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السمات السلوكية كمؤشرات للموهبة في مرحلة رياض األطفال باستخدام تقديرات المعلمات
Behavioral traits as indicators of giftedness in the kindergarten stage using parameter
estimates
اعداد الباحثة /رحاب خالد عبد هللا شعالن

دكتوراه في التربية الخاصة ،وزارة التربية والتعليم ،المملكة األردنية الهاشمية
Email: rehab.kaled121@gmail.com
الملخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى بناء مقياس للتنبؤ بمؤشررررررراه الموهبرة فنرد األمرراة في مرالة رلا
القطع فلى االسررتبيا لتحدلد ما إذا كا الطرل موهوبا ،وتكونت أداة الدراسررة م

األمراة ،وتحدلد درجة

مقياس الاررماه الاررلوكية لامراة الموهوبي م

إفداد البااثة ،ايث تكو االستبيا م ثالثو فقرة موزفة فلى ثالثة أبعاد ،هي القدراه العقلية وتكونت م ( )11فقرة ،الجوانب
االجتمافية واالنرعالية وتكونت م ( )11فقرة ،والجوانب اإلبدافية وتكونت م ( )7فقراه ،بمجموع كلي وصررررل إلى ( )03فقرة،
ولتم تقييم اسررررتجاباه المرحوصررررري باسرررررتخداا مقياس ليكره الربافي وتكونت فينة الدراسرررررة م ( )111مرل ومرلة في مرالة
رلا

األمراة في مدلنة سرررحا  73( ،مرل) ،و( 11مرلة) ،و( )1معلماه األمراة مبق المقياس ،واسرررتخالع أفلى ( )13مرل

ومرلة مم اصررررررلوا فلى أفلى درجاه فلى المقياس ،واختبار رلر لقياس القدراه العقلية والحصرررررروة فلى أفلى درجاه ذكاء
لإلفراد وبلغ فددهم ( )11مرل ومرلة ،وتوصرررررلت نتادر الدراسرررررة أ درجة القطع التي اددتها البااثة ( )133درجة لتحدلد ما إذا
كا الطرل موهوبا أا ال ،كما توصررلت نتادر الدراسررة إلى دالاله صرردب وثباه فالية للمقاس فند ماررتوا الداللة ( ،)α=0. 01وأ
المقياس لمك استخدامه للتنبؤ بمؤشراه الموهبة فند األمراة بمرالة رلا
الكلمات المفتاحية :الاماه الالوكية ،الموهبة ،مرالة رلا
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Behavioral traits as indicators of giftedness in the kindergarten stage using parameter
estimates

Abstract
The current study aimed at building a scale for predicting talent indicators for children in the
kindergarten stage، and determining the degree of cutting on the questionnaire to determine whether
the child is gifted، and the study tool consisted of a measure of behavioral characteristics for gifted
children prepared by the researcher، where the questionnaire consisted of thirty paragraphs divided
into three Dimensions are mental abilities and consisted of (11) items، social and emotional aspects،
and consisted of (12) items، creative aspects، and consisted of (7) items، with a total of up to (30)
items، and the responses of the subjects were evaluated using the Likert quadrant scale. The sample
of the study consisted of (125) boys and girls in the kindergarten stage in the city of Sahab، (70 boys)،
(55 girls)، and (5) female teachers applied the scale. and extracting the highest (50) children who
obtained the highest scores on the scale، and the Raven test to measure the mental abilities and
obtaining the highest levels of intelligence for individuals، whose number reached (12) boys and girls،
and the results of the study found that the degree of severance set by the researcher (100) degrees to
determine whether The child was gifted or not، and the results of the study also found high sincerity
and reliability indications of the size at the level of significance (α = 0.01)، and that the scale can be
used to predict talent indicators in children in kindergarten.

Key words: behavioral traits، talent، kindergarten stage، teacher estimates.
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المقدمة:
لرا فلمراء نر
لقودنرا إلى القوة بر

النمو أ الخم

سررررررنواه األولى م فمر الطرل تمثل أهم مرالة لنمو المي الب رررررررذ وهو األمر ال ذ

القردرة العقليرة تتميل برالنمو الارررررررلع خالة تلر المرالرة ،وهر ا مرا دفا البااثي إلى الت كيد فلى أنه كلما كا

اكت رراا األمراة الموهوبي مبكرا كلما سررافد ذل في تقدلم الخدماه اإلثرادية الالزمة لهؤالء األمراة بصررورة مالدمة ،وهو األمر
ال ذ لاافد فلى تكول بيئة ثرلة بالخبراه التي تاتثمر تل المواهب () 2010،Su، Hu، Maker،Kuo
أشار فدد م البااثي أ التحدذ الحقيقي في مجاة تعليم وتربية الموهوبي لكم في التعرا الصحيح والقيق فلى هؤالء
األمراة ()1991،Cramer
وت رررررير الدراسررررراه أ م ررررركلة فملية التعرا أ معتم األدواه التي تم تصرررررميمها الكت ررررراا األمراة الموهوبي تهتم
بالتحصررريل األكادلمي فقت وتتجاهل جوانب أخرا ،وأ فددا م ه ه األدواه تارررتخدا في تقييم جوانب الموهبة دو وجود معالير
لهرا ومثراة ذل اسررررررتخداا ال كاء في التعرا فلى األمراة الموهوبي وإلحامهم ببرامر خاصررررررة أكادلمية دو وجود برامر إبدافية
كالرنو اإلبدافية ()2009،Rosado Pfeiffer & Patcher
وبنترة فرااصررررررة لاسرررررراليرب التي اتبعهرا معتم البرااثي والعلماء في التعرا فلى الموهوبي لمكنا القوة إ معتم ه ه
األسراليب ركله فلى استخداا موادم الخصاد

الالوكية والتحصيل الدراسي والخلرية المعرفية واختباراه ال كاء ،والتي أصبحت

مثار جدة بي المختصرررررري لوجود بعك الم رررررركاله التي صرررررراابت تل االختباراه ،وم أهمها فدا مدرة تل االختباراه فلى
التعرا فلى جميع مجااله الموهبة ،وافتماد الكثير م االختباراه فلى اللغة ،والتحصيل الدراسي ،والم كاله الرنية في التطبيق
والعملياه اإلاصادية (الخالدذ)1332 ،
وموادم الخصراد

الالوكية م أهم أساليب التعرا فلى األمراة الموهوبي التي ركل فليها المختصو أمثاة رلنلولي،

والتي تاررررررتخردا فادة الماررررررح األولي للتعرا فلى الموهوبي  ،ولمك التعرا م خاللها فلى القدراه العقلية المعرفية والقدراه
المتعددة ،والخصراد

ال رخصرية واالجتمافية المختلرة ،وهي م أكثر األساليب استخداما وأكثرها شيوفا ،ولُالاظ أ الخصاد

الاررررررلوكية كانت محورا ردياررررررا في التعرلراه التارلخية للموهبة ،كما أنها تحتل مكانة مميلة في البدادل المعاصرررررررة للتعرا فلى
الموهوبي  ،ومد أوصررت العدلد م الدراسرراه بتطولر وتقني موادم سررلوكية للتعرا فلى أبعاد وخصرراد

سررلول الطرل الموهو

ومدراته ومهاراته كدراسررررررة الجغيما وفبد الحميد ( ،)1332وأبو هاشررررررم ( ،)1330وأشرررررركناني ( ،)1111ال ل ركلوا فلى أ
الاماه الالوكية م أهم المؤشراه للتنبؤ بالموهبة فند األفراد (الجغيما )1310 ،
وركله الدراسررررة الحالية فلى وااد م أهم محكاه التعرا فلى الموهوبي وهي موادم الاررررماه الاررررلوكية الفتقاد
البرااثرة بر هميرة هر ا المح خاصررررررة لمعلماه رلا

األمراة ومعلماه المرالة االبتدادية ،والتي ترصررررررد مدراه الطرل في الوامع

الحقيقي

مشكلة الدراسة:
تتمثل م ركلة الدراسرة الحالية في نق

توافر المقالي

واألدواه المخصصة للتعرا فلى مؤشراه الموهبة في المراال

المبكرة في الدوة العربية ب كل فاا وفي األرد ب كل خاع
إ االهتماا بدراسررررررة الموهبة في مراال الطرولة له أبعادا تعليمية وتربولة واجتمافية وامتصررررررادلة ،ايث أ اكت رررررراا
الموهوبي مبكرا لؤدذ إلى استثمار وفدا إهدار للطاماه اإلبدافية
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ولرا فبد الحميد وأنور والارررولدذ ( )1331أ القوة في القر الحادذ والع ررررل لم تعد موة الارررلطة والماة ،وإنما موة
المعرفة والقدرة فلى توظيرها في تنمية الموارد الب ررررررلة ،فه ه الموارد المعدة جيدا تكو مادرة فلى إنتاج مناف

وابتكار واضرررررح

ورلادة أكيدة (الارور)1331،
كل ذل لحتم فلينا أ نركر جدلا في الك رررن ف الموهوبي وتطولر المهاراه والقدراه فندهم بال ررركل ال ذ لمكنهم م
مواجهة ه ه المتغيراه المتارارفة ،ومواكبة مارتجداه العصرر ،ومحاولة اسرت راب الماتقبل ،ول كر ت ادو )1121( Tchadow
أ ثروة األمم تقاس بعقوة موامنيها ،ولقاس تقدا األمم وفقا للناربة بي فدد المبدفي وفدد سركانها ،وأ الماتقبل لعتمد فلى تربية
 ،وأ األمراة العادلي موهوبي  ،وأ األمراة

اليوا ،وال لوجد شررريء أكثر أهمية فلى اإلمالب م البدء في بناء المارررتقبل م ا
الموهوبي هم مجرد أمراة فادلي الموا فنالة فادقة (هاشم والمجالي)1311 ،
وترا البراا ثررة أ أولى الجهود السررررررتثمررار مردراه األفراد التي تنعك

فلى ماررررررتقبرل الوم هو بررالك ررررررن ف األفراد

الموهوبي ال ل لجب تنميتهم واسررتثمارهم فلى نحو لحقق التنمية ال رراملة في جميع المجااله االمتصررادلة والتربولة والعلمية ب رركل
فاا

أهمية الدراسة:
-

تكم األهمية النترلة في توجيه النتر إلى فئة الطلبة الموهوبي في مرالة رلا

األمراة ،بالك ن فنهم ،ووضع البرامر

الخاصة لتنمية بعك القدراه لدلهم
-

وضع توصياه ومقترااه خاصة بناء فلى نتادر الدراسة ،لاتند إليها العدلد م البااثي ماتقبال

-

لمك أ تريد ه ه الدراسة في فتح المجاة أماا بحوث ودراساه أخرا تهتم بجوانب أخرا تدور اوة اإلبداع فند األمراة

-

تصميم مقياس م مبل البااثة للك ن ف الطلبة الموهوبي في مرالة رلا

-

التنبؤ بقدرة المعلماه فلى التعرا فلى سماه الموهبة وتقدلرها فند األمراة

األمراة بناء فلى سماتهم الالوكية

أهداف الدراسة:
تهدا الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداا التالية:
-

بناء مقياس للك ررررررن ف الطلبة الموهوبي في مرالة رلا

األمراة م خالة الاررررررماه الاررررررلوكية باسررررررتخداا تقدلراه

المعلماه
-

الك ن ف الطلبة الموهوبي في مرالة رلا

األمراة

-

تحدلد الخصاد

-

تحدلد درجة القطع التي لمك م خاللها تحدلد الطرل الموهو فلى مقياس تقدلر الاماه

-

الاكومترلة للمقياس (دالاله صدب وثباه المقياس فلى درجاته الررفية ،ودرجته الكلية)

