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 المستخمص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف الخصائص السيكومترية مف صدؽ وثبات لمنظومة       

لدى عينة مف أطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني, وطبقت الدراسة عمى  CAS2التقييـ المعرفي 
          بمساعدة فريؽ العمؿ تراوحت أعمارىـ ما بيف ( طفبل  ومراىقا  376مف )عينة مكونة 

( سنة بانحراؼ معياري 88.66سنة وأحد عشر شيرا (, وبمغ متوسط أعمارىـ )81 -5)
إعداد ناجميري وداس  CAS2, واستخدمت في الدراسة منظومة التقييـ المعرفي (.3..6)

أظيرت نتائج الدراسة ( ترجمة الباحث, tein, 2014Naglieri, Das & Goldsوجولدستيف )
بدالالت صدؽ كافية لدى عينة مف أطفاؿ  CAS2ما يمي: تتمتع منظومة التقييـ المعرفي لمذكاء 

ومراىقي المجتمع اليمني مف خبلؿ استخداـ طريقة صدؽ المحتوى ومؤشرات صدؽ التكويف 
كشافي, التحميؿ العاممي التوكيدي(, صدؽ الفرضي: )المقارنة الطرفية, التحميؿ العاممي االست

بدالالت ثبات جيدة لدى عيف ة  CAS2تمايز العمر )التطوري(, الصدؽ التبلزمي, أيضا  يتمتع 
مف أطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني مف خبلؿ استخداـ طريقة االتساؽ الداخمي بحساب معامبلت 

عادة االختبار.  ألفا كرونباخ, وا 

 منظومة التقييـ المعرفي( -2التقنيف -8) الكممات المفتاحية :
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Abstract 

      The present study aimed to verify the psychometric characteristics 
of the validity and reliability of the Cognitive Assessment System 
(CAS2) with a sample of Yemeni community children and adolescents, 
The study was applied to a sample consisting of (673) children and 
adolescents, and used in the study the cognitive assessment system 
(CAS2) prepared by (Naglieri, Das & Goldstein, 2014). The results 
showed that the cognitive assessment system (CAS2) has good 
indicators of validity and reliability with a sample of Yemeni community 
children and adolescents through the use of content validity and 
indicators of the Content Validity, Exploratory factor analysis, 
Confirmatory factor analysis, concurrent validity, Discriminant/ Divergent 
Validity, Age differentiation Validity. Also the CAS2 has good reliability 
indicators with a sample of Yemeni community children and adolescents 
through the use of internal consistency in calculating the Alpha 
Cronbach coefficients and Test-Retest. 

(1-Rationing 2- Cognitive Assessment System)CAS2) 
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 المقدمة 
أحد االتجاىات الحديثة لمكشؼ عف درجة الذكاء  CAS2مقياس منظومة التقييـ المعرفي     

الذي يربط بيف المنحى البيولوجي في التشريح الوظيفي  PASSمف منظور العمميات المعرفية 
, والمنحى المعرفي الذي مثمو Luria 1980 ,1973 ,1969لممخ الذي تبناه العالـ الروسي 

( الذي يشمؿ الجانب Integration Modelوظير تحت مسمى النموذج المتكامؿ )داس 
 PASS(, وتـ بنائو وفقا  لنظرية 25, 8..2البيولوجي والمعرفي لتفسير الذكاء )أيمف الديب, 

, التزامف Attention, االنتباه Planningالتي تعتمد عمى أربعة عمميات معرفية: التخطيط 
Simultaneousالتتابع , Succession ؛ وىذه العمميات تتضمف اختبارات فرعية لتقييـ الذكاء
 (.877, 1..2)تياني بوارحمو, 

مؤشرا  جيدا  لذكاء األفراد العادييف, وذوي االحتياجات الخاصة في  CAS2ويعتبر مقياس      
ة, فيو مختمؼ البيئات االجتماعية والثقافية ألنو يقدـ إطارا  يستند إلى نظرية عصبية تشريحي

 -ومف المؤكد أنو يتمتع بخصائص نفسية لممجاالت الخاصة, ويجد قبوال  أكبر كبطارية تربوية
نفسية تساعد في التقييـ والتدخؿ العبلجي لمعمميات المعرفية في األوقات القادمة, ليذا عمى 
األرجح يود المرء أف يرى فائدتو في بيئات ثقافية ضمف لغات مختمفة أكثر مما قد تـ 

(Nishanimut & Padakannaya, 2014, 349.) 
موضوع ىذه الدراسة لما يتمتع بو  CAS2وليذا يعتبر تقنيف منظومة التقييـ المعرفي      

المقياس مف خصائص سيكومترية يمكف االعتماد عمييا في تفسير ذكاء األفراد, فمقد ذكرت 
أيمف الديب, وصفاء  CASرفي صفاء األعسر في مقدمتيا في دليؿ مقياس منظومة التقييـ المع

( أف ىذا المقياس أداة تشخيص توافرت فيو األسس والدقة النظرية 8, 3..2األعسر )
والسيكومترية, والمصداقية التطبيقية, الذي نشأ وفقا  لنظرية لوريا في البناء العقمي التشريحي 

ح لممرحمة العمرية مف لممخ, وأف مصداقيتو التطبيقية تعود لمنتائج المحققة كأداة تشخيص تصم
 شيرا . 88( سنة و87 -5)

عمى المجتمع اليمني تنبع مف الحاجة إلى المقاييس التي تحتوي معايير  CAS2وتقنيف      
مستمدة مف عينات ممثمة لممجتمع الذي اشتقت منو, والتي تتمتع بخصائص سيكومترية جيدة 

مجتمع اليمني يزيد مف حاجتو الماسة إلى يمكف االعتماد عمييا, وعدـ تقنيف مقاييس ذكاء عمى ال
 ذلؾ, وي ظير نقصا  وعوزا  إلى إيجاد مثؿ ىذه المقاييس لبلستفادة منيا.
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            أما بالنسبة ألطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني بمختمؼ مراحميـ العمرية مف عمر     
في مختمؼ المجاالت  سنة وأحد عشر شيرا ( فيـ بحاجة إلى مقاييس يمكف استخداميا 81 -5)

وخاصة الذكاء, فالذكاء كقدرة عقمية تعتبر مف أىـ القدرات العقمية التي درسيا وبحثيا الميتموف 
بو, وكذلؾ أىمية الطفولة والمراىقة كمرحمة تتخمميا الكثير مف المتغيرات المرتبطة بالذكاء, 

تدخؿ المبكر وتوفير وكذلؾ الكشؼ والتشخيص المبكر لمفئات الخاصة يعطي القدرة عمى ال
 الرعاية البلزمة لتجاوز المضاعفات البلحقة لممشاكؿ العقمية واالجتماعية عند الفئات الخاصة.

وبالنسبة لمجيات التي ستستفيد مف ىذا المقياس ىي الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة      
, وىذه الجيات ال يمتمكوف ومستشفيات الصحة النفسية والمراكز التأىيمية واإلرشادية والعبلجية

مقاييس لمذكاء مقننو عمى أطفاؿ المجتمع اليمني, بؿ يستعينوا ببعض المقاييس المقننة عمى 
المجتمعات العربية معتمديف في ذلؾ عمى التشابو والتقارب الكبير بيف المجتمعات العربية 

 معتبريف أف ذلؾ مبررا  الستخداـ ىذه المقاييس.
 مشكمة الدراسة

 CAS2مف خبلؿ قراءة الباحث لبعض مقاييس الذكاء وأسسيا النظرية الحظ أف مقياس      
المتعمقة بالعمميات الفسي Luriaاعتمد في أساسو عمى تصورات وأبحاث عالـ النفس العصبي 

( بأف نظرية المعالجة 87, 2.81العصبية, وىذا ما أشار أليو عبلء صادؽ ) –ولوجية  
مف  8776ع مرت بعدة مراحؿ مف التجريب والتطبيؽ حتى قدمت عاـ المعرفية التزامف والتتاب

 كنظرية لتجييز المعمومات باسـ نظرية المعالجة المعرفية التزامف والتتابع. Dasقبؿ داس 
 & Nishanimut ( 2014 ,345أىمية ما أشار إليو ) CAS2وما يعطي مقياس      

