
 

 133 يسرى عبود... .SAGES-2بعض الدالالت السيكومترية للصورة السعودية الختبار 

 

 

 

للكشف عن الموهوبين في  SAGES-2بعض الدالالت السيكومترية للصورة السعودية الختبار 

 المرحلة االبتدائية والمتوسطة

 

 )*(يسرى زكي عبود
 

( للكشةةع عا الي ا الهوهوبيا SAGES-2هدفت الدراسةةة اللالية ىلت ويوير رةةورة سةةعودية ما اختبار  الملخص: 

( علت SAGES-2االبتدائية والهتوسية ودراسة بعض الخصائص السيكومترية الختبار  ما الفئة العهرية في الهرحلة 

ث ث مجهوعات  الهوهوبون، الهتفوقون، العاديون( مسةةةةلوبيا ما عدد ما الهدارب االبتدائية والهتوسةةةةية في ملاف ة 

اإلناث  /691سةةةة،  الر ور ( طالباً وفق ملكات الدرا1414( سةةة ة، بلد عددهي  14-11األحسةةةات وتراوع اعهارهي بيا  

(. بي ت نتائج الدراسةةةةةةةة ان االختبار وتوافر فيت معام ت اوسةةةةةةةار مروفعة وقد وراوحت معام ت الفا  رونبا  بيا 723

(؛ وبي ت نتائج الدراسةةة ايًةةاً ان االختبار حؤق مت ةةرات رةةدر و عمي مروفعة حيا اسةةتخدمت الهلكات 0.28-0.87 

الصةةةورة الخامسةةةة، واختبار رافا للهصةةةفوفات الهتتابعة( ووراوحت معام ت  CogAtعرفية التالية  اختبار الؤدرات اله

(؛ وبال سةةةةةةبة للبيارية الكهية 0.90-0.74واختبار اللغة / الدراسةةةةةةةات بيا   CogAtاالروباط بيا البيارية اللف ية ما 

(، 0.94-0.85يارية غير اللف ية  (؛ ووراوحت معام ت االروباط مع الب0.96-0.87وراوحت معام ت االروباط بيا  

(. وبي ت معام ت اختبار  ت( 0.87واختبار رافا للهصةةفوفات الهتتابعة   SAGES-2في حيا بلد معامل االروباط بيا 

ان ه اك فرور في ادات الي ا في مجهوعات الدراسةةةةةةةة الل ثة  الهوهوبون، الهتفوقون، العاديون( لصةةةةةةةال  الي ا 

مؤارنتهي مع  ل ما الهتفوقيا والعادييا، مها يشةةةةير ىلت الصةةةةدر التهييار ل ختبار. ووي حسةةةةاا الهوهوبيا ع دما وهت 

ودرجاوهي التلصةةةةيلية لللصةةةةوص علت الصةةةةدر الت بتر  SAGES-2معام ت االروباط بيا درجات الي ا في اختبار 

اسةةةةةةةة ان االختبار الهيور علت البيئة (. اخيراً، بي ت نتائج الدر0.85-0.69ل ختبار ووراوحت معام ت االروباط بيا  

 ( س ة قد حؤق مت رات ردر وثبات عالية. 14-11السعودية ما عهر  

 االستدالص.-التهييا –الؤدرة -الهتفوقون-الهوهوبونالكلمات المفتاحية: 

 
Some Psychometric Indications of the Saudi Version of SAGES-2 Test for 

Screening Gifted Elementary and Middle School Student 
 

Yusra Zaki Aboud 
 

Abstract: This study aimed to develop Saudi version of (SAGES-2) test 'Screening 

Assessment for gifted elementary and middle school student' and study psychometric 

characteristics of SAGES-2 on samples of (Gifted, Superior and Normal) which were 

drawn from primary and middle students in Alhasa Province aged (11-14) and consisted 

of (1414) according study criteria (male: 691, female: 723).The result showed that the 

test had a high level of internal consistency, cronbach's ranged between ( 0.28-0.87 ). The 

results also showed that the test has high criterion validity with two test: cognitive abilities 

test (CogAt) rang (0.74-0.90) with verbal; (0.87-0.96) with Quantative; and (0.85-0.94) 

with nonverbal. Correlation coefficient Raven Matrix was 0.87. The t test showed a 

significant differences on SAGES-2 test between (gifted, Superior and normal) to the 

benefit of gifted when their performance comparing to the two other groups; which 

indicated the discriminate validity of the test. Correlation between SAGES-2's students 

scores and their achievement scores were calculated to conclude the predictive validity of 

the test the correlation coefficient ranged between (0.69-0.85). Finally, the results of this 

study revealed acceptable psychometric characteristics of the developing test on student 

aged (11-14) in Saudi environment.  
Key words: Gifted- superior- ability - discrimination- reasoning. 
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 :مقدمة

 ةةةةهد الؤرن اللالي حر ة واسةةةةعة ودعو ىلت و شةةةةيل االهتهام بالهوهوبيا والهبدعيا، وور ا علت  

ضةةرورة الكشةةع ع هي ووشةةخيصةةهي في سةةا مبكرة، ووعتبر عهلية الكشةةع عا األطفاص الهوهوبيا 

اهي مةةدخ ت برامج رعةةايةةة الهوهوبيا اذ ىنهةةا الخيوة األولت والهةةدخةةل اليبيعي  والهتفوقيا احةةد

لبرامج رعةايةة الهوهوبيا والهتفوقيا، ويتوقع نجةةاع البرامج الهؤةةدمةة للهوهوبيا علت دقةة عهليةة 

الكشةةةع ونجاحها في ولديد الفئة الهسةةةتهدفة، ووكها اههية هرل العهلية في اختيار اليالا اله اسةةةا 

وقد ا د الكلير ما  البرنامج اله اسا، وبرلك وتثر هرل العهلية في  ل ما يتبعها ما خيوات. ليؤدم لت

باحليا علت اههية التبكير فت وعّرف الهوهوبيا والهتفوقيا وعدم االنت ار ألعهار متأخرة خوفاً  ال

ما ا تسابهي اساليا وعادات وعور وكيفهي مع ال  ي التعليهية الهختلفة، باإلضافة ىلت ما يتروا علت 

وأخير ا تشةةةةافهي ما وعريض طاقاوهي للهدر والفؤد، ولمسةةةةع ما عالت الجهود والهسةةةةاعي الهبرولة 

، 2000بيا ووعرفهي في الههلكة العربية السةةةةعودية ضةةةةعيفة  ال افع و خرون، للكشةةةةع عا الهوهو

( فالهوهبة التي وبدا علت هيئة اسةةةةةةتعداد فيرر لدى اليفل وتلوص مع ال هو ىلت قدرة ادائية 20ص

حؤيؤية ىذا وجدت الرعاية واالهتهام اله اسةةةبيا في طريؤها. ومع واايد اهتهام الهتسةةةسةةةات التربوية 

 ,Hellerالفئة ودراستها ورعايتها، لي يوجد ما يواعيت علت ارض الواقع؛ ففي دراسة  بتعّرف هرل 

( الهسةةةةةةلية الواسةةةةةةعة التي هدفت لتلليل ملتوى ب ية واهداف ومواضةةةةةةيع بلوث الهوهبة 1993

لدراسةةةةةةةة ىن البلوث التت اهتهت 1991-1971والتفور في الفترة ما بيا   لك ا تائج و (، اظهرت ن

( وهت برلك وؤع في الهروبة الخامسةةةةة ما بيا سةةةةبع مجاالت مختلفة %7,5  بالكشةةةةع  انت حوالي

( دوريات في مجاص 6لدراسةةةةةةة الهوهبة،  ها يلتل موضةةةةةةوع الكشةةةةةةع نفل الهروبة ع د ولليل  

( فؤل ما البلوث في مرحلة األسةةةاب  الهرحلة االبتدائية(  عيا  ، %13الهوهبة،  ها انت  انت  

( ما خ لها مسلاً للبلوث العربية الخارة 2003لية، اجرى ابو ها ي  (؛ ووفؤاً لدراسة مس2008

بالهوهوبيا، وبيًا فيها ان ا لر األسةةةةةةاليا الهسةةةةةةتخدمة للكشةةةةةةع عا الهوهوبيا في مرحلة ما قبل 

( في دراسةةةةةتها 2010الدراسةةةةةة هي مؤاييل الكشةةةةةع عا خصةةةةةائص الهوهوبيا، وقد ا دت احهد  

واقع والهأموص: وجوا اسةةةتخدام ملكات متعددة في عهلية الكشةةةع الهؤدمة لهتوهر الهوهوبيا بيا ال

عا قدرات الي ا غير العادية في السةةةةة وات األولت ما العهر وتجاوع قوائي  شةةةةةع الخصةةةةةائص 

سلو ية، بهدف وضع برامج رعاية خارة ويلق طاقاوهي وو هيها، فتعدد الهلكات والهؤاييل التي  ال

الي ا امر ضةةرورر وميلوا وذلك لتعدد ابعاد مفهوم  يهكا ان وسةةتخدم في وشةةخيص الهوهوبيا

ووتًةها األبعاد الؤدرة العؤلية االسةتداللية  -التي يشةار ىليها في غالبية وعاريع الهوهوا -الهوهوا

لرا علي ا االهتهام باالختبارات التي وهك  ا ما  واللغوية والعلهية والرياضةةةةةةية والؤدرة التلصةةةةةةيلية.

ورفع سةةةةةوية رةةةةةدقها وثباوها لتلؤق األغراض الهرجوة م ها بلي   وشةةةةةخيص ومعرفة الهوهوبيا

وصةةةةهي لهي برامج الرعاية اله اسةةةةبة، وما جهة ثانية وسةةةةهي الهعلومات التي ووفرها االختبارات في 

التايد بهعلومات مههة وتصةةةةل بجوانا الؤوة والًةةةةعع لدى الهوهوبيا بشةةةةكلط يسةةةةاعد في ويوير 

هي ووعرف مدى وجود رةةةةةعوبات وعليهية ومعرفة انواعها ومدى اسةةةةةتراويجيات التعليي اله اسةةةةةبة ل

  يوعها، وما ثي ىمكانية التاويد بالبرامج الع جية الخارة.

