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  :امللخص
 داللة ذات ارتباطية وجود عالقة في البيئة السعودية والتحقق من هدف البحث لتطبيق مقياس ناجليري األمريكي للكشف عن املوهوبين

 وطالبة، 52تم الحصول على الصورتين )أ، ب( وتجريبهما على عينة استطالعية عددها ) بينه وبين اختبار املوهبة املطبق في السعودية. إحصائية
ً
( طالبا

 وطالبة في الصف 426تكونت عينة البحث من ). و عالية تشير إلى صالحية املقياس للتطبيق اأظهرت النتائج قيًم والثبات. من الصدق  كلوفحص 
ً
( طالبا

عسير. أظهرت النتائج  -الشرقية -مكة املكرمة -القصيم -ية طبقية من فصول املوهوبين في املناطق: تبوكاألول متوسط تم اختيارهم بطريقة عشوائ

ناجليري وجود فرق دال إحصائيا بين املتوسط الحسابي إلجابات الطالب والطالبات على املقياس لصالح الطالبات، ووجود عالقة ارتباطية بين مقياس 

( أي أن مقياس ناجليري متنبىء جيد باختبار قياس املوهبة بتطبيق تحليل االنحدار وإيجاد الدرجات 0,6قيمته ) ومقياس املوهبة بلغتاألمريكي 

تبار ناجليري املعيارية ونسب الذكاء االنحرافية لالختبارين والتوصل إلى معادلة التنبؤ. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات أهمها: استخدام نتائج اخ

وعدم االعتماد على االختبارات  النفسية الخاصة بالطالب املوهوب حتى يستفاد منها في بناء البرامج الخاصة بالطلبة املوهوبينفي إعداد الصفحة 

 الجماعية في تصنيفهم واستخدام االختبارات الفردية.

 املوهوبون. ؛العالقة االرتباطية ؛العامليةاالختبارات  الكلمات املفتاحية:

 

                           :املقدمة
تصنيف  تعتبر عملية الكشف عن املوهوبين عملية غاية في األهمية، ملا يترتب على نتائجها من اتخاذ قرارات تكون لها آثارها السلبية إذا ما تم

األولى على دقة عملية الكشف وصحة األمر الذي يعني أن نجاح أي برنامج لرعاية هذه الفئة من الطلبة يتوقف بالدرجة  خاطئ،الطلبة على أساس 

  العقلي،وقد تأثر تطور االهتمام باملوهوبين بتطور حركة القياس  اختيارهم.اإلجراءات املتبعة في 
ً
وذلك ألن عملية الكشف عن املوهوبين تتطلب قياسا

 من محاور املشرو 
ً
 أساسيا

ً
طفال واليافعين عات التي تستهدف رعاية هذه الفئة من األلقدراتهم العقلية بطريقة ما. وقد ظل القياس العقلي ومازال محورا

 (.97 :2014 والراشدين )جروان،

 عملية اختيار الطلبة املوهوبين من خالل عدة  وتتم
ً
حيث بلغ عدد املسجلين باملشروع الوطني  الترشيح(،ت )استقبال طلبامرحلة  مراحل بداية

 ( إدارة46الب وطالبة الذين تم ترشيحهم من جميع اإلدارات التعليمية بجميع أنحاء اململكة )ط 53,349 م نحو2017للتعرف على املوهوبين في عام 

 .( إدارة تعليمية للبنات46للبنين، )تعليمية 

، والوقوف على أحدث االختبارات واألساليب املحلية والعاملية  املوهوبين وأهمية رعايتهم توعية املجتمع بخصائص ويسعى املشروع إلى

والتوصل إلى معادلة التنبؤ الكتشافهم وهذا ما يهدف إليه البحث حول مدى فاعلية اختبار قياس املوهبة ومدى عالقته االرتباطية باملقاييس العاملية 

دراسة الرجوع للدراسات العربية واألجنبية واألبحاث التي أجريت في هذا املجال مثل ، وب1-لدرجات اختبار قياس املوهبة بمعرفة درجات اختبار ناجليري 

 باستخدام اختبار ناجليري بعنوان  (  ,Ford, 2003and Naglieri( ناجليري وفورد
ً
غير  1-"معالجة نقص تمثيل األطفال املوهوبين واملختلفين ثقافيا

 2027. وتألفت العينة من  غير اللفظي في تحديد الطالب املوهوبين األمريكيين 1-فاعلية اختبار ناجليري تناولت هذه الدراسة  " ،للقدرة العقلية اللفظي

http://www.refaad.com/
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 في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر كانوا من سكان الواليات املتحدة األمريكية مع وجود عدد من املتغيرات الديم
ً
وغرافية، طالبا

نهم حصلوا وتشير النتائج إلى أ  (.البيض والسود ومن أصل أسباني )األمريكيينارية بشكل منفصل وفق مجموعات وهي وضعت توزيعات الدرجات املعي

 حيث بلغت عند األمريكيين البيض  متماثلة فيعلى نسب 
ً
٪( حيث حصل 4.4)، والذين من أصل اإلسباني حوالي ٪(5.1)(، والسود ٪5.6)درجاتهم تقريبا

مفيد كجزء من اإلجراءات املتعلقة بتحديد الطالب  1-(. وتشير هذه النتائج إلى أن اختبار ناجليري 95)ورتبة مئينية  125املفحوصين على درجة معيارية 

تحديد الطلبة املوهوبين "االفتراضات املحلية في  بعنوان دراسة  )Brown et al, 2005 ( كما أجرى  ديموغرافية.املوهوبين في وجود اختالفات 

قصدية في الواليات املتحدة األمريكية بلغ  هدفت الدراسة الى تحديد إجراءات تحديد الطلبة املوهوبين حيث تم تطبيق االداة على عينةواملتفوقين "،

واإلداريين، ومعلمي الفصول الدراسية من أساتذة الجامعات، والقادة التربويين في مجال تعليم املوهوبين واملتخصصين،  فرًدا 6000عددها حوالي 

وأشار املشاركون  واالستشاريين من املناطق الريفية والضواحي واملدن الرئيسية استهدفت آرائهم حول االفتراضات املحلية في تحديد الطالب املوهوبين،

 عبر البريد اإللكتروني املكون من خمسة محاور رئيسية والذي  االستبانةإلى درجات متفاوتة حول قبول أو رفض بنود 
ً
. وفضل تم توزيعه الكترونيا

. حيث كان معلمي املوهوبين واملشاركين لتحديد الطالب، والنظر في سياق األداءوالتقييم املستمر، ومعايير متعددة  الفردي،املجيبون استخدام التقييم 

 لهذهممن كانوا من املدن الرئيسية أكثر 
ً
رض غالبية العينة تقييد االختيار أو ترشيح الطلبة املوهوبين باستخدام أسلوب االستراتيجيات. كما عا تأييدا

 أوواحد فقط كاإلنجاز 
ً
  درجات الذكاء. مثال

ً
اختبارات غير لفظية في التنبؤ بالطلبة املوهوبين " فاعلية بعنوان  (al et   Lohman 2008)دراسة وأيضا

 
ً
مما يساهم بموثوقية وصحة نتائج االختبار وكان املشاركون من طالب الصف الخامس والسادس في  املوهوبين،والتي تهدف الى تحديد الطالب  "أكاديميا

واختبار  لـرافن،(. تم تطبيق االختبارات الثالثة وهي املصفوفات املتتابعة من متعلمي اللغة اإلنجليزية ٪ منهم40 )حوالياملرحلة االبتدائية حيث كان 

 بمعدل اختبار غير لفظي واحد  2087تطبيق القياسات على وتم (،Cog ATمن اختبار القدرات املعرفية ) 6وشكل  اجليري،نالقدرة غير اللفظية 
ً
طالبا

