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 :املضتخلط 

ة لممتفوقيف لمتوصػؿ ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى نمط الصفحة النفسية  العصبية المعرفي    
إلػػى محكػػات تيةيصػػية معرفيػػة ذات طبيعػػة عصػػبية تميػػزىـ عػػف ميػػر المتفػػوقيف وتػػـ ايػػت اؽ 

)االقساـ العممية( بكمية التربية بنػيف باسػيوط  عينة أساسية مف طالب الفرقتيف الثالثة  والرابعة
موا عمػى طالًبػا مػف الطػالب المتفػوقيف الػذيف حصػ 011قواميػا  -لمتح ؽ مف فروض البحث -

طالًبا مف الطالب مير المتفػوقيف الػذيف  011ت دير جيد جًدا عمى األقؿ فى السنوات الساب ة و
واسػتةدـ الباحػث التصػميـ البحثػي مى األكثر  فػى السػنوات الساب ة حصمواعمى ت دير م بوؿ ع

المسػػتعرض واعتمػػد عمػػى المػػني  الوصػػفي الم ػػارف فأسػػفرت النتػػاا  عػػف جػػود فػػروؽ دالػػة 
ا فػػػى م يػػػاس المتيػػػابيات وسػػػعة األرقػػػاـ والحسػػػاب والبحػػػث عػػػف الرمػػػز والمعمومػػػات إحصػػػاايً 

والترميػػز لصػػالم المتفػػوقيف بينمػػا فػػى م يػػاس تصػػميـ المكعبػػات لصػػالم ميػػر المتفػػوقيف وعػػدـ 
 الداللة فى م اييس مصفوفة االستدالؿ والمفردات واأللغاز البصرية .

المتفػػوقيف فػػى مكونػػات الفيػػـ المفظػػى والػػذاكرة أمػػا بيػػأف المكونػػات فكانػػت الفػػروؽ لصػػالم     
العاممة وسػرعة المعالجػة المعرفيػة ولصػالم ميػر المتفػوقيف فػى مكػوف االسػتدالؿ ا دراكػى فػى 

 حيف كانت الفروؽ مير دالة بيف المتفوقيف ومير المتفوقيف فى الدرجات العممية األربع.
يػع الػدرجات أعمػى مػف المتوسػط العػاـ كما لوحظ مف الرسـ البياني لمصفحة الع ميػة أف جم    

باستثناء م ياس تصميـ المكعبات ضمف مكوف االستدالؿ ا دراكي وانعكس ذلػؾ عمػى الصػفحة 
النفسية لمػدرجات المركبػة لممكونػات األربعػة لػدرجات المتفػوقيف فػى حػيف لػوحظ تيػتت درجػات 

م يػػاس وكسػػمر عمػػى ميػػر المتفػػوقيف مػػا بػػيف أعمػػى وأسػػفؿ ةػػط الداللػػة وىػػذا ييػػير إلػػى قػػدرة 
 تيةيص تمؾ الفاة.

: الصفحة النفسية العصبية المعرفيػة  الطػالب المتفػوقيف  الطػالب الكممات المفتاحية 
ميػػػر المتفػػػوقيف  م يػػػاس وكسػػػمر لمػػػذكاء  الفيػػػـ المفظػػػي  الػػػذاكرة العاممػػػة  سػػػرعة المعالجػػػة 

 .المعرفية  االستدالؿ ا دراكي
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Cognitive Neuropsychological Profile of Superior vs. Non-Superior 

Students on Wechsler Intelligence Scale (Fourth Edition) 

Dr. Nagy Mohamed Hassan 

Faculty of Education for Boys (Asyut), Al-Azhar University 

 

ABSTRACT 

The driving aim of this study was to explore the patterns of the 

diagnostic cognitive neuropsychological profile to reach cognitive diagnostic 

criteria of the neural nature of the superior students that might distinguish them 

from the Non-superior. Participants of the study consisted of 100 students 

among the third and the fourth year students (Scientific Section) at the Faculty 

of Education for Boys (Asyut) with an overall grade of very good at least in the 

previous years and other 100 students among those with a maximum overall 

grade of fair in the previous years. The cross-sectional research design was 

utilized in the study making the use of the comparartive and descriptive 

approach. The results of the study revealed a significant difference in 

similarities, digit span, arithmetic, symbol search, information and coding in 

favour of the superior. The differences in block design were in favour of the 

Non-superior whereas there were no significant differences in matrix 

reasoning, vocabulary and visual puzzles. As for the components, the 

differences were in favour of the superior in the components of verbal 

comprehension, working memory, and cognitive processing speed, and in 

favour of the Non-superior in the perceptual reasoning component. In addition, 

there were no significant differences significant between the superior and the 

Non-superior in the four practical grades. 

 

Keywords: Cognitive Neuropsychological Profile, Superior Students, 

Non-Superior Students, Wechsler Intelligence Scale, Verbal Comprehension 

Index, Working Memory Index, Processing Speed Index, Perceptual 

Organization Index 
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 :مكدمة
تيػػتـ معظػػـ الػػدوؿ باالسػػتثمار األمثػػؿ لمواردىػػا البيػػرية فتػػولي رعايتيػػا لفاػػة المتفػػوقيف     

دراسًيا وأف رعاية المجتمػع ألبنااػو المتفػوقيف مؤيػرًا عمػى مػد  ت ػدـ المجتمػع ونضػجو ومػد  
ف ث الػراىييػدؼ البحػ لػذا   ؛وعيو بالطاقات الموجودة بو وحرصو عمى االنتفػاع بمػا لديػو فييػا

المتفػوقيف  را وميػالعصبى المعرفػى بػيف المتفػوقيف دراسػيً  لى دراسة الفروؽ فى األداء النفسيإ
 .وكسمر لمذكاء )التعديؿ الرابع (م ياس وذلؾ باستةداـ 

فيػة صػية فػى الصػفحة النفسػية العصػبية المعر يالفروؽ التية التعرؼ عمى  لىكما ييدؼ إ    
مػػى ىػػذا الم يػػاس بكػػؿ م اييسػػو الفرعيػػو ومكوناتػػو داايػػـ عبػػيف مجمػػوعتي البحػػث بنػػاء عمػػى أ

ا اسػػتغؿ ف نتصػػور مجتمًعػػا ميمػػا إذا أننػػا ال نسػػتطيع أاف الطاقػػات البيػػرية تمثػػؿ جانًبػػ؛حيػػث 
 .بيرية سةرىا بما تفيد المجتمع ف يكوف ىناؾ طاقاتطاقاتو الطبيعية دوف أ

بناايػػا المتفوقػػوف مػػف أ وتنتيػػى العديػػد مػػف الػػدوؿ إلػػى أىميػػة الػػدور الػػذ  يمكػػف أف يمعبػػو   
 مف احتالؿ مراكز الريادة بيف الدوؿ . ى كؿ مضمار وتمكينيالتح يؽ السبؽ ف

ف مػا يحػدث فػػى أ ىكبيػر عمػػ لػى حػدعمػـ الػنفس العصػبي المعرفػػي إويتفػؽ كثيػر مػف عممػػاء   
العمميػػػات المعرفيػػػة إال أنيػػػـ يػػػروف  مػػػف نيػػػاط وتغيػػػرات فسػػػيولوجية تحػػػدد الجيػػػاز العصػػػبي

نيػػاط باسػتةداـ م ػػاييس مػف ةػالؿ مظػػاىر ىػذا ال نيػاط ع مػػيراسػة مػػا يجػر  مػػف مكػاف دبا 
 داةمو . ة المخ والعمميات التى تجريايسموكية تساعد عمى معرفة الكثير مف المعمومات عف ب

  إلػى أف 0Armengol, Kaplan, and Mores  ( 2001)يػارأ الصػددوفػى ىػذا     
 وىما :لمعرفي االنفسي العصبي  ىناؾ اتجاىاف لمت ييـ 

 داء.والن اط الفاصمة فى األت تعتمد عمى الدرجا  ىييتـ باالةتبارات الت :ياالتجاه ال ياس
كيػة ينيكمونوعيو تعتمد عمػى المالحظػة ا  مرنو  ةداييتـ بوضع أمعرفي: نفسي عصبيتجاه ا  و   

   .داءلسموؾ الفرد أثناء األ
ىات الحديثة لفيػـ ودراسػة طبيعػة العمميػات  العصبي المعرفي يمثؿ احد االتجاالنفسي داء فاال  

فيما بينيا  اكثر مػف كونيػا عمميػات منفصػمة التي تعد مجموعة عمميات  متبادلة التأثير  الع مية
داء الع مػػػي  ىػػػو نتػػػاج عمػػػؿ الػػػدماغ  ويمثػػػؿ الػػػدماغ  البياػػػة العصػػػبية لمع ػػػؿ فالوظػػػااؼ فػػػاال

                                                 
1

 
1

يا عذا االسًاء انعربيت APAنعهى اننفس يهتزو انباحث في تىثيقه نهًراجع  باننسخت انسادست نقىاعذ انجًعيت االيريكيت  

 عهى درجت انذكتىراة  في عهى اننفس االكهينيكي.يستخذو فيها )االسى االول وانثاني (واٌ انباحث حاصم  
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كػؿ مكػوف مػف مكونػات اةتبػار وكسػمر  المعرفية وظااؼ ادراكية  مرتبطة بمسارات عصػبية واف 
 يوجد اساس عصبي  لم درات المعرفية التي ي يسيا. 

ممػا سػبؽ يتضػم أىميػة دراسػة األداء النفسػي العصػبي المعرفػي لفاػة المتفػوقيف حتػى نصػػؿ   
صػية ليػذه الفاػة لكػي نسػتطيع االسػتفادة مػف إمكانيػات تمػؾ يةكمينيكيػة تيت نفسػية إاللى دالإ

 مثؿ لطاقاتيا .األالفاة والتوجيو 
    مشهلة البحح:

ة الػدوؿ نػميـ المجتمعػات ورفاىيػة اليػعوب وىىػو الوسػيمة لت ػد لما كاف التفػوؽ العممػي      
إلػػى  نػػو يرجػػعإال أ ومػػع أف التفػػوؽ اسػػتعداد ع مػػي  ا عمينػػا االىتمػػاـ بفاػػة المتفػػوقيفكػػاف لزاًمػػ

مكانيػػات إمجتمػػع لممتفػػوقيف مػػف اسػػتمرار التفػػوؽ مرىػػوف بمػػا يػػوفره الف ا يًضػػعوامػػؿ بيايػػة أ
صبحت التوجيات الحديثة رعايػة تمػؾ الفاػة رعايػة يـ إلى أقصى حد ممكف ولذا أقدراتستغالؿ ال

 .ةاصة
مػى ت يػيـ يػامؿ داة تربويػة نفسػية لمحصػوؿ عىذا الصدد يستةدـ م ياس وكسػمر كػأ وفى     

 زء مف الت ييـ لمتفػوؽ الع مػيمو كجعامة كما يمكف استةدا لموظااؼ المعرفية أو األداء الع مي
تةطػيط مالاػـ لمتعامػؿ مػع ىػذه الفاػة  ف تكوف نتااجػو بمثابػة دليػؿ لوضػعيمكف أون اط ال وة و 

 .لتمؾ الفاة وت ديـ معمومات إكمينيكية لمت يبيـ االكاديمي
دوات اةتبارات الوظااؼ المعرفية ليا مكانة بػارزة بػيف األ أفDowning  (2005   )ويذكر   

كمينيكػػي وبصػػورة ةاصػػة م يػػاس وكسػػمر صػػية  المتاحػػة فػػي عمػػـ الػػنفس العصػػبي ا  التيةي
    .كثر استةداما مف قبؿ المةتصيف في عمـ النفس العصبيألمذكاء حيث كاف 

ى نطػاؽ واسػع لت يػيـ التفػوؽ الع مػي مػع ياات التعميمية تستةدـ م ػاييس األداء الع مػيوفى الب
وكسػػمر م يػػاس اف  (0103يػػذكر محمػػد الصػػبوة ) بؿ و المسػػت والتنبػػؤ با نجػػاز األكػػاديمي فػػي

لتػػوفير معمومػػات عػػف كػػؿ مػػف ال ػػدرة المعرفيػػو والتحصػػيؿ  م يػػاس يػػامؿ لمتحصػػيؿ الدراسػػي
مراض التدةؿ لوضع برام  ةاصة لفاة المتفػوقيف وفػى أل نو يوفر معمومات قيمولدراسي كما أا

ا وفً ػػو حيػػث بنػػى وكسػػمر م ياسػػوصػػعوبات الػػتعمـ ؛   ابػػؿ بػػرام  لمعالجػػة العجػػز المعرفػػيالم
نو ال ػدرة الكميػة لمفػرد عمػى ال يػاـ بالفعػؿ اليػادؼ والتفكيػر الع النػى والتعامػؿ لتعريفو لمذكاء بأ

بفاعمية مع البياة ومف ثـ الذكاء فػى ت ػدير وكسػمر ال يعػادؿ مجػرد مجمػوع قػدرات ميمػا كانػت 
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د ونػوع ىػذه ال ػدرات ف ػط بػؿ ىػو وظيفػو لعػدال يمثػؿ لمسػموؾ  فالنتػاج النيػااي درجة يػموليتيا
   .نتيجة لطري ة الجمع بينيا فى نسؽ كامؿ

ف يمػػدنا  أف اةتبػػار وكسػػمر لمػػذكاء يمكػػف أ (007  0103الصػػبوة ) يضػػيؼ محمػػدو      
ف التعػػديالت إبمعمومػػات ثريػػة  تسػػاىـ فػػي تحديػػد المسػػتو  ال اعػػدي لموظيفػػة المعرفيػػة  حيػػث 

داة مالامػػة لمفػػرز النفسػػي أجعمػػت اةتبػػار وكسػػمر  التػػي قامػػت بيػػا كػػابالف فػػي معيػػد بوسػػطف 
 العصبي المعرفي.

