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 اسيردلا حصيلي التخفضاملوهوبني من األطفال أداء
 ةثالثالطبعة ال األطفالكاء ذلر لسوك سيف مقيا

(WISC-III) 
 د. صالح الدين فرح عطا هللا

 ملخص الدراسة
 يفالدراسي  منخفضي التحصةل نيالتعرف على أداء األطفلال املوهوبلالةة لى احلهدفت الدراسة 

سة على عةنة مكونة من االدر  ، مت تطبةق أداة(WISC-III)عة الثلالثة لطبمقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال ا

عن  النتلائج كشفت  ،منخفضي التحصةل الدراسي نيابعتبلارهم موهوب لاهم سلابقصمت تشخة ( طفال16)

لت: مشذلك يف كل متغريات الدراسة اليت العلاملي املتوفر يف اجمللال و  وجود منلاذج أداء خمتلفة عن األدب

وجود  مكملا كشفت الدراسة عن عد  ؛ائةةدواالختبلارات اللفظةة واأل ،واألدلة األربعة الثة،الذكلاءات الث

املصفوفلات املتتلابعة  واختبلار (WISC-III)لر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة مقةلاس وكس نيارتبلاطةه ب عالقة

 ي.املعةلار 
Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the performance of gifted 

underachievers in (WISC-III). WISC-III was administered to (16) students 

who were previously assessed as gifted underachievers. Findings revealed 

different patterns of performance in the three intelligences, the four 

indications, verbal and performance tests. Moreover there is no correlation 

between (WISC - III) and (SPM). 

 مقدمة:
يطلق  املوهوبني فئة خلاصة من بني األطفلال لىتستخدم عدة مصطلحلات يف اللغة العربةة لإلشلارة 

املصطلحلات املشلار للةهلا  هذومن بةت ه ،(Gifted underachievers) علةهلا يف اللغة اإلجنلةزية
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(، "املوهوبني قلةلي اإلجنلاز الدراسي" 2002 ،)الزايت" املوهوبني ذوي التفريط التحصةلي"(، 2008

 (.2000ومةنس، وديفز،  ؛)ديكسون لا"املخفقني دراسةاملوهوبني " (،2003لعطلاس، ا ؛1999)اخللةفة 

وأطلقلا  وهوبنياحللاالت اخللاصة من بني الطالب املض لى بع (2008) وأشلار هلاالهلان وكوفملان

لتحصةل الدراسي منخفضي ا األطفلال، وذكرا أن "اجملموعلات املهمشة من الطالب املوهوبني" علةهلا مسمى

لى يتمكن من الوصول  ملمنخفض التحصةل لذا  ، ويعدان الطفل املوهوبتاجملموعلاأيتون يف مقدمة هذه 

هذا االخنفلاض التحصةلي فلالنوع وهنلاك عدة أشكلال من  ،قدراته عممستوى اثبت من التحصةل يتفق 

واحلواجز االجتملاعةة أو الثقلافةة و يتواجد هذا النوع لدى البنلات أو أفراد  األول يكون بسبب القةود

 التحةز الذي يصلاحب عملةة الكشف لاحبوع الثلاين االخنفلاض التحصةلي الذي يصوالن األقلةلات اإلثنةة،

ي للموهوبني من ذو  وع آخر يصلاحب عدم توفري الفرص املنلاسبةون ،تقدمي الربامج الرتبوية املنلاسبة مأو عد

 اخللاصة. املواهبونوع يتواجد لدى املوهوبني ذوي  ،اإلعلاقلات

ومت  نيالبلاحثني الغربة ى املوهوبني اهتملاملا متزايدا منظلاهرة اخنفلاض التحصةل الدراسي لدوجدت 

 ;Zuccone, 1986)اإلرشلادية هلم مثل و  فهنلاك من اهتم ابلتدخالت العالجةة ،تنلاوهللا من عدة جوانب

Belcastro, 1985; Mallinson, 1963; & Amerikaner) ،  وهنلاك بعض الدراسلات اليت

 ;Newell, 1989) ة تدين التحصةل عندهم مثل دراسةلاجلومع اقرتحت طرق خلاصة لتدريسهم

Pirozzo, 1982)، للموهوبني ربامج الرتبوية املقدمةودراسلات هدفت ملعرفة اجتلاهلاهتم حنو ال (,Golicz, 

1982 Jones 1990)، فعي تمر صلائص واالنفعلالةة وخ خصلائصهم األكلادميةة نيوهنلاك دراسلات قلارنت ب

 ;Colangelo and others, 1993; McCoach& Siegle, 2003)التحصةل الدراسي 

Rayneri, Gerber; & wiley, 2003; Van Boxtel & Monks ,1992)   بةنملا هدفت

 ت خمتلفة كلالتالمةذ واآلابء واملعلمنيلظلاهرة من قبل جمموعلاا عرفة فلاعلةة مالحظةمل دراسلات أخر

(Ziegler and Stoeger 2003)، ىة فقد تنلاولت الدراسلات جوانب أخر أملا يف الدول العربة 

 يف املرحلة املتوسطة عقلةلا ر الدراسي للمتفوقنيأخ( الت1980تنلاولت دراسة أبو عالم )؛ فمثال للظلاهرة

على  ،والظروف األسرية تةة، والعوامل املدرسةة،اأن العوامل الذ وتوصلت نتلائج دراسته لى ،به وعالجهأسبلا
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 دراسةأو غري ذلك، أملا  لاراسةد سواء عقلةلاهللا أثر كبري يف عملةة النلاتج للطلالب املتفوق  ،الرتتةب

النفسةة  صعض السملات واخلصلائيف ب نياملتفوق وغري لاعقلة املتفوقني بني( فقد تنلاولت الفروق 1988)غنةم

ة ابلتدين لى معرفة عالقة بعض املتغريات غري املعرفة1999) ) أشكنلاين دراسةوهدفت  ،واالجتملاعةة

ر يف أخي لى التد( لى معرفة العوامل اليت تؤ 1997وهدفت دراسة احلداد ) ،نيالتحصةلي لدف املوهوب

نسبة  ( عن2003راسة السةد )دوكشفت  ،أنفسهم الدراسي من وجهة نظر املعلمني والتالمةذ التحصةل

 ،منخفضي التحصةل عقلةلا تفوقني( من امل1027أفراد عةنة دراستهلا والبلالغ حجمهلا ) جمموع( من 16%)

رتفعلات املتفوقلات عقلةلا م بنيالفروق  لكشف عن مدى واجتلاه( لى ا2005دراسة الشلامسي ) تفوهد

الذات  مسي يف أبعلاد مفهو منخفضلات التحصةل الدرالةلا عقاملتفوقلات  تالتحصةل الدراسي والطلالبلا

( لى الكشف 2006وهدفت دراسة اخللةفة وعطلا هللا ) ،الذات العلام لذات األكلادميي ومفهوما مومفهو 

 قة الثلانةة يف مرحلة التعلةم األسلاسي.لتحصةل الدراسي من بني تالمةذ احلال بني متدينو عن املوه

ة من متبلاين الدراسلات وتنوعهلا وتنلاوهللا جلوانب تعدد يفوجد من العرض السلابق أنه ييالحظ 

 تنلاولتالدراسلات اليت  ، ولكن قلةلة بل واندرة هينياألطفلال املوهوب يظلاهرة االخنفلاض التحصةلي لد

وحتديدا يف مقةلاس  ،لذكلاء الفرديةا وأدائهم على اختبلارات نيء هذه الفئة من األطفلال املوهوباددراسة أ

الدراسلات بصورة واضحة يف الطبعة الثلالثة من  تالحظ هذه الندرة يفو  (WISC) األطفلالوكسلر لذكلاء 

وحتلاول الدراسة  ،خلاصة يف اجملتمعلات العربةة (WISC-III) سنة( (6-16مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال

 .لاصرةيلق حظه من االهتملام يف حبوث ودراسلات املوهبة العربةة املعمل اجللانب الذي  احللالةة دراسة هذا

 مشكلة الدراسة
تلمةذا من بني  (955( إبجراء دراسة على عةنة كبرية مكونة من )2006قلام اخللةفة وعطلا هللا )

املوهوبني متدين التحصةل  تالمةذ احللقة الثلانةة من مرحلة التعلةم األسلاسي يف السودان للكشف عن

وذلك وفقلا  ، التحصةل الدراسيمتدين موهواب (16) وقد أسفرت نتلائج تلك الدراسة وجود ،الدراسي

( درجة أو أكثر يف اختبلار 130قدرهلا ) احنرافةهنسبة ذكلاء  حصول الطفل على" للمحك الذي اختذاه وهو

أو يف التحصةل  ،رجته يف الرايضةلاتدتريملان ومرييل، وأن تقل  املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري مبعلادلة
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ع يف ذلك على اآلراء اليت حتدد درجة القط اقد اعتمد، و  "(50الدرجة التلائةة ) أو يف كلةهملا عن ،الدراسي

املتوسط  أي أن املوهوب هو من حيصل على نسبة ذكلاء تفوق ،ابحنرافني معةلاريني فوق املتوسط للموهبة

 ,Johnson؛2002 ،تلزايي )ادأكلان ذلك مبقةلاس ذكلاء مجعي أو فر ابحنرافني معةلاريني، سواء 