إثارة اهتماا العدلد م البااثي إلى فئة الطلبة في مرالة رلا
التعرا فلى مدرة معلماه رلا

األمراة ،وإجراء البحوث ذاه العالمة بتل المرالة

األمراة بالتنبؤ بمؤشراه الموهبة فند األمراة في مرالة الرلا

حدود الدراسة ومحدداتها:
-

الحدود الزمانية :العاا الدراسي ()1313/1311

-

الحدود المكانية :امتصره الدراسة الحالية فلى غرا رلا

-

الحدود البشرية :امتصره فينة الدراسة فلى ( )111مرل ومرلة في مرالة رلا
معلماه في مرالة رلا

570

األمراة اللواتي لقم بتدرل

األمراة في المدارس الحكومية في مدلنة سحا
( 11إناث) ،و( 73ذكور) ،وفلى ()1

هؤالء األمراة
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أسئلة الدراسة:
-

مرا مردا مردرة المقيراس فلى التنبؤ بمؤشررررررراه الموهبرة فند األمراة في مرالة رلا

األمراة ولتررع ف ه ا الاررررررؤاة

األسئلة التالية:
 oما داللة صدب وثباه المقياس بمجاالته الررفية الثالث ،وفلى الدرجة الكلية للمقياس
 oما درجة القطع التي لمك م خاللها تحدلد الطرل الموهو فلى مقياس تقدلر الاماه الالوكية للموهوبي

مصطلحات الدراسة:
-

السمممات السمملوكية :الصررراه التي تميل الطرل أو تصررن سررلوكه ،والتي تتهر م خالة آراء وتصرررفاه الطرل في الموامن
التعليمية العادلة (الارور)1330 ،
وتُعرا البااثة الارماه الالوكية إجراديا ب نها خصاد

األمراة التي تتهر في فيها القدراه العقلية ،والجوانب االجتمافية

واالنرعالية ،والجوانب اإلبدافية كما لقياها المقياس م إفداد البااثة
-

مؤشرات الموهبة :هي مجموفة الاماه والصراه التي لتمتع بها األمراة بماتوا فالي م النضر ال خصي في واادة أو
أكثر م الاماه الالوكية مقارنة ب مرانهم ،والتي تُعطي افتراضا بوجود موهبة فند الطرل ()1993،Gross
وتعرفه البااثة ب نها الدرجة الكلية التي لحصررل فليها الطرل فلى مقياس الاررماه الاررلوكية م إفداد البااثة ،ضررم نارربة
أفلى  %4م األمراة م المجتمع الكلي

-

الموهبة :لعرا رلنلولي ( )2005،Renzulliب نها فبارة ف ترافل ثالث خصراد

 :مدرة فقلية فوب المتوسرت ،اإلبداع،

االلتلاا بالمهمة ،وتلعب كل خاصية دورا مهما في نمو سلول الموهو
وترا الاررررور ( )1331أ الموهبة فند األمراة وجود االسرررتعداد والقابلية إلنتاج األفكار الجدلدة في مختلن نوااي الحياة
(األخالميرة ،المرادلرة ،االجتمرافيرة العقليرة والجمالية) ،وإمكانية اإلنجاز المتميل أماا مجتمع لقدر اإلنجاز ،ايث لعتبر التميل
هو نتيجة ترافل خم

فوامل وهي :القدرة العقلية العامة ،القدرة الخاصرررة ،العوامل غير المرتبطة بال كاء ،والعوامل البيئية

وفوامل الحظ
وتعرفها البااثة ب نها الاماه التي لقياها مقياس تقدلر الاماه م إفداد البااثة
-

تقمدير المعلممات  :هي مدرة معلماه مرالة رلا

االمراة في المدارس الحكومية فلى تمييل سررررررماه الطلبة الموهوبي م

خالة مقياس تقدلر الاماه
-

رياض االطفال :ولعرفها الحرلرذ ( )1331ب نها مؤساة تربولة واجتمافية تقوا بت هيل الطرل ت هيال سليما لدخوة المرالة
االبترداديرة ،وهي مرالرة تمهيردلرة لالنتقراة م البيرت إلى المردرسررررررة تراركرة للطررل الحرلرة التامة الكت رررررراا مدراته وميوله
وإمكاناته ،فتاافده فلى أ لكتاب خبراه جدلدة وتتراوح أفمار األمراة الملتحقي بها ما بي الثالثة إلى الاادسة
وتعرا البااثة مرالة رلا

األمراة ب نها مرالة تربولة ومميلة بحد ذاتها ،تاررربق مرالة التعليم األسررراسررري ،لها فلاررررتها

التربولة وأهدافها الاررررلوكية ،وللتحق بها األمراة فيها فمر ( )1-4سرررررنواه ،ولتميلو بالعدلد م الخصررررراد

الجارررررمية

والعقلية المعرفية واالجتمافية واالنرعالية
ومال مرالة رلا

األمراة هم األمراة الموجودل فلى مقافد الدراسررررررة في الروضرررررراه داخل المدارس الحكومية م

مواليد  1314/1/1اتى  1314/ 11 /01للعاا الحالي 1313/1311
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األدب التربوي:
تولي دوة العالم التي تعي أهمية االهتماا بالموهوبي وأصررحا القدراه الخاصررة فنالة نوفية لوامع ومارررتقبل ه ه الرئة،
بل وتاعى ب كل متواصل إلى متابعة أدب التراصيل المتعلقة بالبحوث والدراساه المتخصصة التي تتعلق به ا ال

 ،ولؤكد العلماء

فلى أهمية اكت راا الطلبة الموهوبي في سر مبكرة اتى تتم رفالتهم فلى النحو المطلو  ،ولتم تقدلم البرامر الخاصة بهم لتنمية
مدراتهم مبل بدء الم كاله ال خصية لدلهم ،ولخلق جيل م العلماء ال ل تتطلع إليهم مجتمعاتهم بعي الوفاء
مدا رلنلولي ( ،(Renzulli1331تعرلره الم رررهور للموهبة مارررتندا إلى مراجعه لنتادر البحوث والدراسررراه فلى النحو
التالي :تتكو الموهبة م ترافل ثالثة مجموفاه م الاررررماه اإلناررررانية ،هي مدراه فامة فوب المتوسررررت ،ماررررتولاه مرترعة م
االلتلاا بالمهماه (الدافعية) ،وماررررررتولاه مرترعة م القدراه اإلبدافية ،والمترومو والموهوبو هم أولئ ال ل لمتلكو أو لدلهم
القدرة فلى تطولر ه ه التركيبة م الاماه واستخدامها في أذ مجاة لاداء اإلنااني
ووفقا لرلنلولي تلعب كل خاصرية دورا هاما في نمو سلول الموهو  ،ولعرا رلنلولي القدرة العقلية فوب المتوست فلى
انها إما القدرة العامة التي لمك تطبيقها فلى كل المجااله ،أو القدرة المحددة التي تتكو م القدرة فلى اإلنجاز أو األداء بماررتوا
فرراة خالة مجرراة معي  ،ولرا أنهررا القرردرة التي لمتلكهررا األفراد ال ر ل لتمكنو م أداء المتروب في أفلى ( )%13-%11م أذ
مجاة ،وت ير الدراساه أ التعرا فلى األمراة الموهوبي لمك أ لتم خالة فترة مبكرة للغالة م فمر الطرل
إ األمراة ال ل لبدو ترافال أو ال ل بمقدورهم تطولر ترافل بي المجموفاه الثالثة ،لتطلبو خدماه وفرصررا تربولة
واسعة التنوع ال توفرها فادة البرامر التعليمية الدارجة
افتمد بعك البااثي نارررربة ال كاء فلى اختبار ذكاء فردذ ك سرررراس لتصررررنين الموهوبي  ،فقاررررموهم إلى فدة فئاه هي:
األذكياء المترومو ونارررربة ذكادهم بي ( )101-113ول رررركلو ما نارررربته  ،%13-1والموهوبو والتي تتراوح نارررربة ذكادهم بي
(143-101إلى  )173ول رررركلو ما نارررربته  ،%0-1والعبامرة (الموهوبو جدا) وتتراوح نارررربة ذكادهم  173ف كثر ول رررركلو ما
نابته  %303331أذ ما نابته وااد م كل مئة ألن ،أذ نابة مليلة جدا (القمش)1311،
وتقارريم آخر فلى اختبار ذكاء فردذ ك سرراس لتصررنين الموهوبي إلى :موهو بدرجة فالية إذا كانت نارربة ال كاء 141
ف كثر ،موهو بدرجة متوسررطة :إذا كانت نارربة ال كاء بي  ،144-103وموهو بدرجة مقبولة :إذا كانت نارربة ال كاء بي -111
 ،IQ 111وال كاء كالموهبة والتروب مرهوا مجرد ال لمك إخضرررافه للقياس المادذ ولك لمك االسرررتدالة فليه م خالة الارررلول
المالاظ للررد في موامن متنوفة (جروا )1311،
وم أبرز النترلراه التي اراولرت أ ت رررررررح العالمرة بي الموهبرة والر كراء نترلة أسررررررتاذ فلم النر

األمرلكي روبره

سررتيرنبر  )1121( Sternbergوفرفت باسررم النترلة ذاه األبعاد الثالث في ال كاء ،ونترلة جاردنر  )1120( Gardnerالتي
فرفت بنترلة ال كاءاه المتعددة والتي ركله بالنابة لل كاء اوة ثالثة اتجاهاه:
-

نموذج ال كاء بافتباره مدرة فقلية فامة او فامال فاما لرمل له بالرمل( ،)gولارريطر فلى جميع سررلوكياه اإلناررا ال كية،
وتتررع منه فوامل خاصرررررة منرصرررررلة لرمل لكل منها باة رمل) ،)Sلرتبت كل منها بنوع محدد م المهماه التي تحتاج إلى
ذكاء

-

نموذج ال كاء المكو م مدراه فقلية فدة مختلرة أو العوامل المختلرة

-

نموذج ال كاء المتعدد ال ذ لنري نترلة العامل العاا بوجه خاع ،ولقترح أنوافا متبالنة م ال كاء ،مد تصرررل إلى ف ررررة أو
تللد (جروا )1310 ،
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دوافع االهتمام برعاية الموهوبين:
أولى المحاواله العلمية لرهم ظاهرة الموهبة والتروب العقلي هو ما ماا به جالتو فاا  1281م خالة التعرا فلى دور
الوراثة في تكول الموهبة والتروب ،ايث اسرتخدا مصطلح العبقرلة والتي فرفها ب نها "القدرة التي لتروب بها الررد والتي تمكنه م
الوصرروة إلى مركل ميادذ سررواء في مجاة الاررياسررة أو الر أو القضرراء أو القيادة" ،إال أ ه ا المصررطلح اخترى سرررلعا وال محله
مصرررطلح التروب العقلي ،وأصررربح ه ا المصرررطلح هو األكثر اسرررتخداما وتداوال في البحوث والدراسررراه والبرامر التعليمية (القمش
والجوالدة)1311 ،
ومن بدالة القر الع رل تلالد االهتماا بالك ن ف الموهوبي ورفالتهم أل ه ه الرئة م ش نها أ ترفع وتدفم تطور
كثير م القطافاه :االمتصررادلة ،واالجتمافية ،والعلمية ،والتكنولوجية ،والخدماه الصرررحية ،وغيرها م القطافاه ،ولعل م أهم
األسبا والدوافع التي ساهمت في االهتماا بتربية الموهوبي واكت افهم ورفالتهم ما للي:
-

