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الكشف عن الموھوبین متدني التحصیل 
  الدراسي

  
  ملخص الدراسة 

متدني التحصيل الدراسي من بين تالميذ لكشف عن الموهوبين لهدفت الدراسة الحالية 
اختبـار  : دوات الدراسـة وهـي  تم تطبيق أ ،الحلقة الثانية قي مدارس القبس بوالية الخرطوم

الرياضيات، واختبارات التحصيل الدراسي، واختبار المصفوفات المتتابعة المعياري، واختبار 
طفـال   955، وقائمة تقديرات المعلـم لسـمات الموهـوبين، علـى     اإلبداعيالدوائر للتفكير 

  .سنة) 12 - 8(، وتراوحت أعمارهم بين إناث%) 47.1(ذكور، و%) 52.9(منهم
من الموهوبين متدني التحصيل الدراسي، وذلك فـي  %) 15(عن نسبة الدراسة  تفكش

%) 2(، وقد كانت نسبتهم في العينة الكليـة  %)22 -% 8(عينة الموهوبين بحدود ثقة قدرها 
) 54.04(، بينما كان متوسط درجاتهم في اإلبداع %)3 -% 1(بحدود ثقة في المجتمع قدرها 

  . )8.37(بانحراف معياري قدره
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  المقدمة
مرة بجامعة جونز هوبكنز بالواليـات   ألولظهرت قضية الموهوبين متدني التحصيل 

) . 2002الزيـات ،  (علي يد نخبة من علماء التربية الخاصة ) 1981(مريكية عام المتحدة األ
إلـى أن  ويعتبر التحصيل المتدني من المشكالت الشائعة لدى الموهوبين فقد أشارت الدراسات 

من الذين يتسربون %) 20 -%10(من الموهوبين متدني التحصيل ، ومن %) 50 – 15(من 
  ) . Rimm, 1987(يتركون الدراسة بها يقعون في عداد مرتفعي الذكاء  أو من المدرسة العليا

الموهوب متدني التحصيل بأنه هـو  ) 2004(و سليمان ) أ1999(جروان عرف  وقد
ولكن تحصيله الدراسي أقـل  ) مرتفعاً ذكاءاً( قدرة عقلية عالية  أو داداًالطالب الذي يمتلك استع

أنهـم  ) 2004(، بينما ترى سـلفرمان  من المستوى المتوقع لمن هم في مستوى قدرته العقلية
وقـد يكـون تـدنى     ينحرفون درجة واحدة تحت الوسط في اختبارات التحصيل او االداء ؛ 

الحروب، ( وقد يكون متأصالً مضى عليه سنوات أسرى أو لظرف شخصي التحصيل عارضاً
. شامالً لجميع المـواد الدراسـية    أو ، كما قد يكون مقصوراً على مادة دراسية بعينها )2003

ويعرف بعض الباحثين تدني التحصيل بأنه شرخ وفجوة وتناقض بين أداء الطفـل الدراسـي   
بيانـات   و، أبـداع نجاز، نتائج اإلء ، اإلالذكا: المدرسي والطاقة المختزنة لقدراته الفعلية مثل 

؛ جـروان ،  1997كفافي ، ؛  1989عبد المعطي وعبد الرحمن، ؛ 1988غنيم ، (المالحظة 
 ؛ 2002سيسالم،  ؛2002،  2000؛ العزة ، 2001ديفز و ريم ، ؛  2000جلجل ، ب؛ 1999

  .)2004؛ بهجات ، 2004عبد اهللا، 
  ;Challagher, 1991(لكـل مـن     التعريـف المهـم  ) 1998(وقد نقل الزيـات  

Whitmore, 1985 (اإلمكانات أو توظيف الطاقات أو لتدني التحصيل بأنه الفشل في استخدام 

ألكاديمي المالئـم لمسـتوى   و اأي القدرات العقلية للفرد في الوصول إلى المستوى التحصيل أو
الفعلـي عـن األداء    حصـيلي ألت أو االنخفاض الدال في األداء األكاديمي أو قدراته، أو ذكائه

ن تدني التحصيل يتمايز فـي  أالمتوقع، وفي ضوء ذلك يمكن افتراض  ألتحصيلي أو األكاديمي
 أو الشديد ، اعتمادا على درجـة  ألتحصيليالخفيف ، والتدني  ألتحصيليمستواه ما بين التدني 

  .نحراف بين األداء الفعلي واألداء المتوقعمدى اال
على ظاهرة تدنى التحصـيل مصـطلح الموهـوبين ذوى    ) 2002(وقد أطلق الزيات 

قلـة اإلنجـاز    )2003(و العطـاس   )1999(التفريط التحصيلى ، بينما يطلق عليها الخليفة 
ففضلت أن تطلق عليها ظاهرة التحصيل الدراسي المـنخفض  ،  ) 1988(الدراسي ، أما غنيم 

