
م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     468  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 

في مراحل التعليم ما قبل  للكشف عن الموهوبين والمتميزين "GATES" تقنين مقاييس غيتس

 الجامعي

Legalizing "GATES" standards to reveal the talented and distinguished in pre-

university education stages 

 

 2 أ.د. عماد عبد الرحيم الزغول ،2 د النبهانأ.د. موسى محم ،2 أ.د. عالء الدين أيوب ،1 بشائر علي الطبيخد. 

 دولة الكويت وزارة التربية، 1 

 ، مملكة البحرينجامعة الخليج العربي 2

 

 الملخص 

قبل الجامعي  للكشف عن الموهوبين والمتميزين في مراحل التعليم ما GATESهدف البحث إلى تقنين مقاييس غيتس 

ديد درجة القطع التي يتم من خاللها التعرف على أداء الموهوب تحالمؤشرات اإلحصائية، ومن خالل معرفة 

أداء الطلبة الموهوبين س غيتس، وكذلك دراسة تباين درجات ي، والتعرف على القدرة التشخيصية لمقايوالمتميز

يير كما هدف البحث إلى اشتقاق معا، االجتماعيوالمتميزين على مقاييس غيتس باختالف المرحلة التعليمية والنوع 

اعتمد البحث المنهج اإلحصائي، وتكونت عينة البحث من الرتب المئينية التي تفسر أداء الطلبة على مقاييس غيتس. 

تم التحقق من العشوائية الطبقية، كما ( طالب وطالبة من مراحل التعليم ما قبل الجامعي، تم اختيارهم بالطريقة 1861)

وجود فروق دالة إحصائياً بين  ل التباين أحادي االتجاهنتائج تحلي أظهرتالخصائص السيكومترية لمقاييس غيتس. 

وفقاً لمحك اختيارهم )الموهوبين على مقاييس غيتس، الموهوبين بمركز صباح األحمد الطلبة  متوسطات درجات أداء

الدرجة الكلية وكانت العاديين( على المقاييس الفرعية وللموهبة واإلبداع، والموهوبين وفق المحكات المتعددة، والطلبة 

الفروق لصالح الموهوبين. كما أشارت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات الثالث للموهوبين. 

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أداء الطلبة وفقاً للمرحلة تحليل التباين أحادي االتجاه وأظهرت نتائج 

وكانت الفروق لصالح والدرجة الكلية ، والقيادةفي القدرة العقلية العامة، واإلبداع،  التعليمية على مقاييس غيتس

المهارات األكاديمية، المرحلة التعليمية األعلى، بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً على مقياسي 

في  بين متوسطات درجات أداء الذكور واإلناثوجود فروق دالة إحصائيًا  (t) وأظهرت نتائج اختبار. والموهبة الفنية

متوسطات درجات أداء  بينإحصائياً بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة اإلبداع لصالح الذكور،  مقياس

صل الذكور واإلناث في )القدرة العقلية العامة، المهارات األكاديمية، القيادة، الموهبة الفنية( والدرجة الكلية، وتم التو

 معايير الرتب المئينية التي تفسر أداء الطلبة على مقاييس غيتس. إلى اشتقاق 

 المدارس الحكومية الكويت، المتميزين،تقنين، مقاييس، غيتس، الكشف، الموهوبين، : الكلمات الدالة
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Legalizing "GATES" standards to reveal the talented and distinguished in pre-

university education stages 
 

    Abstract 

This research aimed to standardize GATES Scales to detect gifted and talented students in 

pre-university education by acknowledging the statistical indicators, and determining the 

cut-off score to identify the performance of gifted and talented students. Then, identify the 

diagnostic capability of GATES Scales, As well as the study of the variation degrees in 

the performance of gifted students distinguished by the standards of GATES Scales 

according to different stages of education and gender. Another aim of this research was to 

draw the percentile ranks that would explain students' performance on the GATES Scales. 

This research adopted the statistical methodology. The sample consisted of (1685) pre-

university education students, the sample was selected by a random stratified method, and 

the psychometric properties of GATES Scales were also verified. The results of the 

ANOVA analysis showed statistically significant differences among the students 

according to the selection (gifted on the GATES, gifted at the Sabah Al-Ahmad Center, 

and gifted in accordance with multiple criteria, and ordinary students) On the sub-scales 

where the total score differences in favor of the gifted. The results also indicated that there 

were no statistically significant differences between the three groups of gifted. The results 

of the ANOVA analysis showed statistically significant differences among the students' 

performance averages according to the educational stages on the (general intellectual 

ability, creativity, leadership) and the total score and the differences in favor of the higher 

educational stage. While The results indicated that there were no statistically significant 

differences in (academic skills and Artistic talent). The results of the t-test for independent 

samples showed statistically significant differences between male and female students in 

the creativity scale in favor of male. The results indicated that there were no statistically 

significant differences between students on (general intellectual ability, academic skills, 

Leadership, Artistic talent) and the total score. Also, Percentile rank Standard that 

explained performance of students were derived from GATES Scale.  

Keywords: standardizing, gates, scales, identification, gifted, talented, Kuwait, public 

schools 
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 مقدمة البحث

ال زالت قضية الكشف عن الموهـوبين والمتميزين قضية مركزية في علم نفس الموهبة والتفوق العقلي، إذ 

تعد المرحلة األساسية التـي تعقبهـا البرامج المختلفة لتطوير الموهبة وصقلها، خاصة في ظل االنتقادات الموجهة إلى 

ا يركز على الجانب العقلي فقط ويهمل الجوانب األخرى التي ال تقل أهمية مقاييس الذكاء التقليدية باعتبار أن محتواه

 عن الجانب العقلي.

قد ارتبطت الموهبة فيما مضى بالعوامل العقلية فقط، حيث كان الذكاء أو القدرة العقلية مرادفاً لمفهوم ل

ئج األبحاث التي قام بها المختصون الموهبة، واعتبرت درجة الذكاء المعيار الوحيد في تحديد الموهبة، إال أن نتا

والباحثون في هذا المجال توصلت إلى أن تكون وسائل وأساليب الكشف عن الموهوبين ذات معايير متنوعة ومتعددة 

وشاملة لجميع جوانب الموهبة من أجل التعرف على أقصى ما يمكن من مجاالت الموهبة المختلفة لدى الفرد والكشف 

وعية صادقة وثابتة. وبناًء على ذلك، تعددت معايير اختيار الطلبة الموهوبين، ومن أهمها عنها بمقاييس كمية ون

(، حيث يمتلك 2211؛ جروان، 2212ترشيحات المعلمين باستخدام مقاييس تقدير الخصائص السلوكية )السرور، 

وذلك ألن لديهم الوقت  معلمي الصفوف قدرات فريدة على تحديد السلوكيات غير العادية لدى طلبتهم الموهوبين،

الكافي لمراقبة الطلبة أثناء أداء سلسلة من المهام األكاديمية وغير األكاديمية، ويمكن للمعلمين جمع أدلة أصيلة توثق 

 ,Besnoy, Dantzler, Besnoy & Byrne)قدرات طلبتهم الموهوبين عبر مجموعة متنوعة من األداءات والمهام 

ت المعلمين يمكن أن تساعد المعنيين بالموهوبين من التعرف على الفروق الدقيقة بين ، إضافة إلى أن ترشيحا(2016

الطلبة الذين يبدون سلوكيات الموهوبين النمطية وغير النمطية، وكثيراً ما تستخدم ترشيحات المعلمين في تحديد الطلبة 

جموعة متنوعة من الحاالت والظروف، الموهوبين ألن المعلمين في وضع فريد قياساً بغيرهم لمراقبة الطلبة في م

 ,Hernández-Torrano, Prieto, Ferrándiz)بسبب تفاعلهم معهم في المدرسة لفترات طويلة من الزمن 

Bermejo& Sáinz,  2013) إضافةً إلى أن نتائج البيانات المقدمة من تلك المقاييس حول خصائص الموهوبين ،

ات قد يوجه المعنيين بهم إلى التخطيط  لبرامج تتناسب وتلك النتائج، لألخذ والمتميزين بما فيها من معلومات وبيان

 بيدهم في جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف.

وعلى الرغم من البدايات المبكرة لالهتمام بالطلبة الموهوبين في دولة الكويت، إال أن االهتمام بتقنيين مقاييس 

 علمين وأولياء األمور واألقران الزالت في بداياتها،الكشف عن الموهوبين من خالل تقديرات الم

( 1996)نذر، حيث قامت الباحثة بحصر مقاييس تقدير الخصائص السلوكية  في البيئة الكويتية، كدراسة  

التي هدفت إلى تقييم الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الخصائص السلوكية لرينزولي على رياض األطفال، 

( التي هدفت إلى تقييم الخصائص السيكومترية لمقاييس تقدير الخصائص السلوكية لرينزولي 2212 ودراسة )عبدهللا،

( والتي قامت بتقييم 2212( سنة، ودراسة )الجارهللا، 9-11على الطلبة الموهوبين بالصفين الرابع والخامس االبتدائي )

المدرسة على رياض األطفال، وقام )الشمري،  الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الطلبة الموهوبين نسخة ماقبل

 ( بتقييم الخصائص السيكومترية لمقياس تعقب المواهب على البيئة الكويتية للمرحلة المتوسطة.2212
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وفي ضوء ماتم الحصول عليه من دراسات في مجال الكشف والتعرف باستخدام مقاييس تقدير الخصائص 

ومترية للمقاييس على مرحلة معينة، أوصفوف، اتضحت الحاجة إلى مقتصرة على تقييم خصائص سيكالالسلوكية 

مؤشرات الموهبة من خالل تقديرات المعملين، تتوفر فيها الخصائص   عن الكشف في تساعد مقاييس وتطوير تقنيين

قبل السيكومترية من دالالت الصدق والثبات والمعايير، ودرجة القطع التي تتيح استخدامها في مراحل التعليم ما

الجامعي من الصف األول وحتى الثاني عشر، باإلضافة إلى ذلك، فإن المقاييس التي تغطي مدى واسع من األعمار 

تساعد المعنيين بالكشف على توثيق التقدم من خالل التخطيط  بيانات طولية ومتتابعةكمقياس غيتس تسهم في تقديم 

 عقب النتائج للطالب الموهوب والمتميز.للبرامج وصنع القرارات وتحديد المستوى التعليمي، وت

 مشكلة البحث 

في  الموهوبين والمتميزينللكشف عن  GATESتتمثل مشكلة البحث الحالي في: تقنين مقاييس غيتس 

 مراحل التعليم ماقبل الجامعي. ويسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ؟GATESما المؤشرات اإلحصائية لمقاييس غيتس   .1

 ؟GATESعلى مقاييس غيتس  رجة القطع التي يتم من خاللها تحديد الموهوب والمتميزما د .2

وفقا لمحك اختيارهم )الموهوبين على مقاييس غيتس  GATESمادرجة تباين أداء الطلبة على مقاييس غيتس  .2

GATESتعددة، ، والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات م

 والطلبة العاديين(؟

 وفقاً للمرحلة التعليمية ؟ GATESغيتس  مقاييس علىمادرجة تباين أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين  .2

 وفقاً للنوع االجتماعي؟ GATESما درجة اختالف أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس  .1

 ؟GATESبة على مقاييس غيتس ما معايير الرتب المئينية المفسرة ألداء الطل .8

 

 أهداف البحث

 إلى:هَدَف البحث الحالي 

للكشف عن الموهوبين والمتميزين في مراحل التعليم ماقبل الجامعي. ويتفرع من هذا  GATESتقنين مقاييس غيتس 

 الهدف، األهداف الفرعية التالية: 

 .GATES غيتسالمؤشرات اإلحصائية لمقاييس التعرف على  -1

 .GATESعلى مقاييس غيتس  القطع التي يتم من خاللها تحديد الموهوب والمتميز تحديد درجة -2

وفقاً لمحك اختيارهم )الموهوبين على مقاييس غيتس  GATESعلى مقاييس غيتس دراسة تباين أداء الطلبة  -2

GATESدة، ، والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات متعد

 والطلبة العاديين(.

 بتطور المرحلة التعليمية.  GATESأداء الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس التعرف على تطور  -2
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باختالف النوع  GATESأداء الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس التعرف على الفروق بين  -1

 اإلجتماعي.

 .GATESرة ألداء الطلبة على مقاييس غيتس اشتقاق معايير الرتب المئينية المفس -8

 أهمية البحث

 تنقسم أهمية البحث إلى قسمين كاآلتي:

 أوالً: األهمية النظرية:

االعتماد على أساليب جديدة للكشف والتعرف عن الطلبة الموهوبين تتماشى مع التوجهات الحديثة التي تدعو إلى  .1

 في الكشف عن الموهوبين.عدم االعتماد على مقاييس الذكاء كمعيار أحادي 

يركز البحث الحالي على الكشف عن الطلبة الموهوبين من خالل تقديرات المعلمين، حيث يستطيع المعلمون جمع  .2

أدلة أصيلة توثق قدرات طلبتهم الموهوبين عبر مجموعة متنوعة من األداءات والمهام، بسبب تفاعلهم معهم في 

 المدرسة لفترات طويلة من الزمن.

، مدى عمري واسع وشامل من المراحل العمرية والتعليمية، حيث يشمل كل من GATESمقاييس غيتس تغطي  .2

 يساعد في الحصول على معلومات طولية ومتتابعة للطلبة. ، والمتوسطة، والثانوية(، وهذا مااالبتدائية)المرحلة 

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

هوبين في دولة الكويت في ظل قلة وجود أدوات متنوعة ومناسبة توفير مقاييس للكشف والتعرف عن الطلبة المو .1

ودرجة قطع مناسبة يمكن استخدامها لقياس وتشخيص  لقياس الموهبة تتوفر فيها دالالت صدق وثبات ومعايير

 قبل الجامعي. واكتشاف الموهبة في مراحل التعليم ما

يت، حيث أن النسخة القديمة المقننة على البيئة توفير مقاييس حديثة عن الموهوبين والمتميزين في دولة الكو .2

 ، 1998صدرت سنة  GATESالعربية في سلطنة عمان من النسخة األولى لمقاييس غيتس وهي 

التي صدرت سنة  GATESفي حين أن النسخة التي قُننت في هذا البحث هي النسخة الثانية لمقاييس غيتس 

  بالنسخة األولى. ، حيث طالها العديد من التغيرات قياساً 2211

قد تفيد نتائج البحث الحالي في التخطيط لتقديم برامج رعاية للموهوبين والمتميزين من حيث تعزيز نقاط القوة،  .2

 ومعالجة نقاط الضعف.

 حدود البحث

 التالية:تتحدد عملية تعميم نتائج البحث بالحدود 

(، والفصل 2212-2218ن العام الدراسي )م الثانيالحدود الزمانية: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي  .1

 (.2216-2212الدراسي األول والثاني من العام الدراسي )

الحدود المكانية: المدارس الحكومية اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية التابعة للمناطق التعليمية بوزارة التربية  .2

 والتعليم بدولة الكويت، ومركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.
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( طالب وطالبة من الطلبة 1861يحدد البحث الحالي بالعينة المستخدمة والتي تكونت من )دود البشرية: الح .2

 الملتحقين بالمدارس الحكومية من الصف األول االبتدائي إلى الصف الثاني عشر في دولة الكويت.

