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 الملخص
 تقصي مدى ثبات القدرات العقلية لدى تالميذ مدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم، ومعرفة  إىل الدراسةتدفه

)  حيث اعتمدت مقياس  لذلك، مت استخدام ادلنهج الوصفي، و قدداللة الفروق بني التالميذ البنني والتلميذات يف القدرات العقلية
واالختبارات اليت يقوم بإعدادىا العاملون بوحدة الكشف واإلرشاد برئاسة اذليئة القومية  (اإلصدار الثالث) لذكاء األطفال  (وكسلر

 مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة  و قد. كأدوات لقياس الذكاء والقدرات العقلية الرياضية واللغوية،لرعاية األطفال ادلوىوبني
، من بني من مت قبوذلم (تلميذة (166)و تلميذاً،  (174))مبحوثاً  (340 ) بلغ حجم بيانات القدرات العقليةف ،القصدية

الختبار الفروض مت استخدام احلزمة اإلحصائية . م2014م وحىت 2010دبدارس ادلوىبة والتميز أساس خالل األعوام من 
(SPSS) من النتائج عدم . للفرق بني متوسطي رلموعتني مستقلتني وربليل التباين األحادي( ت)، وربديداً مت استخدام اختبار

القدرتني اللغوية والرياضية لدى من مت قبوذلم دبدارس ادلوىبة دبجتمع البحث، وعدم وجود  و (وكسلر)الثبات يف متوسطات الذكاء 
 .الرياضية القدرتني اللغوية و التلميذات يف الذكاء و فروق دالة بني التالميذ البنني و
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  This study is aim to explore the mental abilities of students in the gifted schools students in 

the elementary level in Khartoum State in the Sudan.The study also tries to explore the 

significant differences between male and female in the the mental abilities. 

   The descriptive method used in the present study. The results of the intelligent tests namely 

Wechsler Intelligence Scale for Children (third Ed.) and other tests 

developed by the schools of gifted students are utilize as tools in the measuring the 

mental abilities, mathematical ability and language ability. 

  The data collected for analyzing the mental abilities (N= 340) 174 of them male students and 

166 female students. These students have been accepted throughout the years 2010 to 2014. 

 For testing the hypotheses of the study T test and the one way analysis of variance has been 

used to test the significant differences among groups means using SPSS . 

  The results also showed that the fluctuation in means in the results of intelligence and the 

language ability. Also the results showed that there is no significance difference between male 

students and female students in intelligence and language ability and mathematics ability.    
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 :مقدمه
 االىتمام نإ حيث ، رلتمع يف أي القوة ودعائم الثروة مصادر أىم من أنواعهم اختالف على وادلوىوبني العقلية ادلوىبة نإ  

 بادلوىوبني والًتبية النفس اىتمام علماء يأيت ىنا ومنر، ادلعاص والتكنولوجي العلمي التحدي يفرضها حضارية حتمية يعترب بادلوىوبني
 العادينيهنم أقرا عن جوىريًا اختالفاً  ذبعلهم سلتلفني متميزة قدرات ميتلكون فئة فهم ، اخلاصة القدرات ذوي فئات بني فئة واعتبارىم

 خصائصهم على والتعرف االىتمام باكتشافهم حيث من الفريدة هتماحتياجا تليب خاصة تربوية برامج إىل حيتاجون فهم وذلذا ،
 يعود دبا هتمواستعدادا هتمقدرا حسن استثمار على والعمل رعايتهم طرق بتهيئة وذلك واجلسمية واالنفعالية واالجتماعية النفسية
 .جملتمع ا أفراد على بالفائدة
 أن وىو شامل لتعريف  2002  عام برشلونة يف ادلنعقد وادلتفوقني ادلوىوبني لألطفال العادلي للمجلس عشر الرابع ادلؤمتر توصل
 إىل ادلستوى رفيع األكادميي والتحصيل اإلبداعي التفكري على والقدرة الذكاء  العامة القدرة يف تتشكل إنسانية مسة العقلية ادلوىبة
( 247 ،2002 صبحي،(  السلوكية اخلصائص جانب

حيث يعترب ادلوىوبني  ثروة بشرية أعم نفعاً، وأكثر فائدة من مجيع الثروات ادلادية األخرى، إذا ما أحسن إعدادىا واستثمارىا 
يف تطوير اإلنتاج وزيادتو وتنويعو، وأكرب دليل على ذلك ما وصلت إليو اليابان وكوريا اجلنوبية على سبيل ادلثال ال احلصر، من تقدم 
تكنولوجي وعلمي، مل يأت من امتالكهما لثروات مادية أو مالية، فهما قياساً بدول أخرى من الدول غري الغنية يف ثرواهتا الطبيعية، 

لكنهما وصلتا إىل ما ىو عليو بفضل حسن إعدادىا للموارد البشرية واستثمارىا بشكل صحيح، وخباصة ادلوىوبون منها الذين 
، إذا (71، ص1986الطواب، )ميتلكون طاقات مبدعة قادرة على اإلضافة واالبتكار واالخًتاع والتوصل إىل حلول وأفكار جديدة 

أصبح مستقبل الدول وتقدمها يف امتالك ناحية العلم والتكنولوجيا ادلتطورة، يعتمد إىل حد كبري على مدى اىتمام ىذه الدول 
( 5، ص1989معوض،  )بادلوىوبني ورعايتهم، وتوفري ادلناخ ادلناسب إلطالق قدراهتم اإلبداعية

 :-مشكلة الدراسة
 و قطعت ، بدء منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمانالعامل دول من كثري يف وادلبدعني ادلوىوبني  بالتالميذاإلىتمام من الرغم على

 عطين مل السودان يف أننا إال معظم ىذه الدول خطوات واسعة يف الكشف عن ادلوىوبني و تطوير برامج متنوعة لرعايتهم،
 أساس، و مثلها نشاء  ثالث مدارسإ  ادلبذولة يف ىذا اجلانباجملهودات مل تتجاوز  حيث، ادلوىوبني اإلىتمام الكايفالتالميذ

 .، مع بدايو متواضعة دلدرسة أساس واحدة بوالية القضارف بشرق السودان(العاصمة القوية  )  اخلرطوملثانويات بوالية
و ميكن تلخيص مشكلة الدراسة احلالية ربديدا . و يف رلال الربامج متت بعض اإلضافات للمنهج ادلدرسي ادلقرر للتالميذ العاديني

 :-يف سؤالني أثنني مها
ما مدى ثبات و استقرار أداء التالميذ و التلميذات الذين يتم قبوذلم دبدارس ادلوىبة و التميز دلرحلة األساس يف اختبارات - 1

 الذكاء و القدرات ادلستخدمة يف كشفهم؟
ىل الفروق بني التالميذ و التلميذات ادلوىوبني دبرحلة األساس بوالية اخلرطوم يف اختبارات الذكاء و القدرات ادلستخدمة يف  - 2

