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  أداء األطفال الموهوبين المكتشفين وفق مدخل المحكات المتعددة 

  )WISC – III(في مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة 

  

  *صالح الدين فرح عطااهللا 

  

  لخصم
ددة، هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أداء مجموعة من األطفال الموهوبين الذين تم كشفهم وفق مدخل المحكات المتع

اناث، %) 67.6(ذكور، و%) 32.4(موهوباً، ) 37(في مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة، بلغ حجم العينة 
من األطفال الذين يحققون شرط الموهبة %) 56.7(سنوات، كشفت نتائج الدراسة عن نسبة ) 10.6(بمتوسط عمري قدره 

، واألدائي )118.8(، واللفظي )126.1(متوسط نسبة الذكاء الكلي  العقلية المقرر وفق مقاييس الذكاء الفردية، وبلغ
؛ ووجدت الدراسة فروقاً بين الذكور واالناث في كل من الذكاء اللفظي والحساب لصالح الذكور، كما كشفت عن )120.4(

ن جهة، ومقياس وكسلر عالقات ارتباطية بين األداء في مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة، والموهبة العقلية م
  .لذكاء األطفال الطبعة الثالثة واختبار المصفوفات المتدرجة المعياري من جهة أخرى

الموهوبين، الكشف عن الموهوبين وفق مدخل المحكات المتعددة، مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة  :الكلمات الدالة
  .الثالثة

  

  مقدمةال
  

ختبارات الذكاء رغم النقد العنيف الذي تعرضت له ا
الفردية في الكشف عن األطفال الموهوبين منذ بداية 

التي ) Witty, 1951(خمسينيات القرن الماضي، بدايةً منذ آراء 
أعلن فيها معارضته للتعريفات المحدودة للموهبة، والتي تقوم 

 أكثرعلى استخدام الذكاء فقط، ودعا فيها إلى استخدام مفاهيم 
الذي صرح بأن ) Guilford, 19977(راء شموالً؛ وامتداداً آل

االعتماد على اختبارات الذكاء وحدها في الكشف عن 
من الموهوبين؛ %) 70(الموهوبين يؤدي إلى أن نفقد حوالي 

ورغم تبلور اتجاه عريض رافض ألساليب الكشف المعتمدة 
على اختبارات الذكاء فقط والدعوة ألساليب وأدوات 

 ,Ackerman, 1993; Bethge, 1982; Gilman and Frank)جديدة

2005; Johnsen, 1997; Joyce and Wolking, 1988; 

kanevsky,1993; kanevsky and Rapagna, 1990; Lidz, 1991; 

MacRae and Lupart, 1991; Swanson and Gansle, 1994; 

Stoeger, 2006)،  فان هذا االتجاه المعتمد على اختبارات

باالتجاه (الذكاء الفردية والمعروف بين الباحثين في الموهبة 
ويجد الكثير من المناصرين ال يزال سائداً ) التقليدي

 ,Flanagan, 2005; Kaufman and Lichtenberger)المعاصرين 

2000; Lovecky and Kearney,2005; Prifitera, Weiss, and 

Saklofske, 1998, Tannenbaum, 1993; Silverman, 2005; ،
؛ العكري، 2002؛ الخليفة والمطوع، 2005جروان، 

، كما يجد قبوالً وسط الممارسين الفعليين، اذ أشار )2002
)Collangelo and Davis, 2003 ( إلى أن)من مدارس %) 90

ذكاء الفردية في المقاطعات األمريكية تستخدم اختبارات ال
درجة ) 130(الكشف عن الموهوبين وتشترط الحصول على 

التحليلية ) Bishay, 1981(وفي دراسة  كحد فاصل للموهبة،
من اداريي %) 65(التي أجريت بوالية ميتشجان اتضح أن 

ومعلمي المدارس يفضلون استخدام اختبارات الذكاء الفردية 
  . للكشف عن الموهوبين
م من أن كالً من الفريقين يقدم الكثير من كذلك على الرغ

االدلة والمؤشرات على أفضلية أسلوبه، فانه في اعتقاد 
الكثيرين أن األمر لم يحسم بعد ألي من الفريقين، وقد أكد 

قائلين أن ) Feldhusen, Hoover, and Sayler, 1990(على ذلك 
الطريقة المثالية في الكشف عن الموهوبين لم تتطور بعد، 

أن تقييم الموهوبين لم يكن أكثر ) Boolootian, 2005(يرى و
اضطراباً وتشويشاً مما هو عليه اليوم، ومن هنا تتبين الحاجة 
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إلى المزيد من البحث في هذا المجال، والى الكثير من 
وتأتي . الدراسات المقارنة ألدوات الكشف عن الموهوبين
االطفال  الدراسة الحالية اسهاماً في مجال مقارنة أداء

ذكاء، ابداع، تحصيل (الموهوبين في المحكات المتعددة 
، وأدائهم في مقياس وكسلر لذكاء )دراسي، سمات سلوكية
  ).WISC – III(األطفال الطبعة الثالثة 

  
  مشكلة الدراسة 

بإجراء دراسة للكشف عن ) قيد النشر(قام عطا اهللا 
عتمد األطفال الموهوبين وفق مدخل المحكات المتعددة، وا

فيها على تطبيق أدوات متنوعة للكشف عن الموهبة العقلية، 
اختبار المصفوفات المتدرجة (وتمثلت هذه األدوات في 

المعياري، واختبار الدوائر للتفكير االبداعي، وقائمة تقديرات 
المعلم لصفات الموهوبين، واختبارات التحصيل الدراسي، 

بيانات بطريقة ، وتمت معالجة هذه ال)واختبار الرياضيات
، وأسفرت )الدرجات التائية(العالمات المعيارية المركبة 

موهوباً وموهوبة حققوا شرط الموهبة ) 77(النتائج عن 
درجة تائية ) 300(المحدد في الدراسة وهو الحصول على 

من الذكور، ) 31(فأكثر في األدوات الخمس مجتمعة؛ بينهم 
في %) 10-%6( ةبحدود ثق%) 8(من اإلناث، بنسبة ) 46(و

، وتاتي الدراسة الحالية للتعرف على أداء مجتمع الدراسة
األطفال الموهوبين المكتشفين في تلك الدراسة في مقياس 

، اذ تسعى )WISC – III(وكسلرلذكاء األطفال الطبعة الثالثة 
الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى انطباق شروط الموهبة 

) التقليدي(جاه السيكومتري الكمي العقلية المقررة وفقاً لالت
على هؤالء األطفال، وبالتحديد تحاول هذه الدراسة اإلجابة 

  :عن األسئلة التالية
ما توزيع نسب الذكاء الكلية لألطفال الموهوبين  .1

المكتشفين وفق مدخل المحكات المتعددة، في مقياس وكسلر 
 لذكاء األطفال الطبعة الثالثة؟

الموهوبين المكتشفين  ما متوسط درجات األطفال .2
الذكاءات الثالثة : وفق مدخل المحكات المتعددة في كل من

والمؤشرات األربعة، واالختبارات الفرعية اللفظية، 
 واالختبارات الفرعية األدائية ؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور  .3
الذكاءات الثالثة، والمؤشرات االربعة، : واالناث في كل من

 ييس اللفظية، والمقاييس األدائية؟والمقا
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  .4

الذكاءات الثالثة، والمؤشرات االربعة، : درجات كل من
واالختبارات اللفظية، واالختبارات األدائية كُل على حدة؛ 

 ودرجات الموهبة العقلية لدى األطفال الموهوبين؟ 
داللة احصائية بين  هل توجد عالقة ارتباطية ذات .5

الذكاءات الثالثة، والمؤشرات األربعة، : درجات كل من
واالختبارات اللفظية، واالختبارات األدائية كُل على حدة؛ 
ودرجات اختبار المصفوفات المتدرجة المعياري لدى األطفال 

 الموهوبين؟ 
 

  أهمية الدراسة
رغم تعدد الدراسات في مجال الكشف عن الموهوبين إال 

  :هذه الدراسة تلقى أهمية خاصة وذلك لآلتي أن
محاولتها مقارنة أداء األطفال الموهوبين في  .1

أسلوبين مختلفين من أساليب الكشف عن األطفال الموهوبين، 
مما يؤدي لمعرفة أوجه الشبه واالختالف بين األسلوبين، 
وهي بذلك تعد من الدراسات النادرة في هذا المجال، اذ ان 

ات في هذا المجال تقارن بين أداتين من أدوات غالبية الدراس
مدخلين (الكشف، وليس بين نظامين من نظم الكشف 

 ).مختلفين
توضح هذه الدراسة جوانب متعددة من األداء العقلي  .2

 .المعرفي لدى األطفال الموهوبين، والفروقات النوعية بينهم
كما تتبين أهمية الدراسة في ندرة الدراسات العربية،  .3
انية التي استخدمت مقياس وكسلر لذكاء االطفال والسود

، ولعل ذلك يشجع على استخدامه )WISC – III(الطبعة الثالثة 
في عمليات الكشف عن الموهوبين لدى الباحثين والممارسين، 
ويشجع على تقنينه وتكييفه في الدول العربية التي لم تقننه 

 .حتى اآلن
جال تضيف هذه الدراسة بعداً نوعياً في الم .4

في الكشف ) WISC – III(الموضوعي للدراسات المستخدمة ل 
عن الموهوبين، كما تضيف بعداً بشرياً ومكانياً جديداً، مما 

