المتفوقين والعاديين بمحافظة حمص للعام الدراسي لمدارس المتميهين و 

 الذي طبق فيه البحث. 

 العدد الكلي ألففاد المجتمع األصلي:( 38 الجدول 

 المجموع عدد اإلناث عدد الركوف الص 
 32323 16710 15613 األول الثانو)
 28902 15169 13733 الثاني الثانو)
 23566 33335 39253 الثالث الثانو)
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وقــد تــم الحصــول علــى أعــداد المجتمــع األصــلي بــالرجوع إلــى إحصــائيات مديريــة التربيــة فــي  
 محافظة حمص.

 :عينة تعييف فائن القدفات المعففية -ب

عملية اختيار العينة من أهم خطوات التعيير لما تنطوي عليه مـن دقـة وخطـورةة ولهـذا  عدت
يلهم أن تكون العينة ممثلة تمامًا في خصائصها لخصائص المجتمع األصلي حتى نستطيع القيام 

قـدر اإلمكـان  ةالباحثـ ت(. وتجنبـًا للتحيـه حاولـ44ة ص 2011رحمـة ودرويـ ة )بعملية التعمـيم 
 ينة المسحوبة ممثلة للمجتمع األصلي. أن تكون الع

ـــراد عينـــة البحـــث  ـــع العـــدد اإلجمـــالي ألف ـــة مـــن طـــالب الصـــف األول  888بل طالبـــًا وطالب
 .%3.95الثالث الثانوي المستجدين المسجلين بمحافظة حمصة وبلزت نسبة السحب  ووالثاني 

 األساسية حسب الجنس:تونع أففاد العينة ( 35 الجدول 

 الص 
 الكلي ثالث ثانو) ثاني ثانو) أول ثانو) الجنس

 471 157 171 143 الركوف
 417 150 153 114 اإلناث
 888 307 324 257 الكلي

 

العدد الكلي للمجتمع األصلي، والعينة في المدافس العامة ومدفاس المتفوقي  ومدافس  (36 الجدول 
 المتميني :

 الص 
 العينة المجتمع األصلي
 العدد الكلي العدد الكلي

 مررردافس عررامررة

 األول الثانو)
 55 34522 ذكور
 54 15764 إناث

 الثاني الثانو)
 92 13640 ذكور
 92 13588 إناث

 الثالث الثانو)
 88 11623 ذكور
 94 12713 إناث
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 الص 
 العينة المجتمع األصلي
 العدد الكلي العدد الكلي

 مدافس المتفوقي 
 

 األول الثانو)
 50 151 ذكور
 33 109 إناث

 الثاني الثانو)
 46 98 ذكور
 34 100 إناث

 الثالث الثانو)
 40 197 ذكور
 32 85 إناث

 مدافس المتميني 

 األول الثانو)
 38 40 ذكور
 27 37 إناث

 الثانو) الثاني
 33 35 ذكور
 27 30 إناث

 الثالث الثانو)
 29 34 ذكور
 24 25 إناث

 888 82791 المجموع

 

 طفيقة سحب العينة: -ج

تــم اختيــار عــدد مــن الثانويــات بشــكل عشــوائية وروعــي تمثيــل الثانويــات فــي جميــع منــاطق 
الدراســي بحيــث يــتم اختيــار محافظــة حمــص اخمنــةة باإلضــافة إلــى اختيــار الثانويــات والتخصــص 

. أمـــا المتميـــهين والمتفـــوقين فقـــد أ خـــذ جميـــع التالميـــذ العينـــة مـــن معظـــم ثانويـــات محافظـــة حمـــص
 ( أسماء الثانويات التي تم سحب العينة منها.3ويوضح الملحق رقم )

 إجفاءات تطبي  الفائن عل  عينة التعييف: -د

 بـ : ةالباحث تبعد أن سحبت العينة بدأ 

  .2013- 2012ة التطبيق في العام الدراسي  عملي -3

اختيـــار عـــدد الصـــفوف وعـــدد الطـــالب بشـــكل عشـــوائي بمـــا يتناســـب مـــع أعـــدادهم فـــي  -2
 الثانوية.
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ويــذكر عــالم أن الــبعض قــد يظــن أن تطبيــق االختبــارات عمليــة آليــة بســيطة ال تحتــاج إلــى 
اجتماعي وهذا يجعلنـا نـدر  المتزيـرات توفر مهارات معينة فيمن يقوم بهة بينما هي عملية تفاعل 

والظــــروف النفســــية والفيهيائيــــة المتعلقــــة بــــالموقف االختبــــاري التــــي تــــؤثر علــــى أداء المفحــــوص. 
 (.61ة ص2002)عالمة

 في تطبيق الرائه عدة خطوات وهي: ةالباحث تلذل  راع

  إعطـــاء الطـــالب بعـــض المعلومـــات العامـــة حـــول تطبيـــق الرائـــه حيـــث يجـــب أن يعرفـــوا
مهة ولمـــاذا ستســـتعمل نتائجـــهة وأنـــه يقـــّيم قـــدراتهم علـــى االســـتدالل وحـــل المشـــكالت اســـ

وليس له تأثير على نتائج المواد الدراسيةة خاصة أنهم طلبة شـهادة ثانويـة ممـا يجعلهـم 
 قلقين حول هذا األمر. 

 رس.مدً  والتأكيد على عدم قطع الروه من قبل أي موجه أ 

 بحيث ال تسمح بالز . االنتباه إلى وضعية جلوس الطالب 

 .إعطاء كل طالب كتيبًا فيه بطارية واحدة وورقة إجابة وقلم رصاص وورقة مسودة 

  التنقل بين الطالب وهم يملؤون معلوماتهم التعريفية كاالسم وتـاريخ المـيالد والتخصـص
 في الثانويةة للتأكد من أنهم ينفذونها بشكلها الصحيح.

 وكما طبعت تمامًا دون أي تعديل. قراءة التعليمات للطالب بصوت عال 

  التأكــــد مــــن أن الطــــالب يفهمــــون التعليمــــات بشــــكل صــــحيح ومســــاعدة الطــــالب الــــذين
 يواجهون أية مشاكل مع االنتباه إلى عدم اإلجابة على أية أسئلة عندما يبدأ االختبار.

  تطبيق بطارية واحدة كل يـوم تجنبـًا للملـل والتعـبة حيـث يطبـق االختبـار ضـمن ثالثـة 
 أيام منفصلة. 

  عطاء فترة راحة قصـيرة قبـل بـدء تطبيـق اختبـار مراعاة الوقت المحدد لكل إجابة بدقة وا 
.  فرعي تالت
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 تصحيح اإلجابات: -هر

وتأكــد بــأنهم لــم يزفلــوا اإلجابــة عــن بعــض  الطــالببجمــع أوراق اإلجابــة مــن  ةالباحثــ تقامــ
ة تصحيح البنود يدويًاة حيث تعطى درجة أكثرة وتمت عملي وأنهم قاموا بملء إجابتين أ والبنود أ

ثــم جمعــت الــدرجات الخــام لكــل  ،( ل جابــة الخاطئــة0( ل جابــة الصــحيحةة وتعطــى الدرجــة )1)
 اختبار فرعي ولكل بطارية ومن ثم للرائه ككلة لكل طالب على حدة.

 :استخفاج المعاييف -و

متضـمنة )من الذكور واإلناث  الطالببعد االنتهاء من إعداد الجداول التي ضمت درجات 
التخصص الدراسي في الثانوية( وذلـ  ضـمن المرحلـة الدراسـية التـي شـملتها عينـة التعييـرة قامـت 

 والكميـة  اللفظيـةالباحثة بتحويل الدرجات الخام المتحصلة مـن كـل طالـب علـى البطاريـات الـثالث 
يــة واســتخدم فــي حســابها المعادلــة إضــافة إلــى الدرجــة الكليــة إلــى درجــات معياريــة ذال غيــر اللفظيــة

ثــــم حولــــت هــــذه الــــدرجات إلــــى درجــــات معياريــــة عمريــــة وصــــفية معدلــــة  م(  ع -التاليــــة: ذ= )خ
ة كمـــا حولـــت الـــدرجات الخـــام إلـــى رتـــب مئينيـــة. وقـــد تـــم 16وانحرافهـــا المعيـــاري  100متوســـطها 

لبطاريـــات التـــي إعـــداد معـــايير خاصـــة بالـــذكور ومعـــايير خاصـــة باإلنـــاث ذلـــ  بالنســـبة إلـــى كـــل ا
ولهذه المعايير "ظهرت فيها فروق بين الجنسين لكل الصفوف الدراسية التي غطتها عينة البحثة 

مظهر السلو  التي يتصـدى و أهميتها ألنها تمدنا بأساس موحد للمقارنة بين األفراد في الخاصية أ
 (.53ة ص1999)مخائيلة" لها االختبار الواحد



 

 الفصل السادس

 نتائج البحث ومناقشتها
 

 

 مقدمة :

 الفرضية األولى:بالنتائج المتعلقة  -أوالً 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى الفروق بين الجنسين :

 الفرضية الثانية:بثانياً: النتائج المتعلقة 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

 الفرضية الثالثة:بثالثاً: النتائج المتعلقة 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

 الفرضية الرابعة:برابعاً: النتائج المتعلقة 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

 إجمال نتائج البحث:
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 الفصل السادس
 نتائج البحث ومناقشتها

 مقدمة :

البحــث التــي تــم  فرضــياتالمرتبطــة بيتضــمن الفصــل الحــالي عــرض ومناقشــة أهــم النتــائج 
الوصول إليها بعد إجراء الدراسات اإلحصـائية الالهمـة لبيـان مـدى صـالحية الرائـه لالسـتخدام فـي 
البيئة السـوريةة وهـذه النتـائج مرتبطـة بالشـكل المعيـر للرائـه فـي البيئـة السـوريةة وبيـان الفـروق فـي 

جــنس والصــف والمرحلــة الدراســيةة ونــوع فــي عينــة التعييــر مــن حيــث ال الطــالبالمتوســطات بــين 
فـي عينـة  الطـالبعـاديينة إضـافة إلـى بيـان مـدى ارتبـاط درجـات  -متفـوقين–المدارس: متميهين 

ومن الجدير بالـذكر أنـه تمـت اإلجابـة عـن سـؤال  .التحصيليةالتعيير على الرائه المعير بدرجاتهم 
 لبحث في الفصل الخامس.ا

اإلنـاث ومـا هالـت تحتـل مكانـة مهمـة فـي غالبيـة البحـوث كانت قضية الفـروق بـين الـذكور و 
القدرات المعرفيةة والسؤال الذي يطرح دائمًا: هل هنا  فروق ثابتة  والتي تتناول القدرات العقلية أ

بــين الجنســين فــي القــدرات المعرفيــة   وقــد تفاوتــت نتــائج األبحــاث التــي أجريــت ل جابــة عــن هــذا 
أيـة فـروق بـين الجنسـين إلـى دراسـات تبـين تفـوق أحـد الجنسـين علـى السؤال بين تأكيد عدم وجـود 

أكثـرة ومجـاراة لهـذه الدراسـات الكثيـرة فقـد تمـت دراسـة الفـروق  واخخر في نوع واحد من القدرات أ
بــين الجنســينة واســتخدم اختبــار )ت( لمعرفــة داللــة الفــروق بــين الجنســين فــي البطاريــات الــثالثة 

 والدرجة الكلية.
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 : األول ففضيةالبالنتائج المتعلقة  -أوالً 
ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات دفجات الركوف واإلنراث للعينرة ككرل  -1

 عل  اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث. 
 لة الففو  بي  المتوسطاتنتائج اختباف ت لدال  الجنسي  بالنسبة للعينة ككل: بي الففو   (30 الجدول 

 االنحفا  المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 2.719 13.73 471 الذكور

عند دال  0.000 886 3.801-
 2.728 14.42 417 اإلناث 0.01

 إكمال الجمل
 2.089 13.18 471 الذكور

عند  دال 0.000 886 13.212-
 2.897 15.40 417 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
 3.256 16.88 471 الذكور

عند  دال 0.000 886 6.584-
 3.553 18.38 417 اإلناث 0.01

 الكمية العالقات
 4.758 18.01 471 الذكور

عند  دال 007. 886 2.721
 4.596 17.16 417 اإلناث 0.01

 سالسل األفقام
 5.300 13.36 471 الذكور

عند  دال 0.000 886 3.511
 5.296 12.11 417 اإلناث 0.01

 المعادالت بناء
 3.647 10.59 471 الذكور

عند  دال 0.000 886 4.691
 3.813 9.42 417 اإلناث 0.01

 األشكال تصني 
 5.387 16.35 471 الذكور

غير  313. 886 3.009
 5.139 15.99 417 اإلناث دال

 قياس األشكال
 4.794 17.88 471 الذكور

غير  198. 886 3.289
 4.507 17.47 417 اإلناث دال

 األشكال تحليل
 2.925 11.09 471 الذكور

غير  597. 886 529.
 2.762 10.99 417 اإلناث دال

 البطافية اللفظية
 6.070 43.78 471 الذكور

عند دال  0.000 886 10.070-
 7.017 48.21 417 اإلناث 0.01

 الكمية البطافية
 12.048 41.97 471 الذكور

عند  دال 0.000 886 4.091
 11.800 38.68 417 اإلناث 0.01

غيف  البطافية ا
 اللفظية

 11.503 45.32 471 الذكور
غير  249. 886 1.153

 10.705 44.45 417 اإلناث دال

 قدفات عام
 26.342 131.07 471 الذكور

غير  874. 886 159.-
 25.370 131.34 417 اإلناث دال
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 يلي: يالحظ من الجدول السابق ما
 :البطافية اللفظية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي االختبــارات الفرعيــة الــثالث  -
 لصالح اإلناث.  البطارية اللفظيةفي وفي الدرجة 
 البطافية الكمية:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي االختبــارات الفرعيــة الــثالث  -
 في البطارية الكمية لصالح الذكور. وفي الدرجة

 :غيف اللفظيةالبطافية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في االختبـارات الفرعيـة الـثالث  -

 .غير اللفظيةالبطارية في  وفي الدرجة
القـــدرات العامـــة: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــــائية بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي القــــدرات 

 العامة.
 ذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:هويتفرع عن 

ال توجد ففو  رات داللة إحصرائية بري  متوسرطات طلبرة الثالرث الثرانو) علر  اختبراف  -2
 لجنس.القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف ا

 لص  الثالث الثانو):ل الجنسي  بالنسبة بي الففو  ( 34 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

دال عند  0.001 305 3.411- 2.946 13.87 157 الذكور
 0.001 304.713 3.417- 2.729 14.97 150 اإلناث 0.01

 إكمال الجمل
دال عند  0.000 305 14.256- 1.958 13.81 157 الذكور

 0.000 304.142 14.288- 1.774 16.85 150 اإلناث 0.01
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

القياس 
 الشفو)

دال عند  0.000 305 8.267- 2.608 16.75 157 الذكور
 0.000 291.672 8.235- 3.093 19.45 150 اإلناث 0.01

العالقات 
 الكمية

غير  0.966 305 0.043- 3.714 16.26 157 الذكور
 0.966 301.712 0.043- 3.939 16.28 150 اإلناث دال

سالسل 
 األفقام

غير  0.069 305 1.822 4.393 11.79 157 الذكور
 0.070 298.489 1.818 4.867 10.83 150 اإلناث دال

بناء 
 المعادالت

دال عند  0.000 305 4.887 3.543 10.75 157 الذكور
 0.000 300.745 4.879 3.813 8.69 150 اإلناث 0.01

تصني  
 األشكال

غير  0.208 305 1.262 4.553 15.71 157 الذكور
 0.208 300.967 1.260 4.884 15.03 150 اإلناث دال

قياس 
 األشكال

غير  0.662 305 0.437 4.053 17.57 157 الذكور
 0.662 304.154 0.438 3.672 17.38 150 اإلناث دال

تحليل 
 األشكال

غير  0.542 305 0.610- 2.344 11.45 157 الذكور
 0.540 295.027 0.614- 1.857 11.60 150 اإلناث دال

البطافية 
 اللفظية

دال عند  0.000 305 10.661- 5.811 44.43 157 الذكور
 0.000 304.833 10.677- 5.423 51.27 150 اإلناث 0.01

البطافية 
 الكمية

دال عند  0.018 305 2.382 10.538 38.80 157 الذكور
 0.018 299.763 2.378 11.494 35.80 150 اإلناث 0.05

 البطافية ا
 غيف اللفظية

غير  0.508 305 0.663 10.014 44.74 157 الذكور
 0.507 304.274 0.665 9.109 44.01 150 اإلناث دال

 عام قدفات
غير  0.269 305 1.107- 25.162 127.96 157 الذكور

 0.269 304.980 1.108- 24.234 131.09 150 اإلناث دال

 

 يالحظ من الجدول السابق مايلي:

الـــذكور واإلنـــاث فـــي الصـــف درجـــات  متوســـطات توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين -3
 .لصالح اإلناث اللفظيةالثالث الثانوي في جميع االختبارات الفرعية للبطارية 

الـــذكور واإلنـــاث فـــي الصـــف  درجـــات متوســـطات توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين -2
في البطارية الكمية لصـالح الـذكورة  (الثالث الثانوي في االختبار الفرعي )بناء المعادالت



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
155 

هنــا  فــروق دالــة إحصــائيًا فــي االختبــارين الفــرعيين )بنــاء المعــادالت وسالســل  ولــم يكــن
 .(األرقام

الــذكور واإلنــاث فــي الصــف  درجــات متوســطات ال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين -3
 .غير اللفظيةالبطارية الثالث الثانوي في 

فــي الصــف  الــذكور واإلنــاثدرجــات  متوســطاتال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين  -4
 القدرات العامة. الثالث الثانوي في

ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بري  متوسرطات طلبرة الثالرث الثرانو) العلمري علر   -3
 اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.

 الثالث الثانو) العلمي:لص  لالجنسي  بالنسبة  بي الففو   (39  الجدول

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 المعياف)

 مستوى دح ت
 الداللة

 القفاف

التصني  
 الشفو)

 2.708 12.34 50 الذكور
دال عند  0.000 95 4.170-

 2.049 14.38 47 اإلناث 0.01

 إكمال الجمل
 3.424 12.82 50 الذكور

دال عند  0.000 95 10.430-
 3.826 16.28 47 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
 2.012 15.44 50 الذكور

دال عند  0.000 95 6.047-
 3.466 18.89 47 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
 2.590 13.94 50 الذكور

 غير دال 0.855 95 0.183-
 3.969 14.06 47 اإلناث

 سالسل األفقام
 2.323 8.48 50 الذكور

 غير دال 0.160 95 1.417
 3.318 7.66 47 اإلناث

 بناء المعادالت
 3.636 8.66 50 الذكور

دال عند  0.000 95 5.876
 2.690 6.02 47 اإلناث 0.01

تصني  
 األشكال

 2.904 12.24 50 الذكور
 غير دال 0.405 95 0.837-

 2.780 12.72 47 اإلناث

 قياس األشكال
 2.812 15.18 50 الذكور

 غير دال 0.560 95 0.586-
 3.106 15.53 47 اإلناث

 تحليل األشكال
 1.819 10.58 50 الذكور

دال عند  0.023 95 2.304-
 1.977 11.47 47 اإلناث 0.05
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

البطافية 
 اللفظية

 3.314 40.60 50 الذكور
دال عند  0.000 95 10.835-

 4.740 49.55 47 اإلناث 0.01

 الكمية البطافية
 5.291 31.08 50 الذكور

دال عند  0.019 95 2.386
 8.242 27.74 47 اإلناث 0.05

غيف البطافية 
 اللفظية

 5.518 38.00 50 الذكور
 غير دال 0.150 95 1.450-

 6.184 39.72 47 اإلناث

 عام قدفات
 11.585 109.68 50 الذكور

دال عند  0.014 95 2.504-
 16.947 117.02 47 اإلناث 0.05

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي:

 :البطافية اللفظية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي االختبــارات الفرعيــة الــثالث  -
 لصالح اإلناث.  البطارية اللفظيةفي 

 البطافية الكمية:

ــــي  - ــــاث ف ــــذكور واإلن ــــين ال ــــة إحصــــائية ب ــــروق ذات دالل ــــاء توجــــد ف ــــار الفرعي)بن االختب
 لصالح الذكور. المعادالت( في البطارية الكمية

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين الفــــرعيين  -
 )العالقات الكمية سالسل األرقام( في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 

ـــذكور واإلنـــ - اث فـــي االختبـــار الفرعي)تحليـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين ال
 لصالح اإلناث. غير اللفظيةالبطارية األشكال( في 

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين الفــــرعيين  -
 .غير اللفظيةالبطارية )تصنيف األشكال قياس األشكال( في 
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: توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائية بــين الـذكور واإلنــاث فــي اللفظيــةالدرجـة الكليــة للبطاريـة 
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظية

الدرجة الكلية للبطارية الكمية: : توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين الـذكور واإلنـاث فـي 
 لصالح الذكور. البطارية اللفظية

ـــة  ـــة الدرجـــة الكلي ـــةللبطاري ـــر اللفظي ـــذكور  :غي ـــين ال ـــة إحصـــائية ب ال توجـــد فـــروق ذات دالل
 .غير اللفظيةالبطارية واإلناث في 

القــدرات العامــة: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي القــدرات العامــة 
 لصالح اإلناث.

ال توجد ففو  رات داللة إحصرائية بري  متوسرطات طلبرة الثالرث الثرانو) األدبري علر   -4
 ات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.اختباف القدف 

 لص  الثالث الثانو) األدبي:لالجنسي  بالنسبة  بي الففو  ( 87 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 2.474 32.66 38 الذكور

 غير دال 0.246 83 1.169-
 2.536 13.30 47 اإلناث

 إكمال الجمل
- 1.428 12.47 38 الذكور

دال عند  0.000 83 11.808
 1.514 16.28 47 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
- 1.414 15.00 38 الذكور

دال عند  0.000 83 10.001
 1.619 18.34 47 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
 2.995 14.95 38 الذكور

 غير دال 0.830 83 0.216-
 2.873 15.09 47 اإلناث

 سالسل األفقام
 1.963 8.34 38 الذكور

 غير دال 0.124 83 1.555
 1.581 7.74 47 اإلناث

 بناء المعادالت
 2.105 7.00 38 الذكور

 غير دال 0.137 83 1.502
 1.811 6.36 47 اإلناث

 األشكالتصني  
 2.525 12.71 38 الذكور

دال عند  0.006 83 2.815
 2.680 11.11 47 اإلناث 0.01
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 قياس األشكال
 2.519 14.08 38 الذكور

دال عند  0.023 83 2.310-
 2.716 15.40 47 اإلناث 0.05

 تحليل األشكال
 1.563 9.13 38 الذكور

دال عند  0.000 83 4.828-
 1.894 10.98 47 اإلناث 0.01

 البطافية اللفظية
- 3.481 40.13 38 الذكور

دال عند  0.000 83 10.535
 3.309 47.91 47 اإلناث 0.01

 البطافية الكمية
 5.322 30.29 38 الذكور

 غير دال 0.307 83 1.028
 4.528 29.19 47 اإلناث

غيف البطافية 
 اللفظية

 4.983 35.92 38 الذكور
 غير دال 0.209 83 1.267-

 6.171 37.49 47 اإلناث

 عام قدفات
 9.957 106.34 38 الذكور

دال عند  0.000 83 3.787-
 10.014 114.60 47 اإلناث 0.01

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي:

 :البطافية اللفظية

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين  متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالقياس الشفوي( في  -الفرعيين )إكمال الجمل

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار  متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -
 .البطارية اللفظيةالفرعي )التصنيف الشفوي( في 

 البطافية الكمية:

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات إحصـــائية بـــين  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة -
 الفرعية الثالث في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 

الـذكور واإلنـاث فـي االختبـار الفرعـي متوسـطات توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  -
 لصالح الذكور. غير اللفظيةالبطارية )تصنيف األشكال( في 



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
159 

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين متوســــطات  إحصــــائية بــــينتوجــــد فــــروق ذات داللــــة   -
 لصالح اإلناث. غير اللفظيةالبطارية تحليل األشكال( في  -الفرعيين )قياس األشكال

 والقـــدرات العامـــة: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين اللفظيـــةالدرجـــة الكليـــة للبطاريـــة 
ت العامــة لصــالح اإلنــاث ولــم يكــن هنــا  والقــدرا البطاريــة اللفظيــةالــذكور واإلنــاث فــي  متوســطات

 .غير اللفظية الذكور واإلناث في البطاريتين الكمية و متوسطات فروق ذات داللة إحصائية بين

ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات طلبة الثالرث الثرانو) المتفروقي   -5
 الجنس.عل  اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف 

 لص  الثالث الثانو) المتفوقي :لالجنسي  بالنسبة  بي الففو  ( 81 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
- 2.172 15.00 40 الذكور

دال عند  0.049 70 2.000
 2.177 16.03 32 اإلناث 0.05

 إكمال الجمل
- 1.562 14.85 40 الذكور

دال عند  0.000 70 6.475
 1.518 17.22 32 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
- 1.423 17.23 40 الذكور

دال عند  0.000 70 3.830
 3.860 19.75 32 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
- 1.805 16.15 40 الذكور

دال عند  0.006 70 2.825
 2.962 17.75 32 اإلناث 0.01

 سالسل األفقام
 1.176 14.45 40 الذكور

 غير دال 0.980 70 0.026
 2.782 14.44 32 اإلناث

 بناء المعادالت
 797. 14.33 40 الذكور

دال عند  0.000 70 5.758
 1.682 12.59 32 اإلناث 0.01

 تصني  األشكال
- 1.757 18.20 40 الذكور

 غير دال 0.352 70 0.937
 2.091 18.63 32 اإلناث

 قياس األشكال
 1.745 20.08 40 الذكور

 غير دال 0.468 70 0.729
 2.741 19.69 32 اإلناث

 تحليل األشكال
 1.305 12.80 40 الذكور

دال عند  0.000 70 3.870
 1.545 11.50 32 اإلناث 0.01

 اللفظيةالبطافية 
- 2.850 47.08 40 الذكور

دال  0.000 70 7.116
 4.197 53.00 32 اإلناث 0.01عند
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 البطافية الكمية
 2.258 44.93 40 الذكور

 غير دال 0.891 70 0.138
 6.110 44.78 32 اإلناث

غيف البطافية 
 اللفظية

 2.674 51.08 40 الذكور
 غير دال 0.120 70 1.573

 4.107 49.81 32 اإلناث

 عام قدفات
- 3.819 143.07 40 الذكور

دال عند  0.025 70 2.283
 11.785 147.59 32 اإلناث 0.05

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي:

 :البطافية اللفظية

 التصني  الشفو):

الذكور واإلناث في االختبارات الفرعية  متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالثالث في 
 البطافية الكمية:

الـذكور واإلنـاث فـي االختبـار الفرعـي متوسـطات توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  -
)العالقـــات الكميـــة( فـــي البطاريـــة الكميـــة لصـــالح اإلنـــاث وفـــي االختبـــار الفرعـــي )بنـــاء 

لصــــالح الــــذكور ولــــم تكــــن هنــــا  فــــروق فــــي االختبــــار الفرعــــي )سالســــل  المعــــادالت(
 األرقام(.

 :غيف اللفظيةالبطافية 
الـــــذكور واإلنـــــاث فـــــي االختبـــــار  متوســـــطات توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين -

 لصالح الذكور. غير اللفظيةالبطارية الفرعي)تحليل األشكال( في 
الــذكور واإلنــاث فــي االختبــارين  متوســطات بــين لــة إحصــائية ال توجــد فــروق ذات دال -

 .غير اللفظيةالبطارية قياس األشكال( في  -الفرعيين )تصنيف األشكال
: توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين اللفظيـةأما بالنسبة إلـى الدرجـة الكليـة للبطاريـة  -

 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالذكور واإلناث في متوسطات 
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ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين  :غير اللفظية للبطارية الكمية والدرجة الكلية  -
 .غير اللفظية الذكور واإلناث في البطارية الكمية ومتوسطات 

القـــدرات العامـــة: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي القـــدرات  -
 العامة لصالح اإلناث.

سررطات طلبررة الثالررث الثررانو) المتميررني  ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متو  -6
 عل  اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.

 لص  الثالث الثانو) للمتميني :ل ةالجنسي  بالنسب بي الففو   (81  الجدول

 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
- 2.370 16.52 29 الذكور

دال عند  0.014 51 2.546
 1.745 18.00 24 اإلناث 0.05

 إكمال الجمل
- 1.338 15.83 29 الذكور

دال عند  0.000 51 8.210
 1.096 18.63 24 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
- 1.421 20.66 29 الذكور

دال عند  0.000 51 4.810
 955. 22.29 24 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
 990. 22.14 29 الذكور

دال عند  0.000 51 3.757
 1.216 21.00 24 اإلناث 0.01

 سالسل األفقام
 857. 18.34 29 الذكور

 غير دال 0.662 51 0.440
 676. 18.25 24 اإلناث

 بناء المعادالت
 471. 14.31 29 الذكور

دال عند  0.000 51 6.770
 624. 13.29 24 اإلناث 0.01

 تصني  األشكال
- 1.320 22.21 29 الذكور

 غير دال 0.443 51 0.774
 977. 22.46 24 اإلناث

 قياس األشكال
 848. 22.83 29 الذكور

دال عند  0.000 51 4.732
 721. 21.79 24 اإلناث 0.01

 تحليل األشكال
 693. 14.14 29 الذكور

دال عند  0.000 51 4.595
 779. 13.21 24 اإلناث 0.01

 البطافية اللفظية
- 2.070 53.00 29 الذكور

دال عند  0.000 51 9.649
 2.394 58.92 24 اإلناث 0.01
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 البطافية الكمية
 1.398 54.79 29 الذكور

دال عند  0.000 51 5.749
 1.444 52.54 24 اإلناث 0.01

غيف البطافية 
 اللفظية

 1.692 59.17 29 الذكور
دال عند  0.000 51 3.919

 1.444 57.46 24 اإلناث 0.01

 عام قدفات
- 2.835 166.97 29 الذكور

دال عند  0.022 51 2.368
 3.161 168.92 24 اإلناث 0.05

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي:

 :البطافية اللفظية

الذكور واإلناث في االختبارات الفرعية  متوسطات فروق ذات داللة إحصائية بينتوجد  -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالثالث في 

 البطافية الكمية:

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 كمية لصالح الذكور.بناء المعادالت( في البطارية ال -الفرعيين )العالقات الكمية

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار  متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -
 الفرعي )سالسل األرقام( في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 
الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -

 لصالح الذكور. غير اللفظيةالبطارية شكال( في تحليل األ -الفرعيين )قياس األشكال
الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار  متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -

 .غير اللفظيةالبطارية الفرعي )تصنيف األشكال( في 
والقدرات العامة: توجد فـروق ذات داللـة  اللفظيةأما بالنسبة إلى الدرجة الكلية للبطارية  -

والقـدرات العامـة لصـالح  البطاريـة اللفظيـةالذكور واإلنـاث فـي متوسطات إحصائية بين 
 اإلناث.
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: توجــد فــروق ذات غيــر اللفظيــةالبطاريــة وبالنســبة إلــى الدرجــة الكليــة للبطاريــة الكميــة و  -
غيـــر البطاريـــة الكميـــة و الـــذكور واإلنـــاث فـــي البطاريـــة  متوســـطات داللـــة إحصـــائية بـــين

  لصالح الذكور. اللفظية

ال توجرد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة الثرراني الثررانو) ككررل علرر  اختبرراف  -0
 القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.

