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فعالية برنامج إرشادم جمعي في تعديل بعض األفكار كالمعتقدات 
 دم المعلمين نحو األطفاؿ المتفوقين كالموىبين.الخاطئة ل

The Effectiveness of a Collective Counseling Program in 

Modifying some conceptions and False Beliefs of 

Teachers Towards Gifted and Talented Children 

 عثماف منيب أ.د عبد الرحمن سيد سليماف                      أ.د تهاني محمد
 جامعة عين شمس –كلية التربية .. قسم التربية الخاصة

      
 ملخص    

أساسيان في رعايتهم كتربيتهم لذلك أف تتوفر لديو  يعد معلم المتفوقين كالموىوبين ركنان 
بصيرة نافذة كمعتقدات سليمة تساعده على فهم تبلميذه كتقدير امكاناتهم كمعرفة ما 

ت ، حتى يستطيع توجيو ىؤالء التبلميذ كاستثمار طاقتهم إلي يبلئم نموىم من خبرا
كمن خبلؿ المحاضرات لطلبة الدراسات العليا كخاصة عند تدريس  ،أقصي حد ممكن

موضوعات تتعلق بالمتفوقين تبين للباحثين أف ىناؾ أفكارا مغلوطة كاعتقادات غير 
مثل ىذه األفكار لدل صحيحة عن األطفاؿ المتفوقين كالموىوبين. كال شك أف كجود 

المعلمين سوؼ يؤثر سلبان على أساليب تعاملهم مع ىذه الفئة من الطلبة، كانطبلقان من 
مقولو أف التعرؼ على الحقائق يمثل البداية في تكوين اتجاىات إيجابية نحو األفكار 
كاألشياء كاألشخاص ، رأل الباحثاف أف إعداد برنامج إرشادم جمعي يمكنو أف يسهم 

إحداث  تعديل في اتجاىات عينة الدراسة من خبلؿ لقاءات كنقاشات كقراءات في 
 على مدار عدد كاؼ من الجلسات.

كلتحقيق ىذا الغرض: قاـ الباحثاف بتصميم مقياس اتجاىات معلمي التعليم العاـ 
نحو األطفاؿ المتفوقين كالموىوبين كاتخاذ اإلجراءات السيكومترية لثباتو كصدقو كمن 

قو على عينو منتقاة من طلبو الدراسات العليا كىم معلمين في التعليم العاـ ثم تطبي
الحاصلين على األقل درجة على ىذا المقياس كلديهم اتجاىات سلبية تجاه األطفاؿ 

 المتفوقين كالموىوبين.
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( 30( معلمان كمعلمة تم انتقاء )300حيث تكونت ىذه العينة االجمالية من )
( معلمين كمعلمات 10ين كمعلمات في المرحلة االبتدائية ك )( معلم10منهم بواقع )

 ( معلمين كمعلمات في المرحلة الثانوية.10في المرحلة اإلعدادية ك )
طبق الباحثاف برنامج الدراسة على معلمين كمعلمات أفراد العينة بهدؼ تعديل 

 اتجاىاتهم كأفكارىم السلبية نحو األطفاؿ المتفوقين كالموىوبين.
ارت جلسات البرنامج حوؿ المفاىيم الصحيحة للتفوؽ كالموىبة كقد د

كاالبتكار، كمحددات التفوؽ كالموىبة، كطرؽ الكشف عنها، كخصائص الموىوبين 
كغيرىا، فضبل عن كثير من المعتقدات كاآلراء كاالتجاىات الخاطئة حوؿ أساليب 

اىات، حيث تم رعايتهم كطرؽ تدريسهم كالتعامل معهم، كمن ثم تعديل ىذه االتج
استخداـ العديد من الفنيات كاألساليب كالمحاضرات كالمناقشات التربوية كالحوار 
الهادؼ البناء، كتبادؿ الخبرات، كإعادة البناء المعرفي، كعرض كسائل تعليمية ػ كبعض 

 إنجازات الطلبة المتفوقين.
ديل كقد أظهرت نتائج الدراسة بعد القياس البعدم للبرنامج المستخدـ تع

االتجاىات السلبية كالمعتقدات الخاطئة لمعلمي المراحل االبتدائية كاالعدادية 
 كالثانوية نحو األطفاؿ المتفوقين كالموىوبين من أفراد المجموعة التجريبية .

 
Summary :     The teacher of the gifted and Talented is A key 

element (cornerstone) in their care and education, so he must 

have a clear vision and sound beliefs that help him to 

understand his students and assess their potentials and know 

what suits their growth experiences so that he can guide these 

students and invest their energies to the maximum extent 

possible through lectures and postgraduate students, Topics 

related to gifted students show that there are misconceptions 

and false beliefs about gifted and talented children. There is no 

doubt that the presence of such ideas among teachers will 

negatively affect their methods dealing with beliefs this class of 

students. Based on the saying the beginning of the facts in the 

formation of positive attitudes in terms of ideas and things and 
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people so that researchers saw a collective pilot program that 

can contribute to bring about changes in the directions of the 

study sample through meetings and discussions and readings 

over a sufficient number of the sessions of preparation. 

     To achieve this goal, the researchers designed a measure of 

the attitudes of general education teachers towards gifted and 

talented children, and adopted psychometric procedures for 

their account validity and stability, and then applied to the 

sample that selected from the postgraduate studies. They are 

teachers in general education who have less than this degree and 

have negative attitudes towards gifted and talented children. 