هوبين والمتميزين للكشف عن المو GATESالحدود الموضوعية: اقتصر هذا البحث على تقنين مقاييس غيتس  .2

 الجامعي. ما قبلفي مراحل التعليم 

 اإلطار النظري والبحوث السابقة

 أوالً: مفهوم الموهبة والتميز من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة الشاملة

ي في النصف حركة القياس النفسمع نهضة الموهبة والتميز، مجال العلمي الممنهج في  االهتمامكانت بداية 

، بالعديد من Francic Galtonوالتي قام عالم النفس البريطاني فرانسيس جالتون ل من القرن  العشرين، األو

الدراسات واألبحاث في مجال الذكاء وقياسه، وقد أبرز من خالل كتابه "العبقرية الموروثة" دور العوامل الوراثية 

ا انجازات في مجاالت كثيرة، ومن ثم توالت الدراسات الموهبة لدى العديد من األفراد الذين قدمو ظهوروالجينية في 

الذي توصل في  Alfred Binetوالبحوث العلمية في مجال القياس العقلي حتى جاء عالم النفس الفرنسي ألفرد بينيه 

؛ جروان، 2212)القريطي،  إلى وضع أول اختبار فردي متكامل عن الذكاء Simonبمساعدة سيمون  1921العام 

 .(Colangelo & Davis, 2003; Krisel, 2012; Davis, et al., 2018؛ 2211

لقد ساهمت الجهود التي بُذلت في الجانبين النظري والتجريبي، في نقل مفهوم معقد كالموهبة والتميز من 

 االتجاه التقليدي الذي اعتقد بأن الموهبة والتميز مركب أحادي يتكون من قدرة عقلية عامة يمكن الكشف عنها عن

الذي يرى أن الموهبة والتميز مفهوم شامل مركب  طريق اختبارات الذكاء والتحصيل الدراسي، إلى االتجاه الحديث

من قدرات عقلية وغير عقلية متنوعة في جوهرها، ومتعددة في دالالتها، ومختلفة في مقاييسها، وطرائق الكشف عنها، 

نماذج والنظريات في الموهبة والتميز والتي تعكس توجهات ورؤية مما أدى إلى ظهور هذا الكم الهائل من المفاهيم وال

المختصين والباحثين في تحديد من هو الموهوب والمتميز كٌل حسب مجاله، وبذلك جعلت من الصعب جداً، االتفاق 

؛ أبو حطب، /22112017؛ ستيرنبيرج وكوفمان، 2221/2229ستيرنبيرغ وديفيدسون، على تعريف واحد للموهبة )

 (.Davis, et al., 2018؛ 2211؛ جروان، 2212؛ القريطي، 2211

يظهر إمكانية األداء بمستويات مرتفعة من ويعرف البحث الحالي الموهوب والمتميز بأنه الشخص الذي 

اإلنجاز مقارنة مع آخرين ممن هم في مثل سنه، أو خبرته، أو بيئته، ويظهر قدرة أداء عالية في المجاالت العقلية، 

أو الفنية، ويمتلك قدرة قيادية غير عادية، أو يتميز في مجاالت أكاديمية محددة، لذلك فهو يحتاج إلى /داعية، وواإلب

 تقدمها المدارس عادة. خدمات وأنشطة ال
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 Identify gifted and talented   ثانياً: الكشف عن الموهوبين والمتميزين

ين على دقة عملية الكشف، وصحة الخطوات األولى التي يعتمد نجاح أي برنامج لرعاية الموهوبين والمتميز

اتخذت للكشف عنهم من قبل القائمين على برنامج الرعاية، ابتداًء  بتحديد مفهوم معتمد ينسجم مع طبيعة برنامج 

م مع أهداف البرنامج واألنشطة والخبرات التربوية التي سيوفرها البرنامج، رعاية الذي سيقدم للموهوب، ويتواال

سيتم إلحاقهم  تحديد األفراد الذين  ضوؤهااالستعدادات والقدرات التي يريد تنميتها، واألساليب واألدوات التي يتم في و

؛ 2211؛ النبهان،  2212؛ القريطي،  2229بالبرنامج، وذلك من أجل القيام بعملية كشف موضوعية وفاعله )عامر، 

 (.2211جروان، 

موهوبين والمتميزين بثالث مراحل أساسية متتابعة ومتكاملة، وقد تكون و تمر عملية الكشف عن الطلبة ال

 Stage ofمتداخله، بحيث تستمر إجراءات الكشف على طوال الفترة الزمنية المخصصة،  تبدأ بمرحلة الترشيح 

Nomination م اعتماداً ، حيث يتم الترشيح األولي للطلبة الموهوبين والمتميزين من خالل استخدام عدة أدوات تقيي

سواء كانت استمارات ترشيح )تزكية( أو مقاييس تقدير خصائص سلوكية تعبأ  على التعريف المعتمد للموهبة والتميز،

األقران، أو الطلبة أنفسهم، ثم تأتي المرحلة الثانية: مرحلة التصفية )الفرز(  أولياء األمور، أو من قبل المعلمين أو

Stage of Screening لمرحلة أحياناً بمرحلة تطبيق االختبارات والمقاييس، إذ يتم فيها استخدام المزيد تعرف هذه او

من أدوات التقييم، وفي ضوء البرامج المتوقع أن يلتحق بها المرشحون، وتهدف هذه المرحلة إلى جمع المزيد من 

ليم الموهوبين من أجل مساعدتهم في البيانات الموضوعية التي تقدمها نتائج االختبارات المتاحة للقائمين على برنامج تع

اتخاذ قرارات سليمة يمكن تبريرها، وفي هذه المرحلة عادة يتم تقليص عدد األفراد الذين تم ترشيحهم في المرحلة 

وفي   Selecting Stage of األولى بنسبة معينة تختلف من برنامج إلى آخر، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة االختيار

يتم التأمل بالبيانات التي تم جمعها عن المتنافسين خالل مرحلتي الترشيح والفرز السابقتين، بهدف اختيار هذه المرحلة 

الطلبة المتوقع أن يستفيدوا من خدمات البرامج المخصصة لرعاية الموهوبين والمتميزين والمتوفرة بالمدارس 

 برامج الرعاية يختلف من سنة إلى أخرى، الحاضنة في الدولة، إذ أن عدد الطلبة الذين يتم اختيارهم في 

؛ 2212القريطي، المؤسسة )وذلك حسب مجال الموهبة الذي يتمتع به الطلبة، أو حسب المجال الذي تهتم به 

 (.2211؛ جروان، 2211النبهان، 

وألن البحث الحالي يهدف إلى الكشف والتعرف المبدئي في المرحلة األولى من مراحل الكشف، وهي مرحلة 

لترشيح، مما يجعل العرض بالجزء القادم محدداً على تلك المرحلة متضمناً مرحلة الترشيحات بمساريها، واستعراض ا

خصائص الطلبة الموهوبين والمتميزين وفقاً أبرز نماذج مقاييس تقدير الخصائص السلوكية األجنبية والعربية، و

مرحلة الترشيح، وأخيراً عرض خالصة لألدب  انتهاءللمؤشرات الخمسة لمقاييس غيتس، وعرض النسب المتاحة في 

 النظري والدراسات السابقة.
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  Stage of Nominationمرحلة الترشيح 

والتي تختلف مسمياتها في المراجع المختلفة، فيطلق عليها ،  Stage of Nominationالترشيح مرحلة  تعد

( اسم عملية الترشيح والفرز المبدئي، بينما 2212( مرحلة االستقصاء، ويطلق عليها القريطي )2222الخالدي )

( مرحلة الترشيح، 2211( يطلق عليها مرحلة االستقصاء )الترشيح والتصفية(، ويطلق عليها النبهان )2211جروان )

 Talent“أكبر وأكثر المراحل شيوعاً في برامج الموهوبين والمتميزين وهي ما تسمى بالمراجع االجنبية المتخصصة 

Pool” ،؛ وذلك ألنها تتميز بأعداد كبيرة من الطلبة، وبالمرونة في المعايير والمحكات، فمن أجل نجاح هذه المرحلة

للحصول  االلتحاقيتطلب األمر االعالن عن بدأ مشروع التعرف على الطلبة الموهوبين والمتميزين واستقبال طلبات 

 شف وذلك من خالل مسارين متوازيين هما: على معلومات أساسية عن الطلبة الذين يخضعون لعملية الك

 مسار الترشيحات .1

يعد مسار الترشيحات المتمثل في القيام بتزكية مجموعة من الطلبة سواء من قبل أهل االختصاص: المعلمين، 

أو أولياء األمور، أو حتى األقران، الجتياز مجموعة من المحكات لاللتحاق ببرنامج الرعاية، إذ يتطلب هذا المسار 

تحديد الوقت للبدء بإجراءات الترشيح، ومن ثم تصميم نماذج الترشيح، واإلتفاق على آلية سالمتها، وكيفية اتخاذ القرار 

استمارات الترشيح  بنتائجباالعتماد على المؤشرات النوعية والكمية، لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة 

 .ومستوى التحصيل الدراسي وغيرها من معلومات

ينتهي مسار الترشيحات )التزكيات( والذي يكون عن طريق االستمارات النوعية التي تعطي قدر كبير من 

المعلومات عن خصائص وسمات الطلبة الموهوبين والمتميزين، والتي بدورها تجعل المعلم قادراً على تقدير تلك 

 ا في الجزء التالي كما يلي:الخصائص باستخدام مقاييس تقدير الخصائص السلوكية والتي سيتم عرضه

  مسار مقاييس تقدير الخصائص السلوكية .2

يعد مسار مقاييس تقدير الخصائص السلوكية الذي يتضمن استخدام مقياس من الخصائص التي تم تطويرها 

تص من قبل مركز رعاية الموهبة والتميز، والتي تكون منسجمة مع تعريف الموهبة المعتمد في الدولة أو المركز المخ

 برعاية الموهوبين والمتميزين، 

إذ يكلف المعلمين األكثر خبرة ودراية بمستوى الطلبة الذين تم ترشيحهم من قِبل )الذات، األقران، المعلمون، 

معرفة بالطالب واألكثر تدريساً، باإلضافة إلى ضمان  أولياء األمور(، بأن يقدروا طلبتهم، وذلك ألن المعلم هو األكثر

حيادية والموضوعية، والتي قد تفيد في تصنيف وتوجيه الطالب المرشح لاللتحاق ببرامج الرعاية المناسب النزاهة وال

 (.2211له )النبهان، 

( في دراسته التي أجرى فيها مسحاً للبحوث العربية الخاصة بالموهوبين في الفترة 2222لقد وجد أبو هاشم )

سة في الدراسات العربية المنشورة في المجالت العلمية، ورسائل (، وتمثل مجتمع الدرا2222( إلى )1992من عام )

( دراسة، وبتحليلها توصل إلى ما يلي: أن أكثر المحكات المستخدمة في الكشف 81الماجستير، والدكتوراه، وبلغت )

 عن الموهوبين كانت: مقاييس السمات السلوكية، 
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والمتميزين باختالف المرحلة التعليمية، حيث كان محك مع اختالف المحكات المستخدمة في الكشف عن الموهوبين 

السمات السلوكية األكثر استخداما في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية، والمرحلة المتوسطة، كما وجد 

اختالف في المحكات المستخدمة في الكشف عن الموهوبين باختالف النوع االجتماعي )ذكور إناث(، حيث جاء محك 

صائص السلوكية في المرتبة األولى في الدراسات التي اشتملت العينات فيها على الذكور فقط، أو الذكور واإلناث الخ

 معاً.

لقد توصلت العديد من نتائج الدراسات في البيئات األجنبية والعربية للعديد من المختصين والباحثين ومن 

القريطي، ؛ 2212شنيكات، ؛ 2226؛ عطاهلل، 2226جيد، ؛ الجغيمان وعبدالم1999أبرزهم دراسة )حداد والسرور، 

إلى أهمية  ،(Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002 ; Renzuli, al et, 2013; Nelson, 2014 ؛2212

استخدام مقايييس الخصائص السلوكية من قبل المعلمين في التعرف على الموهوبين والكشف عنهم، وذلك لما توفره 

طرقاً ثابتة ومعيارية، كما أنها بالوقت ذاته غير مكلفة، وذات كفاءة عالية وتقدم منهجاً منظماً لجمع هذه المقاييس من 

 البيانات عن الموهوبين من خالل معلميهم. 

واعتماداً على ذلك، لقد ولَد هذا األمر اتجاهاً قوياً لتطوير عمل المعلمين وزيادة فاعلية ترشيحاتهم من خالل 

خدامها في تقدير الموهبة عند كل طالب؛ ونتج عن ذلك تعدد مقاييس الكشف عن الموهوبين وتنوعها إعداد أدوات الست

التقدير والتي تمأل من قبل المعلم األكثر تدريساً للطالب، واألعمق معرفة به، األمر الذي أدى إلى  مقاييسلتشمل 

ها والتي من خاللها يتم تقدير خصائص الموهوبين ضرورة االهتمام بمقاييس التقدير التي يقوم المعلمون باالستجابة ل

والمتميزين، وقد قامت الباحثة بعملية حصر ألبرز نماذج مقاييس تقدير الخصائص السلوكية األجنبية، وكذلك أبرز 

 ئص السلوكية العربية من قواعد البيانات المتاحة، ومن أبرزها:امقاييس تقدير الخصنماذج 

نوعين أبرزهما: مقاييس التقييم الذاتي، كالمقياس الجمعي للكشف عن الموهوبين تعددت أنواع المقاييس إلى 

GIFT  من إعداد سيلفيا وريمSylvia and Rimm والمقياس الجمعي للتعرف على االهتمامات ،Ι والمقياس ،

إعداد ، ومقياس تعقب المواهب من Rimm and Davisمن إعداد ريم وديفيس  Пالجمعي للتعرف على االهتمامات 

، ومقياس الخصائص السلوكية للكشف عن الموهوبين بالمرحلة الجامعية من إعداد عبود والصمودي، Gagneجانييه 

 وجميعهم من المقاييس التي تعبأ من قبل الطالب نفسه.

هوبين أما النوع الثاني من المقاييس، يتم تعبأته من قبل المعلمين أو أولياء األمور أو كالهما، كقائمة فرز المو 

لرينزولي  SRBBCSS، ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الموهوبين  Jonson والمتميزين لجونسون

، ومقياس برايد للكشف عن الموهوبين في مرحلة رياض األطفال برايد (Renzulli al et, 2013)وزمالءه 

PRIDE  لسيلفيا ريمSylvia Rimm الموهوبين  تقييم، ومقياسGES-3 اد مكارني وآرثود إعدMcCarny & 

Arthaudقبل المدرسة ولسن المدرسة  ، ومقياس تقدير الطلبة الموهوبين بنسختيه لسن ماGRSP/GRS-S  إعدادا

، أما مقاييس الكشف عن الطلبة GATES، ومقاييس غيتس Pfeiffer and Jarosewishبفايفر وجاروسويتش 

من قبل  SRSمن قبل أولياء األمور، ونسخة المدرسة  HRSبيت على نسخة ال االستجابة، فيتم SIGSالموهوبين 

 المعلمين.
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 GATESأسباب إختيار مقاييس غيتس 

تم حصره من مقاييس لتقدير الخصائص السلوكية بناًء  ما استعراضبعد  GATESجاء اختيار مقاييس غيتس 

 على:

 م.2211والمنقحة في العام  المعدلةالحداثة: صدرت النسخة الثانية  -1

قبل  جميع مراحل التعليم ما ما يعادلسنة، أي  16-1لمدى العمري الواسع: تغطي مدى عمري واسع من ا -2

 الجامعي.