الصػػػفحة الع ميػػػة لمػػػدرجات الموزونػػػة  وكسػػػمر فػػػي التعػػػديؿ الرابػػع يتضػػػمف ل التسػػػجيؿ ونمػػوذج
ن ػاط ال ػوة والضػعؼ  مؤيػر كػؿ مػف الػدرجات العمميػة و  والصفحة النفسية لمدرجات المركبة  و 

 . داء العصبيلأل
  and Crandall فتوصػػالبحػػوث السػػاب ة فػػى ىػػذا المضػػمار :تباينػػت نتػػاا  الو    

Sherman(2016, 93) لػى تميػز االداء النفسػى العصػبى المعرفػى لمطػالب المتفػوقيف عػف إ
 Valdes, Shanchez, and  yanezميرىـ مف الطالب العادييف فى حيف توصؿ كؿ مف 

وميػر  الموىػوبيف قيفالصػفحة النفسػية بػيف المتفػو  فػي  لى عػدـ وجػود فػروؽإ (25 ,2013)
( مػػف أف األداء النفسػػي العصػػػبي (Carrion 2018 وليػػالمتفػػوقيف ودعػػـ ذلػػؾ مػػػا أيػػار إ

 . بالتحصيؿ األكاديمي ورة متكاممة ال يرتبط ارتباطا داالً فى ص المعرفي
 : ليف التالييفسؤاومف ثـ تثير ميكمة البحث ال 

 األول:ل ضؤاال

س الفرعيػػة ودرجػػات المكونػػات والػػدرجات ييداء عمػػى الم ػػااأل فػػي ىػػؿ توجػػد فػػروؽ  
 بيف كؿ مف المتفوقيف ومير المتفوقيف ؟ )الصورة الرابعة ( العممية لم ياس وكسمر

 ل الجاىى : ضؤاال

داء عمػى م يػاس ا لػألىؿ توجد فروؽ فى نمط الصفحة النفسية المعرفية العصبية وف ً  
بػػيف كػػؿ مػف المتفػػوقيف وميػػر  عرفػيالنفسػي العصػػبي الم داة لمفػػرزسػمر )الصػػورة الرابعػة (كػػأوك

 المتفوقيف ؟



 ..................................................................... الصفحة النفسية العصبية املعرفية للطالب املتفوقني

- 0013 - 

 ٍدف البحح:

المعرفيػػػة لمطػػػالب  العصػػػبية  لػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الصػػػفحة النفسػػػيةييػػػدؼ البحػػػث الحػػػالي إ    
الفرعيػػػة ودرجػػػات  سيالم ػػػاي عمػػػىداءمتفػػػوقيف والفػػػروؽ فػػػى األالمتفػػػوقيف فػػػى م ابػػػؿ ميػػػر ال

 .والدرجة الكمية لكؿ منيما  لمكوناتا
 : اٍنية البحح

 ٍنية اليظزية األ

لم يػػػاس وكسػػػمر  ا لػػػألداء النفسػػػي العصػػػبي المعرفػػػييال نظرًيػػػصػػػتأ ي ػػػدـ البحػػػث الحػػػالي -0
 .)الصورة الرابعة (

التػػػى اىتمػػػت  –الباحػػػث  وطمػػػع عميػػػافػػػى حػػػدود مػػػا  –جنبيػػػة ألوا نػػػدرة البحػػػوث العربيػػػة  -0
   .فوقيفية العصبية المعرفية لمطالب المتبالصفحة النفس

 طبيكية ٍنية التاأل

 :كؿ مف أف تفيد نتاا  البحث الحالي يمكف 
فػػى ضػػوء الػػدالالت المعرفيػػة  يةفػػى فيػػـ ةصااصػػيـ النفسػػية العصػػب: فالطػػالب المتفػػوقي -0

   .كمينيكية لمنتاا التربوية وا  
وميػر لممتفػوقيف  المعرفيػة ةصػااص النفسػية العصػبيةالامػؿ مػع عكيفيػة التفى  :فالمعممي -0

 .لييا البحث  التى توصؿ إء النتاافى ضو  المتفوقيف 
فػػي االرت ػػاء بالعمميػػة  االسػػتفادة مػػف نتػػاا  البحػػث :فػػى المجػػاؿ التعميمػػيال ػػرار  متةػػذي -1

 . ومناقية استنتاجات وتوصيات البحث التعميمية 
 البحح:مضطلحات 

 التالية:اعتمد الباحث عمى المصطمحات 
 زابعة (العضبية املعزفية ملكياس ونضلز )الضورة ال يفضية الضفحة ال

Cognitive Neuropsychological Profile  
فػراد عمػى الم ػاييس الفرعيػة الةتبػار وكسػمر رسػـ بيػاني ألداء األيعرفيا الباحػث بانيا: 

النفسػي داايػـ الضػعؼ فػى قػدراتيـ الع ميػة ونمػط  أيدؼ معرفة ن اط ال ػوة و ب)الصورةالرابعة ( 
 . العصبي
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  دحديد التفوم على حمو التكديزاعتند الباحح يف   Superiorityاملتفوم 
لى مسػتو  مرتفػع الذيف يصموف فى أداايـ إ عرفيـ الباحث بأنيـ  :الطالب المتفوقيف 

فػي االعػواـ السػاب ة لعػاـ ايػت اؽ  قػؿا عمػى األجػدً  ؿ فى حصوؿ كؿ منيـ عمى ت دير جيػديتمث
 . العينة 

لػى مسػتو  فػى أداايػـ إالذيف يصموف عرفيـ الباحث بأنيـ   :الطالب مير المتفوقيف  
فػػي االعػػواـ السػػاب ة لعػػاـ كثر كػػؿ مػػنيـ عمػػى ت ػػدير م بػػوؿ عمػػى األ  متوسػػط يتمثػػؿ فػػى حصػػوؿ

 . ايت اؽ العينة 
 حمددات البحح 

   :فى حالياليتحدد البحث  
   .زىركمية التربية بنيف بأسيوط جامعة األ  المكانية: الحدود

 0106/0107الدراسى وؿ مف العاـ الحدود الزمنية :الفصؿ الدراسي األ 
الحػػدود الموضػػوعية : الصػػفحة النفسػػية العصػػبية المعرفيػػة لمطػػالب المتفػػوقيف م ابػػؿ الطػػالب 

   .مير المتفوقيف
 والبحوخ الضابكة ليظزيطار ااإل

 اليظزي اإلطار  :اًلوأ

 (الصفحة النفسية العصبية المعرفية لم ياس وكسمر  )الصورة الرابعة         
حة النفسػػية العصػػبية المعرفيػػة عمػػى تح يػػؽ مجموعػػة مػػف االىػػداؼ تعمػػؿ الصػػف        

تتمثػػػؿ فػػػي معرفػػػة الدرجػػػة التػػػى يحصػػػؿ عمييػػػا الميػػػارؾ فػػػى األداء عمػػػى الم ػػػاييس الفرعيػػػة 
 وتحديػد نمػط الصػفحة المعرفيػة لمميػارؾ بػأعمى درجػػات ات العمميػة ودرجػات المكونػات والػدرج

 اضػػافة الػػي س الفرعيػػة ودرجػػات المكوناتوأقػػؿ درجػػات حصػػؿ عمييػػا فػػى األداء عمػػى الم ػػايي
 تمكننػػا مػػف  كمػػاتحديػػد التفػػوؽ المعرفػػي والعجػػز المعرفػػي مػػف ةػػالؿ تيػػتت الصػػفحة المعرفيػػة 

لمميػػارؾ االداء معرفػػة ن ػػاط ال ػػوة ون ػػاط الضػػعؼ فػػى و  التعػػرؼ عمػػى  نمػػط الصػػفحة النفسػػية 
ذي ت يسػػو مكونػػات واف المسػػتو  المعرفػػي الػػ وذلػػؾ مػػف ةػػالؿ التيػػتت عػػف المتوسػػط العػػاـ 

 م ياس وكسمر يرتبط باساس عصبي يؤثر ويتأثر بو كما يتضم فيما يمي:
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 َا مكياس ونضلز كيضللكدرات التى ي األصاس العضيب

المفظػػي   مكػػوف الفيػػـ  :ربعػػة مكونػػاتصػػورتو الرابعػػة مػػف أ فييتيػػكؿ م يػػاس وكسػػمر     
سرعة المعالجة المعرفيػة لممعمومػات  ومكوف الذاكرة العاممة ومكوف  ومكوف االستدالؿ ا دراكي

الفرعية التى تيػكؿ مضػموف  سىذه المكونات مجموعة مف الم اييويتدرج تحت كؿ مكوف مف 
   .ربعةالكمية مف مجموع ىذه المكونات األ ىذا  المكوف وتتكوف درجة الذكاء 

 VerbalComprehension Component )و ف ل ( مهوٌ الفَه اللفظي•  
المفػػػردات   و المتيػػػابيات  :ساسػػػية متمثمػػػة فػػػى أم ػػػاييس  ةف ثالثػػػيتضػػػمف ىػػػذا المكػػػو

   .يىو الفيـ المفظ  ياس فرعي تكميميالمعمومات  ومو 
 المفاىيـ.وتكويف  م ياس المتيابيات: ي يس ال درة عمى التفكير المجرد -0
فكػار فيػـ المعػاني وربػط األ عمػى  ال ػدرةو ي ػيس ال ػدرة المفظيػة العامػة  المفردات:م ياس  -0

   .كفاءة الع مية بيكؿ عاـوال
 .رفة العامة والذاكرة طويمة المد  واالنتباه والتعمـ عي يس الم المعمومات:م ياس  -1
االنتبػاه  و يـ الةبػرات السػاب ة يػي يس ال ػدرة عمػى ت  م ياس تكميمي المفظي:الفيـ م ياس  -2

   .والحكـ عمى المواقؼ االجتماعية  التفكير المنط يو 
  يكيضَا مهوٌ الفَه اللفظي التى للكدرات األصاس العضيب

 :فى الدماغ تتمثؿ فى ماكف المغة مفظي عمى المغة ونجد أيعتمد مكوف الفيـ ال
 لغة.لاملياطل االصتكبالية 

فيػػـ المغػػة يسػػر والمسػػاولة عػػف منط ػػة التػػرابط السػػمعي الموجػػودة فػػى الفػػص الصػػدمي األ   
تػػرابط البصػػري الموجػػودة فػػى الفػػص ة مػػف الفػػرد ومنط ػػة الةػػريف والمسػػموعالمنطوقػػة مػػف اآ

ؾ يػرنيةػريف والم ػروءة مػف الفػرد ومنط ػة فولو عف فيـ المغة المكتوبة مػف اآوالمسا المؤةري
ا ساًسػكػاف معظميػا ي ػع أف وأ (ت ع بيف الفصوص الثالثػة )الجػداري والصػدمي والمػوةري التى

 .مكتوبة والمنطوقةوىى المنط ة الترابطية المساولة عف فيـ المغة ال فى الفص الصدمي
 المناطؽ التعبيرية لمغة 

 طوقػة وتيػمؿ ىػذه المنػاطؽو مننػت أكتوبػة كاصػدار المغػة ممناطؽ المساولة عػف إوىى ال    
 : (0100)   عبد ال ويسامي كما يذكر 

   .صدار الكالـ المنطوؽوالمساولو عف إالسااد  ط ة بروكا الواقعة فى الفص الجبييمن-0
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 .والمساولة عف الكتابة  ا فى الفص الجبيييضً قعة أمنط ة أكزنر الوا -0
وىػى  الكػالـ  والمسػاولة عػف حركػة عضػالت مػف ال يػرة الحركيػة فػى الفػص الجبيػيجزء  -1
 .لفاظ ت واأل اصو صدار األلعضالت التى تدةؿ فى صميـ عممية إا
 .منط ة ما تحت ال يرة متمثمة فى الثالموس -2
 ا.بروك ة التى تربط بيف منط تيؼ الترابطيليابا ضافة إلى األ  -3
  Perceptual Reasoning Component)و س د (  الل اإلدرانيمهوٌ االصتد   •  

مصفوفة و المكعبات   تصميـ:ة متمثمة فى يساسيتضمف ىذا المكوف ثالثة م اييس أ
 وزاف اليكؿ  تكميؿ الصورأ :لغاز البصرية  وم ياساف فرعياف تكميمياف ىمااأل و االستدالؿ  

 :إلى أف  Romers (2015, 120-123) وييير
البصرية المكانية  وتحميؿ الكػؿ إلػى أجػزاء والتػأذر  م ياس تصميـ المكعبات :ي يس ال درة -0

 .والمعالجة المعرفية البصري الحركي
 .ؼ وال درة المكانية التصني ىة عمم ياس مصفوفة االستدالؿ : ي يس ال در  -0

 .دراؾ البصر  والتنظيـ ا دراكيوسعة ا  وينطو  عمى الذكاء السااؿ
وال درة  عمى تحميؿ وتجميػع محفػزات   دراؾ مير المفظياالبصرية وي يس لغاز م ياس األ  -1

 .بصرية مجردة
 .موزفل م ياس أوزاف اليكؿ :ي يس المنطؽ الكمي -2
والدقػة فػى التمييػز بػيف التفاصػيؿ الميمػة  البصػري ي ظ م ياس تكميؿ الصور :ي ػيس التػ -3

   .ومير الميمة
  يدرانصتدالل اإلللكدرات التى يكيضَا مهوٌ اال األصاس العضيب

ذكاء السػػااؿ تيػػة : سػػعة ال ػػدرة البصػػرية والػػىػػذا المكػػوف بيػػكؿ عػػاـ ال ػػدرات اآ ي ػػيس      
ماميػػة مػػؼ الجبيػػة وتمثػػؿ التنظػػيـ ا دراكػػي وت ػػـو ال يػػرة األة معالجػػة المعرفيػػة التػػى تػػتـ الو  

وتسػاعد  الفعػؿ دلمػتحكـ فػى ردو نيا تعمػؿ كنظػاـ بدور ميـ حيث إ لجانبية فى الدماغة ايالجبي
نيػػا تمثػػؿ ن طػػة مركزيػػة لمعالجػػة عمػػى تنفيػػذ الػػتحكـ المعرفػػي الػػذ  يػػدعـ الػػذكاء السػػااؿ كمػػا أ

فعػاؿ ليػػذه المنط ػة مػػع التواصػؿ الاف  (0770)ابػػراىيـ ريحػاف  ويػر العمميػات الع ميػة العميػػا  
 نجاز المياـ بنجاح.أف يساعد عمى إالمناطؽ األةر  لمدماغ مف يانو 



 ..................................................................... الصفحة النفسية العصبية املعرفية للطالب املتفوقني

- 0017 - 

  Information Processingمهــــوٌ صــــزعةاملعاية املعزفيــــة )و س و (    •   
Companent  

وم يػػاس فرعػػى الترميز و البحػػث عػػف الرمػػز   :مػػا ساسػػيف ىيتضػػمف ىػػذا المكػػوف م ياسػػيف أ    
 ىو اليطب. تكميمي

م يػػاس لعػػاـ فػػى الػػبطء ا ت المنةفضػػو عمػػى الم يػػاسالبصػػرية الحركيػػة وتعكػػس الػػدرجا -0
البحػػػث عػػػف الرمػػػز: ي ػػػيس سػػػرعة المعالجػػػة المعرفيػػػة وينطػػػوي الم يػػػاس عمػػػى الػػػذاكرة 
البصرية قصيرة المد   أوالتناسؽ البصػري والحركػي والمرونػة ا دراكيػة والتنظػيـ ا دراكػي 

 الحسي  والذكاء السااؿ  والتةطيط  وال درة عمى التعمـ .
لفحػػػػص البصػػػػري والدقػػػػة البصػػػػرية وا دراؾ المكػػػػاني م يػػػػاس الترميػػػػز: ي ػػػػيس سػػػػرعة ا -0

والتةطيط والتآذر البصري الحركي وال درة عمػى الػتعمـ الترابطػي والسػرعة الحركيػة وا دراؾ 
 البصري والمرونة ا دراكية.

عػػػاـ ف ػػػط  47 – 04م يػػػاس اليػػػطب: ي ػػػيس سػػػرعة المعالجػػػة المعرفيػػػة لألعمػػػار مػػػف  -1
اه والتركيز المتواصؿ كمػا ي ػيس الػذاكرة قصػيرة المػد  وي يس ال درة عمى االحتفاظ باالنتب

والذاكرة العاممة وي يس االنتباه االنت ااي البصػري والي ظػة وسػرعة ا دراؾ الحسػي وال ػدرة 
 االستجابة وعدـ االنتباه.