 الثانو):لص  الثاني لالجنسي  بالنسبة  بي الففو  ( 83 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

 2.622 13.28 171 الذكور
دال عند  0.003 322 2.989-

 2.689 14.16 153 اإلناث 0.01

 إكمال الجمل
- 2.068 13.41 171 الذكور

دال عند  0.000 322 11.995
 2.407 16.39 153 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
 3.678 16.85 171 الذكور

دال عند  0.000 322 4.016-
 3.580 18.48 153 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
 4.838 18.74 171 الذكور

دال عند  0.004 322 2.872
 4.801 17.20 153 اإلناث 0.01

 سالسل األفقام
 5.290 13.26 171 الذكور

دال عند  0.050 322 1.966
 5.175 12.12 153 اإلناث 0.05

 بناء المعادالت
 3.669 10.81 171 الذكور

 غير دال 0.295 322 1.048
 3.773 10.38 153 اإلناث

 تصني  األشكال
 5.689 16.35 171 الذكور

 غير دال 0.490 322 0.690-
 5.216 16.77 153 اإلناث

 قياس األشكال
 4.642 18.37 171 الذكور

 غير دال 0.653 322 0.450
 4.597 18.14 153 اإلناث

 تحليل األشكال
 2.640 11.23 171 الذكور

 غير دال 0.342 322 0.951
 2.644 10.95 153 اإلناث

 البطافية اللفظية
 6.397 43.54 171 الذكور

دال عند  0.000 322 7.645-
 6.513 49.03 153 اإلناث 0.01

 البطافية الكمية
 12.141 42.81 171 الذكور

دال عند  0.019 322 2.358
 11.608 39.69 153 اإلناث 0.05
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

غيف البطافية 
 اللفظية

 11.557 45.95 171 الذكور
 غير دال 0.943 322 0.072

 10.983 45.86 153 اإلناث

 عام قدفات
 25.932 132.31 171 الذكور

 غير دال 0.427 322 0.795-
 25.582 134.59 153 اإلناث

 

 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

 :البطافية اللفظية

الذكور واإلناث في االختبارات الفرعية متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالثالث في 

 البطافية الكمية:

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 سالسل األرقام( في البطارية الكمية لصالح الذكور. -الفرعيين )العالقات الكمية

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار  متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -
 الفرعي)بناء المعادالت( في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 
الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -

 .غير اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 
 : توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـيناللفظيـةأما بالنسبة إلـى الدرجـة الكليـة للبطاريـة  -

 لصالح اإلناث. اللفظيةالبطارية الذكور واإلناث في  متوسطات
 متوســــطات الدرجــــة الكليــــة للبطاريــــة الكميــــة: توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -

 الذكور واإلناث في البطارية الكمية لصالح الذكور.
ــــة  - ــــة الدرجــــة الكلي ــــةللبطاري ــــر اللفظي ــــة  غي ــــدرات العامــــة: ال توجــــد فــــروق ذات دالل والق

 والقدرات العامة. غير اللفظيةلبطارية االذكور واإلناث في متوسطات إحصائية بين 
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ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة الثرراني الثررانو) العلمرري علرر   -8
 اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.

 العلمي:لص  الثاني الثانو) لالجنسي  بالنسبة  بي الففو  ( 88 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
- 2.800 12.16 61 الذكور

 غير دال 0.057 124 1.920
 2.716 13.11 65 اإلناث

 إكمال الجمل
- 1.884 12.44 61 الذكور

دال عند  0.000 124 7.770
 2.167 15.26 65 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
- 3.448 15.46 61 الذكور

 0.05دال  0.018 124 2.401
 3.325 16.91 65 اإلناث

 العالقات الكمية
 5.052 18.31 61 الذكور

 غير دال 0.078 124 1.776
 5.357 16.66 65 اإلناث

 سالسل األفقام
 4.519 11.82 61 الذكور

 غير دال 0.070 124 1.830
 4.740 10.31 65 اإلناث

 بناء المعادالت
 3.496 9.25 61 الذكور

 غير دال 0.922 124 0.098
 3.504 9.18 65 اإلناث

 تصني  األشكال
- 5.107 13.92 61 الذكور

 غير دال 0.185 124 1.333
 4.912 15.11 65 اإلناث

 قياس األشكال
- 4.458 17.08 61 الذكور

 غير دال 0.961 124 0.048
 5.030 17.12 65 اإلناث

 تحليل األشكال
 2.615 10.28 61 الذكور

 غير دال 0.757 124 0.310
 2.992 10.12 65 اإلناث

 البطافية اللفظية
- 5.793 40.07 61 الذكور

دال عند  0.000 124 5.153
 5.558 45.28 65 اإلناث 0.01

 البطافية الكمية
 11.187 39.38 61 الذكور

 غير دال 0.108 124 1.620
 11.143 36.15 65 اإلناث

غيف البطافية 
 اللفظية

- 11.367 41.28 61 الذكور
 غير دال 0.593 124 0.536

 11.154 42.35 65 اإلناث

 عام قدفات
- 22.647 120.72 61 الذكور

 غير دال 0.454 124 0.751
 23.102 123.78 65 اإلناث
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 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

 :البطافية اللفظية

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين  متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -
 لصالح اإلناث.  البطارية اللفظيةالقياس الشفوي( في  -الفرعيين)إكمال الجمل

 واإلنــــاث فــــي االختبــــارالــــذكور متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 .البطارية اللفظيةالفرعي )التصنيف الشفوي( في 

 البطافية الكمية:

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 الفرعية الثالث في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 

ـــين - ـــة إحصـــائية ب ـــارات  متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات دالل ـــاث فـــي االختب ـــذكور واإلن ال
 .غير اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 

ــــة للبطاريــــة  - ــــى الدرجــــة الكلي ــــةأمــــا بالنســــبة إل ــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــيناللفظي  : توجــــد ف
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالذكور واإلناث في  متوسطات

ال توجـــد فـــروق ذات  والقـــدرات العامـــة: غيـــر اللفظيـــة الدرجـــة الكليـــة للبطاريـــة الكميـــة و -
 غيــر اللفظيــة الــذكور واإلنــاث فــي البطاريــة الكميــة ومتوســطات داللــة إحصــائية بــين 

 والقدرات العامة.
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ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة الثرراني الثررانو) األدبرري علرر   -9
 ف الجنس.اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغي

 لص  الثاني الثانو) األدبي:لالجنسي  بالنسبة  بي ففو  ال (85  الجدول

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
- 2.622 12.16 31 الذكور

 غير دال 0.070 56 1.847
 2.820 13.48 27 اإلناث

 إكمال الجمل
- 1.874 12.39 31 الذكور

دال عند  0.000 56 6.063
 2.153 15.59 27 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
- 3.149 15.23 31 الذكور

دال عند  0.005 56 2.917
 3.415 17.74 27 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
 4.177 14.61 31 الذكور

 دالغير  0.690 56 0.401
 3.068 14.22 27 اإلناث

 سالسل األفقام
 6.335 8.74 31 الذكور

 غير دال 0.999 56 0.001
 4.184 8.74 27 اإلناث

 بناء المعادالت
 2.799 7.03 31 الذكور

 غير دال 0.476 56 0.718
 2.622 6.52 27 اإلناث

 تصني  األشكال
- 5.405 12.71 31 الذكور

 غير دال 0.790 56 0.267
 3.611 13.04 27 اإلناث

 قياس األشكال
- 4.754 14.26 31 الذكور

 غير دال 0.404 56 0.841
 4.614 15.30 27 اإلناث

 تحليل األشكال
- 2.511 9.65 31 الذكور

 غير دال 0.530 56 0.633
 2.157 10.04 27 اإلناث

 البطافية اللفظية
- 5.643 39.77 31 الذكور

دال عند  0.000 56 4.849
 5.364 46.81 27 اإلناث 0.01

 البطافية الكمية
 11.026 30.39 31 الذكور

 غير دال 0.708 56 0.377
 6.266 29.48 27 اإلناث

غيف البطافية 
 اللفظية

- 9.604 36.61 31 الذكور
 غير دال 0.474 56 0.720

 8.872 38.37 27 اإلناث

 قدفاتعام 
- 20.141 106.77 31 الذكور

 غير دال 0.111 56 1.621
 16.406 114.67 27 اإلناث
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 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

 :البطافية اللفظية

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين  متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين -
 لصالح اإلناث. اللفظيةالبطارية القياس الشفوي( في  -الفرعيين )إكمال الجمل

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 .البطارية اللفظيةالفرعي )التصنيف الشفوي( في 

 البطافية الكمية:

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 مية.الفرعية الثالث في البطارية الك

 :غيف اللفظيةالبطافية 
الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  ال -

 .غير اللفظيةالبطارية في  الفرعية الثالث
: توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين اللفظيـةأما بالنسبة إلـى الدرجـة الكليـة للبطاريـة  -

لصـالح اإلنـاث. ولـم يكـن هنـا  فـروق  اللفظيـةالبطاريـة الذكور واإلنـاث فـي متوسطات 
غيـــر  الـــذكور واإلنـــاث فـــي البطـــاريتين الكميـــة ومتوســـطات ذات داللـــة إحصـــائية بـــين 

 والقدرات العامة. اللفظية
ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة الثرراني الثررانو) المتفرروقي  علرر   -17

 تبعًا لمتغيف الجنس.اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث 

 لص  الثاني الثانو) للمتفوقي :لالجنسي  بالنسبة  بي الففو   (86 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 المعياف)

 مستوى دح ت
 الداللة

 القفاف

 التصني  الشفو)
- 1.869 14.13 46 الذكور

دال عند  0.019 78 2.387
 1.771 15.12 34 اإلناث 0.05

 إكمال الجمل
- 1.597 14.63 46 الذكور

دال عند  0.000 78 7.365
 1.957 17.56 34 اإلناث 0.01
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 القياس الشفو)
- 3.555 17.17 46 الذكور

دال عند  0.006 78 2.826
 3.199 19.35 34 اإلناث 0.01

 العالقات الكمية
 4.173 19.09 46 الذكور

 غير دال 0.078 78 1.785
 4.458 17.35 34 اإلناث

 سالسل األفقام
 3.606 14.59 46 الذكور

 غير دال 0.157 78 1.429
 3.677 13.41 34 اإلناث

 بناء المعادالت
 1.338 13.17 46 الذكور

 غير دال 0.660 78 0.441
 1.586 13.03 34 اإلناث

 تصني  األشكال
- 4.616 18.02 46 الذكور

 غير دال 0.661 78 0.440
 4.357 18.47 34 اإلناث

 قياس األشكال
- 3.147 19.91 46 الذكور

 غير دال 0.933 78 0.085
 2.791 19.97 34 اإلناث

 تحليل األشكال
 1.708 11.57 46 الذكور

 غير دال 0.684 78 0.408
 1.598 11.41 34 اإلناث

 اللفظيةالبطافية 
- 4.379 45.93 46 الذكور

دال عند  0.000 78 6.393
 3.981 52.03 34 اإلناث 0.01

 البطافية الكمية
 7.275 46.85 46 الذكور

 غير دال 0.070 78 1.839
 7.430 43.79 34 اإلناث

غيف البطافية 
 اللفظية

- 6.830 49.50 46 الذكور
 غير دال 0.822 78 0.226

 6.985 49.85 34 اإلناث

 عام قدفات
- 10.061 142.28 46 الذكور

 غير دال 0.192 78 1.317
 12.994 145.68 34 اإلناث

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي:

 :البطافية اللفظية

الذكور واإلناث في االختبارات الفرعية متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -
 لصالح اإلناث. اللفظيةالبطارية الثالث في 
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 البطافية الكمية:

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 الفرعية الثالث في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات  متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين -
 .غير اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 

 غيـر اللفظيـةالبطاريـة والبطارية الكمية و  اللفظيةأما بالنسبة إلى الدرجة الكلية للبطارية  -
الــذكور واإلنــاث متوســطات والقــدرات العامــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 

 ات العامة.في البطارية الثالث والقدر 

طلبة الثاني الثانو) المتميني  عل  متوسطات ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي   -11
 اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.

 لص  الثاني الثانو) للمتميني :لبالنسبة الجنسي   بي الففو  ( 80 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 1.409 15.21 33 الذكور

 دال عند 0.025 58 2.304-
 1.861 16.19 27 اإلناث 0.05

 إكمال الجمل
 1.769 14.45 33 الذكور

دال عند  0.000 58 8.906-
 1.672 18.44 27 اإلناث 0.01

 القياس الشفو)
 1.503 20.52 33 الذكور

دال  0.002 58 3.219-
 1.805 21.89 27 اإلناث .0.01عند

 العالقات الكمية
 843. 22.91 33 الذكور

دال عند  0.000 58 5.224
 1.559 21.26 27 اإلناث 0.01

 سالسل األفقام
 1.291 18.33 33 الذكور

 غير دال 0.818 58 0.231
 2.375 18.22 27 اإلناث

 بناء المعادالت
 1.380 13.97 33 الذكور

 غير دال 0.625 58 0.491
 1.649 13.78 27 اإلناث

 تصني  األشكال
 2.318 21.94 33 الذكور

 غير دال 0.465 58 0.735-
 2.186 22.37 27 اإلناث
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 قياس األشكال
 1.394 22.45 33 الذكور

دال  0.008 58 2.741
 2.359 21.11 27 اإلناث 0.01عند

 تحليل األشكال
 1.334 14.03 33 الذكور

 غير دال 0.053 58 1.978
 1.540 13.30 27 اإلناث

 البطافية اللفظية
 2.675 50.18 33 الذكور

دال عند  0.000 58 7.861-
 3.567 56.52 27 اإلناث 0.01

 البطافية الكمية
 2.459 55.21 33 الذكور

دال عند  0.036 58 2.144
 4.477 53.26 27 اإلناث 0.05

غيف البطافية 
 اللفظية

 3.260 58.42 33 الذكور
 غير دال 0.128 58 1.543

 4.964 56.78 27 اإلناث

 عام قدفات
 5.807 163.82 33 الذكور

 غير دال 0.195 58 1.312-
 10.135 166.56 27 اإلناث

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي: 

 :البطافية اللفظية

الذكور واإلناث في االختبارات الفرعية متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالثالث في 

 البطافية الكمية:

الفرعـي الـذكور واإلنـاث فـي االختبـار متوسـطات توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  -
 )العالقات الكمية( في البطارية الكمية لصالح الذكور.

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارين متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 بناء المعادالت( في البطارية الكمية.–الفرعيين )سالسل األرقام 

 :غيف اللفظيةالبطافية 

كور واإلنـاث فـي االختبـار الفرعـي الـذمتوسـطات توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  -
 لصالح الذكور. غير اللفظيةالبطارية )قياس األشكال( في 
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الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارين متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 .غير اللفظيةالبطارية تحليل األشكال( في  -الفرعيين )تصنيف األشكال

 متوســــطات د فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين: توجــــاللفظيــــةالدرجــــة الكليــــة للبطاريــــة  -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظيةالذكور واإلناث في 

الـذكور متوسـطات الدرجة الكلية للبطارية الكمية: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -
  واإلناث في البطارية الكمية لصالح الذكور.

ــــة  - ــــة الدرجــــة الكلي ــــةللبطاري ــــر اللفظي ــــدرات العامــــة: غي ــــة  والق ال توجــــد فــــروق ذات دالل
 والقدرات العامة. غير اللفظيةالبطارية  الذكور واإلناث فيمتوسطات إحصائية بين 

ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات طلبة األول الثرانو) ككرل علر   -11
 القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس. اختباف

 ص  األول الثانو) ككل:لبالنسبة لالجنسي   بي الففو  ( 84 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

 2.508 14.10 143 الذكور
 غير دال 0.851 255 0.188

 2.685 14.04 114 اإلناث

 إكمال الجمل
 3.913 12.21 143 الذكور

 غير دال 0.835 255 0.209
 2.055 12.16 114 اإلناث

 القياس الشفو)
 3.374 17.05 143 الذكور

 غير دال 0.664 255 0.435
 3.574 16.86 114 اإلناث

 العالقات الكمية
 5.156 19.07 143 الذكور

 غير دال 0.199 255 1.287
 4.906 18.25 114 اإلناث

 سالسل األفقام
 5.667 15.20 143 الذكور

عند  دال 0.046 255 2.002
 5.565 13.79 114 اإلناث 0.05

 بناء المعادالت
 3.720 10.16 143 الذكور

 0.05عنددال  0.020 255 2.343
 3.624 9.08 114 اإلناث

تصني  
 األشكال

 5.794 17.05 143 الذكور
 غير دال 0.229 255 1.205

 5.203 16.21 114 اإلناث
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 قياس األشكال
 5.636 17.63 143 الذكور

 غير دال 0.181 255 1.340
 5.234 16.71 114 اإلناث

 تحليل األشكال
 3.665 10.51 143 الذكور

 غير دال 0.525 255 0.637
 3.611 10.22 114 اإلناث

البطافية 
 اللفظية

 5.929 43.36 143 الذكور
 غير دال 0.703 255 0.382

 6.733 43.06 114 اإلناث

 البطافية الكمية
 12.802 44.43 143 الذكور

عند  دال 0.034 255 2.133
 11.780 41.12 114 اإلناث 0.05

غيف البطافية 
 اللفظية

 12.924 45.19 143 الذكور
 غير دال 0.195 255 1.300

 12.063 43.14 114 اإلناث

 عام قدفات
 27.926 132.99 143 الذكور

 غير دال 0.098 255 1.660
 26.159 127.32 114 اإلناث

 

 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

 :البطافية اللفظية

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 . اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 

 البطافية الكمية:

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــارين متوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 بناء المعادالت( في البطارية الكمية لصالح الذكور. -الفرعيين )سالسل األرقام

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 الكمية( في البطارية الكمية. الفرعي )العالقات

 :غيف اللفظيةالبطافية 

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 . غير اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 
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والقدرات العامة:  غير اللفظية والكمية و اللفظيةأما بالنسبة إلى الدرجة الكلية للبطارية  -
الذكور واإلناث في البطارية الكميـة متوسطات د فروق ذات داللة إحصائية بين فقد وج

والقــدرات  غيــر اللفظيــة و البطاريــة اللفظيــةلــم يكــن هنــا  فروقــًا فــي . و لصــالح الــذكور
 العامة.

علرر   د)ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة األول الثررانو) العررا -32
 اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس.

 لص  األول الثانو) العام:لالففو  عند الجنسي  بالنسبة ( 89  الجدول

 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
- 1.687 12.31 55 الذكور

دال  0.008 107 2.703
 2.041 13.28 54 اإلناث 0.01عند

 إكمال الجمل
 1.995 11.73 55 الذكور

 غير دال 0.549 107 0.601
 1.950 11.50 54 اإلناث

 القياس الشفو)
- 2.576 14.35 55 الذكور

 غير دال 0.397 107 0.851
 2.948 14.80 54 اإلناث

 العالقات الكمية
- 4.579 14.18 55 الذكور

 غير دال 0.101 107 1.656
 4.427 15.61 54 اإلناث

 سالسل األفقام
- 3.916 9.67 55 الذكور

 غير دال 0.817 107 0.233
 4.123 9.85 54 اإلناث

 بناء المعادالت
 2.593 7.62 55 الذكور

دال  0.007 107 2.726
 2.394 6.31 54 اإلناث 0.01عند

 تصني  األشكال
- 3.337 1.89 55 الذكور

 غير دال 0.634 107 0.478
 3.084 12.19 54 اإلناث

 قياس األشكال
 4.078 13.67 55 الذكور

 غير دال 0.364 107 0.912
 3.373 13.02 54 اإلناث

 تحليل األشكال
 2.250 8.58 55 الذكور

 غير دال 0.955 107 0.057
 2.567 8.56 54 اإلناث

 البطافية اللفظية
- 4.035 38.38 55 الذكور

 غير دال 0.163 107 1.406
 4.792 39.57 54 اإلناث

 البطافية الكمية
- 8.062 31.47 55 الذكور

 غير دال 0.836 107 0.208
 7.213 31.78 54 اإلناث
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

غيف البطافية 
 اللفظية

 7.117 34.15 55 الذكور
 غير دال 0.759 107 0.308

 5.921 33.76 54 اإلناث

 عام قدفات
- 11.139 104.00 55 الذكور

 غير دال 0.578 107 0.558
 9.571 105.11 54 اإلناث

 

 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

 :البطافية اللفظية

االختبـار الفرعـي الـذكور واإلنـاث فـي  متوسـطات توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين -
 لصالح اإلناث. البطارية اللفظية( في )التصنيف الشفوي

الــذكور واإلنــاث فــي االختبــارين متوســطات ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين   -
 .البطارية اللفظيةالقياس الشفوي( في  -الفرعيين )إكمال الجمل

 البطافية الكمية:

الـذكور واإلنـاث فـي االختبـار الفرعـي متوسـطات توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين  -
 )بناء المعادالت( في البطارية الكمية لصالح الذكور.

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارين متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين  -
 سالسل األرقام( في البطارية الكمية. -الفرعيين )العالقات الكمية

 :غيف اللفظيةالبطافية 

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات داللـــة إحصـــائية بـــين  ال توجـــد فـــروق ذات -
 . غير اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 

والقدرات العامة:  غير اللفظية والكمية و اللفظيةأما بالنسبة إلى الدرجة الكلية للبطارية  -
الــــذكور واإلنــــاث فــــي البطاريــــة متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين 

 والقدرات العامة. غير اللفظية والكمية و البطارية اللفظية
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ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات طلبة األول الثانو) المتفروقي  علر   -33
 اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس. 

 المتفوقي : طلبة األول الثانو)لالجنسي  بالنسبة  بي الففو   (57 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 2.281 14.68 50 الذكور

 غير دال 0.067 81 1.856
 2.481 13.70 33 اإلناث

 إكمال الجمل
 1.959 12.40 50 الذكور

 غير دال 0.537 81 0.621-
 1.848 12.67 33 اإلناث

 القياس الشفو)
 2.476 17.44 50 الذكور

 غير دال 0.675 81 0.422-
 2.273 17.67 33 اإلناث

 العالقات الكمية
 2.213 21.14 50 الذكور

 عند دال 0.001 81 3.413
 3.180 19.12 33 اإلناث 0.01

 سالسل األفقام
 3.282 16.92 50 الذكور

 عند دال 0.004 81 2.976
 3.291 14.73 33 اإلناث 0.01

 بناء المعادالت
 3.518 10.54 50 الذكور

 غير دال 0.803 81 0.250-
 3.044 10.73 33 اإلناث

 تصني  األشكال
 4.484 19.82 50 الذكور

 غير دال 0.260 81 1.134
 3.986 18.73 33 اإلناث

 قياس األشكال
 5.254 18.84 50 الذكور

 غير دال 0.898 81 0.129
 4.426 18.70 33 اإلناث

 تحليل األشكال
 4.522 11.00 50 الذكور

 غير دال 0.759 81 0.308-
 4.179 11.30 33 اإلناث

 البطافية اللفظية
 4.482 44.52 50 الذكور

 غير دال 0.630 81 0.484
 4.565 44.03 33 اإلناث

 البطافية الكمية
 6.553 48.60 50 الذكور

 عند دال 0.007 81 2.762
 6.408 44.58 33 اإلناث 0.01

غيف البطافية 
 اللفظية

 10.117 49.66 50 الذكور
 غير دال 0.670 81 0.428

 9.056 48.73 33 اإلناث

 عام قدفات
 14.657 142.78 50 الذكور

 غير دال 0.090 81 1.714
 13.385 137.33 33 اإلناث
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 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

 :البطافية اللفظية

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات  متوســـطات ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين -
 .البطارية اللفظيةالفرعية الثالث في 

 البطافية الكمية:

االختبــــارين  الــــذكور واإلنــــاث فــــيمتوســــطات توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 سالسل األرقام( في البطارية الكمية لصالح الذكور. -الفرعيين )العالقات الكمية

الــــذكور واإلنــــاث فــــي االختبــــار متوســــطات ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  -
 الفرعي )بناء العادالت( في البطارية الكمية.

 :غيف اللفظيةالبطافية 

الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارات متوســـطات  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين -
 .غير اللفظيةالبطارية الفرعية الثالث في 

 أمــا بالنســبة إلــى الدرجــة الكليــة للبطاريــة الكميــة: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين -
الــذكور واإلنــاث فــي البطاريــة الكميــة لصــالح الــذكور. ولــم تكــن هنــا  فروقــًا  متوســطات

 والقدرات العامة. غير اللفظية و البطارية اللفظيةدالة إحصائيًا في كل من 
ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات طلبة األول الثانو) المتميني  علر   -35

 اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الجنس. 

 طلبة األول الثانو) المتميني :لالجنسي  بالنسبة  بي الففو  ( 51 الجدول 

االنحفا   المتوسط العدد الجنس المتغيف
 مستوى دح ت المعياف)

 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 2.092 15.95 38 الذكور

 غير دال 0.936 63 0.081-
 3.150 16.00 27 اإلناث

 إكمال الجمل
 3.599 12.66 38 الذكور

 غير دال 0.679 63 0.416-
 2.161 12.85 27 اإلناث

 القياس الشفو)
 1.719 20.45 38 الذكور

 غير دال 0.488 63 0.697
 3.397 20.00 27 اإلناث
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 المتوسط العدد الجنس المتغيف
االنحفا  
 دح ت المعياف)

 مستوى
 القفاف الداللة

 العالقات الكمية
 2.048 23.42 38 الذكور

 غير دال 0.242 63 1.182
 4.264 22.48 27 اإلناث

 سالسل األفقام
 1.815 20.95 38 الذكور

 غير دال 0.426 63 0.802
 2.502 20.52 27 اإلناث

 بناء المعادالت
 2.592 13.34 38 الذكور

 غير دال 0.175 63 1.371
 1.366 12.59 27 اإلناث

 تصني  األشكال
 4.587 20.87 38 الذكور

 غير دال 0.761 63 0.305-
 3.363 21.19 27 اإلناث

 قياس األشكال
 4.277 21.76 38 الذكور

 غير دال 0.924 63 0.096
 3.595 21.67 27 اإلناث

 تحليل األشكال
 2.550 12.66 38 الذكور

 غير دال 0.545 63 0.609
 3.215 12.22 27 اإلناث

 البطافية اللفظية
 3.548 49.05 38 الذكور

 غير دال 0.891 63 0.138
 7.955 48.85 27 اإلناث

 البطافية الكمية
 4.804 57.71 38 الذكور

 غير دال 0.110 63 1.620
 5.706 55.59 27 اإلناث

غيف البطافية 
 اللفظية

 10.885 55.29 38 الذكور
 غير دال 0.934 63 0.083

 9.474 55.07 27 اإلناث

 عام قدفات
 16.769 162.05 38 الذكور

 غير دال 0.566 63 0.577
 18.396 159.52 27 اإلناث

 

 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

الـــــذكور واإلنـــــاث فـــــي جميـــــع متوســـــطات  ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين -
والدرجــة  غيــر اللفظيــة والكميــة و اللفظيــةاالختبــارات الفرعيــة الــثالث للبطاريــات الــثالث 

 الكلية والقدرات العامة.
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 الففو  بي  الجنسي  :  األول الففضيةمناقشة نتائج 

 والكميـــة والقـــدرات العامـــة بـــين الجنســـين اللفظيـــةلـــوحظ وجـــود فـــروق فـــي القـــدرات المعرفيـــة 
فمعظــم الطــالب يــدخلون مرحلــة المراهقــة فــي هــذا الوقــت. وفــي هــذا العمــر تصــبح قــدرات المعرفــة 

طلـب متهايـد للقـدرات الخاصـةة  مختلفةة والتهايد في المهام الخاصة في التعلم المدرسـي يـؤدي إلـى
 في عينة البحث. اللفظية. وقد أظهرت النتائج تفوق اإلناث في القدرات اللفظيةات التعلم مثل قدر 

 وقد توافقت هذه النتيجة مع أدبيات البحث التي تناولت مسألة الفروق بين الجنسين حيث

درا  التفاصـــــيل  اللفظيـــــةأكــــدت الدراســـــات أن إنجـــــاه اإلنـــــاث علـــــى اختبـــــارات الطالقـــــة   وا 
 ,Magill &Rodridue, 1996)والــذاكرة كــان أفضــل مــن انجــاه الــذكور والقــدرات اللزويــة 

p.366 البطارية اللفظيةبأن اإلناث يتفوقن على الذكور في  طعمة(. وأظهرت دراسة. 