 . يثري أدبيات المجال
  

  االطار النظري 
نشرت الطبعة الثالثة من مقياس وكسلر لذكاء األطفال 

، وهى المراجعة قبل األخيرة )م1991(سنة في عام ) 6-16(
من ) WISC – IV(أذ صدرت النسخة الرابعة  -اس للمقي

وتمتد جذورها لطبعة  -م2003المقياس في أغسطس عام 
والتي نشرت في عام  ،)Wechsler Bellevue(وكسلر بلفيو 

عام ) WISC(، ومقياس وكسلر لذكاء األطفال )1946(
 – WISC(، ومقياس وكسلر لذكاء األطفال المعدل )م1949(

R ( في عام)م1974 ()Sattler, 2001(.   
 )WISC- R(مقياس وكسلر لذكاء األطفال المعدل  ترجمو
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لغة مختلفة ) 13(إلى ) مقياس وكسلر لذكاء األطفال المعدل(
) 11(توجد  ، وحالياً)م1974(وذلك منذ صدوره في عام 

ترجمة اكتملت أو في طريقها لالنتهاء لمقياس وكسلر الطبعة 
ين عدة لغات مثل اليابانية وهي تمتد ب ،)III -WISC(الثالثة 

 Prifitera, Weiss, and(والفرنسية  ،واليونانية ،والصينية

Saklofske, 1998( ما عربياً، وفي حدود علم الباحث، فقد أ؛
- III(ولى المحاوالت لترجمة وتكييف الطبعة الثالثة أكانت 
WISC(  في مملكة البحرين) ،2002الخليفة والمطوع( ،

الخليفة، (، )2005الحسين، (في السودان والمحاولة الثانية 
، كما تم إجراء دراسات )وطه، والحسين، قيد النشر

سيكومترية عليه في إحدى المدارس الخاصة في األردن 
  ).2005الخليفة، (

 -III(تم تقنين الطبعة الثالثة من وكسلر لذكاء األطفال 
WISC(  في أمريكا على عينة من)مفحوصاً تم ) 2200

النوع، والساللة، والمنطقة وبناء على العمر، اختيارهم 
وذلك بناء على التعداد  ،الجغرافية، ومستوى تعليم الوالدين

السكاني الشامل للواليات المتحدة األمريكية الذي تم في عام 
، وتم التحقق من دقة معايير المقياس واختبارها عدة )م1988(

 ;Braden, 1995(مرات بواسطة المراجعين للمقياس مثل 

Kaufman, 1993; Sandoval, 1995( ؛ ويتكون االختبار في
: لفظية هي) 6(اختباراً فرعياً منها ) 13(صورته الجديدة من 

المدى العددي، والحساب، والفهم، والمفردات، والمعلومات، (
تكميل الصور، ( :دائية هيأاختبارات ) 7(، و)المتشابهاتو
تجميع ومتاهات، الورسوم المكعبات، وترتيب الصور، و

) 3(وتستخرج منها ). فحص الرموزوالترميز، واألشياء، 
دائي، والكلي، كما تستخرج األواللفظي،  :هينسب للذكاء 

التنظيم اإلدراكي، واالستيعاب اللفظي، : مؤشرات هي) 4(
  .سرعة معالجة المعلوماتوالتحرر من تشتت االنتباه، و

ي مجال الكشف ولقد كان الختبارات وكسلر تاريخ حافل ف
) 16 - 6(عن الموهوبين وخاصة النسخ المعدة لألطفال من 

للكشف عن الموهوبين في ) WISC – R(سنة، فقد استخدم 
، وفي )Milgram, 1980(العديد من الدول مثل اسرائيل 

وفي الكويت ) Lowenstein, 1981(السودان وبريطانيا 
لنافع، ا(، وفي المملكة العربية السعودية )1992مرسي، (

؛ النافع، والقاطعي، والضبيبان، 1991والقاطعي، والسليم، 
الروسان، (، وفي األردن )2000والحازمي، والسليم، 

، أضف إلى ذلك أن هناك العديد من الدراسات )1996
، مثل دراسة )WISC – R(الرصينة التي استخدمت 

)(Lowenstein, 1981  التي كانت دراسة عبر ثقافية لألطفال
 Karnes and(وبين في السودان وبريطانيا، ودراسة الموه

Brown, 1980 ( التي هدفت للتعرف على البناء العاملي لمقياس
وكسلر لذكاء األطفال المعدل على عينة من الموهوبين، 

التي أجريت بغرض التعرف ) Saccuzzo et al, 1992(ودراسة 
على الدرجات المتحصلة في الذكاء اللفظي مقابل درجات 

لذكاء األدائي لألطفال الموهوبين بين عدة مجموعات اثنية ا
األفارقة األمريكيين، والقوقازيين، والفلبينيين، : من
التي ) Patchett and Stansfield, 1992(سبانيين، ودراسة واأل

 الفرعية لمقياس وكسلر سهدفت لتحليل تشتت درجات المقايي
ين في درجات لذكاء األطفال المعدل، بين األطفال الموهوب

التي هدفت ) Brown and Yakimowski, 1993(الذكاء، ودراسة 
لمقارنة درجات الذكاء لدى التالميذ المصنفين كموهوبين، 
واألطفال الحائزين على درجات ذكاء عالية وغير مصنفين 

التي ) Lawrannce and Anderson, 1977(كموهوبين، ودراسة 
تقدير السمات السلوكية هدفت إلى حساب معامل ارتباط قائمة 

بمقياس وكسلر لذكاء األطفال ) SRBCSS(للتالميذ الموهوبين 
لتحديد مدى فاعلية القائمة كأداة للكشف ) WISC-R(المعدل 

) Ortiz and Volloff, 1987(عن التالميذ الموهوبين، ودراسة 
التي هدفت للكشف عن الطلبة الموهوبين الذين يمكن 

 )Phelps, 1989(ذ األسبان، ودراسة تسريعهم من بين التالمي
التي هدفت إلى مقارنة درجات التالميذ الموهوبين عقلياً في 
مقياس وكسلر لذكاء األطفال المعدل والطبعة الرابعة من 

  . بينيه -مقياس ستانفورد
) WISC – R(صبحت الطبعة الثالثة منذ نشرها كسابقتها أو

العقلية لألطفال  مستخدمة استخداماً واسعاً لتشخيص الوظائف
)Kaufman and Lichtenberger, 2000; Prifitera, Weiss, and 

Saklofske, 1998( وقد بين الكثير من الباحثين في مجال ،
الموهبة العقلية جوانب استخدامها في عملية تشخيص الموهبة 
العقلية، كما أنهم نصحوا باستخدامها وبينوا أهمية ذلك مثل 
(Fishken et al, 1993; Kaufman, 1992; Prifitera, Weiss, and 

Saklofske, 1998; Sevier et al, 1994.(  
بتقييم استخدام مقياس وكسلر لذكاء ) Kaufman, 1992(قام 

وتوصل كوفمان من ، )WISC – III(األطفال الطبعه الثالثة 
تقييمه إلى أن الطبعة الثالثة من المقياس ممتازة فنيا، ولها 

عزز من قيمتها في الكشف عن األطفال مميزات عديدة ت
الموهوبين، فالعينة التقنينية التى مثلت مجتمع الدراسة بدقة 
أيضاً لها ميزة أخري للصدق، كما بين أنه يوجد تحيز للبنود 
في األعمار األعلى، وأن المقياس يركز على السرعة التى قد 
تحد من أداء الموهوبين، كما اوضح عدم استقرار درجات 

ن بعض الموهوبين التأمليين أالفرعية، كما ذكر  ختباراتاال
قل من مقياس وكسلر لذكاء األطفال أيحرزون فيه درجات 
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يرى أن  هفإن، وعلى الرغم من كل ذلك )(WISC-Rالمعدل 
  .المقياس يقدم إسهاماً فعاالً للكشف عن الموهوبين

  
  الدراسات السابقة

عن أجريت عدة دراسات عالمية في مجال الكشف 
، كما أجريت القليل من )WISC – III(الموهوبين باستخدام 

الدراسات العربية في هذا المجال، ويمكن تصنيف الدراسات 
مع الموهوبين في خمسة ) WISC – III(التي استخدمت 

مقارنة األداء فيه بأدوات أخرى ودائماً : جوانب دراسية هي
سة التشتت مايكون هو المحك لمعرفة قوة األداة األخرى، درا

الداخلي الختباراته الفرعية وتوزيع درجات الذكاء الكلي، 
واللفظي، واألدائي؛ دراسة طبيعة بنائه العاملي، تقصي كفاءة 
نسخ مختصرة منه، التعرف على درجات الموهوبين فيه وفي 

االختبارات الفرعية، المؤشرات األربعة، (أجزائه الداخلية 
  :ا يلي عرض لهذه الدراسات، وفيم)الذكاء اللفظي واألدائي

دراسة ) Sweetland, Reina, and Tatti, 2006(أجرى 
لمقارنة وتحليل تشتت درجات الذكاء اللفظي والعملي لدى 
األطفال الموهوبين للتحقق من االفتراض القائل بأن 
الموهوبين يحرزون درجات أعلى في الذكاء اللفظي مقابل 
الذكاء األدائي، تم إجراء الدراسة على عينة مكونة من 

و أكثر درجة أ) 130(طفالً موهوباً من الذين أحرزوا ) 161(
كشفت النتائج عن . في نسبة الذكاء الكلي، واللفظي، واألدائي