. 1198بلغت تم تطبيق االختبارات الثالثة على عينة  فقط. كما
ً
اليات املتحدة بالغت في تقدير عدد وتظهر النتائج ان املعايير الوطنية في الو طالبا

وذلك بسبب األخطاء املعيارية في القياس توصل الباحثان الى أن استخدام االختبارات غير  املوهوبين،األطفال الذين يحرزون درجات عالية في اختبارات 

 .االختبارات اللفظية والكمية فيا على درجات عالية سيحصل هؤالء الطالب أيض والرياضيات، كمالتحديد الطالب املتفوقين في الهندسة  لفظية فعالة

 وكذلك أجرى 
ً

" هدفت هذه غير اللفظي 1-فحص الفروق بين الجنسين الختبار ناجليري  "دراسة بعنوان  )  Care, 2011and Vistaوكير )فيستا  من كال

عينة  اللفظي علىغير 1-اختبارات الذكاء غير اللفظية حيث تم تطبيق الصورة أ من اختبار ناجليري  الجنسين باستخدامالفروق بين  لفحصالدراسة 

سحب العينة من خالل تقسيم املجتمع إلى ثالث  وتمطالب وطالبة من الصف السادس من املدارس الحكومية في الفلبين  2700البحث والبالغ عددها

، كما أن جميع الطالب ضمن الفئة  . تم اختيار املدرسةلسكان داخل كل منطقةلنسبة ا حجمهامناطق جغرافية مطابقة في 
ً
من كل منطقة عشوائيا

اإلحصاءات  القدرة واجراءالدرجات املحولة لكل مستوى من مستويات  التباين ونسبتم حساب نسب  نفسه. حيثالعمرية يخضعون لالختبار 

 النتائج بقبول . توصل الباحثان الى إجراء تحليل التباين لتحديد الفارق بين الجنسين وتمتبار ة املطابقة لالخالوصفية للنتائج كما تم حساب جود

 . كما أجرى درجاتهمأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الجنسين في متوسط  العدم أيفرضية 
ً

 (Gambrell and Alharbi, 2012)من  كال

( من املدارس التي 579,4)موهبة لإلبداع، وذلك من خالل اختيار عينة عشوائية، حجمها  موهبة ومقياسدراسة لفحص العالقات بين محاور مقياس 

طالبها مقياس موهبة، وبعد ذلك طبق عليهم مقياس موهبة لإلبداع مستهدفين طالب الصف الثالث االبتدائي والصف السادس االبتدائي  طبق على

هل يستحق دراسة بين محاور املقياسين بتفصيل عميق. حيث ساعدت على التحقق من فرضية النموذج ". وقد قارنت هذه الاملتوسط الثالثوالصف 

 من أنه يعد محور املرونة العقلية أن يتضمن مقياس موهبة وخصوصا
ً
 التحليل". وقد استعمل. أهم محاور التي تقيس البناء العلمي لإلبداع؟ واحدا

. داخلي ممتاز على جميع الصفوف املستهدفة بنائيأن مقياس موهبة لإلبداع يظهر صدق  النتائج فأظهرت. الهالسؤال أع العاملي التوكيدي لإلجابة عن

في  ويظهر بوضوح من النتائج أن مقياس اإلبداع ومحور املرونة العقلية في مقياس موهبة للصف السادس االبتدائي والصف الثالث املتوسط تتشبع

تقيس قدرة عقلية استداللية وليس قدرة إبداعية، وربما يعود السبب في ذلك  العقلية لطالب الثالث االبتدائي يبدو أنهابينما املرونة . محور عام واحد

 fluid) بالذكاء السائل غير مناسب يتأثر على نحو ال اإلبداع مقياس نتائج أن ويؤكد هذا التحليل املقياس./ القراءة في بنود إلى ارتفاع املتطلبات اللفظية 

) intelligence م ذاتًيا في الكشف عن الطلبة املوهوبين في  التنبئيةالقدرة  " بعنوان دراسة وهي (2013 ،السيد )دراسة وكذلك  .اللفظيةالقدرة  أو
ّ
للتعل

 هللا عبد امللك مدارس في م2012 الّدراس ي للعام وإناث ذكور  من والعاشر التاسع بالصف متمثلة الطبقّية العشوائية بالطريقة العينة سحب تم" األردن

  املنظم التعلم مستوى  إلى التعّرف الى الدراسة هدفت .ألردنا في والعقبة( وعجلون  )الّزرقاء محافظات في للتميز الثاني
ً
 في املوهوبين الطلبة لدى ذاتيا

م بين إحصائًيا الةد ارتباطّية عالقة وجود إمكانية على التعّرف وكذلك بينهما والّتفاعل والجنس الصف متغّيرّي  ضوء
ّ
 تحصيل وبين ذاتيا املنظم التعل

وتوصلت الدراسة الى عدد النتائج أهمها أن مستوى امتالك الطلبة  االرتباطي الوصفي املنهج استخدم ، والجنس الصف متغير ضوء في املوهوبين الطلبة

 لجميع األبعاد كما أنه يوجد فروق دالة اح
ً
 كان مرتفعا

ً
 في مستوى التعلم املنظم يعزى للمتغيرات املحددة للتعلم املنظم ذاتيا

ً
) الجنس والصف ( صائيا

م االرتباط تم التوصل الى عدم وجود عالقة ارتباطية بين  بفحصكما أنه 
ّ
 الصف متغير ضوء في املوهوبين الطلبة تحصيل وبين ذاتيا املنظم التعل

 قام . و والجنس
ً

البناء العاملي ملقياس موهبة، ومقياس موهبة  بدراسة هدفت إلى فحص (Dimitrov and Alharbi , 2015) ديمتريوف والحربي من كال
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 القدرة على التنبؤ بتصنيف أعلى . والعالقات املتبادلة بين محاور املقياسين. لإلبداع
ً
 أنه . فكانت نتائج الدراسةمقياس اإلبداع٪من اخذي  25وأيضا

ة ومحاور مقياس اإلبداع، مما أدى إلى وجود نموذج مالئم لنتائج املقياسين ذوي عاملين من الدرجة يوجد ارتباطات عالية بين محاور مقياس موهب

. مع بعض التمايز الناجم عن انخفاض االرتباط بين محاور املقياسين، مع ارتفاع الطالب في املراحل الدراسية  second two factors order)الثانية )

النموذج اللوجستي الثنائي للتنبؤ بدرجات الطالب في مقياس اإلبداع من خالل متغيري الجنس ودرجات الطالب في هذه الدراسة أيضا واستخدم في 

 .مقياس موهبة

إن تميز الدول املتقدمة يعود للعناية الفائقة بفئة املوهوبين وهذا بدوره ساعدها في الوصول إلى مراحل متقدمة في السلم الحضاري، كما 

أدركت أن املوهوب ثروة ثمينة فعملت على رصد األموال لبناء أدوات القياس الالزمة للتعرف عليهم، وبناء البرامج اإلثرائية الالزمة فجميع هذه الدول 

 اهتمامها بهذه الفئة في ضوء اإلمكانات املتاحة، وتب
ً
 نت برامجلصقل موهبتهم، واململكة العربية السعودية تعتبر من ضمن الدول التي أولت حديثا

ا ا واضًح نه قد لوحظ في اآلونة األخيرة اهتماًم إالكشف عن املوهوبين ورعايتهم وذلك من خالل املؤتمرات والندوات العلمية ومراكز املوهوبين، إال 

باستخدام  خاصة لتحديد تلك الفئة مع إغفال الكشف عن هذه املوهبة اا  للموهوبين بإتباع اختبارات ومقاييس محلية باعتبارها معاييرً وواسعً 