     The total sample consisted of (300) teachers (males & 

females), 30 of whom were selected by (10) teachers (males & 

females) in the primary stage, (10) teachers in the preparatory 

stage, and (10) teachers (males & females) in the secondary 

stage. 

     The researchers applied the study program to the teachers 

(males & females) of the sample in order to adjust their 

attitudes and negative ideas towards the gifted and talented 

children. 

     The sessions of the program focused on the correct concepts 

of superiority, talent, innovation, determinants of excellence, 

talent and methods of detection, characteristics of talented 

people and others, as well as many beliefs, opinions and 

misconceptions about the methods of care and teaching methods 

and dealing with them and then modifying these attitudes where 

many techniques and methods were used such as lectures, The 

purpose of building and the exchange of experiences and the 

reconstruction of knowledge and presentation of educational 

means and some achievements of outstanding students and live 

examples of them. 

      The results of the study showed after the post-measurement 

of the program used to modify the negative attitudes and false 

beliefs of primary, middle and secondary teachers towards the 

gifted and talented children of the experimental group. 

 

 مقدمة: 
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يحفل تاريخ حركة تعليم الموىوبين كالمتفوقين بالكثير من المفاىيم، 
لمتفوقين، كالتي جاءت نتيجة كالمعتقدات، كاالتجاىات الخاطئة حوؿ الموىوبين كا

للتعميم، كالفهم الخاطئ لبعض الممارسات، كالخصائص، كالمشكبلت التي تتعلق 
 ,Gargiulo, 2006; ERIC, 2004; Hallahan and Kauffman)بهم 

.2003) 
لذلك حظي موضوع األفكار كالمعتقدات الخاطئة نحوىم كالبرامج كالخدمات 

كاسع من المتخصصين كالمعلمين كالعاملين معهم، المقدمة لهم، كما زاؿ، باىتماـ 
 ,Matthew, 2009, Porter)كحتى من الموىوبين كالمتفوقين أنفسهم كذكيهم 

2005, Lassig, 2003, Song, 2001, Perez, 1997, Isaacs, 1991 Eiland, 

كقد يعود ذلك االىتماـ الف ىؤالء الطلبة يواجهوف بعض الصعوبات في  (1982
عامة نتيجة لبعض االتجاىات السلبية التي يتبناىا بعض المعلمين المدارس ال

كتتجسد ىذه . (Dettmer, Ferrante ,1983: 985) , الكبلسيكيين نحوىم
االعتقادات الخاطئة بأنهم ال يحتاجوف للمساعدة، كخدمات التربية الخاصة إذا كانوا 

مورىم الخاصة بنجاح، حقان موىوبين ؛ ألف ىذه الموىبة ستمكنهم من تدبر كادارة أ
كبالتالي يكوف مستقبلهم مضمونا كمطمئنا؛ ألف أمامهم عالما مليئا بالفرص، كذلك 

كما  .لذكائهم المرتفع، كقدراتهم العالية التي تساعدىم على التخلص من المشكبلت
 ;Gargiulo, 2006)أنهم مبدعوف بطبعهم، كال يحتاجوف للتشجيع، كالتحفيز 

ERIC, 2004; Hallahan and Kauffman,  2003 ) كىم كذلك أطفاؿ
كبناء على ما  ) ٥٤٣١خارقوف، كخالوف من العيوب )كيب ن كميكستركث كتوالف ك

سبق، يجد الممعن للنظر في آراء أك اعتقادات المعلمين نحو تلك الفئة أنهم 
 ينقسموف إلى قسمين ىما: القسم األكؿ: كيتبنى المعتقدات الخاطئة السابقة، كبالتالي
أدعى بأنو ال حاجة، كال مبرر لبرامج الموىوبين كالمتفوقين. أما القسم الثاني: فأدعى 
بأف قدرات الطلبة الموىوبين كالمتفوقين ليست مطلقة الف لديهم كاآلخرين بعض 
األخطاء، كمواطن ضعف؛ حيث أف األغلبية العظمى منهم تواجهها بعض المشكبلت 

ة ضركرة ملحة لنجاحهم في الحياة المدرسية. التي تجعل من خدمات التربية الخاص
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كيجد المتتبع لحركة تعليم الموىوبين كالمتفوقين بأف االتجاه الثاني ىو األكثر انتشارا 
على المستول العالمي، كال سيما بعد ظهور قضايا الطلبة الموىوبين كالمتفوقين ذكم 

ين ذكم صعوبات االجتياحات الخاصة بشكل عاـ، كاألطفاؿ الموىوبين كالمتفوق
كالطلبة الموىوبين كالمتفوقين ذكم التحصيل  Reis,andRenzuli,2004)التعلم)
كلعل التساؤؿ المهم الذم يتولد لدينا  McCoach and Reis,2002 ).) المتدني

بعد المقدمة السابقة ما ىي األفكار كاالعتقدات الخاطئة السائدة حاليا من قبل 
ن كالمتفوقين ، حيث قد تفيدنا معرفة اتجاىات المعلمين نحو الطلبة الموىوبي

