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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:

تستخدم عدة مصطلحلات يف اللغة العربةة لإلشلارة لى فئة خلاصة من بني األطفلال املوهوبني يطلق
علةهلا يف اللغة اإلجنلةزية) ، (Gifted underachieversومن بةت هذه املصطلحلات املشلار للةهلا
"املوهوبني منخفضي التحصةل" (غنةم1988،؛ حممد" ،)2004 ،املوهوبني متدين التحصةل" (جروان،
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ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
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أداء األطفال املوهوبني منخفضي التحصيل الدراسي
يف مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة
()WISC-III
د .صالح الدين فرح عطا هللا
ملخص الدراسة

هدفت الدراسة احللالةة لى التعرف على أداء األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف
مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( ،)WISC-IIIمت تطبةق أداة الدراسة على عةنة مكونة من
( )16طفال مت تشخةصهم سلابقلا ابعتبلارهم موهوبني منخفضي التحصةل الدراسي ،كشفت النتلائج عن
وجود منلاذج أداء خمتلفة عن األدب العلاملي املتوفر يف اجمللال وذلك يف كل متغريات الدراسة اليت مشلت:
الذكلاءات الثالثة ،واألدلة األربعة ،واالختبلارات اللفظةة واألدائةة؛ كملا كشفت الدراسة عن عدم وجود
عالقة ارتبلاطةه بني مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )WISC-IIIواختبلار املصفوفلات املتتلابعة
املعةلاري.
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:

تستخدم عدة مصطلحلات يف اللغة العربةة لإلشلارة لى فئة خلاصة من بني األطفلال املوهوبني يطلق
علةهلا يف اللغة اإلجنلةزية) ، (Gifted underachieversومن بةت هذه املصطلحلات املشلار للةهلا
"املوهوبني منخفضي التحصةل" (غنةم1988،؛ حممد" ،)2004 ،املوهوبني متدين التحصةل" (جروان،
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" ،)2008املوهوبني ذوي التفريط التحصةلي" (الزايت" ،)2002 ،املوهوبني قلةلي اإلجنلاز الدراسي"
(اخللةفة 1999؛ العطلاس" ،)2003 ،املوهوبني املخفقني دراسةلا" (ديكسون؛ ومةنس ،وديفز.)2000 ،
وأشلار هلاالهلان وكوفملان ) (2008لى بعض احللاالت اخللاصة من بني الطالب املوهوبني وأطلقلا
علةهلا مسمى "اجملموعلات املهمشة من الطالب املوهوبني" ،وذكرا أن األطفلال منخفضي التحصةل الدراسي
أيتون يف مقدمة هذه اجملموعلات ،ويعدان الطفل املوهوب منخفض التحصةل لذا مل يتمكن من الوصول لى
مستوى اثبت من التحصةل يتفق مع قدراته ،وهنلاك عدة أشكلال من هذا االخنفلاض التحصةلي فلالنوع
األول يكون بسبب القةود واحلواجز االجتملاعةة أو الثقلافةة و يتواجد هذا النوع لدى البنلات أو أفراد
األقلةلات اإلثنةة ،والنوع الثلاين االخنفلاض التحصةلي الذي يصلاحب التحةز الذي يصلاحب عملةة الكشف
أو عدم تقدمي الربامج الرتبوية املنلاسبة ،ونوع آخر يصلاحب عدم توفري الفرص املنلاسبة للموهوبني من ذوي
اإلعلاقلات ،ونوع يتواجد لدى املوهوبني ذوي املواهب اخللاصة.
وجدت ظلاهرة اخنفلاض التحصةل الدراسي لدى املوهوبني اهتملاملا متزايدا من البلاحثني الغربةني ومت
تنلاوهللا من عدة جوانب ،فهنلاك من اهتم ابلتدخالت العالجةة واإلرشلادية هلم مثل ;(Zuccone, 1986

) ، Belcastro, 1985; Mallinson, 1963; & Amerikanerوهنلاك بعض الدراسلات اليت
اقرتحت طرق خلاصة لتدريسهم ومعلاجلة تدين التحصةل عندهم مثل دراسة ;(Newell, 1989
) ،Pirozzo, 1982ودراسلات هدفت ملعرفة اجتلاهلاهتم حنو الربامج الرتبوية املقدمة للموهوبني (,Golicz,

) ،1982 Jones 1990وهنلاك دراسلات قلارنت بني خصلائصهم األكلادميةة واالنفعلالةة وخصلائص مرتفعي
التحصةل الدراسي

;(Colangelo and others, 1993; McCoach& Siegle, 2003

) Rayneri, Gerber; & wiley, 2003; Van Boxtel & Monks ,1992بةنملا هدفت
دراسلات أخر ملعرفة فلاعلةة مالحظة الظلاهرة من قبل جمموعلات خمتلفة كلالتالمةذ واآلابء واملعلمني
) ،(Ziegler and Stoeger 2003أملا يف الدول العربةة فقد تنلاولت الدراسلات جوانب أخرى
للظلاهرة؛ فمثال تنلاولت دراسة أبو عالم ( )1980التأخر الدراسي للمتفوقني عقلةلا يف املرحلة املتوسطة
أسبلابه وعالجه ،وتوصلت نتلائج دراسته لى أن العوامل الذاتةة ،والعوامل املدرسةة ،والظروف األسرية ،على
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الرتتةب ،هللا أثر كبري يف عملةة النلاتج للطلالب املتفوق عقلةلا سواء دراسةلا أو غري ذلك ،أملا دراسة
(غنةم )1988فقد تنلاولت الفروق بني املتفوقني عقلةلا وغري املتفوقني يف بعض السملات واخلصلائص النفسةة
واالجتملاعةة ،وهدفت دراسة أشكنلاين ( (1999لى معرفة عالقة بعض املتغريات غري املعرفةة ابلتدين
التحصةلي لدف املوهوبني ،وهدفت دراسة احلداد ( )1997لى معرفة العوامل اليت تؤدي لى التأخر يف
التحصةل الدراسي من وجهة نظر املعلمني والتالمةذ أنفسهم ،وكشفت دراسة السةد ( )2003عن نسبة
( )16%من جمموع أفراد عةنة دراستهلا والبلالغ حجمهلا ( )1027من املتفوقني عقلةلا منخفضي التحصةل،
وهدفت دراسة الشلامسي ( )2005لى الكشف عن مدى واجتلاه الفروق بني املتفوقلات عقلةلا مرتفعلات
التحصةل الدراسي والطلالبلات املتفوقلات عقلةلا منخفضلات التحصةل الدراسي يف أبعلاد مفهوم الذات
ومفهوم الذات األكلادميي ومفهوم الذات العلام ،وهدفت دراسة اخللةفة وعطلا هللا ( )2006لى الكشف
عن املوهوبني متدين التحصةل الدراسي من بني تالمةذ احللقة الثلانةة يف مرحلة التعلةم األسلاسي.
يالحظ من العرض السلابق أنه يوجد تعدد يف الدراسلات وتنوعهلا وتنلاوهللا جلوانب متبلاينة من
ظلاهرة االخنفلاض التحصةلي لدي األطفلال املوهوبني ،ولكن قلةلة بل واندرة هي الدراسلات اليت تنلاولت
دراسة أداء هذه الفئة من األطفلال املوهوبني وأدائهم على اختبلارات الذكلاء الفردية ،وحتديدا يف مقةلاس
وكسلر لذكلاء األطفلال ) (WISCوتالحظ هذه الندرة يف الدراسلات بصورة واضحة يف الطبعة الثلالثة من
مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال )16-6سنة) ) (WISC-IIIخلاصة يف اجملتمعلات العربةة ،وحتلاول الدراسة
احللالةة دراسة هذا اجللانب الذي مل يلق حظه من االهتملام يف حبوث ودراسلات املوهبة العربةة املعلاصرة.
مشكلة الدراسة