Padakannaya حت تقميدية, فتصور الذكاء كأحادي بأف المقاييس التي تقيس الذكاء أصب
البعد لـ يساعد الميتميف بالمقاييس كثيرا  عمى فيـ الوظائؼ المعرفية المختمفة عكس مقياس 

CAS2  الذي يعتمد عمى أربعة عمميات معرفية تعرؼ بنموذجPASS وكما يحتوي عمى .
ؿ تعمـ تطبيقو, كما أف العديد مف المميزات القوية التي تجعمو اختبارا  مرغوبا  فيو ومف السي

 (.Naglieri, Das & Goldstein, 2014, 8تعميماتو واضحة وسيمة )
عمى أطفاؿ ومراىقي المجتمع  CAS2كؿ ذلؾ يعطي دافعا  لتقنيف منظومة التقييـ المعرفي      

اليمني, فالمجتمع اليمني بيئة واعدة لمثؿ ىذا المقياس الذي تـ التحقؽ مف صدقو, وثباتو في 
مف مجتمع كالمجتمع المصري والكويتي والبحريني عربيا , واإليطالي والماليزي أجنبيا   أكثر

 وغيرىا مف المجتمعات.
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 وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في التساؤالت اآلتية:
لدى عينة مف أطفاؿ ومراىقي  CAS2ما مؤشرات صدؽ منظومة التقييـ المعرفي لمذكاء  -8

 يمني؟المجتمع ال
لدى عينة مف أطفاؿ ومراىقي  CAS2ما مؤشرات ثبات منظومة التقييـ المعرفي لمذكاء  -2

 المجتمع اليمني؟

 أىداف الدراسة
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

لدى عينة مف أطفاؿ ومراىقي  CAS2التحقؽ مف صدؽ منظومة التقييـ المعرفي لمذكاء  -8
 المجتمع اليمني.

لدى عينة مف أطفاؿ ومراىقي  CAS2يـ المعرفي لمذكاء التحقؽ مف ثبات منظومة التقي -2
 المجتمع اليمني.

 أىمية الدراسة
وليذا اتجو الباحث إلى االىتماـ بتقنيف النسخة المعدلة األولى مف منظومة التقييـ المعرفي      

CAS2  عمى أطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني لبلستفادة منو في عدة جوانب ميمة ألنو أداة
ة وتشخيصية توفر مؤشرات جيدة لعدد مف المجاالت منيا: اضطراب تشتت االنتباه وفرط تقييمي

(, ودراسة Canivez & Gaboury, 2016كما أشارت إلى ذلؾ: دراسة ) ADHDالحركة 
(Van Luit, Kroesbergen &Naglieri, 2005( ودراسة ,) Caria Contena,Taddei, 

2011 Venditti,&  Venturini ودراسة ,)(Naglieri, Goldstein, Iesman & 
Schwebach, 2003( ودراسة ,)Naglieri, Salter & Edwards, 2004 بأف نموذج )

PASS  يعطي مؤشرا  جيدا  لمكشؼ عف اضطرابADHD  ويرتبط ارتباطا  سمبيا  بالمعالجة
 المعرفية التزامف والتتابع وعممية التخطيط.

 ,Taddei & Contena) ارت نتائج دراسة عف طيؼ التوحد إذ أش CAS2ويكشؼ       
إلى أف مقياس منظومة التقييـ المعرفي أداة جيدة لتقييـ األطفاؿ المصابوف باضطراب  (2013

 التوحد ومتبلزمة اسبرجر, فمقد اظيروا درجات متدنية في بروفايبلتيـ عمى جميع االختبارات.
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التعمـ القرائي كما أشارت نتائج لصعوبات يعطي أدلة جيدا   CAS2باإلضافة إلى أف       
(, Keat & Ismail, 2011) (, ودراسةBardos & D’Amato, 2010Huang ,دراسة )

( Das, Janzen & Georgiou, 2007(, و)Naglieri, Salter & Edwards, 2004و)
إلى وجود عبلقة بيف صعوبات التعمـ والمعالجة المعرفية التزامف والتتابع, وأضافت دراسة 

(Joseph, McCachran & Naglieri, 2003 أف المصابيف بصعوبات التعمـ يحصموف )
 PASSعمى درجات متدنية عمى اختبار التخطيط, أيضا  باإلضافة إلى أف العمميات المعرفية 

برنامج عبلجي لتحسيف صعوبة التعمـ القرائي التي بنى في ضوئيا المقياس استخدمت لبناء 
(07Hayward, Das & Janzen, 20.) 

 & Kroesbergen, Van Luitأما صعوبات التعمـ الرياضيات فقد أشارت دراسة )     
Naglieri, 2003( ودراسة ,)Kroesbergen, Van Luit, Naglieri, Taddei & 
Franchi, 2010( دراسة ,)Huang, Bardos & D’Amato, 2010 أف تعمـ الرياضيات )

التخطيط, واالنتباه, والمعالجة المعرفية التتابع, وخاصة عممية  PASSمرتبطة بعمميات نموذج 
بينما التقدـ في الرياضيات يحتاج إلى معالجات معرفية أكثر إلتقاف ميارات الرياضيات المرتبطة 

 بعممية التخطيط والمعالجة المعرفية التزامف والتتابع.

دراسة لتقييـ المصابيف إصابات دماغية جراحية حيث أظيرت  CAS2واستػ خدـ      
(Kranzler & Weng, 1995 ) تدني درجات األطفاؿ المصابوف في أدمغتيـ إصابات جراحية

 : التخطيط واالنتباه مقارنة بالمعالجة المعرفية التزامف والتتابع.PASSعمى العمميات المعرفية 

 وتكمف أىمية الدراسة الحالية  فيما يمي:

 األىمية النظرية  -1
مؤشرا  جيدا  لذكاء األفراد العادييف في مختمؼ  CAS2ي يعتبر منظومة التقييـ المعرف -أ 

 البيئات االجتماعية والثقافية المختمفة الستناده عمى النظرية العصبية التشريحية.
الكشؼ عف مستوى الذكاء لدى أىـ مرحمتيف عمريتيف ىما: الطفولة والمراىقة لما يطرأ  -ب 

 عمييما مف تغيرات نمائية وخاصة التغيرات المعرفية.
تعتبر ىذه الدراسة أوؿ دراسة يمنية إف لـ تكف عربية لترجمة وتقنيف منظومة التقييـ  -ج 

 حسب اطبلع الباحث. CAS2المعرفي لمذكاء 



 عماد أحمد حسن عمي عيسى أ.د/                                       
 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
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 األىمية التطبيقية -0
لقياس الذكاء واشتقاؽ معايير األداء عمييا لدى عينة  CAS2تقنيف منظومة التقييـ المعرفي  -أ 

 مف أطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني.
يو االىتماـ لمكشؼ والتشخيص المبكرة لمفئات الخاصة لتوفير الوقت المناسب لمتدخؿ توج -ب 

 المبكر وتوفير الرعاية البلزمة لتجاوز المضاعفات البلحقة لممشاكؿ العقمية واالجتماعية.
استفادة الجامعات والمدارس اليمنية, والجيات الخاصة التي تتعامؿ مع األطفاؿ والمراىقيف  -ج 

كمستشفيات الصحة النفسية والمراكز التأىيمية واإلرشادية والعبلجية لمكشؼ  كحاالت خاصة
عف مستوى الذكاء وتشخيص بعض االضطرابات التي أثبتت منظومة التقييـ المعرفي لمذكاء 

CAS2 .قدرتو عمى الكشؼ عنيا وتشخيصيا 

 حدود الدراسة
ناثا  ضمف تقتصر الدراسة الحالية عمى األطفاؿ والمراى الحدود البشرية: -8 قيف اليمنييف ذكورا  وا 

 سنة وأحد عشر شيرا (. 81 – 5الفئة العمرية ما بيف )
اعتمدت الدراسة الحالية في جمع العينة عمى التوزيع الجغرافي وفقا   الحدود الجغرافية: -2

لممحافظات اليمنية, والمناطؽ الخمسة التالية: الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية والوسطى 
ميورية اليمنية, واستغؿ الباحث تواجد عدد كبير مف الجالية اليمنية في جميورية مصر لمج

العربية, وبما أف الجميورية اليمنية تمر بفترة حرب حاليا  قد تمتد لفترة غير معروفة, وتجنبا  
 CAS2لمحالة النفسية غير المستقرة لمطفؿ والمراىؽ اليمني في الداخؿ اتجو الباحث لتطبيؽ 