  ملعاية املعزفية للنعلومات صزعة ا مهوٌ للكدرات التى يكيضَا األصاس العضيب

ميػة عديػدة منيػا المةػيخ فػى منػاطؽ دما معرفية ليػا أساسػيا العصػبيلامعالجة المعمومات    
 .ال اعدية الع د وال يرة الجبيية و 

فيف كروييف يفصؿ بيػنيـ مػا يسػمى الػدودة والتػى بػدورىا ت ػـو صالمةيخ:يتكوف مف ن -0
سػػفؿ فصػػوص الػػدماغ مػػف الناحيػػة الةمفيػػة وي سػػـ بػػالربط بػػيف النصػػفيف وي ػػع المةػػيخ أ

و توازف وأقسػامماميػة تةػتص بػالسما تتػوزع فييػا األعمػاؿ فاقسػامو األ( ق01) يالمةيخ ال
واألقسػػاـ الةمفيػػة ت ػػـو عمػػى تنسػػيؽ وامػػر لعضػػالت الجسػػـ الوسػػطى تةػػتص بايصػػاؿ األ 

 .ريةاداألعماؿ ا 
المةػػيخ ىػػو المنسػػؽ لحركػػات ان باضػػات مةتمػػؼ ف أ( 23-22  0101)عكايػػةاحمػػد ويذكر 
ف المةػػيخ أ( 0115)حسػػيف محمػػد يرى ة كمػػايػػادر ضػػالت حسػػب مػػا تتطمبػػة الحركػػات ا  الع
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ة الػتعمـ ثنػاء عمميػيحػدث أوفػى اكتيػاؼ الةطػأ الػذ   فى الضبط االنتباىي يؤد  دور ميـ
 .وفى مياـ التميز الزمني

 ـتضػػ ىمػػاـ ال يػػرة الحركيػػة والتػػتمػػؾ المنط ػػة الدماميػػة الموجػػودة أ ىػػى :يػػةل يػػرة الجبيا -0
 ف(حسػػػػػب ةريطػػػػػة برودمػػػػػا 25  24   03  02  01  00  00   01   7المنػػػػػاطؽ )

نيػػا ؿ إة بػػالمعرفيػػة الموقوتػػال تتعامػػؿ ف ػػط مػػع المعالجػػة نيػػا بأ Carrion(2018)ويػػذكر
صػػدار ؿ إجػػالعمميػػات المعرفيػػة مثػػؿ مواصػػمة األداء ومراقبتػػو وتنظػػيـ مػػف أتػػدعـ العديػػد مػػف 

  د.الزمف المحداالستجابة المطموبو فى 
عبػارة عػف  تجمعػات نيػا ( بأ 24   0101 )عكايػةاحمد فيا ويعر :العصبيةة يال اعد الع د-1

 Carrionيػػر   مػػدماغ و لراديػػة تنظػػيـ الحركػػات ا  و جسػػاـ الةاليػػا العصػػبية المةتصػػة أل
ا بػػػالمةيخ لكونيػػػا وثي ػػػة االرتبػػػاط بالضػػػبط والسػػػيطره وثيً ػػػ اتػػػرتبط ارتباًطػػػنيػػػا أ  (2018)
   .داء المطموبزمف المعالجة وفى دقة األية ليا دور فى ت ييـ ال اعدالع د ف كما أ  الحركية

  .مهوٌ الذانزة العاملة   •  

الحسػػػاب وم يػػػاس و  يتضػػػمف ىػػػذا المكػػػوف م ياسػػػييف أساسػػػييف ىمػػػا سػػػعة األرقػػػاـ      
 .ىو تتابع الحرؼ والعدد تكميمي

لتركيػز يػز نمػط التفكيػر وايوال ػدرة عمػى تم ي ػيس االسػتدعاء الفػوري م ياس سعة األرقاـ: -0
والحفػظ كمػا ي ػػيس الػذاكرة السػمعية والتكػرار الػذ  يعتمػد عمػػى  ه والتتػابع السػمعيواالنتبػا

   .المستمرو االنتباه المركز 
الحسابية واالنتباه والذاكرة السمعية واالسػتنتاجات الكميػة  تي يس ال درا الحساب:م ياس  -0

 .المنط ية
واالنتباه والتركيز  المعالجة الع مية المتتابعة عمى ينطوي اس تتابع الحرؼ والعدد:م ي -1

ماكف أ 0103الصبوة )محمدوالذكاء السااؿ  وسعة الذاكرة والذاكرة السمعية قصيرة المد 
  .(متفرقة

  .ملهوٌ الذانزة العاملة األصاس العضيب

و ال توجػػد منط ػػة فػػى الجيػػاز العصػػبي نػػسػػتطيع ال ػػوؿ بأنعديػػد مػػف الدراسػػات مػػف ةػػالؿ ال    
ةاليػػا التػػذكر منػػو ولكػػف توجػػد مجموعػػات مػػف ن ا محػػدًدانػػمكا لييػػا باعتبارىػػايػػير إنف يمكػػف أ
فػى عمميػة التػذكر مثػؿ الفػص الصػدمي  ماكف مةتمفػة مػف الػدماغ ليػا دور ميػـة فى أيالعصب
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يػػكاؿ ة عديمػػة المػػوف واأليػػكاؿ المرتبطػػوي ػػـو الفػػص الصػػدمي األيمػػف بػػدوره فػػى اسػػتدعاء األ
 اليندسية.
سػػاس فػػى التعػػرؼ عمػػى الوجػػوه واسػػتدعاء بػػدور أ سػػريكمػػا ي ػػـو الفػػص الصػػدمي األ 

سػػاس فػػى العمميػػات الع ميػػة بطػػة أمػػا الفػػص الجبيػػي لمػػذاكرة لػػو دور أار تال صػػص والكممػػات الم
يضػا المػوز أ  حػداث البعيػدةؿ عػف الػذاكرة المكانيػة وذاكػرة األوحصاف البحر يعػد المسػاو  العميا
   .اظ بيافيجب االحتالتى  نماط الذاكرةحدد نوعية وأيا دور موثالموس ليبواليي

 اليظزيات املفضزة للضفحة اليفضية العضبية املعزفية 

 ىظزية املعاية التوسيعية املتواسىة -1

عمومػات بطري ػة توزيعيػة ت ػـو بيػا يعػال  الم تفترض ىػذه النظريػة أف الع ػؿ ا نسػاني   
بسػػبب  طة المتعػػددة فػػى وقػػت واحػػدنيػػالػػدماغ وفييػػا تنفػػذ مجموعػػة مػػف األ  جػػزاء مةتمفػػة مػػفأ

   .و كؼ ةالياىا العصبيةا ثارة أ
معالجػػة المعمومػػات  تفتػػرض ىػػذه النظريػػةأف  ( 26  0111)سولسػػوروبرت يػػذكر  كمػػا

   .تحدث ةالؿ تفاعالت لعدد مف عناصر المعالجة البسيطة تسمى وحدات
 ىظزية املواقع العضبية فى الدماغ  -2

مسػػاولة عػػف ةصػػااص دماغ تكػػوف نػػو مػػف الممكػػف تحديػػد منػػاطؽ فػػى الػػأتفتػػرض    
يمكػػف النظػػر إلػػى الػػدماغ عمػػى أنػػو بأنػػو Gray(2002,318ويػػذكر) نفسػػية يمكػػف تحديػػدىا

المعالجػػة و   ة الحركيػػةنيػػطالمػػتحكـ الػػرايس فػػى السػػموؾ ا نسػػاني وبعػػض الوظػػااؼ مثػػؿ األ 
 .حساس وكؿ منيا يرتبط بمنط ة محددة فى الدماغا و المغوية  

 ىظزية اليشاط املتهامل -3
ف ىػػذه الوظػػااؼ الحركيػة الحسػػية لػػيس ليػا منػػاطؽ محػػددة فػى الػػدماغ بػػؿ ض أتفتػر    

روبرت يػير يف المػخ يعمػؿ كعضػو متكامػؿ و ىذه الوظااؼ موزعة عمى كؿ األجزاء فى الدماغ وأ
الةصػػاؿ الع ميػػة قابمػػة لمتمركػػز فػػى منػػاطؽ معينػػة  إلػػى أف   امػػاكف متفرقػػة (0111)سولسػػو 

بصػار طراؼ الحسػية وا ات الحركية واألتحكـ فى االستجابالةصاؿ عمميات البالدماغ ومف ىذه 
رفيػة وةاصػة العمميػات المعةػر  لوظػااؼ األا المعالجات المغوية فى حػيف ىنػاؾ بعػض  وبعض

   .جزاء الدماغالعميا تتوزع عمى كؿ أ
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 ات زية معاية املعلومىظ -4

ف أ(بػػ05   0117) الفرمػػاو حمػػدي ويذكر تيػػتـ ىػػذه النظريػػة بدراسػػة الػػذاكرة البيػػرية   
المراحػػػؿ التػػػى تمػػػر بيػػػا  ة الع ميػػػة والمعرفيػػػة فػػػىىػػػى العمميػػػالمعالجػػػة المعرفيػػػة لممعمومػػػات 

ة دماميػػة عصػػبية وترمػػز فػػى معالجػػالبياػػة المحيطػػة فتةػػزف وتػػنظـ  المعمومػػات المسػػت بمة مػػف
والمراحػؿ النفسػية التػى تمػر ةالليػا   و عضػموتى تةرج كاستجابة موجية عبر مػدة أمع دة ح

 .ستثاره وحتى حدوث االستجابةالا
اء المعالجػػة لميػػاـ معرفيػػة محػػددة ر جػػىتمػػاـ بالوقػػت المسػػتغرؽ فػػى إلػػى األإوىػػذا ي ودنػػا 

ةػػر بسػػبب الفػػروؽ الفرديػػة ويطمػػؽ عميػػو سػػرعة معالجػػة المعمومػػات يةتمػػؼ مػػف فػػرد آ  والػػذ
ذاكرة العاممػة تزنػة فػى مسػتودع الػوتتمثؿ فى السرعة التى يتـ بيا عممية اسػترجاع المػادة المة

 .لى الدماغقصيرة المد  وكيفية تأثير عمؿ ا يارات المرسمة إو الذاكرة أ
نػو يػتـ اكتسػاب المعمومػات لتواجػو إويتبنى الباحث ىذه النظرية فػي ىػذا البحػث ؛حيػث    

ثنػاء أداء المعرفػي وفػي ليمثؿ ذلػؾ األ؛ ذاكرة التةزيف يمي ذلؾ استرجاعيا  في الوقت المناسب
يحدث ليا تنظيـ وترميز مف ةالؿ معالجة  دمامية  عصػبية مع ػدة تنيػط فييػا ذاكػرة التةزيف 
 مػػروراً اكتسػػاب المعمومػػات حتػػى اسػػترجاعيا  داء العصػػبي وبدايػػة مػػفليمثػػؿ ذلػػؾ األ التجييػػز؛

 داءالنفسي.األ يتضم دراؾ ثـ االستجابة ؛نتباه ثـ ا بالعمميات النفسية الوعي ثـ ا  
داء النفسػػي ممثمػػة بػػاأليػػتت الصػػفحة النفسػػية المعرفيػػة العصػػبية  البحػػث الحػػالي ييػػتـ بت

المعرفػػي العصػػبي مػػف ةػػالؿ اةتبػػار وكسػػمر فػػي صػػورتو الرابعػػة لممتفػػوقيف دراسػػيا م ابػػؿ ميػػر 
 المتفوقيف في نظامنا التعميمي الحالي.

(  0770عرفيػػا ريحػػاف ابػػراىيـ )ف المعرفيػػة العصػػبية  وتعػػددت تعريفػػات الصػػفحة النفسػػية 
يػػا عػػرض بيػػاني مجمػػع لػػدرجات الفػػرد فػػى اةتبػػارات مةتمفػػة  بيػػدؼ معرفػػة نػػواحي ال ػػوة بأن

صػورة  والضعؼ لد  الفرد أو مجموعة مف األفراد فى السمات الم اسة وتعنػي كممػة )بروفيػؿ (
جانبيػػة أو صػػفحة أو لمحػػة مةتصػػره عػػف حيػػاة اليػػةص أو عػػف موضػػوع مػػا وتعبػػر الصػػفحة 

   .عمى عدة م اييس لنفس اليةصلمستمر بيف أكثر مف درجة المعرفية عف نوع مف التالـز ا
أوؿ مػػػف اسػػػتةدـ  0700( أف روسػػػو ليمػػػو 031   0110أيػػػار محمودأبػػػو النيػػػؿ  )و  

مفيـو الصفحة النفسية المعرفيػة فػي التوجيػة عنػدما اسػتةدـ التمثيػؿ البيػاني لتحديػد الموقػؼ 
 النسبي فى بعض الم اييس المفظية.



 ..................................................................... الصفحة النفسية العصبية املعرفية للطالب املتفوقني

- 0001 - 

الدرجات  ( بأنيا عبارة عف مجموع0111فيا جابرعبد الحميد) وفى ىذا السياؽ عر    
المعيارية التى يحصؿ عمييا الفرد مف الم اييس الفرعية لالةتبارات فى نمط يكؿ بياني  يمثؿ 

مما يترتب عميو معرفة مد  التيتت فى األداء والتوصؿ  توزيع الدرجات التى يحصؿ عمييا 
 أدااو عمى الم ياس. إلى نمط محدد ل درات الفرد مف ةالؿ 

االتساؽ  أو  مف ةاللو مد  بياني يتضم( بأنيا تمثيؿ 0100وير  سامي عبد ال وي )     
 التيتت  ألكثر مف أداء.

  ( الصفحة النفسية العصبية المعرفية لم ياس 012  0102ويعرؼ ىياـ العسمى)   
قت انت اؿ المعمومات وكسمر بأنيا ةاصية ميتركو بيف مةتمؼ العمميات المعرفية وتعكس و 

  .أثناء تنفيذ أي ميمة مف المياـ المعرفية
  ( أف تيتت الصفحة النفسية العصبية0103وفى ىذا المضمار ير  محمد الصبوة)     

المعرفية يكيؼ عف طبيعة تنظيـ الوظااؼ  واالرتفاع أو االنةفاض عمى أي م ياس مف 
افة إلى إجراء الم ارنات بيف الدرجات الم ايسس الفرعية ذو داللة تيةيصية ميمة با ض

 الموزونة التى ال ت ؿ أىمية مف حيث دالالتيا التيةيصية. 
( بانيا عرض بياني لدرجات الفرد في اةتبارات 014-073  0106وتعرفيا سميرة ركزة )    

 والمعرفي. داء النفسي والعصبي مةتمفة ليعطي صورة متكاممة عف األ
الصفحة  بانيا الصفحة الع مية لمدرجات الموزونة أو ذا البحث:وتعرؼ إجراايا فى ى     

داء العصبي كمايتضم مف الدرجات العممية ون اط ال وة اواألالنفسية لمدرجات المركبة 
  .مف ةالؿ م ياس وكسمروالضعؼ 

 Superiority                      لتفوما

 إلػػىداايػػـ صػػموف فػػى أليػػدؿ عمػػى كػػؿ مػػف ي فػػوؽ فػػى الماضػػى اسػػتةدـ مصػػطمم الت   
(  0744)عبػػد الغفػػار عبػػد السػػالـ ويعرفػػو  كاديميػػةمجػػاالت األ المسػػتو  مرتفػػع فػػى مجػػاؿ مػػف 

مجػػاؿ مػػف المجػػاالت التػػى ت ػػدرىا  أيليػػو الفػػرد فػػى بأنػػو مسػػتو  األداءالمرتفػػع الػػذ  يصػػؿ إ
 الجماعة. 