أوال :اركرة القيراس العقلي :إ فمليرة الك ررررررن ف الموهوبي تتطلرب وجود مرلق لقيرراس مردراتهم ،لر لر م المنطقي أ
لارررراهم تطور اكة القياس العقلي والنرارررري في زلادة االهتماا به ه الرئة ،وفتح البا أا تحارررري األدواه المارررراندة لالهتماا
بالموهوبي والمترومي ورفالتهم (مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية)1312 ،
فقد كا للحر العالمية األولى ال ررررررارة األولى التي جعلت القادة والارررررياسررررريي لهتموا بحركة القياس ،مما شرررررجع العلماء
والبرااثي في مجراة التربيرة وفلم النر

فلى تطولر أدواه القياس المختلرة الختيار المرشررررررحي لرروع القواه الماررررررلحة

المختلرة ،وه ا أدا إلى زلادة االهتماا بتربية وتعليم الموهوبي (المعمرذ)1332 ،
-

ثانيا :الحر الباردة وسررباب التاررلح :بارربب الحر الباردة التي سرراده بي الواللاه المتحدة األمرلكية واالتحاد الارروفييتي
وما افقبها م االة التوتر الدادم ،أفرزه ه ه الحر سرررررباما في تطولر األسرررررلحة بما فيها أسرررررلحة الدمار ال رررررامل ،وكانت
الدولتا ترصرررررردا الموازناه وب رماا فالية لابحاث المتعلقة باألسررررررلحة الدفافية وتصررررررنيعها ،ل ل م الطبيعي أ لكو
للموهوبي والمترومي أكررادلميررا وتقنيررا دورا فررافال في هر ه القطررافرراه والميررادل  ،ولعررل م أبرز األمثلررة فلى ذلر  ،إمالب
االتحاد الاروفييت في فاا  1117القمر الصرنافي (سربوتني ) ،ال ذ دفع بال عب األمرلكي إلى ال عور بالهللمة والضعن،
بل وصل األمر بالقادة والاياسيي أ املوا ماؤولية ه ا التخلن للمؤسااه التربولة والقادمي فليها (جروا )1311 ،

-

ثالثا :االنرجار الارركاني والثورة التقنية والمعرفية :في فاا  1133واتى نهالة القر التاسررع ف ررر لم لك فدد سرركا العالم
لتجاوز 17،مليار نامة ،وبعد نحو مئة فاا تجاوز فدد سكا العالم سبعة ملياراه نامة ،ليصبح العالم أماا ظاهرة االنرجار
الاركاني ال ذ أسرهم في تلالد الضرغت فلى موارد الغ اء والتعليم والصرحة واإلسكا  ،مما وضع صناع القرار في العالم أما
تحرد كبير في الحلوة المؤمترة لم تعرد تجردذ نرعرا  ،الر ذ أوجرب فليهم البحرث ف األفكار المبتكرة والحلوة الدادمة لمواجهة
التحرردلرراه ،وه ر ا مررا لرررت االنتبرراه إلى فئررة الموهوبي والمبتكرل والمبرردفي واالهتمرراا بهم بتخصرررررري
والتربولة التي تناسرررب ااتياجاتهم ليتمكنوا م فك

البرامر التعليميررة

نتادر موهبتهم وابتكاراتهم وإبدافاتهم لحل تل األزمة والوصررروة إلى

الوة ذاه ميمة تعود فلى المجتمعاه جمعاء (مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية)1312 ،
-

رابعما :الجمعيراه المهنيرة والمؤتمراه العلميرة :في فراا  1111تم إن رررررراء الجمعيرة الومنيرة لرفالة الموهوبي في الواللاه
المتحردة االمرلكيرة ،وتوالرت الجهود بعردهرا لالهتمراا ب رررررركل أكبر برئة الموهوبي  ،فقد فقد أوة مؤتمر فالمي اوة االمراة
الموهوبي والمترومي في لند فاا  ،1171شرررررراركت فيه خماررررررو دولة م بينها ثالث دوة فربية هي :الكولت والعراب
وسررورلا ،واشررتملت أفماة المؤتمر فلى بحوث ومنام رراه لموضرروفاه متعددة ،وفربيا تم إن رراء المجل

العربي للطرولة

والتنمية ومقره القاهرة ،والجمعية الكولتية لتقد الطرولة ومقره الكولت (المعمرذ)1332 ،
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خامسممما :الجهود البحثية واألكادلمية الرردلة :تعتبر الدراسررراه التي ماا بها أسرررتاذ فلم النر

-

األمرلكي لول

تيرما م أهم

الدراساه التبعية في القر الع رل اوة األمراة الموهوبي والمترومي وكا أوة إصدار منها فاا  ،1111واهتم فدد م
البااثي بالموهوبي أمثاة الدكتور جيم
للمجل

جيلجار أسرتاذ التربية وفلم النر

في جامعة كارولينا ال رمالية ،وال ذ كا ردياررا

العرالمي لامرراة الموهوبي اتى فاا  ،1121وله مؤلراه كثيرة أشررررررهرها (تعليم الطرل الموهو ) ،وم البااثي

كر ل ا لدكتور جوزلن رلنلولي أسررررررتاذ فلم النر

التربوذ ومدلر برنامر تعليم الموهوبي في جامعة كونيكتكت (جروا ،

( ،)1311مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية)1312 ،
خصائص الموهوبين والسلوكيات الدالة عليها:
تحتى مرالة اكت رراا وت ررخي

الموهوبي ب همية خاصررة م النااية النترلة ،خصرروصررا أ ه ه المرالة تمثل العتبة

األولى في التعرا فلى موهبة الطرل وم ثم الصعود فلى سلم الموهبة
تُتهر الدراسرراه أ الموهبة تتهر فند الطرل ب رركل أوضررح إذا تم ت ررجيعه في بدالاه مارريرته التعليمية ف مرلق مرح
األسرئلة وتلقي االسرتجاباه ،ليُصرار فيما بعد إلى توجيه الطرل إلى األن طة التي تتناسب مع مدراته ،وترا كالرل )1337( Clark
أ ت ررخي

الموهبة باررهولة أكثر وتطورها ب رركل أكثر سررالسررة سرريكو م نصرريب المؤسررارراه التعليمية التي تتبنى الممارسرراه

ا تية:
-

فرع تعلم متررد مع إمكانية االلتحاب بماتولاه متعددة

-

أنمام م التعلم ب كل متلام

-

إمكانية االختيار م بي أن طة التعلم ،والمالاتة ،والتقييم كجلء م خبرة التعلم ()1992،Clark
أشار البااثا تتل وبيكر ( ) 1983،Tuttle & Beckerأنه ثمة مجموفة م الخصاد

-

الالوكية التي تميل الموهوبي

ف أمرانهم وهي:
-

محب للبحث ولتابع اهتماماته

-

كثير التااؤاله

-

وافي ولاتوفب ما لدور اوله

-

منتقد لنراه ولآلخرل
الدفابة ،اااس جدا

-

لدله ا

-

ميادذ ولميل إلى فدا مبوة اإلجاباه أو األاكاا أو التعبيراه الاطحية

-

سرلع الرهم للمبادئ ولدله القدرة فلى ربت األفكار المتنوفة ،ولولد أفكارا متعددة
وأدرجت كالرل ( )1992،Clarkفي نموذجها المكو م أربعة محدداه خصرراد

مرصررلة للموهوبي معتمدة في ذل

تعرلرهرا للر كراء وفالمة وظادن الدما بالموهبة واإلبداع ،فعرفت الموهبة فلى أنها "مرهوا بيولوجي مت صررررررل لعني ذكاء مرترعا،
ول رررررير إلى تطور متقدا ومتارررررارع لوظادن الدما وأن رررررطته بما في ذل الح

البدني والعوامن والمعرفة والحدس" ،وفرفت

ال كاء فلى انه "محصلة األن طة الدماغية للررد في المجااله المعرفية واالنرعالية والحدسية والبدنية الناجمة ف الترافل بي النمت
الوراثي (الجيني) الررلد وبي المحيت (البيئة) ،وهو ب ل اصررريلة الترافل بي الارررماه الموروثة والمكتاررربة وال ذ لمك تقولته أو
إفامته افتمادا فلى مبيعة ه ا الترافل" ،أما نموذجها المكو م أربعة محدداه لخصاد

الموهوبي فيتكو م :

أوال :الخصائص في المجال المعرفي:
-

القدرة فلى ارظ كمية كبيرة م المعلوماه مع سرفة فالية في االستيعا
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-

لمتل ر الرضرررررروة العررالي ،واهتمررامرراه متنوفررة في فرردة مجررااله ،ومرردرة تحليليررة ،وإمكررانيررة رؤلررة العالمرراه بي األفكررار
والموضوفاه

-

مدرة مبكرة فلى استخداا وتكول المراهيم ،مع تجنب إصدار األاكاا المتارفة وتبني األفكار غير الناضجة

-

القدرة فلى توليد أفكار أصيلة والتركير المت عب ،مع تطولر مبكر لالتجاه التقولمي نحو ال اه وا خرل  ،وموة تركيل فالية
غير فادلة ،ومثابرة في الالول أو الن ام

ثانيا :الخصائص في المجال االنفعالي:
-

اااسية لم افر ا خرل  ،مع تطور مبكر باإلاااس بالعدالة

-

القدرة المبكرة فلى الضبت ال اتي ،وماتولاه فالية م الحكم األخالمي ،مع فمق العوامن واالنرعااله وموتها
والدفابة ،والنلوع إلى الكماة ،والقيادلة والدافعية

-

سرفة الح

-

ثالثا :الخصاد

-

وجود فجوة غير فادلة بي التطور العقلي والبدني ،مع مدخاله غير فادلة م البيئة ف مرلق نتاا ااي مرهن

-

تقبل متد للرجوة بي معاليرهم المرترعة ومهاراتهم الرلاضية المتواضعة

-

النلفة إلى الدلكتاتورلة مع إهماة الصحة الجامية

في المجاة الحاي والبدني:

في المجاة الحدسي أو البدلهي:

-

رابعا :الخصاد

-

االهتماا المبكر باألفكار والتواهر الغرلبة

-

االستعداد الختبار التواهر النراية واالنرتاح فليها ،واالهتماا بالماتقبل

-

اللمااه اإلبدافية في كل مجااله العمل ()1992،Clark
ولتارم األمراة الموهوبي في مرالة ما مبل المدرسرة بالعدلد م الاماه والخصاد

التي تميلهم ف األمراة العادلي ،

وللخصها جروا ( )1311بما للي:
-

االكتاررررا المبكر للغة :وم الاررررلوكياه الدالة فليها :لاررررتخدا كلماه كثيرة ومركبة ،لتكلم مبكرا وكثيرا ،مع مالاتة أ
بعك األمررراة الموهوبي والمترومي لبرردؤو الكالا في سرررررر مت ر خرة ،ولك مررا أ لتكلموا اتى لتهروا مرردرة متميلة في
اللغة

-

المهاراه الحركية :وم الارلوكياه الدالة فليها :لم ري ولتارلق ولركك بصرورة متوازنة في س مبكرة ،ولاتطيع التحكم
باهولة ب دواه صغيرة كالمقصاه واألمالا

-

القدراه العقلية :ولاررتدة فليها م الاررلوكياه التالية :لقرأ اإلشرراراه ،ولاررتخل

فالماه بي أفكار متبافدة ،ولدله القدرة

فلى ت كر األاداث والحقادق ،ولهتم بالقضالا واألخالمية ،ولدله مدرة فلى االنتباه لرتراه موللة
-

الجوانب االجتمافية واالنرعالية :ولارررررتدة فليها م الارررررلوكياه التالية :ل ررررررق فلى ا خرل ولتعامن معهم لثق بنراررررره
وبماتقبله ،ولقود ن اماه جمافية ،لبني فالماه جيدة مع األمراة األكبر سنا ،لحترا ولقدر أفكار ا خرل وآرادهم