نزيف "المعلمين في فهم كتحليل ظاىرة "ىجرة العقوؿ العربية" أك كما يسميها البعض 
األدمغة العربية". كبالتالي ىل تعد المجتمعات العربية بيئات طاردة للكفاءات العلمية 

ن تفسير ما سبق (. كىل يمك ٨٠٠٣العربية كليست جاذبة أك حاضنة لها)شاىين، 
أما  .باالتجاىات السلبية نحو الموىوبين كالمتفوقين في المدارس كالجامعات العربية

بالنسبة لتعريف االتجاىات بشكل عاـ، فبل يوجد حتى اآلف إجماع على تعريف موحد 
جامع، كمانع لبلتجاىات؛ لذلك ظهرت مجموعة من التعريفات لبلتجاه أذكر منها 

أنها "لبلتجاىات كالذم نصو ) Willams ,1987ريف كليمز )على سبيل المثاؿ تع
كذلك تعريف عقل  "تنظيم لبعض المعتقدات حوؿ موقف ما أك موضوع محدد

بأنها "تكوين فرضي، أم أف كجوده مفترض، تبرر افتراضو مجموعة )٥٤٣٣)
السلوكيات اللفظية كغير اللفظية المتسقة كمثيرات مختلفة حوؿ موضوع أك 

االتجاه على أنو: "مزاج مسبق ) ٥٤٤٨ينة". كذلك عرؼ القريطي )موضوعات مع
تحكمو العواطف، كيمكن االستدالؿ عليو من استجابة الفرد التي تكوف على صورة 
أحكاـ موجبة، أك سالبة كعواطف، كأحاسيس". كنستنتج من التعريفات السابقة أف 

أىم نواتج عملية تعد من أىم جوانب الشخصية، لذا فهي  Attitudes االتجاىات
التنشئة االجتماعية، كبؤرة اىتماـ العديد من الباحثين في العلـو النفسية كاالجتماعية 
بشكل عاـ، كفي التربية الخاصة، بشكل خاص لما لها من آثار مهمة في تحدد طبيعة 
الخدمات المقدمة كالرعاية النفسية كالتربوية التي ينبغي أف تحظى بها فئات التربية 
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ـن تفوقين أـ أفرادا معاقينالخاص أما بالنسبة التجاىات  .ة سواء أكانوا موىوبين، أ
على  )Porter 9337المعلمين نحو الموىوبين كالمتفوقين كبرامجهم، فيؤكد بورتر )

ضركرة إال يكوف في الموقف التعليمي الخاص بهم معلموف ذك كفاءة، كمحتول معرفي 
عامل مع ىؤالء الطلبة؛ كبالتالي يتعاملوف مناسب، أك دكف معرفة خاصة بكيفية الت

بقسوة معهم، كال يقدموف المساعدة لهم، ذلك أف قلة معرفة كجهل المعلمين 
بالموىوبين كبرامجهم يشكل اتجاىات سلبية نحوىم، كىذا ما أشار إليو كيتمور 

(1986, Whitmore ( حيث بين أف اتجاىات المعلمين السلبية نحو الموىوبين
اقف الصراع في الصف، كالذم قد يكوف السبب فيو عدـ كفاءة تنشأ من مو 

المعلمين، كعدـ معرفتهم بأساليب التعامل مع الموىوبين كالمتفوقين. كقد بين بعض 
 ,Jones and Southern) كموريس(  ,Morrisالباحثين في دراساتهم أمثاؿ جونز 

 (1987كسيجل كمككوتش  (McCoach and Siegle, 2007 (كسوثرين (1992
أف المعلمين الذين لديهم معرفة أكبر بالموىوبين كالمتفوقين يظهركف اتجاىات ايجابية 

 Gange and )نحوىم. كما أشار باحثوف آخركف من أمثاؿ بيجن كجانج
Begin,1994)  ،كتالنت كادمز رنسلز  كتيرم(Tirri; Tallent-Runels and 

Adams, 1998)  الموىوبين كالمتفوقين لديهم إلى أف المعلمين الذين يعملوف مع
اتجاىات أكثر ايجابية من المعلمين الذين ليس لديهم خبرات في تدريس الموىوبين 

 كالمتفوقين. 
بناء على ما سبق، يعتبر المعلم عنصرا مهما في بيئة النظاـ التعليمي لما لو من 

أىيبل سليما، مكانة في العملية التعليمية، لذا يجب أف يكوف ملما بالمعرفة، كمؤىبل ت
يكفل تنمية قدراتو، كطاقاتو. لذلك يقـو بدكر أساسي في نجاح أك فشل جهود الدكلة 
في رعاية كتعليم المتفوقين .فالمعلم غير الكفء غير قادر على إدارة البرامج 
كاستخداـ أفضل األدكات كالمعامل كالمكتبات كالورش الخاصة بتعليم كتدريس 

يمكن تطوير اتجاىات ايجابية من قبل المعلمين نحو ك ). ٥٤٣٤المتفوقين )ركشكا، 
الطلبة الموىوبين كالمتفوقين من خبلؿ زيادة معرفتهم بواقع ىذه الفئة كزيادة كعيهم 
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بها، كزيادة كفاياتهم كالتركيز كاإلعبلمي على دكر الموىوبين كالمتفوقين في المجتمع، 
  .ي خطط إعداد المعلمينكزيادة عدد المساقات المتخصصة في الموىبة كالتفوؽ ف