س في اختبارات عاملية ومقاييس دولية وإلقاء الضوء حول عالقة نتائج االختبارات تلك ونتائج مقياس الكشف على املوهوبين الصادر من مركز قيا

تخدم كمعايير مرتبطة اململكة العربية السعودية، مع ذلك نفتقر إلى أدوات ومقاييس واختبارات عاملية  في مجال املوهوبين وإن وجدت إال أنها ال تس

و متوفر غير كاٍف باملعايير املحلية، فبالرغم من الجهود املبذولة في مجال تطوير املقاييس التي تساعد في تحديد املوهوبين والتعرف عليهم  إال أن ما ه

لتربوي من اتخاذ لفئة سيمكن العاملين في القطاع ا. وبما أن التعرف الدقيق على هذه اللتعرف على هذه الفئة من املوهوبين في املراحل العمرية املختلفة

بما يؤثر إيجاًبا على النتاج العلمي والفني والقيادي للموهوبين مما يسهم ببناء مستقبل افضل والذي  اإلجراءات الالزمة وتقديم البرامج اإلثرائية الالزمة

ه قدرات وإمكانات يمكن تنميتها وتطويرها واالرتقاء بمستوياتها اكثر فاكثر نحو بدوره ينهض بالبشرية في عصر االنفجار املعرفي، حيث أن كل موهوب لدي

وهذا ما نأمله في تطبيق  تلك،فإن األمر يلزم توفير نوع من املقاييس التي تستخدم بطريقة تؤكد وتثبت دقة عملية القياس  (، لذلك2017) التميز األسود

خالل املقاييس األخرى في الكشف عن مواهب بعيدة كل البعد عن قياس نسب الذكاء  ومنيقدم الفائدة  أن 1-مقياس الكشف عن املوهوبين ناجليري 

 .والقدرات العقلية

 أسئلة الدراسة:
 :التالية التساؤالت على لإلجابة البحث الحالي يسعى 

  ؟يئة السعودية)جداول املعايير( الختبار موهبة واختبار ناجليري للموهبة على البما الدرجات املوزونة 

  بين املتوسطات 
ً
الطالب والطالبات في الصف األول متوسط في فصول املوهوبين على اختبار  الحسابية لدرجاتهل يوجد فرق دال إحصائيا

 ناجليري األمريكي للموهبة؟

  بين متوسط درجات الطلبة في الصف األول متوسط في فصول املوهوبين على اختبار ناجليري للموهبة ومتوسط 
ً
هل يوجد فرق دال احصائيا

 املوهبة؟درجاتهم على اختبار قياس 

 السعودية؟لقدرة التنبؤية الختبار ناجليري األمريكي للموهبة بمقياس املوهبة املطبق في اململكة العربية ا ما 

 أهداف الدراسة:
 :البيئة السعودية من خالل املوهوبين فيإلى تطبيق مقياس ناجليري األمريكي للكشف عن  البحث هدفكما 

  جداول املعايير( الختبار موهبة واختبار ناجليري للموهبة على البيئة السعودية.إيجاد الدرجات املوزونة( 

  بين املتوسط 
ً
 ناجليري األمريكي للموهبة. في اختبارالطالب والطالبات  ابي لدرجاتالحسالتحقق من وجود فرق دال إحصائيا

  بين متوسط درجات الطلبة على اختبار ناجليري للموهبة ومتوسط درجاتهم على اختبار قياس  وجود فرق التحقق من 
ً
 املوهبة.دال احصائيا

  السعودية.األمريكي للموهبة بمقياس املوهبة املطبق في اململكة العربية  التأكد من القدرة التنبؤية الختبار ناجليري 

 البحث:أهمية 
 الجماعات بين فردية فروق وجود على دليل واضح االفراد بها يقوم واألدوار التي التخصصات في تنوع من االنساني املجتمع وصل إليه ما إن

  الذكاء درجة الفروق في األفراد، بين االختالفات بين فمن خاصة، األفراد وبين عامة
ً
 .وراثية كانت أم بيئية الفروق هذه ألسباب تبعا
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 لطبيعة شموال أكثر أعمق، ومعرفة فهم الى للتوصل النفس علم في املستخدمة األدوات أهم من واملتنوعة، املختلفة، بأنواعها االختبارات تعد

 وفي العقلية القدرات في الفردية الفروق تشخيص القياس ليصبح هدف الفردية الفروق مبدأ على النفس ي القياس في الباحثين جهود ارتكزت لذا الفرد،

 (.19: 2011 ،الخطيب ) الشخصية سمات

 ناجليري ومن منطلق األغراض التي يحققها اختبار  جانب،األهمية البحثية والتطبيقية من  منطلقات،ويكتسب البحث الحالي أهميته من عدة 

(NNAT-1)  يلي:غير اللفظي من جانب آخر، فمن ناحية األهمية البحثية والتطبيقية يكتسب هذا البحث أهميته من خالل ما 

 .ناجليري غير اللفظي في الدول العربية ومن ضمنها اململكة العربية السعودية في حدود علم الباحثين فإن هذا البحث يعد األول في تطبيق اختبار

 لالعتماد على االخ
ً
فردية وإيجاد العالقة  أداة قياسان بتوفير تبارات الجمعية في تحديد الطلبة املوهوبين في اململكة العربية السعودية رغبت الباحثنظرا

  الجانب.االرتباطية بينهما ومن املؤمل أن يقدم هذا البحث إضافة علمية وعملية في هذا 

 :ومن أهمها ما يلي غير اللفظي فيما يكتسب هذا البحث أهمية أخرى من ناحية األغراض التي يحققها اختبار ناجليري 

  الطلبة.التحقق من دقة عملية تصنيف 

 دقة.الفرصة للفاحص بتدوين مالحظاته بشكل دقيق والوصول الى تقييم أكثر  إعطاء 

 :حدود البحث
 :ا يليم في البيئة السعودية، وذلك وفق يركز البحث على تطبيق مقياس الكشف عن املوهوبين ناجليري 

 تحدد مجتمع البحث بطالب وطالبات الصف األول متوسط وامللتحقين في فصول املوهوبين في اململكة العربية السعودية. :الحدود البشرية

 السعودية.تتمثل في فصول املوهوبين للصف األول متوسط في مدارس اململكة العربية  :الحدود املكانية

 .هـ1439هـ/1438تم تطبيق البحث في الفصل األول للعام الدراس ي  :الحدود الزمانية

 :مصطلحات البحث

 املوهوب dGifte:  غير عادي في مجال أو أكثر من املجاالت 329 :2013 ،جراون )عّرف 
ً
 فطريا

ً
( املوهوب بأنه من يمتلك قدرة استثنائية أو استعدادا

أكثر من اختبارات الذكاء أو االستعداد واإلبداع والقيادة العقلية واإلبداعية واالجتماعية واالنفعالية والفنية، وذلك بداللة أدائه على اختبار أو 

 .% من أقرانه في املجتمع املدرس ي أو مجتمع املقارنة الذي ينتمي إليه5أداؤه ضمن أعلى  وغيرها، بحيث يضعه

استثنائية واستعداد غير عادي والتي تميزه عن بقية أقرانه  يمتلك قدراتبأنه  هو الطالب الذي يصنفه مقياس ناجليري  :التعريف اإلجرائي للموهوب

 .وذلك بحصول الطالب على متوسط حسابي أعلى من أقرانه العاديين ليصنف من املوهوبين املعيارية،من حيث الدرجات 

  املقياسScale: ( 83: 2014عرفه الكيالني والشريفين) أسلوب منظم في تحديد كمية سمة معينة باستخدام نظام األعداد. 