-

الجوانب اإلبدافية :ولاتد فليها م الالوكياه ا تية :لتمتع بخياة موذ ،لاتمتع باللعب بالكلماه واألفكار ،لاتخدا األدواه
واأللعا واأللوا بطرب تخيلية ،ولعلا فلى آلة موسيقية

-

جوانب خاصررة :ولاررتدة فليها م الاررلوكياه ا تية :لمارس ألعابا رلاضررية ،لغني ،لجمع الطوابع أو العماله أو البطاماه،
لدله مدراه متميلة
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مراحل الكشف عن الطلبة الموهوبين:
ال شررر أ فملية الك رررن ف الطلبة الموهوبي والتعرا فليهم تمثل المدخل الطبيعي ألذ م رررروع ،إذ لتومن نجاح أذ
برنامر بدرجة كبيرة فلى دمة فملية الك رررن فنهم ،وسرررالمة اإلجراءاه التي اتبعت في اختيارهم ،وتمر فملية الك رررن ف الطلبة
الموهوبي بمراال أربعة ،لوجلها جروا ( )1311بما للي:
أوال :مرحلة االستقصاء (الترشيح والتصفية):
ولتم في ه ه المرالة ترشررريح الطلبة ال ل لمتازو بخصررراد

معينة م مبل المختصررري وأولياء االمور ،ضرررم معالير

خاصة ،وأهداا محددة ،وم األساليب التي تاافد فلى فملية الترشيح استخداا نموذج واضح لتضم بنودا موضوفية
وتهدا ه ه المرالة إلى استيعا أكبر فدد ممك م الطلبة للدخوة في إجراءاه الك ن تجنب للوموع في معضلة فقدا
ملبة مارررررتحقي للرفالة وت رررررمل وسرررررادل الترشررررريح القوادم ،ونتادر االختباراه ،وملراه اإلنجاز ،وتقارلر المعلمي  ،والمعلوماه
األساسية (مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية)1312 ،
ثانيا :مرحلة االختبارات والمقاييس:
وتهدا إلى جمع المللد م البياناه الموضرررروفية التي تقدمها البياناه الموضرررروفية م أجل اتخاذ مراراه سررررليمة لمك
تبرلرها ،وتنطبق فلى المرشرررررحي في ه ه المرالة المللد م االختباراه والمقالي  ،كاختباراه ال كاء الرردلة كمقياس وكارررررلر،
وومقياس ستانرورد بينيه ،ومقياس مكارثي لقياس القدراه العقلية
ثالثا :مرحلة االختيار:
بعد االنتهاء م المرالتي الاررابقتي تتجمع البياناه ،وتاررتخرج لكل مالب فالمة مجمعة ،وبناء فليها تتدرج األسررماء في
القادمة ،وتت ركل لجنة خاصرة الختيارهم بعد إجراء المقاباله ال خصية واستخداا موادم الميوة واالتجاهاه للطلبة واتخاذ القراراه
النهادية
ولتم اتخاذ مراراه ب رررر

تارررركي الطلبة ال ل تم فرزهم في البرامر التربولة بما لتناسررررب ومدراتهم وميولهم واهتماماتهم

(مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية)1312 ،
أساليب وأدوات الكشف عن الموهوبين:
اراولرت التعرلررا ه المتعلقرة بالموهبة أ تضررررررع إمارا فاما أو مجموفة م الصررررررراه التي م خاللها لمك ت ررررررخي
الموهوبي والتعرا فليهم ،واترق الخبراء واألكرادلميو العراملو في مجراة رفرالرة الموهوبي فلى ضرررررررورة فدا االفتماد فلى
أسلو وااد للك ن ف الموهوبي  ،وم ه ه األساليب المتعارا فليها التي لتم استخدامها:
-

االختباراه الموضرررررروفية المتخصررررررصررررررة ،وت ررررررمل اختبار القدراه العقلية واختباراه ال كاء ،واختبار التركير اإلبدافي،
واختباراه التحصيل األكادلمي
الدافع لإلنجاز

-

اختباراه االستعداد والدوافع كمقالي

-

محدداه الاماه والدوافع ال خصية واالتجاهاه والالول االبتكارذ ،والمقالي

-

ترشيحاه المعلمي  ،وتلكية أولياء االمور ،واألمرا أو الترشيح ال اتي

-

الم اهداه والمالاتاه م خالة المقابلة

-

االمالع فلى الارجاله األكادلمية للموهو  ،مع ضررورة توافر المعلوماه األسراسرية مثل الوضرع االجتمافي واالمتصادذ

التي تحدد درجة اإلبداع

واألسرذ بهدا تحليل النمو والتطور الجامي واالنرعالي لدا الموهو (جروا )1310 ،
وفيما للي أكثر أساليب الك ن والتعرا فلى الطلبة الموهوبي ل كرها القمش والجوالدة ( )1311كما للي:
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أوال :اختبارات الذكاء:
تتميل االختبراراه الر كراء بخصرررررراع سرررررريكومترلرة جيردة ومردرة تنبؤلره جيردة بالنجاح األكادلمي ،كما انها تلود الراا
بمعلوماه فلى درجة كبيرة م األهمية لمك أ لحصرررل فليها ف مرلق المالاتة أثناء تطبيق االختبار ،كما أنها تقدا المارررافدة
الطلبة التي ال تعك

القيمة للمعلمي وأولياء األمور والمرشدل في ت خي

فالماتهم المدرسية مدراتهم الحقيقية

اختبارات الذكاء الفردية:
-

مقياس ستانرورد بينيه

-

مقياس وكالر ل كاء األمراة

-

بطارلة تقييم كوفما لامراة

-

مقياس مكارثي لتقييم مدراه األمراة
القدراه العقلية (ال كاء)

وم مقالي
مقاييس وكسلر للذكاء

وهي إاردا مقالي
لل كاء ،وم مقالي

القدرة العقلية المعروفة ،وظهره نتيجة لالنتقاداه المتعددة التي وجهت إلى مقالي

سررررررتانرورد بينيه

وكالر المعروفة لل كاء:

-

مقياس وكالر ل كاء الراشدل ( )WAISم س  18فما فوب

-

مقياس وكالر ل كاء األمراة ( )WISCم س  18-8سنة

-

مقياس وكالر ل كاء االمراة في مرالة ما مبل المدرسة ( )WPPSIم  801-4سنة

-

الختبار وكارررلر ثالث نارررب ذكاء (لرتي ،أدادي ،كلي) ،ومتوسرررت ناررربة ال كاء في كل فئة فمرلة  133وانحراا معيارذ
11

اختبارات الذكاء الجمعية:
وم أهم اختباراه ال كاء الجمعية التي تارررتخدا للتعرا فلى الطلبة الموهوبي مصرررروفاه رلري التتابعية المتقدمة ،التي
تت لن م تصراميم هندسرية ُا ا جلء منها ،وفلى المرحوع أ لختار م بي البداة ال ذ لكمل التصرميم ،وتتميل بارهولة تطبيقها
وتحولل الدرجاه الخاا إلى ناب ذكاء انحرافيه (القرلوتي وآخرو )1111 ،
ثانيا :مقاييس التقدير والسلوكية:
تركل ه ه المقالي

فلى فح

الخصاد

الالوكية التي أكده الدراساه فلى انها تمثل األشخاع الموهوبي والمترومي

وذل م خالة فباراه تُصررا بطرلق إجرادية تعك
إلى مقالي

ه ه الخصرراد

 ،وم امثلتها مقياس رلنلولي هارتما وكالها  ،وال لنتر

التقدلر الارررلوكية فلى انها أداة للك رررن ف الموهوبي ك داة أسررراسرررية ،وإنما ك داة مارررافدة جنبا إلى جنب مع األدواه

والوسادل األخرا األكثر دمة
ثالثا :ترشيح المعلمين:
تم اسررتخداا ترشرريحاه المعلمي ك داة للماررافدة فلى فملية اكت راا الموهوبي إلى جانب األسرراليب األخرا األسرراسررية،
ولجب ا لتوافر لدا المعلمي القادمي فلى تطبيق استباناه الترشيح مجوفة م الصراه أهمها:
-

أ لكو المعلم متروما في مهنته ،ولتمتع بقدر كافي م النضر االنرعالي

-

مادر فلى ترهم ااجاه الطلبة ،وتلبية ااجاتهم

-

جعل مناخ التعليم أكثر ابتكارلة ،وتعللل روح المبادرة ،والتميل بالصبر
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رابعا :ترشيح الوالدين:
إ دور األسرررررررة مكمل لدور المدرسررررررة ومارررررراند له ،ولارررررراهم في التكامل مع رفالة الموهوبي  ،وفليه لمك أ تكو
ترشررريحاه الوالدل أكثر دمة م ترشررريحاه المعلمي إذا ما ملب إليهم إبداء آرادهم ف سرررلوكياه أبنادهم بطرلقة دميقة ،وتلداد دمة
ترشررريح الوالدل إذا كانوا متعلمي أو مثقري وفلى وفيهم لمرهوا الموهبة ،ولجب فدا االفتماد فلى ترشررريحاه الوالدل وادهم بل
لجب اللجوء إلى وسادل وإجراءاه أخرا (خير هللا)1112 ،
خامسا :ترشيح الزمالء (األقران):
ولتضررررررم الطلرب م األمرا أو اللمالء في الصررررررن أ لر كروا زميلهم الر ذ لمك أ لاررررررافردهم في بعك المهمراه
والم ررارلع أو م هو المتميل في موضرروع أكادلمي محدد أو م ال ذ لدله أفكار أصرريلة ل هب إليه اللمالء للماررافدة في مومن ما
(القرلوتي وآخرو )1111 ،
سادسا :الحوار مع الطفل الموهوب:
إ الحوار مع الموهو لارررررراهم في فملياه الت ررررررخي

في مراال فمرلة متقدمة ،ولمك ا لتم توجيه فدة أسررررررئلة له

كالابب ال ذ جعله لعتقد بانه موهو  ،وما هي الاماه والمميلاه التي لمتلكها (صبحي)1114 ،
سابعا :التشخيص من خالل اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي:
ظهره اختباراه تورن

للتركير اإلبدافي في الواللاه المتحدة األمرلكية في أواخر الاررررررتيناه م ه ا القر  ،تتكو م

صورتي  :الصورة اللرتية ،والصورة ال كلية ،وتقي

مهاراه فرفية هي :الطالمة واألصالة والمرونة واإلفاضة باإلضافة للدرجة

الكلية لالختبار وهنال صررورة معربة تتميل بداله صرردب وثباه مقبولة لمك اسررتخدامها للتعرا فلى القدراه العالية فلى التركير
اإلبدافي
ثامنا :مقاييس المهارات االكاديمية (التحصيل األكاديمي):
تعتبر اختباراه التحصرررريل م أكثر االختباراه شرررريوفا ،وهي ثالثة انواع ردياررررة :اختباراه التحصرررريل الت ررررخيصررررية،
واختباراه التحصرريل الماررحية ،واختباراه مياس ماررتوا التهيئة في مجاة ما ،باإلضررافة إلى بطارلاه اختباراه التحصرريل العامة
وبطارلاه اختباراه التحصيل الخاصة ،وم أمثلتها اختباراه جيت

للتهيئة في القراءة (صبحي)1112 ،

تاسعا :حكم الخبراء:
إ المطلو م الخبراء والمخ تصرررررري هو معرفة مدراه الطلبة الحقيقية واألصررررررلية وتمييلها ف األداء المؤمت لبعك
نماذج سرررررلوكية ومت رررررابهة مع ما لقوا به الطلبة الموهوبي  ،وفليهم معرفة الخصررررراد