Saccuzzo, & Guertin , 1994a ; Benito and Moro, 1999)،  وامتدادا لتلك الدراسة

املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف لال لى معرفة املزيد عن خصلائص األطفتسعى الدراسة احللالةة 

إلجلابة عن التسلاؤالت وذلك من خالل ا (WISC-III) مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة

 التلالةة:

لذكلاء األطفلال  طفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي مبقةلاس وكسلرملا نسب الذكلاء لدق األ .1

 ؟.(WISC-III) الطبعة الثلالثة

يف مقةلاس وكسلر  هل توجد عالقة ارتبلاطةه بني درجلات األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي .2

 املعةلاري؟.تلابعة املصفوفلات املت يف اختبلار ودرجلاهتم (WISC-III)لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة 

 ،واألدائي ،الكلي ( لنسب الذكلاءات الثالثة،املتوسطلات واالحنرافلات املعةلاريةملا املؤشرات اإلحصلائةة ) .3

لر لذكلاء األطفلال الطبعة مقةلاس وكسيف منخفضي التحصةل الدراسي  نيواللفظي لدى األطفلال املوهوب

 ؟.(WISC-III) الثلالثة

لدى األطفلال  ( لالختبلارات الفرعةة اللفظةةاملعةلاريةفلات اواالحنر  ات اإلحصلائةة )املتوسطلاتشر ؤ ملا امل  .4

 (WISC-III)الطبعة الثلالثة  سي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلالامنخفضي التحصةل الدر  نياملوهوب

 ؟.

لدى األطفلال  ئةةاية( لالختبلارات الفرعةة األدملا املؤشرات اإلحصلائةة )املتوسطلات واالحنرافلات املعةلار  .5

 -WISC) الثلالثة الطبعة ي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلالضبني منخفاملوهو 

III).؟ 

 نياملوهوب ( لألدلة األربعة لدى األطفلالاملتوسطلات واالحنرافلات املعةلاريةشرات اإلحصلائةة )ملا املؤ  .6

 ؟. (WISC-III)منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة 
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 أهداف الدراسة
راسي يف دلا هتدف الدراسة احللالةة لى التعرف على أداء األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل

 ،واللفظي ،الذكلاء الكلي يف نسب لاملتمث (WISC-III) الطبعة الثلالثة لالس وكسلر لذكلاء األطفمقةلا

 يلعلاملا بااء اآلددومقلارنة هذا األ ةةرجلات الفرعةة اللفظةة واألدائدوتشتت ال ؛واألدلة األربعة ؛واألدائي

 يلد ،الذكلاء اجلمعي واللفظي اختبلاريالذكلاء يف  نسب نيب العالقةي مد ملعرفه ابإلضلافة لال؛اجمل يف املتوفر

 منخفضي التحصةل الدراسي. نياملوهوب

 أهمية الدراسة
 ة الدراسة يف النقاط التالية:تتلخص أمهي

من مقةلاس وكسلر  يف املنطقة العربةة اليت تستخدم الطبعة الثلالثةه الدراسة األوى من نوعهلا ذتعد ه .1

ني منخفضي التحصةل الدراسي املوهوب مع فئة األطفلال (WISC- III)لطبعة الثلالثة ل الذكلاء األطفلا

 ث واطالعه.لبلاح حدود علم ايفوذلك 

منخفضي  نياملوهوب تقدم الدراسة احللالةة مسلامهة أولةة يف تطوير منوذج للربوفةل العقلي لألطفلال .2

االستفلادة منه  ميكن (WISC-III) الثلالثة التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة

 الربوفةالت مكلانة مهمة يف جملال علم النفس املدرسي وحتتل مثل هذه ،يف عملةة التشخةص

(Robinson, 1999). 

منخفضي  واملوهوبني ،عموملاف عن املوهوبني ألدب أدوات الكش لضلافةقد متثل نتلائج الدراسة احللالةة  .3

 .التحصةل الدراسي على وجه اخلصوص

منخفضي  تربز هذه الدراسة أمهةة االستفلادة من مصلادر متعددة يف تشخةص األطفلال املوهوبني .4

 الدراسي. التحصةل

الفردية تبلارات الذكلاء خاب يتم يف هذه الدراسة مقلارنة تشخةص تدين التحصةل الدراسي لدى املوهوبني .5

 مقلابل اختبلارات الذكلاء اجلمعةة غري اللفظةة.
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 حدود الدراسة
أسفرت عنهم  منخفضي التحصةل الدراسي الذين سة احللالةة على األطفلال املوهوبنيأجريت الدرا

تلك الدراسة مبلاشرة يف نفس  (، ومت تطبةق أداة الدراسة علةهم بعد انتهلاء2006دراسة اخللةفة وعطلا هللا )

 يف أي علام.العلام أم 

 مصطلحات الدراسة
 املوهوبون منخفضو التحصيل الدراسي

اخللةفة وعطلا هللا  يقصد هبم يف هذه الدراسة جمموعة األطفلال الذين مت الكشف عنهم يف دراسة

ي حدداه علةهم التعريف الذ نطبقوقد أ ،( موهواب متدين التحصةل الدراسي16عددهم ) لغب( وي2006)

( درجة أو 130قدرهلا ) احنرافةهنسبة ذكلاء  صل علىحيدين التحصةل هو الذي ملوهوب متالطفل ا" وهو

أو يف  ،الرايضةلات يف تريملان ومرييل، وتقل درجته أكثر يف اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري مبعلادلة

 ".(50الدرجة التلائةة ) أو يف كلةهملا عن ،التحصةل الدراسي

 (WISC-III)الطبعة الثالثة  املوهوبني األطفالاء كسلر لذكمقياس و
وهي الطبعة الثلالثة  ( سنة،6-16) نمن مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال مة ري هو النسخة قبل األخ

يف علام  الصلادرة (Wechsler Intelligence Scale for Children-third edition) من املقةلاس

( WISCقتةهلا من نسخ املقةلاس )تطوير لسلاب عبلارة عن وهيفرعةلا،  ااختبلار  (13) علىم، وحتتوي 1991

 ،)اخللةفة واملطوع ويف البحرين(، 2003السودان )احلسني،  منهلا نسخ مقننة يف وتوجد WISC-R)و )

2000.) 

 اءات الثالثكالذ
تم يو  ،الذكلاء العملي ونسبة ،ونسبة الذكلاء اللفظي ،نسبة الذكلاء الكلي :د ابلذكلاءات الثالثيقص

املشتقة من الدرجلات املوزونة  االحنرافةة نسبة الذكلاء لالة، وذلك من خل نسبة منهلا على حداستخراج ك

 ختبلارات الفرعةة.ال
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 ية واللفظيةئدااالختبارات الفرعية األ
س مقةلا ائي يفداختبلارات تشكل اجللانب العملي األهي سبعة  :االختبارات الفرعية األدائية

رتةب تالصور، الرتمةز،  الرموز، تكمةل فحص ،بلاتاملكع مطفلال الطبعة الثلالثة وهي: )رسو وكسلر لذكلاء األ

فهي ستة  لألدائةةتشكل اجلزء املكمل  (. أملا االختبلارات اللفظةة وهياألشةلاء، املتلاهلات ةعالصور، جتم

(. ولكل اختبلار من العددي ياملد ،الفهم ،املفردات ،احلسلاب ،املتشلاهبلات ،)املعلوملات اختبلارات

يف كل اختبلار لى درجلات  مول الدرجلات اخللاحتو  ،من األخرايت خمتلفة االختبلارات الفرعةة درجة عظمى

 .الذكلاءات الثالث موزونة تستخرج منهلا نسب

 األربعةدلة األ
علةهلا  عن عوامل تشبعت عبلارة ( هياألربعةلة األربعة )ويطلق علةهلا أيضلا املؤشرات داأل

وأطلقت علةهلا  ،ةة اليت تنلاولت املقةلاستوصلت للةهلا الدراسلات العلامل واألدائةةاالختبلارات اللفظةة 

وسرعه معلاجلة  ،االنتبلاه تتشت والتحرر من ،والتنظةم اإلدراكي ،)االستةعلاب اللفظي :املسمةلات التلالةة

 .املعلوملات(

 ريظاإلطار الن
 املوهوبون منخفضي التحصيل الدراسي

الدراسلات لى  أشلارت فقد نيالدراسي من املشكالت الشلائعة لد املوهوب يعد اخنفلاض التحصةل

( من الذين 10%-20%) ومن ،من بني املوهوبني منخفضي التحصةل (15-50%) بني أن هنلاك ملا

 (Rimm, 1987) مرتفعي الذكلاء هبلا يقعون يف عداد الدراسةيتسربون من املدرسة العلةلا أو يرتكون 

مستوى  فلاضاخنلى أن نسبة انتشلار   (Rayneri, Gerber& Wiley 2003)  وأشلارت دراسة

مةذ، بةنملا تشري دراسة المن مجلة الت 15:40%ني ترتاوح بني قاملتفو  التحصةل بني التالمةذ مبدارس

(Matthews& McBee 2007)   لى أن عدد التالمةذ منخفضي مستوى التحصةل الدراسي يقدر

 .نيمن مجلة التالمةذ املوهوب 10% حبوايل
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لامعة جونز جب منخفضي التحصةل ظهرت ألول مرة نيبضةة املوهو ق( لى أن 2002وأشلار الزايت )