وقد و وعت طرائق الكشةةةةةع عا األطفاص الهوهوبيا، ووعددت االوجاهات التي يتب اها الؤائهون علت 

ي وؤدير الخصةةةةائص السةةةةلو ية، ىلت برامج رعاية هرل الفئة، بيا اسةةةةتخدام لهعيار احادر يتهلل بؤوائ

معيار ث ائي يدعي ولك الؤوائي بدرجات اختبارات الر ات، في حيا وتب ت التوجهات اللديلة اسةةةةةةلوا 

الهعيار الهتعدد للكشةةةةع عا الهوهوبيا، ىذ ىن التر يا علت الهعيار األحادر او الل ائي قد يلرم فئة 

هوهوبيا العامة، التي ور ا عليها مؤاييل الكشةةةع مههة ما الي ا الريا ال وتوافر لديهي سةةةهات ال

عا الهوهوبيا، ويًةةةةها اعتهاد الهعيار الهتعدد ورةةةةوص اولئك الريا يهتلكون موهبة خارةةةةة ىلت 

(، ووعدد الهلكات ضةةةةةةرورة 2006برامج رعاية الهوهوبيا في مجاص موهبتهي الخارةةةةةةة  باوند، 

 (.2006الكي ني والروسان،يبررها وعدد مجاالت الهوهبة  
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 SAGES-2 Screening Assessment for gifted elementaryون راً لها يتهتع بت اختبار  

and middle school students  ما موارفات وتهلت ل ستخدام بفعالية في وشخيص الهوهوبيا

 ( وعدد اختباراوت وو وعها وقدروها علت وغيية جهيع2( ىمكانية ويبيؤت جهعياً؛1ووعرفهي وتهلل بـةةةةة: 

( قدروت 3مجاالت الهوهبة ومجاالوها اللف ية والكهية والهكانية باإلضةةةةافة ىلت التلصةةةةيل واالنجاع؛

علت التاويد ببروفيل وشةةةةةةخيصةةةةةةي يبيا مواطا الؤوة والًةةةةةةعع في مصةةةةةةادر  ل طالا موهوا 

( سةةةةةةهولة التيبيق والتصةةةةةةلي  4الهعرفية، مها يفسةةةةةة  الهجاص للتدخل الهبكر لتؤوية الًةةةةةةعع؛ 

عايير، فًةةة ً عا حداثة االختبار، وعدم وؤ ي ت علت البيئة السةةةعودية، وافتؤار الهكتبة واللصةةةوص اله

ئة مههة ما الهجتهع يؤع علت عاوؤها مههة  بارات للكشةةةةةةع عا ف ية ىلت هرا ال وع ما االخت العرب

واحتسةةةةةةاا  SAGES-2ويور الهجتهع ووؤدمت. لرا فؤد سةةةةةةعت الدراسةةةةةةة اللالية ىلت وؤ يا اختبار 

 دقت وثباوت لي اسا البيئة السعودية. مت رات ر

 مشكلة الدراسة: 

علت الرغي ما اوفةةار البةةاحليا في مجةةاالت الهوهبةةة علت اههيةةة عهليةةة الكشةةةةةةع عا الهوهوبيا 

واعتبارها عهلية اسةةاسةةية ومدخل بديهي قبل الشةةروع في ار برامج وربوية لمطفاص الهوهوبيا، اال 

ت ان ه اك الكلير ما الجدص الهتعلق بها هي الهداخل واألدوات األنسا للكشع ع هي، ولعل التيورا

الهتعاقبة في ميدان الؤدرات العؤلية والهعرفية ما دراسةةةةةةةات للر ات واإلبداع والتعلي والتلصةةةةةةيل 

الدراسةةةةةي باإلضةةةةةافة ىلت الؤدرات الخارةةةةةة،  انت لها وأثيرات مللوظة في ويور ميدان الهوهبة؛ 

وبة، ولك ها ما جهة ثانية جعلت امر الوروص ىلت اوفار حوص اسلوا موحد للكشع امراً بالد الصع

وعلت الرغي ما مرور ما يؤارا مائة عام علت اوص ملاولة للكشةةةع عا الهوهوبيا فان الؤًةةةية ال 

 ,Feldhusen, Hoover,& Saylerوااص غير ملسةةةةةومة وهاماً، وقد ا د فليدهوسةةةةةا و خرون  

ية في الكشةةةةةةع عا الهوهوبيا لي وتيور بعد، ويرى بفيفر  1990  ,Pfeiffer( ان اليريؤة الهلال

ئة. ويرى بولوويا  (2003 هرل الف ية الهتوفرة للتعرف علت في  لاً في األدوات العله ان ه اك  ةةةةةة

 Boolootian, 2005 ان الكشةةع عا الهوهوبيا لي يكا ا لر اضةةيراباً ووشةةويشةةاً مها هو عليت )

اليوم، بسةةةةةةبا وجود العديد ما اارات والهدارب للكشةةةةةةع عا الهوهوبيا م ها ما يعتهد اختبارات 

لفردية وسةةةةيلة فعالة للكشةةةةع عا الهوهوبيا؛ وم ها ما يعتهد األسةةةةلوا الؤائي علت اله هج؛ الر ات ا

 ;Bethge, 1982; Johnsen, 1997)وم ها ما يعتهد في الكشةةع علت اسةةلوا التؤييي الدي اميكي 

kanevsky,1993; kanevsky & Rapagna, 1990; Lidz, 1991; Swanson & Gansle, 

ىلت ان ه اك حر ة معارةةةةرة في عهلية الكشةةةةع عا الهوهوبيا  (Fultz,2004). ويشةةةةير (1994

وورةةي بدمج البوروفوليو ووؤييي األدات وقوائي الررةةد، وم ح ات الهعلهيا، باالضةةافة ل ختبارات 

الهؤ  ة، وويبق هرل األدوات مجتهعة لمطفاص. وم ها ما يعتهد الكشع وفق مدخل الهلكات الهتعددة 

 Coleman,2003; Cramond, 1997 ;Homeratha, 1978;Roach, 1986 وعلت الرغي .

ما وعدد اساليا الكشع وو وع مدارسها ىال ىن ه اك  بت اجهاع علت ان يكون الكشع وفق ملكات 

 واسةةت اداً متعددة، ومع ذلك فإن ه اك نؤص  بير في االختبارات التي وتب ت التعددية في ملكاوها، لرا 

ة اللالي ىلت واويد الؤائهيا علت العهلية التربوية والهر ةةديا بأداة ىلت ما سةةبق ذ رل وسةةعت الدراسةة

، وما ثي فهو يهلةةل SAGES_2يهكا ان ولؤق األغراض التي سةةةةةةبق ذ رهةةا، اال وهي اختبةةار 

 ملاولة متواضعة لسد  يت ما ال ؤص لهرا ال وع ما األدوات في مجتهع ا. 

 أهمية الدراسة:

ن ما اههيةة اختبةار الكشةةةةةةع عا الهوهوبيا في الصةةةةةةفوف  يهكا ال  ر ىلت اههيةة البلة  اني قةا

وما يتهتع بت ما خصةةةائص وموارةةةفات ف ية رفيعة قلها وتوافر مجتهعة في  SAGES-2االبتدائية 

(، واالختبار يتهيا باروفاع Johnsen,2004,p. 11ادوات الؤياب األخرى الجهعية م ها والفردية  



 

 2017 (27  8، مجلة األ اديهية األمريكية العربية للعلوم والتك ولوجيا -أماراباك 136

 

 

ىضافة  (Impra & plak, 1998) ات ردقت وثباوت في سائر الصور الهعدلة التي ظهرت لت.مت ر

ىلت ان االختبار ياود بل ث درجات م فصةةلة وغييها بيارياوت الل ث االسةةتدالص واللغة/ الدراسةةات 

االجتهاعية والرياضةةةةةةيات/العلوم، مها يفسةةةةةة  الهجاص امام الههتهيا والؤائهيا علت عهلية الؤياب 

للصوص علت بروفي ت وبيا نؤاط وجوانا الؤوة والًعع في مصادر  ل طالا، حي  يتي التدخل ا

 ها  –ال عم للورةةةوص باليالا الهوهوا ىلت السةةةوية الهيلوبة إلظهار موهبتت.  ها وعاني الههلكة 

ما نؤص الهؤاييل الهسةةةةةةتخدمة للكشةةةةةةع عا الهوهوبيا. حي  ان -العديد ما بلدان الوطا العربي

ؤاييل التي وسةةةتخدم حالياً وعتهد علت قوائي الخصةةةائص السةةةلو ية واختبار الؤدرات الرر وضةةةعت اله

ية؛ ويهكا  بالكشةةةةةةع عا الهوهوبيا ألغراض بلل باحليا الههتهيا  ياب وهو غير متاع لل مر ا ق

ال  ر ألههيةةة البلةة  ايًةةةةةةةاً اني قةةاً ما اههيةةة الفئةةة التي يتوجةةت هةةا االختبةةار وهي فئةةة الي ا 

هوبيا الريا وؤع علت عاوؤهي مههة ويور الهجتهع ورقيت. واخيراً، فإنت لي يسبق ان ق ا االختبار الهو

 ( في الههلكة العربية السعودية. 1997بصوروت اللالية الصادرة عام  

 هدف الدراسة: 

للكشع عا الهوهوبيا  SAGES-2وهدف الدراسة بشكل رئيل ىلت ىعداد رورة سعودية الختبار 

ما رةةةة حيتت ل سةةةةتخدام في البيئة السةةةةعودية. وولؤيؤاً لهرا الهدف سةةةةتر ا العهل في هرل والتأ د 

الدراسةةة علت وؤصةةي الخصةةائص الؤياسةةية للصةةورة السةةعودية الهؤترحة واسةةتخرا  دالالت رةةدقها 

 وثباوها باعتهاد اساليا مت وعة في دراستهها، باستخدام وشكيلة واسعة ما عي ات البل  والهلكات. 

 ة الدراسة:أسئل

 SAGES-2ما درجة االوفار  التوافق( بيا الصةةةةةةورة العربية السةةةةةةعودية الهؤترحة الختبار  .1

 واألرل األج بي الرر اخرت م ت  ها يعبر ع ها معامل االروباط الهلسوا بي هها؟ 

ما معام ت االوسةةةةةةار الداخلي الهسةةةةةةتخرجة ما ادات عي ات مختلفة ما الي ا السةةةةةةعودييا  .2

 بون( في الهراحل العهرية التي وغييها عي ة الدراسة؟"  عاديون، موهو

 ؟" SAGES-2ما معام ت ثبات اإلعادة الختبار  .3

ما دالالت الصةةةةةةدر الت عمي التي يعييها االختبار باالسةةةةةةت اد ىلت اختبار رافا للهصةةةةةةفوفات  .4

 ؟CogAtالهتتابعة، واختبار 

 وبيا والهتفوقيا والعادييا؟" لكل ما الهوه SAGES-2ما دالالت الصدر التهييار الختبار  .5

ما دالالت الصةةةةدر الت بتر ل ختبار بداللة ملك التلصةةةةيل الدراسةةةةي  ها وعبر ع ت الهعدالت  .6

 ؟2016الترا هية لعي ات الي ا في نهاية العام الدراسي 

 حدود الدراسة:

سة وويبيؤها، وحساا نتائجها، ووفسيرها ضها حدود عم ية وتهلل  سية وي و فير الدرا باألعوام الدرا

ها بهكان ويبيق البل  الهتهلل  /2016 -2015 ياب، وحدود اخرى يروبل بعًةةةةةة يت الؤ الرر وي ف

بهلاف ة األحسةةةةات، ويروبل بعًةةةةها ااخر بالشةةةةروط الواقعية للعي ة، لرا يؤتصةةةةر البل  في وعهيي 

اعهةةار العي ةةة نتةةائجةةت علت جهيع الي ا الهوهوبيا في األحسةةةةةةةةات الةةريا لهي اعهةةار متوافؤةةة مع 

 األساسية.

