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د ا�ز��ط�. د.أ    ا�����

  كلية اآلداب  –قسم التربية وعلم النفس 

  جامعة الزاوية

  :الملخص
األبعـــاد األساســـية للكشـــف عـــن الطلبـــة المتفـــوقين كأســـاس لتطـــوير آليـــات : عنـــوان الدراســـة

  .القياس والتشخيص بمراكز الهيأة الوطنية الليبية لرعاية الموهوبين والمتفوقين
  

  :أهداف الدراسة

                                      
آليــات الكشــف والتكفــل والمــنظم مــن قبــل مخبــر التربيــة : األطفــال المتفوقــون والموهوبــونإلــى المــؤتمر الــدولي الثــاني بعنــوان قــدمت ورقة)  ∗(

 م2019مارس  20-19وعلم النفس برعاية جامعة وهران بالجزائر خالل الفترة من 
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المعمول بهمـا ) الذكاء والتحصيل الدراسي(تبيان مدى األهمية والفاعلية لمحكي الكشف الحالية  -1
 حاليًا في الكشف عن المتفوقين بمراكز الهيأة الوطنية الليبية لرعاية الموهوبين والمتفوقين

 ترشــيحات اآلبــاء –مقــاييس التقــدير  –التفكيــر االبتكــاري (أهميــة المحكــات األخــرى المصــاحبة  -2

 ).والمعلمين، المعدل الدراسي العام في الكشف عن المتفوقين

الخروج بتوصيات قد تفيـد أصـحاب القـرار بالهيـأة فـي اعتمـاد محكـات مصـاحبة لمـا هـو معمـول  -3

 .به

  :تساؤالت الدراسة

الـذكاء والتحصـيل الدراسـي وتحصـيلهم (هل يوجد ارتبـاط بـين بـين أداء المقبـولين وفـق المحكـين  .1

 الدراسي العام؟

 فعال بدرجة للكشف عن المتفوقين؟) الذكاء والتحصيل الدراسي(هل محكا الكشف الحالية  .2

 هل الدارسين حاليًا، بالمستوى المطلوب تفوقًا؟ .3

 ما المحكات األخرى التي من األهمية بمكان تكون عامًال مساعدًا في الكشف عن المتفوقين؟ .4

التحليلـي فـي جمـع البيانـات وتحليلهـا اتبع في هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي  :منهج الدراسة

  .وتفسيرها واستخالص النتائج منها

الـــذكاء والتحصـــيل (قـــام الباحثــان بإعـــداد اســـتبانة تتكـــون مــن ســـبعة محكـــات : أداة الدراســـة

ترشـــحيات المعلمـــين واآلبـــاء والمعمـــل الدراســـي –التفكيـــر االبتكـــاري  -مقـــاييس التقـــدير   –الدراســـي 

  .وفق طريقة ليكارت) العام

ــه معلمــًا ومعلمــة يشــكلون نســبة ) 101(تكونــت عينــة الدراســة مــن  :مجتمــع الدراســة وعينت

معلمــًا ومعلمــة، وعــدد ) 208(مــن مجمــوع عــدد المعلمــين بمراكــز الهيــأة والبــالغ عــددهم %) 48.6(
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  م2019-مايو -الثالثالمجلد  -الواحد والعشرونالعدد  –المجلة الجامعة   - 3 -

 

عضـو مـن اللجـان اإلداريـة ) 16(استاذًا جامعيًا في تخصص العلـوم التربويـة والنفسـية، وعـدد ) 30(

  .ية ومدراء المراكز بالهيأةوالعلم

التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات (اســتخدم فــي هــذه الدراســة  :األســاليب اإلحصــائية

ومعامــــل ارتبــــاط بيرســــون وألــــف كرونبــــاخ ) t(الحســــابية والفرضــــية واالنحرافــــات المعياريــــة واختبــــار 

  .لحساب الصدق والثبات على التوالي

  :نتائج الدراسة

الــذكاء والتحصــيل (إحصــائيًا بــين أداء المقبــولين وفــق أداتــي الكشــف الحاليــة وجــود ارتبــاط دال  - 

 .وتحصيلهم الدراسي العام) 0.01(عند مستوى ) الدراسي

نظام الكشف واالختيار المعمول بهما حاليـًا مقبـوال إلـى حـدًا مـا، حيـث جـاءت نتيجتـه أعلـى مـن  - 

 .المتوسط

 .طمستوى التفوق للطلبة الدارسين أعلى من المتوس - 

تــم التأكيــد علــى اهميــة محكــات مقــاييس التقــدير والمعــدل الدراســي العــام واختبــارات التفكيــر 

  .االبتكاري وترشيحات اآلباء والمعلمين بدرجات ونسب متفاوتة بحسب عينات الدراسة

  :مقدمة

شــــهد العقــــد األخيــــر مــــن القــــرن المنصــــرم حركــــة واســــعة تــــدعو إلــــى االهتمــــام بــــالموهوبين 
وتركــز علــى ضــرورة وجــود آليــات تكشــف عــنهم بكــل صــدق وموضــوعية، مــع ضــرورة والمتفــوقين، 

  .األخذ بعين االعتبار سماتهم وخصائصهم لتشخيصهم واختيار أفضل الطالب موهبة وتفوقاً 
ومــن هــذا المنطلــق عمــدت الهيــأة الوطنيــة الليبيــة لرعايــة الموهــوبين والمتفــوقين منــذ تأســيس 

م بهــدف البحــث عــن المتفــوقين مــن الطلبــة فــي مرحلــة 1994ســنة مركــز بنغــازي الريــادي للمتفــوقين 
التعلــيم األساســي واختيـــارهم وفقــًا الختبــارات ومعـــايير دقيقــة ومحــددة، وقـــد تنوعــت محكــات الكشـــف 
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واالختيـــار، ووضـــعت فـــي شـــكل آليـــات الختيـــار وقبـــول الطـــالب والتـــي مـــن بينهـــا اختبـــارات الـــذكاء، 
من العشرة األوائل بمدرسته خالل الثالث سنوات األخيرة، أو والتحصيل الدراسي، وأن يكون الطالب 

حصوله على تقدير ممتاز وٕاجراء المقابالت الشخصية، وقد استمر العمل بهذه المعايير لفترة طويلة 
الـــذكاء والتحصـــيل (مـــن الـــزمن، إال أنـــه فـــي الـــثالث ســـنوات األخيـــرة اعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى محكـــين 

  .واللغة العربية الدراسي في الرياضيات والعلوم
إن عملية الكشف عن الطلبة المتفوقين والتعرف عليهم أصبحت مـن األهميـة بمكـان النظـر 

  .إليها بمثابة مشروع وطني يهدف إلى رعايتهم واالهتمام بهم لتقديم أفضل الخدمات التربوية لهم
لمسـتخدمة، لذا تعد هذه الدراسة دراسة تقيمية للوقوف على جوانـب القـوة والضـعف لآلليـات ا

ولتقـديم محكـات مصــاحبة لهـا تكـون ذات مصــداقية عاليـة فــي عمليـة الكشـف عــن المتفـوقين بمراكــز 
  .الهيأة الوطنية الليبية لرعاية الموهوبين والمتفوقين في ليبيا

  :مشكلة الدراسة
انطالقًا من أن عملية الكشف عن المتفوقين ليست باألمر اليسير، لذا يمكننـا تحديـد مشـكلة 
البحــث فــي عــدم وجــود محكــات مقننــة وشــاملة يمكــن االعتمــاد عليهــا ، بخاصــة إذا مــا اســتثنينا منهــا 

في محك الذكاء والتحصيل الدراسي المتفق عليهما من قبل الباحثين والمختصين، واألكثر استخدامًا 
  .معظم دول العالم للكشف عن المتفوقين والموهوبين إلى جانب محكات أخرى

إن االعتمـاد علــى هـذين المحكــين الرئيســين لـه مــا يبـرره فــي جــود االختالفـات بــين البــاحثين 
حول توظيـف بعـض المحكـات األخـرى فـي عمليـة الكشـف ، كمـا أن هـذا األمـر قـد ال نجـد مـا يبـرره 

رى يعـول عليهـا فـي قبـول الطـالب الـراغبين فـي االلتحـاق بمراكـز الهيـأة أيضًا في تحديد محكـات أخـ
الوطنية الليبية لرعاية الموهوبين والمتفوقين، حيث إن معظم دول العالم تستخدم عدة محكات أخـرى 
تســاعد فــي جمــع المزيــد مــن البيانــات والمعلومــات الموضــوعية بهــدف التنبــؤ بــأداء وقــدرات الطــالب 