          أطفاؿ ومراىقي الجالية اليمنية في جميورية مصر العربية, فيـ قد يعيشوف حياة عمى
 شبو مستقرة, فالبيئة المصرية أكثر أمنا  واستقرارا  مقارنة بالداخؿ اليمني الذي يرزح تحت 

 وطأة الحرب.
 CAS2التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمنظومة التقييـ المعرفي  الحدود الموضوعية: -6

 باستخداـ عدد مف طرؽ الصدؽ والثبات لدى عينة مف أطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني.
( وتحددا  تـ 2.87/ 2.81تـ البدء في العمؿ حسب ىذه الخطة مف العاـ ) الحدود الزمنية: -4

ـ وكاف التطبيؽ عمى 2.87/  6/  82التطبيؽ عمى أوؿ فرد في العينة اإلستطبلعية بتأريخ 
 ـ.2.2/  2/  27نة األساسية بتأريخ آخر فرد في العي
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 مصطمحات الدراسة: -5
 Rationingالتقنين 

( بأنو: "بناء وتصحيح وتفسير نتائج االختبار أو أداة القياس 78, ...2عرفو عبلـ )     
مستندا  إلى قواعد محددة بحيث يتوحد فيو وتحدد بدقة مواد االختبار وطريقة تطبيقو وتعميمات 

حو أو تسجيؿ درجاتو وبذلؾ يصبح الموقؼ االختباري موحدا  بقدر اإلمكاف إجابتو وطريقة تصحي
( بأنو: "تحديد وضبط 633, 2.87لجميع األفراد في مختمؼ الظروؼ", وعرفتو ىناء الذىبي )

خطوات قياس االختبارات وتوحيد إجراءات تطبيقيا وتنظيميا وتصحيحيا بحيث تكوف موحدة 
الزمف والتعميمات الشفوية والتعميمات الشفوية والتحريرية التي لمجميع مف مواد مستخدمة وحدود 

تعطى لمطمبة واألمثمة بحيث يمكف تطبيقيا وتفسر نتائجيا بالشكؿ الذي يضمف وصؼ السموؾ 
 المقاس وتحديده تحديدا  دقيقا  مف خبلؿ جداوؿ لممعايير المقننة".

ية لمقياس منظومة التقييـ المعرفي وعرفو الباحث بأنو: ترجمة فقرات االختبارات الفرع     
CAS2  مف المغة اإلنجميزية إلى المغة العربية, وتطبيقو عمى عينة مف أطفاؿ ومراىقي المجتمع

 اليمني, وحساب الخصائص السيكومترية, واشتقاؽ معايير تتوافؽ مع خصائص االختبار الجيد. 

 Cognitive Assessment System (CAS2منظومة التقييم المعرفي )

بأنو: "أداة قياس يمكف استخداميا لتحديد كفاءة الذكاء الفردي,  Das (2002,30عرفو )     
ومستوى األداء لمعمميات المعرفية, وباإلضافة إلى أنو يستخدـ لتشخيص نقاط القوة والضعؼ في 

ييـ التعمـ وصعوبات التعمـ, وتشتت االنتباه, والتخمؼ العقمي, والموىبة, ويقدـ منظومة التق
 قياس كمي لموظيفة المعرفية". CAS2المعرفي 

: وىو أداة لقياس القدرة مقياس التخطيط مف أربعة مقاييس فرعية وىي: CAS2ويتكوف      
عمى وضع خطة العمؿ, وتطبيقيا, والتحقؽ مف أف اإلجراءات المتخذة تتفؽ مع اليدؼ األصمي, 

اة لقياس القدرة عمى التركيز واالنتباه, : وىو أدمقياس االنتباه وتعديؿ الخطة حسب الحاجة,
: وىو مقياس التزامن" التآني"وتمييز المثيرات, وتمييز االستجابات المعارضة غير ذات الصمة, 

: وىو أداة التتابعأداة لقياس القدرة عمى تجميع عناصر منفصمة في مجموعة مترابطة, مقياس 
(, McGill, 376, 2015األحداث. ) لقياس القدرة عمى تذكر أو فيـ منظومة تسمسمية مف

(Naglieri, Das & Goldstein, 2014, 4.) 



 عماد أحمد حسن عمي عيسى أ.د/                                       
 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
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مقياسا  يطبؽ بشكؿ  CAS2بأف منظومة التقييـ المعرفي  Das (2002, 30)وأضاؼ      
شيرا (,  88سنة و 81 – 5فردي, ومصمـ لؤلطفاؿ والمراىقيف الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )

( اختبارات 6, وكؿ مقياس فرعي يتكوف مف )PASSيس فرعية ويتكوف المقياس مف أربعة مقاي
( اختبارا  فرعيا ؛ ولكؿ مقياس فرعي درجة منفصمة, وىناؾ درجة كمية لممقياس, ويتـ 82بمجموع )

 الحصوؿ عمى الدرجة الكمية عف طريؽ جمع درجات المقاييس الفرعية.

بدرجة المقياس الكمي التي  ويقدـ المقياس قياس كمي لموظيفة المعرفية, ويعرؼ ذلؾ     
( درجة, وىذه الدرجة تعد درجة 85( درجة, وانحرافيا المعياري )..8متوسطيا الحسابي )

قياسية تعتمد عمى مركب موزوف بالتساوي مع درجات المقاييس الفرعية: التخطيط, االنتباه, 
 (.1..2, 877بورحمو,  التزامف, التتابع, والدرجة الكمية تعد مؤشرا  لمعمميات المعرفية )تياني

 الدراسات السابقة
             عمى مجتمعات وعينات  CASىناؾ عدد مف الدراسات التي قننت مقياس      

         (, 8..2(, )أيمف الديب, 8777مختمفة, وكاف مف أىـ الدراسات العربية )محمد رياض, 
            ريني وىي: دراسة عمى المجتمع البح CAS(, ودراستيف قننت 2..2)رشا عبداهلل, 

عمى المجتمع الكويتي  CAS(, ودراسة قننت 5..2(, و)مراد سعد, 2..2)عواطؼ البموشي, 
( وكاف المعيار األساسي الختيار الدراسات السابقة ىو دورىا 1..2ىي دراسة )تياني بوارحمو, 

 في تحقيؽ الخصائص السيكومترية )الصدؽ والثبات( في البيئة وكما يمي:

 (: والتي استخدمت ثمانية اختبارات تقيس عمميات المعالجة8777دراسة محمد رياض )     
( 8776المعرفية المتتابعة والمتزامنة واالنتباه والتخطيط مف بطارية أعدىا داس وناجميري )

كالتالي:  CASتعريب, وتـ ايجاد كفاءة االختبارات الثمانية لبطارية منظومة التقييـ المعرفي 
معامبلت الثبات تـ االعتماد عمى معامبلت ألفا كرونباخ في دراسة ناجميري وداس  -بات: أالث
(, وىي تتمتع بنسب 8778(, وناجميري وآخروف ).877(, وداس وآخروف )8711(, )8717)

إعادة االختبار عمى عينة الدراسة  -(, ب73.. -.8.7ثبات عالية تتراوح ما بيف )
               بيف  مميذا وتمميذة وتراوحت قيـ معامبلت الثبات ما( ت.5االستطبلعية وعددىـ )

الصدؽ البنائي مف  -(, وأوجد الصدؽ مف خبلؿ: أ8...( وىي دالة عند )11.. -31..)
(, وصدؽ التمييز في دراسة باردوس 8771خبلؿ االعتماد عمى دراسة ناجميري وداس )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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(, 8772(, رايردوف وناجميري )8772(, ىارت وناجميري )8717(, داس ومينسؾ )8711)
والصدؽ المرتبط بمحؾ عف طريؽ ايجاد عبلقة بيف االختبارات بالتحصيؿ كما في دراسة 

(, والصدؽ العاممي كما في دراسة ناجميري وداس 8717(, واريؾ )8717ناجميري وداس )
(, وأوجد الصدؽ بطريقة 8778(, ناجميري وآخروف )8717(, ناجميري وآخروف )8711)

المقارنة الطرفية حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف المجموعتيف الطرفيتيف والتي تراوحت قيـ 
 (.8...( وجميع القيـ دالة عند مستوى )81.85 -1..6االختبار التائي ما بيف )

إعداد  CAS(: والتي استخدمت منظومة التقييـ المعرفي 8..2ودراسة أيمف الديب )     
(, 8..2تعريب أيمف الديب بمشاركة زمبلئو بإشراؼ صفاء األعسر ) (8777ناجميري وداس )

عداد لويس كامؿ مميكو ) ( ومقياس 8776ومقياس ستانفورد بينيو الصورة الرابعة افتباس وا 
(, وأظيرت النتائج وجود ارتباط داؿ 8715السموؾ التكيفي تعريب فاروؽ محمد صادؽ )

والدرجة الكمية لمقياس ستانفورد بينيو والدرجة الكمية  PASSإحصائيا  بيف الدرجة الكمية لنموذج 
 لمتحصيؿ الدراسي.

