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 لدى( اإلدراكية/ األكادميية) التعلن صعوبات عن الكشف
 املوهبة مبدارس عقليا   واملتفوقني املوهوبني األطفال

 اخلرطوم بوالية والتميز
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن صعوبات التعمم  _صخممال

)األكاديمية/ اإلدراكية( لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا من تالميذ 
مدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم، ولتحقيق أىداف الدراسة تم 

( من 43الدراسة عمى ) تطبيق مقياس صعوبات التعمم، واشتممت عينة
لألعمار   التالميذ الموىوبين بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم،

( سنة. وكشفت نتائج الدراسة عن أن صعوبات التعمم لدى 12 - 8)
الموىوبين بمدارس الموىبة والتميز تتسم باالنخفاض، إذ بمغ المتوسط 

 اللة إحصائية( عند مستوى د1.11لمسمة العامة لصعوبات التعمم )
( 47.95، وبمغ المتوسط في صعوبات التعمم األكاديمية )(0.05)

(، وفي صعوبات التعمم اإلدراكية 21.19بانحراف معياري قدره )
(، وبمغت نسبة الموىوبين 10.53( بانحراف معياري قدره )25.39)

 (.%2.5ذوي صعوبات التعمم من بين الموىوبين والمتفوقين عقمياً )
: صعوبات التعمم األكاديمية، صعوبات التعمم المفتاحيةالكممات 

 اإلدراكية، الموىوبين والمتفوقين عقمياً.
 المقدمة. 1

شيدت السنوات األخيرة من القرن العشرين تزايد االنتباه إلى      
ظاىرة ُتعد تربوية في المقام األول ونفسية في الثاني، تتعمق 

غريبًا، وتناقضًا محيرًا، يتصف بمفيوم يعكس إلى حد ما تداخاًل 
بأنو أكثر تعقيدًا من حيث محدداتو ومكوناتو، والفئة التي 
يتناوليا، مما قد يترك في نفسية القارئ غير المتخصص شيء 
من الحيرة، والتناقض النظري والمنيجي وىو مفيوم المتفوقين 

 Gifted and" عقميًا أو الموىوبين ذوي صعوبات التعمم

talented with Learning Disabilities"  وقد أطمق عمييم
، [1,2] (Twice - exceptional) ثنائيو الحاجات الخاصة

والواقع أن التفوق العقمي أو الموىبة من ناحية، وصعوبات التعمم 
 ].3من ناحية أخرى يمثالن نيايات عكسية، أو متعارضة ]

بالعديد  والمتتبع يجد أن ميدان التربية الخاصة اليوم يزخر     
من القضايا والمشكالت التربوية والنفسية في مجال التربية 

الرائدتين  [12[ وىولنجورث ]4الخاصة، فمنذ دراسة تيرمان ]
والشييرتين يسود االعتقاد في التراث العممي، ولدى معظم 
الميتمين والمشتغمين بالبحث العممي في التربية الخاصة عامة، 

لعقمي خاصة، أن المتفوقين عقميًا وفي مجال الموىبة والتفوق ا
بالضرورة يسجمون درجات مرتفعة عمى اختبارات الذكاء، كما 
يؤدون أداًء متميزًا في المجاالت األكاديمية، والواقع أن معظم 
الدراسات والبحوث التي تمت دراسات تيرمان وىولنجرث مثل 

 [، صبحي6] [، سرور5دراسات كل من الخميفة، وعطا اهلل ]
[ 1] [، الحروب9] [، سماحة؛ ومحفوظ؛ والفرح8] الشخص[، 7]

وغيرىا عمى اختالف األطر الثقافية التي أجريت فييا واألدوات 
العقمية والمعرفية المستخدمة فييا، واختالف المراحل العمرية 
التي اشتممت عمييا تمك الدراسات لم تختمف في نتائجيا اختالفًا 

 ].3نظريًا وتطبيقيًا ] بينًا مما يشير إلى ىذا االعتقاد
 مشكمة الدراسة. 2

تعتبر مشكمة دراسة الموىوبين والمتفوقين عقميًا ذوي      
صعوبات التعمم من المشكالت البحثية التي تناولتيا العديد من 

[؛ 5] الدراسات العممية الحديثة العربية مثاًل: الخميفة، وعطا اهلل
[، 13] كفافي [،11] [، عبد المعطي وعبد الرحمن10] غنيم

[ 17] [، العزة16] [، ديفز وريم15] [، جمجل14] جروان
[، الخميفة وعطا اهلل 20] [، بيجات19] [، عبد اهلل18] سيسالم

[ ريد 23تيرنر ] [22أوت، ] [21واألجنبية: روبين وريس ] [5]
[. وما الحظو الباحث من خالل ىذه 25] زقمر وستويجر [،24]

الدراسات عمى اختالف األطر الثقافية التي أجريت عمييا 
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واألدوات العقمية والمعرفية المستخدمة فييا، واختالف المراحل 
العمرية التي اشتممت عمييا، إال أنيا لم تختمف في نتائجيا 
اختالفًا بينًا مما يشير إلى مشكمة صعوبات التعمم وسط 

لموىوبين والمتفوقين عقميًا ومدى احتمالية حدوثيا، مما دفع ا
الباحث إلى دراسة صعوبات التعمم األكاديمية لدى الموىوبين 

 :والمتفوقين عقميًا، وتتمثل مشكمة الدراسة في األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما السمة العامة لصعوبات لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا  -1
 الموىبة والتميز بوالية الخرطوم؟بمدارس 

ىل توجد صعوبات تعمم )أكاديمية، إدراكية( دالة إحصائيًا  -2
لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية 

 الخرطوم؟
ما التوزيع الطبيعي لنسبة صعوبات التعمم لدى الموىوبين  -3

 بوالية الخرطوم؟ والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز
 أهمية الدراسةب. 