م لتقـديم أفضـل الخـدمات التربويـة لهـم، إن التنـوع فـي توظيـف عـدة محكـات قـد والتعرف علـى سـماته
  .يساعد في اختبار أفضل الطالب لاللتحاق بمركز المتفوقين
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  :وتأسيسًا على ذلك، فإنه يمكن بلورة مشكلة الدراسة من خالل 
ـــيم محكـــي الكشـــف الحاليـــة  -أوالً  ـــذكاء والتحصـــيل الدراســـي(تقي ين نطـــرح ، ويقـــيم هـــذين المحكمـــ)ال

 :التساؤالت التالية

ــــولين وفــــق المحكــــين  .5 ــــين بــــين أداء المقب الــــذكاء والتحصــــيل الدراســــي (هــــل يوجــــد ارتبــــاط ب
 وتحصيلهم الدراسي العام؟

 فعال بدرجة للكشف عن المتفوقين؟) الذكاء والتحصيل الدراسي(الكشف الحالية  اهل محك .6

 هل الدارسين حاليًا، بالمستوى المطلوب تفوقًا؟ .7

وللوقـــوف عـــن مـــدى أهميـــة اســـتخدام محكـــات أخـــرى إلـــى جانـــب محكـــي الـــذكاء والتحصـــيل  -ثانيـــاً 
  :الدراسي، يطرح التساؤل التالي

مـــا المحكـــات األخــــرى التـــي مـــن األهميــــة بمكـــان تكــــون عـــامًال مســـاعدًا فــــي الكشـــف عــــن  .1
 المتفوقين؟

  :أهداف الدراسة
سة والمتمثلة في تبيان مدى إن اإلجابة عن التساؤالت السابقة سوف تحقق أهداف هذه الدرا

، وأهميــة المحكــات األخــرى )الذكاء،والتحصــيل الدراســي(األهميــة والفاعليــة لمحكــي الكشــف الحاليــة 
  .المقترحة في الكشف عن المتفوقين الراغبين في االلتحاق بمراكز الهيأة

بالهيــأة  قــد تلفــت انظــار المســؤولينربمــا إن اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت المشــار إليهمــا آنفــًا 
الوطنيـــة لرعايـــة الموهــــوبين والمتفـــوقين إلـــى األخــــذ بهـــا مــــن أجـــل تطـــوير أدوات كشــــف يعمـــل بهــــا 

  .مستقبال

  :محددات الدراسة
  :اقتصرت محددات هذه الدراسة على

وتشــمل المحكــات والمقــاييس والترشــيحات التــي توظــف فــي عمليتــي الكشــف : الحــد الموضــوعي •
 .واختيار المتفوقين
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مركــز المتفــوقين التــابعين للهيــأة الوطنيــة الليبيــة لرعايــة الموهــوبين والمتفــوقين : الحــد المؤسســاتي •
 ).مركز بنغازي، درنة، البيضاء، أجدابيا، جادو، ترهونة(وعددها ستة مراكز 

عـــدد مـــن معلمـــي ومعلمـــات وعـــدد مـــن أســـاتذة الجامعـــات الليبيـــة ومـــدراء مراكـــز : الحـــد البشـــري •
ن أعضـــــاء اللجـــــان اإلداريـــــة والعلميـــــة بالهيـــــأة الوطنيـــــة لرعايـــــة الموهـــــوبين المتفـــــوقين وعـــــدد مـــــ

 .والمتفوقين

 .م2019-2018العام الدراسي : الحد الزماني •

  :مصطلحات الدراسة
  :ورد بالدراسة عدة مصطلحات بحاجة إلى تعريفها ومنها

 : التفوق •

داخليــة فــي التفــوق بأنــه عبــارة عــن قــدرات أو طاقــات ) 257، ص2015الشــخص، (يعــرف 
بعض المجاالت العقلية أو االبتكارية أو االجتماعية والوجدانيـة أو الجسـمية الحركيـة، تؤهـل الطفـل؛ 

  بالنسبة ألقرانه%) 10(ألن يكون ضمن أعلى أو أفضل 
الطلبـــة المتفـــوقين فـــي الـــذكاء العـــام أو فـــي ) 62،ص2004البـــواليز، و المعايطـــة، (ويعـــرف 

ب الخاصـة ويظهـرون اهتمامــات وسـمات شخصــية غيـر عاديــة، مجـال أو أكثـر مــن مجـاالت المواهــ
  .بما في ذلك اإلبداعية ويتسمون بمستوى مرتفع في التحصيل األكاديمي واالستعداد العلمي

المتفــــوق بأنــــه ذلــــك الفــــرد الــــذي يظهــــر أداء متميــــز ) 125، ص1996الروســــان، (ويعــــرف 
  :و أكثر من القدرات التاليةمقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في واحد أ

 .القدرة العقلية التي تزيد فيها نسب الذكاء عن انحرافين معياريين موجبين عن المتوسط - 

 .القدرة اإلبداعية العالية في مجال من مجاالت الحياة - 

 القدرة على التحصيل األكاديمي المرتفع التي تزيد عن المتوسط بثالثة انحرافات معيارية - 

 أو اللغويةفي المهارات الفنية أو الرياضية ام بمهارات متميزةالقدرة على القي - 

 .القدرة على المثابرة وااللتزام والدافعية العالية والمرونة واألصالة في التفكير - 
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ويعــرف مكتــب التربيــة األمريكــي المتفــوقين بــأنهم أولئــك الــذين يمتــازون بقــدرات عاليــة، وقــادرون  - 
ات تحصيلية وعقلية وابتكار أو تفكير منتج، وقـدرة قياديـة، على القيام بأداء عال، ويظهرون قدر 

 )60ص، 1999عبدالوهاب، (وفنون بصرية أدائية مرتفعة 

ومـــن بــــين التعريفـــات الشــــهيرة التعريـــف الــــذي اعتمــــده مكتـــب التربيــــة األمريكـــي عــــن لجنــــة 

  :ةوتم إقراره من قبل مجلس الشيوخ األمريكي متمنًا العناصر التالي 1971متخصصة سنة 

 .يتم الكشف عن األطفال الموهوبين والمتفوقين من قبل أشخاص مؤهلين مهنياً  - 

البرنـــامج المدرســـي العـــادي ال يلبـــي احتياجـــات هـــؤالء األطفـــال وهـــم بحاجـــة إلـــى برنـــامج تربـــوي  - 

 .متمايز منهاجًا وأسلوبا

اد لـذلك الطفل الموهوب والمتفوق هو مـن قـدم الـدليل علـى تحصـيله المرتفـع أو امتالكـه االسـتعد - 

 .في المجاالت اآلتية مجتمعة أو منفردة

 .القدرة العقلية العامة •

 .االستعداد األكاديمي الخاص •

 .التفكير اإلبداعي أو المنتج •

 .القدرة القيادية •

 .الفنون البصرية أو األدائية •

 .القدرة النفسحركية •

  :بحيث أصبح على النحو التالي 1981هذا التعريف قد تم تعديله سنة 

األطفـــال الموهوبـــون والمتفوقـــون هـــم أولئـــك الـــذين يعطـــون دلـــيًال علـــى اقتـــدارهم علـــى األداء 

الرفيــع فــي المجــاالت العقليــة واإلبداعيــة والفنيــة والقياديــة واألكاديميــة الخاصــة، ويحتــاجون خــدمات 
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ابليـات وأنشطة ال تقدمها المدرسة عادة وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل هـذه االسـتعدادات أو الق

)Clark, 1992 ( في) ،57، ص202جروان.(  

الموهبــة والتفــوق مســتندًا فــي ذلــك إلــى مراجعتــه للعديــد مــن  Renzulliكمــا عــرف رينزولــي

  :البحوث والدراسات السابقة على النحو التالي

ثــالث مجموعــات مــن الســمات اإلنســانية وهــي ) تقــاطع(تتكــون الموهبــة والتفــوق مــن تفاعــل 

ومســتويات مرتفعــة ) الدافعيــة(المتوســط، مســتويات مرتفعــة مــن االلتــزام بالمهمــات قــدرات عامــة فــوق 

من القدرات اإلبداعية، والموهوبون والمتفوقون هم أولئك الذين يمتلكون أو لـديهم القـدرة علـى تطـوير 

هذه التركيبة مـن السـمات واسـتخدامها فـي أي مجـال قـيم لـألداء اإلنسـاني، إن األطفـال الـذين يبـدون 

اعًال أو الــذين بمقــدورهم تطــوير تفاعــل بــين المجموعــات الثالثــة يتطلبــون خــدمات وفرصــًا تربويــة تفــ

