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فاعلية برنامج العبق في زيادة الذكاء للتالميذ المتدربين بمرحلة األساس 
محافظة بحري بوالية الخرطوم السودانية 

د. اأن�س الطيب احل�سني رابح 

الملخص  
       هدفت الدرا�سة احلالية اإىل التحقق من فاعلية برنامج العبق )اليو�سما�س( يف زيادة ذكاء التالميذ )F( يف 
مرحلة االأ�سا�س حمافظة بحري بوالية اخلرطوم ال�سودانية. لتحقيق هذا الهدف مت ا�ستخدام منهج املقارنة 
ال�س��ببي، وبل��غ حجم عينة الدرا�س��ة )200( تلميذ؛ منهم )100( هم جمموع��ة املتدربني، و)100( جمموعة 
غ��ر املتدرب��ني، ترتاوح اأعمارهم ب��ني )10 - 13( �سنة. متثلت اأدوات الدرا�س��ة يف مقيا�س امل�سفوفات املتتابعة 
املعياري املقنن على البيئة ال�سودانية. خل�ست النتائج اإىل اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني املتدربني وغر 

املتدربني ل�سالح جمموعة املتدربني، وختمت الدرا�سة مبقرتحات وتو�سيات.

الكلمات املفتاحية:
 اللعب ،الذكاء، حمافظة بحري يف والية اخلرطوم ال�سودانية  
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Abaq(UCMAS) Effectiveness of The Program to Increase The 
Intelligence of The Students Trainees Basically The Stage of 

Bahri Province In The State of Khartoum, Sundanese

Abstract

    The present study aimed to verify the effectiveness of the program Abaq 
(UCMAS) to increase the intelligence of the pupils in Basic Bahri province of 
in Khartoum State, Sundanese. To achieve this aim used the comparative 
approach and reached the causal study sample size (200), a pupil of them 
(100) sample (trainees) and (100) Sample , (non-trainees), aged (10- 13 
years). Tools of the study consisted in a row matrices standard measure 
legalized the Sudanese Environment. Concluded that the results indicated 
that there are statistically significant differences between the experimental 
sample (trainees) and the control sample (non-trainees) for the experimental 
sample (trainees), and contrary to the students is trained and concluded the 
study proposals and recommendations.

 Keywords:

Abaq (UCMAS) - Intelligence-Bahri province in the state of Khartoum, 
Sundanese
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المقدمة:
       اإن برنام��ج  العب��ق يق�س��د ب��ه املفهوم العاملي لنظام احل�س��اب الذهني، وهو برنامج م�سم��م خ�سي�سا لتنمية 
كل مه��ارات العق��ل لالأطفال يف ال�سن ما ب��ني )4 اإىل 12( عاما، وهو يف احلقيقة يعتمد على اجلمع بني املفاهيم 
ال�سيني��ة القدمي��ة واالأبحاث العلمية احلديث��ة التي ت�ساعد على اإجراء العملي��ات احل�سابية ب�سرعة كبرة، 
وه��و عبارة ع��ن اأداة كالعداد امل�ستخدم بني االأطفال )االأباكو�س(، ويت��م تدريب الطفل عليه لتنمية قدراته 
العقلي��ة، وم��ن اأهم ما يهدف اإلي��ه برنامج العبق هو  امل�ساعدة على زيادة ن�سب��ة الرتكيز واالنتباه لدى الطفل، 
وتقوي��ة الذاك��رة والتح�سن  مل�ستوي��ات االأطفال الدرا�سية �سواء يف مادة الريا�سي��ات اأو باقي املواد، ف�ساًل عن 
زيادة قدرة الطفل على التخيل وتو�سيع مداركه. اأهم ما مييز برنامج العبق )االأباكو�س( اأنه ال يرتكز مطلقا 
عل��ى احلف��ظ دون الفه��م، بينما اأن التمري��ن على اأداة الع��داد امل�ستخدم��ة يف برنامج العب��ق ) اليو�سي ما�س( 
ي�ساع��د عل��ى �سرعة منو العقل باأكمله دون الرتكيز على اأحد ن�سفي املخ؛ حيث اإن مخ االإن�سان مكون من ف�سني؛ 
الف���س االأمي��ن والف�س االأي�س��ر وكل من الف�سني خمت�س مبجموعة مهارات معين��ة، واالإن�سان املبدع هو من يتم 
تدريب��ه وتنمي��ة خم��ه عل��ى ا�ستخدام اجلانبني مع��ا ولي�س ف�س��ا واحدا من امل��خ؛ وبالتايل ف��اإن برنامج العبق             
) اليو�سي ما�س( ي�سمن التعاون بني ف�سي املخ معا؛ وبالتايل زيادة قدرات الطفل الذهنية واالإبداعية.                                                                               
اهتم��ت معظ��م الدرا�س��ات )shizuko، 2001؛  اخلليفة وعبد الر�س��ي و هارون، 2010( الت��ي تناولت برنامج 
العبق بدرا�س��ة تاأثره يف جمال الذكاء وال�س��رعة وتن�س��يط ن�س��ف الدماغ االأمين وزيادة معدل الذكاء الكلي، 
وزيادة التح�سيل يف الريا�سيات. وُي�ستخدم التدريب على برنامج العبق )االأباكو�س( لتنمية القدرات العقلية، 
 Universal Concept of Mental Arithmetic( ���ه��و اخت�س��ار ل )UCMAS( وبرنام��ج اليو�س��ي ما���س
System ) والذي يرتجم باملفهوم ال�س��امل بنظام احلا�س���ب الذهني، ويعد برنامج اليو�سي ما�س اأداة تدريبية 
فعاله غنية ت�س��اعد على اكت�س��اف ذكاء االأطفال وتنميته وزيادته منذ مرحلة مبكرة )�س��الم، 2010 (. ومع 
التطبي��ق الفع��ال ميكن تن�س��يط  عدد من املهارات بنجاح، مث��ل: الرتكيز؛ حيث يرفع  برنامج العبق )اليو�س��ي 
ما�س( من معدل االنتباه والرتكيز، ويقود مفهوم ا�س��تخدام العداد وال�س��ور التو�س��يحية اإىل �سرعة البديهة، 
وفهم واإدراك اأف�س��ل، واكت�س��اب القدرات، وكذلك يقود مفهوم التفكر يف ال�س��ور اإىل فهم اأف�سل وذاكرة قوية، 

كما يح�سن من اأداء التالميذ يف الريا�سيات، ويزيد متيزهم يف جميع املواد)اخلليفة، 2011(. 
كم��ا يتم تدريب العبق  )UCMAS( لالأطفال من �س��ن ) 4 اإىل 15�س��نة( الأن ه��ذه الفرتة هي مرحلة عمرية 
تكويني��ة، وهي الفرتة التي يحدث فيها معظم النمو العقلي. ويتمتع االأطفال يف هذه املرحلة العمرية بخيال 
وا�سع وقدرة اأ�سرع على التعلم، كما ي�سلون يف هذه الفرتة اإىل مرحلة التفكر احل�سي التي تتعلق با�ستجابتهم 
الب�س��رية، وي�ستطيعون التعرف �سفهيًا على االأ�سوات، ويكت�سبون مرونة يف ع�سالت االأ�سابع، ولذلك تعد هذه 
الفرتة العمرية هي االأف�سل الكت�ساف ذكاء االأطفال وحت�سينه. وي�سل ذكاء االأطفال يف هذه الفرتة العمرية 
اإىل درج��ة من التنمية الذهنية التي لها تاأثر كبر على م�س��تقبلهم )حم��زة، 2008(. وال يهتم برنامج العبق 
)UCMAS( باحلف��ظ دون فه��م اأو تن�س��يط جان��ب واح��د من العق��ل؛ اإذ ي�س��اعد نظام التدريب عل��ى العداد 
الذهني احل�س��ابي على �س��رعة من��و القدرات الذهنية  باأكمله؛ فيقوم بزيادة من��و اجلانب االأمين يف العقل عن 
طري��ق حتفي��ز كل م��ن جانب��ي العقل اإىل اأق�س��ى درجة، وهذه هي اأ�س���س التدري��ب على برنامج اليو�س��ي ما�س 