تحقق فرض الدراسة، حيث أثبت التحليل االحصائي للدرجات 
أن الموهوبين يحرزون درجات أعلى في الذكاء اللفظي 

  . مقارنةً باألدائي
فقد هدفت إلى تقصي  Norman Prater, 2004)(أما دراسة 

ة المعدلة حديثاً لقياس الذكاء المتعدد طبيعة العالقة بين النسخ
 WJ III COG)( Woodcock-Johnson III tests ofاألبعاد

cognitive abilities والنسخة المختصرة من ،)WISC – III (
لدى األطفال الموهوبين، وتم تطبيق أدوات الدراسة على 

تلميذاً من الذين تم ترشيحهم لبرنامج ) 75(عينة من 
درسة ابتدائية صغيرة في منطقة حضرية، الموهوبين في م

) 11(شهر، إلى ) 2(سنوات و) 9(وتراوحت أعمارهم بين 
كشفت الدراسة عن ارتباط النسخة . شهر) 1(سنة و

، كما )(WJ III COGبمقياس) WISC – III(المختصرة من 
من التباين في %) 35(إلى %) 33(فسرت نسبة الذكاء الكلي 

  .األداء على االختبار
) Watkins, Greenawalt, and Marcel, 2002(ت دراسة وهدف

لدى ) WISC – III(لمعرفة طبيعة البناء العاملي لمقياس 
األطفال الموهوبين، تم تطبيق االختبار على عينة مكونة من 

تالميذ موهوبين، أشارت نتائج التحليل العاملي إلى أن ) 505(
التركيز على السرعة في بعض االختبارات الفرعية غير 

درجة  صادق في تشخيص الموهوبين، كما أقترحت الدراسة
مركبة بديلة هي مؤشر القدرة العقلية العامة موضحة أنها 

والجدير . ربما تكون أفضل في تلخيص قدرات الموهوبين
 WISC(بالذكر في هذا السياق أن الطبعة الرابعة من المقياس 

– IV (تستخدم مؤشر القدرة العقلية العامة .  
تم فحص مدى ) Simpson et al, 2002(وفي دراسة 

 – WISC(ف في نسب الذكاء المتحصلة في مقياسي االختال

III(و ،) (الطبعة الرابعة ) بينيه –استانفوردSB-IV( تم ،
طفالً، منهم ) 40(تطبيق المقياسين على عينة مكونة من 

كشفت النتائج أن . غير موهوبين) 20(موهوباً، و) 20(
أكثر داللة ) SB-IV(الدرجات المعيارية المركبة في مقياس 

للمجموعتين، ولكن ) WISC – III(بة الذكاء الكلي في من نس
وجد أنه بالنسبة لعينة الموهوبين فإن هذا االختالف يكون داالً 

وجود أثر للتعلم، إلى أوالً، مما يشير ) SB-IV(عند تطبيق 
يؤثر في نسبة ) SB-IV(وعندما يطبق المقياسان معاً وجد أن 

االدنى، بينما يؤثر لالتجاه ) WISC – III(الذكاء الكلي في 
)WISC – III ( في الدرجة المعيارية المركبة ل)SB-IV (

  . لالتجاه األعلى
دراسة لتقصي دقة ستة من ) Reiter, 2002(وأجرى 

االختبارات المختصرة من مقياس وكسلر لذكاء األطفال 
في تقدير درجة الذكاء الكلية ) WISC – III(الطبعة الثالثة 

دائية في كندا، وتم إجراء الدراسة على ألطفال المرحلة االبت
موهوباً، وتمت االستعانة في تحليل بياناتها ) 192(عينة من 

كشفت . مفحوصاً) 1058(بعينة التقنين الكندية البالغ حجمها 
نتائج الدراسة أن االختبارات الستة المختصرة تميز بين 
الموهوبين وغير الموهوبين بدرجة عالية من الدقة، ولم يكن 
هناك تأثير للنوع أو العمر الزمني في دقة االختبارات 

وتم . المختصرة في التمييز بين الموهوبين وغير الموهوبين
تحليل البيانات الكلية بطريقتي االنحدار الخطي، واالنحدار 
المتعدد، وأثبتت الطريقتان فاعلية االختبارات المختصرة في 

بين الموهوبين التنبؤ بالدرجة الكلية للذكاء، حيث ميزت 
، )0.921(، وبلغ ثباتها %)97.7(بنسبة من الدقة بلغت 

، كما )0.967(، وارتبطت مع الذكاء الكلي )0.906(وصدقها 
المعلومات، (وهي اختبارات  Dumont- faroكان لما يسمى ب 

فاعلية ) الفهم، تكميل الصور، الترميز، رسوم المكعبات
ما أثبتت االختبارات ك. مماثلة لالختبارات الستة المختصرة

المختصرة أهميتها في تقليل الزمن المعتاد لتطبيق المقياس 
 Dumont- faroبمقدار النصف، كما أوصت الدراسة باستخدام 



 صالح الدين فرح عطا اهللا                          ...                                               أداء األطفال الموهوبين المكتشفين

- 310 -  

كبديل لتطبيق البطارية الكاملة لالختبار، وذلك عند التقييم في 
عمليات مسح األطفال الموهوبين بين تالميذ المدارس 

الدراسة اختصاصي علم النفس  االبتدائية، كما أوصت
 .المدرسي بالتطبيق العملي للبطارية المختصرة

فقد هدفت للكشف عن ) 2002(أما دراسة العكري 
بتدائية بمملكة البحرين من التالميذ الموهوبين في المرحلة اإل

وكان جميع افراد العينة من  ،بين التالميذ المتفوقين دراسياً
 – 9(تراوحت أعمارهم بين  مفحوصاً،) 30(الذكور وعددهم 

واستخدمت الباحثة في الدراسة مقياس وكسلر . سنة) 12
، كشفت )النسخة البحرينية(الطبعة الثالثة  –لذكاء األطفال 
واالدائي،  ،ن متوسط نسبة الذكاء اللفظيأ عننتائج الدراسة 

%) 27(ونال . على التوالي) 99(، )84(، )111(والكلي كان 
، )دون الوسط) (90(سب ذكاء تقل عن من عينة الدراسة ن

، )الوسط) (110 – 90(هم بين ئتراوحت نسب ذكا%) 53(و
) 130 – 120(بين %) 10(بينما تراوحت نسبة ذكاء 

  ).ذكي(
من التالميذ  )%13(وكشفت نتائج الدراسة عن أن 

موهوبون بدرجة مقبولة وفقا لتصنيف مقياس وكسلر للذكاء، 
، )130 – 115(تتراوح بين وهم الذين نالوا نسب ذكاء 

وربما تشير هذه النتائج إلى تدخل عوامل أخرى غير الذكاء 
في اختيار التالميذ المتفوقين دراسياً في المدرسة تتمثل في 

كما . الخلفية األسرية أو التواصل اللفظي، والتحيز الشخصي،
حصائية بين نسب إكشفت الدراسة عن فروق ذات داللة 

وكانت نسبة ) 0.01(دائي عند مستوى واأل ،الذكاء اللفظي
الذكاء اللفظي أعلى من األدائي، ولكن لم تكشف الدراسة عن 
وجود معامل ارتباط دال بين نسبة الذكاء وفقاً لمقياس وكسلر 

متحانات ونسب درجات التالميذ المتفوقين دراسياً في اإل
النهائية المدرسية، بينما كشفت عن وجود عالقة إرتباطية دالة 

  .ونسب مقياس المصفوفات المتتابعة ،بين نسب مقياس وكسلر
ربعة وعموماً كان هناك تشتت في درجات العوامل األ

لمقياس وكسلر حيث كانت درجات مؤشر االستيعاب اللفظي 
، )104(نتباه ، والتحرر من تشتت اإل)112(هي األعلى 

، بينما كانت درجات التنظيم )103(والسرعة اإلدراكية 
وكان نمط تشتت االختبارات ). 91(ي وهي األقل اإلدراك

 ،المفردات: اللفظية من األسهل إلى األصعب كاآلتي
 ،والحساب ،والمدى العددى ،والفهم ،والمعلومات

فحص  :دائيةوالمتشابهات، بينما كان بالنسبة لالختبارات األ
 ،وترتيب الصور ،وتكميل الصور ،الرموز والمتاهات
وأوصت . والترميز ،م المكعباتورسو ،وتجميع األشياء

الدراسة بعدم االقتصارفي الكشف على السجالت المدرسية 

للتالميذ فحسب وإنما مراعاة نسبة الذكاء في الكشف عن 
  . كذلك األطفال الموهوبين في مملكة البحرين

لمعرفة كفاءة بعض ) (Volker, 2001وهدفت دراسة 
تعرف على في ال) WISC – III(االختبارات الفرعية من 

) 447(الموهوبين بدرجة عالية واجريت الدراسة على 
مفحوصاً، وأجري تحليل االنحدار لتحليل بيانات الدراسة، 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك أربعة اختبارات فرعية 
لها أفضل كفاءة لفرز الحاصلين على درجات الذكاء العالية، 

لمكعبات، وهي، تكميل الصور، والمتشابهات، ورسوم ا
  . والفهم

كان من ضمن ) 2002(وفي دراسة الخليفة والمطوع 
 ،سئلة دراستهما التقنينية التعرف على األطفال الموهوبينأ

طفالً موهوباً في عينة التقنين ) 28(ن هناك أوكشفت الدراسة 
البحرينية، وكانت أعلى درجة ذكاء مسجلة في البحرين هي 