 )أبوزيد .كمية بصورةا وتقديره السلوك من عينة قياسف لتهد التي املثيرات او األسئلة من التي تتكون من مجموعة هو األداة :النظري  التعريف

 (127 :2015ومصطفى، 

مقياس  نحو الطلبة استجابات تقيس، بدقة اوتصحيحه اعنه اإلجابة وطريقة افقراته تحديد تم األسئلة من مجموعةتم تعريفه ب :اإلجرائي التعريف

 .عينة البحث تطبيقه على خالل من استخراجها يتم والتي واملوضوعية والثبات بالصدق ويتسم ناجليري.

 هو مقياس للقدرات العقلية املتعددة يسهم في الكشف عن القدرات واملهارات األكاديمية الكامنة لدى الطلبة في مجاالت اللغة : مقياس املوهبة

 .(43: 2014/ 2011،)جونسون  والصور والرياضيات والعلوم وبعض جوانب اإلبداع من خالل عدد من األبعاد واألقسام واألنماط 

هو اختبار تم التحقق من صدقه وثباته لضمان االنتقاء السليم للطلبة الواعدين  :مقياس موهبة للتعرف على املوهوبين في اململكة العربية السعودية

ويشمل  .االستدالل الرياض ي واملكاني ،املقروءاالستدالل اللغوي وفهم  وامليكانيكي،املرونة العقلي، االستدالل العلمي  باملوهبة ويقيس املهارات التالية

 بأن الصفوف التي  اململكة،جميع طالب التعليم العام ابتداًء من الصف الثالث االبتدائي إلى الصف الثالث متوسط في جميع أنواع املدارس في 
ً
علما

ق عليها اختبار   .السادس االبتدائي، الصف الثالث املتوسط صف، الاالبتدائيالثالث  : الصفهيموهبة يطبَّ

  اختبار ناجليري NNAT: للتنبؤ بالنجاح األكاديمي مثل االختبارات التقليدية للقدرة  هو اختبار يهدف إلى قياس القدرة العامة وكذلك يعد أداة

في أنه يقيس القدرة العامة باستخدام املحتوى غير اللفظي تحتوي كذلك الفقرات على أشكال وتصاميم مشتركة  يختلف اختبار ناجليري  كما العامة،

 قواعد:االختبار ضمن آلية صنفت األسئلة الى أربع  وتم بناء ،(Naglieri,2003 :2) تربط بينها عالقات تتدرج في مستوى الصعوبة

 . Pattern Completionإكمال النمط

 . Reasoning by Analogyاالستدالل بالقياس

 .Serial Reasoning التفكير التسلسلي
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 . Spatial Visualizationاإلدراك البصري املكاني

 :الطريقة واالجراءات

 : مجتمع البحث

في فصول املوهوبين في الصف األول متوسط في التعليم العام حسب تصنيف ادارة  املوهوبينتكون مجتمع البحث من جميع الطالب والطالبات 

دم من قبل املركز الوطني للقياس، والبالغ عددهم هـ 1438وفق اختبار مقياس موهبة  املوهوبين
ُ
 وطالبة1849الذي ق

ً
 و )971)منهم  طالبا

ً
( 878( طالبا

 منها  للطالب)97)مية بإجمالي عدد فصول املوهوبين ( إدارة تعلي21)على البحث طالبة، وقد توزع مجتمع 
ً
 50( فصال

ً
للطالبات ، وهذه ( 47) و ( فصال

.  هـ1439هـ / 1438اإلحصائية للفصول وإدارات التعليم بناًء على التقارير اإلحصائية الصادرة من إدارة املوهوبين في وزارة التعليم للعام الدراس ي 

  الطلبة.رة التابعة لها والجنس وعدد الفصول وعدد من حيث اإلداالبحث اد مجتمع يبين توزيع أفر  (1)والجدول رقم 

 توزيع أفراد مجتمع البحث من حيث اإلدارة التابعة لها والجنس وعدد الفصول وعدد الطبة :(1)جدول 
عدد  الجنس إدارة التعليم

 الفصول 

 عدد الطالب

 100 5 بنين األحساء

 98 5 بنات

 15 1 بنين البكيرية

 13 1 بنات

 15 1 بنين الحدود الشمالية

 16 1 بنات

 21 1 بنين الدوادمي

 19 1 بنات

 20 1 بنين الرس

 20 1 بنات

 40 2 بنين الرياض

 37 2 بنات

 100 5 بنين الشرقية

 102 5 بنات

 17 1 بنين الطائف

 15 1 بنات

 66 4 بنين القصيم

 57 3 بنات

 17 1 بنين القنفذة

 17 1 بنات

 20 1 بنين املخواة

 18 1 بنات

 120 6 بنين املدينة املنورة

 116 6 بنات

 26 1 بنين املذنب

 15 1 بنات

 40 2 بنين تبوك

 38 2 بنات

 110 5 بنين جدة

 108 5 بنات

 40 2 بنين حائل

 24 1 بنات

 15 1 بنين سراة عبيدة

 10 1 بنات

 عسير

 

 37 2 بنين

 25 2 بنات

 20 1 بنين عنيزة

 20 1 بنات

 77 4 بنين مكة املكرمة

 70 4 بنات

 55 3 بنين ينبع

 40 2 بنات

 1849 97 املجموع الكلي

 971 50 بنين املجموع

 878 47 بنات

 : عينة البحث

 وطالبة في فصول املوهوبين في الصف األول ( 426)تكونت عينة البحث من 
ً
تم اختيارهم بالطريقة العنقودية حيث تم  متوسط، والذينطالبا

( توزيع 2)كما هو مبين في الجدول رقم  طالبات،وعشرة فصول للموهوبين منها خمسة فصول طالب وخمسة فصول  تعليمية،اختيار خمس مناطق 

 .اإلدارات التعليمية وعدد الطلبةمن حيث الجنس والبحث أفراد عينة 
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 توزيع أفراد عينة البحث من حيث الجنس واإلدارات التعليمية وعدد الطلبة :(2)جدول 
 مدارس البنات مدارس البنين 

 نسبة عدد الطالبات من العينة الكلية عدد الطالبات املتقدمين لالختبار الكليةنسبة عدد الطالب من العينة  عدد الطالب املتقدمين لالختبار التعليمية اإلدارة

 %9,4 40 %9,4 40 املنطقة الشرقية

 %9,4 40 %9,4 40 مكة املكرمة

 %9,4 40 %9,4 40 القصيم

 %14,5 62 %10,3 44 تبوك

 %9,4 40 %9,4 40 عسير

 %52,1 222 %47,9 204 املجموع

 %100 النسبة الكلية 426 والطالبات املجموع الكلي للطالب

 : أداة البحث

بحيث يعتبر  ،التفكير ومهارات حل املشكالت وتصنيف الطالب املوهوبين لقياس اختبار وهو اللفظي،غير 1-تم استخدام اختبار ناجليري 

 
ً
 كمااختبارا

ً
 ثقافيا

ً
النظر عن لغة املفحوص  متحيزة بغضوالتي تسمح الستجابات غير  املجردة،األشكال والتصاميم  يتضمن علىأن االختبار  محايدا

األصفر واألزرق( مما يساهم في التمييز الدقيق هما )كما يستخدم في عرض األسئلة لونين . األساسية، والتعليم، والخلفية االجتماعية واالقتصادية

  . وكذلك في العديد من املدن األخرى  ،NY، ونيويورك  VAفرجينيا بيتش،  ، و TXهيوستن،  كأداة للقبول في برامج املوهوبين في ويستخدم للبنود،

  :ناجليري اختبار مواصفات 

 اختبار فردي التطبيق. 

  دقيقة فقط لتطبيقه 30يحتاج. 

 متوفر ورقي. 

