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القيمة التنبؤية لمقياس االستثارات الفائقة للكشف عن الطلبة الموهوبين
 زينة عبد المحسن راشد.د.م

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
The Predictive Value of the Scales of Over excitabilities for
the detection of talented students
Zina Abdu AL-Muhsin Rashid
College of Basic Education\ AL-Mustansiriyah University
Abstract
The current research aims to measure The Predictive Value of the Scales of Over excitabilities for
the detection of talented students, and is achieved by identifying:
1- high level with talented students.
2- level domains (dimensions) Over excitabilities among talented students.
3- The differences in the level of Over excitabilities variable according to sex.
4- differences in the level of the fields (dimensions) super Over excitabilities variable according to sex.
5- predictive value for high-scale Over excitabilities for the detection of gifted students
The researcher used in the current research descriptive approach, has formed the research sample
of 400 students from the first grade who are nominated for admission to the schools talented, where the
chosen style of the class of random proportional distribution of the Baghdad Provincial\ General
Directorate for Educational Rusafa first type of third-Karkh, and adopted researcher in her research
scale Over excitabilities, were verified properties Alsekoumtria of b (honesty Zahri- honesty Altmeziconstruction sincerity - relationship degrees paragraph college degree of the scale - a relationship
degree paragraph degree field (dimension) of the scale - the relationship area degree (dimension)
mainly College of scale - stability .
Current search when processing data statistically using samples t-test for independent eyes, and
the Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient, and samples t-test for one sample, and
regression analysis resulted in the search results for :
1- The research sample individuals with a good level of Over excitabilities .
2- characterized members of the research sample areas (dimensions) on the high-arousal following
order (mental - emotional - psychomotor - imaginary – sensory(.
3- male superiority over females in Over excitabilities .
4- equal males with females in the field (after) psychomotor, while males outperform females in areas,
a four (sensory - imaginary - mental – emotional).
5- Scale superior ability to predict the dependent variable values Over excitabilities.
Keywords: prediction, scale, high excellencies, students, gifted.
الملخص
 ويتحقق ذلك من خالل،يهدف البحث الحالي إلى القيمة التنبؤية لمقياس االستثارات الفائقة للكشف عن الطلبة الموهوبين

:التعرف على

. مستوى االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين-1
. مستوى مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين-2
. الفروق في مستوى االستثارات الفائقة وفق متغير الجنس-3

. الفروق في مستوى مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة وفق متغير الجنس-4
. القيمة التنبؤية لمقياس االستثارات الفائقة للكشف عن الطلبة الموهوبين-5

1208

العدد42/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

شباط2019 /م

استخدمت الباحثة في البحث الحالي المنهج الوصفي ،وقد تكونت عينة البحث من ( )400طالب وطالبة من الصف األول
الذين رشحوا للقبول في مدارس الموهوبين ،حيث اختيروا باألسلوب الطبقي العشوائي نوع التوزيع المتناسب من محافظة بغداد /المديرية
العامة لتربية الرصافة األولى والكرخ الثالثة ،واعتمدت الباحثة في بحثها مقياس االستثارات الفائقة ،وتم التحقق من خصائصه

السايكومترية المتمثلة بـ (الصدق الظاهري -الصدق التمييزي -صدق البناء  -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  -عالقة درجة
الفقرة بدرجة المجال (البعد) للمقياس  -عالقة درجة المجال (البعد) بالدرجة الكلية للمقياس – الثبات).
عند معالجة بيانات البحث الحالي إحصائيا باستخدام االختبار التائي لعينين مستقلتين ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومعامل ألفا
كرونباخ ،واالختبار التائي لعينة واحدة ،وتحليل االنحدار أسفرت نتائج البحث عن:

 -1إن أفراد عينة البحث لهم مستوى جيد من االستثارات الفائقة.

 -2يتميـز أفـراد عينـة البحـث بمجـاالت (بأبعـاد) االسـتثارة الفائقـة علـى الترتيـب التـالي (العقليـة – االنفعاليـة – النفسـحركية – التخيليـة –
الحسية).
 -3تفوق الذكور على اإلناث في االستثارات الفائقة.
 -4يتســاوى الــذكور مــع اإلنــاث فــي مجــال (بعــد) النفســحركية ،فــي حــين يتفــوق الــذكور علــى اإلنــاث فــي المجــاالت (األبعــاد) األربــع وهــي
(الحسية  -التخيلية  -العقلية – االنفعالية).

 -5لمقياس االستثارات الفائقة القدرة على التنبؤ بقيم المتغير التابع.
الكلمات المفتاحية :التنبؤ ،مقياس ،االستثارات الفائقة ،الطلبة ،موهوب.

الفصل األول

التعريف بالبحث
أهمية البحث والحاجة إلية

إن التوجه العالمي اليوم قد أولى لفئة الموهوبين االهتمام والرعاية الخاصة ،بهدف تمكين هؤالء الطالب من صقل مواهبهم

واستثمارها لنهضة ورقي مجتمعاتهم المعاصر ،حيث عبر  Dabrowskiعن ذلك بقوله ((أن الموهوبين منجم من الثروة االجتماعية))،

وفي بالدنا العربية أدرك المسؤولون أهمية هذه الفئة ،إال أن االنجازات الحالية في رعايتهم في وطننا العربي الكبير لم ترق بعد إلى
مستوى الطموح المرغوب لما هو معمول به في الدول المتقدمة).(piechowski,2006:19
فالمتتبع لحركة تعليم الطفل الموهوب أو المتميز ،وتطور علم نفس الموهبة ،واإلصالح المدرسي والتطوير التربوي في الدول
المتقدمة السيما الواليات المتحدة األمريكية ،يجد أن قضية التعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين ورعايتهم ،وتوجيه االهتمام لتطوير
المناهج وأساليب التدريس كانت وال تزال تتصدر قائمة األولويات في مشروعات اإلصالح وخطط التطوير ،وربما كان ذلك مستندا إلى

قناعة راسخة بان الصراع في الحاضر والمستقبل هو في حقيقة األمر صراع عقول تشكل العصب الرئيسي لصناعة المعرفة المعلوماتية
والتقنية وادارتها وتوظيفها (جروان.)32 :2007،

بمراجعة األدب التربوي المتعلق بعملية وأساليب التعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين ،نجدها ليست باألمر السهل نظ ار
لكونها تمثل المدخل الطبيعي ألي برنامج أو مشروع يهدف إلى تعليمهم ورعايتهم واطالق طاقاتهم (غندور )12 :2001،كما يترتب
عليها اتخاذ ق اررات خطيرة يصنف بموجبها الطالب على انه موهوب أو غير موهوب فضال عن أنها قد تستهدف مجاال معينا من

مجاالت الموهبة وتغفل عن مجاالت أخرى (القميش ،)72 :2010،وان معظمها تتمحور حول الجانب العقلي المعرفي الذي تعكسه
االختبارات التقليدية كاختبارات الذكاء أو التحصيل الدراسي أو اختبارات االستعداد األكاديمي أوتقييم القدرات اإلبداعية ،وفي بعض
الحاالت تستخدم قوائم تقدير للخصائص السلوكية واالنفعالية التي تعبأ من قبل المعلمين أو الوالدين أو األقران (Tieso,2007:19-