 التعريف بمصطلحات الدراسة:

: قةةدرة فيريةةة او اسةةةةةةتعةةداد فيرر موروث في مجةةاص واحةةد او ا لر ما Giftednessالموهبةةة 

مجاالت االسةةةةتعداد العؤلية واإلبداعية واالجتهاعية واالنفعالية والف ية، وهي ا ةةةةبت بهادة خام ولتا  

 (.2002ت مدى لها  جروان،ىلت ا تشاف ورؤل حتت يهكا ان وبلد اقص
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وهي  ل ما يهتلك قدرات استل ائية او استعداد فيرر غير عادر في مجاص ما الموهوبون أكاديمياً: 

ية، وذلك بداللة ادائهي علت  ية واالجتهاعية والف  ية واالبداعية واالنفعال او ا لر ما الهجاالت العؤل

و االبداع والؤيادة وغيرها، بلي  يًةةةعهي األدات اختبار او ا لر ما اختبارات الر ات او االسةةةتعداد ا

انهي يهتلكون احتياجات وعليهية ملددة  Baskaوصةةةةةةفهي باسةةةةةةكا ، ( ما اقرانهي%5ضةةةةةةها اعلت  

ويلتةةةاجون غرب االنًةةةةةةةبةةةاط الةةةراوي، ولةةةديهي طرائق غير وؤليةةةديةةةة السةةةةةةةتخةةةدام التفكير 

Kirr,2009,p.8).) 

 : الدراسات السابقة

ىلت  ((Gillian, Carpenter and Christensen 1996هةةدفةةا دراسةةةةةةةة  ي ن وأخرون 

مع مؤيةةةاب وؤييي الهواهةةةا واإلبةةةداع  SAGES-2-k:3التلؤق ما الصةةةةةةةةةدر الهلكي الختبةةةار 

GATES ووي استخدام 60س ة  6-11طالباً وطالبة وتراوع اعهارهي ما  40، بلغت عي ة الدراسة ،

، GATESمؤياب وؤييي الهواها واإلبداع و SAGES-2-k:3هوبيا اختبار التؤييي الهسةةةةةةلي للهو

بؤدرات  GATESا ارت نتائج الدراسة ىلت وجود اروباط بيا قدرويا ما الؤدرات الخهسة لهؤياب 

 GATES, فؤد وجد اروباط داص ىحصةةةةةةائياً بيا الهؤياب الفرعي لهؤياب  SAGES-2-k:3اختبار 

, 0,32حي  بلد  SAGES-2-k:3عي الرياضةةةةةةيات الختبار وهو الؤدرة العؤلية مع االختبار الفر

بي ها لي يوجد ار اروباط مع اللغة  ها وجد اروباط داص ىحصةةةةائياً بيا  0.46بي ها بلد مع االسةةةةتدالص 

مع االختبار الفرعي االسةةةةةةتدالص الختبار  GATESالهؤياب الفرعي الههارات األ اديهية لهؤياب 

SAGES-2-k:3  بي ها لي يوجد ار اروباط مع اللغة،  ها اظهرت 0.53باط معامل االروحي  بلد ,

مع اختبار  GATESالدراسةةةةةةةة وجود ع قة ذات داللة ىحصةةةةةةةائية بيا الههارات األ اديهية في 

 GATESقةةةدرة   ً ما اختبةةةار واظهرت  0.38حيةةة  بلد SAGE الريةةةاضةةةةةةيةةةات في اختبةةةار

 في انتؤات الهوهوبيا.  SAGESو

دراسةةة الع قة االروباطية بيا اختبار التؤييي الهسةةلي  ىلت( Brace (1997 دراسةةة بارا هدفا 

SAGES-2(4:8)  طالباً وطالبة  76واختبار سةةةةةةتانفورد بي ت التلصةةةةةةيلي، بلغت عي ة الدراسةةةةةةة

اختبةةار  SAGES-2(4:8)% ىنةةاث(، ووي ويبيق اختبةةار 56% ذ ور , 54  9-12اعهةةارهي بيا 

SAT:9 ا ةةةةةةارت نتائج الدراسةةةةةةة ىلت وجود اروباط داص ىحصةةةةةةائياً بيا البيارية الكاملة الختبار ،

 (,0.47, ىذ بلد معامل االروباط   SAGES-2(4:8)واختبار  SAT:9سةةةتانفورد بي يت التلصةةةيلي 

يات الفرعي  تانفورد بي ت واختبار الرياضةةةةةة وبلد معامل االروباط بيا البيارية الكلية الختبار سةةةةةة

بي هةةا بلد معةةامةةل االروبةةاط بيا البيةةاريةةة الكةةاملةةة الختبةةار  SAGES-2(4:8) (0,57)ر الختبةةا

 .SAGES-2(4:8) (0,53)ستانفورد بي يت واالختبار الفرعي االستدالص الختبار 

فلص الع قةةةة االروبةةةاطيةةةة بيا درجةةةات  ىلت( (Urbina 1997هةةةدفةةةا دراسةةةةةةةةةة يوربةةةا ةةةا 

بلغت عي ة ، ((Wisc-IIIالطفاص ال سةةةخة اللاللة ومؤياب و سةةةلر لر ات ا SAGES-2(4:8)اختبار

س ة ما واليات الباما، جورجيا، مسيسيبي. ا ارت  9-14طالباً وراوحت اعهارهي بيا  36الدراسة 

ومؤياب و سةةةةةةلر لر ات  SAGES-2(4:8)الدراسةةةةةةة ىلت وجود اروباط داص احصةةةةةةائياً بيا اختبار 

, ىذ بلد معامل االروباط بيا الصةةةةةةورة الكاملة لو سةةةةةةلر واختبار Wisc-IIIاألطفاص ال سةةةةةةل اللاللة 

( بلد االروباط بيا و سةةةةةةلر واختبار اللغة في (SAGES-2(4:8) 0.71الرياضةةةةةةيات في اختبار 

 (.SAGES  0.89بي ها بلد االروباط بيا و سلر واختبار االستدالص في  SAGES (0.86)اختبار 

انتؤات الي ا الهوهوبيا في الهايا باسةةةةتخدام الهعايير ىلت  Pedro (2003)هدفا دراسةةةةة بيدرو 

التؤليةةديةةة  ارات الهعلهيا، الههةةارات الهعرفيةةة العلهيةةة، وعلي الوالةةديا، الهسةةةةةةتوى االقتصةةةةةةةةادر 

( طالباً وقد استياع 242، بلغت عي ة الدراسة  SAGES-2(4:8)واالجتهاعي( وباستخدام اختبار 
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طالباً ما العي ة الكلية  هوهوبيا علت الرغي ما افراد  21ان يلدد فؤل  SAGES-2(4:8)اختبار 

 ( حددوا  هوهوبيا ب اتاً علت الهعايير التؤليدية.242العي ة الكلية  
( للكشةةةةع عا اليلبة الهوهوبيا ما SAGES-2ىلت ويوير اختبار   (2005هدفا دراسةةةةة مراد )

( طالباً 1348لعي ة األرةةةةةةلية ما  ( سةةةةةة ة علت البيئة األردنية، ووكونت ا15-9الفئة العهرية ما  

ستخدام اختبار بيتا  678ذ ور،  670وطالبة   ، ومصفوفات رافا، 3-ىناث(، وللساا الصدر وي ا

و انت معام ت االروباط معهها جيدة، وبي ت ال تائج وجود فرور في األدات علت االختبار  كل بيا 

ييار ل ختبار، و شةةةةةةفت ال تائج وجود عي ة الي ا العادييا والهوهوبيا مها يت د الصةةةةةةةدر الته

 فرور بيا الفئات العهرية التي  هلتها الدراسة.

ىلت ولديد العوامل التي وتثر في درجة مشةةةةار ة الي ا  Woods (2005) هدفا دراسةةةةة وودز

هاعية  ية واالجت لديهوغراف يد الفروقات ا لدراسةةةةةةةة ولد ية، وولاوص ا الهوهوبيا في البرامج اإلثرائ

سية و العؤلية بيا الهشار يا الريا وي وص يفهي لفئتيا  مشار يا فاعليا ملابريا في البرامج، والدرا

ومشةةار يا ضةةعيفي التفاعل والهشةةار ة( وذلك خ ص مدة عم ية وهتد لسةة تيا، وبلد عدد افراد العي ة 

لؤياب قدرات الهشةةةةةةةار يا، وبي ت ال تائج ان الي ا  SAGES-2( طالباً؛ اسةةةةةةتخدم اختبار 71 

 انوا ما  SAGES-2شار يا الريا حصلوا علت درجات اعلت في اختبار الههارات اللغوية في اله

ا لر الي ا وفاع ً ومشةةةةار ة في البرامج اإلثرائية، وان الي ا الريا يهتلكون مهارات اسةةةةتدالص 

 متدنية.عالية  انت مشار تهي اقوى وا لر فعالية ما اقرانهي الريا  انت مهارات االستداللية 

سادب  (2007هدفا دراسة الطراد ) ىلت ويوير بيارية للكشع عا الهوهبة للي ا ما الصع ال

ولغاية الصةةةع التاسةةةع ما مرحلة التعليي األسةةةاسةةةي في األردن، وتوافر فيها دالالت رةةةدر وثبات 

دات اليلبة وفاعلية فؤرات مؤبولة في البيئة األردنية،  ها هدفت الدراسةةةةةةة ىلت ووفير معايير اولية أل

في الهجتهع األردني علت بيةةاريةةة االختبةةار للكشةةةةةةع عا الي ا الهوهوبيا في مرحلةةة التعليي 

طالا وطالبة ما ملاف ة الارقات، ووورةةةلت الدراسةةةة ىلت  800األسةةةاسةةةي، بلغت عي ة الدراسةةةة 

رةةةةةةدر بيارية الكشةةةةةةع عا الهوهوبيا بيريؤة رةةةةةةدر الهلتوى والصةةةةةةدر الت عمي مع مؤياب 

السلو ية والصدر التهييار حي   انت الفرور لصال  الصع األعلت، وحؤق االختبار الخصائص 

 وحؤق معايير عهرية ورفية.، معام ت ثبات باإلعادة ووجائة نصفية عالية

 SAGES-2ىلت وؤ يا اختبار التؤييي الهسلي للكشع عا الهوهوبيا  2008)هدفا دراسة حسين )

( طالباً وطالبة  ةةةةهلت 800البلريا، بلغت عي ة الدراسةةةةة   لت مير الهدارب الهتوسةةةةية في مهلكة

درجات الي ا في الرياضيات والعلوم واللغة ، وTONIالصفيا السابع واللاما، واستخدم اختبار 

وهيات بهسةةةةةةتويات مؤبولة ما  SAGES-2العربية، بي ت نتائج الدراسةةةةةةةة ان مع ي ب ود اختبار 

ت االختبار ادلة  افية عا رةةةةةةدر االختبار، اظهرت معام ت الصةةةةةةعوبة والتهييا، اظهرت درجا

 درجات االختبار الفرعية مستويات عالية ما االوسار الداخلي.

