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اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى  الخصائص السيكومترية للنسخة األردنية من
  وأثره في الكشف عن األطفال الموهوبين في مرحلة رياض األطفال 5/6

 * المعتصم محمد عبدالقادر البكار
  إبراهيم زريقاتأ.د. 

 

 ملخص:
من اختبار  لى التعرف على الخصائص السيكومترية للنسخة األردنيةإهدفت هذه الدراسة 

وقدرته في الكشف عن الموهوبين من الذكور واإلناث في  5/6القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى 
( طالبا وطالبة من طلبة رياض األطفال 053هذه الدراسة من ) تكونت عينةو  ،مرحلة رياض األطفال

سنوات تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد مثلوا أقاليم  6-5الحكومية والخاصة ذوي أعمار 
 المملكة األردنية الثالث )الشمال والوسط والجنوب(.

إلااااى نساااابة اتفاااااا عاليااااة  ااااين فيمااااا قتعلااااال بصاااادا ا ختبااااار أ ااااارت نتااااائ  تحلياااا  الصاااادا ال اااااهري 
محكمااااا )ماااان المختصااااين فااااي التربيااااة الخاصااااة والقيااااا  والتقااااويم( وصاااالت إلااااى  41المحكمااااين وعااااددهم 

النتااااائ  تمتاااار ا ختبااااار بصاااادا البناااااا حيااااب تراوحاااات معااااامالت ا رتبااااا   ااااين  كمااااا أ  اااارت (،3،،3)
تقيسااه ا ختبااارات الفرعيااة  ( ممااا قاادل علااى وسااود اتساااا  ااين مااا3،.3-4..3ا ختبااارات الفرعيااة  ااين )

للمقيا  وهذا يعد مؤ را على صادا البنااا، أماا فيماا قتعلاال بالصادا التالدماي فقاد  لاال معاما  ا رتبااطبين 
أ ااااارت النتاااائ  إلااااى درساااات ابااااات مرتفعاااة ودالااااة كماااا  ،(3.151تر ااايحات المعلمااااين ونتاااائ  ا ختبااااار )

ا رتبااا  الكليااة للمقيااا  بطريقااة ا تساااا الااداخلي  إحصااائيا للدرسااة الكليااة للمقيااا  حيااب  ل اات معااامالت
كمااا تمتعاات فقاارات ا ختبااار بمعااامالت ، (5،.3(، وبالتجزئااة النصاافية )0،.3( وبطريقااة اإلعاااد  ).،.3)

 .(3،.3-3.03تمييز مقبولة تراوحت  ين )

                                                 
 المجلس األعلى لشؤون  األشخاص المعوقين *
   االردنية بوية/ الجامعةالعلوم التركلية  

 01/0/7102تاريخ قبول البحث                                           01/7/7102تاريخ استالم البحث 
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The Psychometric Characteristics of the Jordanian Version of the 

Cognitive Abilities Test, the Seventh Version Level 5/6 and it's Impact 

on the Detection of Gifted Children in the Kindergarten Stage 

Abstract 

This study aimed to identify the psychometric characteristics of the 

Jordanian version of the Cognitive Abilities Test, 7th edition, level 6/5, and its 

ability to detect giftedness among kindergarten stage.  

The sample consisted of (350) students from public and private 

kindergarten, whom ages ranged between 5-6 years old. The sample was 

randomly selected to represent the three regions in Jordan (North, Center, and 

South).  

Regarding the test’s validity, results of apparent validity showed a high 

percentage of agreement among (14) referees (experts in Special Education& 

Measurement and Evaluation). This agreement reached to (90%). Results also 

indicated that the test exhibits construct validity, since correlation coefficient 

between subtests ranged from (0.81) to (0.90) which indicated consistency for 

what subtests measured.  

As for the criterion validity, correlation between teachers’ nominations 

and the test’s results was (0.45). Results displayed statistical significant high 

scores of stability for total score. Where the total correlations for the test using 

the internal consistency was (0.98), while using test- retest method was (0.92), 

and in split-half method (0.95). In addition, the test’s items had acceptable 

discrimination correlation ranging between (0.30- 0.90). 
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 :خلفية الدراسة ومقدمتها
دعو  لبدا عملية تحدقد للطلبة الموهوبين على الي اآلونة األخير  فتضافرت س ود الباحثين 

والمتفوقين في أبكر وقت ممكن من أس  توفير الخدمات التي تناسب إمكانات م؛ولذلك ف ناك حاسة 
لتي تعطي فرصة متساوية لجمير ماسة لتبني إسرااات سدقد  لتحدقد الطلبة الموهوبين والمتفوقين ا

ولالنتقال من المعاقير القديمة إلى مف وم سدقد لتحدقد الطلبة الموهوبين والمتفوقين.  ،الطالب
(Pfeiffer &Petscher, 2008). 

ن تحدقد األطفال الموهوبين في وقت مبكر، وتقديم البرام  المناسبة ل م، هو أفض  إلذا ف
فاألطفال الموهوبون عندما يفشلون في التحدي  ، م بشك  كام وسيلة لتحسين فرص م و إمكانيات

خالل السنوات األولى في المدرسة واألسر، فإن م يميلون إلى تطوير مشاعر سلبية تجاه المدرسة 
 (.1991Johnson,&Karnesاألمر الذي قؤدي إلى ضعف تحصيل م الدراسي)

لتحصيلي المرتفر اواألداا  (IQ)وقد استخدم خالل القرن الماضي نتائ  اختبارات الذكاا 
 ;Gardner,1993; Pfeiffer, 2012)الطالب الموهوبين والمتفوقين لتحدقد

Sekowski&Lubianka, 2014; Sternberg, Torff, &Grigorenko, 1998) دأ  حيب 
( فكر  العالقة  ين الموهبة والقدرات العقلية في  داية Lewis M. Termanالدكتور لويس تيرمان)

وهيمن هذا النموذج على تقييم الموهوبين لفتر  طويلة، في حين  ككت الن ريات  ٬رن العشرينالق
الحدقثة التي تدر  تحدقد الطلبة الموهوبين والمتفوقين في صحة استخدام هذه المعاقير، ودعت إلى 