  )58، 2002جروان، . (واسعة التنوع ال توفرها عادة البرامج التعليمية الدارجة

وفــي ضــوء التعــاريف الســابقة للتفــوق يمكــن تعريــف المتفــوق إجرائيــًا فــي هــذه الدراســة ، بأنــه 
ه نسبة ذكاء أعلى مـن مسـتوى أقرانـه العـاديين وتحصـيل دراسـي مرتفـع، ولديـه قـدرة الطالب الذي لدي

  ).على التفكير االبتكاري وسمات سلوكية مميزة عن اآلخرين ممن هم في سنة

  :المحكات وأساليب االكتشاف
وهي عبارة عن أدوات ووسائل القيـاس التـي تسـتخدم فـي التعـرف علـى المتفـوقين والمتظمنـة 

اختبــارات الــذكاء، واختبــارات التحصــيل، واختبــار التفكيــر االبتكــاري (ذه الدراســة، وهــي فــي مقيــاس هــ
  ).ومقاييس تقدير السمات ، وترشيحات اآلباء والمعلمين، والمعدل الدراسي العام للطالب

وما دمنا بصدد الحديث عن تعريف المحكات وأساليب اكتشاف المتفوقين في هـذه الدراسـة، 
  :نها بشيء من اإليجاز، وهييجدر بنا الحديث ع
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  :اختبارات الذكاء الفردية والجمعية

اســتخدامًا فــي الكشــف عــن المحكاتتعــد اختبــارات الــذكاء ســواء الفرديــة أو الجمعيــة مــن أكثــر 
المتفــوقين، وبخاصــة فــي مرحلــة التعلــيم األساســي، ويرجــع الســبب فــي ذلــك لموضــوعيتها وفاعليتهــا، 

ومقـــــاييس وكســـــلر للـــــذكاء، ومصـــــفوفة ريفـــــين التتابعيـــــة المتقدمـــــة  ومنهـــــا مقـــــاييس ســـــتنافورد بينيـــــة،
Raven,s Advanced Progressive Matrices  لقيـاس القـدرة العقليـة العامـة لـذكاء األفـراد مـن

سـنة فمـا فـوق وباسـتخدام هـذه االختبـارات فإنهـا تعـد مصـدر للبيانـات الموضـوعية، وتسـهم  11عمر 
  )2004 ،جروان(ن بعمليتي الكشف واالختيار في تكوين قناعات قوية لدى القائمي

  :اختبارات التحصيل الدراسي
تعــد اختبــارات التحصــيل الدراســي أحــد المحكــات الرئيســة فــي الكشــف عــن المتفــوقين الــذين 
يتميـزون بتحصــيل دراسـي مرتفــع فـي اختبــارات مسـابقة القبــول الجمعيـة فــي مـواد مرحلــة تعليميــة، أو 

ون مقتصـرة علـى بعـض المـواد مثـل الرياضـيات والعلـوم واللغـة العربيـة سنة دراسـية معينـة، أو أن تكـ
  دون غيرها

وفي حالة عدم وجود اختبارات تحصيلية مقننة، ينصح بأن تعد بطريقـة موضـوعية، وتتمتـع 
بدرجـــة عاليـــة مـــن الصــــدق بحيـــث تقـــيس مــــا وضـــعت لقياســـه ويعــــد التلميـــذ متفوقـــًا إذا زادت نســــبة 

من بين أقرانه من التالميذ فـي اختبـارات مسـابقة القبـول %) 3(ن ، ويقع ضم%)90(تحصيلية عن 
  ).61،ص2003الزغبي، (

  :محك التفكير االبتكاري
عــّرف الــدباغ التفكيــر االبتكــاري بأنــه عبــارة عــن عمليــة ذهنيــة ينــتج الفــرد فيهــا شــيء جديــد 

قائمــة علــى حــل ومبتكــر ويتميــز باألصــالة وبتنــوع األفكــار، أو األشــياء وربــط عناصــر ذات عالقــة 
  ).13، ص2008الدباغ، (المشكالت عن طريق توليفة جديدة تتضمن الطالقة والمرونة واألصالة 
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بأنه عبارة عن قدرة الفرد على اإلنتاج، إنتاجًا متميز بأكبر ) 5، ص1975خيراهللا، (ويعّرفه 
ســتجابة لمشـــكلة، أو قــدر مــن الطالقــة الفكريــة والمرونــة التلقائيــة واألصــالة، وبالتــداعيات البعيــدة كا

  .موقف ميز
بأنـــه القـــدرة علـــى ابتكــــار حلـــول للمشـــكالت، والتـــي تظهـــر فـــي الطالقــــة ) تـــورانس(ويعّرفـــه 

  ).128، ص1986الروسان، (والمرونة واألصالة 
وللكشف عن المتفوقين بواسطة هذا المحك، تستخدم عدة مقاييس أشـهرها اختبـارات تـورنس 

  .البنوعيها اللفظية، واختبارات األشك
هذا المحك له أهمية في إيجاد العالقة االرتباطية بين االبتكار والموهبة والتفوق،وقد برهنـت 

فـي دراسـته ) 12، ص2009، إبوهاشـم(ث والدراسات تطرق إليها هذه العالقة نتائج العديد من البحو 
  .م2002-1990حول محكات التعرف على الموهوبين والمتفوقين في الفترة من عام 

 Rating Scale: التقدير مقاييس

ينظر إلـى هـذه المقـاييس علـى أنهـا أداة مهمـة ومسـاعدة للكشـف عـن المتفـوقين؛ ألنهـا تقـدم 
معلومـات قيمــة يصـعب الحصــول عليهـا عــن طريـق االختبــارات الموضـوعية بأنواعهــا المختلفـة، وقــد 

بـل المعلمـين، أو فـي تستخدم هذه المقاييس في مرحلة الترشيح أو في مرحلة االختبـارات وتعبـأ مـن ق
  .مرحلة االختبارات وتعبأ من قبل المعلمين أو األهل أو الرفاق

ومن بين المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن طريـق مقـاييس التقـدير معلومـات حـول 
، )2004 ،جــروان(الخصــائص والســمات الســلوكية واألدائيــة واألكاديميــة المرتبطــة بــالمواد الدراســية 

لتقــدير الســمات الســـلوكية للطلبــة الموهـــوبين  Renzuliلمقــاييس ، مقــاييس رنزلـــيومــن أشــهر هـــذه ا
  .CallahanوكالهانHartmanوالمتفوقين ومقاييس هارتمان

  :ترشيحات المعلمين
تعّد ترشيحات المعلمـين أحـد الوسـائل التـي تسـتخدم فـي الكشـف عـن الطلبـة المتفـوقين علـى 

ًا ومعرفـــة بقـــدرات الطالـــب وســـماته، وأكثـــر إلمامـــًا اعتبـــار أن المعلـــم مـــن أكثـــر األشـــخاص إلتصـــاق
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بجوانب قوته وضعفه، إال أن النسب المئوية لدقتهم وفاعليتهم في عمليـة الترشـيح ال تزيـد فـي أغلـب 
، لذا ينصـح فـي حالـة اسـتخدام هـذا المحـك ضـرورة تـدريب المعلمـين وٕاعـدادهم %)50(األحيان عن 

ــــــــدهم بتعلي ــــــــة الترشــــــــيح، وتزوي ــــــــام بعملي ــــــــاريرهم للقي ــــــــة مالحظــــــــاتهم وتق ــــــــة لكتاب مــــــــات وأدوات كافي
  ).2004جروان،(

  :ترشيحات اآلباء
لهـــا أهميـــة فـــي تقـــدير تفـــوق األبنـــاء ، لمـــا لهـــم مـــن درايـــة  -الموضـــوعية–ترشـــيحات اآلبـــاء 

بســــلوكياتهم وســــماتهم الشخصــــية، وذلــــك بســــبب تفــــاعلهم اليــــومي معهــــم فــــي معرفــــة الجوانــــب غيــــر 
كــون لآلبــاء دور فاعــل فــي عمليــة الكشــف والتعــرف علــى أطفــالهم الــذين األكاديميــة، كمــا يمكــن أن ي

  ).125، ص2000أحمد، (يظهرون قدرات وٕامكانات يمكن أن تعبر عن تفوقهم 

  :المعدل الدراسي العام
يعد المعدل الدراسـي العـام للتلميـذ مؤشـر للتفـوق ، كمـا يعـد عامـل مسـاعد يضـاف إلـى بقيـة 

  .المتفوقينالمحكات السابقة في الكشف عن 

  :مجتمع الدراسة وعينته
تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع المعلمـــين بـــالمراكز التابعـــة للهيـــأة الوطنيـــة الليبيـــة لرعايـــة 