) ، 20وقد تمثلت هذه االختبارات بقصورها الشديد في عدم القدرة على التنبؤ بدقة بمظاهر الموهبة في مجاالت الحياة المتشعبة عدا
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النجاح األكاديمي ) )Feldman,1997:497إذ يؤكد في دراسته ) )Silva,2008أن العالقة بين الموهبة ونسبة الذكاء تعد ضعيفة
عند حساب عامل الذكاء العام ) ،(Adrian & Felicia, 2008:122-124ويتفق في ذلك  Epsteinحيث يرى أن اختبارات الذكاء
على الرغم من أنها بنيت لقياس أنواع من القدرات العقلية التي تكون هامة للنجاح في المدرسة ،فان هذا ال يعني أنها يمكن أن تكون

منبئة بالنجاح في كل مجاالت الحياة ) .)Epstein,1994: 260فعملية التنبؤ تكمن في إعطاء معلومات مسبقة عن ما سيحدث
مستقبال لمتخذي القرار بحيث تمكنهم من تجنب نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة ،كالقائمين على العملية التعليمية عندما يتخذون ق ار ار
بشان توجيه طلبتهم إلى الدراسة التي تالءم قدراتهم واستعداداتهم ،والتعرف على القوة التنبؤية لالختبارات التي يتعرض إليها طلبتهم من
خالل نجاحهم المتوقع في مراحل مختلفة مستقبال.

لذا فان هناك مجاالت أو أبعاد واختبارات أخرى قد تكون فعالة في عملية التعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين لم تلق

االهتمام المطلوب والتي تتمثل في الخصائص الشخصية النفسية التي يتميز بها الطلبة الموهوبين بصورة واضحة عن غيرهم ،حيث
قدمت نظرية االستعدادات واإلمكانات المتطورة (نظرية االنقسامات االيجابية )(Theory of Positive Disintegration, (TPD
ل ـ Kaziniers Dabrowskiمعالجة تفصيلية لمفهوم اإلمكانات المتطورة للموهبة وتطوراتها الديناميكية ،والقدرات الخاصة ،والذكاء
فباإلضافة إلى ذلك فان مفهوم االستثارات الفائقة (فرط االستثارة) ) Over excitabilities (OEالذي تضمنته نظرية Dabrowski

يعد أطا ار جدي ار باالهتمام في النظر إلى مفهوم الموهبة من خالل خمسة مكونات أساسية شخصية نفسية ،وهي األبعاد (النفسحركية –

الحسية – التخيلية – العقلية – االنفعالية) ،وان هذه الخصائص الشخصية النفسية الخاصة ب ـ OEتعد مؤش ار قويا على النمو واالستعداد
التطوري ووجود الموهبة فضال عن أهميتها في تقوية النشاط العقلي المعرفي،لذلك فهي تعمل كقوة محركة للموهبة وبدونها تكون الموهبة
كالجسد بال روح ،ولهذا يعرف  Dabrowskiموهبة الفرد بأنها أسلوب وممارسة ممتدة ومركزة من الخبرات التطورية في األبعاد
(التخيلية – العقلية – االنفعالية) (. (Tieso,2007:24))Dabrowski,1964:32-37

لما كانت قوائم الخصائص والسمات السلوكية الخاصة بالطلبة الموهوبين ،والتي يتم تقديرها من قبل المعلمين ال تتسم
بالموضوعية وقد يداخلها التحيز ،فان معرفة الدافع وراء هذه الخصائص والسمات السلوكية يعد أم ار ضروريا ،لذلك جاءت هذه الدراسة
لمعالجةً هذه المشكلة من خالل استخدام مقياس االستثارات الفائقة ) (OEكمحك ووسيلة إضافية غير تقليدية للتعرف والكشف على
الطلبة الموهوبين من خالل فحص محتوى هذه الخصائص الشخصية النفسية المحورية ،وللتنبؤ بها مستقبال.

هدف البحث

يهدف البحث الحالي التعرف على:

 -1مستوى االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين.
 -2مستوى مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين.
 -3الفروق في مستوى االستثارات الفائقة وفق متغير الجنس.
 -4الفروق في مستوى مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة وفق متغير الجنس.
 -5القيمة التنبؤية لمقياس االستثارات الفائقة للكشف عن الطلبة الموهوبين.
حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بالحدود اآلتية:

 -1الحدود البشرية :يتحدد بطلبة الصف األول الذين رشحوا للقبول في مدارس الموهوبين ،ومن كال الجنسين.
 -2الحدود الزمنية :يتحدد بالعام الدراسي.2018 -2017
 -3الحدود المكانية :محافظة بغداد /المديرية العامة لتربية الرصافة األولى ،والكرخ الثالثة.

 -4الحدود العلمية :يتحدد بمجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة وهي (النفسحركية  -الحسية  -التخيلية -العقلية -االنفعالية).
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تحديد مصطلحات البحث

 -1القيمة التنبؤية

عرفها كل من:

 شحاته والنجار (:)2003أنها قيمة رقمية يحصل عليهـا الباحـث نتيجـة تطبيـق اختبـارات ومقـاييس خاصـة بمتطلبـات البحـث كمـا أنهـا
مهــارة فــي ق ـراءة البيانــات أو المعلومــات المتــوفرة ,واالســتدالل مــن خاللهــا علــى مــا هــو ابعــد مــن ذلــك فــي الزمــان أو الموضــوع أو
المجتمــع ,وعمليــة التنبــؤ مرتبطــة بمــا يســبقها مــن وصــف وفهــم للظــاهرة إذ نجــد أنــه كلمــا زادت دقــة وصــفنا وتفهمنــا للظــاهرة أو للســمة
المقاسة أصبحنا أكثر قدرة على التنبؤ بها(شحاته والنجار.)155 :2003،

 الزيات ( :)2001أنها مدى داللة التنبؤ بدرجة مجهولـة مـن درجـة معلومـة باسـتخدام معامـل االرتبـاط البسـيط أو المتعـدد الـذي يعتمـد
على أفضل وزن ممكن من مجموع الدرجات(الزيات.)517 :2001 :
 تعرفها الباحثة نظريا :أنها الوصف الكمي لما تسهم به االستثارات الفائقة للتنبؤ بالطلبة الموهوبين.
 تعرفها الباحثة إجرائيا :أنها الوصول إلى قيمة رقمية والحكم على قيمة متغير محدد اآلن ومستقبال من خالل معرفة قيمة متغير آخر
تربطهما عالقة ما باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة ،ويعبر عن نسبة التباين المفسر للمتغير التابع (درجات التحصيل الد ارسـي

للسنة  2018 – 2017لطلبة الصف األول للموهوبين) المفسر من خالل المتغير المستقل (درجات الطلبة علـى مقيـاس االسـتثارات
الفائقة) ،والتي يعبر عنها بمعامل التحديد الناتج عن تحليل االنحدار.
 -2االستثارات الفائقة

عرفها كل من:

 :Dabrowski (1964) أنها االستجابة فوق المتوسط التي تفوق المؤثرات المسببة لها ،وتظهر على شكل استثارات عالية متمثلة ب ـ
(نفسحركية – حسية – تخيلية – عقلية – انفعالية) ،والتي يعبر عنها من خالل الشدة في االستجابة ،حيث تكون على شكل رد فعـل
كبير على المثيرات الداخلية والخارجية يمكن أن ينظر إليها ايجابيا كمؤشرات في تطور اإلمكانـات واالسـتعدادات الفرديـة الدالـة علـى

الموهبة (.)Dabrowski,1964:30-33
 المطيـري ( :)2008هـي كخصـائص شخصـية محوريـة يمكـن أن تلعـب دو ار فـي التعـرف والكشـف عـن الموهـوبين مـن خلـل مقـاييس
االستثارة الفائقة كوسائل تعرف وكشف إضافية غير تقليدي (المطيري)29 :2008،

تبنت الباحثة تعريف  Dabrowskiكونه ينسجم مع متطلبات وأهداف البحث الحالي.