بينــت تفــوق اإلنــاث مــع بدايــة مرحلــة المراهقــة علــى الــذكور فــي  Lwisوفــي دراســة لــويس 
 Lwis).ة1986الكمية ) ة في حين تفوق الذكور في القدراتاللفظيةالقدرات 

ة بينـت Lwis & Hoover – 1983واتفقت نتائج البحث أيضًا مع دراسة لـ لويس وهـوفر 
أن الفتيـــات يتجـــاوهن الـــذكور فـــي الصـــفوف مـــن الرابـــع حتـــى الثـــامن فـــي مهـــارات اللزـــة والتهجئـــة 

لرياضــية واســتخدام اللزــة واالســتيعاب القرائــي واالســتداللة فــي حــين يتفــوق الــذكور فــي اإلنجــاه ا
وبينــت الدراســة أيضــًا أن نســبة الــذكور الــذين يعــانون مــن صــعوبات تعليميــة قرائيــة وكالميــة أعلــى 

 (.Carlson, 2000, p.363)من نسبة اإلناثة 

اهتمـامهن بالتعليمــات  وهـ اللفظيـةولعـل السـبب فـي تفـوق اإلنـاث علـى الــذكور فـي القـدرات 
مقارنــة مــع الــذكورة وأنهــن يمضــين وقتــا أطــول فــي حــل بنــود الرائــهة  ةوالتوجيهــات بشــكل ملحــوظ

أن اإلنـاث يمضـين وقتـًا  ووأكثر التهامًا وانضباطًا من الذكورة والسبب اخخـر وراء هـذه الفـروق هـ
(. وقـد أشـار بيـر  Magill &Rodridue, 1996, p.366) أطـول فـي التحـدث إلـى الراشـدين

Berk (2001إلى أن الضزوط االجت ) ماعية تسهم في توسيع الهوة بين الذكور واإلناث في مادة
الرياضــياتة حيــث كــان الــذكور ينظــرون إلــى الرياضــيات باعتبارهــا موضــوعًا ذكوريــًاة أمــا اإلنــاث 
اعتبرن الرياضيات غير مهمة في حياتهن المسـتقبليةة وبالتـالي كانـت النتيجـة أن اإلنـاث كـنَّ أقـل 

ة ص 2004جـادوة و أب)ياضية المجردة ومهارات االستدالل المكـاني احتمااًل الكتساب المفاهيم الر 
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حيــث أوضــح بــأن النضــج الجســمي  Carl smith(. وهــذا التفســير يتفــق مــع كــارل ســميث 440
المبكـر للبنــاتة فضــاًل شـزفهن وميــولهن األدبيــةة ونضـجهن العــاطفي المبكــرة يقـف خلــف تفــوقهن 

اف إلـى ذلـ  ظـنق كـل مـن البنـات والبنـين أن القـراءة ة ويضـاللفظيـةعلى البنين في القـدرة اللزويـة و 
 نشاط أنثوي مما يدفع البنات للقراءة ويدفع البنين لالبتعاد عنهاة وقد وجد كل من شيرمان وفينيمـا

Sherman & fennema  أن الــذكور يتفوقــون علــى اإلنــاث فــي القــدرات الرياضــية وقــدرات
جتماعيـــــة والمحـــــددات الثقافيـــــة تشـــــير إلـــــى أن التصــــور المكـــــانية وفســـــرا ذلـــــ  بـــــأن التـــــأثيرات اال

 (.54ة ص1995الرياضيات نشاط عقلي يرتبط التفوق فيه بالذكور.)الهياتة 

ولــم تظهــر أيــة فــروق بــين الجنســين فــي الصــف األول الثــانوي فــي القــدرات المعرفيــة التــي 
ولعـل السـبب يكمـن يقيسها الرائه إال في االختبـارين الفـرعيين )سالسـل األرقـام وبنـاء المعـادالت(ة 

فـي تعــرض كــال الجنســين فـي هــذه المرحلــة العمريــة إلــى أسـاليب تنشــئة اجتماعيــة وتربيــة متشــابهة 
ــــأثير  ــــم يتعــــهه ت ــــا  اخراءول ــــى أداء كلت ــــنعكس عل ــــدور االجتمــــاعي بشــــكل ي ــــة والتنمــــيط وال المقبول
 . وهذا يتفق مع دراسة عبود المجموعتين بعد

فقــد أظهــرت باإلجمــال تفــوق الــذكور علــى اإلنــاث فــي كــل أمــا بالنســبة الــى البطاريــة الكميــة 
حـــول الفـــروق بـــين  ةوهـــذا يتفـــق مـــع الكثيـــر مـــن الدراســـات حيـــث بينـــت أدبيـــات البحـــث ةالصـــفوف

الجنسين في التطور الحسابي أن اإلناث بشكل عام يحصلون على درجـات أعلـى فـي الرياضـيات 
ذكور فــي المهــام األصــلية ولكــن مــع مــن الــذكور فــي الصــفوف التمهيديــة علــى الــرغم مــن تفــوق الــ

 ,Robinson &etal) التقدم فـي السـلم التعليمـي تظهـر الفـروق فـي األداء تفوقـًا ملحوظـًا للـذكور
1996, p.342) يؤكد ثورنداي  بأن الذكور يمتلكون المصـادر المعرفيـة األقـوى واألكثـر تنوعـًا . و

تفوقـون فـي المهمـات التـي تتضـمن تفكيـر وتلقائيًا والتي تؤدي إلى أعلى مستويات اإلنجاه. فهـم م
اقتصـادي وطالقـة فـي إعطـاء طـرق لحـل المشـكالت وتنظـيم المـواد. حيـث يسـتخدمون المعلومــات 

أن نسـبة الـدرجات العاليـة للـذكور وتفـوقهم علـى اإلنـاث فـي  Lakinقد وجـد الكـين . و بشكل سريع
كانـت ثابتـة نسـبيًا عبـر المسـتويات فـي رائـه القـدرات  2000الواليات المتحدة األمريكية حتى عام 

المعرفية للبطارية الكميةة وكان ذل  مشـابهًا لتمثيـل الـذكور فـي الطـرف األيمـن لعينـة قوميـة كبيـرة 
 (.Ceci,Williams,&Barnett,2009,p229في المملكة المتحدة.) 2006لعام 
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ة فقـد أظهـرت نتـائج البحـث ر اللفظيـةغيـالبطاريـة وأخيرًا بالنسبة إلى الفروق بين الجنسـين ب
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة قوشــحة  غيــر اللفظيــةالبطاريــة عــدم وجــود فــروق بــين الجنســين فــي 

( والتي أشارت إلـى عـدم وجـود فـروق بـين الجنسـين فـي الـذكاء السـائل وأرجعـت ذلـ  إلـى 2000)
(. كمـا تتفـق 156ة 2000شـحةة تأثير العمر على كال الجنسين بالنسبة للـذكاء السـائل )قو  تماثل

( حيــث أشــار إلــى عــدم وجــود فــروق بــين الجنســين فــي الــذكاء المتبلــور 2011)العبــاسمــع دراســة 
الـــذكاء  وتقريبـــًا عنـــد كـــال الجنســـين بخصـــوص درجـــة نمـــ ووفســر ذلـــ  إلـــى أن تـــأثير العمـــر متســـا

المكتســبة مــن المدرســة انخفاضــها. فالــذكاء المتبلــور يــرتبط بــالتعلم الثقــافي وبالمهــارات  والســائل أ
 (. 124ة ص2011ة العباس)

 :ةالثاني الففضيةبثانيًا: النتائج المتعلقة 

العينة ككل عل  اختبراف القردفات المعففيرة  أففاد دفجاتال توجد ففو  رات إحصائية بي   – 16
  المتمين(. -المتفو  -وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف التخصص العاد)

 اإلحصاء الوصفي العينة ككل: ففادألخصصات بالنسبة الففو  بي  الت( 51 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 التصني  الشفو)

 2.525 12.90 475 عادي
 2.224 14.74 235 متفوق
 2.276 16.22 178 متميه
 2.744 14.05 888 الكلي

 الجملإكمال 

 2.593 13.61 475 عادي
 2.605 14.69 235 متفوق
 2.869 15.22 178 متميه
 2.735 14.22 888 الكلي

 القياس الشفو)

 3.209 16.15 475 عادي
 3.030 17.97 235 متفوق
 2.063 20.89 178 متميه
 3.479 17.59 888 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 الكمية العالقات

 4.366 15.36 475 عادي
 3.617 18.60 235 متفوق
 2.263 22.32 178 متميه
 4.699 17.61 888 الكلي

 سالسل األفقام

 4.078 9.32 475 عادي
 3.268 4.89 235 متفوق
 2.089 19.20 178 متميه
 5.332 12.77 888 الكلي

 المعادالت بناء

 2.940 7.57 475 عادي
 2.643 12.37 235 متفوق
 1.674 13.56 178 متميه
 3.769 10.04 888 الكلي

 األشكال تصني 

 3.952 12.85 475 عادي
 3.829 18.68 235 متفوق
 2.918 21.78 178 متميه
 5.272 16.18 888 الكلي

 قياس األشكال

 4.076 15.19 475 عادي
 3.644 19.52 235 متفوق
 2.716 21.96 178 متميه
 4.663 17.69 888 الكلي

 األشكال تحليل

 2.489 9.94 475 عادي
 2.921 11.59 235 متفوق
 2.045 13.26 178 متميه
 2.849 11.04 888 الكلي

 البطافية اللفظية

 6.059 42.67 475 عادي
 5.280 47.40 235 متفوق
 5.492 52.34 178 متميه
 6.892 45.86 888 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 الكمية البطافية

 9.063 32.25 475 عادي
 6.428 45.85 235 متفوق
 4.141 55.08 178 متميه
 12.038 40.42 888 الكلي

 غيف اللفظية البطافية ا

 8.605 37.97 475 عادي
 7.238 49.79 235 متفوق
 6.826 56.99 178 متميه
 11.137 44.91 888 الكلي

 قدفات عام

 17.618 112.89 475 عادي
 11.923 143.04 235 متفوق
 11.903 164.40 178 متميه
 25.876 131.20 888 الكلي

 

التــــي  التخصصـــاتلمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــين  --ANOVAتـــم اســـتخدام اختبـــار أنوفـــا و 
 تزطيها عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونة للبطاريات الثالث والدرجة الكلية.

 الففعية والبطافيات الثالث والدفجة الكليةختبافات لالقيم   بالنسبة ( 53 الجدول 
ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
مستوى    متوسط المفبعات دح مجموع المفبعات التباي 

 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

بين 
 789.755 2 1579.509 المجموعات

عند  دال 0.000 137.126
داخل  0.01

 5.759 885 5097.003 المجموعات

  887 6676.512 الكلي

 إكمال الجمل

بين 
 202.202 2 404.404 المجموعات

عند  دال 0.000 28.720
داخل  0.01

 7.041 885 6230.892 المجموعات

  887 6635.296 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
   متوسط المفبعات دح مجموع المفبعات التباي 

مستوى 
 القفاف الداللة

القياس 
 الشفو)

بين 
 3478.448 2 2956.896 المجموعات

عند  دال 0.000 168.165
داخل  0.01

 8.792 885 7780.600 المجموعات

  887 10737.495 الكلي

 العالقات
 الكمية

بين 
 3293.342 2 6586.684 المجموعات

عند  دال 0.000 224.157
داخل  0.01

 14.692 885 13002.501 المجموعات

  887 19589.185 الكلي

 سالسل األفقام

بين 
 7030.451 2 14060.902 المجموعات

عند  دال 0.000 557.792
داخل  0.01

 12.604 885 11154.601 المجموعات

  887 25215.503 الكلي

 المعادالت بناء

بين 
 3187.903 2 6375.805 المجموعات

عند  دال 0.000 453.094
داخل  0.01

 7.036 885 6226.735 المجموعات

  887 12602.541 الكلي

 تصني 
 األشكال

بين 
 6153.992 2 12307.984 المجموعات

عند  دال 0.000 441.264
داخل  0.01

 13.946 885 12342.462 المجموعات

  887 24650.446 الكلي

 قياس األشكال

بين 
 3502.108 2 7004.215 المجموعات

 دال 0.000 252.268
داخل  0.01عند

 13.882 885 12286.001 المجموعات

  887 19290.216 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
   متوسط المفبعات دح مجموع المفبعات التباي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 األشكال تحليل

بين 
 762.221 2 1524.441 المجموعات

دال  0.000 118.904
داخل  0.01عند

 6.410 885 5673.179 المجموعات

  887 7197.620 الكلي

البطافية 
 اللفظية

بين 
 6431.603 2 12863.206 المجموعات

عند دال  0.000 194.508
داخل  0.01

 33.066 885 29263.478 المجموعات

  887 42126.685 الكلي

 البطافية
 الكمية

بين 
 38448.786 2 76897.572 المجموعات

عند  دال 0.000 658.939
داخل  0.01

 58.350 885 51639.372 المجموعات

  887 128536.945 الكلي

غيف  البطافية ا
 اللفظية

بين 
 27209.994 2 54419.988 المجموعات

دالة عند  0.000 433.062
داخل  0.01

 62.832 885 55605.983 المجموعات

  887 110025.972 الكلي

 قدفات عام

بين 
 194223.574 2 388447.147 المجموعات

عند  دال 0.000 836.589
داخل  0.01

 232.161 885 205462.758 المجموعات

  887 593909.905 الكلي

 

ونظرًا ألن قيمة ف كانت دالةة األمر الذي يعني وجود فروق بين المجموعات الـثالثة لـذا 
للعينات غير المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين كـل  Scheffe Testم اختبار شيفيه ااستخدتم 

 ( يبين هذه الفروق ودالالتها:54مجموعتينة والجدول )
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 نتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات( 58 الجدول 

الفف  بي   التخصص التخصص المتغيف
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 الشفو) التصني 
 عادي

 0.000 1.84- متفوق
 0.000 3.32- متميه 0.01دال عند 

 0.000 1.49- متميه متفوق

 إكمال الجمل
 عادي

 0.000 1.08- متفوق
 0.000 1.60- متميه 0.01دال عند 

 0.138 0.53- متميه متفوق

 القياس الشفو)
 عادي

 0.000 1.82- متفوق
 0.000 4.74- متميه 0.01دال عند 

 0.000 2.92- متميه متفوق

 الكمية العالقات
 عادي

 0.000 3.24- متفوق
 0.000 6.96- متميه 0.01دال عند 

 0.000 3.72- متميه متفوق

 األفقام سالسل
 عادي

 0.000 5.57- متفوق
 0.000 9.88- متميه 0.01دال عند 

 0.000 4.31- متميه متفوق

 المعادالت بناء
 عادي

 0.000 4.80- متفوق
 0.000 5.99- متميه 0.01دال عند 

 0.000 1.20- متميه متفوق

 األشكال تصني 
 عادي

 0.000 5.83- متفوق
 0.000 8.92- متميه 0.01دال عند 

 0.000 3.09- متميه متفوق

 األشكال قياس
 عادي

 0.000 4.33- متفوق
 0.000 6.77- متميه 0.01دال عند 

 0.000 2.44- متميه متفوق

 األشكال تحليل
 عادي

 0.000 1.65- متفوق
 0.000 3.32- متميه 0.01دال عند 

 0.000 1.67- متميه متفوق
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 البطافية اللفظية
 عادي

 0.000 4.73- متفوق
دال 

 0.01عند 
 0.000 9.67- متميه

 0.000 4.93- متميه متفوق

 الكمية البطافية
 عادي

 0.000 13.60- متفوق
 0.000 22.83- متميه 0.01دال عند 

 0.000 9.23- متميه متفوق

 غيف اللفظيةالبطافية 
 عادي

 0.000 11.81- متفوق
 0.000 19.02- متميه 0.01دال عند 

 0.000 7.20- متميه متفوق

 قدفات عام
 عادي

 0.000 30.15- متفوق
 0.000 51.51- متميه 0.01دال عند 

 0.000 21.36- متميه متفوق

 

 يلي: ويالحظ من الجدول السابق ما

المتميـه(  ةالمتفوق ةالتخصصات الثالث )العاديتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 
على البطاريات الثالث وجميع اختباراتها الفرعية والقدرات العامة بالترتيب المتميـهين ثـم المتفـوقين 

ماعــدا االختبــار الفرعــي )إكمــال الجمــل( حيــث وجــد فــرق بــين المتميــهين والمتفــوقين  ةثــم العــاديين
ات العامة فقد وجـد فـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطات األداء ولكنه غير دالة وبالنسبة إلى القدر 

 في جميع التخصصات لصالح المتميهين ثم المتفوقين ثم العاديين.
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ال توجررد فررفو  رات إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة األول الثررانو) علرر  اختبرراف  – 35
  متمين(. -متفو  -القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف التخصص عاد)

 حصاء الوصفياإل لبة األول الثانو):لطالففو  بي  التخصصات بالنسبة  (55 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 التصني  الشفو)

 1.925 12.79 109 عادي
 2.397 14.29 83 متفوق
 2.562 15.97 65 متميه
 2.583 14.08 257 الكلي

 إكمال الجمل

 1.967 11.61 109 عادي
 1.909 12.51 83 متفوق
 1.839 12.74 65 متميه
 1.973 12.19 257 الكلي

 القياس الشفو)

 2.763 14.57 109 عادي
 2.386 17.53 83 متفوق
 2.539 20.26 65 متميه
 3.459 16.96 257 الكلي

 العالقات الكمية

 4.541 14.89 109 عادي
 2.804 20.34 83 متفوق
 3.167 23.03 65 متميه
 5.053 18.71 257 الكلي

 سالسل األفقام

 4.002 9.76 109 عادي
 3.439 16.05 83 متفوق
 2.120 20.77 65 متميه
 5.655 14.58 257 الكلي

 بناء المعادالت

 2.569 6.97 109 عادي
 3.320 10.61 83 متفوق
 2.186 13.03 65 متميه
 3.710 9.68 257 الكلي



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
189 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 تصني  األشكال

 3.203 12.04 109 عادي
 4.302 19.39 83 متفوق
 4.096 21.00 65 متميه
 5.545 16.68 257 الكلي

 قياس األشكال

 3.743 13.35 109 عادي
 4.914 18.78 83 متفوق
 3.978 21.72 65 متميه
 5.470 17.22 257 الكلي

 األشكالتحليل 

 2.401 8.57 109 عادي
 4.366 11.12 83 متفوق
 2.829 12.48 65 متميه
 3.637 10.38 257 الكلي

 البطافية اللفظية

 4.446 38.97 109 عادي
 4.494 44.33 83 متفوق
 5.744 48.97 65 متميه
 6.287 43.23 257 الكلي

 البطافية الكمية

 7.619 31.62 109 عادي
 6.753 47.00 83 متفوق
 5.261 56.83 65 متميه
 12.445 42.96 257 الكلي

 غيف اللفظيةالبطافية 

 6.524 33.95 109 عادي
 9.663 49.29 83 متفوق
 10.246 55.20 65 متميه
 12.567 44.28 257 الكلي

 عام قدفات

 10.359 104.55 109 عادي
 14.335 140.61 83 متفوق
 17.367 161.00 65 متميه
 27.250 130.47 257 الكلي
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لمعرفـــة داللـــة الفــروق بـــين التخصصـــات الثالثـــة  --ANOVAوتــم اســـتخدام اختبـــار أنوفــا 
للصف األول الثانوي التي تزطيها عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونـة للبطاريـات الـثالث 

 والدرجة الكلية.

 -ANOVA-الففعية والبطافيات الثالث والدفجة الكلية لالختبافاتقيم   بالنسبة  (56 الجدول 

مصدف  المتغيف
متوسط  دح مجموع المفبعات التباي 

 مستوى   المفبعات
 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

بين 
 المجموعات

417.298 2 208.649 

41.046 0.000 
دال عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1291.145 254 
5.083 

 256 1708.444 الكلي

إكمال 
 الجمل

بين 
 المجموعات

63.918 2 31.959 

دال عند  0.000 8.699
0.01 

داخل 
 المجموعات

933.117 254 
3.674 

 256 997.035 الكلي

القياس 
 الشفو)

بين 
 المجموعات

1358.722 2 679.361 

101.269 0.000 
دال عند 
داخل  0.01

 المجموعات
1703.962 254 

6.709 
 256 3062.685 الكلي

العالقات 
 الكمية

بين 
 المجموعات

3023.941 2 1511.971 

109.314 0.000 
دال عند 
0.01 

داخل 
 254 3513.172 المجموعات

13.831 
 256 6537.113 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 دح مجموع المفبعات التباي 

متوسط 
   المفبعات

 مستوى
 القفاف الداللة

سالسل 
 األفقام

بين 
 2599.813 2 5199.627 المجموعات

221.065 0.000 
دالة عند 

0.01 
داخل 

 المجموعات
2987.144 254 

11.760 
 256 8186.770 الكلي

بناء 
 المعادالت

بين 
 المجموعات

1601.318 2 800.659 

105.782 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
1922.519 254 

7.569 
 256 3523.837 الكلي

تصني  
 األشكال

بين 
 المجموعات

4170.679 2 2085.339 

343.174 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
3699.516 254 

14.565 
 256 7870.195 الكلي

قياس 
 األشكال

بين 
 المجموعات

3154.494 2 1577.247 

88.911 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
4505.864 254 

17.740 
 256 7660.358 الكلي

تحليل 
 األشكال

بين 
 المجموعات

688.886 2 344.443 

32.430 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
2697.745 254 

10.621 
 256 3386.630 الكلي

البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

4216.382 2 2108.191 

 دال 0.000 90.712
 0.01عند

داخل 
 المجموعات

5903.073 254 
23.240 

 256 10119.455 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 دح مجموع المفبعات التباي 

متوسط 
   المفبعات

 مستوى
 القفاف الداللة

البطافية 
 الكمية

بين 
 13933.984 2 27867.968 المجموعات

300.426 0.000 
عند دال 

0.01 
داخل 

 المجموعات
11780.716 254 46.381 

 256 39648.685 الكلي
10727.799 

البطافية 
غيف 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

21455.598 2 

143.624 0.000 
عند  دال

0.01 
 داخل

 المجموعات
18972.231 254 

74.694 
 256 40427.829 الكلي

 عام قدفات

بين 
 المجموعات

142355.450 2 71177.725 

378.679 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
47742.635 254 

187.963 
 256 90098.086 الكلي

 

فـروق بــين التخصصـات الــثالثة ونظـرًا ألن قيمــة ف كانـت دالــةة األمـر الــذي يعنـي وجــود 
للعينـات غيـر المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين  Scheffe Testم اختبار شـيفيه ااستخد تم لذا

 :( يبين هذه الفروق ودالالتها57كل مجموعتينة والجدول )

 و  بي  المتوسطاتنتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الفف ( 50  الجدول

الفف  بي   التخصص التخصص المتغيف
 القفاف مستوى الداللة المتوسطي 

 التصني  الشفو)
 عادي

 0.000 (*)1.50- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)3.18- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)1.68- متميه متفوق

 إكمال الجمل
 عادي

 0.007 (*)89.- متفوق
 0.01دال عند 

 0.001 (*)1.12- متميه
 غير دال 0.765 0.23- متميه متفوق
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 القفاف مستوى الداللة المتوسطي 

 القياس الشفو)
 عادي

 0.000 (*)2.96- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)5.69- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)2.73- متميه متفوق

 العالقات الكمية
 عادي

 0.000 (*)5.45- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)8.14- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)2.69- متميه متفوق

 سالسل األفقام
 عادي

 0.000 (*)6.29- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)11.01- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)4.72- متميه متفوق

 بناء المعادالت
 عادي

 0.000 (*)3.64- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)6.06- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)2.42- متميه متفوق

 تصني  األشكال
 عادي

 0.000 (*)7.35- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)8.96- متميه
 0.05دال عند  0.040 (*)1.61- متميه متفوق

 قياس األشكال
 عادي

 0.000 (*)5.43- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)8.37- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)2.94- متميه متفوق

 تحليل األشكال
 عادي

 0.000 (*)2.55- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)3.91- متميه
 0.05دال عند  0.044 (*)1.36- متميه متفوق

 البطافية اللفظية
 عادي

 0.000 (*)5.35- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)10.00- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)4.64- متميه متفوق

 البطافية الكمية
 عادي

 0.000 (*)15.38- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)25.21- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)9.83- متميه متفوق



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
194 

 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 القفاف مستوى الداللة المتوسطي 

غيف البطافية 
 اللفظية

 عادي
 0.000 (*)15.34- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 (*)21.25- متميه

 0.01دال عند  0.000 (*)5.91- متميه متفوق

 عام قدفات
 عادي

 0.000 (*)36.06- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 (*)56.45- متميه
 0.01دال عند  0.000 (*)20.39- متميه متفوق

 

 ويالحظ من الجدول السابق مايلي:

المتميـه(  ةالمتفوق ةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات التخصصات الثالث )العادي
على البطاريات الثالث والقدرات العامة بالترتيب عادي متفوق متميهة ولم تكن دالـة إحصـائيًا فـي 

 .االختبار الفرعي )إكمال الجمل( بين الطالب المتفوقين والطالب المتميهين

ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة الثرراني الثررانو) علرر   -38
أدبي، متفرو ،  –لمعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف التخصص عام: علمي اختباف القدفات ا

 متمين(.

 حصاء الوصفياإل طلبة الثاني الثانو):لالففو  بي  التخصصات بالنسبة  (54 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 التصني  الشفو)

 2.787 12.65 126 علمي عادي
 2.772 12.78 58 أدبي عادي
 1.882 14.55 80 متفوق
 1.686 15.65 60 متميه
 2.686 13.70 324 الكلي

 إكمال الجمل

 2.472 13.90 126 علمي عادي
 2.562 13.88 58 أدبي عادي
 2.275 15.88 80 متفوق
 2.634 6.25 60 متميه
 2.684 14.82 324 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 الشفو) القياس

 3.449 16.21 126 علمي عادي
 3.484 16.40 58 أدبي عادي
 3.556 18.10 80 متفوق
 1.770 21.13 60 متميه
 3.716 17.62 324 الكلي

 العالقات الكمية

 5.256 17.46 126 علمي عادي
 3.676 14.43 58 أدبي عادي
 4.355 18.35 80 متفوق
 1.463 22.17 60 متميه
 4.875 18.01 324 الكلي

 سالسل األفقام

 4.677 11.04 126 علمي عادي
 5.395 8.74 58 أدبي عادي
 3.660 14.09 80 متفوق
 1.842 18.28 60 متميه
 5.259 12.72 324 الكلي

 بناء المعادالت

 3.486 9.21 126 علمي عادي
 2.706 6.79 58 أدبي عادي
 1.441 13.11 80 متفوق
 1.497 13.88 60 متميه
 3.719 10.61 324 الكلي

 تصني  األشكال

 5.023 14.53 126 علمي عادي
 4.621 12.86 58 أدبي عادي
 4.485 18.21 80 متفوق
 2.251 22.13 60 متميه
 5.467 16.55 324 الكلي

 قياس األشكال

 4.743 17.10 126 علمي عادي
 4.678 14.74 58 أدبي عادي
 2.982 19.94 80 متفوق
 1.990 21.85 60 متميه
 4.615 18.26 324 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 تحليل األشكال

 2.806 10.20 126 علمي عادي
 2.341 9.83 58 أدبي عادي
 1.654 11.50 80 متفوق
 1.465 13.70 60 متميه
 2.641 11.10 324 الكلي

 البطافية اللفظية

 6.226 42.75 126 علمي عادي
 6.514 43.05 58 أدبي عادي
 5.170 48.53 80 متفوق
 4.426 53.03 60 متميه
 7.002 46.14 324 الكلي

 البطافية الكمية

 11.236 37.71 126 علمي عادي
 9.061 29.97 58 أدبي عادي
 7.451 45.55 80 متفوق
 3.616 54.33 60 متميه
 11.976 41.34 324 الكلي

 غيف اللفظيةالبطافية 

 11.226 41.83 126 علمي عادي
 9.232 37.43 58 أدبي عادي
 6.855 49.65 80 متفوق
 4.160 57.68 60 متميه
 1.272 45.91 324 الكلي

 عام قدفات

 22.843 122.30 126 علمي عادي
 18.763 110.45 58 أدبي عادي
 11.447 143.73 80 متفوق
 8.089 165.05 60 متميه
 25.752 133.39 324 الكلي

 

لمعرفة داللـة الفـروق بـين التخصصـات األربعـة  --ANOVAفقد تم استخدام اختبار أنوفا 
للصف الثاني الثانوي التي تزطيها عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونة للبطاريات الـثالث 

 والدرجة الكلية.
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 والبطافيات الثالث والدفجة الكلية الختبافات الففعيةلقيم   بالنسبة ( 59 الجدول 
ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
 التباي 

مجموع 
متوسط  دح المفبعات

مستوى    المفبعات
 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

بين 
 المجموعات

474.187 3 158.062 

27.250 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
1856.171 320 5.801 

  323 2330.358 الكلي

 إكمال الجمل

بين 
 المجموعات

370.442 3 123.481 

عند  دال 0.000 20.203
0.01 

داخل 
 المجموعات

1955.814 320 6.112 

  323 2326.256 الكلي

القياس 
 الشفو)

بين 
 المجموعات

1097.658 3 365.886 

34.819 0.000 
عند  دال

داخل  0.01
 المجموعات

3362.648 320 10.508 

  323 4460.306 الكلي

العالقات 
 الكمية

بين 
 المجموعات

1826.913 3 608.971 

33.322 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 18.275 320 5848.059 المجموعات

  323 7674.972 الكلي

سالسل 
 األفقام

بين 
 المجموعات

3280.507 3 1093.502 

61.906 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
5652.493 320 17.664 

  323 8933.000 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

بناء 
 المعادالت

بين 
 744.772 3 2234.317 المجموعات

106.734 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
2232.902 320 6.978 

  323 4467.219 الكلي

تصني  
 األشكال

بين 
 المجموعات

3393.619 3 1131.206 

57.838 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
6258.590 320 19.558 

  323 9652.210 الكلي

قياس 
 األشكال

بين 
 المجموعات

1885.105 3 628.368 

40.255 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
4995.117 320 15.610 

  323 6880.222 الكلي

تحليل 
 األشكال

بين 
 المجموعات

614.723 3 204.908 

40.008 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
1638.916 320 5.122 

  323 2253.639 الكلي

البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

5303.924 3 1767.975 

53.717 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
10532.101 320 32.913 

  323 15836.025 الكلي

البطافية 
 الكمية

بين 
 المجموعات

20707.876 3 6902.625 

عند  دال 0.000 86.220
0.01 

داخل 
 المجموعات

25618.779 320 80.059 

  323 46326.654 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

غيف البطافية 
 اللفظية

بين 
 5233.166 3 15699.497 المجموعات

66.078 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 79.197 320 25342.907 المجموعات

  323 41042.404 الكلي

 عام قدفات

بين 
 38235.030 3 114705.090 المجموعات

122.962 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 310.949 320 99503.685 المجموعات

  323 214208.775 الكلي
 

ونظرًا ألن قيمة ف كانـت دالـةة األمـر الـذي يعنـي وجـود فـروق بـين التخصصـات األربعـةة 
للعينات غير المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين كـل  Scheffe Testلذا استخدم اختبار شيفيه 
 :( يبين هذه الفروق ودالالتها69مجموعتينة والجدول )

 نتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات( 67  ولالجد

الفف  بي   التخصص التخصص المتغيف
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 التصني  الشفو)
 علمي عادي

 غير دال 0.991 0.13- أدبي عادي
 0.000 1.90- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 3.00- متميه

 أدبي عادي
 0.000 1.77- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 2.87- متميه

 إكمال الجمل

 علمي عادي
 1.000 0.02 أدبي عادي

 0.000 1.98- متفوق 0.01دال عند 
 0.000 2.35- متميه

 أدبي عادي
 0.01دال عند  0.000 2.00- متفوق
  0.000 2.37- متميه

 غير دال 0.852 0.38- متميه متفوق
 غير دال 0.987 0.19- أدبي عادي علمي عادي القياس الشفو)
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 0.001 1.89- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 4.93- متميه

 أدبي عادي
 0.05دال عند  0.027 1.70- متفوق
 0.01دال عند  0.000 4.74- متميه

 0.01دال عند  0.000 3.03- متميه متفوق

 العالقات الكمية

 علمي عادي
 0.01دال عند  0.000 3.03 أدبي عادي
 غير دال 0.549 0.89- متفوق
 0.01دال عند  0.000 4.71- متميه

 أدبي عادي
 0.000 3.92- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.74- متميه

 متفوق
 0.000 3.92 أدبي عادي

 0.01دال عند 
 0.000 3.82- متميه

 سالسل األفقام

 علمي عادي
 0.009 2.30 عاديأدبي 

 0.000 3.05- متفوق 0.01دال عند 
 0.000 7.24- متميه

 أدبي عادي
 0.000 5.35- متفوق

 0.000 9.54- متميه 0.01دال عند 
 0.000 4.20- متميه

 بناء المعادالت

 علمي عادي
 0.000 2.42 أدبي عادي

 0.000 3.90- متفوق 0.01دال عند 
 0.000 4.67- متميه

 أدبي عادي
 0.000 6.32- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.09- متميه

 غير دال 0.406 0.77- متميه متفوق

 تصني  األشكال

 علمي عادي
 غير دال 0.132 1.67 أدبي عادي
 0.000 3.68- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.60- متميه

 أدبي عادي
 0.01دال عند  0.000 5.35- متفوق

 0.000 9.27- متميه 
 0.01دال عند  0.000 3.92- متميه متفوق
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 قياس األشكال

 علمي عادي
 0.003 2.36 أدبي عادي

 
 0.01دال عند 

 0.000 2.83- متفوق
 0.000 4.75- متميه

 أدبي عادي
  0.000 5.20- متفوق

 0.000 7.11- متميه 0.01دال عند 
 0.05دال عند  0.047 1.91- متميه متفوق

 تحليل األشكال

 علمي عادي
 غير دال 0.785 0.37 أدبي عادي
 0.01دال عند  0.001 1.30- متفوق
 0.01دال عند  0.000 3.50- متميه

 0.000 3.87- متميه أدبي عادي
 
 0.01دال عند 

 0.000 2.20- متميه متفوق
 
 0.01دال عند 

 البطافية اللفظية

 علمي عادي
 غير دال 0.991 0.30- أدبي عادي
 0.000 5.77- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 10.28- متميه

 أدبي عادي
 0.01دال عند  0.000 5.47- متفوق

 
 0.000 9.98- متميه 

 0.01دال عند  0.000 4.51- متميه متفوق

 البطافية الكمية

 علمي عادي
 0.000 7.75 أدبي عادي

 0.000 7.84- متفوق 0.01دال عند 
 0.000 16.62- متميه

 أدبي عادي
 0.000 15.58- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 24.37- متميه

 0.01دال عند  0.000 8.78- متميه متفوق
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

غيف البطافية 
 اللفظية

 علمي عادي
 0.05دال عند  0.022 4.40 أدبي عادي
 0.000 7.82- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 15.85- متميه

 أدبي عادي

دال عند  0.000 12.22- متفوق
0.01 
 

 
 0.000 20.25- متميه

دال عند  0.000 8.03- متميه متفوق
0.01 

 عام قدفات

 علمي عادي
 0.001 11.85 أدبي عادي

 0.000 21.42- متفوق 0.01دال عند 
 0.000 42.75- متميه

 أدبي عادي
  0.000 33.28- متفوق

 0.000 54.60- متميه 0.01دال عند 
 0.01دال عند  0.000 21.33- متميه متفوق

 

 يلي: يالحظ من الجدول السابق ما

 (: توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي االختبـار الفرعـي )التصـنيف الشـفويالبطارية اللفظيـة -
بـــين طـــالب العلمـــي والمتفـــوقين لصـــالح المتفـــوقين وبـــين طـــالب  البطاريـــة اللفظيـــةفـــي 

العلمي والمتميهين لصالح المتميهينة وبين طالب األدبـي والمتفـوقين لصـالح المتفـوقين 
فــي االختبــار الفرعــي  وبــين طــالب األدبــي والمتميــهين لصــالح المتميــهين ولــم تكــن دالــة

ب المتفـــــوقين والطـــــالب وبـــــين الطـــــال )إكمـــــال الجمـــــل( بـــــين طـــــالب العلمـــــي واألدبـــــي
ــم تكــن دالــة فــي االختبــار الفرعــي )القيــاس الشــفوي( بــين طــالب العلمــي  المتميــهينة ول

 واألدبي.