وبلغ متوسط درجات الذكاء ، )147(، والدرجة الثانيه )155(
، ومتوسط )136(الكلى لألطفال الموهوبين من الذكور 

نال الذكور درجات ). 133(درجات الذكاء الكلى لإلناث 
، بينما نالت )128(، والعملي )136(أعلى في الذكاء اللفظى

، مقارنة )135(اإلناث درجات أعلى في الذكاء اللفظى 
في درجات االختبارات وكان أعلى متوسط ). 121(بالعملى 

بينما كان أدنى ) 18(اللفظية للموهوبين هو اختبار المفردات 
وكان أعلى متوسط ). 11(متوسط في إختبار المدى العددى 

، )15(في درجات االختبارات العملية اختبار تكميل الصور 
دنى متوسط في درجات االختبارات العملية هو أبينما كان 

  ).8(اختبار الترميز 
درجة بلغ المتوسط الكلى ) 120(د اتخإذ نقطة قطع وعن
بانحراف ) 128(في درجات الذكاء اللفظي ) 38= ن (للعينة 
بانحراف ) 124.6(، ودرجات الذكاء العملى )12.2(قدره 

بانحراف ) 128.7(، ودرجات الذكاء الكلى )14.1(معياري 
، )126.9(، ودليل االستيعاب اللفظي )10.5(معياري 
، )125.8(، والتنظيم اإلدراكى )12.7(عياري بانحراف م

) 123(نتباه ، والتحرر من تشتت اإل)12(بانحراف معياري 
، وسرعة معالجة المعلومات )13.2(بانحراف معياري 

  ).17.9(بانحراف معياري ) 110.2(
دراسة بهدف فحص أداء ) Mullins, 1999(وأجرى 

مقياس  االطفال المرشحين للقبول ضمن برامج التسكين في
)WISC – III( ومقياس ،)Binet IV(أن  عن ، وكشفت الدراسة

ترتبط بدرجة عالية مع ) WISC – III(الدرجة الكلية لمقياس 
وكذلك درجات االختبارات الفرعية ماعدا الحساب . التسكين

والترميز، وارتبط االستيعاب اللفظي والتنظيم االدراكي 
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ل من مؤشر االستيعاب بالتسكين ارتباطاً داالً، كما ارتبط ك
اللفظي، ومؤشر التنظيم االدراكي بالتسكين، كما أشارت نتائج 

  .التحليل التمييزي إلى أنهما منبئان جيدان بالتسكين
فقد هدفت لفحص الصدق ) Griffiths, 1997(أما دراسة 

 DISCOVER) (Discovering Intellectual(المقارن لنموذج 

Skills and Capabilities while providing Opportunities for 

Varied Ethnic Responces(  الذي يستخدم لتقييم الموهبة وسط
األقليات العرقية وهو يعتمد على النظرية المعاصرة للقدرة 

المستخدمة ) التقليدية(االنسانية، مقارنةً مع األدوات المعتادة 
للكشف عن الموهوبين، وذلك وسط عينة من االقليات 

 ،WPPSI-R)(، و)DISCOVER(تم تطبيق قائمة تقدير العرقية، 
) 34(ومصفوفات ريفن الملونة على  WISC - III((و

مفحوصاً، أشارت نتائج الدراسة أنه ال وجه للمقارنة بين 
ومصفوفات  WISC - III((و ،WPPSI-R)(األدوات الثالث 

في الكشف عن األطفال ) DISCOVER(ريفن الملونة، وبين 
ين األقليات العرقية، حيث وجد أن الموهوبين من ب

)DISCOVER ( يعتبر مؤشراً أفضل للتعرف على التفكير
المعقد، والقدرة على حل المشكالت، والقدرة على تحديد 

للكشف ) DISCOVER(المشكالت، ووصت الدراسة باستخدام 
  . عن الموهوبين وسط األقليات العرقية

استقرار  لمعرفة مدى) Barter, 1997(وقد هدفت دراسة 
درجات الذكاء لألطفال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة 

) 6(الثانوية، وكانت أعمار المشاركين في الدراسة من 
سنة، وتمت مقارنة درجات الذكاء في ) 17(سنوات إلى 

)WISC – R (و)WISC – III (و(WAIS-R)،  وذلك من خالل
ئج إجراء دراسة طولية وأخرى مستعرضة، وقد كشفت نتا

الدراسة أن األطفال الموهوبين يظهرون تغيراً كبيراً في 
  . درجاتهم

دراسة بهدف الكشف عن  Terminie, 1997)(كما أجرى 
األطفال ذوي الذكاء العالي من خالل االختبارات الفرعية 

، وأجريت الدراسة على عينة من )WISC – III(لمقياس 
) رصف(سنوات و) 6(طفل تراوحت أعمارهم بين ) 400(

شهراً، وأجري تحليل االنحدار ) 11(سنة و) 11(شهر، إلى 
لمعالجة بيانات الدراسة، وكانت االختبارات الفرعية المناسبة 

سنوات إلى ) 6(بالنسبة لألطفال الذكورمن عمر : للكشف هي
، المعلومات والترميز؛ وبالنسبة اًشهر) 11(سنوات و) 8(

شهراً، ) 11(نة وس) 11(سنوات إلى ) 9(لألطفال الذكور من 
) 6(تكميل الصور والفهم؛ أما بالنسبة لألناث من عمر 

شهراً، تكميل الصور، ) 11(سنوات و) 8(سنوات إلى 
) 11(سنة و) 11(سنوات إلى ) 9(والمفردات؛ واألناث من 

كما أشارت النتائج إلى أن . شهراً، تكميل الصور والمفردات
يم الموهوبين، وبالرغم أياً من االختبارات الفرعية اليصلح لتقي

من ذلك فان أثنين منها يمكن استخدامهما في الفرز األولي 
للموهوبين، كما أوصت الدراسة باستخدام االختبارين 
الفرعيين في عملية الفرز األولي، وفي حالة محدودية الزمن 

  . المتاح لتطبيق المقياس الكلي
دراسة لمعرفة الصدق ) Seagle and Rust, 1996(وأجرى 

وذلك  (K-BIT)التالزمي الختبار كوفمان المختصر للذكاء 
كمحك، كما هدفت لمعرفة مدى كفاءة ) WISC – III(باتخاذ 

(K-BIT)  كأداة فرز أولي في عمليات التشخيص السيكومتري
تلميذاً من ) 94(تم تطبيق األداتين على عينة من . المختلفة

كشفت النتائج أن . ي وتربوي لهمالمحولين إلجراء تقويم نفس
ونسبة  (K-BIT)معامل االرتباط بين نسبة الذكاء المركب في 

للعينة الكلية، ) 0.771(يبلغ ) WISC – III(الذكاء الكلي في 
كما وجدت الدراسة أن معامالت االرتباط والكفاءة الختبار 

(K-BIT)  كأداة فرز تختلف باختالف المجتمع، ففي عينة
، وفي )0.51(ات التعلم ارتبط المقياسان بمقدار أطفال صعوب

، كما وجد أن )0.34(عينة األطفال الموهوبين ارتبطا بمقدار 
يقل بمقدار  (K-BIT)متوسط نسبة الذكاء المركب الختبار

، وهذه النتائج )WISC – III(نقطة عن متوسط ) 6.926(
كأداة فرز أولي عندما يكون المحك  (K-BIT)التؤيد استخدام 

  .لقياس الموهبة العقلية) WISC – III(هو 
فقد هدفت ) Fishkin and  Kampsnider, 1996(أما دراسة 

 WISC(لمعرفة تشتت درجات االختبارات الفرعية في مقياس 

– III (ال الريفيين المتفوقين وذوي المقدرة العالية، لدى األطف
طفالً تراوحت أعمارهم بين ) 141(فتم تطبيق االختبار على 

سنة، وتم تقسيمهم إلى ثالث ) 12.5(سنوات إلى ) 6(
الالمعين وهم الحاصلون على درجات ذكاء بين : مجموعات

ن ي، والموهوب)131 - 124(ن ي، والمتفوق)123 - 115(
أظهرت النتائج أن مجموعة الالمعين تحرز ؛ )148 - 132(

درجات أقل من المجموعتين األخريين في االختبارات التي 
يعطى فيها األداء السريع درجات زيادة، وهذا النقص لم 
يالحظ في المجموعتين األخريين، وكانت درجات الالمعين 
في مؤشر االستيعاب اللفظي مشابهة لمجموعة المتفوقين، 

جاتهم أقل في مؤشر التنظيم االدراكي، ووفقاً بينما كانت در
 WISC(لهذه النتيجة االخيرة فقد استنتجت الدراسة أن مقياس 

– III ( ال يقيس التنظيم اإلدراكي) وهو جانب مهم في التعليم
انما يقيس السرعة بدالً من ذلك، كما ناقشت الدراسة ) المتقدم

  .برامج التسكين لهوالء األطفال
بتقصي نماذج األداء ) Fishkin, 1996(اسة كذلك قامت در
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لعينة من األطفال الموهوبين في الصفوف ) WISC – III(في 
من الرابع إلى الثامن، كشفت النتائج أن التفاوت في 
االختبارات الفرعية كان أعلى في المتشابهات، والفهم، 

والضعف الدال احصائياً كان في . والترميز، ورموز االرقام
  . باترسوم المكع

تم فحص العالقة بين نسب ) Kluever, 1995(وفي دراسة 
واختباراته الفرعية، ومئينيات ) WISC – III(الذكاء في مقياس 