(: والتي استخدمت بطارية اختبارات نموذج التقدير 2..2دراسة رشا محمد عبداهلل )     
(, سجبلت درجات التحصيؿ الدراسي لمعاـ 8777إعداد ناجميري وداس ) CASالمعرفي 

 PASSقة طردية قوية بيف درجات مقاييس نموذج , وأظيرت النتائج وجود عبل8..2 -...2
ودرجة  PASS(, وجود عبلقة تنبؤية بيف العمميات المعرفية لنموذج 8...عند مستوى )

التحصيؿ الدراسي دالة إحصائيا  في المواد الدراسية التالية: المغة العربية, المغة اإلنجميزية, 
, الدراسات االجتماعية, الرياضيات, الدرجة الكمية, وجود عبلقة تنبؤية دالة إحصائيا  بيف  العمـو

 عممية التخطيط والمعالجة المعرفية التزامف ودرجات التحصيؿ في الرياضيات والدرجة الكمية.
 (: والتي استخدمت اختبار نظرية العمميات المعرفية2..2دراسة عواطؼ البموشي )     

PASS  الذي أظيرت ارتفاعا  إال في مقياس ترجمة الباحثة وتـ حساب معامؿ ثبات االختبار
( وتـ حساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وكانت 87..التخطيط الذي بمغ معاممو )
(, وتـ 13.., التتابع= 15.., التازمف= 76.., االنتباه= 55..المعامؿ كما يمي: )التخطيط =

ميف وكانت عمى مجموعة محك CASحساب الصدؽ بطريقة:صدؽ المحتوى مف خبلؿ عرض 
االتساؽ الداخمي حيث اظيرت مصفوفة االرتباطات عالية ودالة, وتـ  )٪ ..8نسبة االتفاؽ )

ودرجات الرياضيات  PASSحساب الصدؽ التبلزمي بطريقة معامبلت االرتباط بيف درجات 
(, ودرجات االختبار 8...( وىي دالة عند )713. -776.وكانت معامبلت االرتباط بيف )

 (.8...( وىي دالة عند )11.. -75..انت معامبلت االرتباط بيف )التحصيمي وك



 عماد أحمد حسن عمي عيسى أ.د/                                       
 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
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 CAS(: والتي استخدمت منظومة التقييـ المعرفي  1..2دراسة تياني عمي بوارحمو )     
, ولقد حسبت 2..2وعواطؼ البموشي  8..2تعريب أيمف الديب  8777ناجميري وداس 

الثبات عف طريؽ حساب معامؿ ألفا الباحثة الثبات والصدؽ لممقياس كالتالي: استخرجت 
(, وبمغت معامؿ 36.. -55..كرونباخ حيث لبلختبارات الفرعية والتي بمغت معامميا ما بيف )

(, وتـ حساب 37.. -65..ما بيف ) PASSألفا كرونباخ عند العمميات المعرفية لنموذج 
االختبارات  الصدؽ عف طريؽ صدؽ المفيـو عف طريؽ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات

األربعة وأظيرت النتائج معامبلت ارتباط دالة إحصائيا  عند  PASSالفرعية وعمميات نموذج 
         (, وتـ حساب صدؽ التكويف الفرضي عبر التمييز بيف الفئات العمرية 8...مستوى )

الة المختمفة مف خبلؿ فحص الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية وأظير تحميؿ التبايف فروقا  د
 (.7.8.إحصائيا  عند )

(: والتي استخدمت منظومة التقييـ المعرفي ناجميري وداس 6..2دراسة حناف الشيخ )     
, وتـ االعتماد عمى 8..2تعريب صفاء األعسر, وأيمف الديب, ورشا محمد, وحناف الشيخ 

 . 2..2ودراسة رشا محمد  8..2تحقيؽ الصدؽ والثبات عمى ما جاء في دراسة أيمف الديب 
(: والتي استخدمت بطارية اختبارات منظومة التقييـ المعرفي 5..2دراسة مراد عمي سعد )     

, وتـ تحقيؽ الثبات لمبطارية باستخداـ طريقة االتساؽ الداخمي 8777إعداد ناجميري وداس 
لتتابع ( طفبل  وطفمة الختبارات المعالجة المعرفية التزامف وا.6بحساب معامبلت االرتباط لعدد )

(, وباستخداـ معادلة الفا كرونباخ 16.. -36..واراوحت جميع معامبلت االترباط ما بيف )
( ولكمييما معا  بمغ 73..لممعالجة المعرفية التزامف والتابع كبل عمى حده بمغ معامؿ الثبات )

ة المعرفية (, وباستخداـ التجزئية النصفية بمغ معامؿ االرتباط بمغ معامؿ االرتباط لممعاجم77..)
, وبتصحيح الدرجة بمغ المعامؿ عمى التوالي: 12.., 77..التتابع والتزامف عمى التوالي: 

( مما يدؿ عمى ثبات مقبوؿ لمبطارية, أما 8...وجميعيا داؿ عند مستوى )12.., 15..
الصدؽ فقد تـ حسابو عف طريؽ صدؽ المحؾ الخارجي مف خبلؿ حساب معامبل االرتباط بيف 

بارات الفرعية لممعالجة المعرفية التزامف والتتابع لمنظومة التقييـ المعرفي ودرجات درجات اخت
( طفبل  وطفمة وبمغ معامؿ .6عمى ) 8777اختبار الذكاء المصور إعداد أحمد زكي صالح 

(, وتـ حساب الصدؽ بالمقارنة الطرفية لعدد 8...( وىو داؿ عند مستوى )12..االرتباط )
يـ إلى مجموعتيف عميا ودنيا وفقا  لدرجاتيـ عمى منظومة التقييـ المعرفي ( طفبل تـ تقسيم.6)

( ما 8...( وىي دالة عند مستوى )3.8( أطفاؿ وبمغت قيمة  ت )1كؿ مجموعة مكونة مف )
 يدؿ عمى صدؽ البطارية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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(: والتي استخدمت منظومة التقييـ المعرفي 2.82دراسة مجدة الكشكشي ونائمة حسونة )     
CAS رجمة أيمف الديب, وتـ ايجاد الصدؽ بطريقة صدؽ المحتوى والذي أظير تمتع تCAS 

بنسبة اتفاؽ عالية, وصدؽ المحؾ الخارجي باستخداـ الصورة الرابعة الختبار بينيو كمحؾ 
(, وتـ ايجاد الثبات 37..خارجي وبمغ معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية عمى االختباريف )

( يوما  وتراوحت معامؿ االرتباط ما بيف .2ار عمى العينة بفاصؿ زمني )بطريقة إعادة االختب
(..77- ..18.) 

