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يف مرحلة ما قبل املدرسة وعالقتها ببعض املتغريات
د.يحًذ كاظى جاطى انجُشاٍَ
جايعت يُظاٌ/كهُت انتزبُت األطاطُت

و.باحج عًار غًىص انًىطىٌ
جايعت يُظاٌ/كهُت انتزبُت األطاطُت

سالفصل األول -:
مشكلة البحث :
تعد مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة انتقالٌة لتهٌئة الطفل للدخول فً مرحلة التعلٌم االساسً ،وذلك
عن طرٌق تزوٌده بالمبادئ والمهارات االساسٌة ،التً تكون لدٌة االستعداد للتعلم النظامً ،كما تهٌؤه
نفسٌا ً واجتماعٌا ً لبلنتقال من التمركز حول الذات الى التفاعل والتعاون مع االخرٌن ،وٌنظر الٌها كمرحلة
اساسٌة تساعد على نجاح العملٌة التعلٌمٌة فً المراحل البلحقة ،كما أن الخبرات التً ٌمر بها الطفل فً
هذه المرحلة تبقى مسؤولة عن شخصٌته وعاداته وسلوكه فً المستقبل)Addison, Corliss,1993 ( .
ان اختبلف البٌئات والمواقف التً ٌتفاعل معها االطفال تسهم فً تباٌن خبراتهم ومهارتهم وقدراتهم،
فاألطفال الذٌن تتوافر لهم مثٌرات وخبرات غنٌة تسهم فً تطوٌر ابنٌتهم المعرفٌة وأسالٌب تعلمهم،
وتسرع فً نموهم واالنتقال فً الخبرات الحسٌة والحركٌة الى الخبرات الصورٌة والرمزٌة ،أما االطفال
الذٌن تتوافر لدٌهم الظروف المبلئمة لنمو قدراتهم فستحد البٌئة من نمو قدراتهم وخبراتهم.
( ٌ)Schunk,1991ولد االطفال وهم مزدود باالستعداد البلزم ألكتساب قدرات ومهارات ومواهب ومٌول،
واظهارها من خبلل السلوك ،بحٌث ٌمكن مبلحظتها من قبل االمهات ومعلمات رٌاض االطفال ،اضافة الى
ان االطفال فً سن الطفولة المبكرة ٌعبرون عن قدراتهم ومواهبهم ومٌولهم من خبلل الفعل والحركة
والنشاط ،وٌقع على عاتق الوالدٌن والمربٌات فً رٌاض االطفال االنتباه الى مٌول ومواهب وقدرات
االطفال ومراقبتها بدقة وكشفها ورعاٌتها وتطوٌرها)Addison,Corliss,1993( .تنمو القدرات العقلٌة
ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة من خبلل التفاعل المستمر مع البٌئة الطبٌعٌة واالجتماعٌة المحٌطة اعتماداً
على المعالجة المادٌة والصور الذهنٌة لبلشٌاء والرموز ،فمن خبلل هذه العملٌات تنمو قدرات االطفال
المعرفٌة تدرٌجٌا ً فقد تظهر عند الطفل قدرة معٌنة فً وقت مبكر اال انه قد تنقضً شهوراً او سنوات قبل
المناسبة
المواقف
فً
القدرة
تلك
استخدام
من
ٌتمكن
ان
(.(Flavell , 1985و وفقا لوجهة نظر"برونر" فان جمٌع االطفال ٌولدون وهم مزودون باالستعداد
الكامل الكتساب أي مهارة مهما كانت على درجة عالٌة من الصعوبة و لكن شرط ان تهٌئ الظروف البٌئٌة
المناسبة و ان تعرض المهارة بنفس الطرٌقة التً ٌتمثل من خبللها الطفل العالم الخارجً (Vander ,
).1980ان مرحلة ما قبل المدرسة هً مرحلة مناسبة للكشف عن القدرات و المواهب من خبلل مبلحظة
و مراقبة ممارسات الطفل و معالجته للمواد وااللعاب واالفكار ،ومدى اختبلفها عن االطفال اآلخرٌن وان
عال من التمٌز ،وان عملٌة
إمكانٌة وسهولة الكشف عن القدرات والسلوك المتمٌز فً حال وجود مستوى ٍ
الكشف ٌجب ان تتم فً مرحلة مبكرة ،فأذا لم تتم بسهولة فً مرحلة الروضة فٌجب ان تكون قد اظهرت
بوضوح فً الصفوف االولى فً المدرسة (السرور.)0222 ،والبحث الحالً ٌحاول االجابة على السؤال
الرئٌس االتً-:

ماىالخصائصىالدلوكوظىللموهبظى؟ىوفقىاالبطادىاالتوظ-:ى ى
(المهارات النفسحركٌة،والدافعٌة،االبداع ،القٌادة واالتصال  ،العملٌات العقلٌة) لدى اطفال مرحلة ما
قبل المدرسة .وما دور المتغٌرات الدٌموغرافٌة االتٌة (الترتٌب الوالدي للطفل فً االسرة  ،وجنس الطفل
) فً تفسٌر تلك الخصائص.
ىىأهموظىالبحث :ى
تعد مرحلة ما قبل المدرسة بداٌة لسلسلة طوٌلة من التغٌرات النمائٌة المختلفة ،والتً تظهر لدى
جمٌع االطفال كونها أكثر مراحل نمو االنسان دقة وتأثٌراً فً المراحل النمائٌة البلحقة ،وٌعتقد بعض
علماء علم النفس المعرفً مثل بٌاجٌة ،وبرونر ،وفٌشر لٌون ،وكٌس وسٌكلر ،إن فترة الخمس سنوات
االولى من عمر اإلنسان هً فترة حرجة فً النمو المعرفً ،اذ ٌرى (بٌاجٌة) ان النمو المعرفً ٌتم بتوفٌر
جانبٌن هما البناء العقلً والوظائف العقلٌة ،وٌشٌر البناء العقلً الى حالة التفكٌر التً تتوفر لدى الطفل
فً كل مرحلة من مراحل النمو ،وٌعتقد أن االبنٌة العقلٌة تتغٌر مع مرور الزمن نتٌجة لتفاعل الطفل مع
البٌئة ،اما الوظائف العقلٌة فهً تشٌر الى العملٌات التً ٌستخدمها الطفل عند تفاعله مع المثٌرات البٌئٌة،
تتغٌر.
وال
موروثة
العقلٌة
الوظائف
وان
(أبو جادو )2003،ان النمو المعرفً ٌمر بمراحل متسلسلة كل مرحلة لها خصائص ومهمات نمائٌة
ٌمتلكها الطفل من خبلل النضج البٌولوجً والتفاعل مع البٌئة الطبٌعٌة واالجتماعٌة من اجل تحقٌق
التوافق والتوازن المستمر مع البٌئة وتكوٌن بنى معرفٌة من خبلل سلسلة المتناهٌة من عملٌات التكٌف
والتنظٌم ).)ormrod,2003كما أن األبنٌة العقلٌة تزداد عمقا ً ودقة اذا استخدم الطفل عملٌات ذهنٌة
متقدمة فً معالجة المعلومات اضافة الى ان المخزون المعرفً ٌزداد نضجا ً وعمقا ً وتنظٌما ً بزٌادة الزمن
المنقضً فً النشاط والعملٌات العقلٌة المرتبطة بهذا النشاط كذلك فان االبنٌة المعرفٌة تؤدي الى ترتٌب
التفكٌر وتطوٌره وهذا ٌتم من خبلل تهٌئة المواقف والخبرات التعلٌمٌة وتطبٌقها من اجل تطوٌر العملٌات
المعرفٌة لدى الطفل ( .)vander,2003وٌرى(كٌس) ان كل مرحلة من مراحل النمو المعرفً تتطلب
مستوٌات اكثر تعقٌداً وتكامبلً للعملٌات العقلٌة ،وافترض ان األطفال ٌقومون باجراء معالجة نشطة وفعالة
للمعلومات من خبلل استخدام نسٌج داخلً من المفاهٌم والعبلقات المفاهٌمٌة التً تسمح لبلطفال بتطوٌر
ابنٌة معرفٌة جدٌدة للتعامل مع المواقف االكثر تعقٌداً،وان معدل النمو المعرفً الذي ٌسٌر به االطفال
ٌختلف من مٌدان إلى آخر .وٌرى(برونر) ان النمو المعرفً ٌعتمد على عملٌة التمثٌل المعرفً أي الطرٌقة
التً ٌترجم او ٌتمثل من خبللها الطفل البٌئة من حوله وٌعتقد ان االطفال ٌختلفون فً تمثٌبلتهم المعرفٌة
تبعا ً الختبلف العوامل البٌئٌة( (*).)joyce,weil,1992وٌرى(سٌكلر).)seigler,2002(.الذي انتقد فكرة
المرحلٌة فً النمو المعرفً ،وٌقترح بدٌبلً عنها فكرة الموجات ،اذا ٌرى ان الموجة هً الطرٌقة أو
اإلستراتٌجٌة التً ٌفكر وٌتوصل الطفل إلى الحل من خبللها وٌعتقد (سٌكلر) انه ٌمكن للطفل استخدام أكثر
من إستراتٌجٌة فً عمر معٌن وعندما ٌنجح الطفل فً استخدام إستراتٌجٌة جدٌدة اعقد فان االستراتٌجٌة
القدٌمة تختفً وٌعتقد اٌضا ً ان الموجات كتفكٌر ال تعرف االستقرار اذ ٌمكن للطفل ان ٌغٌر وٌختار
االستراتٌجٌة التً توصل الى الحل وٌرى (سٌكلر) ان النمو المعرفً هو قدرة الطفل على استخدام
االستراتٌجٌات والتحول من استراتٌجٌة بسٌطة الى معقدة(عطٌات،0222 ،ص.)7-6إن األطفال الذٌن
ٌدخلون الروضة تتوفر لهم الخبرات الحسٌة التً تساهم على تنمٌة قدراتهم وتكون لهم فرص كبٌرة فً
التعبٌر عن قدراتهم اإلبداعٌة ومواهبهم ألن االستثارة الحسٌة والعقلٌة واللغوٌة فً مرحلة ما قبل
المدرسة تنعكس بشكل اٌجابً على تكوٌن شخصٌة الطفل واستمرار نموه السوي (زٌتون.)1987 ،وتشٌر
أبحاث بلوم ورفاقه الى ان حوالً  %02من ذكاء االطفال ٌشكل فً السنوات االربع االولى فً حٌاته او
فً سن السادسة ٌتشكل  %02من الذكاء اضافة الى النسبة السابقة كذلك ٌؤكد التربوٌون على االهتمام
(*) نى ٚذكز ف ٙتعض انًصادر ارقاو انصفذاخ تسثة اَّ ذى انذصٕل عهٓٛا يٍ االَرزَٛد أ تٕاسطح االقزاص انًضغٕطح.