قلام اخللةفة وعطلا هللا ( )2006إبجراء دراسة على عةنة كبرية مكونة من ( )955تلمةذا من بني
تالمةذ احللقة الثلانةة من مرحلة التعلةم األسلاسي يف السودان للكشف عن املوهوبني متدين التحصةل
الدراسي ،وقد أسفرت نتلائج تلك الدراسة وجود ) (16موهواب متدين التحصةل الدراسي ،وذلك وفقلا
للمحك الذي اختذاه وهو "حصول الطفل على نسبة ذكلاء احنرافةه قدرهلا ( )130درجة أو أكثر يف اختبلار
املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري مبعلادلة تريملان ومرييل ،وأن تقل درجته يف الرايضةلات ،أو يف التحصةل
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الدراسي ،أو يف كلةهملا عن الدرجة التلائةة ( ، ")50وقد اعتمدا يف ذلك على اآلراء اليت حتدد درجة القطع
للموهبة ابحنرافني معةلاريني فوق املتوسط ،أي أن املوهوب هو من حيصل على نسبة ذكلاء تفوق املتوسط
ابحنرافني معةلاريني ،سواء أكلان ذلك مبقةلاس ذكلاء مجعي أو فردي (الزايت2002 ،؛ Johnson,

) ،Saccuzzo, & Guertin , 1994a ; Benito and Moro, 1999وامتدادا لتلك الدراسة
تسعى الدراسة احللالةة لى معرفة املزيد عن خصلائص األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف
مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ) (WISC-IIIوذلك من خالل اإلجلابة عن التسلاؤالت
التلالةة:
 .1ملا نسب الذكلاء لدق األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي مبقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال
الطبعة الثلالثة) (WISC-III؟.
 .2هل توجد عالقة ارتبلاطةه بني درجلات األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر
لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة )(WISC-IIIودرجلاهتم يف اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري؟.
 .3ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية) لنسب الذكلاءات الثالثة ،الكلي ،واألدائي،
واللفظي لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة
الثلالثة )(WISC-III؟.
 .4ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية) لالختبلارات الفرعةة اللفظةة لدى األطفلال
املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة )(WISC-III

؟.
 .5ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية) لالختبلارات الفرعةة األدائةة لدى األطفلال
املوهوبني منخفض ي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة (WISC-

)III؟.
 .6ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية) لألدلة األربعة لدى األطفلال املوهوبني
منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ) (WISC-III؟.
341

أهداف الدراسة

هتدف الدراسة احللالةة لى التعرف على أداء األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف
مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة) (WISC-IIIاملتمثل يف نسب الذكلاء الكلي ،واللفظي،
واألدائي؛ واألدلة األربعة؛ وتشتت الدرجلات الفرعةة اللفظةة واألدائةة ومقلارنة هذا األداء اآلداب العلاملي
املتوفر يف اجمللال؛ ابإلضلافة ملعرفه مدي العالقة بني نسب الذكلاء يف اختبلاري الذكلاء اجلمعي واللفظي ،لدي
املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي.
أهمية الدراسة

تتلخص أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 .1تعد هذه الدراسة األوى من نوعهلا يف املنطقة العربةة اليت تستخدم الطبعة الثلالثة من مقةلاس وكسلر
لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ) (WISC- IIIمع فئة األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي
وذلك يف حدود علم البلاحث واطالعه.
 .2تقدم الدراسة احللالةة مسلامهة أولةة يف تطوير منوذج للربوفةل العقلي لألطفلال املوهوبني منخفضي
التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ) (WISC-IIIميكن االستفلادة منه
يف عملةة التشخةص ،وحتتل مثل هذه الربوفةالت مكلانة مهمة يف جملال علم النفس املدرسي
).(Robinson, 1999
 .3قد متثل نتلائج الدراسة احللالةة لضلافة ألدب أدوات الكشف عن املوهوبني عموملا ،واملوهوبني منخفضي
التحصةل الدراسي على وجه اخلصوص.
 .4تربز هذه الدراسة أمهةة االستفلادة من مصلادر متعددة يف تشخةص األطفلال املوهوبني منخفضي
التحصةل الدراسي.
 .5يتم يف هذه الدراسة مقلارنة تشخةص تدين التحصةل الدراسي لدى املوهوبني ابختبلارات الذكلاء الفردية
مقلابل اختبلارات الذكلاء اجلمعةة غري اللفظةة.
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حدود الدراسة

أجريت الدراسة احللالةة على األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي الذين أسفرت عنهم
دراسة اخللةفة وعطلا هللا ( ،)2006ومت تطبةق أداة الدراسة علةهم بعد انتهلاء تلك الدراسة مبلاشرة يف نفس
العلام أم يف أي علام.
مصطلحات الدراسة

املوهوبون منخفضو التحصيل الدراسي
يقصد هبم يف هذه الدراسة جمموعة األطفلال الذين مت الكشف عنهم يف دراسة اخللةفة وعطلا هللا
( )2006ويبلغ عددهم ( )16موهواب متدين التحصةل الدراسي ،وقد أنطبق علةهم التعريف الذي حدداه
وهو "الطفل املوهوب متدين التحصةل هو الذي حيصل على نسبة ذكلاء احنرافةه قدرهلا ( )130درجة أو
أكثر يف اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري مبعلادلة تريملان ومرييل ،وتقل درجته يف الرايضةلات ،أو يف
التحصةل الدراسي ،أو يف كلةهملا عن الدرجة التلائةة (.")50
مقياس وكسلر لذكاء األطفال املوهوبني الطبعة الثالثة )(WISC-III

هو النسخة قبل األخرية من مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال من ( )16-6سنة ،وهي الطبعة الثلالثة
من املقةلاس ) (Wechsler Intelligence Scale for Children-third editionالصلادرة يف علام
1991م ،وحتتوي على) (13اختبلارا فرعةلا ،وهي عبلارة عن تطوير لسلابقتةهلا من نسخ املقةلاس ()WISC
و ( (WISC-Rوتوجد منهلا نسخ مقننة يف السودان (احلسني ،)2003 ،ويف البحرين (اخللةفة واملطوع،
.)2000
الذكاءات الثالث

يقصد ابلذكلاءات الثالث :نسبة الذكلاء الكلي ،ونسبة الذكلاء اللفظي ،ونسبة الذكلاء العملي ،ويتم
استخراج كل نسبة منهلا على حدة ،وذلك من خالل نسبة الذكلاء االحنرافةة املشتقة من الدرجلات املوزونة
الختبلارات الفرعةة.

341

االختبارات الفرعية األدائية واللفظية

االختبارات الفرعية األدائية :هي سبعة اختبلارات تشكل اجللانب العملي األدائي يف مقةلاس
وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة وهي( :رسوم املكعبلات ،فحص الرموز ،تكمةل الصور ،الرتمةز ،ترتةب
الصور ،جتمةع األشةلاء ،املتلاهلات) .أملا االختبلارات اللفظةة وهي تشكل اجلزء املكمل لألدائةة فهي ستة
اختبلارات (املعلوملات ،املتشلاهبلات ،احلسلاب ،املفردات ،الفهم ،املدي العددي) .ولكل اختبلار من
االختبلارات الفرعةة درجة عظمى خمتلفة من األخرايت ،وحتول الدرجلات اخللام يف كل اختبلار لى درجلات
موزونة تستخرج منهلا نسب الذكلاءات الثالث.
األدلة األربعة

األدلة األربعة (ويطلق علةهلا أيضلا املؤشرات األربعة) هي عبلارة عن عوامل تشبعت علةهلا
االختبلارات اللفظةة واألدائةة توصلت للةهلا الدراسلات العلاملةة اليت تنلاولت املقةلاس ،وأطلقت علةهلا
املسمةلات التلالةة( :االستةعلاب اللفظي ،والتنظةم اإلدراكي ،والتحرر من تشتت االنتبلاه ،وسرعه معلاجلة
املعلوملات).
اإلطار النظري