بين المعرضين للخطـر مـن   إلى ستة أنماط من الموهو) 2000(وأشارت ديكسون وآخرون 
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الموهوب متدني التحصيل في  انوقد عرف الباحث.  بينهم الطالب الموهوبون المخفقون دراسياً
التلميذة الذي يحصل على نسـبة ذكـاء انحرافيـة     أو نه هو ذلك التلميذأإطار البحث الحالي ب

فـي  و أ اضيات ،أكثر بمعادلة تيرمان وميريل ، وتقل درجته في الري أو درجة) 130(قدرها 
 ين، معتمـد ) 50(في كليهما عن الدرجة التائيـة   وأ الرياضيات، الدراسي الكلي عداالتحصيل 
) Benito and Moro, 1999(حد كبير على التعريف الذي قدمه بينيتو ومورو  إلىفي ذلك 

وتحاول الدراسة الحالية دراسة ومعرفة حجـم ظـاهرة   ) . Gagne, 1995( هجانييعن نقال 
  .ضالً عن نسبتها في مجتمع الدراسةف الموهوبين،التحصيل الدراسي لدى األطفال  تدني

  
  الخلفية النظرية للدراسة

خـرين وبشـكل مختلـف    ن بأنهم يتعلمون بشكل أسرع من اآلويتسم األطفال الموهوب
ن في فصول دراسية للعـاديين ال يتوافـق أسـلوب    وما يوجد هؤالء األطفال الموهوب وكثيراً
فيها مع أسلوبهم السريع في التعلم ، ومن هنا قد تنبع مشكلة تدني التحصـيل ألنهـم    التدريس

والطحـان  ) 1981(مـن مرسـي    ويضيف كـلّ . يشعرون بالملل من بطء عملية التدريس 
ن التحصيل الدراسي مبني على المنهج المدرسي المصـمم حسـب   أآخر وهو  سبباً) 1982(

لقـدراتهم   كثير من الموهوبين فيه تحـدياً  دال يج، ولذلك  العاديينمستوى غالبية التالميذ وهم 
. دائهم ، فيتدنى تحصيلهم الدراسي أومواهبهم ، فيؤثر ذلك على دافعيتهم ويخفض من مستوى 

       عبيــد، ؛  2001؛ ديفــز و ريــم ،  1997كفــافي ، ؛ 1996أحمــد، (ويــذكر البــاحثون 
أسباباً أخرى متعددة لهذه الظاهرة منها  )2002؛ الشربيني وصادق،  2002لزيات ، ا ؛2001

غياب التقدير واالحترام الفردي للطفل داخل المدرسة ، المناخ المدرسي شـديد  : المدرسية ) أ(
سـاتذة  التنافس ، التركيز على التقييم الخارجي ، غيـاب المرونـة وسـيطرة الجمـود ، األ    

الخوف المدرسي ) Benito, 2003(المتسلطون ،  المناهج غير المشجعة  ،  ويضيف  بينتو 
، التسلط والسيطرة من قبل  األسريسرة ، التفكك الروح المعنوية الضعيفة لأل: سرية األ) ب(
الشخصية ) د(قران ضغط األ: االجتماعية ) ج(  بناءبوين ، الحماية الزائدة وتمييع سلوك األاأل
ملل ، الضبط الشخصي المتـدني  التدني في تقدير الذات ، الالمباالة نحو المدرسة، سرعة ال: 

بعض العوامل المدرسية مثل تـأثير المعلـم، واالدارة   ) 2004(، ويضيف نصر اهللا في حياتهم
من عدة قراءت في هذا المجال الـى  ) 2002(جلجل  خلصت، ورسية، والمنهج المدرسيدالم

الـى  اشـارت   ، كما)مفهوم الذات، نقص الدافعية، الكسل(عدة اسباب نفسية لهذه الظاهرة مثل 
أن اضـطراب القـراءة   : عدة تحديات تؤدي الى التداخل في  تشخيص هذه الظـاهرة مثـل   

يؤدي الى تدني التحصيل الدراسي لدى الموهوبين كمـا يوضـح ذلـك الـدليل     ) الديسليكسيا(
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، باالضافة الى الفشل في التمييـز بـين التحصـيل    )DSM.Iv(االحصائي التشخيصي الرابع 
    .ع الى قصور عصبي والتحصيل المنخفض الذي يرجع الى عوامل اخرىالمنخفض الذي يرج

ن ظاهرة تدني التحصيل الدراسـي  أثبتت أن الدراسات أ) 2001(وقد أكد ديفز و ريم 
لدى الذكور أكثر من اإلناث أي في المرحلة االبتدائية ، ثـم فـي    لدى الموهوبين تظهر مبكراً

وقد فسرت نتائج هذه الدراسات بوجود خلـل  . اإلناث  المراحل الدراسية الالحقة قد تكثر لدى
ن كل المعلمات في المرحلة االبتدائية من اإلناث ، كما ان الفتيات قد أفي النظام التربوي حيث 