البطارية الكمية: توجد فروق دالة إحصائيًا في االختبار الفرعي )العالقـات الكميـة( فـي  -
البطاريـــة الكميـــة بـــين طـــالب العلمـــي العـــادي وطـــالب األدبـــي العـــادي لصـــالح طـــالب 
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العلمي العادية وبين طالب علمي عادي ومتميه لصالح المتميه وبـين طـالب األدبـي 
عـــادي وعلمـــي عـــادي لصـــالح العلمـــي وبـــين أدبـــي والمتفـــوقين لصـــالح المتفـــوقين وبـــين 
األدبي العادي والمتميـهين لصـالح المتميـهين وبـين طـالب المتفـوقين وطـالب المتميـهين 

ختبـار الفرعـي )العالقـات الكميـة( فـي البطاريـة لصالح المتميـهينة ولـم تكـن دالـة فـي اال
ـــين طـــالب العلمـــي العـــادي وطـــالب المتفـــوقين وفـــي االختبـــار الفرعـــي )بنـــاء  ـــة ب الكمي
المعادالت( بين المتفوقين والمتميهينة وفي االختبار الفرعي )تصنيف األشكال وتحليل 

ب األدبــــي بـــين طــــالب العلمـــي العــــاديين وطـــال غيـــر اللفظيــــةالبطاريــــة األشـــكال( فـــي 
العــــاديينة وفــــي االختبــــار الفرعــــي قيــــاس األشــــكال بــــين الطــــالب المتفــــوقين والطــــالب 

 المتميهين.

 غيــر اللفظيـــة الكليــة والدرجــة الكميــة الكليــة والدرجــة  اللفظيــةأمــا بالنســبة إلــى الدرجــة  -
الكليــة والقــدرات العامــة : فقــد وجــد فــروق دالــة إحصــائيًا فــي االختبــارات الفرعيــة الــثالث 

بــين طـــالب العلمــي العـــادي  البطاريــة اللفظيـــةفــي القــدرات العامـــة ولــم تكـــن دالــة فـــي و 
 وطالب األدبي العادي.

ال توجررد فررفو  رات داللررة إحصررائية برري  متوسررطات طلبررة الثالررث الثررانو) علرر   -39
أدبي، متفرو ،  –اختباف القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف التخصص عام: علمي 

 متمين(.

 اإلحصاء الوصفي لبة الثالث الثانو):لطالففو  بي  التخصصات بالنسبة  (61 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف

 التصني  الشفو)

 2.609 13.33 97 علمي عادي
 2.514 13.01 85 أدبي عادي
 2.220 15.46 72 متفوق
 2.219 17.19 53 متميه
 2.891 14.41 307 الكلي

 إكمال الجمل
 2.377 14.49 97 علمي عادي
 2.402 14.58 85 أدبي عادي
 1.937 15.90 72 متفوق
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف
 1.863 17.09 53 متميه
 2.411 15.30 307 الكلي

 القياس الشفو)

 3.291 17.11 97 علمي عادي
 2.260 16.85 85 أدبي عادي
 3.036 18.35 72 متفوق
 1.472 21.40 53 متميه
 3.154 18.07 307 الكلي

 العالقات الكمية

 3.313 14.00 97 علمي عادي
 2.911 15.02 85 أدبي عادي
 2.502 16.86 72 متفوق
 1.228 21.62 53 متميه
 3.820 16.27 307 الكلي

 سالسل األفقام

 2.864 8.08 97 علمي عادي
 1.776 8.01 85 أدبي عادي
 2.034 14.44 72 متفوق
 774. 18.30 53 متميه
 4.648 11.32 307 الكلي

 بناء المعادالت

 2.568 7.38 97 علمي عادي
 1.962 6.65 85 أدبي عادي
 1.528 13.56 72 متفوق
 744. 13.85 53 متميه
 3.812 9.74 307 الكلي

 تصني  األشكال

 2.840 12.47 97 علمي عادي
 2.718 11.82 85 أدبي عادي
 1.910 18.39 72 متفوق
 1.173 22.32 53 متميه
 4.722 15.38 307 الكلي

 قياس األشكال
 2.948 15.35 97 علمي عادي
 2.697 14.81 85 أدبي عادي
 2.234 19.90 72 متفوق
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد التخصص المتغيف
 942. 22.36 53 متميه
 3.866 17.48 307 الكلي

 تحليل األشكال

 1.939 11.01 97 علمي عادي
 1.973 10.15 85 أدبي عادي
 1.549 12.22 72 متفوق
 863. 13.72 53 متميه
 2.118 11.52 307 الكلي

 البطافية اللفظية

 6.050 44.94 97 علمي عادي
 5.147 44.44 85 أدبي عادي
 4.576 49.71 72 متفوق
 3.699 55.68 53 متميه
 6.579 47.77 307 الكلي

 البطافية الكمية

 7.046 29.46 97 علمي عادي
 4.899 29.68 85 أدبي عادي
 4.371 44.86 72 متفوق
 1.804 53.77 53 متميه
 11.099 37.33 307 الكلي

 غيف اللفظيةالبطافية 

 5.884 38.84 97 علمي عادي
 5.693 36.79 85 أدبي عادي
 3.419 50.51 72 متفوق
 1.790 58.40 53 متميه
 9.573 44.38 307 الكلي

 عام قدفات

 14.823 113.24 97 علمي عادي
 10.753 110.91 85 أدبي عادي
 8.589 145.08 72 متفوق
 3.116 167.85 53 متميه
 24.722 129.49 307 الكلي
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لمعرفــة داللــة الفــروق بــين التخصصــات األربعــة  --ANOVAوتــم اســتخدام اختبــار أنوفــا 
الثالث الثانوي التي تزطيها عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونة للبطاريات الثالث للصف 

 والدرجة الكلية.
 الختبافات الففعية والبطافيات الثالث والدفجة الكليةلقيم   بالنسبة ( 61 الجدول 

ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
متوسط  دح مجموع المفبعات التباي 

مستوى    المفبعات
 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

بين 
 المجموعات

767.684 3 255.895 

43.306 0.000 
دال 
عند 
0.01 

داخل 
 5.909 303 1790.420 المجموعات

  306 2558.104 الكلي

إكمال 
 الجمل

بين 
 المجموعات

304.178 3 101.393 

20.845 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1473.848 303 4.864 

  306 1778.026 الكلي

القياس 
 الشفو)

بين 
 المجموعات

807.800 3 269.267 

36.492 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

2235.763 303 7.379 

  306 3043.564 الكلي

العالقات 
 الكمية

بين 
 725.181 3 2175.543 المجموعات

95.993 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

2289.017 303 7.555 

  306 4464.560 الكلي

سالسل 
 األفقام

بين 
 المجموعات

5233.441 3 1744.480 

383.785 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1377.276 303 4.545 

  306 6610.717 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 دح مجموع المفبعات التباي 

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

بناء 
 المعادالت

بين 
 1098.601 3 3295.802 المجموعات

289.239 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1150.869 303 3.798 

  306 4446.671 الكلي

تصني  
 األشكال

بين 
 المجموعات

5099.214 3 1699.738 

298.529 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1725.197 303 5.694 

  306 6824.410 الكلي

قياس 
 األشكال

بين 
 المجموعات

2729.034 3 909.678 

149.347 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

1845.579 303 6.091 

  306 4574.612 الكلي

تحليل 
 األشكال

بين 
 المجموعات

475.366 3 158.455 

53.513 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

897.201 303 2.961 

  306 1372.567 الكلي

البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

5309.094 3 1769.698 

67.560 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

7936.945 303 26.195 

  306 13246.039 الكلي

البطافية 
 الكمية

بين 
 المجموعات

29387.669 3 9795.890 

357.246 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

8308.441 303 27.421 

  306 37696.111 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 دح مجموع المفبعات التباي 

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

البطافية 
غيف 
 اللفظية

بين 
 7000.810 3 21002.431 المجموعات

301.219 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 23.242 303 7042.214 المجموعات

  306 28044.645 الكلي

 عام قدفات

بين 
 50157.208 3 150471.624 المجموعات

415.814 0.000 
 دال
عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

36549.086 303 120.624 

  306 187020.710 الكلي
 

ونظرًا ألن قيمة ف كانـت دالـةة األمـر الـذي يعنـي وجـود فـروق بـين التخصصـات األربعـةة 
للعينـات غيـر المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين  Scheffe Testم اختبار شـيفيه ااستخدتم لذا 

 :( يبين هذه الفروق ودالالتها63كل مجموعتينة والجدول )

 نتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات( 63 الجدول 

الفف  بي   التخصص التخصص المتغيف
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف لداللةا

 التصني  الشفو)

 علمي عادي
 غير دال 0.855 0.32 أدبي عادي
 0.000 2.13- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 3.86- متميه

 أدبي عادي
 0.000 2.45- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 4.18- متميه

 0.01دال عند  0.002 1.73- متميه متفوق

 إكمال الجمل

 علمي عادي
 غير دال 0.996 0.08- عادي أدبي

 0.001 1.41- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 2.60- متميه

 أدبي عادي
 0.003 1.33- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 2.52- متميه

 0.05دال عند  0.032 1.19- متميه متفوق
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف لداللةا

 القياس الشفو)

 علمي عادي
 غير دال 0.933 0.27 أدبي عادي
 0.05دال عند  0.038 1.23- متفوق
 0.05دال عند  0.000 4.28- متميه

 أدبي عادي
 0.01دال عند  0.009 1.50- متفوق
 0.01دال عند  0.000 4.55- متميه

 0.01دال عند  0.000 3.05- متميه متفوق

 العالقات الكمية

 علمي عادي
 غير دال 0.101 1.02- أدبي عادي
 0.000 2.86- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.62- متميه

 أدبي عادي
 0.01دال عند  0.001 1.84- متفوق
  0.000 6.60- متميه

 0.01دال عند  0.000 4.76- متميه متفوق

 سالسل األفقام

 علمي عادي
 غير دال 0.997 0.07 أدبي عادي
 0.000 6.36- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 10.22- متميه

 أدبي عادي
 0.000 6.43- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 10.29- متميه

 0.01دال عند  0.000 3.86- متميه متفوق

 بناء المعادالت

 علمي عادي
 غير دال 0.095 0.73 أدبي عادي
 0.000 6.17- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 6.47- متميه

 أدبي عادي
 0.000 6.91- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.20- متميه

 غير دال 0.875 0.29- متميه متفوق

 تصني  األشكال

 علمي عادي
 غير دال 0.340 0.65 أدبي عادي
 0.000 5.91- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 9.85- متميه

 أدبي عادي
 0.000 6.57- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 10.50- متميه

 0.01دال عند  0.000 3.93- متميه متفوق
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 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف لداللةا

 قياس األشكال

 علمي عادي
 غير دال 0.541 0.54 أدبي عادي
 0.000 4.55- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.01- متميه

 أدبي عادي
 0.000 5.09- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 7.55- متميه

 0.01دال عند  0.000 2.46- متميه متفوق

 تحليل األشكال

 علمي عادي
 0.05دال عند  0.011 86. عاديأدبي 

 0.000 1.21- متفوق
 0.01دال عند 

 0.000 2.71- متميه

 أدبي عادي
  0.000 2.07- متفوق

 0.000 3.56- متميه 0.01دال عند 
 0.01دال عند  0.000 1.49- متميه متفوق

 البطافية اللفظية

 علمي عادي
 غير دال 0.932 0.50 أدبي عادي
 0.000 4.77- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 10.74- متميه

 أدبي عادي
 0.000 5.27- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 11.24- متميه

 0.01دال عند  0.000 5.97- متميه متفوق

 البطافية الكمية

 علمي عادي
 غير دال 0.994 0.22- أدبي عادي
 0.000 15.40- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 24.31- متميه

 أدبي عادي
 0.000 15.18- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 24.09- متميه

 0.01دال عند  0.000 8.91- متميه متفوق

غيف البطافية 
 اللفظية

 علمي عادي
 0.05دال عند  0.045 2.05 أدبي عادي
 0.000 11.68- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 19.56- متميه

 أدبي عادي
 0.000 13.73- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 21.61- متميه

 0.01دال عند  0.000 7.88- متميه متفوق



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
211 

 التخصص التخصص المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف لداللةا

 عام قدفات

 علمي عادي
 غير دال 0.565 2.33 أدبي عادي
 0.000 31.85- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 54.61- متميه

 أدبي عادي
 0.000 34.18- متفوق

 0.01دال عند 
 0.000 56.94- متميه

 0.01دال عند  0.000 22.77- متميه متفوق
 

 يالحظ من الجدول السـابق ما يلي:و 

توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين متوســـطات األداء علـــى البطاريـــات الـــثالث فـــي جميـــع  -
التخصصــــات ولــــم تكــــن هنــــا  فــــروق بــــين طــــالب العلمــــي العــــادي واألدبــــي العــــادي فــــي جميــــع 

البطاريـة االختبارات الفرعية وعلى جميع البطاريات ماعدا االختبار الفرعـي )تحليـل األشـكال( فـي 
هنــا  فــرق بــين طــالب العلمــي العــادي وطــالب األدبــي العــادي لصــالح حيــث كــان  غيــر اللفظيــة

العلمــية وفــي االختبــار الفرعــي )بنــاء المعــادالت( فــي البطاريــة الكميــة حيــث لــم يكــن هنــا  فــروق 
 بين الطالب المتميهين والطالب المتفوقين. 

ــة الكليــة والبطاريــة الكميــة الكليــة: فقــد و  البطاريــة اللفظيــةأمــا بالنســبة إلــى  - جــد فــروق دال
إحصـائيًا فـي االختبـارات الفرعيـة الـثالث ولـم يكــن هنـا  فـرق بـين طـالب العلمـي العـادي واألدبــي 

 .غيـر اللفظيـةالبطاريـة بينما كان هنـا  فـروق دالـة إحصـائيًا فـي جميـع االختبـارات علـى  العادي.
ـــين متوســـطات  ـــع وبالنســـبة إلـــى القـــدرات العامـــة فقـــد وجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا ب األداء فـــي جمي

 التخصصات ماعدا طالب العلمي العادي واألدبي العادي.

 :ةالثاني ففضيةمناقشة نتائج ال

إلــى أن الطلبــة المتميــهين يتفوقــون علــى بــاقي التخصصــات فــي  الفرضــيةتشــير نتــائج هــذه 
بع ويمكن أن نرجع ذل  إلى أسلوب التدريس المت غير اللفظية والكمية و اللفظيةمعظم البطاريات 

حيـث أنهـا تنمـي االعتمـاد علـى الـذات إذ ي سـمح للطـالب بالمشـاركة الفاعلـة  في مدارس المتميـهين
في عملية التعلم ومحاولـة تجريـب الجديـد فـي طرائـق الحـل وال يـتم التركيـه علـى الحفـظ واسـترجاع 
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نمــا تــهداد مشــاركة المتميــهين  والمعلومــات فــي االمتحــان كمــا هــ فــي متبــع فــي مــدارس العــاديين وا 
( أن تحصـــيل 3925ووجـــد ثورنـــداي  ) األنشـــطة المعرفيـــة والســـيما فـــي حلقـــات البحـــث والعملـــي.

المتفــوقين مرتفــع داخــل المدرســة وخارجهــاة كمــا أثبتــت الدراســات تمــتعهم بقــدر كبيــر مــن الطالقــة 
 ة والطالقــة الفكريــة )التفكيــر المنطلــق( والمرونــة التلقائيــة. ويتصــف المتفــوقين بســعة مجــالاللفظيــة

االنتبـــاهة وبدرجـــة عاليـــة مـــن التبصـــر فـــي مواجهـــة المشـــكالت كمـــا يتصـــفون بالقـــدرة علـــى التجـــرد 
 (62ة ص 2993والتعميم. )سليمانة

أمـــا بالنســـبة إلـــى عـــدم وجـــود فـــرق بـــين المتميـــهين والمتفـــوقين فـــي االختبـــارات الفرعيـــة  -
أســلوب فربمــا يرجــع الســبب إلــى أن  قيــاس األشــكال( -بنــاء المعــادالت-إكمــال الجمــل)

التدريس المتبع في مدارس المتميهين والمتفوقين متشابه إلى حـد مـا هـذا باإلضـافة إلـى 
ن تطبيـــق  أنـــه تـــم اختيـــار المتفـــوقين والمتميـــهين بنـــاء علـــى أســـس ومعـــايير متشـــابهة وا 

اختبار القدرات المعرفية كان شبيهًا بعدد كبير من االختبـارات التـي تطبـق علـيهم دائمـًا 
وبة فـــي تعليمـــات التطبيـــق وجـــدير بالـــذكر أن مـــدارس المتميـــهين فلـــم يكـــن هنـــا  صـــع

والمتفــوقين تشــجع طالبهــا البحــث بفاعليــة عــن الخبــرات واألفكــار الجديــدة مــع االهتمــام 
بــالخبرات المســاعدة علــى التزييــرة والقــدرة علــى مواجهــة المشــكالت المعقــدةة مــع رغبــة 

علــــــى توليــــــد األفكــــــار  فــــــي تطــــــوير األفكــــــار والموضــــــوعات المطروحــــــة أمامــــــه وقــــــدرة
 واالستجابات غير المألوفةة وغير التقليدية وتحليل العناصر والتفاصيل في الموقف. 

أما بالنسبة عدم وجود فروق بين طالب العلمي واألدبي في االختبارات الفرعية)القياس  -
تحليــل األشــكال( فــنالحظ أن كــال طــالب -تصــنيف األشــكال-العالقــات الكميــة-الشــفوي

يتعرضان للمثيرات الحسية والثقافية والبيئية بالمقدار نفسـه كمـا أن المعلومـات الفرعيين 
والخبرات المدرسية متشابهة فعلى الرغم مـن اخـتالف محتـوى المنـاهج فـي الفـرعيين إال 
أن هنا  تساويًا في إعطائهـا للطـالب فالمنـاهج تعتمـد علـى الناحيـة النظريـة ممـا يلزـي 

درا  العالقـات وال الجانب العملي عند الطالب  ينمي لديه القدرة علـى حـل المشـكالت وا 
منفصـــل عـــن  واكتســـاب المهـــارات الجديـــدة فـــي حـــل المشـــكالت فالمنـــاهج قالـــب نظـــري

 الحياة العملية.
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 :ةالثالث ففضيةالبثالثًا: النتائج المتعلقة 

العينررة ككررل علرر  اختبرراف القرردفات  أفررفاد دفجرراتال توجررد فررفو  رات إحصررائية برري   –29
  ثالث ثانو)(. -ثاني ثانو) -المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الص  أول ثانو)

 اإلحصاء الوصفي العينة ككل: ألففادالففو  بي  الصفو  بالنسبة ( 68 الجدول 

 )االنحفا  المعياف  المتوسط العدد الص  المتغيف

 التصني  الشفو)

 2.583 14.08 257 أول ثانوي
 2.686 13.70 324 ثاني ثانوي
 2.891 14.41 307 ثالث ثانوي
 2.744 14.05 888 الكلي

 إكمال الجمل

 3.973 12.19 257 أول ثانوي
 2.684 14.82 324 ثاني ثانوي
 2.411 15.30 307 ثالث ثانوي
 2.735 14.22 888 الكلي

 الشفو)القياس 

 3.459 16.96 257 أول ثانوي
 3.716 17.62 324 ثاني ثانوي
 3.154 18.07 307 ثالث ثانوي
 3.479 17.59 888 الكلي

 الكمية العالقات

 5.053 18.71 257 أول ثانوي
 4.875 18.01 324 ثاني ثانوي
 3.820 16.27 307 ثالث ثانوي
 4.699 17.61 888 الكلي

 سالسل األفقام

 5.655 14.58 257 أول ثانوي
 5.259 12.72 324 ثاني ثانوي
 4.648 11.32 307 ثالث ثانوي
 5.332 12.77 888 الكلي

 المعادالت بناء

 3.710 9.68 257 أول ثانوي
 3.719 10.61 324 ثاني ثانوي
 3.812 9.74 307 ثالث ثانوي
 3.769 10.04 888 الكلي
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 )االنحفا  المعياف  المتوسط العدد الص  المتغيف

 األشكال تصني 

 5.545 16.68 257 أول ثانوي
 5.467 16.55 324 ثاني ثانوي
 4.722 15.38 307 ثالث ثانوي
 5.272 16.18 888 الكلي

 قياس األشكال

 5.470 17.22 257 أول ثانوي
 4.615 18.26 324 ثاني ثانوي
 3.866 17.48 307 ثالث ثانوي
 4.663 17.69 888 الكلي

 األشكال تحليل

 3.637 10.38 257 أول ثانوي
 2.641 11.10 324 ثاني ثانوي
 2.118 11.52 307 ثالث ثانوي
 2.849 11.04 888 الكلي

 البطافية اللفظية

 6.287 43.23 257 أول ثانوي
 7.002 46.14 324 ثاني ثانوي
 6.579 47.77 307 ثالث ثانوي
 6.892 45.86 888 الكلي

 الكمية البطافية

 12.445 42.96 257 أول ثانوي
 11.976 41.34 324 ثاني ثانوي
 11.099 37.33 307 ثالث ثانوي
 12.038 40.42 888 الكلي

 غيف اللفظيةالبطافية 

 12.567 44.28 257 أول ثانوي
 11.272 45.91 324 ثاني ثانوي
 9.573 44.38 307 ثالث ثانوي
 11.137 44.91 888 الكلي

 قدفات مدع

 27.250 130.47 257 أول ثانوي
 25.752 133.39 324 ثاني ثانوي
 24.722 129.49 307 ثالث ثانوي
 25.876 131.20 888 الكلي
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لمعرفــة داللـة الفــروق بـين الصــفوف التـي تزطيهــا  --ANOVAوتـم اسـتخدام اختبــار أنوفـا 
 عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونة للبطاريات الثالث والدرجة الكلية.

 الختبافات الففعية والبطافيات الثالث والدفجة الكليةلقيم   بالنسبة ( 65 الجدول 
ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
 التباي 

مجموع 
متوسط  دح المفبعات

مستوى    المفبعات
 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

بين 
 المجموعات

79.607 2 39.803 

5.340 0.005 
 دال
 0.01عند

داخل 
 المجموعات

6596.906 885 7.454 

  887 6676.512 الكلي

 إكمال الجمل

بين 
 المجموعات

3533.979 2 766.989 

133.06 0.000 
دال 

 0.01عند
داخل 

 المجموعات
5101.317 885 5.764 

  887 6635.296 الكلي

القياس 
 الشفو)

بين 
 المجموعات

170.942 2 85.471 

7.159 0.001 
دال 

 0.01عند
داخل 

 المجموعات
10566.554 885 11.940 

  887 10737.495 الكلي

 العالقات
 الكمية

بين 
 المجموعات

912.539 2 456.270 

دال  0.000 21.621
 0.01عند

داخل 
 المجموعات

18676.645 885 21.104 

  887 19589.185 الكلي

 سالسل األفقام

بين 
 المجموعات

1485.016 2 742.508 

27.691 0.000 
دال 

داخل  0.01عند
 المجموعات

23730.487 885 26.814 

  887 25215.503 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

 المعادالت بناء

بين 
 82.407 2 164.814 المجموعات

داخل  0.01دالعند 0.003 5.864
 المجموعات

12437.727 885 14.054 

  887 12602.541 الكلي

 تصني 
 األشكال

بين 
 المجموعات

303.631 2 151.816 

5.518 0.004 
دال 

 0.01عند
داخل 

 المجموعات
24346.815 885 27.511 

  887 24650.446 الكلي

 قياس األشكال

بين 
 المجموعات

175.024 2 87.512 

4.052 0.0018 
دال 

 0.05عند
داخل 

 المجموعات
19115.193 885 21.599 

  887 19290.216 الكلي

 األشكال تحليل

بين 
 المجموعات

184.784 2 92.392 

11.660 0.000 
عند دال 

0.01 
داخل 

 المجموعات
7012.836 885 7.924 

  887 7197.620 الكلي

البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

2925.166 2 1462.583 

33.019 0.000 
 دال
 0.01عند

داخل 
 المجموعات

39201.519 885 44.296 

  887 42126.685 الكلي

 البطافية
 الكمية

بين 
 المجموعات

4865.495 2 2432.747 

 دال 0.000 37.409
 0.01عن

داخل 
 المجموعات

123671.450 885 139.742 

  887 128536.945 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

غيف البطافية 
 اللفظية

بين 
 255.547 2 511.094 المجموعات

داخل  غير دال 0.127 2.065
 المجموعات

109514.878 885 123.746 

  887 110025.972 الكلي

 قدفاتدم ع

بين 
 المجموعات

2582.335 2 1291.168 

داخل  غير دال 0.145 3.932
 المجموعات

591327.570 885 668.167 

  887 593909.905 الكلي

 

ونظرًا ألن قيمة ف كانت دالةة األمر الذي يعني وجود فروق بين المجموعات الـثالثة لـذا 
للعينات غير المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين كـل  Scheffe Testم اختبار شيفيه ااستخدتم 

 ( يبين هذه الفروق ودالالتها:66مجموعتينة والجدول )

 اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات (66 الجدول  نتائج

الفف  بي   الص  الص  المتغيف
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 الشفو) التصني 
 أول ثانوي

  0.250 0.38 ثاني ثانوي
 0.362 0.33- ثالث ثانوي غير دال

 0.01دال عند  0.005 0.71- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 إكمال الجمل
 أول ثانوي

 0.000 2.63- ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 3.11- ثالث ثانوي
 0.05دال عند  0.044 0.48- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 الشفو)قياس ال
 أول ثانوي

 غير دال 0.076 0.66- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.001 1.10- ثالث ثانوي

 0.266 0.45- ثانويثالث  ثاني ثانوي
 

 غير دال
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 الص  الص  المتغيف
الفف  بي  
 المتوسطي 

مستوى 
 القفاف الداللة

 الكمية العالقات
 أول ثانوي

 غير دال 0.191 0.70 ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.000 2.44 ثالث ثانوي

 0.000 1.74 ثالث ثانوي ثاني ثانوي
 
 0.01دال عند 

 األفقام سالسل
 أول ثانوي

 0.000 1.85 ثاني ثانوي
 0.000 3.26 ثالث ثانوي 0.01دال عند 

 0.003 1.40 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 المعادالت بناء
 أول ثانوي

 0.05دال عند  0.013 0.93- ثاني ثانوي
 غير دال 0.981 0.06- ثالث ثانوي

 0.05دال عند  0.015 0.87 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 األشكال تصني 
 أول ثانوي

 غير دال 0.958 0.13 ثاني ثانوي
 0.05دال عند  0.014 1.30 ثالث ثانوي

 0.020 1.17 ثالث ثانوي ثاني ثانوي
 
 0.05دال عند 

 األشكال قياس
 أول ثانوي

 0.05دال عند  0.029 1.04- ثاني ثانوي
 غير دال 0.807 0.26- ثالث ثانوي

 0.109 0.78 ثالث ثانوي ثاني ثانوي
 

 غير دال
 0.01دال عند  0.009 0.72- ثاني ثانوي أول ثانوي األشكال تحليل

 
 0.01دال عند  0.000 1.14- ثالث ثانوي 

 غير دال 0.170 0.42- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 البطافية اللفظية
 أول ثانوي

 0.000 2.91- ثاني ثانوي
 0.000 4.54- ثالث ثانوي 0.01دال عند 

 0.009 1.64- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 الكمية البطافية
 أول ثانوي

 غير دال 0.259 1.63 ثانويثاني 
 0.01دال عند  0.000 5.63 ثالث ثانوي

 0.000 4.01 ثالث ثانوي ثاني ثانوي
 دال عند
0.01 
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 يالحظ من الجدول السـابق ما يلي:و 

 البطافية اللفظية

 التصني  الشفو)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي التصـنيف الشـفوي  -
 بين الطالب الثاني والثالث الثانوي لصالح الثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الصـــفوف فـــي االختبـــار الفرعـــي التصـــنيف  -
بـــين الطـــالب األول والثـــاني الثـــانوي وبـــين طـــالب األول  البطاريـــة اللفظيـــةالشـــفوي فـــي 

 والثالث الثانوي.

 إكمال الجمل

ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي إكمـال الجمـل فـي  توجد فروق -
 .بين الطالب األول والثاني والثالث الثانوي لصالح الثالث الثانوي البطارية اللفظية

 القياس الشفو)

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي القيــاس الشــفوي فــي  -
طالب األول والثالث الثانوي لصالح الثالث الثانوي. ولم يكـن هنـا  بين ال البطارية اللفظية
 األول والثاني الثانوي وبين الطالب الثاني والثالث الثانوي. فرق بين الطالب

 البطافية الكمية

 العالقات الكمية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي العالقــات الكميــة  -
 مية بين الطالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب األول الثانوي.في البطارية الك

 وبين الطالب الثاني والثالث الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي العالقات الكميـة  -
 في البطارية الكمية بين الطالب األول والثاني الثانوي.
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 سالسل األفقام

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي سالسل األرقـام فـي  -
البطاريــــة الكميــــة بــــين الطــــالب األول والثــــاني والثالــــث الثــــانوي لصــــالح طــــالب الثــــاني 

 الثانوي.

 بناء المعادالت

دالت في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي بناء المعا -
 البطارية الكمية بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.

 وبين الطالب الثاني والثالث الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف فـي االختبـار الفرعـي بنـاء المعـادالت  -
 ول والثالث الثانوي.في البطارية الكمية بين الطالب األ

 غيف اللفظيةالبطافية 

 تصني  األشكال

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي تصـنيف األشـكال  -
بـــين الطـــالب األول والثالـــث الثـــانوي لصـــالح طـــالب األول  غيـــر اللفظيـــةالبطاريـــة فـــي 

 الثانوي. وبين الطالب الثاني والثالث الثانوي لصالح الثاني الثانوي.

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين الصــــفوف فــــي االختبــــار الفرعــــي تصــــنيف  -
الب بــين الطــالب األول والثــاني الثــانوي لصــالح طــ غيــر اللفظيــةالبطاريــة األشــكال فــي 
 الثاني الثانوي.