 McCoach&Siegle, 2003; Reis).تحول في النموذج الحالي لتحدقد هؤ ا الطلبة

&McCoach, 2000)  وقد أتبر معيار تحدقد الطالب الموهوبين والمتفوقين في المدار  على
ولكن استخدام  ).(Pfeiffer, 2012أسا  درسات معد ت الذكاا الخاصة ألكثر من قرن من الزمن

درسات معدل الذكاا كمعيار وحيد لتحدقد الطالب الموهوبين والمتفوقين في الفصول الدراسية   يعد 
   إن استخدام نتيجة اختبار الذكاا واألداا األكاديمي كمعاقير لتحدقد  ،(2006CCEC,كافيا)

الطالب الموهوبين والمتفوقين قد أدى  ستبعاد الطالب الموهوبين والمتفوقين من ذوي التحصي  
 . (Reis &McCoach, 2000)األكاديمي المتوسط أو حتى المنخفض

طالب الموهوبين والمتفوقين المعتمد  على اإلنجادات لذا يجب ت يير المعاقير الحالية لتحدقد ال
األكاديمية، أو اختبارات الذكاا إلى معاقير سدقد  تأخذ في عين ا عتبار الطالب متوسطي ومتدني 

أهمية  ولعَ  ما هو أكثر ،(Worrell,2009) التحصي  األكاديمي باستخدام أساليب تقييم متعدد 
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متفوقين مبكرا في صفوف الحضانة وأحيانا في مستوى رياض  دا تحدقد الموهوبين وال ،من ذلك
 . (Worrell & Erwin, 2011) األطفال داخ  وخارج المدار 

إن عملية الكشف عن األطفال الموهوبين والمتفوقين والتعرف إلي م تمث  المدخ  الطبيعي ألي 
ألنه قترتب علي ا قرارات  مشروع أو  رنام  ق دف إلى رعاقت م وإطالا طاقات م وهي ب اية األهمية؛

قد تكون آاارها خطير  على مستقب  األطفال وتقدم م والتي يصنف بموسب ا طف  موهوب وطف  
 (. ،033غير موهوب ) السبيعي، 

ولقد تضافرت س ود الباحثين في األردن لتطوير أساليب مناسبة لتحدقد األطفال الموهوبين في 
هدفت هذه الدراسة  (Alodat,2016)ا العوداتقام    وفي دراسة ،األردن وخاصة في سن مبكر 

( .–5/6إلى التعرف على فاعلية الصور  األردنية من ا ختبار المسحي للقدرات المعرفية المستوى )
( طالبا وطالبة في العاصمة األردنية )عمان( تم 0.3سنوات، حيب تكونت عينة الدراسة من )
 ،والتعرف إلى الخصائص السيكومترية ل ا ، ختباراتاختيارهم بشك  عشوائي   دف تقنين هذه ا

(، 0،.3وبينت نتائ  هذه الدراسة درسات ابات دالة إحصائيا باستخدام طريقة إعاد ا ختبار )
( كما  ينت النتائ  د  ت صدا دالة إحصائيا باستخدام صدا 3،.3وبطريقة ا تساا الداخلي )
دم وسود فروا ذات د لة إحصائية باستخدام طريقة وبينت النتائ  ع ،البناا والصدا ال اهري 

واختبار القدرات المعرفية  ،حيب كان معام  ا رتبا   ين طريقة تر يح المعلمين ،الصدا التالدمي
(3.10 .) 

(،بعنوان تطوير صور  أردنية من اختبار القدر  المعرفية، 0345وفي دراسة قام   ا القضا )
األردن الثالث  طالبا وطالبة من أقاليم ،401ردنية على عينة  ل ت الطبعة السابعة في البيئة األ

)الشمال، الوسط، الجنوب( وطبال المستوى العا ر من ا ختبار على الصف الرابر، والمستوى 
االاة عوام  من الدرسة  ،الحادي عشر على طلبة الصف الخامس، وأ  رت نتائ  التحلي  العاملي

ة الثانية، وأ  رت الدراسة فروا دالة إحصائيا في األداا على األولى، وعام  واحد من الدرس
بطاريات ا ختبار لصالح الصف الخامس، ولم ت  ر الدراسة فروا دالة إحصائيا في األداا تعزى 
لجنس الطالب، كما أ  رت النتائ  أن ا ختبار قتمتر بمعام  صدا مرتبط بمحك مر اختبار رافن، 

 امالت صعوبة وتمييز مقبولة. وفقرات ا ختبار تتمتر بمع
طورت مقياسا لتحدقد األطفال الموهوبين في األردن من  (2010)باإلضافة إلى أن  نيكات

 ،( طف  في مرحلة رياض األطفال133خالل دراسة مؤ رات المواوقية وصالحيت ا في عينة من )
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  ستانفورد  ينيه( ومؤ رات وأ  رت نتائ  الدراسة مستوى مقبو  للمحتوى، والبناا، والمعيار )بمقيا
صالحية. وعالو  على ذلك، وسدت النتيجة مؤ رات اعتمادية مقبولة باستخدام ا تساا وا ختبار 

 وإعاد  ا ختبار الطرا الداخلية.
( دراسة هدفت إلى التحلي  العاملي للنماذج من أس  الحصول 3،،4وأسرى الروسان والبطش)

وتكونت عينة الدراسة  ،(PRIDEالحضانة ورياض األطفال ) على إصدار أردني يصف فوائد مرحلة
سنوات، وأ  رت النتائ  درسات ابات مقبولة لخمسة عوام  هي: تعدد  6-0طفال من  4،1من 

 واألصالة. ،وا ستقالل ،والتفكير التخيلي ،المصالح، واللعب ال ادف
مؤ رات صدا  ( دراسة هدفت إلى استخراج3،،4البطش، والقطامي )و أسرى الروسان، 

وأ  رت نتائ  الدراسة درسات مواوقية عالية  ،وابات لنفس ا ختبار باستخدام عينة الدراسة نفس ا
(، وا ختبار 1..3(، وا تساا الداخلي )ص = ،..3=  ■باستخدام نموذج التجزئة النصفية )ص 

معيار وتم حساب الصحة عن طريال استخراج مؤ رات صحة  ،(0..3وإعاد  ا ختبار )ص = 
 (.6..3للقدر  المعرفية )ص =  McCarthyالنسخة األردنية بمقيا  