 72يتكون من .
ً
 سؤاال

 مما يجعل الطالب،محددة في تصنيف  ًرايوفر معايي 
ً
 املوهوبين.تحديد الطالب  يساهم فيه اختبارا

  االختبارات وتطبيقيتميز باعتماده على الصور، مما يساعد في سرعة توضيح التعليمات. 

 أي لغة منطوقة أو مكتوبة، مما يجعلها مفيدة ملتعلمي اللغة اإلنجليزية ال يتطلب. 

 :ما يلي ناجليري لقياساختبار  يستخدم 
 .General Abilityالقدرة العقلية العامة 

 .خلفيات ثقافية متنوعة اإلنجليزية أومناللغة اإلنجليزية محدودة أو حتى غير الناطقين باللغة  هم فيمهارات اللذينلقياس الطالب 

 .الطالب املوهوبين واملتفوقين

 .ضعف السمع، والحد األدنى من ضعف في الرؤية في مدارس التعليم العام املحدودة مثلتقييم الطالب ذوي املهارات 

 .طاملعرفة واملهارات اللفظية فق يحصلون علىمستوى اقتصادي منخفض أو ظروف اجتماعية محدودة والذين من الطالب 

تم حساب الصدق التالزمي  العينة،املجتمع وخارج  من من الطالب والطالبات (52)من  استطالعية مكونةتم تجريب املقياس على عينة 

حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين  لالختبار بإيجاد معامل االرتباط بين الدرجات على املقياس والدرجات على اختبار املصفوفات املتقدم لرافن

كما تم تطبيق املقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفض ي األداء على االختبار كان متوسط الفرق  .0,001( وهو دال عند مستوى 0,8)درجات االختبارين 

كرونباخ ألفا معامل ثبات للمقياس باستخدام عن معامل ال وللكشف،  ( لصالح املجموعة العليا0,00مستوى )بين املوجوعتين دال إحصائيا عند 

(كما بلغت قيمة معامل الثبات 0,71وبلغت قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة جتمان) ( وتم حسابه بطريقة التجزئة النصفية0,74بلغت قيمته )و 

 .وللثبات تشير بصالحية املقياس للتطبيقجميعها قيم عالية للصدق ،  (0,72باستخدام  معادلة سبيرمان لتصحيح معامل االرتباط )

 :للكشف عن املوهوبين 1-صدق وثبات مقياس ناجليري 

ا قوًيا بين العناصر داخل اختبار ناجليري 
ً
. وكلما زادت قيمة معامل الثبات كلما زادت الثقة في دقة عملية 1-تعكس درجات الثبات اتساق

تم فحص الصدق من خالل التحقق صدق البناء وذلك  هأن حيث .0,91أن البنود تمتلك قيم ثبات ممتازة بمتوسط معامل الثبات مقداره  كماالقياس . 

بهدف تطوير  بعرض االختبار على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص وتم استبعاد البنود غير املالئمة وإعداد دليل تفصيلي إلجراءات صدق املحكمين

بار وتحسينه ، كما تم التحقق من الصدق من خالل الصدق املرتبط بمحك أو الصدق التالزمي وذلك بإيجاد العالقة االرتباطية بينه وبين االخت

 WISC-IVو اختبار وكسلر الطبعة الرابعة  TONI-3واختبار الذكاء غير اللفظي   RSPM مصفوفات رافن املتتابعة اختبارات أخرى مثل اختبار

https://www.testprep-online.com/houston-vanguard.aspx
https://www.testprep-online.com/houston-vanguard.aspx
https://www.testprep-online.com/virginia-beach.aspx
https://www.testprep-online.com/virginia-beach.aspx
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يدل على ( على التوالي وهذا مؤشر 0,55- 0,62  -0,63 – 0،78)  حيث بلغت قيم معامالت االرتباط بينهم الطبعة الثانية الفردي WIATوكسلر اختبار و 

 يقيس نفس السمة التي تقيسها االختبارات السابقة والتي تهدف جميعها لقياس القدرة العقلية. 1 -أن اختبار ناجليرى للقدرة غير اللفظي

 )التالزمي(:الصدق املرتبط بمحك 

 وطالب52للقدرة غير اللفظي و مصفوفات رافن املتقدمة لـ) 1-تم تطبيق اختبار ناجليرى 
ً
تتراوح   من طالب الصف األول متوسط ة( طالبا

، وبلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االختبارين 14-11سنه خالل فترة اختبار من  13-11أعمارهم بين 
ً
ث وجد أن قيمة معامل االرتباط حي يوما

ومتوسط الدرجة الكلية الخام ( املتوسطات، واالنحرافات املعيارية،  3ويعرض الجدول رقم )  وهي قيمة الصدق التالزمي وتعتبر قيمة مرتفعة . 0,80

 (.فقره  72)من أصل  24,54هو ( ، ومتوسط الدرجة الكلية الخام الختبار ناجليري  ةفقر  36من أصل)  13,62الختبار رافن املتقدم هو 

 املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط بين االختبارين: (3)جدول 
 االختبار عدد األفراد املتوسط االنحراف املعياري  االرتباطمعامل 

 اختبار رافن 52 13,62 3,42 0,80

 اختبار ناجليري  52 24,54 6,99 

 (:الصدق التميزي ) الطرفية في ترتيب الطالبباستخدام الطريقة  الصدق

( طالب وطالبة ، وذلك بفحص الفروق بين متوسطي  52)ن=  تم تطبيق املقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفض ي األداء على اختبار ناجليري 

( بينما بلغ متوسط املجموعة الدنيا  94,8% ، نجد أنه لصالح املجموعة العليا حيث بلغ متوسط الفئة العليا) 27% ودرجات أدنى 27درجات أعلى 

 عند مستوى 16,4 ( ، كما بلغت قيمة النسبة التائية )60,8)
ً
 α= 0,00داللة  )( وهي دالة احصائيا

ً
 ( وتشير هذه القيمة إلى أن الفرق بين املجوعتين داال

 ( .4ا مما يشير إلى قدرة املقياس على التمييز بين مرتفعي ومنخفض ي األداء كما في الجدول رقم)إحصائيً 

 املتوسطات واالنحرافات املعيارية ومعامالت االرتباط بين الفئة العليا والفئة الدنيا:(4)جدول 
ى الداللةمستو  الحرية درجات T قيمة   البيان الفئات العدد املتوسط االنحراف املعياري  

 اختبار الفئة الدنيا 14 60.8 5.5 26 16.5 0,00

 الفئة العليا 14 94.8 5.5    ناجليري 

 :الثبات التحقق من

 كما استخدمت. إلى صالحية املقياس للتطبيق( وهذه قيمة تشير 0,74حيث بلغت قيمة معامل الثبات ) ألفا،كرونباخ  معامل استخدام تم

( عبارة وبلغت قيمة 36( عبارة والنصف الثاني من )36)إلى نصفين النصف األول يتكون من  عشوائياتم تقسيم الفقرات  النصفي، حيثطريقة التجزئة 

وهي قيم عالية للثبات  (0,72)النصفين  لسبيرمان بينكما بلغت قيمة معامل االرتباط املصحح  (،0,71معامل الثبات لألداة باستخدام معادلة جتمان )

 .يمكن الوثوق بها كقيمة تؤكد صالحية املقياس للتطبيق

 البيانات(: )جمعتطبيق االختبار على عينة البحث 

قامت الباحثة  وموثوقية،لوصول الى نتائج أكثر دقة بعد أن تم التحقق من صدق االختبار بأكثر من طريقة والتحقق من الثبات كذلك ول

ق ( ومع مشرفات ومشرفي املوهوبين في تلك املناطالشرقية –عسير  –مكة املكرمة  –القصيم  – )تبوكدارات التعليم في املناطق إبالتنسيق املسبق مع 