 كشفهم، داللة إحصائية؟
: همية الدراسة في النقاط التاليةأتي أت  : همية البحثأ
 .أمهية الشرحية ادلستهدفة و ىم ادلوىوبون الذين ميثلون ثروة بشرية ميكن للدولة االستفادة منها -
 .احلاجة ادلاسة يف اكتشاف و رعاية ادلوىوبني حىت تتم االستفادة منهم يف مواكبة التطور -
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 .قد تسهم ىذه الدراسة يف توجيو نظر متخذي القرار و ادلهتمني بادلوىوبني االستفادة من قدراهتم و مواىبهم اإلبداعية -
 .قد تسهم نتائج ىذه الدراسة يف توقري ادلناخات ادلناسبة إلطالق قدرات ىؤالء ادلوىوبني و تفجر طاقاهتم اإلبداعية -

: هداف البحث فيأتي أت: أهداف البحث
. معرفة مدى ثبات القدرات العقلية لتالميذ مدارس ادلوىوبني بوالية اخلرطوم -1
 . بالتعليم األساسي(ىل السابع إالرابع  )التعرف على الفروق بني الذكور واإلناث يف القدرات العقلية للصفوف من  -2

 : فروض البحث
 .تتصف القدرات العقلية لدى التالميذ ادلقبولني دبدارس ادلوىوبني دلرحلة األساس بالثبات  .1
 .(بنات/ بنني )ىناك االختالف يف القدرات العقلية لدى التالميذ ادلقبولني دبدارس ادلوىوبني دلرحلة األساس تبعا دلتغري النوع  .2

: مصطلحات البحث
 :القدرات العقلية -

ويعد الطفل موىوبا إذا زادت .  (وكسلر) ، أو مقياس ( بينيو– ستانفورد )ربدد ذلك مقاييس الذكاء كمقاييس  -
.  نسبة ذكائو عن اضلرافني معياريني فوق ادلتوسط

: الموهوبين
 ،الطفل الذي يؤدي أي عمل بكفاءة عالية" وتشري ادلوسوعات النفسية والًتبوية إىل وصف الطفل ادلوىوب ادلبدع بأنو 

 (  205،ص 2000حبيب، )".وبصورة أفضل شلن ىم يف سنو، وبأسلوب يشري بتحقيق إصلازات وإسهامات عالية يف ادلستقبل
: اإلطار النظري والدراسات السابقة 

النفسي فإنه يمكن أن نستنتج جملة من الخصائص   في التراث التربوي وترفي ضوء التعريفات السابقة، وما توا و
:  السمات التي تميز بها الموهوبون و

 على اختبارات الذكاء، جاباتو فادلوىوب يًتبع على قمة السلم اذلرمي يف إ،يتسم ادلوىوبون بالقدرة العقلية العالية: التفوق العقلي .1
. يوكذلك يف اختبارات التفكري اإلبتكار

القدرة على أداء األعمال بكفاءة عالية، وذلك دبا ميتلكو من مهارات متميزة تنبئ بتحقيق إصلازات عظيمة مستقبال ودبا ميتلكو من  .2
. طاقة حيوية يسخرىا للسيطرة على األشياء

ادلكانية اجملردة بني األشياء   كالعالقات الزمانية و،القدرة العالية على الفهم واإلدراك يف تصور العالقات دبختلف مستوياهتا .3
واألفكار والوقائع، ويظهر مرونة يف التفكري يف إنتاج البدائل اجلديدة واحللول اليت تتصف باجلدية واألصالة واحلداثة، فادلوىوبون 

. يتعلمون عن طريق االكتشاف، ويرفضون أساليب احلفظ والتقليد
ولعل من أىم خصائص ادلوىوبني متيزىم باالستقاللية والثقة بالنفس إىل درجة ادلخاطرة وادلغامرة يف القيام بادلهام الصعبة، ويف تناول  .4

 األسئلة  مناألشياء وذبربتها، وتلعب دافعية ادلوىوب ادلتزايدة دوراً يف رغبتو يف التعليم ويف االكتشاف والفضول ادلعريف يف فهم كثري
 .والتساؤل شلا يسبب اإلزعاج، والقلق لوالديو ومعلميو يف أحيان كثرية

ن ادلوىوب ادلبدع أكثر حساسية للمشكالت اإلجتماعية وادلواقف التعليمية، فهو غالبا ما مييل إإذ : احلساسية للمشكالت وادلواقف  .5
. إىل اكتشاف التناقض يف ادلواقف ويظهر العناصر ادلفقودة يف حل ادلشكلة

نظراً ألمهية ىذه اخلصائص وادلميزات لدى ادلوىوبني ادلبدعني فقد كانت األساس اليت اعتمد عليها العلماء يف بناء  و
.الطالقة ادلرونة و األصالة و: ىي  اختبارات التفكري اإلبداعي اليت تؤكد مجيعا على قياس السمات األساسية الثالث و
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 :- الموهوبين التالميذ تنمية في المدرسة دور
تلعب ادلدرسة دوراً مهماً يف تنشئة التالميذ ادلوىوبني وتربيتهم، حيث يقضى التلميذ معظم وقتو داخل الفصول الدراسية فهي 

 ويتعلم فيها ادلهارات األدائية واالجتماعية ويتواصل فيها مع ،البيئة الثانية اليت  ينمو فيها التلميذ ويكتسب فيها ادلعارف وادلعلومات
. اآلخرين من األفراد وادلعلمني وغريىم

 ومن ىنا جيب االىتمام هبذه البيئة وهتيئتها دبا حيقق تنمية مهارات التالميذ وتفعيل موىبتو ومن ادلهام وادلسؤوليات اليت جيب 
:- أن تراعيها ادلدرسة ذباه الطفل ادلوىوب ما يلي

هتيئة ادلناخ ادلدرسي ادلناسب للتلميذ من الناحية اإلجتماعية والعقلية دبا يتيح الفرص لألطفال ادلوىوبني من االكتشاف والتعلم الذايت  -
 . اجملتمعىلواالنفتاح ع

 . توفري برامج تعليمية وتدريبية لتنمية القدرات اإلبداعية يف سلتلف األنشطة العلمية والثقافية والفنية واالجتماعية يف ادلدرسة -
األنشطة ادلرغوبة،  وميكن للمعلم أن حيقق ىدف تنمية اإلبداع لدى تالميذه من خالل التدريس عن طريق رلموعات ادلناقشة احلرة و

. نقدىا زلاولة تفسريىا و الوقائع و مجع ادلعلومات حول الظواىر و اإلطالع و تشجيع التالميذ على البحث و و
 مثل أسلوب حل ادلشكالت وذلك عند دراستهم للموضوعات اليت  ،تدريب التالميذ على استخدام أساليب جديدة يف التفكري -

منسي،  ). نتاج الوسائل التعليمة واخلرائط والرسوماتإيتضمنها ادلنهج الدراسي، ومساعدهتم على هتيئة بيئة غنية بادلثريات ك
  ( 386، ص 2002

:  تتميز المدارس الخاصة للموهوبين بإيجابيات كثيرة ، من أهم اإليجابيات المحتملة ما يلي
 وذلك ألن التوجو العام إلداراهتا ومعلميها وطلبتها وأولياء أمورىم ،أ ـ توفر ادلدرسة اخلاصة بطبيعتها مناخا إجيابيا داعما للتميز واإلبداع