 تعرفهـا الباحثــة إجرائيـا :الدرجــة الكليــة التـي يحصــل عليهــا الطالـب مــن خـالل أجابتــه علــى فقـرات مقيــاس االســتثارة الفائقـة المتمثلــة بـ ـ
(النفسحركية – الحسية – التخيلية – العقلية – االنفعالية) خالل مدة زمنية محددة
 -3الموهوبين

عرفه كل من:

 الشــخص ( :)1990انــه الفــرد الــذي يظهــر مســتوى اداء او لديــة اســتعداد تميــز فــي بعــض المجــاالت التــي تحتــاج الــى قــدرات خاصــة
سواء كانت عملية ام علمية ام فنية (الشخص.)27 :1990،

 المؤتمر العالمي لألطفال الموهوبين ( :)2000الموهوبين أو المتميزين هم الذين يتميزون بقدرات خاصة تؤهلهم للتفـوق فـي مجـاالت
الحياة األكاديمية أو غير األكاديمية (المؤتمر العالمي لألطفال الموهوبين.)5 :2000 ،
تبنت الباحثة تعريف المؤتمر العالمي لألطفال الموهوبين كونه ينسجم مع متطلبات وأهداف البحث الحالي.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

أوال :الخلفية النظرية
االستثارات الفائقة

أكد  Dabrowskiبأن االستثا ةر الفائقة هي استجابة فوق المتوسط التي تفوق المؤثرات المسببة لها ،وتظهر على شكل استثارات

عالية متمثلة ب ـ (نفسحركية – حسية – تخيلية – عقلية – انفعالية) ،والتي يعبر عنها من خالل الشدة في االستجابة ،حيث تظهر على
شكل رد فعل كبير على المثيرات الداخلية والخارجية من خالل رغبة جامحة في التعلم ،وخيال مفعم بالحيوية ،والطاقة الجسدية ،والحساسية الزائدة ،وحدة

االنفعاالت  .لذلك يمكن أن ينظر إليها ايجابيا كمؤشرات في تطور اإلمكانات واالستعدادات الفردية الدالة على الموهبة كما يؤكد على

أهمية العوامل االنفعالية والخيالية والعقلية بالذات باإلضافة إلى انه البد أن يكون العامل االنفعالي على األقل بقوة العوامل األخرى نفسها للوصول إلى المستوى
األعلى من االستثارات الفائقة الدالة (.)Dabrowski,1964:30-36
تشير ) (Silverman, 1994أن  Dabrowskiوثق نتائج أبحاثة من خالل الفحوصات العصبية اإلكلينيكية ،واستنتج بان األفراد الموهوبين

لديهم استجابات أكثر وضوحا لمختلف أنواع المثيرات ،وأطلق على هذه الظاه ةر باسم ) (Super Stimulatabilityالقد ةر على االستجابة الفائقة للمثيرات،
والتي ترجمت إلى ) (Over excitabilitiesفرط االستثا ةر ).(piechowski,2006:56
لذا فان مفهوم االستثارات الفائقة ) (OEكخصائص شخصية محورية يمكن أن تلعب دو ار في التعرف والكشف عن الموهوبين من خالل
مقاييس االستثا ةر الفائقة كوسائل تعرف وكشف إضافية غير تقليدية ).(Mandaglio& Tiller, 2006: 75
نظرية Dabrowski

طورت نظرية االستعدادات واإلمكانات التطورية )( Theory of Developmental Potential (TDPنظرية االنقسام والتحلل

اإليجابي ) (Theory of Positive Disintegration (TPDمن قبل المعالج والطبيب النفس ،Kaziniers Dabrowskiحيث عرف
االستعدادات واإلمكانات التطورية بأنها موهبة بنيوية يتحدد من خللها طبيعة ومدى النمو العقلي واالنفعالي الممكن للفرد ،والتي يمكن

قياسها على أساس المكونات وهي (االستثارات الفائقة  -القدرات الخاصة  -القوى المحركة)النشاط العقلي المتحكم بالسلوك ونموه)).
بني  Dabrowskiنظريته على دراساته التحليلية من خالل متابعته للسير الذاتية للحاالت التي شملت (األطفال  -المراهقين -
الموهوبين) ،وقد اهتم بكثافة وثراء األفكار ،ووضوح أشكال الخيال واألحاسيس والمشاعر ،والنمو الخلقي واالنفعالي لهؤالء األطفال الذين

كان تفاعلهم مع الحياة بدرجة أكبر أو فوق المتوسط مقارنةً بغيرهم من العاديين من حيث الكثافة ،والمدة ،وتكرار الحدوث
(.)Dabrowski,1964:68-75

تؤكد كـل مـن  Ackerman & Paulsأن نظريـة االسـتعدادات واإلمكانـات التطوريـة لـ ـ  Dabrowskiإنمـا تقـدم بعـدا جديـدا فـي مجـال
علـم نفـس النمـو والموهبـة لتركيزهـا علـى كثافـة الخبـرة اإلنسـانية مـن خـالل االنفعـاالت علـى اسـتعداد األفـراد ونمـوهم وتطـور شخصـياتهم.
).(Ackerman & Pauls, 1997:231-232
مبادئ نظرية Dabrowski

تقوم هذه النظرية على جملة من المبادئ متمثلة ب ـ:

 -1تحفز الفرد بأن يدرك التجربة الداخلية الشديدة كإشارة ايجابية للنمو وليس مجرد دليل على اضطراب عاطفي.
 -2يبقى الفرد مع ذاته في صراع وقتا طويال حتى يصل إلى حل داخلي لمشكالته.
 -3االستعدادات واإلمكانات التطورية هي موهبة بنيوية وراثية تحدد الخصائص والمدى الذي يمكن أن يصل إليه النمو العقلي لفرد ما.
 -4يمكن قياس االستعدادات واإلمكانات التطورية على أساس المكونات وهي (االستثارات الفائقة  -القدرات الخاصـة  -القـوى المحركـة)
النشاط العقلي المتحكم بالسلوك ونموه.
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 -5يمكـن أن تكـون االسـتعدادات واإلمكانـات التطوريـة إيجابيـة أو سـلبية  -عامـة أو خاصـة  -قويـة أو ضـعيفة (مختلفـة بـين األفـراد) -
ظاهرة أو غير ظاهرة.
 -6تتبلور الشخصية من خلل مفهوم الفرد حول أهدافه وطموحاته ومستويات قدراته ووعيه الذاتي ،ودرجة نفاذ البصيرة حول نفسه.
 -7الشخصية نتاج للنمو ،فهي قوة تعمل على دمج وتكثيف الوظائف العقلية للوصول إلى أعلى المستويات.