املوهوبون منخفضي التحصيل الدراسي
يعد اخنفلاض التحصةل الدراسي من املشكالت الشلائعة لد املوهوبني فقد أشلارت الدراسلات لى
أن هنلاك ملا بني ( )%50-15من بني املوهوبني منخفضي التحصةل ،ومن ( )%20-%10من الذين
يتسربون من املدرسة العلةلا أو يرتكون الدراسة هبلا يقعون يف عداد مرتفعي الذكلاء )(Rimm, 1987

وأشلارت دراسة ) (Rayneri, Gerber& Wiley 2003لى أن نسبة انتشلار اخنفلاض مستوى
التحصةل بني التالمةذ مبدارس املتفوقني ترتاوح بني  %15:40من مجلة التالمةذ ،بةنملا تشري دراسة
) (Matthews& McBee 2007لى أن عدد التالمةذ منخفضي مستوى التحصةل الدراسي يقدر
حبوايل  %10من مجلة التالمةذ املوهوبني.
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وأشلار الزايت ( )2002لى أن قضةة املوهوبني منخفضي التحصةل ظهرت ألول مرة جبلامعة جونز
هوبكنز ابلوالايت املتحدة األمريكةة علام ( )1981على يد خنبة من علملاء الرتبةة اخللاصة ،بةنملا تشري
مصلادر أخر لى أن هذه الظلاهرة قدمية ،وقد لوحظت منذ دراسة تريملان التتبعةة ،لذ وجد تريملان أن
( )%13من األذكةلاء فلاشلون يف التحصةل الدراسي ).(Tayler, 1976
وقد عرف جروان ( ،)2008وسلةملان ( )2004املوهوب منخفض التحصةل أبنه هو الطلالب
الذي ميتلك استعدادا أو قدرة عقلةة علالةة (ذكلاء مرتفعلا) ،ولكن حتصةله الدراسي أقل من املستوى املتوقع
ملن هم يف مستوى قدرته العقلةة ،وترق سلفرملان ( )2004أن املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي هم
من تنحرف درجلاهتم درجة واحدة حتت الوسط يف اختبلارات التحصةل أو األداء" بةنملا يعرفهم الزايت
)(1988أبهنم هم أولئك الطالب الذين يقل متوسط حتصةلهم األكلادميي عن املتوسط العلام لطالب العةنة
بواحد احنراف معةلاري ويزيد متوسط ذكلائهم عن املتوسط العلام لطالب العةنة بواحد احنراف معةلاري.
ويعرف بعض البلاحثني تدين التحصةل أبنه شرخ وفجوة وتنلاقض بني أداء الطفل الدراسي املدرسي
والطلاقة املختزنة لقدراته الفعلةة مثل :الذكلاء ،اإلجنلاز ،نتلائج اإلبداع ،أو بةلاانت املالحظة (هبجلات،
2004؛ جروان 1999 ،جلجل2002 ،2000 ،؛ ديفز ورمي2001 ،؛ سةسلامل2002 ،؛ عبد هللا،
2004؛ عبد املعطي وعبد الرمحن1989 ،؛ العزة2000 ،؛ غنةم1911 ،؛ كفلايف.)1991 ،
وقد نقل الزايت ( )1991التعريف املهم لكل من (Whitmore ,1985 ,Challagher

) 1991الخنفلاض التحصةل أبنه الفشل يف استخدام أو توظةف الطلاقلات أو اإلمكلاانت أو القدرات
العقلةة للفرد يف الوصول لى املستوي التحصةلي أو األكلادميي املالئم ملستوى ذكلائه أو قدراته ،أو االخنفلاض
الدال يف األداء األكلادميي أو التحصةلي الفعلي عن األداء األكلادميي أو التحصةلي املتوقع ،ويف ضوء ذلك
ميكن افرتاض أن اخنفلاض ا لتحصةل يتملايز يف مستواه ملا بني االخنفلاض التحصةلي اخلفةف ،و االخنفلاض
التحصةلي الشديد ،اعتملادا على درجة أو مدي االحنراف بني األداء الفعلي واألداء املتوقع.
ويتم فحص اخنفلاض التحصةل الدراسي لدي األطفلال املوهوبني من خالل واحدة من ثالث طرق
هي :طريقة القسمة املطلقة ،أو طريقة االختالف البسةط ،أو طريقة االحندار ،وتعد الطريقة األوى أنسب
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الطرق للتعرف على املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي ،وتعتمد على استخراج الوسةط لدرجلات
التحصةل الدراسي ،وبدخل من تقل درجته عن وسةط الدرجلات للمرحلة الثلانةة من عملةة التشخةص.
وحددت جمموعة من الدراسلات أسبلاب هذه الظلاهرة يف جوانب عديدة مثل :املشكالت
واألسبلاب املدرسةة ،واألسرية ،واالجتملاعةة ،والشخصةة ،والنفسةة (أمحد ،1996 ،جلجل2002 ،؛
احلروب2003 ،؛ ديفز و رمي ،2001 ،الزايت ،2002 ،الشربةين وصلادق2002 ،؛ الطحلان،
 1912عبةد2001 ،؛ كفلايف1991 ،؛ مرسي 1911 ،نصر هللا 2004،؛ Benito, 2003

 (Whitmore, 1979 Myers, 1980,ومل تبني هذه الدراسلات أي هذه اجلوانب أكثر أمهةة وحتديدا
يف اخنفلاض التحصةل الدراسي للموهوبني ،ومدي اإلسهلام النسيب هلذه العوامل ،لذ اقتصرت كل دراسة
على تنلاول املوضوع من جزئةة حمدودة وأمهلت بقةة اجلوانب ،مملا يشري لى أن املوضوع ملا يزال بكرا يف هذا
اجللانب وحيتلاج لى املزيد من الدراسلات .كملا أن هنلاك أسبلااب أخرى تؤدي لتدين التحصةل الدراسي لدي
املوهوبني مثل :صعوابت التعلم ،اضطراب قصور االنتبلاه املصحوب ابلنشلاط الزائد ،االضطراابت السلوكةة،
فرط االستثلارة ،اإلعلاقلات املختلفة (الطنطلاوي.)2009 ،
وتنلاولت جمموعة أخرى من الدراسلات األسلالةب اليت ميكن اتبلاعهلا للتمكن من تفلادي اخنفلاض
التحصةل الدراسي لدى األطفلال املوهوبني ،ومعظمهلا أسلالةب وقلائةة لرشلادية ،وخطط تربوية (هلاالهلان
وكوفملان.)2001 ،
مقياس وكسلر واستخداماته يف جمال املوهبة