 قياس األشكال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي قياس األشـكال فـي  -

 بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.  غير اللفظيةالبطارية 
ألشـكال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي قيـاس ا -

بـــين الطـــالب األول والثالـــث الثـــانوي وبـــين الطـــالب الثـــاني  غيـــر اللفظيـــةالبطاريـــة فـــي 
 والثالث الثانوي.
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 تحليل األشكال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي قيـاس األشـكال فـي  -
اني الثـانوي. بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثـ غير اللفظيةالبطارية 

وبـــين طـــالب األول والثالـــث الثـــانوي لصـــالح طـــالب الثالـــث الثـــانوي فـــي حـــين لـــم تكـــن 
 الفروق دالة بين طالب الثاني والثالث الثانوي.

 غيـــر اللفظيـــة الكليـــة والدرجـــة الكميـــة الكليـــة والدرجـــة  اللفظيـــةأمـــا بالنســـبة إلـــى الدرجـــة  -
ائيًا فــي االختبــارات الفرعيــة الــثالث الكليــة والقــدرات العامــة: فقــد وجــد فــروق دالــة إحصــ

وفـــي القــــدرات العامــــة ولــــم تكــــن دالــــة فـــي البطاريــــة الكميــــة بــــين طــــالب األول والثــــاني 
 الثانوي.

ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات طلبة التعليم العرام علر  اختبراف  -23
  ثالث ثانو)(. -ثاني ثانو) -ثانو)القدفات المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الص  أول 

 حصاء الوصفياإل :د)طلبة التعليم العالالففو  بي  الصفو  بالنسبة ( 60 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 التصني  الشفو)

 1.925 12.79 109 أول ثانوي
 2.775 12.69 184 ثاني ثانوي
 2.563 13.18 182 ثالث ثانوي
 2.525 12.90 475 الكلي

 إكمال الجمل

 1.967 11.61 109 أول ثانوي
 2.494 13.89 184 ثاني ثانوي
 2.382 14.53 182 ثالث ثانوي
 2.593 13.61 475 الكلي

 القياس الشفو)

 2.763 14.57 109 أول ثانوي
 3.451 16.27 184 ثاني ثانوي
 2.852 16.99 182 ثالث ثانوي
 3.209 16.15 475 الكلي

 العالقات الكمية
 4.541 14.89 109 أول ثانوي
 5.007 16.51 184 ثاني ثانوي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف
 3.165 14.48 182 ثالث ثانوي
 4.366 15.36 475 الكلي

 سالسل األفقام

 4.002 9.76 109 أول ثانوي
 5.016 10.32 184 ثاني ثانوي
 2.411 8.05 182 ثالث ثانوي
 4.078 9.32 475 الكلي

 بناء المعادالت

 2.569 6.97 109 أول ثانوي
 3.443 8.45 184 ثاني ثانوي
 2.328 7.04 182 ثالث ثانوي
 2.940 7.57 475 الكلي

 تصني  األشكال

 3.203 12.04 109 أول ثانوي
 4.948 14.01 184 ثاني ثانوي
 2.795 12.17 182 ثالث ثانوي
 3.952 12.85 475 الكلي

 قياس األشكال

 3.743 13.35 109 أول ثانوي
 4.836 16.36 184 ثاني ثانوي
 2.838 15.10 182 ثالث ثانوي
 4.076 15.19 475 الكلي

 تحليل األشكال

 2.401 8.57 109 أول ثانوي
 2.667 10.08 184 ثاني ثانوي
 1.996 10.61 182 ثالث ثانوي
 2.489 9.94 475 الكلي

 البطافية اللفظية

 4.446 38.97 109 أول ثانوي
 6.302 42.85 184 ثاني ثانوي
 5.636 44.70 182 ثالث ثانوي
 6.059 42.67 475 الكلي

 البطافية الكمية

 7.619 31.62 109 أول ثانوي
 11.173 35.27 184 ثاني ثانوي
 6.122 29.57 182 ثالث ثانوي
 9.063 32.25 475 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 غيف اللفظيةالبطافية 

 6.524 33.95 109 أول ثانوي
 10.809 40.45 184 ثاني ثانوي
 5.869 37.88 182 ثالث ثانوي
 8.605 37.97 475 الكلي

 عام قدفات

 10.359 104.55 109 أول ثانوي
 22.284 118.57 184 ثاني ثانوي
 13.098 112.15 182 ثالث ثانوي
 17.618 112.89 475 الكلي

 

لمعرفـة داللـة الفـروق بـين الصـفوف عنـد العـاديين  --ANOVAوتم استخدام اختبـار أنوفـا 
 التي تزطيها عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونة للبطاريات الثالث والدرجة الكلية.

 والبطافيات الثالث والدفجة الكليةالختبافات الففعية ل قيم   بالنسبة ( 64  الجدول
ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
 التباي 

مجموع 
 المفبعات

متوسط  دح
 المفبعات

مستوى   
 الداللة

 القفاف

التصني  
 الشفو)

بين 
 11.922 2 23.844 المجموعات

داخل  غير دال 0.154 1.877
 6.353 472 2998.506 المجموعات

  474 3022.349 الكلي

 الجملإكمال 

بين 
 301.776 2 603.552 المجموعات

عند  دال 0.000 55.146
داخل  0.01

 5.472 472 2582.945 المجموعات

  474 3186.497 الكلي

القياس 
 الشفو)

بين 
 201.559 2 403.118 المجموعات

عند  دال 0.000 21.252
0.01 

داخل 
 9.484 472 4476.663 المجموعات

  474 4879.781 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

العالقات 
 الكمية

بين 
 203.536 2 407.072 المجموعات

11.134 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
8628.086 472 18.280 

  474 9035.158 الكلي

 سالسل األفقام

بين 
 المجموعات

497.289 2 248.645 

15.889 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
7386.071 472 15.648 

  474 7883.360 الكلي

 بناء المعادالت

بين 
 المجموعات

233.179 2 116.590 

14.245 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
3863.208 472 8.185 

  474 4096.387 الكلي

تصني  
 األشكال

بين 
 المجموعات

401.820 2 200.910 

13.542 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
7002.568 472 14.836 

  474 7404.387 الكلي

 قياس األشكال

بين 
 المجموعات

622.399 2 311.199 

20.257 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
7251.298 472 15.363 

  474 7873.697 الكلي

 تحليل األشكال

بين 
 المجموعات

290.292 2 145.146 

عند  دال 0.000 25.893
0.01 

داخل 
 المجموعات

2645.813 472 5.606 

  474 2936.105 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

البطافية 
 اللفظية

بين 
 1124.236 2 2248.473 المجموعات

35.020 0.000 
عند دال 

0.01 
داخل 

 المجموعات
15152.635 472 32.103 

  474 17401.107 الكلي

البطافية 
 الكمية

بين 
 المجموعات

3033.986 2 1516.993 

19.944 0.000 
دال 

 0.01عند
داخل 

 المجموعات
35900.700 472 76.061 

  474 38934.686 الكلي

غيف البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

2887.076 2 1443.538 

21.152 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
32211.568 472 68.245 

  474 35098.644 الكلي

 عام قدفات

بين 
 المجموعات

13607.123 2 6803.561 

24.052 0.000 
دال عند 
0.01 

داخل 
 المجموعات

133513.184 472 282.867 

  474 147120.307 الكلي

 

ونظرًا ألن قيمة ف كانت دالةة األمر الذي يعني وجود فروق بين المجموعات الـثالثة لـذا 
للعينــات غيــر المتســاوية لتحديــد اتجــاه الفــروق بــين كــل  Scheffe Testاســتخدم اختبــار شــيفيه 
 ( يبين هذه الفروق ودالالتها:69مجموعتينة والجدول )
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 نتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات( 69 الجدول 

الفف  بي   الص  الص  المتغيف
 القفاف مستوى الداللة طي المتوس

 التصني  الشفو)
 أول ثانوي

 0.949 0.10 ثاني ثانوي
 0.438 0.39- ثالث ثانوي غير دال

 0.177 0.49- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 إكمال الجمل
 أول ثانوي

 0.000 2.28- ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 2.92- ثالث ثانوي
 0.05دال عند  0.033 64.- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 القياس الشفو)
 أول ثانوي

 0.000 1.70- ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 2.42- ثالث ثانوي
 غير دال 0.082 0.72- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 العالقات الكمية
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.008 1.62- ثاني ثانوي
 غير دال 0.729 0.41 ثالث ثانوي

 0.01دال عند  0.000 2.03 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 سالسل األفقام
 أول ثانوي

 غير دال 0.512 0.55- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.002 1.71 ثالث ثانوي

 0.01دال عند  0.000 2.27 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 بناء المعادالت
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.000 1.48- ثاني ثانوي
 غير دال 0.982 0.07- ثالث ثانوي

 0.01دال عند  0.000 1.41 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 تصني  األشكال
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.000 1.97- ثاني ثانوي
 غير دال 0.960 0.13- ثالث ثانوي

 0.01دال عند  0.000 1.84 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 قياس األشكال
 أول ثانوي

 0.000 3.01- ثاني ثانوي

 0.01دال عند 
 0.001 1.75- ثالث ثانوي

 0.009 1.26 ثالث ثانوي ثاني ثانوي
 0.009 1.26- ثاني ثانوي ثالث ثانوي

 تحليل األشكال
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.000 1.51- ثاني ثانوي
  0.000 2.04- ثالث ثانوي

 دالغير  0.104 0.53- ثالث ثانوي ثاني ثانوي
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 الص  الص  المتغيف
الفف  بي  

 القفاف مستوى الداللة طي المتوس

 البطافية اللفظية
 أول ثانوي

 0.000 3.88- ثاني ثانوي
 
 0.01دال عند 

 0.000 5.73- ثالث ثانوي
 0.008 1.86- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 البطافية الكمية
 أول ثانوي

 0.003 3.65- ثاني ثانوي
 غير دال 0.151 2.06 ثالث ثانوي

 0.000 5.71 ثالث ثانوي ثاني ثانوي
 
 0.01دال عند 

غيف البطافية 
 اللفظية

 أول ثانوي
 0.000 6.49- ثاني ثانوي

 0.01دال عند 
 0.001 3.92- ثالث ثانوي

 0.05دال عند  0.013 2.57 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 عام قدفات
 أول ثانوي

 0.000 14.01- ثاني ثانوي
 0.001 7.60- ثالث ثانوي 0.01دال عند 

 0.001 6.42 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 

 يالحظ من الجدول السـابق ما يلي:و 

 البطافية اللفظية

 التصني  الشفو)

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الصـــفوف فـــي االختبـــار الفرعـــي التصـــنيف  -
 بين الطالب األول والثاني والثالث الثانوي. البطارية اللفظيةالشفوي في 

 إكمال الجمل

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي إكمـال الجمـل فـي  -
 .بين الطالب األول والثاني والثالث الثانوي البطارية اللفظية
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 القياس الشفو)

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي القيــاس الشــفوي فــي  -
والثاني الثانوي واألول والثالـث الثـانوي ولـم يكـن هنـا   بين الطالب األول البطارية اللفظية

 فرق بين الطالب الثاني والثالث الثانوي.

 البطافية الكمية

 العالقات الكمية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي العالقــات الكميــة  -
 طالب الثاني الثانوي.في البطارية الكمية بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي العالقــات الكميــة  -
 في البطارية الكمية بين الطالب الثاني والثالث الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي العالقات الكميـة  -
 لبطارية الكمية بين الطالب األول والثالث الثانوي.في ا

 سالسل األفقام

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي سالسل األرقـام فـي  -
 البطارية الكمية بين الطالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب األول الثانوي.

الختبار الفرعي سالسل األرقـام فـي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في ا -
 البطارية الكمية بين الطالب الثاني والثالث الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي العالقات الكميـة  -
 في البطارية الكمية بين الطالب األول والثاني الثانوي.

 بناء المعادالت

جد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي بناء المعادالت في تو  -
 البطارية الكمية بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي بناء المعادالت في  -
 اني والثالث الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.البطارية الكمية بين الطالب الث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف فـي االختبـار الفرعـي بنـاء المعـادالت  -
 في البطارية الكمية بين الطالب األول والثالث الثانوي.

 غيف اللفظيةالبطافية 

 تصني  األشكال

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي تصـنيف األشـكال  -
بـــين الطـــالب األول والثـــاني الثـــانوي لصـــالح طـــالب الثـــاني  غيـــر اللفظيـــةالبطاريـــة فـــي 

 الثانوي.

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي تصـنيف األشـكال  -
الطــالب الثــاني والثالــث الثــانوي لصــالح طــالب الثــاني بــين  غيــر اللفظيــةالبطاريــة فــي 

 الثانوي.

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين الصــــفوف فــــي االختبــــار الفرعــــي تصــــنيف  -
 بين الطالب األول والثالث الثانوي. غير اللفظيةالبطارية األشكال في 

 قياس األشكال

فرعي قيـاس األشـكال فـي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار ال -
بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثـاني الثـانوي.  غير اللفظيةالبطارية 

وبــين طـالب الثــاني  وبـين طـالب األول والثالــث الثـانوي لصــالح طـالب الثالــث الثـانوي.
 والثالث الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.

 تحليل األشكال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي قيـاس األشـكال فـي  -

بين الطالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثـاني الثـانوي.  غير اللفظيةالبطارية 
وبـــين طـــالب األول والثالـــث الثـــانوي لصـــالح طـــالب الثالـــث الثـــانوي فـــي حـــين لـــم تكـــن 

 الثالث الثانوي.الفروق دالة بين طالب الثاني و 
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 غيـــر اللفظيـــة الكليـــة والدرجـــة الكميـــة الكليـــة والدرجـــة  اللفظيـــةأمـــا بالنســـبة إلـــى الدرجـــة  -
الكليــة والقــدرات العامــة : فقــد وجــد فــروق دالــة إحصــائيًا فــي االختبــارات الفرعيــة الــثالث 
وفـــي القـــدرات العامـــة ولـــم تكـــن دالـــة فـــي البطاريـــة الكميـــة بـــين طـــالب األول والثالــــث 

 نوي.الثا

ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات الطلبة المتفوقي  عل  اختباف القردفات  -22
 ثالث ثانو)(. -ثاني ثانو) -المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الص  أول ثانو)

 حصاء الوصفياإل طلبة المتفوقي :للالففو  بي  الصفو  بالنسبة ( 07 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 التصني  الشفو)

 2.397 14.29 83 أول ثانوي
 1.882 14.55 80 ثاني ثانوي
 2.220 15.46 72 ثالث ثانوي
 2.224 14.74 235 الكلي

 إكمال الجمل

 1.909 12.51 83 أول ثانوي
 2.275 15.88 80 ثاني ثانوي
 1.937 15.90 72 ثالث ثانوي
 2.605 14.69 235 الكلي

 القياس الشفو)

 2.386 17.53 83 أول ثانوي
 3.556 18.10 80 ثاني ثانوي
 3.036 18.35 72 ثالث ثانوي
 3.030 17.97 235 الكلي

 العالقات الكمية

 2.804 20.34 83 أول ثانوي
 4.355 18.35 80 ثاني ثانوي
 2.502 16.86 72 ثالث ثانوي
 3.617 18.60 235 الكلي

 سالسل األفقام

 3.439 16.05 83 أول ثانوي
 3.660 14.09 80 ثاني ثانوي
 2.034 14.44 72 ثالث ثانوي
 3.268 14.89 235 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 بناء المعادالت

 3.320 10.61 83 أول ثانوي
 1.441 13.11 80 ثاني ثانوي
 1.528 13.56 72 ثالث ثانوي
 2.643 12.37 235 الكلي

 تصني  األشكال

 4.302 19.39 83 أول ثانوي
 4.485 18.21 80 ثاني ثانوي
 1.910 18.39 72 ثالث ثانوي
 3.829 18.68 235 الكلي

 قياس األشكال

 4.914 18.78 83 أول ثانوي
 2.982 19.94 80 ثاني ثانوي
 2.234 19.90 72 ثالث ثانوي
 3.644 19.52 235 الكلي

 تحليل األشكال

 4.366 11.12 83 أول ثانوي
 1.654 11.50 80 ثاني ثانوي
 1.549 12.22 72 ثالث ثانوي
 2.921 11.59 235 الكلي

 البطافية اللفظية

 4.494 44.33 83 أول ثانوي
 5.170 48.53 80 ثاني ثانوي
 4.576 49.71 72 ثالث ثانوي
 5.280 47.40 235 الكلي

 الكميةالبطافية 

 6.753 47.00 83 أول ثانوي
 7.451 45.55 80 ثاني ثانوي
 4.371 44.86 72 ثالث ثانوي
 6.428 45.85 235 الكلي

 غيف اللفظيةالبطافية 

 9.663 49.29 83 أول ثانوي
 6.855 49.65 80 ثاني ثانوي
 3.419 50.51 72 ثالث ثانوي
 7.238 49.79 235 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 عام قدفات

 14.335 140.61 83 ثانويأول 
 11.447 143.73 80 ثاني ثانوي
 8.589 145.08 72 ثالث ثانوي
 11.923 143.04 235 الكلي

 

لمعرفـة داللـة الفـروق بـين الصـفوف عنـد المتفـوقين  --ANOVAتم استخدام اختبـار أنوفـا 
 والدرجة الكلية. التي تزطيها عينة البحث في االختبارات الفرعية المكونة للبطاريات الثالث

 الختبافات الففعية والبطافيات الثالث والدفجة الكليةلقيم   بالنسبة ( 01 الجدول 
ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
 التباي 

مجموع 
 المفبعات

متوسط  دح
 المفبعات

مستوى   
 الداللة

 القفاف

التصني  
 الشفو)

بين 
 28.454 2 56.907 المجموعات

5.997 0.003 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
1100.735 232 4.745 

  234 1157.643 الكلي

 إكمال الجمل

بين 
 المجموعات

614.124 2 307.062 

73.154 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
973.816 232 4.197 

  234 1587.940 الكلي

القياس 
 الشفو)

بين 
 المجموعات

27.653 2 13.826 

داخل  غير دال 0.222 1.513
 المجموعات

2120.194 232 9.139 

  234 2147.847 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

العالقات 
 الكمية

بين 
 236.615 2 473.230 المجموعات

21.216 0.000 
عند دال 

0.01 
داخل 

 المجموعات
2587.365 232 11.152 

  234 3060.596 الكلي

 سالسل األفقام

بين 
 المجموعات

177.151 2 88.575 

8.850 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
2321.973 232 10.009 

  234 2499.123 الكلي

 بناء المعادالت

بين 
 المجموعات

401.100 2 200.550 

37.722 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
1233.428 232 5.316 

  234 1634.528 الكلي

تصني  
 األشكال

بين 
 المجموعات

64.903 2 32.451 

داخل  غير دال 0.109 2.237
 المجموعات

3366.161 232 14.509 

  234 3431.064 الكلي

 قياس األشكال

بين 
 المجموعات

69.560 2 34.780 

داخل  غير دال 0.072 2.657
 المجموعات

3037.103 232 13.091 

  234 3106.664 الكلي

 تحليل األشكال

بين 
 المجموعات

47.722 2 23.861 

داخل  غير دال 0.060 2.840
 المجموعات

1949.240 232 8.402 

  234 1996.962 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 التباي 

مجموع 
 دح المفبعات

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

البطافية 
 اللفظية

بين 
 634.777 2 1269.554 المجموعات

28.024 0.000 
عند دال 

0.01 
داخل 

 المجموعات
5255.042 232 22.651 

  234 6524.596 الكلي

البطافية 
 الكمية

بين 
 المجموعات

187.376 2 93.688 

داخل  غير دال 0.103 2.292
 المجموعات

9482.411 232 40.872 

  234 9669.787 الكلي

غيف البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

60.115 2 30.058 

داخل  غير دال 0.565 572.
 المجموعات

12199.246 232 52.583 

  234 12259.362 الكلي

 عام قدفات

بين 
 المجموعات

826.462 2 413.231 

داخل  غير دال 0.054 2.955
 المجموعات

32439.113 232 139.824 

  234 33265.574 الكلي

 

ونظرًا ألن قيمة ف كانت دالةة األمر الذي يعني وجود فروق بين المجموعات الـثالثة لـذا 
للعينات غير المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين كـل  Scheffe Testم اختبار شيفيه ااستخدتم 

 ( يبين هذه الفروق ودالالتها:72مجموعتينة والجدول )
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 نتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات( 01 الجدول 

 القفاف مستوى الداللة الفف  بي  المتوسطي  الص  الص  المتغيف

 التصني  الشفو)
 أول ثانوي

 غير دال 0.747 0.26- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.004 1.17- ثالث ثانوي

 0.05دال عند  0.039 91.- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 إكمال الجمل
 أول ثانوي

 0.000 3.37- ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 3.40- ثالث ثانوي
 غير دال 0.997 0.03- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 القياس الشفو)
 أول ثانوي

 0.486 0.57- ثاني ثانوي
 0.247 0.82- ثالث ثانوي غير دال

 0.881 0.25- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 العالقات الكمية
 أول ثانوي

 0.001 1.99 ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 3.48 ثالث ثانوي
 0.05دال عند  0.025 1.49 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 سالسل األفقام

 أول ثانوي
 دال عند 0.001 1.96 ثاني ثانوي

 0.008 1.60 ثالث ثانوي 0.01
 غير دال 0.786 0.36- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 ثالث ثانوي
 0.01دال عند  0.008 1.60- أول ثانوي

 غير دال 0.786 0.36 ثانوي ثاني

 بناء المعادالت
 أول ثانوي

 0.000 2.50- ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 2.94- ثالث ثانوي
 غير دال 0.498 0.44- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 تصني  األشكال
 أول ثانوي

 0.147 1.17 ثاني ثانوي
 0.269 1.00 ثالث ثانوي غير دال

 0.960 0.18- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 قياس األشكال
 أول ثانوي

 0.128 1.15- ثاني ثانوي
 0.160 1.12- ثالث ثانوي غير دال

 0.998 0.03 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 تحليل األشكال
 أول ثانوي

 0.706 0.38- ثاني ثانوي
 0.064 1.10- ثالث ثانوي غير دال

 0.310 0.72- ثالث ثانوي ثاني ثانوي
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 القفاف مستوى الداللة الفف  بي  المتوسطي  الص  الص  المتغيف

 البطافية اللفظية
 أول ثانوي

 0.000 4.20- ثاني ثانوي
 0.01دال عند 

 0.000 5.38- ثالث ثانوي
 غير دال 0.312 1.18- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 البطافية الكمية
 أول ثانوي

 0.352 1.45 ثاني ثانوي
 0.118 2.14 ثالث ثانوي غير دال

 0.803 0.69 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

غيف البطافية 
 اللفظية

 أول ثانوي
 0.951 0.36- ثاني ثانوي

 غير دال
 

 0.578 1.22- ثالث ثانوي
 0.764 0.86- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 عام قدفات
 أول ثانوي

 0.246 3.11- ثاني ثانوي
 0.066 4.47- ثالث ثانوي غير دال

 0.779 1.36- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 

 يالحظ من الجدول السـابق ما يلي:و 

 : البطافية اللفظية

 التصني  الشفو)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي التصـنيف الشـفوي  -
 بين طالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 

فـي االختبـار الفرعـي التصـنيف الشـفوي توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الصـفوف  -
 بين طالب الثاني والثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الصـــفوف فـــي االختبـــار الفرعـــي التصـــنيف  -
 بين طالب األول والثاني الثانوي. البطارية اللفظيةالشفوي في 

 إكمال الجمل

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي إكمـال الجمـل فـي  -
 بين طالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي. البطارية اللفظية
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توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي إكمـال الجمـل فـي  -
 ثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي.بين طالب األول وال البطارية اللفظية

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي إكمــال الجمــل  -
 بين طالب الثاني والثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 

 القياس الشفو)

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي القيـاس الشـفوي  -
 بين طالب األول والثاني والثالث الثانوي. البطارية اللفظيةي ف

 البطافية الكمية:

 العالقات الكمية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي العالقــات الكميــة فــي  -
وبــــين  البطاريـــة الكميـــة بــــين طـــالب األول والثــــاني الثـــانوي لصـــالح طــــالب األول الثـــانوي.

األول والثالـــث الثـــانوي لصـــالح طـــالب األول الثـــانوي. وبـــين طـــالب الثـــاني والثالـــث طـــالب 
  الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي.

 سالسل األفقام

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي سالسل األرقـام فـي  -
األول الثــانوي. وبــين البطاريــة الكميــة بــين طــالب األول والثــاني الثــانوي لصــالح طــالب 

طـالب األول والثالــث الثـانوي لصــالح طــالب األول الثـانوي. ولــم يكــن هنـا  فــروق بــين 
  طالب الثاني والثالث الثانوي.

 بناء المعادالت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي بناء المعادالت في  -
لثـانوي لصـالح طـالب الثـاني الثـانوي. وبـين البطارية الكميـة بـين طـالب األول والثـاني ا

طالب األول والثالث الثانوي لصـالح طـالب الثالـث الثـانوي. ولـم يكـن هنـا  فـروق بـين 
  طالب الثاني والثالث الثانوي.
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 :غيف اللفظيةالبطافية 

ـــى - ـــين الصـــفوف عل ـــة إحصـــائية ب ـــة فـــي  ال توجـــد فـــروق ذات دالل ـــارات الفرعي ـــع االختب جمي
 بين طالب األول والثاني والثالث الثانوي. فظيةغير اللالبطارية 

الكليــة  غيــر اللفظيــة الكليــة والدرجــة الكميــة الكليــة والدرجــة  اللفظيــةأمــا بالنســبة إلــى الدرجــة  -
كلهـــا ماعــدا طـــالب  البطاريـــة اللفظيــةوالقــدرات العامــة: فقـــد وجــد فـــروق دالــة إحصـــائيًا فــي 

ــم يكــن هنــا  فــروق د غيــر  الــة إحصــائيًا فــي البطاريــة الكميــة والثــاني والثالــث الثــانوي. ول
 والقدرات العامة. اللفظية

ال توجد ففو  رات داللة إحصائية بي  متوسطات الطلبة المتميني  عل  اختباف القردفات  -23
 .ثالث ثانو)( -ثاني ثانو) -المعففية وبطافياته الثالث تبعًا لمتغيف الص  أول ثانو)

 حصاء الوصفياإل لطلبة المتميني :لالففو  بي  الصفو  بالنسبة  (03 الجدول 

 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 التصني  الشفو)

 2.562 15.97 65 أول ثانوي
 1.686 15.65 60 ثاني ثانوي
 2.219 17.19 53 ثالث ثانوي
 2.276 16.22 178 الكلي

 إكمال الجمل

 1.839 12.74 65 ثانويأول 
 2.634 36.25 60 ثاني ثانوي
 1.863 17.09 53 ثالث ثانوي
 2.869 15.22 178 الكلي

 القياس الشفو)

 2.539 20.26 65 أول ثانوي
 1.770 21.13 60 ثاني ثانوي
 1.472 21.40 53 ثالث ثانوي
 2.063 20.89 178 الكلي

 العالقات الكمية

 3.167 23.03 65 أول ثانوي
 1.463 22.17 60 ثاني ثانوي
 1.228 21.62 53 ثالث ثانوي
 2.263 22.32 178 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 سالسل األفقام

 2.120 20.77 65 أول ثانوي
 1.842 18.28 60 ثاني ثانوي
 774. 18.30 53 ثالث ثانوي
 2.089 19.20 178 الكلي

 بناء المعادالت

 2.186 13.03 65 أول ثانوي
 1.497 13.88 60 ثانويثاني 

 744. 13.85 53 ثالث ثانوي
 1.674 13.56 178 الكلي

 تصني  األشكال

 4.096 21.00 65 أول ثانوي
 2.251 22.13 60 ثاني ثانوي
 1.173 22.32 53 ثالث ثانوي
 2.918 21.78 178 الكلي

 قياس األشكال

 3.978 21.72 65 أول ثانوي
 1.990 21.85 60 ثاني ثانوي
 942. 22.36 53 ثالث ثانوي
 2.716 21.96 178 الكلي

 تحليل األشكال

 2.829 12.48 65 أول ثانوي
 3.465 13.70 60 ثاني ثانوي
 863. 13.72 53 ثالث ثانوي
 2.045 13.26 178 الكلي

 البطافية اللفظية

 5.744 48.97 65 أول ثانوي
 4.426 53.03 60 ثاني ثانوي

 3.699 55.68 53 ثانويثالث 
 5.492 52.34 178 الكلي

 البطافية الكمية

 5.261 56.83 65 أول ثانوي
 3.616 54.33 60 ثاني ثانوي
 3.804 53.77 53 ثالث ثانوي
 4.141 55.08 178 الكلي
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 االنحفا  المعياف) المتوسط العدد الص  المتغيف

 غيف اللفظيةالبطافية 

 10.246 55.20 65 أول ثانوي
 4.160 57.68 60 ثاني ثانوي
 1.790 58.40 53 ثالث ثانوي
 6.826 56.99 178 الكلي

 عام قدفات

 17.367 161.00 65 أول ثانوي
 8.089 165.05 60 ثاني ثانوي
 3.116 167.85 53 ثالث ثانوي
 11.903 164.40 178 الكلي

 

لمعرفة داللة الفروق بـين الصـفوف عنـد المتفـوقين  --ANOVAتم استخدام اختبار أنوفا و 
 عينـــة البحـــث فـــي االختبـــارات الفرعيـــة المكونـــة للبطاريـــات الـــثالث والدرجـــة الكليـــة.التـــي تزطيهـــا 

 يبين قيم ف بالنسبة إلى االختبارات الفرعية والبطاريات الثالث والدرجة الكلية. (47والجدول)

 لدفجة الكليةالختبافات الففعية والبطافيات الثالث والقيم   بالنسبة  (08 الجدول 
ANOVA-- 

مصدف  المتغيف
متوسط  دح مجموع المفبعات التباي 

مستوى    المفبعات
 القفاف الداللة

التصني  
 الشفو)

بين 
 المجموعات

73.310 2 36.655 

عند  دال 0.001 7.603
0.01 

داخل 
 المجموعات

843.702 175 4.821 

  177 917.011 الكلي

 إكمال الجمل

بين 
 المجموعات

650.123 2 325.061 

70.549 0.000 
عند  دال

داخل  0.01
 المجموعات

806.332 175 4.608 

  177 1456.455 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 دح مجموع المفبعات التباي 

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

القياس 
 الشفو)

بين 
 21.403 2 42.805 المجموعات

5.274 0.006 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
710.166 175 4.058 

  177 752.972 الكلي

العالقات 
 الكمية

بين 
 المجموعات

60.023 2 30.011 

6.203 0.002 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
846.725 175 4.838 

  177 906.747 الكلي

سالسل 
 األفقام

بين 
 المجموعات

253.226 2 126.613 

42.701 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
518.892 175 2.965 

  177 772.118 الكلي

بناء 
 المعادالت

بين 
 المجموعات

28.906 2 14.453 

5.417 0.005 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
466.914 175 2.668 

  177 495.820 الكلي

تصني  
 األشكال

بين 
 المجموعات

62.531 2 31.265 

3.788 0.025 
عند  دال

0.05 
داخل 

 المجموعات
1444.481 175 8.254 

  177 1507.011 الكلي

قياس 
 األشكال

بين 
 المجموعات

12.786 2 6.393 

غير  0.423 865.
 دال

داخل 
 المجموعات

1292.854 175 7.388 

  177 1305.640 الكلي
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 المتغيف
مصدف 
 دح مجموع المفبعات التباي 