 مشكلة الدراسة :
يعد معلم المتفوقين كالموىوبين ركنا أساسيان في رعايتهم كتربيتهم لذلك البد أف 
تتوفر لديو بصيرة نافذة كمعتقدات سليمة تساعده على فهم تبلميذه كتقدير امكاناتهم 

ذ كاستثمار كمعرفة ما يبلئم نموىم من خبرات ، حتى يستطيع توجيو ىؤالء التبلمي
طاقتهم إلي أقصي حد ممكن . كمن خبلؿ المحاضرات لطلبة الدراسات العليا 
كخاصة عند تدريس موضوعات تتعلق بالمتفوقين تبين للباحثين أف ىناؾ أفكارا مغلوطة 
كاعتقادات غير صحيحة عن األطفاؿ المتفوقين كالموىوبين. كال شك أف كجود مثل 

يؤثر سلبان على أساليب تعاملهم مع ىذه الفئة من ىذه األفكار لدل المعلمين سوؼ 
الطلبة، كانطبلقان من مقولو أف التعرؼ على الحقائق يمثل البداية في تكوين اتجاىات 
إيجابية نحو األفكار كاألشياء كاألشخاص، رأل الباحثاف أف إعداد برنامج إرشادم 

ة من خبلؿ جمعي يمكنو أف يسهم في إحداث تعديل في اتجاىات عينة الدراس
 لقاءات كنقاشات كقراءات على مدار عدد كاؼ من الجلسات.

 ىداؼ الدراسة:أ
فعالية برنامج إرشادم جمعي في تعديل  تهدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ على مدل

 بعض األفكار كالمعتقدات الخاطئة لدم المعلمين نحو األطفاؿ المتفوقين كالموىبين.
 : أىمية الدراسة 

 :أىمية ىذه الدراسة من خبلؿ ما يلي يمكن إظهار
على مستول الدراسات، كاألبحاث العربية كاألردنية، يوجد أكال: ندرة في 
الدراسات التي تناكلت دراسة األفكار كالمعتقدات الخاطئة لدم المعلمين نحو 
الموىوبين كالمتفوقين، كبرامج الرعاية المقدمة لهم. كلم يرصد الباحثاف أم دراسة 

 .حوؿ ىذا الموضوع في البيئة المحلية كالبيئة العربيةأجريت 
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يعد التعرؼ على األفكار كالمعتقدات الخاطئة السائدة نحو الموىوبين  :ثانيا
 كالمتفوقين خطوة ضركرية لوضع البرامج، كالخطط البلزمة لرعايتهم.

ثالثا: حاكلت الدراسة الحالية الحصوؿ على بعض المعلومات المهمة حوؿ  
يب التي يمكن استخدامها في تنمية االتجاىات االيجابية نحو الطلبة الموىوبين األسال

 .كالمتفوقين كالبرامج المقدمة لهم
 دراسةمصطلحات ال

 لتعريف تعديل أحدث حسب كالمتفوقوف الموىوبوف  : كالمتفوقوف الموىوبوف الطلبة
 يد على م ظهركالذ ( ٥٤٤١ عاـ كالتفوؽ)تعديل للموىبة األمريكية مكتب التربية

 األطفاؿ" :ىم كالمتفوقين أف الموىوبين على ينص كالذم (Ross, 1993) ركس
األداءان  على الكامنة القدرة يظهركف أك كمتفوقا،ان متميز  يظهركف أداء الذين كالشباب
 العمر حيث من مقارنتهم باآلخرين عند االنجاز من كملحوظة مرتفعة، بمستويات

العقلية،  القدرة مجاالت في لديهم المتميز ىذا األداء يظهر بحيث كالبيئة، تاكالخبر 
 في في التحصيل كالتفوؽ العادية، غير القيادية كالقدرة الفني، كاإلبداع، كاألداء

 تقدـ )متميزة( عادية غير أك نشاطات خدمات إلى يحتاجوف كالذين محددة، مجاالت
كالشباب  األطفاؿ، جميع لدل البارزة الموىبة توجد أف المدارس، كيمكن قبل من لهم
 مجاالت الحياة جميع كفي االقتصادية، كالظركؼ الثقافات جميع من

 (Gargiulo, "  2006).اإلنسانية
 اإلطار النظرم

 الموىبة كالتفوؽ : 
ال يستطيع أحد القػوؿ بأنػو يمكػن اسػتخداـ مصػطلحات مثػل موىػوب كمتفػوؽ 

للغويػػة تكػػاد تتفػػق المعػػاجم العربيػػة كمبػػدع كمتميػػز كذكػػى بمعنػػى كاحػػد ، كمػػن الناحيػػة ا
يعػد اسػتعدادان فطريػان غيػر عػادل لػدل الفػػرد  Giftednessكاإلنجليزيػة علػى أف التفػوؽ 

إما كمرادؼ فى المعنى لمصطلح التفوؽ ، كإما  Talentبينما يرد مصطلح الموىبة  0
ن الناحيػة أما مػ ،بمعنى قدرة موركثة أك مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلية أـ قدرة بدنية 
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إال أف مراجعػػة شػػاملة لمػػا كتػػب حػػوؿ   ،التربويػػة فػػإف األمػػر يبػػدك أكثػػر تشػػعبان  كتعقيػػدان 
ىػػذا الموضػػوع تكشػػف بوضػػوح عػػن عػػدـ كجػػود تعريػػف عػػاـ متفػػق عليػػو بػػين البػػاحثين 