)�سليمان، 2009(.
وعل��ى الرغ��م من اللغط الذي �س��اد حديث��ًا حول برنام��ج العبق من حيث اإن��ه يركز على ن�س��ف الدماغ االأمين 
املرتب��ط باملوهب��ة واالإب��داع واالبتكار، ويهمل بع�س وظائف ن�س��ف الدماغ االأي�س��ر التي حتت��وي على مهارات 
التوا�س��ل االجتماعي؛ مم��ا يوؤدي اإىل تعر�س بع�س االأطفال اإىل االنطوائي��ة. وبالرغم من االآثار االإيجابية 
له��ذا الربنام��ج اإال اأن��ه يحت��اج اإىل الكث��ر من البحث؛ الأن��ه برنامج تتبعي ي�س��تغرق مدة زمنية قد ت�س��ل اإىل 
)25( عام��ا كربنام��ج ترمان. وعليه تاأتي هذه املحاولة البحثية للتحقق من تاأثر برنامج العبق على الذكاء، 

وعالقته بالتح�سيل الدرا�سي   و�سط التالميذ بوالية اخلرطوم ال�سودانية.
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 ) UCMASالعبق )اليو�سما�س
يع��ود تاري��خ العب��ق اإىل حوايل )3000 �س��نة( قبل امليالد، اأول م��ن عرفه هم اأهل الرافدي��ن )العراق(، كانت 
ت�س��تخدم اخلط��وط عل��ى الرمال واحل�س��ى ال�س��غرة يف احل�س��اب وت�س��مى بالعب��ق )Abaq(، وكان��ت رائحة 
هذه احل�س��ى طيبة؛ لذلك �س��ميت بالعب��ق. ويذكر برن��ازاين )2005( املذكور يف حم��زة )2008( اأن النماذج 
االأ�س��لية للعب��ق كانت من األواح �س��خرية ثم تط��ورت فيما بعد اإىل ل��وح معدين باأخاديد ت�س��كل اأرقاما بارزة، 
واأخرًا تطور اإىل اأداة ذات اإطار مع اخلرز املنزلقة مع الق�سبان. ومع التطور االإن�ساين عرب التاريخ اأخذ العبق 
عددا من االألقاب، مثال لذلك يف الالتينية يطلق عليه االأباكا�س، وال�سوتي يف الرو�سية، والزو�سوان يف ال�سني، 
ال�س��وروبان يف اليابان، االأباكو�س يف اإندوني�س��يا، االأن�س��وان يف كوريا، ال�س��ونبان يف ماليزيا، وكما �سبق ذكره يف 
كثر من املجتمعات العربية ي�سمى العبق. وا�ستهر يف ماليزيا با�سم اليو�سما�س ومنها انت�سر يف بقية اأنحاء دول 

العامل يف اأكرث من )40( دولة، ومن بينها ال�سودان )اخلليفة ، 2011(. 
واآلة العبق هي عداد م�س��تطيل م�س��نوع عادة من اخل�سب يرتبط بالنظام الع�سري، وكل عمود راأ�سي يتكون من 
)5( خ��رزات، واح��دة فوق احلاج��ز بينما )4( حتته. وت�س��اوى اخلرزة فوق احلاج��ز )5( وذلك عندما تدفع 
لالأ�س��فل، بينم��ا اأي واح��دة من اخلرزات االأربع حتت احلاجز ت�س��اوي )1( عندما تدفع لالأعلى. انظر ال�س��كل 
)1(.  ومت تدري��ب اآالف االأطف��ال الع��رب عل��ى برنامج اليو�س��يما�س يف الفئة العمرية )12-6( �س��نة، كما مت 
تدري��ب مئ��ات املدربني على الربنامج، و�س��ارك االأطفال العرب يف عدة م�س��ابقات عاملية مباليزيا يف ال�س��نوات 
ال�س��ابقة، ومت تغطية برنامج اليو�س��يما�س يف عدد من الو�س��ائط االإعالمية، وقدم االأطفال عرو�س��ا مده�سة 
ع��رب عدد من الف�س��ائيات من خالل اإج��راء العمليات احل�س��ابية )اخلليفة، 2010، اخلليفة ويو�س��ف، 2009، 

اخلليفة وحمزة وعبد الر�سي، 2009(. 

)ال�سكل- 1( اأمنوذج للعداد )العبق(
فعالي��ة العب��ق يف تطوي��ر الدم��اغ االأمين:  يف البداي��ة كانت الفكرة جم��رد افرتا�س، لكن التط��ور احلديث يف 
االآالت عالية التقنية قد �س��اعد يف تقدمي بيانات بحوث ملمو�س��ة، مما يوؤك��د املعلومات التي قدمها الباحثون 

الذين يدر�سون اآثار ونتائج التدريب على العبق. )Shizuko، 2001؛ حمزة، 2008(.
)UCMAS( فوؤائد العبق وتاأثره

اأظهرت الدرا�سات )Dino،2005 ؛ Chene etal،2006؛ برتجي، 2009 ؛ حممد، 2010؛ �سالم، 2010؛ اأحمد، 
2011 ( اأن هنال��ك ع��ددا م��ن الفوائد واالأثر االإيجابي عل��ى املتدربني على برنامج العبق وميكن االإ�س��ارة اإىل 

بع�س منه: 
اأواًل: حت�س��ني الذاك��رة العددية : حت�س��ني الذاكرة العددية يت�س��ح ذل��ك من خالل ق��درة التالميذ املتدربني 
على تذكر ما بني )3 اإىل 9( اأرقام ب�س��رعة، وهذا خالف التالميذ غر املتدربني على برنامج العبق. اإّن فائدة 
العب��ق )االأباكو�س( هي اأن يتمكن املتدرب من ا�س��رتجاع االأرقام عك�س��يًا، وهذه العملية ممكنة ب�س��بب تطبيق 

االأباكو�س ومنهجه يف احل�ساب العقلي وكل عمليات التذكر )التوم، 2012(.
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ثانيًا: التح�س��ني يف الذاكرة املكانية : هو حت�س��ني ذاكرة الرتتيب املكاين. وهذا يتم فح�س��ه باأن تو�س��ع نقط 
�س��وداء �س��غرة مبع��رثة راأ�س��يًا واأفقي��ًا، ثم يطلب م��ن املفحو�س��ني النظر اإىل تل��ك النقط لدقائ��ق قليلة لكي 
يتذكروا مو�س��عها، ثّم يطلب منهم اإعادة ر�س��م نف�س ال�س��ورة بو�س��ع النقط ال�س��وداء يف مربعات خالية، وقد 
وجد اأن املتدربني على العبق يحرزون درجات عالية مقارنة بغرهم .. فمن هنا يت�سح اأن التدريب على �سورة 
 Spatial( ب�س��ريًا له االأث��ر يف جعل التالميذ الذين تدربوا قادرين عل��ى الرتتيب املكاين )العب��ق )االأباكو�س