 الشمولية في جوانب الموهبة والتميز:  -2

تشتمل على الخمس مؤشرات الهامة المشتقة من تعريف مكتب التربية األمريكي للكشف عن الموهوبين  .أ

 والمتميزين.

 تصف أشهر الخصائص للطلبة الموهوبين والمتميزين.تتكون من خمسين مفردة  .ب

طريقة االستخدام: يتم تعبأته من قبل المعلمين وأولياء األمور وغيرهم ممن لديهم معرفة ومعلومات واسعة  -2

 عن سلوك الطالب أو تتاح لهم أكبر الفرص لمالحظة الطالب.

المقاييس أو استخراج خصائصها السيكومترية  التقنين على البيئات العربية: لم يتم تقنين النسخة الثانية من -1

 على بيئة عربية في حدود علم الباحثة.

و قد استخدمت العديد من الدراسات مقاييس غيتس بهدف الكشف والتعرف عن الموهوبين والمتميزين، ومن 

 & Lidz & Macrine, 2001; Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002; Worrell)أبرز الدراسات 

Schaefer, 2004; Pendarvis & Wood, 2009)بعض الدراسات إلى تقنين المقاييس  ، وكذلك هدفت دراسات

، (Li, Pfeiffer, Petscher, Kumtepe & Mo, 2008؛ 2212على البيئات المختلفة كدراسات )كاظم وآخرون، 

صية عالية في الكشف عن وقد اجمعت هذه الدراسات على تمتع المقاييس بخصائص سيكومترية جيدة، وقدرة تشخي

 الموهوبين والمتميزين.

على خصائص الطلبة الموهوبين والمتميزين من خالل مقاييس التقدير أمراً مهما وذلك للتعرف  ويعد التعرف

المهم أن يشارك المختصون من معلمين، واختصاصين، وأولياء وتقديم التعليم المالئم لهم، فلقد بات من  على حاجاتهم

 ,Johnsen, 2005; Clark)تعرف على تلك الخصائص ضمن فترة زمنية محددة، وفي أوضاع مختلفة أمور في ال

2012). 

 مرحلة الترشيح انتهاء

تنتهي مرحلة الترشيح بعد قيام المعلم بتعبئة مقاييس تقدير الخصائص السلوكية الخاصة بترشيح الموهوبين 

والتميز، كما حددها برنامج الكشف والتعرف على الموهوبين  والمتميزين، والتي تعد مؤشراً هاماً لوجود الموهبة

والمتميزين، وفي ضوء النسبة التي يمكن ترشيحها في هذه المرحلة، والتي اقترح المختصون في مجال الكشف بأن 

، وهي (Davis, et al., 2018)من مجتمع الطلبة العام  %1و %2تكون نسبة الطلبة المرشحين بما يتراوح ما بين 

 (،2010لك التي اعتمدها مارالند )سويسي، ت
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من مجتمع الطلبة العام،  %22و %2( فقد ذكر بأن نسبة الطلبة المرشحين يمكن أن تتراوح ما بين 2211أما جروان ) 

 %12، أن تكون نسبة الترشيح أكبر وتقع ما بين (Borland, 2008)، وبورالند (Gagne, 2003)ويقترح جانييه 

طلبة المستهدف في المرحلة األولى من مراحل الكشف والتعرف عن الطلبة الموهوبين من مجتمع ال %22و

 والمتميزين.

 المنهجية 

، وذلك GATESفي تقنيين مقاييس غيتس ألنه يحقق أهداف البحث الحالي  تم اعتماد المنهج اإلحصائي

حيث يمكننا قبل الجامعي،  تعليم ماالستخدامه في عمليات الكشف والتعرف على الموهوبين والمتميزين في مراحل ال

ووصفها وتفسيرها من خالل ربطها بالخلفية  من خالل المنهج اإلحصائي استخراج الخصائص السيكومترية للمقاييس

للترشيح الرئيس  النظرية، واشتقاق معايير خاصة لتفسير األداء على المقاييس، وتحديد درجة القطع التي تعد المحك

 وهوبين والمتميزين.األولي  للطلبة الم

 مجتمع البحث

ن الصف األول وانتهاءاً قبل الجامعي ابتداًء م تكون مجتمع البحث المستهدف من جميع طلبة مراحل التعليم ما

الملتحقين في مدارس التعليم الحكومي، الدارسين في المناطق التعليمية بالمحافظات الست في دولة بالصف الثاني عشر 

 2216 -2212للعام الدراسي )، والفروانية، وحولي، ومبارك الكبير، والجهراء، واألحمدي الكويت وهي: العاصمة

وفق إحصائيات وزارة  ( طالبةً،128628( طالباً و)112991( طالباً وطالبةً، منهم )222621والبالغ عددهم )م(، 

 (. 2216( )وزارة التربية والتعليم، 2216– 2212التربية لدولة الكويت للعام الدراسي )

 

 عينة البحث

( طالبة من 622( طالب، و)622( طالباً وطالبة، ينقسمون إلى )1861تكونت عينة البحث األساسية من )

عشر المسجلين في مدارس وزارة التربية  يالثانقبل الجامعي من الصف األول إلى الصف  طلبة مراحل التعليم ما

التعليمية، ومنطقة الفروانية التعليمية، والذين يشكلون ما نسبته  والتعليم بمنطقة العاصمة التعليمية، ومنطقة حولي

وقد تم اختيار المناطق  ،مدرسة 21من مجتمع البحث المستهدف، وقد توزعت عينة البحث األساسية على  2.1%

 التعليمية الثالث بالطريقة العشوائية. 

معي بتقدير أداء الطلبة من عينة البحث قبل الجا وقد قام المقدرين من معلمين ومعلمات مراحل التعليم ما

معلم بمختلف  121معلمة و 226معلماً ومعلمة ينقسمون إلى  229األساسية على مقاييس غيتس، وقد بلغ عددهم 

قبل الجامعي، فالمرحلة اإلبتدائية التي تتضمن الصفوف التالية: األول والثاني والثالث والرابع  مراحل التعليم ما

 معلمة من مدارس البنين، 86معلمة ينقسمون إلى  126 والخامس تكونت من
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معلمة من مدارس البنات قمن بتقدير أداء الطلبة والطالبات، والمالحظ هنا أن مدارس البنين في  22و 

المرحلة اإلبتدائية التي تم التطبيق فيها كانت من المدارس ذات الهيئة التدريسية النسائية أيضاً. وتكونت المرحلة 

 11معلم و 18معلم ومعلمه ينقسمون إلى  111ة المتضمنة للصف السادس والسابع والثامن والتاسع من المتوسط

معلمة، قاموا بتقدير أداء الطلبة والطالبات في تلك المرحلة، وتكونت المرحلة الثانوية والتي تتضمن الصف العاشر 

معلمة، وهم يقومون بتدريس مواد اللغة  21م معل 21معلم ومعلمة ينقسمون إلى  92والحادي عشر والثاني عشر من 

 العربية واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، ومواد التربية الفنية.

من أجلها  استخدمتوقد تطلب البحث استخدام عينات بحث استطالعية متعددة تختلف باختالف األغراض التي 

وهي ليست من ضمن عينة البحث األساسية، وجدول  ،يمةوالهدف منها من عدة مدارس في منطقة مبارك الكبير التعل

 يوضح ذلك:  1

 التي تم اختيارها حسب األهداف المحددة االستطالعيةعدد أفراد العينات  :1جدول 

وقد تطلب البحث استخدام عينات موهوبين ومتميزين باإلضافة لعينة الموهوبين والمتميزين المفروزة من 

 مقاييس غيتس، وذلك من أجل اإلجابة على سؤال البحث الثالث، وهي ليست من ضمن عينة البحث األساسية.

 زين المفروزين وفقاً لمحكات متعددةعينة الطلبة الموهوبين والمتمي

قبل الجامعي، في مدارس منطقة مبارك الكبير  تم الكشف عن عينة من الطلبة بجميع مراحل التعليم ما

( طالب وطالبة 222التعليمية بناًء على ثالث محكات وهي التحصيل األكاديمي، والذكاء، واإلبداع، وتم حصر )

دل الدراسي من خالل سجالت التحصيل األكاديمي، ومن ثم تم تطبيق محك ( طالب وفقاً للمع119( طالب، )121)

 التفكير اإلبداعي. الذكاء المتمثل باختبار رافن للمصفوفات المتتابعة، وتطبيق اختبار اإلبداع المتمثل في اختبار

في وما فوق  92فوق في التحصيل الدراسي، والمئين  وما %92وقد تم فرز الطلبة الحاصلين على معدل 

 وما فوق في اختبار التفكير اإلبداعي، 126اختبار الذكاء، والدرجة 

 الطلبة الهيئة التعليمية الهدف الرقم

 المجموع الطالبات الطالب المجموع المعلمات المعلمين

1 

 التحقق من الصدق المرتبط بمحك

لمقاييس غيتس مع اختبار المصفوفات 

المتتابعة لرافن،  و مع مقاييس تقدير 

الخصائص السلوكية للكشف عن 

 الموهوبين لرينزولي

60 59 119 83 80 163 

2 

التحقق من الصدق المرتبط بمحك 

لمقاييس غيتس مع اختبار تورانس 

 للتفكير اإلبداعي

57 58 115 78 70 148 

3 
تقرار لمقاييس التحقق من ثبات االس

 غيتس
53 52 105 70 66 136 
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( طالبة بجميع 28( طالب و)18( طالب وطالبة، )22وبذلك بلغت العينة المفروزة على المحكات المتعددة ) 

من المحكات ( معلمة بتقدير أداء الطلبة الموهوبين المفروزين 28( معلم، و)29قبل الجامعي، وقام ) مراحل التعليم ما

 على مقاييس غيتس. 

تقييم أداء عينة من الطلبة الموهوبين والمتميزين على مقاييس غيتس من مركز صباح األحمد للموهبة  وقد تم

( 212، والتي تبلغ )ت فصول الموهوبات التابعة للمركزواإلبداع والتي اشتملت على طالب أكاديمية البنين، وطالبا

 معلمة بتقدير أدائهم على مقاييس غيتس.   26علم وم 22طالب وطالبه وقد قام 

 أدوات البحث

 Gifted اشتملت أدوات البحث المستخدمة على أداة البحث الرئيسية وهي النسخة الثانية من مقاييس غيتس

and Talented Evaluation Scales, Second Edition  (GATES) واألدوات التي استخدمت إلى جانبها في ،

، وثانياً: مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن Ravenتبار المصفوفات المتتابعة لرافن أوالً: اخ بحث، وهيال

(، Bالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة ) Torrance، وثالثاً: اختبار تورانس (SRBCSS)الطلبة الموهوبين 

 :يلي عرض لتلك األدوات سجالت التحصيل األكاديمي وفي ما

  Ravenوالً: اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن أ

 وصف االختبار

(، ويصلح 1926يهدف هذا االختبار إلى تحديد المستوى العقلي العام للمفحوص وهو من إعداد رافن )

ثانوي(. يعتمد اختبار رافن للمصفوفات المتقدمة على األداء  –متوسط  –للتطبيق في ثالث مراحل تعليمية )إبتدائي 

ملي في قياس الذكاء حيث تتكون كل مصفوفة من شكل كبير حذف منه جزء وعلى المفحوص أن يحدد الجزء الع

( أشكال تعرض عليه، ويتكون االختبار من مصفوفات متدرجة في الصعوبة وتتطلب اإلجابة 6( أو)8الناقص من بين )

 ة التي تتصل بالجوانب العقلية المجردة.عنها مراعاة دقة المالحظة حتى الوصول إلى قياس إدراك العالقات العام

 طريقة تطبيق االختبار وتصحيحة

يتم تطبيق االختبار على المفحوصين بطريقة جمعية، وذلك بعد شرح هدف االختبار وبيان طريقة اإلجابة عن 

بة فقراته. أما عن طريقة تصحيح فقرات االختبار فيعطى المفحوص درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لإلجا

الخاطئة، وتحسب الدرجة الكلية لإلجابات الصحيحة، ثم تحول الدرجة الكلية الخام إلى المئيني المقابل لها، وذلك من 

 خالل استخدام الجداول الخاصة لتحويل الدرجات.

 الخصائص السيكومترية لالختبار في صورته المقننة على البيئة الكويتية

وتم استخراج معامالت صدق وثبات مقبولة لهذا االختبار، بحيث تم التحقق قُنن االختبار على البيئة الكويتية، 

( بين اختبار المصفوفات 2.81من صدق البناء والصدق التنبؤي، وبينت النتائج وجود ارتباط إيجابي بلغت قيمته )

 المتتابعة والتحصيل الدراسي للطلبة،
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(، 2.62ادة التطبيق وكان معامل ثبات االختبار)وكذلك تم التحقق من ثبات االختبار عن طريق التطبيق وإع 

عبد ( )2.69عامل الثبات )(، وبطريقة ألفا كرونباخ بلغ م2.92وبطريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات )

 (.2212، الرؤوف

 (SRBCSS)ثانياً: مقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة الموهوبين 

 وصف المقاييس

 Renzulli et)      اييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة الموهوبين رينزولي وآخرونأعد مق

al., 2013)  ( بهدف قياس الخصائص السلوكية لديهم من مختلف الصفوف من صفk-12 ويمكن تطبيقه فردياً أو ،)

و نسخة منقحة من المقياس السابق جماعياً من قبل المعلمين. وقد تم تطويره في ضوء تعريف رينزولي للموهبة، وه

( مفردة 128تتكون النسخة المنقحة الحالية من المقياس من ) .(Renzulli, 1978) ( مفردة28الذي يتكون من )

( مقياساً فرعياً بشكل غير متساٍو، والمقاييس الفرعية هي: )التعلم، القراءة، الدافعية، التكنولوجيا، 12تتوزع على )

ت، العلوم، التخطيط، اإلبداع، االتصال)الدقة(، الدراما، التواصل التعبيري، الموسيقى، الفنون القيادة، الرياضيا

  .األدائية(

( مفردة، 11( مفردات، ومقياس الدافعية من )8( مفردة، ومقياس القراءة من )11ويتكون مقياس التعليم من )

( 12فردات، ومقياس الرياضيات يتكون من )( م2( مفردات، ومقياس القيادة يضم )2ومقياس التكنولوجيا من )

( مفردات، 9( مفردة، ومقياس اإلبداع من )11( مفردات، ومقياس التخطيط من )2مفردات، ومقياس العلوم من )

( 11( مفردات، ومقياس التواصل التعبيري من )12( مفردات، ومقياس الدراما من )2ومقياس االتصال )الدقة( من )

وتتم اإلجابة عن مفردات  .( مفردة11( مفردات، ومقياس الفنون األدائية من )2قى من )مفردة، ومقياس الموسي

 .المقياس من قبل المعلم في ضوء سته بدائل وهي: )دائماً، كثيراً، أحياناً، نادراً، نادراً جداً، أبداً(

  الخصائص السيكومترية لمقاييس رينزولي

مجال الصدق تتوافر مؤشرات عن: صدق المحتوى،  تتمتع المقاييس بخصائص سيكومترية جيدة، ففي

 Rating Student وصدق البناء، والصدق المرتبط بمحك مع أداة تقدير الطالب في برامج الموهوبين

Performance in a Gifted Program   م واختصارها1991التي أعدها كل من رينزولي وويستبيرغ عام 

(RSP/GP) (0.40) وقد بلغ معامل االرتباط. 