  .لضغوط شديدة في المرحلة المتوسطةيتعرضن 
  الدراسات السابقة

، )1999(ي ، وأشـكنان )1997(والحداد ، )1988(غنيم : اطلع الباحثان على دراسات
والشامسـي  ،  )2003(، والسـيد   )Ziegler and Stoeger, 2003(وزيجلـر واسـتيوقر   

طالبا تراوحت أعمـارهم بـين   ) 200(على ) 1988(؛ و قد اشتملت دراسة غنيم  ) 2005(
سنة وقد طبق عليهم اختبار كاتل للذكاء، ومقياس الدافع لإلنجاز، ومقيـاس الثقـة   ) 14-16(

لق، ومقياس اتجاهات المعلمين نحو الطالب كما يدركها الطالب، ومقيـاس  بالنفس، ومقياس الق
وقد كشـفت النتـائج عـن    . العالقات بين الوالدين، ومقياس العالقات االجتماعية بين الطالب

وجود فروق دالة بين درجات مجموعة المتفوقين عقليا منخفضي التحصيل والمتفوقين عقليـا  
األولى من حيث القلق ولجانب الثانية من حيـث الـدافع    مرتفعي التحصيل لجانب المجموعة

لإلنجاز والثقة بالنفس، كما اتضح وجود فروق بينهما أيضا في اتجاهات المعلمين نحو الطالب 
  .ب لجانب المجموعة الثانيةوالعالقات بين الوالدين والعالقات االجتماعية بين الطال

تـؤدي إلـى التـأخر فـي     ل التـي  إلى معرفة العوام) 1997(وهدفت دراسة الحداد 
التحصيل الدراسي من وجهة نظر المعلمين والتالميذ أنفسهم، وتوصلت إلى وجود فـرق دال  
إحصائياً في عامل معاملة المعلم بين فئتي التأخر المؤقت والتأخر الدائم عندما يكـون التـأخر   

لتأخر الـدائم والتـأخر   من النوع العام من وجهة نظر التالميذ، وال يوجد فرق دال بين فئتي ا
المؤقت عندما يكون التأخر من النوع الخاص، ويوجد فرق دال إحصائياً في العادات الدراسية 
بين فئتي التأخر المؤقت والتأخر الدائم عندما يكون التأخر من النوع العام من وجهـة نظـر   

ما يكون التأخر مـن  بين فئتي التأخر المؤقت والتأخر الدائم عندالمعلمين، وال يوجد فرق دال 
  .النوع الخاص

إلى معرفة عالقة بعض المتغيرات غير المعرفية بالتدني ) 1999(أما دراسة أشكناني 
وجهة الضبط الـداخلي، ودافعيـة االنجـاز،    (التحصيلي، وتوصلت الدراسة إلى أن متغيرات 
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متفوقين عقليـاً،  كان لها ارتباط وثيق بالتفوق التحصيلي لغير ال )والسمات الوجدانية للشخصية
                      .وأن ضعف هذه العوامل ارتبط بتدني التحصيل بالرغم من التفوق في الذكاء

إلى التعرف علـى فاعليـة   فقد هدفت  )Ziegler and Stoeger, 2003(دراسة  أما
باء، والمعلمين، والتالميذ أنفسهم في تشخيص تـدني التحصـيل   أحكام ثالث مجموعات من اآل

أنثى، ) 165(ذكر، و) 152(مفحوصاً، منهم ) 317(لتحقيق أهداف الدراسة شارك و ،راسيالد
تخدما في الدراسة مقياس المصـفوفات المتتابعـة العـادي    واسة، ئيمن تالميذ المرحلة االبتدا

)SPM (ير المجموعات لقدرات الطلبة فقـد كـان علـى    دشف عن الموهبة العقلية، أما تقللك
علـى أنهـم موهـوبين،    ) 36(كشـف  تم ، ، وفقاً لمنهج لكيرتةيوالمئ تدريج خماسي بالنسب

على ) 74(ل الدراسي، كما تم الكشف عن صيمنهم متدني التح) 9(وأظهرت نتائج الدراسة أن 
أظهرت نتائج الدراسة أن  منهم متدني التحصيل، كما) 16(أنهم موهوبين بدرجة متوسطة كان 
الموهوبين كانت أفضـل حـاالً مـن تقـديرات      ىدلصيل أحكام   اآلباء في تقدير متدني التح

لتالميـذ ببعضـها بدرجـة    واكما ارتبطت تقـديرات المعلمـين   . المعلمين أو التالميذ أنفسهم
ـ وعلى العموم فإن تقديرات المجموعات الثالث كا. متوسطة، وكذلك باختبار الذكاء ت اقـل  ن

الحة لمالحظة وتقدير ظاهرة تـدني  بدرجة كبيرة من نقاط االختبار مما يجعلها عمليا غير ص
  .التحصيل الدراسي لدى الموهوبين
الى التعرف على مـدى شـيوع صـعوبات الـتعلم     ) 2003(وقد هدفت دراسة السيد 