ابلرغم من أن أول استخدام املقلايةس الذكلاء الفردية يف جملال الكشف عن املوهوبني كلان ملقةلاس
استلانفورد -بةنةه على يد رواد دراسة املوهبة والتفوق (تريملان ومسلاعديه ،لةتلا هولةنجورث) ،لال انه مبجرد
ظهور اختبلارات وكسلر لى حةز الوجود لال وكلان هللا استخدام واسع يف دراسة املوهوبني وخلاصة النسخة
املعدة لألطفلال ( )16- 6سنة ).(WISC
نشرت الطبعة الثلالثة من وكسلر لذكلاء األطفلال ) (WISC-IIIعلام  ،1991بعد أن قننت يف
أمريكلا ،ومت التحقق من دقة معلايري املقةلاس واختبلارهلا عده مرات بواسطة املراجعني للمقةلاس مثل
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) (Braden, 1995; Kaufman, 1993 ; Sandoval 1995ويتكون االختبلار يف صورته اجلديدة
من ( )13اختبلارا فرعةلا منهلا ( )6لفظةة هي( :املعلوملات ،واملفردات ،والفهم ،واحلسلاب ،واملدى العددي
واملتشلاهبلات) ،و( )1اختبلارات أدائةة هي( :تكمةل الصور ،وترتةب الصور ،ورسوم املكعبلات ،واملتلاهلات،
وجتمةع األشةلاء ،والرتمةز ،وفحص الرموز) .وتستخرج منهلا( ))3معلامالت للذكلاء هي :اللفظي ،واألدائي،
والكلي ،كملا تستخرج ( )4مؤشرات هي :االستةعلاب اللفظي ،والتنظةم اإلدراكي ،والتحرر من تشتت
االنتبلاه ،وسرعة معلاجلة املعلوملات.
قلام ) (Kaufman, 1992بتقةةم استخدام مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة
( ،)WISC-IIIوتوصل كوفملان من تقةةمه لى أن الطبعة الثلالثة من املقةلاس ممتلازة فنةلا ،وهللا ممةزات عديدة
تعزز من قةمتهلا يف الكشف عن األطفلال املوهوبني ،فلالعةنة التقنةنةة اليت مثلت جمتمع الدراسة بدقة أيضلا هللا
مةزة أخرى للصدق ،كملا بني أنه يوجد حتةز للبنود يف األعملار األعلى ،وأن املقةلاس يركز على السرعة اليت
قد حتد من أداء املوهوبني ،كملا أوضح عدم استقرار درجلات االختبلارات الفرعةة ،كملا ذكر أن بعض
املوهوبني التأملةني حيرزون فةه درجلات أقل من مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل ( (WISC-Rوعلى
الرغم من كل ذلك يرى أن املقةلاس يقدم لسهلاملا فعلاال للكشف عن املوهوبني.
وأصبحت الطبعة الثلالثة منذ نشرهلا كسلابقتةهلا ( )WISCو) (WISC-Rمستخدمة استخداملا
واسعلا لتشخةص الوظلائف العقلةة لألطفلال

( Kaufman and Lichtenberger, 2000,

) ، Prifitera, Weiss & Saklofske ,1998,وقد بني الكثري من البلاحثني يف جملال املوهبة العقلةة
جوانب استخدامهلا يف عملةة تشخةص املوهبة العقلةة ،كملا أهنم قد نصحوا ابستخدامهلا وبةنوا أمهةة ذلك
مثل (Fishken, Kampsnide, & pack, 1994; Kaufman, 1992; Prifitera, Weiss

) ،&,Saklofske, 1998; Sevier, Bain, & Hildman 1994حةث تستخدم يف الكشف
املعتلاد عن األطفلال املوهوبني ،ومنخفضي التحصةل الدراسي ،وغريهم من الفئلات
لذ تتمةز بدالالت لكلةنةكةة مهمة وقد استخدمت لتشخةص اضطراب نقص االنتبلاه وفرط النشلاط لدى
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املوهوبني لذ مت التوصل لى بروفةل أداء عقلي ممةز هلم ) (Chae, Kim, Noh 2002كملا استخدمت
للكشف عن املوهوبني من بني املعلاقني).(Brown, 1994
ويف جملال تشخةص اخنفلاض التحصةل الدراسي لدي األطفلال املوهوبني مبقةلاس (،(WISC-III
فإن بروفةل األداء العقلي يركز على نسبة الذكلاء اللفظي ،ونسبة الذكلاء العملي ،واالختبلارات الفرعةة ،كملا
بدأت البحوث يف الفرتة األخرية وبعد ظهور الطبعة الثلالثة من املقةلاس تشري الستخدام املؤشرات األربعة
(االستةعلاب اللفظي ،والتنظةم اإلدراكي ،والتحرر من تشتت االنتبلاه ،وسرعة معلاجلة املعلوملات) يف
تشخةص اخنفلاض التحصةل الدراسي لدى املوهوبني ويعتقد البلاحث أهنلا قد تكون ذات أمهةة كربى يف هذا
اجمللال مستقبال ،لذ لن هذه اجلزئةة حتتلاج ملزيد من الدراسلات ،وعموملا يستخدم التنلاقض (أو التعلارض) بني
درجلات نسبة الذكلاء اللفظي ،ونسبة الذكلاء العملي كمؤشر للتعرض الخنفلاض التحصةل الدراسي لدى
املوهوبني ،وكذلك تدين درجلاهتم يف االختبلارات الفرعةة اللفظةة ،واالرتفلاع امللحوظ لدرجلات االختبلارات
األدائةة ،كملا أيخذ بعني االعتبلار الدالالت اإلكلةنةكةة واملظلاهر السلوكةة أثنلاء جلسة تطبةق االختبلار
& (Kaufman and Glutting, Konold, ; Lichtenberger, 2000 ; Prifitera, Weiss,
Saklofske, 1998 McDermott, Kush, and Watkins ,1999 See: Robinson,

) 1999عموملا يوضح األدب العلاملي املتوفر يف جملال الكشف عن األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل
الدراسي أن بروفةل األداء العقلي لديهم مبقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة ا لثلالثة ( )16-6سنة يتمةز
بعدة مسلات أمههلا:
 ال تقل نسبة ذكلائهم الكلي عن ( )130درجة.
 وتزيد درجلات الذكلاء األدائي عن الذكلاء اللفظي بدرجة كبرية ،حىت أطلق على هذه الظلاهرة تنلاقض أو
تعلارض درجلات األدائي واللفظي).(Discrepancy
 ازدايد درجلات االختبلارات الفرعةة األدائةة بصورة كبرية عن درجلات االختبلارات الفرعةة اللفظةة ،وميكن
أخذ هذه الدرجلات يف التشخةص الفلارق.
 ويكون األداء يف األدلة األربعة وفقلا لتوزيع األدائةة واللفظةة أي ارتفلاع األدلة اليت متثل فةهلا االختبلارات
األدائةة أكثر.
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الدراسات السابقة