اختبار المصفوفات المتدرجة الملون، أجريت الدراسة على 
سنة، ) 11(إلى ) 6(طفالً، تراوحت أعمارهم بين ) 28(

اسين، كما وكشفت الدراسة عن ارتباطات متوسطة بين المقي
أشارت النتائج إلى أن اختبار المصفوفات المتدرجة الملون 

  . يمكن أن يشخص القدرات غير اللفظية واللفظية
فقد هدفت للمقارنة بين ) Sevier et al, 1994(أما دراسة 

والطبعة الثالثة  ،استخدام مقياس وكسلر لذكاء األطفال المعدل
. فال الموهوبينمن مقياس وكسلر لذكاء األطفال بين األط

بتدائية طفالً في المرحلة اإل) 35(تكونت عينة الدراسة من 
وتم تطبيق الطبعة الثالثة من  ،حتى السادس من الصف الثاني

من قبل قد طبق عليهم  اوكانو. وكسلر لذكاء األطفال عليهم
مقياس وكسلر لذكاء األطفال المعدل وكانت المدة بين 

نتائج على ان الدرجات الثالث ودلت ال. التطبيقين حوالي سنة
للذكاء اللفظي، والذكاء األدائي، والذكاء الكلي، كانت أعلى 
في مقياس وكسلر المعدل حيث كانت درجات الذكاء اللفظي 

من المقاييس الفرعية ) 8(هي األعلى، كما كانت هناك 
العشرة أعلى بفرق دال لصالح مقياس وكسلر المعدل لذكاء 

غ االرتباط بين الدرجات الكلية في األطفال المعدل، وبل
، كما ناقشت الدراسة أسباب )0.47-0.46(المقياسين ما بين 

  .هذا االختالف بين المقياسين
لفحص ) Levinson and  Folino, 1994(و هدفت دراسة 

، واختبار كوفمان )WISC – III(رتباطية بين العالقات اال
) 29(، أجريت الدراسة على عينة من )K-BIT(المختصر 

، في إحدى المدارس )7.96(تلميذاً، متوسط أعمارهم 
االبتدائية المحولين إلجراء تقويم الموهبة لهم، وكشفت 
الدراسة عن وجود عالقات ارتباطية دالة احصائياً بين 

  .األختبارين
إلى التوصل إلى ) Holmes, 1994(فت دراسة كما هد

الستخدامها في ) WISC – III(صورة مختصرة من مقياس 
عملية الفرز األولي للموهوبين، جمعت بيانات الدراسة من 

تلميذاً في الصف الرابع تم تحويلهم لتقصي احتمال ) 190(
موهبة كامنة لديهم، واستخدمت عدة أساليب احصائية متقدمة 

يل التمييزي وتحليل االنحدار، كشفت الدراسة عن مثل التحل

أن هناك أربعة اختبارات فرعية تعتبر منبئات ممتازة 
بالموهبة، مما يرشحها لالستخدام بفعالية في عمليات المسح 

تكميل : والفرز المبدئي في الكشف عن الموهوبين وهي
الصور، والحساب، ورسوم المكعبات، والفهم، حيث وصلت 

من مجموعة الموهوبين، %) 83.68(فيها إلى  دقة التنبؤ
  %). 92(بدرجة حساسية تعادل 

للتحقق من  )Vaughn-Neely, 1994(بينما هدفت دراسة 
وهوأداة مالحظة لخصائص  –) Kingore(فاعلية مقياس 

الموهوبين في الفصل الدراسي تستخدم في عمليات المسح 
وهوبين، في الكشف عن األطفال الم -األولي عن الموهوبين

، وتكونت )WISC – III(وذلك بمقارنة األداء فيها باألداء في 
من االناث، ) 42(من الذكور، و) 47(عينة الدراسة من 

اليعد اختباراً ) Kingore(وتوصلت الدراسة إلى أن اختبار 
  .مناسباً للكشف عن الموهوبين

دراسة بهدف التحقق من ) Kamphaus, 1993(وأجرى 
لدى عينة من ) DAS(ات الفارقة صدق اختبار القدر

 – WISC(بدرجات مقياس ) DAS(الموهوبين ومقارنة درجات 

III( ومقياس ،)WAIT( وتكونت عينة الدراسة من ،)111 (
تلميذاً، من الصف األول وحتى الصف الخامس، تراوحت 

) 11(سنة و) 12(شهور، إلى ) 8(سنوات و) 6(أعمارهم بين 
ذكراً، ) 51(شهور، ) 8(ات وسنو) 9(، بمتوسط قدره اًشهر
) DAS(أنثى، وكشفت النتائج أن الجزء المعرفي من ) 60(و

، كما كانت األجزاء التحصيلية )WISC – III(أكثر ارتباطاً ب
  ).WAIT(أعلى ارتباطاً ب) DAS(من 

  تعقيب على الدراسات السابقة 
المهمة من الدراسات  تيمكن الخروج ببعض االستنتاجا

  :مثل المستعرضة آنفاً
أن الموهوبين يحرزون درجات أعلى في الذكاء  -

؛ العكري، 2002الخليفة والمطوع، (اللفظي مقابل العملي 
 ).Sweetland, Reina, and Tatti, 2006؛ 2000
بقياس ) WISC – III(ارتباط نسخ مختصرة من  -

 ).Norman Prater, 2004)الذكاء المتعدد األبعاد 
مشكلة السرعة في المقياس، وهي تعمل على الحد  -

 ,Watkins, Greenawalt, and Marcel(من أداء الموهوبين 

2002.( 
 WISC(وجود فروق في أداء الموهوبين في مقياس  -

– III ( وبينيه)SB-IV) (Simpson et al, 2002.( 
تميز ) WISC – III(أن االختبارات المختصرة من  -

، وكفاءة )Reiter, 2002(بين الموهوبين وغير الموهوبين 
 ).(Volker, 2001بعض االختبارات الفرعية 
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 – WISC( مع) DISCOVER(عدم تطابق األداء في  -

III ( أي اختالفهما كنظامين للكشف عن الموهوبين)Griffiths, 

1997.( 
اثنان من االختبارات الفرعية للمقياس صالحان  -

، ووجد Terminie, 1997)(لعملية الفرز األولي للموهوبين 
 ).Fishkin, 1996(تفاوت في درجات االختبارات الفرعية 

مستويات  الدرجات الفرعية للمقياس تميز بين عدة -
 ).Fishkin and Kampsnider, 1996(للموهوبين 

) WISC – III(ضعف درجات الصدق التالزمي بين  -
، في حين )K-BIT) (Seagle and  Rust, 1996(ومقياس كوفمان 
عن عالقة بين ) Levinson and  Folino, 1994(كشفت دراسة 

 .المقياسين
توجد عالقة ارتباطيه بين وكسلر والمصفوفات  -

 ). Kluever, 1995(الملونة 
  

  الطريقة واإلجراءات
  

  وعينتها مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع هذه الدراسة في األطفال الموهوبين الذين تم 

وقد كانت عملية ) عطا اهللا، قيد النشر(اكتشافهم في دراسة 
الكشف وفق مدخل المحكات المتعددة، وتم االعتماد فيها على 
تطبيق أدوات متنوعة للكشف عن الموهبة العقلية، وتمثلت 

ت المتدرجة المعياري، اختبار المصفوفا(هذه األدوات في 
واختبار الدوائر للتفكير االبداعي، وقائمة تقديرات المعلم 
لصفات الموهوبين، واختبارات التحصيل الدراسي، واختبار 

، وتمت معالجة هذه البيانات بطريقة العالمات )الرياضيات
، وأسفرت النتائج عن )الدرجات التائية(المعيارية المركبة 

ة حققوا شرط الموهبة المحدد في موهوباً وموهوب) 77(
درجة تائية فأكثر في ) 300(الدراسة وهو الحصول على 

من ) 46(من الذكور، و) 31(األدوات الخمس مجتمعة؛ بينهم 
في مجتمع %) 10-%6( بحدود ثقة%) 8(اإلناث، بنسبة 

الدراسة وهو تالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي 
  .)الخامس، والسادسالرابع، و: الصفوف(

أما عينة الدراسة فقد تم أختيارها بالطريقة العشوائية 
المنتظمة، حيث تم تسجيل األطفال الموهوبين في قائمة 
موحدة وترتيبهم تنازلياً حسب درجاتهم في متغير الموهبة 
العقلية، وتم اختيار األعداد الفردية من هذا الترتيب ليشكلوا 

تلميذاً موهوباً، ) 37(ينة الدراسة عينة الدراسة، فبلغ حجم ع
بنسبة من االناث ) 25(، و%)32.4(بنسبة  من الذكور) 12(
سنة، ) 12.17 – 8.42(، تراوحت أعمارهم بين )67.6%(

، )1.1(سنة، وانحراف معياري مقداره ) 10.6(بمتوسط قدره 
  . ومن ثم قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة عليهم بنفسه

  
  أداة الدراسة

ورة السودانية من مقياس وكسلر لذكاء األطفال ـ الص
  )WISC – III(الطبعة الثالثة 

في العينة  كانت البيانات الي تم جمعها عن ثبات المقياس
األمريكية قوية وجيدة الداللة، اذ يتراوح متوسط معامل 
الثبات بالتجزئة النصفية لالختبارات الفرعية في األعمار 

). 0.78(بوسيط قدره ) 0.87 – 0.69(المختلفة من 
لنسبة ) 0.95(وتراوحت معامالت الثبات لنسبة الذكاء بين 