 دراسة ت دف إلى اكتشاف  (Kuo, Maker, Su, &Hu, 2010)قام كو وماكير وسوو وهو 
الطالب الموهوبين المحتملين في تاقوان باستخدام  رنام  لح  المشكالت والذكااات المتعدد ، من 

سنوات، وتقدم هذه الدراسة نموذسا سدقدا لديه القدر  على  0ثر من خالل تنفيذ هذا البرنام  ألك
التعرف إلى األطفال الموهوبين في مرحلة الحضانة ب ض الن ر عن طبيعة الموهبة، أو اإلعاقة، 

عن طريال استخدام إسرااات متعدد ، مث : فحص سمير األطفال،  أو العوام  الثقافية وا قتصادية
ونتيجة لذلك، "توص  الباحثون في هذا  ،تقييم وقوائم المراسعة والمالح ةوالمقا الت، وسداول ال

أن األطفال، سواا أكانوا موهوبين أم  ، لن يحردوا تقدما قب  أن قتمكنوا من الحصول ”البرنام  إلى
 على الفرص لمعرفة إمكانات م وتطويرها".

 ،تحدقد األطفال الموهوبين ومن ناحية أخرى، تناولت دراسات أخرى دور األه  والمعلمين في
تأاير خصائص  ( (Elhoweris, 2008حيب در  ال وريس ،والمتفوقين في  داية حيات م الدراسية

 .03األطفال على قرارات المعلمين إلحالت م إلى  رام  الموهوبين والمتفوقين بعد دراسة لقرارات 
  تؤار بشك  واضح على  ووسد الباحب أن خصائص األطفال ،معلما باستخدام استطالع قصير

وتوصلت دراسة أخرى في التوقعات السابقة للمعلمين عن األطفال، وتأايرها في  ،قرارات المعلمين
إلى أن المعلمين  دوا قادرين على السيطر  على توقعات م عندما تعلال األمر في  قرارات اإلحالة
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 ككت دراسات أخرى ولكن في الوقت نفسه،  ،(Glock&Krolak-Schwerdt, 2014)الحكم 
على سبي  المثال، ف ،في دقة تر يح المعلمين وأولياا أمور األطفال لبرام  الموهوبين والمتفوقين

بمقا الت مر عشر  معلمين من المدار  الحكومية في الو يات المتحد   (Kaya,2015)قامت كايا
ريفات الموهبة قد تكون مختلفة ووسد الباحثون أن تع ،األمريكية لدراسة خلفيات م حول مف وم الموهبة

كما وسد الباحثون أن ف م المعلمين لخصائص الموهوبين وطاقات م  ،من معلم إلى معلم آخر
 وقدرات م هو العام  الرئيسي في إطالا المعلمين لألحكام.

كذلك أابتت العدقد من الدراسات صالحية استخدام اختبار القدرات المعرفية في تحدقد األطفال 
 ,Lohman, 2005; Lohman, 2008; Lohman&Lakin) بين، وخاصة في سن مبكر  الموهو 

وبين الدكتور لومان أن تطوير أحدث طبعة من اختبار القدرات المعرفية است را أكثر من  (2009
صور ، وأربعة  20,000تسر سنوات من العم  الذي  م  دراسة عينات تجريبية كبير  ، وأكثر من 

 & Lohman) وأكثر من عشر منشورات بحثية أطروحات الدكتوراه،، واانتين من نماذج

Gambrell, 2012)  لتطوير اختبار صحيح ومواوا به، وتشم  الطبعة السابعة من اختبار
والذقن يمثلون سمير  K-12طالب من مدار  أمريكا من الصفوف  65053القدرات المعرفية

 .Warne, 2014)المناطال والمجموعات العرقية)
في ك   0.80-0.92)لك، فقد كانت مؤ رات مواوقية ا ختبار األصلي عالية )ومر ذ

باإلضافة إلى أن مؤ رات الصحة  ،البطاريات الثالاة باستخدام نموذج ارتبا  التجزئة النصفية
( في سمير ا ختبارات الفرعية التسعة وصدا تزامني )ص = ٪..- ٪0.تعكس نسبة عالية )

 Wechsler( بمقيا  6..3الشفوي للقدرات والطبعة الثانية )ص =  Naglieri( مر اختبار 3.54
  (Lohman, 2012).للذكاا عند األطفال والطبعة الرابعة 

واستخراج د  ت صدا الصور   من هنا انبثقت فكر  هذه الدراسة التي تتمث  في تقنين
ن هذا ا ختبار أ، حيب 5/6وابات ا من اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى  األردنية

إضافة إلى  ٬(Reasoning Abilityليس اختبار ذكاا وإنما هو اختبار يقيس التفكير المنطقي )
 ويعطي نتائ  صادقة واا تة بحسب الدراسات السابقة.  ،كونه قبدأ من عمر مبكر
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 وأسئلتها مشكلة الدراسة
 ،خصائص األطفال الموهوبين تنبر مشكلة هذه الدراسة من ضرور  ت يير عملية تحدقد

واكتشاف م في األردن باستخدام أدوات صحيحة ومواوقة من أس  التعرف إلي م سميعًا في رياض 
، أو درسات ذكائ م ،أو م ارات م الل وية ،األطفال في األردن ب ض الن ر عن تحصيل م األكاديمي

مقاصدهم وتوفير  يئة مدرسية  وذلك لنجاح المعلمين في التعام  مر األطفال في الروضة وتحقيال
تساعد األطفال على التطور    د من تقصي المعلومات عن الطف  وعن نموه العقلي، وستقوم هذه 

والثبات لصور  أردنية من اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة  ،الدراسة  تحدقد مؤ رات الصدا
فإن الباحب قام  ترسمة  ؛بار غير لف يوكون ا ختبار في صورته األصلية هو اخت ،5/6المستوى 

دلي  تطبيال ا ختبار ومفتاح التصحيح من الل ة اإلنجليزية إلى الل ة العربية، ومن ام العم  على 
استخراج مؤ رات الصدا والثبات التي تدعم فعالية استخدام هذا ا ختبار لتحدقد األطفال الموهوبين 

 األطفال. على عينة من األطفال األردنيين في رياض
وتشم :  ،تحاول هذه الدراسة تقنين صور  أردنية من اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة

والبطارية غير اللف ية لألطفال في سن الروضة، وبالتحدقد  والبطارية الكمية البطارية اللف ية
 ستحاول الدراسة اإلسابة عن األسئلة التالية:

بصورته  5/6القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى  ما معامالت تمييز فقرات اختبار .4
 األردنية؟

 بصورته األردنية؟ 5/6ما د  ت صدا اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى  .0
 بصورته األردنية ؟ 5/6ما د  ت ابات اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى  .0

 الدراسة: أهمية
ألردنية ال ا مية من الدول الرائد  في مجال تقديم الخدمات التربوية للطلبة تعد المملكة ا

الموهوبين والمتفوقين، حيب بادرت المملكة قب  غيرها من الدول في الشرا األوسط بإنشاا البدائ  
 ،يزومدار  الملك عبد هللا الثاني للتم ،والبرام  التربوية لرعاية الطلبة الموهوبين مث  مدار  اليوبي 

إ  أنه في  ،وغيرها من البدائ  التربوية المتنوعة ،وبرام  التسرير واإلاراا ،وغرف مصادر الموهوبين
فإن هذه البرام  والخدمات التربوية تفتقد مجموعة من المعاقير الواسب توافرها لتحقيال  ،الوقت  نفسه

خدمات تحدقد الطلبة الموهوبين  فعلى سبي  المثال، فإن ،مبادئ الشمولية والعدالة في تقديم الخدمات
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تبدأ في سن الثالثة عشر  في المدار  الحكومية إ  في بعض المدار  التي تطبال ن ام التسرير 
 (. 0346 ٬ داية من الصف الثاني األساسي )ودار  التربية والتعليم

م تعتمد إضافة إلى أن أساليب تحدقد الطلبة الموهوبين التي تستخدم ا ودار  التربية والتعلي
بشك  أساسي على تحصي  الطالب األكاديمي، والمقاقيس التي قتم استخدام ا للكشف عن هؤ ا 

وفقا لذلك، يجب ت يير هذه المعاقير لتعارض ا مر المفاهيم التربوية ، و الطلبة هي اختبارات التحصي 
ا أو التحصي  األداالحدقثة التي أ ارت إلى أن الطالب الموهوبين يمكن أن يكونوا من ذوي 

كما أفادت العدقد من الدراسات أن  ،(Reis &McCoach, 2000المتوسط أو حتى المنخفض )
التحصي  المرتفر ليس هو الطريقة الوحيد  التي قنب ي أن تؤخذ في عين ا عتبار عند تحدقد الطلبة 

يعد  (، وفي دراسات أخرى  Besjes-de Bock& de Ruyter, 2011الموهوبين والمتفوقين )
 & Crossالتحصي  األكاديمي أمرًا أساسيا في عملية تحدقد الطلبة الموهوبين والمتفوقين )

Coleman, 2014.) 
 ومن هنا فإن مبررات هذه الدراسة تتمث  بما قلي:

 د األطفال الموهوبين في رياض األطفال في األردن.قعدم وسود األدوات المناسبة لتحد .4
 الموهوبين في سن مبكر  وتطوير قدرات م وطاقات م. التدخ  المبكر لتحدقد األطفال .0
لفت ا نتباه إلى ضرور  ت يير المعاقير الحالية التي قتم استخدام ا لتحدقد األطفال الموهوبين  .0

 في األردن.
قدر  اختبار القدرات المعرفية على تحدقد األطفال الموهوبين في سن مبكر  ب ض الن ر عن   .1

 م العقلية، وم ارات م الل وية.أدائ م األكاديمي وقدرات 
 توفير مقيا  صادا واا ت يمكن ا عتماد عليه في تحدقد األطفال الموهوبين في األردن. .5

 أهداف الدراسة 
ت دف هذه الدراسة الى تقنين صور  اردنية من اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة 

الطفال في سن الروضة، في المدار  سنوات: اللف ية والكمية، وغير اللف ية ل 5/6المستوى 
لتفسير الدرسات على ا ختبار من خالل تطبيقه  إحصائية؛وا تقاا معاقير  ،الحكومية والخاصة

 على عينة من اطفال الروضة في المدار  لتحقيال ا هداف التالية :
 يجاد اختبار للكشف عن ا طفال الموهوبين من الذكور وا ناث في البيئة ااألردنية.إ .4
 ردنية من ا ختبار.راج د  ت وصدا وابات للصور  األاستخ .0
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 طفال الروضة.أن الذكور وا ناث الموهوبين  من يجاد اختبار قادر على التمييز  يإ .0
 محددات الدراسة

سنوات في المدار   5/6اقتصرت عينة هذه الدراسة على طالب رياض األطفال من عمر  .4
ع  هذا ا ختبار مناسب لتحدقد الطالب الموهوبين من الحكومية والخاصة في األردن، مما يج

 هذه الفئة العمرية فقط.
بالرغم من التشابه الثقافي والل وي  ين األردن والدول العربية األخرى، إ  أن هذه الدراسة  .0

 ستكون صالحة لالستخدام فقط في األردن بسبب الخصوصية الثقافية لك   لد.
 الدراسة:التعريفات االجرائية لمصطلحات 

األطفال الموهوبين هم "األطفال من ذوي المواهب المتميز  الذقن يمتلكون أو ي  رون إمكانات  .4
مرتفعة وبشك  ملحوظ من اإلنجاد عند مقارنت م مر اآلخرين من العمر والخبر  والبيئة 

 National Society for the Gifted and Talented adopted from the)نفس ا"

United States Department of Education definition, 1993).  هم  سرائياإو
 ( سنوات.6-5ن  رياض األطفال الحكومية والخاصة من عمر )و الملتحق العادقون طفال األ

، هو اختبار يستخدم لتحدقد األطفال 5/6اختبار القدرات المعرفية  النسخة السابعة المستوى  .0
 (.Lohman, 2012سنوات ) 6-5الموهوبين الذقن تتراوح أعمارهم  ين 

رياض األطفال : مرحلة تعليمية متخصصة في تربية األطفال الص ار الذقن تتراوح أعمارهم  .0
سنوات، وتتميز بقدرت ا على تنفيذ العدقد من األنشطة التي ت دف إلى تزويد  6-1 ين 