بةنملا تشري  ،الرتبةة اخللاصة على يد خنبة من علملاء( 1981) هوبكنز ابلوالايت املتحدة األمريكةة علام

لذ وجد تريملان أن  ،تريملان التتبعةة وقد لوحظت منذ دراسة ،الظلاهرة قدمية ذهمصلادر أخر لى أن ه

 .(Tayler, 1976) التحصةل الدراسي ( من األذكةلاء فلاشلون يف%13)

الطلالب  ( املوهوب منخفض التحصةل أبنه هو2004(، وسلةملان )2008وقد عرف جروان )

 قعأقل من املستوى املتو  ذكلاء مرتفعلا(، ولكن حتصةله الدراسيأو قدرة عقلةة علالةة ) استعداداالذي ميتلك 

م املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي ه نأ( 2004) وترق سلفرملان ،ن هم يف مستوى قدرته العقلةةمل

 يف اختبلارات التحصةل أو األداء" بةنملا يعرفهم الزايت ت الوسطحتمن تنحرف درجلاهتم درجة واحدة 

ي عن املتوسط العلام لطالب العةنة ميالذين يقل متوسط حتصةلهم األكلاد أبهنم هم أولئك الطالب (1988)

 .ئهم عن املتوسط العلام لطالب العةنة بواحد احنراف معةلاريمعةلاري ويزيد متوسط ذكلا بواحد احنراف

الدراسي املدرسي  بني أداء الطفل ضين التحصةل أبنه شرخ وفجوة وتنلاقثني تدلاحويعرف بعض الب

حظة )هبجلات، البةلاانت امل وأ ،والطلاقة املختزنة لقدراته الفعلةة مثل: الذكلاء، اإلجنلاز، نتلائج اإلبداع

 ،عبد هللا ؛2002، ملسةسلا ؛2001رمي، ديفز و  ؛2002، 2000 ،لجلج 1999 ،جروان ؛2004

 (.1991 ،كفلايف ؛1911 ،غنةم ؛2000 ،العزة ؛1989 ،عبد املعطي وعبد الرمحن ؛2004

 Whitmore ,1985 ,Challagher) من( التعريف املهم لكل 1991وقد نقل الزايت )

أو اإلمكلاانت أو القدرات  الطلاقلات الخنفلاض التحصةل أبنه الفشل يف استخدام أو توظةف  (1991

ه، أو االخنفلاض تئم ملستوى ذكلائه أو قدراالامل التحصةلي أو األكلادميي يقلةة للفرد يف الوصول لى املستو الع

ويف ضوء ذلك  قع،دميي أو التحصةلي املتو لااء األكداأل نع لفعليلتحصةلي اااألداء األكلادميي أو  الدال يف

و االخنفلاض  ،لتحصةل يتملايز يف مستواه ملا بني االخنفلاض التحصةلي اخلفةفا ميكن افرتاض أن اخنفلاض

 لفعلي واألداء املتوقع.االحنراف بني األداء ا يجة أو مدالشديد، اعتملادا على در  التحصةلي

من ثالث طرق  من خالل واحدة األطفلال املوهوبني يويتم فحص اخنفلاض التحصةل الدراسي لد

 بعد الطريقة األوى أنستو  أو طريقة االحندار، ،أو طريقة االختالف البسةط ،ةطريقة القسمة املطلق :هي
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وتعتمد على استخراج الوسةط لدرجلات  منخفضي التحصةل الدراسي، نيرف على املوهوبللتع قالطر 

 .مرحلة الثلانةة من عملةة التشخةصوسةط الدرجلات لل وبدخل من تقل درجته عن ،التحصةل الدراسي

املشكالت : مثل ةعديد جوانبلاهرة يف ظمن الدراسلات أسبلاب هذه الجمموعة  توحدد

 ؛2002 ،، جلجل1996 والنفسةة )أمحد، ،والشخصةة ،واالجتملاعةة ،واألسرية ،األسبلاب املدرسةةو 

 ،لطحلانا ؛2002 ق،دالشربةين وصلا ،2002 ،لزايتا ،2001ديفز و رمي،  ؛2003 ،احلروب

 Benito, 2003؛ 2004، نصر هللا 1911 ،مرسي ؛1991 ،كفلايف؛  2001عبةد،  1912

(Whitmore, 1979 Myers, 1980,  ديدا حتاجلوانب أكثر أمهةة و  ي هذهلدراسلات أتبني هذه ا ملو

لذ اقتصرت كل دراسة  ،ه العواملذ هليبالنس اإلسهلام يومد ،ةل الدراسي للموهوبنيصيف اخنفلاض التح

يف هذا  ايشري لى أن املوضوع ملا يزال بكر مملا  ،وانببقةة اجل على تنلاول املوضوع من جزئةة حمدودة وأمهلت

 يى تؤدي لتدين التحصةل الدراسي لدكملا أن هنلاك أسبلااب أخر   .الدراسلات اجللانب وحيتلاج لى املزيد من

 ،السلوكةة اضطراب قصور االنتبلاه املصحوب ابلنشلاط الزائد، االضطراابت ،صعوابت التعلم املوهوبني مثل:

 (.2009ي، إلعلاقلات املختلفة )الطنطلاو ا ،فرط االستثلارة

ي اخنفلاض دتفلا وتنلاولت جمموعة أخرى من الدراسلات األسلالةب اليت ميكن اتبلاعهلا للتمكن من

وخطط تربوية )هلاالهلان  ،لرشلادية ، ومعظمهلا أسلالةب وقلائةةةل الدراسي لدى األطفلال املوهوبنيالتحص

 (.2001 ،وكوفملان

 املوهبةواستخداماته يف جمال  رلسكمقياس و
كلان ملقةلاس   نياملوهوب ملقلايةس الذكلاء الفردية يف جملال الكشف عنا ماستخداابلرغم من أن أول 

 دلةتلا هولةنجورث(، لال انه مبجر  ،ومسلاعديه ة املوهبة والتفوق )تريملانبةنةه على يد رواد دراس-استلانفورد 

 النسخةوخلاصة  دراسة املوهوبنييف  واسع ماستخداوكلان هللا  لالظهور اختبلارات وكسلر لى حةز الوجود 

 .(WISC) سنة (16- 6) للألطفلااملعدة 

بعد أن قننت يف  ،1991علام  (WISC-III)الطبعة الثلالثة من وكسلر لذكلاء األطفلال  رتنش

للمقةلاس مثل  املراجعني أمريكلا، ومت التحقق من دقة معلايري املقةلاس واختبلارهلا عده مرات بواسطة
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(Braden, 1995; Kaufman, 1993 ; Sandoval 1995) االختبلار يف صورته اجلديدة  ويتكون

ي دواملدى العد ،واحلسلاب ،والفهم ،املعلوملات، واملفردات( لفظةة هي: )6منهلا ) فرعةلا( اختبلارا 13من )

 ،واملتلاهلات ،املكعبلات متكمةل الصور، وترتةب الصور، ورسو ) ( اختبلارات أدائةة هي:1(، و)واملتشلاهبلات

 ،ئيواألدا ،للفظيا :معلامالت للذكلاء هي() (3لرموز(. وتستخرج منهلاوفحص ا شةلاء، والرتمةز،األع ةوجتم

 والتحرر من تشتت ،والتنظةم اإلدراكي ،( مؤشرات هي: االستةعلاب اللفظي4تستخرج ) كملا  ،لكليوا

 لوملات.ملعا معلاجلةوسرعة  ،االنتبلاه

الثلالثة  لطبعةء األطفلال امقةلاس وكسلر لذكلا ماستخدابتقةةم  (Kaufman, 1992) قلام

(WISC-III)،  فنةلا، وهللا ممةزات عديدة  أن الطبعة الثلالثة من املقةلاس ممتلازة لىوتوصل كوفملان من تقةةمه

لدراسة بدقة أيضلا هللا التقنةنةة اليت مثلت جمتمع ا ، فلالعةنةنيتعزز من قةمتهلا يف الكشف عن األطفلال املوهوب

وأن املقةلاس يركز على السرعة اليت  ،للبنود يف األعملار األعلى ةزحتوجد كملا بني أنه ي  ،للصدق ىمةزة أخر 

 ضكملا ذكر أن بع  ،الفرعةة االختبلاراتدرجلات  استقرار مكملا أوضح عد ،نيقد حتد من أداء املوهوب

وعلى WISC-R) وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل ) مقةلاسحيرزون فةه درجلات أقل من  التأملةني املوهوبني

 للكشف عن املوهوبني. فعلااللسهلاملا  مةلاس يقدكل ذلك يرى أن املقمن   الرغم

استخداملا  مستخدمة (WISC-R) ( وWISCوأصبحت الطبعة الثلالثة منذ نشرهلا كسلابقتةهلا )

 ,Kaufman and Lichtenberger, 2000 ) لالالوظلائف العقلةة لألطف صلتشخة واسعلا

Prifitera, Weiss & Saklofske ,1998,) ، ل املوهبة العقلةةلا جميفني لاحثبثري من الالك وقد بني 

كملا أهنم قد نصحوا ابستخدامهلا وبةنوا أمهةة ذلك   ،العقلةة املوهبة جوانب استخدامهلا يف عملةة تشخةص