متوسط 
   المفبعات

مستوى 
 القفاف الداللة

تحليل 
 األشكال

بين 
 31.271 2 62.542 المجموعات

8.077 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
677.570 175 3.872 

  177 740.112 الكلي

البطافية 
 اللفظية

بين 
 المجموعات

1358.356 2 679.178 

29.868 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
3979.419 175 22.740 

  177 5337.775 الكلي

البطافية 
 الكمية

بين 
 المجموعات

323.144 2 161.572 

10.427 0.000 
عند  دال

0.01 
داخل 

 المجموعات
2711.755 175 15.496 

  177 3034.899 الكلي

البطافية 
 غيف اللفظية

بين 
 المجموعات

341.915 2 170.957 

3.784 0.025 
عند  دال

0.05 
داخل 

 المجموعات
7906.063 175 45.178 

  177 8247.978 الكلي

 عام قدفات

بين 
 المجموعات

1407.234 2 703.617 

5.202 0.006 
عند  دال

0.10 
داخل 

 المجموعات
23669.642 175 135.255 

  177 25076.876 الكلي

 

ونظرًا ألن قيمة ف كانت دالةة األمر الذي يعني وجود فروق بين المجموعات الـثالثة لـذا 
للعينات غير المتسـاوية لتحديـد اتجـاه الفـروق بـين كـل  Scheffe Testم اختبار شيفيه ااستخدتم 

 ( يبين هذه الفروق ودالالتها:75مجموعتينة والجدول )
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 نتائج اختباف المقافنات المتعددة شيفيه لداللة الففو  بي  المتوسطات (05 الجدول 

الفف  بي   الص  الص  المتغيف
 القفاف الداللةمستوى  المتوسطي 

 التصني  الشفو)
 أول ثانوي

 غير دال 0.720 0.32 ثاني ثانوي
 0.05دال عند  0.012 1.22- ثالث ثانوي

 0.01دال عند  0.001 1.54- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 إكمال الجمل
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.000 3.51- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.000 4.36- ثالث ثانوي

 غير دال 0.116 0.84- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 القياس الشفو)
 أول ثانوي

 غير دال 0.056 0.87- ثاني ثانوي
 0.05دال عند  0.011 1.13- ثالث ثانوي

 غير دال 0.787 0.26- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 العالقات الكمية
 أول ثانوي

 غير دال 0.093 0.86 ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.003 1.41 ثالث ثانوي

 غير دال 0.425 0.54 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 سالسل األفقام
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.000 2.49 ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.000 2.47 ثالث ثانوي

 غير دال 0.998 0.02- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 بناء المعادالت
 أول ثانوي

 0.05دال عند  0.016 85.- ثاني ثانوي
 0.05دال عند  0.028 82.- ثالث ثانوي

 غير دال 0.994 0.03 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 تصني  األشكال
 أول ثانوي

 غير دال 0.091 1.13- ثاني ثانوي
 0.05دال عند  0.048 1.32- ثالث ثانوي

 غير دال 0.942 0.19- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 قياس األشكال
 ثانويأول 

 غير دال 0.967 0.13- ثاني ثانوي
 غير دال 0.452 0.64- ثالث ثانوي

 غير دال 0.612 0.51- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 تحليل األشكال
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.003 1.22- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.004 1.24- ثالث ثانوي

 دالغير  0.999 0.02- ثالث ثانوي ثاني ثانوي
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 الص  الص  المتغيف
الفف  بي  
 القفاف الداللةمستوى  المتوسطي 

 البطافية اللفظية
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.000 4.06- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.000 6.71- ثالث ثانوي

 0.05دال عند  0.015 2.65- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 البطافية الكمية
 أول ثانوي

 0.01دال عند  0.002 2.50 ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.000 3.06 ثالث ثانوي

 غير دال 0.753 0.56 ثالث ثانوي ثاني ثانوي

غيف البطافية 
 اللفظية

 أول ثانوي
 غير دال 0.122 2.48- ثاني ثانوي
 0.05دال عند  0.039 3.20- ثالث ثانوي

 غير دال 0.854 0.71- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 عام قدفات
 أول ثانوي

 غير دال 0.154 4.05- ثاني ثانوي
 0.01دال عند  0.007 6.85- ثالث ثانوي

 غير دال 0.444 2.80- ثالث ثانوي ثاني ثانوي

 

 يالحظ من الجدول السـابق ما يلي:و 

 : البطافية اللفظية

 التصني  الشفو)
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي التصـنيف الشـفوي  -

 بين طالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي التصـنيف الشـفوي  -

 بين طالب الثاني والثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 
ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الصـــفوف فـــي االختبـــار الفرعـــي التصـــنيف  -

 بين طالب األول والثاني الثانوي. البطارية اللفظيةالشفوي في 
 إكمال الجمل

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي إكمـال الجمـل فـي  -
 انوي لصالح طالب الثاني الثانوي.بين طالب األول والثاني الث البطارية اللفظية
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توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي إكمـال الجمـل فـي  -
 بين طالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي. البطارية اللفظية

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي إكمــال الجمــل  -
 بين طالب الثاني والثالث الثانوي. البطارية اللفظيةفي 

 القياس الشفو)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي القياس الشفوي فـي  -
 بين طالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب الثالث الثانوي. البطارية اللفظية

فـي االختبـار الفرعـي القيـاس الشـفوي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصـفوف  -
 بين طالب األول والثاني الثانوي.  البطارية اللفظيةفي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي القيـاس الشـفوي  -
 بين طالب الثاني والثالث الثانوي.  البطارية اللفظيةفي 

 البطافية الكمية:

 العالقات الكمية

ق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــفوف فــي االختبــار الفرعــي العالقــات الكميــة توجــد فــرو  -
 في البطارية الكمية بين طالب األول والثالث الثانوي لصالح طالب األول الثانوي.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي العالقات الكميـة  -
 ثاني الثانوي. في البطارية الكمية بين طالب األول وال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي العالقات الكميـة  -
 في البطارية الكمية بين طالب الثاني والثالث الثانوي. 

 سالسل األفقام
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي سالسل األرقـام فـي  -

بــين . و طــالب األول والثــاني الثــانوي لصــالح طــالب األول الثــانويالبطاريــة الكميــة بــين 
طـالب األول والثالــث الثـانوي لصــالح طــالب األول الثـانوي. ولــم يكــن هنـا  فــروق بــين 

  طالب الثاني والثالث الثانوي.
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 بناء المعادالت

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي بناء المعادالت في  -
وبـين  بطارية الكميـة بـين طـالب األول والثـاني الثـانوي لصـالح طـالب الثـاني الثـانوي.ال

طالب األول والثالث الثانوي لصـالح طـالب الثالـث الثـانوي. ولـم يكـن هنـا  فـروق بـين 
  طالب الثاني والثالث الثانوي.

 :غيف اللفظيةالبطافية 

 تصني  األشكال 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الصـفوف فـي االختبـار الفرعـي تصـنيف األشـكال  -
بـــين طـــالب األول والثالـــث الثـــانوي لصـــالح طـــالب الثالـــث  غيـــر اللفظيـــةالبطاريـــة فـــي 

 الثانوي.

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين الصــــفوف فــــي االختبــــار الفرعــــي تصــــنيف  -
طالب األول والثاني الثانوي وبين طالب الثاني  بين غير اللفظيةالبطارية األشكال في 

 والثالث الثانوي.

 قياس األشكال

ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين الصــــفوف فــــي االختبــــار الفرعــــي تصــــنيف  -
 بين طالب األول والثاني والثالث الثانوي. غير اللفظيةالبطارية األشكال في 

 تحليل األشكال

بين الصفوف في االختبار الفرعي تحليل األشكال في توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 بين طالب األول والثاني الثانوي لصالح طالب الثاني الثانوي. غير اللفظيةالبطارية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف في االختبار الفرعي تحليل األشكال في  -
 لح طالب الثالث الثانوي.بين طالب األول والثالث الثانوي لصا غير اللفظيةالبطارية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصفوف فـي االختبـار الفرعـي تحليـل األشـكال  -
 بين طالب الثاني والثالث الثانوي. غير اللفظيةالبطارية في 
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الكلية  غير اللفظيةالبطارية الكلية والبطارية الكمية الكلية و  البطارية اللفظيةأما بالنسبة إلى  -
كلهــا وفــي البطاريــة  البطاريــة اللفظيــةت العامــة: فقــد وجــد فــروق دالــة إحصــائيًا فــي والقــدرا

ماعـدا طـالب  غيـر اللفظيـةالبطاريـة فـي و  .الكمية كلها ماعدا طالب الثاني والثالث الثـانوي
األول والثاني الثانوي وبين طالب الثاني والثالث الثانوي. وقد وجد فروق دالة إحصـائيًا فـي 

مة بـين طـالب األول والثالـث الثـانوي ولـم تكـن كـذل  بـين طـالب األول والثـاني القدرات العا
 الثانوي وبين طالب الثاني والثالث الثانوي.

 :ةالثالث ففضيةمناقشة نتائج ال
يالحــظ مــن الجــداول الســابقة التــي تظهــر قــيم ف وجــداول شــيفيه التــي تظهــر اتجــاه الفــروق 
تطــور القــدرات المعرفيــة بــين الصــفوف الثالثــة التــي تزطيهــا عينــة البحــث األساســيةة هــذا التطــور 

علـى رائـه القـدرات المعرفيـة عنـد الصـفوف الدراسـية الثالثـةة  الطـالبالذي تظهره الفروق في أداء 
فـروق التـي بينـت النتـائج أنهـا كانـت فـي غالبيتهـا لصـالح الصـف األعلـى علـى التتـابعة ممـا هذه ال

والتطــور المطــرد للقــدرات المعرفيــة مــع التقــدم فــي الســلم التعليمــية فمــع اهديــاد العمــر  ويؤكــد النمــ
مـــن أجـــل الـــتعلم وحـــل  مهـــارات التفكيـــر الكمـــي والشـــفوي الخاصـــة تـــهداد أهميـــة والمرحلـــة الصـــفية

الت في مراحل مختلفة من الدراسة. وتصبح مهارات المعرفـة عنـد الطـالب مختلفـة وخاصـة المشك
أكثر مع اهدياد أعمـارهم. ويتنـوع الطـالب فـي العمـر وفـي تطـور المعرفـة فـي أي مجموعـة عمريـة 

صــفية. فهــم ال يتعلمــون بــنفس الطريقــة وبــنفس المســتوى والظــروف والشــروط. فــبعض الطــالب و أ
ضــهم يتطلــب مهــارات جديــدة ويكونــون بطيئــين ويحتــاجون إلــى تمــارين أكثــر يتعلمــون بســرعة وبع

لــى اإلرشــاد قبــل أن يســتطيعوا اســتخدام مهــارة مــا بشــكل فعــال. وبعــض الطــالب يتعلمــون شــفوياً   وا 
 وبعضهم بصريًا وآخرون يتعلمون شفويًا وبصريًا.

 وئـهة التـي تفتـرض نمـوهذه النتائج جاءت متوافقة مـع النظريـة التـي انطلـق منهـا مؤلفـا الرا 
الصف الدراسية حيث يؤكـد مؤلفـا الرائـه فـي نظريتهمـا "  والقدرات المعرفية مع التقدم في العمر أ

يحـدث  الطـالبة فـالتزيير فـي قـدرات المعرفـة وإن قدرات المعرفة ليسـت ثابتـةة فهـي تتزيـر مـع نمـ
ة والتـي يمكـن مشـاهدتها ببطء خالل سنوات المدرسة وتحـدث التزييـرات الحقيقـة فـي قـدرات المعرفـ

ن نم وفي الصفة خالل فترة سنتين أ عبـارة عـن عمليـة  وقدرات المعرفة هـذه هـ وثالث سنوات وا 
ن نســــبة النمــــ تــــرتبط ارتباطــــًا وثيقــــًا  وتطويريــــة تبــــدأ مــــن الــــوالدة وتســــتمر خــــالل حيــــاة الفــــردة وا 

 .(Thorndik&Hagen,2009,p.1)في السلم التعليمية  والتقدم التطور الهمني()بالعمر
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 :ةالفابع ففضيةالبالنتائج المتعلقة فابعًا: 

رات داللرة إحصرائية بري  دفجرات الطرالب  عينرة البحرث( توجد عالقة افتباطية  ال -8
 عل  الفائن وتحصيلهم الدفاسي.

فـي  الطـالبتم حساب معامالت االرتباط بيرسون بـين درجـات  ةالرابع فرضيةن الم للتحقق
 عينة البحث األساسية على رائه القدرات ودرجاتهم التحصيلية.

التحصـيلية فـي الصـفوف الدراسـية  الطالبتمت دراسة ارتباط الدرجة الكلية للرائه ودرجات 
 الثالث التي تضمها عينة البحث وفقًا لمعامل بيرسون.

 لكلية مع التحصيل الدفاسي:معامالت افتباط الدفجة ا (06 الجدول 
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العالقات الكمية 
سالسل األفقام 
بناء المعادالت 
 

البطافية
ا 

الكمية
تصني  األشكال 
س األشكال 

قيا
تحليل األشكال 
 

البطافية
 

غيف اللفظية
 

عدم 
قدفات

 

البطافية
ا 

الكمية
تصني  األشكال 
 

س 
قيا

األشكال
 

ترابط بيرسون
 

0.699
 0.656
 0.659
 0.796
 0.672
 0.691
 0.638
 0.838
 0.681
 0.658
 0.596
 0.823
 0.909
 0.838
 0.681
 0.658
 

مستوى الداللة
 

0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 0.000
 

القرار
 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

دال عند 
0.01

 

العدد
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 140
 

 



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
249 

 -الـذكاء و يالحظ من الجدول السـابق أن جميـع معـامالت االرتبـاط بـين التحصـيل الدراسـي 
 .0.01الداللة  ىكانت دالة عند مستو  -كما يقيسه رائه القدرات المعرفية 

 :ةالفابع ففضيةمناقشة نتائج ال

 CCATكانــت نتــائج االرتبــاط بــين التحصــيل الدراســي والقــدرات المعرفيــة التــي يقيســها رائــه 
ـــةة هـــذه النتيجـــة تؤكـــدها الكثيـــر مـــن الدراســـات واألدبيـــات المرتبطـــة بدراســـة عالقـــة التحصـــيل  دال

 -1984غالســــيرة _1990)لبــــراونة بالــــذكاء فهنــــا  نتيجتــــين ثــــابتتين مــــن نتــــائج بحــــث المعرفــــة
 ( :1987ريسن ة 

 التفكير وحل المشكالت. الدور المركهي للمعرفة في كل أنواع التعلم -3

ـــى  -2 ـــين القـــدرة عل ـــين مســـتوى الشـــخص فـــي تطـــور المعرفـــة وب ـــة ب ـــة واإليجابي العالقـــة القوي
اكتســــاب المعرفــــة وتنظيمهــــا وتخهينهــــا فــــي الــــذاكرةة ثــــم اســــتعادتها واســــتخدامها فــــي حــــل 

 .((Thorndike,R.&Hagen,2010المشكالت والتعلم الجديد 
ويؤكد كل مـن ثورنـداي  وهـيجن أنـه لتقـدير مهـارات التفكيـر الكمـي والشـفوي مـن الضـروري 

رموه كمية وشفوية. وتم توجيه اختيار المعرفة والمفاهيم المسـتخدمة فـي اختبـار و استخدام مفاهيم 
 الطـالبالقدرات المعرفية الكنـدي بالبحـث األدبـي فـي تطـور مهـارات التفكيـر الكمـي والشـفوي عنـد 

معرفـــة  اللفظيـــةفـــي المراحـــل العمريـــة المختلفـــة. وتســـتخدم مهـــام االختبـــار فـــي البطاريـــات الكميـــة و 
والتي يمكن أن يكتسبها األفراد في مجموعات عمرية محددة مـن التنـوع  -تخصصةغير م -عامة

الواسع للتجارب داخل وخارج المدرسةة فهي ال تعتمد أن تمثل ما تّم تعلمـه فـي أي مرحلـة محـددة 
للطـالب وبقـدرة  اللفظيـةسـتتأثر بالمعرفـة الكميـة و  اللفظيـةمن المدرسـة. ونتـائج البطاريـات الكميـة و 

ال  غيـر اللفظيـةالبطاريـة في حل الوظائف الجديدة. والمهـام فـي  ي استخدام تل  المعرفةالطالب ف
تتطلب أي معرفة خارجيـة  فكـل المعلومـات المطلوبـة ل جابـة علـى أحـد األسـئلة يمكـن أن نجـدها 
فــي الســؤال نفســه. علــى أيــة حــال يجــب أن يكــون لــدى الطــالب مجموعــة مــن الطــرق واإلجــراءات 

مشـكالت الجديـدة مـن أجـل إنجـاه تلـ  المهـام. والطـالب الـذين تكـون نتـائجهم فـي المنظمة لحـل ال
يكـون لـديهم القـدرة  اللفظيـةأعلـى بكثيـر مـن نتـائجهم فـي البطاريـات الكميـة و  غير اللفظيةالبطارية 

على اكتساب المعلومات ولكن بنسب مختلفة عن الطالب الذين من عمرهم والذين يكتسبون كمية 
 .اللفظيةرفة في البطاريات الكمية و كبيرة من المع



 نتائج البحث ومناقشتها  الفصل السادس
 

 
250 

ذوي الدرجات فوق المتوسطة يحصلون على درجات فوق المتوسط في  الطالبوأن غالبية 
 & Thorndike).المواد الدراسية كلهاة وهذا كله يؤكد ارتباط األداء على الرائه بدرجة التحصيلة

Hagen, 1994, p.122) 

المتفوقين يكـون  الطالب التي أكد فيها أن وباردوقد جاءت نتائج البحث متوافقة مع دراسة 
إنجاههم المدرسي متميـهًا حيـث إنهـم يحملـون عـن أنفسـهم فكـرة أنهـم متميـهون ممـا يعطـيهم خبـرات 

 (.Pardo ,2002قدراتهم المعرفيةة )و نجاح تؤثر في نم

عية التي أكدت أن االختبارات الفر  Bursonوتوافقت نتائج البحث أيضًا مع دراسة بيرسون 
فـي واليـة بنسـلفانيا فـي مـادتي القـراءة  الطـالبكانت المتنبأ األكثر ثباتًا على درجات  CogAtفي 

 (.Burson, 2001والرياضياتة )

المعرفي في تهايد مع العمـرة والمعرفـة مؤشـر  والمؤكد هو: أن النم ءالشيورأى عريفج أن 
مــن مؤشــرات الــذكاءة وهــذا مــا جعــل وكســلر يقــول: إن القــدرة العقليــة تتهايــد وضــوحًا مــع العمــرة 
نما يؤخذ بعين االعتبار النظر إلى األمور  فالذكاء ال يقاس بكمية اإلنجاه ونوعيته بشكل مطلق وا 

 .(89ة ص2000ها من نقًيم الذكاء عنده.)عريفجة منسوبة إلى الجماعة العمرية التي ينتمي إلي

المعرفـي  وأثبتتـه معظـم الدراسـات العلميـة ونظريـات النمـ كما تتوافـق النتيجـة الحاليـة مـع مـا
مــــــــــع  وبــــــــــأن كــــــــــل االختبــــــــــارات التــــــــــي تقــــــــــيس القــــــــــدرة العقليــــــــــة تؤكــــــــــد أن هــــــــــذه القــــــــــدرة تنمــــــــــ

 (Reynold&Kamphaus,2003,p105)العمر.
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 إجمال نتائج البحث:

 ت النتــــائج أن الرائــــه بصــــورته الســــورية المعدلــــة والمعيــــرة فــــي البيئــــة الســــورية صــــالح دلــــ
لالستخدام محليًاة ويمكن الوثوق بنتائج تطبيقـه واسـتخدامه للكشـف عـن القـدرات المعرفيـة 

ة الثـــانوي لـــثحتـــى الثا األول الثـــانويالمرحلـــة الثانويـــة مـــن الصـــف  طـــالبوقياســـها عنـــد 
م تكــن منحــاهة وأنهــا كانــت ممثلــة للمجتمــع األصــلي المســحوبة ويمكــن الوثــوق أن العينــة لــ

منــه تمثــياًل صـــحيحًا وصــادقًاة ممــا يمكننـــا مــن القــول إن الخصـــائص التــي تنطبــق علـــى 
العينة يمكن أن تنطبق على المجتمع األصلية أي يمكن تعميم النتـائج التـي تـم الوصـول 

 إليها على المجتمع األصلي.

  والعامــة  غيــر اللفظيــة والكميــة و اللفظيــةأكــدت النتــائج وجــود فــروق فــي القــدرات المعرفيــة
ة وقد انسجمت هـذه النتيجـة اللفظيةبين الجنسينة تفوقت اإلناث على الذكور في القدرات 
ة كدراســة لــويس اللفظيــةفــي القــدرات  مــع الكثيــر مــن الدراســات التــي أكــدت تفــوق اإلنــاث

د تفــوق الــذكور علــى اإلنــاث فــي البطاريــة الكميــةة وهــذا أمــر تؤكــده وهــوفر. وبالمقابــل فقــ
بعــض الدراســات كدراســة جنســن التــي بــين فيهــا أن الــذكور ينجــهون بشــكلت أفضــل المهــام 
التـــي تتضـــمن مفـــاهيم رياضـــية وعالقـــات عدديـــةة وأخيـــرًا بينـــت نتـــائج البحـــث أن الـــذكور 

ة غيـر اللفظيــةالبطاريــة ة التــي تقيسـها يتفوقـون علـى اإلنــاث فـي القــدرات الفراغيـة والمكانيـ
وقــد أكــدت دراســة جيلفــورد هــذه النتيجــة حيــث بينــت أنــه مــن بــين ســبع قــدرات غيــر لفظيــة 

 يتفوق الذكور على اإلناث في ستة منها.

 وتطـور القـدرات المعرفيـة المطـرد مـع التقـدم فـي السـلم التعليمـية  وبينت نتـائج الدراسـة نمـ
التــــي ضــــمتها عينــــة البحــــث  الــــثالثالصــــفوف الدراســــية  هــــذا األمــــر بينتــــه الفــــروق بــــين

األساســية والتــي كانــت لصــالح الصــفوف األعلــى علــى التتــابعة وهــذا مــا أكــده مؤلفــا الرائــه 
وتطور القدرات المعرفية يبدأ من الوالدة ويسـتمر خـالل معظـم  وفي نظريتهما حول أن نم

 حياة الفرد.

   علـــى رائـــه القـــدرات المعرفيـــة بـــين مـــدارس  الطـــالببينـــت النتـــائج وجـــود فـــروق بـــين أداء
العـــاديين والمتفـــوقين والمتميـــهينة وكانـــت الفـــروق لصـــالح مـــدارس المتميـــهين فـــي غالبيـــة 

ة ماعــــدا االختبــــار االختبــــارات الفرعيــــة التــــي تضــــمها البطاريــــات الــــثالث والدرجــــة الكليــــة
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كمــا  يــر دالالفرعــي )إكمــال الجمــل( حيــث وجــد فــرق بــين المتميــهين والمتفــوقين ولكنــه غ
 البطارية اللفظيـةفي  (فروق دالة إحصائيًا في االختبار الفرعي )التصنيف الشفوي وجدت

والمتميــهين لصــالح  بـين طــالب العلمــي والمتفـوقين لصــالح المتفــوقين وبــين طـالب العلمــي
المتميـــــهينة وبـــــين طـــــالب األدبـــــي والمتفـــــوقين لصـــــالح المتفـــــوقين وبـــــين طـــــالب األدبـــــي 

فـــي االختبـــار الفرعـــي )إكمـــال الجمـــل( بـــين  المتميـــهين ولـــم تكـــن دالـــة والمتميـــهين لصـــالح
فــي  وبــين الطــالب المتفــوقين والطــالب المتميــهينة ولــم تكــن دالــة طــالب العلمــي واألدبــي

 االختبار الفرعي )القياس الشفوي( بين طالب العلمي واألدبي.

ية( في البطارية الكمية فروق دالة إحصائيًا في االختبار الفرعي )العالقات الكم كما وجدت
بــين طــالب العلمــي العــادي وطــالب األدبــي العــادي لصــالح طــالب العلمــي العــادية وبــين طــالب 
علمــي عــادي ومتميــه لصــالح المتميــه وبــين طــالب األدبــي عــادي وعلمــي عــادي لصــالح العلمــي 

ميــهين وبــين وبــين أدبــي والمتفــوقين لصــالح المتفــوقين وبــين األدبــي العــادي والمتميــهين لصــالح المت
طــــالب المتفــــوقين وطــــالب المتميــــهين لصــــالح المتميــــهينة ولــــم تكــــن دالــــة فــــي االختبــــار الفرعــــي 
)العالقات الكمية( في البطارية الكمية بين طالب العلمي العادي وطالب المتفوقين وفي االختبار 

األشـــكال  الفرعـــي )بنـــاء المعـــادالت( بـــين المتفـــوقين والمتميـــهينة وفـــي االختبـــار الفرعـــي )تصـــنيف
بين طالب العلمي العاديين وطالب األدبـي العـاديينة  غير اللفظيةالبطارية وتحليل األشكال( في 

 وفي االختبار الفرعي قياس األشكال بين الطالب المتفوقين والطالب المتميهين.

ة الكليــ غيــر اللفظيــة الكليــة والدرجـة الكميــة الكليــة والدرجــة  اللفظيــةأمـا بالنســبة إلــى الدرجــة 
والقدرات العامة: فقد وجد فروق دالة إحصائيًا في االختبارات الفرعيـة الـثالث وفـي القـدرات العامـة 

 بين طالب العلمي العادي وطالب األدبي العادي. البطارية اللفظيةولم تكن دالة في 

دلــت النتــائج علــى وجــود ارتبــاط بــين التحصــيل الدراســي والقــدرات المعرفيــةة وهــذه النتيجــة 
تؤكدها الكثيـر مـن الدراسـات واألدبيـات المرتبطـة بدراسـة عالقـة التحصـيل بالـذكاء كدراسـة بـراونة 

 ودراسة بيرسون.
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 مقتفحات البحث:

حــدى اإلنجــاهات المهمــة لحركــة القيــاس إأظهــرت الدراســة أن رائــه القــدرات المعرفيــة يمثــل  -3
العقلـــية ومظهـــرًا هامـــًا مـــن مظـــاهر التجديـــد فـــي هـــذه الحركـــةة العتمـــاده النظـــرة التعدديـــة 
للذكاءة كما أظهرت أن الرائه بصورته العربية السورية المقترحة يتمتع بمواصفات فنية ال 

ل نسـبيًاة ولعـل هـذه بأس بهاة إضـافة إلـى كونـه أداة قيـاس جمعيـة مقننـة وسـهلة االسـتعما
األمــور مجتمعــة هــي ممــا يــدفع الباحثــة إلــى ترشــيح الرائــه موضــع الدراســة لالســتخدام فــي 
سورية لتلبية العديد من األغراض األخرىة السـيما األغـراض البحثيـة وأغـراض المقارنـات 

 الجماعية. 

الدراسـة  أظهر فصل الدراسات السابقة البند الخاص باستخدامات الرائـه أن الرائـه موضـع -2
المتفــوقين والمتميــهين فــي مجــال معرفــي واحــد  الطــالبأثبــت فعاليتــه فــي غربلــة وتصــفية 

ذوي  الطـالبكل المجاالت المعرفيةة إضافة إلى كونه أداًة تشخيصية تمّكن من تحديـد و أ
اإلنجــاه الضــعيف والمتــدنية كونــه يــهود المهتمــين بصــفحة نفســية لكــل تلميــذ تتحــدد فــي 

  .والضعف لديهضوئها نقاط القوة 

تقتـــرح الباحثـــة إدخـــال هـــذا الرائـــه ضـــمن خطـــة التقـــويم واالختيـــار المدرســـية فـــي مـــدارس  -3
 الطـالبالمتفوقين والمتميهين واستخدامه لألغراض المختلفة السـيما أغـراض التمييـه بـين 

هين وذوي اإلنجــاه الضــعيفة خاصــة أن مجتمعنــا يفتقــر إلــى مثــل هــذا يــالمتفــوقين والمتم
 روائه.النوع من ال

ضرورة اعتماد الرائه بشكل فعال في العملية التربويةة كونه يحـدد مـواطن القـوة والضـعف  -4
فــي مصــادر الطــالب المعرفيــة الثالثــة التــي يزطيهــا الرائــهة وبالتــالي يمكــن العمــل علـــى 

 تحسين ومعالجة نقاط الضعف وتعهيه نقاط القوة لديهم.

ية ومراكـــه اإلرشـــاد النفســـي حيـــث يمكـــن يمكـــن االســـتفادة مـــن الرائـــه فـــي العيـــادات النفســـ -5
إعطاء صورة مفصلة عـن قـدرات الحـاالت التـي ترتادهـا ورسـم صـفحة نفسـية تسـهل علـى 
القــــائمين علــــى هــــذه العيــــادات والمراكــــه اتخــــاذ القــــرارات المناســــبة بشــــأن هــــذه الحــــاالتة 

أنـه  ببـرامج خاصـةة هـذا مـع اإلشـارة إلـى مإلحاقه وأكوضعهم في مراكه الرعاية الخاصة 
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ســيكون مــن المناســب بطبيعـــة الحــال االســتعانة بــأدوات وروائـــه أخــرىة وعــدم االقتصـــار 
 على هذا الرائه في اتخاذ القرارات.

العمل على إحداث مراكه خاصة للقياسات النفسية والتربوية في سورية أسوة بالكثير من   -6
 وه النفسي.الدول األخرى التي سبقتها في هذا المجالة وتشجيع حركة القياس والر 

إيجــاد نــوع مــن التنســيق والتواصــل مــع القــائمين علــى العمليــة التربويــة وتطــوير المنهــاج   -5
لالســتفادة مــن الرائــه بشــكلت عــامة وكــذل  الروائــه المقننــة األخــرى التــي يمكــن أن تفيــد فــي 
تطـــوير التعلـــيم ورفـــع ســـويتهة أســـوة بالـــدول الزربيـــة التـــي وضـــعت مثـــل هـــذه الروائـــه فـــي 

لبـرامج التفـوق  الطـالبعملي واستخدمتها لخدمة أغراض كثيرة ومتنوعـة كانتقـاء الميدان ال
 تقويم استراتيجيات التعلم....إلخ. وبرامج الرعاية الخاصةة أ واألكاديمية أ
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 ملخص البحث باللغة العربية

األخيــرة إلــى قيــاس وتقــويم القــدرات المعرفيــة لتســاعد فــي تحقيــق اهدادت الحاجــة فــي اخونــة 
 أغراض التشخيص والتقويم واالنتقاء.

ويعد رائه القدرات المعرفية واحـدًا مـن أهـم اختبـارات الـذكاء الجمعيـة التـي يمكـن أن تعتبـر  
ض الســـبيل األمثـــل النتقـــاء األفـــراد للوظـــائف المعقـــدة فـــي الكثيـــر مـــن المؤسســـات والهيئـــات وبعـــ

الكليــاتة حيــث يســتخدم بشــكلت واســع فــي أمريكــا لالختيــار للعمــلة والحصــول علــى تــرخيص فــي 
التعلـيمة وتســتخدمه بعــض المؤسســات كاختبــار قبــول  ومهاولـة بعــض األعمــال المهمــة كالمحامــاة أ

الجامعةة إضافة إلى أنه يستخدم بشكلت واسع فـي المـدراسة حيـث  والكليات أ وللمدارس الثانوية أ
الرائــه واحــدًا مــن أهــم الروائــه التــي تطبــق فــي المــدارس فــي أمريكــا حاليــًاة ويعــد هــذا الرائــه  يعتبــر

أيضًا من أكثر الروائه استخدامًا في بريطانيا. وبـالنظر إلـى أنـه يمكـن اسـتخدام الرائـه فـي اختيـار 
انيـة اسـتخدم المتفوقين وغربلتهم من المدارس ليتم إلحـاقهم ببـرامج المتفـوقين أكاديميـًاة ومـن جهـة ث

هـــذا الرائـــه بالفعاليـــة ذاتهـــا النتقـــاء التالميـــذ ذوي اإلنجـــاه الدراســـي المـــنخفضة ذلـــ  ليـــتم التـــدخل 
المناســــب المبكــــر مــــن قبــــل المهتمــــين والمعــــالجينة لتقويــــة مصــــادرهم المعرفيــــة للــــتعلمة وتعلــــيمهم 

اعد الرائــه فــي ســلم النجــاح األكــاديمية ويســ واســتراتيجيات تعليميــة أكثــر فعاليــة للمضــي بهــم نحــ
ذوي القـدرات العقليـة المتدنيـةة والـذين يحتـاجون لرعايـة  والتعرف على األطفال المتأخرين عقليًاة أ

  وأنماط خاصة من التعلم.