.)Shizuko،2001(سيزوكو� )Arrangement

ثالثًا : القدرة على حل امل�س��ائل الريا�س��ية العامة : تك�س��ف نتائج البحث عن طلبة امل�ستوى الثالث للعبق اأنه 
بعد �س��نة من درا�س��ة العبق )االأباكو�س( ا�س��تطاع الدار�س��ون اإحراز درجات عالية يف م�س��ائل ريا�س��ية معينة 
مقارنة بالدار�س��ني الذين مل يتعلموا العبق )االأباكو�س(، ولقد ت�س��منت تلك امل�س��ائل عمليات اجلمع وال�سرب 
والطرح الأرقام اأُحادية مركبة وملء االأماكن اخلالية باالأرقام الإكمال املعادلة. ويف م�س��توى متقدم لدار�س��ي 
العبق وجد اأنهم اكت�س��بوا مهارات اأخرى يف حل اأنواع معينة من امل�س��ائل الريا�س��ية؛ كاملقارنة حلجم االأرقام، 
وح�س��اب االأرقام مع االختيار من مناذج متعددة الختيار االإجابة ال�س��حيحة بني عدد من اخليارات، وامل�سائل 
الريا�س��ية اللفظي��ة، باالإ�س��افة اإىل التعام��ل مع الك�س��ور )Fractions( والتي تتطلب م�س��توى ع��اٍل للتفكر 
يف حلها، .. ولقد جنح الطلبة الدار�س��ون لل�س��وروبان يف حتويل الك�س��ور اإىل ك�س��ور ع�س��رية )اخلليفة وال�سيخ 

و�سالم، 2012(.
رابعًا: اكت�س��اب قدرات اأداء املهام: اكت�س��اب القدرة على ال�س��رعة والدقة يف احل�س��اب وفقًا للنتائج املو�سحة 
�س��ابقًا. ف�س��اًل عن اأن الدار�س��ني ي�ستطيعون حل امل�س��ائل الريا�سية الب�س��يطة ب�س��رعة ودقة، باالإ�سافة اإىل 
اإك�س��ابهم الق��درة عل��ى القيام باحل�س��اب الذهني م�س��تفيدين من �س��ورة االأباكو�س من غر ا�س��تخدامها فعليًا. 
وتو�س��ح هذه اخل�س��ائ�س االآثار االإيجابية التي تنعك�س يف التعامل مع  امل�س��ائل املختلفة من ناحية اأخرى .. 

.)Shizuko،2001(  )فاإن طرق احل�ساب التي يتبعها الدار�سون تكون ثابتة )�سوزوكو
خام�س��ًا: من��و الدم��اغ وتط��وره: الدماغ الب�س��ري يتكون يف ف��رتة مبكرة من مراح��ل منو اجلن��ني، واأن اخلاليا 
الع�سبية للدماغ تكتمل عند امليالد )141( بليون خلية ع�سبية، ويتحكم الدماغ يف جميع االأن�سطة ال�سرورية 
كموظف للقلب واالأع�ساء الداخلية، وهناك الق�سرة الدماغية التي تتحكم يف الغرائز االأ�سا�سية .. كاجلن�س، 
واجلوع، والعط�س، والنوم، واالنفعاالت )ال�سارة وال�سارة( التي يكتمل منوها اأثناء وجود اجلنني يف الرحم .. 
وتكون الق�س��رة الدماغية اأكرث تطورًا لدى االإن�س��ان من بقية احليوانات . اإن كل املعلومات واملثرات يف البيئة 

.)Toshio،2000( اخلارجية يتم تف�سرها اأواًل يف الدماغ
يتم التوا�س��ل بني اخلاليا الع�س��بية )Synapes( وميكن تن�س��يط الق�س��رة الدماغية اأو اخلاليا الع�س��بية من 
خالل التعر�س للمثرات .. فتحريك االأ�س��ابع واحلديث ب�س��وت عاٍل يوؤديان اإىل التن�س��يط املنا�س��ب للخاليا 
احل�س��ية واحلركي��ة يف اجلهاز الع�س��بي، ويف هذا اخل�س��و�س فاإن تعلي��م العبق )االأباكو�س( يف ال�س��غر يعد ذا 
فائدة يف تن�س��يط اأدمغة االأطفال ال�س��غار)Bagley ،2003 (. واأي�س��ًا من مزاياه منو الدماغ االأمين بوا�س��طة 
العب��ق )االأباكو���س(؛ حي��ث يحت��وى الدم��اغ على ن�س��فني؛ هما: االأمين واالأي�س��ر فهم��ا مت�س��اويان يف احلجم، 
ولكنهم��ا خمتلفان يف الوظائف، فالدماغ االأي�س��ر ي�س��ار اإلي��ه بالدماغ الرقم��ي )Digital Brain(، فهو يتحكم 
يف الكتاب��ة والق��راءة واحل�س��اب والتفكر املنطق��ي .. اأما الدماغ االأمي��ن فاإنه يتحكم يف الق��درة على االبتكار 

.)Yoshinori، 2005(والناحية الفنية .. والن�سفان يعمالن مع بع�س لكي نوؤدي وظائفنا كب�سر
)Flash card( اجلل�سة و بطاقات التعليم 

هناك جل�سة حمددة لكيفية جلو�س التالميذ؛ الأن الو�سع يف اجللو�س ال�سحيح يدعم ال�سرعة. وهي اأن تكون 
الرقبة عالية ويفرد الظهر وال�س��در يف و�س��ع م�س��تقيم يف منت�س��ف الكر�س��ي وال ي�س��مح بتاتًا باالإتكاءة على 
الطاولة اأثناء فرتة التدريب، وت�سكل الرجالن زاوية قائمة، واأن تكون اليد اليمنى من ال�سبابة واالإبهام �سكل 
امل�س��د�س، واليد الي�س��رى تكون الو�سطى وال�س��بابة يف �س��كل اأذين االأرنب )(، واأن يكون االأنف مقابلة للبوينت 
على االأوباكو�س، واأظهرت نتائج الدرا�س��ات اأن تلك اجلل�س��ة ت�س��اعد على دخول االأك�س��جني للج�سم وتن�سيط 
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.) Dino ، الدورة الدموية ..كما تعمل على تن�سيط اخلاليا الع�سبية يف دماغ الطفل )2005 
اإن بطاق��ات التعلي��م هي جمموعة من البطاقات تعر�س عليها �س��ور الأعمدة العب��ق )االأباكو�س(، وكل بطاقة 
تعك�س رقم من خانة ع�س��رية واحدة فاأكرث، وت�س��تخدم هذه البطاقات للتدريب على ا�س��رتاتيجية االلتقاط 
ال�س��ريع لالأرقام املعرو�س��ة با�س��تخدام حا�س��ة االإب�س��ار. حيث يقوم امل��درب بعر�س البطاقات عل��ى االأطفال 
بواقع ثانية واحدة للبطاقة اأو اأقل ح�سب التدريب، وعند نهاية العر�س للبطاقة بالتلويح بها اأمام االأطفال، 
ويطل��ب منه��م ذكر االأرقام التي عر�س��ت عل��ى كل بطاقة على حدة، واأي�س��ا من خالل ه��ذه البطاقات تعر�س 
االأرقام على االأطفال، ويطلب اإجراء العمليات احل�س��ابية املختلفة على االأرقام املعرو�س��ة على البطاقات .. 
وهذا النوع من التدريب يزيد من �سرعة قدرة الطفل للو�سول اإىل تكوين االأباكو�س العقلي، وميكن من �سرعة 
متثيل االأرقام يف الدماغ يف �سكل اآلة االأباكو�س .. اإ�سافة اإىل عّد هذه الطريقة متثل حتديات لقدرات الطفل 
الب�س��رية م��ع زم��ن الرجع.. مما يخلق نوع��ًا من التنوع يف برنام��ج التدريب؛ وبخلق نوٍع م��ن التحدي واالإثارة 
للطفل، وبالتايل اإ�س��فاء مزيد من الدافعية لدى الطفل بتعلم احل�س��اب. والهدف من ا�ستخدام هذه ال�سور هو 

حفظ �سورة االأباكو�س )يو�سف، 2008(.
اأثر العبق واحل�ساب الذهني على تنمية الذكاء:

هدف��ت درا�س��ة دينو )Dino،2005 ( اإىل معرفة الفرق املميز يف ح�سا�س��ية الدماغ ب��ني الطلبة الذين تعلموا 
والذي��ن مل يتعلم��وا احل�س��اب الذهن��ي من خ��الل االأباكو�س يف نف�س الف�س��ل ونف���س املدر�س��ة .. ويف حمافظة 
)�س��اندونق( بال�س��ني، ولقد حققت جلنة التعليم )4( اإجنازات من الطلبة الذين تعلموا االأباكو�س، فقد تفوق 
اأولئك الطلبة على االآخرين يف �س��رعة احل�س��اب، واملالحظة الفورية، والذاكرة امل�س��تقرة، والرتكيز الثابت، 
وق��وة التخي��ل .. وذك��ر جمي��ع املعلم��ني واالآب��اء اأن االأطف��ال اأ�س��بحوا اأذكياء بع��د تعليمهم الذهني بت�س��ور 
االأباكو�س، فهم ال يوؤدون ب�س��كل اأف�س��ل يف الريا�سيات فح�س��ب؛ بل يف املواد االأخرى كاللغة والعلوم الطبيعية 
.. وبتحليل هذه الظاهرة فاإن تفوقهم يف الريا�س��يات يعّد نتيجة لتعلم احل�س��اب الذهني من �سورة االأباكو�س 

ومهارات احل�ساب واملمار�سة والتفوق يف املواد االأخرى ب�سبب النمو الكبر للقدرات واالإمكانيات العقلية..
هدفت درا�س��ة �س��تقلر )Stigler،1984( اإىل اإيجاد الفرق يف ن�س��اط املخ اأثناء عملية اإجراء احل�ساب الذهني 
ب��ني املبتدئ��ني واخلرباء، وا�س��تخدمت طريقة احل�س��اب العقلي ال�س��ريع اأي�س��ًا يف هذه التجرب��ة للتخل�س من 
الذبذبات من  ييانات ن�س��اط الدماغ، ويف اأثناء العملية كان املطلوب من املفحو�س��ني اإجراء ح�س��اب ذهني، ويف 
فرتة ال�س��بط يقوم املفحو�س��ون مب�ساهدة ال�سور التي ت�سنع منها االأرقام وال�سورة لها نف�س املقدار للمثر، كما 
ت�س��تخدم االأرق��ام يف احل�س��اب الذهني، وبالتايل يطرح بيانات ال�س��بط م��ن بيانات العملية، وميكن احل�س��ول 
عل��ى بيان��ات �س��افية فيم��ا يتعل��ق باحل�س��اب الذهن��ي .. وكانت ف��رتة العملية وف��رتة ال�س��بط )20( دقيقة. 
ومتو�س��ط البيان��ات على الهيموقلوبني للخم�س عمليات كانت ت�س��تخدم للتحلي��ل. ويتم حتديد الظرف املالئم 
ل��كل جمموع��ة .. ثّم تثبيت جهازي��ن للمراقبة، وبعد اأن ميار�س املفحو�س��ون يف تلك احلال��ة فاإن االختبارات 
التي ُطبقت يف عملية احل�ساب الذهني ُطبقت للمرة الثانية، وبعد منح املفحو�سني فرتة راحة ُطبقت مقايي�س 
العملي��ة للم��رة الثانية بعد حتليل التباين )Anova(، فاإن التفاعل بني املفحو�س��ني )كعامل( وعامل العملية 
 )BA( كان دااًل اإح�سائيًا، وهذا يدعم الفر�س القائل باأن ن�ساط الدماغ بالقرب من املنطقة )Task Factor(

اأثناء احل�ساب الذهني العادي للمبتدئني  اأكرب مما لدى اخلرباء، وهذا يتفق مع نتيجة التجربة.
برنامج العبق يف ال�سودان:

اأو�س��حت درا�س��ة يو�س��ف )2008( اأن الربنامج الكلي للتدريب على العبق )اليو�س��ي ما�س( م�س��مم لالأطفال يف 
املدى العمري )12-4(، واالأطفال يف الربنامج يخ�س��عون للتدريب لعدد ع�س��رة م�ستويات، يف نهاية كل م�ستوى 
يجل�س��ون لالمتحان اجتيازًا للم�ستوى الذي يليه وامل�س��توى الواحد ي�ستغرق ثالثني �سهرًا. والتدريب بوا�سطة 
املدرب يكون ملدة �س��اعتني يف االأ�س��بوع الواحد، وبقية االأيام يتدرب الطفل با�س��تخدام كرا�س��ة التمارين التي 
تكون معه باملنزل باإ�س��راف االأ�س��رة ملدة )15( دقيقة يف اليوم. اإن االأ�سياء التي يحتاجها التلميذ يف التدريب 
على برنامج اليو�س��ي ما�س هي العبق؛ الكروت ال�س��ريعة، وكرا�س��ة االأ�س��ئلة، وكرا�س��ات الواجب املنزيل، وقلم 
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الر�سا�س. ثّم اجلل�سة ال�سحيحة لليو�سي ما�س وطريقة م�سك القلم .. وقبل بداية التدريب على العبق يتلقى 
التالميذ اختبارا لل�سرعة )(، وهو عبارة عن كتابة االأرقام من )�سفر - 9(.. ويطلب من االأطفال كتابة �سبعة 
اأ�س��طر اأو )70( رق��م اأح��ادي يف ف��رتة حمددة وهي دقيقة، يت��درب االأطفال على ذلك يف املنزل خالل اأ�س��بوع 
وينتهي التدريب على مدى )4 اأو 5( اأ�س��ابيع، وكتابة عدد )4 اإىل 7( اأ�س��طر يف الدقيقة، وبع�س الطلبة يعمل 

اإىل )20( �سطر يف الدقيقة..
يو�س��ي ما�س )Universal Concept Mental Arithmetic System( هو املفهوم ال�س��امل لنظام احل�س��اب 
الذهن��ي .. اأُ�س��تجلب من ماليزيا عام )1993( على يد بروف�س��ر دينو وون��ق )Pro.r: Dino Wong(، طبق 
واأُدخ��ل ال�س��ودان ع��ام )2005( كما اخترت ث��الث مدار�س )بح��ري – اخلرطوم – اأم درم��ان بنوعيه )ذكور 
واإن��اث( ببح��ري مدر�س��ة ال�س��ديقة بنات، ومدر�س��ة حمزة ب��ن عبد املطلب بن��ني، ومدر�س��تني باالأزهري بنني 
وبن��ات باخلرطوم، ومدر�س��تني باأمب��دة. واختر معلم��ان باملدار�س احلكومي��ة لتدريبهم على برنامج اليو�س��ي 
ما�س( ومّت تدريب جمموعة من الطلبة على الربنامج، وا�س��رتكوا يف امل�س��ابقة الدولية لليو�س��ي ما�س مباليزيا 
واأحرز اأطفال ال�سودان عدد )35( كاأ�سا، مّت ا�ستقبالهم رئا�سيًا بالق�سر اجلمهوري ب�سرف ح�سور ال�سيد رئي�س 
اجلمهوري��ة.. وم��ن ثّم مّت اإ�س��دار قرار رئا�س��ي بتطبيقه وتعميم��ه يف كل املدار�س حتى اأ�س��بح يف كل املدار�س 