ض اآةػر أنػو الموىبػة والػبعالتفوؽ عمى  إلىينظر  البعضأف  Carter (1973وير )   
و أنػو ارتفػاع مسػتو  الػذكاء عمػى أ ةػروف آ فػى حػيف يػر  المت دـ  مي العالمستو  نو عمى أ

 .ال مة فى المواد الدراسية إلىىو ال درة عمى الوصوؿ 
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فػػػى الميػػػارات الذىنيػػػة داء المرتفػػػع األ نػػػو التفػػػوؽ بأFlorance (1984 )ويعػػػرؼ 
فػى  021عمػى مػف عمػى نسػبة ذكػاء أ لفنػوف بيػرط حصػولوحد  مجاالت ااألكاديمية أو فى إ

متفوقػوف ىػـ عػدة المجتمػع فػى تحمػؿ أىػـ المسػاوليات وأةطرىػا اةتبارات الػذكاء  ولمػا كػاف ال
وفػي ىػذا البحػث تػـ   ف ينػالوا جػؿ االىتمػاـ والرعايػةىا كػاف مػف ح يػـ أبرز وأ بعظـ المناصوأ

 االعتماد عمى عينة مف المتفوقيف دراسيا
ىػو ال ػدرة  بأنػو: راسػيالتفػوؽ الد Mills and Parker (1998 ,1-16)  حيػث عػرؼ

مػا مػف المجػاالت االكاديميػة أو ميػر األكاديميػة فػى ضػوء  مجػاؿلػى ال مػة فػى الوصوؿ إعمى 
 .ةريفم ارنتو بأقرانو اآ

 Mecutcheon, Calicohia, Aruguete, Bridges,  and Parkerيعػرؼ كمػا 
سػتمتاع فػى اويجػد  ي المعرفػيتكيػؼ النفسػوىبػة فػى المالمتفوؽ دراسيا ىو صاحب  (2008)

وةاصػػػة  واىػػػب تظيػػػر فػػػى مجػػػاالت متعػػػددةمصػػػحاب أوىػػػـ يػػػكالت الصػػػعبة التعامػػػؿ مػػػع الم
   .المجاالت الرياضية

التفػوؽ فػى ميػارة بأنو   :التفوؽ الدراسيCrandall and Sherman (2016) ويعرؼ
 أوـ فػى اةتبػارات دراسػية المػتعموي ػدر بالدرجػة التػى يحصػؿ عمييػا مجموعة مػف الميػارات  أو

 .موضوعية م ننو
 جراايا:ويعرؼ الباحث التفوؽ الدراسى إ

الجامعيػة  قػؿ فػى كػؿ سػنو مػف السػنواتبأنو حصوؿ المتعمـ عمى ت دير جيػد جػدا عمػى األ
   .الساب ة لمسنة الحالية

 حبوخ صابكةثاىيا:

نفسػية لػى التعػرؼ عمػى الصػفحة الإ Banbow and  lubinski (1993)ىػدؼ بحػث    
دراسػيا المتفػوقيف مػف  عػاـ  01 -00اةتيرت عينة فػى المػد  العمػر  و لممتفوقيف الموىوبيف 

 01ةتبارات اكاديمية فى الرياضيات ألعمار فػوؽ وتـ تطبيؽ ا والموىوبيف فى مادة الرياضيات
تػـ يا ثػـ ت نفسية وطمب منيـ اقتراح حموؿ لبميكالمواجيتيـ يضا تـ عاـ عمى أفراد العينة وأ

ظيرت النتػاا  فػروؽ أفػرسـ الصػفحة النفسػية ليػـ  تـ و  فراد العينة عمى أ تطبيؽ اةتبار ذكاء
حيػث كانػت الصػفحة النفسػية لمػذكور أكثػر اتسػاقا واضحة فى الصفحة النفسػية بػيف الجنسػيف 
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واعتمػد عمػى ىػذه الصػفحة النفسػية   مف الصفحة النفسية لإلناث وارتبط  ذلؾ باألداء الدراسي
   .رؼ عمى الطالب المتفوقيف الموىوبيف فى نفس المد  العمر كمحؾ لمتع

التعػػرؼ عمػػى الصػػفحة النفسػػية  Mills and Parker (1998كمػػا اسػػتيدؼ بحػػث )    
متفوقػػا  117متفػػوقيف دراسػػيا وتكونػػت العينػػة مػػف الالمعرفيػػة لعينػػة مػػف المػػراى يف الموىػػوبيف و 

كاديمية وطب ت عمػييـ تعامؿ مع البرام  األ موىبة فى ال ظيرواف وأمف المراى يوىوبا دراسيا وم
النفسػػػية ت اف االةتبػػػار والتطبي ػػػات التربويػػػة وأظيػػػرت النتػػػاا  أاةتبػػػارات فػػػى التفكيػػػر والػػػتعمـ 

ظيػػرت فروقػػا واضػػحة بػػيف المتفػػوقيف دراسػػيا والمتفػػوقيف الموىػػوبيف المعرفيػػة التػػى اسػػتةدمت أ
صػػفحة النفسػػية لكػػؿ منيػػا بيػػا ال أف إالفػػى مجػػاالت عمميػػة مةتمفػػة لصػػالم المتفػػوقيف دراسػػيا 

 تداةؿ.
الم ارنة بػيف الصػفحة النفسػية لممتفػوقيف  إلى Downing (2005) بحث  كما اتجو 
باسػػتةداـ  وتػػـ تطبيػػؽ اةتبػػارات فػػى الػػذكاء والسػػمات الوجدانيػػة  والعػػادييف الموىػػوبيف  دراسػػيا

فػػى نمػػط انتظػػاـ  بحػػثلبطاريػػة اةتبػػارات نفسػػية واظيػػرت النتػػاا  وجػػود اةػػتالؼ بػػيف عينتػػى ا
تتسػػـ  بػػاداء وارجػػع ذلػػؾ الػػي اف عينػػة الموىػػوبيف  ال ػػدرات المعرفيػػة وتيػػتت الصػػفحة النفسػػية

 .عصبي مميز
 Mecutcheon, Calicohia, Aruguete, Bridges, andبحػث  كمػا اىػتـ   

Parker (2008) كػػرة السػػمة لعبػػة  ساسػػياتوىػػوبيف فػػى أبم ارنػػة الصػػفحة النفسػػية لمم 
لمدافعيػػة  مػػف العػػادييف ( وطب ػػت عمػػييـ اةتبػػارات  نفسػػية 30بيف  و مػػف الموىػػ 31ف )ييوالعػاد

ينتػيف فػاظيرت النتػاا  مػف العالرياضية واةتبارات توافؽ نفسى وتـ رسـ الصفحة النفسية لكػؿ 
 .فروؽ واضحة فى تيتت الصفحة النفسية لكؿ مف العينتيف

 Simoes, lowenthal, Lefebvre, and Vaivre (2010)كما ىدؼ بحث     
حد  المجاالت العممية مثؿ مجػاؿ رنو فى الةصااص النفسية لألطفاؿ الموىوبيف فى إلى الم اإ

وتػػـ  متفػػوؽ دراسػػيا ( 11موىوبػػا و 23الرسػػـ والمتفػػوقيف دراسػػيا دوف موىبػػة عمػػى عينػػة )
درات  الع ميػػة المرتفعػػة واةتبػػارات لمةصػػااص النفسػػية  ػػتطبيػػؽ مجموعػػة اةتبػػارات ل يػػاس ال

بحػػث وظيػػر جميػػا سػػفرت النتػػاا  عػػف اةػػتالؼ واضػػم فػػى تيػػتت الصػػفحة النفسػػية لعينتػػى الوأ
 .فى ال درات الفطرية  المرتبطة بالذكاء السااؿتفوؽ الموىوبوف 
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التعػرؼ عمػى  إلػىValdes, Shanchez, and Yanez (2013وىػدؼ بحػث )    
حصػػػيؿ ومفيػػػـو الػػػذات لنفسػػػية لممتفػػػوقيف الموىػػػوبيف دراسػػػيا فػػػى ضػػػوء دافعيػػػة التالصػػػفحة ا

ار مجموعػػة مػػف يػػالتحصػػيؿ ( وتػػـ اةت طالبػػا متفوقػػا دراسػػيا )مرتفعػػي 011االجتمػػاعي لػػد  
فػراد العينػػة مػف مراحػػؿ عمريػة مةتمفػػة  أوكانػػت يحػػدد عػددىا لػـ  (منةفضػى التحصػػيؿ )الطػالب

جدانيػػة رات معرفيػػة واةتبػػارات و اةتبػػا عمييػػا  وتػػـ تطبيػػؽومػػف مسػػتويات اقتصػػادية متباينػػة 
المتفػوقيف وميػر المتفػوقيف فػى بػيف حصػاايا فروؽ واضػحة ودالػة إظيرت النتاا  عدـ وجود اف

 .الصفحة النفسية يمكف االعتماد عمييا فى تيةيص تمؾ الفاة
بػػػيف  لػػػى الم ارنػػػةإ  Crandall and Sherman(2016)بحػػػث اتجػػػو  كمػػا   

ة مػػف المتفػػوقيف دراسػػيا عمػػى عينػػ المتفػػوقيف والعػػادييف  فػػى األداء النفسػػى العصػػبي المعرفػػي
 الميوؿمتعم ػػػة بػػػ وعينػػػة مػػػف العػػػادييف وتػػػـ تطبيػػػؽ مجموعػػػة اةتبػػػارات نفسػػػية واسػػػتبيانات

تميػػز واتسػػاؽ الصػػفحة النفسػػية  لممتفػػوقيف عػػف عػػف سػػفرت النتػػاا  االجتماعيػػة فأاليةصػػية 
 .مت بالتداةؿ والتيتتسيف التى اتيالصفحة النفسية لمعاد

ي بالعصػػ داء النفسػػيتصػػميـ صػػفحة األ (0104)  ر و تػػالفينعيمػػة كمػػا تنػػاوؿ بحػػث  
صحاء فى ضػوء مسػتو  الػتعمـ وتكونػت العينػة باأل ةيف م ارنيبيالصرع الم عند مرضى المعرفي
مر )الصػػورة الػػر صػػحاء وتػػـ اسػػتةداـ اةتبػػار وكسػػاأل مػػف 111فػػرد مػػف المرضػػى و 111مػػف 

سػػفرت النتػػاا  عػػف أيف فلممجمػػوعت العصػػبية لتحديػػد نمػػط الصػػفحة النفسػػية المعرفيػػة ابعػػة (
ط مميػز لمصػفحة تحديػد نمػتػـ لػد  المجمػوعتيف و  العصػبية معرفيةاةتالؼ الصفحة النفسية ال

مػػع نمػػط  الصػػفحة الصػػرع المتفػػوقيف دراسػػيا وتماثػػؿ ىػػذا  ىالنفسػػية المعرفيػػة العصػػبية لمرضػػ
   .صحاءعينة األل

ى نظريػة قػااـ عمػ ثػر برنػام ( إلى التعرؼ عمػى أ0105) محمدناجي  كما ىدؼ بحث      
لػػػد  الطػػػالب المتػػػأةريف دراسػػػيا  والمعرفػػػى داء النفسػػػى والعصػػػبىالػػػذكاءات المتعػػػددة فػػػى األ

وؿ مػػف المػػدارس الثانويػػة وتػػـ ( طالبػػا مػػف طػػالب الصػػؼ  األ 21مػػف ) وتكونػػت عينػػة البحػػث
ؿ تطبيػػؽ برنػػام  تطبيػػؽ اسػػتمارة بيانػػات يةصػػية  واةتبػػار وكسػػمر لمػػذكاء الصػػورة الرابعػػة قبػػ

 .عداد الباحث( تمى ذلؾ تطبيؽ اةتبار وكسمربعد تطبيؽ البرنام كاء المتعدد )إالذ
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داء المعرفػػػى والنفسػػػى ة وكيفيػػػة لػػػألنػػػو توجػػػد مؤيػػػرات كميػػػفأسػػػفرت النتػػػاا  عػػػف أ    
النتػاا  تحسػف التحصػيؿ  مػف والعصبى دالة لممتأةريف دراسػيا بعػد تطبيػؽ البرنػام   كمػا تبػيف

 ف دراسيا بعد تطبيؽ البرنام .الدراسى بدرجة دالة لممتأةري
لـ يتـ الوصوؿ الى بحوث مرتبطة بمتغيرات البحػث فػي  -حدود اطالع الباحث -وفي  
 .جراء البحث()فترة إ 010710106عامي 

 تعكيب عاو على البحوخ الضابكة 

 .Valdes etalليػو فبينمػا توصػؿ مػا توصػمت إ تباينػايتضػم مػف البحػوث السػاب ة        
فػػى  المتفػػوقيف دراسػػيا وميػػر المتفػػوقيفبػػيف ـ وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػاايا لػػى عػػدإ (2013)
تميػػز  إلػػى Crandall and Sherman (2016)توصػػؿ فػػى الم ابػػؿ  النفسػػية الصػػفحة 

واتسػػاؽ الصػػفحة النفسػػية لممتفػػوقيف عػػف الصػػفحة النفسػػية لمعػػادييف التػػى اتسػػمت بالتػػداةؿ 
مػػػف مراحػػػؿ عمريػػػة مةتمفػػػة  مػػػى عينػػػةوؿ علربمػػػا يرجػػػع ذلػػػؾ العتمػػػاد البحػػػث األ التيػػػتت و 

الموىبػة تػػرتبط بتفػػوؽ فػػى عممػػا بػػأف مػػف المتفػوقيف الموىػػوبيف  ومسػتويات اقتصػػادية متباينػػة 
كاديميػػة األ داء المتفػػوؽ فػى بعػػض المجػاالت أو مجػاؿ معػػيف ممػا يػػؤثر عمػى أنيػػاط  أوىوايػة 

 .داء مير المتفوؽيجعمة ي ترب مف أو 
فػي ةتبػارات المعرفيػة وظيػر ذلػؾ جميػا الداء عمػى ااألكما ارتبطػت الصػفحة النفسػية بػ    

الػذ  توصػؿ إلػى أف الصػفحة النفسػية لمػذكور   Banbow and lubinski (1993بحػث )
 ظيػػرت تػػبط بػػاألداء الدارسػػى فػػى حػػيف أر ف ذلػػؾ اأكثػػر اتسػػاقا مػػف الصػػفحة النفسػػية لإلنػػاث وأ

ا عمػػى المتفػػوقيف تفػػوؽ المتفػػوقيف دراسػػي  Mills and Parker (1998 )اا  بحػػث نتػػ
بيػا تػداةؿ ا مػالصفحة النفسية لكؿ مني إال أف المعرفية  داء عمى االةتبارات في األ الموىوبيف

سػػبب بيف بو ت ولربمػػا يرجػػع ذلػػؾ لطبيعػػة الموىبػػة ومػػد  تذبػػذب المسػػتو  العممػػى لمموىػػتوتيػػ
تضػػم ومػف ثػػـ ي  و ميػػر مػػرتبط بوقػت وال يمكػػف الػتحكـ فيػػوانيمػاؾ الموىػػوب فػى مجػػاؿ موىبتػ

ا لصػفحة النفسػية لممتفػوقيف ممػا يجعمنػا اتسػاؽ تاا  البحوث السػاب ة بيػأفيضا التبايف فى نأ
تح ػؽ مػف نجيػب عمػى كثيػر مػف التسػاؤالت و نبحاجة لعمؿ بحوث عديدة فى ىذا المجػاؿ حتػى 

التفػػوؽ الدراسػػي  و اعتمػػد عمػػى نػػأوتػػـ االسػػتفادة مػػف البحػػوث السػػاب ة ب  ضالعديػػد مػػف الفػػرو 
عميو نظامنا التعميمي في تحديد المتفوؽ وثبات المستو  لتجنب الموىبة التػي مػف  الذي يعتمد

فػي الصػفحة  نو وجدت فروؽإوتوحيد جنس العينة  حيث   ىـ ةصااصيا عدـ ثبات المستو أ
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فػراد كما روعي توحيد المرحمة العمرية  وت ارب المسػتو  االقتصػادي أل النفسية مردىا الجنس 
 .العينة

 الباحث الفرضيف التالييف: ولذا اقترح 
 ول الفزض األ

ميػػة مداء عمػػى الم ػػاييس الفرعيػػة ودرجػػات المكونػػات والػػدرجات العتوجػػد فػػروؽ فػػى األ 
 .بيف المتفوقيف ومير المتفوقيف لصالم المتفوقيف لم ياس وكسمر )الصورة الرابعة(