 -8ليس جميع األفراد ينتقلون نحو مستوى متقدم من التطور والنمو ،ولكن عند اجتماع القدرة والـذكاء مـع االسـتثارات الفائقـة فإنـه يمكـن
التنبؤ باحتمالية التطور لمستويات عالية ).(Lysy & Piechowski, 1983: 273-274
مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة

تمثلت المجاالت (األبعاد) ب ـ:

 -1االستثارة الفائقة النفسحركية(Psychomotor OE) :

تتمثل هذه االستثارة بقابلية الفرد الموهوب الفائضة من النشاط والحيوية الدائمة في الحركة ،والكالم السريع ،والدافعية نحو

العمل والتنافس ،وتحدي الذات بأداء المهمات وعدم الراحة ،وتوتر انفعالي .فالموهوب ذوي هذه االستثارة يتم تشخيصه بشكل خاطئ
على وفق هذا السلوك باعتباره يتصف باالضطرابات وفرط النشاط وعدم االنتباه (.)Dabrowski,1964:102-119
 -2االستثارة الفائقة الحسية(Sensual OE) :
تتمثل هذه االستثارة بميل الفرد الموهوب القوية نحو المثيرات التي يتم استالمها بوساطة حواسه الخمس (البصر – الشم –

اللمس – التذوق – السمع( لتفريغ توتره الداخلي فضال عن اهتمامه بالملبس والمظهر ،والزينة (.)Dabrowski,1964:130-132
 -3االستثارة الفائقة التخيلية(Imaginational OE) :

تتمثل هذه االستثارة بوفرة األفكار الخيالية األصيلة للفرد الموهوب ،وترابط كثيف للصور المتخيلة ،واالستخدام المتكرر للمجاز
في األلفاظ وأحلم اليقظة .فالموهوب يجد متعة في ذلك للهروب من الشعور بالملل وصعوبة البقاء متيقظ في ظروف تشعره باالنزعاج

والتوتر (.)Dabrowski,1964:138-146

 -4االستثارة الفائقة العقلية ): (Intellectual OE
تتمثل هذه االستثارة بالنشاط المكثف والمتسارع للمخ ،وتظهر بوادرها بسعي الفرد الموهوب لالستزادة بالمعرفة والفهم والتحليل
والتأليف والمالحظة الثاقبة الناقدة ورغبة جامحة لحل المشكالت فضال عن استقالل التفكير أكثر من التعليم
(.)Dabrowski,1964:162-167

 -5االستثارة الفائقة االنفعالية )العاطفية)(Emotional OE):
تتميز هذه االستثارة بأنها من أكثر االستثارات وضوحا لما يتم مالحظته على الفرد الموهوب ،وتتمثل بقدرة الفرد على
االرتباطات العاطفية ،والحساسية الزائدة اتجاه اآلخرين واألماكن واألشياء فضال عن الكمالية ،والحدة االنفعالية ،واالنطواء الذاتي ،وفرط
المشاعر ،والذاكرة المؤثرة القوية .فاألفراد الموهوبين يدركون بشكل قوي مشاعرهم بممارسة حوارات نفسية داخلية وأحكام ذاتية

(.)Dabrowski,1964:177-193
ثانيا :الدراسات السابقة

 -1هدفت دراسة  Breard, 1995إلى فحص مدى إمكانية التنبؤ من خلل مفهوم االستثارات الفائقة في تحديد التالمذة الموهوبين عن
غيرهم من العاديين ،وتألفت عينة بحثهما من ( )117تلميذ وتلميذة من الصفين الرابع والخامس للمرحلة االبتدائية ،وقد تم تصنيفهم
مـن خلـل محكـات الكشـف التقليديـة إلـى ثـالث مجموعـات مجموعـة الموهـوبين وتضـم ( )48تلميـذ مـن الجنسـين ،ومجموعـة فـوق
المتوسـط مـن حيـث الـذكاء وتضـم ( )30تلميـذ مـن الجنسـين ،ومجموعـة العـاديين وتضـم ( )39تلميـذ مـن الجنسـين ،وقـد تـم تطبيـق

مقياس االستثارات الفائقـة ،وقـد أسـفرت أهـم النتـائج أن مـن خـالل االسـتثارات الفائقـة أمكـن التنبـؤ بتصـنيف تلـك المجموعـات الـثالث،
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وان نسـبة ( )٪13لـم يـتم تصـنيفهم فـي مجموعـة الموهـوبين ،وهـذا مـا يعـزز احتماليـة إسـقاطهم وفـق محكـات الكشـف التقليديـة إضـافة
إلـى أن هنـاك معامـل ارتبـاط دال إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة ( )0, 001بـين الصـف الخـامس واالسـتثارات الفائقـة لـدى مجموعـة
الموهوبين فيما عدا بعـد االسـتثارة النفسـحركية فقـد كانـت لصـالح الصـف ال اربـع مقارنـةً مـع الصـف الخـامس كمـا أظهـرت اإلنـاث فـي

مجموعـة الموهـوبين فروقـا دالـةً فـي جميـع مجـاالت (أبعـاد( االسـتثارات الفائقـة مقارنـةً مـع مجموعـة الـذكور ،حيـث كانـت االسـتثارة
االنفعاليـة األولـى ترتيبـا فيمـا عـدا بعـد االسـتثارة النفسـحركية فقـد كانـت الفـروق لصـالح الـذكور مـن الموهـوبين عنهـا لـدى اإلنـاث
الموهوبات (المطيري.)78-79 :2008،

 -2أجرت كل من  Ackerman & Paulsدراسة هدفت إلى التعرف على مدى إمكانيـة اسـتخدام مقيـاس االسـتثارة الفائقـة للتعـرف علـى
وجود الموهبة ،وتألفت عينة بحثهما من ( )79طالبا وطالبةً من الصفين العاشر والحادي عشـر ،ضـمت المجموعـة األولـى ( )42تـم
اختي ــارهم لالنض ــمام لبرن ــامج الموه ــوبين باس ــتخدام المنح ــى متع ــدد المع ــايير المبن ــى عل ــى نم ــوذج  Renzulliال ــذي يق ــيس (مس ــتوى
التحص ــيل األك ــاديمي ،والق ــدرة العقلي ــة ،واإلب ــداع ،وااللتـ ـزام بالمهم ــات أو الدافعي ــة) فيم ــا اس ــتثني ( )37طالب ــا ،وت ــم تطبي ــق مقي ــاس
االستثارات الفائقة علـيهم جميعـا ،وقـد أظهـرت نتـائج بحثهمـا إلـى أن ( )13طالبـا وطالبـةً مـن المجموعـة المسـتثناة حصـلوا علـى نفـس
الدرجات التي أحرزتهـا مجموعـة الموهـوبين فـي مجـاالت (أبعـاد) االسـتثارات العقليـة واالنفعاليـة والنفسـحركية مـن المقيـاس ،بمعنـى أن