أما الثبات فقد تراوحت معامالت اإلتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ للمقاييس األربعة الناتجة من 

(، وتراوحت 2.62(، والقيادة )2.92(، الدافعية )2.62(، اإلبداع )2.91التحليل العاملي فكان معامل ألفا ألبعاد التعلم )

(، وتراوح معامل الثبات 2.12ق وإعادة التطبيق( وبلغ معامل اإلرتباط )معامالت ثبات االستقرار للمقاييس )التطبي

 .Interrater (Renzulli, et al, 2013) (0.65)  reliabilityباستخدام طريقة ثبات التقدير 
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المطورة منه على البيئة الكويتية،  للنسخةالسيكومترية الخصائص ( 2212، عبد هللاوقد استخرجت )

فردات مقاييس تقدير الخصائص السلوكية بمعامالت تمييز عالية في جميع المقاييس، وكذلك وتوصلت إلى تمتع م

 بدرجة عالية من الصدق في )صدق المحكمين، وصدق البناء، والصدق التكويني،

ودرجة كبيرة من الصدق التالزمي مع اختبارات التحصيل، ودرجة مقبولة مع اختبار رافن وتورانس. كما  

( لمقياس التكنولوجيا، 2.262) االستقرار، بينما تراوح ثبات الداخليرجة جيدة من ثبات االتساق حقق المقياس د

 ( لمقياس القيادة. 2.222و)

 (Bالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة ) Torranceاختبار تورانس : ثالثاً  

 وصف االختبار

(، ويهدف هذا 1922في عام ) تنقيحه (، وتم1988تم إعداد اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي في عام )

إلى الكشف عن الطلبة ذوي التفكير والقدرات اإلبداعية، ويتكون االختبار من صورتين فرعيتين، األولى:  االختبار

الصورة اللفظية: وتتكون من ستة أسئلة استفسارية حيث يقوم المفحوص بتخمين اإلجابات الممكنة، والثانية: الصورة 

(، الذي يتكون B(، وفي هذه الدراسة تم استخدام اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي الصورة الشكلية )B( و)Aالشكلية )

( دقائق ليجيب على كل اختبار ليصبح مجموع وقت االختبار 12من ثالثة اختبارات فرعية يعطى فيها المفحوص )

ير التباعدي المختلفة من )طالقة وأصالة ومرونة ( دقيقة. وقد حاول تورانس في هذا االختبار أن يستثير أبعاد التفك22)

التباعدي المختلفة وهي  ( تم تطوير طريقة تصحيح االختبار لتتناول مهارات التفكير2226وفي عام )وتفاصيل(، 

 تجريد العنوان )العنونة(، و قائمة قوة اإلبداع، و مقاومة اإلغالق المبكر و ،التفاصيلو  ،و األصالة ،)الطالقة

(Torrance, 2008). 

  طريقة تطبيق االختبار وتصحيحة

سنوات  9يمكن تطبيق االختبار بصورة جمعية أو صورة فردية ويصلح للتطبيق على المفحوصين من سن 

وحتى المستوى الجامعي، ويحصل المفحوص بعد االختبار على درجة تمثل مجموع درجاته الفرعية على مهارة 

عنونة، ومقاومة اإلغالق المبكر، ويتم إضافة درجات قوة اإلبداع عليها، وفيما يلي الطالقة، واألصالة، والتفاصيل، وال

 (:1922حطب،  )سليمان وأبو Torranceالختبار تورانس ( Bشرح لالختبارات الفرعية الثالثة للصورة الشكلية )

 شيءرسم  : حيث يعطى المفحوص ورقة بيضاء ومعها ورقة زرقاء على شكل كلوي، ويطلب منهبناء الصورة -1

متميز ومختلف عما يفكر به اآلخرون بحيث يكون الشكل الكلوي جزء رئيسي من موضوع الرسم ثم يقوم 

 المفحوص بوضع عنوان متميز للصورة التي تم رسمها.

: حيث يعطى المفحوص عشرة أشكال ناقصة، يطلب منه إكمال هذه األشكال عن طريق رسم أشياء إكمال الصورة -2

سبقها إليه أحد، وجعل هذه الرسوم تحكي قصة شيقة بقدر المستطاع عن طريق إضافة أفكار أو صورة مثير لم ي

 جديدة، وأخيراً يقوم المفحوص باختيار عنوان مناسب لكل هذه الرسومات، وكتابته في المكان المخصص لذلك.
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كر به اآلخرون : يعطى المفحوص مجموعة من الدوائر ويطلب منه رسم صورة مشوقة ومختلفة عما يفالدوائر -2

من خالل إضافة خطوط بين الدوائر وتفصيالت بشرط أن تكون الدائرة جزء رئيسي في الشكل المرسوم، ثم يقوم 

 المفحوص بوضع عنوان متميز للشكل المرسوم.

 الخصائص السيكومترية لالختبار في صورته األصلية

 Torranceفي صورته الشكلية استخرجت الخصائص السيكومترية بالرجوع إلى دليل اختبار تورانس 

Tests of Creative Thinking (2008) فتم حساب معامالت الصدق ومعامالت الثبات للقدرات اإلبداعية ،

للصورة الشكلية الختبار تورانس، ويالحظ أن معامالت الصدق كانت مرتفعة، وكذلك معامالت الثبات للقدرات 

 (.2.99-2.92ية، حيث تراوحت معامالت الثبات بين )اإلبداعية معامالت مرتفعة وذات داللة إحصائ

على البيئة الكويتية من قبل  تم التأكد من دالالت صدق وثبات اختبار تورانس لقياس التفكير اإلبداعي

صدق تكوين فرضي وذلك إلرتباط األبعاد ببعضها ارتباطاً داالً، اإلختبار ب إلى تمتع(، وتم التوصل 2211)الطبيخ، 

ثبات  . وتمتع اإلختبار بمعامالتاللة على أن أبعاد االختبار متسقة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكليةوفي ذلك د

 (.1-2.92وقد تراوحت بين )مرتفعة جداً بين المصححين 

 رابعاً: سجالت التحصيل األكاديمي

سيتين، حيث يتم تعتمد دولة الكويت في تقويمها السنوي للطلبة خالل الفصل الدراسي األول فترتين درا

-2212الرجوع إلى المعدل التراكمي للفصل الدراسي الثاني بفترتيه لجميع المواد والنسب المئوية لها، للعام الدراسي )

( طالب وطالبة من 222( فأكثر في المعدل العام ألفراد العينة التي بلغت )%92(، وتم االعتماد على المعدل )2218

امعي كدرجة قطع في تحديد المؤهلين لتطبيق اختبار الذكاء واإلبداع بناًء على المحكات الج ما قبلجميع مراحل التعليم 

 المتعددة في الكشف عن الموهوبين والمتميزين.

 أداة البحث الرئيسية.

 Gifted and Talented Evaluation النسخة الثانية من مقاييس تقييم الموهوبين والمتميزين غيتس: 

Scales (GATES)   

مقاييس غيتس من المقاييس الحديثة في هذا المجال، وقد صدرت في نسختين، النسخة األولى صدرت تعد 

، وصدرت Gilliam, Carpenter & Christensenوهي من إعداد جيليام وكاربنتر وكرستنسن  1998سنة 

ويرمز له اختصارا  ،2211 عام Gilliam & Jermanجيليام وجيرمان والمنقحة من إعداد   المعدلةالنسخة الثانية 

 .  Gifted and Talented Evaluation Scalesمن اسمه، وهي الحروف األولى GATESغيتس 

وتعد مقاييس غيتس أداة فرز وتصنيف معيارية المرجع، تكشف عن الطلبة الموهوبين والمتميزين في المدى 

وزع إلى خمسة مقاييس فرعية تصف مفردة محددة وواضحة الصياغة تت 12سنة، وتتكون األداة من  16-1العمري 

 السلوكيات الظاهرة والمحددة والقياسية. 
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 الخصائص السيكومترية لمقاييس غيتس في صورتها األصلية

وتتمتع المقاييس بخصائص  ،استخرجت الخصائص السيكومترية بالرجوع إلى دليل مقاييس غيتس

لمحتوى، وصدق البناء، والصدق المرتبط بمحك، سيكومترية جيدة، في مجال الصدق تتوافر مؤشرات عن: صدق ا

 والصدق التشخيصي في التمييز بين الموهوبين والعاديين.

الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ للمقاييس الخمسة  االتساقالثبات تتوافر مؤشرات عن في مجال أما 

(، وثبات االستقرار 2.96إلى  2.98) الناتجة من التحليل العاملي والتي تراوحت معامالتها لمقاييس غيتس بين

(، والثبات باستخدام طريقة ثبات 2.66إلى  2.61للمقاييس )التطبيق وإعادة التطبيق( والتي تراوحت معامالتها بين )

 & Gilliam)( 2.62إلى  226وتراوحت معامالت مقاييس غيتس بين ) Interrater  reliabilityالتقدير 

German, 2015). 

 يكومترية لمقاييس غيتس في البحث الحاليالخصائص الس

 مقاييس غيتس:   صدق

من خالل استخدام عدد من الطرق: صدق المحكمين، وصدق  GATESتم التحقق من صدق مقاييس غيتس 

 التكوين الفرضي، والصدق العاملي، والصدق التمييزي، والصدق التالزمي.

 صدق المحكمين 

في مجال العلوم النفسية والتربوية تخصصين في مجال اللغة وتم عرض المقاييس على ثمانية محكمين م

، وطلب منهم تحكيم المقاييس من حيث مطابقة مضمون بجامعة الخليج العربي ووزارة التربية والتعليم بدولة الكويت

م عمل إجراء المفردات باللغة العربية للمفردات األساسية باللغة اإلنجليزية بعد ترجمة المفردات من قبل الباحثة، وت

 .التعديالت وفقاً آلراء المحكمين مع المشرفين على البحث

مجال العلوم النفسية والتربوية بجامعة ثم عرضت المقاييس مره أخرى على ستة محكمين متخصصين في 

الخليج العربي، وطلب منهم ابداء الرأي من حيث وضوح اللغة المستخدمة في صياغة المفردة، وإمكانية مالحظة 

سلوك الذي تصفه المفردة، ومناسبة المفردة للمقياس الذي تنتمي إليه، ومناسبتها للفئة العمرية التي تطبق عليها ال

 المقاييس، ومالءمتها للبيئة الكويتية، وتم اجراء التعديالت المطلوبة مع المشرفين على البحث وفق آراء المحكمين.
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 صدق التكوين الفرضي

مصفوفة االرتباطات الداخلية،  دق التكوين الفرضي في مقاييس غيتس من خاللتم التحقق من مؤشرات ص

 وصدق المفردات: 

 مصفوفة االرتباطات الداخلية 

، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين GATESحساب معامالت االرتباط بين مقاييس غيتس  وقد تم

، األمر الذي يشير إلى وجود ارتباط بين المقاييس (p≤0.01)(، وجميعها داله إحصائية عند مستوى 2.61إلى  2.22)

 الخمسة الفرعية المكونة للمقياس.

 صدق المفردات 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة مع الدرجة الكلية لكل مقياس من مقاييس غيتس و اتضح أن 

ط  ايجابي قوي مع الدرجة الكلية للمقياس الذي جميع المفردات المكونة للمقاييس الخمسة الفرعية للمقياس تمتعت بارتبا

، حيث بلغت معامالت االرتباط في مقياس القدرة (p≤0.01)تنتمي إليه، وكانت جميعها داله احصائياً عند مستوى 

(، 2.98– 2.62(، وبلغت معامالت االرتباط في مقياس المهارات األكاديمية بين )2.92إلى  2.91العقلية العامة بين )

(، وبلغت معامالت االرتباط  في مقياس القيادة 2.92إلى  2.91لغت معامالت االرتباط في مقياس اإلبداع بين )وقد ب

(، وفي ذلك دالله 2.92إلى 2.62(، وفي مقياس الموهبة الفنية بلغت معامالت االرتباط بين )2.91إلى  2.61بين )

 جود صدق التكوين الفرضي في المقاييس.على تمتع المقاييس الفرعية باتساق مرتفع، ويعد مؤشراً لو

 الصدق العاملي 

، وهو ما Structural Equation Modeling (SEM)استخدم في هذا البحث أسلوب النمذجة البنائية 

للتحقق من الصدق البنائي للمقاييس التي  Confirmatory Factor Analysisيطلق عليه بالتحليل العاملي التوكيدي 

، وعليه قامت الباحثة بإخضاع استجابات (MacCallum & Austin, 2000)أطر نظرية سابقة  تم بناؤها في ضوء

 Maximumعينة البحث على مفردات المقاييس للتحليل العاملي التوكيدي بواسطة طريقة االحتمالية القصوى 

likelihood Method  اعتماداً على برنامجLISREL (Version، 8.8)ائي الخماسي . وقد أكد التحليل البن

  .GATESنتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقاييس غيتس  2للمقاييس، ويوضح جدول 

 GATESنتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقاييس غيتس :2جدول

 التشبع المفردات مقاييس غيتس
الخطأ المعياري 

 لقيم التشبع
 قيمة "ت"

 معامل الثبات

2R 

المقياس 

 الفرعي األول

قلية القدرات الع

1 0.98 0.031 31.27** 0.48 

2 0.98 0.031 31.41** 0.48 

3 0.96 0.031 30.68** 0.46 
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 العامة

General 

Intellectual 

Ability 

4 0.98 0.031 31.40** 0.48 

5 0.97 0.031 31.16** 0.47 

6 0.97 0.031 31.16** 0.47 

7 0.97 0.031 31.17** 0.47 

8 0.93 0.032 29.38** 0.43 

9 0.95 0.031 30.36** 0.46 

10 0.96 0.031 30.81** 0.47 

المقياس 

 الفرعي الثاني

المهارات 

األكاديمية 

Academic 

Skills 

11 0.94 0.032 29.53** 0.44 

12 0.94 0.032 29.77** 0.44 

13 0.95 0.032 30.22** 0.45 

14 0.95 0.032 30.13** 0.45 

15 0.94 0.032 29.80** 0.45 

16 0.95 0.032 29.93** 0.45 

17 0.95 0.032 30.15** 0.45 

18 0.95 0.032 29.96** 0.45 

19 0.85 0.033 26.09** 0.36 

20 0.85 0.033 26.19** 0.36 

المقياس 

 الثالثالفرعي 

 اإلبداع

Creativity 

21 0.94 0.032 29.35** 0.44 

22 0.95 0.032 30.06** 0.46 

23 0.92 0.032 28.62** 0.42 

24 0.94 0.032 29.46** 0.44 

25 0.95 0.032 29.81** 0.45 

26 0.93 0.032 28.94** 0.43 

27 0.92 0.032 28.60** 0.42 

28 0.92 0.032 28.54** 0.42 

29 0.91 0.032 28.44** 0.42 

30 0.93 0.032 28.96** 0.043 

المقياس 

 الفرعي الرابع

 قيادةال

31 0.87 0.033 26.65** 0.38 

32 0.89 0.032 27.67** 0.40 

33 0.94 0.032 29.67** 0.45 
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Leadership 34 0.96 0.032 30.47** 0.46 