 وطالبة في املناطق التي تم تحديدها 426أفرادها عدد تطبيق االختبار على عينة  االختبار، تموبعد أخذ خطابات املوافقة على إجراء البحث وتطبيق 
ً
طالبا

 .البحثلعينة 

 :اإلحصائية األساليب
 :اآلتية اإلحصائية األساليب استخدام البحث تم هذا في

 . حساب الدرجات املعيارية الختبار ناجليري واختبار موهبة .1

 .NNAT) -1)  ناجليري  واختبار موهبةاختبار  بين االرتباط معاملحيث تم حساب )بيرسون( ارتباط  معامل .2

 .(T )اختبارفحص الفروق لعينتين مستقلتين  .3

 .تحليل االنحدار .4
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 :النتائج
 "للموهبة على البيئة السعودية؟ ما الدرجات املوزونة )جداول املعايير( الختبار موهبة واختبار ناجليري   النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

 من ثم ايجاد تكرار نسب الذكاء اإل نحرافية واملؤشرات املقابلة لها. و اإل هذا السؤال تم تحديد معايير الحكم على نسب الذكاء  نولإلجابة ع
ً

 نحرافية لكال

 من اختبار ناجليري واختبار قياس املوهبة.  

 فيةانحر معايير الحكم على نسب الذكاء ال : (5)جدول 
 التصنيف الوصـــف نسبة الذكاء

 7 موهوب جدا وما فوقها130

 6 موهوب 120-129

 5 فوق املتوسط 110-119

 4 متوسط 90-109

 3 متوسط منخفض 80-89

 2 على الحدود 70-79

 1 قصور في الناحية الفكرية وما دون  69 

افية الختبار ناجليري : (6)جدول   تكرار نسب الذكاء اإلنحر
 التصنيف التكرارات تكرار متجمع صاعد املئين املصحح املئين

15.5 15.5 15.5 66 4 

22.1 22.1 37.6 94 5 

39.4 39.4 77.0 168 6 

23.0 23.0 100.0 98 7 

 املجموع 426  100.0 100.0

كما وتندرج تحت   168( حيث بلغ تكرارها 129-120كان عند القيم بين)البحث ( نجد أن أعلى تكرار لنسب الذكاء االنحرافية لعينة  6) في الجدول رقم 

 ، يليها 98( حيث بلغ تكرارها و ما فوق  130تصنيف موهوب ، يليها بعد ذلك نسب الذكاء االنحرافية عند القيم )
ً
والتي تندرج تحت تصنيف موهوب جدا

قل تكرار كان أ، بينما  94تي ضمن تصنيف األفراد فوق املتوسط وبلغ تكرار هذه الفئة ( والتي تأ119-110)عند  ةفي الترتيب قيم نسب الذكاء االنحرافي

 . 66عند هذا التصنيف حوالي البحث ( حيث بلغت تكرارات عينة 109-90)ذات تصنيف نسب الذكاء املتوسطة والتي تتراوح بين  ةفي الفئ

افية الختبار موهبة: (7)جدول   تكرار نسب الذكاء االنحر
 التصنيف التكرارات تكرار متجمع صاعد املئين املصحح املئين

32.4 32.9 32.9 138 6 

67.6 67.1 100.0 288 7 

 املجموع 426  100.0 100.0

والتي تندرج  288( حيث بلغ تكرارها فوق  وما 130كان عند القيم بين )البحث لعينة  ةنجد أن اعلى تكرار لنسب الذكاء االنحرافي (7)في الجدول رقم 

،تحت تصنيف موهوب 
ً
( والتي تأتي ضمن تصنيف األفراد للموهوبين وبلغ تكرار هذه 129-120عند ) ةيليها في الترتيب قيم نسب الذكاء االنحرافي جدا

 البحث.من عينة 138لفئة ا

افية الختبار : (8جدول )  "وهبةقياس امل "التوزيع التكراري للدرجات املعيارية ونسب الذكاء االنحر
 الرقم الدرجة املعيارية نسبة الذكاء االنحرافية التكرارات تكرار متجمع صاعد املئين املصحح املئين

0.9 0.9 0.9 4 119.95 1.33 1.  

0.5 .5 1.4 2 123.40 1.56 2.  

1.4 1.4 2.8 6 124.45 1.63 3.  

1.9 1.9 4.7 8 124.90 1.66 4.  

5.2 5.2 9.9 22 125.05 1.67 5.  

0.5 0.5 10.3 2 125.80 1.72 6.  

3.3 3.3 13.6 14 125.95 1.73 7.  

0.9 0.9 14.6 4 126.40 1.76 8.  

5.6 5.6 20.2 24 127.00 1.80 9.  

0.5 0.5 20.7 2 127.75 1.85 10.  

0.5 0.5 21.1 2 127.90 1.86 11.  
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3.8 3.8 24.9 16 128.05 1.87 12.  

0.9 0.9 25.8 4 128.35 1.89 13.  

7.5 7.5 33.3 32 128.95 1.93 14.  

0.5 0.5 33.8 2 129.10 1.94 15.  

6.1 6.1 39.9 26 130.00 2.00 16.  

0.5 0.5 40.4 2 130.45 2.03 17.  

0.9 0.9 41.3 4 131.05 2.07 18.  

0.5 0.5 41.8 2 131.65 2.11 19.  

6.1 6.1 47.9 26 131.95 2.13 20.  

0.5 0.5 48.4 2 132.70 2.18 21.  

6.1 6.1 54.5 26 133.00 2.20 22.  

0.9 0.9 55.4 4 133.60 2.24 23.  

0.5 0.5 55.9 2 133.90 2.26 24.  

4.2 4.2 60.1 18 134.05 2.27 25.  

0.5 0.5 60.6 2 134.20 2.28 26.  

0.5 0.5 61.0 2 134.35 2.29 27.  

0.5 0.5 61.5 2 134.50 2.30 28.  

0.9 0.9 62.4 4 134.80 2.32 29.  

5.2 5.2 67.6 22 134.95 2.33 30.  

0.5 0.5 68.1 2 135.10 2.34 31.  

0.9 0.9 69.0 4 135.25 2.35 32.  

2.8 2.8 71.8 12 135.40 2.36 33.  

0.5 0.5 72.3 2 135.55 2.37 34.  

0.5 0.5 72.8 2 135.77 2.38 35.  

0.9 0.9 73.7 4 135.85 2.39 36.  

6.6 6.6 80.3 28 136.00 2.40 37.  

0.9 0.9 81.2 44 136.45 2.43 38.  

1.9 1.9 83.1 8 137.05 2.47 39.  

0.5 0.5 83.6 2 137.20 2.48 40.  

0.5 0.5 84.0 2 137.35 2.49 41.  

3.8 3.8 87.8 16 137.95 2.53 42.  

1.4 1.4 89.2 6 138.10 2.54 43.  

2.3 2.3 91.5 10 139.00 2.60 44.  

0.9 0.9 92.5 4 139.90 2.66 45.  

3..3 3..3 95.8 14 140.05 2.67 46.  

0.5 0.5 96.2 2 140.80 2.72 47.  

0.9 0.9 97.2 4 140.95 2.73 48.  

0.5 0.5 97.7 2 141.70 2.78 49.  

0.5 0.5 98.1 2 143.35 2.89 50.  

1.4 1.4 99.5 6 143.95 2.93 51.  

0.5 0.5 100.0 2 146.95 3.13 52.  

 املجموع 426  100.0 100.0

افية الختبار "ناجليري  :(9جدول )  "التوزيع التكراري للدرجات املعيارية ونسب الذكاء االنحر
 الرقم الدرجة املعيارية نسبة الذكاء اإلنحرافية التكرارات تكرار متجمع صاعد املئين املصحح املئين

0.5 0.5 .5 2 97.00 -0.20 1.  