( )٪35مـن الطلبـة الـذين اسـتبعدوا وفقـا لمحكـات الكشـف التقليديـة قــد يكونـون موهـوبين بالفعـل فضـال إلـى أشـارتهما ألهميـة اســتخدام
مقيــاس االســتثارات الفائقــة كوســيلة إضــافية وليســت بديلــة للتعــرف علــى الموهــوبين الــذين لــم يــتم تصــنيفهم وفقــا للمحكــات التقليديــة
).(Ackerman & Pauls, 1997:229-236
 -3هدفت دراسة  Bouchetإلى بناء أداة لتقدير مدى توافر االستثارات الفائقة لدى التالمذة مـن قبـل المعلمـين ،وقـد بنـت مقياسـا متكـون
مــن ( ) 30فقـرة تصــف االســتثارات الفائقــة لتالمــذة المرحلــة االبتدائيــة بعــد مراجعتهــا لــألدب المتعلــق بنظريــة دابروســكي ،وتألفــت عينــة
بحثها من ( )171طالبا تم تصنيفهم كموهوبين وغير موهوبين وفقا للمحكات التقليدية ،وباستخدام أداة الد ارسـة أمكـن تحديـد ()%76
مــن التالمي ــذ الموه ــوبين ال ــذين ت ــم تص ــنيفهم ســابقا وف ــق محك ــات الكش ــف التقليديــة ،و( )%42م ــن التالمي ــذ ال ــذين ل ــم ي ــتم تحدي ــدهم
كموهوبين ،حيث امتلك هؤالء خصائص مماثلة على أداة الدراسة ،وأسفرت نتائج بحثهـا إلـى أن هـذه النسـبة مـن التالمـذة قـد تعرضـوا

للــرفض ال ازئــف وفقــا لمحكــات الكشــف التقليديــة التــي ركــزت علــى جوانــب محــددة مــن مظــاهر الموهبــة والنتاجــات الظــاهرة دون أخــذها
باالعتبار للجوانب األخرى للموهبة وخاصة الخصائص الشخصية التطورية ).(Bouchet,2004: 339-350
اإلفادة من الدراسات السابقة

 -1أعطاء صورة واضحة عن البحث وطريقة أعداده.
 -2خطوات بناء األداة.
 -3اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة.
 -4كيفية عرض النتائج وتفسيرها.
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الفصل الثالث

إجراءات البحث
منهج البحث :استخدم المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة هذا البحث.

مجتمـع البحــث:يتكــون مــن الطلبـة الموهــوبين أو المتميـزين لمديريــة تربيــة بغـداد للعــام الد ارسـي  ،2018-2017والبــالغ عــددهم ()1040

طالب وطالبة ،وبواقع ( )479طالب و ( )561طالبة.

عينــة البحــث :تألفــت عينــة البحــث مــن ( )400طالــب وطالبــة مــوزعين علــى مــديريتين اختيــروا باألســلوب الطبقــي العشـوائي نــوع التوزيــع
المتناسب من ( )4مدارس ،وبواقع ( )247من الذكور  ,و( )153من اإلناث ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
الجدول ()1
عينة البحث

المديرية

الجنس

اسم المدرسة

أعداد الطلبة

الرصافة األولى

ذكور

كلية بغداد

183

الكرخ الثالثة

ذكور

المقدام

64

الرصافة األولى

إناث

المتميزات

94

الكرخ الثالثة

إناث

الكوثر

59

الـ ـمـ ـج ـ ـم ــوع

4

المجموع
247
153
400

أدوات البحث:


مقيـاس االسـتثارات الفائقــة :تبنـت الباحثــة مقيـاس االســتثارات الفائقـة الــذي صـممه  Dabrowskiوالمطــور والمعـدل مــن قبـل مجموعــة
مـن البـاحثين ) (Falk, Lind, Miller, Piechowski & Silverman, 1999والمتـرجم مـن قبـل المطيـري ( ،)2008وقـد تضـمن
المقيــاس علــى ( )50فق ـرة موزعــة علــى خمســة مجــاالت (أبعــاد) لالســتثارات الفائقــة المتمثلــة بالمقــاييس الفرعيــة وهــي (النفســحركية –
الحسية – التخيلية – العقلية – االنفعالية) ،حيث أن لكل مجـال (بعـد) ( )10فقـرات ،وتـم تـدريج اإلجابـات علـى فقـرات المقيـاس وفقـا

ألسلوب  Likertالخماسي في تحديد بدائل اإلجابة ،حيث تحدد اإلجابات درجـة انطبـاق مضـمون الفقـرة علـى الفـرد (عـدس:1993 ,

 ،)145وهي كما يأتي( :ال تنطبق علي إطالقا =  ،1ال تنطبق علي كثيرا=  ،2تنطبق علي إلى حد ما =  ،3تنطبـق علـي كثيـ ار =

 ،4تنطبــق علــي كثيـ ار جــدا =  )5إضــافة أن الفقـرتين ( )49 ،17تأخــذان درجــات معكوســة وفــق مقيــاس ليكــارت الخماســي ,والملحــق
( )1يبين ذلك.


التحصـيل الد ارسـي للطلبـة :يتمثـل بالنسـبة المئويـة لمجمـوع درجـات تحصـيل الطلبـة عينـة البحـث فـي نصـف السـنة للعـام الد ارسـي

) ،)2018-2017والتي سوف يتم استخراجها من سجالت الدرجات الخاص بالطلبة في أدارتهم المدرسية.
الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس:


صدق المقياس :يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها (عدس  ،)1993:145 ,وقد تحقق هذا الصدق من خالل:



الصدق الظاهري :تحققت الباحثة من هذا الصدق من خالل عرض المقياس على مجموعـة مـن الخبـراء المختصـين فـي التربيـة وعلـم
النفس لغرض الحكم على صالحية الفقرات ومدى مالئمتها للمجال أو البعد ,ففي ضوء آرائهم أبقيت على الفقرات التي حصلت على

نسبة اتفاق ( )%80فأكثر ،وبذلك ابقي على جميع فقرات المقياس ,والملحق ( )1يبين ذلك.
التطبيــق االســتطالعي للمقيــاس :لغــرض معرفــة مــدى وضــوح التعليمــات والفقـرات قامــت الباحثــة بعرضــها علــى ( )20طالــب وطالبــة تــم
اختيارهم بصورة عشوائية ،وتبـين مـن خـالل التطبيـق أن التعليمـات وفقـرات المقيـاس واضـحة ومفهومـة ،وقـد اسـتغرق وقـت اإلجابـة ()30

دقيقة.
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التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس :وتم التحقق منه من خالل:

 -1الصـــدق التمييـــزي :تألفــت عينــة الصــدق التمييــزي مــن ( )400طالــب وطالبــة ،وأســتخرج هــذا الصــدق مــن خــالل اســتخدام أســلوب
المجمـوعتين المتطـرفتين العليـا والـدنيا ( ،)%27واسـتخدام االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين ،حيـث تراوحـت القيمـة التائيـة المحسـوبة
التــي تمثــل القــوة التمييزيــة للفق ـرات مــابين ( )8,283 - 2,671وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة البالغــة ( )1,96عنــد درجــة حريــة

( )214ومستوى داللة ( ،)0,05وبذلك فأن جميع فقرات المقياس مميزة ,وتعد الفقرة مميزة إذا كان الفرق معنوي والعكس صـحيح لـذا
يكون القرار بإبقاء الفقرات ذات القوة التمييزية واستبعاد غير المميزة ).(Cronbach & Gleser , 1965: 64
 -2صدق البناء (االتساق الداخلي لفقرات المقياس) :تم التحقق من هذا النوع من خالل:

 oعالقة درجـة الفقـرة بالدرجـة الكليـة للمقيـاس :للتحقـق مـن ذلـك تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون ,وقـد تراوحـت معـامالت االرتبـاط
للفق ـرات مــابين ( )0,422 -0,111وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة لمعامــل االرتبــاط البالغــة ( )0,098عنــد درجــة حريــة ()398