االكاديمية لدى المتفوقين عقليا من تالميذ الصف الثاني المتوسط بدولة الكويت، وتـم اجـراء   
، وقد استخدمت ثـالث أدوات  )تلميذ496، تلميذ531(، بواقع )1027(الدراسة على عينة من 

هي مصفوفات ريفن المتتابعة المعيارية، ومقياس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صـعوبات  
التعلم، ومقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعلم القراءة والكتابة والرياضيات، كشفت نتـائج  

المتفوقين عقليـا منخفضـي    من مجموع افراد عينة الدراسة المفروزة% 16الدراسة أن نسبة 
لديهم صعوبات % 12.3لديهم صعوبات في القراءة ، وأن نسبة ) 81(التحصيل والبالغ عددهم 
لديهم صعوبات في الرياضيات ؛ كمـا بينـت الدراسـة ان    % 18.5في الكتابة وأن مانسبته 

ما وجد في عينة االناث، ك% 10.3من الذكور لديهم صعوبات تعلم في القراءة مقابل % 19.2
لـدى االنـاث، وبالنسـبة    % 20.7مقابل % 7.7أن نسبة الصعوبات في الكتابة لدى الذكور 
لدى االناث، وكانـت داللـة   % 31مقابل % 11.5لصعوبة الرياضيات فقد كانت نسبة الذكور 

أي ان هناك فروق ذات داللة احصائية بين كال الجنسين في نسـب   0.05الفروق عند مستوى 
علم االكاديمية لصالح التالميذ الذكور، كما كشفت الدراسة انه التوجد فروق شيوع صعوبات الت

ذات داللة احصائية بين نسب شيوع أنماط الصعوبات ونسبة شيوع صعوبات التعلم االكاديمية 
  . في القراءة والكتابة والرياضيات
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ت إلى الكشف عن مدى واتجاه الفروق بين المتفوقا) 2005(وهدفت دراسة الشامسي 
عقليا مرتفعات التحصيل الدراسي عن الطالبات المتفوقات عقليا منخفضات التحصيل الدراسي 
في ابعاد مفهوم الذات ومفهوم الذات األكاديمي ومفهوم الذات العام، وأظهرت النتـائج وجـود   
فروق في مستوى مفهوم الذات الكلي، واألكاديمي والعام بين مجمـوعتي الدراسـة لصـالح    

مفهوم الذات غير األكاديمي بـين  رتفعات التحصيل، وعدم وجود فروق في أبعاد المتفوقات م
  . مجموعتي الدراسة

يالحظ أن معظم هذه الدراسات اهتمت بالجوانب غير المعرفية لدى متدني التحصـيل،  
       .تهتم بمعرفة بنسبة الموهوبين ، وتقدير حجم الظاهرةكما أنها لم 

  أهداف الدراسة
  .ى نسبة الموھوبین متدني التحصیل الدراسي في مجتمع الدراسة الحالیةالتعرف عل) 1(
  .التعرف على نسبة الموھوبین متدني التحصیل الدراسي في شریحة االطفال الموھوبین) 2(
  .التعرف على متوسط درجات االبداع لھذه الفئة) 3(
  

  منھج الدراسة
  مجتمع الدراسة

في العام الدراسي اسیة بوالیة الخرطوم تم إجراء الدراسة في مدارس القبس األس

تلمیذ منھم  1042بلغ العدد الكلي بین تالمیذ الحلقة الثانیة في المدرسة،  و  2004 -2003

وتشمل الحلقة الثانیة في المدرسة . من اإلناث%) 48( 500من الذكور، و %) 52( 542

یذ وتلمیذات الصف على التوالي، وتالم% 17,8، %20,9تالمیذ وتلمیذات الصف الرابع 

% 14,3و 13,8على التوالي، وتالمیذ وتلمیذات الصف السادس % 15و% 18,1الخامس 

ولكن بلغ عدد التالمیذ الذین تم تطبیق . فصال 41على التوالي، وتتوزع ھذه المجموعة على 

. من مجتمع الدراسة الكلي% 91,7مفحوصا بنسبة  955أدوات الدراسة علیھم بالفعل  

البقیة ألسباب تتعلق بالغیاب أو عدم  إكمال تطبیق المقاییس المستخدمة أو قصور في واستبعدت 

  . المعلومات الدیمغرافیة

وتبلغ نسبة من ھم في . سنة بالنسبة للذكور واالناث 12-  8وتترواح أعمار التالمیذ بین 

سنة  11، و%)37,8(سنوات  10، و%)32,7(سنوات  9، و %)14,2(سنوات  8عمر 

وكان جمیع المفحوصین في %). 2,5(سنة  12، بینما نسبة من تبلغ أعمارھم  )12,8%(

الدراسة من والیة الخرطوم الكبرى والتي تشمل مدینة الخرطوم التي نالت أعلى النسب 

كما حوى مجتمع %). 7(، ومدینة أم درمان %)12,7(، ومدینة الخرطوم بحري %)80,3(

من المعلمین ومرشدي الفصول تمت االستعانة بھم في  41الدراسة من غیر التالمیذ على عدد 
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مرحلة الترشیحات المبدئیة لألطفال الموھوبین فضال عن ملء قائمة تقدیرات المعلمین لصفات 