35 0.91 0.032 28.16** 0.41 

36 0.96 0.032 30.20** 0.46 

37 0.96 0.032 30.53** 0.47 

38 0.94 0.032 29.34** 0.44 

39 0.94 0.032 29.33** 0.44 

40 0.95 0.032 30.03** 0.45 

المقياس 

 الفرعي

 الخامس

 الموهبة الفنية

Artistic 

Talent 

41 0.88 0.033 26.74** 0.39 

42 0.92 0.032 28.27** 0.42 

43 0.91 0.033 27.81** 0.41 

44 0.92 0.032 28.44** 0.43 

45 0.89 0.033 27.30** 0.40 

46 0.92 0.032 28.48** 0.43 

47 0.91 0.033 27.94** 0.41 

48 0.89 0.033 27.29** 0.40 

49 0.86 0.033 26.19** 0.37 

50 0.90 0.033 27.61** 0.41 

2 R   مربع معامل االرتباط المتعدد( وهو مقياس لقوة العالقة الخطية بين المفردة والمقياس ويفسر على أنه معامل(

 ثبات للمفردات

 2.21** دال احصائياً عند مستوى دالله 

تراوحت بين  GATESأن قيم معامالت التشبع لمفردات مقاييس غيتس  2أظهرت النتائج كما في جدول 

( بلغت 2X، وأظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي )(p≤0.01)(، وجميعها داله احصائياً عند مستوى 2.96-2.61)

، كما أن قيمة  (p≤0.05)ي قيمة ذات دالله احصائياً عند مستوى( وه1181( بدرجات حرية تساوي )1122)

(/df2X )( وهذه القيمة تشير إلى مطابقة النموذج للبيانات. كما أن قيم مؤشرات حسن المطابقة 2.98تساوي )

(RMSEA, GFI, AGFI, NFI وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر، وهي تؤكد أيضاً مطابقة النموذج المقترح )

 ,Jöreskog & Sörbomمؤشرات حسن المطابقة ) 2 ات، وأن المقاييس صادقة عاملياً. ويوضح جدولللبيان

2006.) 
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 GATESمؤشرات حسن مطابقة نموذج مقاييس غيتس  :3جدول

 المدى المثالي القيمة مؤشرات حسن المطابقة
قيمة أفضل 

 مطابقة

 df/2x   0.96 /df>025>X 0مربع كاي 

 0.03 1>RMSEA>0 0 (RMSEA)قي مؤشر جذر مربعات البوا

 0.97 1>GFI>0 1 (GFI)مؤشر حسن المطابقة 

 0.97 1>AGFI>0 1 (AGFI)مؤشر حسن المطابقة المصحح 

 0.99 1>NFI>0 1 (NFI)مؤشر المطابقة المعياري 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

GFI: Goodness of fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normal Fit 

Index 

 

 الصدق التمييزي )صدق المقارنات الطرفية(:

طالباً وطالبة على اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن كمحك  182تم ترتيب درجات عينة البحث البالغ عددها 

الباً وطالبة والعدد نفسه ط 22، حيث بلغت المجموعة األعلى %22وأدنى  %22وتحديد المجموعات الطرفية أعلى 

للعينة المقابلة في المجموعة األدنى، بعد ذلك قامت الباحثة بحساب الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات أداء 

 Independent) للعينات المستقلة (tباستخدام اختبار)   GATESالمجموعتين )األعلى واألدنى( على مقاييس غيتس 

Sample _test)  . يبين قيم متوسطات مقايييس غيتس  2والجدولGATES  بين المجموعتين وفقاً لمحك اختبار

 المصفوفات المتتابعة لرافن

مقاييس غيتس ( للعينات المستقلة للفروق بين عينة الطلبة مرتفعي ومنخفضي األداء على tنتائج اختبار ) :4 جدول

GATES 

 

 الداللة

 المشاهدة

tقيمة 

 مرتفعي األداء منخفضي األداء
 مقاييس

 غيتس
 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 االنحراف

 المعياري
 المتوسط

 القدرة العقلية 81.25 6.02 64.83 21.94 4.29 0.000

 المهارات األكاديمية 82.77 4.72 69.16 21.86 3.60 0.000

 اإلبداع 6567.151 14.99 58.00 21.40 2.21 0.030

 القيادة 81.51 11.21 69.83 19.45 3.14 0.000

 الموهبة الفنية 6563.86 17.97 56.23 18.89 1.76 0.572
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بين متوسطات درجات أداء المجموعتين  (p≤0.01)، وجود فروقاً داله إحصائياً عند مستوى 2يالحظ من جدول 

جود فروق داله في مقاييس )القدرة العقلية والمهارات األكاديمية واإلبداع والقيادة(، بينما أشارت النتائج إلى عدم و

 GATESإحصائياً بين متوسطات درجات أداء المجموعتين في مقياس الموهبة الفنية. مما يؤكد بأن مقاييس غيتس 

 قادرة على التمييز بوضوح بين األفراد ذوي األداء المرتفع واألداء المنخفض.

 الصدق التالزمي

الل حساب معامالت االرتباط بين مقاييس وذلك من خ GATESلمقاييس غيتس  الصدق التالزمي تم التحقق من

الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة  ومقاييس تقدير Ravenغيتس وكل من اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن 

 (. Bالشكلي لقياس التفكير اإلبداعي صورة ) Torrance( و اختبار تورانس (SRBCSSالموهوبين 

 .Raven، واختبار المصفوفات المتتابعة لرافن GATESمعامالت االرتباط بين مقاييس غيتس 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أداء الطلبة على مقاييس غيتس، ودرجاتهم على اختبار المصفوفات 

(، وكانت أقوى معامالت االرتباط في 0.60إلى  0.32معامالت االرتباط تراوحت بين ) وتبين أنالمتتابعة لرافن، 

(، 2.22(، وأضعفها في مقياس الموهبة الفنية حيث بلغت قيمته )2.82العقلية العامة حيث بلغت قيمته )مقياس القدرة 

 ، األمر الذي يشير إلى صدق مقاييس غيتس.(p≤0.01)وجميعها داله احصائياً عند مستوى دالله 

، ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة GATESمعامالت االرتباط بين مقاييس غيتس 

 (.(SRBCSSالموهوبين 

تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أداء الطلبة على مقاييس غيتس، ودرجات أدائهم على مقاييس تقدير 

(، 2.91 إلى 2.22أن معامالت االرتباط قد تراوحت بين )أشارت النتائج إلى الخصائص السلوكية لرينزولي، وقد 

 ، مما يشير إلى تمتع مقاييس غيتس بالصدق.  (p≤0.01)وجميعها داله إحصائياً عند مستوى 

( لتورانس Bواختبار التفكير اإلبداعي الشكلي صورة )GATES معامالت االرتباط بين مقاييس غيتس 

Torrance 

 

اتهم على اختبار تورانس تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أداء الطلبة على مقاييس غيتس، ودرج

للتفكير اإلبداعي، وقد تم التوصل إلى معامالت االرتباط التي وضحت وجود ارتباط دال احصائياً عند مستوى 

(p≤0.01)( ومقياس الموهبة 2.21، بين الدرجة الكلية الختبار التفكير اإلبداعي وكل من مقياس اإلبداع بقيمة بلغت ،)

ينما أشارت النتائج إلى عدم وجود ارتباط دال إحصائياً في مقياس القدرة العقلية العامة (، ب2.21الفنية بقيمة بلغت )

 (. 2.28(، ومقياس القيادة )2.22(، ومقياس المهارات األكاديمية )2.22)

 وقد تموهذه النتيجة تشير إلى صدق جزئي لمقاييس غيتس في ارتباطها باختبار التفكير اإلبداعي لتورانس. 

 الثبات باإلعادة(.)االستقرار معامل ألفا كرونباخ، وثبات باستخدام:  GATESن ثبات مقاييس غيتس التحقق م
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طالباً وطالبة  1861لعينة البحث األساسية المكونة من تم استخراج الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ  أوالً،

ألفا كرونباخ لمقاييس غيتس ميع معامالت ثبات أن ج وقد تبينالجامعي،  لما قبالمتمثلة بجميع صفوف مراحل التعليم 

 المقاييستم التحقق من ثبات االستقرار  ثانياً،و  (، مما يشير إلى ثبات مقاييس غيتس.0.796-0.781كانت مرتفعة )

العينة نفسها، وجرى حساب على  طالباً وطالبة، وبعد ثالث أسابيع أعيد تطبيق المقياس 128على عينة مؤلفة من 

 - 0.86بين ) االرتباط تراوحتو قد تبين أن معامالت  التطبيق،الرتباط بين درجات أداء الطلبة على مرتي معامل ا

 وتشير إلى ثبات مرتفع لمقاييس غيتس. (،2.69

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل النتائج

سط الحسابي، والوسيط، لإلجابة على سؤال البحث األول تم حساب بعض المؤشرات اإلحصائية وهي: المتو .1

باستخدام واإلنحراف المعياري، والخطأ المعياري، والتفلطح، واإللتواء، وأقل وأعلى درجة لمقاييس غيتس 

 .SPSS (Version, 20.00)البرنامج اإلحصائي 

لإلجابة عن سؤال البحث الثاني تم حساب درجة القطع في تحديد الموهوب وغير الموهوب بإستخدام  .2

من خالل حساب وسيط درجات  Borderline groupا: طريقة المجموعات الحدية طريقتين وهم

باستخدام البرنامج المجموعة، أما الطريقة الثانية فتم حساب متوسط الدرجة الكلية واإلنحراف المعياري لها 

 SPSS (Version, 20.00)اإلحصائي 

بعد التحقق  – ANOVAتباين أحادي االتجاه لإلجابة على سؤالي البحث الثالث والرابع تم استخدام تحليل ال .2

للمقارنات البعدية، باستخدام البرنامج  Schffeمن افتراضات استخدامه، وتم استخدام اختبار شيفيه 

 .SPSS (Version, 20.00)اإلحصائي 

 

 Independent Samples) ( للعينات المستقلة tتم استخدام اختبار)لإلجابة على سؤال البحث الخامس  .2

t_Test)  باستخدام للكشف عن الفروق في متوسط أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين وفقاً للنوع االجتماعي

 .SPSS (Version, 20.00)البرنامج اإلحصائي 

م حساب الرتب المئينية بتحويل الدرجات الخام لمئينات تفسر أداء الطلبة لإلجابة على سؤال البحث الخامس ت .1

 .SPSS (Version, 20.00)دام البرنامج اإلحصائي على مقاييس غيتس، باستخ

 النتائج 

اإلحصائية عرض نتائج البحث وفق ترتيب أسئلتها التي تم التوصل إليها وكما أظهرتها التحليالت سيتم 

المعالجات اإلحصائية المناسبة، كما يقدم مناقشة النتائج وتفسيراتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات  باستخدام

 ابقة، وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة.الس
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 النتائج المتعلقة بسؤال البحث األول ومناقشتها:

تم  ؟GATESما المؤشرات اإلحصائية لمقاييس غيتس لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي ينص على: 

طأ المعياري، حساب بعض المؤشرات اإلحصائية وهي: المتوسط الحسابي، والوسيط، واإلنحراف المعياري، والخ

 SPSS (Version, 20.00)والتفلطح، واإللتواء، وأقل وأعلى درجة لمقاييس غيتس، باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 .1كما هو موضح بالجدول 

 GATESالمؤشرات اإلحصائية للدرجات الخام لمقاييس غيتس :5جدول

 الصف
المؤشرات 

 اإلحصائية

ة القدرة العقلي

 العامة

المهارات 

ميةاألكادي  
 القيادة اإلبداع

الموهبة 

 الفنية

 األول

 ن=144

 

 50.12 64.38 60.24 66.54 64.54 المتوسط

 50.00 70.00 61.00 71.00 69.50 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
22.36 21.53 16.66 22.19 14.61 

المعياري الخطأ  1.86 1.794 1.38 1.84 1.21 

 -0.019 -0.806 -0.596 -1.013 -0.863 اإللتواء

 0.346 -0.319 0.473 0.118 0.222 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 82.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الثاني

 ن=144

 57.85 65.41 58.71 67.33 64.45 المتوسط

 57.00 71.50 58.00 75.50 69.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
19.78 21.15 19.20 22.24 15.21 

المعياري الخطأ  1.64 1.76 1.60 1.85 1.26 

 -0.176 -0.596 -0.230 -0.884 -0.630 اإللتواء

 -0.614 -0.870 -0.385 -0.332 -0.470 التفلطح

 20.00 11.00 10.00 12.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الثالث
 51.92 61.83 61.39 64.74 61.69 المتوسط

 50.00 64.00 63.00 67.00 66.00 الوسيط

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     492  

ISSN: 2706-6495 

 
اإلنحراف  ن=143

 المعياري
21.44 18.78 21.00 21.76 18.80 

المعياري الخطأ  1.79 1.57 1.75 1.82 1.57 

 0.496 -0.579 -0.458 -0.704 -0.698 اإللتواء

 -0.708 -0.437 -0.711 -0.303 -0.440 التفلطح

درجة أقل  10.00 14.00 10.00 10.00 11.00 

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الرابع

 ن=143

 56.62 62.82 57.71 64.21 57.29 المتوسط

 60.00 65.00 60.00 70.00 60.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
23.37 23.59 20.07 22.19 21.97 

 1.83 1.85 1.67 1.97 1.954 الخطأ المعياري

 -0.243 -0.666 -0.396 -0.742 -0.343 اإللتواء

 -0.989 -0.290 -0.524 -0.566 -0.945 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الخامس

 ن=147

 58.76 64.30 55.91 60.0 53.79 المتوسط

 57.00 68.00 57.00 63.00 55.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
21.62 22.41 19.94 22.86 19.18 

 1.58 1.88 1.64 1.84 1.78 الخطأ المعياري

 -0.021 -0.644 -0.367 -0.609 -0.152 اإللتواء

 -0.717 -0.505 -0.633 -0.605 -0.973 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 88.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 السادس

135ن=  

 50.34 60.53 51.82 65.10 59.57 المتوسط

 48.00 63.00 51.00 71.00 61.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
24.14 20.18 16.95 20.98 15.21 

 1.30 1.80 1.45 1.73 2.07 الخطأ المعياري
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 0.294 -0.459 0.080 -0.596 -0.365 اإللتواء

فلطحالت  1.027- 0.714- 1.027- 0.596- 0.305- 

 15.00 11.00 16.00 14.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 السابع

 ن=139

 49.41 56.49 54.59 61.69 58.72 المتوسط

 50.00 57.00 55.00 63.00 63.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
23.72 19.63 17.96 21.42 14.86 

 1.26 1.81 1.52 1.66 2.012 الخطأ المعياري

 -0.330 -0.247 -0.178 -0.321 -0.440 اإللتواء

 0.479 -0.834 -0.239 -0.875 -0.875 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 14.00 10.00 أقل درجة

 83.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 الثامن

141ن=  

 46.58 55.95 50.25 62.12 63.28 المتوسط

 44.00 57.00 50.50 67.00 68.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
20.89 19.58 22.00 19.39 20.20 

 1.67 1.60 1.82 1.62 1.72 الخطأ المعياري

 0.314 -0.219 -0.084 -0.615 -0.640 اإللتواء

 -0.516 -0.612 -1.051 -0.663 -0.424 التفلطح

 10.00 12.00 10.00 12.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 87.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 التاسع

 ن=145

 46.94 60.04 50.00 63.28 55.93 المتوسط

 50.00 62.00 54.00 66.00 59.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
23.19 19.63 18.33 20.27 17.99 