 الفزض الجاىى 

داء عمػػى م يػػاس  ػػا لػػألالمعرفيػػة العصػػبية وفتوجػػد فػػروؽ فػػى نمػػط الصػػفحة النفسػػية  
بػػيف كػػؿ مػف المتفػػوقيف وميػػر  ورة الرابعػة( كػػاداه لمفػػرز النفسػي العصػػبي المعرفػيوكسػمر )الصػػ

 .المتفوقيف
 دزاءات:واإلالطزيكة 

 الطزيكة :والأ

 ميَج البحح  -1

فػى المتغيػرات لػيس تحكمػا ف الػتحكـ تـ االعتماد عمى المني  الوصػفي الم ػارف حيػث إ   
ؿ ميػر بػالمتفػوقيف فػى م ا ىػو : د متغيرات البحث فى صورة متغيػر مسػت ؿتاما بينما يتـ تحدي

المعرفى مع ضػبط المتغيػرات الداةميػة التػى  األداء النفسى العصبيىو :المتفوقيف ومتغير تابع 
   .مف يأنيا تؤثر عمى البحث مثؿ متغيرات التعميـ والعمر والمستو  االجتماعى االقتصاد 

 عيية البحح  -2

 تيف طالبػا مػف طػالب الفػرق 31داة مػف الكفاءة السػيكومترية لػألالتح ؽ مف  نةتكونت عي  
قػػؿ فػػى األ يعمجػػدا الػػذيف حصػػموا عمػػى ت ػػدير جيػػد سػػيوطكميػػة التربيػػة بنػػيف بأ الرابعػػةالثالثػػة و 

فػى السػنوات  كثػر عمػى األ  طالبا  مف الذيف حصػموا عمػى ت ػدير م بػوؿ 31السنوات الساب ة و
بمتوسػػط  رو يػي 7سػػنة و 00لػىإويػػير سػنة  01 عينػة مػػفعمػػر  لمالسػاب ة وتػػراوح المػد  ال

سػػرة  يحمػػؿ مػػؤىال وروعػػي أف عااػػؿ األ 0‚5يػػير وانحػػراؼ معيػػار   00سػػنة و 01عمػػر  
فػػراد بيػػدؼ ت ػػارب المسػػتو  االجتمػػاعي والمسػػتو  االقتصػػادي أل جامعيػػا ويعمػػؿ عمػػال حكوميػػا

الكفػاءة السػيكومترية  رعينػة تحديػدبػنفس طري ػة اةتيا ساسػيةكما تـ ايػت اؽ عينػة أ  العينة  
 طالبػا مػف الطػالب المتفػوقيف 011تكونت مف و ؽ مف فروض البحث لمتح فرادىا  وليسوا مف أ
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 00الػى يػيور   1 و سنة 01( طالبا مف الطالب مير المتفوقيف فى المد  العمر  011) و
 .0‚1وانحراؼ معيار   و يير سنة 00بمتوسط عمر   يير 00و سنة 

 حح الب أداة -3

 الرايػػديف الصػػورة الرابعػػة والػػذ  و البحػػث فػػى م يػػاس وكسػػمر لػػذكاء المػػراى يف تمثمػػت اداة   
م بليصػػ فالف وزمالءىػػا بمركػػز بوسػػطبجرتيػػا اديػػت كػػاعديػػدا مػػف التعػػديالت التػػى أ تضػػمف 

   .العصبى المعرفى ياالةتبار مناسبا كاداة الت ييـ النفس
 وصف املكياس 

ى ز الم ػاييس التػى تسػتةدـ ل يػاس ال ػدرات الع ميػة المعرفيػة فػبػر يعد م ياس وكسمر مف أ    
الم يػاس بعػدة تعػديالت ابتػداء مػف أوؿ صػورة كمينيكية والتربوية ومر ىذا مةتمؼ المجاالت ا  

اسػػـ اةتبػػار وكسػػمر لػػذكاء الرايػػديف تحػػت ونيػػره  وعػػادة تعديمػػا بإور مػػر  0717عػػدىا وكسػػمر أ
ديػػت إـ قامػػت ثػػ 0775ثػػة البعػػة الثطظيػػرت الو  0760تػػـ عػػدؿ مػػرة اةػػر  عػػاـ  0733عػػاـ 

تػور  ومراجعػة الصػبوة وتػـ فيمػة اليمػف ةػالؿ نع ووتـ تعريب 0116ةر يؿ آجراء تعدكابالف بإ
الصػػػبوة محمػػػد ذكر لمفػػػرز النفسػػػى العصػػػبى و  أداةليصػػػبم  0103نيػػػره فػػػى صػػػورتو الرابعػػػة 

مػػت بدرجػػة كبيػػرة جػػر  عديػػد مػػف الدراسػػات فػػى معيػػد بوسػػطف العمميػػاتى دعأ(  بأنػػو  0103)
 ةداء المعرفػػى العصػػبى لممتفػػوقيف والفاػػات الجديػػدلػػأل رقىاقػػدرة االةتبػػار عمػػى التيػػةيص الفػػ

وةمسػة  أساسػيا ا فرعياسياعير م  ةربعأو لم درات الع مية   ويتضمف اةتبار وكسمر فى تعديم
محمػػد الصػػبوة ونعيمة الفيتػػوري  نػػو قػػاـأكمػػا  م ػػاييس تكميميػػة لت يػػيـ ال ػػدرات المعرفيػػة لمفػػرد

التح ؽ مف الكفاءة ال ياسية لالةتبار في البياة العربيػة باسػتةداـ اكثػر مػف طري ػة ب (0103)
عػػادة االةتبػػار والتجزاػػة إلحسػػاب معػػامالت ثباتػػو وصػػدقو حيػػث كانػػت معػػامالت الثبػػات بطرؽ)

در جيػد  مػف الثبػات كمػا ف االةتبػار  يتسػـ ب ػألػي إالنصفية والفا كرونباخ( مرتفعة ممػا ييػير 
يػػارت النتػػاا  أو نػػو تػػـ حسػػاب الصػػدؽ المػػرتبط بالمحػػؾ  والصػػدؽ التكػػويني والصػػدؽ العػػاممي أ
        تمتعو بدرجة عالية مف الصدؽ. ىلإ
 مكياس تضنيه املهعبات  -1

ي ػػيس ال ػػدرة  ابنػػد (02)يتكػػوف مػػف م يػػاس فرعػػي أساسػػى لمكػػوف االسػػتدالؿ ا دراكػػيىو     
كػى وفيػو ينظػر درااء والتآزر البصر  الحركى والتنظيـ ا ز جإلى أ نية وتحميؿ الكؿالبصرية المكا

بػيض يستةدـ مكعبات ممونو بالمونيف األحمػر واألصورة ف ط و  أولى نموذج وصورة إ الميارؾ 
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 البنػػد فػػي ( درجػػة 0و أ 0و صػػفرأعطػػاء الميػػارؾ )ميـ اليػػكؿ ويػػتـ تصػػحيم  الم يػػاس بإتصػػل
عطااػة )صػػف2:0)مػف  عطااػة )صػػفر أو 6:3البنػػد )فػي ( درجػات 2و ر أ( وا   4أو  3او  2( وا 

( كال عمى حسب الوقت الػذ  انتيػى فيػو مػف تصػميـ المكعبػات 02: 7( درجة مف البند )5و أ
عمػػى  درجتػػيف صػػفر فػػى  كػػؿ بنػػد ويػػتـ توقػػؼ تطبيػػؽ الم يػػاس بعػػد حصػػوؿ الميػػارؾ عمػػى 

   .التوالى
 مكياس املتشابَات  -2

 ويعكػس ال ػدرة عمػى  ا( بنػد06سى لمكوف الفيـ المفظى ويتكػوف مػف )سام ياس فرعى أىو     
تػػيف موفيػو يػػتـ ت ػديـ كمة التفكيػر المجػرد وال ػػدرة عمػى فػرز التفاصػػيؿ الميمػة عػف ميػػر الميمػ

وجػو التيػابو بينيمػا كر أف يػذأو مفػاىيـ ويطمػب مػف الميػارؾ أ أيياء عادية ومألوفة ف تمثال 
وجػو التيػابو ويػتـ أفػي ضػوء تحديػد ( درجػة 0و أ 0أو  صػفر)عطاء تـ تصحيم الم ياس بإيو 

   .التوالى ىعمثالث درجات صفر توقؼ تطبيؽ الم ياس بعد حصوؿ الميارؾ عمى 
 رقاو مكياس صعة األ -3

وي ػػيس  ا( بنػد 02ساسػى لمكػوف الػذاكرة العاممػة ويتكػوف مػف )م يػاس فرعػى أعبػارة عػف     
والحفػظ لتفكير والتركيػز واالنتبػاه والتتػابع السػمعى االستدعاء الفور  وال درة  عمى تمييز نمط ا

و والمسػتمر وفيػ كما ي يس الػذاكرة السػمعية الفوريػة والتكػرار الػذ  يعتمػد عمػى االنتبػاه المركػز
 يو بترتيػب عكسػنفسػو أرقاـ ويعيدىا الميارؾ بعده بالترتيب ي ـو الباحث ب راءة سمسة مف األ 

( درجة لكؿ بند ويػتـ توقػؼ تطبيػؽ الم يػاس 0و أ 0 أو بترتيب تصاعد  ويتـ إعطااو )صفرأو
   .بعد حصوؿ الميارؾ عمى درجة صفر عمى محاولتيف

 كياس مضفوفة االصتدالل م -4

وينطػو  عمػى  ( بنػدا04م ياس أساسى فرعى لمكوف االسػتدالؿ ا دراكػى يتكػوف مػف )ىو     
المكانيػة والتجييػز فػى وقػت دراؾ البصر  وال درة عمى التصنيؼ وال درة اء السااؿ وسعة ا الذك

يػػكاؿ وفيػػو يػػر  الميػػارؾ مصػػفوفة ناقصػػة أو سمسػػمة مػػف صػػور األ دراكػػىا واحػػد والتنظػػيـ 
و السمسػمة ويحصػػؿ الميػارؾ عمػى )صػػفر بة المالامػة التػػى تكمػؿ المصػفوفة أةتػار االسػتجايو 
عمى ثػػالث درجػػات صػػفر الميػػارؾ عمػػى ( درجػػة لكػػؿ بنػػد ويػػتـ توقػػؼ تطبي ػػة بعػػد حصػػوؿ 0وأ
   .لتوالىا
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 مكياس املفزدات  -5

ي ػيس الحصػيمة  ادنػب  (11)ساسػى لمكػوف الفيػـ المفظػى ويتكػوف مػف م ياس فرعػى أىو     
المغويػػة وال ػػدرة المفظيػػة العامػػة والكفػػاءة الع ميػػة بيػػكؿ عػػاـ وال ػػدرة عمػػى فيػػـ المعػػانى وربػػط 

ت ػدـ  لػو بصػريا وبالنسػبة  يػياء التػىي ـو الميارؾ بتسػمية األفكار والتعمـ المفظى المتراكـ األ
يػة بصػريا ويػفويا وت ػدر الدرجػة لمبنود المفظية يحػدد الميػارؾ معنػى الكممػات التػى تعػرض عم

( درجػػة عمػػػى 0و أ 0(   )صػػفر أو 1: 0لبنػػود المصػػػورة مػػف )( عمػػى ا0و بإعطػػاء )صػػفر أ
ى عمػ ثػالث درجػات صػفر ويتـ توقؼ التطبيؽ بعد حصوؿ الميػارؾ عمػى ( 11: 2البنود مف )

 .التوالى
 مكياس احلضاب  -6

تنطػػو  عمػػى الميػػكالت الحسػػابية  اً ( بنػػد00ساسػػى لمػػذاكرة العاممػػة ويتكػػوف مػػف )م يػػاس أ   
الحسػػػابية وال ػػػدرات التتبعيػػػة والتركيػػػز واالنتبػػػاه والػػػذاكرة السػػػمعية والمعرفػػػة وي ػػػيس ال ػػػدرات 

ج الكمػػػى والمنط ػػػى ي ػػػـو لمتتابعػػػة واالسػػػتنتااة والتفكيػػػر المجػػػرد والمعالجػػػة الع ميػػػة تسػػػبالمك
ع ميػػا ةػػالؿ زمػػف محػػدد سػػمفا ويػػتـ إعطػػاء  بحػػؿ سمسػػمة مػػف الميػػكالت الرياضػػيةالميػػارؾ 

( ويػػتـ توقػػؼ التطبيػػؽ بعػػد حصػػوؿ 00: 0درجػػة عمػػى كػػؿ البنػػود مػػف ) (0و الميػػارؾ )صػػفرأ
 .عمى التوالىثالث درجات صفر الميارؾ عمى 

 مكياس البحح عً الزمش  -7

 بنػػد (41)فرعػػى لسػػرعة المعالجػػة المعرفيػػة ويتكػػوف الم يػػاس مػػف سػػاس ىػػو م يػػاس أ     
والحركػػى والمرونػػة جػػؿ والتناسػػؽ البصػػر  اس عمػػى الػػذاكرة البصػػرية قصػػيرة األأوينطػػو  الم يػػ

والتركيػػػز واالنتبػػػاه  دراكيػػػة والتميػػػز البصػػػر  والسػػػرعة الحركيػػػة وسػػػرعة المعالجػػػة المعرفيػػػةا 
فحػص مجموعػة مػف الرمػوز بحيػث ااؿ وي ػـو الميػارؾ بدراكى الحسػى والػذكاء السػوالتنظيـ ا 

 لػػى الرمػػز المطػػابؽ لمرمػػز الموجػػود فػػى المجموعػػة المسػػتيدفو ةػػالؿ زمػػف محػػدد سػػمفاييػػير إ
وت ػػػدر الػػػدرجات عػػػف طريػػػؽ طػػػرح عػػػدد االسػػػتحابات ميػػػر الصػػػحيحة مػػػف عػػػدد االسػػػتجابات 

ذا كػاف مجمػوع الػدرجات صػفر او أال تطبيػؽ الم يػاس ويػتـ توقػؼ قػؿ تسػجؿ صػفر صحيحة  وا 
   و.ثانية مف بداية تطبي  (001)بعد مرور 
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 لغاس البضزية  مكياس األ - 8

راؾ ميػر المفظػى دمصػمـ ل يػاس ا  ابنػد (05) سػاس يضػـم يػاس جديػد أنو يتمثؿ في أ      
دراؾ البصػػر  وسػػعة ينطػػو  عمػػى ا  ارية مجػػردة كمػػؿ وتجميػػع محفػػزات بصػػوال ػػدرة عمػػى تحميػػ
اء ز جػسااؿ والمعالجة المعرفيػة وال ػدرة عمػى اسػتنباط العالقػات بػيف األلذكاء الال درة البصرية وا

( درجػػة عمػػى جميػػع البنػػود ويػػتـ توقػػؼ التطبيػػؽ بعػػد حصػػوؿ 0و ويػػتـ إعطػػاء الميػػارؾ )صػػفرأ
   .عمى التوالى ثالث درجات صفر الميارؾ عمى

 مكياس املعلومات  - 9

ي ػيس المعرفػو  ابنػد (04) يضـ الم ياس ساس فرعى لمكوف الفيـ المفظى و م ياس أىو      
سػامة تحػيط الميارؾ عف أ يجيب  العامة والذاكرة طويمة المد  ومد  التعمـ السابؽ لمفرد وفيو

( عمػى كػؿ 0و مف موضوعات المعرفػة العامػة ويػتـ إعطػاء الميػارؾ )صػفر أبمجموعة واسعة 
عمػػى درجػػات صػػفر  ثػػالث  ويػػتـ توقػػؼ تطبيػػؽ الم يػػاس بعػػد حصػػوؿ الميػػارؾ عمػػى البنػػود
 .  التوالى