.زلكوم دائما من الناحية النظرية ـ على األقل ـ دبعايري التميز والتطوير يف مجيع جوانب العملية الًتبوية  
 وذلك ألن ادلدرسة ،ب ـ تقليل فرص شعور الطلبة ادلوىوبني وادلتفوقني بأهنم أشبو بالغرباء أو ادلنبوذين من قبل زمالئهم يف الصفوف العادية

.اخلاصة تقبل طلبة من نفس العمر ومستوى القدرة تقريبا وميارس الطلبة نشاطاهتم يف رلتمع متجانس إىل حد كبري  
 ـ تصمم ادلناىج يف ادلدارس اخلاصة عادة لتستجيب الحتياجات طلبتها ادلوىوبني وادلتفوقني، ويأخذ ادلسؤولون عن تطوير ىذه ادلناىج يف ج

اعتبارىم أن تكون يف مستوى يتحدى قدرات الطلبة حىت ال يقعوا فريسة الضجر وادللل الذي يعاٍل معظمهم منو يف ادلدرسة 
.ادلتفوق العادية، ومن ادلعروف أن ادلناىج العامة يف ادلدارس العادية ال تشكل ربد يذكر للطالب ادلوىوب و  

 ويف تعاملهم مع ،د ـ يتمتع أعضاء اذليئة التعليمية يف ادلدارس اخلاصة بادلوىوبني وادلتفوقني، بكفاءة عالية يف موضوع التخصص من جهة
.  وقد تكون ىذه الكفاءة نامجة عن خربة أو تأىيل متخصص،ىؤالء الطلبة من جهة أخرى  

 وادلتفوقني ال خيار ذلم سوى أن تكون ادلوىوبني خدماهتا على الطلبة القائمني على مدرسة تقتصر  لو ما يربره نظرا ألن إن ىذا االفًتاض
.إدارهتا و معلموىا يف مستوى طلبتها

   :القدرات العقلية للموهوبين
 ,Clark) ( كالرك وسيجو  )     ميتاز التالميذ ادلوىوبون بقدرات عقلية وإبداعية متيزىم عن األطفال العاديني، وتشري كل من

1992; Seagoe, 1974)السرعة يف اكتساب وتذكر ادلعلومات، الفضول يف :  إىل ىذه اخلصائص والسمات اليت تتمثل باآليت
البحث عن احلقائق، االذباه للمثابرة الفعلية، االستمتاع يف حل ادلشكالت، القدرة على استيعاب ادلفاىيم اجملردة، االذباه ضلو 
الصدق والعدالة، السعي لتنظيم األشياء واألشخاص، الرباعة يف مفردات اللغة، التوقعات العالية من الذات واآلخرين، اإلبداع 
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احلب إلجياد طرق جديدة للعمل، الًتكيز الشديد واالىتمام بالنواحي ادلشوقة، احلساسية والتعاطف والرغبة بأن يكون  اخلالق و
مقبوال من اآلخرين، الطاقة العالية واحلذر، االستقاللية وحب االنفراد يف العمل واالتكال على الذات، التنوع يف االىتمامات 

ومن اخلصائص اليت ميتاز هبا التالميذ ادلوىوبون مسة ادلثابرة يف ربقيق اذلدف ومعرفة اجلديد، وىذا ردبا . واإلمكانات وتعدد القدرات
 ,Freedman, & Jensen) يفسر بالدافعية العالية اليت ميتلكها الطلبة ادلوىوبون يف سعيهم إلشباع حاجاهتم ادلعرفية 

1999)    .
للذكاء من األساليب ادلناسبة وادلعروفة ىف قياس " وكسلر " ، ومقياس " بينية "    تعترب مقاييس القدرة العقلية العامة ، كمقياس 

القدرة العقلية العامة للموىوبني وادلتفوقني ، حيث متثل القدرة العقلية ادلرتفعة أحد األبعاد األساسية ىف التعرف عليهم ، ويعترب الفرد 
الروسان ،  )درجة فأكثر  ( 130 )موىوباً ومتفوقاً إذا زادت قدرتو العقلية عن اضلرافيني معياريني عن ادلتوسط ، وبلغت نسبة الذكاء 

واعتمد كثري من الباحثني على قياس الذكاء العام كوسيلة لتحديد ادلوىوبني وادلتفوقني وقد تفاوتت النسب لدى  .( 126 : 1996
   درجة على نفس ادلقياس ، وبالرغم من التفاوت إال أن معظم الدراسات قد اكتفت بنسبة ( 140) إىل  ( 120 )الباحثني بني 

 ( . 801: 1994الغاًل ، )درجة على االختبارات اللفظية الفردية  ( 130) 
وأكدت نتائج العديد من الدراسات على أن األفراد الذين مت اختيارىم على أساس نسبة الذكاء ادلرتفعة حيث كانت نسبة ذكائهم 

 (. 208 : 2001سيد ، ) درجة ىم األكثر شيوعاً ىف دراسات ادلوىوبني وادلتفوقني  (150- 130 )ما بني 

:الدراسات السابقة  
فحص االنتقال من ادلدرسة الثانوية : الذكاء االنفعايل والنجاح األكادميي"  بعنوان (Parker, 2004) ( باركر)دراسة  

، ىدفت إىل فحص العالقة بني الذكاء االنفعايل والتحصيل األكادميي، واستخدم االنتقال من ادلدرسة الثانوية إىل "إىل اجلامعة
 يف (Bar-On EQ-i: Short) للذكاء االنفعايل بصورتو ادلختصرة  (أون-بار) طبق مقياس . اجلامعة كسياق ذلذا الغرض

ويف هناية .   الصغرية(Ontario)طالبا يف جامعة أنتاريو (372)الشهر األول من السنة الدراسية األوىل من اجلامعة على عينة من 
( 15) للذكاء االنفعايل ذي الفقرات القصرية  (أون-بار) الدراسية قورنت السجالت األكادميية للطالب يف ضوء مقياس   السنة

أظهرت النتائج أن النجاح األكادميي للطالب يرتبط بقوة بأبعاد الذكاء االنفعايل، فالطالب الذين ذباوزت معدالهتم الًتاكمية حيث 
وقد متت مناقشة النتائج يف . فما دون% 59أعطوا مؤشرات أعلى على فقرات ادلقياس من أولئك الذين تبلغ معدالهتم % 80

 بعنوان تقدير الذكاء الناجح  (محد) دراسة . سياق أمهية الكفاية االنفعالية واالجتماعية أثناء االنتقال من ادلدرسة الثانوية إىل اجلامعة
ىل تقدير الذكاء الناجح لدى عينة من طالب ادلرحلة إ ىدف البحث ، ووعالقتو بالتوافقية لدى عينة من الفائقني وغري الفائقني

 على طالب ادلرحلة 2003استخدم الباحث منوذج تصنيف الفائقني من سبريبرج . (برنامج ارشادي)الثانوية الفائقني وغري الفائقني 
  .الثانوية