وقـد تـم سـحب  ،)بنغازي، البيضاء، درنـة، أجـدابيا، جـادو، ترهونـة(الموهوبين والمتفوقين في كل من 
مــن إجمــالي عــدد %) 48.66( :ي بنســبةمعلمــًا ومعلمــة أ) 101( :عينــة عشــوائية مــنهم بلــغ قوامهــا

) 399( :طالب منهم) 772( :معلمًا ومعلمة يقومون بالتدريس لعدد) 208( :المعلمين البالغ عددهم
ــًا و وعــددًا مــن  ،طالبــة، كمــا اشــتملت الدراســة علــى عينــة مــن بعــض أســاتذة الجامعــات) 373(طالب

عضـــوًا علـــى التـــوالي ) 16(و) 30( :أعضـــاء اللجنـــة اإلداريـــة والعلميـــة بالهيـــأة الوطنيـــة بلـــغ عـــددهم
  :موزعين وفق الجدول التالي
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  يبين مجتمع وعينة الدراسة) 1(جدول 

  النسبة المئوية  العينة  العدد اإلجمالي  معلمو المراكز

 57.4  27  47  *بنغازي

 53.6  15  28  *البيضاء 

 58.3  14  24  *درنة

 42.0  21  50  *أجدابيا

 44.8  13  29  *جادو

 44.0  11  25  **ترهونة

 48.6  101  208  المجموع

  -   العينة  -   أساتذة الجامعات

  -   14  -   جامعة الزاوية

  -   10  -   جامعة طرابلس

  -   6  -   جامعة صبراته

  -   30  -   المجموع

أعضــــــــاء بعــــــــض اللجــــــــان ورؤســــــــاء بعــــــــض 
  بالهيأة الوطنية ومدراء المراكز المكاتب

 -  16   -  

  .م2019مكتب االمتحانات والقبول بالهيأة الوطنية الليبية لرعاية الموهوبين والمتفوقين، بنغازي، ليبيا، * 

  .م24/01/2019بيانات مستقاة من مدير مركز ترهونة للتفوق في مقابلة هاتفية بتاريخ ** 

  :أداة الدراسة
ــــق أهــــداف الدراســــة ــــى بنــــاء اســــتمارة اســــتبيان  ،المشــــار إليهــــا آنفــــا لتحقي عمــــد الباحثــــان إل

طالعية بلـغ تاستقصائية مكونة من عدة محكات لتشخيص الطـالب المتفـوقين وزعـت علـى عينـة اسـ
أســتاذًا مــن المختضصــين بأقســام التربيــة وعلــم الــنفس بكليــات التربيــة واآلداب بجامعــة ) 30( :قوامهــا
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محكـــات التشـــخيص التـــي ينبغـــي اســـتخدامها فـــي عمليـــة الكشـــف عـــن  لتحديـــد أهـــم ،ليبيـــا –الزاويـــة 
أبعاد كل مـن الـذكاء، التحصـيل الدراسـي ، التفكيـر اإلبـداعي  على المتفوقين، وقد اشتملت االستمارة

رشــيحات اآلبــاء واألقــران والمعلمــين، المعــدل الدراســي العــام، التقــارير تواالبتكــاري مقــاييس التقــدير، 
 :هــم محكــات التشــخيص والمتفــق عليهــا بنســبةألمختصــة، وجــاءت الــردود محــددة الذاتيــة واللجــان ال

  :وهي%) 60(
 .اختبارات الذكاء الفردية والجمعية - 

 ).الرياضيات والعلوم واللغة العربية(اختبارات التحصيل الدراسي في  - 

 .مقاييس التقدير - 

 .التفكير االبتكاري - 

 .ترشيحات اآلباء - 

 .ترشيحات المعلمين - 

 .الدراسي العام في الصف السابع من مرحلة التعليم األساسيالمعدل  - 

القســم : وبنــاء علــى ذلــك، تــم تطــوير أداة البحــث فــي شــكلها النهــائي، وتكونــت مــن قســمين
  :وثالثة أسئلة لتحديد ،بيانات أوليةاشتمل على األول 

 .الدراسياالرتباط بين أداء المقبولين وفق أدوات الكشف الحالية وتحصيلهم  - 

 ).10(تحديد مدى فاعلية محكات الكشف الحالية على مقياس أدناه درجة الصفر وأعاله درجة  - 

 ).10(مستوى التفوق للطلبة الدارسين على مقياس أدناه درجة الصفر وأعاله درجة  - 

  :صدق األداة وثباتها
وتزيــد مــن عمليــة صــدق األداة، تــم  هللتأكــد مــن صــدق األداة فــي قيــاس مــا وضــعت لقياســ

ألهـداف الدراسـة ، حيـث تـم عرضـه علـى  مالئـماد على الصدق الظاهري للتأكد بأن المقياس االعتم
أســاتذة مــن جامعــة الزاويــة فــي تخصــص الدراســات التربويــة ) 10(لجنــة مــن المحكمــين بلــغ عــددها 

وتـــم األخـــذ بهـــا، كمـــا تماالعتمـــاد علـــى صـــدق االتســـاق  ،بعـــض المالحظـــات اوالنفســـية، حيـــث أبـــدو 
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وبحســـاب قـــيم معـــامالت ارتبـــاط بيرســـون لكـــل العينـــات  ،ك بالدرجـــة الكليـــة لـــألداةالـــداخلي لكـــل محـــ
أســاتذة الجامعــات، اللجــان اإلداريــة والعلميــة بالهيــأة، اتضــح أن األداة تمتعــت  –المعلمــون (الــثالث 

  .بدرجة عالية من الصدق ومن ثم يمكن الوثوق بها في التطبيق
ثبـــات ألفـــا كرونبــاخ لتقـــدير درجـــات التجـــانس وللتأكــد مـــن ثبـــات األداة ، تـــم حســاب معامـــل 

لكــل العينــات الــثالث وهــي ) 0.90(أكثــر مــن  )α(وانســجام األداء فــي جميــع فقراتهــا، فكانــت نتيجــة 
ويمكـن االعتمـاد علـى نتائجهـا والوثـوق بهـا، والجـداول  ،تعتبر عالية جدًا وأن األداة صالحة للتطبيق

  .التالية توضح ذلك
  )2(جدول 

  محكاة األداة على عينة المعلمين بالدرجة الكليةيوضح ارتباط 

  االرتباط  األبعاد األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقين  م.ر

  **0.796  )الدراسي(إختبارات التحصيل األكاديمي   -1

  **0.826  إختبارات الذكاء  -2

  **0.859  مقياس التقدير   -3

  **0.850  إختباراتاإلبتكار  -4

  **0.803  ترشيحات اآلباء  -5

  **0.805  ترشيحات المعلمين  -6

  **0.868  لدرجات التلميذ في الصف السابع من مرحلة التعليماألساسيالدراسي للعام المعدل   -7

  **0.872  المقياس ككل

ن جميــع قــيم معــامالت ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل محــك أيتضــح مــن الجــدول الســابق 
األمـر الـذي يؤكـد ) 0.01(دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى  من محكمات االسـتبيان والدرجـة الكليـة كانـت

صـــدق االتســــاق الــــداخلي لكــــل محـــك بالدرجــــة الكليــــة لالســــتبيان، ومـــن ثــــم الوثــــوق فيــــه لالســــتخدام 
  .والتطبيق
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  ثبات أبعاد االستبيان عينة المعلمين بالدرجة الكليةيوضح ) 3(جدول 

  االرتباط  األبعاد األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقين  م.ر

  0.943  )الدراسي(إختبارات التحصيل األكاديمي   -1

  0.941  إختبارات الذكاء  -2

  0.937  مقياس التقدير   -3

  0.939  إختباراتاإلبتكار  -4

  0.942  ترشيحات اآلباء  -5

  0.942  ترشيحات المعلمين  -6

  0.936  التعليماألساسيلدرجات التلميذ في الصف السابع من مرحلة الدراسي للعام المعدل   -7

  **0.948  المقياس ككل

الجـدول السـابق ان جميـع قـيم معـامالت الثبـات عاليـة، حيـث تراوحـت قـيم بيانـات مـن  يتبين
، )0.948(، وبلغ معامل الثبات الكلي )0.943-0.936(معامالت الثبات في محاور االستبانة بين 

صــالحية االســتبانة للتطبيــق وٕامكانيــة االعتمــاد وتشــير هــذه القــيم العاليــة مــن معــامالت الثبــات إلــى 
  .على نتائجها والوثوق بها