 مكياس الرتميش  -10

وي ػيس سػرعة الفحػص  ابند (013)ساس لسرعة المعالجة المعرفية ويتكوف مف م ياس أ     
ذر البصػر  والتػآ دراؾ المكانى والتةطػيطجة المعمومات والدقة البصرية وا وسرعة معالالبصر  

دراكيػة والسػرعة الحركيػة وفيػو صر  والمرونة ا دراؾ البالحركى وال درة عمى التعمـ الترابطى وا 
رقػاـ ية بنسخ الرمػوز المرتبطػة باأل فتاحي ـو الميارؾ ةالؿ زمف محدد سمفا مستريدا برموز م

متمػثال فػي عػدد البنػود التػي  رسػميا بيػكؿ صػحيم  ويتـ ت دير الػدرجات فتاحية فى الرموز الم
   .وتطبي  بداية  ثانية مف( 001) وانتيى منيا في  زمف تطبيؽ الم ياس  وىو

                 مكياس تتابع احلزف والعدد  -11

بنػود لكػؿ بنػد  (01)م ياس فرعػى تكميمػى لمكػوف الػذاكرة العاممػة ويتكػوف الم يػاس مػف       
ة المتتابعػة والتركيػز وسػعة الػذاكرة والػذاكرة ثالثة محاوالت وميامو تنطو  عمى المعالجة الع مي

دراكيػة والػذكاء السػااؿ وفيػة نطػو  ميامػو أيضػا عمػى المرونػو ا تالمػد  كمػا السمعية قصػيرة 
رقػػاـ فػػى ترتيػػب تصػػاعد  والحػػروؼ ويسػػتدعى األ رقػػاـ تسمسػػؿ مػػف األ ي ػػـو الميػػارؾ ب ػػراءة 

م الم يػاس بإعطػاء الميػارؾ )صػفر أو بجد  ويتـ تصحيواستدعاء الحروؼ حسب الترتيب األ
 ( 1وأ 0أو  0
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ويتـ توقؼ تطبيؽ الم ياس بعد حصوؿ الميػارؾ عمػى صػفر درجػة عمػى فى كؿ بنود الم ياس 
 .كؿ تجارب البند الثالث

 مكياس اوساٌ الشهل   -12

وىػو مصػمـ  ابنػد (05)مؿ عمىييتدراكى و تكميمى جديد لمكوف االستدالؿ ا  م ياس فرعى    
 التػى يمكػفالكمػى تنطػو  عمػى عمميػات التفكيػر ل ياس المنطؽ الكمى والوزف وميػاـ المنطػؽ 

وزاف ناقصػة وتةتػار محػدد ألحجػاـ ذات أعنيا رياضيا وفيو ينظر الميػارؾ ةػالؿ زمػف  التعبير
الصػحيم ويحصػؿ الميػارؾ عمػى  االستجابة المالامػة التػى تحػافظ عمػى الحجػـ السػميـ والػوزف

درجػات  1كؿ البنود ويتـ توقؼ التطبيػؽ بعػد حصػوؿ الميػارؾ عمػى ) ى( درجة عم0و )صفر ا
 .ى التوالىصفر( عم

 مكياس الفَه  -13

والنضػ  ي ػيس المعػايير المعروفػة لمسػموؾ  ا( بند06م ياس فرعى تكميمى يتكوف مف )ىو      
الم يػاس  كمػا يتطمػب يػوعرفى والتفكير المنط ى والحكػـ عمػى المواقػؼ االجتماعماالجتماعى وال

االنتبػاه والػذاكرة البعيػدة فػى فيػـ المغػة  و  ال درات اليومية فى حؿ الميكالت والحكـ االجتمػاعى
جتماعيػػة العامػػة والمواقػػؼ اال ئلممبػػاد يمػػوفسػػامة انطالقػػا مػػف ألوفيػػو يجيػػب الميػػارؾ عػػف ا

لتوسػػيع قاعػػدة الم يػػاس ويػػتـ توقػػؼ تطبيػػؽ و درجتػػيف وتسػػجيؿ لكػػؿ البنػػود صػػفر أو درجػػة أ
 .عمى التوالى ثالث درجات صفر الم ياس بعد حصوؿ الميارؾ عمى

 مكياش الشطب  -14

عػػاـ ف ػػط ويتكػػوف الم يػػاس مػػف بنػػديف  47 – 04عمػػار مػػف م يػػاس فرعػػى تكميمػػى لأل     
وال ػػدرة البصػػرية  يدراؾ الحسػػالمػػد  والػػذاكرة العاممػػة وسػػرعة ا ي ػػيس قػػدرة الػػذاكرة قصػػيرة و 

بفحػص ومراجعػة منظومػة محكمػة مػف األيػكاؿ الحركية وفييا ي ـو الميارؾ ةالؿ زمػف محػدد 
ات ميػر الصػحيحة  جاببطرح العدد الكمي لإل ؿ المستيدفو وت در الدرجاتيكاثـ ييطب منيا األ
ذا كاف الفرؽ أ جابات الصحيحة مف مجموع عدد ا  صػفر يمػي ذلػؾ  قؿ مف صػفر يػتـ ادةػاؿوا 

ثانية لكػؿ  (23 ) ياس بعد مرورويتـ توقؼ تطبيؽ الم  جمع درجات البند األوؿ  والبند الثاني
 بند.
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 ر مكياس تهنيل الضو -15

وي يس ابنػد (02)لم يػاس ادراكػى ويضػـ فرعػى تكمميػى لمكػوف االسػتدالؿ ا  م ياسعبارة عف 
والتعػػرؼ البصػػر    الميمػػةوميػػر  الميمػػةف التفاصػػيؿ بػػييػػز يالبصػػر  والدقػػة فػػى التم ي ظ التػػ

وفية ينظر الميارؾ ةالؿ زمف محدد فى كؿ صػورة مػف صػور الم يػاس التػى والتركيز البصر  
( 0و الناقص ويحصؿ الميارؾ عمػى )صػفر ا ـ وي ـو بتحديد ذلؾ الجزء الميـين صيا جزء مي

   .درجة عمى كؿ البنود ويتـ التوقؼ بعد حصولو عمى ثالث درجات صفر عمى التوالى
 الهفاءة الضيهومرتية للنكياس 

 صدم االختبار 

دـ نػػواع الصػػدؽ مالءمػػة لالةتبػػارات التػػى تسػػتةيعػػد الصػػدؽ التالزمػػى مػػف اكثػػر أ      
بغرض التيةيص وفى ىذا البحث تـ اسػتةداـ اةتبػار المصػفوفات المتدرجػة لػرافف كمحػؾ 

فػراد العينػػة عمػى م يػػاس سػػاب معػامالت االرتبػػاط بػيف درجػػات أالبحػػث وتػـ ح ألداةةػارجى 
ف فلػرااةتبػار المصػفوفات المتدرجػة  عمػى  درجات أفػراد العينػة وكسمر )الصورة الرابعة ( و

معػػامالت الصػػدؽ بػػيف م يػػاس وكسػػمر  لػػذكاء المػػراى يف والرايػػديف  فيوالجػػدوؿ التػػالى يبػػ
 .لرافف ةؿ واةتبار المصفوفات المتدرجالمعد

 (1 جدول )

 يؼايالخ انصدق انًسذثط تًحك خازجً نًقياض انثحث ػهً ػيُح انًرفىقيٍ وغيس انًرفىقيٍ
قيى يؼايالخ انصدق نؼيُح  انؼيُح و

 انًرفىقيٍ
قيى يؼايالخ انصدق نغيس 

 يقاييط انثحث نًرفىقيٍا
 ¸07 ¸66 ذصًيى انًكؼثاخ 1

 ¸56 ¸54 انًرشاتهاخ 2
 ¸02 ¸03 ظؼح األزقاو 3
 ¸05 ¸01 يصفىفح االظردالل 4

 ¸62 ¸55 انًفسداخ 5

 ¸56 ¸04 انحعاب 6
 ¸05 ¸56 انثحث ػٍ انسيص 0

 ¸66 ¸03 األنغاش انثصسيح 6

 ¸65 ¸56 انًؼهىياخ 9
 ¸03 ¸07 انرسييص 17
 ¸56 ¸02 ذراتغ انحسف وانسقى 11

 ¸05 ¸65 أوشاٌ انشكم 12

 ¸67 ¸06 انفهى 13
 ¸07 ¸66 انشطة 14
 04 ¸02 ذكًيم انصىز 15

 ¸07 اندزجح انكهيح نهًقياض 16
 

66¸ 
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ف معامالت الصدؽ بيف الدرجػة الكميػة لم يػاس وكسػمر يتضم مف الجدوؿ السابؽ أ       
فػػي ضػػوء معػػايير ف فلػػرا ةميػػة لم يػػاس المصػػفوفات المتدرجػػالفرعيػػة والدرجػػة الك ووم اييسػػ

Cohen(1988)  فػػى الم ػػاييس  المتوسػػطويتمثػػؿ المستوى المرتفػػعو المتوسػػط تتػػراوح بػػيف
نيا ت يس الحصيمة المغوية وال ػدرة المفظيػة المفظية التى ىى أساس المكوف المفظى حيث إ

ةتبػػارات مصػػفوفات المتدرجػػة مػػف االتبػػر اةتبػػار اليعالعامػػة وت يػػيـ الةبػػرات السػػاب ة بينمػػا 
 .وال درة عمى التصنيؼدراكى التى ت يس االستدالؿ ا 

 ثبات االختبار 

لتطبيػؽ لتحديػد مػد  االسػت رار عػادة امعػامالت الثبػات باسػتةداـ طري ػة إ تـ حساب      
 .معيف  يداء المياركيف عمى بطارية االةتبارات عبر وقت زمنفى ا

النصفية التجزاةو سابيع( أ 1البطارية بعد مرور زمف معيف ) بيؽعادة تطةالؿ إوذلؾ مف 
 اخ نبرو كوالفا

  (2جدول )

يؼايالخ انثثاخ تطسيقح إػادج االخرثاز وانرجصئح انُصفيح وانفاكسوَثاخ ندي ػيُح وانًرفىقيٍ وغيس 

 انًرفىقيٍ

 

انًقاييط انفسػيح  و

 نًقياض وكعهس

 ػيُح غيس انًرفىقيٍ ػيُح انًرفىقيٍ

ادج إػ

 االحرثاز

 انرجصئح

 انُصفيح

انفاكسوَثا

 خ

إػادج 

 االحرثاز

انرجصئح 

 انُصفيح

انفاكسوَثا

 خ

 ¸65 ¸07 ¸06 ¸67 ¸65 ¸62 ذصًيى انًكؼثاخ  1

 ¸05 ¸67 ¸62 ¸62 ¸97 ¸66 انًرشاتهاخ  2

 ¸67 ¸ 66 ¸60 ¸66 ¸06 ¸60 ظؼح األزقاو  3

 ¸07 ¸05 ¸69 ¸62 ¸66 ¸66 يصفىفح االظردالل  4

 ¸65 ¸60 ¸66 ¸66 ¸92 ¸97 نًفسداخ ا 5

 ¸07 ¸09 ¸61 ¸05 ¸67 ¸09 انحعاب  6

 ¸69 ¸02 ¸06 ¸03 ¸05 ¸04 انثحث ػٍ انسيص  0

 ¸02 ¸05 ¸09 ¸67 ¸63 ¸67 األنغاش انثصسيح  6

 ¸57 ¸55 ¸59 ¸62 ¸66 ¸65 انًؼهىياخ  9

 ¸ 07 ¸05 ¸06 ¸97 ¸93 ¸92 انرسييص  17

ذرااااااااااتغ انحاااااااااسف  11

 وانسقى 

67¸ 67¸ 09¸ 97¸ 65¸ 67¸ 
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عػادة االةتبػار لجميػع الم ػاييس معػامالت الثبػات بطري ػة إيتضم مف الجػدوؿ السػابؽ اف      
   .داء عبر الزمف لد  كمتا المجموعتيفتتمتع بدرجة الثبات واست رار األ الفرعية
وذلػؾ مػف النصػفية  التجزاػة الفرعيػة بطري ػةو كما تػـ التح ػؽ مػف ثبػات االةتبػار وم ايسػ     
البنػود الفرديػة  البنػػود تصػػفى االةتبػار ) داء العينػة عمػىؿ حسػاب معػامالت االرتبػػاط بػيف أةػال 

 .اخ بيجاد معامالت الثبات بطري ة الفاكرونإالزوجية (تمى ذلؾ 
ممػا يػدؿ  .10دالػة عنػد مسػتو   ف معامالت الثبات جميعػا كانػتويتضم مف الجدوؿ السابؽ أ

لمػػذكاء ب ػػدر عػػالى مػػف الثبػػات لعينتػػى البحػػث  س الفرعيػػة لم يػػاس وكسػػمرييعمػػى تمتػػع الم ػػا
 مير المتفوقيف(و )المتفوقيف 

 دزاءات البحح إ :ثاىيا

 يجػة أليالعينػة نت دفػراأي مػف أعاد بوليػة مػع عينتػى البحػث لمفػرز واسػتتـ إجػراء م ابمػة أ -0
لػى ةمػؽ تبط بمتغيػرات البحػث وتػؤثر عمػى األداء إضػافة إف تر مالحظات سموكية يمكف أ

وكسػػمر )الصػػورة م يػػاس  باسػػتةداـ التيػػةيص نػػوع مػػف التواصػػؿ يػػؤد  لنجػػاح عمميػػة
 الرابعة( 

 (الرابعػػة ةوكسػػمر لمػػذكاء )الصػػور  م يػػاس تػػـ االعتمػػاد عمػػى النسػػةة العربيػػة المن حػػة مػػف-0
تػػـ التح ػػؽ مػػف ةصااصػػيا ال ياسػػية و محمػػد الصػػبوة ومراجعػػة  ور تػػنعيمػػة الفي ترجمػػة 
   .عينة التح ؽ مف الكفاءة السيكومترية مف ةالؿ

 .ساسية لمتح ؽ مف فروض البحثاأل ثلتطبيؽ عمى عينة البحتـ ا -1
حيانػػا كػػاف يػػتـ تطبيػػؽ ف تطبيػػؽ االةتبػػار بػػيف سػػاعة ونصػػؼ إلػػى سػػاعتيف وأتػػراوح زمػػ -2

مسػموجا  ض المياركيف بالتعب ويعتبرىػذا ا جػراءاالةتبار عمى جمستيف نظرا ليعور بع
داء ر ايمػات الم يػاس لتفػاد  التعػب فػى األداء عمػى الم يػاس حتػى ال يتػأثبو طب ػا لتعم

   .الميارؾ

 ¸65 ¸07 ¸05 ¸60 ¸69 ¸66 أوشاٌ انشكم  12

 ¸57 ¸56 ¸67 ¸05 ¸00 ¸06 انفهى 13

 ¸69 ¸02 ¸03 ¸64 ¸65 ¸63 انشطة  14

 ¸07 ¸05 ¸67 ¸65 ¸60 ¸66 ذكًيم انصىز  15

اندزجااااااااح انكهيااااااااح  16

 نهًقياض

67¸ 64¸ 60¸ 65¸ 
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/ 0/ 0   حتػى  01/0106/ 0فترة امتػدت مػفالتح ؽ مف الكفاءة السيكومترية استغرؽ  -3
تمى ذلؾ تصحيم جميع اوراؽ االستجابة  عمػى الم يػاس ثػـ ايجػاد صػدؽ وثبػات 0107