بمرحلة ما قبل المدرسة والعناٌة المبكرة بالطفل وتهٌأة الظروف المناسبة ألكتساب الخبرات التعلٌمٌة
ونمو القدرات العقلٌة( صبحً وقطامًٌ.)1992 ،تضح مما سبق ان مرحلة ما قبل المدرسة لها أهمٌة
كبٌرة فً النمو بشكل عام والنمو المعرفً بشكل خاص وان التحاق االطفال بمؤسسات رٌاض االطفال
ٌتٌح لهم الفرص لممارسة نشاطات اجتماعٌة وعقلٌة وحسٌة وتتٌح لهم الفرص إلظهار قدراتهم
ومواهبهم وإبداعاتهم من خبلل اللعب والرسم والتمثٌل وتسهم األلعاب والمواد المستخدمة فً الروضة فً
الكشف عن مظاهر الموهبة التً تمٌز االطفال الموهوبٌن عن االخرٌن وتنمً قدراتهم االبداعٌة ومواهبهم
من خبلل ممارسة ما ٌدور فً اذهانهم من افكار ودوافع واهتمامات على ارض الواقع كما ان للقصص
اهمٌة فً نمو الطفل حٌث انها تطور لدٌه االحساس بالزمن وان االستماع للقصص ٌدرب الذهن وٌوسع
الخٌال وٌطور االحساس بالذات وتنمً القوى العقلٌة وتتمثل اهمٌة البحث الحالً بالجوانب االتٌة.الكشف
المبكر عن االطفال الموهوبٌن ٌؤدي الى اظهارهم كفاءة خاصة بحاجة الى رعاٌة خاصة وبرامج تعلٌمٌة
وبٌئٌة مناسبة واعداد معلمٌن مؤهلٌن لرعاٌة هذه الفئة التً تعد استثماراً للمجتمع ألنهم سٌصبحون قادة
المجتمع.ان ندرة الدراسات المحلٌة فً هذا المجال ٌضٌف أهمٌة للبحث الحالً حٌث ٌتم تسلٌط الضوء
على دور العوامل األسرٌة فً التنبؤ بالخصائص السلوكٌة للموهبة والكشف عن االطفال الموهوبٌن فً
مرحلة ما قبل المدرسة وتنمٌة مواهبهم واستثمارها فً المستقبل.ان التعرف الى الخصائص السلوكٌة
المتعلقة بالموهبة لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة ٌمكن للوالدٌن والمربٌن فً التعرف على خصائص
وسلوكات واهتمامات ومواهب وقدرات اطفالهم وبالتالً تهٌأة البٌئة المناسبة (المادٌة والنفسٌة) لتنمٌة
ورعاٌة تلك المواهب والقدرات وتشجٌع االطفال على التفاعل مع بٌئتهم واكتساب الخبرات الضرورٌة
لهذه المرحلة.توفٌر أداة لقٌاس الخصائص السلوكٌة لبلطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة مما
ٌسهل عملٌة الكشف المبكر عنهم.

أهدافىالبحث :ى
ٌهدف البحث الحالً للتعرف على:
.1الخصائص السلوكٌة لؤلطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة والملتحقٌن برٌاض االطفال.
.0دور متغٌرات (الترتٌب المٌبلدي للطفل فً االسرة والجنس) .فً تفسٌر التباٌن فً الخصائص السلوكٌة
المتعلقة بالموهبة على االبعاد الفرعٌة(المهارات النفسحركٌة والدافعٌة ،القٌادة واالتصال ،العملٌات
العقلٌة ،االبداع) لدى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة.
فرضٌات البحث :
البحث الحالً ٌحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة-:
 .1ما تقدٌرات اإلباء واألمهات والمعلمات للخصائص السلوكٌة لبلطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل
المدرسة.
.0هل هناك فروق ذات داللة إحصائٌة فً تقدٌرات الخصائص السلوكٌة لبلطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما
قبل المدرسة من وجهة نظر اإلباء واألمهات والمعلمات.
.0ما مقدار مساهمة المتغٌرات الدٌمغرافٌة االتٌة كل على حدة(الترتٌب المٌبلدي للطفل ،الجنس) واٌضا ً
مجتمعة فً تفسٌر التباٌن فً الخصائص السلوكٌة لموهبة اطفال مرحلة ما قبل المدرسة.

حدودىالبحث :ى
ٌتحدد البحث الحالً باالتً-:
.1جمٌع االطفال الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن( )6-4سنوات والمسجلٌن فً مؤسسات رٌاض االطفال التابعة
الى قسم التعلٌم الخاص فً المدٌرٌة العامة لتربٌة مٌسان وفً العام الدراسً .2008-2007

ٌ.2تم تقدٌر الخصائص السلوكٌة للموهبة عند كل طفل من عٌنة البحث من قبل والدٌه االم واالب ومعلمة
الطفل فً الروضة.
.3اختصار عٌنة البحث على االطفال الذٌن ٌستطٌع والدٌهم القراءة والكتابة وٌعٌشون معهم وال ٌعانون تفكك
اسري.

تحدودىالمصطلحات:ىىالموهبظى(( Geftedness
ىىى  -تعرٌؾ در()Durr,1964

الطفل الموهوب هو الذي ٌتصؾ بنمو لؽوي ٌفوق المعدل ومثابر فً المهمات العقلٌة الصعبة ولدٌة
قدرة على التعمٌم ورؤٌة العالقات ولدٌه تنوع كبٌر فً المٌول واالهتمامات.

تطروفىرونزليى(Renzalli,1979ى)ىأنها عبارة عن تقاطع مجموعات من الخصائص اإلنسانٌة ،وهً قدرات عامة فوق الوسط
ومستوٌات عالٌة من الدافعٌة وااللتزام بالمهمة ،ومستوٌات عالٌة فً اإلبداع ،والموهوب هو الذي ٌتمتع
بقدرة واحدة أو أكثر أو لدٌه القدرة على تطوٌر تركٌبه من هذه الخصائص وتوظٌفها فً أي مجال متمٌز
ألداء اإلنسان.

 -تطروفىتاننبومى() Tannenbaum,1983

عرؾ الموهوب بأنه ذلك الفرد الذي ٌكون لدٌه اإلمكانٌة واالستعداد لٌصبح منتجا ً لألفكار التً تخدم
الحٌاة اإلنسانٌة اخالقٌا ً وفكرٌا ً واجتماعٌا ً ومادٌا ً وجمالٌاً.

 ىتطروفىجلجار() Galghar,1985انها القدرة الكامنة على األداء الرفٌع فً أي مجال من مجاالت القدرة العقلٌة العامة واالستعداد
االكادٌمً الخاص والقدرة القٌادٌة والتفكٌر اإلبداعً والفنون البصرٌة واألدائٌة والقدرة النفسحركٌة.
 تعرٌؾ صبحً وقطامً : 1992 ،هً نتاج التفاعل الدٌنامٌكً بٌن العوامل الوراثٌة والعوامل البٌئٌة ،والموهبة صفة تطلق على الشخص
عال وهً حصٌلة التكامل المتقدم والمتسارع لوظائؾ الدماغ بما فً ذلك االحساس
الذي ٌتمتع بمستوى ذكاء ٍ
المادي والعواطؾ والمعرفة والحدس

 تطروفىالبطشىوالرودان()1996انها قدرة عالٌة ٌظهرها الفرد مقارنة مع المجموعة العمرٌة التً ٌنتمً الٌها فً واحد او اكثر من
االبعاد االتٌة-:
 القدرة العقلٌة العالٌة.
 القدرة االبداعٌة العالٌة.
 القدرة على التحصٌل االكادٌمً المرتفع.
 القدرة على القٌام بمهارات متمٌزة كالمهارات الفنٌة او الرٌاضٌة او اللؽوٌة.
 القدرة على المثابرة وااللتزام والدافعٌة العامة والمرونة واالستقاللٌة فً التفكٌر(.البطش والروسان،
.)1991

.
ى
ى
ى

 تعريف العزة: 2000 ،انها سمات معقدة تؤهل الفرد لالنجاز المرتفع فً بعض المهارات والوظائؾ ،فالموهوب هو ذلك
الفرد الذي ٌملك استعداداً فطرٌا ً وتصقله البٌئة المالئمة ،لذا تظهر الموهبة فً الؽالب فً مجال محدد مثل
الموسٌقى او الشعر او الرسم.

 ىيوارد واورالنسكي () Hayward, Orlansky,2004ٌ ُِع ِِرفا االطفال الموهوبٌن بانهم نوعٌة متمٌزة من االطفال ٌمتلكون قدرة فائقة على االداء المرتفع فً
مجاالت مختلفة مثل المجال العقلً واالبتكار والتحصٌل االكادٌمً والفنون والقٌادة االجتماعٌة.
 تعرٌؾ الباحث النظري للموهبة:انها قدرة عقلٌة عالٌة تظهر لدى الطفل وتمٌزه عن االطفال االخرٌن فً نفس الفئة العمرٌة ،وهً
حصٌلة التفاعل المستمر بٌن مجموعة من العوامل البٌئٌة والوراثٌة والتً تظهر بقدرة الطفل على التعلم
والدافعٌة والمرونة الفكرٌة والقدرة على االبداع.

التعريف ات اإلجرائية:

 .1الخصائص السلوكية  :وهً عبارة عن المظاهر السلوكٌة التً تدل على الموهبة ،مقاسه بالدرجة الكلٌة
التً ٌحصل علٌها الطفل المفحوص على المقٌاس التً تمثله االبعاد االتٌة:
(االبداع ،المهارات النفسحركٌة ،والدافعٌة ،القٌادة واالتصال ،والعملٌات
العقلٌة).
 .2الترتيب الوالدي :وهو الترتٌب الوالدي الذي ٌقع ضمنه الطفل بٌن اخوته فً اسرته.

الغصلىالثاني ى

اوالً :االطار النظري :الموىبة
تطور مفيوم الموىبة:

لقد كان لدراسة (تٌرمان الطولٌة الشهٌرة) التً استمرت حوالً خمسة وثالثون عاما ً اثر كبٌر فً
االهتمام باالطفال الموهوبٌن اذ مهدت الطرٌق باالبحاث العلمٌة للكشؾ عن الموهوبٌن واعداد البرامج

التربوٌة لرعاٌتهم وتأسٌس الجمعٌات العلمٌة لالطفال الموهوبٌن مثل الجمعٌة الوطنٌة لالطفال
الموهوبٌن )National association For Gifted children(،حٌث أصدرت هذه الجمعٌة أول
منشوراتها العلمٌة وهً المجلة الفصلٌة للطفل الموهوب ( .)Gifted Child Quarterlyان الكشؾ عن
االطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة ٌتم من خالل استخدام محكات وادوات كشؾ متعددة فقد كان
االعتماد قدٌما ً على اختبار الذكاء فً تشخٌص الموهبة والتفوق العقلً لالطفال ،اما فً الوقت الحالً فقد
تطورت وتنوعت ادوات الكشؾ عن االطفال الموهوبٌن اضافة الى اختبارات الذكاء منها اختبار االبداع
واختبارات االستعداد االكادٌمً ومقاٌٌس تقدٌر السمات السلوكٌة ومن اشهر المقاٌٌس هو مقٌاس رونزلً
لتقدٌر الخصائص لسلوكٌة لالطفال الموهوبٌن وهً الدافعٌة ،التعلم االبداع ،القٌادة ،الموسٌقى ،الفنون،
كما أظهرت مقاٌٌس أخرى لتقدٌر
المسرح ،واالتصال ،والتخطٌط ()Renzilli, et al,1979
الخ صائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة منها مقٌاس تقدٌر اهتمامات ومٌول
االطفال فً مرحلة ما قبل المدرسة ،الذي اعدته (سٌلفٌا رم)  Rimالذي ٌقٌس اربعة ابعاد وهً تعدد
االهتمامات ،االستقاللٌة ،والمثابرة ،التخٌل،واللعب الهادؾ ،واألصالة فً التفكٌر (.)Rimm,1983وٌصؾ
(برنز وماثٌوس وماسون) (.)Burns,Mathews,Mason,1990ثالث خطوات جوهرٌة للكشؾ عن
المواهب وتحدٌد هوٌة االطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة وهً:
الخطوةىاالولى :تزوٌد األبوٌن والمربٌن بمعلومات حول الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة
ما قبل المدرسة وتوفٌر البرامج التثقٌفٌة والمقاالت فً الصحؾ وتسلٌط األضواء على
الموهوبٌن عبر شاشات التلفاز ومن خالل المقابالت مع متخصصٌن من اجل زٌادة وعً
األهالً بهذه الفئة وزٌادة اهتمام معلمً مرحلة ما قبل المدرسة.
الخطوة ىالثانوظ :الترشٌح العام(االختٌار االولً) وذلك من خالل توزٌع استبانات على االبوٌن وعلى
المعلمات فً مؤسسات رٌاض االطفال اذا كان الطفل فً الروضة من اجل تقدٌر
الخصائص او المظاهر السلوكٌة لموهبة األطفال ،واضافة سمات شخصٌة اخرى ٌتمٌز
بها االطفال ولها عالقة بالموهبة.
الخطوة الثالثة :المقابلة الفردٌة حٌث ٌطبق فٌها اختبار ستانفورد بنٌة او أي اختبار آخر مشابه وتحدٌد درجة
ذكاءه ( )120فما فوق للترشٌح أو القدرة العالٌة على القراءة والحساب

العالقة بين الموىبة واإلبداع والذكاء :

ٌرى (رونزلً) أن كبلً من االبداع والذكاء هما من مكونات الموهبة من مكونات الموهبة أي ان
االبداع والذكاء جزء من الموهبة ،وهذا ٌشٌر الى ان الموهوب ٌجب ان ٌكون ذكاءه مرتفعا ً وان ٌكون
مبدعا ً حتى ٌكون موهوباً.( Renzulli,1979( .اما (جانٌٌة) فقد مٌز بٌن الموهبة واإلبداع والذكاء
والتفوق فهو ٌرى ان االبداع والذكاء هما من مجاالت الموهبة أي ان الموهبة قد تكون على شكل ابداع او
على شكل ذكاء مرتفع اضافة الى بعض الخصائص الشخصٌة والدافعٌة(.جروان.)2002 ،مما تقدم نرى
ان هناك مفاهٌم كثٌرة لها عبلقة بالموهبة فاإلبداع فً مجال معٌن ٌدل على الموهبة ،والذكاء المرتفع ٌعد
موهبة ،والتفوق هو األداء الذي تظهر الموهبة من خبلله ،اما العبقرٌة فهً تشٌر الى الموهبة العالٌة جداً
والذكاء العالً جداً ،والتفوق العالً جداً ،وان كل هذه المفاهٌم تقوم فً األساس على القدرات العقلٌة،
والعملٌات المعرفٌة المرتبطة بها ،اضافة الى بعض العوامل الدافعٌة والشخصٌة االنفعالٌة.