( ودراسةةةةة طراد 2008ي حظ ما الدراسةةةةات السةةةةابؤة ان الدراسةةةةات العربية  دراسةةةةة اللسةةةةيا   

ولي وكا  علت بيئاوها، SAGES-2( قد اسةةتهدفت ىلت وعيير اختبار 2005( ودراسةةة عودة  2007 

ه اك ار دراسةةةة لتؤ يا االختبار علت البيئة السةةةعودية، وي حظ ايًةةةاً ان غالبية الدراسةةةات العربية 

واألج بية ر ات علت فئة الهوهوبيا التي رهي االختبار لها ار ً، في حيا ر ات الدراسة اللالية 

دالالت الصةةةدر بي هي، علت ث ث فئات وهي فئة الهوهوبيا والعادييا والهتفوقيا السةةةتخرا  بعض 

( فؤد سةةعت دراسةةة الع قة بيا اختبار التؤييي (Brace, 1997بال سةةبة للدراسةةات األج بية  دراسةةة 

 ,Urbinaواختبار ستانفورد بي ت التلصيلي؛ في حيا ر ات دراسة  SAGES-2(4:8)الهسلي 

(؛ (Wisc- IIIة ( ىلت فلص ع قة االختبار بهؤياب و سةةةةةلر لر ات االطفاص ال سةةةةةخة اللالل(1997

( ىلت التلؤق ما (Gillian, Carpenter and Christersen, 1996وبالهؤابل ر ات دراسةةةةةةة 

عا طريق دراسةةةةتت مع مؤياب وؤييي الهواها واإلبداع  SAGES-2-k:3الصةةةةدر الهلكي الختبار 
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GATES والدراسةةة اللالية اسةةتخدمت اختبارات مت وعة لؤياب رةةدر اختبار ،SAGES-2  وهي

 ، واختبار رافا للهصفوفات الهتتابعة ىضافة ىلت الدرجات التلصيلية.CogAtاختبار 

  :منهج الدراسة

 اقتًت ولؤيق اهداف الدراسة واإلجابة عا األسئلة اوباع اله هج الورفي التلليلي.
  عينة الدراسة:

اسةةةةةتخدمت عي ات لتلؤيق األهداف الهرسةةةةةومة للدراسةةةةةة واإلجابة عا األسةةةةةئلة التي ويرحها، فؤد 

طالا بيا موهوبيا وعادييا وي سةةةةةةلبهي ما مدارب األحسةةةةةةات  /1414مت وعة ما الي ا بلغت /

يل الي ا بكل مرحلة وفي ضةةةةةةوت متغير الج ل، وي هر  ها وهل ية روعي في ؤة العي ة اليبؤ بيري

 ووعع افراد العي ات. 1جدوص.
 ووعع افراد عي ات الدراسة 1جدوص. 

 المجموع  اال اث الذكور المرحلة الدراسةالغرض من  العينات

1 

التلؤق ما وعادص الصورويا األج بية 

والسعودية طبق الهؤياب علت ط ا 

ما مدارب ندى واألنجاص  مدارب 

 انترنا يوناص(

 14 6 8 الخامل االبتدائي

 13 6 7 السادب االبتدائي

 24 12 12 اوص متوسل

 32 15 17 ثاني متوسل
 

 الت عميالصدر 

 30 15 15 الخامل االبتدائي

2 

 

 

 33 18 15 السادب االبتدائي

 63 32 31 اوص متوسل

 67 34 33 ثاني متوسل
 18 10 8 الخامل االبتدائي  

3 

 

 

 

 

 

 الصدر التهييار

 

 

 

 

 

السادب االبتدائي/ 

 موهوبون
7 7 14 

 -السادب االبتدائي 

 عاديون/متفوقون م ارفة
15 16 31 

 30 15 15 اوص متوسل / موهوبون

اوص متوسل/ عاديون/ 

 متفوقون م ارفة
16 17 33 

 29 14 15 ثاني متوسل/ موهوبون

ثاني متوسل/ عاديون 

 متفوقون م ارفة/
16 20 36 

 

 الصدر العاملي

 30 15 15 الخامل االبتدائي

4 

 

 

 33 18 15 السادب االبتدائي

 63 32 31 اوص متوسل

 67 34 33 ثاني متوسل
 

 الصدر الت بتر

 30 15 15 الخامل االبتدائي

5 

 

 

 33 18 15 السادب االبتدائي

 63 32 31 اوص متوسل

 67 34 33 ثاني متوسل
 

 33 15 18 الخامل االبتدائي ثبات اإلعادة

 25 15 10 السادب االبتدائي 6
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 56 29 27 اوص متوسل

 61 31 30 ثاني متوسل
 32 17 15 الخامل االبتدائي  

7 

 

 

 االوسار الداخلي

 

 

 31 16 15 السادب االبتدائي

 63 32 31 اوص متوسل

 67 34 33 ثاني متوسل
 30 15 15 الخامل االبتدائي  

8 

 

 

 الفا  رونبا 

 

 

 33 18 15 السادب االبتدائي

 63 32 31 اوص متوسل

 67 34 33 ثاني متوسل

 1414 723 691   الهجهوع
 

 أدوات الدراسة: 

ية   ؤدرات الهعرف بار ال تابعة CogAtوي اسةةةةةةتخدام  ل ما اخت بار رافا للهصةةةةةةفوفات الهت ( واخت

، للتهكا ما االسةةتخدام SAGES-2 هلكات الحتسةةاا الصةةدر الت عمي ألداة الدراسةةة األسةةاسةةية 

الت عمي، وفيها يلي عرض  الفعاص لها وي التلؤق ما ردقها وثباوها لتكون راللة للساا الصدر

 لتلك األدوات:

طة ية والمتوسةةةةةة تدائ بار الكشةةةةةةف عن الموهوبين في المرحلة االب  Screeningاألداة األولى: اخت
(SAGES-2) Assessment for gifted elementary and middle school students 

 وهي أداة الدراسة األساسية:

قام  ل ما العالهان جونسةةةةةةون و ورن ة(: بالنسةةةةةةخة األصةةةةةةلية )األمريكيSAGES-2وصةةةةةةف  -

 Johnsen& Corn بب ات اختبار ) SAGES-2 الهعروف علت نيار واسةةع في امريكا للكشةةع )

عا الهوهوبيا والهتهيايا في الهرحلة االبتدائية والهتوسةةةةية بهدف وؤديي خدمات الرعاية وىللاقهي 

( واختبار SAGESة وميورة عا اختبار بالبرامج األ اديهية اله اسةةةبة لهي؛ واالختبار نسةةةخة معدل

 SAGES-P  )(Moor,1993  عاميا بار ما جائيا هها: ا( 1992-1987، بيا ال ( وكون االخت

(، ا( الجات SAGES-2: K-3الجات الخاص بالهوهوبيا ما الروضةةةةةة ولغاية الصةةةةةع اللال   

تور ث ثة ( يلSAGES-2: 4-8الخاص بالهوهوبيا ما الصةةةةةةع الرابع ولغاية الصةةةةةةع اللاما 

اختبارات فرعية يؤيل اث ان م ها االنجاع في الرياضةةةيات / العلوم، واللغة / الدراسةةةات االجتهاعية، 

س ة، وألنت مصهي  14-5ما  في حيا يؤيل اللال  االستدالص غير اللف ي، االختبار م اسا لمطفاص

عا العادييا. واالختبار  للهوهوبيا ووي ويوير فؤراوت للهوهوبيا فإن لت سةةةؤع  اف يهيا الهوهوبيا

( 9-5م اسةةةةا بشةةةةكل ويورر مع الي ا الصةةةةغار حي  ان الب ود الخارةةةةة بالصةةةةغار ما عهر  

تالي فإن الؤدرة علت الؤراتة ال وتثر علت مخرجاوهي،  سةةةةةة وات وؤرا للي ا بصةةةةةةوت مروفع وبال

 .Johnsen,2004,p  باإلضافة ان األطفاص يهك هي وعليي ىجاباوهي علت  تيا األسئلة بشكل مبا ر

33.) 

 مكو ات االختبار: -

وهو اختبار يؤيل الر ات والؤدرة علت حل الهشةةةةةك ت والؤدرة علت اختبار المنطق االسةةةةةتداللي:  -

الع قات بيا الصور واأل كاص وا تؤار ع قات جديدة ووعلي مهام  ىدراكوعلي الهعلومات ما خ ص 

بالهعلومات اله هجية التي يتي وعلهها  ؤافة ىلت حدط  بير، وال يروبل  بار متلرر ما الل جديدة، االخت

 ( ب داً ما نوع االختيار ما متعدد.35بالهدرسة، يتألع االختبار ما  

ب ودل وفق معايير العالهية في الرياضةةةيات والعلوم، ووفق  وي اختيار اختبار الرياضةةةيات والعلو : -

األدبيات الهختصةةة، ويؤيل قدرة اليالا علت التر ر والفهي واالسةةتيعاا وويبيق األفكار والؤوانيا، 
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( ب داً ما 30ويؤيل ولصةةةةةةيل الي ا ومعلوماوهي في الهدرسةةةةةةة وخارجها، ويتكون االختبار ما  

 نوع االختيار ما متعدد.