تعتبر دراسة ظاىرة صعوبات التعمم وسط الموىوبين والمتفوقين 
عقميًا من المشكالت البحثية الشائعة حديثًا في ميدان التربية 
الخاصة، "حسب عمم الباحث" تنبع أىمية الدراسة الحالية من 

 :عدة اعتبارات أىميا
الموىوبين والمتفوقين عقميًا تتناول الدراسة مجتمع الطالب  -1

وىي فئة تجاىمتيا الكثير من الدراسات العربية وخاصة 
السودانية، التي تناولت دراسة صعوبات وذلك "حسب عمم 

 ."الباحث
أىمية دراسة صعوبات التعمم بالنسبة لمموىوبين والمتفوقين  -2

عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم، وذلك سيمثل 
ة قصوى لصناع القرار في جميع المجاالت المتعمقة بتنمية ضرور 

الموارد البشرية، واتخاذ القرارات المناسبة المتعمقة بمستقبل 
الطالب الموىوبين والمتفوقين عقميًا، والتخطيط السميم، ووضع 

 .البرامج التي تتالءم مع قدرات الموىوبين والمتفوقين عقمياً 
تعمم لدى الموىوبين أىمية الكشف، عن صعوبات ال -3

المتفوقين عقميًا، مما يساعد التربويين والقائمين باألمر بتخريط 

ووضع المناىج المناسب، ووضع الخطط والبرامج التربوية التي 
  تساعد عمى التوجيو األكاديمي والميني ليؤالء الطالب

 أهداف الدراسةج. 
 :تيدف الدراسة الحالية إلى

لصعوبات لدى الموىوبين والمتفوقين معرفة السمة العامة . 1
 .عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم

معرفة صعوبات التعمم األكاديمية واإلدراكية لدى الطالب . 2
الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية 

 .الخرطوم
الوقوف عمى التوزيع الطبيعي لنسبة صعوبات التعمم لدى . 3

الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية 
 .الخرطوم

 حدود الدراسةد. 
تتحدد نتائج ىذه الدراسة الحالية بالعينة المستخدمة من      

التالميذ الموىوبين والمتفوقين عقميًا من مدارس الموىبة والتميز 
( سنة 13- 8بوالية الخرطوم، بمرحمة األساس لألعمار من )

 (.2015 -2014خالل العام الدراسي )
 فروض الدراسةه. 

تتسم صعوبات لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس . 1
 .الموىبة والتميز بوالية الخرطوم باالرتفاع

توجد صعوبات تعمم )أكاديمية، إدراكية( دالة إحصائيًا لدى . 2
الية الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بو 

 .الخرطوم
تتوزع نسبة صعوبات التعمم لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا . 3

 .بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم توزيعًا طبيعياً 
 مصطمحات الدراسةو. 

 Learning Difficulties: صعوبات التعمم
[ 27[ المذكور في الزيات ]26] يعرفيا كيرك وبات مان     

[ بأنيا تشير إلى اضطراب في 3المشار إليو في أبو القاسم ]
واحدة أو أكثر من العمميات األساسية المرتبطة بالحديث، أو 
المغة، أو القراءة، أو الحساب، أو التيجي. وتنشأ ىذه 
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الصعوبات نتيجة الحتمال وجود اضطرابات وظيفية في المخ أو 
 وكية أو انفعالية. وليس نتيجة ألي من التأخر اضطرابات سم

 .العقمي، أو الحرمان الحسي، أو العوامل البيئية أو الثقافية
 :الموىوبين والمتفوقين عقمياً 

[ الموىوبين أو 28تعرف كالرك المذكور في جروان ]     
المتفوقين عقميًا بأنيم أولئك الذين يعطون دلياًل عمى اقتدارىم 

رفيع في المجاالت العقمية واالبداعية والفنية عمى األداء ال
والقيادية واألكاديمية الخاصة، ويحتاجون خدمات وأنشطة ال 
تقدميا المدرسة عادة وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل ىذه 

 .االستعدادات أو القابمية
 :الموىوبين والمتفوقين عقميًا ذوي صعوبات التعمم

المتفوق عقميًا أو الموىوب [ الطالب 14يعرف جروان ]      
ذوي صعوبات التعمم ىو الطالب الذي يمتمك استعدادًا، أو قدرة 
عقمية عالية )ذكاًء مرتفعًا( ولكن تحصيمو الدراسي أقل من 

 .المستوى المتوقع لمن ىم في مستوى قدرتو العقمية
ويعرف أيضًا الموىوبون والمتفوقون عقميًا ذوي صعوبات      

أولئك الطالب الذين يمتمكون مواىب أو إمكانات  التعمم بأنيم "
عقمية غير عادية بارزة، تمكنيم من تحقيق مستويات أداء 
أكاديمية عالية. ولكنيم يعانون من صعوبات نوعية في التعمم، 
تجعل بعض مظاىر التحصيل أو اإلنجاز األكاديمي صعبة، 

 ].2229] وأداؤىم فييا منخفضًا انخفاضًا ممموسًا"
  اإلطار النظري. 3

 :صعوبات التعمم لدى الطالب الموىوبين المتفوقين عقمياً 
ىنالك العديد من المصطمحات التي استخدمت سابقًا      

لوصف وتعريف صعوبات التعمم مثل الديسمكسيا، العجز عن 
التعمم، وصعوبات التعمم النمائية المحددة، وعمى الكممة، 

الخفية، وغيرىا من والتخمف القرائي المحدد، اإلعاقة 
المصطمحات التي تناوليا الباحثين والخبراء في مجال التربية 

[. كما ىو معروف تربويًا فإن صعوبات التعمم ال 30الخاصة ]
يمكن رؤيتيا أو مالحظتيا كما ىو الحال في اإلعاقات الحسية، 