ومستوى داللة ( ،)0,05وبذلك فأن جميع فقرات المقياس دالة إحصائيا.
 oعالقــة درجــة الفقــرة بدرجــة المجــال (البعــد) للمقيــاس :للتحقــق مــن ذلــك تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون ,وقــد تراوحــت معــامالت
االرتبــاط للفق ـرات مــابين ( )0,634 -0,302وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة لمعامــل االرتبــاط البالغــة ( )0,098عنــد درجــة حريــة

( )398ومستوى داللة ( ،)0,05وبذلك فأن جميع فقرات المقياس دالة إحصائيا.
 oعالقة درجة المجال (البعد) بالدرجة الكليـة للمقيـاس :أن اعتمـاد معـامالت االرتبـاط علـى فقـرات المقيـاس أو علـى مجـاالت (أبعـاد)
المقاييس الفرعية إنما هي مقاييس للتجـانس ألن ارتباطهـا بالدرجـة الكليـة للمقيـاس هـي قياسـات أساسـية للتجـانس ,وألنهـا تسـاعد علـى

تحديد مجال السلوك المراد قياسه ) ،(Anastasia, 1976:155وللتحقق من ذلـك تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون ,فقـد أظهـرت

نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع قيم معامالت االرتبـاط دالـة إحصـائيا عنـد درجـة حريـة ( )398ومسـتوى داللـة ( ،)0,05والجـدول
( )2يوضح ذلك.
الجدول ()2

نتائج معامل االرتباط بين درجة المجال بالدرجة للمقياس



المجال

النفسحركية

الحسية

التخيلية

العقلية

االنفعالية

معامالت االرتباط

0,596

0,537

0,522

0,621

0,752

الثبات :يشير إلى درجة اسـتقرار المقيـاس والتناسـق بـين أجـزاءه ) ،(Martant,1984:9ولحسـاب الثبـات تـم سـحب عينـة عشـوائية بلغـت

( ) 100استمارة مـن اسـتمارات عينـة التحليـل اإلحصـائي ،حيـث بلـغ معامـل الثبـات المسـتخرج بطريقـة معامـل ألفـا كرونبـاخ ( )0,85وهـو

معامل ثبات جيد يمكن االعتماد عليه ألغراض البحث الحالي.

التطبيق النهائي للمقياس :بعد التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة البحث ،تم تطبيقها بصيغتها النهائية على عينة البحث الحـالي

البالغ حجمها ( )400طالب وطالبة.
الوسائل اإلحصائية:

تم استخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )spssالستخراج الخصائص السيكومترية ألداة البحث ،وفي تحليل النتائج

وهي كاآلتي:

 -1االختبار التائي لعينين مستقلتين :الستخراج الصدق التمييزي لفقرات المقياس ,وإليجاد الفرق بين متوسطات الدرجات بحسب الجنس.
 -2معامــل ارتبــاط بيرســون :الســتخراج صــدق البنــاء المتمثــل ب ـ ـ (عالقــة درجــة الفق ـرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس ,وعالقــة درجــة الفق ـرة بالدرجــة
المجال (البعد) للمقياس ،وعالقة درجة المجال (البعد) بالدرجة الكلية للمقياس.

 -3معامل ألفا كرونباخ :الستخراج ثبات المقياس.
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 -4االختبار التائي لعينة واحدة :استخدم للتعرف على مستوى االستثارات الفائقة ،ومجاالتها (أبعادها) لدى الطلبة الموهوبين.
 -5تحليل االنحدار :استخدم للتعرف على مدى تنبؤ المتغير في الكشف عن الطلبة الموهوبين.
الفصل الرابع

نتائج البحث

عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

الهدف األول /التعرف على مستوى االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين.

للتحقق من هذا الهدف تم رصد درجات أفراد عينة البحث في مقياس االستثارات الفائقة ،وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف

المعياري والقيمة التائية لعينة واحدة ،للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات العينة والمتوسط الفرضي (النظري) للمقياس ،والكشف عن
داللة تلك الفروق عند مستوى داللة ( ،)0,05وكانت النتائج كما يوضحها الجدول (.)3
جدول ()3

نتائج االختبار التائي لالستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين
المتغير

العدد

االستثارات الفائقة

400

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

درجة

المتوسط

95,425

11,757

150

الفرضي

القيمة التائية

مستوى الداللة

الحرية

المحسوبة

الجدولية

0,05

399

20,126

1,96

دالة

يتضح من الجدول ( )3أن القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل
البديلة مما يعني وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطين ،ولصالح متوسط درجات العينة ،مما يدل على أن أفراد عينة البحث لهم
مستوى جيد من االستثارات الفائقة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أكده  Dabrowskiأن األفراد الموهوبين لديهم استجابات أكثر وضوحا لمختلف
أنواع المثيرات ،وأطلق على هذه الظاه ةر باسم ) (Super Stimulatabilityالقد ةر على االستجابة الفائقة للمثيرات ،والتي ترجمته إلى
) .(Over excitabilitiesلذا فان مفهوم االستثارات الفائقة ) (OEهي خصائص شخصية محورية ،(piechowski,2006:56)...وهذا

يتفق مع نتائج دراسة كل من (.)Bouchet,2004 - Ackerman & Pauls, 1997

الهدف الثاني  /التعرف على مستوى مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين.

للتحقق من هذا الهدف تم رصد درجات أفراد عينة البحث في مجاالت (أبعاد) مقياس االستثارات الفائقة ،وحساب المتوسطات

الحسابي واالنحرافات المعيارية والقيمة التائية لعينة واحدة ،للتعرف إلى داللة الفروق عند مستوى داللة ( ،)0,05وكانت النتائج كما
يوضحها الجدول (.)4
جدول ()4

نتائج االختبار التائي لمجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة لدى الطلبة الموهوبين
العدد

400

القيمة التائية

مجاالت (أبعاد)

المتوسط

االنحراف

المتوسط

درجة

االستثارات الفائقة

الحسابي

المعياري

الفرضي

الحرية

النفسحركية

30,34

5,52

24,7

الحسية

24,74

5,05

15,53

التخيلية

28,91

3,84

العقلية

32,49

3,83

46,40

االنفعالية

31,45

3,99

39,16

30
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يتضح من الجدول ( )4أ ن جميع القيم التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل
البديلة مما يعني وجود فروق دالة إحصائيا فضال عن أن هذه الفروق ظاهرة أيضا في المتوسطات الحسابية ،وبهذا فان أفراد عينة
البحث يتميزون بمجاالت (بأبعاد) االستثارة الفائقة على الترتيب التالي (العقلية – االنفعالية – النفسحركية – التخيلية – الحسية) ،وتتفق

هذه النتيجة مع ما جاء به  Dabrowskiالذي أشار إلى أن االستثا ةر الفائقة هي استجابة فوق المتوسط التي تفوق المؤثرات المسببة لها،
وتظهر على شكل استثارات عالية متمثلة ب ـ (نفسحركية – حسية – تخيلية – عقلية – انفعالية) ،والتي يعبر عنها من خالل الشدة في
االستجابة ،حيث تظهر على شكل رد فعل كبير على المثيرات الداخلية والخارجية من خالل رغبة جامحة في التعلم ،وخيال مفعم بالحيوية ،والطاقة
الجسدية ،والحساسية الزائدة ،وحدة االنفعاالت ،)Dabrowski,1964:30-36( ....وهذا يتفق مع نتائج دراسة كل من(Ackerman & .
Pauls, 1997

الهدف الثالث  /التعرف على الفروق في مستوى االستثارات الفائقة وفق متغير الجنس.