احلكومية واخلا�سة كربنامج اختياري ) اخلليفة، 2010(.
بحثت درا�س��ة حم��زة )2008( تاأثر العبق يف زيادة معدالت الذكاء و�س��رعة االأداء على مقيا�س امل�س��فوفات 
املتتابع��ة املعي��اري. وهي درا�س��ة جتريبية ا�س��تمرت ملدة عام، و�س��ملت عدد )2492( طفاًل مبرحلة االأ�س��ا�س 
بوالية اخلرطوم يف الفئة العمرية ما بني )12-8(، مق�سمني اإىل جمموعتني: جتريبية )1348( تدربت على 
برنامج العبق ملدة )8( اأ�س��هر، وجمموعة �س��ابطة مل تتدرب على العبق بلغت )1144(، ا�س��تخدمت الدرا�س��ة 
املنهج التجريبي وك�سفت نتائجها عن وجود فروق دالة اإح�سائية يف معدالت الذكاء وال�سرعة يف االأداء على 
مقيا���س امل�س��فوفات ل�س��الح املتدرب��ني، كما اأظهرت وجود ف��روق دالة اإح�س��ائيًا بني الذك��ور واالإناث يف معدل 

الذكاء ل�سالح الذكور.
اأما درا�س��ة �س��الم )2010( فبحثت الك�س��ف عن اأث��ر برنامج العبق اليو�س��ي ما�س يف تنمية مه��ارات التفكر يف 
حمور التح�س��يل الدرا�سي )الريا�س��يات( والذكاء وال�س��رعة لدى تالميذ التعليم االأ�سا�سي لوالية اخلرطوم، 
وا�س��تخدمت منه��ج املقارن��ة ال�س��ببي وتكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن )818( تلمي��ذا وتلمي��ذة؛ منه��م )418( 
جمموعة جتريبية، و)400( جمموعة �سابطة من الفئة العمرية من )14-10(، وا�ستخدمت الباحثة معيار 
امل�س��فوفات املتتابعة املعياري، ومقيا�س املت�س��ابهات امل�ستل من مقيا�س )وك�س��لر(. وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل 
اأن��ه توج��د فروق دالة اإح�س��ائيًا بني اأف��راد املجموعة التجريبية الذي��ن تدربوا على برنامج العبق اليو�س��ي 
ما�س، واأفراد املجموعة ال�س��ابطة الذين مل يتدربوا يف حت�س��يل مادة الريا�س��يات ومعدل ال�س��رعة ومعدالت 
الذكاء وال�س��رعة ل�سالح املتدربني، وكذلك توجد فروق دالة اإح�سائيًا بني الذكور واالإناث يف معدالت الذكاء 
وال�سرعة وحت�سيل الريا�سيات بني اأفراد املجموعة التجريبية الذين تدربوا على برنامج العبق اليو�سي ما�س 

واأفراد املجموعة ال�سابطة الذين مل يتدربوا ل�سالح االإناث. 
وهدفت درا�سة اخلليفة  وال�سيخ و�سالم )2012( اإىل الك�سف عن االأثر املحتمل لربنامج العبق )اليو�سي ما�س( 
يف تعزي��ز �س��رعة معاجل��ة املعلومات يف مقايي�س الذكاء واختبارات الريا�س��يات لدى تالميذ مرحلة االأ�س��ا�س 
بوالية اخلرطوم، ومت ا�ستخدام منهج املقارنة ال�سببي، وتكونت عينة الدرا�سة من )818( تلميذا وتلميذة من 
تعليم االأ�سا�س بوالية اخلرطوم. وكانت اأدوات الدرا�سة هي اختبار الريا�سيات ال�سامل،  واختبار الريا�سيات 
اجلزئ��ي، واختب��ار امل�س��فوفات املتتابعة املعياري. وك�س��فت النتائج عن فروق دالة اإح�س��ائيًا ل�س��الح التالميذ 

الذين مت تدريبهم )العينة التجريبية(.
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مشكلة الدراسة:
تتمثل م�س��كلة الدرا�س��ة فيما اإذا كان برنامج العبق يعمل على زيادة الذكاء بالن�س��بة للتالميذ الذين يتلقون 
تدريب��ا علي��ه، ومن ثم ماهي��ة وجود عالقة ارتباطية بني ال��ذكاء للتالميذ املتدربني وغ��ر املتدربني. وميكن 

الك�سف عن امل�سكلة يف �سكلها االإجرائي يف الت�ساوؤل االآتي:
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  يف  متو�سطات درجات الذكاء بني التالميذ املتدربني على برنامج العبق  

)UCMAS( وغر املتدربني بوالية اخلرطوم ال�سودانية ؟
 أهمية الدراسة : 

تتمثل اأهمية الدرا�سة يف جوانب تطبيقية، ورمبا اإ�سافة اإىل اأدبيات مو�سوع الدرا�سة، ميكن الك�سف عنها من 
خالل النقاط التالية:

)1(  تاأتي اأهمية الدرا�س��ة من ناحية تطبيقية يف اأن برنامج العبق يعمل على تطوير ن�س��ف الدماغ االأمين، 
وحت�س��ني القدرة على احل�س��اب، وحت�س��ني الذاكرة العددي��ة والذاكرة املكانية، وزي��ادة الرتكيز، واإثراء 
اخلي��ال ف�س��اًل عن قوة املالحظة، اإىل جانب تقوية بع�س ال�س��مات النف�س��ية؛ كالثق��ة بالنف�س  والنظام 

واالن�سباط يف اأداء املهام )حممد، 2011(.
)2(  يلع��ب برنام��ج العب��ق ) االأباكو���س( دورًا رائ��دًا ومهم��ًا يف تعزي��ز الذكاء؛ مما ي�س��اعد يف رفع امل�س��توى 
التح�سيلي لالأطفال املتدربني عليه يف مرحلة االأ�سا�س مقارنة باالأطفال الذين مل يتلقوا تدريبًا على هذا 
الربنامج، فهو ي�س��اعد يف ا�س��تثارة ن�سف الدماغ االأمين املخت�س باملوهبة واالإبداع، ويحفزهم على اإجراء 

العمليات احل�سابية ب�سرعة فائقة تتجاوز �سرعة احلا�سبات الرقمية واالإلكرتونية. )�سامل، 2010(.
)3(  تع��ّد هذه الدرا�س��ة مكملة لعدد من الدرا�س��ات )اخلليفة، 2011؛ حممد، 2011؛ اأحمد، 2011؛ �س��الم، 
2010؛ احل�س��ني، 2008؛ يو�س��ف، 2008؛ حم��زة، 2008(   الت��ي تناول��ت متغ��ر ال��ذكاء ل��دى التالمي��ذ 
ال�متدرب��ني وغ��ر املتدرب��ني عل��ى العبق يف ال�س��ودان يف اإطار امل�س��روع البحثي ) م�س��روع طائر ال�س��مرب(  

القومي. 
)4(  رمبا تنتهي الدرا�سة اإىل نتائج تفيد وتدعم اهتمام الدولة بربنامج التدريب على العبق، واإ�سدار قرار 

لتعميمه يف جميع املدار�س احلكومية واالأهلية كربنامج اختياري.
 )5(  حماولة من الباحث الإ�س��افة مادة علمية جديدة للمكتبة ال�س��ودانية والعربية يف جمال علم النف�س 

التجريبي، وحتديدا عن فاعلية برنامج العبق لزيادة ذكاء التالميذ.
)6(  رمب��ا تتو�س��ل الدرا�س��ة اإىل مقرتح��ات لبحوث ت�س��اعد الباحث��ني الالحقني يف جانب االإط��ار النظري 

واالإجراءات واختيار املنهجية املنا�سبة.  
أهداف الدراسة:

الك�س��ف ع��ن الف��رق يف الذكاء بني التالمي��ذ املتدربني وغر املتدرب��ني على برنامج العبق م��ن خالل املجموعة 
التجريبية واملجموعة ال�سابطة بوالية اخلرطوم ال�سودانية.