[. وقد 1والجسدية، والعقمية لذا فقد ُعرفت تربويًا باإلعاقة الخفية ]

دت التعريفات لمصطمح صعوبات التعمم، كما أن النقاش ما تعد
يزال قائمًا حول ىذا المصطمح، إذ برز ىذا النقاش في العديد 
 من التقارير التربوية المتخصصة. فقد أشار تقرير تيرزارد

(Tizard report) (DFES,2001)  إلى أن صعوبات التعمم
ىي مجموعة مشاكل صغيرة لمذين تظير قدراتيم القرائية أقل من 
المعايير بشكل كبير بحيث يساعد المعمم أو التربوي عمى توقع 

[، 24المستوى األكاديمي، والصعوبة التي يعانييا الطالب ]
البريطاني إلى بالرغم من  (Warnok) وأشار أيضًا تقرير ورنوك

حك متفق عميو في تمييز الطمبة ذوي صعوبات عدم وجود م
التعمم الشديدة والمستمرة في القراءة، والكتابة، والتيجئة عن 
غيرىم ممن يحتاجون إلى معالجة تدريسية، فإن ىنالك طالبًا قد 
ُصَنفوا من ذوي صعوبات التعمم، وىم من ذوي قدرات عقمية 

لى معالجة متوسطة أو فوق المتوسطة، وبالتالي فيم يحتاجون إ
 ].24] فردية
ويالحظ من كال التقريرين التباين الحاصل بين القدرات      

القرائية، والقدرات األخرى كمؤشر لصعوبات التعمم، أما من 
ناحية أخرى فقد دعمت الجمعية البريطانية أن الديسمكسيا أحد 
مظاىر صعوبات التعمم، حيث عرفت الديسمكسيا بأنيا حالة 

تؤثر عمى التعمم، ووظائفو، ويمكن أن توصف عصبية يمكن أن 
كصعوبة محددة في القراءة أو التيجئة، أو المغة الكتابية، ويمكن 
أن يتأثر مظير واحد من أو أكثر من ىذه الصعوبات: الحساب، 

[ 21] والميارات المغوية، والوظائف الحركية، وميارات التنظيم
ة عمى الرغم من وىي مرتبطة بشكل أساسي بإتقان المغة الكتابي

[. وُتعَرف 1أن المغة الشفوية قد تكون متأثرة سمبًا بدرجة ما ]
أيضًا بأنيا صعوبات تعممية محددة تعيق تعمم الميارات القرائية، 
والكتابية، والتيجئة، وىذه الصعوبات متعمقة بإدارة الرموز 
الكالمية في الذاكرة كما أنيا ذات أساس عصبي، وقد تكون 

ثر في األنظمة الرمزية مثل الرياضيات وفي مستوى وراثية، وتؤ 
القدرات العقمية، وقد يحدث ذلك بسبب قمة الدافعية، أو المشاكل 

 ].22] االنفعالية، أو اإلعاقة الحسية، أو قمة الفرص المتاحة
 التباينومما يجدر ذكره عند تعريف صعوبات التعمم اإلشارة إلى 
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والقدرة التي يتمتع بيا الحاصل ما بين التحصيل األكاديمي، 
فإن الطريقة األكثر شيوعًا  (Telzrow) الطالب، وتبعًا لتيمزرو

في توثيق التباين الحاد ما بين الذكاء والتحصيل األكاديمي 
يكمن في الكشف عن الطمبة ذوي صعوبات التعمم من خالل 

 ].1استخدام معادلة خاصة لحساب التباين ]
بين التحصيل األكاديمي والذكاء وما يؤكد ذلك أن التباين      

أصبح سمة غير أساسية في التعريف الفدرالي األمريكي الحديث 
[ 23[ وقد ذكر الباحثان روبن وريس ]1] لصعوبات التعمم

[ أن االعتراف بمفيوم صعوبات 3والمشار إليو عند أبو القاسم ]
ير التعمم الحديثة والموسعة بفئة الطالب المتفوقين عقميًا بدأ بتقر 

(، وقد عزز ىذا االتجاه إشارة معيد الديسمكسيا 1978ورنوك )
( إلى إمكانية وجود صعوبات في 1996في المممكة المتحدة )

مستوى من مستويات القدرة العقمية، وقد أشارت جمعية األطفال 
( إلى أن ىذه الفئة من 1985والراشدين لذوي صعوبات التعمم )

قدرات عقمية متوسطة أو  الطالب تحتاج إلى أن يتوفر لدييا
مرتفعة حتى تصنف مع ضمن المتفوقين عقميًا ذوي صعوبات 

 ].31] التعمم
ويرى الباحث بناًء عمى ما تقدم ذكره أنو من الواجب      

مناقشة مفيوم صعوبات التعمم باستفاضة من وجية نظر 
إجرائية، وباالعتماد عمى النظريات الحديثة في مجال الموىبة 

عقمي والتميز وصعوبات التعمم، إذا سممنا بذلك فيو والتفوق ال
الحل األمثل لمتغمب عمى الصعوبات في ىذه المفاىيم، كما 
يجدر بنا البحث والتدقيق في إمكانية تطبيق إجراءات الكشف 
عمميًا بشكل أكثر دقة، وموضوعية، كما يجب عمينا تطوير ىذه 

ت واألبحاث العممية المفاىيم العممية باالستناد عمى نتائج الدراسا
في التراث العممي السيكولوجي التي تناولت ىذه المفاىيم 
وخاصة في مجال المتفوقين عقميًا ذوي صعوبات التعمم 
وخصائصيم. وذلك من أجل وضع التخطيط العممي المؤسس 
واتباع السياسات التعميمية المناسبة التي تراعي خصائصيم، 

بناًء عمى قدراتيم إمكاناتيم ووضع المناىج الدراسية والتربوية 
 .العقمية، التي يمكن ليا تعالج جوانب القصور إن وجدت