للتحقق من هذا الهدف تم رصد درجات الذكور واإلناث في مقياس االستثارات الفائقة ،وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف

المعياري والقيمة التائية لعينتين مستقلتين ،للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الذكور واإلناث للمقياس ،والكشف عن داللة تلك
الفروق عند مستوى داللة ( ،)0,05وكانت النتائج كما يوضحها الجدول (.)5
جدول ()5

نتائج االختبار التائي بين الذكور واإلناث في مقياس االستثارات الفائقة
المتوسط

المتغير

الجنس

العدد

االستثارات

الذكور

247

27,910

الفائقة

اإلناث

153

23,509

االنحراف

الحسابي

المعياري
6,452
5,965

القيمة التائية

درجة

مستوى الداللة

الحرية

المحسوبة

الجدولية

0,05

398

3,878

1,96

دالة

يتضح من الجدول ( )5أن القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل
البديلة مما يعني وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكور واإلناث في المقياس ،ولصالح الذكور ،مما يدل على أن الذكور
بطبيعة الحال يتفوقون على اإلناث في االستثارات الفائقة ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة ).)Breard, 1995
الهدف الرابع  /التعرف على الفروق في مستوى مجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة وفق متغير الجنس.

للتحقق من هذا الهدف تم رصد درجات الذكور واإلناث في مجاالت (أبعاد) مقياس االستثارات الفائقة ،وحساب المتوسط

الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لعينتين مستقلتين ،للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الذكور واإلناث في المجال

(البعد) للمقياس ،والكشف عن داللة تلك الفروق عند مستوى داللة ( ،)0,05وكانت النتائج كما يوضحها الجدول (.)6
جدول ()6

نتائج االختبار التائي بين الذكور واإلناث لمجاالت (أبعاد) االستثارات الفائقة
مجاالت (أبعاد)
االستثارات الفائقة
النفس حركية
الحسية
التخيلية

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

14 ,26

الجنس

العدد

الذكور

247

30 ,19

اإلناث

153

29 ,34

15 ,47

الذكور

247

81 ,26

11 ,34

اإلناث

153

76 ,84

8 ,67

الذكور

247

82 ,43

14 ,49
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اإلناث

153

78 ,46

12 ,37

الذكور

247

84 ,06

12 ,12

اإلناث

153

77 ,03

11 ,24

الذكور

247

45 ,13

11 ,13

اإلناث

153

34 ,05

11 ,12

شباط2019 /م

22 ,26

دالة

36 ,37

دالة

يتضح من الجدول ( ) 6أن القيمة التائية المحسوبة في مجال (بعد) النفسحركية أصغر من القيمة التائية الجدولية ،وبذلك تقبل
الفرضية الصفرية وترفض الب ديلة مما يعني ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكور واإلناث مما يدل على انه فرق

ناجم عن عامل الصدفة ،في حين أن القيمة التائية المحسوبة في مجاالت (أبعاد) الحسية والتخيلية والعقلية واالنفعالية أكبر من القيمة
التائية الجدولية ،وبذلك ترفض الفرضية ال صفرية وتقبل البديلة مما يعني توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكور واإلناث،
ولصالح الذكور مما يدل على أن الذكور بطبيعة الحال يتفوقون على اإلناث في المجاالت (األبعاد) األربع المذكورة آنفا من مقياس
االستثارات الفائقة ،وهذا يدل على انه فرق جوهري غير ناجم عن عامل الصدفة ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة ).)Breard, 1995
الهدف الخامس  /التعرف على القيمة التنبؤية لمقياس االستثارات الفائقة للكشف عن الطلبة الموهوبين.

للتحقق من هذا الهدف تم استخدام تحليل االنحدار ،لتحديد نسبة التباين المفسر لتحصيل الطلبة (المتغير التابع) من معامالت

االرتباطات من قبل مقياس االستثارات الفائقة (المتغير المستقل) ،حيث كانت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ( )0,667وهي نسبة

مقبولة من التباين .لذا فان مقياس االستثارات الفائقة له القدرة على التنبؤ لقيم المتغير التابع ،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول (.)7
جدول ()7

نتائج اختبار تحليل التباين لتحليل االنحدار
مصدر
التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات

االنحدار

461270,9

1

461270,874

البواقي

110165,0

398

283,201

اإلجمالي

571435,9

399

ــــــ

القيمة الفائية
المحسوبة
1628,778

مستوى الداللة
0,05

الجدولية

دالة

3,02

من خالل الجدول ( )7أظهرت نتائج التحليل بتأثير دال إحصائيا عند مستوي ( )0,05االستثارات الفائقة على التحصيل
الدراسي ،إذ القيمة الفائية المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية.
جدول ()8

خالصة تحليل االنحدار
مصدر االنحدار

قيمة  Bلإلسهام النسبي
(معامل االنحدار غير
المعياري)

الخطأ

المعياري

قيم  Betaلإلسهام النسبي

(معامل االنحدار المعياري)
للمتغير في التنبؤ

القيمة التائية
المحسوبة

الحد الثابت

40,434

1,796

ــــــ

22,519

االستثارات الفائقة

0,329

0,008

0,898

40,358

الجدولية
1,96

مستوى
الداللة
0,05
دالة

يتضح من الجدول ( )8تأثير المتنبئ للمتغير مستقل (االستثارات الفائقة) في تفسير التباين للمتغير التابع (التحصيل الدراسي)

من خالل قيم ( )Bلإلسهام النسبي والخطأ المعياري لقيم ( )Betaواالختبار التائي ،حيث أظهرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة
أكبر من القيمة الجدولية ،وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديلة مما يعني وجود داللة إحصائية لكل من ثابت االنحدار
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واالستثارات الفائقة عند مستوى داللة ( )0,05كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ) )Breard, 1995الذي اثبتت إمكانية التنبؤ من
خلل مفهوم االستثارات الفائقة في تحديد التالمذة الموهوبين عن غيرهم من العاديين.
االستنتاجات

 -1م ــن إع ــادة النظ ــر ف ــي وس ــائل الكش ــف وتش ــخيص الموه ــوبين ألنه ــا تكش ــف ع ــن معلوم ــات مهم ــة ال يمك ــن الحص ــول عليه ــا م ــن
االختبارات التقليدية.

 -2تغييـر أو تطـوير المنـاهج الد ارسـي ة والبـرامج والتقنيـات التـي مـن شــأنها تفجيـر وتنشـيط القـدرات اإلبداعيــة لـدى الطلبـة لمواكبـة عجلــة
التطور.
 -3إنشاء كليات خاصة بالموهوبين بما فيه خدمه لهم وللمجتمع.
 -4إقامــة ورشــة عمــل للمختصــين والتربــويين فــي مجــال الموهــوبين لالســتفادة مــن المقــاييس الحديثــة والمطــورة والتــدريب عليهــا مــن قبــل
العاملين في مجال مديرية التقويم واالمتحانات لإلشراف المباشر على هذه العملية.