مفيوم الحلق ات الثالثية للموىبةThe three – ring Conception of Gifted ness :
ٌرى(رونزلً) ( )Ranzulli,1979ان الموهبة تتكون من ثبلث حلقات متداخلة من السمات
االنسانٌة ،وهذه قدرة عقلٌة فوق المتوسط ،ودرجة عالٌة من االبداع ،ودرجة عالٌة من االلتزام والدافعٌة
وٌشٌر (رونزلً) "ان الموهبة ناتجة عن تفاعل المكونات الثبلث وان وجود سمة واحدة فقط الٌعنً وجود

الموهبة" ،فالقدرة العقلٌة فوق المعدل تتضمن مستوٌات عالٌة من التفكٌر المجرد ،والقدرات العددٌة
والطبلقة اللغوٌة ،والعبلقات المكانٌة فً الذاكرة .والقدرة التحلٌلٌة ،والتكٌف مع البٌئة الخارجٌة والقدرة
على اكتساب المعلومات وترمٌزها ،اما الحلقة الثانٌة من مكونات الموهبة فهً سمة االلتزام والمثابرة اذ
تتضمن هذه السمة مستوٌات عالٌة من االهتمام والقدرة على التحمل والحماس والتصمٌم وقوة االرادة
والثقة بالقدرات الذاتٌة ،والقدرة على االتصال مع االخرٌن.أما الحلقة الثالثة من مكونات الموهبة فهً
سمة االبداع والتً تتضمن مستوٌات عالٌة من الطبلقة والمرونة واألصالة فً التفكٌر ،واالنفتاح على
الخبرات الجدٌدة وإدراك الخصائص الجمالٌة لبلشٌاء والحساسٌة للتفاصٌل(Renzulli. Dai, 2000
).وٌؤكد (رونزلً) ان االطفال الموهوبٌن ٌحتاجون الى رعاٌة اجتماعٌة ومنحهم الحرٌة واالستقبللٌة فً
التعب ٌر عن افكارهم وخٌاالتهم ضمن محٌط اجتماعً مشجع ٌساعد على النمو االنفعالً وتوفٌر برامج
تعلٌمٌة وخدمات تربوٌة فً مستوى قدراتهم وسماتهم حتى ٌصبحوا قادرٌن على تطوٌر قدراتهم
وتوظٌفها فً المواقف المختلفة (السرور.)2000 ،

المفيوم النفسي االجتماعي للموىبة -:ى

قدم (تاننبوم) ( )Tannenbum,1983مفهوما ً للموهبة من منظور اجتماعً ثقافً إذ ٌرى بأنه ٌمكن
تصنٌؾ الموهوبٌن اعتماداً على مبدأ الفروق الفردٌة فً المجاالت االجتماعٌة واألخالقٌة والثقافٌة
والتربوٌة ،لذلك حتى ٌصبح اإلنسان موهوبا ً حسب هذا المنظور ٌجب ان ٌتمٌز وٌبدع فً مجال ذي تقدٌر
عال فً المجتمع ،وبناءاً على هذا المفهوم قسم (تاننبوم) المواهب الى مستوٌات حسب تقدٌر المجتمع لكل
ٍ
موهبة الى ان تتمٌز بأنها ذات طبٌعة هرمٌة وتسلسلٌة هً-:
 .1المواهب النادرة:وتمثل المستوى االول ،وتشمل االفراد الذٌن ساهموا بتقدٌم خدمات فرٌدة لإلنسانٌة
كلما تتكرر.
.2المواهب الفائضة:وتمثل المستوى الثانً وتشمل االفراد الذٌن لدٌهم قدرات نادرة فً مجاالت الفن
واالدب والموسٌقى.
.3المواهب النسبٌة:وتمثل المستوى الثالث وتشمل االفراد ذوي المهارات عالٌة ٌقدمون خدمات عامة
للناس فً مجاالت الطب والهندسة والمحاماة.
.4المواهب الخاصة:وتمثل المستوى األخٌر وتشمل األفراد الذٌن ٌمتلكون قدرات خاصة للتفوق من
خاللها مثل القٌام بعملٌات حسابٌة معقدة والسرعة فً القراءة والمهارات
الٌدوٌة الدقٌقة (السرور.)2000 ،
وٌرى (تاننبوم)إن الموهبة مفهوم نفسً تنتج عن تفاعل خمسة عوامل نفسٌة واجتماعٌة وبٌئٌة هً -:
 .1القدرة العامة :وتشٌر الى القدرات والمهارات العامة االساسٌة التً ٌمكن قٌاسها من خالل اختبارات
الذكاء.
 .2القدرة الخاصة :وتشٌر الى القدرات والمهارات الخاصة فً مجاالت الرٌاضٌات ،والفن ،والموسٌقى،
والرٌاضة.
 .3العوامل االنفعالٌة :وتشٌر الى المثابرة والرؼبة الدافعٌة ،واالصرار ،والتضحٌة ألنجاز اإلعمال.
 .4العوامل البٌئٌة :وتشٌر الى المناخ النفسً السائد فً مجال االسرة والمدرسة وٌكون هذا المناخ انعكاسا ً
لمعاملة الوالدٌن فً األسرة بأنهما مصدر الدعم والتشجٌع.
 .5عوامل الحظ:وتشٌر الى الظروؾ واإلحداث ؼٌر المخطظ نها ،واٌ ايتالك انًىهبت وانقذرة يزهىَت

بىجىد انفزد فٍ انًكاٌ انًُاطب وانشياٌ انًُاطب.
وَؤكذ(تاَُبىو) عهً أهًُت انكشف انًبكز عٍ االطفال انًىهىبٍُ يٍ خالل دالئم تشُز انً
انًىهبت قبم انظزعت فٍ اَجاس األيىر ،وقُاو االطفال بإعًال اكبز يُهى طُاً ،وانكفاءة يقارَت بأقزاَهى
ألٌ انًىاهــب األكادًَُــت وانزَاضُـت واألدائُت تظهز فٍ طٍ يبكزة (.)Tannenbum,1983

مفيوم الموىبة عند (ف لدىوزن) ) Feldhusen, 1989) :ى

الموهبة من وجهة نظر(فلدهوزن) مكونا ً مكونات التم ٌّز ،اذ ٌشٌر الى ان التم ٌّز ٌتكون من استعداد
عال من التحصٌل ،اضافة الى عامل الحظ او الصدفة ،وٌرى ان التم ٌّز ٌحتوي على
بدنً ونفسً وانجاز
ٍ
المكونات االتٌة-:
 .1القدرة العقلٌة العامة :وهً عبارة عن القدرات العقلٌة العامة ،وتكون هذه القدرات مختلفة فً
مستوٌاتها ،وتختلؾ من عقل الى آخر ،وتقوم هذه المستوٌات بوظٌفة بتسهٌل
عملٌة اكتساب المعرفة ودعم التفكٌر المنهجً.
وٌرى (فلدهوزن) ان اختبارات الذكاء هً التً تكشؾ عن هذه القدرات ،او من خالل مالحظة األداء
واالنجاز العالً.
 .2الموهبةٌ :شٌر (فلدهوزن) ان هناك عشرة مجاالت للموهبة ٌمكن للفرد التمٌّز من خاللها وهذه
المجاالت هً :الذكاء ،القٌادة  ،االبداع ،الفن ،العلوم ،االعمال الروائٌة ،التمثٌل الموسٌقً،
الموهبة المٌكانٌكٌة ،الموهبة الفٌزٌائٌة ،والتفوق الدراسً.
 .3الدافعٌة للتحصٌلٌ:شٌر (فلدهوزن) ان اكثر الطلبة ترشٌحا ً لبرامج رعاٌة الموهوبٌن هم اولئك الطلبة
الذٌن ٌمتلكون دافعٌة ورؼبة عالٌة للتحصٌل واالنجاز االكادٌمً اضافة الى انهم
ٌمتلكون قدرات عالٌة عامة ومواهب.
 .4االبداعٌ:شٌر(فلدهوزن)الى ان المبدعٌن ٌتمٌزون بالخصائص االبداعٌة االتٌة :االستقاللٌة ،الحدس،
المرونة فً التفكٌر ،الٌقظة والحساسٌة ،وتفتح العقل.
 .5المعرفةٌ :متلك الموهوبون والمتفوقون معلومات متنوعة فً مجاالت مختلفة كونهم ٌتمٌـزون بتعـدد
االهتمامـات ،وحـب القـراءة ،والـذاكـرة القوٌـة (.)Feldhusen, et al,1989
النظرية الثالثية في الموىبة العق لية () Sternberg,1985
تتكون نظرٌة (ستٌرنبرغ) من ثالث مكونات للذكاء هً:
.1المكون العاملً :وٌتكون من العملٌات المعرفٌة المتضمنة فً التفكٌر التً تعمل على ترجمة المدخالت
الحسٌة الى مفاهٌم مدركة مثل التخطٌط ،والتوجٌه والتعلٌم ،واتخاذ القرار فً اداء
المهمات.
.2المكون التجرٌبً :وٌربط هذا المكون بٌن الذكاء والخبرة التً ٌمر بها الفرد اذ ٌعتمد هذا المكون على
مهارتٌن هما :القدرة على التعامل مع المواقؾ الجدٌدة  ،والقدرة على معالجة
المعلومات ذاتها.
.3المكون البٌئً:وٌربط هذا المكون بٌن الذكاء والعالم الخارجً للفرد او البٌئة التً ٌعمل فٌها الذكاء،
وٌرى (ستٌرنبرغ) ان الذكاء فً المكون البٌئً ٌتكون من ثالث نشاطات ،االول تكٌؾ
عال مع البٌئة المحٌطة بالفرد ،والثانً قٌام الفرد بتشكٌل البٌئــة بناءاً علـى متطلباتهـا
الثقافٌة والقٌمٌة (.)Porter,1999
وٌشٌر(ستٌرنبرغ) الى ان التم ٌّز الذكائً لٌس شٌئا ً منفرداً وانما ٌنتج من تفاعل المكونات الثالثة اذ
ٌنتج هذا التفاعل انواع متعددة من التمٌز الذكائً ،وٌؤكد على أهمٌة المكون البٌئً والمكون التجرٌبً فً
التم ٌّز ،وٌرى انه ٌمكن للفرد ان ٌكون ذكٌا ً ومتمٌزاً من خالل استخدام التفكٌر القاعدي او المهارات
التحلٌلٌة ،والمهارات الناتجة من التكٌؾ مع البٌئة للتعامل مع المواقؾ المختلفة ( & Sternberg
.)Grigorenko,2002
نظرٌة الذكاء المتعددMultiple Intelligence of theory :