2.3 2.3 2.8 10 100.00 0.00 2.  

0.5 0.5 3.3 2 101.00 0.07 3.  

1.4 1.4 4.7 6 102.00 0.13 4.  

0.5 0.5 5.2 2 103.00 0.20 5.  

2.3 2.3 7.5 10 104.00 0.27 6.  

1.9 1.9 9.4 8 105.00 0.33 7.  

0.9 0.9 10.3 4 106.00 0.40 8.  
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0.5 0.5 10.8 2 107.00 0.47 9.  

0.9 0.9 11.07 4 108.00 0.53 10.  

3.8 3.8 15.5 16 109.00 0.60 11.  

1.4 1.4 16.9 6 110.00 0.67 12.  

1.4 1.4 18.3 6 111.00 0.73 13.  

1.4 1.4 19.7 6 112.00 0.80 14.  

1.4 1.4 21.1 6 113.00 0.87 15.  

2.3 2.3 23.5 10 114.00 0.93 16.  

1.9 1.9 25.7 8 115.00 1.00 17.  

3.3 3.3 28.6 14 116.00 1.07 18.  

4.2 4.2 32.9 18 117.00 1.13 19.  

0.5 0.5 33.3 2 118.00 1.20 20.  

4.2 4.2 37.6 18 119.00 1.27 21.  

1.9 1.9 39.4 8 120.00 1.33 22.  

2.8 2.8 43.3 12 121.00 1.40 23.  

1.4 1.4 43.7 6 122.00 1.47 24.  

3.3 3.3 46.9 14 123.00 1.53 25.  

1.4 1.4 48.4 6 124.00 1.60 26.  

2.8 2.8 51.2 12 125.00 1.67 27.  

3.8 3.8 54.9 16 126.00 1.73 28.  

6.1 6.1 61.0 26 127.00 1.80 29.  

6.6 6.6 67.6 28 128.00 1.87 30.  

9.4 9.4 77.0 40 129.00 1.93 31.  

4.2 4.2 81.2 18 130.00 2.00 32.  

8.0 8.0 89.2 34 131.00 2.07 33.  

2.3 2.3 91.5 10 132.00 2.13 34.  

3.8 3.8 95.3 16 133.00 2.20 35.  

1.9 1.9 97.2 8 134.00 2.27 36.  

1.9 1.9 99.1 8 135.00 2.33 37.  

0.9 0.9 100.0 4 136.00 2.40 38.  

 املجموع 426  100.0 100.0

 بين املتوسطات  أنه "نص هذا السؤال على النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 
ً
الطالب والطالبات في  الحسابية لدرجاتهل يوجد فرق دال إحصائيا

 " للموهبة؟اختبار ناجليري األمريكي 

األمريكي للموهبة، والختبار  والطالبات على اختبار ناجليري  املعياري لدرجات الطالبلإلجابة عن السؤال فقد تم إيجاد املتوسط الحسابي واالنحراف 

 . (10) الجدول رقم( والنتائج كما في Tاختبار)داللة الفرق بين املتوسطين استخدم 

 للكشف عن داللة الفروق بين درجات الطالب والطالبات على اختبار ناجليري للموهبة( T) قيمة اختبار: (10)جدول 
 مستوى الداللة Tقيمة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي درجات الحرية العدد البيان

 0,02 2.4 10.3 120.5 211 102 طالب

   0.804 123.6  111 طالبات

      213 االجمالي

ت أجري اختبار10)يتضح من الجدول رقم
ً
يتبين (T=2.4) لفحص الفروق بين املتوسطات حيث بلغT  ( للكشف عن الفروق الدالة احصائيا

 
ً
نجد أن املتوسط  الطالبات، حيثالحسابي لدرجات الطالب على اختبار ناجليري األمريكي للموهبة ودرجات  بين املتوسطلنا وجود فرق دال إحصائيا

أن  الطالبات، أي لصالح( 120,5)( في حين بلغ عند الطالب 123,6الطالبات )الحسابي لدرجات اختبار ناجليري أعلى عند الطالبات من الطالب بلغ عند 

  الطالب،متوسط درجات الطالبات على اختبار ناجليري األمريكي للموهبة أعلى من متوسط درجات 
ً
 .وبفرق دال إحصائيا
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 بين متوسط درجات الطلبة على اختبار ناجليري نص هذا السؤال على أنه  :ال الثالثالنتائج املتعلقة بالسؤ
ً
 " هل يوجد فرق دال احصائيا

 " املوهبة؟للموهبة ومتوسط درجاتهم على اختبار قياس 

 من اختبارعينة البحث على كل  االنحرافية ألفرادولإلجابة عن سؤال البحث فقد تم إيجاد املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملعامالت الذكاء 

 (11رقم )والنتائج كما في الجدول  قياس املوهبة واختبارناجليري للموهبة 

 ختبار موهبة واختبار ناجليري ال قيم املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري  :(11)جدول 
 البيان العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  متوسط الخطأ املعياري  التباين

 نسبة الذكاء االنحرافية الختبار موهبة 426 132.4 5.1 0.24396 25.6

 نسبة الذكاء االنحرافية الختبار ناجليري  426 121.7 9.7 0.46785 93.4

على من متوسط نسبة أفي اختبار قياس املوهبة كان البحث   ( نجد ان متوسط نسبة الذكاء االنحرافية لعينة11)من خالل الجدول رقم

(بينما بلغ متوسط نسبة الذكاء االنحرافيه 5,1)وبانحراف معياري (132.4)الذكاء االنحرافية لنفس العينة في اختبار ناجليري حيث بلغ املتوسط لألول 

( في 25,6غت قيمة التباين لنسبة الذكاء االنحرافية الختبار موهبة )لوكذلك ب (9,7)وبانحراف معياري ( 121,7)حوالي العينةلنفس في اختبار ناجليري 

 .كما تم فحص الفروق بين ا( 93,4حين تباين نسبة الذكاء االنحرافية الختبار ناجليري )
ً

للعينات  T االختبارين من خالل تطبيق اختبار ملتوسطات كال

 (. 12) املرتبطة كما هو موضح في الجدول رقم 

 ناجليري للموهبة واختبار ( للكشف عن داللة الفروق بين درجات الطالب على اختبار قياس املوهبة T)اختبار  :(12)جدول 
 مستوى الداللة درجة الحرية Tقيمة  املعياري متوسط الخطأ  االنحراف املعياري  املتوسط البيان

نسبة الذكاء  -نسبة الذكاء االنحرافية الختبار موهبة

 االنحرافية اختبار ناجليري 

10.7 8.7 0.4 24.6 425 0.00 

ن نتائج فحص داللة الفروق تشير الى أنه يوجد فروق دالة احصائية بين متوسط درجات الطالب في أنجد  (12رقم)من خالل الجدول 

ة أي أنه توجد فروق ذات دالل (،425( وبدرجات حرية تساوي )24,6) Tاختبار موهبة ومتوسط درجاتهم في اختبار ناجليري وحيث بلغت قيمة اختبار 

 .هبةللمو احصائية لصالح اختبار ناجليري 

لقدرة التنبؤية الختبار ناجليري األمريكي للموهبة بمقياس املوهبة املطبق في ا ما" نص هذا السؤال على أنه  الرابع:النتائج املتعلقة بالسؤال 

 " السعودية؟اململكة العربية 

للطالب في اختبار ناجليري وفي اختبار موهبة  هذا السؤال تم حساب معامل االنحدار ومعامل ارتباط بيرسون بين نسب الذكاء االنحرافية عنلإلجابة 

 .لعينة البحث الذكور واإلناث

وهذه القيمة ذات  (،0,6تساوي )( قيمة معامل بيرسون حيث أنه يدل على وجود عالقة ارتباطية بين االختبارين بقيمة 13)ويتضح من الجدول رقم 

 .0,05داللة احصائية عند مستوى داللة 

 نتيجة فحص االرتباط بين نتائج قياس املوهبة واختبار ناجليري للموهبة: (13)جدول 
 معامل ارتباط بيرسون  معامل التحديد الخطأ املعياري  االنحراف املعياري 

4.6 0,15 0,16 0,6 

 
ً
 ENTERخالل فحص االنحدار بطريقة  وذلك منفي اختبار موهبة  بدرجة الطالب التنبؤللتحقق من قدرة اختبار ناجليري في  وأيضا

ناجليري  واختبارللكشف عن داللة الفروق بين نسب الذكاء الختبار قياس املوهبة ( 14)وتطبيق تحليل التباين االحادي تم التوصل الجدول رقم 

  للموهبة.