ارتفاع بعد . ن الذكاء الناجح حيمل خصائص الفروق الفردية بني األفراد وميكن اإلعتماد عليوأ يشري التوزيع اإلعتدايل على :هم النتائجأ     
)  دراسة ،التوافق لدى الفائقني مقارنة بغري الفائقني يوضح مظاىر الذكاء الناجح ادلختلفة يف الذكاء التحليلي واالبتكاري والتطبيقي

لكشف عن ادلوىوبني يف ل (دراسة تتبعية) بعنوان عالقة القدرات العقلية والتحصيل الدراسي لدى تالمذة مدارس ادلوىوبني  (عطا اهلل
تقديرات ادلعلم )عداد صورة سودانية من قائمة لسمات ادلوىوبني إىل إىدفت الدراسة  ساليب الكشف عن ادلوىوبني،أالسودان دليل 

 900طبقت الدراسة على تالميذ مدارس القبس بوالية اخلرطوم على عينة من . (لصفات ادلوىوبني يف مرحلة التعليم األساسي
تتميز القائمة بقدر جيد من : ىم النتائجأ.مفحوصا وقد استخدمت طرق اإلكتشاف الداخلي واإلرتباطات والدرجات ادلعيارية
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، بعنوان مؤشرات 2007دراسة اإلمام. داة صاحلة لقياس ادلوىبة العقلية لألطفال يف رلتمع الدراسةأالصدق والثبات تعزز الثقة ك
ىدفت الدراسة اىل الكشف عن مؤشرات ... دراسة مقارنة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعليم والعاديني وادلتفوقني: الذكاء ادلتعدد

صمم الباحث مقاييس وربليل . ا تلميذ245الذكاء ادلتعدد لدى التالميذ الذين لديهم احتياجات تعليمية متباينة تكونت العينة من 
حصائية حسب فروق التعلم يف كل من الذكاء اللغوي وادلنطقي إوجود فروق : ىم النتائجأ.  ( شيفيو)التباين الثالثي واختبار

الفروق يف حركة التحكم ومفهوم الذات بني ادلوىوبني :بعنوان  ( 2011 )  (وشنانعلي  )دراسة . وادلوسيقي واحلس احلركي
 مرحلة الرابع الصف تالميذ من والعاديني ادلوىوبني بني الفروق عن للكشف الدراسة  ىدفت،والعاديني من تالميذ مرحلة األساس

التحكم  مركز بني اإلرتباطية العالقة طبيعة معرفة إىل أيًضا ىدفت كما الذات، مفهوم و التحكم مركز يف بوالية اجلزيرة األساس
 سسيبال اإلرتباطي و منهما منطني مستخدمة الوصفي ادلنهج الدراسة اتبعت . والعاديني من ادلوىوبني كل لدى الذات ومفهوم
 ) على ( بينيو ستانفورد )دلقياس ،باإلضافة ,الذات مفهوم مقياس و التحكم مركز مقياس وىي الدراسة أدوات تطبيق مت . ادلقارن

 فروق وجود الدراسة توصلت إليها اليت النتائج أىم من و عاديني ( 100 )و موىوبني ( 100 )  منهم وتلميذه تلميذا  ( 200
 وجود أيًضا الدراسة أثبتت كما ،لصاحل ادلوىوبني الذات مفهوم و التحكم مركز يف والعاديني بني ادلوىوبني إحصائية داللة ذات

 بعنوان اثر (2011العقيل ) دراسة . والعاديني ادلوىوبني من كل لدى الذات ومفهوم التحكم مركز بني سالبة ارتباطيو عالقة
... ثرائية يف تنمية عمليات التعلم التكاملية والتفكري اإلبداعي لدى التالميذ ادلوىوبني يف ادلرحلة االبتدائيةإنشطة علمية أاستخدام 

ثرائية يف تنمية عمليات التعلم التكاملية والتفكري اإلبداعي لدى التالميذ إنشطة علمية أىدف البحث اىل معرفة اثر استخدام 
األداة بطاقة مقابلة واختبار التفكري . ا تلميذ50استخدم ادلنهج التجرييب على عينة مشلت  حيث .ادلوىوبني الصف السادس

 تأكيد التالميذ على الربامج اإلثرائية ،حصائيا بني فروقات الدرجاتإوجود فروق دالة : ىم النتائجأ. (ارورا) اإلبداعي مقياس 
.  ىارات عمليات التعلممعرفة يف اكتساب للم

 منهج الدراسة و اجراءتها الميدانية
 اتبع فريق البحث ادلنهج الوصفي و بالتحديد قام فريق البحث بتطبيق أسلوب الفوج الظاىري :-منهج الدراسة - 1

الذي يشري إىل مجع سلسلة بيانات طولية، يف نقطة زمنية واحدة لتتبع ثبات كل من التحصيل الدراسي و القدرات العقلية لدى 
 .التالميذ ادلوىوبني دبرحلة األساس بوالية اخلرطوم

 :-يتحدد رلتمع الدراسة احلالية على النحو التايل:- مجتمع البحث - 2
 . من حيث ادلكان تقتصر الدراسة جغرافيا على والية اخلرطوم-أ

 .مدارس ادلوىبة و التميز دلرحلة األساس:-  من حيث نوعية ادلدارس-ب
 .تالميذ و تلميذات الصفوف من الرابع و حىت اخلامس:-  من حيث نوعية ادلبحوثني–ج 
 .م2014 و حىت صيف العام 2008 – 2007 من حيث الزمان من العام -د
( 340)مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث بلغ حجم عينة بيانات القدرات العقلية  :- عينة الدراسة -3

و ىم مجيع التالميذ و التلميذات الذين  (%48.8)تلميذة بنسبة  (166)و  (%51.2)تلميذا بنسبة  ( 174)مبحوثا، منهم 
 .2014 و حىت 2010مت قبوذلم دبدرسيت ادلوىبة و التميز دلرحلة األساس بكل من اخلرطوم و اخلرطوم حبري، خالل األعوام من 
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      تبعاً للعام  التي تم جمع بيانات القدرات العقلية منها يوضح إحصائية التالميذ بعينة الدراسة (1)جدول رقم 
  (  التالميذ و المحليةومتغيري نوعزمن القياس  )

 (بمدرسة الشهيد محمد فؤاد ببحري فقط)

المجموع تلميذات تالميذ بنين المحلية العام  

 م2010صيف 

 42 21 21حبري 
 35 13 22اخلرطوم 
 77 34 43اجملموع 

 م2011صيف 

 56 34 22حبري 
 14 0 14اخلرطوم 
 70 34 36اجملموع 

 م2012صيف 

 33 19 14حبري 

 35 16 19اخلرطوم 
 68 35 33اجملموع 

 م2013صيف 

 30 16 14حبري 
 33 15 18اخلرطوم 
 63 31 32اجملموع 

 م2014صيف 

 38 17 21حبري 
 24 15 9اخلرطوم 
 62 32 30اجملموع 

 المجموع الكلي

 199 107 92حبري 
 141 59 82اخلرطوم 
 340 166 174اجملموع 

 :-أدوات الدراسة. 4
أعتمد فريق البحث على السجالت الرمسية، اليت تضم البيانات الرقمية لدرجات القدرات العقلية للتالميذ ادلقبولني دبدارس ادلوىبة و 