ٌشٌر (جاردنر ) ( )Gardner,1983فً كتابة اطر العقل( ) Frames of Mindان كل انسان ٌمتلك
سبعة ذكاءات متعددة ،ثم أضاؾ الٌها نوعٌن آخرٌن من الذكاء عام  1999لتصبح تسعة ذكاءات وهناك
نسب متفاوتة فً درجة امتالك الفراد لهذه الذكاءات وان ٌصبح مبدعا ً فٌها وانواع الذكاءات التً اشار الٌها
(جاردنر) فً نظرٌته هً-:

.1ىالذكاءىاللغظي:ى Linguistic intelligenceى
وتتعلق هذه القدرة باللؽة المكتوبة والمقروءة والمفردات ،وٌتمٌز بهذه القدرة الروائٌون
والصحفٌون والكومٌدٌون.
.2ىالذكاءىالرواضيى Logical Mathematical intelligenceى
وٌرتبط هذا النوع من الذكاء بالتفكٌر االستقرائً واالستنتاجً وٌتمٌز بهذه القدرة المحاسبون،
والمحامون ،ومبرمجو الحاسوب.
.3ىالذكاءىالبصريىالمكاني:ىSpatial Intelligenceى ى
وترتبط هذه القدرة العقلٌة بتخٌل األشٌاء وتكوٌن صور عقلٌة ،وإدراك العالقات المكانٌة،
وٌتمٌز بهذه القدرة الرسامون والمهندسون المعمارٌون.
.4ىالذكاءىالجدديىالحركي:ى Bodily-Kinesthetic intelligenceى
وترتبط هذه القدرة بالقدرة على الحركة والسٌطرة على حركات الجسم ،وٌتمٌز بهذه القدرة
الرٌاضٌٌن والعبً القوى ،والنحاتون ،والمٌكانٌكً ،والجراح.
.5ىالذكاءىالمودوػي:ى Musical intelligenceى ى
وترتبط هذه القدرة بالحساسٌة للنؽمة الموسٌقٌة واإلٌقاع وتمٌٌز األصوات وااللحان ،وٌتمٌز
بهذه القدرة الموسٌقٌون والملحنون والمطربون.
.6الذكاءىاالجتماري:ى Interpersonal intelligenceى
وٌرتبط هذا الذكاء بالقدرة على اقامة عالقات اجتماعٌة والتعاون االجتماعً ،وٌتمٌز بهذه
القدرة رجال اإلعمال والسٌاسٌون ،والمعلمون (الجٌزانً، 2007 ،ص.)3

.7الذكاءىالطبوطيى:ى()Naturalistic Intelligenceى
هو قدرة الشخص على فهم الطبٌعٌة من خالل حواسه تصنٌؾ وتصنٌؾ ما فٌها من حٌوانات ونباتات
وجمادات ،وتتضمن الحساسٌة والوعً بالتؽٌرات التً تحدث فً البٌئة (.) Hoerr,2003

 .8الذكاءىالذخصيىInterpersonal Intelligence
وٌرتبط هذا الذكاء بالقدرة على وعً الذات ،والقدرة على التخطٌط والتنظٌم والتفكٌر الوعً،
وتتمٌز بهذه القدرة االطباء النفسٌون ،والمرشدون ،والمقاولون.

.9الذكاءىالوجوديىExistenal Intelligence :
هو الحساسٌة والقدرة على معالجة األسئلة العمٌقة حول وجود االنسان مثل معنى الحٌاة التً ٌحٌاها،
ولماذا نموت وكٌؾ اتٌنا الى الدنٌا وهذا النوع من الذكاء ٌسمح لنا معرفة االمور ؼٌر المرئٌة والنظر خارج
العالم (.)Chekley,1997وٌشٌر (جاردنر) الى ان االفراد العادٌٌن قادرون على ممارسة جمٌع انواع

الذكاء المذكورة ،ولكنه ٌرى ان امتالك الفرد مستوى عال فً واحدة من هذه األنواع ٌحتاج الى تدرٌب
مكثؾ ،وٌرى اٌضا ً ان امتالك الطفل الواحد من هذه القدرات منذ الصؽر تسمى الموهبة الخام حٌث تلعب
الخبرات المبكرة دوراً كبٌراً فً الكشؾ عن هذه الموهبة من خالل تفاعل الموهبة الخام مع مواقؾ التدرٌب
والممارسة لبلورة الخبرة وتوظٌفها فً مواقؾ مختلفة ( Porter,1999( .ومن خالل ما تقدم بشكل عام
هناك نوعان من عوامل ظهور الموهبة والتً اشار الٌها (رٌنزلً)( )Renzulli,1979وهً الخصائص
الشخصٌة التً تشمل إدراك الذات ،والشجاعة ،والدافعٌة ،وحب االستطالع ،والمثابرة ،والحدس ،والعوامل
البٌئٌة ،وتشمل المستوى االقتصادي لألسرة وثقافة الوالدٌن وطرٌقة تعاملهما مع الطفل.وٌتضح اٌضا ً مما
سبق ان هناك مجموعة من الخصائص والسمات التً تمٌز االطفال الموهوبٌن عن العادٌٌن ،وان هناك
مجموعة من العوامل تؤثر على ظهور هذه الخصائص ،ومن المالحظ أن العوامل البٌئٌة لها االثر االكبر
على ظهور الم وهبة من خالل تهٌئة الظروؾ المناسبة لتصبح بٌئة خصبة تساعد االطفال الموهوبٌن على
ممارسة مواهبهم وصقلها لذلك فقد ٌكون هناك أطفال موهوبون من بٌئات فقٌرة اقتصادٌا ً وثقافٌاً ،ولكن
حالت ظروفهم االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة دون ظهور مواهبهم وبلورتها والتم ٌّز بها.

ثانياً :الدراسات السابقة:

دراسة البطش والروسان ()1991

فقد هدفت الدراسة الى الكشؾ عن التكوٌن العاملً للصورة االردنٌة لمقٌاس براٌد للكشؾ عن
الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة ،وطبق المقٌاس على عٌنة مؤلفة من ( )194طفل وطفلة ٌمثلون
الفئات العمرٌة من( )6-3سنوات والملتحقٌن بمؤسسات رٌاض االطفال ،واشارت نتائج التحلٌل الى ظهور
خمسة عوامل رئٌسٌة تمثل الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة اجتزأ كل
منها نسبة من التباٌن الكلً للمقٌاس .وهذه العوامل هً :تعدد االهتمامات( ،)%24,49واللعب الهادؾ
والقبول االجتماعً (،)%52,72والتفكٌر التخٌلً(،)% 20,24واالستقاللٌة فً التفكٌر
والمثابرة( ،)%18,50واألصالة فً التفكٌر((.)%10,66البطش والروسان ،1991 ،ص )133-114

 دراسة فوستر (Foster,1993ى)ى ىهدفت هذه الدراسة الى تحدٌد خصائص وحاجات االطفال الموهوبٌن فً مرحلة رٌاض االطفال،
وحاولت الدراسة اإلجابة على السؤال االتً .ما اهم المتطلبات التً تلبً حاجات االطفال الموهوبٌن ؟ وما
انواع هذه الحاجات ؟ وتوصلت هذه الدراسة النظرٌة من خالل مراجعة االدب النظري ،الى إن االطفال
الموهوبٌن فً مرحلة رٌاض االطفال وعلى اختالؾ مواهبهم واهتماماتهم بحاجة الى تلبٌة المتطلبات
االتٌة -:التعلم وحب القراءة وجمع المعلومات عن الكائنات وكثرة االسئلة والثروة اللؽوٌة ،وعمق التفكٌر،
واللعب والحركة ،والتمثٌل والتقلٌد والعزؾ واللعب الفردي والتعاونً ،وتعدد االهتمامات وتنوع التفكٌر،
وحب الؽرائب)Foster,1993, pp28-31(.

 دراسة فيرننج ولويس وآخرون()Feiring, Louis at all,1997هدفت هذه الدراسة الى الكشؾ المبكر عن االطفال الموهوبٌن فً مرحلة رٌاض االطفال وذلك من
أجل التحاقهم ببرنامج االطفال الموهوبٌن فً مرحلة رٌاض االطفال فً والٌة نٌوجرسً ،وتكونت عٌنة
الدراسة من( )4آالؾ طفل من( )35روضة فً مدٌنة نٌوجرسً ،وشملت عملٌة الكشؾ ثالثة مراحل:
المرحلة االولى :استخدام التصنٌؾ أو االختبار من قبل معلمً الروضات عن طرٌق مالحظة وتشخٌص
القدرات الحركٌة والنمو اللؽوي ومهارات التمٌٌز البصري واالنتباه.حٌث تفوق( )1079طفالً من
أصل( )4000طفل وبنسبة ( ،)%62وفً المرحلة الثانٌة :تم إجراء عملٌة تشخٌص وتقٌٌم لالطفال الذٌن
تفوقوا فً المرحلة االولى والبالػ عددهم ( )1079طفالً حٌث طبق فً هذه المرحلة اختبار وكسلر لذكاء
االطفال فً مرحلة ما قبل المدرسة ،واختبار ستانفورد بٌنٌه للذكاء حٌث تفوق فً هذه المرحلة( )378طفالً

بنسبة ( )%35من أصل ( )1079طفالً وفً المرحلة الثالثة تم استخدام مقٌاس مكارثً للقدرات العقلٌة حٌث
تفوق ()92طفالً من اصل ()378طفالً فً هذه المرحلة بنسبة ( )%24من أصل ( )378طفالً ،وهذا ٌشٌر
الى وجود( )92طفالً متفوقا ً فً القدرات العقلٌة وٌشكل هذا العدد( )%2من المجموع الكلً لعٌنة الدراسة
والبالػ عددهم ( )4000طفل وطفلة)Feiring & Lewis,1997.pp:76-82( .

 دراسة وندكير – نلسون وزمالؤه )Windeaker-Nelon and moon,1997( :ىتهدؾ هذه الدراسة الى التعرؾ على الكفاٌة االدراكٌة العقلٌة والجسمٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة
ما قبل المدرسة من وجهة نظر االمهات ،وهدفت اٌضا ً الى التعرؾ على عالقة اتجاهات االمهات نحو
رعاٌة ودعم الكفاءة العقلٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة ،واستخدم الباحثون مقٌاس
الصورة االدراكٌة للقدرات والقبول االجتماعً لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة ،وطبق
المقٌاس على السٌدات لمعرفة مواقفهن واتجاهاتهن نحو قدرات االطفال ،مدى اهتماماتهن ومخاوفهن من
تربٌة االطفال ،وتوصلت الدراسة الى ان اتجاهات االمهات االٌجابٌة نحو االهتمام باالطفال الموهوبٌن ودعم
االستقاللٌة كانت لها أثر كبٌر فً قدارات االطفال ،وتفاعلهم مع المحٌط.وهذا ٌشٌر الى انه كلما كانت
اتجاهات االمهات نحو الكفاءة العقلٌة ألطفالهن الموهوبٌن اٌجابٌة كلما كان االطفال اكثر استقاللٌة ،واعتماداً
على الذات ،وتشٌر الدراسة الى ان تزوٌد أباء االطفال الموهوبٌن بنماذج لتربٌة االطفال الموهوبٌن ٌساعد
فً تخفٌؾ مخاوفهم نحو تربٌة اطفالهم ،واشارت الدراسة اٌضا ً الى ان تزوٌد االبوٌن لمعلمً الروضة
بالمعلومات الكافٌة حول رعاٌة االطفال الموهوبٌن له اثر كبٌر فً تطوٌر توقعات مرتفعة حول قدرات
االطفال الموهوبٌن وتشجٌع االطفال على االستقاللٌة وتبنٌهم االسالٌب التربٌة المتوازنة البعٌدة عن التقٌٌد
والقسوة)Windecker & Molson, 1997, pp:133-143( .