(: والتي استخدمت مقياس منظومة التقييـ 2.81دراسة عبلء محمود عمي صادؽ )      
, واعتمد الدراسة اليجاد 3..2تعريب وتقنيف أيمف الديب  8777ناجميري وداس  CASالمعرفي 

لصدؽ لمعينة المعيارية األمريكية وبعض الدراسات التي استخدمت الصدؽ عمى معامبلت ا
          , 6..2, ودراسة حناف الشيخ 8..2المقياس في البيئة المصرية كدراسة أيمف الديب 

وأوجد الباحث الثبات عف طريؽ حساب معامؿ ألفا كرونباخ وأظيرت معامبلت االرتباط عند 
(, وىي 15.., 75.., 75.., .1.., 77..مف عمى التوالي: )التخطيط واالنتباه والتتابع والتزا

معامبلت ثبات جيدة ومقبولة, وتـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار وتـ حساب معامبلت 
االرتباط بيف التطبيقيف في التخطيط واالنتباه والتتابع والتزامف والمقياس الكمي عمى التوالي: 

 وىي معامبلت مرتفعة ومقبولة.(, 72.., 73.., 11.., 12.., 78..)
( والتي قننت منظومة التقييـ المعرفي عمى المجتمع الماليزي Keat & Ismail, 2011دراسة )

ماليزيا(, وتـ تقنيف المقياس األساسي  -إلى لغة المبليو )البياسا CASإذ ترجمت لغة 
 PASSات ( اختبارات فرعية, أي أف كؿ مقياس مف عممي1)المختصر( الذي يتكوف مف )

يتكوف مف اختباريف وىي كالتالي: مقياس التخطيط يتكوف مف: اختبار تخطيط الرموز, وتخطيط 
مطابقة األرقاـ, ومقياس االنتباه يتكوف مف: اختبار االنتباه التعبيري, والبحث عف األعداد, 

بلقات ومقياس المعالجة المعرفية التزامف يتكوف مف: اختبار المصفوفات غير المفظية, و الع
تكرار الكممات و  المكانية, ومقياس المعالجة المعرفية التتابع يتكوف مف: اختبار سمسمة –المفظية 

 الجمؿ, وحصؿ المقياس عمى معامبلت ثبات وصدؽ مرتفعة.
 إجراءات الدراسة

 منيج الدراسة
         تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي, لقدرتو  CAS2فيما يخص إجراء تقنيف      

عمى تزويدنا بالمعمومات البلزمة لمتأكد مف فروض الدراسة, ومف ثـ تحميميا, وتفسيرىا لموصوؿ 
إلى النتائج التي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ أىداؼ الدراسة, وكما أشار معاوية أبو غزاؿ 

 ( أف الغرض مف المنيج الوصفي ىو وصؼ الظاىرة دوف التأثير بيا.58, 2.85)



 عماد أحمد حسن عمي عيسى أ.د/                                       
 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
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 مجتمع الدراسة
مف خبلؿ البحث والتقصي إليجاد إحصائية دقيقة لمجتمع الدراسة الذي يشمؿ جميع أفراد      

ـ لـ يحصؿ الباحث عمى إحصائية دقيقة 2.87الجالية اليمنية في جميورية مصر العربية لمعاـ 
لمجتمع الدراسة مف قبؿ الجيات اليمنية المسئولة في جميورية مصر العربية ألسباب ليا 

يا وليذا لجا  الباحث إلى مقابمة السيد إبراىيـ الجيمي )ممحؽ شؤوف المغتربيف اليمنييف تداعيات
في السفارة اليمنية في جميورية مصر العربية( الذي صرح بأف عدد اليمنييف في جميورية مصر 
 العربية يزيد وينقص وفقا  لحركة السفر وتداعياتو العبلجية والدراسية وألسباب أخرى حيث يتراوح

( ألؼ يمني دوف تحديد خصائص المجتمع اليمني كالجنس, والعمر, .28 -.87ما بيف )
ومناطؽ سكنيـ, وأضاؼ أف ىؤالء يسكنوف في أكثر مف محافظة, وغالبيتيـ يتواجدوف في 

 محافظتي القاىرة والجيزة.
 أوال : العينة االستطالعية

تمييدا  لتطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة األساسية, تـ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية لغرض        
( فردا : منيـ .86التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس وبمغ عدد أفراد العينة االستطبلعية )

وأحد سنة 81 -5( مف اإلناث, و تراوحت أعمارىـ ما بيف )38( مف الذكور, وعدد )37عدد )
 (.6.68( سنة بانحراؼ معياري )7.72عشر شيرا (, وبمغ متوسط أعمارىـ )

 CAS2ترجمة منظومة التقييم المعرفي 
مف المغة اإلنجميزية إلى المغة العربية تضمنت: ترجمة جمؿ  CAS2تـ ترجمة مقياس       

اليمنيف(, وكممات, استبداؿ حروؼ ورموز, طريقة العرض لبعض االختبارات )مف اليسار إلى 
 وما تـ ترجمتو كالتالي:

  تتكوف كؿ فقرة ىنا مف مربعات, يتضمف كؿ مربع حرفا  مفاختبار تخطيط الرموز:  -1
(, وتحت كؿ حرؼ رمزيف مف الرموز التالية وعمى التوالي: A, B, C, Dالحروؼ التالية: )

(XO, OO, XX, OXوىنا تـ ترجمة الحروؼ اإلنجميزية بالحروؼ العربية, وا ,) لرموز
وفقا  لمتسمسؿ المنطقي لمحروؼ العربية, أما الرموز فقد تـ استبداليا عربية األجنبية برموز 

رموزا  رياضية إنجميزية؛ لذلؾ تـ  (XO) بقرينيا مف الرموز العربية؛ اعتمادا  عمى أف الرموز
مي استبداليا برموز رياضية عربية قرينيا وىي )س ص(, باإلضافة إلى أف االختبار األص

يتـ البدء فيو مف اليسار إلى اليمنيف, وبعد الترجمة تـ تغيير العرض فيكوف البدء مف اليمنيف 
 إلى اليسار. 
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اختبار تخطيط التوصيبلت: تتكوف فقرات ىذا االختبار مف مربعات تحتوي حروفا  أو أرقاما ,  -2
ي؛ وىنا تـ وعمى المفحوص التوصيؿ بيف األرقاـ أو األرقاـ والحروؼ بشكؿ تسمسمي منطق

استبداؿ األرقاـ اإلنجميزية بقرينيا مف األرقاـ العربية, أما الحروؼ اإلنجميزية فقد تـ استبداليا 
بالحروؼ العربية وفقا  لمتسمسؿ المنطقي ليا, ومف األىمية أف يكوف االستبداؿ وفقا  لمتسمسؿ 

 المنطقي؛ ألف االستجابة تتطمب ذلؾ. 
ويتكوف ىذا االختبار مف صفوؼ أرقاـ بالمغة اإلنجميزية, اختبار تخطيط مطابقة األرقاـ:  -3

وىنا لـ تأخذ الترجمة الكثير مف اإلجراءات غير أنو تـ استبداؿ األرقاـ اإلنجميزية باألرقاـ 
العربية فقط دوف تغيير أماكف األرقاـ؛ ألف البحث عف األرقاـ ال يحتاج إلزامية البدء مف 

ص البحث عف األرقاـ المتطابقة في كؿ صؼ مف أعمى اليميف أو اليسار, بؿ عمى المفحو 
 إلى أسفؿ.

المكانية: تتكوف فقرات ىذا االختبار مف ستة صور أو أشكاؿ,  -اختبار العبلقات المفظية  -4
ومكتوب سؤاؿ مطبوع أسفؿ الصفحة يتضمف وصفا  مكانيا  ألحد الصور يقرأه الفاحص عمى 

لخيار الذي يتطابؽ مع الوصؼ المفظي المفحوص, وعمى المفحوص اختيار الصورة أو ا
لمسؤاؿ, وىنا تمت ترجمة السؤاؿ مف المغة اإلنجميزية إلى المغة العربية فقط واإلبقاء عمى 

 الصور واألشكاؿ كما ىي دوف أي إجراء عمييا.
( سنة: والذي يتكوف مف ثبلث فقرات تعرض 81 -1اختبار االنتباه التعبيري لؤلعمار ) -5

مات بأسماء األلواف, وىنا ترجمة أسماء األلواف في الفقرتيف دوف تغيير ( كم3, 6الفقرتيف )
أماكف أسماء األلواف, ألف التغيير ال يعني شيئا  ويستطيع المفحوص اإلجابة بقراءة أسماء 

 األلواف مف اليمني إلى اليسار أو العكس. 
مف األرقاـ اختبار البحث عف األعداد: تتكوف فقرات ىذا االختبار مف مجموعة صفوؼ  -6

اإلنجميزية األحادية, وىنا لـ تأخذ الترجمة الكثير مف اإلجراءات غير أنو تـ استبداؿ األرقاـ 
اإلنجميزية باألرقاـ العربية فقط دوف تغيير أماكف األرقاـ؛ ألف البحث عف األرقاـ ال يحتاج 

ي مف اليسار إلزامية البدء مف اليميف أو اليسار, ولكف يتطمب البحث في كؿ صؼ بشكؿ أفق
 أو اليميف, والبدء مف أعمى صؼ حتى أدنى صؼ.