 .ثالثة مدارس، بكل من اخلرطوم حبري و أم درمان  ( 3 )التميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم، و عددىا 
و من ادلهم اإلشارة ىاىنا إىل أن أدوات قياس الذكاء و القدرات العقلية، اليت مت اعتماد نتائجها كبيانات يف الدراسة احلالية فتمثل 

، و ثالثة اختبارات من إعداد وحدة الكشف و اإلرشاد باذليأة القومية (اإلصدار الثالث)لذكاء األطفال  (وكسلر  )يف مقياس 
، و الثالث لقياس القدرة الرياضية، (يف اللغة العربية  )لرعاية األطفال ادلوىوبني، أوذلا للمهارات اللغوية، و الثاٍل للقدرات اللغوية 

حيث يتم تطبيق ىذه االختبارات على التالميذ ادلتنافسني لاللتحاق دبدارس ادلوىبة و التميز، شلن أكملوا و بتفوق الصف الثالث 
 .    أساس بادلدارس احلكومية العادية 
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 :تحليل البيانات ومناقشة النتائج 
 :ة   ستتم مناقشة النتائج من خالل عرض نتائج الفروض التايل

  :عرض نتيجة الفرض األول 

تتصف القدرات العقلية لدى التالميذ ادلقبولني دبدارس : " للتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة احلالية الذي نصو
ادلقبولني دبدارس ادلوىوبني  التالميذ ، قام فريق البحث بإجراء ربليل التباين األحادي، لدرجات" ادلوىوبني دلرحلة األساس بالثبات 

دلرحلة األساس على اختبارات القدرات العقلية ادلستخدمة يف الكشف عنهم، وذلك لكل من التالميذ والتلميذات كاًل على حدة، 
 -:واجلدوالن التاليان يوضحان نتائج ىذا اإلجراء

يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في متوسطات القدرات العقلية لدى التالميذ  (2)جدول رقم 
البنين المقبولين بمدارس الموهوبين لمرحلة األساس تبعاً لمتغير العام الدراسي 

مصدر التباين القدرات العقلية 
مجموع 

د ح المربعات 
متوسط 

المربعات 
النسبة 
االستنتاج ح الفائية 

اللغوية  القدرات 

 193.21 4 772.825بني رلموعات 
13.863 

 
.001 
 

ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات 
 ال تتساوى مجيعها

داخل 
رلموعات 

2355.364 169 13.937 

  173 3128.190الكلي 

الرياضية القدرات 

 398.73 4 1594.94بني رلموعات 
30.505 

 
.001 
 

ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات 
 ال تتساوى مجيعها

داخل 
رلموعات 

2209.024 169 13.071 

  173 3803.960الكلي 

مقياس وكسلر 
للذكاء 

 101.96 4 407.825بني رلموعات 
1.113 

 
.352 
 

مجيع الفروق غري 
 دالة إحصائياً 

داخل 
 91.589 169 15478.55رلموعات 

  173 15886.37الكلي 

سمات الشخصية 

 94.119 4 376.478بني رلموعات 
6.454 

 
.001 
 

ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات 
 ال تتساوى مجيعها

داخل 
رلموعات 

2260.216 155 14.582 

  159 2636.694الكلي 

المهارات اللغوية 

 20.019 4 80.075بني رلموعات 
1.645 

 
.165 
 

مجيع الفروق غري 
 دالة إحصائياً 

داخل 
رلموعات 

2057.162 169 12.173 

  173 2137.237الكلي 
 

: اآلتي (2)ُيالحظ من الجدول السابق جدول رقم 
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، ودرجات ادلهارات اللغوية، فإن قيميت النسبة الفائية غري دالتني عند مستوى  (وكسلر) بالنسبة لدرجات الذكاء على مقياس / 1
، شلا يعين عدم وجود فروق دالة يف ىذه الدرجات، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى التالميذ البنني الذين مت قبوذلم (0.05)

 .دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم
أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات ادلعروضة باجلدول، وىي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، ومسات الشخصية، فإن قيم النسبة / 2

، شلا يعين وجود فروق دالة يف درجات ىذه القدرات، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك (0.05)الفائية دالة إحصائياً عند مستوى 
. لدى التالميذ البنني الذين مت قبوذلم دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم

ودلعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند إجراء ادلقارنات الثنائية بني كل متوسطني من متوسطات اجملموعات الثالث يف درجات 
، والذي بنين  ( دنكان)، مت إجراء اختبار (وىي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، ومسات الشخصية)القدرات اليت هبا فروق دالة 

: النتائج ادلعروضة باجلداول التالية
 لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات القدرة اللغوية  ( دنكان )يوضح نتائج اختبار ( 3 )جدول رقم 

 (تالميذ بنين فقط)تبعاً لمتغير العام الدراسي 
 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدةحجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 

1 2 3 4 

2011 36 18.1111    

2012 33  20.9091   

2010 43  22.1395 22.1395  

2013 32   23.0938 23.0938 

2014 30    24.4000 

 

لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات القدرة الرياضية ( دنكان ) يوضح نتائج اختبار  ( 4 )جدول رقم 
  (تالميذ بنين فقط)تبعاً لمتغير العام الدراسي 

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدةحجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 
1 2 3 4 

2013 32 13.4688    

2014 30  16.5667   

2012 33  17.2424   

2011 36   20.0000  

2010 43    22.0930 
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 لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات سمات  (دنكان) يوضح نتائج اختبار  ( 5 )جدول رقم 
 (تالميذ بنين فقط)الشخصية تبعاً لمتغير العام الدراسي 

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدةحجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 
1 2 

2011 22 52.3636  

2010 43 53.7674  

2012 33  55.8788 

2014 30  56.1333 

2013 32  56.7188 

 

يوضح نتيجة تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في متوسطات القدرات العقلية لدى التلميذات  (6)جدول رقم 
المقبوالت بمدارس الموهوبين لمرحلة األساس تبعاً لمتغير العام الدراسي 

االستنتاج ح النسبة الفائية متوسط المربعات د ح مجموع المربعات مصدر التباين القدرات العقلية 
 14.409 162.92 4 651.686بني رلموعات القدرات اللغوية 

 
.001 

 
ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات 

 11.307 161 1820.392داخل رلموعات   ال تتساوى مجيعها
  165 2472.078الكلي 

 23.391 326.54 4 1306.14بني رلموعات القدرة الرياضية 
 

.001 
 

ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات 
 13.960 161 2247.506داخل رلموعات   ال تتساوى مجيعها

  165 3553.645الكلي 

 4.982 195.72 4 782.893بني رلموعات مقياس وكسلر للذكاء 
 

.001 
 

ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات  
 39.286 161 6325.065داخل رلموعات  ال تتساوى مجيعها