يؤيل قةةدرة اليةةالةةا علت التةةر ر والفهي بةةار المهةةارات اللغويةةة والةةدراسةةةةةةةةات اال تمةةاعيةةة: اخت -

ييبق االختبار فردياً/جهعياً ويسةةتغرر  ل . ب د 30واالسةةتيعاا وويبيق األفكار الرئيسةةية يتكون ما 

 ( دقيؤة. 50-30اختبار فرعي  

ى ل ختبار اث ات ب اتل، ووي وي وأسةةةيل رةةةدر الهلتوصةةةدث وتبات االختبار بالمجتمال االمريكي:  -

اللصةةوص علت مت ةةرات الصةةدر الت عمي ما خ ص احتسةةاا معام ت االروباط بيا الدرجة الكلية 

(، حي  بلغت WISC-IIIل ختبار والدرجة الكلية الختبار و سةةةةةلر لر ات األطفاص ال سةةةةةخة اللاللة 

حي  وراوحت معام ت الفا بيا (؛ وحسةةةا اللبات بيريؤة االوسةةةار الداخلي 0.89معامل االروباط  

(، ووي حسةةةةةةةاا ثبةةات اإلعةةادة حيةة  وراوحةةت قيي معةةام ت االروبةةاط بيا التيبيؤيا 0.85-0.94 

( 1567(، ا ةةةتؤت معايير عهرية ألدات  ل ما الهوهوبيا والعادييا علت عي ة بلغت  0.88-0.93 

بة وراوحت اعهارهي بيا   باً وطال ي 16( سةةةةةة ة في 12-7طال عامي  والية امريك -1985ة بيا 

( وهتالت وي ور ةةةةيلهي  هوهوبيا في 1595(، واختيرت عي ة مواعية ما الهوهوبيا بلغت  1986

 (.Johnsen & corn, 2001والية امريكية   21مدارسهي في 

 

 تطوير اختبار الكشف عن الموهوبين:

 SAGES-2 )Screening Assessment for giftedا ةةةةةةتهلت عهلية ىعداد وويوير اختبار 

Elementary and Middle School Student  اختبةةار الكشةةةةةةع عا الي ا الهوهوبيا في

 الهرحلتيا االبتدائية والهتوسية عدة خيوات نعرضها وباعاً:

وعديل الب ود التي ولهل طابع وثؤافة امريكا لت اسا  ىلت ووهدفأوالً: الدراسة االستط عية األولى: 

 ود االختبارات الفرعية وفق معام ت الصةةةةةةعوبة؛ وعديل الاما البيئة السةةةةةةعودية؛ ىعادة ورويا ب

شأ اث ات  الهلدد لكل اختبار فرعي والهورت بت في وعليهات االختبار؛ وؤصي الصعوبات التي قد و 

 التيبيق حتت يتي و فيها.

 وللوروص ىلت هرل األهداف اوبعت اإلجراتات التالية:

مختصةةةةيا باللغة العربية، وذلك للتأ د ما سةةةة مة ورجهت الب ود للغة العربية وعرضةةةةت علت  -1

 اللغة وبساطة التعبير لت اسا الت مير الريا وًههي عي ة الدراسة.

بلد عددهي -عرضةةةةةةت الب ود علت مجهوعة ما الهعلهيا والهعلهات في الهدارب الهتوسةةةةةةية  -2

ارة في مادة ( للتأ د ما ان الههام التي ييلا ما الي ا حلها وها ي اله ها  الدراسي خ22 

 الرياضيات. 

حكهت الب ود ما قبل عدد ما االختصةةةارةةةييا مها وتوافر فيهي  ةةةروط ىوؤان اللغة اإلنجلياية  -3

 للتأ د ما س مة الترجهة ومعرفة فيها ىذا  انت التعدي ت في الب ود م اسبة للبيئة السعودية.

  طالباً. 150لية بلغت طبق االختبار بصوروت الهعدلة بعد الترجهة علت عي ة استي عية او -4

وعديل الب ود وفق  رات الهلكهيا والعي ة االسةةةةةةتي عية؛ وي وعديل الب ود التي ال و اسةةةةةةا البيئة  -5

السةةةةعودية وولهل طابعاً وثؤافةً امريكية،  أجاات العهلة ووحدات الؤياب..... ىلل ؛ وبعد ذلك وي 

بية الهترجهة والصةةةةةةورة عرض الب ود الهترجهة علت مجهوعة ما الهلكهيا بصةةةةةةوروها العر

ياغة، واسةةةةةةفر التلكيي عا مجهوعة ما  بة التعدي ت والصةةةةةة األمريكية لهعرفة مدى م اسةةةةةة
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( في اختبار الرياضةةيات والعلوم، 24، 6،7،12اله ح ات وتعلق بصةةياغة الب ود  ها في الب د  

 ( في اختبار اللغة/ الدراسات االجتهاعية. 19، 4،15والب د  

 

 معام ت الصعوبة لكل اختبار فرعي وإعادة ترتيب البنود وفقاً لها:احتساب  – 2

 وورويا الب ود وفؤاً لها SAGES-2يبيا معام ت الصعوبة في  2جدوص.

 اختبار الرياضيات /العلو  البنود
اختبار اللغة / الدراسات 

 اال تماعية
 اختبار االستدالل

الترويا 

 األرلي

معام ت 

 الصعوبة

الترويا 

 الجديد

معامل 

 الصعوبة

الترويا 

 الجديد

معامل 

 الصعوبة

الترويا 

 الجديد

1 0.09 2 0.14 1 0.08 1 

2 0.11 3 0.22 2 0.11 2 

3 0.34 8 0.66 11 0.22 4 

4 0.08 1 0.54 8 0.18 3 

5 0.22 5 0.42 6 0.32 7 

6 0.45 10 0.38 5 0.27 5 

7 0.61 14 0.68 12 0.40 8 

8 0.36 9 0.85 23 0.86 28 

9 0.21 4 0.76 17 0.68 16 

10 0.62 15 0.29 3 0.55 12 

11 0.6 13 0.36 4 0.49 10 

12 0.77 19 0.61 9 0.31 6 

13 0.901 25 0.69 16 0.66 15 

14 0.751 18 0.79 19 0.89 31 

15 0.89 24 0.74 14 0.47 9 

16 0.80 22 0.49 7 0.51 11 

17 0.55 12 0.87 24 0.77 18 

18 0.46 11 0.69 13 0.63 14 

19 0.74 17 0.63 10 0.60 13 

20 0.33 7 0.82 21 0.76 18 

21 0.71 16 0.88 23 0.77 19 

22 0.79 21 0.91 25 0.78 21 

23 0.78 20 0.96 27 0.79 22 

24 0.92 26 0.85 20 0.69 17 

25 0.96 27 0.78 18 0.80 23 

26 0.84 23 0.84 19 0.88 30 

27 0.29 6 0.93 26 0.85 26 

28 0.98 28 0.97 28 0.87 29 

29 0.97 29 0.98 29 0.82 24 

30 0.99 30 0.99 30 0.77 20 

- - - - 31 0.91 32 

- - - - 32 0.84 25 

- - - - 33 0.95 33 

- - - - 34 0.98 35 

- - - - 35 0.97 34 
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؛ 0.58( بهتوسةةل قدرل 0.99-0.09 وراوحت معام ت الصةةعوبة الختبار الرياضةةيات/ العلوم بيا 

؛ في 0.62( بهتوسل قدرل 0.99-0.14ووراوحت معام ت الصعوبة الختبار اللغة /الدراسات بيا  

( بهتوسةةةةل قدرل 0.97-0.08حيا وراوحت معام ت الصةةةةعوبة الختبار االسةةةةتدالص اله يؤي بيا  

0.65. 

ووي  Cognitive abilities tests (CogAt-5:)األداة الثةةةا يةةةة: اختبةةةار القةةةدرات المعرفيةةةة 

، االختبار وضةةعت  ل SAGES-2اسةةتخدام األداة للتلؤق ما الصةةدر الت عمي  الهلكي( الختبار 

-1993، بيا عةةامي  E. Hagen، وىلياابيةة  هةةاجا R. Thorndikeما روبرت ثورنةةدايةةك 

+ عةام الهوافؤةة للهراحةل الةدراسةةةةةةيةة الههتةدة ما ريةاض 18-5(؛ وغيي العهر الام ي ما 1997

األطفاص حتت الصةةةةةةع اللاني عشةةةةةةر، يتكون ما ث ث بياريات وغيي الهجاالت الهعرفية اللف ية 

تلدة األمريكية بكفاتة الختيار الهوهوبيا في الواليات اله CogAtوالكهية وغير اللف ية،، ويستخدم 

(؛ و ان ال بد بداية التلؤق ما رةةةةدر هرل األداة وثباوها علت البيئة السةةةةعودية لتكون 2007 عبود، 

 ملكاً م اسباً للساا الصدر الهلكي، وذلك وفق الخيوات التالية:

قامت الباحلة بتؤ يا االختبار علت البيئة السةةعودية على البيئة السةةعودية:  CogAtصةةدث وتبات  -

عديل الب ود التي ال و اسةةةةةا البيئة السةةةةةعودية ملل اجاات العهلة، وطبؤتت علت عي ة اسةةةةةتي عية وبت

( طالباً ما مراحل دراسةةية مختلفة للتأ د ما وضةةوع التعدي ت والتعليهات وم اسةةبة 20وتكون ما  

وذلك ذاوها،  SAGES-2الب ود للبيئة السةةعودية، ثي قامت بلسةةاا رةةدر االختبار وثباوت علت عي ة 

 وفق الخيوات التالية:

يعتبر التلليل العاملي  تؤ ية ىحصةةةائية رياضةةةية احد طرائق الصةةةدث البنيوا )العاملي(:  -

  3دراسة الصدر الب يور، ووي حساا الصدر العاملي ل ختبار  ها يبي ت جدوص.

 CogAtي هر نتائج التلليل العاملي للبياريات الل ث واالختبارات الفرعية الختبار  3جدوص.

 C D E F العامل العا 

 االختبارات اللفظية

 69 69 71 72 التص يع اللف ي

 72 72 73 73 ىوهام الجهل

 81 80 81 79 الهواعنات اللف ية

 االختبارات الكمية

 82 81 80 78 الع قات الكهية

 78 79 79 77 س سل األعداد

 69 73 76 73 ب ات الهعادالت

 االختبارات غير اللفظية

 73 71 72 72 التص يع الشكلي

 78 79 78 78 الهواعنات الشكلية

 70 69 69 66 ولليل األ كاص

  

ما الجةةدوص الةةرر ي هر نتةةائج التلليةةل العةةاملي الةةرر يعرض الؤيي الهتوسةةةةةةيةةة للبيةةاريةةة متعةةددة 

وبيا ان جهيع االختبارات الفرعية اظهرت وشبعات مرضية علت العامل العام  C- Fالهستويات ما 

 (g واسفرت ال تائج بشكلط عام عا 77وبهتوسل قدرل  82 - 66، حي  وراوحت قيي التشبعات بيا .