سنوات وأحد  7 -5اختبار االنتباه اإلستقبالي: يتكوف اختبار الفئة األولى لؤلعمار ما بيف ) -7
عشر شيرا ( مف فقرات تتكوف مف أزواج صور, واختبارا لفئة العمرية الثانية لؤلعمار ما بيف 

مف حروؼ إنجميزية, وعمى المفحوصيف في كبل سنة وأحد عشر شيرا ( سنة  81 -1)
الفئتيف تحديد األزواج المتطابقة أو  المتشابية, وىنا تـ ترجمة اختبار الفئة العمرية الثانية 
فقط مف خبلؿ استبداؿ الحروؼ اإلنجميزية بقرينيا في المغة العربية مثبل  زوج الحروؼ 

( بالحروؼ AAالتالية )ت ت(, والحروؼ )( تـ استبداليا بالحروؼ العربية T Tاإلنجميزية )
)أ أ(, وىي حروؼ متطابقة في الشكؿ والقريف, أما في المرحمة الثانية كانت الحروؼ 

( A a( بالحروؼ )تػ ت(, والحروؼ )T tمتشابية, فاستبدلت الحروؼ اإلنجميزية التالية )
وؼ متصمة؛ لذلؾ تـ ( حر Smallبالحروؼ )ا أ( اعتمادا  بأف الحروؼ اإلنجميزية الصغيرة )

استبداليا بالحروؼ العربية الموصولة في بداية الكممة, أما اختبار الفئة األولى لـ يجرى 
 عمييا أي تغيير ألنيا عبارة عف صور متطابقة ومتشابية.



 عماد أحمد حسن عمي عيسى أ.د/                                       
 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
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اختبار تسمسؿ الكممات: يتكوف ىذا االختبار مف فقرات تتضمف كممات منفصمة, وغير  -8
بتقدـ تسمسؿ الفقرات, وكاف مف السيولة ترجمتيا دوف  متصمة ببعضيا في المعنى تزيد

 حذاء. –, ترجمتيا كتاب Book – Shoeالعودة إلى قواعد المغة, مثبل: 
سنوات وأحد عشر شيرا (: تتكوف فقرات ىذا االختبار  7 -5اختبار إعادة الجمؿ لؤلعمار ) -9

ى درجة صادقة مف جمؿ صحيحة غير منطقية, واليدؼ في كونيا غير منطقية الحصوؿ عم
لقدرة المفحوص عمى إعادة الجمؿ كما ذكرت؛ دوف أف تكوف الرتابة في الجممة ذات معنى 
تساعده عمى إعادتيا, وتـ ترجمة االختبار ومراجعة الترجمة بشكؿ دقيؽ حتى ال يختؿ 

 المعنى, وتمت بطريقة ترجمة المعنى المقصود مف الجممة وليست الترجمة الحرفية.
سنة وأحد عشر شيرا (: يتكوف فقرات ىذا االختبار مف  81 -1ؤلعمار )أسئمة الجمؿ ل -11

جمؿ ذات تركيب نحوي صحيح وغير منطقي, ويتبع كؿ جممة سؤاؿ عنيا, تـ ترجمة 
الفقرات ومراجعة الترجمة بشكؿ دقيؽ حتى ال يختؿ المعنى, وتمت بطريقة ترجمة المعنى 

 المقصود مف الجممة وليست الترجمة الحرفية.
عة البصرية الرقمية: تتكوف فقرات ىذا االختبار مف أرقاـ تتزايد بتقدـ الفقرات؛ بحيث تبدأ الس -11

الفقرة األولى برقميف, وتنتيي الفقرات بتسعة أرقاـ, وىنا لـ تأخذ الترجمة الكثير مف اإلجراءات 
دال  مف أف تبدأ غير أنو تـ استبداؿ األرقاـ اإلنجميزية باألرقاـ العربية مع تغيير أماكف األرقاـ ب

مف اليسار إلى اليمنيف تـ تغييرىا عمى أف تبدأ مف اليميف إلى اليسار, عمد الباحث إلى ذلؾ 
لتسمسؿ سيولة بعض األرقاـ التي تبدأ أرقاميا بأرقاـ بسيطة تناسب صغار السف مثؿ رقـ: 

ي النسخة ؛ لذا تـ اإلجراء عمى تبديؿ نقطة البداية, مثبل الفقرة األولى كتبت ف6, 2, 8
 (. 1 -6(, وبعد الترجمة كتبت )8 -4األصمية والتي تبدأ مف اليسار إلى اليمنيف )

أما االختبارات الفرعية التالية: المصفوفات غير المفظية, ذاكرة األشكاؿ, االنتباه      
( لـ يجرى عمييا أي تغيير ألنيا عبارة عف أشكاؿ ىندسية أو صور 7 -5التعبيري لؤلعمار )

تطبيقيا مباشرة مف خبلؿ عرضيا عمى المفحوص االستجابة عمييا بسيولة وتسجيؿ يمكف 
 الدرجات وال تحتاج إلى ترجمة.

عمى العينة  CAS2وبعد أف تمت إجراءات الترجمة أوجد الباحث صدقو وثبات       
 .االستطبلعية وكما يمي

 الثبات.
لفرعية بحساب معامؿ ألفا االتساؽ الداخمي: تـ التحقؽ مف معامؿ ثبات االختبارات ا .1

 كرونباخ الذي أظير معامبلت مقبولة وجيدة يمكف االعتماد عمييا.
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         بيف  ( فردا  تراوحت أعمارىـ ما36إعادة االختبار: تـ إعادة التطبيؽ عمى عينة عددىا ) .2
(, وترواحت الفترة 6.57( سنة وانحراؼ معياري )67..8سنة( بمتوسط حسابي ) 81 -5)

( يوما  وانحراؼ 81.72( يـو بمتوسط حسابي )27 -86بيف التطبيقيف ما بيف ) الزمنية
(, وتـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات التطبيقيف لثبلث فئات عمرية 6.21معياري )

سنة( وأظيرت معامبلت االرتباط داللة  81 -5سنة,  81 -1سنوات,  7-5ىي: )
 لفئات العمريو الثبلث.( لدى جميع ا7.5. -7.8.إحصائيا  ما  بيف )

 الصدق
صدؽ المحكميف بعد ترجمة الباحث لبلختبارات الفرعية ومراجعة ترجمة مركز الترجمة  .8

( مف السادة 7في صورتو األولية عمى عدد ) CAS2والبحوث المغوية تـ عرض مقياس 
ع الخبراء المحكميف المتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربوي, والمغة اإلنجميزية الستطبل

لمعرفة مدى قدرة فقرات المقياس عمى تمثيؿ السمة المراد  CAS2آرائيـ, وتقديرىـ لصدؽ 
قياسيا وتمت الموافقة عمى جميع االختبارات مف قبؿ الخبراء المحكميف ذوي االختصاص, 
إال في اختبار تخطيط الرموز التي أشار إلييا أحد المحكميف بأفضمية اإلبقاء عمى الرموز 

(, بنسبة موافقة 7( كما ىي دوف تغيير, بمغ عدد الموافقيف )O Xنجميزية )الرياضية اإل
(8..٪.) 