فروض الدراسة:
توجد فروق دالة اإح�س��ائيًا يف متو�س��طات درج��ات اختبار الذكاء بني التالميذ املتدرب��ني وغر املتدربني على 

برنامج العبق ل�سالح جمموعة املتدربني مقارنة بغر املتدربني بوالية اخلرطوم.
حدود الدراسة :

متت الدرا�س��ة يف حدود والية اخلرطوم وهي عا�س��مة دولة ال�س��ودان، مبا لها  من  كثافة �سكانية، وتعّد ممثال 
عن  كل �سكان ال�سودان باختالف  اأ�سولهم وثقافاتهم واملناطق التي ينتمون اإليها يف اأ�سولهم.
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مصطلحات الدراسة:
الذكاء ا�سطالحًا: يعرف وك�سلر الذكاء باأنه القدرة الكلية لدى الفرد على ال�سلوك الهادف والتفكر املنطقي 

والتعامل املجدي مع البيئة )احل�سني، 2008(.
اإجرائيًا: هي الدرجات التي يتح�سل عليها التلميذ على مقيا�س امل�سفوفات املتتابعة املعياري جلون رافن املقنن 

على اأطفال ال�سودان ومقارنتها بالدرجات املعيارية )املئينية( ) اخلطيب واملتوكل، 2001(.
العب��ق )االأباكو���س(: م�س��طلحان مرتادفان الآلة العبق، واال�س��م ال�س��ائع هو االأباكو�س، والعب��ق كلمة عربية 
بنف�س الداللة؛ وهي اآلة تتكون من جمموعة من اخلرزات موزعة على اأعمدة ي�سمها اإطار، وت�ستخدم الإجراء 
 Chene et al، ( العمليات احل�س��ابية وفق ا�س��رتاتيجيات حمددة تختلف عن ا�سرتاتيجيات احل�ساب العادية

 .)2006

االأباكو�س العقلي: ا�سرتاتيجية ح�ساب يقوم بها املتدرب بتخيل �سورة العبق )االأباكو�س( عند حل  العمليات 
 )Heffelfinger، 2004(احل�سابية

املتدربون: هم التالميذ الذين تدربوا على برنامج العبق وفق برنامج التدريب الذي اأعده مركز اليو�سي ما�س 
للخدمات التعليمية العاملي  بال�سودان  )مو�سى، 2011(.

مرحل��ة االأ�س��ا�س: هي مرحل��ة التعليم االأوىل للتعليم الع��ام التي تكفل للطفل التمر�س عل��ى طريقة التفكر 
العلمي ال�س��ليم، وتوؤمن له حدًا اأدنى من املعارف واملهارات واخلربات التي ت�س��مح له بالتهيئة للحياة وممار�س��ة 

دوره كمواطن منتج، هي احلد االأدنى من التعليم الذي توؤمنه الدولة لكل فرد فيها )حممد، 2011(.
منهجيه الدراسة وإجراءاتها :

منهج الدرا�سة
مت ا�ستخدام املنهج ال�سببي املقارن؛ وذلك لتنا�سبه مع فرو�س هذه الدرا�سة. وت�سنف البحوث ال�سببية املقارنة 
�س��من البحوث الو�س��فية الأنها ت�س��ف احلال��ة الراهنة لبع���س املتغرات؛ فالبح��وث ال�س��ببية املقارنة حتاول 
حتديد عالقات العلة واملعلول، وتت�سمن املقارنة بني املجموعات، فاالأ�سا�س يف البحوث ال�سببية املقارنة هو اأن 

اإحدى املجموعات مرت بخربة مل متر بها املجموعة االأخرى ) اأبو عالم، 2007(.
جمتمع الدرا�سة

ي�س��مل جمتمع الدرا�س��ة التالمي��ذ املتدربني على برنامج العبق مبراكز )اليو�س��ي ما���س( يف مدار�س ُطبقت بها 
جتربة )اليو�س��ي ما���س( )ذكور واإن��اث( مبحلية بحري، ت��رتاوح اأعمارهم من )13-10( �س��نة، والطالب غر 
املتدربني على )اليو�س��ي ما�س( )عاديني( يف مدار�س تبعًا ملحلية بحري ترتاوح اأعمارهم من )13-10( �س��نة، 

وجميعهم من ال�سف اخلام�س اإىل ال�سف الثامن مبرحلة االأ�سا�س.
عينة الدرا�سة

مت اختيار عينة الدرا�سة وفق الطريقة الع�سوائية الطبقية املتنا�سبة، حيث مت حتديد عدة مراكز ومدار�س 
ممثل��ة ملكون��ات جمتم��ع الدرا�س��ة م��ن حي��ث التوزيع اجلغ��رايف. ومن ث��م مت اختي��ار تالميذ ال�س��ف اخلام�س 
وال�س��اد�س وال�س��ابع والثامن )اأربعة م�س��تويات درا�س��ية(، وبعد ذل��ك مّت اختيار التالميذ من داخل ال�س��فوف 
من خالل قائمة اأ�س��ماء التالميذ لكل ال�س��ف. واُتبع اأ�س��لوب اختيار التالميذ الذين يقابل اأ�س��ماءهم رقم من 
م�س��اعفات الع��دد )3(، وبلغ عدد اأف��راد العينة الكلية )214(، واعتمُد منها )200(، ا�س��تبعدت )14( للتلف، 

منا�سفة منهم )100( متدربني على اليو�سي ما�س، و)100( غر متدربني )50 ذكرا و50 اأنثى(.
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اأدوات الدرا�سة
املقيا�س املعياري للم�سفوفات املتتابعة )جون رافن( املكيف على البيئة ال�سودانية

       اأعد هذا االختبار عامل النف�س االإجنليزي جون رافن )1938(، وقد خ�س��ع للتعديل �س��نة )1956(، ويعد 
من اأف�س��ل املقايي�س املتوفرة لقيا�س العامل العقلي العام، ويعد مقيا�س امل�س��فوفات اأحد اختبارات الذكاء غر 
اللفظي، وهو خاٍل من تاأثر الثقافة اإىل حد كبر، ويعتمد على التطبيق اجلمعي وميكن اأن يطبق فرديًا. وقد 
مت تطبي��ق امل�س��فوفات وتقنينها يف كثر من الدول العربية منها )اليمن، العراق، ال�س��عودية، االأردن، �س��وريا، 
م�س��ر ...اإل��خ(، والدول الغربية وغرها منها )اأمريكا، كندا، ال�س��ويد، ال�س��ني، الياب��ان، ماليزيا(، وقد احتل 

مقيا�س امل�سفوفات املتتابعة مكانة متميزة يف اخلزانة ال�سيكومرتية العاملية واالإقليمية )احل�سني، 2008(.
اخل�س��ائ�س ال�س��يكومرتية للمقيا�س : يتمتع مقيا�س امل�س��فوفات املتتابعة بثبات مرتفع على عينات خمتلفة، 
وي��رتاوح ه��ذا الثبات بني )0.80 0.90-( كم��ا بلغ االرتباط بينه وبني اختبارات ال��ذكاء اللفظية واالأدائية 
ب��ني )0.40( و)0.75( )ط��ه، 2000(.  وق��د اأو�س��حت ان�س��تازي اأن��ه قد ح�س��بت معامالت الثب��ات عن طريق 
االإع��ادة يف جمموعات عمرية متع��ددة، وقد تراوحت قيمتها ب��ني )0.70( و)0.90(، وبلغ ثبات االختبار يف 
�سورته االأ�سلية من خالل اإيجاد معامالت االرتباط بطريقة االإعادة )0.83 0.93-(، وهي دالة عند م�ستوى 
)0.05(، وق��د قي�س��ت دالالت �س��دق االختبار من خالل ا�س��تخدام حم��ك مقيا�س )�س��تانفورد بينيه( للذكاء، 