 .المهتمين بعلم نفس الموىبة  كالتفوؽ
( أف مصػػطلح الموىبػػة يسػػتخدـ  46:  1990كيػػذكر عبػػد العزيػػز الشػػخص ) 

لئلشػػارة إلػػى مجموعػػة مػػن األفػػراد لػػديهم قػػدرات خاصػػة تػػؤىلهم للتفػػوؽ فػػى مجػػاالت 
معينػػة علميػػة ) رياضػػيات ، علػػـو ( ، أك أدبيػػة ) شػػعر ، صػػحافة  ( ، أك فنيػػة ) رسػػم ، 
موسيقى (  ، أك عملية ) ميكانيكا ، نجارة  ( ، كليس بالضركرة تميزىم بمستول مرتفع 

 .اسى بصورة ملحوظة بالنسبة ألقرانهم من حيث الذكاء أك التحصيل الدر 
( الموىػػوب أك المتفػػوؽ بأنػػو ذلػػك  125:  1996كيعػػرؼ  فػػاركؽ الركسػػاف ) 

الفرد الذل يظهر أداء متميزان مقارنػة مػع المجموعػة العمريػة التػى ينتمػى إليهػا فػى كاحػد 
 أك أكثر من القدرات التالية : 

إنحػرافيين معيػاريين مػوجبين عػن القدرة العقلية التى تزيػد فيهػا نسػب الػذكاء علػى  -1
 .المتوسط 

 .القدرة اإلبداعية العالية فى أل مجاؿ من مجاالت الحياة  -2
القدرة على التحصيل األكاديمى المرتفع التى تزيد عن المتوسط بثبلثة انحرافات  -3

 .معيارية 
 .القدرة على القياـ بمهارات متميزة مثل المهارات الفنية أك الرياضية أك اللغوية  -4
القدرة على المثابرة كااللتزاـ كالدافعيػة العاليػة ، كالمركنػة ، كاألصػالة فػى التفكيػر   -5

 .كسمات شخصية عقلية تميز الموىوب كالمتفوؽ عن غيره من العاديين 
 ( أنو يوجد ثبلثة أشكاؿ للتفوؽ ىى :  97:  1996كتضيف  مها زحلوؽ  ) 

وب فػى الموسػيقى ، الموىبة : كتظهر فى مجػاؿ معػين كػأف نتحػدث عػن الموىػ -1
كحػػين نسػػتخدـ ىػػذا المصػػطلح فإننػػا نشػػير إلػػى أكلئػػك الػػذين يظهػػركف مسػػتول 
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أداء ، أك لػديهم اسػػتعداد خػػاص كمتميػػز فػػى بعػػض المجػػاالت التػػى تحتػػاج إلػػى 
 .قدرات خاصة مثل الرسم ، كالموسيقى ، كالتمثيل ، كالكتابة 

هم غير محدكدة ، العبقرية : كيشير إلى أكلئك الذين تبدك معرفتهم كقدرات -2
كإنجازاتهم فريدة من نوعها ، كأنو نادران ما يستخدـ ، كال يقف عند تخصص 
معين ، بل قد يشمل أكثر من تخصص أك مجاؿ كأف نقوؿ فبلف عبقرل فى 

  الخ ..الرياضيات أك نقوؿ أنو عبقرل فى
 اإلبداع : كيشير إلى أكلئك الذين يظهركف نوعان من أنواع السلوؾ التى تشتمل -3

 .على االستنباط كالتخطيط كالتأليف كاالختراع كالتصميم 
كجود فرؽ  بين الموىبة كالتفوؽ يتضح فى النقاط  Gagneبينما يرل جانيية 

 التالية :  
التفوؽ ينطول على كجود موىبة كليس العكس ، فالمتفوؽ البد أف يكوف  .أ 

 .موىوبان كليس كل موىوب متفوقان 
 .ى بينما المكوف الرئيسى للتفوؽ بيئى المكوف الرئيسى للموىبة كراث .ب 
الموىبة طاقة كامنة أكنشاط أك عملية ، كالتفوؽ نتاج لهذا النشاط أك تحقيق  .ج 

 .لتلك الطاقة 
 الموىبة تقاس باختبارات مقننة بينما يشاىد التفوؽ على أرض الواقع  .د 
من الموىبة تقابل القدرة من مستول فوؽ المتوسط ، بينما يقابل التفوؽ األداء  .ق 

  .(  67:  1999مستول فوؽ المتوسط ) فى : فتحى جركاف ، 
كمن أكثر التعريفات التى تلقى قبوالن بين الباحثين التعريف الذل تبناه " مكتب 
التربية األمريكى " ، ك ينص على أف الموىوبين كالمتفوقين ىم أكلئك الذين  يمتازكف 

يظهركف قدرات تحصيلية كعقلية ،  بقدرات عالية، كقادركف على القياـ بأداء عاؿ ، ك
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كابتكار أك تفكير منتج ، كقدرة قيادية ، كفنوف بصرية أك أدائية مرتفعة ) سميرة عبد 
 ( 60:  1999الوىاب ، 