 Fishken, Kampsnide, & pack, 1994; Kaufman, 1992; Prifitera, Weiss) مثل

&,Saklofske, 1998; Sevier,   Bain, & Hildman 1994)، الكشف  حةث تستخدم يف

 وغريهم من الفئلات ،، ومنخفضي التحصةل الدراسيبنيعن األطفلال املوهو  داملعتلا

لدى  شلاطالن اضطراب نقص االنتبلاه وفرط صلةنةكةة مهمة وقد استخدمت لتشخةلذ تتمةز بدالالت لك
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 استخدمتكملا   (Chae, Kim, Noh 2002)أداء عقلي ممةز هلم  لملوهوبني لذ مت التوصل لى بروفةا

 .(Brown, 1994)من بني املعلاقني نيللكشف عن املوهوب

، WISC-III)) مبقةلاس نياملوهوب لاألطفلا يةل الدراسي لدصاخنفلاض التح ويف جملال تشخةص

كملا   ،واالختبلارات الفرعةة ،العملي ونسبة الذكلاء ،فإن بروفةل األداء العقلي يركز على نسبة الذكلاء اللفظي

الثلالثة من املقةلاس تشري الستخدام املؤشرات األربعة  ة األخرية وبعد ظهور الطبعةرت لفحوث يف ابدأت الب

 يف( ة املعلوملاتلاجلوسرعة مع ،والتحرر من تشتت االنتبلاه ،اإلدراكي والتنظةم ،)االستةعلاب اللفظي

 يف هذا ىت أمهةة كرب ويعتقد البلاحث أهنلا قد تكون ذا ةل الدراسي لدى املوهوبنيصالتح تشخةص اخنفلاض

( بني التعلارض يستخدم التنلاقض )أو وعموملا ،، لذ لن هذه اجلزئةة حتتلاج ملزيد من الدراسلاتمستقبالل لااجمل

لاض التحصةل الدراسي لدى الخنف ونسبة الذكلاء العملي كمؤشر للتعرض ،درجلات نسبة الذكلاء اللفظي

الرتفلاع امللحوظ لدرجلات االختبلارات وا ،الفرعةة اللفظةة م يف االختبلاراتهت، وكذلك تدين درجلانياملوهوب

 الدالالت اإلكلةنةكةة واملظلاهر السلوكةة أثنلاء جلسة تطبةق االختبلار االعتبلار كملا أيخذ بعني  ،األدائةة

(Kaufman and Glutting, Konold, ; Lichtenberger, 2000 ; Prifitera, Weiss, & 

Saklofske, 1998 McDermott, Kush, and Watkins ,1999 See: Robinson, 

التحصةل  منخفضي املوهوبني األطفلاليوضح األدب العلاملي املتوفر يف جملال الكشف عن  عموملا (1999

( سنة يتمةز 16-6ا لثلالثة )األطفلال الطبعة  اء العقلي لديهم مبقةلاس وكسلر لذكلاءدالدراسي أن بروفةل األ

 لات أمههلا:مسبعدة 

  جة.( در 130الكلي عن )ال تقل نسبة ذكلائهم 

 هذه الظلاهرة تنلاقض أو  حىت أطلق على ،وتزيد درجلات الذكلاء األدائي عن الذكلاء اللفظي بدرجة كبرية

 .(Discrepancy)تعلارض درجلات األدائي واللفظي

 كن مي، و اللفظةةالفرعةة  ازدايد درجلات االختبلارات الفرعةة األدائةة بصورة كبرية عن درجلات االختبلارات

 .خةص الفلارقالتش يفأخذ هذه الدرجلات 

 اليت متثل فةهلا االختبلارات  األدائةة واللفظةة أي ارتفلاع األدلة عيلتوز  لاكون األداء يف األدلة األربعة وفقوي

 األدائةة أكثر.
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 الدراسات السابقة
عدة دراسلات  لى وجود عن موضوع الدراسة احللالةة فتوصل قلام البلاحث مبسح األدبةلات املتوفرة

وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل  وهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف ضوء مقةلاستنلاولت أداء لألطفلال امل

مقةلاس املصفوفلات املتتلابعة يف الكشف عن  كملا وجد دراسلات قلةلة تنلاولت فلاعلةة  ،أو الطبعة الثلالثة

سة بعرض موجز جلزء من الدراث يف هذا الاحوسةقوم الب ،لدراسيا األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل

 مبوضوع الدراسة احللالةة. اسلات وثةقة الصلةللدر 

فلاعلةة اختبلار  لتعرف علىراسة يف هونج كونج هبدف اد (Phillipson& Tse, 2007)أجرى 

 ،لقدرة العقلةةمجةع مستوايت ا ي التحصةل الدراسي منفضلتقدير نسبة منخ ياملصفوفلات املتتلابعة املعةلار 

اخللامس  فمن الص تلمةذا( 951مكونة من ) س على عةنة تطبةق املقةلامتمستخدمة يف ذلك منوذج راش، 

تقدير منخفضي  س يفوكشفت النتلائج عن فعلالةة املقةلا لرايضةلاتا يفةلي صاالبتدائي مع اختبلار حت

 املوهوبني.ني التحصةل الدراسي من ب

 يلطالب ذو وفةل لفئلات خمتلفة من ا( بر 1450مبقلارنة ) (Robinson, 1999) قلام

 نيوطالب حملال ،منيرو ، واحملواملوهوبني ،التعلم وذوي صعوابت، عقلةلا فنياملتخل :ةاخللاص االحتةلاجلات

الدراسي ومل تثبت أهلةتهم  حتصةلهم وطالب حملالني لتدين ،صةلهم الدراسي العلايلحتللتقةةم بسبب ارتفلاع 

 ئجشفت نتلاك  .(WISC-III)الربوفةل الثملانةة يف ألجزاء لاقلارنة وفقوكلانت امل ،بةة اخللاصةرت ال تخلدملا

ه النتةجة ذلانةة وتعد هالثم تكن مشلاهبة ألجزاء الربوفةل ملالكلةة  فقط من العةنة(%11.17)أن املقلارنة 

للتحقق من أن  ةعترب اجملموعلات الست ابإلحصلائي كلاي منمنفصل لكل جمموعة  لةلحتة، كملا مت دمتفر 

املوجود  بداللة لحصلائةة عن التنلاسب لاء الربوفةل الثملانةة ويكون خمتلفكل جمموعة يصنف يف أجزا تنلاسب

وعندملا  ،للمجموعلات الست دالة ابلنسبة تربةع ووجدت قةمة كلاي ،يف عةنة التقنني األصلةة للمقةلاس

أي أجزاء الربوفةل للمجموعلات الست دال  قي املعةلارية للتحقق مناالة حسبت البو دي وجدت قةمة كلا

لمجموعلات الثملانةة ملعةلارية أن ستة من أجزاء الربوفةل لا لةل البواقيحتوكشف  ،بفرق عن عةنة التقنني

حلةل الوصفي للربوفةالت ومت التوصل من خالل الت ،عن عةنة التقنني داللة لحصلائةة ذيخيتلف بفرق 
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 ة )متنلاغمة( فلان الطالب الذينكظهور خصلائص متملاس مة، ورغم عدداجملموعلات متفر  يلتحديد أ

 6أعملارهم بني ) اوحرت ملبكرة من املرحلة االبتدائةة وتيف املستوايت ا ة يتواجدونديشكلون جمموعلات متفر 

لذ كلانت  ،اللفظي واألدائي يف الذكلاء تنلاقضلاشهر(، وأظهروا  11سنوات و  9شهر، لى  0سنوات و

 درجلات الذكلاء اللفظي أصغر من درجلات الذكلاء األدائي.

التشخةصةة ل  ربوفةالتمت حتلةل ال ((Ferri, Gregg, & Heggoy, 1997دراسة، ويف 

( مشخصلا بصعوابت 46) و ،( من طلبة الكلةلات الذين مت تشخةصهم سلابقلا مبوهبة وصعوبة تعلم41)

عن  متأخراالتعلم يكون اكتشلافهم  كشفت النتلائج أن ذوا املوهبة وصعوابت  .تعلم فقط بدون موهبة

 املعريف.شخةص بروفةلهم ت ، ولديهم تنلاقض )تعلارض( يف درجلاتاألخرى ةاجملموع

موهواب يف طفال ( 58بروفةالت ) ( فقد مت فحصLupart & Pyryt 1996أملا يف دراسة )

اختبلار الذكلاء أعلى من  والعلاشر، فوجدت الدراسة أن درجلاهتم يف ،لسلابعوا بعالرا :لدراسةةاملستوايت ا

الطفل يف  قدمت مع الربوفةل الشخصي يف درجلات صكملا لوحظ تنلاق  ،درجلاهتم يف املقررات الدراسةة

 وى الدراسي من الرابع لى السلابع والعلاشر.تاملس

التحصةل  ( بدراسة ظلاهرة اخنفلاضJohnson, Saccuzzo, & Guertinو 1994b وقلام )

منخفضي  املوهوبنيعةنة من  ، حةث قلاموا مبقلارنةوثقلافةلا عرقةلاالدراسي لدى املوهوبني يف اجملتمعلات املتبلاينة 