وبالنظر لما يتمتع به الرائه من خصائص ومواصفات فنية رفيعة قلما تتوافر مجتمعـة فـي  
أدوات القياس األخرى الجمعية منها والفرديـة إضـافة إلـى ارتفـاع مؤشـرات صـدقه وثباتـه فـي سـائر 
الصور المعدلة التي ظهرت له. في ضوء ما تقدم ونظرًا إلى الحاجة الماسة في مجتمعنا إلى هذا 

عـدادهة بحيـث يتمتـع  Kوع من المقاييس فقد تـم اختيـار رائـه القـدرات المعرفيـة الكنـدي نمـوذج الن وا 
بمؤشرات صدق وثبات مناسبةة ويكـون مـهودًا بمعـايير عمريـة وصـفيةة تجعلـه صـالحًا لالسـتخدام 

 في البيئة السوريةة وتتيح تحقيق األغراض العديدة المرجوة منه. 

 - Canadian Cognitive Abilities Tests –الكنـدي  ويعـد رائـه القـدرات المعرفيـة
ليهابيـث R. Thorndike( الذي وضعه كل من روبرت ثورنداي  Ccatالمعروف اختصارًا بـ ) ة وا 
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(ة يعـد واحـدًا مـن الروائـه المهمـة التـي تتصـدى 2010-2009ة بـين عـامي )E. Hagenهاجن 
تعييـــره علـــى البيئـــة الكنديـــةة ويتـــألف مـــن  تـــم Kللقـــدرة المعرفيـــة. والرائـــه بصـــورته الحاليـــة نمـــوذج 

+ عـام الموافقـة للمراحـل الدراسـية الممتـدة مـن 18-5سلسلة من الروائه تزطـي العمـر الهمنـي مـن 
 رياض األطفال حتى الصف الثالث عشر.

 Primary Battery ويشـــتمل الرائـــه علـــى بطـــاريتين همـــا: البطاريـــة التمهيديـــة )األوليـــة(
فال والصفين األول والثاني االبتـدائيينة والبطاريـة متعـددة المسـتويات وتزطي مرحلتي رياض األط

Multilevel Battery- -  موضوع الدراسة الحالية التي تتضمن ثمانية مستويات تزطي المراحل
الدراســية الممتــدة مــن الثالــث وحتــى الصــف الثالــث عشــرة وكــل رائــه مــن الروائــه الثمانيــة يحمــل 

  .Hإلى  Aالرمه من 

ة غيـر اللفظيـة والكميـة  اللفظيـةالرائه من ثالث بطاريات تزطي المجـاالت المعرفيـة  يتكون
 محدد.وتتكون كل بطارية من ثالثة اختبارات فرعيةة يجيب عنها المفحوص ضمن همن 

 - Fluid Ability كمـا يسـتند الرائـه إلـى نظريـة حديثـة نسـبيًا هـي نظريـة القـدرات السـائلة
ة إضــافة إلــى نظريــة Cattellالتــي قــدمها كاتــل  - Crystallized Ability -والقــدرات المتبلــورة 

ـــة هـــورن  ةVernonفيرنـــون  ـــيم وتثمـــين كـــال النـــوعين مـــن Hornونظري ـــى تقي ـــه عل ة ويعمـــل الرائ
القــدرات الســائلةة فــي حــين  غيــر اللفظيــةالبطاريــة القــدرات مــن خــالل بطارياتــه الــثالثة إذ تــثمن 

 القدرات المتبلورة. والكمية اللفظيةتثمن البطاريتان 

إلـى  Gوفي الدراسة الحالية سيتم إخضاع رائهان متعاقبان للدراسةة وهي تحمل الرمـوه مـن 
H   عام أي من الصف األول الثانوي حتى الصـف الثالـث 18-16وتزطي مرحلة المراهقة من  

 الثانوي.

 أهمية البحث:

 تأتي أهمية البحث من أهمية النتائج التي يمكن أن تظهر: 

ـــة باســـتخدام رائـــه القـــدرات  -3 يســـاعد البحـــث فـــي الكشـــف عـــن الفـــروق فـــي القـــدرات المعرفي
ة لـدى غيـر اللفظيـة والكميـة و اللفظيـةالمعرفية الكندي من خـالل قيـاس القـدرات المعرفيـة 

 الطالب المتميهين والمتفوقين والعاديين.
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ي دارت حـول الرائـه ويمكن النظر ألهمية البحث أيضًا انطالقـًا مـن الدراسـات السـابقة التـ -2
والتي بينت االستخدامات المتعددة له في مجاالت متنوعة كالتشخيص والتقـويم واالنتقـاءة 

المعرفـي للطـالب واألفـراد ممـا يســاعد  وممـا يجعلـه أداة فعالـة لتثمـين وتحديـد مسـتوى النمـ
 لم.على التوجيه المهني واإلرشاد وتحديد التالميذ المتفوقين والذين لديهم صعوبات تع

يساهم البحـث فـي الكشـف عـن صـعوبات الـتعلمة التـي تواجـه المـتعلمة فقـد يحصـل بعـض  -3
الطـــالب علـــى درجـــات منخفضـــة فـــي التحصـــيلة بينمـــا يتمتعـــون بقـــدرات عقليـــة مرتفعـــة 
تمكـــنهم مـــن الحصـــول علـــى درجـــات أفضـــلة وبـــذل  نـــوفر أداة تســـاهم فـــي الكشـــف عـــن 

 .المتميهين والمتفوقين والعاديينالفروقات المعرفية والقدرات الحقيقية للطالب 

غيـر  والكميـة و اللفظيـةإن الرائه يهود بثالث درجـات منفصـلة تزطيهـا بطارياتـه الـثالث   -3
ة والدرجــة الكليــة ممــا يفســح المجــال أمــام المهتمــين والقــائمين علــى عمليــة الــروه اللفظيــة

لـــب للحصـــول علـــى بـــروفيالت تبـــين نقـــاط وجوانـــب القـــوة والضـــعف فـــي مصـــادر كـــل طا
 المعرفية.

تنبــع أهميــة البحــث نتيجــة اســتخدام رائــه القــدرات المعرفيــة الكنــدية والســبب فــي ذلــ  أن  -4
الرائـــه يتمتـــع بالقـــدرة علـــى قيـــاس مهـــارات معرفيـــة معينـــة وعامـــة للطـــالب بكـــل أقســـامهاة 

ـــــر شـــــفوي مفـــــردات ـــــة )تفكي ـــــاهيم كميـــــةة تصـــــنيف األشـــــكال شـــــفويةة مفـــــاهيم ارتباطي  مف
 المصفوفات(.

المعدلــة الصــادرة عــام  Kفإنــه لــم يســبق أن اســتخدم الرائــه بصــورته الحاليــة نمــوذج أخيــرًاة  -5
في أي دولة سوى الدولة التـي ع يـر فيهـا وهـي كنـداة وبهـذا يكـون البحـث  2009-2010

الحـالي أول دراســة للرائــه خــارج كنــداة مــع العلـم أنــه تــم تعييــر الصــورة األمريكيــة الخامســة 
 سورية. ( فيCogAt 1993-1997 (للرائه

 أهدا  البحث:
يتركــه الهــدف الرئيســي للبحـــث فــي بيــان الفـــروق فــي أداء الطــالب علـــى الرائــه بــين طلبـــة 
ــــة  ــــة متعــــددة المســــتويات لتناســــب البيئ ــــر البطاري ــــوقين والعــــاديينة وتعيي ــــهين والمتف مــــدارس المتمي

  مـن المسـائل السوريةة ومعاييرهاة وطريقة إدارتها وحساب نتائجهاة ومفاتيح التصحيحة وغير ذلـ
 التي تضمن تطبيقًا واستخدامًا موثوقين وبالتالي يسعى هذا البحث لتحقيق اإلجراءات التالية:
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 ترجمة الرائه إلى اللزة العربية.-3

تقــــديم وصــــف شــــامل للرائــــهة مــــن حيــــث بنائــــهة ومنطلقاتــــهة وأبعــــادهة وكيفيــــة تطبيقــــهة -2
 واستخراج نتائجه.

 شروط البيئة المحلية.تعديل البنود بما يتناسب مع -3

 الدراسة السيكومترية للرائه للتأكد من صدقها وثباتها على المجتمع السوري.-4

 دراسة الفروق في القدرات المعرفية لدى أفراد عينة البحث تبعًا لمتزيراته. -5

د وجو  إلى وضع معايير أولية عمرية وصفية ألفراد العينة األساسية إذا انتهت الدراسة المقارنة-6
 فروق في أدائها.

 أسئلة البحث وففضياته:

تطلـــب تحقيـــق أهـــداف البحـــث اإلجابـــة عـــن الســـؤال المـــرتبط بـــالرائه وبنـــوده وبعينـــة البحـــث 
 وخصائصها. 

  ماهي المؤشرات السيكومترية للصورة السورية المقترحة للرائه 

 وسعى البحث للتحقق من الفرضيات التالية:

بــين متوســطات درجــات الــذكور واإلنــاث للعينــة ككــل ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  -3
 على رائه القدرات المعرفية وبطارياته الثالث.

ككــل علــى رائــه القــدرات المعرفيــة  درجــات أفــراد العينــةال توجــد فــروق ذات إحصــائية بــين  -2
 المتميه(. -المتفوق -وبطارياته الثالث تبعًا لمتزير التخصص)العادي

ككــل علــى رائــه القــدرات المعرفيــة  درجــات أفــراد العينــةين ال توجــد فــروق ذات إحصــائية بــ -3
 ثالث ثانوي(. -ثاني ثانوي -وبطارياته الثالث تبعًا لمتزير الصف)أول ثانوي

ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بــين درجـــات الطـــالب علـــى الرائـــه )عينـــة ال توجــد عالقـــة  -4
 الدراسي.هم تحصيلالبحث( و 
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 منهج البحث وعينته :

أهــداف البحــث واإلجابــة عــن األســئلة اتبــاع مــنهج علمــي يتمثــل فــي جانبــه اقتضــى تحقيــق 
 النظري بما يلي:

تقــديم عــرض موســع لنظريــات الــذكاء التــي انطلــق منهــا مؤلفــا الرائــه فــي بنــاء رائههمــاة   -3
 غير مباشر.  وإضافة إلى النظريات األخرى التي ترتبط بها بشكلت مباشر أ

تصـــف الرائـــه وكيفيـــة اســـتخدامه وحســـاب النتـــائج  دراســـة الرائـــه دراســـة وصـــفية تحليليـــة -2
 وتفسيرها.

العــودة إلــى البحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي دارت حــول الرائــهة ومعرفــة مــدى  -3
 إمكانية االستفادة منها في البيئة السورية.

 أما الجانب التطبيقي للبحث فيرتبط بالمنهج الوصفي التحليلي وذل  من خالل:

تعليمــات الرائــه إلــى اللزــة العربيــةة وعــرض هــذه الترجمــة علــى مختصــين باللزــة ترجمــة  -4
 العربية واألجنبيةة وبالقياس النفسي للتأكد من مالءمتها وصحتها.

البنود  اختيار عينة استطالعية لها خصائص العينة األساسية نفسهاة لبيان مدى وضوح -5
ا عنـد أهـم الصـعوبات التـي يمكـن والتعليمات ومدى فهم الطالب لهاة وقد تم الوقوف هنـ

أن تنشـــأ أثنـــاء التطبيـــق األساســـية وتـــم إجـــراء بعـــض التعـــديالت علـــى الرائـــه تضـــمنت: 
ـــة  تعـــديل بعـــض البنـــود والتعليمـــات التـــي ال تتناســـب فـــي طبيعتهـــا ومضـــامينها مـــع البيئ

 السورية.

 اختيار عينات أخرى إلجراء الدراسات الالهمة لحساب معامالت الصدق والثبات. -6

اختيار عينة البحث األساسية وتطبيق الرائه عليها بصـورته النهائيـة ل جابـة عـن أسـئلة  -5
 البحث.

  وتألفـــت مـــن ثـــالث مجموعـــات مـــن الطـــالب 888وقـــد بلـــع مجمـــوع أفـــراد عينـــة التعييـــر  
 عامًا موهعين على ثالث مراحل: 18-16ومتفوقين وعاديين تتراوح أعمارهم بين  متميهين
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 تمامــــًا إلــــى  عامــــاً ( ســــتة عشــــر 16:0لثــــانوي وتمتــــد مــــن عمــــر )مرحلــــة الصــــف األول ا
 ( ستة عشر عامًا وتسعة أشهر.16:9)

 ( ســـبعة عشـــر عامـــاً 17:0مرحلـــة الصـــف الثـــاني الثـــانوي وتمتـــد مـــن عمـــر )  تمامـــًا إلـــى
  ( سبعة عشر عامًا وتسعة أشهر.17:9)

 ( ثمانيـــة عشـــر عامـــاً 18:0مرحلـــة الصـــف الثالـــث الثـــانوي وتمتـــد مـــن عمـــر )  تمامـــًا إلـــى
 ( ثمانية عشر عامًا وتسعة أشهر. 18:9)

 .وقد سحبت العينة بطريقة عشوائية من مدينة حمص

  تنــاول الفصــل الثــاني مــن البحــث مجموعــة مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة التــي دارت
 ة وأغلب هذه الدراسات كانت أجنبية.حول الرائه

 مؤلفــا رائــه القــدرات المعرفيــة موضــع  وقــد تنــاول الفصــل الثالــث النظريــات التــي اعتمــدها
ــّم تأســيس اإلطــار  البحــث فــي بنــاءه ســواًء أكــان لهــا أثــر مباشــر أم غيــر مباشــرة ولقــد ت
النظــري لبنــاء الرائــه علــى مفــاهيم مــأخوذة مــن نمــوذجين نظــريين للقــدرات اإلنســانية همــا 

اي  وهــاجن( نمـوذج فيرنـون ونمــوذج كاتـلة واسـتخدم مؤلفــا رائـه القـدرات المعرفيــة )ثورنـد
 –نظريــة كاتــل بشــكل أوســع مــن نظريــة فرنــون لبنــاء رائههمــاة واســتندا إلــى أبحــاث كاتــل 

غيـر البطاريـة هورن في القـدرات السـائلة التحليليـة فـي إعـداد البطاريـات الـثالث وخاصـة 
 . اللفظية

  وتنـــاول الفصـــل الرابـــع إجـــراءات الدراســـة الميدانيـــة التـــي تضـــمنت الدراســـة االســـتطالعية
ائه والتـي أسـفرت عـن إجـراء عـدد مـن التعـديالت التـي تناولـت محتـوى البنـودة إضـافة للر 

 إلى مفتاح التصحيح.

ودراســـة صـــدق رائـــه القـــدرات المعرفيـــة وثباتـــه بعـــد أن تـــم تطبيـــق الروائـــه علـــى عينـــة مـــن 
 الطالب مسحوبة من مدارس مدينة حمص.
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 :وتم حساب صد  الفائن بعدة طفائ  منها

 المحكي:الصد   -

 جرى التحقق من الصدق المحكي للرائه بواسطة ارتباطه بالمحكات التالية : 

اختبــار رافــن وقــد تراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين درجــات الطــالب واختبــار رافــن فــي  -3
 (.0.473) غير اللفظيةالبطارية ( وفي 0.371( وفي البطارية الكمية )0.137)البطارية اللفظية

لينــــون للمســـتوى المتوســــط وقـــد حســـبت االرتباطــــات بـــين المجموعــــات اختبـــار أوتـــيس  -2
الثالث من البنود التي يتضـمنها أوتيــس لينـونة إضـافة إلـى الدرجـة الكليـة مـع البطاريـات المكونـة 

للبطاريـــة و ة اللفظيـــةللبطاريـــة  0.796)والدرجـــة الكليـــة للرائـــه وتراوحـــت معـــامالت االرتبـــاط بـــين )
( للدرجــــــة الكليــــــة. إن جميــــــع 0.909(ة و)0.823)غيــــــر اللفظيــــــة للبطاريــــــة( و 0.838الكميــــــةة)

وهــذا دليــل علـى أن الرائــه يتمتــع بدرجــة صــدق عاليــة بداللــة  0.01االرتباطـات دالــة عنــد مســتوى 
 مح  أوتيس لينون.

اختبــار القــدرة العقليــة العامــة المســتوى المتوســط وقــد وتراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين  -3
( 560(ة و)473)غيــر اللفظيــةللبطاريــة ( و 341.ة وللبطاريــة الكميــة )يــةاللفظللبطاريــة  .319))

وهــذا دليــل علــى أن الرائــه يتمتــع  0.01للدرجــة الكليــة. إن جميــع االرتباطــات دالــة عنــد مســتوى 
 بدرجة صدق جيدة بداللة مح  القدرة العقلية العامة.

 وتم حساب ثبات الفائن بعدة طفائ  منها:
حيــث طبــق الرائــه علــى عينــة الصــدق ذاتهــا ثــم أعيــد تطبيقــه دة: الثبررات بطفيقررة اإلعررا -1

 .0.926 - 0.690بعد شهر من التطبيق األولة وتراوحت معامالت االرتباط بين
معـامالت الثبـات كانـت مرتفعـة فـي ألفرا كفونبراخ: وو الثبات بطفيقة التجنئة النصفية  -1

عـامالت الثبـات بالتنصـيف ة وتراوحـت م0.9154 إلـى 0.7834معظمها ووقعت فـي المـدى مـن 
 .0.9097 إلى 0.7803 وفق معادلة سيبرمان براون من

 .0.8992 إلى 0.7789 وتراوحت معامالت الثبات بالتنصيف وفق معادلة جوتمان من
نالحظ مما سبق أن الدراسة السيكومترية تدل على أن رائه القدرات المعرفيـة يتمتـع نتيجة: 

اسـتخدامه ممكنـًا فـي البيئـة السـورية بعـد اشـتقاق المعـايير  بدرجات صدق وثبات عالية ممـا يجعـل
 الخاصة بهة وهذا يحقق اإلجابة عن الشرط الالهم للتعيير فيما يتعلق بالصدق والثبات.



 باللغة العربية  ملخص البحث
 

 
262 

  يتضـمن الفصــل الســادس عــرض ومناقشــة أهـم النتــائج المرتبطــة بســؤال البحــث وفرضــياته
ة الالهمة لبيان مدى صالحية الرائه التي تم الوصول إليها بعد إجراء الدراسات اإلحصائي

لالســـتخدام فـــي البيئـــة الســـوريةة وهـــذه النتـــائج مرتبطـــة بالشـــكل المعيـــر للرائـــه فـــي البيئـــة 
 السوريةة وبيان الفروق في المتوسطات بين الطالب في عينـة التعييـر مـن حيـث الجـنسة

الرائـه  التخصصة إضافة إلـى بيـان مـدى ارتبـاط درجـات الطـالب فـي عينـة التعييـر علـى
 المعير بدرجاتهم التحصيلية. 

جـــراءات التعييـــر إلـــى أن رائـــه  جـــراءات اختيـــار العينـــة وا  دلـــت إجـــراءات الدراســـة الميدانيـــة وا 
ببطارياتـــه الــثالث والدرجــة الكليـــة( المعــدل والمعيــر فـــي البيئــة الســورية صـــالح )القــدرات المعرفيــة 

ــًاة ويمكــن الوثــوق بنتــائج تطبيقــه واســت خدامه للكشــف عــن القــدرات المعرفيــة لــدى لالســتخدام محلي
طالب مرحلة التعليم الثانوية من الصف األول الثـانوي حتـى الثالـث الثـانوية وللعمـر الهمنـي مـن 

عامًاة ويمكن الوثوق بأن العينة لم تكن منحـاهةة وكانـت ممثلـة للمجتمـع األصـلي تمثـياًل  36-38
التـي تنطبـق علـى العينـة يمكـن أن تنطبـق  صادقًا وصحيحًاة مما يمكننا من القول أن الخصائص

على المجتمع األصلية أي يمكن تعميم النتـائج التـي تـم الوصـول إليهـا نتيجـة تطبيـق الرائـه علـى 
 العينة على أفراد المجتمع األصلي.

جــاءت هــذه النتــائج متوافقــة مــع التوقعــات النظريــة المســتندة إلــى تصــور ثورنــداي  وهــاجن 
 فية في المجتمع األصلية وهذا يدعم الصدق البنائي للرائه. حول توهع القدرات المعر 

 الففضية األول :بالنتائج المتعلقة  –أوالً 

والكميـــة والقـــدرات العامـــة بـــين الجنســـين  اللفظيـــةلـــوحظ وجـــود فـــروق فـــي القـــدرات المعرفيـــة 
ة فمعظــم الطــالب يــدخلون مرحلــة المراهقــة فــي هــذا الوقــت. وفــي هــذا العمــر تصــبح قــدرات المعرفــ

طلـب متهايـد للقـدرات الخاصـةة  مختلفةة والتهايد في المهام الخاصة في التعلم المدرسـي يـؤدي إلـى
 في عينة البحث. اللفظية. وقد أظهرت النتائج تفوق اإلناث في القدرات اللفظيةمثل قدرات التعلم 

كــل  أمــا بالنســبة الــى البطاريــة الكميــة فقــد أظهــرت باإلجمــال تفــوق الــذكور علــى اإلنــاث فــي
ـــين  الصـــفوف وهـــذا يتفـــق مـــع الكثيـــر مـــن الدراســـات حيـــث بينـــت أدبيـــات البحـــث حـــول الفـــروق ب
الجنسين في التطور الحسابي أن اإلناث بشكل عام يحصلون على درجـات أعلـى فـي الرياضـيات 
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مــن الــذكور فــي الصــفوف التمهيديــة علــى الــرغم مــن تفــوق الــذكور فــي المهــام األصــلية ولكــن مــع 
 ,Robinson &etal)التعليمـي تظهـر الفـروق فـي األداء تفوقـًا ملحوظـًا للـذكور التقـدم فـي السـلم

1996, p.342).  

ة فقـد أظهـرت نتـائج البحـث عـدم غير اللفظيـةالبطارية وبالنسبة إلى الفروق بين الجنسين ب 
ـــين الجنســـين فـــي  ـــة وجـــود فـــروق ب ـــةالبطاري ـــر اللفظي وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة قوشـــحة  غي

تي أشارت إلـى عـدم وجـود فـروق بـين الجنسـين فـي الـذكاء السـائل وأرجعـت ذلـ  إلـى ( وال2000)
 (.156ة ص2000تأثير العمر على كال الجنسين بالنسبة للذكاء السائل )قوشحةة  تماثل

 الففضية الثانية:بالنتائج المتعلقة -ثانياً 

تخصصــات فــي تشــير نتــائج هــذه الفرضــية إلــى أن الطلبــة المتميــهين يتفوقــون علــى بــاقي ال
ويمكن أن نرجع ذل  إلى أسلوب التدريس المتبع  غير اللفظية والكمية و اللفظيةمعظم البطاريات 

حيـث أنهـا تنمـي االعتمـاد علـى الـذات إذ ي سـمح للطـالب بالمشـاركة الفاعلـة  في مدارس المتميـهين
الحفـظ واسـترجاع في عملية التعلم ومحاولـة تجريـب الجديـد فـي طرائـق الحـل وال يـتم التركيـه علـى 

نمــا تــهداد مشــاركة المتميــهين فــي  والمعلومــات فــي االمتحــان كمــا هــ متبــع فــي مــدارس العــاديين وا 
( أن تحصـــيل 1927وجـــد ثورنـــداي  ). و األنشـــطة المعرفيـــة والســـيما فـــي حلقـــات البحـــث والعملـــي

لطالقــة المتفــوقين مرتفــع داخــل المدرســة وخارجهــاة كمــا أثبتــت الدراســات تمــتعهم بقــدر كبيــر مــن ا
اللفظيــةة والطالقــة الفكريــة )التفكيــر المنطلــق( والمرونــة التلقائيــة. ويتصــف المتفــوقين بســعة مجــال 
االنتبـــاهة وبدرجـــة عاليـــة مـــن التبصـــر فـــي مواجهـــة المشـــكالت كمـــا يتصـــفون بالقـــدرة علـــى التجـــرد 

 (.62ة ص 2001والتعميم. )سليمانة

إكمــال )متفــوقين فــي االختبــارات الفرعيــة أمـا بالنســبة إلــى عــدم وجــود فــرق بـين المتميــهين وال
فربمـا يرجـع السـبب إلـى أن أسـلوب التـدريس المتبـع فـي  قيـاس األشـكال( -بنـاء المعـادالت-الجمل

مـــدارس المتميـــهين والمتفـــوقين متشـــابه إلـــى حـــد مـــا هـــذا باإلضـــافة إلـــى أنـــه تـــم اختيـــار المتفـــوقين 
ن اختبار القدرات المعرفية كان شبيهًا بعدد تطبيق  والمتميهين بناء على أسس ومعايير متشابهة وا 

كبير من االختبارات التي تطبق عليهم دائمًا فلم يكن هنا  صـعوبة فـي تعليمـات التطبيـق وجـدير 
بالـــذكر أن مـــدارس المتميـــهين والمتفـــوقين تشـــجع طالبهـــا البحـــث بفاعليـــة عـــن الخبـــرات واألفكـــار 

 يرة والقدرة على مواجهة المشكالت. الجديدة مع االهتمام بالخبرات المساعدة على التزي
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أمـــــا بالنســـــبة عـــــدم وجـــــود فـــــروق بـــــين طـــــالب العلمـــــي واألدبـــــي العـــــادي فـــــي االختبـــــارات 
تحليـــل األشـــكال( فـــنالحظ أن كـــال -تصـــنيف األشـــكال-العالقـــات الكميـــة-الفرعيـــة)القياس الشـــفوي

كمــا أن المعلومــات  طــالب الفــرعيين يتعرضــان للمثيــرات الحســية والثقافيــة والبيئيــة بالمقــدار نفســه
والخبـرات المدرســية متشـابهة فعلــى الـرغم مــن اخـتالف محتــوى المنـاهج فــي الفـرعيين إال أن هنــا  
تساويًا في إعطائها للطالب فالمناهج تعتمـد علـى الناحيـة النظريـة ممـا يلزـي الجانـب العملـي عنـد 

درا  العالقـات واكتسـ الطالب اب المهـارات الجديـدة فـي وال ينمي لديه القدرة على حل المشكالت وا 
 منفصل عن الحياة العملية. حل المشكالت فالمناهج قالب نظري

 الففضية الثالثة:بالنتائج المتعلقة  -ثالثاً 

لمعرفــة داللـة الفــروق  - -ANOVAل جابـة عـن هــذه الفرضـية تــم اسـتخدام اختبــار أنوفـا  
ــــي االخ ــــة البحــــث ف ــــي تزطيهــــا عين ــــثالث الت ــــين الصــــفوف الدراســــية ال ــــة ب ــــة المكون ــــارات الفرعي تب

 للبطاريات الثالث والدرجة الكلية.

كمـــا تـــم اســـتخدام جـــداول شـــيفيه التـــي تظهـــر اتجـــاه الفـــروق تطـــور القـــدرات المعرفيـــة بـــين  
الصــفوف الثالثــة التــي تزطيهــا عينــة البحــث األساســيةة هــذا التطــور الــذي تظهــره الفــروق فــي أداء 

الصفوف الدراسية الثالثةة هذه الفروق التي بينت النتـائج الطالب على رائه القدرات المعرفية عند 
والتطــور المطــرد  وأنهــا كانــت فــي غالبيتهــا لصــالح الصــف األعلــى علــى التتــابعة ممــا يؤكــد النمــ

 للقــدرات المعرفيــة مــع التقــدم فــي الســلم التعليمــية فمــع اهديــاد العمــر والمرحلــة الصــفية تــهداد أهميــة
مـن أجـل الـتعلم وحـل المشـكالت فـي مراحـل مختلفـة مـن  الخاصـة مهارات التفكير الكمـي والشـفوي

الدراسة. وتصبح مهارات المعرفة عنـد الطـالب مختلفـة وخاصـة أكثـر مـع اهديـاد أعمـارهم. ويتنـوع 
صــفية. فهــم ال يتعلمــون بــنفس و الطــالب فــي العمــر وفــي تطــور المعرفــة فــي أي مجموعــة عمريــة أ

. فــبعض الطــالب يتعلمــون بســرعة وبعضــهم يتطلــب الطريقــة وبــنفس المســتوى والظــروف والشــروط
لـــى اإلرشـــاد قبـــل أن يســـتطيعوا  مهـــارات جديـــدة ويكونـــون بطيئـــين ويحتـــاجون إلـــى تمـــارين أكثـــر وا 
استخدام مهارة ما بشكل فعال. وبعض الطالب يتعلمون شفويًا وبعضهم بصريًا وآخـرون يتعلمـون 

 شفويًا وبصريًا.

 وظريـة التـي انطلـق منهـا مؤلفـا الرائـهة التـي تفتـرض نمـوهذه النتائج جاءت متوافقة مـع الن 
الصف الدراسية حيث يؤكـد مؤلفـا الرائـه فـي نظريتهمـا "  والقدرات المعرفية مع التقدم في العمر أ
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يحـدث  الطـالبة فـالتزيير فـي قـدرات المعرفـة وإن قدرات المعرفة ليسـت ثابتـةة فهـي تتزيـر مـع نمـ
تزييـرات الحقيقـة فـي قـدرات المعرفـة والتـي يمكـن مشـاهدتها ببطء خالل سنوات المدرسة وتحـدث ال

ن نم وفي الصفة خالل فترة سنتين أ عبـارة عـن عمليـة  وقدرات المعرفة هـذه هـ وثالث سنوات وا 
ن نســــبة النمــــ تــــرتبط ارتباطــــًا وثيقــــًا  وتطويريــــة تبــــدأ مــــن الــــوالدة وتســــتمر خــــالل حيــــاة الفــــردة وا 

 .(Thorndik&Hagen,2009,p.1)بالعمر)التطور الهمني( والتقدم في السلم التعليمية 

 النتائج المتعلقة بالففضية الفابعة: -فابعاً 

ل جابـة عـن الفرضـية الرابعــة تـم حسـاب معـامالت االرتبــاط بيرسـون بـين درجـات الطــالب  
 ت ودرجاتهم التحصيلية.في عينة البحث األساسية على رائه القدرا

وتم دراسة ارتبـاط الدرجـة الكليـة للرائـه ودرجـات الطـالب التحصـيلية فـي الصـفوف الدراسـية 
 الثالث التي تضمها عينة البحث وفقًا لمعامل بيرسون.