  ارتباط أبعاد االستبيان عينة أساتذة الجامعات بالدرجة الكليةيوضح ) 4(جدول 
  االرتباط  األبعاد األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقين  م.ر
  **0.697  )الدراسي(إختبارات التحصيل األكاديمي   -1
  **0.890  إختبارات الذكاء  -2
  **0.883  مقياس التقدير   -3
  **0.875  إختباراتاإلبتكار  -4
  **0.822  ترشيحات اآلباء  -5
  **0.800  ترشيحات المعلمين  -6
  **0.922  لدرجات التلميذ في الصف السابع من مرحلة التعليماألساسيالدراسي للعام المعدل   -7

  **0.942  المقياس ككل
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الجـدول السـابق ان جميـع قـيم معـامالت ارتبـاط بيرسـون بـين درجـات كـل بيانات يتضح من 
األمـر الـذي يؤكـد ) 0.01(محك من محكات األداء والدرجة الكلية كانت دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى 

  صدق االتساق الداخلي لكل محك بالدرجة الكلية لألداء، ومن ثم الوثوق فيه لالستخدام والتطبيق

  ثبات أبعاد االستبيان عينة أساتذة الجامعات بالدرجة الكليةيوضح ) 5(جدول 
  االرتباط  األبعاد األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقين  م.ر
  **0.952  )الدراسي(إختبارات التحصيل األكاديمي   -1
  **0.938  إختبارات الذكاء  -2
  **0.937  مقياس التقدير   -3
  **0.941  إختباراتاإلبتكار  -4
  **0.945  ترشيحات اآلباء  -5
  **0.945  ترشيحات المعلمين  -6
  **0.934  لدرجات التلميذ في الصف السابع من مرحلة التعليماألساسيالدراسي للعام المعدل   -7

  **0.960  المقياس ككل

ان جميـع قــيم معــامالت الثبـات عاليــة، حيــث تراوحـت قــيم معــامالت ) 5(مــن الجــدول  يتبـين
، وتشير هذه )0960(وبلغ معامل الثبات الكلي ) 0.952-0.934(االستبانة بين حاور مالثبات في 

القــيم العاليــة مــن معــامالت الثبــات إلــى صــالحية االســتبانة للتطبيــق وٕامكانيــة االعتمــاد علــى نتائجهــا 
  .والوثوق بها

  يوضح ارتباط محكات االستبيان لعينة اللجان اإلدارية والعلمية بالدرجة الكلية) 6(جدول 
  االرتباط  األبعاد األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقين  م.ر
  **0.896  )الدراسي(إختبارات التحصيل األكاديمي   -1
  **0.899  إختبارات الذكاء  -2
  **0.907  مقياس التقدير   -3
  ** 0.904  إختباراتاإلبتكار  -4
  **0.787  ترشيحات اآلباء  -5
  **0.901  ترشيحات المعلمين  -6
  **0.742  لدرجات التلميذ في الصف السابع من مرحلة التعليماألساسيالدراسي للعام المعدل   -7

  **0.921  المقياس ككل
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الجــدول الســابق أن جميــع قــيم معــامالت ارتبــاط بيرســون بــين درجــات كــل بيانــات مــن  يتبــين
األمــر الــذي يؤكــد ) 0.01(االســتبيان والدرجــة الكليــة دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى  محــك مــن محكــات

صـــدق االتســــاق الــــداخلي لكــــل محـــك بالدرجــــة الكليــــة لالســــتبيان، ومـــن ثــــم الوثــــوق فيــــه لالســــتخدام 
  .والتطبيق

  يوضح ثبات محكات االستبيان لعينة اللجان اإلدارية والعلمية بالدرجة الكلية) 7(جدول 
  االرتباط  د األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقيناألبعا  م.ر
  0.942  )الدراسي(إختبارات التحصيل األكاديمي   -1
  0.943  إختبارات الذكاء  -2
  0.939  مقياس التقدير   -3
  0.940  إختباراتاإلبتكار  -4
  0.951  ترشيحات اآلباء  -5
  0.939  ترشيحات المعلمين  -6
  0.959  التلميذ في الصف السابع من مرحلة التعليماألساسيلدرجات الدراسي للعام المعدل   -7

  **0.965  المقياس ككل

 هاعالية، حيث تراوحت قيمالثبات الجدول السابع أن جميع قيم معامالت باستقصاء بيانات 
، وتشير هـذه القـيم )0965(، وبلغ معامل الثبات الكلي )0.959-0.939(في محاور االستبانة بين 

العالية من معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق وٕامكانية االعتماد على نتائجها والوثوق 
  .بها

  :نتائج الدراسة
الـذكاء والتحصـيل (الكشف المعمول بها حاليـًا محكي بما أن الدراسة هدفت إلى تقييم  -أوالً 

ومــدى  ،فــي وجــود ارتبــاط مــن عدمــه بــين محكــات الكشــف والتحصــيل الدراســي مــن جهــة) الدراســي
  .فاعليتها في الكشف عن الموهوبين، وتحديد مستوى التفوق للطلبة الدارسين بمراكز التفوق

وقـيم واالنحرافـات المعياريـة  ،وبعد حساب معامل االرتبـاط والمتوسـطات الحسـابية والفرضـية
  :اتضح اآلتي) ت(
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فـإن جـدول  لتحديد مدى وجود ارتباط بين أداء الدارسين وفق أدوات الكشـف وتحصـيلهم الدراسـي-1
  .يبين ذلك) 8(

  الكشف وتحصيلهم الدراسيمحكي يبين مدMاالرتباط بين أداء الدارسين وفق ) 8(جدول 

  وفق أدوات الكشف واالختبارات السابقة أداء المقبولين
  التحصيل الدراسي

0.763**  

وجــود ارتبــاط دال إحصــائيا بــين أداء المقبــولين وف أدوات الكشــف ) 6(يتضــح مــن الجــدول 

  .وتحصيلهم الدراسي) 0.01(واالختبارات السابقة عند مستوى 

إن وجود االرتباط الدال إحصائيًا بين أداء المقبولين وفق محكي الكشف المعمول بهما حليًا 
يعد نقطة إيجابية في عملية االختيـار رغـم أنهـا مقتصـرة علـى المحكـين ) الذكاء والتحصيل الدراسي(

المثـال  السابقين، حيث يعدان أساس عملية االختيار في معظم الدول العربية واألجنبية، فعلـى سـبيل
ال الحصر، أن محكات اختيار الطالب بمدارس اليوبيل تأخذ في اعتبارها محكي الذكاء والتحصـيل 
الدراســي المتميــز فــي آخــر ثالثــة فصــول دراســية، كــون التفــوق الدراســي مــن المؤشــرات القويــة علــى 

  )19، ص2017عشا والمحارمة، . (دافعية الطالب واستعداده للتعلم
لتبيان فاعليـة نظـام الكشـف المعمـول بـه فـي التعـرف علـى الطلبـة المتفـوقين فـإن الجـدول التـالي  -2

  :يبين ذلك

لعينة الدراسة حسب فاعلية نظام الكشف المعمول به في التعرف على الطلبة ) ت(يبين نتائج اختبار ) 9(جدول 

  المتفوقين

فاعليــــــــــة نظــــــــــام الكشــــــــــف 
واإلختيار المعمـول بـه فـي 

لــــــــــى الطلبــــــــــة التعــــــــــرف ع
  المتفوقين

حجــــــــــــــــــــــــم 
  العينة

المتوســــــــــــــــط 
  الحسابي

الوســــــــــــط 
  الفرضي

  انحراف
  المعياري

t.test 
درجــــــــــــــة 

  الحرية
مســــــــــــــتوى 

  الداللة

101  6.1485  5  1.21068  704.239-  100  0.000  

أن متوســط عينــة البحــث علــى مقيــاس فاعليــة التعــرف علــى الطلبــة ) 9(يتضــح مــن الجــدول 
بينمـا كانـت قيمـة المتوسـط الفرضــي  ،)1.21068(واإلنحـراف المعيـاري ،)6.1485(المتفـوقين كـان 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نجاة الزليطني. د.أ، العجيلي سركز. د.أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لعينـة )ت(للتعرف على الفـروق الدالـة احصـائيا بـين المتوسـطين تـم إسـتخدامإختبار و  ،) 5(للمقياس 
أقـل مـن ،وهـي )0.000(دالـة عنـد مسـتوى داللتهـا ) 704.239-) (ت(واحدة ، وكانت قيمة إختبـار 