كمػػع كػػل االختبلفػػات بػػين البػػاحثين حػػوؿ تعريػػف الموىبػػة كالتفػػوؽ ، إال أنهػػم 
بلؼ بيػنهم علػى أف الفػرد يتفقوف على المعنى العاـ كاإلطار الشامل لو ، فػبل يوجػد اخػت

الموىػػوب أك المتفػػوؽ ىػػو الفػػرد الػػذل يظهػػر سػػلوكان فػػى المجػػاالت العقليػػة المختلفػػة 
يفوؽ كثيران من أقرانو اآلخرين ، مما يستدعى تدخبلن تربويػان إلثػراء كتنميػة ىػذه القػدرات 

 .كالوصوؿ بها إلى درجة من النمو تسمح بها طاقاتو كقدراتو 
ت السابقة أيضان أف كبلن من الموىبة كالتفوؽ يستخدماف كيستخلص من التعريفا

بمعنى كاحد تقريبان ، كذلك للداللة على المستول المرتفع من أداء الفػرد فػى مجػاؿ مػا 
أك أكثر من المجاالت األكاديمية أك غير األكاديمية التى تحظى بالقبوؿ كاالستحساف 

 ذلك بسببين ىما : (  37:  1989د المطلب القريطى ) كيفسر  عب 0االجتماعى 
أف الػػذكاء ىػػو أحػػد العناصػػر كالمكونػػات األساسػػية البلزمػػة للتفػػوؽ فػػى مختلػػف كجػػوه  .أ 

النشػػاط العقلػػى للفػػرد ، كأف نػػوع الػػذكاء يختلػػف مػػن مجػػاؿ إلػػى آخػػر فنجػػد الػػذكاء 
 البصرل مهم فى الفنوف التشكيلية ، كالذكاء الميكانيكى فى األعماؿ الميكانيكية 

د كمواىبو ليست خاضعة لعوامل الوراثة فقط ، كإنما ىى علػى األقػل إف قدرات الفر  .ب 
تخضػػع فػػى نموىػػا لتفاعػػل تلػػك العوامػػل مػػع غيرىػػا مػػن العوامػػل البيئيػػة كالخبػػرات 
السػػابقة ، حيػػث تأخػػذ ىػػذه القػػدرات فػػى النمػػو إذا مػػا تػػوافرت لهػػا البيئػػة المناسػػبة 

 .كفرص التنمية كالتدريب البلزماف 
 عرؼ على الموىوبين كالمتفوقين : ثانيان : محكات الت

( علػػى أىميػػة التبكيػػر فػػى التعػػرؼ 20:  2000يؤكػػد  عبػػد اهلل النػػافع كآخػػركف )    
على الموىوبين كالمتفوقين كعدـ اإلنتظػار ألعمػار متػأخرة خوفػان مػن اكتسػابهم أسػاليب 
ى كعػػادات تعػػوؽ تكػػيفهم مػػع الػػنظم التعليميػػة المختلفػػة ، باإلضػػافة إلػػى مػػا يترتػػب علػػ
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تأخير اكتشافهم من تعريض طاقاتهم للهدر كالفقد ، كبتعػدد تعريفػات الموىبػة كالتفػوؽ 
 .تعددت كذلك المحكات التى تستخدـ فى التعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين 

( أف استخداـ محكات متعددة فػى  166:  2000كيرل فواز فهد أبو نياف ) 
لوصوؿ إلى األفراد الذين لديهم قػدرات عمر كمستول دراسى معين يعتبر أمران جوىريان ل

كمواىب، كلكنها تكوف كامنة بسػبب ظػركؼ معينػة ، إمػا عائليػة ، أك عػدـ تػوفر المعلػم 
المؤىػػل الػػذل يػػدفع بالمواىػػب للظهػػور ، أك عػػدـ تػػوفر الخامػػات أك المجػػاالت الفنيػػة 
بػػة التػػى قػػد يكػػوف أحػػد الطػػبلب متميػػزان فيهػػا ، كغيرىػػا مػػن العوامػػل التػػى تحجػػب موى

لػػذا فمػن المهػػم فػػى ىػذا المجػػاؿ أف يكػوف ىنػػاؾ تػػبلـؤ مناسػب بػػين الفئػػات 0الطالػب 
 .العمرية كالدراسية كمحكات التعرؼ على الموىوبين 

كمػػػن المبلحػػػػظ شػػػػيوع اسػػػػتخداـ محكػػػػات مثػػػػل مسػػػػتول التحصػػػػيل الدراسػػػػى 
المرتفػػع ،  كنسػػبة الػػذكاء ، كالقػػدرة علػػى التفكيػػر االبتكػػارل ، كالخصػػائص كالسػػمات 

كنعػػرض فيمػػا يلػػى لهػػذه  .لسػػلوكية اإليجابيػػة فػػى التعػػرؼ علػػى الموىػػوبين كالمتفػػوقين ا
المحكات كأىم اإليجايبات كالسػلبيات لكػل منهػا علػى حػدة فػى ضػوء نتػائج البحػوث 

 .كالدراسات التى اعتمدت عليها فى التعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين 
 academic achievementالتحصيل الدراسى :  -1
بػػػر التحصػػػيل الدراسػػػى مػػػن أىػػػم المحكػػػات المسػػػتخدمة فػػػى التعػػػرؼ علػػػى يعت