قلام البلاحث مبسح األدبةلات املتوفرة عن موضوع الدراسة احللالةة فتوصل لى وجود عدة دراسلات
تنلاولت أداء لألطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف ضوء مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل
أو الطبعة الثلالثة ،كملا وجد دراسلات قلةلة تنلاولت فلاعلةة مقةلاس املصفوفلات املتتلابعة يف الكشف عن
األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي ،وسةقوم البلاحث يف هذا اجلزء من الدراسة بعرض موجز
للدراسلات وثةقة الصلة مبوضوع الدراسة احللالةة.
أجرى ) (Phillipson& Tse, 2007دراسة يف هونج كونج هبدف التعرف على فلاعلةة اختبلار
املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري لتقدير نسبة منخفضي التحصةل الدراسي من مجةع مستوايت القدرة العقلةة،
مستخدمة يف ذلك منوذج راش ،مت تطبةق املقةلاس على عةنة مكونة من ( )951تلمةذا من الصف اخللامس
االبتدائي مع اختبلار حتصةلي يف الرايضةلات وكشفت النتلائج عن فعلالةة املقةلاس يف تقدير منخفضي
التحصةل الدراسي من بني املوهوبني.
قلام ) (Robinson, 1999مبقلارنة ( )1450بروفةل لفئلات خمتلفة من الطالب ذوي
االحتةلاجلات اخللاصة :املتخلفني عقلةلا ،وذوي صعوابت التعلم ،واملوهوبني ،واحملرومني ،وطالب حملالني
للتقةةم بسبب ارتفلاع حتصةلهم الدراسي العلايل ،وطالب حملالني لتدين حتصةلهم الدراسي ومل تثبت أهلةتهم
خلدملات الرتبةة اخللاصة ،وكلانت املقلارنة وفقلا ألجزاء الربوفةل الثملانةة يف) .(WISC-IIIكشفت نتلائج
املقلارنة أن )(11.17%فقط من العةنة الكلةة مل تكن مشلاهبة ألجزاء الربوفةل الثملانةة وتعد هذه النتةجة
متفردة ،كملا مت حتلةل منفصل لكل جمموعة من اجملموعلات الست ابإلحصلائي كلاي تربةع للتحقق من أن
تنلاسب كل جمموعة يصنف يف أجزاء الربوفةل الثملانةة ويكون خمتلفلا بداللة لحصلائةة عن التنلاسب املوجود
يف عةنة التقنني األصلةة للمقةلاس ،ووجدت قةمة كلاي تربةع دالة ابلنسبة للمجموعلات الست ،وعندملا
وجدت قةمة كلاي دالة حسبت البواقي املعةلارية للتحقق من أي أجزاء الربوفةل للمجموعلات الست دال
بفرق عن عةنة التقنني ،وكشف حتلةل البواقي املعةلارية أن ستة من أجزاء الربوفةل للمجموعلات الثملانةة
خيتلف بفرق ذي داللة لحصلائةة عن عةنة التقنني ،ومت التوصل من خالل التحلةل الوصفي للربوفةالت
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لتحديد أي اجملموعلات متفردة ،ورغم عدم ظهور خصلائص متملاسكة (متنلاغمة) فلان الطالب الذين
يشكلون جمموعلات متفردة يتواجدون يف املستوايت املبكرة من املرحلة االبتدائةة وترتاوح أعملارهم بني (6
سنوات و 0شهر ،لى  9سنوات و  11شهر) ،وأظهروا تنلاقضلا يف الذكلاء اللفظي واألدائي ،لذ كلانت
درجلات الذكلاء اللفظي أصغر من درجلات الذكلاء األدائي.
ويف دراسة )Ferri, Gregg, & Heggoy, 1997) ،مت حتلةل الربوفةالت التشخةصةة ل
( )41من طلبة الكلةلات الذين مت تشخةصهم سلابقلا مبوهبة وصعوبة تعلم ،و ( )46مشخصلا بصعوابت
تعلم فقط بدون موهبة .كشفت النتلائج أن ذوا املوهبة وصعوابت التعلم يكون اكتشلافهم متأخرا عن
اجملموعة األخرى ،ولديهم تنلاقض (تعلارض) يف درجلات تشخةص بروفةلهم املعريف.
أملا يف دراسة ( )Lupart & Pyryt 1996فقد مت فحص بروفةالت ( )58طفال موهواب يف
املستوايت الدراسةة :الرابع والسلابع ،والعلاشر ،فوجدت الدراسة أن درجلاهتم يف اختبلار الذكلاء أعلى من
درجلاهتم يف املقررات الدراسةة ،كملا لوحظ تنلاقص يف درجلات الربوفةل الشخصي مع تقدم الطفل يف
املستوى الدراسي من الرابع لى السلابع والعلاشر.
وقلام (  1994bو )Johnson, Saccuzzo, & Guertinبدراسة ظلاهرة اخنفلاض التحصةل
الدراسي لدى املوهوبني يف اجملتمعلات املتبلاينة عرقةلا وثقلافةلا ،حةث قلاموا مبقلارنة عةنة من املوهوبني منخفضي
التحصةل الدراسي عددهم ( )101مفحوصني ،بعةنة من املوهوبني مرتفعي التحصةل الدراسي عددهم
( )96مفحوصلا ،وكال أفراد العةنتني حلاصلني على نسبة ذكلاء ( )130فأكثر مبقةلاس وكسلر لذكلاء
األطفلال املعدل  (WISC- R) ,بةنملا حصل منخفضي التحصةل على أقل من املئني ( )50يف التحصةل
الدراسي ،وحصل مرتفعي التحصةل على املئني ) (96فأكثر يف ثالث مواد دراسةة هي (اللغة ،واحلسلاب،
والقراءة) .وابستخدام حتلةل التبلاين كشفت النتلائج عن فروق يف أربعة اختبلارات لفظةة هي :املعلوملات،
واملتشلاهبلات ،الفهم ،املفردات ،وتفوق مرتفعي التحصةل يف درجلات الذكلاء اللفظي بفرق دال عند مستوى
( ،)01001ومل تكن الفروق دالة يف الذكلاء األدائي ،واملقلارنة بني توزيع تنلاقض الذكلاء اللفظي واألدائي
للمجموعتني مل تسفر عن فروق دالة ،وهذه النتلائج تنكر الفكرة اليت تري وجود تنلاقض كبري بني نسبة
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الذكلاء اللفظي واألدائي بني اجملموعتني ،وكشف حتلةل النوع والعرق واحتملاالت اخلطر تركةز كبري على
الذكور غري القوقلازيني ووجد على اثبت من عوامل اخلطر يف جمموعة منخفضي التحصةل ،كملا توصلت
الدراسة لى أن اختبلار املعلوملات يعد ممةزا ممتلازا بني اجملوعتني ،وهذه النتةجة تؤيد األفكلار السلائدة يف اجمللال
عن أمهةة هذا االختبلار ،كملا أشلارت الدراسة لى نقص دافعةة منخفضي التحصةل وعدم مةوهلم الكتسلاب
املعلوملات واحلقلائق التقلةدية ،ووصت الدراسة ابستخدام اسرتاتةجةلات التدريس املبدع لزايدة تفوق
منخفضي التحصةل.
وقلام ) (Johnson, Saccuzzo, & Guertin , 1994gبدراسة الربوفةل العقلي ملقةلاس
وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل للموهوبني احملرومني (الذين يعلانون نقصلا يف اخلدملات األسلاسةة ،ومشكالت
اقتصلادية) من بةت تالمةذ املدارس االبتدائةة ،ابعتبلارهلا من الفئلات اليت يشةع فةهلا تدين التحصةل
الدراسي .كشفت الدراسة أن بروفةل املفحوصني خيتلف بصورة قلاطعة عن بروفةل عةنة التقنني األصلةة
للمقةلاس ،كملا وجدت الدراسة أن بعض املفحوصني يتخطون بدرجة قلاطعة املستوايت األخالقةة،
ومستوايت اخلطر يف شكل وفرق توزيع نسب الذكلاء اللفظةة ،واألدائةة ،والكلةة ،ولكن لةس بشكل جلازم،
وكلان التواء بروفةل األطفلال احلددين كحلاالت يف خطر لصلاحل نسبة الذكلاء األدائي مقلارنة ابألطفلال غري
املصنفني كحلاالت خطر.
كملا قلام ) ) Mather & Udall 1985إبجراء دراسة على بطلارية وودكوك جونسون النفسةة
الرتبوية بغرض معرفة كفلاءهتلا يف الكشف عن املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي بداللة مقةلاس وكسلر
لذكلاء األطفلال املعدل ،ومعرفة مدى الصدق التطلابقي بني املقةلاسني ،فتم التطبةق على ( )46موهواب
ومتفوقلا من تالمةذ املدرسة االبتدائةة ،وأظهر أداؤهم يف بروفةل االستعداد لإلجنلاز (وهو أحد أجزاء
البطلارية) أن االختبلار فعلال يف كشف وتقةةم املوهوبني متدنةي التحصةل الدراسي ،كملا وجدت الدراسة أن
البطلارية واختبلار وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل لديهملا صدق تطلابقي.
ومن هذا العرض للدراسلات ميكن الوصول لى عدة نقلاط تتمثل يف التلايل :يستخلص من الدراسة
األوى فلاعلةة اختبلار املصفوفلات املتتلابعة يف الكشف عن املوهوبني يف حلالة تدرجيةة بنموذج راش ،كملا
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تتضح من جممل الدراسلات اليت تلي الدراسة األوى أمهةة األداء العقلي يف تشخةص فئلات ذوي
االحتةلاجلات اخللاصة بصفة علامة ،واملوهوبني منخفضي التحصةل بصفة خلاصة ،كملا يالحظ أن غلالبةة
الدراسلات استخدمت ( ،)WISC-Rوواحدة فقط استخدمت ( ،)WISC-IIIوكشفت بعض
الدراسلات عن عدم وجود تنلاقض (تعلارض) بني الذكلاء اللفظي ،واألدائي لدى املوهوبني منخفضي
التحصةل ،وتوصلت بعض الدراسلات لى وجود فروق بني مرتفعي التحصةل ومنخفضي التحصةل يف
االختبلارات الفرعةة اللفظةة لصلاحل مرتفعي التحصةل وأن اختبلار املعلوملات يعترب مؤشرا ممتلازا للتشخةص
الفلارق بةنهملا ،كملا وضحت الدراسلات أنه تزداد درجلات الذكلاء األدائي لدى املوهوبني منخفضي
التحصةل عن درجلات الذكلاء اللفظي.
منهج الدراسة وإجراءاتها