 دراسة نذر ()1998ىهدفت هذه الدراسة الى الكشؾ عن خصائص وسمات االطفال المتفوقٌن فً رٌاض االطفال بدولة
الكوٌت ،وتكونت عٌنة الدراسة من( )300طفل و( )300فرد من اولٌاء االمور و()150معلمة ،واستخدمت
الدراسة مقٌاسا ً ٌقٌس الخصائص السلوكٌة فً المجاالت االتٌة ( :التعلم ،الدافعٌة ،االبداع ،القٌادة ،والمهارات
النفسحركٌة) وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن اولٌاء االمور والمعلمات على
المقاٌٌس الفرعٌة الخمس وقد تبٌن ان متوسطات درجات اولٌاء االمور على مقاٌٌس الدافعٌة ،والقٌادة،
واالبداع كانت اعلى منها عند المعلمات ،بٌنما كانت متوسطات درجات المعلمات اعلى منها عند اولٌاء
االمور فً التعلم والمهارات النفسحركٌة.كما اظهرت نتائج الدراسة ان سمات التعلم كانت اكثر ظهوراً عند
االناث ،بٌنما كانت سمات انقُادة وانًهاراث انُفظحزكُت اكثز ظهىراً عُذ انذكىر يٍ االَاثَ(.ذر،

،1998ص ص)154-139
 دراسة مانتزيكوبلوس:)Mantzicopoulos, 2000( :هدفت هذه الدراسة الى الكشؾ عن مدى دقة اختبار تشخٌص مهارات الحٌاة الٌومٌة فً الكشؾ المبكر
عن الموهبة االكادٌمٌة والمعرفٌة لدى اطفال ما قبل المدرسة فً ذوي الدخل المنخفض ،تكونت عٌنة
الدراسة من( )134طفالً تراوحت اعمارهم بٌن ( )6-4سنوات ،ولتشخٌص قدرات االطفال المعرفٌة
واالكادٌمٌة قام الباحث بتطبٌق اختبارات كوفمان ،ومقٌاس الكفاٌة االكادٌمٌة للمعلمٌن ،واختبار كلمات
االطفال ،واظهرت نتائج الدراسة أن ()13طفالً ٌتم تشخٌصهم كموهوبٌن بنسبة( )%10كما دعمت الدراسة
استخدمت مقٌاس كوفمان فً التشخٌص المبكر للموهبة فً المجال المعرفً واالكادٌمً لدى اطفال ما قبل
المدرسة ذوي المستوٌات االقتصادٌة المنخفضة ،كما اظهرت نتائج الدراسة ان اداء االطفال الموهوبٌن على
أدوات الدراسة كان أفضل من االطفال االخرٌن)Mantzicopoulos,2000,p:185-192( .

 -دراسة ساروفيم)Seraphim, 2001 ( :

هدفت الدراسة الى التشخٌص والكشف عن االطفال الموهوبٌن فً مرحلة رٌاض االطفال وتقٌٌم
فاعلٌة التشخٌص فً التقلٌل من مشكبلت االطفال الذٌن تم تشخٌصهم بموهوبٌن والذٌن الحقوا ببرامج
االطفال الموهوبٌن فً مرحلة رٌاض االطفال ،والكشف عن الفروق بٌن الجنسٌن فً التشخٌص ،وتكونت
عٌنة الدراسة من ( )007طفبلً وتتراوح اعمارهم بٌن( )6-0سنوات تم اختٌارهم من رٌاض االطفال فً
والٌة اندٌانا ومكسٌكان ،واستخدم الباحث مصفوفة رافن للذكاء كاداة لقٌاس القدرات العقلٌة ومقٌاس
للكشف عن االطفال الموهوبٌن ،وبعد تطبٌق المقٌاس على االطفال ،اظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود
عبلقة ارتباطٌة دالة احصائٌا ً بٌن اداء االطفال على اختبار مصفوفة رافن لتشخٌص القدرات العقلٌة وبٌن
ادائهم على مقٌاس الكشف ،كما اشارت النتائج الى الكشف عن( )%00.9من االطفال تم تشخٌصهم
كموهوبٌن ،كما اظهرت نتائج تحلٌل التباٌن متعدد المتغٌرات عدم وجود فروق فً اداء االطفال على
مقاٌٌس الكشف واختبار مصفوفة رافن تعزى الى متغٌر الجنس)Sarouphim,2001.P:130-138(.

 دراسة ناومي)Naomi,2002( :ى ىهدفت هذه الدراسة الى التعرؾ على وجهات نظر الوالدٌن والمعلمٌن فً رٌاض االطفال حول الكشؾ
المبكر عن مواهب االطفال فً الروضة ودمجهم فً برامج التربٌة الخاصة ،اضافة الى الكشؾ عن
الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن ،وتكونت عٌنة الدراسة من( )112طفالً من رٌاض االطفال
ووالدٌهم ومعلمٌهم ،واستخدم الباحث استبانة تتكون من ستة أسئلة كبٌرة واظهرت نتائج ،الدراسة ان()%74
من الوالدٌن اكدوا على اهمٌة الكشؾ عن االطفال الموهوبٌن فً الروضة ،كما اشارت النتائج الى
ان( )%50من المعلمٌن قد أٌدوا ضرورة الكشؾ عن مواهب االطفال منذ سن الروضة ،اضافة الى
ضرورة التحاقهم ببرامج الرعاٌة الخاصة ،كما اشارت النتائج الى ضرورة االهتمام بالخصائص السلوكٌة
لالطفال فً المجاالت الجسمٌة النفسحركٌة ،واالجتماعٌة واالنفعالٌة ،والمعرفٌة عندما ٌلتحق االطفـــــــال
الروضة.
فــــــً
الرعاٌـــــــة
برامـــــج
فـــــً
الموهوبٌـن
()Naomi,2002,p:172-178

ى
 دراسة ىوتالنين وسشوفيلدHotulaimnen, and Schofield,2003( :ى) .ىهدفت هذه الدراسة الى الكشؾ عن مجاالت الموهبة لدى اطفال ما قبل المدرسة وعالقتها بالتحصٌل
ومفهوم الذات ،وتكونت عٌنة الدراسة من( )212طفالً فً سن الروضة تم تتبعهم خالل عشر سنوات حٌث
انقسمت الدراسة زمنٌا ً الى مرحلتٌن :االولى من عام ()1992-1989تم فً هذه المرحلة تطبٌق اختبار
تشخٌص اولً ،واختبار مصفوفة رافن للذكاء ،واختبار(جود انؾ) للرسم حٌث تم فً هذه المرحلة
تشخٌص( )37طفالً وتصنفهم الى موهوبٌن ،حٌث تمٌز هؤالء االطفال فً مجال المهارت النفسحركٌة
والقدرات العقلٌة واللؽوٌة ،والتعلم ،وفً المرحلة الثانٌة من الدراسة تم استخدام اختبارات عقلٌة تحصٌلٌة
واجراء مقابالت مع الوالدٌن والمعلمٌن ،ثم تم تقسٌم افراد الدراسة الى مجموعتٌن األولى المجموعة
التجرٌبٌة والتً تمثل االطفال الذٌن تم تشخٌصهم على أنهم موهوبون ومتفوقون تحصٌلٌا ً والمجموعة
األخرى األطفال العادٌون ،ثم طبق اختبار وتحصٌل شامل على مقٌاس مفهوم الذات شامل على مقٌاس
مفهوم الذات على افراد المجموعتٌن ،اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائٌا ً فً التحصٌل
االكادٌمً ومفهوم الذات لصالح المجموعة التجرٌبٌة (االطفال الموهوبٌن) كما اشارت النتائج الى وجود
فروق فً التحصٌل ومفهوم الذات لصالح االناث فً المجموعة التجرٌبٌةHotulainen & ( .
)Schofield,2003

 -دراسة كاثي)Gathie,2004( :ى ى

هدفتذهذهذالدرادةذاىلذالكشفذعنذاملوهبةذيفذالطفولةذاملبكرة،ذتكونتذعونةذالدرادةذمن()15ذرفالًذموهوباًذتراوحتذاعمارهمذ
بني()5-3ذدنوات،ذقامتذالباحثةذجبمعذاملعلوماتذعنذاالرفالذعنذرروقذاجراءذمقابالتذمعذالوالدون،ذواملالحظةذالدلوكوةذلالرفالذ
اثناء ذالنشاط ذواللعب ذوالردم ،ذوتوصلت ذنتائج ذالدرادة ذاىل ذان ذاالرفال ذوتموزون ذباخلصائص ذالدلوكوة ذالتالوة :ذحب ذاالدتطالع،ذ
الدافعوة ،ذاالدتقاللوة ،ذاالبداع ،ذقوة ذالذاكرة ،ذالدرعة ذيف ذاالدتوعاب ،ذتعدد ذاالهتمامات ،ذالعالقات ذاالجتماعوة ذوالتعاون ،ذواكدتذ
الدرادةذعلىذدورذاخلرباتذالواقعوةذيفذتنموةذمواهبذاالرفالذيفذدنذمبكرة.ذ()Cathi, 2004, P:78-85ذ ذ
منذخاللذادتعراضذالدراداتذالدابقةذاملتعلقةذمبوضوعذالبحثذميكنذتلخوصهاذباالتي -:ذ
 .1اذارتذنتائجذهذهذالدراداتذاىلذانذاالرفالذاملوهوبنيذوتموزونذخبصائصذدلوكوةذيفذاجملاالتذاملعرفوة ،ذاالبداعوة،ذالدافعوةذ
االجتماعوة،ذالنفدحركوة،ذاالنفعالوة،ذواالكادميوةذختتلفذعنذاخلصائصذالدلوكوةذلالرفالذالعادوني،ذومنهاذدراداتذكلذمنذ
( Windcker-Nelson et al,1997& Feiring et al,1997 & Schofield,2003,
Cathie,2004ذ)،ذو(البطشذوالرودان،ذ،1991ذنذر .)1998،ذ
 .2اذارتذالدراداتذالدابقةذاىلذدهولةذوامكانوةذالكشفذاملبكرذعنذاملوهبةذلدىذأرفالذمرحلةذماذقبلذاملدردةذيفذمجوعذابعادهاذ
املعرفوة،ذاالبداعوةذواالجتماعوةذوالنفدحركوة،ذوذلكذبادتخدامذادواتذتشخوصذمتعددةذمثلذاالختباراتذالعقلوة ،ذومقاووسذ
تقدورذاخلصائصذالدلوكوة،ذومالحظاتذالوالدونذواملعلمنيذومنهاذدراداتذكلذمن:ذ
ذذذذذذذذذذذذ(Mantzicopouls,2000 & Sarouphim, 2001, Naomi,2002ذ(.
 .3ان ذبعض ذالدرادات ذالدابقة ذاالجنبوة ذقد ذركزت ذعلى ذالكشف ذعن ذاملوهبة ذمن ذخالل ذادتخدام ذاختبارات ذعقلوة ذوابداعوةذ
ومقاووسذتقدورذللخصائصذالدلوكوةذلدىذاالرفالذيفذمرحلةذماذقبلذاملدردةذوهذهذالدراداتذهي:ذ

( & Mantzicopouls, 2000 & Sarouphim, 2001 & Naomi,2002 & Hotulainen
( Schofeld, 2003, Cathie, 2004
 .4نالحظ ان الدراسات العربٌة السابقة ركزت على دراسة الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن او
دراسة العوامل والمتؽٌرات التً تؤثر وتساهم فً التنبؤ بالموهبة لدى االطفال فً مرحلة ما قبل
المدرسة ومنها دراسة(البطش والروسان ،)1991 ،ودراسة(نذر .)1998 ،ولكن ال توجد – على حد
علم الباحث – دراسة محلٌة درست الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً جمٌع ابعادها ،ودور
بعض المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة فً التنبؤ بالموهبة لدى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة ،لذا ارتأى
ا لباحث القٌام بالدراسة الحالٌة فً محاولة لدراسة الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة
ما قبل المدرسة ،ودراسة المتؽٌرات التً ٌمكن أن تساهم فً التنبؤ وتفسٌر تلك الخصائص.