املوهوبني مرتفعي التحصةل الدراسي عددهم  ( مفحوصني، بعةنة من101التحصةل الدراسي عددهم )

( فأكثر مبقةلاس وكسلر لذكلاء 130على نسبة ذكلاء ) ، وكال أفراد العةنتني حلاصلنيمفحوصلا( 96)

التحصةل  يف( 50منخفضي التحصةل على أقل من املئني ) بةنملا حصل , (WISC- R) األطفلال املعدل

 ،واحلسلاب ،فأكثر يف ثالث مواد دراسةة هي )اللغة (96) صةل على املئنيالتح وحصل مرتفعي ،الدراسي

 ،املعلوملات وابستخدام حتلةل التبلاين كشفت النتلائج عن فروق يف أربعة اختبلارات لفظةة هي: (.والقراءة

اللفظي بفرق دال عند مستوى  وتفوق مرتفعي التحصةل يف درجلات الذكلاء ،املفردات ،الفهم ،واملتشلاهبلات

تنلاقض الذكلاء اللفظي واألدائي  عيبني توز  واملقلارنة ،تكن الفروق دالة يف الذكلاء األدائي مل(، و 01001)

نسبة  كبري بني  ضوجود تنلاق يالنتلائج تنكر الفكرة اليت تر  وهذه ،للمجموعتني مل تسفر عن فروق دالة



311 

الت اخلطر تركةز كبري على ، وكشف حتلةل النوع والعرق واحتملاوعتنيمني اجملالذكلاء اللفظي واألدائي ب

 كملا توصلت ،ني ووجد على اثبت من عوامل اخلطر يف جمموعة منخفضي التحصةليالقوقلاز  الذكور غري

اجمللال  يفالسلائدة  ، وهذه النتةجة تؤيد األفكلاراجملوعتني نيلدراسة لى أن اختبلار املعلوملات يعد ممةزا ممتلازا با

التحصةل وعدم مةوهلم الكتسلاب  راسة لى نقص دافعةة منخفضيعن أمهةة هذا االختبلار، كملا أشلارت الد

املبدع لزايدة تفوق  سياسرتاتةجةلات التدر  ت الدراسة ابستخدامووص ،املعلوملات واحلقلائق التقلةدية

 منخفضي التحصةل.

العقلي ملقةلاس  بدراسة الربوفةل (Johnson, Saccuzzo, & Guertin , 1994g) موقلا

ت الومشك ،اخلدملات األسلاسةة يف نقصلارومني )الذين يعلانون املعدل للموهوبني احملوكسلر لذكلاء األطفلال 

لفئلات اليت يشةع فةهلا تدين التحصةل ا ابعتبلارهلا من ،( من بةت تالمةذ املدارس االبتدائةةاقتصلادية

ة األصلة ننيبروفةل عةنة التق عنخيتلف بصورة قلاطعة ني كشفت الدراسة أن بروفةل املفحوص  .الدراسي

 ،ني يتخطون بدرجة قلاطعة املستوايت األخالقةةصاملفحو  ضبع نللمقةلاس، كملا وجدت الدراسة أ

 ،بشكل جلازم لكن لةسو  ،والكلةة ،ظةة، واألدائةةفوفرق توزيع نسب الذكلاء الل ومستوايت اخلطر يف شكل

 رنة ابألطفلال غرينسبة الذكلاء األدائي مقلا حلطفلال احلددين كحلاالت يف خطر لصلابروفةل األ وكلان التواء

 املصنفني كحلاالت خطر.

جونسون النفسةة  وكدك( إبجراء دراسة على بطلارية وو  Mather & Udall  (1985 مكملا قلا

سي بداللة مقةلاس وكسلر االتحصةل الدر  يفضمنخ املوهوبنييف الكشف عن  كفلاءهتلاوية بغرض معرفة  رتبال

 موهواب( 46فتم التطبةق على ) ،بني املقةلاسنيالتطلابقي  ومعرفة مدى الصدق ،لذكلاء األطفلال املعدل

 أجزاءلإلجنلاز )وهو أحد  االستعدادهم يف بروفةل اؤ ، وأظهر أداالبتدائةة من تالمةذ املدرسة ومتفوقلا

أن  كملا وجدت الدراسة  ،كشف وتقةةم املوهوبني متدنةي التحصةل الدراسي يفاالختبلار فعلال  نالبطلارية( أ

 لديهملا صدق تطلابقي. ذكلاء األطفلال املعدلتبلار وكسلر لالبطلارية واخ

يستخلص من الدراسة  ومن هذا العرض للدراسلات ميكن الوصول لى عدة نقلاط تتمثل يف التلايل:

يف حلالة تدرجيةة بنموذج راش، كملا املوهوبني األوى فلاعلةة اختبلار املصفوفلات املتتلابعة يف الكشف عن 
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ي األداء العقلي يف تشخةص فئلات ذو  أمهةة األوىتتضح من جممل الدراسلات اليت تلي الدراسة 

كملا يالحظ أن غلالبةة   ،منخفضي التحصةل بصفة خلاصة واملوهوبني ،االحتةلاجلات اخللاصة بصفة علامة

(، وكشفت بعض WISC-III(، وواحدة فقط استخدمت )WISC-Rالدراسلات استخدمت )

دائي لدى املوهوبني منخفضي واأل ،تنلاقض )تعلارض( بني الذكلاء اللفظي الدراسلات عن عدم وجود

 يف مرتفعي التحصةل ومنخفضي التحصةل ت بعض الدراسلات لى وجود فروق بنيوتوصل التحصةل،

ممتلازا للتشخةص  مرتفعي التحصةل وأن اختبلار املعلوملات يعترب مؤشرا حلاالختبلارات الفرعةة اللفظةة لصلا

منخفضي  نيلدى املوهوب كلاء األدائيالفلارق بةنهملا، كملا وضحت الدراسلات أنه تزداد درجلات الذ 

 التحصةل عن درجلات الذكلاء اللفظي.

 وإجراءاتهامنهج الدراسة 
 عينة الدراسة:

الذين مت اكتشلافهم  تكونت عةنه هذه الدراسة من األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي

عددهم  وبلغ ،يف السودان مرطو اخل ( اليت أجريت مبدارس القبس بوالية2006يف دراسة اخللةفة وعطلا هللا )

( سنة، يف الصفوف 12 - 1) أعملارهم بني ( من اإلانث ترتاوح3( من الذكور و)13( تلمةذا، )16)

لت مشكشفهم من خالل عملةة مسح واسعة   وقد مت ،والسلادس من مرحلة األسلاس ،واخللامس ،الرابع

فلات املتتلابعة املعةلاري لقةلاس الذكلاء، اختبلار املصفو  :االختبلارات التلالةة ( تلمةذا، طبقت علةهم955)

ومت تطبةق  ،واختبلار تورانس لإلبداع ،ودرجلات اختبلارات التحصةل الدراسي جمتمعة ،واختبلار للرايضةلات

 االختالف البسةط لفرز منخفضي التحصةل الدراسي عن غريهم من األطفلال. طريقة

 أداة الدراسة:
 (:WISC-III( سنة )16- 6من )مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة  (1

الطبعة الثلالثة من األطفلال ه الدراسة الصورة السودانةة من مقةلاس وكسلر لذكلاء ذه يفستخدمت ا

، سبعة منهلا لافرعة ااختبلار ( 13من )ةلاس ق(، ويتكون امل2005( )احلسني، WISC-III( سنة )6-61)

ع األشةلاء، فحص جتمة ،رسوم املكعبلاتالصور،  ور، الرتمةز، ترتةبأدائةة وهي )تكمةل الص اختبلارات
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مدى  ،الفهم ،املفردات ،احلسلاب ،املتشلاهبلات ،)املعلوملات (، وستة اختبلارات لفظةة هيالرموز، املتلاهلات

رجة ذكلاء لفظي من جمموع االختبلارات دمن درجلات الذكلاء وهي:  (، يعطي املقةلاس ثالثة أنواعماألرقلا

والفهم(، ودرجة ذكلاء  ،تداواملفر  ،واحلسلاب ،واملتشلاهبلات ،لاتوهي: )املعلوم اللفظةة اخلمس األسلاسةة

 مةز، وترتةب الصور،رت كمةل الصور، والسة اختبلارات أدائةة أسلاسةة وهي )تمجع مخحلاصل  ئةة منأدا

 اختبلاراتللعشرة  مجع الدرجلات املوزونة شةلاء(، ودرجة ذكلاء كلةة من حلاصلوجتمةع األ ،وتصمةم املكعبلات

 سالتقسةم الرابعي لعوامل املقةلا (، ابإلضلافة لى درجلاتالذكلاء اللفظي والذكلاء األدائي رجلات)د األسلاسةة

)تكمةل  :تكون من االختبلارات التلالةةيالتنظةم اإلدراكي و  ( وهي: دلةل أو علاملاألربعة لةد)املؤشرات أو األ

 ،ب اللفظي )املعلوملاتةلاء(، دلةل أو علامل االستةعلاجتمةع األش ،املكعبلات الصور، ترتةب الصور، رسوم

(، دلةل ماألرقلا ىمد ،الفهم (، دلةل أو علامل التحرر من تشتت االنتبلاه )احلسلاب ،املفردات ،املتشلاهبلات