فتػػػػرة  فػػػػي  ساسػػػػيةاأل لبحػػػػث بيػػػػؽ الم يػػػػاس عمػػػػى عينػػػػة اتطتمػػػػى ذلػػػػؾ  الم يػػػػاس
 .0107/ 03/4حتى   5/1/0107مف

انػات وتنظيميػا البي بوراؽ االستجابة عمى الم ياس تػـ تبويػم جميع أبعد استكماؿ تصحي – 4
 .حصاايةتيياة لممعالجة ا 

  أصاليب التحليل اإلحضائي

 :حصااية التاليةالتح ؽ مف فروض البحث مف ةالؿ األساليب ا تـ 
 .اةتبار )ت( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات -
الم ػػاييس الفرعيػػة والػػدرجات الموزونػػة  درجػػات  ة لمتوسػػطاتاسػػتةداـ الرسػػـو البيانيػػ -

   .مف  ةالؿ نموذج التسجيؿ والدرجات المركبة
 ىتائج البحح وتفضريٍا

داء عمػػى فػػى األ توجػػد  فػػروؽ"يػػنص عمػػى وؿ الػػذ  لمتح ػػؽ مػػف نتػػاا  الفػػرض األ  
لرابعػة ( بػيف ميػة لم يػاس وكسػمر )الصػورة امس الفرعية ودرجات المكونات والدرجات العييالم ا

تػػـ اسػػتةداـ اةتبػػار )ت( لحسػػاب الفػػروؽ بػػيف  "المتفػػوقيف وميػػر المتفػػوقيف لصػػالم المتفػػوقيف
( نتػاا  الم ارنػة بػيف  1المتوسطات لد  العينتيف وسوؼ يػتـ عػرض النتػاا  ويوضػم جػدوؿ )

   .مجموعات البحث وبيف بعضيا بعضا باستةداـ اةتبار )ت(
 ( 3جدول )

 هيح تيٍ انًرفىقيٍ وغيس انًرفىقيًٍانًقاييط انفسػيح ودزجاخ انًكىَاخ واندزجاخ انؼ ػهً  داءانفسوق فً األ
 

 انًرغيساخ

 اندزجاخ انؼًهيح انًكىَاخ انًقاييط انفسػيح

خ
ثا
كؼ

نً
 ا
يى

صً
ذ

 

خ
ها

ات
ش

ًر
ان

 

او
زق

ال
 ا
ؼح

ظ
 

 

ح 
ىف

ااف
اااا
اااا
صاااا

ي

ل
ال
رد

ظ
ال
ا

 

خ
دا

فس
نً

ا
 

ب
عا

ح
ان

 

 ٍ
ااااا

ػ
ث 

ااااا
ح

نث
ا

يص
نس

ا
 

ش 
ااا
اااا
اااا
اااا
اااا
غاا

الن
ا

يح
صس

نث
ا

خ  
يا

ى
ؼه

نً
ا

 

 

يي
رس

ان
صز

 

و
  

 ف
ل

 

 و
 د

ض
 

ع
 ذ

و
 و 

ط
ي

 4ع 3ع 2ع 1ع 

 انًرفىقيٍ
 17 11 13 32 162 55 66 96 175 22 24 50 27 46 24 35 26 47 و

 6.4 2.1 6.4 1.2 4.9 3.6 .65 0.6 0.6 1.3 0.4 1.5 1.1 9.6 0.1 4.3 .02 4.4 ع

غياااااااااااااااس 

 انًرفىقيٍ

 9 11 12 32 172 34 176 02 07 12 23 32 12 46 23 22 25 67 و

 6.5 5.6 0.6 1.1 0.1 0.4 6.1 5.0 6 2.71 0 2.5 1.6 1.7 0.6 5.3 1.1 5.2 ع

 56. صفس 1 صفس 69.2 21.49 10.31 20.2 31.6 47.32 7.63 66.21 36.1 1.43 .94 33.3 23.6 26.99 قيًح )خ(

* يعرىي اندالنح  *   
 

*  *
 

*  *
 

غ ي ز د  ا ل
غ  ي ز د  ا ل  
 *  *   

 

*  *
 

غ ي ز د  ا ل
 

*  *
 

*  *
 

*  *
 

*  *
 

*  *
 

*  *
 

غ ي ز د  ا ل
غ  ي ز د  ا ل
غ  ي ز د  ا ل
غ  ي ز د  ا ل
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عيػة التاليػة حصػاايا فػى الم ػاييس الفر ف الجػدوؿ السػابؽ وجػود فػروؽ دالػة إيتضم مػ 
رقاـ والحساب والبحث عف الرمز والمعمومات والترميػز لصػالم المتفػوقيف المتيابيات  وسعة األ 

مصػفوفة  ة فػى م ػاييسبينما فى م ياس تصميـ المكعبات لصالم ميػر المتفػوقيف وعػدـ الداللػ
 .لغاز البصريةاالستدالؿ والمفردات واأل 

حصاايا لصػالم المتفػوقيف فػى مكونػات الفيػـ يأف المكونات فكانت الفروؽ دالة إما بأ 
المتفوقيف فى مكػوف االسػتدالؿ  المفظى والذاكرة العاممة وسرعة المعالجة المعرفية ولصالم مير

 .دراكىا 
المتفػوقيف فػى الػدرجات العمميػة المتفوقيف وميػر بيف الة فى حيف كانت الفروؽ مير د 

 .ربعةاأل 
 :للتحكل مً ىتائج الفزض الجاىى الذى ييط على

داء عمػػى م يػػاس وكسػػمر توجػػد فػػروؽ فػػى نمػػط الصػػفحة النفسػػية المعرفيػػة العصػػبية وف ػػا لػػأل"
يػػػر بػػػيف كػػػؿ مػػػف المتفػػػوقيف وم كػػػأداة لمفػػػرز النفسػػػي العصػػػبي المعرفػػػي )الصػػػورة الرابعػػػة (

   "المتفوقيف
تـ ايجاد الدرجات الموزونػة لمػدرجات الةػاـ  فيو عر مالصفحة المتح ؽ مف ىذا الفرض تـ رسـ ل

   :كـ يمىبيانيا لمم اييس الفرعية مف جداوؿ معايير االةتبار وتـ تمثيميا 
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 يكىٌ انراكسج انؼايهح يكىٌ االظردالل االدزاكً يكىٌ انفهى انهفظً 

يكىٌ ظسػح 

 انًؼانجح

 

انًرشاتهاخ 

13 
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 حة الع مية لمدرجات الموزونة لمم اييس الفرعية )لممتفوقيف(تيتت الصف (  0رسـ بياني ) 
م ػاييس الفرعيػة لعينػة المتفػوقيف ال درجػات  ف جميع متوسطات( أ0يتضم مف الرسـ البيانى )

 .داللة باستثناء م ياس تصميـ المكعبات أعمى ةط و أعمى مف المتوسط أ
لدرجات الموزونة الػى اذلؾ تحويؿ  وفيما يمى تيتت الصفحة النفسية لمدرجات المركبة ويتطمب

 .لمجموع الدرجات الموزونة لكؿ مكوف مف جداوؿ معايير االةتبارمكافاة درجات مركبة 
   22مجموع الدرجات الموزونو لمكوف الفيـ المفظى= 

 002ميا درجة مركبة =ي اب              
 20دراكى =جات الموزونة لمكوف االستدالؿ ا مجموع الدر 
 005=ي ابميا درجة مركبة                
 10رجات الموزونة لمكوف الذاكرة العاممة = دمجموع ال

 010ي ابميا درجة مركبة =                
 14مجموع الدرجات الموزونة لمكوف سرعة المعالجة = 

 023ي ابميا درجة مركبة =               
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   030درجة الذكاء الكمية=مجموع 
 014ا درجة مركبة = ي ابمي             

 
 انًكىَاخ

 

 

 

 اندزجاخ

  يكىٌ انفهى انهفظً 
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يكااااااااااااااااااااااىٌ 

االظااااااااااااااردالل 
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110 

يكااىٌ انااراكسج 
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 .( تيتت الصفحة النفسية لمدرجات المركبة لممتفوقيف0رسـ بيانى) 
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ربعػػة األ ت ( يتضػػم تيػػتت الصػػفحة النفسػػية لمػػدرجات المركبػػة لممكونػػا0مػػف الرسػػـ البيػػانى )
نتػاا  المتفػوقيف عمػى المكونػات األربعػة ميػابية ف متوسػط جة الكميػة لعينػة المتفػوقيف وأوالدر 

 .ةط الداللةمف عمى ييس الفرعية حيث إنيا أألداايـ عمى الم ا
لمم ػػاييس الفرعيػػة لغيػػر المتفػػوقيف مػػف يجػػاد الػػدرجات الموزونػػة لمػػدرجات الةػػاـ إتمػػى ذلػػؾ     

   .جداوؿ معايير الةتبار وتـ تمثيميا بيانيا
 

 انًكىَاخ

 

 

 اندزجاخ  

ظسػح  يكىٌ يكىٌ انراكسج انؼايهح دزاكًيكىٌ االظردالل اإل يكىٌ انفهى انهفظً
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ذصًيى 
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 زقاوظؼح األ
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 ذشرد انصفحح انؼقهيح نهدزجاخ انًىشوَح نهًقاييط انفسػيح  ( 3زظى تياًَ )

 )نغيس انًرفىقيٍ(

يالحظ مف الرسـ البيانى تيػتت الػدرجات الموزونػة لمػدرجات الةػاـ لمم ػاييس الفرعيػة  
المكعبػػات ومصػػفوفة االسػػتدالؿ  ؿ م ػػاييس المفػػردات وتصػػميـيػػةػػط الداللػػة تػػـ تمثعمػػى أفنجػػد 

البحػث عػف الرمػز والترميػز فػى حػيف ة م ياس فيفط الداللة بدرجة طعمى ةواأللغاز البصرية وأ
 .رقاـ والحساب س المتيابيات والمعمومات وسعة األ سفؿ ةط الداللة م اييأ

لػى طمب ذلؾ تحويؿ الدرجات الموزونة إتيتت الصفحة النفسية لمدرجات المركبة ويتوفيما يمى 
 ؿ مكوف مف جداوؿ معايير االةتبار لمجموع الدرجات الموزونة لكمكافاة درجات مركبة 

 07مجموع الدرجات الموزونة لمكوف الفيـ المفظى = 
 75ي ابميا درجة مركبة =                                 
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 23= ة لمكوف االستدالؿ االدراكيمجموع الدرجات الموزون
 005ي ابميا درجة مركبة =                                  

 04رجات الموزونة لمكوف الذاكرة العاممة = مجموعة الد
 64ي ابميا درجة مركبة =                                   

 00مجموعة الدرجات الموزونة لمكوف سرعة المعالجة=
 012ي ابميا درجة مركبة =                              
 000اما درجة الذكاء الكمية = 
 012 ابميا درجة مركبة = ي                          

 انًكىَاخ

 

 

 اندزجاخ

يكىٌ انفهى 

 انهفظً

 

90 

يكىٌ االظردالل 

 دزاكًاإل
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يكىٌ انراكسج 
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66 
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 تيتت الصفحة النفسية لمدرجات المركبة لغير المتفوقيف (2رسـ بيانى )
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 تف متوسػطالمػدرجات المركبػة لغيػر المتفػوقيف أكما يتضم مف الرسـ البيانى لمصفحة النفسية 
سػفؿ ةػط أو  عمػى أ ومتوسط الدرجة الكميػة فػى حالػة تيػتت مػا بػيف ربعة المكونات اال  درجات 
حػيف مكػوف االسػتدالؿ فػى سفؿ ةػط الداللػة أالفيـ المفظى والذاكرة العاممة فنجد مكوف الداللة 

 عمى ةط الداللػة ولكػف ف سرعة المعالجة والدرجة الكمية أيضا أعمى ةط الداللة ومكودراكي أا 
 بنسبة طفيفة .

( تيػػتت الصػػفحة  الع ميػػة لمػػدرجات الموزونػػة لممتفػػوقيف 3 رسػػـ البيػػانى )ليتضػػم مػػف اكمػػا 
 .درجات الم اييس الفرعية الةتبار وكسمر  الدرجات العممية في بغير المتفوقيفم ارنة 

 
 
 
 
 
 

لم ػاييس داء ميػر المتفػوقيف عمػى درجػات الم ارنػة أداء المتفػوقيف بػأ( 3)رسـ بيانى  
   .الفرعية 
صػفحة الع ميػة لمػدرجات الموزونػة أف أداء ميػر ( نمػط ال3سػـ البيػانى )يتضم مف الر  

داء األلغػػاز البصػػرية  كػػاف األ  داء المتفػػوقيف باسػػتثناء م يػػاسأ مػػفر انةفاضػػا كثػػالمتفػػوقيف أ
   .داء المتفوقيفتصميـ المكعبات كاف أداء مير المتفوقيف أعمى مف أ وم ياس متطاب ا 

ة بغيػر يتضم مف الرسـ البيانى تيتت الصفحة النفسية لمػدرجات المركبػة لممتفػوقيف م ارنػكما 
 بعة لم ياس وكسمر والدرجة الكميةر األ  المتفوقيف فى المكونات

 
 
 
 
 

 

انًؼهىياخ      االنغاش        انثحث ػٍ       انحعاب         انًفسداخ      يصفىفح     ظؼح االزقاو               انرسييص

 انًرشاتهاخ      ذصًيى

ظردالل                                           انثصسيح           انسيص                                           اال                                      

 انًكؼثاخ

انًرفىقيٍ                                  

غيس انًرفىقيٍ                                                  

 االدزاكي
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زتؼح واندزجح انًكىَاخ األانًسكثح دزجاخ انداء غيس انًرفىقيٍ ػهً أداء انًرفىقيٍ ت( زظى تياًَ نًقازَح أ6 ) زظى تياًَ

 .انكهيح

الصفحة النفسػية لمػدرجات المركبػة لممتفػوقيف م ارنػة بغيػر  نمط ( 4يتضم مف الرسـ البيانى )
والدرجػػة الكميػػة لم يػػاس وكسػػمر )الصػػورة الرابعػػة ( يتضػػم ربعػػة فػػوقيف عمػػى المكونػػات األ المت

عمى مةتمؼ المكونات والدرجػة الكميػة باسػتثناء مكػوف لغير المتفوقيف داء النفسى انةفاض األ
   .دراكىاالستدالؿ ا 

 
 مياقشة وتفضري اليتائج

ا بػيف المتفػوقيف وميػر المتفػوقيف حصػاايوجػود فػروؽ دالػة إ وؿنتاا  الفػرض األ مف يتضم    
رقػػػاـ وسػػػعة األ داء عمػػػى الم ػػػاييس الفرعيػػػة التاليػػػة : المتيػػػابيات  المتفػػػوقيف فػػػى األلصػػػالم 

م يػاس المتيػابيات    إلى أفوالمعمومات والترميز ولربما يرجع ذلؾ والحساب والبحث عف الرمز 
التفاصػػيؿ الميمػػة عػػف ى فػػرز يعكػػس ال ػػدرة عمػػى التفكيػػر المجػػرد وتكػػويف المفػػاىيـ وال ػػدرة عمػػ

   ساسػية فػى التفػوؽ الدراسػى وتمثػؿ ةصػااص لممتفػوقيفأو وذلػؾ عوامػؿ ميمػة   ميػر الميمػة
رقػػاـ ي ػػيس االسػػتدعاء الفػػور  اثػػؿ ذلػػؾ مػػع ب يػػة الم ػػاييس   حيػػث إف م يػػاس سػػعة األ ويتم