الفصل الثالث
منيجية البحث واجراءاتو
اوالً  :مجتمع البحث :

ٌتكون مجتمع البحث من جمٌع االطفال الذٌن تراوحت اعمارهم من ( )6-2سنوات والمسجلٌن فيً
مؤسسات رٌاض االطفال فً مدٌنة مٌسان ،والبالغ عددها( )17روضة مسجلة فً قسم التعلٌم الخاص فً

مدٌرٌة تربٌة مٌسان خبلل العام الدراسً  0228 – 0227وقد تم اختٌار( )7روضات مين المجميوع الكليً
لتمثل مجتمع البحث الحالً وبلغ عدد االطفال المسجلٌن فٌها( (*))996والجدول(ٌ )1وضح ذلك.
الجدول ()1
توزٌع افراد مجتمع البحث
عدد االطفال
اسم الروضة
ت
92
1
روضة اطفال العروبة
214
2
روضة اطفال الشموع
187
3
روضة اطفال العمارة
121
4
روضة اطفال الثورة
120
5
روضة اطفال النوارس
62
6
روضة اطفال الزنابق
200
7
روضة اطفال الورود
996
المجموع الكلً

عينة البحث:
تألفت عٌنة البحث الحالً من ( )178طفل وطفلة ،وقد اختٌرت العٌنة بشكل عشوائً من بٌن اطفال
مجتمع البحث ،بحٌث روعً فً اختٌار العٌنة تمثٌلها لكال الجنسٌن والفئات العمرٌة من( )6 – 4سنوات
وبنسبة  %20من المجتمع األصلً ،والجدول(ٌ )2وضح توزٌع افراد عٌنة البحث حسب متؽٌري الجنس
والعمر.

ى
الجدولى( )2ى
توزوعىافرادىالطونظىحدبىمتعوريىالجنسىوالطمر ى
اسم الروضة
روضة اطفال العروبة
روضة اطفال الشموع
روضة اطفال العمارة
روضة اطفال الثورة
روضة اطفال النوارس
روضة اطفال الزنابق
روضة اطفال الورود
المجموع

الجنس
ذ
9
12
20
12
13
6
20
92

العمر
ث
9
11
17
12
11
6
20
86

5-4
8
10
15
11
14
6
15
79

(*)ذى انذصٕل عهٗ ْذِ انًعهٕياخ يٍ قسى انرعهٛى انخاص ف ٙيذٚزٚح ذزتٛح يٛساٌ.

6-5
10
13
22
13
10
6
25
99

المجموع
18
23
37
24
24
12
40
178

 هذا وقد بلػ اعداد االباء واالمهات والمعلمات الذٌن قاموا بتقدٌر الخصائص السلوكٌة للموهبة عن
اطفالهم من خالل االجابة على المقٌاس(اداة البحث) ( )178اب )178(،ام و()50معلمة.

ثانياً :أداة البحث :

لتحقٌق أهداؾ البحث ،تم بناء مقٌاس لتقدٌر الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن .وذلك
بالرجوع الى االدب النظري والمقاٌٌس ذات العالقة مثل مقٌاس براٌد للكشؾ عن الموهوبٌن فً مرحلة ما
قبل المدرسة ،ومقٌاس رٌنزلً لتقدٌر الخصائص السلوكٌة للطلبة ،ومقٌاس عطٌات لتقدٌر الخصائص
السلوكٌة المتعلقة بالموهبة لدى اطفال مرحلة ما قبل المدرسة(عطٌات ،2004 ،ص ص  .)135–132حٌث
قام البا حثان بترجمة عدد من الفقرات فً بعض المقاٌٌس وصٌاؼة فقرات تم التوصل الٌها من خالل
الرجوع الى الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً الدراسات واألدب النظري ،حٌث ٌتألؾ المقٌاس
بصورته االولٌة من( )59فقرة تمثل خمسة ابعاد للخصائص السلوكٌة للموهبة هً(المهارات النفسحركٌة،
الدافعٌة ،القٌادة واالتصال ،االبداع ،والعملٌات العقلٌة).

صالحية الفقرات:
ٌشٌر اٌبل ( )Ebel, 1972الى ضرورة عرض الصورة االولٌة للمقٌاس على مجموعة من
الخبراء لتحدٌد مدى صبلحٌة الفقرات( )Ebel, 1972, P555فضبلً عن دقة صٌاغتها اللغوٌة ،وقد
اخضعت استجابات المحكمٌن الى المعالجة االحصائٌة باستخدام معادلة مربع كاي ( )X2فقد اختٌرت
الفقرات التً قٌمة( )X2لها دالة احصائٌا ً ومقارنتها بالنسبة  %82فما فوق ،وخلصت نتائج التحلٌل الى
اعتماد( )02فقرة من اصل( )09فقرة كانت صالحة من وجهة نظر الخبراء ،وقد صٌغت الفقرات ضمن
مواقف لفظٌة ،وهذا االسلوب مناسب فً مثل هذه المقاٌٌس ومماثل الى حد كبٌر نوع المواقف التً
ٌتعرض الطفل فً الحٌاة العامة.

تجريب المقياس :

لؽرض الوقوؾ على وضوح تعلٌمات االجابة وصٌاؼة الفقرات اختٌرت عٌنة عشوائٌة من مجتمع
البحث بلػ حجمها( )30طفل وطفلة وطبقت علٌهم الصورة األولٌة للمقٌاس وحللت اإلجابات واخذت بنظر
االعتبار آراء المستجٌبون حول فقرات المقٌاس.
وفً ضوء ما تقدم اعد الباحثان( )50فقرة ٌتضمنها مقٌاس الخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن
فً مرحلة ما قبل المدرسة موزعة على اإلبعاد الخمسة وهً(المهارات النفسحركٌة،الدافعٌة،القٌادة
واالتصال ،االبداع ،العملٌات العقلٌة) بواقع( )18، 8، 7، 10 ، 7فقرات على التوالً ،ولكل فقرة خمسة
بدائل هً(تظهر الخاصٌة عند الطفل بدرجة :كبٌرة جداً ،كبٌرة ،متوسطة ،قلٌلة ،ؼٌر مالحظة) وتعطى عند
تصحٌح الدرجات( )1، 2، 3، 4 ، 5على التوالً وان مدى الدرجات كان ٌتراوح بٌن( )250 – 50درجة.
التحليل االحصائي للفقرات :
ان عملٌة التحلٌل االحصائً للفقرات هً دراسة استجابات افراد العٌنة على المقٌاس الستخراج
الخصائص السٌكومترٌة للفقرات ،وتعد خطوة مهمة واساسٌة فً بناء المقاٌٌس واالختبارات ،ألنها تكشؾ
البعض
بعضها
السمــة
مكونــات
ارتباط
مدى
عن
(.)Holden, 1985, P:386

وتتضمن عملية تحليل الفقرات ما يلي :
تمييز الفقرات :
ان درجة تمٌٌز الفقرة تدل على قدرة الفقرة على التمٌٌز بٌن مجموعات متباٌنة وتعد درجية التمٌٌيز
اهم داللة تصف فقرة من فقرات االختبار ،ذليك ان وظٌفية أي فقيرة ان تمٌيز بيٌن الطلبية الضيعفاء والطلبية

االذكٌاء(سمارة،1989 ،ص  .)126فكلما كانت درجة تمٌٌز الفقرة اعلى كلما كان ذلك افضل ،اما اذا كانيت
درجة تمٌٌز الفقرة ٌساوي صفراً فهذا ٌعنً ان الفقرة ال تمٌز بيٌن الطلبية فيً المجميوعتٌن العلٌيا واليدنٌا.
وٌقدم أٌبل المختص بالقٌاس التربوي والنفسً دلٌبلً ٌستخدم فٌه معٌاراً لمقارنة القوة التمٌٌزٌة للفقرات.

تقىَى انفقزة

دنُم قىة تًُُش انفقزة
 0.40فأعهً

فقزاث جُذة جذاً

0.39 – 0.30

فقزاث جُذة ونكٍ ًَكٍ اٌ تخضع نهُقذ

0.29 – 0.20

فقزاث تخضع عادة نهتحظٍُ

 0.19فأقم

فقزاث صعبت تزفض.

( )Ebel, 1972 , P:339
ومن خبلل معامبلت التمٌٌز ٌتم انتقاء واختٌار الفقرات التً ٌحتوٌهيا المقٌياس والجيدول(ٌ )0وضيح
معامبلت التمٌٌز لمقٌاس الخصائص السلوكٌة لبلطفال الموهوبٌن .

ى ى
ى ى
ى
ى
ى
ى
الجدول ()0
قٌم معامبلت التمٌٌز لفقرات مقٌاس الخصائص السلوكٌة لبلطفال الموهوبٌن
االبعاد الفرعٌة
معامل
رقم
االبعاد الفرعٌة
ت
ت
للمقٌاس
الفقرة التمٌٌز
للمقٌاس
2.28
1
2.06
0
2.00
0
المهارات
-2
االبداع
2.00
2
1
النفسحركٌة
2.00
0
2.61
6
2.08
7
2.62
8
2.00
9
2.26
12
العملٌات العقلٌة
-0
الدافعٌة
-0
2.09
11
2.00
10
2.01
10

رقم
الفقرة
06
07
08
09
02
01
00
00
02
00
06
07
08

معامل
التمٌٌز
2.02
2.00
2.22
2.29
2.22
2.06
2.21
2.02
2.00
2.09
2.20
2.02
2.07

-0

القٌادة واالتصال

12
10
16
17
18
19
02
01
00
00
02
00

2.21
2.06
2.07
2.00
2.29
2.26
2.00
2.60
2.20
2.20
2.00
2.27

09
22
21
20
20
22
20
26
27
28
29
02

2.07
2.62
2.69
2.02
2.20
2.08
2.20
2.62
2.00
2.27
2.02
2.00

صدق المقٌاس :
ٌعد الصدق مين الخصيائص االساسيٌة والمهمية فيً بنياء االختبيارات والمقياٌٌس التربوٌية والنفسيٌة
وذلك للكشف عن محتوٌات االختبار الداخلٌة وتشيٌر صيفة الصيدق اليى خاصيٌة األداة فيً قٌياس ميا وضيع
الجل قٌاسه (أسعد ،1987 ،ص . )010وقد تم استخراج مؤشرٌن للصدق هما:
 -1الصدق الظاهري : Face Validity
ٌهدف هذا النوع من الصدق الى معرفة مدى تمثٌل االختبار للظاهرة التً ٌهدف الى قٌاسها (خليف،
 ،1987ص . )2والصييدق الظيياهري هييو المظهيير العييام لبلختبييار او الصييورة الخارجٌيية لييه ميين حٌييث نييوع
المفردات وكٌفٌة صٌاغتها ومدى وضوح المفردات وتعلٌمات االختبار ومدى دقتها ودرجة ما ٌتمتع به من
موضييوعٌة ،وأفضييل وسييٌلة لتحقٌقييه هييو ان ٌقييوم مجموعيية ميين الخبييراء المتخصصييٌن بالقٌيياس النفسييً
والتربوي بتقوٌم صبلحٌة الفقرات لقٌاس الخاصٌة المراد قٌاسها ،تم تحقٌق هذا النوع من الصدق بعيرض
اداة البحث (مقٌاس الخصائص السلوكٌة لبلطفيال الموهيوبٌن) عليى مجموعية مين الخبيراء والمتخصصيٌن
فً مجال التربٌة وعلم النفس(*) للحكم على صبلحٌة الفقيرات للمقٌياس ،وكيان عيددهم ( )8خبيراء وطليب
منهم الحكم على:
 -1مدى انتماء الفقرات لبلبعاد المكونة لها .
 -0مدى وضوح الفقرة .
 -0مدى وضوح الصٌاغة اللغوٌة لكل فقرة .
 -2ابداء أي مبلحظات اخرى .
وفً ضوء مبلحظات المحكمٌن قام الباحثان باإلبقاء على الفقرات التً اتفق على قبولهيا  %82مين
المحكمييٌن وأٌض يا ً تييم حييذف وتعييدٌل فقييرات اخييرى فييً ضييوء مبلحظييات الخبييراء ،وبييذلك بلييغ عييدد فقييرات
(*) اسًاء انخثزاء دسة انهقة انعهًٔ ٙاياكٍ عًهٓى :
 -1أ.د .اتزاْٛى عثذ انذسٍ انكُاَٙ
 -0أ.و.د .ادالو شٓٛذ
 -0أ.و.د دٛذر كزٚى سكز
 -2أ.و.د سعذ٘ جاسى
 -0و.د .اٚسز فخز٘
 -6و.د عه ٙعثذ انذس ٍٛتزٚسى
 -7و.د .نًٛاء ٚاس ٍٛسغٛز
 -8و .كفاح صانخ انعسكز٘