) 0.96(لنسبة الذكاء األدائي، و) 0.91(الذكاء اللفظي، و
ربعة أما معامالت الثبات للمؤشرات األ. لنسبة الذكاء الكلي

للتنظيم ) 0.90(لمؤشر االستيعاب اللفظي، و) 0.94(فكانت 
) 0.85(تحرر من تشتت االنتباه، ولل) 0.87(اإلدراكي، و

لسرعة معالجة المعلومات، كما أثبت التحليل العاملي صدق 
 ,Prifitera, Weiss, and Saklofske)التكوين الفرضي للمقياس 

1998; Sattler, 2001; Wechsler, 1991).  
الخليفة (وفي أول ترجمة عربية للمقياس في البحرين 

عينة من الفئات العمرية تم تطبيقه على ) 2002والمطوع، 
من الذكور %) 46(، )1018(سنة بلغ حجمها ) 16 – 6(
وللتحقق من الثبات قام الباحثان بإجراء . من اإلناث%) 54(و

أطفال ) 108(التجزئة النصفية وتطبيقها على عينة حجمها 
لالختبارات الفرعية، ) 0.01(فكانت كلها دالة عند مستوى 

  . ربعةؤشرات األونسب الذكاء الثالثة، والم
بوالية وتقنينه أما في السودان فجرى تكييف المقياس 

، وللتحقق من صدق التكييف قام )2005الحسين، (الخرطوم 
أظهرت ، )17(بلغ عددهم والمحكمين بعرضه على  الباحث

نتائج الصدق الظاهري صالحية المقياس على البيئة السودانية 
في قسم الذكاء اللفظي ق نسبة االتفاإذ بلغت  ،بوالية الخرطوم

، وكانت الدرجة الكلية 0.96، وقسم الذكاء العملي 0.95
، حيث تم %7وأوصى المحكمون بإجراء تعديل بنسبة  0.93

أطفال في ) 110(تطبيق المقياس على عينة استطالعية من 
سنة، أما العينة الرئيسة فقد بلغ ) 16 – 6(الفئة العمرية 

قد أثبتت الدراسة الصدق طفالً وطفلة، و) 330(حجمها 
 - 21,0(تراوح االرتباط بين  إذالتالزمي مع العمر الزمني، 

كما تم التحقق  ،)0.01(وكانت كلها دالة عند مستوى ) 0.66
، )WAIS - R(من الصدق التطابقي بإجراء االرتباط مع 

بحساب االتساق قام الباحث لمعرفة صدق البناء للمقياس و
عية مع نتائج درجات الذكاء اللفظي، الداخلي لالختبارات الفر
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وحسب ثبات المقياس عن  .والذكاء العملي، والذكاء الكلي
طريق التجزئة النصفية للمقاييس الفرعية اللفظية واألدائية، 

ربعة، وكانت كلها دالة ونسب الذكاء الثالثة، والمؤشرات األ
  ).0.01(عند مستوى 

   
  نتائج الدراسة

 : ل األولالنتائج المتعلقة بالسؤا •
ما توزيع نسب : لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه

الذكاء الكلية لألطفال الموهوبين المكتشفين وفق مدخل 
قام الباحث باستخراج نسب الذكاء الكلية . المحكات المتعددة؟

لألطفال الموهوبين ونسبها المئوية فكانت كما في الجدول 
)1:(  

 
  )1(الجدول رقم 

  موهوبين وفق نسب الذكاء الكليتوزيع األطفال ال
 النسبة المئوية عدد األطفال  نسب الذكاء

  32.4  12  فما فوق  140

130  - 139  9  24.3  

120  - 129  5  13.5  

110  - 119  4  10.8  
100  - 109  2  5.5  

95  - 99  5  13.5  

 %100 37  المجموع

  
أجريت الدراسة الحالية لمعرفة مدى توفر شروط الموهبة 

مقررة عند استخدام معيار الذكاء فقط مقاسا بمقياس العقلية ال
ذكاء فردي في مجموعة الموهوبين المكتشفين وفق مدخل 

أنه اذا ) 1(المحكات المتعددة، ويالحظ من الجدول رقم 
كنقطة فاصلة للموهبة، فان نسبة ) 130(اتخذنا نقطة قطع 
، أما اذا اتخذنا النقطة الفاصلة %)56.7(الموهوبين تبلغ 

وأعلى نسبة  ،%)70.2(فان نسبة الموهوبين تبلغ ) 120(
درجة وحصل عليه ثالثة ) 143(ذكاء كلي في الدراسة بلغت 

منهم ذكور وواحدة أنثى، وأعلى نسبة ذكاء لفظي ) 2(أطفال، 
وحصل عليه اثنان، وأعلى نسبة ذكاء أدائي ) 131(بلغت 
أن ب) Sparrow and Gurland, 1998(وقد جادلت ، )137(بلغت 

هنالك حاالت خاصة للموهبة تكون فيها نسبة الذكاء الكلي 
وترتفع نسبة الذكاء اللفظي، أو األدائي إلى ) 120(أقل من 

فما فوق وقدمتا العديد من البراهين على ) 130(أكثر من 
  . ذلك، وفي دراستنا الراهنة نجد حالة مثل ذلك

) 38(في دراستهم ) 2002(ووجد الخليفة والمطوع 
في المجتمع، %) 6-%2(بحدود ثقة %) 4(اً، بنسبة موهوب

كنقطة فاصلة، وفي دراسة العكري ) 120(وذلك عند اتخاذهم 
، وهم %)10(كان الموهوبون بدرجة مقبولة ) 2002(

، ومن )129 - 120(الحاصلون على نسبة ذكاء كلي بين 
يمكن أن ) 2002(نتائج الدراسة الحالية ودراسة العكري 

المحكات المتعددة أفضل من مدخل  نستخلص أن مدخل
التفوق الدراسي في التعرف على الموهوبين وفق المدخل 

  . السيكومتري الكمي
  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني •

ما متوسط درجات : لألجابة عن السؤال الثاني الذي نصه
األطفال الموهوبين المكتشفين وفق مدخل المحكات المتعددة 

ت الثالثة والمؤشرات األربعة، الذكاءا: في كل من
واالختبارات الفرعية اللفظية، واالختبارات الفرعية األدائية 

قام الباحث باستخراج المؤشرات االحصائية للذكاءات . ؟
الثالثة، والمؤشرات االربعة، واالختبارات الفرعية اللفظية 

  ): 5(إلى ) 2(واألدائية، وذلك كما في الجداول من 
  

  )2(الجدول رقم 
 المؤشرات االحصائية للذكاءات الثالثة

المتوسط  نسب الذكاء
الخطأ 

المعياري 
  للمتوسط

االنحراف 
  المعياري

 المدى

  51  12.7  2.09  120.4 نسبة الذكاء األدائي
  37  7.4  1.2  118.8 نسبة الذكاء اللفظي
  48  16.4  2.7  126.1  نسبة الذكاء الكلي

  
  )3(الجدول رقم 
  مؤشرات األربعة المؤشرات االحصائية لل

المؤشرات 
  االربعة

المتوسط
الخطأ المعياري 

  للمتوسط
االنحراف 
  المعياري

 المدى

االستيعاب 
  اللفظي

91.2  1.9  11.7  57  

  71  15.4  2.5  110.6  التنظيم االدراكي
التحرر من 

  تشتت االنتباه
76.8  1.1  6.6  30  

سرعة معالجة 
  المعلومات

122.3  3.4  20.7  81  
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  )4(الجدول رقم 
  المؤشرات االحصائية لألختبارات اللفظية

المتوسطاالختبارات اللفظية
الخطأ المعياري 

 للمتوسط

االنحراف

المعياري
المدى

  13  3.2  0.52  12.7  المعلومات

  13  3.4  0.56  12.1  المتشابهات

  10  2.4  0.40  10.4  الحساب

  15  3  0.5  16  المفردات

  12  3.3  0.55  14.1  الفهم

  13  3.1  0.52  9.5  المدى العددي

  
  )5(الجدول رقم 

  المؤشرات االحصائية لألختبارات األدائية
االختبارات 

  األدائية
المتوسط

الخطأ المعياري 

 للمتوسط

االنحراف 

 المعياري
المدى

  11  2.7  0.44  13.8  تكميل الصور

  17  3.8  0.63  15.2  الترميز

  18  3.8  0.63  12.7  ترتيب الصور

  11  3  0.49  15.2 رسوم المكعبات

  16  4.4  0.73  12  تجميع األشياء

  15  3.9  0.64  12.5  فحص الرموز

  14  4.1  0.68  11.9  المتاهات

  
أن متوسط نسبة ) 5(إلى ) 2(أوضحت نتائج الجداول من 

بلغت ) 126.1(الذكاء الكلي لألطفال الموهوبين يبلغ 
متوسطات الذكاء الكلي، واللفظي، واألدائي، في الدراسة 

، علي التوالي، مع )120.4(، و)118.8(، و)126.1: (الحالية
مالحظة أن نسبة الذكاء األدائي أعلى من نسبة الذكاء 

يالحظ اللفظي، أال أن الفرق بينهم غير دال احصائياً حيث 
أن متوسط درجات نسبة الذكاء األدائي ) 1( من الجدول رقم

أعلى من متوسط درجات نسبة الذكاء اللفظي، وقام الباحث 
للتحقق من داللة الفرق بينهما، فوجد أن ) ت(ء اختبار بإجرا