الموىوبين كالمتفوقين على أساس أنو يعتبر أحد المظاىر األساسية للنشاط العقلى عند 
الفرد ، كمن مظػاىر ىػذا النػوع مػن التفػوؽ ارتفػاع درجػات الطالػب فػى المػواد الدراسػية 

تفػػاع مسػػتول التحصػػيل الدراسػػى علػػى المختلفػػة ، إال أنػػو فػػى بعػػض األحيػػاف يعتمػػد ار 
 .قدرة الطالب على التذكر، أك القدرة على أداء نوع معين من العمليات العقلية 

كتتميػػػز اختبػػػارات التحصػػػيل بأنهػػػا تعطػػػى صػػػورة كاضػػػحة عػػػن مجػػػاالت القػػػوة 
كالضػػعف للطالػػب فػػى الموضػػوعات الدراسػػية المختلفػػة ، كنظػػران لعػػدـ كجػػود اختبػػارات 

رة فى الوطن العربى ، فإنو يبدك من الضػركرل للقػائمين علػى بػرامج تحصيل مقننة منشو 
تعلػػػيم الموىػػػوبين كالمتفػػػوقين االسػػػتفادة مػػػن نتػػػائج التحصػػػيل الدراسػػػى كمػػػا تعكسػػػها 
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درجػات الطػبلب فػى المػواد الدراسػية مجتمعػة ، أك فػى المػواد الدراسػية المرتبطػة بنػوع 
ئج اختبػارات التحصػيل التػى تعقػد فػى الخبرات التى يقدمها البرنػامج . كإذا تػوفرت نتػا

نهايػػػػة مراحػػػػل دراسػػػػية معينػػػػة فإنػػػػو يمكػػػػن اسػػػػتخدامها فػػػػى التعػػػػرؼ علػػػػى الموىػػػػوبين 
 .( 172:  1999كالمتفوقين ) فتحى جركاف ، 

( أف التفػػوؽ فػػى  256:  1997كيػػذكر إبػػراىيم أبػػو نيػػاف كصػػالح الضػػبيباف ) 
مػػن العلػػـو كالرياضػػيات يعػػد  التحصػػيل الدراسػػى العػػاـ ، أك التحصػػيل الدراسػػى فػػى كػػل

  ..ضمن محكات التعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين فى المملكة العربية السعودية 
( أف أكثػر محكػات التعػرؼ 1998كأسفرت دراسػة " مبػارؾ سػالم السػيف " ) 

علػػػى الموىػػػوبين فػػػى المرحلػػػة االبتدائيػػػة بمدينػػػة الريػػػاض ىػػػى : اختبػػػارات التحصػػػيل ، 
كأف المحكػات األخػرل مثػل  .كالمشػاركة فػى األنشػطة البلصػفية كتقديرات المعلمػين، 

مقػاييس الػػذكاء ، كاختبػػارات التفكيػر اإلبتكػػارل ، كتقػػديرات أكليػاء األمػػور ال تسػػتخدـ 
 .فى المرحلة االبتدائية 

( الطالػػب المتفػػوؽ بأنػػو الػػذل يحقػػق 1993كحػػدد  "سػػعد سػػعود الفهيػػد "  ) 
مػن بقيػػة أقرانػػو فػى نفػػس العمػػر الزمنػػى ، مسػتول تحصػػيلى مرتفػػع بحيػث يكػػوف أفضػػل 

( 2000% ( ، بينمػػػػػا حػػػػػددىم " محمػػػػػد الجغيمػػػػػاف " )15كيكػػػػػوف ضػػػػػمن أفضػػػػػل )
% ( ، 30بالحصػػػوؿ علػػػى مجمػػػوع درجػػػات تػػػؤىلهم بػػػالوجود ضػػػمن الثلػػػث األعلػػػى )

%( العليػا مػن التحصػيل 10( بوجودىم ضػمن )1998كحددتهم " منى المجماج"  ) 
% ( فمػػػا فػػػوؽ مػػػن  90تجريبيػػػة التػػػى حػػػددت نسػػػبة )كمػػػن الدراسػػػات ال 0الدراسػػػى 

مجمػػػوع درجػػػات المػػػواد التحصػػػيلية فػػػى آخػػػر اختبػػػار بمراحػػػل التعلػػػيم العػػػاـ كمحػػػك 
( ، ك" ثنػػػاء الضػػػبع "  1990للموىبػػػة كالتفػػػوؽ دراسػػػة كػػػل مػػػن" غػػػزكل الغفيلػػػى"  ) 

 .(  2000( ، ك " عبد العزيز الدباسى " ) 1995)
% (  85( نسػػبة )  1994زيػػز الغػػانم " ) كفػػى دكلػػة الكويػػت حػػدد " عبػػد الع

بينمػػا حػػددىم كػػل مػػن " حسػػن سػػبلمة كجاسػػم التمػػار ")  0كمحػػك للموىبػػة كالتفػػوؽ 
( بأنهم األفراد الذين يثبتوف تقدمان ملحوظان فى األداء األكاديمى فى الرياضيات 1997
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% ( مػن توزيػع الطػبلب فػى اختبػار تحصػيلى 5بالنسبة لزمبلئهم يضعهم ضمن أعلػى) 
( ، ك " سػػميرة  1997ككضػػعت كػػل مػػن " خيريػػة رمضػػاف كآمػػاؿ ريػػاض ) 0للرياضػػيات