كهٛح االداب – انجايعح انًسرُصزٚح
كهٛح انرزتٛح االساسٛح – انجايعح انًسرُصزٚح
كهٛح انرزتٛح – انجايعح انًسرُصزٚح
كهٛح انرزتٛح االساسٛح – انجايعح انًسرُصزٚح
كهٛح انرزتٛح – انجايعح انًسرُصزٚح
كهٛح انرزتٛح -جايعح يٛساٌ
كهٛح انرزتٛح – انجايعح انًسرُصزٚح
كهٛح انرزتٛح – انجايعح انًسرُصزٚح

المقٌاس بصورته النهائٌة( )02فقرة الملحق ( )1موزعة عليى االبعياد الخمسية وبالشيكل االتيً :المهيارات
النفسحركٌة( )7فقيرات ،الدافعٌية( )12فقيرات ،القٌيادة واالتصيال( )7فقيرات ،االبيداع( )8فقيرات ،العملٌيات
العقلٌة( )18فقرة.
 -0صدق البناء : Construct Validity
ٌقصد بصدق البناء الدرجة التً ٌقٌس فٌها االختبار بناءاً نظرٌا ً او خاصٌة معٌنة وٌرى عدد كبٌر من
المختصييٌن فييً القٌيياس التربييوي والنفسييً ان صييدق البنيياء ٌتفييق اكثيير ميين غٌييره مييع جييوهر مفهييوم اٌبييل
( )Ebelللصدق فً ان الصدق هو تشبع االختبار بالمعنى ،وترى انستازي ( )Anstasiان معامل االتساق
الداخلً هو معامل االرتباط بٌن كل وحدة من وحدات االختبار كله وللتحقق من ذلك ٌستخدم معامل االرتباط
الثنائً( ( .)Point Biseral Correlationالغرٌب  ، 1982 ،ص)292
والجدول (ٌ )2وضح نتائج التطبٌق باستخدام معامل االرتباط الثنائً ..

الجدول ()2
معامبلت ارتباط الدرجة على الفقرة مع الدرجة الكلٌة للمقٌاس
رقيييييييييييييم معامييييييل
رقيييييييييييييم معامييييييييل
رقيييييييييييييم معامييييييييل
النتٌجة
النتٌجة
النتٌجة
االرتباط
الفقرة
االرتباط
الفقرة
االرتباط
الفقرة
دالة
2.00
دالة 07
2.00
19
دالة
2.00
1
دالة
2.01
دالة 08
2.02
دالة 02
2.26
0
دالة
2.20
دالة 09
2.01
دالة 01
2.21
0
دالة
2.29
دالة 22
2.20
دالة 00
2.20
2
دالة
2.21
دالة 21
2.27
دالة 00
2.00
0
دالة
2.06
دالة 20
2.06
دالة 02
2.02
6
دالة
2.09
دالة 20
2.62
دالة 00
2.01
7
دالة
2.27
دالة 22
2.60
دالة 06
2.28
8
دالة
2.22
دالة 20
2.02
دالة 07
2.00
9
دالة
2.00
دالة 26
2.00
دالة 08
2.07
12
دالة
2.00
دالة 27
2.00
دالة 09
2.29
11
دالة
2.02
دالة 28
2.06
دالة 02
2.07
10
دالة
2.26
دالة 29
2.07
دالة 01
2.06
10
دالة
2.22
دالة 02
2.02
دالة 00
2.09
12
دالة
2.08
دالة 00
2.21
10
دالة
2.20
دالة 02
2.08
16
دالة
2.20
دالة 00
2.20
17
دالة
2.09
دالة 06
2.00
18
ومن خبلل الجدول(ٌ )2تبٌن ان جمٌع معامبلت االرتبياط معنوٌية بمسيتوى داللية ( )2.20وبيذلك فيأن
االختبار بصورته النهائٌة ٌضم ( )02فقرة الملحق(.)1
دالالت ثبات المقٌاس:
ٌعنً الثبات االتساق فً النتائج ،والمقٌاس الثابت هو المقٌاس الذي ٌعطً نتيائج متسيقة عنيد اعيادة
تطبٌقه ومن شروط المقٌاس الجٌد اتصافه بثبات عالً.)Anstasi,1976, P.103(.
وقد تم استخدام طيرٌقتٌن فيً اسيتخراج معاميل الثبيات هميا :اعيادة االختبيار  Test retestلقٌياس
االستقرار ،ومعامل الفا ـ كرونباخ ( )Alph-Cronbachألستخراج االتساق.
وقام الباحثان بأٌجاد معامل الثبات بطرٌقية االعيادة مين خيبلل اعيادة تقيدٌر الخصيائص السيلوكٌة مين
قبل الوالدٌن ومعلمات الروضة بفاصل زمنً مقداره(ٌ )10وما ً بيٌن التطبٌقيٌن عليى عٌنية مؤلفية مين()22
طفل وطفلة مين خيارج عٌنية الدراسية ،وقيد بلغيت قٌمية معيامبلت الثبيات بطرٌقية ألعيادة للمقٌياس كياالتً:
لتقييدٌرات االبيياء( ،)2.80واالمهييات ( )2.80وللمعلمييات ( ،)2.80والكلييً ( ،)2.82امييا معييامبلت الثبييات
لبلبعاد الفرعٌة للمقٌاس وللعٌنة ككل كانت كاالتً :المهارات النفسحركٌة( ،)2.80الدافعٌة( )2.81والقٌادة
واالتصال( ،)2.82االبداع ( ،)2.78العملٌات العقلٌة( .)2.88
اما معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا – كرونباخ فقد بلغ معامل االتساق الداخلً للمقٌاص (.)0.92

الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتيا

ٌتضمن هذا الفصل عرضا ً للنتائج التً تم الحصول علٌها فً محاولة لبلجابة عن اسئلة البحث-:
اوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال األول :ما تقدٌرات اإلباء واألمهات والمعلمات للخصائص
السلوكٌة لؤلطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة ؟
لئلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات اإلباء
واألمهات والمعلمات للخصائص السلوكٌة على االبعاد الفرعٌة والدرجة الكلٌة والجدول(ٌ )0وضح ذلك.
الجدول ()0
المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لتقدٌرات االباء واالمهات والمعلمات للخصائص السلوكٌة
على الدرجة الكلٌة واالبعاد الفرعٌة للمقٌاس
المقدرٌن
المتغٌرات

االمهات

اآلباء

المعلمات

العٌنة ككل

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
الحسابً المعٌاري الحسابً المعٌاري الحسابً المعٌاري الحسابً المعٌاري

المهارات
النفسحركٌة

120.0

8.2

120.6

6.0

121.2

7.0

122.0

7.9

الدافعٌة

01.1

0.0

00.9

7.2

02.9

2.7

00.2

0.8

القٌادة
واالتصال

02.0

2.8

06..

2.7

00.1

2.2

02.0

2.1

االبداع

78.0

7.6

81.2

0.8

77.2

9.1

79.0

6.0

العملٌات
العقلٌة

81.2

0.2

82.9

0..

79..

0.2

82.9

2.6

الدرجة الكلٌة

060.7

02.2

070.6

18.0

009.6

09.1

066.2

00.0

ٌتضح من الجدول( )5ان متوسط تقدٌرات االمهات على بعد المهارات النفسحركٌة قد بلػ ()105.6
وهو اكبر من متوسط تقدٌرات العٌنة ككل( )104.3وهو اٌضا ً اكبر من متوسط تقدٌرات االباء()103.5
وهو اكبر من متوسط تقدٌرات المعلمات(.)101.4
وان متوسط تقدٌرات الخصائص السلوكٌة لألمهات على بعد الدافعٌة قد بلػ( )25.9وهو اكبر من
متوسط تقدٌرات العٌنة ككل( )23.0وهو ٌفوق تقدٌرات االباء( )21.1وهو اكبر من متوسط تقدٌرات
المعلمات( ،)20.9وان متوسط تقدٌرات الخصائص السلوكٌة لألمهات على بعد القٌادة واالتصال قد
بلػ( )26.8وهو اكبر من متوسط تقدٌرات االباء( ،)24.5وهو مساوي تقرٌبا ً من متوسط تقدٌرات العٌنة
ككل( )24.2وهو اكبر من متوسط تقدٌرات المعلمات(.)22.1

وان متوسط تقدٌرات الخصائص السلوكٌة لألمهات على بعد االبداع قد بلػ( )81.4وهو اكبر من
متوسط تقدٌرات العٌنة ككل( )79.5وهو اكبر من متوسط تقدٌرات االباء( )78.2وهو اكبر من متوسط
تقدٌرات المعلمات(.)77.4
وان متوسط تقدٌرات الخصائص السلوكٌة لألمهات على بعد العملٌات العقلٌة قد بلػ( )84.9وهو اكبر
من تقدٌرات االباء( )81.4وهو اكبر من متوسط تقدٌرات العٌنة ككل ( )80.9وهو اكبر من متوسط تقدٌرات
المعلمات(.)79.5
ومن خالل ما تقدم نجد ان اكثر الخصائص السلوكٌة تكراراً من وجهة نظر (االباء واالمهات
والمعلمات) ككل كانت فً مجال مهارات النفسحركٌة مثل المشً بصورة متوازنة ،والتحكم بمسك القلم،
واستخدام المقص وؼٌرها ،وٌمكن تفسٌر ذلك الى ان المهارات النفسحركٌة هً اكثر وضوحا ً لدى االطفال
من الخصائص االخرى فً هذه المرحلة النمائٌة فً تطور الطفل ،اضافة الى ذلك هو ان االطفال فً هذه
المرحلة ٌعتمدون فً اكتساب وتكوٌن الخبرة على المعالجة المادٌة الٌدوٌة التً تعتمد على الحواس والحركة
والنشاط واالكتشاؾ اضافة الى خصائص االطفال العقلٌة التً تظهر على شكل حركات ومعالجات ٌدوٌة
عن طرٌق اللعب.
ثانٌاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثانً  :هل هناك فروق دالة احصائٌا ً عند مستوى داللة ( )0.05فً تقدٌرات
االباء واالمهات والمعلمات للخصائص السلوكٌة لالطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة ؟
لالجابة على هذا السؤال اجري تحلٌل التباٌن االحادي لفحص الفروق بٌن متوسطات تقدٌرات
الخصائص السلوكٌة لالباء واالمهات والمعلمات على الدرجة الكلٌة واالبعاد الفرعٌة والجدول(ٌ )6وضح
ذلك.