 الدراسات السابقة. 4
 اطمع الباحث دراسات عمى مجموعة من الدراسات السابقة تفيد 

 :موضوع الدراسة الحالية وفق ما يمي
( طالبًا تراوحت 200[ عمى )10اشتممت دراسة غنيم ]     

( سنة وقد طبق عمييم اختبار كاتل 16-14أعمارىم بين )
لمذكاء، ومقياس الدافع لإلنجاز، ومقياس الثقة بالنفس، ومقياس 
القمق، ومقياس اتجاىات المعممين نحو الطالب كما يدركيا 
الطالب، ومقياس العالقات بين الوالدين، ومقياس العالقات 
االجتماعية بين الطالب. وقد كشفت النتائج عن وجود فروق 

لة بين درجات مجموعة المتفوقين عقميًا منخفضي التحصيل دا
والمتفوقين عقميا مرتفعي التحصيل لجانب المجموعة األولى من 
حيث القمق ولجانب الثانية من حيث الدافع لإلنجاز والثقة 
بالنفس، كما اتضح وجود فروق بينيما أيضا في اتجاىات 

والعالقات المعممين نحو الطالب والعالقات بين الوالدين 
 .االجتماعية بين الطالب لجانب المجموعة الثانية

[ إلى معرفة العوامل التي تؤدي 32] وىدفت دراسة الحداد     
إلى التأخر في التحصيل الدراسي من وجية نظر المعممين 
والتالميذ أنفسيم، وتوصمت إلى وجود فرق دال إحصائيًا في 

ؤقت والتأخر الدائم عامل معاممة المعمم بين فئتي التأخر الم
عندما يكون التأخر من النوع العام من وجية نظر التالميذ، وال 
يوجد فرق دال بين فئتي التأخر الدائم والتأخر المؤقت عندما 
يكون التأخر من النوع الخاص، ويوجد فرق دال إحصائيًا في 
العادات الدراسية بين فئتي التأخر المؤقت والتأخر الدائم عندما 

لتأخر من النوع العام من وجية نظر المعممين، وال يوجد يكون ا
فرق دال بين فئتي التأخر المؤقت والتأخر الدائم عندما يكون 

 .التأخر من النوع الخاص
[ إلى معرفة عالقة بعض 33] أما دراسة أشكناني     

المتغيرات غير المعرفية بالتدني التحصيمي، وتوصمت الدراسة 
إلى أن متغيرات )وجية الضبط الداخمي، ودافعية االنجاز، 
والسمات الوجدانية لمشخصية( كان ليا ارتباط وثيق بالتفوق 

 ط ـــــالتحصيمي لغير المتفوقين عقميًا، وأن ضعف ىذه العوامل ارتب
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 .دني التحصيل بالرغم من التفوق في الذكاءبت
 [ فقد ىدفت إلى التعرف عمى25أما دراسة زقمر وستويجر ]     

فاعمية أحكام ثالث مجموعات من اآلباء، والمعممين، والتالميذ 
أنفسيم في تشخيص تدني التحصيل الدراسي، ولتحقيق أىداف 

( 165( ذكر، و)152( مفحوصًا، منيم )317الدراسة شارك )
أنثى، من تالميذ المرحمة االبتدائية، واستخدما في الدراسة 

لمكشف عن  (SPM) مقياس المصفوفات المتتابعة العادي
الموىبة العقمية، أما تقدير المجموعات لقدرات الطمبة فقد كان 

رت، حيث كيبالنسب المئوية، وفقًا لمنيج ل عمى تدريج خماسي
نتائج الدراسة أن  ( عمى أنيم موىوبين، وأظيرت36تم كشف )

( 74( منيم متدني التحصيل الدراسي، كما تم الكشف عن )9)
( منيم متدني 16عمى أنيم موىوبين بدرجة متوسطة كان )

التحصيل، كما أظيرت نتائج الدراسة أن أحكام اآلباء في تقدير 
متدني التحصيل لدى الموىوبين كانت أفضل حااًل من تقديرات 

نفسيم. كما ارتبطت تقديرات المعممين المعممين أو التالميذ أ
والتالميذ ببعضيا بدرجة متوسطة، وكذلك باختبار الذكاء. وعمى 
العموم فإن تقديرات المجموعات الثالث كانت أقل بدرجة كبيرة 
من نقاط االختبار مما يجعميا عمميًا غير صالحة لمالحظة 

 .وتقدير ظاىرة تدني التحصيل الدراسي لدى الموىوبين
[ الى التعرف عمى مدى شيوع 34كما وىدفت دراسة السيد ]     

صعوبات التعمم األكاديمية لدى المتفوقين عقميًا من تالميذ 
الصف الثاني المتوسط بدولة الكويت، وتم إجراء الدراسة عمى 

تمميذة(، وقد  496تمميذًا،  531(، بواقع )1027عينة من )
المتتابعة المعيارية،  استخدمت ثالث أدوات ىي مصفوفات ريفن

ومقياس تقدير الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمم، 
ومقياس التقدير التشخيصي لصعوبات تعمم القراءة والكتابة 

%( من 16والرياضيات، وكشفت نتائج الدراسة أن نسبة )
مجموع أفراد عينة الدراسة من المتفوقين عقميًا ىم من منخفضي 

( لدييم صعوبات في القراءة، وأن 81التحصيل وقد بمغ عددىم )
%( لدييم صعوبات في الكتابة وأن ما نسبتو 12.3ما نسبتو )

%( لدييم صعوبات في الرياضيات؛ كما بينت الدراسة 18.5)

%( من الذكور لدييم صعوبات تعمم في القراءة مقابل 19.2أن )
%( في عينة اإلناث، كما وجد أن نسبة الصعوبات في 10.3)