  .أعلى من المتوسط أن نظام الكشف واإلختيار المعمول به حاليا  مما يدل على) 0.05(مستوى 
  لتحديد مستوى تفوق الطلبة الدارسين بمراككز الهيأة، فإن الجدول التالي يوضح ذلك -3

ين دراسيا من وجهة نظر لعينة الدراسة عن المستوى المطلوب للطلبة المتفوق) ت(يبين نتائجاختبار ) 10(جدول 
 المعلمين

المســــــــتوى المطلــــــــوب للطلبــــــــة 
ــــوقين دراســــيا مــــن وجهــــة  المتف

  نظر المعلمين

حجــــــــــم 
  العينة

المتوســــــــــــــط 
  الحسابي

الوســـــــــــــــــــــــــط 
  الفرضي

انحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف 
  المعياري

t.test  درجــــــــــــــــــــــــــــــة
  الحرية

مســـــــــــــــــتوى 
  الداللة 

101  6.1188  5  1.21068  -737.805  100  0.001  

المســتوى المطلــوب أن متوســط عينــة البحــث علــى مقيــاس تحديــد ) 10(يتضــح مــن الجــدول 
بينمـــــا كانـــــت قيمـــــة  ،)1.21068(واإلنحـــــراف المعيـــــاري ) 6.1188(للطلبـــــة المتفـــــوقين دراســـــياكان 
ــــاس  ــــم ، و ) 5(المتوســــط الفرضــــي للمقي ــــين المتوســــطين ت ــــة احصــــائيا ب ــــروق الدال ــــى الف للتعــــرف عل

داللتهـا  دالة عند مستوى) 737.805-) (ت(لعينة واحدة ، وكانت قيمة إختبار )ت(إستخدامإختبار 
المســـتوى المطلـــوب للطلبـــة المتفـــوقين دراســـيا  ممـــا يـــدل علـــى أن) 0.05(أقــل مـــن مســـتوى )0.001(

  .أعلى من المتوسط 
عــــن مــــدى أهميــــة اســــتخدام محكــــات أخــــرى إلــــى جانــــب محكــــي الــــذكاء  وللوقــــوف -ثانيــــاً 

 والتحصــــيل الدراســــي، جــــاءت نتــــائج الدراســــةلتبيان مــــدى أهميــــة وفاعليــــة كــــل محــــك مــــن المحكــــات
  :التاليالمقترحة في تشخيص المتفوقين على النحو 
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  :عينة المعلمين -أوالً 

قياس وتشخيص الطلبة المتفوقين لاللتحاق بمراكز محك من محكاتيبين مدى أهمية وفاعلية كل ) أ -11(جدول 

معلمًا بنسبة  )13(معلمًا منهم ) 101(البالع عددهم الهيأة الوطنية لرعاية المتفوقين من وجهة نظر المعلمين
 .%)87.1(بنسبة  معلمة) 88(و%) 12.9(

  الترتيب  الوزن المئوي  الوسط المرجح  االبعاد  م.ر

  1  90  4.5  اختبارات التحصيل االكاديمي  -1

  2  84  4.2  اختبارات الذكاء  -2

  3  68  3.4  مقاييس التقدير   -3

  4  64  3.2  المعدل الدراسي العام  -7

  5  60  3.0  ترشيحات المعلمين  -6

  6  54  2.7  اختبارات االبتكار  -4

  7  28  1.4  ترشيحات االباء  -5

احتلـــت ) كـــاديمياختبـــارات التحصـــيل األ(على التيتنصـــ) 1(أنـــالفقرة رقـــم) أ-11(يتضـــح مـــن الجـــدول 
حيــث يعبــر التحصــيل الدراســي عــن المســتوى  )90( وبــوزن مئــوي) 4.5(مــرجح وســط ترتيــب األولبال

ـــــب علـــــى حفـــــظ المعلومـــــات وٕاســـــتظهارها ،  اللتحصـــــيلي للطالـــــب دراســـــيًا ، إال أنـــــه يقـــــوم فـــــي الغال
خاصــة فــي أغلــب مــدارس الــدول الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء ، رغــم ذلــك فــإن بو  ،وٕاســترجاعها

  .معظم دول العالم تأخذ به كمحك في قبول الطالب لاللتحاق بمدارس ومراكز التفوق
المدرسية مبنية في ضوء مناهج معدة لتناسب أغلبية التالميذ المتفوقين  وبما أن اإلختبارات

لذلك ال يجد الموهوب والمتفوق مـا يتحـدى قدراتـه ، األمـر الـذي قـد يـؤدي إلـى إنخفـاض ، والعاديين 
  . في مستوى أدائه 

ن الهــدف الــرئيس مــن هــذه اإلختبــارات هــو قيــاس أثــر الدراســة أو التــدريب كمــا يمكــن لهــذه إ
والتنبــؤ  ،ختبــارات التحصــيلية مســاعدة المعلــم علــى تحســين وتطــوير أســاليبه وطرائقــه فــي التــدريساإل

  .الدراسي لدى الطلبة في المستقبلبمستوى التحصيل 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نجاة الزليطني. د.أ، العجيلي سركز. د.أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ورة واضــحة عــن مجــاالت القــوة ختبــارات التحصــيل الدراســي العامــة بأنهــا تعطــي صــإتتميــز 
والضـعف للمفحـوص فـي الموضـوعات الدراسـية المختلفـة، ويمكـن اسـتخدامها كأحـد محكـات الكشـف 

ببـرامج خاصـة فـي بـدء المرحلـة الدراسـية التـي تعقـب المرحلـة التـي لاللتحـاق عن المتفـوقين أكاديميـًا 
ننــة أكثــر موضــوعية مــن حيــث ختبــارات الجمعيــة المقإلختبــار ومــن الطبيعــي أن تكــون اإليغطيهــا ا

ختبـــارات التـــي يضـــعها إلإجـــراءات بنائهـــا ومحتواهـــا وطريقـــة تصـــحيحها، كمـــا أنهـــا أكثـــر دقـــة مـــن ا
فقــد احتلــت الترتيــب الثــاني بوســط مــرجح ) 2(،ويليهــا مــن حيــث األهميــة الفقــرة ذات رقــم المعلمــون 

  ) .اختبارات الذكاء(وهي تنص على ) 84(وبوزن مئوي ) 4.2(
الفقــرة النتــائج الــواردة بالجــدول أن أقــل األبعــاد شــيوعا لــدى عينــة المعلمــين هــي ويتضــح مــن 

  ) .28( وبوزن مئوي) 1.4( مرجحبوسط ) ترشيحات اآلباء(نصعلى توالتي ) 5(رقم 
قياس وتشخيص الطلبة المتفوقين محكاتمن  محكيبين التوصيف اإلحصائي لمدMأهمية وفاعلية كل ) ب -11(جدول 

  . ز الهيأة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقينمن وجهة نظر عينة المعلمين لاللتحاق بمراك
  النسبة المئوية  التكرار الواقعي  الدرجة النظرية  

  27.7  28  20 -7  منخفضة
  36.6  37  24 -21  متوسطة
  35.7  36  35 -25  عالية

  100.0  101  المجموع
المتوسط 
  الحسابي

  الوسيط  النظريالوسط
 االنحراف
  المعياري

معامل 
  االلتواء

معامل 
  التفرطح

  أكبر قيمة  أقل قيمة

22.8020  21  23.0000  3.69  -0.16  -0.633  7.00  35.00  

مــن محــك بأهميــة وفاعليــة كــل  أوضــحت نتــائج التحليــل اإلحصــائي أن عينــة المعلمينيــرون
الموهـوبين والمتفوقينبدرجـة وتشخيص الطلبة المتفوقين لاللتحاق بمراكـز الهيـأة الوطنيـة لرعايـة محكات

  .بدرجة منخفضة %) 27.7(نسبة ، و بدرجة عالية%)35.7(نسبة ، و %) 36.6(نسبة بو متوسطة
  
  

 :عينة أساتذة الجامعات  -ب
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قياس وتشخيص الطلبة المتفوقين لاللتحاق بمراكز محكاتمن  محكيبين مدى أهمية وفاعلية كل ) أ -12(جدول 
 .الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر أساتذة الجامعاتالهيأة الوطنية لرعاية 

  الترتيب  الوزن المئوي  الوسط المرجح  االبعاد  م.ر
  1  90  4.5  اختبارات التحصيل االكاديمي  -1
  2  84  4.2  اختبارات الذكاء  -2
  3  68  3.4  مقاييس التقدير   -3
  4  64  3.2  المعدل الدراسي العام  -7
  5  62  3.1  ترشيحات المعلمين  -6
  6  42  2.1  اختبارات االبتكار  -4
  7  28  1.4  ترشيحات االباء  -5