النمادية للمرالة التي لمر بها الطرل والتي

تاررررررافردهم في الموازنرة بي الاررررررلول الر ذ لعبر ف مردرة متميلة تروب مرا هو متومع م تل المرالة النمادية (القمش والجوالدة،
)1311
البرامج التربوية الخاصة بالموهوبين:
هنال برامر تربولة خاصرررة لحتاج إليها الطلبة الموهوبي للوصررروة إلى أمصرررى درجة ممكنة م نمو مدراتهم ،بحيث تقدا
لهم الخدماه فلى شركل بدادل تربولة متنوفة تناسرب الطرل الموهو  ،وذل ضرم النتاا المدرسي العادذ ،وتام البرامر التربولة
للطلبة الموهوبي ضم نوفي رديايي هما:
-

اإلثراء

-

التارلع
وفيما للي فر
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أوال :اإلثراء:
اإلثراء هو تلولرد الطلبة الموهوبي بخبراه متنوفة ومتعمقة في موضرررررروفاه أو ن رررررراماه تروب ما لعطى في المناهر
المدرسررررررية العادلة ،ولتضررررررم إدخاة تعدلاله وإضررررررافاه فلى المناهر المقررة للطلبة العادلي  ،ولمك أ تكو التعدلاله موادا
دراسرية ال تعطى للطلبة العادلي أو بللادة صرعوبة المواد الدراسية التقليدلة دو أ لترتب فلى ذل اختصار للمدة اللمنية الالزمة
فادة لالنتهاء م مرالة دراسررية ،ولجب أ لتوافق اإلثراء مع ميوة الطلبة واهتماماتهم وأسرراليب التعلم المرضررلة لدلهم ،باإلضررافة
إلى توافر اإلمكاناه المادلة للمدرسة ومصادر المجتمع المتااة (زالوب)1333 ،
وهنال نوفي رديايي لإلثراء هما:
-

اإلثراء العمودذ :ولامى فمودلا إذا كانت الخبراه التي تعطى ضم مجاة وااد م الموضوفاه المدرسية

-

اإلثراء األفقي :ولامى أفقيا إذا كانت الخبراه في فدد م الموضوفاه المدرسية (القمش والجوالدة)1311 ،
وهنال اتجاها لإلثراء هما:

-

أ لكو المنهر اإلضافي امتدادا وتعميقا في المنهر األصلي للعادلي

-

أ لكو المنهر اإلضافي ليات له فالمة بالمنهر األصلي (فبد الغرار)1330 ،
وتتميل اسرررررتراتيجية اإلثراء بالارررررماح للطالب الموهو بالبقاء وسرررررت أمرانه م العادلي في العمر اللمني نراررررره ،وبا

لمارس اياته الطبيعية في الرصرررررل الدراسررررري العادذ مواة اليوا أو معتمه ،مع ضرررررما اصررررروله فلى الخبرة التعليمية الموافقة
الستعداداته وااتياجاته في الومت نراه ،وه ا ال لتطلب كلرة امتصادلة فالية (القرلطي)1331 ،
ولإلثراء العدلد م المميلاه أهمها:
-

لركل المنهر ال ذ تمت له فملية اإلثراء فلى العملياه االبتكارلة التي تعد م العملياه األسراسية المصاابة للمنهاج العادذ
(وهبة)1337 ،

-

التكين النراي واالجتمافي للطالب ،وال ذ لامح له بممارسة أدوارا ميادلة مع زمالده

-

اإلمالة م النرقرراه المرراليررة ،فر سررررررلو اإلثراء ال لحترراج إلى زلررادة كبيرة في النرقرراه المرردرسرررررريررة لرردفم الطلبررة الموهوبي
(منطاوذ)1332 ،

-

لارافد المعلمي فلى رفع ماررتوا أدادهم وتنمية أنرارهم مهنيا لتتناسررب أسراليب تدرلاررهم مع الطلبة الموهوبي داخل الرصررل
الدراسي (فبد الغرار)1330 ،

-

لااهم في تناف

المعلمي أنراهم بحيث لطوروا أساليبهم التعليمية مما لؤدذ إلى تجولد العملية التعليمية (فبيد)1333 ،

ثانيا :التسريع:
ولعني إتااة الررصررررة للطال فلى إتماا المناهر المدرسررررية المقررة في مدة أمصررررر أو فُمر أصررررغر م المعتاد ،بحيث
لتضم تلولد الطالب الموهو بخبراه تعليمية تعطى فادة لامراة األكبر منه سنا
ولتطلب ه ا األسررلو تهيئة البرامر واإلمكاناه للطلبة الموهوبي مع وجود الحرلة والمرونة التي تاررمح باالنتقاة الاررل
بهؤالء الموهوبي إلى برامر ومهاراه أفلى كلما أنهوا واجتازوا أهداا تل المرالة (صالح)1338 ،
وهنال العدلد م أشرررركاة وبدادل تنري برامر التارررررلع منها :القبوة المبكر للمدرسررررة ،تكثين المنهاج ،تخطي الصررررروا،
القبوة المبكر في الجامعة ،تارلع القبوة الملدوج ،تارلع المحتوا (جروا )1311 ،
ومد اتبع ه ا األسلو في الواللاه المتحدة األمرلكية فلى ثالثة أشكاة وهي:
-

القبوة المبكر
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-

تخطي الصروا

-

ضغت الصروا في المرالة الواادة (منطاوذ)1332 ،

-

أوال :القبوة المبكر :مبوة األمررراة في مرالررة رلررا

االمررراة والمرااررل المبكرة مبررل العمر اللمني المعترراد فنرردمررا لُتهر

الطرل اسرتعداداه فقلية مرترعة (معامل ذكاء  103ف كثر) ،وكا لدله خصاد

مميلة مما لؤهله إلى ذل بغك النتر ف

فمره اللمني (الداهرذ)1331 ،
-

ثانيا :تخطي الصرررروا :وهو الارررماح للطرل الموهو بتخطي صرررن دراسررري وااد خالة المرالة الدراسرررية الواادة ،وم
ملالا ه ا األسلو أنه لامح بتحرذ مدراه الطرل ب كل لتناسب مع ترومه العقلي (الابيعي)1331 ،

-

ثالثا :ضرررغت الصرررروا في المرالة الواادة :ولقصرررد ب ل اختصرررار المدة اللمنية التي لقضررريها الطرل الموهو في مرالة
دراسية ما ،مقارنة مع المدة التي لقضيها الطرل العادذ في تل المرالة (فبيد)1333 ،
ومد اتبع ه ا األسرررلو في الواللاه المتحدة األمرلكية ترادلا للصرررعوباه التي مد تنجم ف تخطي الطرل لبعك الصرررروا

وادوث فجوة في خبراته التعليمية إذا مور ب مرانه ال ل لجتازو المرالة الدراسية ب كل مبيعي
وتقوا فكرة ضررغت الصررروا فل إن رراء برامر خاصررة ت رربه البرامر المعدة للعادلي  ،إال أنها تاررمح لهم باالنتهاء في فترة
زمنية أمل ،ومع فدا فقد أذ خبراه تعليمية كما هو الحاة في أسلو تخطي الصروا (منطاوذ)1332 ،
وللتارلع بعك المميلاه أهمها:
-

التاررلع األكادلمي لؤدذ إلى التقليل م م افر الموهوبي بالملل واأللم م جو المدرسة ،وم النلوع إلى الكال والخموة
ال ذ لنجم فادة فند تقييدهم بالبقاء في الصروا والمراال التعليمية المعتادة

-

لوفر الكثير م االمواة فلى ا باء وانه لؤدذ إلى زلادة سررررنواه اإلسررررهاا المهني في المجتمع وزلادة الدخل القومي ألنهم
لتخرجو في زم أمل م المعتاد (صول

)1313 ،

الدراسات السابقة:
وبالرجوع إلى المجاله العلمية الموثقة والمراجع المعتمدة واألد الارررررابق تم التوصرررررل إلى الدراسررررراه التالية المرتبطة
بالدراسة الحالية موضوع البحث:
دراسة الجغيمان وعبد المجيد ( )8002بعنوان إعداد وتقنين قائمة للخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين السعوديين
من سمممن ( )6-3سمممنوات ،والتي تهدا إلى بناء مادمة بالخصررراد

الارررلوكية للتعرا فلى االمراة الموهوبي في مرالة الطرولة،

بحيث تقوا معلماه الروضرررررة بمالاتة سرررررلول األمراة واختيار االسرررررتجابة المناسررررربة وهي( :نادرا ،مليال ،أايانا ،كثيرا ،دادما)،
وتكونت القادمة م ( )40فقرة تم توزلعها فلى خمارررة أبعاد هي :الدافعية ،والخصررراد

اللغولة ،وخصررراد

التعلم ،والخصررراد

ال ررررررخصررررررية ،والتركير المنطقي ،ايث كونت فينة الدراسررررررة م ( )101مرال (110ذكور ،و 128إناث) م أمراة الرلا

في

الارعودلة ،واسرتخدا البااثا للتوصرل إلى صردب القادمة ،صردب المحكمي والتحليل العاملي ،وأظهره نتادر الدراسة نتادر التحليل
العاملي ت رعباه فامليه مرترعة ألبعاد القادمة ،كما ماا االاثا بالتوصرل إلى ثباه فاة ب بعادها الخماة م خالة التجلدة النصرية،
ومعامل كرونباخ ألرا وااررررا االتارررراب الداخلي للقادمة ،وتوصررررل البااثا باسررررتخداا الدرجة المئينية إلى الدرجة التي لمك فرز
األمراة الموهوبي بها وذل بافتبار أ األمراة الموهوبي بها وذل بافتبار أ األمراة الموهوبي لقعو ضرررررم أفلى  %11م
المجتمع األصلي لامراة
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دراسمة البصمال ( )8002بعنوان بعض المؤشمرات ال نمنذر بههور الموهبة بين األطفال في الروضة :دراسة تشخيصية
تنبؤيه ،هدفت الدراسرررة إلى تحدلد أهم المؤشرررراه بتهور الموهبة فند األمراة في مرالة الروضرررة م خالة إفداد مادمة بارررماه
األمراة الموهوبي  ،وإفداد بطامة مالاتة الكت اا األمراة الموهوبي  ،واصر األدوار التي لجب تقوا بها كل م معلمة الروضة
األمراة ،و( )143مرل ومرلة في مرالة

واألسرة الكت اا األمراة الموهوبي  ،وتكونت فينة الدراسة م ( )83معلمة م رلا
رلا االمراة وفينة م أُسرر األمراة في مصرر ،وتكونت أدواه البحث م اختبار ال كاء (جودانن هارس) ،واسرتمارة الماتوا
االمتصررادذ واالجتمافي ،ومادمة ب هم المؤشررراه المن رة بتهور الموهبة في الروضررة ،وبطامة مالاتة الكت رراا الطرل الموهو
داخل الروضررة ،واسررتبانة توضررح األدوار التي لجب أ تقوا بها معلمة الروضررة للتعرا فلى األمراة الموهوبي  ،وبطامة مالاتة
الكت ررراا الطرل الموهو داخل األسررررة ،واسرررتبانة توضرررح األدوار التي لجب أ تقوا بها األسررررة للتعرا فلى الطرل الموهو
واكت رافه ،وتوصرلت نتادر الدراسرة إلى اصرر وتقدلر لادوار التي لجب أ تقوا بها معلمة الروضة الكت اا األمراة الموهوبي ،
ومدرة المقياس فلى التنبؤ بمؤشراه الموهبة فند األمراة
دراسمممممة عطيات والسمممممالمة ( )8002بعنوان تطوير مقياس لتقدير السممممممات السممممملوكية لألطفال الموهوبين في مرحلة
الروضممممة ،ولهدا إلى بناء مقياس لهدا إلى تقدلر الاررررماه الاررررلوكية لامراة في مرالة الروضررررة ،وتكو المقياس م خماررررة
مجااله هي :الارررررماه اإلبدافية ،والمهاراه النر