فكانت معامالت ال�سدق ترتاوح بني )0.5 و0.86 (، وبني )0.5 و0.91 ( )الزبر، 2011؛ التوم، 2012(.
و�س��ف املقيا�س : يتاألف املقيا�س من )60( فقرة تتوزع على خم�س جمموعات رئي�س��ة )E-B-C-D(، وحتتوي 
كل جمموع��ة عل��ى )12( مفردة؛ تتاألف من ر�س��وم اأو ت�س��ميمات هند�س��ية، وتتزايد �س��عوبة الفقرات داخل 
��َمت اإىل ) اأ، ب، ج، د، ه�(،  كل جمموع��ة تدريجي��ًا حت��ى نهاية املقيا�س، اأما ال�س��ورة العربية للمقيا�س فقد ُق�سِّ

وتنا�سب االأعمار من )8( اإىل )65(.     
طريق��ة ت�س��حيح املقيا�س : اأعدت له��ذا املقيا�س ورقة اإجابة اأمنوذجية، وبا�س��تخدام مفتاح الت�س��حيح ميكن 
ت�س��حيحها ب�س��رعة ودقة، ودرجة املفحو�س لالختبار هي العدد الكلي للمفردات التي يجيب عليها املفحو�س 
اإجابة �سحيحة؛ حيث تعطي االإجابة ال�سحيحة واحدًا، واالإجابة اخلطاأ �سفرًا، وترتاوح الدرجة للمقيا�س 
من )�س��فر اإىل 60( درجة، وتف�س��ر الدرجات التي نالها املفحو�س ح�س��ب املعاير املئينية، وهي عبارة عن �سبع 

جمموعات.  
تقن��ني املقيا�س يف البيئة ال�س��ودانية : ق��ام الباحثان حممد اخلطيب ومهيد املت��وكل )2010( بتقنني مقيا�س 
امل�س��فوفات املتتابعة العادي عل��ى بيئة والية اخلرطوم يف الفئات العمرية من )25-9( �س��نة، وتكونت عينة 
%(، و)3742( من االإناث بن�س��بة  الدرا�س��ة من )6877( مفحو�س��ًا؛ منهم )3135( من الذكور بن�س��بة )45.6 
)54.4 %(، ومت اختياره��م بالطريق��ة الع�س��وائية يف ال�س��ف اخلام���س مبرحل��ة االأ�س��ا�س وحت��ى ال�س��نة 
النهائي��ة م��ن املرحل��ة اجلامعي��ة باملوؤ�س�س��ات التعليمي��ة احلكومي��ة بوالي��ة اخلرط��وم، كما اأظه��رت النتائج 
متتع املقيا�س العادي للم�س��فوفات املتتابعة بدرجة عالية من الثبات وال�س��دق، كذلك اأو�س��حت النتائج تدرج 
االختب��ار يف ال�س��عوبة ع��دا املجموعتني الثالث��ة والرابعة فهما مت�س��اويتان من حيث ال�س��عوبة، وقد اأظهرت 
درا�س��تهما اال�ستطالعية )2002( اإىل اأن املقيا�س يتمتع بدرجات عالية من الثبات وال�سدق العاملي، والت�سبع 

بالعامل العام عند تطبيقه يف جمتمع الدرا�سة ) اخلليفة و الر�سي و هارون، 2010(. 
مبا اأن املقيا�س مت تقنينه على بيئة والية اخلرطوم ومت ا�ستخراج معامالت الثبات بطريق التجزئة الن�سفية 
ومعادل��ة األفاكرونب��اخ وجيتم��ات، وكان ت��رتاوح يف معظمها ما ب��ني )0.43 اإىل 0.87(. ومعامالت ال�س��دق من 
خ��الل الق��درة التمييزي��ة للفقرة، وال�س��دق الذات��ي وعالقة الفقرة بالدرج��ة الكلية، وق��د تراوحت ما بني 

)0.37 اإىل 0.90( وهي موؤ�سرات مقبولة للباحث، ولذلك مت ا�ستخدام هذا املقيا�س. وبعد ذلك قام الباحث 
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مبعاون��ة اخت�سا�س��يني يف االختب��ارات واملقايي���س النف�س��ية من حملة درجة املاج�س��تر  بتطبي��ق املقيا�س مع 
اعتب��ار كل ال�س��وابط وتعليمات املقيا�س املن�س��و�س عليها من قب��ل املقننني. حتى مرحلة ا�س��تخال�س النتائج 

مرورًا بالت�سحيح وتدقيق اال�ستمارات.
عرض النتائج ومناقشتها 

توج��د ف��روق دالة اإح�س��ائيًا يف متو�س��ط درجات اختب��ار الذكاء ب��ني التالميذ املتدربني وغ��ر املتدربني على 
برنامج العبق  ل�سالح جمموعة املتدربني مقارنة مبجموعة غر املتدربني بوالية اخلرطوم.

جدول )1( اختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني  حل�ساب الفروق يف الذكاء بني التالميذ الذين تدربوا على )اليو�سي ما�س( وغري 
املتدربني

االنحراف العينةاملتو�سطاملجموعتان
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

فرق 
املتو�سط

قيمة
)ت(

درجة 
احلرية

القيمة 
االحتمالية

 ت�سنيف اخلطيب غري
2.95100.8900.09متدرب يو�سي ما�س

.2702.781890.01
 الت�سنيف اخلطيب.
2.68100.930.090متدرب يو�سي ما�س

   بالنظر اإىل اجلدول رقم )1( يالحظ اأن الت�س��نيف اخلما�س��ي للخطيب بلغ متو�س��ط الرتبة لدى املتدربني 
)2.68(، ول��دى غ��ر املتدرب��ني )2.95( بف��ارق ).270(، وق��د اأظه��رت املتو�س��طات فرق��ا ب��ني املتدربني وغر 
املتدربني على برنامج العبق، وللتحقق من داللة هذه الفروق ا�ستخدم اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني حل�ساب 
دالل��ة الف��روق ب��ني املتدربني وغ��ر املتدربني على برنام��ج يف الدرجة اخل��ام بلغت قيم��ة )ت(. وبالنظر اإىل 
ت�س��نيف اخلطيب اأظهرت النتيجة وجود فرق دال اإح�س��ائيا يف الذكاء مبقيا�س امل�سفوفات املتتابعة املعياري 
حي��ث بلغت قيمة )ت( )2.775( والقيمة االحتمالية ).007(، وهي اأ�س��غر م��ن )0.05( القيمة االحتمالية 
) املعنوية( املحددة للدرا�س��ة؛ مما يعني رف�س الفر�س��ية ال�س��فرية، مبعنى وجود فروق دالة اإح�س��ائيا عند 
م�ستوى )0.05(  يف الذكاء مقا�سًا مبعيار اخلطيب مبقيا�س امل�سفوفات املتتابعة املعياري )الن�سخة ال�سودانية( 

بني املتدربني وغر املتدربني على برنامج العبق )اليو�سي ما�س(. انظر جدول )2( و�سكل )2(.
جدول )2(  ت�سنيف املتدربني وغري املتدربني على برنامج اليو�سي ما�س ح�سب ت�سنيف اخلطيب

متدرب يو�سي ما�سغر متدرب يو�سي ما�س
الت�سنيفالتكرارالن�سبةاملئيناتالت�سنيفالتكرارالن�سبةاملئينات
ممتاز عقليا95.0010.010ًممتاز عقليا95.004.04ً
اأعلى من املتو�سط78.0934.034اأعلى من املتو�سط77.5030.030
متو�سط عقليا50.0034.034متو�سط عقليا50.0033.033
اأقل من املتو�سط21.5922.022اأقل من املتو�سط28.7933.033
املجموع57.80100.0100املجموع53.05100.0100
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�سكل  )2(  ت�سنيف املتدربني وغري املتدربني على برنامج اليو�سي ما�س ح�سب ت�سنيف اخلطيب
اأظه��رت النتائ��ج وج��ود فروق دال��ة اإح�س��ائيا يف الذكاء مبعي��ار اخلطيب عل��ى املقيا�س املعياري للم�س��فوفات 
املتتابع��ة )الن�س��خة ال�س��ودانية( عند م�س��توى )0.05( ب��ني املتدربني وغ��ر املتدربني على برنامج )اليو�س��ي 
ما�س( ل�س��الح املتدربني، على الرغم من اأن متو�س��ط غر املتدربني اأكرب من متو�سط املتدربني ظاهريًا من خالل 
اأف�سل يف  %( يف جانب ح�سولهم على معامالت ذكاء  االأداء العام، ويت�سح ذلك من خالل متيز املتدربني )78 