 1.49 1.68 1.52 1.63 1.92 الخطأ المعياري

لتواءاإل  0.127- 0.537- 0.368- 0.312- 0.200- 

 0.033 -0.953 -0.786 -0.695 -1.313 التفلطح

 10.00 16.00 13.00 15.00 13.00 أقل درجة
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 90.00 90.00 84.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 العاشر

134ن=  

 54.81 61.88 48.02 63.56 60.68 المتوسط

 54.00 65.00 49.00 69.00 67.50 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
22.30 19.55 20.66 20.56 15.10 

 1.30 1.77 1.78 1.68 1.92 الخطأ المعياري

 -0.534 -0.610 0.020 -0.580 -0.500 اإللتواء

 1.343 -0.468 -0.756 -0.679 -0.971 التفلطح

 10.00 12.00 10.00 16.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 88.00 90.00 90.00 أعلى درجة

الحادي 

 عشر

121ن=  

 

 60.08 66.25 51.99 66.10 65.17 المتوسط

 57.50 71.50 54.00 67.50 68.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
16.08 16.14 17.17 20.47 17.15 

 1.51 1.80 1.51 1.427 1.42 الخطأ المعياري

 -0.023 -0.688 -0.338 -0.585 -0.648 اإللتواء

 -0.747 -0.542 -0.363 -0.360 -0.058 التفلطح

 10.00 18.00 12.00 24.00 20.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة

 

 

الثاني 

 عشر

131ن=  

 

 

 55.75 68.22 61.83 65.47 66.18 المتوسط

 52.00 70.00 64.00 67.00 66.00 الوسيط

اإلنحراف 

 المعياري
19.05 16.66 18.35 16.70 18.77 

 1.60 1.42 1.56 1.423 1.62784 الخطأ المعياري

 0.116 -0.650 -0.614 -0.650 -0.740 اإللتواء

 -0.460 -0.113 -0.277 -0.332 -0.075 التفلطح

 10.00 21.00 12.00 21.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 88.00 90.00 أعلى درجة

جميع 

 الصفوف

ط المتوس  82.66 82.11 11.28 82.21 12.21 

 51.00 65.00 57.00 68.00 65.00 الوسيط

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     495  

ISSN: 2706-6495 

 

، توضح GATES  لمقاييس غيتس  Statistical Indicesبأن المؤشرات اإلحصائية  1يتضح من جدول 

 Normalمدى قرب توزيع درجات الطلبة لكل صف على حده، ولجميع الصفوف من التوزيع الطبيعي 

Distribution  والذي يعد معياراً للحكم على تمثيل العينة للمجتمع، ليتم بعدها تعميم النتائج. وفي أحيان كثيرة يحتاج

 مستخدم المقاييس إلى المقارنة بين النتائج التي يتوصل إليها في بحثه ومؤشرات مجتمع التقنين.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثاني ومناقشتها:

ما درجة القطع التي يتم منن خاللهنا تحديند الموهنوب والمتمينز علنى البحث الثاني الذي ينص على:  لإلجابة عن سؤال

 تم تقدير درجة القطع بطريقتين:؟ GATES غيتس مقاييس

عينة من  انتقاءالتي تتطلب  Borderline groups: تم استخدام طريقة المجموعات الحدية الطريقة األولى

ائهم عند الحد الفاصل بين التمكن وعدم التمكن، وبعد ذلك يتم إيجاد وسيط درجات هذه الطلبة الذين تقع درجات أد

(. لذا قامت الباحثة بترتيب درجات عينة البحث 2222المجموعة ليكون بمنزلة مستوى األداء المطلوب )عالم، 

وى الثالث على الدرجة الكلية ( من األعلى إلى األدنى واختيار عينة الطلبة الذين تقع درجات أدائهم في المست1861)

(، وفي الوقت نفسه مراعاة أن تكون درجات الطلبة على كل مقاس من المقاييس أعلى 212لمقاييس غيتس )أعلى من 

( طالب وطالبة. ثم قامت 268( وهي تمثل الدرجة فوق المتوسط. أظهرت النتائج عن حجم عينة بلغت )22من )

ه المجموعة ليشير إلى أداء الموهوب والمتميز على مقاييس غيتس، وقد بلغت الباحثة بإيجاد قيمة وسيط درجات هذ

(، لتمثل الحد الفاصل بين الموهوب وغير الموهوب. وقد بلغت عينة الطلبة الذين تم اختيارهم وفق 262درجة القطع )

 ( من العينة األساسية.%12 ≈  11.75( طالب وطالبة أي ما يمثل )%196هذا اإلجراء )

تم تحديد متوسط درجات عينة  ،(Gilliam & German, 2015)وفق دليل مقاييس غيتس  قة الثانية:الطري

عن انحراف معياري  هم، واختيار الطلبة الذين تزيد درجات(295.83)البحث على الدرجة الكلية، وبلغت قيمة المتوسط 

قل درجاتهم على المقاييس الفرعية ( وأال ت≈375  (374.76أي الطلبة الذين تزيد درجاتهم عن  (78.93)واحد 

( طالب وطالبة أي ما يمثل 219(. وقد بلغت عينة الطلبة الذين تم اختيارهم وفق هذا اإلجراء )22الخمسة عن )

 من العينة األساسية.  (13%)

1115ن=  18.11 21.23 19.60 20.10 21.90 اإلنحراف المعياري 

 0.44 0.51 0.47 0.48 0.53 الخطأ المعياري

 0.022 -0.530 -0.276 -0.680 -0.523 اإللتواء

 -0.336 -0.606 -0.616 -0.442 -0.740 التفلطح

 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 أقل درجة

 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 أعلى درجة
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 (375)السابقين اعتمدت الباحثة درجة القطع  اإلجراءينونظراً لتقارب درجة القطع التي تم الحصول عليها من 

نسب عينة الطلبة  6لتمثل الحد الفاصل بين أداء الموهوب وغير الموهوب على مقاييس غيتس. ويوضح الجدول 

 الموهوبين والمتميزين في كل صف من الصفوف.

 نسب عينة الطلبة الموهوبين والمتميزين في كل صف من الصفوف التعليمية: 6جدول 

 عدد الطلبة الكلي الصف

عدد الطلبة 

ن الموهوبي

 والمتميزين

نسبة الموهوبين 

والمتميزين إلى 

 العدد الكلي

نسبة الموهوبين 

في كل صف إلى 

العينة التي تم 

 تحديدها

 %7.76 %11.81 17 144 األول

 %13.24 %20.14 29 144 الثاني

 %6.85 %10.49 15 143 الثالث

 %11.42 %17.48 25 143 الرابع

 %10.05 %14.97 22 147 الخامس

 %8.22 %13.33 18 135 السادس

 %8.22 %12.95 18 139 السابع

 %6.39 %9.59 14 146 الثامن

 %7.76 %11.72 17 145 التاسع

 %6.39 %10.45 14 134 العاشر

 %10.50 %17.97 23 128 الحادي عشر

 %3.20 %5.11 7 137 الثاني عشر

المجموع الكلي 

 للصفوف
1685 219 13.00% 100% 

 

ن نسبة عدد الطلبة الموهوبين والمتميزين إلى العدد الكلي للصفوف من األول إلى ، أ6يتضح من جدول 

(، وبلغت أعلى نسبة للموهوبين والمتميزين في الصف الثاني، %22.12إلى  1.11الثاني عشر تراوحت ما بين )%

ألول إلى الثاني عشر ا الصفوف منوأقل نسبة في الصف الثاني عشر، وقد بلغت نسبة الموهوبين والمتميزين لجميع 

%(12.22.) 

 2قد اقترح المختصون في مجال الكشف والتعرف بأن تكون نسبة الطلبة المرشحين بما يتراوح ما بين %

، إال أن هذا التوجه يعتبر قاسياً في أولى مراحل الكشف وهي (Davis, et al., 2018)من مجتمع الطلبة  1و%

 قدير الخصائص السلوكية،مرحلة الترشيح التي تعتمد على مقاييس ت
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ولكون مرحلة الترشيح ، مما سيحرم الكثير من الطلبة الموهوبين والمتميزين من االلتحاق ببرامج الرعاية 

والتي تأتها بعدها مراحل أخرى في الفحص والتشخيص، فقد أشار العلماء الفرز المبدئي هي البوابة األولى في 

لطلبة الموهوبين والمتميزين بأنه من الجيد أن ترتفع نسبة الطلبة والمختصون في مجال الكشف والتعرف على ا

( أن تتراوح النسبة ما 2211المرشحين في هذه المرحلة لتشمل عدد أكبر من الطلبة، وفي هذا الصدد ذكر )جروان، 

ن ، أ(Borland, 2008)، وبورالند  (Gagne, 2003)من مجتمع الطلبة العام، واقترح جانييه  22و% 2بين %

من مجتمع الطلبة المستهدف في المرحلة األولى من مراحل  %22و %12تكون نسبة الترشيح أكبر وتقع ما بين 

الكشف والتعرف عن الطلبة الموهوبين والمتميزين وذلك لتفادي حرمان أي طالب موهوب من الدخول في برامج 

على مقاييس غيتس تقع ضمن المدى المثالي  النسبة التي حددتها درجة القطع في هذا البحث ما جعلالرعاية، وهذا 

 لنسب الترشيح المعترف بها في مجال الكشف والرعاية.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثالث ومناقشتها:

ما درجة تباين أداء الطلبة على مقاييس غيتس لإلجابة عن سؤال البحث الثالث الذي ينص على: 

GATES  على غيتسوفقا لمحك اختيارهم )الموهوبينGATES  والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة ،

تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه ؟ واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات متعددة، والطلبة العاديين(

ANOVA –  باستخدام البرنامج اإلحصائي  -بعد التحقق من افتراضات استخدامهSPSS (Version, 20.00) .

 .GATESلدرجات الطلبة على مقاييس غيتس نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه  7جدول  وضحوي

الختبار داللة الفروق بين متوسطات أداء الطلبة في   ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  :1 جدول

 المختلفة على مقاييس غيتس الفرعية والدرجة الكلية المجموعات

مقاييس 

 غيتس
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات
df 

متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة

القدرة 

العقلية 

 العامة

 5085.010 3 15255.029 بين المجموعات

72.945 0.000 
داخل 

 المجموعات
47612.276 683 69.711 

  686 62867 المجموع

المهارات 

 األكاديمية

 2953.013 3 8859.039 بين المجموعات

53.456 0.000 
داخل 

 المجموعات
37730.411 683 55.242 

  686 46589 المجموع

 اإلبداع

 10220.517 3 30661.551 بين المجموعات

داخل  0.000 70.903

 المجموعات
98452.860 683 144.148 
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  686 129114 المجموع

 القيادة

 7978.470 3 23935.411 بين المجموعات

82.028 0.000 
خل دا

 المجموعات
66432.152 683 97.265 

  686 90368 المجموع

الموهبة 

 الفنية

 5434.613 3 16303.840 بين المجموعات

22.157 0.000 
داخل 

 المجموعات
167522.929 683 245.275 

  686 183827 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 149816.059 3 449448.178 بين المجموعات

366.503 0.000 
داخل 

 المجموعات
279191.301 683 408.772 

  686 728639 المجموع

بين الطلبة وفقاً لمحك اختيارهم  (p≤0.01)وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  2أظهرت نتائج جدول   

زين ، والموهوبين من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والموهوبين المفرو GATES )الموهوبين على غيتس

، والمهارات األكاديمية (F=72.945)على محكات متعددة، والطلبة العاديين( على مقاييس القدرة العقلية العامة 

(F=53.456) ، واإلبداع(F=70.903)والقيادة ، (F=82.028)والموهبة الفنية ، (F=22.157) والدرجة الكلية ،

 وهى قيم دالة إحصائياً. (F=366.503) على مقاييس غيتس

 6. ويوضح جدول Post Hocللمقارنات البعدية  Scheffeلتعرف على مصدر الفروق تم استخدام اختبار ول

 نتائج اختبار شيفية لفحص داللة الفروق بين المتوسطات.

 لفحص داللة الفروق في المتوسطات بين المجموعات على مقاييس غيتس  Scheffe اختبار شيفية :1جدول 

GATES كليةالفرعية والدرجة ال 

مقاييس 

 غيتس
 المجموعات

الفروق في 

 المتوسطات

مستوى 

 الدالله

القدرة 

العقلية 

 العامة

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 1.000 0.095 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.295 2.71 الموهوبين من المحكات

 0.000 **10.39 العاديينالموهوبين من مقاييس 
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GATES 

 0.329 2.62 الموهوبين من المحكات لموهوبين من المركزا

 0.000 **10.29 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 **7.68 العاديين الموهوبين من المحكات

 

المهارات 

 األكاديمية

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.597 0.98 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.830 1.17 ن من المحكاتالموهوبي

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 **7.34 العاديين

 0.400 2.15 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 **8.32 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 **6.17 العاديين الموهوبين من المحكات

 اإلبداع

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 1.000 0.01 هوبين من المركزالمو

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 2.022 2.64 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 **14.63 العاديين

 0.635 2.65 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 **14.64 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 **11.99 العاديين كاتالموهوبين من المح

 

 القيادة

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.997 2.05 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.800 1.66 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 **12.99 العاديين

 0.857 1.46 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 **12.79 العاديين الموهوبين من المركز
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 0.000 **11.33 العاديين الموهوبين من المحكات

الموهبة 

 الفنية

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.99 2.61 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.542 3.87 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 9.91* عاديينال

 0.602 3.61 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 10.17* العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 13.77* العاديين الموهوبين من المحكات

الدرجة 

 الكلية

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.971 0.95 الموهوبين من المركز

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.657 4.32 الموهوبين من المحكات

الموهوبين من مقاييس 

GATES 
 0.000 *55.27 العاديين

 0.496 5.27 الموهوبين من المحكات الموهوبين من المركز

 0.000 *56.22 العاديين الموهوبين من المركز

 0.000 *50.94 العاديين الموهوبين من المحكات

 2.21* دال إحصائياً عند مستوى دالله /  2.21ى دالله ** دال إحصائياً عند مستو

بين الطلبة العاديين والمجموعات   (p≤0.01)أنه توجد فروق داله إحصائياً عند مستوى  6يتضح من جدول 

الثالث للموهوبين كل على حده على مقاييس غيتس )القدرة العقلية العامة، المهارات األكاديمية، اإلبداع، القيادة، 

عدم وجود فروق دالة  النتائج إلىهبة الفنية( والدرجة الكلية وكانت الفروق لصالح الموهوبين. كما أشارت المو

إحصائياً بين المجموعات الثالث للموهوبين )الموهوبين على مقاييس غيتس، والموهوبين من مركز صباح األحمد 

 .لى مقاييس غيتسللموهبة واإلبداع، والموهوبين المفروزين على محكات متعددة( ع

إن عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات الثالث للموهوبين على مقاييس غيتس، ووجود فروق داله 

، يفسر أن مقاييس غيتس قادرة على تشخيص الطلبة ن في المجموعات الثالث والعاديينإحصائياً بين الموهوبي

الطرق والوسائل واألدوات سواء التي استخدمت في مركز الموهوبين والمتميزين والكشف عنهم بشكل يتماثل مع 

صباح األحمد للموهبة واإلبداع، والتي استخدمت مع الطلبة الموهوبين المفروزين، حيث يتضح أن األداء على مقاييس 

 غيتس،
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ال يختلف عن أداء الطلبة الموهوبين بمركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ضمن محكات المركز الخاصة  

م، وال تختلف عن أداء الطلبة الموهوبين المفروزين وفقاً للمحكات المتعددة )تحصيل أكاديمي واختبار ذكاء واختبار به

 التفكير اإلبداعي(.