  165 7107.958الكلي 

 1.591 23.065 4 92.261بني رلموعات سمات الشخصية 
 

.179 
 

مجيع الفروق غري 
 14.493 150 2174.023داخل رلموعات   دالة إحصائياً 

  154 2266.284الكلي 

 2.582 28.585 4 114.342بني رلموعات المهارات اللغوية 
 

.039 
 

ىناك فروق دالة؛ ادلتوسطات 
 11.072 161 1782.527داخل رلموعات   ال تتساوى مجيعها

  165 1896.869الكلي 
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: اآلتي (6)جدول رقم )ُيالحظ من الجدول السابق 
، شلا يعين عدم وجود فروق (0.05)ائية احملسوبة غري دالة عند مستوى فبالنسبة لدرجات مسات الشخصية، فإن قيمة النسبة ال/ 1

دالة يف ىذه الدرجات، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الالئي مت قبوذلن دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس 
 .بوالية اخلرطوم

، (وكسلر)أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات ادلعروضة باجلدول، وىي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، الذكاء على مقياس / 2
، شلا يعين وجود فروق دالة يف درجات ىذه (0.05)وادلهارات اللغوية، فإن قيم النسبة الفائية احملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى 

. القدرات، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الالئي مت قبوذلن دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم
ودلعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند إجراء ادلقارنات الثنائية بني كل متوسطني من متوسطات اجملموعات الثالث يف درجات 

، وادلهارات اللغوية، مت إجراء  (وكسلر) وىي القدرة اللغوية، والقدرة الرياضية، الذكاء على مقياس )القدرات اليت هبا فروق دالة 
: ، والذي بنين النتائج ادلعروضة باجلداول التالية (دنكان) اختبار 

 لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات القدرة اللغوية  (دنكان) يوضح نتائج اختبار  ( 7 )جدول رقم 
 (تلميذات فقط)تبعاً لمتغير العام الدراسي 

مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 
1 2 3 

2011 34 19.3529   

2012 35  22.3714  

2010 34  22.7647  

2013 31  23.8065 23.8065 

2014 32   25.3750 
 

 لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات القدرة الرياضية  ( دنكان )يوضح نتائج اختبار ( 8 )جدول رقم 
 (تلميذات فقط)تبعاً لمتغير العام الدراسي 

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدةحجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 
1 2 3 4 

2013 31 12.6774    

2014 32  15.8438   

2012 35  16.6857   

2011 34   18.6176  

2010 34    21.1765 
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 لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات الذكاء على  (دنكان) يوضح نتائج اختبار  ( 9 )جدول رقم 
 (تلميذات فقط) تبعاً لمتغير العام الدراسي  ( وكسلر)مقياس

مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدة حجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 
1 2 3 

2014 32 131.8125   

2012 35 132.4286 132.4286  

2010 34 134.4412 134.4412  

2013 31  135.5484 135.5484 

2011 34   137.7941 
 

 لمعرفة مواطن الفروق ذات الداللة بين متوسطات درجات المهارات  (دنكان) يوضح نتائج اختبار  (  10)جدول رقم 
(  تلميذات فقط )اللغوية تبعاً لمتغير العام الدراسي 

 مجموعات المتوسطات تبعا لعدم داللة الفروق داخل المجموعة الواحدةحجم المجموعة  (...صيف عام )نقطة القياس 
1 2 

2011 34 30.7206  
2010 34 31.7059 31.7059 
2013 31 32.0097 32.0097 
2014 32  32.7500 

2012 35  33.0429 

 
  :عرض نتيجة الفرض الثاني 

لقدرات العقلية لدى التالميذ لال توجد فروق دالة : " للتحقق من صحة الفرض الثاٍل من فروض الدراسة احلالية الذي نصو .3
للفرق بني  (ت)ختبار ا، قام فريق البحث بإجراء  " (بنات/ بنني )ادلقبولني دبدارس ادلوىوبني دلرحلة األساس تبعاً دلتغري النوع 

 :متوسطي رلموعتني مستقلتني، وذلك لكل سنة دراسية على حدة، واجلداول التالية توضح نتائج ىذا اإلجراء 
 

للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في القدرات ( ت)يوضح نتائج اختبار  (11)جدول رقم 
 (م2010صيف ) (بنات/ بنين )العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع 

االستنتاج ح د ح محسوبة  (ت)انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية 

القدرات اللغوية 
 688.- 3.96 22.14بنني 

 
75 

 
.493 

 
الفرق غري دال إحصائياً 

 3.96 22.76بنات 
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القدرة الرياضية 
 1.038 3.69 22.09بنني 

 
75 

 
.303 

 
الفرق غري دال إحصائياً 

 4.04 21.18بنات 

مقياس وكسلر للذكاء 
 937. 5.58 135.72بنني 

 
75 

 
.352 

 
الفرق غري دال إحصائياً 

 6.40 134.44بنات 

سمات الشخصية 
 888.- 4.20 53.77بنني 

 
75 

 
.378 

 
الفرق غري دال إحصائياً 

 3.80 54.59بنات 

المهارات اللغوية 
 396.- 3.64 31.38بنني 

 
75 

 
الفرق غري دال إحصائياً  694.

 3.43 31.71بنات 

 
، شلا يعين عدم (0.05)احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى ( ت)أن مجيع قيم  (11)جدول رقم )ُيالحظ من اجلدول السابق 

. م2010، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )وجود فروق دالة يف مجيع القدرات ادلعروضة باجلدول، وذلك تبعا دلتغري النوع 
للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في القدرات ( ت)يوضح نتائج اختبار  (12)جدول رقم 

 (م2011صيف ) (بنات/ بنين )العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع 

االستنتاج ح د ح محسوبة  (ت)انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية 

 1.619- 2.78 18.11بنني القدرات اللغوية 
 

68 
 

.110 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 3.61 19.35بنات 

 2.119 2.72 20.00بنني القدرة الرياضية 
 

68 
 

.038 
 

الفرق دال إحصائياً؛  
متوسط البنني أكرب   2.74 18.62بنات 

 1.786- 17.25 132.39بنني مقياس وكسلر للذكاء 
 

68 
 

.079 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 3.80 137.79بنات 

 752.- 4.87 52.36بنني سمات الشخصية 
 

43 
 

.456 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 4.29 53.39بنات 

 699. 2.88 31.24بنني المهارات اللغوية 
 

68 
 

.487 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 3.29 30.72بنات 

 
: اآلتي (12)جدول رقم )ُيالحظ من الجدول السابق 

، شلا يعين وجود فروق دالة يف (0.05)احملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى  (ت)بالنسبة لدرجات القدرة الرياضية، فإن قيمة / 1
. م2011، وىذه الفروق لصاحل التالميذ البنني، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )ىذه الدرجات تبعاً دلتغري النوع 
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 للذكاء، مسات الشخصية،  (وكسلر) أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات ادلعروضة باجلدول، وىي القدرات اللغوية، مقياس / 2
، شلا يعين عدم وجود فروق دالة يف درجات ىذه (0.05)احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى  (ت)وادلهارات اللغوية، فإن قيم 
. م2011، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )القدرات، تبعاً دلتغري النوع 

للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في القدرات ( ت)يوضح نتائج اختبار  (13)جدول رقم 
 (م2012صيف ) (بنات/ بنين )العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع 

االستنتاج ح د ح محسوبة  (ت)انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية 