، ىضافة ىلت وشبع االختبارات التي وًهها البياريتان اللف ية g)شبع العوامل جهيعاً بالعامل العام  و

وغير اللف ية بالعوامل اليائفية لها، في حيا  ان ه اك ضةةةةعع في وشةةةةبع العامل الكهي. ويهكا ان 
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مع ال  رية نسةةتخلص ما ال تائج السةةابؤة ان االختبار بشةةكلط عام يتصةةع بصةةدر ب يور، وهرا يتفق 

التي اسةةت د ىليها متلفا االختبار في ب ائت، وبأنت يؤيل قدرات لف ية و هية ووصةةورية فراغية ىضةةافة 

 .gىلت قياب العامل العام 

 4بيريؤة الفا  ها يبيا جدوص. CogAtوي حساا ثبات الثبات بطريقة ألفا كرو باخ:  -

 :SEMيبيا نتائج حساا اللبات بيريؤة الفا، ىضافة ىلت الخيأ الهعيارر  4جدوص.

 الفا SEM االنلراف الهعيارر الهتوسل عدد الب ود مستوى االختبار الصع

خامل 

 ابتدائي

 0.938 3.2 12.95 41.4 65 لف ي

 0.929 3.2 11.87 36.4 60  هي

 0.952 3.3 14.97 39.2 65 غير لف ي

سادب 

 ابتدائي

 0.934 3.3 12.94 40.9 65 لف ي

 0.917 3.3 11.20 34.3 60  هي

 0.950 3.4 15.59 36.7 65 غير لف ي

اوص 

 متوسل

 0.934 3.3 12.33 41.2 65 لف ي

 0.917 3.3 11.44 33.3 60  هي

 0.950 3.4 15.12 37.6 65 غير لف ي

ثاني 

 متوسل

 0.901 3.2 12.75 44.4 65 لف ي

 0.979 3.2 11.33 38.4 60  هي

 0.962 3.4 14.75 39.8 65 غير لف ي

 

ي حظ ما الجدوص السابق ان معام ت اللبات بيريؤة الفا اظهرت اروفاعاً واضلاً، ووراوحت بيا 

مما سبق . CogAt( مها يدص علت اللبات الداخلي ل ختبارات الفرعية الهكونة لـ 0.95-0.91 

يتمتال بمواصفات سيكومترية عالية تؤهله ل ستخدا  كمحك لحساب  CogAt ستنتج أن اختبار 

 .SAGES-2صدث اختبار

عة لرافن تاب فات المت بار المصةةةةةةفو ثة: اخت ثال  Raven’s Advanced Progressiveاألداة ال

Matrices: 

اُعد اختبار الهصةةةةةةفوفات الهتتابعة الهتؤدم في برييانيا لؤياب الؤدرة العؤلية العامة لمفراد ما عهر 

ب داً؛ وقد  12مجهوعات،  ل مجهوعة وتًةةةةةةها  5( عاماً فها فور، ويتألع هرا االختبار ما 11 

ام ً عاماً ( ان اختبار رافا بؤيل ع2001ا دت الدراسةةةةةةةات العاملية التي اجراها  ل ما ال فيعي  

( ما وبايا األدات علت االختبار وهو ما يتفق مع االفتراض األسةةةةةةاسةةةةةةي %76.1احادياً ويفسةةةةةةر  

ل ختبار ما انت يؤيل العامل العام لسةةبيرمان؛ ووي حسةةاا الصةةدر الت عمي ل ختبار في العديد ما 

العؤلية األخرى،  الدراسةةةةةةات والتي اوجدت معام ت االروباط بيا اختبار رافا واختبارات الؤدرات

(، ووي 0.78وي ىيجاد معامل االروباط بيا اختبار الهصفوفات الهتتابعة الؤياسي والهتؤدم بلغت قيهتت  

ىيجاد معامل اروباط االختبار مع اختبار و سةةةةةةلر لر ات البالغيا، حي  بلغت قيهة معامل اروباط 

(، ومع االختبار  كل 0.69العهلي  (، ومع الؤسةةي 0.61االختبار مع الؤسةةي اللف ي الختبار و سةةلر  

(،  ها وي حسةةةةةاا معام ت االروباط مع  ل ما اختبار اوويل لي ون، واختبار بيتا الهراجع، 0.74 

( علت التوالي، 0.61، 0.61، 0.61، 0.75(، واختبةةار مي سةةةةةةووةةا والتي بلغةةت  D48واختبةةار  

ختبارات الر ات العام األخرى بدرجة وال تائج السةةةةةةابؤة وت د اروباط اختبار الهصةةةةةةفوفات الهتؤدم با

معؤولة وودص علت الصةةةةةةةدر الت عمي ل ختبار. حاع االختبار علت قدر جيد ما اللبات م ها ثبات 

(؛ وثبةةةات معةةةامةةةل  ودر 0.92، 0.77ىعةةةادة التيبيق: وقةةةد وراوحةةةت معةةةام ت اللبةةةات بيا  
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مها يت د وجانل فؤرات  (0.89، 081( وقد وراوحت معام ت االوسار بيا  Kr20  ريتشاردسون

 (132، ص 2001االختبار مها يدص علت وهتع االختبار بدرجة عالية ما اللبات  ال فيعي، 

 النتائج ومناقشتها

السةةةةةةؤال األول: وينصر ما در ة االتفاث )التوافق( بين الصةةةةةةورة العربية السةةةةةةعودية المقترحة 

عنها معامل االرتباط المحسةةةةوب  واألصةةةةل األ نبي الذا أخذت منه كما يعبر SAGES-2الختبار 

لإلجابة عا السةةةةتاص عهدت الباحلة ىلت دراسةةةةة ما يعرف بـةةةةةةةةةة " وعادص ب ود االختبار عبر بينهما؟ 

" والتي وهدف عادة "Cross – Culture equivalence of test itemsاللؤافات او اللًارات "

وهدف ىلت ووفير الدليل حوص  ىلت التأ د ما رةةةةةةلة الترجهة الهؤترحة ل ختبار ومصةةةةةةداقيتها،  ها

رةة حية االختبار ل سةةتعهاص في البلوث الهؤارنة، لرا وي حسةةاا االروباط بيا الصةةورة الهعربة مع 

األرةةةةل االج بي الرر ا ةةةةتؤت م ت، بعد ان طبؤت الصةةةةورويا  الهعربة واألرةةةةلية( علت عي ة ما 

، وبلي  bilingualمادوجو اللغة الي ا الريا يتؤ ون العربية واالنكلياية ويهكا ورةةةةةةفهي بأنهي 

طالباً وطالباً   ها يبي هي  83يأخر  ل م هي الصةةةةورويا وباعاً، ووألفت العي ة الخارةةةةة بهرل الدراسةةةةة 

لدراسةةةةةةةة ويبيا جدوص.1جدوص.  ها عي ة ا باط بيا  5( ما الصةةةةةةفوف التي  ةةةةةةهلت معام ت االرو

 الصورويا:
 SAGES-2عربة واألرلية الختبار يبيا معام ت التوافق بيا الصورويا اله 5جدوص.

 اال اث الذكور المرحلة

 المجموع

)ذكور 

 وإ اث(

 ر= اختبار

الرياضيات 

 العلو /

ر= اختبار اللغة 

الدراسات /

 اال تماعية

ر= 

اختبار 

 االستدالل

ر= 

الدر ة 

 الكلية

 0.91 0.89 0.88 0.81 30 16 14 الخامل االبتدائي

 0.89 0.90 0.91 0.88 27 12 15 السادب االبتدائي

 0.88 0.87 0.96 0.81 24 12 12 اوص متوسل

 0.90 0.92 0.89 0.89 32 15 17 ثاني متوسل

 

( 0.96-0.81ي حظ ما الجدوص السةةةابق ان جهيع معام ت االروباط  انت مروفعة ووراوحت بيا  

 .SAGES-2مها يوفر دلي ً هاماً حوص وعادص الصورويا السعودية واألرلية الختبار 

السؤال الثا ي والذا ينصر ما معام ت االتساث الداخلي المستخر ة من أداء عينات مختلفة من 

الط ب السعوديين )عاديون، موهوبون، متفوقون( في المراحل العمرية التي تغطيها عينة 

لإلجابة عا هرا الستاص وي حساا معام ت االوسار  الفا  رونبا ( لكل اختبار فرعي الدراسة؟ر 

 :6دى العي ات الل ث في الدراسة  الهوهوبون، العاديون، الهتفوقون(  ها يبي ها جدوص.ل
 لدى عي ات الدراسة SAGES-2يبيا معام ت االوسار للدرجات الكلية ل ختبارات الفرعية الهكونة لـ  6جدوص.

SAGES-2 العمر 

 الهتوسل 14 13 12 11 االختبار الفرعي المجموعة

 94 96 94 94 92 الرياضيات /العلوم العاديون

 92 91 93 93 94 اللغة الف ون/الدراسات االجتهاعية

 90 87 88 89 93 االستدالص

 88 88 85 87 92 الرياضيات /العلوم الموهوبون

 87 87 86 85 90 اللغة الف ون/الدراسات االجتهاعية

 91 93 91 92 91 االستدالص

 87 91 85 81 90 العلوم/الرياضيات  المتفوقون

 89 96 84 86 91 اللغة الف ون/الدراسات االجتهاعية

 90 93 87 88 93 االستدالص
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وي حظ ان معام ت االوسةةةةةةةار للدرجات الكلية ل ختبارات الفرعية  انت مروفعة ووراوحت بيا 

 بتجانل داخلي.(، مها يدص علت ان االختبارات الفرعية للهجهوعات الل ثة وتهتع 96 -81 

ووي حسةةةاا االوسةةةار الداخلي للب ود الهكونة لكل اختبار فرعي عا طريق حسةةةاا معامل ورابل  ل 

ما الب ود التي يتًةةةه ها مع الدرجة الكلية التي يعييها  ل اختبار فرعي  بعد اسةةةتبعاد هرا الب د ما 

لهوهوبيا  ها يبي ها اسةةةةةةت اداً لعي ات  ل ما ا Item remainder correlation  الدرجة الكلية

 7جدوص.

 يبيا معام ت اروباط الب د بالدرجة الكلية لدى  ل ما الهوهوبيا والعادييا 7جدوص.