تقسيـ  لغرض إجراء ىذا األسموب تمت بعض اإلجراءات كاآلتي:صدؽ المقارنة الطرفية:  .2
             ( سنوات, والفئة العمرية الثانية7-5األفراد إلى فئتيف عمريتيف: الفئة العمرية األولى )

األساسية والقياسية  PASSسنة, ثـ رتبت درجات االختبارات الفرعية ومقاييس  (81 -1)
وفقا  لكؿ فئة عمرية في قائمة تنازليا  )مف أعمى درجة إلى أقؿ درجة(, ثـ تـ تعييف ما نسبتو 

٪( مف الدرجات األقؿ في .6٪( مف الدرجات األعمى في القائمة كمجموعة عميا, و).6)
لكؿ فئة عمرية, بحيث بمغ عدد المجموعة العميا في الفئة العمرية القائمة كمجموعة دنيا 

( فردا  ومثميا في المجموعة الدنيا, وبمغ عدد المجموعة العميا 85( سنوات )7 -5األولى )
( فردا  ومثميا في المجموعة الدنيا, ثـ تـ حساب 21( سنة )81 -1في الفئة العمرية الثانية )

وأربعة اختبارا  فرعيا   82ف )العميا والدنيا( لكؿ فئة عمرية لعدد الفروؽ بيف درجات المجموعتي
األساسي )المختصر( والقياسي  CAS2مقاييس والدرجة الكمية لمنظومة التقييـ المعرفي 

ماف ويتني لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفروؽ يوضح جدوؿ وباستخداـ اختبار )الشامؿ( 
( المحسوبة لكؿ االختبارات الفرعية Zأف جميع قيـ ) اتضح ( المحسوبةZ( قيـ )23)رقـ 

األساسي  CAS2والدرجة الكمية لمنظومة التقييـ المعرفي  PASSوالمقاييس األربعة 
 (.8...)المختصر( والقياسي )الشامؿ( دالة عند مستوى )
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 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدؽ تمايز العمر )الصدؽ التطوري(: وىو الذي يظير مدى ارتباط درجات المقياس بالعمر  .6
زمني, فكمما تقدـ العمر ارتفع في المقابؿ درجات المفحوصيف, ومف خبلؿ االطبلع عمى ال

( يتضح أف تقييـ معامبلت االرتباط تراوح ما بيف )كبير جدا , كبير, متوسط( 27الجدوؿ رقـ )
 ,Naglieri, Das & Goldsteinلتفسير معامبلت االرتباط ) Hopkins 2002وفقا  لمعايير 

                  درجات االختبارات الفرعية معامبلت ارتباط كبيرة لؤلعمار (, وأظيرت 2014
سنوات وأحد عشر شيرا (, إال درجات اختباري إعادة/أسئمة الجمؿ والسعة البصرية  7 -5)

الرقمية فقد أظيرا معامبلت ارتباط كبير جدا , وأظيرت درجات االختبارات الفرعية معامبلت 
سنة وأحد عشر شيرا ( فقد حصمت  81 -1, كبير( لؤلعمار )ارتباط ما بيف )متوسط

االختبارات الفرعية التالية: تخطيط الرموز, المصفوفات, البحث عف األعداد, االنتباه 
اإلستقبالي عمى معامبلت ارتباط كبيرة, بينما حصمت االختبارات الفرعية التالية: تخطيط 

المفظية المكانية, ذاكرة األشكاؿ, االنتباه التوصيبلت, تخطيط مطابقة األرقاـ, العبلقات 
 اإلستقبالي, تسمسؿ الكممات, إعادة/أسئمة الجمؿ معامبلت ارتباط متوسطة.

الصدؽ التبلزمي: عمد الباحث إلى حساب معامؿ االرتباط بيف درجات االختبارات الفرعية  .6
ة التالية: المغة لممواد الدراسي  2.81/2.87ودرجات التحصيؿ لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 

العربية, المغة اإلنجميزية, الرياضيات, والدرجة الكمية, وأظيرت النتائج معامبلت ارتباطات 
 PASS( بيف االختبارات الفرعية ونموذج 8...مقبولة في معظميا ودالة عند مستوى )

 والمواد الدراسية.
 العينة األساسية

            ية بمساعدة فريؽ العمؿ, وبمغ عدد أفرادتـ تطبيؽ أداة الدراسة عمى العينة األساس     
                ( فردا  مف األطفاؿ والمراىقيف تراوحت أعمارىـ ما بيف 376العينة األساسية )

( سنة بانحراؼ معياري 88.66سنة وأحد عشر شيرا (, وبمغ متوسط أعمارىـ )81 -5)
(6..3.) 

 أداة الدراسة
مف إعداد  Cognitive Assessment System (CAS2)في منظومة التقييـ المعر      

Naglieri, Das & Goldstein (2014)  ويعتبر النسخة المعدلة األولى لمنظومة التقييـ
, وىو أداة لقياس الذكاء مف خبلؿ أربعة قدرات CAS Das @ Naglieri 1997المعرفي 

التي وضح فييا وظائؼ  Luria (1973المستمدة مف أعماؿ ) PASSعقمية عميا وفقا  لنموذج 
الدماغ, وتـ الحصوؿ عميو بشراءه مف قبؿ الشركة الناشره كما تـ الحصوؿ عمى ترخيص 

 الترجمة والتطبيؽ مف الشركة الناشرة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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دليؿ اإلدارة والتسجيؿ  ويحتوي المقياس عمى ثمانية مكونات أو كتيبات:
Adminstration and Scoring Manualيري, الدليؿ التقني والتفسInterpretive and 

Technical Manual  6و  2و  8, كتب التحفيز )المثيرات ( الجزء Stimulus Books 
, كتيب استجابة ذاكرة األشكاؿ Response Booklets, كتيبات االستجابة (3 & 2 ,1)

Figure Memory Respon Booklets نماذج الدرجات ,Examiner Record Form. 
الختبارات الفرعية الخاصة بالمقياس سنوضح تقسيميا وفقا  لنموذج وأما ما يخص ا       

PASS ( 8في الجدوؿ رقـ.) 
 CAS2(: االختبارات الفرعية وعدد فقراتيا لمقياس منظومة التقييم المعرفي 1جدول )

عدد  االختصار االختبارات الفرعية المقياس
 الفقرات

 فقرات
 األعمار

(5 - 7) 

 فقرات
 األعمار

(1 - 81) 

 التخطيط
 Planned Codes (PCd) 6 8 -  6 تخطيط الرموز

 Planned Connections (PCn) 88 8 -  7 5 -  88 تخطيط التوصيبلت
 Planned Number Matching (PNM) 6 8 -  2 2 -  6 تخطيط مطابقة األرقاـ

 االنتباه
 Expressive Attention (EA) 3 8 -  6 6 -  3 االنتباه التعبيري

 Number Detection (ND) 1 8 -  6 5 -  1 حث عف األعدادالب
 Receptive Attention (RA) 1 8 -  6 5 -  1 االنتباه االستقبالي

المعالجة 
 المعرفية
التزامف 
 "التآني"

 Matrices Nonverbal (MAT) 66 8 -  66 82 -  66 المصفوفات غير المفظية
 .Verbal – Spatial Relations (VSR) 6. 8 -  6. 7 -  6 العبلقات المفظية المكانية

 Figure Memory (FM) 67 8 - 67 8. -67 ذاكرة األشكاؿ

المعالجة 
 المعرفية
 التتابع

 Word Series (WS) 62 8 -  62 5 -  62 تسمسؿ الكممات
 ػػػػػػػػػػػػػ Sentence Repetition (SR) 27 8 -  27 إعادة الجمؿ
 25  - 8 ػػػػػػػػػػػػػ Sentence Questions (SQ) 25 أسئمة الجمؿ

 .Visual Digit Span (VDS) 6. 8 -  6. 5 -  6 السعة البصرية الرقمية

 النتائج
لدى  CAS2أوال : فيما يتعمؽ بإجابة التساؤؿ األوؿ: ما مؤشرات صدؽ منظومة التقييـ المعرفي 

 عينة مف أطفاؿ ومراىقي المجتمع اليمني؟
 PASS( مقاييس فرعية وفقا  لنموذج 6يتكوف مف عدد ) CAS2قييـ المعرفي منظومة ال     

          وىي رموزا  لمتخطيط, والتزامف, واالنتباه, والتتابع, ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ االعتماد
            عمى عدد مف أنواع الصدؽ ىي: صدؽ المحتوى, ووصدؽ المقارنة الطرفية 

دؽ التحميؿ العاممي التوكيدي, والصدؽ التطوري, والصدؽ التبلزمي, )الصدؽ التمييزي(,وص
 والصدؽ التنبؤي وكاآلتي:



 عماد أحمد حسن عمي عيسى أ.د/                                       
 منتصر صالح عمر سميمان أ.د/             (CAS2)ي تقنين منظومة التقييم المعرف

  أحمد محمد يحي حجوري أ/                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صدؽ المحتوى: تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى مف خبلؿ عرض االختبارات الفرعية بعد  .8
( محكميف خبراء مف ذوي 7ترجمتيا مف المغة العربية إلى المغة اإلنجميزية عمى عدد )

 ٪(...8ؽ عمى العينة االستطبلعية, وبمغت نسبة االتفاؽ )االختصاص قبؿ التطبي
تقسيـ األفراد إلى فئتيف عمريتيف: الفئة العمرية تـ في بداية األمر  :صدؽ المقارنة الطرفية .2