اركية ،والارررررماه الدافعية ،واالهتماماه الرنية والموسررررريقية ،والقيادة والقبوة

االجتمافي ،وبلغت فدد فقراه المقياس ( )13فقرة موزفة فلى المجااله الخماررررررة ،وتقوا المعلماه بتعبئة المقياس ،ايث لختل
اسررررررتجابة م بي أربعة بدادل هي( :تنطبق بدرجة كبيرة ،تنطبق بدرجة متوسررررررطة ،تنطبق بدرجة مليلة ،بدرجة مليلة جدا) ،وبلغت
فينة الدراسة م ( )833مرل في مرالة رلا

األمراة ،وماا البااثا باستخراج نتادر التحليل العاملي باستخداا مرلقة المكوناه

الرديارررية متبوفة بالتدولر فلى محاور متعامدة بطرلقة  Varimaxإلى وجود خمارررة فوامل رديارررة بناررربة  ،%27وللتوصرررل إلى
صرررردب المقياس اسررررتخدا البااثا الصرررردب المنطقي والتالزمي مع صررررورة أردنية معربة م مقياس برالد  PRIDEللك ررررن ف
األمراة الموهوبي في مرالة ما مبل المدرسررة ،كما توصررال إلى ثباه المقياس باسررتخداا إفادة التطبيق والتجلدة النصرررية للمقياس،
ومعامل كرونباخ ألرا ،وأظهره النتادر صرردب وثباه وفافلية فقراه مقبولة ،كما ماا البااثا بوضررع جدوة لوضررح ماررتوا الطرل
فلى المقياس في كل مجاة م مجاالته الخماة وفلى ماتوا الدرجة الكلية للمقياس
دراسمممممة  ،) 8000( ، al.،Kuo etبعنوان التعرف على األطفال الموهوبين الصمممممغار وتنمية قدرات حل المشمممممكالت
والذكاءات المتعدد  ،هدفت ه ه الدراسررررررة إلى تقدلم نموذج للتعرا فلى االمراة الموهوبي في مرالة ما مبل المدرسررررررة وفر
تحليل أداء التالمي في أن رررطة ال الم ررركاله ،ومد بنيت إجراءاه الدراسرررة فلى نموذج ( )PSMTGPوال ذ ل رررير إلى البرنامر
اإلثرادي لتومي مردراه ارل الم رررررركاله وال كاءاه المتعددة لدا االمراة الموهوبي في مرالة رلا

االمراةEnrichment ،

Program for Cultivating Problem Solving Abilities and Multiple Intelligences for Gifted Preschoolers
) (PSMIGPوه ا النموذج تم بناده في ضروء منهر ( )DISCOVERالمعروا فالميا ،ومد بدأه الدراسة بالتعرا فلى االمراة
الموهوبي مبل تقدلم خدماه اإلثراء ،ومد شملت فملية التعرا ثالث مراال اشتملت فلى تقييماه موضوفية مثل اختباراه ال كاء
الجمافية والرردلة واختباراه التحصرريل والتقييماه ال اتية مثل موادم المالاتة والتقدلر ،والمقاباله ال ررخصررية ،ومد تم تعدلل فددا
م االختبراراه المقننرة لتالدم فرددا م التالمير الر ل لجمعو بي الموهبرة واإلفرامرة في نر

الومت ،وتكونت فينة الدراسررررررة م

( )81م األمراة الموهوبي في مرالة ما مبل المدرسة اشتركوا ببرنامر إثرادي استمر لمدة ثالث سنواه ،وأظهره نتادر الدراسة
أنره برالنارررررربرة لعمليرة التعرا وجرد أ هنرال ارتبرامرا بي درجراه التالمير فلى اختبراراه األداء مثرل اختبراراه ال كاء واختباراه
التحصيل ،وتقدلراه المعلمي لقدراه ال الم كاله لدا التالمي الموهوبي ،
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كما أظهر البرنامر اإلثرادي القدرة فلى اكارررررا االمراة الموهوبي الكراءة في ال الم ررررركاله م خالة تحدذ مدراتهم اإلبدافية
والتخيلية ،كما أظهر البرنامر تحاي وارتراع أداء التالمي ذوذ الموهبة واإلفامة معا خاصة أولئ ال ل لدلهم اضطرا تواد
دراسمممة شمممنيكات ( )8000بناء مقياس للكشمممف عن أطفال الروضمممة الموهوبين والتحقق من فاعليته في عينة أردنية،
هدفت الدراسرة إلى بناء مقياس للك رن ف أمراة الروضة الموهوبي والتحقق م فافليته فلى فينة أردنية بلغت ( )433مرل م
الر كور واإلنرراث ،ومررد تكو المقيرراس م ()101فقرة موزفررة فلى ثمررانيررة أبعرراد وهي :البعررد الجاررررررمي ،والبعررد االنرعررالي ،والبعررد
الحركي ،والبعد ال ررخصرري ،والبعد اللغوذ ،والبعد المعرفي ،والبعد االجتمافي ،وبعد االهتماماه ،ولطبق المقياس م مبل معلماه
الروضة ،ايث تضع إشارة أماا أربعة خياراه هي  :ال لنطبق ،لنطبق نادرا ،لنطبق متوسطا ،لنطبق كثيرا ،لنطبق دادما ،لكل فقرة
م فقراه المقياس ،ومد توصرررلت البااثة إلى أ المقياس لتمتع بدالاله الصررردب التالزمي مع مقياس سرررتانرورد بينيه في مرالة ما
مبل المدرسررررة ،ايث كا معامل االرتبام بي المقياسرررري فلى درجة مقبولة ،كما توصررررلت إلى الصرررردب البنادي وصرررردب المحتوا
للمقياس ،واسررتخدمت البااثة مرلق إفادة التطبيق واالتارراب الداخلي وثباه المصررححي للتوصررل إلى ثباه المقياس ،وكانت النتادر
دالة إاصاديا
دراسممة  )8000( Siuبعنوان صممدو وثبات المقياس الصمميني المتر م لمرحلة ما قبل المدرسممة-مقياس رياض االطفال،
هدفت الدراسرررة إلى تحليل البياناه الخاصرررة بتقني مقياس ( )GRS-Pالصرررورة الخاصرررة بمرالة رلا

األمراة ،واشرررتملت فينة

الدراسررة فلى ( )127مرلة ،و ( )122مرال في مرالة ما مبل المدرسررة ،وأظهره نتادر الدراسررة ثباه وصرردب المقياس ،وسررالمة
البناء الداخلي للمقياس ،ووجود فروب جناررية فلى مقياس النبو الرني فقت ،م المقالي

الررفية الخماررة المكونة للمقياس لصررالح

اإلناث

التعقيب على الدراسات السابقة:
لتضح م فر
-

الدراساه الاابقة ما للي:

اترق البااثي في الدراسرراه فلى فعالية اسررتخداا تقدلراه المعلمي في اكت رراا مؤشررراه الموهبة لامراة ما مبل المدرسررة
كما في دراسرة البصراة ( ،)1332ودراسرة الجغيما وفبد المجيد ( ،)1332ودراسرة فطياه والاالمة ( ،)1331ودراسة
 ،)1313(،al. ،Kuo etودراسة ال نيكاه ( ،)1313ودراسة )1313( Siu

-

اسررتخدا بعك البااثي اختباراه مرافقة للمقياس ال ذ تم بناؤه ،فاسررتخدا فطياه والاررالمة ( )1331الصرردب التالزمي مع
مقياس  PRIDEالصررررورة األردنية المعربة للك ررررن ف األمراة الموهوبي  ،واسررررتخدا  )1313( el،Kuo etاختباراه
ال كاء الجمافية والرردلة واختباراه التحصرريل ،واسررتخدمت شررنيكاه ( )1313الصرردب التالزمي مع مقياس سررتانرورد بينيه
في مرالة ما مبل المدرسة ،وفمل  )1313(Siuفلى تقني مقياس ( )GRS-Pالصورة الخاصة بمرالة رلا

-

اسرتخدا جميع البااثي في جميع الدراسراه في بناء وتكول المقالي

األمراة

األسراليب اإلاصرادية المناسربة الصحيحة للوصوة إلى

مقياس مقن لتمتع بدرجاه صدب وثباه جيدة فلى مجاالته الررفية ودرجته الكلية ،وكانت النتادر دالة إاصاديا
األمراة ليقوموا بتطبيق المقياس فلى األمراة

-

استخدا جميع البااثي فينة م معلماه رلا

-

في دراسررررة شررررنيكاه ( )1313وبعد بناء المقياس والت كد م دالاله صرررردمه وثباته ،تم الت كد م فافلية المقياس فلى فينة
أردنية م األمراة

مجتمع الدراسة:
جميع الطلبة في مرالة رلا
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عينة الدراسة:
تكونت فينة الدراسرررررة م ( )111مرل ومرلة في مرالة رلا
معلماه رلا

األمراة في المدارس الحكومية في مدلنة سرررررحا و()1

أمراة
دول رقم ( :)0دول يوضح أفراد عينة الدراسة
األطفال
اإلناث

الذكور

11

73
185

المعلمات
5

منهج الدراسة:
اتبعت البااثة المنهر الوصرررري التحليلي إللجاد نتادر فينة الدراسرررة ،ايث اسرررتخدمت spssللتوصرررل إلى صررردب وثباه
أدواه الدراسة ،واختبار مصروفاه رلر لقياس ذكاء األمراة

أدوات الدراسة:
لتحقيق أهرداا الردراسررررررة مرامت البااثة ببناء مقياس تقدلر الاررررررماه الاررررررلوكية بالرجوع إلى العدلد منى المراجع وهي:
(جروا  ،)1311 ،و(الرررداهرذ ،)1331 ،و(اللفبي ،)1314 ،و(الارررررربيعي ،)1331 ،و(لحيى ،)1311 ،و( & Hallahan
) 2011،Kafuman
-

مقياس تقدلر الاررماه الاررلوكية م مبل المعلماه للك ررن ف الطلبة الموهوبي في مرالة رلا
 ،تم تطبيقه م مبل معلماه الطلبة في رلا

األمراة م إفداد البااثة

األمراة ،ايث تكو االسررررتبيا م ثالثو فقرة موزفة فلى ثالثة أبعاد ،هي

القرردراه العقليررة وتكونررت م ( )11فقرة ،الجوانررب االجتمررافيررة واالنرعرراليررة وتكونررت م ( )11فقرة ،والجوانررب اإلبرردافيررة
وتكونت م ( )7فقراه ،وتم الت كد م صرررردب األداة باسررررتخداا صرررردب المحكمي بعر

االسررررتبيا فلى ف رررررة م ذوذ

الخبرة والت كد م مناسبة الرقراه م ايث االرتبام بالبعد والصياغة اللغولة ،والصدب باستخداا الصدب العاملي  ،وتطبيقه
فلى فينة م خارج فينة الدراسرررة  ،والت كد م الثباه باالتاررراب الداخلي م خالة اسرررتخداا معادلة كرونباخ ألرا  ،والثباه
بإفادة االختبار  ،وتم تقييم اسرررتجاباه المرحوصررري باسرررتخداا مقياس ليكره الربافي فلى النحو التالي  :االسرررتجاباه هي
(بردرجرة فالية جدا) إذا كانت العبارة تنطبق فلى الطرل بصررررررورة فالية جدا ولتم إفطاؤه الدرجة ( ،)4و(بدرجة فالية) إذا
كانت العبارة تنطبق فلى الطرل بصرررورة فالية ولتم إفطاده الدرجة( ، )0و(بدرجة متوسرررطة) إذا كانت العبارة تنطبق فلى
الطرل بصررورة متوسررطة ولتم إفطاؤه الدرجة( ، )1و (بدرجة منخرضررة) إذا كانت العبارة تنطبق فلى الطرل بصرررورة مليلة
وب كل منخرك ولتم إفطاؤه الدرجة ( )1ولتم جمع الدرجاه لتحدلد درجة الطالب الكلية فلى فقراه االستبيا
-