 اختبار الرياضيات /العلو  البنود
اختبار اللغة / الدراسات 

 اال تماعية
 اختبار االستدالل

 عي ة الهوهوبيا عي ة العادييا عي ة الهوهوبيا 
عي ة 

 العادييا

عي ة 

 الهوهوبيا

عي ة 

 العادييا

1 0.36** 0.33** 0.44** 0.32** 0.45** 0.46** 

2 0.55** 0.45** 0.29* 0.33** 0.81** 0.36** 

3 0.34** 0.27* 0.66** 0.23* 0.75** 0.69** 

4 0.58** 0.41** 0.51** 0.29* 0.88** 0.28* 

5 0.46** 0.39** 0.48** 0.36** 0.78** 0.45** 

6 0.45** 0.37** 0.39** 0.45** 0.72** 0.69** 

7 0.61** 0.55** 0.64** 0.61** 0.49** 0.48** 

8 0.36** 0.32** 0.81** 0.66** 0.86** 0.74** 

9 0.51* 0.58** 0.66** 0.68** 0.68** 0.64** 

10 0.62** 0.46** 0.33** 0.39** 0.58** 0.56** 

11 0.60** 0.36** 0.54** 0.44** 0.47** 0.39** 

12 0.77** 0.68** 0.66** 0.63** 0.37** 0.65** 

13 0.78** 0.66** 0.67** 0.37** 0.69** 0.55** 

14 0.75** 0.63** 0.79** 0.39** 0.78** 0.39** 

15 0.83** 0.71** 0.74** 0.49** 0.64** 0.65** 

16 0.81** 0.77** 0.49** 0.78** 0.58** 0.64** 

17 0.58** 0.42** 0.51** 0.46** 0.78** 0.46** 

18 0.49** 0.36** 0.55** 0.32** 0.69** 0.65** 

19 0.71** 0.66** 0.53** 0.63** 0.67** 0.29* 

20 0.45** 0.61** 0.39** 0.22* 0.78** 0.65** 

21 0.71** 0.63** 0.69** 0.39** 0.79** 0.74** 

22 0.78** 0.69** 0.74** 0.61** 0.79** 0.68** 

23 0.77** 0.69** 0.55** 0.56** 0.88** 0.69** 

24 0.87** 0.81** 0.59** 0.74** 0.75** 0.63** 

25 0.58** 0.55** 0.71** 0.69** 0.78** 0.64** 

26 0.80** 0.36** 0.48** 0.44** 0.91** 0.56** 

27 0.36** 0.46** 0.53** 0.69** 0.89** 0.67** 

28 0.57** 0.55** 0.57** 0.61** 0.78** 0.39** 

29 0.77** 0.63** 0.77** 0.63** 0.88** 0.45** 

30 0.59** 0.36** 0.69** 0.38** 0.69** 0.58** 

31 - - - 0.49** 0.99** 0.69** 

32 - - - 0.65** 0.89** 0.38** 

33 - - - 0.39** 0.89** 0.45** 
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34 - - - 0.34** 0.91** 0.65** 

35 - - - 0.62** 0.92** 0.72** 
  

حسةةةبت معام ت االروباط بيا  ل ب د في  ل اختبار فرعي والدرجة الكلية الهكونة لت وقد وراوحت 

-0.33( لعي ة الهوهوبيا،  0.87-0.34معام ت االروباط بال سبة الختبار الرياضيات/العلوم بيا  

( 0.81-0.28الدراسةةةةةةةات  /( لعي ة الهوهوبيا؛ ووراوحت معام ت االروباط الختبار اللغة 0.81

( لعي ة العادييا؛ في حيا بلغت معام ت االروباط بال سةةةةةةبة الختبار 0.78-0.29لعي ة الهوهوبيا،  

 ( لعي ة العادييا.0.74-0.28( لعي ة الهوهوبيا،  0.89-0.37االستدالص اله يؤي  

 

د ويلبت اإلجابة وق ؟رSAGES-2السةةؤال الثالو وينص على رما معام ت تبات ااعادة الختبار 

بيريؤة اإلعادة، ووعرف بهدى  SAGEعا هرا الستاص التلؤق ما ثبات الصورة السعودية الختبار 

نتائج ثبات  8اسةةةةةةتؤرار الدرجات عبر الاما، و انت الهدة بيا التيبيؤيا اسةةةةةةبوعيا ويبيا الجدوص.

 اإلعادة:

 SAGESيبيا معام ت االروباط بيا التيبيق االوص واللاني لـ  8.جدوص
SAGES-2 التطبيق الثا ي التطبيق األول  

 ر االنلراف الهعيارر الهتوسل االنلراف الهعيارر الهتوسل االختبار الفرعي

 0.97 11 122 10 123 الرياضيات /العلو 

 0.97 9 125 9 123 اللغة الفنون/الدراسات اال تماعية

 0.95 6 127 6 127 االستدالل

 

وي حظ ما الجةةةدوص ان معةةةام ت االروبةةةاط بيا درجةةةات الي ا في التيبيق األوص واللةةةاني 

  انت مروفعة، مها دص علت استؤرار درجات االختبار عبر الاما. SAGES-2الختبار

 السةةةةةةؤال الرابال ما دالالت الصةةةةةةةدث الت زمي التي يعطيها االختبار باالسةةةةةةتناد إلى اختبار رافن

ولإلجابة عا هرا السةةتاص وي حسةةاا معامل االروباط بيا ؟ CogAtللمصةةفوفات المتتابعة، واختبار 

( ب داً 60ادات الي ا في عي ة الدراسةةة علت اختبار رافا للهصةةفوفات الهتتابعة ووتكون ب ودل ما  

اسةةةةةا الههام ( ب داً وذلك لت 35ودرجاوهي علت اختبار اله يق االسةةةةةتداللي والرر وتكون ب ودل ما  

باط بي هها   باريا وقد بلد معامل االرو بار 0.87والصةةةةةةور بيا االخت ( مها يدص علت رةةةةةةةدر اخت

SAGES-2 .ووي حسةةةةةةةاا معام ت االروباط بيا درجات الي ا علت اختبار  بداللة ملك رافا

SAGES-2   ودرجةةاوهي علت الهسةةةةةةتويةةاتC,D,E,F ما اختبةةار الؤةةدرات الهعرفيةةة )CogAt 

 يا معام ت االروباط بي هها:يب 9وجدوص.

ببيارياوت الهختلفة وفق الهراحل  CogAtواختبار  SAGES-2يبيا معام ت االروباط بيا اختبار  9جدوص.

 العهرية الهختلفة
االختبار 

 الفرعي 
 14 13 12 11 العهر:

 العينة الكلية

SAGES-2 CogAt: C CogAt: D CogAt: E CogAt: F 

  هية لف ية االختبار الفرعي
غير 

 لف ية
  هية لف ية

غير 

 لف ية
  هية لف ية

غير 

 لف ية
  هية لف ية

غير 

 لف ية
  هية لف ية

غير 

 لف ية

الرياضيات 

 العلوم/
45 77 58 27 78 44 22 96 36 14 95 45 

28 97 55 

اللغة /الدراسات 

 االجتهاعية
91 41 21 90 24 09 89 08 33 79 14 33 

93 34 28 

 96 58 22 94 46 14 91 35 11 87 63 11 88 39 17 االستدالص
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ي حظ مها سةةةةةةبق وجود اروباط ما بيا درجات الي ا في الهراحل العهرية التي وًةةةةةةه تها عي ة 

يات/ العلوم CogAtالدراسةةةةةةةة واختبار  ، حي  وراوحت معام ت االروباط بيا اختبار الرياضةةةةةة

بار  ية ما اخت ية الكه يار باط بيا 97 -77بيا   CogAtوالب عام ت االرو (؛ في حيا وراوحت م

(؛ 93-74بيا   CogAtاختبةةار اللغةةة /الةةدراسةةةةةةةةات االجتهةةاعيةةة والبيةةاريةةة اللف يةةة ما اختبةةار 

بيا  CogAtووراوحت معام ت االروباط بيا اختبار االسةةةتدالص والبيارية غير اللف ية ما اختبار 

 .CogAtبداللة محكي رافن و SAGES-2مما يدل على الصدث الت زمي لـ  (.85-96 

 

للساا هرا ال وع ما الصدر السؤال الخامس: وينصر ما دالالت الصدث التمييزا ل ختبار؟ر 

وهي  الهوهوبون، الهتفوقون،  SAGES-2وهت مؤارنة ادات ث ث مجهوعات علت اختبار 

النلرافات الهعيارية و ن( لكل مجهوعة ما مجهوعات الهتوسيات وا 10العاديون( يبيا جدوص.

 الهؤارنة:

يبيا الهتوسيات اللسابية واالنلرافات الهعيارية لدرجات مجهوعات الدراسة  موهوبون، متفوقون،  10جدوص. 

 والدرجة الكلية. SAGES-2عاديون( علت االختبارات الفرعية لـ 

 الهتوسل ن االختبار / الهجهوعة
االنلراف 

 الهعيارر
 الخيأ الهعيارر

 الرياضيات

 20076. 1.91517 26.9011 91 موهوبون

 23394. 1.70311 22.0566 53 متفوقون

 26645. 1.82667 10.5745 47 عاديون

 49565. 6.85007 21.5393 191  لية

 اللغة

 25743. 2.45571 26.5055 91 موهوبون

 18368. 1.33720 19.9811 53 متفوقون

 47142. 3.23187 10.1064 47 عاديون

 51124. 7.06544 20.6597 191  لية

 االستدالص

 32034. 3.05585 29.3407 91 موهوبون

 42925. 3.12500 23.2453 53 متفوقون

 34533. 2.36749 10.2979 47 عاديون

 59507. 8.22408 22.9634 191  لية

  لية

 56810. 5.41929 82.7473 91 موهوبون

 57675. 4.19880 65.2830 53 متفوقون

 80038. 5.48710 30.9787 47 عاديون

 1.55727 21.52183 65.1623 191  لية

  

وشير ال تائج ىلت وجود فرور بيا متوسيات فئات الدراسة علت االختبارات الفرعية  ها اظهرها 

الهتوسيات اللسابية، وللتلؤق ما دالالت الفرور بيا الفئات الل ثة وي استخدام ولليل التبايا 

 :11 ها يبي ها جدوص. One- Way Anovaاألحادر 
 األحادر لدرجات الي ا في مجهوعات  الهوهوبون، الهتفوقون، العاديون(يبيا نتائج ولليل التبايا  11جدوص.
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مجهوع 