 ناجليري للموهبة واختبار( للكشف عن داللة الفروق بين نسب الذكاء الختبار قياس املوهبة F)اختبار : (14)جدول 
 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان

 0,00a 78,9 1691,9 1 1691,9 مجموع مربعات االنحدار

   21,4 424 9083,8 مجموع مربعات البواقي

    425 0775,4 االجمالي

اختبار ( حيث يتبين لنا أنه يمكن التنبؤ بدرجات الطالب في اختبار قياس املوهبة من خالل درجاتهم في 0,0)ومستوى الداللة (F=78.9)بلغت قيمة 

 (.15) رقموذلك في الجدول  ناجليري للموهبة
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 نتائج تحليل االنحدار: (15)جدول 
  األوزان غير املعيارية األوزان غير املعيارية قيمة اختبار ت مستوى الداللة

بيتامعامل  البيان  B الخطأ املعياري  

 الثابت 107,25 2,839  37,8 0,00

 معامل نسبة الذكاء الختبار ناجليري  0.207 0,023 0,4 8,9 0,00

 

              :التالية( ومن خالل قيم معامل نسبة الذكاء الختبار ناجليري للموهبة وقيمة الثابت أن معادلة التنبؤ تأخذ الصورة 15)يتضح من الجدول رقم 

Y =107.25 + 0.207 X 
:حيث أن  

.             هي درجة الطالب املعيارية في اختبار قياس املوهبة  (Y) 

(X) هي درجة الطالب املعيارية في اختبار ناجليري . 

 الحالي مع نتائج البحث وقد اتفقت نتائج 
ً

 لفظية فعالاالختبارات غير  استخدامنه ألى إحيث توصل الباحثان  (Lohman et   al 2008)،من  دراسة كال

ودراسة سيحصل هؤالء الطالب أيضا على درجات عالية على االختبارات اللفظية والكمية  والرياضيات، كمافي تحديد الطالب املتفوقين في الهندسة 

((Dimitrov and Alharbi , 2015 حاور مقياس اإلبداع مما أدى الى أنه يمكن مأشارت الى أنه يوجد ارتباطات عالية بين محاور مقياس موهبة و  التي

 .التنبؤ بدرجات الطالب في مقياس اإلبداع من خالل مقياس موهبة

 التوصيات:
 يلي:توص ي الباحثة بما  الحالي،البحث في ضوء النتائج التي توصل لها 

واالختبارات ذات املواصفات السيكو مترية الخاصة بالتعرف على الطلبة املوهوبين للوقوف على األدوات املستحدثة ضرورة استحداث املقاييس  .1

 
ً
 .عامليا

 .داء الطالب املوهوبين في اململكة العربية السعوديةأل  ؤشراتإضافة االختبارات العاملية كم .2

 .املوهوبين، وذلك بعد تقنينه بصورة نهائية على البيئة السعوديةفي عملية الكشف عن الطلبة  استخدام اختبار ناجليري  .3

 .وهوبيناستخدام نتائج اختبار ناجليري في إعداد الصفحة النفسية الخاصة بالطالب املوهوب حتى يستفاد منها في بناء البرامج الخاصة بالطلية امل .4

 :البحوث املقترحة

 يأـتي:في ضوء النتائج توصل البحث إلى ما 

 .مختلفة تعليمية مراحل وفى مختلفة عينات اختبار ناجليري على تقنين .1

 .من االختبارات األخرى التي تعتبر نتائجها مؤشرات للموهبة وغيره نتائج اختبار ناجليري  بين العالقة لبحث دراسة إجراء .2

 .الدراس ي نتائج اختبار ناجليري والتحصيل بين العالقة لبحث دراسة إجراء .3

من الدراسات حول موضوع املوهوبين وذوي الفئة املميزة باستخدام مقاييس أخرى وعينات أخرى وأهداف مختلفة في جامعات أخرى  إجراء املزيد .4

 .باململكة العربية السعودية ومقارنتها بالبحث الحالي

 :املراجع
: أ

ً
      املراجع العربية:وال
املجلة الدولية  ،( أثر فاعليه استخدام برنامج املدينة العالمي على تنميه التفكير االبداعي لدى املوهوبين في األردن2017) ،سود، نعيم مصطفىاأل  .1

 https://doi.org/10.12816/0043692، 248-241( 2017) -( 2) 2مجلد  للدراسات التربوية والنفسية:

 .عمان ناشرون وموزعون، الفكر دار الخامسة،الطبعة املوهبة والتفوق،   (2014)،عبد الرحمن فتحي جروان، .2

 التعرف على الطالب املوهوبين، الطبعة األولى، مكتبة العبيكان، الرياض. (2014، )ترجمة: غسان اخيضر جونسون، سوزان ك. .3

 .عمان ،والتوزيع للنشر الحامد دار ،الطبعة األولى النفسية، واملقاييس االختبارات(  2011، )احمد محمد الخطيب، .4

م ذاتًيا في الكشف عن الطلبة املوهوبين في األردن (2013، )السيد، عبير سعيد .5
ّ
م التعل

ّ
 لرعاية العاشر العربي العلمي املؤتمر .القدرة التنبئّية للتعل

 ، عمان.299 -267ص. ص تشرين الثاني. 17-16في .واملتفّوقين املوهوبين
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مدخل الى البحث في العلوم التربوية واالجتماعية أساسياته ومناهجه وتصاميمه  (2014،)كمالالكيالني، عبد هللا زيد والشريفين، نضال  .6

 .. عمانوأساليبه اإلحصائية، الطبعة الرابعة، دار املسيرة للنشر والتوزيع

-2007جامعة عمان العربية  دراسة تحليلية لرسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة (2019،)العجمي، محمد سعود .7

  .املجلد السادس، العدد األول  املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،، 2017
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ً
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Abstract:  The research aimed at applying the American Naglieri Scale for detecting talented students in 
the Saudi environment and verifying the degree of a significant statistical correlation between it and the Saudi 
Talent Test “Mawhiba” which applied in Saudi Arabia as a criterion for acceptance in the gifted classes. The 

test was Applied on a pilot sample consisted of (52) students to examine both reliability and consistency. The 

research showed high values indicating the validity of the scale for application. The study sample consisted of 
(426) students from intermediate first grade. They were selected randomly in the following regions: Tabuk, 

Qassim, Makkah, Eastern and Asir. The results showed that there was a statistically significant difference 

between the arithmetical mean of male students' and female students' responses on the scale for the favor of 

females. There is statistical correlation between the Naglieri Test and Mawhiba Test (0.6). Where the Naglieri 
test is a good predictor for Mawhiba. The research presented many recommendations, which the most 

important is the use of the Naglieri test results in preparing the psychological page for talented students to be 

used in building talented students’ programs and not to relay on collective tests in their classification and to 

use individual tests. 

Keywords: Correlation; Global Tests; Talented. 
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