اختبار المصررروفاه التتابعية الملونة (رلر ) :ولاررتخدا لقياس القدرة العقلية العامة أو ال كاء لافراد م فمر ( )11-1فاا ،
ب ركل جمعي أو فردذ ،وتت لن ه ه المصرروفاه م جلأل  ،األوة تدرلبي ولضم ( )11فقرة  ،والثاني هو االختبار الرعلي
 ،ولضرم ( )08فقرة متدرجة الصرعوبة  ،تت لن كل منها م مجموفة تصراميم هندسررية ملونة ا ا منها جلء  ،ولليها ثمانية
بدادل  ،وفلى المرحوع أ لختار م بي البدادل ال ذ لكمل التصررميم  ،وتاررتخدا جداوة المعالير المرافقة للمصررروفاه في
تحولل الدرجاه الخاا إلى نابة ذكاء انحرافيه لرئاه األفمار المختلرة بمتوست مدره ( )133و انحراا معيارذ مدره ()11
 ،ومد بلغ ثباه االختبار في صورته األصلة ف مرلق إفادة تطبيق االختبارل (،)3028 -3070
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واسرتخداا معادلة كيودر رلت راردسرو وتتراوح بي ( )18 3 -3027والصردب المنطقي وصردب االتااب الداخلي والصد
التنبؤذ واارررررا معامل االرتبام مع كل م بينيه ووكارررررلر ،وتراوات ميمة المعاماله بي (( ،)3028-3014فبد المجيد
وفكاشة)1311 ،
ومبقت البااثة االختبار ب كل فردذ فلى األمراة فينة الدراسة
أوال :طريقة حساب ثبات المقياس – مقياس السمات السلوكية للموهوبين في مرحلة رياض األطفال:
الثبات بطريقة الفا كرو نباخ
لقياس مدا ثباه اداة الدراسرررة (مقياس سرررماه األمراة الموهوبي في رلا

األمراة) اسرررتخدمت البااثة مرلقة اارررا

معامل االتااب الداخلي (الرا كرو نباخ) للت كد م ثباه أداة الدراسة فلى فينة استطالفية مكونة م ( )50مرردة وتم استبعادها م
العينة النهادية ،والجدوة رمم ( )1لوضح معاماله ثباه أداة الدراسة
دول ( )0معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أدا الدراسة.
عدد العبارات

ثبات المحور بطريقة كرو نباخ الفا

المحاور
ا1

القدراه العقلية

11

0 957

ا2

الجانب االجتمافي واالنرعالي

12

0 964

ا3

الجانب االبدافي

7

0 946

الثبات العام لالستبيان بأبعاده المختلفة

30

0.984

لتضح لنا م الجدوة رمم ( )1ب

معامل الثباه العاا لمحاور الدراسة مرترع ايث بلغ ( )0.984ألجمالي فقراه المقياس

الثالثو وفيمرا تراوح ثبراه المحراور مرا بي ) (0.946كحرد أدنى ،و ( (0.964كحرد أفلى وهر ا لردة أ المقياس لتمتع بدرجة ثباه
فراليرة ولمك االفتمراد فليرة برالتطبيق للردراسررررررة بحاررررررب مقيراس نرانلي والر ذ افتمرد ) )0.70كحرد أد للثبراه & (Nunnally
Bernstein 1994: 246-265).
الثبات بطريقة االختبار وإعاد االختبار
وتحقيقا ألغرا
) reliabilityفلى نر

ه ه الدراسرة فقد تم ألضرا التحقق م ثباه أداة الدراسة بطرلقة االختبار وافادة االختبار ( test-retest
العينة االسرتطالفية المكونة م ) (50مرردة والتي م خارج فينة الدراسرة وبراصرل زمني مدته أسبوفا

بي التطبيق األوة والتطبيق الثاني والجدوة رمم ( )2لوضح معاماله ثباه أداة الدراسة بطرلقة اإلفادة
الجدول رقم ( :)2معامالت ثبات أدا الدراسة بطريقة اإلعاد .
البعد
القدراه العقلية

0.875

الجانب االجتمافي واالنرعالي

0.908

الجانب االبدافي

0.893
الدر ة الكلية
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لتضررررررح لنرا م الجردوة رمم ( )2بر

معرامل ثباه المقياس بطرلقة اإلفادة بلغ ( )0.930إلجمالي فقراه المقياس والبالغ

فددها ( )30فقرة ،وفيما تراوات معامل ثباه اإلفادة للمقياس لكل بعد م ( (0.875كحد أدني ،و )(0.908كحد أفلى وه ا ل ير
أ أداة الدراسة تتمتع بالثباه واالستقرار ولمك االفتماد فليها بالتطبيق فلى فينة الدراسة
ثانيا :صدو المقياس:
صدو المحكمين
تم فر
النر

وفلم النر

المقياس فلى ف ررررة محكمي م دكاترة الجامعاه وم ذوذ الخبرة في مجاة التربية الخاصرررة والطرولة وفلم
التربوذ والمناهر وم ذوذ الخبرة في ميدا الطرولة ،وتم التوصل إلى صدب محكمي وصل إلى ()3013

صدو البناء
مامت البااثة بحاا صدب البناء المقياس تقدلر سماه األمراة الموهوبي في رلا

األمراة وذل باستخالع معاماله

ارتبام بيرسرو بي فقراه االسرتبانة بالبعد ال ذ تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية لالسرتبيا  ،وتم اارا ارتبام الدرجة الكلية لكل بعد
مع الدرجة الكلية للمقياس والتي مبقت فلى العينة االستطالفية والبالغ فددها( )13مرردة والتي تم استبعادها م العينة الكلية
دول ( )3معامالت االرتباط بين كل فقره من فقرات االختبار مع الدر ة الكلية والبعد الذي تنتمي إليه على مقياس تقدير سمات
األطفال الموهوبين في رياض األطفال
رقم الفقر

معامل االرتباط مع البعد

معامل االرتباط مع الدر ة الكلية للمقياس

1

**.738

**.686

2

**.824

**.818

3

**.828

**.772

4

**.857

**.807

5

**.788

**.739

6

**.874

**.834

7

**.902

**.901

8

**.907

**.889

9

**.796

**.798

10

**.834

**.809

11

**.866

**.882

12

**.779

**.756

13

**.886

**.879

14

**.834

**.824

15

**.874

**.839

16

**.863

**.831

17

**.896

**.877

18

**.744

**.723
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**.884

**.887

20

**.848

**.841

21

**.917

**.908

22

**.876

**.861

23

**.774

**.779

24

**.872

**.875

25

**.819

**.773

26

**.899

**.881

27

**.919

**.913

28

**.820

**.774

29

**.876

**.806

30

**.880

**.831

** داة ااصاديا فند ماتوا داللة ()α=0. 01
لتضررح لنا م نتادر الجدوة الاررابق ب

جميع معاماله ارتبام بيرسررو بي الرقراه والدرجة الكلية للمقياس تراوات م

( ،)0.913 – 0.686بينما تراوات مع البعد ال ذ تنتمي إليه م ( ،)0.919 – 0.738وجميع معاماله ارتباماه بيرسررررررو دالة
إاصرررراديا فند ماررررتوا داللة ) )α=0. 01ولم لتم اسررررتبعاد أذ فقرة م فقراه المقياس وفلية فا المقياس لتم بالصرررردب البناء مما
لجعلنا نطبقه فلى كامل العينة النهادية
دول ( )4معامالت ارتباط بيرسون بين األبعاد والدر ة الكلية لالستبيان
القدرات

الجانب اال تماعي

الجانب

الدر ة الكلية

العقلية

واالنفعالي

االبداعي

للمقياس

1

**.925

**.899

**.971

 2الجانب االجتمافي واالنرعالي

**.925

1

**.934

**.984

 3الجانب االبدافي

**.899

**.934

1

**.962

البعد
 1القدراه العقلية

** داة ااصاديا فند ماتوا داللة ()α =0. 01
لتضررررررح م الجدوة الاررررررابق ب

ميم معاماله االرتبام بي أبعاد المقياس مد تراوات بي ( ،(.934 – .899كما أ ميم

معراماله االرتبرام بي األبعراد والردرجرة الكليرة لالسررررررتبيرا كرانرت مرترعرة وتراوات بي ( (.984 – .962ومرتبطة ارتباما داة
إاصاديا فند ماتوذ داللة ( )3031وفلية فا ه ه المؤشراه تؤكد ب
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إ راءات البحث:
الرجوع إلى المراجع العربية واألجنبية لبناء المقياس

-

األمراة فلى ( )111مرل في مرالة رلا

األمراة

-

تطبيق المقياس م مبل( )1معلماه لقم بتدرل

-

اختيار أفلى ( )13مرل فلى الدرجة الكلية لمقياس تقدلر الاماه

-

التوصل إلى دالاله صدب وثباه المقياس فلى العينة المكونة م ( )13مرل في مرالة رلا

-

تطبيق اختبار رلر فلى األمراة الـرررررررررر( )13واختيار األمراة ال ل اصررررلوا فلى درجاه ذكاء فلى اختبار رلر للقدراه

األمراة

العقلية للت كد م صالاية المقياس وكا فددهم ( )11مرل ومرلة
-

التوصل إلى النتادر

-

منام ة النتادر

-

التوصل إلى توصياه مرتبطة بنتاج البحث

المعالجات اإلحصائية:
تم ذكر المعالجاه اإلاصررادية م خالة الوصرروة إلى درجاه صرردب المحكمي  ،وصرردب البناء ،والحصرروة فلى دالاله
الثباه بطرلقة ألرا كرونباخ ،ومرلقة االختبار وإفادة االختبار ،وتحليل النتادر ف مرلقة ()SPSS

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابة ف الاررررررؤاة الرديارررررري :ما مدى قدر المقياس على التنبؤ بمؤشممممممرات الموهبة عند األطفال في مرحلة رياض
األطفال وتمت اإلجابة ف الاؤالي الررفيي التاليي :
لإل ابة عن السؤال (أ) :ما داللة صدو وثبات المقياس بمجاالته الفرعية الثالث ،وعلى الدر ة الكلية للمقياس؟
وصررررررلرت درجراه الثبراه فنرد ماررررررتوا الرداللرة ( )α=0. 01برالثبراه بطرلقرة كرونباخ ألرا ( ،)30124وثباه المحاور
( )30148كحد أدنى ،و ( )30184كحد أفلى ،ووصل الثباه بطرلقة إفادة االختبار إلى ( )30103إلجمالي فقراه المقياس ،ولكل
بعد وصررررررل م ( )30271كحد أدنى ،و ( )30132كحد أفلى ،وه ا لدة فلى أ المقياس لتمتع بدرجة ثباه فالية ولمك االفتماد
فليه بالتطبيق
ووصرلت درجاه الصردب باستخداا صدب المحكمي إلى ( ،)3013وصدب البناء فند ماتوا الداللة ( )α=0. 01تبي أ
جميع معاماله بيرسرررو بي الرقراه والدرجة الكلية للمقياس تراوات بي ( ،)30110-30828بينما تراوات مع البعد ال ذ تنتمي
إليره م ( ،)30111-30702وميم معراماله االرتبرام بي أبعراد المقيراس تراوات بي ( ،)30104 -30211ودرجاه االرتبام بي
األبعراد والردرجرة الكليرة لمقيراس تراوارت بي ( ،)30124-30181وهر ا لردة فلى أ المقيراس لتمتع بردرجراه فالية م الصرررررردب
البنادي
وه ا لدة فلى أ المقياس لتمتع بدرجة صدب فالية ولمك االفتماد فليه بالتطبيق
ايث اسرتخدمت البااثة صردب المحكمي كما اسرتخدمته جميع الدراسراه ،واستخدمت صدب البناء باستخداا ألرا كرونباخ،
كما اسررتخدمته دراسررة الجغيما وفبدالمجيد ( ،)1332ودراسررة فطياه والاررالمة ( ،)1331ودراسررة شررنيكاه( ،)1313ودراسررة
 ،)1313( Siuواسرررتخدمت البااثة صررردب المحتوا كما في دراسرررة الجغيما وفبدالمجيد ( ،)1332ودراسرررة فطياه والارررالمة
( ،)1331ودراسرررة شرررنيكاه( ،)1313ودراسرررة  ،)Siu (2010واسرررتخدمت الثباه ف مرلق االتاررراب الداخلي ،كما في دراسرررة
شرنيكاه ( ،)1313ودراسرة فطياه والارالمة ( ،)1331ودراسرة الجغيما وفبد المجيد ( ،)1332واستخدمت الثباه ف مرلق
االختبار وإفادة االختبار كما في دراسة فطياه والاالمة ( ،)1331ودراسة شنيكاه ()1313
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لإل ابة عن السمممممؤال (ب) :ما در ة القطع التي يمكن من خاللها تحديد الطفل الموهوب على مقياس تقدير السممممممات السممممملوكية
للموهوبين؟
تم تحدد درجاه األمراة الـررررر( )11ال ل اصلوا فلى أفلى درجاه فلى مقياس الاماه الالوكية لامراة الموهوبي م
فينة الدراسة ،ودرجاه ذكادهم فلى اختبار رلر لقياس القدراه العقلية ،والجدوة التالي لبي نتادر األمراة:
دول ( )5در ات العينة على مقياس الموهوبين ودر ات ذكائهم على اختبار ريفن للقدرات العقلية
العالمة الكلية على مقياس سمات األطفال