 1.648- 4.11 20.91بنني القدرات اللغوية 
 

66 
 

.104 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 3.17 22.37بنات 

 568. 3.82 17.24بنني القدرة الرياضية 
 

66 
 

.572 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 4.24 16.69بنات 

 1.506 6.75 135.00بنني مقياس وكسلر للذكاء 
 

66 
 

.137 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 7.29 132.43بنات 

 1.101 4.51 55.88بنني سمات الشخصية 
 

66 
 

.275 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 4.64 54.66بنات 

 643.- 4.37 32.33بنني المهارات اللغوية 
 

66 
 

.523 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 4.71 33.04بنات 

 
، شلا يعين عدم (0.05)احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى ( ت)أن مجيع قيم  (13)جدول رقم )ُيالحظ من اجلدول السابق 

. م2012، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )وجود فروق دالة يف درجات مجيع القدرات ادلعروضة باجلدول، وذلك تبعا دلتغري النوع 
للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في القدرات ( ت)يوضح نتائج اختبار  (14)جدول رقم 

 (م2013صيف ) (بنات/ بنين )العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع 

االستنتاج ح د ح محسوبة  (ت)انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية 

 789.- 4.22 23.09بنني القدرات اللغوية 
 

61 
 

.433 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 2.77 23.81بنات 

 794. 4.47 13.47بنني القدرة الرياضية 
 

61 
 

.430 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 3.34 12.68بنات 

 683. 5.37 136.44بنني مقياس وكسلر للذكاء 
 

61 
 

.497 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 4.94 135.55بنات 

الفرق غري دال إحصائياً  076. 53 1.808 2.26 56.72بنني سمات الشخصية 
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    3.32 55.42بنات 

 2.180- 3.51 30.39بنني المهارات اللغوية 
 

54 
 

.034 
 

الفرق دال إحصائياً؛ 
 2.28 32.01بنات  متوسط البنات أكرب 

 
: اآليت (14)جدول رقم )ُيالحظ من اجلدول السابق 

، شلا يعين وجود فروق دالة يف (0.05)احملسوبة دالة إحصائياً عند مستوى  (ت)بالنسبة لدرجات ادلهارات اللغوية، فإن قيمة / 1
. م2013، وىذه الفروق لصاحل التلميذات، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )ىذه الدرجات تبعاً دلتغري النوع 

للذكاء، مسات ( وكسلر ) أما بالنسبة لدرجات بقية القدرات ادلعروضة باجلدول، وىي القدرات اللغوية، القدرة الرياضية، مقياس / 2
، شلا يعين عدم وجود فروق دالة يف درجات ىذه (0.05)احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى  (ت)الشخصية، فإن  قيم 

 .م2013، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )القدرات، تبعاً دلتغري النوع 
للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في القدرات ( ت)يوضح نتائج اختبار  (15)جدول رقم 

 (م2014صيف ) (بنات/ بنين )العقلية لدى التالميذ المقبولين بمدارس الموهوبين تبعاً لمتغير النوع 

االستنتاج ح د ح محسوبة  (ت)انحراف معياري وسط حسابي النوع القدرات العقلية 

 1.180- 3.40 24.40بنني القدرات اللغوية 
 

60 
 

.243 
 

الفرق غري دال إحصائياً 

 3.11 25.38بنات 

 775. 3.18 16.57بنني القدرة الرياضية 
 

60 
 

.441 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 4.07 15.84بنات 

 694. 6.96 133.13بنني مقياس وكسلر للذكاء 
 

60 
 

.490 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 7.95 131.81بنات 

 465. 2.71 56.13بنني سمات الشخصية 
 

60 
 

.644 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 2.72 55.81بنات 

 901.- 2.74 32.20بنني المهارات اللغوية 
 

60 
 

.371 
 

الفرق غري دال إحصائياً 
 2.03 32.75بنات 

 
، شلا يعين عدم (0.05)احملسوبة غري دالة إحصائياً عند مستوى ( ت)أن مجيع قيم  (15)جدول رقم )ُيالحظ من اجلدول السابق 

. م2014، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )وجود فروق دالة يف درجات مجيع القدرات ادلعروضة باجلدول، وذلك تبعا دلتغري النوع 

: نتائج الدراسة
، ودرجات ادلهارات اللغوية، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى  (وكسلر) توجد فروق دالة يف درجات الذكاء على مقياس . 1

أما بالنسبة لبقية القدرات وىي القدرة اللغوية، والقدرة .التالميذ البنني الذين مت قبوذلم دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم
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 توجد فروق دالة يف درجات ىذه القدرات، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى التالميذ البنني الذين  فإهناالرياضية، ومسات الشخصية،
. مت قبوذلم دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم

ال توجد فروق دالة يف مسات الشخصية تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الالئي مت قبوذلن دبدارس ادلوىبة والتميز . 2
وتوجد فروق دالة يف بقية القدرات، تبعاً دلتغري العام الدراسي، وذلك لدى التلميذات الاليت مت قبوذلن . دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم

 .دبدارس ادلوىبة والتميز دلرحلة األساس بوالية اخلرطوم
 .م2010، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )ا توجد فروق دالة يف مجيع القدرات ادلعروضة باجلدول، وذلك تبعا دلتغري النوع .3
، وىذه الفروق لصاحل التالميذ (بنات/ بنني )بالنسبة لدرجات القدرة الرياضية، توجد فروق دالة يف القدرة الرياضية تبعاً دلتغري النوع  .4

 .م2011البنني،  ومل تسجل فروقات يف بقية القدرات وذلك يف صيف 
، وذلك يف صيف (بنات/ بنني )عدم وجود فروق دالة يف درجات مجيع القدرات ادلعروضة باجلدول، وذلك تبعا دلتغري النوع  .5

 .م2012
، وىذه الفروق لصاحل التلميذات،  وال توجد (بنات/ بنني )قد سجلت ادلهارات اللغوية، فروقا دالة يف الدرجات تبعاً دلتغري النوع  .6

. م2013فروق يف بقية القدرات وذلك يف صيف 
: التوصيات

 .االىتمام بتطوير القدرات العقلية للتالميذ ادلوىوبني .1
 .عداد وتقنني االختبارات وادلقاييس ادلناسبة للقدرات والتفوق والتفكري اإلبداعي وخصائص الشخصيةإ .2
 .متابعة الدراسات والنظريات احلديثة يف رعاية ادلوىوبني وادلتفوقني وربديد ما يناسبهم يف ادلدارس .3
 .وضع اخلطط ادلستقبلية لتطوير برامج رعاية ادلوىوبني وفقا الحتياجاهتم واحتياجات اجملتمع .4
 .ادلختلفة العمرية حث الباحثني ودعمهم إلجراء مزيد من الدراسات عن ادلوىوبني يف ادلراحل .5

 
 ***************

 

  المعتمد عليها مباشرة و غير مباشرة المراجع
 وادلتفوقني والعاديني التعلم صعوبات التالميذ ذوي من عينة لدى مقارنة ، دراسة ( 2007) صاحل امحد اإلمام ، زلمد .1