( سنة, ثـ رتبت درجات االختبارات 81 -1( سنوات, والفئة العمرية الثانية )7-5األولى )
           وفقا  لكؿ فئة عمرية في قائمة تنازليا  اسية األساسية والقي PASSالفرعية ومقاييس 

٪( مف الدرجات األعمى في .6)مف أعمى درجة إلى أقؿ درجة(, ثـ تـ تعييف ما نسبتو )
٪( مف الدرجات األقؿ في القائمة كمجموعة دنيا لكؿ فئة .6القائمة كمجموعة عميا, و)

قيـ تيف الختبار داللة الفروؽ أظيرت ماف ويتني لعينتيف مستقموباستخداـ اختبار ة, عمري
(Zالمحسوبة )  لكؿ االختبارات الفرعية والمقاييس األربعةPASS  والدرجة الكمية لمنظومة

األساسي )المختصر( والقياسي )الشامؿ( داللة إحصائية عند  CAS2التقييـ المعرفي 
 (.3.35 -6.37مابيف ) Z( وتراوحت قيـ 8...مستوى )

مي التوكيدي: تـ حساب التحميؿ العاممي التوكيدي باستخداـ برنامج صدؽ التحميؿ العام .6
   ( اختبارا فرعيا  ألربعة مجموعات عمرية وىي كاآلتي: األولى ما بيف82آموس لعدد )

( سنة, والرابعة 86-88( سنوات, الثالثة ما بيف ).8 -1( سنوات, الثانية ما بيف )5-7)
 Chi-Squareتحسنا  في مربع كاي لمحسوبة ( سنة, وأظيرت القيـ ا81 -85ما بيف )
(CMIN)  مع زيادة عدد العوامؿ لجميع الفئات العمرية, مما يشير إلى أف نموذجPASS 

المكوف مف أربعة عوامؿ ىو األنسب, كما أثبتت قيـ المطابقة لمنموذج تحسنا  واضحا  عند 
GFI ,GFI ,CFI ,TLI ,NFI ( أو .7..ريبة مف )مع زيادة عدد العوامؿ, وكانت القيـ ق

المكوف مف أربعة عوامؿ كاف األفضؿ. وأخير ا ,  PASSأعمى, مما يشير إلى أف نموذج 
مع زيادة عدد العوامؿ, وكاف لجميع نماذج العوامؿ األربعة قيم ا  RMSEAانخفضت قيـ 

المكوف مف أربعة عوامؿ )النموذج  PASS(, مما يشير إلى أف نموذج 88أقؿ مف )
كؿ فئة عمرية ىو األنسب لمبيانات كما يدعـ تنظيـ االختبارات الفرعية الرباعي( في 

 .CAS2عمى  PASSلمقاييس 
صدؽ تمايز العمر )الصدؽ التطوري(: تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجات  .6

وأعمار أفراد العينة وفقا  لفئتيف  CAS2االختبارات الفرعية لمنظومة التقييـ المعرفي 
            ( سنة , وىذا81 -1( سنوات , والثانية ما بيف )7 -5بيف )عمريتيف األولى ما 

الصدؽ يظير مدى ارتباط درجات المقياس بالعمر الزمني بإفتراض أنو كمما تقدـ العمر 
ارتفع في المقابؿ درجات المفحوصيف؛ يتضح أف تقييـ معامبلت االرتباط تراوح مابيف 

لتفسيرمعامبلت االرتباط  Hopkins 2002ير )كبير جدا , كبير, متوسط( وفقا  لمعاي
(Naglieri, Das & Goldstein, 2014 وأظيرت معامبلت االرتباط لمفئتيف ,)

( وىي 76.. -66..العمريتيف قيما  ايجابية مقبولة وبمغت قيـ المعامبلت ما بيف )
 معامبلت ما بيف متوسطة وكبيرة جدا  وفقا  لتفسير ىوبكينز.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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حساب معامؿ االرتباط بيف درجات العينة األساسية عمى االختبارات الصدؽ التبلزمي: تـ  .5
ودرجات التحصيؿ الدراسي لمفصؿ الدراسي  CAS2الفرعية لمنظومة التقييـ المعرفي 

لممواد الدراسية التالية: المغة العربية, المغة اإلنجميزية,   2.81/2.87الثاني لمعاـ 
ت االرتباط قيـ موجبة دالة إحصائيا  عند الرياضيات, والدرجة الكمية, وأظيرت معامبل

 ( وتـ تحقؽ الصدؽ التبلزمي.5... -8...مستوى ما بيف )
 الثبات

االتساؽ الداخمي: تـ ايجاد معامبلت ثبات االختبارات الفرعية لمنظومة التقييـ المعرفي  .8
CAS2 ( اختبارا  وفقا  لممقاييس الفرعية لنموذج 82وعددىا )PASSمف, : التخطيط, التزا

( سنة, باستخداـ 81-5االنتباه, التتابع تبعا  لمتغير العمر الذي يشمؿ األعمار ما بني )
معامؿ ألفا كرونباخ لحساب االتساؽ الداخمي وأظيرت معامبلت ثبات االتساؽ الداخمي 

عند جميع األعمار جميعيا أكبر مف  PASSعند فقرات االختبارات الفرعية لنموذج 
مف التبايف في درجات االختبارات الفرعية يعزى ٪( 76أكثر مف ) (, وذلؾ يعني أف76٪)

إلى التبايف الحقيقي في العامؿ أو المتغير المراد قياسو, والنسبة الباقية تعبر عف تبايف 
لمنظومة التقييـ المعرفي  PASSالخطأ, وبمغت معامبلت الثبات عند مقاييس نموذج 

          ذلؾ ثبات االختبار بقيـ جيدة يمكف مما يؤكد  ( ٪.1لمذكاء جميعيا أكبر مف )
 االعتماد عمييا.

إعادة االختبار: تـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار مف خبلؿ إعادة تطبيؽ منظومة  .2
( فردا  مف العينة األساسية 52عمى عينة بمغ عددىا ) CAS2التقييـ المعرفي لمذكاء 

( فردا , وتـ 26( فردا , وعدد اإلناث )21) ( فردا , بمغ عدد الذكور376البالغ عددىا )
 -1سنوات,  7-5حساب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف وفقا  لثبلث فئات عمرية ىي: )

سنة( توافقا  لما تـ تطبيقو عمى العينة المعيارية لمنظومة التقييـ  81 -5سنة,  81
األياـ بيف  (, وبمغ فارؽNaglirei, Das & Goldstien, 2014, 76) CAS2المعرفي 

( يوما , وبإنحراؼ معياري 87.15( يوما , وبمتوسط حسابي )27 -86التطبيقيف ما بيف )
(, وأظيرت جميع معامبلت االرتباط بيف التطبيقيف داللة إحصائية عند مستوى 6.76)
           (, وىي معامبلت جيدة ويمكف .1.. -25..( بحيث تراوحت ما بيف )8...)

 االعتماد عمييا.
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 المراجع
في التشخيص الفارقي لعينة مف ذوي الحاجات  PASS(. استخداـ نموذج 8..2أيمف الديب )

الخاصة المعاقيف ذىنيا  القابميف لمتعمـ. رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية 
 البنات لآلداب والعمـو والتربية, جامعة عيف شمس, مصر.

ومة التقييـ المعرفي ـ. ت. ـ. (. مقياس منظ3..2أيمف الديب محمد, وصفاء األعسر )
 لمذكاء. مكتبة األنجمو المصرية, مصر.  CAS)الكاس( 

(. أثر برنامج تدريبي لمعممات المرحمة اإلبتدائية عمى تنمية 1..2تياني  عمي حسف بوارحمو )
العمميات المعرفية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ داخؿ الفصؿ 

, كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية, العادي. رسالة دكتوراه غير منشورة
 جامعة عيف شمس, مصر.

(. أثر برنامج تدريبي مبني عمى نظرية المعالجة المعرفية 2.81عبلء محمود عمي صادؽ )
المتتابعة والمتزامنة في تنمية الذاكرة العاممة وبعض الميارات الرياضية 

توراه غير منشورة, كمية لدى ذوي اإلعاقة الفكرية القابميف لمتعمـ. رسالة دك
 التربية, جامعة أسيوط, مصر.
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