لعم  والحيا  األطفال بالقيم التربوية وا ستماعية، وفرصة للتعبير عن الذات والتدريب على ا
وإسرائيا هي رياض األطفال  ،(0330يشك  عام من خالل اللعب المن م )  حاته والنجار، 

 األردنية الحكومية والخاصة في هذه الدراسة.
 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة والعينة
تكون مجتمر الدراسة من سمير طلبة المدار  الحكومية والخاصة في مرحلة رياض األطفال 

في الفص  األول من  (.01،6والبالال عددهم ) سنوات في المملكة األردنية ال ا مية 6-5ر عم
(، وقدتم اختيار عينة الدراسة 0346م  )ودار  التربية والتعليم، .034-0346السنة  الدراسية 

وذلك باختيار مدقريات من ك  اقليم حسب حجم العينة المطلوب ام  ،بالطريقة العشوائية الطبقية
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، الجنوب 033، الوسط 433ار  من ك  مدقرية ليكون عدد العينة حسب ك  اقليم )الشمال مد
( طالبا وطالبة من هذا المجتمر، وقد تم مراعا  أن تكون العينة ممثلة 053(، والتي  لال عددها )53

 ( قبين تودير عينة الدراسة.4لمختلف مناطال المملكة، والجدول رقم )
 اسةعينة الدر  (1الجدول رقم )

 النسبة المجموع إناث ذكور اإلقليم
 %،0 433 55 15 شمال
 %.5 033 405 65 وسط
 %41 53 .0 40 جنوب

 %433 053 .00 400 المجموع

 (5/6إجراءات تعريب اختبار القدرات المعرفية المستوى )
(، (من ا ختبارات غير اللف ية )المصور 5/6يعد نموذج اختبار القدرات المعرفية المستوى ) -

للتحقال  ؛وطريقة استخالص النتائ  ،ومفتاح التصحيح ،لذلك تم ترسمة دلي  تطبيال ا ختبار
وتم عرض ا ختبار بصورته األصلية مر األدلة المترسمة على  من صدا المحتوى لالختبار،

والقيا  والتقويم في المملكة األردنية ال ا مية  ،والتفوا  ،( محكما في مجال الموهبة41)
ن مالئمة الفقرات للبيئة األردنية ومدى وضوح الترسمة، واتفال مر ما قزيد على للتحقال م

 ( من المحكمين، على صالحية ا ختبار ووضوح األدلة وس ولة استخراج النتائ .3%،)
 40إناث، و  .4طالبا وطالبة ) 03تم تطبيال ا ختبار على عينة استطالعية مكونة من  -

ألساسية في لواا ناعور التابر للعاصمة عمان للوقوف ذكر(، في روضة مدرسة المنصور  ا
والتأكد من مالئمة التعليمات ووضوح ا،بعد  ،على مالح ات المعلمين حول فقرات ا ختبار

 األخذ  تعدقالت العينة ا ستطالعية والمحكمين تم إخراج ا ختبار بصورته األولية.
البا وطالبة   دف حساب معامالت ط 3،ام تم تجريب ا ختبار على عينة أكبر مكونة من  -

الصعوبة والتمييز، وكذلك التأكد من وضوح التعليمات بعد إسراا التعدقالت علي ا وفقا 
للتطبيال األول، وقد أ  رت النتائ  أن معامالت الصعوبة لفقرات المقيا  تراوحت 

 ( وهي معامالت3،.3-3.03أما معامالت التمييز فقد تراوحت  ين )(3..3-3.03) ين
( لذلك لم قتم حذف أي فقر   من فقرات 3.03تمييز مقبولة حيب كانت سميعا أعلى من )

 ا ختبار.
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تم حساب ابات ا ختبار باستخدام طريقة إعاد  ا ختبار وبطريقة ا تساا الداخلي )كرونباخ  -
طف   03الفا، الطريقة النصفية( وبل ت معامالت ا رتبا  للعينة ا ستطالعية المكونة من 

(، وللطريقة 4،،3(، كرونباخ الفا )..،3وطفلة من رياض األطفال بطريقة إعاد  ا ختبار )
 (.،.،3النصفية )

طالب وطالبة خالل  053تطبيال ا ختبار بصورته الن ائية على عينة الدراسة المكونة من  -
م، حيب تم تطبيال ا ختبار في سلسة واحد  .0346/034الفص  الدراسي األول للعام 

ا ختبار وبعد ا نت اا  ،وذلك حسب تعليمات ،حة الوقت مر إعطاا فترات راحة للطالبمفتو 
وبنفس  أسا ير على العينة نفس ا تم إعاد  تطبيال ا ختبار بعد أربعة ،من ك  اختبار فرعي

 إسرااات التطبيال السابقة.
 وصف اختبار القدرات المعرفية

البطارية اللف ية، البطارية الكمية،  اختبار القدرات المعرفية يحتوي على االث بطاريات وهي:
 البطارية غير اللف ية. ك  بطارية تحتوي على االاة اختبارات فرعية هي:

 وتحتوي على ا ختبارات التالية: ،البطارية اللف ية .4
 تماا  الصور. -
 إكمال الصور. -
 تصنيف الصور. -
 ة وتحتوي على ا ختبارات التالية:البطارية الكمي .0

 تماا  األرقام. -
 تركيب األرقام. -
 سلسلة األرقام. -
 البطارية غير اللف ية وتحتوي على ا ختبارات التالية: .0

 مصفوفات األ كال.   -
 مطوية األوراا. -
 مصفوفة األ كال. -

للطلبة من  ك  من اختبار القدرات المعرفية وبطارية القدرات المعرفية تقيم القدرات المعرفية
مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر، وكال ا ختبارين يقيس القدرات المنطقية المتعلمة. 
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إ  أن ا تتطور من خالل الخبرات داخ   ،بالرغم إن هذه القدرات ترتكز على عمليات  يولوسية
 وخارج المدرسة.