%) 46,3( 19وكان عدد المعلمین والمرشدین الذكور . التالمیذ الموھوبین في مرحلة األساس

درب غالبیة ھؤالء المعلمین والمرشدین في وت%). 53,7( 22بینما عدد المعلمات والمرشدات 

  .2003دورة معلم الموھوبین األولى التي عقدت في الخرطوم خالل شھر ینایر 

    

  أدوات الدراسة
شملت الریاضیات، والعالمات أدوات متعددة للكشف عن األطفال الموھوبین ق یطبت  تم   

، المعیاري كمقیاس للذكاء تابعةالمدرسیة كمؤشر للتحصیل الدراسي، ومقیاس المصفوفات المت

، وقائمة تقدیرات المعلم لصفات التالمیذ كاختبار لالبداع لدوائرللرسم باتورانس مقیاس و

  . الموھوبین 

  

  التحصيل الدراسي: أوال
بالنسبة لمؤشر التحصیل الدراسي فقد تم استخراج متوسط العالمات المدرسیة ماعدا 

، كما تم استخراج درجات الریاضیات لكل تلمیذ  2004-2003الریاضیات للعام الدراسي 

وتلمیذة وذلك لعدة أسباب من بینھا عدم وجود اختبارات تحصیلیة مقننة في السودان بالنسبة 

واعتمدت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم في دلیلھا للكشف عن . للتحصیل الدراسي

كما تم التأكید على ) 1996دق وآخرون، صا(الموھوبین على مؤشر االختبارات المدرسیة 

؛ 2002جروان، (استخدام ھذه االختبارات المدرسیة في عدد من الدراسات االقلیمیة، مثال،  

ولحساب المؤشرات االحصائیة تم حساب معامل االستقرار للریاضیات ). 1996الروسان، 

وحت درجات الصدق ، بینما ترا 0.97  -  0.41كمقیاس لدرجة الثبات والتي تراوحت بین 

أما معامل االستقرار بالنسبة للعالمات المدرسیة فتراوحت بین .  0.98 -  0.64الذاتي بین 

 – 0.81،  بینما  تراوحت درجات الصدق الذاتي لالختبارات المدرسیة بین 0.98  -  0.66

0.99  .  

  

  ثانيا مقياس المصفوفات المتتابعة المعياري
تطبیقھ وتعییره في كثیر من الدول العربیة ، مثال ، العراق  بالنسبة لھذا المقیاس فقد تم

واستخدم المقیاس بصفة . )1979أبو حطب، (، والسعودیة )1982الدباغ وطارق وكومایا، (

خاصة للكشف عن األطفال الموھوبین في أربع دول عربیة ھي االمارات وتونس والعراق 

، 2001الخطیب والمتوكل، (ان ، وتم تعییره في السود)1996صادق وآخرون، (ومصر 
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مفحوصا من الذكور بنسبة  6877سنة لعینة بلغت  25-9بالنسبة للفئة العمریة ) 2002

وترواحت معامالت الثبات بالتجزئة النصفیة للفئات %. 54,4، واالناث بنسبة % 45,6

الزمنیة   للمقارنات الطرفیة تبعا لألعمار) ت(، بینما تراوحت قیم  0.96 - 0.83العمریة بین 

  ).0.001(بمستوى داللة  73,2 – 37,8بین 

     

  مقياس التفكير االبتكاري: ثالثا
 ,Torrance(   بالنسبة لھذا المقیاس فقد تم تطبیق مقیاس الرسم بالدوائر لتوارنس

والتي تتكون من ثالثة أنشطة ) ب(فإنھ یحتوي على الصورة الشكلیة ) 1969 ,1968 ,1966

فقد تم استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة . تكملة الخطوط ، والدوائرھي تكوین الصورة، و

والتي أوصت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم باستخدامھ كما طبق في االمارات، 

ویعتبر أكثر األنشطة حریة كما أنھ یحرر المفحوص من أفكار . والعراق، وتونس ومصر

ویقیس ثالثة أبعاد لالبداع وھي الطالقة واألصالة . لمكانيالزاویة، والمنظور، واالمتداد ا

وفي السودان، تم تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة ). 1996صادق وآخرون، (والمرونة 

مفحوصا من الذكور واإلناث لقیاس درجة الثبات بین المصحح األول والثاني  49قوامھا 

).  0.93(،  والدرجة الكلیة .)0.92(األصالة ، و) 0.83(، والمرونة ) 0.78(بالنسبة للطالقة 

وكانت العالقة االرتباطیة بین مقیاس   0.96وبلغت درجات الصدق الذاتي للمقیاس الكلي 

، وكانت جمیع ) 0.05(الدوائر والطالقة في مقیاس والش وكوجان دالة عند مستوى 

  ).0.01(االرتباطات الداخلیة بین أبعاد المقیاس في مستوى داللة 

         