ما أكده إن النتائج التي تم التوصل إليها تأكد قدرة مقاييس غيتس في الكشف عن الموهوبين والمتميزين، وهذا 

مجلس العالمي للموهوبين والمتميزين، أن مقاييس التقدير السلوكية تحتل مكانة متميزة المؤتمر العالمي الرابع عشر لل

في البدائل الثالثة المعاصرة المقررة )اختبارات الذكاء، اختبارات التحصيل، اختبارات اإلبداع(، وقد أكد المؤتمر أن 

مع اختبارات الذكاء بحيث يقلل الحاجة إلى استخدام مقاييس تقدير الخصائص السلوكية يتمتع بعالقات ترابطية كبيرة 

 (.2228استخدامها واالستعاضة عنها بمقاييس تقدير الخصائص في عملية الكشف عن الموهوبين )عطا هللا، 

وقد اتفقت نتائج البحث مع العديد من الدراسات التي استخدمت مقاييس غيتس والتي هدفت إلى الكشف عن 

 ;Lidz & Macrine, 2001)ز الدراسات في البيئات األجنبية دراسة الموهوبين والمتميزين، ومن أبر

Jarosewich, Pfeiffer & Morris, 2002; Worrell & Schaefer, 2004; Li, Pfeiffer, Petscher, 

Kumtepe & Mo, 2008; Pendarvis & Wood, 2009) ،(، وقد 2212، وبالبيئة العربية )كاظم وآخرون

فعالية مقاييس غيتس في الكشف عن الموهوبين والمتميزين. مما يدل على القدرة  توصلت تلك الدراسات إلى

 التشخصية لمقاييس غيتس في الكشف عن الموهوب والمتميز.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الرابع ومناقشته:

على مقاييس غيتس مادرجة تباين أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين لإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على 

GATES تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه ؟ وفقاً للمراحل التعليمية ،ANOVA -  بعد التحقق من افتراضات

 . SPSS (Version, 20.00)، باستخدام البرنامج اإلحصائي استخدامه

بين متوسطات أداء الطلبة في  الختبار داللة الفروق  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  :9جدول 

 الفرعية والدرجة الكلية  GATESالمراحل التعليمية على مقاييس غيتس

مقاييس 

 غيتس

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

df  متوسط

 المربعات

F  مستوى

 الداللة

القدرة 

العقلية 

 العامة

 885.810 2 1771.620 بين المجموعات
20.077 

 

0.000 

 
 44.120 216 9530.006 داخل المجموعات

  218 11302 المجموع

المهارات 

 األكاديمية

 22.417 2 44.834 بين المجموعات
0.435 

 

0.648 

 
 51.552 216 11135.193 داخل المجموعات

  218 11180 المجموع

 4.981 505.035 2 1010.071 بين المجموعات اإلبداع

 

0.008 

 101.387 216 21899.555 داخل المجموعات 
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  218 22910 المجموع

 301.928 2 603.857 بين المجموعات القيادة
4.481 

 

0.012 

 
 67.374 216 14552.865 داخل المجموعات

  218 15157 المجموع

الموهبة 

 الفنية

 262.021 2 524.042 بين المجموعات
1.083 

 

0.340 

 
 241.953 216 52261.794 داخل المجموعات

  218 52786 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 7287.177 2 14574.353 بين المجموعات

 415.354 216 89716.533 داخل المجموعات 0.000 17.544

  218 104291 المجموع

 

لمراحل بين متوسطات درجات طلبة ا (p≤0.05)أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

، ومقياس اإلبداع (F=20.077) دائية، المتوسطة، الثانوية( على مقياس القدرة العقلية العامة)االبتالتعليمية 

(F=4.981) ،ومقياس القيادة (F=4.481)  ، والدرجة الكلية على مقاييس غيتس(F=17.544) . بينما أشارت النتائج

)االبتدائية، المتوسطة، الثانوية( مية لمراحل التعليإلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة ا

على التوالي وهي قيم  (1.083) و ،F (0.435)، حيث بلغت قيمة المهارات األكاديمية، والموهبة الفنيةعلى مقياسي 

، Post Hocللمقارنات البعدية  Schefféوللتعرف على مصدر الفروق تم استخدام اختبار  غير دالة إحصائياً.

 يلي.لنتائج ما وأظهرت ا

بين المجموعات على غيتس الفرعية  لفحص داللة الفروق في المتوسطات  Scheffe اختبار شيفية  :11جدول 

 والدرجة الكلية

 المجموعات مقاييس غيتس
الفروق في 

 المتوسطات

مستوى 

 الدالله

القدرة العقلية 

 العامة

 0.000 **5.24 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 0.000 **6.19 المرحلة الثانوية تدائيةالمرحلة اإلب

 0.743 0.95 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

 اإلبداع

 0.917 0.67 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 0.010 **5.26 المرحلة الثانوية المرحلة اإلبتدائية

 0.051 *4.59 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

 

 القيادة

 0.908 0.58 المرحلة المتوسطة اإلبتدائية المرحلة

 0.015 *4.08 المرحلة الثانوية المرحلة اإلبتدائية
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 0.073 3.51 المرحلة الثانوية المرحلة المتوسطة

 الدرجة الكلية

 0.023 *8.97 المرحلة المتوسطة المرحلة اإلبتدائية

 0.000 **20.43 المرحلة الثانوية المرحلة اإلبتدائية

 0.011 **11.47 المرحلة الثانوية مرحلة المتوسطةال

 2.21* دال إحصائياً عند مستوى دالله /2.21** دال إحصائياً عند مستوى دالله 

بين متوسطات درجات الطلبة في  (p≤0.01)أنه توجد فروق داله إحصائياً عند مستوى  12يتضح من جدول 

س القدرة العقلية العامة لصالح المرحلة المتوسطة، وبين طلبة المرحلة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة على مقيا

االبتدائية والمرحلة الثانوية لصالح المرحلة الثانوية، بينما ال توجد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة 

بين  (p≤0.01)ند مستوى وجود فروق دالة إحصائياً ع النتائج إلىالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. وأظهرت 

، وكذلك وجود في مقياس اإلبداعمتوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية لصالح المرحلة الثانوية 

بين متوسطات درجات طلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لصالح  (p≤0.05)فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

جد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة. وال توالمرحلة الثانوية، 

بين متوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية  (p≤0.05)وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

وجد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات بينما ال توالمرحلة الثانوية لصالح المرحلة الثانوية في مقياس القيادة، 

طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة، وبين متوسطات درجات طلبة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. 

بين  (p≤0.01)وبالنسبة للدرجة الكلية على مقاييس غيتس أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

درجات طلبة المرحلة الثانوية وكل من المرحلة االبتدائية والمتوسطة لصالح المرحلة الثانوية، وبين متوسطات 

  لصالح المرحلة المتوسطة. (p≤0.05)مستوى متوسطات درجات طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة عند 

أداء طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة  أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجاتو

 .والموهبة الفنيةالمتوسطة والمرحلة الثانوية على مقياسي المهارات األكاديمية 

وعلى الرغم من أن الفروق بين متوسطات بعض المراحل التعليمية على بعض المقاييس غير دال إحصائياً، 

الموهوبين وفقاً للمرحلة التعليمية ولصالح المرحلة التعليمية  تطور أداء الطلبةتظهر  في المتوسطات إال أن الفروق

األكبر، ويتضح كذلك أن التطور شمل جميع مقاييس غيتس على )القدرة العقلية العامة، والمهارات األكاديمية، اإلبداع، 

على الموهبة  الدالة القيادة، الموهبة الفنية( والدرجة الكلية، ويعزا ذلك إلى أن الموهبة نمائية وتتطور الخصائص

الجامعي الذي يشتمل على  ما قبلوالتميز بتطور العمر الزمني والذي يمثل في هذا البحث التقدم بمراحل التعليم 

سنة(، والمرحلة  11-11سنوات(، والمرحلة المتوسطة )تشمل  12 – 8المرحلة اإلبتدائية )تشمل المدى العمري 

ما على مقاييس غيتس وفقاً لمراحل التعليم  الموهوبين.  تطور أداء 1شكل  سنة(، يوضح 16-18الثانوية )تشتمل على 

 الجامعي. قبل
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المقياس 

الفرعي 

 األول

القدرة 

العقلية 

 العامة

 

المقياس 

الفرعي 

 الثاني

المهارات 

 األكاديمية

 

المقياس 

الفرعي 

 الثالث

 اإلبداع

79.66

84.89

85.85

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

لية العامةقالقدرة الع

82.78

83.1

83.92

82.2

82.4

82.6

82.8

83

83.2

83.4

83.6

83.8

84

84.2

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

المهارات األكاديمية

75.87

76.54

81.13

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

اإلبداع
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المقياس 

الفرعي 

 الرابع

 القيادة

 

 

المقياس 

الفرعي 

 الخامس

الموهبة 

 الفنية

 

الدرجة 

 الكلية على

مقاييس 

غيتس 

GATES 

82.71
83.28

86.79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

القيادة

65.49

67.66

69.25

63

64

65

66

67

68

69

70

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

الموهبة الفنية

386.51

395.48

406.94

375

380

385

390

395

400

405

410

المرحلة االبتدائبة المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية

GATESغيتس الدرجة الكلية على مقاييس 

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     506  

ISSN: 2706-6495 

 
 

 الجامعي ما قبلعلى مقاييس غيتس وفقاً لمراحل التعليم  الموهوبينتطور أداء  :1شكل 

 

 :الخامس ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال 

وهوبين والمتميزين على درجة اختالف أداء الطلبة الم ا: معلىلإلجابة عن سؤال البحث الخامس الذي ينص 

 Independent Samples) ( للعينات المستقلة tاختبار) تم استخداموفقاً للنوع االجتماعي؟  GATESمقاييس غيتس 

t_Test)  باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS (Version, 20.00) .  للكشف عن الفروق في متوسط أداء الطلبة

 .11تماعي كما هو موضح بالجدول الموهوبين والمتميزين وفقاً للنوع االج

للعينات المستقلة للفروق بين متوسطات أداء الطلبة الموهوبين والمتميزين وفقاً للنوع  (t)نتائج اختبار  :11جدول 

 االجتماعي

 مقاييس

 غيتس

 الذكور

91ن=  

 اإلناث

123ن=  
tقيمة 

 الداللة

 المشاهدة
 المتوسط

 اإلنحراف

 المعياري
 المتوسط

 اإلنحراف

 ياريالمع

ية القدرة العقل

 العامة
83.21 6.768 82.27 7.52 0.958 0.339 

المهارات 

 األكاديمية
82.86 6.46 83.37 7.68 0.521 0.603 

 0.005 2.839** 10.24 75.60 9.88 79.51 اإلبداع

 0.908 0.116 8.45 83.90 8.23 83.7708 القيادة

الموهبة 

 الفنية
65.94 15.96 67.88 15.25 0.915 0.361 

الدرجة 

 الكلية
395.29 21.50 393.03 22.19 0.758 0.449 

 (21.2** دال عند مستوى )

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور في مقياس اإلبداع حيث  11يتضح من الجدول 

تائج إلى عدم وجود فروق دالة (. بينما أشارت الن21.2وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى ) t (2.839)بلغت قيمة 

إحصائياً بين الذكور واإلناث على مقاييس )القدرة العقلية العامة، المهارات األكاديمية، القيادة، الموهبة الفنية( والدرجة 

 لمقياس القدرة العقلية العامة، t  (0.958)الكلية على مقاييس غيتس حيث بلغت قيم

http://www.ajrsp.com/


م 0202-3-5: اإلصدار| تأريخ لعلمي | اإلصدار الثالث والعشرون اث والنشر االمجلة األكاديمية لألبح  

   

 

      www.ajrsp.com                                                                                                                     507  

ISSN: 2706-6495 

 
 (0.758)لمقياس الموهبة الفنية، و (0.915)لمقياس القيادة، و (0.116)، ولمقياس المهارات األكاديمية (0.521)و 

 للدرجة الكلية، وهي قيم غير دالة إحصائياً.

، على  (Gilliam & Jerman, 2015) ه دراسة جيليم وجيرمنواختلفت نتائج البحث مع ما توصلت إلي

صالح الموهوبين في مقياسي القدرة العقلية، ل(p≤0.01) من وجود فروق داله إحصائياً عند مستوى مقاييس غيتس 

لصالح الموهوبات في مقياسي القيادة،  (p≤0.01)، ووجود فروق داله إحصائيا عند مستوى والمهارات األكاديمية

والموهبة الفنية، ولم تكن هناك فروق داله إحصائياً في مقياس اإلبداع، وكذلك إختلفت نتائج البحث الحالي مع ما 

، Li, Pfeiffer, Petscher, Kumtepe & Mo (2008)دراسة لي، بيفير، وبيتشر، وكومبيتو ومو  توصلت إليه

والتي أشارت نتائجها إلى أن نتائج الموهوبات اإلناث كانت أفضل من نتائج الموهوبين الذكور على جميع مقاييس 

 غيتس.

بداع وفقاً للنوع اإلجتماعي لصالح إليه نتائج البحث الحالي من وجود فروق في مقياس اإل تما توصلأما في 

يرى الكثير من الباحثين والمختصين أن الفروق بين الذكور واإلناث في اإلبداع يرجع إلى عوامل ثقافية الذكور، ف

، وهذا ما يؤكد عليه عدد من  (Sternberg, & Lubart, 1995) وإجتماعية تختص بالبيئة التي يعيش فيها الفرد

ولهذا قد توجد فروق بين اع يتأثر بالسياق النفسي والوجداني واإلجتماعي والمعرفي حول الفرد، الباحثين في أن اإلبد

األفراد داخل الجماعة الواحدة، وليست فقط بين  الجماعات، فقد تشجع بيئة الذكور أكثر من اإلناث، أو العكس، بحسب 

تؤدي النظرة الفارقة للجنسين وتنشئتهم اإلجتماعية الدور المنوط بهذا الفرد في البيئة، والمجاالت المتاحة له، وقد 

 .)2211المختلفة إلى وجود هذه الفروق على بعد اإلبداع  )الكناني، 

في دراستهم    Kaufman &Bear( 2226إليه بير وكوفمان ) ما توصلوقد اتفقت نتائج البحث الحالي مع 

( دراسات فقط لتفوق 2على وجود ) 2221إلى عام  1922المسحية في مجال الفروق بين الجنسين في االبداع من عام 

 الذكور على اإلناث.

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث السادس ومناقشتها:

ما معايير الرتب المئينية المفسرة ألداء الطلبة على مقاييس  لإلجابة عن سؤال البحث السادس الذي ينص على: 

للدرجات الخام لمقاييس غيتس حسب الصفوف لمراحل التعليم ماقبل  تم حساب الرتب المئينية المقابلة ؟GATESغيتس 

 . SPSS (Version, 20.00)باستخدام البرنامج اإلحصائي الجامعي. 