 الهربعات

درجات 

 اللرية

متوسل 

 الداللة قيهة "ف" الهربعات

 000. 1226.955 4140.513 2 8281.026 بيا الهجهوعات الرياضيات

   3.375 188 634.429 ضها الهجهوعات

    190 8915.455 الكلية

 000. 704.765 4184.342 2 8368.683 بيا الهجهوعات اللغة

   5.937 188 1116.196 ضها الهجهوعات

    190 9484.880 الكلية

 000. 658.123 5622.331 2 11244.663 بيا الهجهوعات االستدالص

   8.543 188 1606.081 ضها الهجهوعات

    190 12850.743 الكلية

 000. 1578.941 41530.524 2 83061.048 بيا الهجهوعات  لية

   26.303 188 4944.920 ضها الهجهوعات

    190 88005.969 الكلية

 

ن حظ ما الجدوص السةةةابق ان قيهة اإلحصةةةائي  ف( للفرور بيا الهجهوعات الل ثة التي وًةةةه تها 

والعلوم، واللغةةة عي ةةة الةةدراسةةةةةةةةة  الهوهوبون، الهتفوقون، العةةاديون( علت اختبةةار الراضةةةةةةيةةات 

( مها يدص علت ان الفرور بيا الهتوسةةةةيات بيا درجات 0.05واالسةةةةتدالص  انت دالة جهيعها ع د  

الي ا في العي ات الل ث هي فرور دالة ىحصةةةةةةائياً علت االختبار  كل وعلت االختبارات الفرعية 

ئج فلص اوجاهات (، حي  بي ت نتاScheffeالهكونة لت، ولهعرفة مصةةةةةادر الفرور وي اسةةةةةتخدام  

الفرور ان الفرور  انت دالة ولصةةةةةال  فئة الهوهوبيا والهتفوقيا مؤارنة مع العادييا، وع د مؤارنة 

بارات الفرعية  نت الفرور لصةةةةةةةال  الهتفوقيا، وذلك في االخت عادييا  ا الفرور بيا الهتفوقيا وال

بار يتهتع  يدص علت ان االخت بار، مها  ية ل خت لدرجة الكل ية وهك ت ما الل ثة وا عال ؤدرة وهيياية  ب

ية، والهوهوبيا  ثان عادييا ما جهة  عادييا، ما جهة والهتفوقيا وال التهييا بيا ادات الهوهوبيا وال

الةةرر يفترض ان  SAGES-2والهتفوقيا ما جهةةة ثةةاللةةة، ويةةدعي بةةالتةةالي الب ةةات ال  رر الختبةةار 

 االختبار ب ي للكشع عا فئة الهوهوبيا. 

السؤال الساد : وينص رما دالالت الصدث التنبؤا ل ختبار بداللة محك التحصيل الدراسي كما 

لدراسةةةةةةي  عا  ا ية ال ها نات الط ب في   وي حسةةةةةةةاا ؟.ر 2016تعبر عنه المعدالت التراكمية لعي

ودرجاوهي التلصةةةيلية في نهاية العام الدراسةةةي بال سةةةبة  SAGES-2معام ت االروباط بيا اختبار 

 :12لكل س ة  ها يبي ها جدوص.

 والدرجات التلصيلية SAGES-2يبيا معام ت االروباط بيا الدرجات الفرعية الختبار  12جدوص.

 تا ي متوسط أول متوسط الساد  الخامس العامل العا 

 **77 **69 **69 **71 اختبار الرياضيات /العلو 

 **78 **72 **72 **70 اختبار اللغة/ الدراسات اال تماعية

 **85 **81 **80 **78 االستدالل

  

ي حظ ما جدوص ان معام ت االروباط بيا درجات الي ا التلصةةةةةةيلية في نهاية العام الدراسةةةةةةي 

بار  قدرة  SAGES-2ودرجاوهي علت اخت بار  يدص علت ان ل خت ها  عة م لة ومروف نت دا و بتية  ا

 بالتلصيل الدراسي ال حق للي ا في  افة الهراحل الدراسية التي يغييها االختبار.
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 خ صة واستنتا ات:

 SAGES-2يهكا ولخيص الهدف الرئيسةةةةي للدراسةةةةة اللالية في ىعداد رةةةةورة سةةةةعودية الختبار  

ل الصةةةةورة للكشةةةةع عا الي ا الهوهوبيا في الههلكة، وووفير بعض دالالت اللبات والصةةةةدر لهر

للتأ د ما رةةة حية االختبار ل سةةةتخدام بفعالية في الكشةةةع عا الهوهوبيا ما الي ا في الهرحلة 

( سةةةة ة، وما اجل الورةةةةوص ىلت هرا الهدف عهدت الباحلة ىلت ىعداد رةةةةورة 14-11العهرية بيا  

"  معربة ل ختبار باالسةةةةةتعانة بعدد ما الخبرات والهختصةةةةةيا، ودراسةةةةةة هرل الصةةةةةورة ما خ ص

مؤابلتها" مع الصةةورة األج بية األم.  ها وي اسةةتخدام وشةةكيلة واسةةعة ما طرائق اللبات والصةةدر في 

دراسةةةةةتها، مسةةةةةت دة ىلت ادات عي ات عديدة ما الي ا. عودت دراسةةةةةة الصةةةةةورة الهعربة الختبار 

SAGES-2 في الهرحلة األولت ما مراحل هرا العهل مت رات اولية حوص وعادص الصورة الهعربة 

مع األرةةةةةةةل االج بي، مها دفع ىلت االنتؤاص للهرحلة اللانية وهي اسةةةةةةتخرا  معام ت الصةةةةةةعوبة 

ل ختبار وورويا ب ود الصورة السعودية وفؤها، ووي وعديل عما االختبار األرلي في ضوت اداتات 

تي العي ة السةةةةةةعودية. ومًةةةةةةت الباحلة قدما ىلت الهرحلة اللاللة التي اسةةةةةةتهدفت ىعداد الهلكات ال

اسةةةةةةتخدمت للسةةةةةةاا الصةةةةةةدر الهلكي  الت عمي( ل ختبار، ووهللت: باختبار الؤدرات الهعرفية 

  CogAt  حي  قامت الباحلة بتيبيؤت علت عي ة ما الي ا بهدف حسةةاا مت ةةرات رةةدقت وثباوت

ك علت الهجتهع السةةةةةةعودر، وقد حؤق االختبار ببيارياوت الل ثة وللي ً عاملياً مؤبوال اظهرت فيت ول

، وحؤق مت ةةةرات ثبات بيريؤة الفا  رونبا  وثبات Gالبياريات وشةةةبعاً مرضةةةياً علت العامل العام 

( بلساا ردقت وثباوت 2001اإلعادة مروفعة؛ واختبار رافا للهصفوفات الهتتابعة الرر قام ال فيعي  

اية العام الدراسي علت البيئة السعودية،  ( درجات الي ا التلصيلية متهللة بهعدالوهي الترا هية نه

وذلك للساا الصدر الت بتر ل ختبار، وقد حؤق االختبار ردر ملكي جيد ع دما قورنت درجات 

ورافا. اسفرت  CogAtمع درجاوهي في ملكات الدراسة وهي الـ  SAGES-2الي ا في اختبار 

بات الصةةةورة نتائج الدراسةةةة اللالية عا ظهور دالالت يهكا ان وورةةةع بأنها مروفعة ىلت حد ما لل

السةةعودية الهؤترحة ل ختبار بيريؤة اإلعادة،  ها اسةةفرت عا ظهور دالالت اخرى اقوى بوضةةوع 

للبات هرل الصورة بيريؤة االوسار الداخلي است دت علت حساا ورابيات الب ود التي وتًه ها،  ل 

يا ملل دراسةةةةة علت حدة، مع بؤية الب ود والتي  انت دالة في مع هها، وخيت جهيع دراسةةةةات التؤ 

(،  ها الدراسةات االج بية ل ختبار، 2005( ودراسةة مراد  2007( ودراسةة طراد  2008حسةيا  

هرا باإلضافة ىلت ظهور مت رات مههة اخرى ل وسار الداخلي باستخدام معامل  رونبا  الفا. ما 

، SAGES-2جهة ثانية، اسةةةةةةتخدمت طريؤة الفرر الهتؤابلة لدراسةةةةةةة الصةةةةةةدر التهييار الختبار 

 -Oneلهؤارنة ادات الهوهوبون والهتفوقون، والعاديون، وذلك باسةةةةةةتخدام ولليل التبايا األحادر 

Way ANOVA  لدراسةةةة الفرور بيا متوسةةةل ادات الهجهوعات الل ث علت االختبارات الفرعية

بار والتي اسةةةةةةفرت عا وفور الهوهوبيا علت الهتفوقيا والعادييا، ووفور الهتف وقيا الهكونة ل خت

علت العادييا  رلك، مها وفر دلي ً هاما للصةةةةةةةدر التهييار لهرا االختبار. واإلجرات األخير الرر 

استخدم في دراسة ردر الصورة السعودية الهؤترحة وهلل في دراسة االروباط بيا درجات عي ات 

وقد اظهرت الي ا طبق عليهي االختبار في اوص العام الدراسةةةةي ودرجاوهي التلصةةةةيلية في نهايتت، 

ال تائج قوة مسةةةةتوى رةةةةدر االختبار الت بتر بداللة ملك التلصةةةةيل. واسةةةةت اداً ىلت ال تائج السةةةةابؤة 

بهجهوعها يهكا الؤوص: ىن الهت رات السيكومترية التي امكا ووفيرها للصورة السعودية الهؤترحة 

السةةةةعودية  وسةةةةوى ىلت حد بعيد ور ةةةةي  هرل الصةةةةورة ل سةةةةتخدام في البيئة SAGES-2الختبار 

والبيئات الهشةةةابهة ما مجلل التعاون الخليجي لتلبية اغراض الكشةةةع عا الهوهوبيا او األغراض 

شخيصي  البللية او االر ادية خصوراً ان االختبار ياود الؤائهيا علت العهلية التربوية ببروفيل و

لهية واالجتهاعية يبيا نؤاط الؤوة والًةةعع في مصةةادر  ل طالا الهعرفية اللف ية والرياضةةية والع

 باإلضافة ىلت االستدالص اله يؤي.

ووورةةةةةةي الباحلة بإجرات الهايد ما الدراسةةةةةةات التي وسةةةةةةتهدف ىجرات وؤ يا ل ختبار علت البيئة 

دراسات بللية معهؤة للكشع بإجرات  السعودية، ووغيي مراحل رفية وعهرية اوسع،  ها ووري



 

 151 يسرى عبود... .SAGES-2بعض الدالالت السيكومترية للصورة السعودية الختبار 

 

 

 

وىجرات دراسةةةةةةات مؤارنة بيا دوص الخليج للكشةةةةةةع عا عا فعاليتت بانتؤات الهوهوبيا في الههلكة، 

 الفروقات اللًارية بيا الهوهوبيا.
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