در ة الذكاء على مصفوفات ريفن

الموهوبين ()080

التتابعية الملونة ()IQ
111

الرقم

االسم

1

آلة

138

1

أامد

131

111

0

أنهار

131

111

4

باسل

131

111

1

بياا

131

113

8

جاد

138

113

7

سالا

131

111

2

مي

132

111

113

113
113

1

1

مي

13

مؤم

131

11

مرلم

131

111

11

رلماس

138

111

ولبي الجدوة أفاله أ أفلى درجة ذكاء اصرررررل فليها األمراة كانت ( IQ )113وأ أدناها كا ( )111درجة ،وه ه
الدرجاه ضرررم درجاه ذكاء الطلبة الموهوبي  ،وادده البااثة بناء فلى ما سررربق درجة مطع ( )133فلى الدرجة الكلية للمقياس
لتحدلد ما إذا كا الطرل موهو أا ال
وكانت أفلى درجة كلية فلى مقياس الاماه هي ( ،)113وأدنى درجة هي ( ،)131أذ نابة األمراة ال ل تمت تصريتهم
م أفراد فينة الدراسة مد وصلـررررررت ( )%4كنابة لمك االفتماد فليها لتحدلد األمراة الموهوبي  ،ووصلت دراسة الجغيما وفبد
المجيد ( )1332إلى أ أفلى ( )%11هم األمراة الموهوبي م المجتمع األصررلي للدراسررة ولم تحدد الدراسرراه الاررابقة درجاه
مطع لتحدلد األمراة الموهوبي
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التوصيات:
-

ضرورة إلالء مرالة رلا

-

بناء وإفداد البحوث المتعلقة بالك ن ف الموهوبي والمبدفي في المراال المبكرة لتنميتهم والوصوة إلى نواتر إبدافية

-

باإلضافة إلى مقياس تقدلر الاماه للك ن ف الموهوبي  ،لجب استخداا أدواه مرافقة للت كد مو وجود الموهبة

-

إفداد وبناء مقالي

األمراة األهمية القصوا فلى أساس أنهم ذخيرة الوم واستثماراتها

أكثر دمة تك ررن ف جانب الموهبة الخاع فند األمراة ،كالموهبة الرنية والموسرريقية والرلاضررية مثال،

ليتم التركيل فليها وتنميتها ب كل ماتقل الستثمار أكبر مدراه الطرل في مجاة موهبته
-

ضررورة التركيل م مبل البااثي فلى الدراساه المتعلقة باألمراة في مرالة الطرولة المبكرة ب كل فاا ،باإلضافة للك ن
ف الموهوبي

-

بناء البرامر الخاصة بتنمية جوانب الموهبة ب كل خاع أو ب كل لُدمر في المناهر الدراسية

-

إفطاء دوراه للمعلماه بضرررورة الك ررن ف المتميلل في مرالة الطرولة ،وكيرية بناء وإفداد الخطت اإلثرادية الخاصررة
بهم

-

فقد دوراه وورشررراه لارررماه الموهوبي في مرالة الطرولة ألولياء األمور ليكونوا مادرل فلى اكت ررراا أمرالهم وتنمية
مدراتهم

المرا ع:
المرا ع العربية:
-

البصاة إلناس ( )1331بعض المؤشرات النمذر بههور الموهبة بين األطفال في الروضة :دراسة تشخيصية تنبؤيه،
رسالة ماجاتير ،جامعة في شم  ،القاهرة ،مصر

-

جروا  ،فتحي ( )1310الموهبة والتروب ،دار الركر للن ر والتوزلع ،فما  ،األرد

-

جروا  ،فتحي فبد الرام ( )1311الموهبة والتفوو واإلبداع ،فما  ،األرد  ،دار الركر للن ر والتوزلع

-

الجغيما  ،فبد هللا ( )1310تقويم برنامج رعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام السعودية في ضوء معايير ود
البرامج اإلثرائية ،دراسة من ورة ،مجلة العلوا التربولة النراية ،المجلد ( ،)14العدد ( ،)1ع141-117

-

الجغيما  ،فبد هللا وفبد المجيد ،أسامة ( )1332إعداد قائمة خصائص األطفال الموهوبين السعوديين وتقنينها من سن
( )6-3سنوات ،رسالة من ورة ،مجلة الجمعية الاعودلة التربولة للعلوا التربولة والنراية ،العدد( ،)01ع 42-11

-

الحرلرذ ،رافده ( )1314األلعاب التربوية وانعكاساتها على تعلم االطفاة ،دار اليازورذ العلمية للن ر والتوزلع ،فما ،
األرد

-

الخالدذ ،أدلب ( )1332سيكولو يا الفروو الفردية والتفوو العقلي ،دار وادل للن ر والتوزلع ،فما  ،األرد

-

خير هللا ،محمد سيد ( )1112علم النفس التربوي ،دار النهضة العربية ،بيروه ،لبنا

-

الداهرذ ،صالح ( )1331سيكولو يا رعاية الموهوبين والمتميزين وذوي الحا ات الخاصة :األساليب والنهريات ،دار
واة للن ر ،فما  ،األرد

-

زالوا ،مها ( )1333التربية الخاصة بالمتفوقين ،من وراه جامعة دم ق ،دم ق
اللفبي ،ااب

فلى ( )1314فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نموذج تريفنجر في تنمية مهارات التفكير الناقد وحل

المشكالت لدى الطلبة الموهوبين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز ،أمرواة دكتوراه ،جامعة العلوا اإلسالمية العالمية،
فما  ،األرد
589

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشر | تأريخ اإلصدار0202-6-5 :م
ISSN: 2706-6495
-

الابيعي ،معيوا ( )1331الكشف عن الموهوبين في األنشطة المدرسية ،دار اليازورذ العلمية للن ر والتوزلع ،فما ،
األرد

-

الارور ،نادلا ( )1331مقدمة في اإلبداع ،م ،1فما  ،دار وادل للطبافة والن ر

-

شنيكاه ،فرلاة ( )1313بناء مقياس للكشف عن أطفال الروضة الموهوبين والتحقق من فاعليته في عينة أردنية،
أمرواة دكتوراه ،كلية الدراساه العليا ،الجامعة األردنية ،األرد

-

صالح ،ماهر ( )1338مهارات الموهوبين ووسائل تنمية قدراتهم اإلبداعية ،دار أسامة للن ر والتوزلع ،فما  ،األرد

-

صبحي ،تياير ( )1114رعاية ذوي الحا ات الخاصة ،منوراه جامعة القدس المرتواة ،فما  ،األرد

-

صول

 ،فاممة ( )1313استراتيجيات المعلمين في التعامل مع المتفوقين دراسيا في المدارس الثانوية الحكومي من

و هة نهر المعلمين والمديرين ،رسالة ماجاتير ،كلية الدراساه العليا ،جامعة النجاح الومني ،نابل  ،فلاطي
-

الطنطاوذ ،رمضا ( )1332الموهوبون وأساليب رعايتهم وأساليب تدريسهم ،دار الثقافة للن ر والتوزلع ،فما  ،األرد

-

فبد الغرار ،أاالا ( )1330الرعاية التربوية للمتفوقين دراسيا ،دار الرجر للن ر والتوزلع ،القاهرة ،مصر

-

فبد المجيد ،أماني وفكاشة ،محمود ( )1311تنمية المهارات اال تماعية لألطفال الموهوبين ذوي المشكالت المدرسية،
المجلة العربية لتطولر التروب ،المجلد الثالث ،العدد( ،)4ع147-118

-

فبيد ،ماجدة ( )1333تربية الموهوبين والمتفوقين ،دار صراء للن ر والتوزلع ،فما  ،األرد

-

فطياه ،متهر والاالمة ،فماد ( )1331تطوير مقياس لتقدير السمات السلوكية لألطفال الموهوبين في مرحلة الروضة،
دراسة من ورة ،مجلة مؤتة للبحوث والدراساه-العلوا اإلناانية واالجتمافية ،األرد  ،المجلد( ،)14العدد( ،)1ع78-43

-

القرلطي ،فبد المطلب ( )1331الموهوبون والمتفوقون وخصاصهم اكتشافهم ورعايتهم ،دار الركر العربي ،القاهرة،
مصر

-

القرلوتي ،لوسن والارماوذ ،فبد العللل ،والصمادذ ،جميل ( )1111المدخل إلى التربية الخاصة ،دار القلم ،اإلماراه
العربية المتحدة

-

القمش ،مصطرى ( )1311مقدمة في الموهبة والتفوو ،دار المايرة للن ر والتوزلع ،فما  ،األرد

-

القمش ،مصطرى والجوالدة ،فؤاد ( )1311التربية الخاصة للموهوبين ،دار اإلفصار العلمي للن ر والتوزلع ،فما ،
األرد

-

مركل اإلماراه للدراساه والبحوث االستراتيجية )1312( ،واقع رعاية الموهوبين في دولة اإلمارات العربية المتحد ،
دراسة ماحية ميدانية  ،1318-1311دار مندلل للطبافة والن ر والتوزلع ،اإلماراه العربية المتحدة

-

المعمرذ ،بدر ب سالم ( )1332الموهبة والتفوو ،مقاة من ور ،دورلة التطولر التربوذ ،سلطنة فما  ،وزارة التربية
والتعليم ،العدد الرابع واألربعو -أكتوبر ،ع13-11

-

هاشم ،رضا محمد اا والمجالي ،ماجدة فبد العللل( )1311فاعلية برنامج ديبونو لتعليم التفكير "كورت اإلدراك"
( )CoRTفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى أطفال مرحلة رياض األطفال في منطقة الجوف ،دراسة غير من ورة،
كلية البناه ،جامعة الجوا ،الاعودلة

-

وهبة ،محمد ( )1337الموهوبون والمتفوقون :أساليب اكتشافهم ورعايتهم-خبرات عالمية ،دار الوفاء للطبافة والن ر،
اإلسكندرلة ،مصر
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