التي يحصل عليها الطالب، وإتاحتها  raw scoresللمعايير بشكل عام أهمية كبيرة تتجلى في تفسير الدرجة الخام 

. وقد (Gronlund, 2006)عن ذلك فهي من الخصائص األساسية لعملية التقنين  الفرصة لمقارنة أدائه بزمالئه، فضالً 

للدرجات الخام لجميع أفراد عينة البحث   normsلتكون معايير  Percentile ranksتم اشتقاق الرتب المئينية 

بين الجداول في كما ت ،الجامعي لما قب(، والجداول التالية توضح الرتب المئينية لصفوف مراحل التعليم 1861)ن=

 .الملحق
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 توصيات البحث

من نتائج، وفي ضوء حدود البحث ومنهجه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات،  البحث الحاليفي ضوء ما توصل إليه 

 كالتالي:

إقامة برامج تدريبة للمعلمين بغرض تدريبهم على كيفية استخدام المقاييس، ومناقشة مفرداتها، وكيفية  .1

مختلفة المتضمنة في تلك المقاييس، وذلك الستخدامه في الكشف عن الموهبة والتميز مالحظة الخصائص ال

 داخل المدارس التعليمية.

للكشف والتعرف على الموهبة والتميز في جميع مراحل التعليم ماقبل  GATESاستخدام مقاييس غيتس  .2

 الجامعي، ومراكز رعاية الموهوبين في دولة الكويت.

تي تم تحديدها في البحث للكشف عن الموهوبين والمتميزين في صفوف مراحل التعليم اعتماد درجة القطع ال .2

 الجامعي. ما قبل

استخدام المقاييس الفرعية بصورة مستقلة في تحديد مهارات وقدرات الطلبة الموهوبين واعتماد درجة قطع  .2

 لهم. 22

ت وتحديد المستوى التعليمي، توثيق التقدم والتخطيط وصنع القرارافي  GATESاستخدام مقاييس غيتس  .1

 وتعقب النتائج كونها تتيح للبرنامج توثيق التقدم الذي يحرزه الطلبة في برامج رعاية الموهوبين.

من قبل المعلمين أو غيرهم ممن لديهم معرفة جيدة عن الطالب، أكثر من  GATESاستخدام مقاييس غيتس  .8

اييس معدة ومناسبة للتقويم السنوي للطالب ولها فائدة مرة عند الضرورة في تقويم أداء الطالب، فهذه المق

 خاصة وهي جمع البيانات للحكم على أثار ونتائج اإلثراء والتسريع وتعليم المجموعات الخاصة. 

 

 البحوث المقترحة

في ضوء فكرة البحث الحالي، ومن خالل النتائج التي تم التوصل لها، ظهرت بعض الموضوعات التي يمكن أن 

 داية ألبحاث جديدة، كما يلي:تكون ب

 تها بتباين أنماط التفكير.نداء الطلبة على مقاييس غيتس وتباإجراء بحث في تحديد بروفايالت أ .1

 .GATESأجراء بحث تتبعي طولي ألداء الطلبة على مقاييس غيتس  .2

 .Item Responses Theoryللمفردة  االستجابةتدريج وتقنين مقاييس غيتس في ضوء نظرية  .2
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 المراجع 

 قائمة المراجع

 والً: المراجع العربية:أ

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.القدرات العقلية(. 2211أبو حطب، فؤاد. )

(. محكات التعرف على الموهوبين والمتفوقين: دراسة مسحية للبحوث العربية في الفترة من 2222أبو هاشم، السيد. )

 .22-21، 32ديمية التربية الخاصة، مجلة أكا. 2222إلى  1992عام 

اشتقاق الخصائص السيكومترية لمقياس التعرف على الموهوبين من طلبة رياض األطفال (. 2212، نور. )الجار هللا

(GRS-P) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليج العربي، البحرين. في دولة الكويت( 

(. إعداد مقياس خصائص األطفال الموهوبين السعوديين وتقنينها من 2226وعبدالمجيد، أسامة. ) عبد هللاالجغيمان، 

، المجلة السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، رسالة التربية وعلم النفس( سنوات. 8-2سن )

(21 ،)26-11. 

 يع.  . عمان: دار وائل للنشر والتوزسيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي(. 2222الخالدي، أديب. )

 ناشرون وموزعون. (. عمان: دار الفكر1)ط مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين(. 2212السرور، ناديا هايل. )

تكييف نموذج تعقب المواهب لجانبيه للكشف عن الموهوبين وتحليله ومقارنته بنموذج (. 2212الشمري، ذياب. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة  ولة الكويتاالستشارات الفائقة لدابروسكي في المرحلة المتوسطة بد

 الخليج العربي، البحرين.

لصالبة النفسية وعالقتها باالستجابات التكيفية للضغوط النفسية لدى الطلبة الموهوبين ا(. 2211الطبيخ، بشائر. )

 لبحرين.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليج العربي، ادولة الكويت في بالصف الحادي عشر 

 .الموهوبين والمتفوقون: خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم (. 2212القريطي، عبد المطلب أمين )

 القاهرة: عالم الكتب. 

 (. عمان: دار المسيرة2)ط سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته(. 2211الكناني، ممدوح. )

دبي: جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء  (.2)طدليل مرجعي في الكشف عن الموهوبين (. 2211النبهان، موسى. )

 التعليمي المتميز.

 (. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.8)ط الموهبة والتفوق(. 2211. )نعبد الرحمجروان، فتحي 

مجلة مركز البحوث (. الخصائص السلوكية للطلبة المتميزين: دراسة عاملية. 1999حداد، عفاف والسرور، ناديا. )

 .22-22(، 11)1طر، ق-التربوية
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. )ترجمة: داوود سليمان القرنة وعنتر دليل جامعة كيمبريدج للذكاء(. 2212ستيرنبيرج، روبرت وكوفمان، سكوت. )

 (.2211صلحي عبدالاله(. المملكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان. )الكتاب األصلي منشور 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.نس للتفكير اإلبداعياختبار تورا(. 1922سليمان، عبدهللا وأبوحطب، فؤاد. )
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 (، جامعة بنها، مصر.828-822المؤتمر العلمي إكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول. )

 ..mandumah.com htpp://searchاسترجعت من 

(. بناء مقياس للكشف عن أطفال الروضة الموهوبين و التحقق من فاعليته في عينة أردنية. 2212شنيكات، فريال. )

 .222-222(، 2)21مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

 . القاهرة: المكتبة األكاديمية.والمتفوقيناالتجاهات الحديثة للموهوبين (. 2229عامر، طارق عبد الرؤوف. )

تقييم الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الخصائص السلوكية للكشف عن الطلبة (. 2212عبدهللا، مريم. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخليج العربي،  الموهوبين في المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت

 مملكة البحرين.

 . الكويت: وزارة التربية والتعليم.اختبار المصفوفات المتتابعة: كراسة التعليمات(. 2212. )عبدالرؤوف، فتحية

(. بناء وتقنين مقياس الخصائص السلوكية للتعرف على الطالب الموهوبين 2212عبود، يسرى، والمصمودي، سليم. )

 .69-22(، 1)9مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، بجامعة الملك فيصل. 

(. الكشف عن الموهوبين بالسودان في ضوء دليل أساليب الكشف عن الموهوبين 2228هللا، صالح الدين فرح. )عطا 

المجلة العربية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )األلكسو(: دالالت الصدق والثبات والمعايير المحلية. 

 .21-121(، 1)21، للتربية

المجلة (. فاعلية وكفاءة ترشيحات المعلمين في الكشف عن األطفال الموهوبين. 2226عطا هللا، صالح الدين فرح. )

 .119- 112(، 66)22التربوية، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، 

. القياس والتقويم التربوي والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة(. 2222عالم، صالح الدين. )

 .القاهرة: دار الفكر العربي

كاظم، علي مهدي والزبيدي، عبد القوي سالم والظفري، سعيد بن سليمان والسليماني، حميراء سليمان و إبراهيم، 

في  12-1(. تقنيين مقياس جيتس للكشف عن الطلبة الموهوبين في الصفوف من 2212محمود محمد. )

 .222-121(، 2)11مجلة العلوم التربوية سلطنة عمان. 

 2، ) مجلة العلوم اإلجتماعية رياض األطفال بدولة الكويت. جامعة الكويت،  في(. المتفوقون  1996نذر، فاطمة. ) 

 ،)129 – 112. 

 الكويت: وزارة التربية.المجموعة اإلحصائية للتعليم. (. 2212-2216وزارة التربية. )
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 الملحق

 
 الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام لمقاييس غيتس للصفوف من األول إلى الخامس

 

 

Percentile 

 

Scales 

General Intellectual 

Ability 

Academic Skills Creativity Leadership Artistic Talent 

G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 

5 20 27 19 15 18 18 24 28 14 17 27 24 24 20 19 18 23 17 18 16 23 31 30 20 30 

10 27 36 28 23 23 31 31 34 26 23 39 35 30 28 30 27 33 31 30 31 29 38 30 28 30 

15 34 42 33 29 31 42 41 40 34 33 46 40 34 33 34 37 37 38 37 40 40 42 34 31 40 

20 47 45 43 34 33 51 48 50 43 41 48 43 42 40 40 46 42 44 49 45 41 44 35 33 44 

25 51 48 50 42 36 53 52 55 47 46 50 48 46 44 42 50 46 49 50 50 44 48 37 36 45 

30 60 54 51 46 40 59 58 58 52 50 53 50 50 47 45 55 50 50 51 50 46 50 38 41 49 

35 63 58 56 47 43 66 62 60 59 53 56 50 55 50 49 61 58 52 57 57 46 50 40 48 50 

40 65 63 60 51 46 68 67 62 63 57 58 52 60 56 50 64 65 58 60 60 47 52 42 50 50 

45 68 66 64 55 51 70 72 65 68 61 60 56 60 60 55 66 69 61 60 61 47 54 46 59 56 

50 70 69 66 60 55 71 76 67 70 63 61 58 63 60 57 70 72 64 65 68 50 57 50 60 57 

55 71 72 70 64 58 76 79 69 72 66 63 60 66 64 59 73 75 69 70 72 50 60 50 61 60 

60 75 74 72 67 63 77 80 73 77 71 65 63 70 65 63 75 78 70 70 76 50 65 51 68 60 

65 77 77 75 70 67 80 81 76 81 74 68 68 73 68 65 77 80 75 75 80 53 67 60 70 67 

70 80 79 76 75 70 82 82 78 84 77 70 70 77 70 70 80 82 78 80 82 55 69 60 70 70 

75 83 81 78 79 70 84 83 82 86 80 70 74 80 70 74 83 86 80 80 86 57 70 66 72 78 

80 86 82 83 82 75 86 86 84 87 82 74 78 83 74 76 86 89 83 86 89 62 72 70 80 80 

85 88 85 85 83 78 87 88 85 88 84 77 80 86 79 79 88 90 87 89 90 65 74 79 80 80 

90 90 88 86 88 81 89 89 86 90 85 82 87 87 86 81 90 90 90 90 90 73 78 84 89 88 

95 90 90 88 90 90 90 90 88 90 90 86 90 90 90 86 90 90 90 90 90 79 82 87 90 90 

100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 88 90 90 90 90 90 82 90 90 90 90 
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 الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام لمقاييس غيتس للصفوف من السادس إلى التاسع
 

 

 

Percentile 

 

Scales 

General Intellectual 

Ability 
Academic Skills Creativity Leadership Artistic Talent 

G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 G6 G7 G8 G9 

5 15 12 24 20. 27 29 25 27 25 22 12 17 18 18 19 24. 27 20 11 10 

10 25 23 33 22 36 33 31 33 30 30 19 22 32 26 27 31 32 30 20 19 

15 30 30 39 27 42 37 37. 41 34 36 26 25 37 32 32 38 34 32 27 26 

20 34 37 42 32 45 41 41 44 36 39 30 28 40 36 40 41 39 40 29 35 

25 41 40 51 35 48 47 49 49 37 44 33 36 46 40 43 44 40 43 32 40 

30 44 44 53 38 53 51 53 54 39 46 35 41 49 43 46 48 41 45 35 41 

35 51 49 56 45 57 54 57 57 41 49 40 44 53 49 45 51 44 46 38 42 

40 54 56 62 47 60 59 61 60 45 50 44 49 58 53 54 54 45 49 40 45 

45 57 58 65 53 65 61 64 63 49 52 50 52 60 54 55 57 47 50 41 48 

50 61 63 68 59 71 63 67 66 51 55 50 54 63 57 57 62 48 50 44 50 

55 64 66 69 61 75 66 69 70 55 58 53 56 66 60 58 67 50 52 47 50 

60 72 70 72 66 77 68 71 73 57 60 57 58 69 63 60 69 52 53 50 52 

65 75 72 75 71 79 72 74 76 60 62 60 60 70 69 64 73 54 54 50 53 

70 78 76 76 75 81 75 76 77 63 64 65 62 75 70 67 75 57 55 56 54 

75 83 77 79 77 83 79 78 79 66 66 69 64 78 74 71 79 62 57 60 57 

80 87 83 84 80 84 82 80 83 70 68 74 65 82 80 75 80 65 59. 64 59 

85 88 86 87 83 87 86 82 85 73 75 78 67 85 81 78 82 68 62 71 61 

90 90 90 89 86 88 88 84 87 74 80 81 70 87 86 81 85 71 70 78 70 

95 90 90 90 90 89 89 87 89 79 85 84 78 90 90 89 90 78 76 85 80 

100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 87 84 90 90 90 90 90 83 90 90 

 
 

 عشر الثاني إلى العاشر من للصفوف غيتس لمقاييس الخام للدرجات المقابلة المئينية الرتب
 

 

Percentile 

 

Scales 

General Intellectual Ability Academic Skills Creativity Leadership Artistic Talent 

G10 G11 G12 G10 G11 G12 G10 G11 G12 G10 G11 G12 G10 G11 G12 

5 20 34 26 25 36 32 10 20 27 23 21 36 28 34 26 

10 29 44 37 33 44 43 20 27 34 30 36 46 41 40 34 

15 31 48 47 43 47 46 24 30 43 34 45 50 43 43 38 

20 37 51 51 46 52 51 27 36 47 44 50 56 46 45 41 

25 44 53 55 48 55 55 33 40 50 49 50 59 47 48 42 

30 47 59 59 52 59 57 38 45 53 54 52 60 49 50 44 

35 51 60 62 56 61 59 40 49 56 58 58 62 50 50 47 

40 56 63 64 60 64 63 43 50 58 61 60 64 51 52 50 

45 60 65 64 65 66 64 47 52 61 64 70 67 52 54 50 

50 68 68 66 69 68 67 49 54 64 65 72 70 54. 58 52 

55 70 70 71 71 69 70 50 55 66 67 76 74 55 60 55 

60 74 72 74 73 72 75 53 59 70 69 79 76 56 62 60 

65 76 74 77 76 75 77 55 60 73 73 80 78 59 69 62 

70 77 76 81 78 78 78 60 61 75 76 80 79 62 72 65 

75 81 79 84 80 81 80 61 64 78 78 83 82 65. 79 70 

80 84 80 85 83 82 81 67 70 79 80 85 85 69 81 73 

85 85 80 87 85 83 83 72 70 81 83 88 87 71 82 79 

90 86 82 88 86 86 84 80 70 83 88 90 90 74 83 85 

95 87 90 90 88 88 87 83 80 86 90 90 90 79 84 90 

100 90 90 90 90 90 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 
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