%( لدى اإلناث، 20.7%( مقابل )7.7دى الذكور )الكتابة ل
%( 11.5وبالنسبة لصعوبة الرياضيات فقد كانت نسبة الذكور )

%( لدى اإلناث، وكانت داللة الفروق عند مستوى 31مقابل )
( أي أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين كال 0.05)

الجنسين في نسب شيوع صعوبات التعمم األكاديمية لصالح 
ميذ الذكور، كما كشفت الدراسة أنو ال توجد فروق ذات التال

داللة إحصائية بين نسب شيوع أنماط الصعوبات ونسبة شيوع 
 .صعوبات التعمم األكاديمية في القراءة والكتابة والرياضيات

[ إلى الكشف عن مدى واتجاه 35وىدفت دراسة الشامسي ]     
ل الدراسي عن الفروق بين المتفوقات عقميًا مرتفعات التحصي

الطالبات المتفوقات عقميًا منخفضات التحصيل الدراسي في 
أبعاد مفيوم الذات ومفيوم الذات األكاديمي ومفيوم الذات العام، 
وأظيرت النتائج وجود فروق في مستوى مفيوم الذات الكمي، 
واألكاديمي والعام بين مجموعتي الدراسة لصالح المتفوقات 

وجود فروق في أبعاد مفيوم الذات مرتفعات التحصيل، وعدم 
 .غير األكاديمي بين مجموعتي الدراسة

[ لمكشف عن 5وىدفت دراسة الخميفة، وعطا اهلل ]     
الموىوبين متدني التحصيل الدراسي من بين تالميذ الحمقة الثانية 
في مدارس القبس بوالية الخرطوم، تم تطبيق أدوات الدراسة 

تبارات التحصيل الدراسي، واختبار وىي: اختبار الرياضيات، واخ
المصفوفات المتتابعة المعياري، واختبار الدوائر لمتفكير 
اإلبداعي، وقائمة تقديرات المعمم لسمات الموىوبين، وقد اشتممت 

( طفاًل منيم 955[ عمى )5دراسة الخميفة، وعطا اهلل]
%( إناث، وتراوحت أعمارىم بين 47.1%( ذكور، و)52.9)
، وكشفت نتائج دراسة الخميفة، وعطا اهلل ( سنة12 - 8)
%( من الموىوبين متدني التحصيل 15( عن نسبة )2006)

 -% 8الدراسي، وذلك في عينة الموىوبين بحدود ثقة قدرىا )
%( بحدود ثقة 2%(، وقد كانت نسبتيم في العينة الكمية )22
 تيم ا كان متوسط درجاـــمـ%(، بين3 -% 1ا )ــدرىــع قـــي المجتمــف
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 ).8.37( بانحراف معياري قدره )54.04في اإلبداع )
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يالحظ أن معظم ىذه الدراسات اىتمت بالجوانب غير       
المعرفية لدى الموىوبين والمتفوقين عقميًا، كما أنيا لم تيتم 
بمعرفة وتحديد نسبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ومتدني 

الدراسي، وتقدير حجم الظاىرة، وبذلك تتميز الدراسة التحصيل 
 .الحالية عن جميع الدراسات السابقة

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسةأ. 

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي      
  التحميمي الذي ييدف إلى وصف ما ىو كائن أو تفسيره
وتوضيح واقع األحداث واألشياء عمى تقرير حقائقو الحاضرة كما 
ىي، وتحميميا وتفسيرىا بغرض االستنتاجات المفيدة لتصحيح 
 .ىذا الواقع أو تحديثو أو استكمالو أو استحداث معرفة جديدة بو

 مجتمع الدراسة ب.
تمثل مجتمع الدراسة من جميع التالميذ الموىوبين والمتفوقين     

المكتشفين بمدراس الموىوبين بوالية الخرطوم بمرحمة تعميم  عقمياً 
 .األساس

 عينة الدراسةج. 
( من 43استخدم الباحث في ىذه الدراسة عينة مكونة )     

%(، من 7.45تالميذ مدارس الموىوبين بوالية الخرطوم بنسبة )
( سنة بالطريقة الطبقية 16ــ  9الذين تتراوح أعمارىم ما بين )

 .يةالعشوائ
 أدوات الدراسةد. 

 :اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى استخدام األدوات التالية
أواًل: استمارة لجمع البيانات األولية: بناًء عمى أىداف الدراسة 
أعد الباحث ميتديًا بالدراسات السابقة استمارة تحتوي عمى 
متغيرات الدراسة مع مراعاة نوع العينة التي توجو إلييا 

 .االستمارة
ثانيًا: التحصيل الدراسي: استخدم الباحث تحصيل الطالب 
المتفوقين عقميًا كمؤشر لصعوبات التعمم، إذ أن ىناك تدن 

ممحوظ في تحصيميم الدراسي فالطالب الذين كان تحصيميم 
الدراسي ضعيف والذي يعتبر بمثابة مؤشرًا لوجود صعوبات 

فوقين، فضاًل عن إحرازىم تعميمية يعانييا ىؤالء الموىوبين المت
درجات عالية عمى اختبارات الذكاء والقدرة عمى حل المشكالت 
التي ُتطبق عمييم عند عمميات الكشف عن الموىوبين والتي 
تقوم بيا الييئة القومية لرعاية األطفال الموىوبين بالسودان 
والمتمثمة في مدارس الموىوبين )الموىبة والتميز( والتي بمثابة 

 .ر والمحك الحقيقي لمتفوق العقمي والموىبةالمؤش
صدق وثبات اختبارات التحصيل: يسمم الباحث بصدق وثبات 
االختبارات واالمتحانات التي ُيعدىا المعممين بمدارس الموىوبين 
لتالميذ الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز 

 .ات تعممبوالية الخرطوم، وصالحيتيا كمؤشرات لوجود صعوب
 :ثالثًا: مقياس صعوبات التعمم