عينة الدراسة:
تكونت عةنه هذه الدراسة من األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي الذين مت اكتشلافهم
يف دراسة اخللةفة وعطلا هللا ( )2006اليت أجريت مبدارس القبس بوالية اخلرطوم يف السودان ،وبلغ عددهم
( )16تلمةذا )13( ،من الذكور و( )3من اإلانث ترتاوح أعملارهم بني ( )12 - 1سنة ،يف الصفوف
الرابع ،واخللامس ،والسلادس من مرحلة األسلاس ،وقد مت كشفهم من خالل عملةة مسح واسعة مشلت
( )955تلمةذا ،طبقت علةهم االختبلارات التلالةة :اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري لقةلاس الذكلاء،
واختبلار للرايضةلات ،ودرجلات اختبلارات التحصةل الدراسي جمتمعة ،واختبلار تورانس لإلبداع ،ومت تطبةق
طريقة االختالف البسةط لفرز منخفضي التحصةل الدراسي عن غريهم من األطفلال.
أداة الدراسة:

 )1مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة من ( )16- 6سنة (:)WISC-III
استخدمت يف هذه الدراسة الصورة السودانةة من مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة من
( )16-6سنة (( )WISC-IIIاحلسني ،)2005 ،ويتكون املقةلاس من ( )13اختبلارا فرعةلا ،سبعة منهلا
اختبلارات أدائةة وهي (تكمةل الصور ،الرتمةز ،ترتةب الصور ،رسوم املكعبلات ،جتمةع األشةلاء ،فحص
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الرموز ،املتلاهلات) ،وستة اختبلارات لفظةة هي (املعلوملات ،املتشلاهبلات ،احلسلاب ،املفردات ،الفهم ،مدى
األرقلام) ،يعطي املقةلاس ثالثة أنواع من درجلات الذكلاء وهي :درجة ذكلاء لفظي من جمموع االختبلارات
اللفظةة اخلمس األسلاسةة وهي( :املعلوملات ،واملتشلاهبلات ،واحلسلاب ،واملفردات ،والفهم) ،ودرجة ذكلاء
أدائةة من حلاصل مجع مخسة اختبلارات أدائةة أسلاسةة وهي (تكمةل الصور ،والرتمةز ،وترتةب الصور،
وتصمةم املكعبلات ،وجتمةع األشةلاء) ،ودرجة ذكلاء كلةة من حلاصل مجع الدرجلات املوزونة للعشرة اختبلارات
األسلاسةة (درجلات الذكلاء اللفظي والذكلاء األدائي) ،ابإلضلافة لى درجلات التقسةم الرابعي لعوامل املقةلاس
(املؤشرات أو األدلة األربعة) وهي :دلةل أو علامل التنظةم اإلدراكي ويتكون من االختبلارات التلالةة( :تكمةل
الصور ،ترتةب الصور ،رسوم املكعبلات ،جتمةع األشةلاء) ،دلةل أو علامل االستةعلاب اللفظي (املعلوملات،
املتشلاهبلات ،املفردات ،الفهم ) ،دلةل أو علامل التحرر من تشتت االنتبلاه (احلسلاب ،مدى األرقلام) ،دلةل
أو علامل السرعة اإلدراكةة (الرتمةز ،فحص الرموز).
وقد نشرت الطبعة الثلالثة من مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال ( )16-6سنة ( )WISC-IIIيف
علام (1991م) ،وهي املراجعة قبل األخرية للمقةلاس ،ومتتد جذورهلا لطبعة وكسلر بلفةو (Wechsler

) ،Bellevueواليت نشرت يف علام ( ،)1946ومقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال ( )WISCعلام (1949
م) ،ومقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال املعدل) (WISC -Rيف علام ( 1914م) ،ومت تقنني الطبعة الثلالثة
من وكسلر لذكلاء األطفلال ( )WISC-IIIيف أمريكلا على عةنة من ( )2200مفحوص مت اختةلارهم بنلاء
على العمر ،والنوع ،والساللة ،واملنطقة اجلغرافةة ،ومستوي تعلةم الوالدين ،وذلك بنلاء على التعداد السكلاين
الشلامل للوالايت املتحدة األمريكةة الذي مت يف علام (1911م) ( ،)Sattler, 2001وكلانت البةلاانت
اليت مت مجعهلا عن ثبلات املقةلاس يف العةنة األمريكةة قوية وجةدة الداللة ،لذ يرتاوح متوسط معلامل الثبلات
ابلتجزئة النصفةة لالختبلارات الفرعةة يف األعملار املختلفة من ( )0.11 – 0 .69بوسةط قدره)(0.78

وتراوحت معلامالت الثبلات ملعلامل الذكلاء بني ( )0 .95ملعلامل الذكلاء اللفظي ،و(،)0191ملعلامل الذكلاء
األدائي ،و( )0 .96ملعلامل الذكلاء الكلي .أملا معلامالت الثبلات للمؤشرات األربعة فكلانت ()0 .94
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ملؤشر االستةعلاب اللفظي ،و( )0.90للتنظةم اإلدراكي ،و ( )0811للتحرر من تشتت االنتبلاه،
و( )0115لسرعة معلاجلة املعلوملات ،كملا أثبت التحلةل العلاملي صدق التكوين الفرضي للمقةلاس
)(Prifitera, Weiss & Saklofske 1998; sattler, 2001 ;Wechsler 1991

ويف أول ترمجة عربةة للمقةلاس يف البحرين (اخللةفة واملطوع )2002 ،مت تطبةقه على عةنة من
الفئلات العمرية ( )16-6سنة بلغ حجمهلا ( )%46( ،)1011من الذكور و ( )%54من اإلانث.
وللتحقق من الثبلات قلام البلاحثلان إبجراء التجزئة النصفةة وتطبةقهلا على عةنة حجمهلا ( )101طفال
فكلانت كلهلا دالة عند مستوى ( )0101لالختبلارات الفرعةة ،ومعلامالت الذكلاء الثالثة ،واملؤشرات
األربعة.
قلام احلسني ( )2005بتقنةنه على بةئة والية اخلرطوم ،كملا أشلارت دراسة اخللةفة ،وطه ،واحلسني
( )2001لى بعض خصلائصه يف البةئة السودانةة ،وقلام احلسني ( )2005إبجراء اخلطوات التلالةة:
للتحقق من صدق احملكمني قلام بعد التكةةف وسودنة البنود بعرضه على احلكمني وبلغ عددهم (،)11
أظهرت نتلائج صدق احلكمني صالحةة املقةلاس على البةئة السودانةة بوالية اخلرطوم لذ بلغت نسبة االتفلاق
يف قسم الذكلاء اللفظي  ،0895وقسم الذكلاء العملي  ،0896وكلانت نسبة االتفلاق للمقةلاس الكلي
 ،0893وأوصى احملكمون إبجراء تعديل بنسبة  ،%1كملا قلام تطبةق املقةلاس على عةنة استطالعةة من
( )110أطفلال وطفالت يف الفئة العمرية ( )16- 6سنة ،أملا العةنة الرئةسة فقد بلغ حجمهلا ()330
طفال وطفلة ،وقد أثبتت الدراسة الصدق التالزمي مع العمر الزمين لذ تراوح االرتبلاط بني (-0121
 )0166وكلانت كلهلا دالة عند مستوي ( ،)0101كملا مت التحقق من الصدق التطلابقي إبجراء االرتبلاط
مع )(WAIS - Rيف األعملار األعلى ،وملعرفة صدق البنلاء للمقةلاس قلام البلاحثلان حبسلاب االتسلاق
الداخلي لالختبلارات الفرعةة مع نتلائج درجلات الذكلاء اللفظي ،والذكلاء العملي ،والذكلاء الكلي .وحسب
ثبلات املقةلاس عن طريق التجزئة النصفةة للمقلايةس الفرعةة اللفظةة واألدائةة ،ونسب الذكلاء الثالثة ،وقد بلغ
الثبلات لالختبلارات الفرعةة اللفظةة ابلتجزئة النصفةة ،ومبعلادلة جتملان ،ومبعلامل الفلا لكرونبلاخ ،ملا بني
( )0114-0161و ( ،)0195-0110و ( )0194-0111على الرتتةب ،وابلنسبة لالختبلارات الفرعةة
األدائةة ( ،)0111-0161و( )0193-0113و( )0191-0169على الرتتةب ،أملا الذكلاء األدائي فقد
311