 لرعاية ورجالو العزيز عبد ادللك مؤسسة -ادلستقبل أجل من تربية .. ادلوىبة للموىبة رعاية اإلقليمي العلمي دراسياً ، ادلؤمتر
السعودية من ص  العربية ادلملكة- جدة  مابني الفًتة يف -٨/٦/ ٢٦ ادلوافق ه ١٤٢٧ -٨/٣٠/ م ٢٠٠٦ادلوىوبني

452- 492 
 وبونھادلو :السعودية العربية يف ادلملكة وبنيھاكتشاف ادلو وطرق أساليب . ( 1997 ). صاحل والضيبان، ،.َلھابرا أبونيان،  .2

 .اخلليج لدول العريب الًتبية مكتب : الرياض .( 262  251 ) التعليم األساسي رعايتهم يف وسبل مھاكتشاف أساليب
دراسة مقارنة لبعض مسات الشخصية للمتفوقني وادلتأخرين دراسياً بكلية ادلعلمني وكلية  : ( 2000 )اجلغيمان ، زلمد عبد اهلل  .3

، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ، " دراسة عاملية " البنات وكلية الًتبية جبامعة ادللك فيصل دبحافظة األحساء 
 .جامعة تونس



 
 2017 مارس – الثاني العدد             الدولية المتوسط البحر جامعة مجلة

  

 

 
111 

دراسة مقارنة بني الطالب ادلتفوقني وادلتأخرين دراسياً بادلرحلة الثانوية ىف بعض متغريات  : ( 2000 )الدباسى، عبد العزيز  .4
 . الشخصية دبدينة الرياض ، رسالة ماجستري ، كلية الًتبية ، جامعة ادللك سعود

 حول اإلقليمية للورشة ورقة مقدمة .األردن يف وبنيھادلو وتشخيص قياس أدوات.( 1996 ).فاروق الروسان، .5
 الدول يف للًتبية اإلقليمي اليونسكو مكتب مع بالتعاون اليوبيل احلسني ومدرسة نور مؤسسة إعداد ، وادلتفوقني وبنيھادلو تعليم

 ..عمان العربية ، يوندباس ،
دراسة مقارنة دلهارات االستذكار ومستوى الطموح لدى التلميذات ادلصريات والسعوديات  : (1995)الضبع، ثناء يوسف  .6

 319-263ادلتفوقات دراسياً ، جامعة عني مشس ،كلية الًتبية ، حبوث ادلؤمتر الثاٌل دلركز اإلرشاد النفسى ، ص ص 
دراسة مسحية لواقع رعاية ادلتفوقني بدولة الكويت ، جامعة أسيوط ، رللة كلية الًتبية ، العدد  : ( 1994 )الغاًل، عبد العزيز  .7

  .845 - 801، ص ص  ( 10)
تطور قدرات التفكري االبتكاري من الصف الثالث حىت اخلامس االبتدائي لدى عينة من تالميذ " ، (1986)الطواب، سيد زلمود  .8

 .، القاىرة، اجلمعية ادلصرية للدراسات النفسية(5)، الكتاب السنوي يف علم النفس، اجمللد "اإلسكندرية
التكاملينة  العلم عمليات تنمية يف مقًتحة إثرائينة علمية أنشطة استخدام أثر (2011) زلمد بن العزيز عبد بن العقيِّل ، زلمد .9

 جامعة يف الًتبية التدريس بكلية وطرق ادلناىج قسم يف االبتدائية، الدكتوراه ادلرحلة يف ادلوىوبني التالميذ لدى اإلبداعي والتفكري
 .سعود ادللك

دراسة مسحية لواقع رعاية ادلتفوقني بدولة الكويت ، جامعة أسيوط ، رللة كلية الًتبية ، العدد  : ( 1994 )الغاًل، عبد العزيز  .10
  .845 - 801، ص ص  ( 10)

فعالية برنامج لتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب ادلرحلة الثانوية ادلوىوبني ىف رلال  : ( 1999 )أمحد ، مسري عبد الوىاب  .11
 . 63 –19، ص ص  ( 31 )الشعر ، جامعة ادلنصورة ، رللة كلية الًتبية بدمياط ، العدد 

 .مكتبة األصللو ادلصرية،: ، القاىرة1تنمية اإلبداع يف مراحل الطفولة ادلختلفة، ط  ( 2000)حبيب، رلدي عبد الكرَل  .12
  تقدير الذكاء الناجح وعالقتو بالتوافقية لدى عينة من الفائقني وغري الفائقني على ) 2003 )محد ، صالح الدين عبد القادر  .13

 ورجالو العزيز عبد ادللك مؤسسة -ادلستقبل أجل من تربية .. ادلوىبة رعاية- للموىبة اإلقليمي العلمي ادلؤمتر.. طالب ادلرحلة الثانوية
 -30السعودية من ص العربية ادلملكة- جدة  مابني الفًتة يف -٨/٦/ ٢٦ ادلوافق ه ١٤٢٧ -٨/٣٠/ م ٢٠٠٦ادلوىوبني لرعاية
78. 

 مقدمة ورقة اليت تواجههم والصعوبات اتوھاذبا العريب العامل يف وبنيھادلو عن البحث .( 2006 ).السر امحد زلمد سليمان، .14
 5-26،29-2006/8/30احملكمة العلمية الدراسات جدة، بة،ھللمو اإلقليمي العلمي للمؤمتر

ىف اكتشاف ادلوىوبني " جلاردنر " مدى فعالية تقييم األداء باستخدام أنشطة الذكاءات ادلتعددة  : ( 2001 )سيد ، إمام مصطفى  .15
 250 –199، ص ص  ( 17 )من تالميذ ادلرحلة اإلبتدائية ، جامعة أسيوط ، رللة كلية الًتبية ، اجمللد 

 4 – يوليو 21 .برشلونة  وادلبدعني وبنيھلألطفال، ادلو العادلي للمجلس عشر الرابع الدويل ادلؤمتر .( 2002 ).تيسري صبحي، .16
 1، 247 ، العلوم الًتبوية رللة . 2001 أغسطس

األساسي ، للمنظمة العربية للًتبية  التعليم يف وبنيھعن ادلو الكشف أساليب دليل" تطوير (ت. ب)عطا اهلل ، صالح الدين فرح  .17
. السعودية العربية ادلملكة سعود، ادللك ، جامعة (101-71()1)26والتقانة والعلوم ،اجمللة العربية للًتبية 

الفروق يف حركة التحكم ومفهوم الذات بني ادلوىوبني والعاديني من  ( 2011 )علي ، فاطمة امحد وشنان، امحد زلمد احلسن  .18
 .السودان، اجلزيرة  – 122- 98، من ( 3)تالميذ مرحلة االساس، اجمللة العربية للتطوير والتفوق العدد
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 .، قدرات ومسات ادلوىوبني، دراسة ميدانية، اإلسكندرية، دار الفكر العريب(1989)معوض، خليل ميخائل  .19
 .مركز اإلسكندرية للكتاب: ، ادلدخل إىل علم النفس التعليمي، اإلسكندرية(2002)منسي، زلمود عبد احلليم  .20
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