  قائمة تقدير المعلم لصفات التالميذ الموهوبين: رابعا
استخدمت ھذه النوعیة من القوائم للكشف عن األطفال الموھوبین في مصر ، وتونس، 

سمة تعالج الجوانب  37وتشمل القائمة ). 1996صادق وآخرون، (واالمارات، والعراق 

لقائمة  وبلغت درجة معامل الثبات. المعرفیة والدافعیة والمزاجیة واالجتماعیة للموھوب

، ومعادلة جتمان )0.98(التقدیرات من خالل التجزئة النصفیة تعدیل سبیرمان وبراون 

فضال عن ذلك تمیزت القائمة بدرجات عالیة من ) 0.75(، ومعامل ألفا كرونباخ )0.97(

وكشفت نتائج صدق . صدق االتساق الداخلي من خالل ارتباط البنود بالدرجة الكلیة للقائمة

رفیة للقائمة على قدرة عالیة للتمییز بین المجموعات الطرفیة عند تطبیقھ في المقارنات الط

وكان معامل االرتباط بین القائمة ومقیاس السمات ). 0.001(مجتمع الدراسة في مستوى داللة 

  ).  0.01(السلوكیة للطلبة الموھوبین لرینزولي في مستوى داللة 
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  الدراسة إجراءات
. 2004حتى منتصف أبریل  2003سة في الفترة من أول یولیو بدأ تطبیق أدوات الدرا

وساھم في جمع البیانات مجموعة من المتطوعین المؤھلین في مجال علم النفس والذین تلقوا 

تدریبا متقدما في ورشة خاصة للقیاس النفسي نظمتھا الجمعیة النفسیة السودانیة بمباني جامعة 

باالضافة لمجموعة من المرشدات النفسیات بمؤسسة  ،2003األحفاد بأم درمان خالل یونیو 

وتمت االستعانة بمختصي شؤون التالمیذ في الحصول على البیانات . الخرطوم للتعلیم الخاص

  .  الدیمغرافیة للتالمیذ من خالل سجالتھم المدرسیة

 40تم تطبیق مقیاس المصفوفات المتتابعة أوال كمقیاس قوة واستغرق تطبیقھ حوالي  

وبخصوص قائمة تقدیرات المعلم . دقائق  10دقیقة، بینما تم تطبیق مقیاس الدوائر في  80 إلى

لصفات الموھوبین فقد تم توجیھ خطاب لكل مرشد فصل بأن یمأل قائمة التقدیرات وفقا لخبراتھ 

من المعلمین والمرشدین  43وسبق أن نظمت ورشة تدریبیة بالنسبة لعدد . مع التالمیذ 

بالخرطوم وقد وظفوا خبراتھم  2003عن التالمیذ الموھوبین في ینایر  بخصوص الكشف

وتم تفریغ . المنالة في عملیة التقدیرات فضال عن ذلك كان ھناك تجاوب إیجابي من قبلھم

البیانات المجموعة تمھیدا الجراء التحلیل االحصائي لھا باالستعانة بحزمة البرامج االحصائیة 

  .  للعلوم االجتماعیة

 

  تائج الدراسةن
  

  نسبة الموھوبین متدني التحصیل الدراسي في مجتمع الدراسة الحالیة) 1(
قام الباحث بمراجعة الدرجات التائية للتالميذ في التحصيل الكلي دون الرياضـيات ،  
والرياضيات ، واستخرج نسبة الذكاء من درجات مقياس المصفوفات المتتابعة العادي بمعادلـة  

) 130(خذ الذين تزيد نسبه ذكائهم عـن  ؛ أوللتحقق من صحة هذا الفرض تيرمان وميريل ، 
و في الرياضيات عن أفي التحصيل الكلي دون الرياضيات  تقل درجاتهمدرجة بمقياس رافن و

  : )1(كانت درجاتهم كما يلي في جدول ف) 50(الدرجة التائية 
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  )1(جدول 

  الرياضيات والتحصيل الكلي  الدرجات التائية للموهوبين متدني التحصيل في 
  والذكاء ونسب ذكائهم 

نسب 
الذكاء 
 االنحرافية

الدرجات 
التائية 
 لالبتكارية

الدرجات 
التائية 
 للذكاء

الدرجات 
التائية 
 للرياضيات

الدرجات التائية  
للتحصيل الكلي 
 عدا الرياضيات

 الرقم النوع الصف

 1 ذكر 4 50.9 47.3 70.3 57.2 132.48

  2 ذكر 5 60 47.8 75.1 42.5 140.16
  3 ذكر 6 45.8 48 77.1 44.1 143.36
  4 انثى 6 54.2 41.7 71.6 72 134.56
  5 ذكر 6 49.5 54.9 69.8 54 131.68
  6 ذكر 6 49.6 33 73.4 59 137.44
  7 ذكر 6 43.5 36.7 70.7 57.3 133.12
  8 ذكر 6 38.7 40.8 68.9 47.3 130.24
  9 ذكر 4 55.7 40.7 70.3 62.4 132.48
  10 ذكر 4 43.3 37.3 71.3 45.7 134.08
  11 ذكر 5 47 48.1 70.7 43.9 133.12
  12 ذكر 5 53.9 46.9 73.4 63.4 137.44