استخدم الباحث في ىذه الدراسة مقياس صعوبات التعمم      
( عبارة 50( وقد تكون من )1995الذي أعده السرطاوي )

مقسمة عمى ثالثة أبعاد، وىي: الُبعد األول: يشمل الصعوبات 
(، والُبعد 25 – 1األكاديمية: ويحتوي عمى العبارات من )

: يشتمل عمى الخصائص السموكية: ويشمل الفقرات من الثاني
(، بينما الُبعد الثالث: يشتمل عمى الصعوبات 37 – 26)

 (.50 – 38اإلدراكية الحركية: ويشمل الفقرات من )
 :الخصائص السيكومترية لممقياس

لمعرفة الخصائص القياسية لفقرات مقياس صعوبات التعمم 
ورة المقياس المعدلة بمجتمع البحث الحالي، تم تطبيق ص
( فقرة عمى عينة 50بتوجييات المحكمين، والمكونة من )

( مفحوصًا تم اختيارىم بالطريقة 30استطالعية حجميا )
العشوائية من مجتمع البحث الحالي، وبعد تصحيح االستجابات 
دخاليا في الحاسب اآللي، ومن ثم  قام الباحث برصد الدرجات وا 

 :تم حساب اآلتي
 :اق الداخمي لمفقراتصدق االتس

لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقياس بمجتمع 
البحث الحالي، تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل 
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 :( يوضح نتائج ىذا اإلجراء1المعنية، والجدول رقم )فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس الفرعي الذي تقع تحتو الفقرة 
 1جدول 

 يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقياس
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
1 0.361 14 0.642 27 0.587 40 0.551 
2 0.648 15 0.509 28 0.519 41 0.454 
3 0.321 16 0.800 29 0.343 42 0.532 
4 0.585 17 0.689 30 0.509 43 0.628 
5 0.479 18 0.731 31 0.519 44 0.680 
6 0.548 19 0.766 32 0.687 45 0.653 
7 0.632 20 0.801 33 0.702 46 0.543 
8 0.555 21 0.558 34 0.510 47 0.500 
9 0.554 22 0.653 35 0.664 48 0.421 
10 0.382 23 0.735 36 0.461 49 0.564 
11 0.461 24 0.628 37 0.685 50 0.821 
12 0.798 25 0.626 38 0.710   
13 .660 26 .628 39 .600   

يالحظ من الجدول السابق أن معامالت ارتباطات جميع الفقرات 
(، مما يؤكد جميع الفقرات 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى )

 .اتساق داخمي قويتتمتع بصدق 
 :معامالت الثبات لممقياس

 لمعرفة الثبات لمدرجة الكمية لممقياس في صورتو النيائية  

( فقرة في مجتمع البحث الحالي، قام الباحث 50المكونة من )
بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ عمى بيانات العينة األولية، فبّينت 

فرعية والقائمة نتائج ىذا اإلجراء أن درجات ثبات المقاييس ال
 :الكمية عالية وكما موضحة بالجداول التالية

 2جدول 
 يوضح نتائج معامل ألفا كرونباخ لمثبات لمدرجة الكمية لممقياس

 معامل ألفا كرونباخ لكل مفردات المقياس عدد المفردات
50 0.96 

          ( أعاله يالحظ أن قيمة معامل2الجدول رقم )من    
 عـد تمتــؤكـا يــ( مم0.96ألفا كرونباخ لمدرجة الكمية لممقياس بمغ )

 .المقياس بدرجة عالية جدًا من الثبات

 3جدول 
 يوضح نتائج معامالت ألفا كرونباخ لمثبات لفقرات المقياس

معامل ألفا  البند
 كرونباخ

معامل ألفا  البند معامل ألفا كرونباخ البند
 كرونباخ

 معامل ألفا كرونباخ البند

1 0.966 14 0.965 27 0.965 40 0.966 
2 0.965 15 0.966 28 0.966 41 0.966 
3 0.966 16 0.965 29 0.966 42 0.966 
4 0.965 17 0.965 30 0.966 43 0.965 
5 0.966 18 0.965 31 0.966 44 0.965 
6 0.966 19 0.965 32 0.965 45 0.965 
7 0.965 20 0.965 33 0.965 46 0.966 
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8 0.966 21 0.966 34 0.966 47 0.966 
9 0.966 22 0.965 35 0.965 48 0.966 
10 0.966 23 0.965 36 0.966 49 0.966 
11 0.966 24 0.965 37 0.965 50 0.965 
12 0.965 25 0.965 38 0.965   
13 0.965 26 0.965 39 0.965   
من الجدول أعاله يالحظ أن معامالت ألفا كرونباخ       

( مما يشير إلى تمتع 0.966 – 0.965لمثبات تراوحت بين )
 .المقياس بدرجة عالية من الثبات

 :إجراءات الدراسة
الباحث بإعداد استمارة خاصة جمع البيانات االولية: قام  -أ

لجمع البيانات الالزمة لموضوع الدراسة الحالية، وميتديًا في 
( استمارة 650ذلك بالدراسات السابقة، وقد قام الباحث بتوزيع )

%( من العدد الكمي، بينما كانت نسبة االستمارات 65بنسبة )
 (.%24.9التالفة )

تبار بنفسو حيث تطبيق المقياس: قام الباحث بتطبيق االخ -ب
وقد تم تطبيق االختبار بطريقة جماعية عمى المفحوصين الذين 

 .وقع عمييم االختيار ليكونوا ضمن عينة الدراسة
 النتائج. 6

الفرض األول: الذي ينص عمى: تتسم صعوبات لدى الموىوبين 
والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم 

من صحة الفرض استخدم الباحث اختبار باالرتفاع. ولمتحقق 
 :)ت( لمعينة الواحدة فأظير النتائج التالية