بلغ ثبلاته ( ،)0116و( ،)0.94و( )0193على الرتتةب ،أملا الذكلاء اللفظي فقد بلغ ثبلاته (،)0.93
و( ،)0191و( )0 .91على الرتتةب ،وبلغ ثبلا االختبلار الكلي ( ،)0194و( ،)0191و( )0191على
الرتتةب.
 )2اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري:
كملا استخدام البلاحث الصورة السودانةة من اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري الذي قلام
اخلطةب واملتوكل ( )2001بتقنةنه على عةنة مكونة من ( )6111مفحوصلا ،تراوحت أعملارهم بني (-9
 )25علاملا ،بةنهم ( )3135ذكرا ،و( )3142أنثى ،وحقق االختبلار صدق املقلارانت الطرفةة مبستوى
داللة ( )01001كملا توفرت فةه تدرج صعوبة اجملموعلات مبستوايت داللة بني) ، (0.01-0.05أملا من
حةث ثبلات االختبلار فقد تراوح ابلتجزئة النصفةة بعد تعديل سبريملان وبراون بني ) (0,92-0,85وقد
تراوح االتسلاق الداخلي مبعلادلة كودر وريتشلاردسون ) (21ملا بني (.)0190-0111
إجراءات التطبيق

قلام البلاحث مبفرده بتطبةق املقةلاس على عةنة الدراسة فرداي ،وتراوح زمن التطبةق لكل مفحوص ملا
بني سلاعة كحد أدىن لى سلاعتني كحد أقصى.
نتائج الدراسة

نتةجة السؤال األول الذي نصه :ملا نسب الذكلاء لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل
الدراسي مبقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ()WISC-III؟.
لإلجلابة عن التسلاؤل األول قلام البلاحث بعد تطبةق املقةلاس على أفراد العةنة ابستخراج نسب
الذكلاء الكلةة ،مث قلام برصد درجلات املفحوصني كملا هي مبةنة يف جدول (:)1
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جدول()1
نسب الذكاء الكلي ألفراد العينة
رقم املفحوص

1

2

3

4

5

6

7

8

النوع

ذكر

ذكر

ذكر

انثي

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

الصف

4

5

6

6

6

6

6

6

نسبة الذكلاء
وكسلر

130

130

125

126

110

120

121

90

نسبة الذكلاء
ابملصفوفلات
(نقال عن 130124 133112 131144 131161 134156 143136 140116 132141
اخللةفة وعطلا
هللا )2006
رقم املفحوص

9

11

11

12

13

14

15

16

النوع

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

انثي

انثي

الصف

4

4

5

5

6

6

5

4

نسبة الذكلاء
وكسلر

92

90

90

90

123

122

120

119

نسبة الذكلاء
ابملصفوفلات
(نقال عن 131104 133112 132141 136 131144 133112 134101 132141
اخللةفة وعطلا
هللا )2006
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يالحظ من اجلدول ) (1أن طفلني فقط أحرزا نسبة ذكلاء كلةة ( )130درجة يف مقةلاس وكسلر،
وهي درجة القطع الشلائعة لتحديد املوهوبني يف اختبلارات الذكلاء الفردية ،أملا لذا أخذان نقطة قطعة فلاصلة
( )125أو ( ،)120ففي احللالة األوى يكون عدد الذين جتلاوزوهلا ( )5أطفلال ،ويف احللالة الثلانةة ()9
أطفلال ،مع وجود مخسة أطفلال كلانت نسبة ذكلائهم دون ( )100درجة.
نتةجة السؤال الثلاين الذي نصه هل توجد عالقة ارتبلاطةة بني درجلات األطفلال املوهوبني
منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )WISC-IIIودرجلاهتم يف
اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري؟.
لإلجلابة عن هذا السؤال قلام البلاحث إبجيلاد معلامل االرتبلاط (مبعلادلة سبريملان) بني نسب
ذكلاء األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة
واختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري وذلك ألن حجم العةنة أقل من ( ،)30ونتةجة هذا األجراء موضحة
يف جدول (:)2
جدول ()2
االرتباط بني درجات املوهوبني منخفضي التحصيل يف مقياس وكسلر واختبار املصفوفات املتتابعة
املؤشرات حجم

املتوسط

االحنراف

معامل

مستوي

املتغريات

العينة

احلسايب

املعياري

االرتباط

الداللة

نسب الذكلاء مبقةلاس وكسلر

16

112115

16126

نسب الذكلاء ابختبلار املصفوفلات
املتتلابعة املعةلاري

16

134155

3152

01311

01242

يستنتج من جدول ) (2عدم وجود عالقة ارتبلاطةة بني درجلات األطفلال املوهوبني يف مقةلاس
وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )16-6سنة وبني درجلاهتم يف اختبلار املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري.
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نتةجة السؤال الثلالث الذي نصه :ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية)
لنسب الذكلاءات الثالثة ،الكلي ،واألدائي ،واللفظي لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي
يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ()WISC-III؟.
لإلجلابة عن هذا السؤال قلام البلاحث ابستخراج املتوسطلات احلسلابةة واالحنرافلات املعةلارية لنسب
الذكلاء الكلي ،واللفظي ،واألدائي ونتةجة هذا األجراء موضحة يف جدول (:)3
جدول ()3
املؤشرات اإلحصائية للذكاءات الثالثة للموهوبني منخفضي التحصيل يف مقياس وكسلر
املؤشرات اإلحصائية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الذكلاء الكلي

112115

16126

الذكلاء اللفظي

123111

12111

الذكلاء األدائي

102152

11130

الذكاءات الثالث

يالحظ من جدول ( )3أن متوسط نسبة الذكلاء الكلي ألفراد العةنة اب ) (112,75وهي أقل من
النقلاط الفلاصلة احملددة للموهبة يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )16-6سنة ،بةنملا بلغ
متوسط نسبة الذكلاء اللفظي) ، (123,88وبلغ متوسط الذكلاء األدائي) ، (102,52ويالحظ هنلا أن
متوسط درجلات العةنة يف الذكلاء اللفظي أكرب من متوسط درجلاهتم يف الذكلاء األدائي ،وملزيد من املعلوملات
عن هذه الدرجلات قلام البلاحث ابالستعلانة ابجلدول ( )4الذي يوضح تصنةفلات الذكلاء ملقةلاس ذكلاء
األطفلال الطبعة الثلالثة،
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جدول ()4
تصنيفات الذكاء ملقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة
معامل الذكاء

التصنيف

 130فأكثر

متفوق جدا

129-120

متفوق

119-110

فوق الوسط

109-90

وسط

19-10

دون الوسط

19-10

حدودي

 69فأقل

معلاق عقلةلا

(نقل وترمجة عن( Wechsler, 1991

ومبقلارنة درجلات العةنة وفقلا هلذا التصنةف يف جدول ( )4يتضح أن متوسط درجلاهتم يف الذكلاء
الكلي يصنفهم ضمن فئة فوق الوسط ،بةنملا درجلاهتم يف الذكلاء اللفظي يصنفهم يف فئة متفوق ،ومتوسط
درجلاهتم يف الذكلاء األدائي يصنفهم يف فئة وسط.
نتةجة السؤال الرابع الذي نصه :ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية)
لالختبلارات الفرعةة اللفظةة لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء
األطفلال الطبعة الثلالثة ()WISC-III؟.
لإلجلابة عن هذا السؤال قلام البلاحث ابستخراج املتوسطلات احلسلابةة واالحنرافلات املعةلارية ونتلائج
هذا األجراء موضحة يف جدول ):(5
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جدول))5
املؤشرات اإلحصائية للموهوبني منخفضي التحصيل يف االختبارات الفرعية اللفظية
املؤشرات اإلحصائية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