  13 ذكر 6 46 45.5 72.5 48.5 136
  14 ذكر 6 45.6 47.9 70.3 60 132.48
  15 أنثى 5 45.9 58.1 70.7 51.6 133.12
  16 ىأنث 4 45.7 58.7 69.4 55.8 131.04

         
قام الباحث باستخراج النسب من مجموع  الموهوبين ومن عينة الدراسة الكلية، للتأكد من مدي 

  ):2(كانت النتائج كما في الجدول ف ،شيوع الظاهرة
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  )2(جدول 

والنسب المئوية للموهوبين متدني التحصيل تبعاً للمستوي الصفي وحدود الثقة  تالتكرارا 
  %)95(بحدود ثقة  بحثاللكل نسبة بمجتمع 

  
المستوى  من بيانات البحث حدود الثقة للنسبة في المجتمع

 الصفي

 النوع

الحد األعلى 
 للنسبة المئوية

الحد األدنى 
للنسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية

حجم 
المجموع

 ة

 التكرار

 البنين الرابع  3  200  %2  %صفر  4%

  الخامس  3  173  %2  %صفر  4%
  السادس  7  132  %5  %صفر  22%
  مجموع البنين  13  505  3%  2%  4%
  البنات  الرابع  1  170  %1  %صفر  2%
  الخامس  1  143  %1  %صفر  3%
  السادس  1  137  %1  %صفر  3%
  مجموع البنات  3  450  %1  %صفر  2%
النوعان   الرابع  4  370  %1  %صفر  2%

  الخامس  4  316  %1  %صفر  %2  معاً
  السادس  8  269  3%  1%  5%
    المجموع الكلي  16  955  2%  1%  3%
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  نسبة الموھوبین متدني التحصیل الدراسي في شریحة االطفال الموھوبین) 2(
  

  )3(جدول 
التكرار والنسب المئوية للموهوبين متدني التحصيل تبعاً للنوع والمستوي الصفي وحدود 

  %)95(الثقة  لكل نسبة من هذه  النسب بمجتمع الموهوبين بمستوي ثقة 
 

المستوى  من بيانات البحث حدود الثقة للنسبة في المجتمع
 الصفي

 النوع

الحد األعلى 
 المئوية للنسبة

الحد األدنى 
للنسبة 
 المئوية

النسبة 
 المئوية

حجم 
 المجموعة

 التكرار

 البنين الرابع  3  17  %18  %صفر  36%

  الخامس  3  19  %18  %صفر  32%
  السادس  7  19  16%  41%  59%
مجموع   13  55  24%  13%  35%

  البنين
  البنات  الرابع  1  19  %5  %صفر  15%
  الخامس  1  20  %5  %صفر  15%
  السادس  1  16  %6  %صفر  18%
مجموع   3  55  %5  %صفر  11%

  البنات
النوعان   الرابع  4  36  11%  1%  21%

  الخامس  4  39  %10  %1  %19  معاً
  السادس  8  35  23%  9%  37%
المجموع   16  110  15%  8%  22%

  ليالك
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  التعرف على متوسط درجات االبداع لھذه الفئة) 3(

  )4(جدول  
  درجات االبداع لدى متدني التحصيل                          

الدرجات 
التائية 
 لالبتكارية

 الرقم النوع الصف

 1 ذكر 4 57.2

  2 ذكر 5 42.5
  3 ذكر 6 44.1
  4 انثى 6 72
  5 ذكر 6 54
  6 ذكر 6 59

  7 ذكر 6 57.3
  8 ذكر 6 47.3
  9 ذكر 4 62.4
  10 ذكر 4 45.7
  11 ذكر 5 43.9
  12 ذكر 5 63.4
  13 ذكر 6 48.5
  14 ذكر 6 60

  15 أنثى 5 51.6
  16 أنثى 4 55.8

  
  )5(جدول 

  لدى متدني التحصيل لالبداع المؤشرات االحصائية
االنحراف   الوسط الحسابي  المدى  العدد

  المعياري
16  29.5  54.04  8.37  
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  مناقشة النتائج
ن نسبة الموهوبين متدني التحصيل مـن بـين   أ) 3(والجدول ) 2(يالحظ من الجدول 

%) 2( مجتمع البحـث الكلـي  ونسبتهم من  ،%)22-%8(بحدود ثقة % 15الموهوبين  بلغت 
  الميذ الموهوبين متدني التحصيل وجود نسبة من الت إلى،ولكنها تشير %) 3-%1(بحدود ثقة 