 .)% ت�سنيف )ممتاز عقليًا( واأعلى من )املتو�سط( و)متو�سط عقليًا( بن�سبة اأكرب من  غر املتدربني )67 
يف�س��ر الباح��ث هذه النتيجة املتفقة مع الفر�س��ية باأن برنامج العبق يعمل على زي��ادة ذكاء التالميذ بدرجة  
اأف�س��ل م��ن التالمي��ذ الذين ال يجدون تدريبا على برنام��ج العبق. وجند اأن من العوامل الت��ي تعمل على زيادة 
الذكاء ومت االتفاق حولها هي الربامج التعليمية )اخلليفة، 2010( ويح�س��ب برنامج العبق من �س��منها ورمبا 
م��ن اأهمه��ا. اإذا يعم��ل برنام��ج العبق )اليو�س��ي ما�س( على زي��ادة ذكاء التالمي��ذ عن طريق املث��رات العقلية، 
والعمل على ا�س��تثارة الدافعية للمتدربني. وخا�س��ة اأن الدرا�سات ال�س��ابقة )اخلليفة، 2011؛ حمزة، 2008؛ 
يو�س��ف،2008( ظه��ر تاأث��ر برنامج العبق وتعزي��زه ملهارات احل�س��اب الذهني من خالل ممار�س��ته اأكرث من اأي 
عامل اآخر. فلربنامج العبق تاأثره االإيجابي على االإجناز امل�س��تقبلي للتالميذ اإىل جانب تعزيزه  للريا�س��يات، 

واكت�ساب اللغات املحلية واالأجنبية ف�ساًل عن العلوم الطبيعية.
ميكن فهم تاأثر برنامج  العبق )اليو�س��ي ما�س( يف جانب زيادة الذكاء للتالميذ املتدربني من خالل فهم كيفية  
 ،)Beam( عمل العبق معتمدا على قيم مكان للعمود عندما يتم حتريك اخلرز اإىل اأ�سفل نحو حاجز التق�سيم
الذي يف�س��ل الق�س��مني  اإذا كان بعيدا من حاجز التق�سيم ي�ساوي �سفر، كل من االأربعة خرزات االأ�سفل ت�ساوي 
مرة واحدة قيمة الوحدات للعمود اإذا مت حتريكها اإىل اأعلى نحو حاجز التق�س��يم، وباالإمكان عر�س االأرقام 
من �س��فر اإىل ت�س��عة للعم��ود املفرد) �س��الم، 2010(. اإن الوحدات االأ�سا�س��ية  الإ�س��افة العبق اإ�س��افات اأرقام 
فردي��ة حت��ت الع�س��رة ل��كل رقم مفرد من �س��فر اإىل ت�س��عة؛ الذي ميكن عر�س��ه من عمود عد مف��رد والواحد 
ميكن اأن ي�س��يف اإىل رقم مفرد حتت الع�س��رة. لذلك هنالك حوايل )90( اختالفا ممكنًا لالإ�س��افات الرقمية 
الفردي��ة حت��ت الع�س��رة. وبرتكيز ه��ذه القواعد للتالمي��ذ ميكن ب�س��هولة اإجراء عمليتي ال�س��رب والق�س��مة 
)اخلليف��ة واآخ��رون، 2012(، قد يبدو �س��رح كيفية عمل العبق لغ��ر املتدربني اأمرا يف غاية ال�س��عوبة، ولكن 
جوهر الفكرة باأن الربنامج يعمل على معاجلة املعلومات التي تاأتي يف �سكل اأوامر، االأمر الذي يف�سر من ناحية 
نف�س��ية )�س��يكولوجية( مبفهوم  العمليات املعرفية التي حتدث للمثر حتى تظهر اال�س��تجابة ب�سكل مت�سل�سل 
ومنظم، ويحاكي نظم معاجلة املعلومات يف احلا�س��وب  يف جوانب الدقة وال�س��رعة والتنظيم. وتت�سمن عملية 
معاجل��ة املعلوم��ات جميع العملي��ات املعرفية من انتب��اه واإدراك وفهم وحتليل وتذكر واتخ��اذ القرارات، وتتم 
معاجل��ة املعلوم��ات بتوجيه و�س��بط من الدم��اغ بالعديد م��ن الوظائف املعرفي��ة. واأن كل مرحل��ة من مراحل 
تكوين املعلومات ومعاجلتها ت�ستقبل معلومات من املرحلة التي ت�سبقها قبل اأن ت�ستطيع القيام باأداء وظائفها. 
ويط��ور بع���س املتدرب��ني على برنامج العبق  مه��ارات متباينة  يف ال�س��رعة والدقة واإجن��از العمليات املعرفية؛ 
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حيث يعود ذلك اإىل الفروق الفردية يف اجلوانب ال�سخ�سية والعقلية ) يو�سف، 2008(. 
عطفًا على ما �س��بق ذكره؛ جند اأن برنامج العبق )اليو�س��ي ما�س( يعمل على منو وتطوير اجلوانب التي يعرف 
م��ن خالله��ا الذكاء بو�س��فه جمموعة من  القدرات ت�س��تمل على الفه��م واملعلومات والتذك��ر والتفكر املنطقي 
وامل�س��توى الع��ايل من التجريد لالأ�س��ياء وغ��ره. لذلك  تعّد النتيج��ة مقبولة من خالل فه��م برنامج العبق يف 
جانب العمليات املعرفية وتعريف الذكاء. جند اأن معظم الدرا�سات التي متت ) حمزة، 2008؛ يو�سف، 2008؛ 
اخلليفة وحمزة و عبد الر�سي، 2009؛ اخلليفة، 2010؛ �سالم، 2010؛ مو�سى، 2011؛ اأحمد، 2011؛ اخلليفة 
وال�سيخ و �سالم، 2012( ت�سر اإىل نف�س النتيجة يف جوهرها واإن تباينت يف بع�س اجلوانب؛ فمنها من تو�سلت 
اإىل تاأثر العبق يف تعزيز معامل ال�س��رعة و�س��ط التالميذ املتدربني على مقيا�س امل�س��فوفات  املتتابعة، ومنها 
ما انتهت اإىل وجود فروق دالة اإح�س��ائيًا ل�س��الح املجموعة التجريبية يف جانب ال�سرعة االإدراكية من خالل 

مقيا�س وك�سلر لذكاء االأطفال الطبعة الثالثة.   
التوصيات والمقترحات

1�  يو�سي الباحث باأن ُيعتمد برنامج العبق كمقرر اختياري يف مرحلة االأ�سا�س بكل واليات ال�سودان من قبل 
وزارة الرتبية والتعليم.

2�  يو�سي باأن ي�سبح التدريب بر�سوم ت�سجيعية حتى يتاح التدريب للجميع. 
3. يق��رتح باأن جترى درا�س��ات جتريبية على فاعلية برنامج العبق يف جانب متغر الثقة بالنف�س وال�س��لوك 

القيادي، وال�سرعة االإدراكية، والدافعية، والتفكر االإبداعي، وا�سرتاتيجيات حل امل�سكالت.
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