المقترحات

استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثتان ما يلي:

 -1إجراء دراسات مماثلة على عينات أخرى من الطلبة الموهوبين في مستوى المرحلة االبتدائية واإلعدادية.
 -2إجراء دراسة مقارنة حول المعايير المستخدمة عالميا واقليميا في الكشف عن الموهوبين مع المعايير المستخدمة محليا.
إجراء د ارسة في ضوء نتائج البحث تستنتج الباحثة إلى:
 -1تميزت عينة البحث بامتالكها لالستثارات الفائقة بشكل أعلى من متوسط المجتمع الذي ينتمون إليه.

 -2تــدرج أف ـراد عينــة البح ـث بالنســبة المــتالكهم لمجــاالت (أبعــاد) االســتثارات الفائقــة علــى الترتيــب التــالي (العقليــة – االنفعاليــة –
النفسحركية – التخيلية – الحسية).
 -3تتأثر االستثارات الفائقة بالجنس (ذكر – أنثى).
 -4لالستثارات الفائقة (المتغير مستقل) القدرة على التنبؤ بالتحصيل الدراسي (المتغير التابع).
التوصيات

في ضوء نتائج واستنتاجات البحث الحالي توصي الباحثة بما يأتي:



ال بد من اجراء د ارسة حول تنمية مهارات مدرسين مدارس الموهوبين ليسهموا بشكل فاعل في ترشيح الطلبة الموهوبين.

المصادر

 oجروان ،فتحي عبد الرحمن ( :)2007تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،ط ،3دار الفكر ،عمان.

 oالزيـات ،فتحـي مصـطفى ( :)2001القيمـة التنبؤيـة لمقيـاس تقـدير الخصــائص السـلوكية واختبـارات الـذكاء فـي الكشـف عـن المتفــوقين
علميا من طالب المرحلة الثانية ،مجلة دراسات تربوية ،العدد  ،27القاهرة.
 oشحاته ،حسن ،والنجار ،زينب ( :)2003معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،مراجعة حامد عمار ،ط ،1الدار المصرية اللبنانية.
 oالشــخص،عبد العزيــز ( :)1990الطلبــة الموهــوبين فــي التعلــيم العــام بدولــة الخلــيج العربــي :اســاليب اكتشــافهم وســبل رعــايتهم ،رســالة
الخليج العربي،العدد ،28سنة ،9مكتب التربية العربية لدول الخليج ،الرياض.

 oعدس ،محمد عبد الرحمن ( :)1993القياس والتقويم في التربية والتعليم ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.
 oغندور،محمود محمد ( :)2001ميسرات ومعوقات االبتكار في مر احل التعليم العام ،جامعة قطر ،قطر.
 oالقميش،ملفي علي درهم ( :)2010القيمة التنبؤية للذكاءات المتعـددة وفاعليـة الـذات بالموهبـة الفنيـة لـدى طـالب المرحلـة اإلعداديـة،
جامعة عين شمس ،كلية التربية ،أطروحة دكتوراه (منشورة) ،مصر.
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المالحق

ملحق ()1
مقياس االستثارات الفائقة
ال ـ ـبـ ــدائل
ت

الفقرات

أوال

المجال (البعد) االستثارة النفسحركية الفائقة:

1

أنا شخص منافس لآلخرين

2

أحب األنشطة التي تتطلب جهدا بدنيا كبي ار

3

أحب أن أكون كثير الحركة

4
5
6

كبير
أتمتع بطاقة أكثر من معظم األشخاص الذين هم في مثل عمري
كلما توجب علي أن أجلس دون حركة لمدة أطول شعرت بضجر
وملل أكبر

7
8

عندما أكون عصبيا أحتاج إلى ممارسة نشاط بدني
أهتم دائما بأن أكون نشيطا في مشي ونظيفا ومنظما في األشياء
التي أعملها

10

تشدني األنشطة البدنية المكثفة كاأللعاب الرياضية

ثانيا

المجال (البعد) االستثارة الحسية الفائقة:

11

أحب التنوع في األصوات واأللوان

12

مشاهدة الفنون تجربة ممتعة بالنسبة لي

13

أشعر بسعادة كبيرة عند رؤية األعمال الفنية لآلخرين

14

أشعر بالموهبة تسري في جميع أنحاء جسدي

15

أستمتع بألوان األشياء وأشكالها وملمسها أكثر من استمتاع
اآلخرين بها

16

يسحرني جمال الطبيعة

17

لست حساسا أللوان األشياء وأشكالها وملمسها.

18

أستمتع باإلحساسات التي تثيرها األلوان واألشكال والتصاميم

19

االختالف في الروائح مثير لالهتمام

20

أحب االستماع إلى أصوات الطبيعة

ثالثا

المجال (البعد) االستثارة التخيلية الفائقة:

21

أحب أن أعيش في أحالم اليقظة

22

أعيش الخيال وكأنه حقيقي

23

ألجأ إلى أحالم اليقظة عندما أشعر بالملل

24

أتظاهر أحيانا بأنني شخص آخر

25

علي إطالقاً
ّ

علي كثيراً
ّ

عندما أشعر بطاقة كبيرة فإنني أرغب بممارسة مجهود رياضي

أشعر وكأن جسمي في حركة دائمة

9

ال تنطبق

ال تنطبق

األشياء التي أتصورها في عقلي واضحة جدا لدرجة أنها تبدو لي
كأ ّنها حقيقية
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26

كثي ار ما أخلط الحقيقة بالخيال في أفكاري

27

أستمتع بالمبالغة في تصوير الواقع الذي نعيشه

28

ولعب الحيوانات والشخصيات في القصص حية
أحس بأن الدمى َ
وتشعر بما حولها

29

تشكل الكلمات واألصوات صو ار غير عادية في عقلي

30
رابعا

لدي موهبة التخيل
ّ
المجال (البعد) االستثارة العقلية الفائقة:

31

أنا مستقل في تفكيري

32

أستطيع تحويل المفاهيم الصعبة إلى مفاهيم سهلة ومفهومة

33
34

أتساءل عن كل شيء من حولنا ،كيف يعمل ،وماذا يعني ،ولماذا
هو كذلك
أستطيع أن أُكون مفهوما أو فكرة جديدة حين أضع عددا من
األشياء المختلفة مع بعضها البعض

35

أقوم بمالحظة وتحليل كل شيء

36

النظريات تجعل عقلي في تفكير مستمر

37

أحب حل المشكالت وتطوير مفاهيم علمية جديدة

38

أحب أن أتعمق كثي ار في الموضوعات

39

أحاول أن أحلل أفكاري وأعمالي

40

أحب اللعب باألفكار وأحاول وضعها موضع التنفيذ

خام
سا

المجال (البعد) االستثارة االنفعالية الفائقة:

41

أحس بمشاعر وأحاسيس اآلخرين

42

أقلق كثي ار

43

أشعر بالحزن عند رؤية شخص منعزل عن اآلخرين

44

من الممكن أن أشعر بسعادة شديدة تجعلني أرغب في الضحك
والبكاء في الوقت نفسه

45

لدي مشاعر قوية من الفرح والغضب واإلثارة واليأس

46

أهتم باآلخرين اهتماما عميقا

47

عواطفي الجياشة تدفعني للبكاء

48

أستطيع الشعور بمزيج من العواطف في آن واحد

49

أنا شخص غير عاطفي

50

آخذ كل األمور بحساسية وعاطفة
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