الجدول ()6
نتائجىتحلولىالتباونىاألحاديىلمتودطاتىتػدوراتىالخصائصىالدلوكوظىلالباءىواألمؼاتىوالمطلمات ى
االتعاد انفزعٛح

يصادر انرثاٍٚ

يجًٕع

درجاخ

يرٕسظ

F

يسرٕٖ

ت ٍٛانًجًٕعاخ
داخم انًجًٕعاخ
انكهٙ

انًزتعاخ
10.812
882.762
890.072

انذزٚح
0
170
176

انًزتعاخ
6.227
0.200
-

ت ٍٛانًجًٕعاخ
داخم انًجًٕعاخ

10.810
712.681

0
170

6.227
2.261

انكهٙ

700.296

176

االتذاع

ت ٍٛانًجًٕعاخ
داخم انًجًٕعاخ
انكهٙ

00.602
678.802
721.202

0
170
176

11.010
0.878

0.917

انقٛادج ٔاالذصال

ت ٍٛانًجًٕعاخ
داخم انًجًٕعاخ
انكهٙ

9.260
272.822
279.920

0
170
176

2.001
0.692

1.682

ت ٍٛانًجًٕعاخ
داخم انًجًٕعاخ
انكهٙ
ت ٍٛانًجًٕعاخ
داخم انًجًٕعاخ
انكهٙ

2.600
280.022
287.100
7.226
060.200
072.271

0
170
176
0
170
176

0.016
0.707

2.822

0.000
0.019

1.292

انًٓاراخ انُفسذزكٛح

انذافعٛح

انعًهٛاخ انعقهٛح

انذرجح انكهٛح

انذالنح
1.070

1.077

2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

ومن الجدول(ٌ )6تبٌن وجود فروق دالة احصائٌا ً بٌن متوسطات تقدٌرات الخصائص السلوكٌة
لآلباء واالمهات والمعلمات على االبعاد (الدافعٌة ،االبداع ،القٌادة واالتصال ،والمهارات النفسحركٌة) حٌث
بلغت قٌمة( )Fالمحسوبة لبلبعاد( )1.070( ،)1.682(،)0.917(،)1.077على التوالً وٌتبٌن من الجدول
اٌضا ً عدم وجود فروق دالة احصائٌا ً بٌن تقدٌرات االباء واالمهات والمعلمات على بعد العملٌات العقلٌة
حٌث بلغت قٌمة( )Fالمحسوبة ( )2.822وهً غٌر دالة احصائٌا ً عند مستوى (.)2.20ومن خبلل
الجدول( )6اظهرت نتائج البحث وجود فروق دالة احصائٌا ً بٌن تقدٌرات االباء واالمهات والمعلمات
للخصائص السلوكٌة لبلطفال الموهوبٌن(عٌنة البحث) على ابعاد (الدافعٌة ،االبداع ،القٌادة واالتصال،
والمهارات النفسحركٌة) والدرجة الكلٌة لصالح االمهات ،حٌث اشارت النتائج ان متوسطات االمهات على
الدرجة الكلٌة واالبعاد الفرعٌة اعلى من متوسطات االباء والمعلمات وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة ان سبب
االختبلف فً تقدٌر الخصائص السلوكٌة قد ٌكون فً أن االمهات اكثر احتكاكا ً باالطفال من االباء
والمعلمات ،وقد ٌعود سبب الزٌادة فً متوسطات تقدٌرات االمهات الى المٌل الى التقدٌر االٌجابً
(المرغوبٌة االجتماعٌة) االمر الذي ٌدفع االمهات الى وضع تقدٌرات مرتفعة ألطفالهن.
وقد اتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (نذر ،)1988،ودراسة ( Windecker& Nelson, et
 )al,1997ودراسة (.)Chan,2000
ثانٌااا ً :النتااائج التااً تتعلااق بالسااؤال الثالااث :مااا مقاادار مساااهمة المتؽٌاارات الدٌموؼرافٌااة االتٌااة كاال علااى
حده (الترتٌب المٌالدي للطفل والجنس) فاً تفساٌر التبااٌن فاً الخصاائص السالوكٌة لالطفاال الموهاوبٌن
علااى ابعادهااا االتٌة(:الدافعٌااة ،االبااداع ،القٌااادة واالتصااال ،والمهااارات النفس احركٌة ،العملٌااات العقلٌااة)
ومجتمعه للعٌنة ككل؟

لالجابة على هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط المتعددة ونسبة التبااٌن المفسارة والتراكمٌاة للمتؽٌارات
المستقلة باستخدام طرٌقة االدخاال التادرٌجً ( (*))Stepwiseوالجاداول ( )11 ،10 ،9 ،8 ،7توضاح
ذلك.

ىالجدول( )7ى
مطاملىاالرتباطىالمتطددىوندبظىالتباونىالمغدرىوندبظىالتباونىالتراكموظىفيىبطدى(المؼاراتىالنغدحركوظ)ىالتىى
تطودىالىىالمتعوراتىالمدتػلظى(الترتوبىالموالديىللطغلىوالجنس)ىلطوناتىاالباءىواالمؼاتىوالمطلمات

انعُُت

انًتغُزاث
انًظتقهت

انتزتُب انًُالدٌ
نهطفم
االيهاث
انجُض
انتزتُب انًُالدٌ
نهطفم
االباء
انجُض
انتزتُب انًُالدٌ
نهطفم
انًعهًاث
انجُض

يعايم
االرتباط
انًتعذد

َظبت انتباٍَ
انًفظز

َظبت انتباٍَ
انًفظز
انتزاكًُت

ى

قًُت يظتىي
انُتُجت
انذالنت
F

0.241

%2.6

%4.6

0.05 4.49

دانت

0.10

%1.3

%1.2

0.05 3.92

دانت

0.14

%0.3

%2

0.05 2.26

غُز
دانت

ى ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالجدول( )8ى

(*) ذى اسرخذاو انذقثٛح االدصائٛح ( )Spssتٕاسطح انذاسٕب ألسرخزاج انُرائج.

مطاملىاالرتباطىالمتطددىوندبظىالتباونىالمغدرىوندبظىالتباونىالتراكموظىفيىبطدى(الدافطوظ)ىالتيىتطودىالىى

العٌنة
االمهات

االباء

المعلمات

المتغٌرات المستقلة (الترتٌب المٌبلدي للطفل والجنس) لعٌنات االباء واالمهات والمعلمات
نسبة التباٌن
قٌمة مستوى
معامل االرتباط نسبة التباٌن
المتغٌرات
النتٌجة
المفسر
الداللة
F
المفسر
المتعدد
المستقلة
التراكمٌة
الترتٌب المٌبلدي
للطفل
%2.7
%2.7
دالة
2.20 8.62
2.28
الجنس
الترتٌب المٌبلدي
للطفل
دالة
2.20 0.67
%0.0
%2.0
2.00
الجنس
الترتٌب المٌبلدي
للطفل
%0.0
%0.0
دالة
2.20 0.02
2.12
الجنس

الجدول( )9ى
مطاملىاالرتباطىالمتطددىوندبظىالتباونىالمغدرىوندبظىالتباونىالتراكموظىفيىبطدى(الػوادةىواالتصال)ىالتيىتطودى
الىىالمتعوراتىالمدتػلظى(الترتوبىالموالديىللطغلىوالجنس)ىلطوناتىاإلباءىىواألمؼاتىوالمطلمات ى

العٌنة
االمهات

االباء

المعلمات

المتغٌرات
المستقلة
الترتٌب المٌبلدي
للطفل
الجنس
الترتٌب المٌبلدي
للطفل
الجنس
الترتٌب المٌبلدي
للطفل
الجنس

معامل االرتباط
المتعدد

نسبة التباٌن
المفسر

نسبة التباٌن
المفسر
التراكمٌة

قٌمة
F

مستوى
النتٌجة
الداللة

2.29

%2.0

%2.9

2.02

2.20

دالة

2.10

%0.6

%0.0

2.16

2.20

دالة

2.02

%0.6

%0.7

0.77

2.20

دالة

الجدول()10
معامل االرتباط المتعدد ونسبة التباٌن المفسر ونسبة التباٌن التراكمٌة فً بعد (االبداع) التً تعود للمتؽٌرات
المستقلة (الترتٌب المٌالدي للطفل والجنس) لعٌنات اإلباء واألمهات والمعلمات
قٌمة مستوى النتٌجة
نسبة التباٌن
المتؽٌرات المستقلة معامل االرتباط نسبة التباٌن
العٌنة

المتعدد
االمهات

االباء

المعلمات

الترتٌب المٌالدي
للطفل
الجنس
الترتٌب المٌالدي
للطفل
الجنس
الترتٌب المٌالدي
للطفل
الجنس

المفسر

المفسر
التراكمٌة

F

الداللة

0.24

%5.9

%5.0

6.35

0.05

دالة

0.11

%1.3

%0.3

1.29

0.05

ؼٌر
دالة

0.12

%1.2

%0.2

1.23

0.05

ؼٌر
دالة

الجدول()11
معامل االرتباط المتعدد ونسبة التباٌن المفسر ونسبة التباٌن التراكمٌة فً بعد (العملٌات العقلٌة) التً تعود
للمتؽٌرات المستقلة (الترتٌب المٌالدي للطفل والجنس) لعٌنات اإلباء واألمهات والمعلمات
نسبة التباٌن
قٌمة مستوى
معامل االرتباط نسبة التباٌن
النتٌجة
المفسر
المتؽٌرات المستقلة
العٌنة
F
الداللة
المفسر
المتعدد
التراكمٌة
الترتٌب المٌالدي
ؼٌر
للطفل
0.05 2.15
%1.1
%2.1
0.14
االمهات
دالة
الجنس
الترتٌب المٌالدي
للطفل
0.05 6.14
%4.8
%5.8
0.26
دالة
االباء
الجنس
الترتٌب المٌالدي
للطفل
0.05 4.30
%3.8
%4.1
0.20
دالة
المعلمات
الجنس
من خبلل مبلحظة الجداول ( )11 ،12 ،9 ،8 ،7نجد أن نسبة التباٌن المفسر الكلً فً ابعاد
(المهارات النفسحركٌة ،الدافعٌة ،االبداع ،القٌادة واالتصال ،العملٌات العقلٌة) والتً تعود الى المتغٌرات
المستقلة االتٌة(الجنس ،الترتٌب المٌبلدي للطفل) قد اختلفت باختبلف المقدر(االم ،االب ،المعلمة) ،وقد
ٌعزى االباء واالمهات والمعلمات حول اطفالهم ،باالضافة الى ان االباء قد ٌبلحظون وٌهتمون بنشاطات
لدى اطفالهم قد ال تكون مهمة لدى االمهات اوالمعلمات ،فمثبلً قد تهتم معلمة الروضة بنشاط االطفال الذي
ٌتعلق بجوانب تعلٌمٌة مثل حفظ االناشٌد ،والتذكر ،بٌنما ٌهتم الوالدٌن بنشاطات واهتمامات اطفالهم التً
تتعلق بجوانب مختلفة مثل :التواصل مع االخرٌن واللعب واالستقبللٌة ،والتدرٌب على تحمل المسؤولٌات.

التوصيات :

:ًمن خبلل نتائج الدراسة نوصً باالت
 قٌام االباء ومعلمً رٌاض االطفال بتلبٌة حاجات االطفال الموهوبٌن من خبلل توفٌر جمٌع انواع االلعاب واجراء بعض التجارب، وتوفٌر الكتب والقصص لتشجٌع االطفال على القراءة،وتجدٌدها بشكل مستمر
. وإعطائهم الحرٌة فً التخطٌط والتنظٌم لؤلشٌاء التً ٌتعاملون معها،إمامهم لمبلحظة ما ٌحدث
 ضرورة الكشف المبكر عن االطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة من اجل االهتمام والرعاٌة.ًالخاصة بهم وتوفٌر المناهج المناسبة لمستواهم العقل
. اعداد برامج تنموٌة مستقبلٌة لرعاٌة االطفال الموهوبٌن فً مرحلة ما قبل المدرسة-

:المقترحات
ً اجراء دراسة حول دور العوامل البٌئٌة واسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً التنبؤ بموهبة االطفال ف.1
.مرحلة المدرسة االبتدائٌة
 اجراء دراسة للتعرف على أثر برامج تنموٌة قائمة على نظرٌة الذكاء المتعدد فً تنمٌة موهبة.0
.اطفال مرحلة ما قبل المدرسة
Abstract
This study aimed at investigating the behavioral characteristics related to
gifted children of preschool and its relation to some variables (parent
economical and sex )and role of these variables in explain variance of
behavioral characteristics related to gifted children of preschool on sub
dimensions (creative ,psycho-motor skills ,social leadership ,motivation ,and
mental activities ) to fulfill this study (178)children were chosen from
kindergartens in directorate of education in misan governorate ,results of the
study may be summarized as follows :the study revealed the behavioral
characteristics related to gifted children which are clearly apparent

in the dimensions of psycho-motor skills ,motivation ,social
leadership and mental activities sequentially: Father ,mother and
teachers rating of behavioral characteristics related to gifted
children (study sample) on sub dimensions and total grad revealed
statistically significant differences for mother . The same result on
dimensions of creativity ,psycho-motor skills ,motivational , social
leadership and mental activities and total degree belongs to all
variables (parent economic sex ) the researcher has set forth several
scientific recommendations and suggestions.
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