 الرموز(. راكةة )الرتمةز، فحصدعلامل السرعة اإل وأ

( يف WISC-III) ( سنة16-6مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال ) منوقد نشرت الطبعة الثلالثة 

 Wechsler) بلفةو لطبعة وكسلر ومتتد جذورهلااملراجعة قبل األخرية للمقةلاس،  وهيم(، 1991علام )

Bellevue)، ( ومقةلاس وكسلر لذكلاء1946واليت نشرت يف علام ،) ( األطفلالWISCعلا ) 1949)م 

الطبعة الثلالثة  م(، ومت تقنني 1914علام ) يف (WISC -R) م(، ومقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل

مت اختةلارهم بنلاء  ص( مفحو 2200أمريكلا على عةنة من ) ( يفWISC-III)ذكلاء األطفلال من وكسلر ل

وذلك بنلاء على التعداد السكلاين  ،علةم الوالدينت يومستو  ،واملنطقة اجلغرافةة والساللة، ،على العمر، والنوع

 ت البةلاانت(، وكلانSattler, 2001( )م1911) مللوالايت املتحدة األمريكةة الذي مت يف علا الشلامل

معلامل الثبلات  اوح متوسطرت لذ ي ،عهلا عن ثبلات املقةلاس يف العةنة األمريكةة قوية وجةدة الداللةمجاليت مت 

 (0.78) قدره( بوسةط 0.11 – 0. 69ابلتجزئة النصفةة لالختبلارات الفرعةة يف األعملار املختلفة من )

الذكلاء  ملعلامل،(0191، و)الذكلاء اللفظي ل( ملعلام0. 95وتراوحت معلامالت الثبلات ملعلامل الذكلاء بني )

( 0. 94الثبلات للمؤشرات األربعة فكلانت ) علامالتمأملا  .الكلي ء( ملعلامل الذكلا0. 96و) ،األدائي
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 ،( للتحرر من تشتت االنتبلاه0811راكي، و )داإل ( للتنظةم0.90و) ،ملؤشر االستةعلاب اللفظي

 للمقةلاس ق التكوين الفرضي دحلةل العلاملي صالت كملا أثبت  ،املعلوملات لاجلة( لسرعة مع0115و)
(Prifitera, Weiss & Saklofske 1998; sattler, 2001 ;Wechsler 1991)   

عةنة من  ( مت تطبةقه على2002 ،واملطوعويف أول ترمجة عربةة للمقةلاس يف البحرين )اخللةفة 

 .من اإلانث (%54من الذكور و )( %46(، )1011) ( سنة بلغ حجمهلا16-6الفئلات العمرية )

 الطف( 101) حجمهلا ثلان إبجراء التجزئة النصفةة وتطبةقهلا على عةنةلاحوللتحقق من الثبلات قلام الب

واملؤشرات  ،الذكلاء الثالثة ومعلامالت ،ختبلارات الفرعةةالل( 0101فكلانت كلهلا دالة عند مستوى )

 األربعة.

وطه، واحلسني  اخللةفة، دراسةأشلارت كملا   ،بتقنةنه على بةئة والية اخلرطوم (2005) احلسني مقلا

 :اخلطوات التلالةةإبجراء ( 2005) نياحلس موقلا ،بعض خصلائصه يف البةئة السودانةة لى( 2001)

(، 11عددهم ) احلكمني وبلغ بعرضه على وسودنة البنودني قلام بعد التكةةف مكللتحقق من صدق احمل

لذ بلغت نسبة االتفلاق  ماخلرطو بوالية  السودانةة ةأظهرت نتلائج صدق احلكمني صالحةة املقةلاس على البةئ

، وكلانت نسبة االتفلاق للمقةلاس الكلي 0896العملي  ، وقسم الذكلاء0895يف قسم الذكلاء اللفظي 

، كملا قلام تطبةق املقةلاس على عةنة استطالعةة من %1بنسبة  تعديل إبجراءكمون حمل، وأوصى ا0893

 (330بلغ حجمهلا ) فقدالعةنة الرئةسة ( سنة، أملا 16- 6) العمرية الفئة يفوطفالت  لالطفأ( 110)

-0121) نيعمر الزمين لذ تراوح االرتبلاط بال معصدق التالزمي لدراسة الا وقد أثبتت ،وطفلة طفال

االرتبلاط  إبجراءلا مت التحقق من الصدق التطلابقي (، كم0101) يكلهلا دالة عند مستو  وكلانت (0166

االتسلاق  ق البنلاء للمقةلاس قلام البلاحثلان حبسلابدوملعرفة ص ،ألعلىيف األعملار ا (WAIS - R)ع م

وحسب  .والذكلاء الكلي والذكلاء العملي، ،تلائج درجلات الذكلاء اللفظين مع لفرعةةالداخلي لالختبلارات ا

وقد بلغ  ،ونسب الذكلاء الثالثة ،اللفظةة واألدائةة ثبلات املقةلاس عن طريق التجزئة النصفةة للمقلايةس الفرعةة

 نيومبعلامل الفلا لكرونبلاخ، ملا ب ،ومبعلادلة جتملان ،ابلتجزئة النصفةة ختبلارات الفرعةة اللفظةةالالثبلات ل

الفرعةة  تلالختبلاراوابلنسبة  ،( على الرتتةب0194-0111(، و )0195-0110و )( 0161-0114)

ائي فقد ، أملا الذكلاء األدالرتتةب( على 0191-0169و)( 0193-0113(، و)0111-0161األدائةة )
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(، 0.93فظي فقد بلغ ثبلاته )تةب، أملا الذكلاء اللرت ( على ال0193(، و)0.94(، و)0116) بلغ ثبلاته

( على 0191(، و)0191(، و)0194ثبلا االختبلار الكلي ) تةب، وبلغرت ( على ال0. 91)(، و0191و)

 الرتتةب.

 :املصفوفات املتتابعة املعياري اختبار (2

م الذي قلا يبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلار ختادانةة من ورة السو صث اللاحالب مكملا استخدا

-9) نيأعملارهم ب ( مفحوصلا، تراوحت6111نةنه على عةنة مكونة من )ق( بت2001توكل )اخلطةب وامل

املقلارانت الطرفةة مبستوى  قدوحقق االختبلار ص ،( أنثى3142( ذكرا، و)3135، بةنهم )علاملا( 25

أملا من  ،(0.05-0.01) مبستوايت داللة بني تاجملموعلارج صعوبة وفرت فةه تدتكملا ( 01001)داللة 

وقد  (0,85-0,92) ون بنياالنصفةة بعد تعديل سبريملان وبر  حةث ثبلات االختبلار فقد تراوح ابلتجزئة

 .(0190-0111بني ) ملا (21) لة كودر وريتشلاردسوندمبعلا تراوح االتسلاق الداخلي

 التطبيق إجراءات
 لكل مفحوص ملا ، وتراوح زمن التطبةقفرداي الدراسةطبةق املقةلاس على عةنة ه بتدالبلاحث مبفر  مقلا

 بني سلاعة كحد أدىن لى سلاعتني كحد أقصى.

 نتائج الدراسة
تحصةل ال لدى األطفلال املوهوبني منخفضي لاءؤال األول الذي نصه: ملا نسب الذكنتةجة الس

 .؟(WISC-III)األطفلال الطبعة الثلالثة  لاءالدراسي مبقةلاس وكسلر لذك

سب ج نابستخرا  لإلجلابة عن التسلاؤل األول قلام البلاحث بعد تطبةق املقةلاس على أفراد العةنة

 (:1جدول ) برصد درجلات املفحوصني كملا هي مبةنة يف ممث قلا ،الذكلاء الكلةة
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 (1جدول)

 نسب الذكاء الكلي ألفراد العينة

 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم املفحوص
 ذكر ذكر ذكر رذك انثي ذكر ذكر ذكر النوع

 6 6 6 6 6 6 5 4 الصف
نسبة الذكلاء 

 وكسلر
130 130 125 126 110 120 121 90 

نسبة الذكلاء 

وفلات فابملص

)نقال عن 

اخللةفة وعطلا 

 (2006هللا 

132141 140116 143136 134156 131161 131144 133112 130124 

 16 15 14 13 12 11 11 9 رقم املفحوص
 انثي انثي ذكر ذكر رذك ذكر ذكر ذكر النوع

 4 5 6 6 5 5 4 4 الصف
نسبة الذكلاء 

 وكسلر
92 90 90 90 123 122 120 119 

نسبة الذكلاء 

وفلات فابملص

)نقال عن 

اخللةفة وعطلا 

 (2006هللا 

132141 134101 133112 131144 136 132141 133112 131104 
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كسلر، و  رجة يف مقةلاس( د130) أن طفلني فقط أحرزا نسبة ذكلاء كلةة (1) يالحظ من اجلدول

أخذان نقطة قطعة فلاصلة  أملا لذا ،يف اختبلارات الذكلاء الفردية نية القطع الشلائعة لتحديد املوهوبوهي درج

( 9ويف احللالة الثلانةة ) ،أطفلال (5(، ففي احللالة األوى يكون عدد الذين جتلاوزوهلا )120( أو )125)

 درجة. (100م دون )أطفلال كلانت نسبة ذكلائه وجود مخسةمع  ،أطفلال

املوهوبني  نتةجة السؤال الثلاين الذي نصه هل توجد عالقة ارتبلاطةة بني درجلات األطفلال 