املعلوملات

13142

2191

املتشلاهبلات

13141

3124

احلسلاب

11140

2110

املفردات

16151

3126

الفهم

12190

3130

املدي العددي

10155

2119

االختبارات اللفظية

يالحظ من جدول ( )5أن درجلات املوهوبني منخفضي التحصةل ترتفع بدرجة علالةة يف املفردات
(احنرافني معةلاريني فوق املتوسط) ،ودرجلاهتم فوق الوسط (احنراف معةلاري واحد) يف املعلوملات
واملتشلاهبلات ،ودرجلاهتم يف الوسط يف بقةة االختبلارات.
نتةجة السؤال اخللامس الذي نصه :ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية)
لالختبلارات الفرعةة األدائةة لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء
األطفلال الطبعة الثلالثة ()WISC-III؟.
لإلجلابة عن هذا السؤال قلام البلاحث ابستخراج املتوسطلات احلسلابةة واالحنرافلات املعةلارية ونتلائج
هذا األجراء موضحة يف جدول (:)6
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جدول ()6
املؤشرات اإلحصائية للموهوبني منخفضي التحصيل يف االختبارات الفرعية األدائية
املؤشرات اإلحصائية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

تكمةل الصور

10190

2155

الرتمةز

9109

3101

ترتةب الصور

9111

2114

رسوم املكعبلات

1121

2166

جتمةع األشةلاء

1112

2111

فحص الرموز

10140

3101

املتلاهة

9169

3145

االختبارات األدائية

يالحظ من جدول ( )6أن املوهوبني منخفضي التحصةل حتصلوا على الدرجلات املتوسطة يف كل
من اختبلاري تكمةل الصور ،وفحص الرموز ،بةنملا كلانت دون الوسط يف بقةة االختبلارات.
نتةجة السؤال السلادس الذي نصه :ملا املؤشرات اإلحصلائةة (املتوسطلات واالحنرافلات املعةلارية)
لألدلة األربعة لدى األطفلال املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال
الطبعة الثلالثة ()WISC-III؟.
لإلجلابة عن هذا السؤال قلاء البلاحث ابستخراج املتوسطلات احلسلابةة واالحنرافلات املعةلارية لألدلة
األربعة يف املقةلاس ونتلائج هذا األجراء موضحة يف جدول (:)1
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جدول ()7
األدلة األربعة للموهوبني منخفضي التحصيل يف مقياس وكسلر
املؤشرات اإلحصائية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

األدلة األربعة
االستةعلاب اللفظي

122150

14163

التنظةم اإلدراكي

91165

11114

التحرر من تشتت االنتبلاه

105119

11164

سرعة معلاجلة املعلوملات

91152

14111

يالحظ من جدول ( )1أن املوهوبني منخفضي التحصةل حتصلوا على درجلات علالةة يف دلةل
االستةعلاب اللفظي ،ودرجلات فوق الوسط يف التحرر من تشتت االنتبلاه ،وحصلوا على درجلات متوسطة
يف كل من التنظةم اإلدراكي ،وسرعة معلاجلة املعلوملات.
مناقشة النتائج

هدفت الدراسة احللالةة لى التعرف على أداء املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي يف مقةلاس
وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )WISC-IIIمن خالل اإلجلابة عن ستة أسئلة شلاملة هلدف
الدراسة وبعد تطبةق أداة الدراسة ولجراء التحلةل اإلحصلائي مت التوصل لى عدة نتلائج جنملهلا فةملا يلي:
مل حيصل غلالبةة األطفلال على درجة القطع املقررة للموهبة يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة
الثلالثة ( 16 – 6سنة) ()WISC-III؟ كملا تبني عدم وجود عالقة ارتبلاطةه بني درجلات األطفلال
املوهوبني يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )16-6سنة وبني درجلاهتم يف اختبلار
املصفوفلات املتتلابعة املعةلاري ،وكلانت متوسطلات الذكلاء الثالثة كملا يلي :الكلي ( ،)113و نسبة الذكلاء
اللفظي ( ،)124وبلغ الذكلاء األدائي ()102؛ أملا متوسطلات االختبلارات اللفظةة فقد كلانت كملا يلي:
املعلوملات ( ،)13142واملتشلاهبلات ( ،)13.4واحلسلاب ( ،)11.4و املفردات ( ،)16.5والفهم
( ،)12.9واملدي العددي ()10.5؛ بةنملا بلغت متوسطلات الذكلاء األدائي :تكمةل الصور (،)10.9
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والرتمةز ( ،)9.1وترتةب الصور ( ،)912ورسوم املكعبلات ( ،)112و جتمةع األشةلاء ( ،)111وفحص
الرموز ( )1014واملتلاهلات ( ،)9.1وبلغت متوسطلات األدلة األربعة ،االستةعلاب اللفظي (،)122.5
التنظةم اإلدراكي ( ،)91.1التحرر من تشتت االنتبلاه ( ،)105.1سرعة معلاجلة املعلوملات (.)99
يالحظ أن الدراسة احللالةة قد كشفت عن منلاذج خمتلفة ألداء األطفلال املوهوبني منخفضي
التحصةل الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )WISC-IIIعن الدراسلات السلابقة،
ويفسر هذا االختالف بوجود فروق بني األداء يف مقةلاس وكسلر واألداء يف بطلارية الكشف املتعدد لذ ان
كال منهملا قد يتطلب عملةلات عقلةة نوعةة متبلاينة ،كملا جيب أن يف احلسبلان أن حتديد عةنة املوهوبني يف
دراسة اخللةفة وعطلا هللا ( )2006قد اقتصر على طريقة االختالف البسةط ،ورمبلا تسمح هذه الطريقة
بدخول غري املوهوبني ضمن املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي حةنملا يستخدم اختبلار الذكلاء اجلمعي
لقةلاس القدرة العقلةة يف بطلارية الكشف عن املوهوبني.
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التوصيات

تثري نتلائج الدراسة احللالةة عدة تسلاؤالت من بةنهلا ملا مدى الدقة اليت يتمةز هبلا اختبلار الذكلاء
اجلمعي يف حتديد املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي؟ ،ومدق تطلابق الكشف ابختبلار الذكلاء اجلمعي
مع الكشف ابختبلار الذكلاء الفردي؟ ،لذا توصي الدراسة احللالةة وفقلا هلذه النتلائج اليت توصلت للةهلا إبجراء
مزيدا من الدراسلات املقلارنة بني تشخةص املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي ابختبلار الذكلاء اجلمعي
واختبلار الذكلاء الفردي ،واملقلارنة بني طرق حتديد املوهوبني منخفضي التحصةل الدراسي (طريقة القسمة
املطلقة ،وطريقة االحندار) عند استخدام مقةلاس الذكلاء الفردي ومقةلاس الذكلاء اجلمعي لتشخةص املوهوبني
منخفضي التحصةل الدراسي ،وذلك لالستفلادة من نتلائج هذه الدراسلات يف عملةلات التشخةص
مستقبال ،كملا توصي الدراسة ابملزيد من الدراسلات للتوصل للربوفةل العقلي للموهوبني منخفضي التحصةل
الدراسي يف مقةلاس وكسلر لذكلاء األطفلال الطبعة الثلالثة ( )16-6سنة يف البةئة احمللةة.
قائمة املراجع
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