 4جدول 
لمعينة الواحدة لمعرفة السمة العامة لصعوبات التعمم لدى الموهوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموهبة والتميز بوالية  (t- test) نتائج اختبار

 الخرطوم
الوسط  القيمة المحكية العدد السمة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوي  قيمة )ت(
 الداللة

 االستنتاج

صعوبات التعمم لدى 
الموىوبين والمتفوقين 

 عقمياً 

تتسم صعوبات التعمم لدى الموىوبين  0.00 16.16 37.93 1.11 16.6 43
 باالنخفاض

من الجدول أعاله يالحظ أن قيمة )ت( المحسوبة ىي        
( فيي دالة إحصائيًا، 0.00( عند مستوي داللة )16.16)

( وبينما بمغ الوسط 16.6وبالنظر إلى القيمة المحكية كانت )
( مما يشير إلى توجد صعوبات تعمم دالة 1.11الحسابي )

ائج دراسات إحصائيًا تتسم باالنخفاض، وىذه النتيجة أكدتيا نت
[ التي أشارت إلى وجود نسبة من 5الخيفة، وعطا اهلل ] كل من:

التالميذ الموىوبين متدني التحصيل، وأن نسبة الموىوبين متدني 
-%8%( بحدود ثقة )15التحصيل من بين الموىوبين بمغت )

%( بحدود ثقة 2%(، ونسبتيم من مجتمع البحث الكمي )22

المذكور عند  (Ford) %( واتفقت مع دراسة فورد3-1%)
%( من المتفوقين ىم من ذوي التفريط 46[ أن )2الزيات ]
 .التحصيمي

الفرض الثاني: الذي ينص عمى: توجد صعوبات تعمم 
)أكاديمية، إدراكية( دالة إحصائيًا لدى الموىوبين والمتفوقين 
عقميًا بمدارس الموىبة والتميز بوالية الخرطوم. ولمتحقق من 

م الباحث اختبار )ت( لمعينة الواحدة فأظير صحة الفرض استخد
 :النتائج التالية
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 5جدول 
 يوضح نتيجة اختبار )ت( لمعينة الواحدة لمعرفة صعوبات التعمم األكاديمية لمموهوبين بمدارس الموهبة والتميز بوالية الخرطوم

القيمة  العدد السمة
 المحكية

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوي 
 الداللة

 االستنتاج

صعوبات التعمم األكاديمية لدى 
 الموىوبين والمتفوقين عقمياً 

توجد صعوبات تعمم أكاديمية دالة  0.00 12.28 21.19 47.95 8.33 43
 إحصائيًا لمموىوبين تتسم باالرتفاع

صعوبات التعمم اإلدراكية لدى 
 والمتفوقين عقمياً الموىوبين 

توجد صعوبات تعمم إدراكية دالة  0.00 10.45 10.53 25.39  43
 إحصائيًا لمموىوبين تتسم باالرتفاع

 بمغت المحسوبة( ت) قيمة أن يالحظ أعاله الجدول من      
 إحصائيًا، دالة فيي( 0.00) داللة مستوي عند( 12.28)

 الوسط بمغ وبينما( 8.33) كانت المحكية القيمة إلى وبالنظر
 تعمم صعوبات في وجود إلى يشير مما( 47.95) الحسابي
 نتائج أكدتيا النتيجة وىذه باالرتفاع، تتسم إحصائياً  دالة أكاديمية
 أن إلى أشارت التي[ 5] اهلل، وعطا الخميفة، :من كل دراسات
 االبتدائية المرحمة في التحصيل متدني الموىوبين الذكور نسبة
 دراسة مع واتفقت التحصيل متدنيات الموىوبات اإلناث من أكثر

 متدني الموىوبين نسبة أن وجدت التي[ 25] واستيوجر زيجمر
 اتفقت فقد وكذلك الدراسة، مجتمع في%( 25) تبمغ التحصيل
 ,Kerr, 1997, 1995; Shaw, 1960; McCuen)ودراسات

1960; Richert, 1991; Rimm, 1995) ديفز أوردىا التي 
 بيجانتو دراسة مع البحث ىذا نتيجة وتتفق كما ،[16] وريم

 وجدت والتي[ 5] اهلل وعطا الخميفة، في إلييا المشار وبيرش
 ىي الموىوبين بين من التحصيل متدني الموىوبين نسبة

(10%.) 
 ذوي الموىوبين نسبة تتوزع: عمى ينص الذي: الثالث الفرض

 بمدارس عقمياً  والمتفوقين الموىوبين بين من التعمم صعوبات
 من ولمتحقق. طبيعياً  توزيعاً  الخرطوم بوالية والتميز الموىبة
 واالنحراف النسبة، باستخراج اختبار الباحث قام الفرض صحة

 بين من التعمم في صعوبات لدييم الذين لمموىوبين المعياري
 :التالية النتائج فأظير والتميز الموىبة بمدارس الموىوبين

 6 جدول
 الخرطوم بوالية والتميز الموهبة بمدارس التعمم صعوبات ذوي عقمياً  والمتفوقين الموهوبين نسبة يوضح

االنحراف  العدد 
 المعياري

مستوي  النسبة
 الداللة

 االستنتاج

الموىوبين والمتفوقين 
 عقمياً 

( من الموىوبين بمدارس 2.5%يقدر الموىوبين ذوي صعوبات التعمم بنسبة ) 0.00 %2.5 88.20 43
 الموىبة والتميز

( من 2.5النظر إلى الجدول أعاله يالحظ أن نسبة )%     
الموىوبين والمتفوقين عقميًا بمدارس الموىبة والتميز موىوبين 

وىذه النتيجة تتفق مع نتائج توجد لدييم صعوبات في التعمم، 
%( 3-%1[ التي أشارت إلى أن )5دراسة الخميفة، وعطا اهلل ]