ول مرة بجامعة جونز هوبكنز بالواليـات  ة الموهوبين متدني التحصيل ألظهرت قضي
ويتمـور   توقد قدر. علي يد نخبة من علماء التربية الخاصة ) 1981(المتحدة األمريكية عام 

)Whitmore,1981 (كثر من أن إ)قل من الموهوبين عقليـاً هـم مـن ذوي    األ ىعل%) 20
األمريكيـة   المتحـدة ربية لالمتياز والتفوق في الواليات التحصيل المتدني ، بينما قدر مكتب الت

مـن  %) 46( أن) Ford , 1995(، وأكـد فـورد   %) 50(هذه النسبة بأكثر مـن  ) 1983(
  ) .2002الزيات ، (المتفوقين السود هم من ذوي التفريط التحصيلي 
  : اتفقت نتيجة البحث الحالي  مع نتائج دراسات 

     (Kerr, 1997, 1995; Shaw, 1960; McCuen, 1960; Richert, 1991; Rimm, 
والتي كانت فيها نسبة الـذكور الموهـوبين متـدني    ) 2001(وردها ديفز وريم أالتي ) 1995

كمـا كـان   . كثر من اإلناث الموهوبات متدنيات التحصـيل  أالتحصيل في المرحلة االبتدائية 
التـي  ) Ziegler and Stoeger , 2003(وبين دراسة زيجلر واستيوجر  الفرق بينها واضحاً

كما تتفق نتيجـة  . في مجتمع الدراسة%) 25(ن نسبة الموهوبين متدني التحصيل تبلغ أوجدت 
التـي وجـدت نسـبة    ) Pejanto & Birch , 1959(هذا البحث مع دراسة بيجانتو وبيرش 

  %).10(الموهوبين متدني التحصيل من بين الموهوبين هي 
علي الموهـوبين   أجريتن الدراسات والبحوث التي أ) Rimm , 1987(وأكدت ريم 

من الموهوبين عقليـاً ذوي تحصـيل   %) 50-%15(من  أن أثبتتعقليا ذوي تدني التحصيل 
و يتركون الدراسـة بهـا   أمن الذين يتسربون من  المدرسة العليا %) 20-%10(متدني ومن 

ليهـا  إغالبية تلك النسب المشار ن أويالحظ . القدرات العقلية  أويقعون في عداد شديدي الذكاء 
و فـي مجتمعـات غربيـة    أجريت في المجتمع األمريكـي  أعاله كانت في دراسات وبحوث أ

قل نسبياً ، حيث كانت في مجتمع الموهوبين القبس أن النسبة في مدارس أ، كما يالحظ عموماً
لظـاهرة  ولعل هذا االختالف في انتشار ا%) . 3-%1(،  وفي المجتمع الكلي %)22-8%( 

حد كبير ، فالمجتمعات فردية تنافسية في الغرب بينما  إلىطبيعة المجتمعين المختلفة  إلىيعود 
 يقاع الحياة في مجتمعنا الشرقي يسير بوتيرة ثابتة نسـبياً إهي جماعية تعاونية في الشرق ، و

ن النظـام  الموهوبين ، كما أ ىقلة المشكالت التي ينجم عنها تدني التحصيل لد إلىمما يؤدي 
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ن تـدني التحصـيل   أثبتت كثير مـن الدراسـات   أسري ما زال متماسكا في مجتمعنا ، فقد األ
التـي   األسـرية  وأاالجتماعيـة ،   وأالدراسي لدي الموهوبين ، ينتج عن المشكالت النفسية ، 

ولكن هذه النسب القليلة لظاهرة . و الشخصية أو المدرسية أسرية تحيط بالموهوب في بيئته األ
ويجدون عناية أكثر  ،تدني التحصيل ربما تشير لتمتع األطفال في المدرسة ببيئة آمنة ومستقرة

ويتعزز هذا التفسير بما أكده جروان  ،مما أدى للحد من ظاهرة تدني التحصيل لدى الموهوبين
. مهما في تطور مشكلة تدني التحصـيل لـدى التالميـذ     بأن المدرسة تلعب دوراً) ب1999(

قد تكون سببا في الحـد   ألنها ؛النسب الموجودة رغم صغرها ال يجب االستهانة بها ولكن هذه
  . من تفجر طاقات خالقة لدى الموهوبين

  
   التوصیات

إجراء دراسة حالة لألطفال الموهوبين متدني التحصيل الدراسي المكتشفين في هذه  .1
الناتج لقصور ، والتمييز بين القصور الدراسة لمعرفة مسببات هذا التدني لديهم

 .الناتج لقصور عصبي، والقصور الناتج من عوامل أخرى

ضرورة وجود مرشدين نفسيين مدربين للتعامل مع هذه الحاالت، وكـذلك شـرح    .2
 .أبعاد هذه الظاهرة للمعلمين ، ليكون لهم دور في السيطرة على هذه الحاالت

 .لمرشد والمعلمتوعية األسر عن أبناءهم متدني التحصيل ليكون لهم دور مكمل ل .3
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