) اختبــارات التحصــيل االكــاديمي(التيتنصــعلى ) 1(أنــالفقرة رقــم ) أ-12(يتضــح مــن الجــدول 
، ويليهـا مـن حيـث األهميـة الفقــرة ذات ) 90(وبـوزن مئـوي ) 4.5(احتلـت الترتيـب األولبوسـط مـرجح 

وهــــي تــــنص علــــى ) 84(وبــــوزن مئـــوي ) 4.2(الثـــاني بوســــط مــــرجح فقــــد احتلــــت الترتيــــب ) 2(رقـــم 
  ).اختبارات الذكاء(

شـيوعا لـدى عينـة أسـاتذة الجامعـات هـي الفقـرة  المحكاتويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل 
  ) . 28(وبوزن مئوي ) 1.4(بوسط مرجح )  ترشيحات اآلباء(والتي تنص على ) 5(رقم 

قياس وتشخيص الطلبة محكاتمن محك يف اإلحصائي لمدMأهمية وفاعلية كل يبين التوص) ب-12(جدول 
  . المتفوقين لاللتحاق بمراكز الهيأة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقينمن وجهة نظر عينةأساتذة الجامعات 

  النسبة المئوية  التكرار الواقعي  الدرجة النظرية  
  26.8  8  20 -7  منخفضة
  36.6  11  24 -21  متوسطة
  36.6  11  35 -25  عالية

  100.0  30  المجموع
المتوسط 
  الحسابي

  الوسيط  النظريالوسط
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االلتواء

معامل 
  التفرطح

  أكبر قيمة  أقل قيمة

22.9667  21  22.0000  4.14  -0.04  -0.95  7.00  35.00  
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بأهميـــة وفاعليـــة كـــل  أوضـــحت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائي أن عينـــة أســـاتذة الجامعـــاتيرون

قياس وتشخيص الطلبة الموهـوبين والمتفـوقين لاللتحـاق بمراكـز الهيـأة الوطنيـة لرعايـة محكاتمن محك

ـــة(درجـــةبالموهـــوبين والمتفوقين متوســـطة ، ونســـبة بدرجـــة %)36.6(نســـبة و  ،%) 36.6(نســـبة ب)عالي

  .بدرجة منخفضة%) 26.8(

 :عينة اللجان اإلدارية والعلمية  -ج

قياس وتشخيص الطلبة المتفوقين لاللتحاق بمراكز محكاتمن محكيبين مدى أهمية وفاعلية كل ) أ -13(جدول 

 .دارية والعلميةإلالهيأة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر اللجان ا

  الترتيب  الوزن المئوي  الوسط المرجح  االبعاد  م.ر

  1  90  4.5  اختبارات التحصيل االكاديمي  -1

  2  84  4.2  اختبارات الذكاء  -2

  3  72  3.6  مقاييس التقدير   -3

  4  66  3.3  المعدل الدراسي العام  -7

  5  62  3.1  ترشيحات المعلمين  -6

  6  60  3.0  اختبارات االبتكار  -4

  7  30  1.5  ترشيحات االباء  -5

) االكــاديمياختيــارات التحصــيل (التيتنصــعلى ) 1(أنــالفقرة رقــم ) أ-13(يتضــح مــن الجــدول 

، ويليهـا مـن حيـث األهميـة الفقــرة ذات ) 90(وبـوزن مئـوي ) 4.5(احتلـت الترتيـب األولبوسـط مـرجح 

وهــي تــنص علــى  ،)84(وبــوزن مئــوي  ،)4.2(فقــد احتلــت الترتيــب الثــاني بوســط مــرجح  ،)2(رقــم 

  ).اختبارات الذكاء محك(
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يوعا لدى عينة اللجان اإلدارية أن أقل األبعاد ش السابق ويتضح من النتائج الواردة بالجدول

وبـوزن ) 1.5(بوسـط مـرجح )  ترشـيحات اآلبـاء محـك(والتي تنص على ) 5(والعلمية هي الفقرة رقم 

  .) 30(مئوي 

) الـذكاء والتحصـيل الدراسـي(ولتبيان مدى أهمية اسـتخدام محكـات أخـرى مصـاحبة لمحكـي 

 –معلمـــون (ة نظـــر عينـــة الدراســـة فـــي الكشـــف الختيـــار الطـــالب لاللتحـــاق بمراكـــز الهيـــأة مـــن وجهـــ

جـاءت اختبــارات التحصـيل فــي ) أعضـا اللجــان اإلداريـة والعلميــة ومـدراء المراكــز –أسـاتذة جامعــات 

) 4.2(تليهـــا اختبـــارات الـــذكاء بوســـط مرجـــع )90(ووزن مئـــوي ) 4.5(المرتبـــة األولـــى بوســـط مرجـــع 

، )72-68(مئـوي يتـراوح مـا بـين ووزن ) 3.4(تليها مقاييس التقدير بوسط مرجـع ) 84(ووزن مئوي 

ثــم ترشــيحات المعلمــين واختبــارات االبتكــار، فــي حــين جــاءت ترشــيحات اآلبــاء فــي المرتبــة الســابعة 

هــذا إن دل علــى شــيء، ) 30-28(ووزن مئــوي ) 1.5-1.4(واألخيــرة وبــوزن مــرجح يتــراوح مــا بــين 

هـــذه األبعـــاد فـــي عمليـــة فإنمـــا يـــدل علـــى درجـــة التوافـــق مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة فـــي أهميـــة 

  .االختيار
تشخيص الطلبة المتفوقين لاللتحاق محكاتمن  محكيبين التوصيف اإلحصائي لمدى أهمية وفاعلية كل ) ب -13(جدول 

  . دارية والعلمية إلبمراكز الهيأة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر عينة اللجان ا

  النسبة المئوية  الواقعي التكرار  الدرجة النظرية  

  31.3  5  20 -7  منخفضة

  18.7  3  24 -21  متوسطة

  50.0  8  35 -25  عالية

  100.0  16  المجموع

المتوسط 

  الحسابي
  الوسيط  النظريالوسط

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االلتواء

معامل 

  التفرطح
  أكبر قيمة  أقل قيمة

23.3750  21  24.5000  5.45  -0.63  0.007  7.00  35.00  
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بأهميـة وفاعليـة كـل  يروناللجـان اإلداريـة والعلميـةالتحليـل اإلحصـائي أن عينـة بينت نتـائج 

قياس وتشخيص الطلبة الموهوبين والمتفوقين لاللتحاق بمراكز الهيأة الوطنية لرعاية محكاتمن محك 

منخفضـــة ، ونســـبة بدرجـــة %)31.3(نســـبة و  ،%) 50.0(نســـبة ب)عاليـــة(درجـــةبالموهـــوبين والمتفوقين

  .بدرجة متوسطة%) 18.7(

المعلمين ، أساتذة الجامعات ، اللجان اإلدارية (بين متوسطاتالعينات الثالث ) ت(يبين نتائج إختبار ) 14(جدول 

 .حول الكشف عن الطلبة المتفوقين ) والعلمية

  حجم  العينات   م.ر

  العينة

  المتوسط

  الحسابي

  اإلنحراف

  المعياري
t.test 

  درجة

  الحرية

  مستوى

  الداللة

  0.000  100  61.858  3.17053  19.5149  101  عينة المعلمين  -1

  0.000  29  31.572  3.42338  19.7333  30  عينة أساتذة الجامعات   -2

ـــــــة اللجـــــــان اإلداريـــــــة والعلميـــــــة   -3 عين

  وأعضاء ومدراء المراكز بالهيأة
16  20.0625  4.5529  17.626  15  0.000  

داللـة احصـائية بـين متوسـطات العينـات الـثالث  وجود فـروق ذات) 14(يتضح من الجدول 

حـول الكشـف عـن الطلبـة المتفـوقين عنـد ) ن ، أسـاتذة الجامعـات ، اللجـان اإلداريـة والعلميـةو المعلم(

لصــالح عينــة اللجــان )20.0625 -19.7333 – 19.5149(بمتوســطات حســابية ) 0.05(مســتوى 

  .اإلدارية والعلمية  يليها أساتذة الجامعات ثم اللجاناإلدارية والعلمية 

  :التوصيات
واالعتمـاد  ورة الجمـع بـين هـذه المحكـاتر في ضوء نتائج هـذه الدراسـة يوصـي الباحثـان بضـ