ودرجلاهتم يف  (WISC-III)األطفلال الطبعة الثلالثة  لاءحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكمنخفضي الت

 .؟لار املصفوفلات املتتلابعة املعةلارياختب

نسب  بلاحث إبجيلاد معلامل االرتبلاط )مبعلادلة سبريملان( بنيال ملإلجلابة عن هذا السؤال قلا 

لالثة ثلالطبعة ا األطفلال س وكسلر لذكلاءلامنخفضي التحصةل الدراسي يف مقة نيذكلاء األطفلال املوهوب

ء موضحة ا(، ونتةجة هذا األجر 30) واختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري وذلك ألن حجم العةنة أقل من

 (:2يف جدول )

 (2)جدول 

 مقياس وكسلر واختبار املصفوفات املتتابعة يف االرتباط بني درجات املوهوبني منخفضي التحصيل

 املؤشرات

 املتغريات

حجم 

 العينة

املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

معامل 

 االرتباط

مستوي 

 الداللة

 16126 112115 16 نسب الذكلاء مبقةلاس وكسلر

املصفوفلات  نسب الذكلاء ابختبلار 01242 01311

 املتتلابعة املعةلاري
16 134155 3152 

مقةلاس  درجلات األطفلال املوهوبني يف نيعدم وجود عالقة ارتبلاطةة ب (2) يستنتج من جدول

 .املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري ( سنة وبني درجلاهتم يف اختبلار16-6وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة )
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( واالحنرافلات املعةلارية لا املؤشرات اإلحصلائةة )املتوسطلاتم نتةجة السؤال الثلالث الذي نصه:

املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي  واللفظي لدى األطفلال ،واألدائي ،الكلي ،ت الثالثةءالنسب الذكلا

 ؟.(WISC-III) األطفلال الطبعة الثلالثة لاءلذكيف مقةلاس وكسلر 

 لنسب املعةلارية لات احلسلابةة واالحنرافلاتلإلجلابة عن هذا السؤال قلام البلاحث ابستخراج املتوسط

 :(3) واألدائي ونتةجة هذا األجراء موضحة يف جدول ،واللفظي ،الذكلاء الكلي

 (3جدول )

 مقياس وكسلر التحصيل يف يللموهوبني منخفض ثةية للذكاءات الثالائشرات اإلحصاملؤ 

 املؤشرات اإلحصائية                    

 الذكاءات الثالث
 االحنراف املعياري ط احلسايباملتوس

 16126 112115 الذكلاء الكلي
 12111 123111 الذكلاء اللفظي
 11130 102152 الذكلاء األدائي

وهي أقل من  (112,75) ( أن متوسط نسبة الذكلاء الكلي ألفراد العةنة اب3يالحظ من جدول )

 ( سنة، بةنملا بلغ16-6الثلالثة ) لطبعةاألطفلال اكلاء للموهبة يف مقةلاس وكسلر لذ  ددةالفلاصلة احمل لاطالنق

الحظ هنلا أن يو  ،(102,52) الذكلاء األدائي وبلغ متوسط ،(123,88) متوسط نسبة الذكلاء اللفظي

من املعلوملات وملزيد  ،من متوسط درجلاهتم يف الذكلاء األدائي رجلات العةنة يف الذكلاء اللفظي أكربدمتوسط 

( الذي يوضح تصنةفلات الذكلاء ملقةلاس ذكلاء 4) جلدولابالستعلانة اب البلاحث معن هذه الدرجلات قلا

 األطفلال الطبعة الثلالثة،
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 (4جدول )

 لثالثةاياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة تصنيفات الذكاء ملق

 التصنيف معامل الذكاء

 متفوق جدا فأكثر 130

 متفوق 120-129

 فوق الوسط 110-119

 وسط 90-109

 دون الوسط 10-19

 حدودي 10-19

 معلاق عقلةلا فأقل 69

 Wechsler, 1991 )وترمجة عنقل )ن
يف الذكلاء  متوسط درجلاهتم ن( يتضح أ4هلذا التصنةف يف جدول ) لا  ومبقلارنة درجلات العةنة وفق

ومتوسط  ،يف فئة متفوق رجلاهتم يف الذكلاء اللفظي يصنفهمدلا بةنم ،الكلي يصنفهم ضمن فئة فوق الوسط

 نفهم يف فئة وسط.درجلاهتم يف الذكلاء األدائي يص

 (املعةلارية نتةجة السؤال الرابع الذي نصه: ملا املؤشرات اإلحصلائةة )املتوسطلات واالحنرافلات

 ءلاسي يف مقةلاس وكسلر لذكالدرا لالختبلارات الفرعةة اللفظةة لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل

 ؟.(WISC-III)األطفلال الطبعة الثلالثة 

املعةلارية ونتلائج  لابةة واالحنرافلاتاملتوسطلات احلسج ا البلاحث ابستخر م لإلجلابة عن هذا السؤال قلا

 :(5) هذا األجراء موضحة يف جدول
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 (5(جدول

 االختبارات الفرعية اللفظية لتحصيل يفانخفضي ماملؤشرات اإلحصائية للموهوبني 

 املؤشرات اإلحصائية

 االختبارات اللفظية
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 2191 13142 لوملاتاملع
 3124 13141 املتشلاهبلات
 2110 11140 احلسلاب
 3126 16151 املفردات
 3130 12190 الفهم

 2119 10155 املدي العددي
 يف املفردات درجة علالةةب فع منخفضي التحصةل ترتأن درجلات املوهوبني (5) يالحظ من جدول

واحد( يف املعلوملات  ط )احنراف معةلاري(، ودرجلاهتم فوق الوس)احنرافني معةلاريني فوق املتوسط

 .ودرجلاهتم يف الوسط يف بقةة االختبلارات ،واملتشلاهبلات

( املعةلارية تةجة السؤال اخللامس الذي نصه: ملا املؤشرات اإلحصلائةة )املتوسطلات واالحنرافلاتن

 لاءكسلر لذكالدراسي يف مقةلاس و  خفضي التحصةلنألدائةة لدى األطفلال املوهوبني ملارات الفرعةة ابلالخت

 ؟.(WISC-III)األطفلال الطبعة الثلالثة 

ة ونتلائج ياملعةلار  املتوسطلات احلسلابةة واالحنرافلات البلاحث ابستخراج مإلجلابة عن هذا السؤال قلال

 (:6دول )جاء موضحة يف هذا األجر 
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 (6) جدول

 االختبارات الفرعية األدائية التحصيل يف منخفضياملؤشرات اإلحصائية للموهوبني 

 ؤشرات اإلحصائيةامل

 االختبارات األدائية
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 2155 10190 تكمةل الصور
 3101 9109 الرتمةز

 2114 9111 ترتةب الصور
 2166 1121 رسوم املكعبلات

 2111 1112 األشةلاءجتمةع 
 3101 10140 فحص الرموز

 3145 9169 املتلاهة
املتوسطة يف كل  على الدرجلات الو حتصلتحصةل انخفضي بني م( أن املوهو 6حظ من جدول )الي

 ت.ابقةة االختبلار  لوسط يفون ادالصور، وفحص الرموز، بةنملا كلانت اختبلاري تكمةل  من

( املعةلارية لسؤال السلادس الذي نصه: ملا املؤشرات اإلحصلائةة )املتوسطلات واالحنرافلاتنتةجة ا

األطفلال  لاءمقةلاس وكسلر لذك خفضي التحصةل الدراسي يفاملوهوبني من لألدلة األربعة لدى األطفلال

 (؟.WISC-III)الطبعة الثلالثة 

املعةلارية لألدلة  لإلجلابة عن هذا السؤال قلاء البلاحث ابستخراج املتوسطلات احلسلابةة واالحنرافلات

 (:1هذا األجراء موضحة يف جدول ) األربعة يف املقةلاس ونتلائج
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 (7جدول )

 مقياس وكسلر التحصيل يف منخفضيبني األدلة األربعة للموهو 

 املؤشرات اإلحصائية

 األدلة األربعة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 14163 122150 االستةعلاب اللفظي

 11114 91165 التنظةم اإلدراكي

 11164 105119 التحرر من تشتت االنتبلاه

 14111 91152 سرعة معلاجلة املعلوملات

يف دلةل  منخفضي التحصةل حتصلوا على درجلات علالةة نياملوهوب ن( أ1يالحظ من جدول )

ت متوسطة على درجلا وحصلوا ،ودرجلات فوق الوسط يف التحرر من تشتت االنتبلاه ،االستةعلاب اللفظي

 .ة املعلوملاتلاجلكي، وسرعة معا يف كل من التنظةم اإلدر 

 ة النتائجشمناق
يف مقةلاس  هوبني منخفضي التحصةل الدراسيهدفت الدراسة احللالةة لى التعرف على أداء املو 

 أسئلة شلاملة هلدف من خالل اإلجلابة عن ستة (WISC-III) وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة

 ة نتلائج جنملهلا فةملا يلي:دالتوصل لى ع التحلةل اإلحصلائي مت ولجراءلدراسة وبعد تطبةق أداة الدراسة ا