في المجتمع الكمي من مجتمع الموىوبين بمدارس القبس متدني 
المشار إلييا  (Rimm, 1987) التحصيل الدراسي. وأكدت ريم

[ أن الدراسات والبحوث التي أجريت 5] في الخميفة، وعطا اهلل
وبين والمتفوقين عقميًا ذوي تدني التحصيل أثبتت أن عمى الموى

%( من الموىوبين عقميًا ذوي تحصيل متدني 50-%15من )
%( من الذين يتسربون من المدرسة العميا أو 20-%10ومن )

يتركون الدراسة بيا يقعون في عداد شديدي الذكاء أو القدرات 
 ,Kerr, 1997)العقمية، كما اتفقت أيضًا مع دراسات كل من

1995; Shaw, 1960; McCuen, 1960; Richert, 

1991; Rimm, 1995) [ المذكور 16التي أوردىا ديفز وريم ]
[ والتي كانت فييا نسبة الذكور 5في دراسة الخميفة، وعطا اهلل ]

الموىوبين متدني التحصيل في المرحمة االبتدائية أكثر من 
فرق بينيا اإلناث الموىوبات متدنيات التحصيل. كما كان ال

[ التي وجدت أن نسبة 25واضحًا وبين دراسة زيجمر واستيوجر ]
 .%( في مجتمع الدراسة25الموىوبين متدني التحصيل تبمغ )

 في ويالحظ أن غالبية تمك النسب المشار إلييا أعاله كانت     
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دراسات وبحوث أجريت في المجتمع األمريكي أو في مجتمعات  
أن النسبة في مدارس الموىبة والتميز غربية عمومًا، كما يالحظ 

( فيما كانت تقارب لحد ما 2.5كانت ىي األقل، إذا بمغت )%
[ حيث بمغ النسبة في مجتمع 5نتائج دراسة الخميفة، وعطا اهلل ]

 -% 1) (، وفي المجتمع الكمي كانت22%- 8الموىوبين )%
ا %(. وربما كان ىذا التقارب لمتشابو في بيئات الدراسة، السيم3

جميعيما عمى البيئة السودانية، مما يشير إلى التوزيع الطبيعي 
ليذه الظاىرة في مجتمع الدراسة، فيما اختمفت النسب عن 
الدراسات الغربية واألمريكية المشار إلييا، ربما عاد إلى طبيعة 

[ 5] المجتمعين المختمفة إلى حد كبير، ويشير الخميفة، وعطا اهلل
[ أن المجتمعات الغربية ىي 3] القاسم المشار إلييما عند أبو

بطبيعة الحال تمتاز بأنيا مجتمعات فردية تنافسية في الغرب 
يقاع الحياة في  بينما، ىي جماعية تعاونية في الشرق، وا 
مجتمعنا الشرقي يسير بوتيرة ثابتة نسبيًا مما يؤدي إلى قمة 
ا المشكالت التي ينجم عنيا صعوبات التعمم لدى الموىوبين، كم

أن النظام األسري ما زال متماسكا في مجتمعنا، فقد أثبتت كثير 
من الدراسات أن صعوبات التعمم لدي الموىوبين، قد تنتج عن 
المشكالت النفسية، أو االجتماعية، أو األسرية التي تحيط 
بالموىوب في بيئتو األسرية أو المدرسية أو الشخصية. ولكن 

بين ذوي صعوبات التعمم، ربما ىذه النسب القميمة لظاىرة الموىو 
تشير لتمتع األطفال في المدرسة ببيئة آمنة ومستقرة، ويجدون 
عناية أكثر مما أدى لمحد من ظاىرة صعوبات التعمم لدى 

[ بأن 14الموىوبين، ويتعزز ىذا التفسير بما أكده جروان ]
المدرسة تمعب دورًا ميما في تطور مشكمة صعوبات التعمم 

الدراسي لدى التالميذ. ولكن ىذه النسب وتدني التحصيل 
الموجودة رغم صغرىا ال يجب االستيانة بيا؛ ألنيا قد تكون 

  [5].سببًا في الحد من تفجر طاقات خالقة لدى الموىوبين
 التوصيات. 7

إجراء دراسة كيفية التعرف عمى صعوبات التعمم لدى  -1
 .األطفال الموىوبين والمتفوقين عقمياً 

 م لدى ـات التعمــة لصعوبــف بالنسبــر أدوات الكشــتطوية ــدراس -2

 .الموىوبين والمتفوقين عقمياً 
 .دراسة خصائص وسمات الموىوبين ذوي صعوبات التعمم -3
عقد الورش والدورات لمعممي التربية الخاصة عن أساليب  -4

التشخيص والتعرف عمى الموىوبين ذوي صعوبات التعمم 
 .واالىتمام بيم

دراسة االستراتيجيات واألساليب التربوية والتدريسية لمعممي  -5
 .التربية الخاصة في تعميم الموىوبين ذوي صعوبات التعمم
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ABSTRACT_ This study aimed at discovering the academic and cognitive learning difficulties of 

the gifted and mentally talented Children of the talent and excellence Schools at Khartoum state. 

The study tools applied learning difficulties - scale as a tools, and it included a sample of (43) of 

gifted pupils from the talent and excellence school at Khartoum state, who aged (8 -12) years. The 

result showed that learning difficulties of these pupils was low, a level of (1.11) with statistical 

significance of (0.05), the mean of academic difficulties learning to (47.95) with stander deviation 

of (21.19). In cognitive difficulties learning the mean (25.39) with stander deviation of (10.53), 

finally the percentage of the gifted pupils with learning difficulties among the mentally and 

talented pupils reached (2.5). 

Keyword: Academic Learning Difficulties, Cognitive Learning Difficulties, Gifted And Mentally 

Talented. 

 

 

 

 

 

 