وصالحة  ،ومواوقة ،ات سريعةهو توفير معلوم ،ال دف األساسي من اختبار القدرات المعرفية
واتخاذ قرارات تحويل م لخدمات  رام  الموهبة  ،والمتفوقين ،يعتمد علي ا  كتشاف الطلبة الموهوبين

هذا ا ختبار يجب تطبيقه من قب  المدار  التي تنوي استخدام بطارية القدرات المعرفية و  ،والتفوا 
وذلك لتخفيف عدد ا ختبارات التي سيتم  ؛تفوقينفقط لدم  الطلبة في  رام  الطلبة الموهوبين والم

بطارية ا ختبار الكاملة يجب تطبيق ا عندما تريد المدار  أنشاا ملفات  ، أماتطبيق ا في المدار 
وذلك للمساعد  في  ؛والمنطقية المكانية ،والكمية ،والمتفوقين اللف ية ،عن قدرات الطلبة الموهوبين
 بة  ناا على النمط التعليمي المناسب ل م ولتوقر التحصي  األكاديمي.اختيار الطرا التعليمية للطل

مصور ، وهذه الفقرات تقيس مدى قدر   5/6سمير فقرات اختبار القدرات المعرفية للمستوى 
والتي تمث  عينة عامة من قدرات الطلبة اللف ية والكمية  ،الطلبة العقلية باستخدام الصور واأل كال

هذا ا ختبار درسات كمية ونوعية لعم  قاعد  مقارنات محلية ووطنية، في حين ويوفر  ،والمكانية
 ن هذا ا ختبار   قوفر درسات مشتقة للقدرات اللف ية وغير اللف ية والمكانية. فإ

لين تدريبيين يجيب علي ا لك  اختبار فرعي في اختبار القدرات المعرفية هناك سؤال أو سؤا
هو التأكد من  ،هذه األسئلة التدريبية هي أسئلة بسيطة وال دف من ان مر الفاحصين، و و المفحوص

كما توسد أسئلة تدريبية أخرى  ،أن سمير الطلبة يستوعبون ال دف من وراا السؤال وكيفية إسا ته
متوفر  لجمير ا ختبارات الفرعية باستخدام أوراا خارسية وأقالم، وتعتبر هذه األدوات اإلضافية مفيد  

وصين ص ار السن أو الذقن   قتكلمون الل ة العربية كل ة )أم(،أو عندما تستخدم درسات سدا للمفح
على الفقرات الحقيقية عندما يجيب الطالب ، ا ختبار في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالطالب

م استخدام وهنا يجب علي  ،ن م قد قواس ون تعقيدات لم تكن موسود  في األسئلة التدريبيةإلالختبار ف
مجال األسئلة ، وبين النص األصلي ،م ارات التفكير لمعرفة الرابط  ين العناصر الجدقد  في السؤال

  يستطير الطالب ا سابة أسئلة  ومن ا ،متنوع من ا يستطير سمير الطلبة إسابات ا بشك  صحيح
   األكثر كفاا  وقدر  عقلية من م.إعلي ا 

 تصحيح االختبار
ختبار باستخدام الحاسب اآللي، حيب كان المفحوص يعطى درسة واحد تم تصحيح ا 

لإلسابة الصحيحة وصفرا لإلسابة الخاطئة، وبالتالي درسة ك  مفحوص على ا ختبار مساوية لعدد 
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اإلسابات الصحيحة لالختبار، وأعلى عالمة يمكن أن يحص  علي ا المفحوص في البطارية 
درسة، الدرسة الكلية  .0درسة وعلى البطارية الثالثة  .0انية درسة وعلى البطارية الث 10األولى

 درسة خام. .44لالختبار 
 إجراءات التطبيق

عد ا ختبار بحيب يجيب الطالب على ورقة األسئلة، وبعد اختيار المدار  التي ستطبال أ وقد 
رسة وطلب ا ختبار، قام الباحب بالذهاب إلى ك  مدرسة تم اختيارها للتنسيال مر إدار  ك  مد

معلمات رياض األطفال في ا، وا ستماع في م لتقديم الشرح المفص  عن اآللية لتطبيال ا ختبار قب  
من م أن يقوموا  تر يح الطالب الذقن قتوقر من م أن  طلب  يمترسم لالختبار، ام إعطائ م الدلي  ال
لى كشف الطالب الذي وذلك قب  تطبيال ا ختبار وبوضر نجمة بجانب ك  اسم ع ،يكونوا موهوبين

سأحص  عليه من المعلمات، كما تم توضيح بعض النقا  الم مة عن ا ختبار وكيفية تطبيقه 
من المعلمات قراا  الدلي  بشك  كافي قب  تطبيال ا ختبار على الطلبة، وتم تزويد  وكذلك ي طلب

قبال استفسارات م بعد المعلمات بالنسخ الكافية من ا ختبار تشم  عدد الطلبة في ك   عبة، واست
 وتم اإلسابة على ك  ا ستفسارات. ،تقديم الشرح ل م
 نتائج الدراسة:

"ما معامالت التمييز لفقرات اختبار القدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى السؤال األول: 
 "؟5/6

 لإلسابة عن السؤال األول تم حساب معامالت ارتبا  باستخدام معام  ا رتبا  ) وينت
بايسيريال( للفقرات مر األبعاد التي تنتمي إلي ا ومر الدرسة الكلية لالختبار )معامالت التمييز(، 

 (0معامالت التمييز لفقرات ا ختبار كما قبين ا الجدول رقم ) وفيما قلي عرض ل ذه النتائ :
 ختبارمع البطاريات الفرعية والدرجة الكلية لالمتوسط معامالت ارتباط الفقرات ( 2)جدول 

 مع األداة معامل االرتباط مع البطارية معامل االرتباط الفقرات
 603. 633. فقرات البطارية اللفظية
 693. 733. فقرات البطارية الكمية

 553. 603. فقرات البطارية غير اللفظية
 613. 653. المجموع
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(، 0.63توسط )وبم (0..3-3.04معامالت ارتبا  الفقرات مر البطارية اللف ية) تراوحت
ا تراوحت معامالت ارتبا  ،  ينم(0.60)( وبمتوسط ،..3-3.03ومر الدرسة الكلية للمقياسين )

(، ومر الدرسة الكلية للمقياسين 0.73وبمتوسط ) (3،.3-،3.1مر البطارية الكمية ) الفقرات
للف ية ، وتراوحت معامالت ارتبا  الفقرات مر البطارية غير ا(0.69)( وبمتوسط ...3-.3.1)
وبمتوسط  (...3-3.03ين )(، ومر الدرسة الكلية للمقياس0.60وبمتوسط ) (4..3.04-3)