عليهــــا فــــي الكشــــف عــــن المتفــــوقين الــــراغبين فــــي االلتحــــاق بمراكــــز الهيــــأة الوطنيــــة الليبيــــة لرعايــــة 
إيجـــاد اختبـــارات  فـــيالموهـــوبين والمتفـــوقين، كمـــا يوصـــي الباحثـــان بضـــرورة االعتمـــاد علـــى العمـــل 

  .تحصيلية مقننة في الرياضيات والعلوم واللغة العربية
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كمحــــك مســــاعد فــــي الكشــــف عــــن الموهــــوبين يوصــــي  معلمــــينالونظــــرًا ألهميــــة ترشــــيحات 

كما يرى  ،بضرورة إشراكهم في عملية الكشف بعد تدريبهم من قبل اختصاصين للقيام بهمة الترشيح

متـدني ووزن مئـوي  ،وبوسـط مرجـع ،اآلبـاء لحصـوله علـى أقـل ترتيـبمحك ترشيح الباحثان استبعاد 

ن اختبـارات الـذكاء ال تقـيس مـن القـدرات أعتبـار إاصة على واستبداله بمحك اختبارات القدرة الخ ،جداً 

العقليــة عنــد اإلنســان إال قــدرًا ضــئيًال منهــا، بحيــث يمكــن التعــرف علــى االســتعدادات الخاصــة عنــد 

 .الطالب المتفوقين ومن هذه االختبارات اختبار القدرات اليدوية والميكانيكية والكتابية والفنية

 :المصادر والمراجع

 .دار الفرقان: ين والتطور التربوي، عمانتربية الموهوب.)1992(كمال ، وآخرون  ،أبوسماحة -1

 .دار الفكر: الموهبة والتفوق واإلبداع، عمان .)2004(فتحي ،جروان -2

عمـــان، دار الفكـــر أســـاليب الكشـــف عـــن الموهـــوبين والمتفـــوقين ورعـــايتهم، ) 2002(جـــروان، فتحـــي  -3

 .للطباعة والنشر والتوزيع

دراسـة مسـحية : محكات التعرف علـى الموهـوبين والمتفـوقين.)سبتمبر 2003(وهاشم محمد أب ،حسن -4

. 3، مجلــة أكاديميــة التربيــة الخاصــة: ، الريــاض2002-1990ربيــة فــي الفتــرة مــن عــام للبحــوث الع

31-73. 

: القــاهرةاختبــار القــدرة علــى التفكيــر االبتكــاري، بحــوث نفســية ، وتربويــة،  .)1975(ســيد خيــر اهللا،  -5

 .النهضة العربيةدار 

دراسة مقارنة في التحصيل الدراسي والتوافق النفسي والجنس بين ذوي .)2008(ثائر فاضل الدباغ،  -6

غير  التفكير اإلبداعي العالي الواطئ لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بغداد، رسالة ماجستير

 .، جامعة بغدادمنشورة
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ل ص المـــوهبين فـــي األردن، الورشـــة اإلقليميـــة حـــو أدوات قيـــاس وتشـــخي .)1996(فـــاروق الروســـان،  -7

 .تعليم الموهبين والمتفوقين

 : ، عمــانرعــايتهم وٕارشــادهم لالتربيــة الخاصــة للموهــوبين والمتفــوقين وســب). 2003(الزغبــي، أحمــد  -8

 .زهران للنشردار 

اكتشابهم، خصائصهم : المتفوقون عقليا .)2001(صفاء غازي ، أحمد و عبدالرحمن سيد ، ، سليمان -9

  .مكتبة زهراء الشرق: القاهرةتربيتهم ، مشكالتهم، 

أســاليب التعــرف علــى المتفــوقين عقليــًا والموهــوبين ورعــايتهم  ).2015(عبــدالعزيز الســيد : الشــخص - 10

متفـوقين فـي الفتـرة برنامج مقترح مقدم للمؤتمر الدولي الثاني للموهوبين وال(وتنمية قدراتهم االبتكارية 

 .276-254. جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،مايو 21-19من 

دراســة مقارنــة بــين "إدراك التلميــذ والمتفــوق لذاتــه ولنظــرة اآلخــرين لــه  .)1999(ســميرة عبــدالوهاب،  - 11

 ).28(مركز البحوث التربوية للمناهج، مجلة التربية ، العدد  :، الكويتالملقبالتلميذ الملعب وغير 

تقيـــيم نظـــام اختبـــار الطلبـــة ) 2017نيســـان، (، لينـــا محمـــود عشـــا، إســـراء محمـــد عصـــام، والمحارمـــة - 12

الموهــوبين لمدرســة اليوبيــل للتميــز فــي ضــوء معــايير الجمعيــة الوطنيــة األمريكيــة لتعلــيم الموهــوبين، 

 .22-11، )4( 6المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 

باعــة دار الفكــر للط: انعمــ، )2ط(الموهبــة والتفــوق،  .)2004(محمــد والبــواليز، خليــل ، المعايطــة،  - 13

 .والنشر والتوزيع
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'ق أداة ا�درا	��  

  الهيأة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين

  األبعاد األساسية للكشف عن الطلبة المتفوقين

  ___________________________: األستاذ الكريم

  ___________________________: مبركز
������� ��	
 �	�  

في إطار دراسة وتحديد األبعاد األساسية للكشف عـن الطلبـة الموهـوبين والمتفـوقين كأسـاس 
للقياس والتشخيص تكون ذات مصداقية عالية في شكل آليات يعتمد عليها مستقبًال  محكاتلتطوير 

  .لاللتحاق بمراكز الهيأة الوطنية في ليبيا مصاحبة لمقياسي الذكاء والتحصيل األكاديمي
واإلجابة عن كل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس أمل من حضرتكم التكرم باالطالع بإمعان لهذا، ن

مـــع التأكيـــد بـــأن البيانـــات التـــي ســـتدلون بهـــا تكـــون علـــى قـــدر كبيـــر مـــن بكـــل صـــدق وموضـــوعية، 
  .األهمية، ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي

  شاكرين دوما حسن تعاونكم

������� �	
��� ����� �������  

���������� �� ���� ����  �!  
  (ر�ق ا��'ث

..............................................� �

� ��
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  :بيانات أولية -
  ___________________________: االسم اختياري

  أنثى]   [    ذكر]   [  : النوع االجتماعي
  :الصفة الحالية

  ]  [أستاذ جامعي   ]   [  عضو اللجنة اإلدارية بالهيأة
  ]  [  مدير مركز   ]  [  اللجنة العلمية بالهيأةعضو 

  ]  [      معلم بالمركز

وفــق أدوات الكشــف واالختيــار الســابقة وبــين ) الطــالب(هــل يوجــد ارتبــاط بــين أداء المقبــولين  -أوالً 
 .تحصيلهم الدراسي

 ترى أنه 10حدد على مقياس أدناه درجة الصفر وأعاله درجة  -ثانياً 

ول بــــه حاليــــًا فعــــال فــــي التعــــرف علــــى الطلبــــة نظــــام الكشــــف واالختيــــار والمعمــــ  -أ 
 .الموهوبين والمتفوقين بدرجة 

  
 .الطلبة الدارسين في مركزكم بالمستوى المطلوب موهبة وتفوقاً   -ب 

 

   -ثالثاً 
هــل لــك أن تحــدد مــدى أهميــة وفاعليــة كــل محــك مــن محكــات قيــاس وتشــخيص 
الطلبــــــة الموهــــــوبين والمتفــــــوقين لاللتحــــــاق بمراكــــــز الهيــــــأة الوطنيــــــة لرعايــــــة الموهــــــوبين 
والمتفــوقين والتــي يلتحــق بهــا التلميــذ بعــد نجاحــه مــن الصــف الســابع مــن مرحلــة التعلــيم 

  .األساسي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  :علمًا بأن سلم تقدير االستجابات يتكون من المستويات التالية
، ال ]نقطتـان 2[، ال أوافـق ]نقـاط 3[، غيـر متأكـد ]نقـاط 4[، أوافـق ]نقـاط 5[أوافق بشدة 
  ]نقطة واحدة) 1[ (أوافق بشدة 

  المحكات

  التقديرات
أوافق 

بدرجة 
قليلة 
  جداً 

أوافق 

بدرجة 
  قليلة

ليس 

لدي 
  رأي

أوافق 

بدرجة 
  كبيرة

أوافق 

بدرجة 
كبيرة 
  جداً 

1  2  3  4  5  
            اختبارات الذكاء

            اختبارات التحصيل األكاديمي

            مقاييس التقدير

            التفكير االبتكاري

            .ترشيحات المعلمين

            .ترشيحات اآلباء

المعدل الدراسي العـام للطالـب فـي الصـف السـابع مـن مرحلـة 
  .التعليم األساسي
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