الطبعة  لالاألطف رة للموهبة يف مقةلاس وكسلر لذكلاءاملقر  طعصل غلالبةة األطفلال على درجة القمل حي

بني درجلات األطفلال  وجود عالقة ارتبلاطةه م(؟ كملا تبني عدWISC-III)سنة(  16 – 6الثلالثة )

رجلاهتم يف اختبلار دوبني  ( سنة16-6الطبعة الثلالثة )املوهوبني يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال 

و نسبة الذكلاء (، 113يلي: الكلي ) كملا وكلانت متوسطلات الذكلاء الثالثة ،املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري

متوسطلات االختبلارات اللفظةة فقد كلانت كملا يلي:  أملا ؛(102لذكلاء األدائي )لغ ا(، وب124اللفظي )

(، والفهم 16.5ت )دا(، و املفر 11.4واحلسلاب ) (،13.4(، واملتشلاهبلات )13142املعلوملات )

(، 10.9لصور )ئي: تكمةل ادالذكلاء األمتوسطلات ا بةنملا بلغت ؛(10.5ي )دالعد ي(، واملد12.9)
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(، وفحص 111شةلاء )ألاةع (، و جتم112ورسوم املكعبلات ) (،912لصور )(، وترتةب ا9.1مةز )لرت وا

(، 122.5االستةعلاب اللفظي ) ،وبلغت متوسطلات األدلة األربعة (،9.1واملتلاهلات ) (1014) الرموز

 (.99(، سرعة معلاجلة املعلوملات )105.1شتت االنتبلاه )تالتحرر من  (،91.1لتنظةم اإلدراكي )ا

منخفضي  تلفة ألداء األطفلال املوهوبنيخم جالدراسة احللالةة قد كشفت عن منلاذ يالحظ أن 

 ،سلات السلابقةاعن الدر  (WISC-III)الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة  لالتحصة

بطلارية الكشف املتعدد لذ ان   ء يفاوكسلر واألد األداء يف مقةلاس نيف بوجود فروق بالويفسر هذا االخت

يف  بنيبلان أن حتديد عةنة املوهو كملا جيب أن يف احلس  ،متبلاينة منهملا قد يتطلب عملةلات عقلةة نوعةة الك

الطريقة  ذهورمبلا تسمح ه ،الختالف البسةطاقد اقتصر على طريقة  (2006راسة اخللةفة وعطلا هللا )د

الذكلاء اجلمعي  اختبلار مضي التحصةل الدراسي حةنملا يستخدخفمنضمن املوهوبني  ول غري املوهوبنيدخب

 .نيلةة يف بطلارية الكشف عن املوهوبالقدرة العق لقةلاس
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 التوصيات

اختبلار الذكلاء  الدقة اليت يتمةز هبلا مدىةنهلا ملا تثري نتلائج الدراسة احللالةة عدة تسلاؤالت من ب
بلار الذكلاء اجلمعي ختالكشف اب سي؟، ومدق تطلابقاملوهوبني منخفضي التحصةل الدرا ي يف حتديداجلمع
 اءالنتلائج اليت توصلت للةهلا إبجر  هلذه لااحللالةة وفق ؟، لذا توصي الدراسةتبلار الذكلاء الفرديخكشف ابمع ال
تبلار الذكلاء اجلمعي خمنخفضي التحصةل الدراسي اب نيتشخةص املوهوب من الدراسلات املقلارنة بني امزيد

 ديد املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي )طريقة القسمةحتطرق  نيي، واملقلارنة بدالفر  واختبلار الذكلاء
لتشخةص املوهوبني  ي ومقةلاس الذكلاء اجلمعيدعند استخدام مقةلاس الذكلاء الفر  وطريقة االحندار( ،املطلقة

الدراسلات يف عملةلات التشخةص  ئج هذهوذلك لالستفلادة من نتلا ،منخفضي التحصةل الدراسي
منخفضي التحصةل ني للموهوب العقلي لتوصل للربوفةلل ، كملا توصي الدراسة ابملزيد من الدراسلاتمستقبال

 لةة.( سنة يف البةئة احمل16-6لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ) الدراسي يف مقةلاس وكسلر

 قائمة املراجع

 : املراجع العربيةأوال

مجعةة  الكويت، .التأخر الدراسي يف املرحلة املتوسطة أسبلابه وعالجه .(1910، )رجلاء ،المأبو ع -

 الكويتةة. نياملعلم

 :القلاهرة .األويل الطبعة .اإلرشلاد النفسي ألسر األطفلال غري العلاديني .(1996)  .أمحد، مصطفى -

 كتب.علامل ال

مكتبة  :الرايض ة واملوهوبني.املدخل لى تعلةم ذوي الصعوابت التعلةمة .(1993) .اخضر، فوزية -

 التوبة.

عبد الصمد : ذوي األطفلال غري العلاديني. ترمجة ابءاآلشلاد ر ل .(1996جلاك سي. ) ،لستةوارت -

 سعود. لامعة امللكجبع لعلمي واملطلابالنشر ا :الرايض .مشرف األغربي وفريدة آل
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والتفوق  وقني عقلةلا،العوامل النفسةة املرتبطة بضعف التحصةل للمتف .(1999).شهلاب ،أشكنلاين -

عةة االجنلاز، وبعض فودا دراسة استكشلافةة ألثر متغريات وجهة الضبط، لاءاألكلادميي ملنخفضي الذك

 العريب. جلامعة اخللةج ،منشورة ستري غريلاج: رسلالة مينالبحر  .ملات الوجدانةة الشخصةةالس

 ة.لاهر قال .األوى لطبعةا .(. أسلالةب التعلم لألطفلال ذوي االحتةلاجلات اخللاصة2004).هبجلات، رفعت -

 علامل الكتب.

 .والتوزيعللنشر  ار الفكرد :عملان .الطبعة الثلالثة .املوهبة والتفوق واإلبداع .(2001) .فتحي ،جروان -

 دار النهضة العربةة. :الرتبوي املعلاصر. القلاهرة (. علم النفس2000) .نصرة ،جلجل -

كلةة   :الشةخ القرائي الديسلةكسةلا. كفرقراءات حول املوهوبني ذوي العسر  .(2002).نصرة ،جلجل -

 بةة، جلامعة طنطلا.رت ال

ألراء املعلمني  لةلةةحتدراسة " :لاءحصةلي لدى التالمةذ مرتفعي الذكالتأخر الت .(1991.)لالاحلداد، لقب -

جلامعة اخللةج  ،غري منشورة رسلالة ملاجستري :. البحرين"والتالمةذ ابملرحلة املتوسطة بدولة الكويت

 العريب.

؟. ورقة مكتشفة أهي فئة جديدة غري :(. فئة املوهوبني ذوي صعوابت التعلم2003).أنةس ،روباحل -

 مقدمة للمؤمتر العلمي العريب الثلالث لرعلاية املوهوبني واملتفوقني.

 .194 -143كتلاب أوراق العمل  .: عملانواملتفوقني نيلس العريب لألطفلال املوهوباجمل -

 .بوالية اخلرطوم الطبعة الثلالثة-األطفلال  لاءمقةلاس وكسلر لذك (. تكةةف وتقنني2005.)س، أننياحلس -

 : السودان.النةلنيجلامعة  ،ستري غري منشورةلاجرسلالة م
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مكتبة  :عملان .وىصة. الطبعة األخللااملدخل لى الرتبةة ا .(1991مىن. ) ،واحلديدي ؛مجلال ،اخلطةب -

 .الفالح

العلادي على  دام مقةلاس املصفوفلات املتتلابعة(. دلةل استخ2001مهةد. ) ،حممد.، واملتوكل ،اخلطةب -

 .دار العملة شركة مطلابع :ةة. اخلرطومنالبةئة السودا

ختبلار ال القةلاسةة (. دراسة استطالعةة للخصلائص2002)مهةد.  ،حممد.، واملتوكل ،اخلطةب -

 .102- 19، 1فسةة، ني. دراسلات داملصفوفلات املتتلابعة العلا

 .135-134، 4 ،جملة الطفولة .ر العلاملي للطفل املوهوبمتاملؤ (. تقرير عن 1999عمر. ) ،اخللةفة -
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 .خطر. الطبعة األوى (. موهوبون ولكن يف2000) .وديفز، ملارى ؛رينومةنس، لو  ؛كلاثي  ،ديكسون -

 دار املعرفة للتنمةة البشرية. :الرايض
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 ،ملاجستري غري منشورة رسلالة :". البحريندراسة استكشلافةةالصف الثلاين املتوسط بدولة الكويت "

 .جلامعة اخللةج العريب
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 .436 - 416كلةة الرتبةة جلامعة طنطلا. القلاهرة مع  اك رت املصرية للدراسلات النفسةة ابالش اجلمعةة
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 .161 -145 ،أوراق العمل ،جدة، اململكة العربةة السعودية ،للموهبة

دار  :عملان لطبعة األوى.ا .منلاهج وأسلالةب تدريس ذوي احللاجلات اخللاصة .(2001).عبةد، ملاجدة -

 ع.يصفلاء للنشر والتوز 

 ع.يلتوز وا دار الثقلافة للنشر :عملان .الطبعة األوى .وهوبني واملتفوقنيمل(. تربةة ا2005)سعةد.  ،العزة -
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411 - 495. 
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