اكرة السػمعية ر نمػط التفكيػر واالنتبػاه والتتػابع السػمعى والحفػظ كمػا ي ػيس الػذيوال درة عمى تغي
ف م يػػاس الحسػػاب ي ػػيس ى االنتبػػاه المركػػز والمسػػتمر كمػػا أالفوريػػة والتكػػرار الػػذ  يعتمػػد عمػػ

الػػػذاكرة السػػػمعية والتحميػػػؿ المنط ػػػى و التتبعيػػػة والتركيػػػز واالنتبػػػاه ال ػػػدرات الحسػػػابية وال ػػػدرات 
المعالجػػة الع ميػػة العاممػػة و والػػذاكرة والتفكيػػر المجػػرد وتحميػػؿ الميػػاكؿ العدديػػة والتفكيػػر الرقمػػى 

و  ف م ياس البحث عف الرمػز ينطػالكمية كما أالمتتابعة واالستنتاج الكمى والمنط ى والمعرفة 
يز البصر  وسػرعة المعالجػة يدراكية والتمعمى الذاكرة البصرية قصيرة األجؿ وي يس المرونة ا 

وال درة عمػى الػتعمـ والتةطيط دراكى الحسى والذكاء السااؿ واالنتباه والتركيز والتنظيـ ا  الع مية
ف أوم يػػاس المعمومػػات ي ػػيس الفيػػـ المفظػػى والمعرفػػة العامػػة والػػذاكرة البعيػػدة واالنتبػػاه كمػػا 

اؾ در متتابعػػػة والػػػذكاء السػػػااؿ وي ػػػيس ا م يػػػاس الترميػػػز ينطػػػو  عمػػػى المعالجػػػة البصػػػرية ال
دراؾ المكػػانى والتةطػػيط كرة البصػػرية فػػى المػػد  ال صػػير وا دراكيػػة والػػذاالبصػػر  والمرونػػة ا 

زتيػػػا يعكػػػس ال ػػػدرة متغيػػػرات ميمػػػة مػػػد  اجاوذلػػػؾ مػػػف ةصػػػااص المتفػػػوقيف دراسػػػيا وتمثػػػؿ 

 يكىٌ انراكسج انؼايهح        يكىٌ االظردالل            يكىٌ انفهى انهفطي        اندزجح انكهيح                   يكىٌ ظسػح       

 انًؼانجح انًؼسفيح                                                  االدزاكي                                  
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 فمػ Valdes et al. (2013)  ذلػؾ مػع مػا توصػؿ اليػوويتفػؽ داء المعرفػى المرتفعػة فػى األ
 .دراكية والذكاء السااؿ المرتفعونو ا ف المتفوؽ دراسيا يتسـ بالمر أ

ميػر المتفػوقيف فػى  لصػالمحصاايا بيف المتفػوقيف وميػر المتفػوقيف دالة إ كما وجدت فروؽ   
اس تصػميـ المكعبػات وقػد يرجػع ذلػؾ إلػى أف م يػاس تصػميـ المكعبػات يحتػاج داء عمى م ياأل

ذر جانػب المزاجػى وميػارة التػآلداء عميػو باألداء عممى ميػار  أكثػر مػف أداء معرفػى ويتػأثر األ
تتسػـ بيػا اصػحاب المواىػب الرياضػية وذلػؾ قػد  يةميػارات رياضػالبصر  وتمؾ ميارات تػرتبط ب

غاؿ يػػتفػػوؽ العممػػى بسػػببب االناليحجػػب يكػػوف متػػوفر لػػد  الػػبعض مػػف عينػػة الدراسػػة ممػػا 
     .مرتبطة بمجاؿ الموىبة ةر بأنيطة آ

داء متفػوقيف فػى األلحصػاايا بػيف المتفػوقيف وميػر اة إفى حيف لػوحظ عػدـ وجػود فػروؽ دالػ   
 إلػػػى أفد يرجػػػع ذلػػػؾ قػػػو   لغػػػاز البصػػػريةمصػػػفوفة االسػػػتدالؿ والمفػػػردات واأل  عمػػػى م ػػػاييس

الم ػػاييس الثالثػػة ت ػػاـو التغيػػرات النفسػػية والعصػػبية وتعتمػػد عمػػى الػػذكاء السػػااؿ الػػذ  يعػػد 
ف جوانب معرفيػة ويتفػؽ ذلػؾ مػع مػا كثر موترتبط بجوانب ميارية أالث افة والةبرة مست ال عف 

داء عمى الم اييس الثالثة يتسـ بثبػات الدرجػة حتػى مف أف األ Romers (2015ليو )أيار إ
تتضػػمف نيػا ربعػة أل ؾ كمػو عمػى الفػروؽ فػػى المكونػات األ وانعكػػس ذلػمػع وجػود ضػعؼ معرفػى 

مكوف الفيـ المفظى يتكوف مػف الم ػاييس  ف حيث إ داء عميياومف ثـ تتأثر باأل الم اييسىذه 
كػػى يتكػػوف مػػف دراالمعمومػػات ومكػػوف االسػػتدالؿ ا ت و الفرعيػػة االساسػػية المتيػػابيات والمفػػردا

 :ساسيةالم اييس الفرعية األ
ة يتكػػوف مػػنـ لغػػاز البصػػرية ومكػػوف الػػذاكرة العاممػػالمكعبػػات ومصػػفوفة االسػػتدالؿ واأل  تصػػميـ

ية يتكوف مػف رقاـ والحساب ومكوف سرعة المعالجة المعرفالم اييس الفرعية األساسية سعة األ 
حصػػاايا لترميػػز ومػف ثػـ الفػروؽ كانػت دالػة إساسػية البحػث عػف الرمػز واالم ػاييس الفرعيػة األ

بػػيف المتفػػوقيف وميػػر المتفػػوقيف لصػػالم المتفػػوقيف فػػى المكونػػات الثالثػػة مكػػوف الفيػػـ المفظػػى 
 ومكػػوف الػػذاكرة العاممػػة ومكػػوف سػػرعة المعالجػػة المعرفيػػة فػػى حػػيف الداللػػة كانػػت لصػػالم ميػػر

داء عمػػى م يػاس تصػػميـ لتػأثير األدراكػى ولربمػػا يرجػع ذلػػؾ  المتفػوقيف فػػى مكػوف االسػػتدالؿ ا
 .داء عميو لصالم مير المتفوقيفالمكعبات حيث كانت الداللة فى األ
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داء ميػر المتفػػوقيف فػى الػػدرجات مػا لػػوحظ عػدـ وجػػود فػروؽ دالػػة بػيف أداء المتفػػوقيف وأك    
سػعة رقػاـ لمةمػؼ  ـ  سػعة األ مكعبات دوف مكافػأة الوقػت  سػعة األرقػاـ لألمػامية تصميـ المالع

 نيا ترتبط بالذكاء السااؿ .حيث إ رقاـتسمسؿ األ 
داء عمييػػا ال يتػػأثر بػػالتفوؽ كمػػا أنيػػا تػػرتبط بػػاداء ميػػار  أكثػػر مػػف أداء معرفػػى ومػػف ثػػـ األ

 ((Carrion 2018,68ليػو مػا إيػار إ كػـ المعرفػة ويتفػؽ ذلػؾ مػع  التحصيمى المعتمػد عمػى
   .داء العصبيةتبار وكسمر تكيؼ عف األال الدرجات العممية فأ مف
   .ما بيأف الفرض الثانىأ

داء عمػى م يػاس وكسػمر لنفسػية المعرفيػة العصػبية وف ػا لػألتوجد فروؽ فى نمط الصػفحة ا   
   .داة لمفرز النفسى العصبى المعرفى بيف كؿ مف المتفوقيف ومير المتفوقيفأ)الصورة الرابعة( ك

جات الةػاـ لمم ػاييس لمػدر  مة بالم ا ة الع مية لمدرجات الموزونةعند تأمؿ الرسـ البيانى لمصفح
عمػى مػف المتوسػط العػاـ باسػتثناء درجات الم ػاييس الفرعيػة أف جميع نجد ألممتفوقيف الفرعية 

سػية دراكى وانعكػس ذلػؾ عمػى الصػفحة النفف مكوف االستدالؿ ا م ياس تصميـ المكعبات ضم
وذلػؾ عمى ةط الداللػة رجات المتفوقيف التى كاف جميعيا ألدربعة لمدرجات المركبة لممكونات األ 

 .داة لمفرز النفسى العصبى المعرفى لفاة الطالب المتفوقيفأف م ياس وكسمر أ ؛عمىيبرىف 
ف درجػػات الم يػػاس الفرعيػػة لغيػػر المتفػػوقيف تباينػػت فنجػػد م يػػاس المفػػردات فػػى حػػيف لػػوحظ أ

والبحػػث عػػف الرمػػز والترميػػز كانػػت  ز البصػػريةلغػػاالمكعبػػات ومصػػفوفة االسػػتدالؿ واأل  وتصػػميـ
   .عمى ةط الداللةأ

س المتيػابيات والمعمومػات وبالتالى يمكف اعتبارىا ن اط قوة لتمؾ الفاة فى حيف م ايي 
 .سفؿ ةط الداللةوسعة األرقاـ والحساب أ

لى قدرة م ياس وكسمر عمى تيةيص تمؾ الفاة وانعكس ىذا التيتت عمػى بروفيػؿ وىذا ييير إ
 .الصفحة النفسية لمدرجات المركبة لغير المتفوقيف

مػػف ارتبػػاط داؿ بػػيف الػػدرجات  Simoes etal. (2010ويتفػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا ذكػػره ) 
   .الموزونة والدرجات المركبة

لػة فبينمػا كػاف مكػوف االسػتدالؿ ال سػفؿ ةػط الدبػيف أعمػى وأحيث تباينت الػدرجات مػا  
سػػفؿ ةػػط الداللػػة ظػػى والػػذاكرة العاممػػة أالفيػػـ المفعمػػى ةػػط الداللػػة فػػى حػػيف مكػػونى أدراكػػى ا 

   .عمى الةطة والدرجة الكمية مف ةط الداللة أواقترب مكونى سرعة المعالج
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 اصتيتادات

داة صادقة  في البناء والتكػويف ومالاػـ لالسػتةداـ أوكسمربصفتو م ياس يدعـ ىذا البحث  -0
 ي.في الت ييـ النفسي العصبي المعرفي والتيةيص الفارق

ن ػػػاط ال ػػػوة لػػػد  كػػػؿ مػػػف المتفػػػوقيف وميػػػر لالمعممػػػيف ةصػػػااييف النفسػػػييف و األتوجيػػػو  -0
 لالستفادة منيا في االرت اء بالعممية التعميمية.  دراسيا المتفوقيف

ال وىػػي أمػػاـ متةػػذي ال ػػرار فػػي المجػػاؿ التعميمػػي أحػػد  نتػػاا  ىػػذا البحػػث أالبػػد مػػف طػػرح  -1
سػباب دراكػي؛ لمناقيػة األفػي مكػوف االسػتدالؿ ا   انةفاض مسػتو  المتفػوقيف دراسػيا״:

عػػادة النظػػر فػػي محتػػو  الم ػػررات الدراسػػية وتنػػوع طػػرؽ التػػدريس إوعالجيػػا مػػف ةػػالؿ 
   .״نيطةوتعدد األ 

 التوصيات والبحوخ املكرتحة 

 :يذا البحث بما يمىل واالستنتاجات  نتاا الالباحث فى ضوء يوصي    
ةػػر  أمػػاكف أفػػي  دراسػػيا  دراكػػي عمػػى المتفػػوقيفؿ  ا حػػوؿ مكػػوف االسػػتدال  جػػراء بحػػوثإ-0

   .() الصورة الرابعة وكسمرم ياس باستةداـ  ةر  أومراحؿ دراسية 
) الصػػػورة عمػػػى كيفيػػػة تطبيػػػؽ وتصػػػحيم م يػػػاس وكسػػػمرةصػػػااييف النفسػػػييف تػػػدريب األ -0

 داة تيةيصية في مؤسساتنا التعميمية.أحتى يتـ تطبي و بصفتو ( الرابعة
السػمات النفسػية بحوث عصبية تربوية دقي ة عمػى نصػفى الػدماغ وعالقتيػا بػبعض  جراءإ -1

الغمػو ض حػوؿ      لكيؼ   المتفوقيف ومير المتفوقيف دراسيا مطالبوال درات المعرفية ل
 بيف مجموعتي البحث .ربعة عدـ داللة الفروؽ  في الدرجات العممية األ 
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 نجموالقاهرة: مكتبة األ ،(01)ط الطب النفسى المعاصر( .0202حمد عكاشة )أ
 .المصرية          

 دار النهضة العربية.  :،  القاهرةالذكاءات المتعددة(. 0222جابر عبد الحميد )
 .دار  صفاء لمطباعة والنشر :،القاهرةساليب المعرفية بين النظرية والتطبيقاأل(. 0223حمدي الفرماوي)
ترجمة: محمد نجيب الصبوة، مصطفى محمد  ،( 0)ط عمم النفس المعرفى .(0222روبرت سولسو )
  .نجمو المصريةد الحسانيين الدق ، القاهرة : األ،محمكامل 
والراشدين فى تشخيص   ياس وكسمر لذكاء المراهقين(. الدالالت اإلكمينيكية لمق0330ريحان إبراهيم )

 (،2) ،مجمة جامعة الممك سعود لمعموم التربوية، سعوديةال، إصابات الدماغ العضوية
(0)،001-040. 

النهضة مكتبة  :القاهرة ،(0)ط ييمسس وطرق التقعمم النفسى العصبى األ .(0200سامى عبد القوى )
 .المصرية

-031(،00(،)6(.االسس العصبية لممعرفة، مجمة البحوث التربوية والتعميمية،)0202سميرة ركزة)
026. 

مجمة ، مريكية القاهرةجامعة األالرعاية المتفوقين والتعرف عميهم ،  .(0366السالم عبد الغفار )عبد 
 .033 -034 ،العدد الثالثة، التربية الحديث

، مكة المكرمة)( لرافن ھ(.اختبار المصفوفات المتتابعة مجموعات )ا،ب،ج،د،0331بو حطب)أفؤاد  
 .(عالممؤسسة مكة لمطباعة واإل: السعودية

 :القاهرة ،(2لتنبؤ : )طساليب التشخيص واأ، كى المعاصريكمينعمم النفس اإل .(0201محمد الصبوة ) 
 .المصريةنجمو مكتبة األ

تعريب وتقنين مقياس وكسمرلمذكاء المعدل كأداة لمفرز النفسى (. 0201محمد الصبوة،نعيمة الفيتوري )
 مكتبة االنجموالمصرية.:القاهرة  العصبي المعرفي،

دار العموم لمنشر  :،القاهرة العصبى وقوة الذكاءات المتعددةدينامية  التكيف ( . 0221د حسين )محم
  .والتوزيع

مطبعة  :القاهرة  قائمة كورنل الجديدة لمنواحى العصابية والسيكوماتية .(0220محمود ابو النيل )
 .االبراهيمية 
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داء المعرفي والنفسي المتعددة في األ ة الذكاءات(.اثر برنامج قائم  عمى نظري0201ناجي محمد )
 المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسية .والعصبي لدى الطالب المتأخرين دراسيا، 

بيين من النوبات الكبرى داء العصبى المعرفى لمرض الصرع المصفحة األ .(0206نعيمة الفيتورى )  
 المعرفي يداة لمفرز النفسى العصبكأ ار وكسمرلذكاء الراشدين المعدلسوياء عمى اختبمقابل األ

 .داب ،جامعة القاهرةه )غير منشورة ( كمية األرسالة دكتورا،
السعودية : دار جامعة الممك سعود )، صالة الفكريةعمم النفسى التجريبى واأل .( 0204هشام العسمى )
 . (لمنشر
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