. )0.760) (ت(الفرق غير دال احصائياً اذ بلغت قيمة 
كانت درجات الذكاءات ) 2002(ومقارنة بدراسة العكري 

علي التوالي؛ وفي دراسة ) 84(، و)111(، و)99: (الثالثة
، )128.7:(كانت الدرجات) 2002(والمطوع  ةالخليف

اما درجات المؤشرات . علي التوالي) 124.6(، و)128(و
االستيعاب اللفظي : األربعة فكانت في الدراسة الحالية

، وسرعة معالجة )76.8(، والتحرر من تشتت االنتباه )91.2(
، وفي )110.6(، التنظيم اإلدراكي )122.3(المعلومات 

، )103(، و)104(، و)112): (2002(دراسة العكري 
) 2002(وفي دراسة الخليفة والمطوع علي التوالي؛ ) 91(و

علي ) 125.8(، و)110.2(، و)123(، و)126.9: (كانت
  .التوالي

أما ترتيب المقاييس الفرعية في الدراسة الحالية فقد اخذ 
المفردات، الترميز، رسوم المكعبات، : الشكل التالي تنازليا

الفهم، تكميل الصور، المعلومات، ترتيب الصور، فحص 
متشابهات، تجميع االشياء، المتاهات، الحساب، الرموز، ال

ولقد . ويالحظ أن أفضل أداء في المفردات. المدى العددي
): 2002(كان ترتيب االختبارات اللفظية في دراسة العكري 

المفردات، المعلومات، الفهم، المدى العددي، الحساب، 
فحص الرموز، المتاهات، : المتشابهات؛ أما األدائية فكانت

ل الصور، ترتيب الصور، تجميع األشياء، رسوم تكمي
  .المكعبات، الترميز

اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسات كل من 
)Sweetland, Reina, and Tatti, 2006(و ،)Silver and Clampit, 

. في وجود فروق بين درجات الذكاء اللفظي والعملي) 1992
في التشتت الواسع ) Wilknson, 1993(كما اختلفت مع دراسة 

بين درجات الموهوبين في االختبارات اللفظية والعملية، 
الذين وجدوا  (Fishkin et al, 1996)وأيضاً اختلفت مع دراسة 

: ترتيب المقاييس الفرعية عند الموهوبين كما يلي
المتشابهات، الفهم، الترميز، فحص الرموز، كما اختلفت 

في رسوم المكعبات؛ كما اختلفت معهم في الضعف الواضح 
، Terminie, 1997)(في ترتيب االختبارات الفرعية مع دراسة

واختلفت الدراسة الحالية أيضاً مع الدراسات التي أجريت 
في ) (Saccuzzo et al, 1992علي الموهوبين مثل دراسة 

التناقض بين درجات الذكاء اللفظي والعملي، واتفقت مع 
في تشتت درجات ) Patchett and Stansfield, 1992(دراسة 

  .المقاييس الفرعية لصالح األدائية
  
  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث •

هل توجد فروق : لالجابة عن السؤال الثالث الذي نصه
: ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في كل من

الذكاءات الثالثة، والمؤشرات االربعة، والمقاييس اللفظية، 
بين ) ت(قام الباحث بإجراء اختبار . قاييس األدائية؟والم

الذكور واالناث في كل من الذكاءات الثالثة، والمؤشرات 
االربعة، واالختبارات الفرعية اللفظية واألدائية، ويتضح ذلك 

 ):9(إلى ) 6(في الجداول من 
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  )6(الجدول رقم 
  الفروق بين الذكور واالناث في الذكاءات الثالثة

ات الذكاء
  الثالثة

  النوع
حجم
 )ن(العينة

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

) ت(
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  غير دالة  0.645  35  17.3  128.7  12  ذكور  الكلي
  16.2  125  25  اناث

  0.03  2.25  35  5.45  122.6  12  ذكور  اللفظي
  7.6  117  25  اناث

  غير دالة  0.042  35  15.5  120.3  12  ذكور  االدائي
  11.5  120.4  25  اناث

  
  )7(الجدول رقم 

  الفروق بين الذكور واالناث في المؤشرات االربعة

  النوع المؤشرات االربعة
حجم
 )ن(العينة

  المتوسط
االنحراف 
  المعياري

درجات
 الحرية

) ت(
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  غير دالة  1.59  35  9  95.5  12  ذكور  االستيعاب اللفظي
  12.5  89.08  25  اناث

  غير دالة   0.562  35  20.4  112.7  12  ذكور  التنظيم االدراكي
  12.7  109.6  25  اناث

التحرر من تشتت 
  االنتباه

  غير دالة  1.79  35  9.1  79.5  12  ذكور

  4.7  45.4  25  اناث
سرعة معالجة 

  المعلومات
  غير دالة  0.538  35  19.9  119.3  12  ذكور

  21.2  123.8  25  اناث
  

  )8( رقم جدولال
  الفروق بين الذكور واالناث في االختبارات اللفظية

االختبارات 
  اللفظية

  النوع
حجم
 )ن(العينة

  المتوسط
االنحراف
 المعياري

درجات 
  الحرية

) ت(
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  35  2.5  14.1  12  ذكور  المعلومات
  

  غير دالة  1.87
  3.3  12.1  25  اناث 

  غير دالة  0.343  35  3.9  12.42  12  ذكور  ابهاتالمتش
  3.2  12  25  اناث 

  0.04  2.6  15.5  2.9  11.8  12  ذكور  الحساب
  1.9  9.7  25  اناث 

 35  2.1  16.4  12  ذكور  المفردات
 

  غير دالة  0.613
  3.4  15.8  25  اناث 

 35  2.8  15.3  12  ذكور  الفهم
 

  غير دالة  1.5
  3.5  13.5  25  اناث 

المدى 
  العددي

 35  3.3  9.5  12  ذكور
 

  غير دالة  0.018
  3.2  9.5  25  اناث 
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  )9(الجدول رقم 
  الفروق بين الذكور واالناث في االختبارات األدائية

االختبارات 
  االدائية

  النوع
حجم
 )ن(العينة

  المتوسط
االنحراف
 المعياري

درجات 
  الحرية

) ت(
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

تكميل 
  الصور

  35  3.2  14.2  12  ذكور
  

  غير دالة  0.644
  2.4  13.6  25  اناث 

  غير دالة  0.659  35  4.6  14.6  12  ذكور  الترميز
  3.5  15.5  25  اناث 

ترتيب 
  الصور

  غير دالة  0.583  35  4.5  12.2  12  ذكور
  3.6  13  25  اناث 

رسوم 
  المكعبات

 35  3  15.3  12  ذكور
 

  غير دالة  0.047
  3  15.2  25  اناث 

تجميع 
  األشياء

 35  4.6  12.9  12  ذكور
 

  غير دالة  0.899
  4.3  11.5  25  اناث 

فحص 
  الرموز

 35  3.7  12.3  12  ذكور
 

  غير دالة  0.192
  4  12.6  25  اناث 

  غير دالة  1.775 35  3.6  13.6  12  ذكور  المتاهات
  4.2  11.1  25  اناث 

  
ن الذكور واالناث والتي أما فيما يتعلق بالفروق النوعية بي

، فلم تجد الدراسة فروقاً )9(إلى ) 6(توضحها الجداول من 
بينهم سوى في الذكاء اللفظي، والحساب لصالح الذكور، 

، ولكنها Terminie, 1997)(واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 
  ).2002(تتشابه إلى حد ما مع دراسة دراسة الخليفة والمطوع 

  
 : بالسؤال الرابعالنتائج المتعلقة  •

هل توجد عالقة : لالجابة عن السؤال الرابع الذي نصه
الذكاءات : ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجات كل من

الثالثة، والمؤشرات االربعة، واالختبارات اللفظية، 
واالختبارات األدائية كُل على حدة؛ ودرجات الموهبة العقلية 

الموهبة العقلية هو مجموع ومتغير . لدى األطفال الموهوبين؟
الذكاء باختبار (الدرجات التائية ألفراد العينة في كل من 

المصفوفات، قائمة تقدير الصفات، التحصيل الدراسي، 
قام الباحث بإجراء ارتباط بيرسون بين ) الرياضيات، اإلبداع

، ونتائج هذا )WISC – III(متغير الموهبة العقلية ومتغيرات 
  ).10( الجدول رقم اإلجراء موضحة في

تأتي نتائج هذا الفرض معضدةً لنتائج السؤال األول حيث 
وجدت ارتباطات دالة بين غالبية محاور المقياس ومتغير 
الموهبة العقلية، وقوة االرتباط تشير إلى أنهما يقيسان مجاالً 

ولم توجد ارتباطات مع بعض االختبارات . سلوكياً متقارباً
هات، والمفردات، وتكميل الصور، الفرعية، وهي، المتشاب

  .وتجميع األشياء؛ ويالحظ منهما لفظيان، واثنان أدائيان
  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس •

هل توجد عالقة : لالجابة عن السؤال الخامس الذي نصه
الذكاءات : ارتباطية ذات داللة احصائية بين درجات كل من
ات اللفظية، الثالثة، والمؤشرات األربعة، واالختبار

واالختبارات األدائية كُل على حدة؛ ودرجات اختبار 
قام . المصفوفات المتدرجة المعياري لدى األطفال الموهوبين؟

الباحث بإجراء ارتباط بيرسون بين اختبار المصفوفات 
، ونتائج هذا )WISC – III(المتتابعة المعياري ومتغيرات 

  ).11( الجدول رقماإلجراء موضحة في 
أن اختبار المصفوفات ) 11(نتائج الجدول  توضح

المتدرجة المعياري يرتبط ارتباطاً داالً مع نسبة الذكاء الكلي، 
ونسبة الذكاء اللفظي، ونسبة الذكاء األدائي، والتنظيم 
االدراكي، والتحررمن تشتت االنتباه، وسرعة معالجة 
المعلومات، بينما لم يرتبط مع مؤشر االستيعاب اللفظي، كما 
ارتبط مع اثنين من االختبارات الفرعية، ومع أربعة من 
االختبارات األدائية، ويالحظ أن ارتباطه مع االجزاء األدائية 
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وتتفق نتيجة هذه الدراسة . أقوى من ارتباطه باألجزاء اللفظية
التي وجدت عالقة بين ) 2002(مع نتيجة دراسة العكري 

، كما )WISC – III(مصفوفات ريفن المتدرجة المعيارية و
، وتتشابه مع دراسة )Kluever, 1995(تتفق مع دراسة 

)Griffiths, 1997(ودراسة ، (James, 1984) . 
  