،  ينما كان (0.65)،أ  رت النتائ  أن المتوسط العام  رتبا  الفقرات بالبطاريات الفرعية (0.55)
معامالت وتجدر اإل ار  أن سمير (0.61) المتوسط العام  رتبا  الفقرات بالدرسة الكلية لالختبار

ا رتبا  كانت ذات درسات مقبولة ودالة إحصائيا، ولذلك لم قتم حذف أي من هذه الفقرات.تم 
احتساب ارتبا  البطاريات الفرعية فيما  ين ا ودرسة ارتبا  ا ختبارات الفرعية بالدرسة الكلية 

 (.0لالختبار، كما  ين ا الجدول رقم )
 5/6لقدرات المعرفية النسخة السابعة المستوى : "ما د  ت صدا اختبار االسؤال الثاني
 بصورته األردنية"؟
 الصدق الظاهري 

( محكم من 41للتحقال من الصدا ال اهري لالختبار تم عرضه على مجموعه من) 
حيب طلب إ داا رأق م حول مدى مالئمة  ،المختصين في مجال التربية الخاصة والقيا  والتقويم

فية في مرحلة رياض األطفال في البيئة األردنية، ومد  انتمائ ا للمجال الفقرات لقيا  القدرات المعر 
الذي تنتمي إليه، ومطابقة الترسمة لألدلة ووضوح ا، وقد أ ارت نتائ  تحلي  الصدا ال اهري إلى 
نسبة اتفاا  ين المحكمين فيما قتعلال بمناسبة فقرات ا ختبار للبيئة األردنية ومدى مطابقة الترسمة 

 (3،،3أ  رت النتائ  نسبة اتفاا عالية ) حيب وس ولة استخراج النتائ ، األصلية لالختبار للنسخة
 (.0كما ي  رها الجدول رقم )

 الصدق الظاهري )نسبة اتفاق المحكمين( (3جدول )
 نسبة االتفاق المعيار

 %6. مناسبة الفقرات للبيئة األردنية
 %1، مطابقة الترجمة
 %3، وضوح األدلة

 %3، سطالمتو 
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وصدا هذا  ،حيب ت  ر النتائ  اتفاا المحكمين بشك  عام وبنسبة عالية على صالحية
ا ختبار للكشف عن األطفال الموهوبين في مرحلة رياض األطفال في المملكة األردنية ال ا مية، 

اتفال (،  ينما 6.،3حيب  ل ت نسبة اتفاا المحكمين على مناسبة فقرات ا ختبار للبيئة األردنية )
(، على مطابقة الترسمة لالختبار وأدلته بالل ة األصلية لالختبار في حين 1،،3المحكمين  نسبة )

( وكانت نسبة ا تفاا  ين المحكمين 3،،3 ل ت نسبة اتفاا المحكمين على وضوح أدلة التطبيال )
 (.3،،3على المعاقير الثالث )

 صدق البناء
خالل احتساب ارتبا  البطاريات الفرعية فيما  ين ا وتم التأكد من صدا البناا لالختبار من 

 (.1ودرسة ارتبا  ا ختبارات الفرعية بالدرسة الكلية لالختبار، كما  ين ا الجدول رقم )
 عضهاالبطاريات ببمعامالت االرتباط بين  (4جدول)

 البطارية غير اللفظية البطارية الكمية البطارية اللفظية 
   1 البطارية اللفظية

  1 (**)0.90 لبطارية الكميةا
 1 (**)0.85 (**)0.81 البطارية غير اللفظية

 (.3.35دالة إحصائيا عند مستوى الد لة ) *      
 (.3.34دالة إحصائيا عند مستوى الد لة ) **     

وت  ر النتائ  معامالت ارتبا  دالة إحصائيا وذات مصداقية عالية حيب تشير النتائ  إلى 
(  ين البطارية 4.،3(  ين البطارية اللف ية والكمية ومعام  ا رتبا  )3،،3ا   نسبة )معام  ارتب

غير اللف ية والبطارية اللف ية، كما وصلت نسبة ا رتبا   ين البطارية الكمية والبطارية غير 
(، وسمير معامالت ا رتبا  سابقة الذكر دالة إحصائيا وذات مصداقية عالية 5.،3اللف ية إلى )

 تدل على صدا  ناا عالي للمقيا .
 الصدق التالزمي 

 أما فيما قتعلال بمعامالت الصدا التالدمي )صدا المحك(، فقد تم حساب معامالت ا رتبا 
سبيرمان  ين تر يحات المعلمين للطلبة الموهوبين قب  عملية التقييم وبين نتائ  التقييم  ناا على 

 .(5ائ  في الجدول رقم )مقيا  القدرات المعرفية كما ت  ر النت
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 معامالت االرتباط بين ترشيحات المعلمين ونتائج اختبار القدرات المعرفية (5جدول رقم )
 Cogat ترشيحات المعلمين طريقة الكشف

 3415*  تر يحات المعلمين
Cogat *3415  

  0،1،**دالة عند درجة                          0،5،*دالة عند درجة 

ولتوضيح  ،النتائ  وسود ارتبا   ين طريقة تر يحات المعلمين ونتائ  ا ختباروي  ر من 
وقد ا  ر ا ختبار أن  ،من الذكور واإلناث 053طفال من أص   00ذلك فقد قام المعلمون  تر يح 

، وذلك بعد االاٍة داالاين طالباً ( طفال وطفلة فقط كانوا موهوبين على ا ختبار من ضمن 03)
ن المفحوص حص  على عالمة تشير الى أ( وهي تشير ،الطلبة على عالمة ) حصول هو ا

الموهبة حسب سداوال خاصة با ختبار يحول من خالل ا العالمة الخام الى معيارية ام قتم تحويل ا 
  ر ا ختبار وسود أكما ، وفال معاقير عالمية خاصة  ختبار القفدرات المعرفية تبين درسة الطالب

 ( طفال.45من الموهوبين لم يقم المعلمون  تر يح م وعددهم )آخرين  طالبٍ 
ما د  ت اباااااااااات الصااااااااااور  األردنية من اختبار القدرات المعرفية المستوى السؤال الثالث: "

 "؟5/6
 ولإلسابة على سؤال الدراسة الثالثتم حساب ابات أدا  الدراسة  ثالث طرا هي:

(  تطبيال المقيا ، وإعاد  تطبيقه بعد أربعة أسا ير test-retestبار )ا ختبار وإعاد  ا خت .أ
طالبا وطالبة، ومن ام تم حساب معام  ارتبا   يرسون  ين مرتي  03على عينة مكونة من 

 التطبيال وذلك لألبعاد الفرعية الثالث وللدرسة الكلية.
 طريقة ا تساا الداخلي وذلك باستخدام معادلة كرونباخ ألفا. .ب
ين )فقرات طريقة التجزئة النصفية، حيب تم تقسيم ك  بعد من األبعاد الثالث إلى سزئ -ج .ج

  وفقرات دوسية( ام تم حساب معام  ا رتبا   ين الجزئين وتصحيح معام  ا رتبا فردية
 معادلة سبيرمان  راون. باستخدام

 والجدول التالي قبين هذه النتائ .
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 كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت لألبعاد والدرجة الكليةمعامل االتساق الداخلي  (6جدول )
 التجزئة النصفية ثبات اإلعادة االتساق الداخلي المجال

 0.91 0.96 0.95 البطارية اللفظية
 0.94 0.96 0.97 البطارية الكمية

 0.92 0.92 0.93 البطارية غير اللفظية
 0.95 0.92 0.98 المقياس الكلي

نتائ  إلى درسات ابات مرتفعة وللدرسة الكلية للمقيا  حيب  ل ت معامالت حيب أ ارت ال
(، وبالتجزئة 0،،3( وبطريقة اإلعاد  ).،،3ا رتبا  الكلية للمقيا  بطريقة ا تساا الداخلي )

 ختبار القدرات المعرفية، أما فيما  ( وسمير هذه الدرسات تدل على ابات مرتفر5،،3النصفية )
د الفرعية للمقيا  فأ  رت النتائ  أيضا أن ا تتمتر بمعامالت ابات مرتفعة حيب قتعلال باألبعا

(، وبطريقة ا تساا 6،.3-0،.3تراوحت معامالت الثبات لألبعاد المحسوبة بطريقة اإلعاد   ين )
 (.1،.3-4،.3(، وبطرقة التجزئة النصفية  ين ).،.3-0،.3الداخلي  ين )

 مناقشة النتائج:
  أن اختبار القدرات المعرفية قتمتر  درسات صدا مقبولة )الصدا ال اهري( ي  ر من النتائ

(، ودراسة 0345(، وهذا قتفال مر دراسة القضا  )3،،3حيب كانت نسبة ا تفاا  ين المحكمين )
(Alodat,2016)،  ما يمكن العاملين في ميدان الموهوبين والمتفوقين من ا عتماد عليه في الكشف
لة إحصائيا وفيما قتعلال بصدا البناا أ  رت النتائ  معامالت ارتبا  دا ،وبينعن الطالب الموه

 لالختبار، وفي الصدا التالدمي  ين تر يحات المعلمين ونتائ  ا ختبار تدل على صدا  ناا عالٍ 
وهذا يختلف مر دراسة  ،ونتائ  ا ختبار ،أ  رت النتائ  وسود ارتبا   ين تر يحات المعلمين

(Alodat,2016) كايا، ودراسة(Kaya, 2015)  التي أ ارت النتائ  في ا إلى عدم وسود فروا  ين
تر يح المعلمين ونتائ  ا ختبار، كما ان درسات الثبات لالختبار مرتفعة حيب  ل ت بطريقة 

(، وهذا قتفال مر 5،،3(، وبالتجزئة النصفية )0،،3(، وبطريقة اإلعاد  ).،،3ا تساا الداخلي )
القضا  حول اختبار القدرات المعرفية، ودراسة   (Lohman&Gambrell,2012)دراسة 

عاليا من الثقة  وسود نسبة ابات عالية  لالختبار مما يعطي مؤ را لىإهذا يشير ، و (0345)
عند إعاد  ا ختبار ألكثر من مر  وفاعليته في الكشف عن  للقائمين على  رام  الموهوبين

 الموهوبين.
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ائ  هذه الدراسة في الفروا  ين الذكور واإلناث في األداا على اختبار أما فيما قتعلال  نت
القدرات المعرفية فقد  ينت نتائ  هذه الدراسة عدم وسود فروا ذات د لة إحصائية في األداا  ين 

 (.0345دراسة القضا  ) مر تتفال نتائ  هذه الدراسة الذكور واإلناث
 المراجع العربية:

(. تطوير صور  أردنية معدلة عن 1990قوسف. ) ٬محمدوقطامي ٬فاروا البطش ٬الروسان -
الجامعة  ٬مقيا   راقد للكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قب  المدرسة. مجلة دراسات

 .24-7ص  4٬العدد  ٬األردنية
(. التحلي  العاملي للصور  األردنية المعدلة من 1990محمد. ) ٬فاروا والبطش ٬الروسان -

الجامعة  ٬عن الموهوبين في مرحلة ما قب  المدرسة. مجلة دراساتمقيا   راقد للكشف 
 .133-114ص  8٬العدد  ٬األردنية

(. الكشف عن الموهوبين في األنشطة المدرسية، عمان: دار  ،033السبيعي، معيوف )  -
 اليادوري للنشر والتودير.

ة، دار النشر (. قامو  المصطلحات التربوية والنفسي 0330 حاته، حسن النجار، دينب، )  -
 المصرية اللبنانية، القاهر .

(. ناا مقيا  للكشف عن أطفال الروضة الموهوبين والتحقال من  0343 نيكات، فريال، )  -
فاعليته في عينة أردنية، رسالة دكتوراه غير منشور ، كلية التربية، الجامعة األردنية، عمان، 

 األردن.
بطارية اختبار القدر  المعرفية الطبعة (. تطوير صور  أردنية ل0345القضا ، محمد، ) -

السابعة: اللف ية والكمية وغير اللف ية، للصفين الرابر والخامس، رسالة دكتوراه غير منشور ، 
 كلية التربية، الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 (.قسم الموهوبين والمتفوقين.0346ودار  التربية والتعليم األردنية،) -
(.ادار  مركز الملكة رانيا العبدهللا لتكنولوسيا التعليم 0346يم األردنية،)ودار  التربية والتعل -

 والمعلومات.
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