 CCATكانــت نتــائج االرتبــاط بــين التحصــيل الدراســي والقــدرات المعرفيــة التــي يقيســها رائــه 
ـــةة هـــذه النتيجـــة تؤكـــده ا الكثيـــر مـــن الدراســـات واألدبيـــات المرتبطـــة بدراســـة عالقـــة التحصـــيل دال

 -3984غالســــيرة _3999)لبــــراونة بالــــذكاء فهنــــا  نتيجتــــين ثــــابتتين مــــن نتــــائج بحــــث المعرفــــة
 ( :3985ريسن ة 

 التفكير وحل المشكالت. الدور المركهي للمعرفة في كل أنواع التعلم -3

ـــين مســـتوى الشـــ -2 ـــة ب ـــة واإليجابي ـــى العالقـــة القوي ـــين القـــدرة عل خص فـــي تطـــور المعرفـــة وب
اكتســــاب المعرفــــة وتنظيمهــــا وتخهينهــــا فــــي الــــذاكرةة ثــــم اســــتعادتها واســــتخدامها فــــي حــــل 

 (.(Thorndike,R.&Hagen,2010المشكالت والتعلم الجديد. 

ويؤكد كل مـن ثورنـداي  وهـيجن أنـه لتقـدير مهـارات التفكيـر الكمـي والشـفوي مـن الضـروري 
رمــوه كميــة وشــفوية. وتــم توجيــه اختيــار المعرفــة والمفــاهيم المســتخدمة فــي رائــه اســتخدام مفــاهيم و 

القدرات المعرفية الكندي بالبحـث األدبـي فـي تطـور مهـارات التفكيـر الكمـي والشـفوي عنـد األطفـال 
معرفـــة  اللفظيـــةفـــي المراحـــل العمريـــة المختلفـــة. وتســـتخدم مهـــام االختبـــار فـــي البطاريـــات الكميـــة و 

والتي يمكن أن يكتسبها األفراد في مجموعات عمرية محددة مـن التنـوع  -خصصةغير مت -عامة
الواسع للتجارب داخل وخارج المدرسةة فهي ال تعتمد أن تمثل ما تّم تعلمـه فـي أي مرحلـة محـددة 
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للطـالب وبقـدرة  اللفظيـةسـتتأثر بالمعرفـة الكميـة و  اللفظيـةمن المدرسـة. ونتـائج البطاريـات الكميـة و 
ال  غيـر اللفظيـةالبطاريـة استخدام تل  المعرفة في حل الوظائف الجديدة. والمهـام فـي  الطالب في

تتطلب أي معرفة خارجيـةة فكـل المعلومـات المطلوبـة ل جابـة علـى أحـد األسـئلة يمكـن أن نجـدها 
فــي الســؤال نفســه. علــى أيــة حــال يجــب أن يكــون لــدى الطــالب مجموعــة مــن الطــرق واإلجــراءات 

شـكالت الجديـدة مـن أجـل إنجـاه تلـ  المهـام. والطـالب الـذين تكـون نتـائجهم فـي المنظمة لحـل الم
يكـون لـديهم القـدرة  اللفظيـةأعلـى بكثيـر مـن نتـائجهم فـي البطاريـات الكميـة و  غير اللفظيةالبطارية 

على اكتساب المعلومات ولكن بنسب مختلفة عن الطالب الذين من عمرهم والذين يكتسبون كمية 
 .اللفظيةفة في البطاريات الكمية و كبيرة من المعر 
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 العفبية المفاجع -أواًل 
 المســيرةة ة دار الطفولررة والمفاهقررة –علررم الررنفس التطرروف) (: 2994جــادوة صــالح محمــد ) وأبــ

 عمانة الطبعة األولى.

 -المصــــريةة  و(: القــــدرات العقليــــةة الطبعــــة الخامســــةة مكتبــــة األنجلــــ3996حطــــبة فــــؤاد ) وأبــــ
 القاهرة.

 (  (: الخصـــائص الســـيكومترية الختبـــار )2995البســـتنجية مالـــToni3 للـــذكاء غيـــر اللفظـــي )
 ةرسالة ماجستير غير منشورةة جامعة مؤتةة عمان.

  (: الوضـــع الـــراهن فـــي بحـــوث الـــذكاءة المكتـــب الجـــامعي الحـــديث 2993)أحمـــدة مـــدثر ســـليم– 
 اإلسكندرية.

 ( األسـس المعرفيـة للتكـوين العقلـي وتجهيـه المعلومـاتة الطبعـة األولـىة 3995الهياتة فتحـي :)
 جامعة المنصورة. –كلية التربية 

  الجامعية العين. (: مبادىء علم النفس التربوية دار الكتاب2992)الهغولة عماد عبد الرحيم 

 للــذكاء غيــر اللفظــي للفئــة  3(: الخصــائص الســيكومترية الختبــار بيتــا 2995)المســعودية أحمــد
 سنة للبيئة السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة ةجامعة مؤتة.(38-)33العمرية 

  علرررم الرررنفس (: 2995)رضـــا مســـعد الجمـــال(ة و ترجمـــة محمـــد صـــبري ســـليط )أندرســـونة جـــون
 ة دار الفكرة الطبعة األولى.وتطبيقاتهالمعففي 

 ( مقدمة في علم النفس3998الوقفية راضي : )الطبعة الثالثةة مكتبة الشروقة عمان. ة 

  الكويت. -دار األحمدي للنشر ة(: علم نفس الفروق الفردية2992)األحمدية يحيى 

 ()عيـة. )ترجمـة عمـر (: الذكاء طبيعتـه وتشـكله وعواقبـه االجتما3983آيهن )هانه(ة كامن )ليون
 الشيخ(.

   ( : الــذكاء ومقاييســهة الطبعــة األولــىة دار النهضــة العربيــةة 3995)جــابرة عبــد الحميــد جــابر
 مصر.

 ( ة)ة مجــد للدراســات القيرراس والتقررويم فرري التفبيررة والتعلرريم(ة 2998خــوري )تومــا جــورج
 والنشرة بيروتة الطبعة األولى.
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 ( الــــذكاء الســــائل وال2933رحمــــةة عهيــــهة :) تحصــــيل الدراســــي وعالقتهمــــا بــــبعض ســــمات
ــد  ة 25الشخصــية لــدى طلبــة جامعــة دمشــقة بحــث منشــور بمجلــة جامعــة دمشــقة المجل

 العدد األول + الثاني.

 ( ـــذكاء 2995شكشـــ ة أنـــس ـــه-(: ال ـــاة .أنواعـــه واختيارات ـــاب الحي ـــا  .سلســـلة كت ـــان: دار كتابن لبن
 للنشر.

  ( الذكاء اإلنساني اتجاهات معاصرة وقضايا نقديةة سلسلة عـالم المعرفـةة 2996طهة محمود :)
 ة الكويت.339العدد 

  (2933-2939طعمـــــةة شـــــيناه :)للمسرررررتويي   تعييرررررف أولررررريE&F  مررررر  البطافيرررررة متعرررررددة
دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن طلبـة الصـفوف  – CogAtالمستويات في فائن القدفات المعففية 

في الحلقة الثانية بـالتعليم األساسـي فـي مـدارس محافظـة دمشـقة رسـالة ماجسـتيرة جامعـة  5-9
 دمشقة كلية التربية.

 (. المتفوقرو  عقليرًا "خصائصرهم، 2993).صفاء غاهي أحمـد ةعبد الرحمن سيد سليمان
 ة القاهرة: مكتبة ههراء الشرقمشكالتهم" ،اكتشافهم، تفبيتهم

  ( التفوق العقلي واالبتكارة دار النهضة العربية.3995عبد الزفارة عبد السالم:) 

  فائن القردفات المعففيرة (: 2995)يسرى  عبودةCogAt ة رسـالة معـدة لنيـل درجـة الـدكتوراه فـي
 علم النفسة جامعة دمشق.

  ( قياس الفروق في الذكاء السائل والمتبلـور فـي ضـوء تقنـين المسـتوى 2932عباسة وليم :)H 
 المعرفيةة رسالة ماجستير غير منشورةة جامعة دمشق.من اختبار القدرات 

  (: التقـويم والقيـاس فـي التربيـة وعلـم الـنفسة 3986عبد اهلل هيد ) عدسة عبد الرحمن والكيالنية
 الطبعة الرابعةة مركه الكتب األردنية عمان.

  ( 2999عــالمة صــالح الــدين محمــود) بيقاتــه : القيــاس والتقــويم التربــوي والنفســية أساســياته وتط
 وتوجهاته المعاصرةة الطبعة األولىة دار الفكر العربية القاهرة.

 (: القيـــاس والتقـــويم التربـــوي والنفســـية دار الفكـــر العربـــية 2992)صـــالح الـــدين محمـــود  ةعـــالم
 القاهرة.
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  ( االختبـــارات والمقـــاييس التربويـــة والنفســـيةة دار الفكـــرة2996عـــالمة صـــالح الـــدين محمـــود :) 
 عمان.

 ( مقدمة علم النفس التربوية الطبعة األولىة عمان. 2999عريفجة سامي :) 

  ( أطــــر العقــــل نظريــــة الــــذكاءات 2994غــــاردنرة هــــواردة ترجمــــة: الجيوســــية محمــــد بــــالل :)
 المتعددةة مكتب التربية العربي لدول الخليجة الرياض.

  ( فعالية برنامج قائم على الـذكاءات المتعـددة2996فارسة ابتسام :)-  تنميـة التحصـيل الدراسـي
ماجسـتير غيـر  ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية في مادة علـم الـنفس رسـالة

 منشورةة جامعة القاهرة.

  ( القياس النفسية الطبعة الثالثةة دار األنجل3995فرجة صفوت :)المصريةة القاهرة. و 

  ( الـــذكاء فـــي ضـــوء الوراثـــة 3988فرنـــونة فيليـــبة ترجمـــة علـــي موســـىة فـــاروق عبـــد الفتـــاح :)
 األولىة القاهرةة مكتبة النهضة العربية. الطبعة ةوالبيئة

  (: دراســة تزيــرات الــذكاء الســائل والمتبلــور عبــر بعــض المراحــل العمريــة 2999)قوشــحةة رنــا– 
 نشورة ة جامعة القاهرة.. رسالة ماجستير غير م-دراسة نمائية مقارنة

  ( العبقرية والجنونة دار غريبة القاهرة.2993ميخائيلة أسعد يوسف :) 

  ( القدرات العقليةة الطبعة الثانيةة دار الفكر الجامعية القاهرة.3994معوضة خليل :) 

  المسـيرة ة عمـانة األردنة دار القياس والتقويم في التفبية وعلم الرنفس(ة 2992)ملحم )سامي محمـد(ة
 للطباعة والنشرة الطبعة الثانية.

  ( القدرات العقلية: خصائصها وقياسهاة دار المعارف.3985وجيه محمودة ابراهيم :) 

  ( اختبــارات الــذكاء والقــدرات العقليــة بــين التطــرف واالعتــدالة 3988ياســينة عطــوف محمــود :)
 دار األندلس للطباعة والنشر والتوهيع.
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 ( أسماء الثانويات التي تم سحب العينة منها3الملحق )

(  قائمااااة بأسااااماء محكمااااين اللغااااة العربيااااة واإلنكليزيااااة 2الملحااااق )

 واالختصاصين النفسيين:
( معاااامالت االرتبااااط باااين االختباااارات الفرعياااة لرائاااز 3الملحاااق )

 القدرات المعرفية روائز اإلنجاز والقدرة 
 معرفية الكندي( اختبار القدرات ال4الملحق )
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 أسماء الثانويات التي تم سحب العينة منها

 

 عنوا  الثانوية اسم الثانوية
 وادي الذهب عبد الوهاب األسعد
 عكرمة الجديدة حمدان محفوض

 عكرمة الجديدة قتيبة بن مسلم الباهلي
 النههة الفارابي
 طرطوس للمتميهينالمركه الوطني 

 مصح مركه الباسل للمتفوقين
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 قائمة بأسماء محكمي  اللغة العفبية واإلنكلينية واالختصاصي  النفسيي :

 

 تعليم اللغة العفبية لغيف الناطقي  بها. ادكتوف  نسفي  بدوف -1

 طفائ  تدفيس.اختصاص لغة انكلينية وماجستيف  أفيج شعبا  -1

 .دبلوم لغة انكلينية فانيا محفوع -3

 اختصاص لغة عفبية. معتن بدوف -8

 .اختصاص لغة انكلينية هبة فمضا  -5

 

 االختصاصيو  النفسيو :

 .جامعة دمش -كلية التفبية-أستار في قسم المناهج وطفائ  التدفيس أ.د هاشم ابفاهيم

 .جامعة دمش -كلية التفبية-التدفيسأستار في قسم المناهج وطفائ   ا.د فمضا  دفويش

 جامعة دمش .-كلية التفبية-األستار المساعد في قسم القياس والتقويم عنينة فحمةد. 

 جامعة دمش .-كلية التفبية-المًدفسة في قسم القياس والتقويم فنا قوشحةد. 

 ش .جامعة دم-كلية التفبية-األستار المساعد في قسم علم النفس د. محمد عماد سعدا

 الجامعة اللبنانية.-كلية التفبية-أستار في قسم المناهج وطفائ  التدفيس د. نعمة صفا
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 (8 الملح  
 اختباف القدفات المعففية الكند)

 

 2012تاريخ التطبيق........../........../ الجنس: اسم الطالب:

 19المواليد:.........../.........../........ المدينة: المدرسة:

 درجة الرياضيات: درجة اللغة العربية: المستوى: 

   المجموع العام:

 

 البطارية اللفظية

 

(1)  (2)  (3) 

1  11   1  11   1  11  21  

2  12   2  12   2  12  22  

3  13   3  13   3  13  23  

4  14   4  14   4  14  24  

5  15   5  15   5  15  25  

6  16   6  16   6  16  

7  17   7  17   7  17  

8  18   8  18   8  18  

9  19   9  19   9  19  

10  20   10  20   10  20  
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 الكمـــــيةالبطارية 

 (4)  (5)  (6) 

1  11   1  11   1  11   

2  12   2  12   2  12   

3  13   3  13   3  13   

4  14   4  14   4  14   

5  15   5  15   5  15   

6  16   6  16   6  

7  17   7  17   7  

8  18   8  18   8  

9  19   9  19   9  

10  20   10  20   10  

 

 لفظيةا غيرالبطارية 

(7)  (8)  (9) 

1  11   1  11   1  11   

2  12   2  12   2  12   

3  13   3  13   3  13   

4  14   4  14   4  14   

5  15   5  15   5  15   

6  16   6  16   6  

7  17   7  17   7  

8  18   8  18   8  

9  19   9  19   9  

10  20   10  20   10  

 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البطارية

 10 10 10 12 10 8 10 10 10 الوقت بالدقائق
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summary 

 In the recent era, an enormous need for measuring and evaluating of 

cognitive abilities has been aroused aiming at fulfilling the evaluation, 

personification and selecting targets. (Ccat) Test of Cognitive Abilities is 

considered one of the most significant group intelligence tests. It is 

considered the best medium for selecting the staff of many organizations 

and institutions and faculties. It is widely utilized in USA for the targets 

of choosing a job, getting a license related to practicing some professions, 

for instance; law or education. It is applied by some organizations as a 

means to accept students in the secondary schools, faculties or colleges. 

Additionally, It is widely utilized in schools; that the (Ccat)Test is one of 

the most applied tests in USA and UK nowadays.  

 On one side, the Test is utilized to select the diligent students and 

then to enroll them in the academic diligent programmes. On the other, it 

is utilized by the specialists to choose the at risk students and interfere to 

help them in the suitable time. Besides, it is used for promoting the 

educational resources and teaching more effective educational strategies 

to lead students for more academic success. The Test helps specialists to 

know the unstable children or the low brain abilities children who need 

care and special types of learning.  

 To sum up, the Test has many extraordinary qualifications which 

are not available in other single or group measurement tools. The Test 

validity and reliability are very high in all its modified shapes. In the light 

of what has been mentioned above, there is an urgent need to utilize such 

kind of scales in our society. Canadian Cognitive Abilities Test (K) was 

chosen and modified taking into consideration the class and age criteria 

of the Syrian environment to fulfill the educational objectives.  

The Canadian Cognitive Abilities Test (Ccat) was designed by 

Thorndike and Hagen between 2009 and 20120. It is considered one of 

the significant tests which measure the cognitive abilities. The Test in its 

current shape (K - Model) was modified according to the Canadian 

environment. It is consisted if a series of tests that cover the age between 

five and eighteen years. This means from kindergarten stage to the third 

secondary class. It is consisted of two batteries: 1) the Primary Battery 

which covers the kindergarten stage as well as the first and second 
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elementary classes, 2) the Multilevel Battery (which will be applied in the 

current study) contains eight levels that cover the educational stages from 

the third elementary class to the third secondary class. Each of the eight 

tests has a certain symbol from A to H. Additionally, the Test is consisted 

of three batteries that cover the non-oral, qualitative, oral and knowledge 

fields. Each battery contains three branch tests the questions of which 

must be answered by examinee during a specific time as it is clarified in 

in the Test Guide. Furthermore, the Test is based on modern theory which 

is the Fluid Abilities and the Crystallized Abilities which was presented 

by Cattell. Besides, it is based on the theories of Vernon and Horn. The 

Test can estimate and evaluate both kinds of abilities via the three 

batteries. The non-oral battery estimates the fluid abilities whereas the 

oral and qualitative batteries evaluate the Crystallized Abilities. In the 

current study the tests will e applied in sequence. They will be 

symbolized from G to H and it will cover the adolescence stage from 16 

to 18 years this means from the first secondary class to the third 

secondary class. 

Research Significance 

Research significance springs from the expected results: 

1- The research helps in revealing the differences between cognitive 

abilities by means of the Canadian Test for Cognitive Abilities. This test 

can be utilized for measuring the cognitive – oral, quantitative and non – 

oral abilities of the distinguished, diligent and ordinary students. 

2- The literature review proved that this test is a multi – purpose test 

that it can be utilized for personification, evaluation and selecting 

purposes. It is a worthwhile medium for specifying students' cognitive 

development. Besides, it helps in the professional guidance and revealing 

the distinguished students as well as the students who have difficulties in 

learning.  

3- The research contributes in revealing learning difficulties which 

may face the teacher. Some students' achievement level is low though 

they have high intelligent abilities that enable them to achieve better 

results. Therefore, this test assists in revealing the cognitive differences as 

well as students' real abilities. 
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4- The usage of the Canadian Test for Cognitive Abilities highlights 

the significance of the research due to the fact that this test can measure 

the cognitive skills (oral- thinking, oral vocabulary, related conceptions, 

quantitative conceptions, shapes ordering and matrices) of all students. 

5- The (K) model of this Test was produced in (2010-2009). The (K) 

modified model was not applied in any other country except Canada 

which is the birth – place of this Test. Besides, this Test was applied in 

Syria after modifying the Test fifth American copy CogAt 1993 (1997). 

Research Aims: 

 The research aims at revealing the differences in students'  

(distinguished, diligent and ordinary students) levels by means of the 

Canadian Test for Cognitive Abilities.  

 The research aims at modifying the multi- level battery 

to suit the Syrian environment. 

 The research aims at preparing a guide that includes the final 

model of the Test which was modified in Syria. Besides, the guide 

provides directions for application and management as well as method for 

calculating the results and the answer key,  

 The research tries to fulfill the following: 

1. Translating the Test into Arabic. 

2. Presenting an accurate description of the Test that highlights its 

design, principles, dimensions, application and how to extract results. 

3. Modifying the Test to suit the local environment. 

4. Ensuring the Test validity and reliability in the Syrian society. 

5.Stating initial age – classroom criteria for the basic sample. 

6.Clarifying correlation between students' scores on the Test and 

their achievement levels.  
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Research Question 

There is a question related to the Test components and the research 

sample: 

 What are the psychometric signs of the Syrian suggested model 

of the Test?  

Research Hypotheses 

1. There are no significant statistical differences between the males' 

and females' means of scores on the Cognitive Abilities Test and its 

batteries. 

2. There are no significant statistical differences between the students' 

means of scores on the Cognitive Abilities Test and its batteries 

according to specialization variable (ordinary- diligent- distinguished). 

3. There are no significant statistical differences between the students' 

means of scores on the Cognitive Abilities Test and its batteries 

according to grade variable (1
st
 secondary - 2

nd
 secondary - 3

rd
 

secondary).  

4. There is no correlation between students' scores on the Cognitive 

Abilities Test and their educational achievement results. 

Research Design and Sample 

A scientific design was adopted to fulfill the research aims and 

question. 

The Theoretical description of the design: 

1-Presenting an extensive description of the theories of intelligence 

which the designers of the Test adopted for designing it. Besides, 

presenting the other theories which are related directly or indirectly. 

2.Presenting an analytical- descriptive study of the Test that clarifies 

usage and methods for counting and analyzing results. 

3. Revising the Arab and foreign studies and researches which dealt 

with the Test and trying to apply it in the Syrian environment. 

The practical side is related to the theoretical description of the 

design through: 
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4.Translating the Test directions into Arabic. Besides, ensuring the 

Test correctness, aptness and suitability by presenting it to some referees 

in Arabic. 

5.To ensure directions clearness and students' comprehension of these 

 directions, a pilot study was applied on a sample that had the same  

qualifications of the original sample. In the post - pilot study, some  

difficulties were highlighted. Some modifications on some elements and  

directions were adopted to suit the Syrian environment. 

6. Selecting other samples to ensure validity and reliability. 

7.Selecting the research sample to apply the Test final model on it as well 

 as to answer the research questions. The qualified sample consisted of  

/888/students. It was distributed into three groups: distinguished students'  

group, diligent students' group and ordinary students' group. The sample  

was chosen randomly in Homs. Students' age was between16-18 and it  

was distributed into three stages: 

 1
st
 secondary stage: students' age extended from (0:16) years to 

 (16 years and 9 months). 

 2
nd

 secondary stage: students' age extended from (0:17) years to 

 (17 years and 7 months). 

 3
rd

 secondary stage: students' age extended from (0:18) years to 

 (18 years and 9 months). 

 The second Chapter 

 This chapter presented some studies either Arab and foreign that 

are related to the usage of (Ccat). The majority of the studies were 

foreign.  

 The Third Chapter 

 This Chapter described the theories which affected the work of the 

authors (Thorndike and Hagen) of the Cognitive Abilities Test either 

directly or indirectly. The theoretical frame of the Test was based on 
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conceptions taken two theoretical models for human abilities(Vernon 

Model and Cattel Model). Cattel's Model was the basic source for 

designing (Ccat). Besides, the authors depended on the researches of 

Fluid Ability and Crystallized Ability, which were done by Cattle and 

Horn, for preparing the three batteries especially the non-oral one.  

 The Fourth Chapter 

 This chapter described the application of (Ccat) pilot study on a 

sample from Homs schools. Post application some modification were 

done in the content of some elements and in the answer key. Additionally, 

the chapter describe (Ccat) validity and reliability. 

(Ccat) Validity was ensured in various ways: 

The Criterion Referenced Validity: 

The criterion referenced validity was verified by studying its 

correlation with the following criterions: 

1. Raven Test : Correlation coefficients between students' scores and 

Raven Test ranged between (0.137) in the oral battery, (0.371) in the 

quantitative battery and (0.473) in the non-oral battery.  

2. Otes Linon Medium Level Test: 

 Correlation between the three groups that Otes Linon included were 

calculated, the total score with the batteries and (Ccat) Test total score. 

Correlation coefficients ranged between (0.796) in the oral battery, 

(0.838) in the qualitative battery , (0.823) in the non-oral battery and 

(0.909) in the total score. All the correlations were significant at the 

(0.01) level. This assured the Test high validity depending on Otes Linon 

criterion. 

3. General Intelligence Ability Medium Level Test: 

 Correlation coefficients ranged between (319.) in the oral battery, 

(0.341) in the qualitative battery , (0.473) in the non-oral battery and 

(560) in the total score. All the correlations were significant at the (0.01) 

level. This assured the test high validity depending on general 

intelligence ability criterion. 
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 (Ccat) Reliability: 

1.Return Method: 

 (Ccat) was applied on the pilot sample and after a month the second 

application took place. Correlation coefficients ranged between0.690  - 

0.926.  

2. Half- Split Reliability: 

 Reliability coefficients were very high and ranged between 0.7834 

and 0.9154. Half- Split Reliability coefficients ranged between 0.7803 

and 0.9097 according to Spearman Brown formula. Half- Split Reliability 

 coefficients ranged between 0.7789 and 0.8992 according to 

Gotman 

 formula. 

 To conclude, it can be noticed from what was mentioned above that 

the psychometric study assured the validity and reliability of (Ccat) Test. 

This result makes it able to be applied in the Syrian environment after 

making the required modifications. 

 The Sixth Chapter 

 This chapter included the discussion of the most significant findings 

related to the research question and hypotheses. These results are based 

on the Syrian modified model of (Ccat) Test to suit the Syrian 

environment. Moreover, the chapter presented students' mean differences 

in the modified sample according to gender, specification and the 

correlation between students' scores in the qualified sample and their and 

the modified Test related to their achievement scores. 

The practical procedures assured that: 1).(Ccat) Test which was 

qualified and modified in the Syrian environment (with its three batteries 

and total core) can be applied locally,2). The Test can be utilized to 

discover the secondary stage students' cognitive abilities whose age is 

between 16 and 18 years, 3). The sample represented the original society 

and was not aligned, 4). Results can be generalized. These findings go on 

line with the with the theoretical predictions which were based on 

Thorndike and Hagen's conception of the original society cognitive 

abilities. These facts verified the (Ccat) Test constructive validity.  
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1.Discussing the First Hypothesis Results: 

There had been noticed differences in the oral and qualitative 

cognitive abilities and the general abilities between the two genders that 

most students were adolescents and students' abilities change in this 

stage. The increase of the educational special duties leads to an extra 

enquiry for special abilities, for instance; oral learning abilities. Findings 

assured females primacy in the oral abilities. 

The findings assured males' superiority in the qualitative battery. 

This goes on line with many studies, which studied the differences 

between the two genders in the arithmetic development. Those studies 

stated that females generally get higher scores in mathematics in the 

initial classes in comparison with males though there is kind of males' 

supremacy in doing the original tasks. Buy the elapse of time in the 

educational ladder, some differences in performances appear and show 

males' noticeable superiority (Robinson & Etal, 1996, p.342). 

 Findings revealed that there were no differences between the two 

genders in non- oral battery. This result went in harmony with the 

findings of Koushaha (2000) study which assured the point that there 

were differences between the two genders in the fluid cleverness, due to 

the fact that both genders were in the same age (Koushaha, 2000, p.156). 

2. Discussing the Second Hypothesis Results: 

Findings of this hypothesis referred to the point that the 

distinguished students were the best in the majority of the oral, qualitative 

and non-oral batteries. This result might be related to the method of 

teaching in their schools. The Distinguished Students Schools focus on 

students independency. So, students are allowed to participate in the 

teaching process effectively. Students don't study by heart to pass the 

exam as it is applied in the other ordinary schools. Moreover, students are 

asked to apply new solutions. Besides, distinguished students are allowed 

to participate in the cognitive activities in the scientific and practical 

sessions. Furthermore, these schools encourage their students to search 

for new ideas effectively and focus on skills which may help in solving 

problems and improving the reality.  

 Thorndike (1927) found that the diligent students' achievement is 

high inside and outside the school. Besides, many studies proved the 
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point that they have an distinguished speaking fluency, intellectual 

fluency and spontaneous flexibility. Besides, diligent student are very 

sensitive, very skillful in facing problems and able to abstract and 

generalize (Soulieman, 2001, p.62). 

 Findings assured the there were no differences between the 

distinguished and diligent students in the branch test (completing 

sentences - constructing formulas - measuring shapes). The reason might 

be related to the akin teaching style that is adopted in the schools of 

distinguished and diligent students. Additionally, the distinguished and 

diligent students were chosen by means of similar bases and criterions. 

Moreover, students were familiar with this kind of tests. (So, they didn't 

face any difficulty in fulfilling the instructions of the cognitive abilities 

Test. 

 Finding assured that were differences between the scientific branch 

students and the literary branch students in the branch tests (oral 

measurement- qualitative relations- classifying shapes- analyzing shapes). 

Students in both branches receive the same intuitive, cultural, 

environmental stimuli and the same  

 Though the courses are different in the literary and scientific 

branches, but both of the course focus on the theoretical side and neglect 

the practical one. This don't improve solving problems ability and 

recognizing relations. These course don't give students the opportunity to 

acquire new skills because they are very away from the practical life. 

3. Discussing the Third Hypothesis Results: 

-AVOVA- test was applied to prove this hypothesis and to know the 

differences between the three classes in the three branch tests of the three 

batteries and the total score. 

 Shifieh Table was applied to show the development direction of the 

differences in the cognitive abilities between the three classes that form 

the original sample of the research. This development which is revealed 

via students' (in the three classes) performance on the(Ccat) Test of 

cognitive abilities. Findings highlighted that these differences were for 

the favor of the highest class sequentially. Besides, it assured the 

increasing of improvement of the cognitive abilities in the educational 

ladder. The higher the age and the educational stage are the higher is the 
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significance of the oral and quantitative thinking skills. So, students' 

cognitive skills improve and they become more able to learn and solve 

problems in the different educational stages. Students differ in knowledge 

development according to their class, age and social-educational 

environment. Therefore, they do not learn via the same method or 

environment. Some students learn quickly and others are slow and need 

new skills and need more training and guidance to learn effectively. 

Another kind of students learn orally and others visually, while others 

learn orally and visually together. 

 These findings go on line with the two authors' theory. The theory 

predicts that the development of the cognitive abilities increases 

with the increasing of age or educational class. The two authors' theory 

assures that "the cognitive abilities are not fixed, they change in 

accordance with students' growth. Changing in the cognitive abilities 

occur slowly during the scholastic years, whereas the real changes in the 

cognitive abilities which can be seen in the classroom, take place during 

two or three years. The growth in the cognitive abilities is a 

developmental process starts with the birth and continues through one's 

life. The growth percentage is related to age (time development) and 

development in the educational ladder " (Thorndike & Hagen, 2009, p.1). 

4. Discussing the Fourth Hypothesis Results: 

 To verify this hypothesis Person Correlation coefficients were 

calculated between the students'(in the original sample) scores on the 

abilities (Ccat)Test and their achievement scores. Besides, the correlation 

between the Test total score and students' achievement scores in the three 

educational classes was calculated according to Person Coefficient. The 

correlation results of the educational achievement and the cognitive 

abilities which the (Ccat)Test measured were indicative. This result was 

assured by many studies which were interested in studying the relation 

between achievement and intelligence. The research for knowledge stated 

two results (Brown, 1990 – Glasier, 1980 – Reisnek, 1987): 

1. Knowledge had the central role in all kinds of Thinking learning 

and problems solving. 

2. There was positive strong relation between the person's 

knowledge development standard and between the ability of acquiring, 
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arranging and storing it in memory knowledge, then recalling it and 

utilizing it in solving problems and making use of it in new learning 

(Thorndike & Hagen, 2010).  

 Thorndike and Hagen assure that for estimating the oral and 

qualitative skills, it is very necessary to utilize oral and qualitative 

conceptions and symbols. In the (Ccat) Test for cognitive abilities, 

choosing the knowledge and the utilized conceptions were directed in the 

literary research for the development of children's oral and qualitative 

thinking skills in the different stages. Additionally, the tests duties of the 

oral and qualitative batteries make use of general knowledge – non 

specialized – which persons may acquire in specific age groups that differ 

in the range of experience inside and outside school; that they do not 

resemble what was learned in school in specific period. 

Findings of the oral qualitative batteries will be affected by students' 

oral qualitative knowledge and by student's ability to utilize that 

knowledge in doing new assignments. Moreover, non-oral batteries duties 

do not require any external knowledge. To answer any question the 

required information is available in the question itself. However, students 

should have group of arranged manners and procedures to solve the new 

problems and fulfill the duties. Besides, students whose results in the 

non-oral battery are plentifully higher than their results in the oral and 

qualitative batteries have the ability to acquire information, but in various 

percentages in comparison with those students who are in the same age 

and who acquire a lot of knowledge in the oral and qualitative batteries.  
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