  مناقشة النتائج وتفسيرها
  

كان الهدف الرئيس للدراسة الحالية هو معرفة مدى توفر 
شروط الموهبة العقلية المقررة عند استخدام معيار الذكاء فقط 

ردي في مجموعة الموهوبين المكتشفين مقاسا بمقياس ذكاء ف
وفق مدخل المحكات المتعددة، وأشارت نتائج الدراسة إلى 
اتساق محدود بين األسلوبين، وتتشابه هذه النتيجة مع 

 – WISC(الدراسات التي قارنت بين نظم كشف مختلفة مع 

III( مثل دراسة ،)Griffiths, 1997 ( التي كشفت عن عدم
للكشف ) WISC – III(مع ) DISCOVER(تطابق األداء في 

 ,Norman Prater(عن الموهوبين، إال أنها تختلف مع دراسة 

بقياس الذكاء ) WISC – III(التي وجدت ارتباطاً لـ ) 2004
المتعدد األبعاد وهو أحد أنظمة الكشف، وتفسر هذه النتيجة 
بأن الكشف المتعدد يحتوي على جوانب متعددة للقدرة العقلية 

بداع الذي يدل على التفكير المتشعب، ودرجات مثل اإل
الخصائص السلوكية التي توضح تميزاً في جوانب نمائية 
متعددة، وكذلك درجات الرياضيات والتحصيل الدراسي التي 
توضح قدرات متباينة، بينما درجة مقياس الذكاء الفردي 
تقيس التفكير المتقارب، وهو جزء يسير مما تقيسه المحكات 

ة، كذلك تشير هذه النتيجة إلى أن الكشف المتعدد ربما المتعدد
يزيد من نسبة الموهوبين وهذا يتفق مع التوجهات المعاصرة 
 . في الكشف عن الموهوبين التي ترى توسيع حوض الموهبة

  
  )10(الجدول رقم 

  ومتغير الموهبة العقلية) WISC – III(االرتباط بين 
  ر الموهبة العقليةمتغي )WISC – III(متغيرات التصنيف

  **0.549  نسبة الذكاء الكلي  الذكاءات الثالثة
  **0.487  نسبة الذكاء اللفظي
  **0.504  نسبة الذكاء األدائي

  *0.341  االستيعاب اللفظي  المؤشرات األربعة
  **0.448  التنظيم االدراكي

  **0.651  التحرر من تشتت االنتباه
  **0.438  سرعة معالجة المعلومات

االختبارات الفرعية 
  اللفظية

  *0.340  المعلومات
  0.304  المتشابهات
  **0.507  الحساب
  0.259  المفردات
  **0.426  الفهم

  **0.475  المدى العددي
األختبارات الفرعية 

  االدائية 
  0.264  تكميل الصور
  **0.421  الترميز

  *0.342  ترتيب الصور
  **0.442  رسوم المكعبات

  0.240  األشياءتجميع 
  **0.538  فحص الرموز
  0.086  المتاهات

 . )0.01(دالة عند مستوى (**) ، )0.05(دالة عند مستوى (*) 
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  )11(الجدول رقم 
  وبين اختبار المصفوفات المتدرجة المعياري )WISC – III(االرتباط بين 

اختبار المصفوفات المتدرجة المعياري   التصنيف )WISC – III(متغيرات 

  الذكاءات الثالثة الذكاء الكلي **0.533
 الذكاء اللفظي *0.418
 الذكاء األدائي **0.530

  المؤشرات األربعة  االستيعاب اللفظي  0.259
  التنظيم االدراكي  **0.451
  التحرر من تشتت االنتباه  **0.548
  سرعة معالجة المعلومات  **0.410

االختبارات الفرعية  المعلومات 0.230
 المتشابهات 0.323  اللفظية

 الحساب *0.381
 المفردات 0.292
 الفهم 0.287
 المدى العددي *0.370

األختبارات الفرعية  تكميل الصور 0.241
 الترميز 0.210  االدائية

 ترتيب الصور *0.398
 رسوم المكعبات **0.567
 تجميع األشياء **0.512

 فحص الرموز *0.347
 لمتاهاتا 0.157

  . )0.01(دالة عند مستوى (**) ، )0.05(دالة عند مستوى (*)  

 
 لكذلك كشفت الدراسة أن درجات الذكاء العملي لألطفا

الموهوبين أعلى من درجات الذكاء اللفظي، وتختلف هذه 
؛ 2002الخليفة والمطوع، (النتيجة مع عدة دراسات مثل 

، )Sweetland, Reina, and Tatti, 2006؛ 2000العكري، 
وتعزى هذه النتيجة إلى أن هذه المجموعة من الموهوبين تم 
انتقاؤها وفق محكات متعددة وبالتالي تتباين درجاتها في 
مقياس الذكاء الفردي، وال تتسق وفق الصورة النمطية لألداء 

كما كشفت الدراسة عن تفاوت في درجات . في المقياس
ية، ودرجات المؤشرات األربعة، وهذا يتفق االختبارات الفرع

، وأيضاً هذا يشير إلى اختالف )Fishkin, 1996(مع دراسة 
بروفيل األداء العقلي للموهوبين وفق المحكات المتعددة 

  .والموهوبين وفق مقاييس الذكاء الفردية
ولم تكشف الدراسة عن فروق جوهرية بين الذكور 

لحساب، والدراسات الحديثة واإلناث إال في الذكاء اللفظي وا
في مجال الذكاء تشير إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في 
القدرة العقلية العامة، ولكن توجد فروق في بعض القدرات 
األولية لصالح الجنسين، فمثالً في الحساب فان الغالبية 
العظمى تشير لتفوق الذكور فيه، أما القدرة اللفظية فاإلناث 

  .ت أعلىيحرزن فيها درجا
وكشفت النتائج عن ارتباطات جوهرية بين نسب الذكاء 
الثالث ومتغير الموهبة العقلية وهذه االرتباطات تدل على أن 
النظامين يقيسان مجاالً سلوكياً متقارباً، كذلك كشفت الدراسة 
عن عالقة ارتباطيه دالة بين مقياس الذكاء الفردي مع مقياس 

تعزى هذه النتائج إلى أن  المصفوفات المتتابعة ويمكن أن
المقياسين مبنيان وفق نظرية العامل العام وبالتالي جاء هذا 

  .االرتباط بين درجاتهما



 صالح الدين فرح عطا اهللا                          ...                                               أداء األطفال الموهوبين المكتشفين

- 320 -  

ووفقاً للنتائج الحالية فان الباحث يستنتج وجود تطابق 
بين الكشف عن الموهوبين %) 56.7(متوسط بنسبة 

بالمحكات المتعددة والكشف وفق مقياس الذكاء الفردي، كذلك 
جود عالقات ارتباطيه متوسطة بين النظامين، لكن نظام و

الكشف المتعدد يتيح نسبة أكبر لقبول الموهوبين، ولهذا 
توصي الدراسة الحالية باالستفادة منه في انتقاء الموهوبين، 
وإجراء مزيد من الدراسات عليه بأدوات مختلفة لقياس 

توصي المحكات التي تم تناولها في الدراسة الحالية، كما 

الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين نظم 
  الكشف، عن الموهوبين المختلفة، وكذلك 

إجراء دراسات تنبؤية، وعاملية، وتحليل نسخ مختصرة 
من أدوات الكشف وذلك للحصول على المزيد من المعلومات 
التي قد تساعد في حسم الجدل الدائر في مجال الكشف عن 

ثراء مجال الكشف عن الموهوبين في الدول الموهوبين، وإ
  . العربية
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Gifted Children Whom Were Identified through Multiple  

Criteria Approach in (WISC-III) 
 

Salaheddin F. Atallah * 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the performance of gifted children whom were identified 
through multiple criteria approach, in (WISC – III), the sample consisted of (37) students. (32.4%) males, 
(67.6%) females, with mean age of (10.6) years, results showed a ratio of (56.7%) with score (130) IQ or 
above, the means of three intelligences were, (126.1) for FSIQ, (118.) for VIQ, and (120.4) for PIQ; the 
study revealed a significance differences between males and females in VIQ, and arithmetic due to males; 
finally (WISC – III) and intellectual giftedness are correlated; also (WISC – III) and (SPM) are correlated. 
Keywords: Gifted, Multiple Criteria Approach, (WISC – III). 
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