% ( علػػى األقػػل فػػى اختبػػار نهايػػة العػػاـ الدراسػػى ، كنسػػبة 90عبػػد الوىػػاب " نسػػبة ) 
 .( فى مقياس ككسلر للذكاء كمحك للتعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين 120ذكاء )

التحصػيلية كأحػد محكػات  كنفس الشئ فى البحرين فقد اعتمػدت االختبػارات
 .(  191:  1997الموىبة كالتفوؽ ) سعيد اليمانى كأنيسة فخرك ، 

يتضح مما سبق أف االعتماد على اختبارات التحصيل الدراسى كمحك للتعرؼ 
على الموىوبين كالمتفوقين ىو األكثػر اسػتخدامان كشػيوعان ، كلكػن لػم تحػدد قيمػة ثابتػة 

ها فى جميع البحوث كالدراسات الخاصة بالموىوبين أك درجة فاصلة كاحدة يعتمد علي
% ( ، أك يكػوف ضػمن  90 -% 85كالمتفوقين ، فقد امتدت النسبة المئويػة بػين ) 

أفضل مجموعة عليا فى مستول التحصيل الدراسى ، كمدل ىذه المجموعة يتػراكح مػا 
 % (. 30 -%  5بين ) 

راسػػى كمحػػك فعػػاؿ كلكػػن علػػى الػػرغم مػػن أف ىنػػاؾ مػػن يؤيػػدكف التحصػػيل الد
للتعػػرؼ علػػى الموىػػوبين كالمتفػػوقين إال أنػػو كحػػده غيػػر كػػاؼ أك دقيػػق إلعطػػاء مفهػػـو 

فهناؾ العديد من المآخذ كالسلبيات التى تحد مػن قيمػة ىػذا  ،شامل للموىبة كالتفوؽ 
 المحك ، كمن بينها : 

إف التحصػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػى يركػػػػػػػز علػػػػػػػى الحفػػػػػػػظ كاالسػػػػػػػتظهار كاالسػػػػػػػتيعاب  .أ 
ذلك فإنو ال يقيس إال جانػب القػدرة علػى التػذكر كاالسػتظهار للمعلومات، كل

 كاسترجاع المعلومات
إف كسػػيلة التقػػويم للتحصػػيل الدراسػػى ىػػى االمتحانػػات ، كىػػى منخفضػػة أك  .ب 

منعدمة الصدؽ كالثبات الرتباطها بتقدير المعلم الذل يمكن أف يتفػاكت مػن 
مػان فػى حصػوؿ معلم إلى آخر كما أف عامػل الصػدفة يمكػن أف يلعػب دكر مه

 .التلميذ على درجة عالية أك منخفضة 
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إف التحصيل الدراسى مبنى على المػنهج المدرسػى المصػمم حسػب مسػتول  .ج 
غالبيػػػػػة التبلميػػػػػذ كىػػػػػم العػػػػػاديوف ، كلػػػػػذلك ال يجػػػػػد كثيػػػػػر مػػػػػن الموىػػػػػوبين 
كالمتفوقين فيو تحديان لقدراتهم كمواىبهم فيؤثر ذلك على دافعيتهم كيخفػض 

 .فبل يحققوف تفوقان فى التحصيل الدراسى من مستول أدائهم ، 
إف ىنػػػاؾ عوامػػػل تػػػرتبط بشخصػػػية التلميػػػذ ككضػػػعو األسػػػرل ، كاالجتمػػػاعى  .د 

كاالقتصػػادل قػػد تػػؤثر علػػى مسػػتول تحصػػيلو رغػػم أنػػو يملػػك االسػػتعدادات 
هلل النافع كآخػركف كالقدرات التى تجعلو ضمن الموىوبين كالمتفوقين ) عبد ا

 ،2000  :32 ). 
  IQلذكاء :  نسبة ا  -2

تعتبر مقػاييس القػدرة العقليػة العامػة ، كمقيػاس "  بينيػة " ، كمقيػاس " ككسػلر " 
للػػذكاء مػػن األسػػاليب المناسػػبة كالمعركفػػة فػػى قيػػاس القػػدرة العقليػػة العامػػة للموىػػوبين 
كالمتفػػوقين ، حيػػث تمثػػل القػػدرة العقليػػة المرتفعػػة أحػػد األبعػػاد األساسػػية فػػى التعػػرؼ 

الفػػرد موىوبػػان كمتفوقػػان إذا زادت قدرتػػو العقليػػة عػػن انحػػرافيين معيػػاريين  علػػيهم ، كيعتبػػر
( درجػػػة فػػػأكثر ) فػػػاركؽ الركسػػػػاف ،  130عػػػن المتوسػػػط ، كبلغػػػت نسػػػبة الػػػػذكاء   ) 

1996  :126  ). 
كاعتمػػد كثيػػر مػػن البػػاحثين علػػى قيػػاس الػػذكاء العػػاـ كوسػػيلة لتحديػػد الموىػػوبين 

( درجػػة  140( إلػػى )  120البػػاحثين بػػين )  كالمتفػػوقين  كقػػد تفاكتػػت النسػػب لػػدل
على نفس المقياس ، كبالرغم من التفاكت إال أف معظػم الدراسػات قػد اكتفػت بنسػبة ) 

 ( 801: 1994( درجة على االختبارات اللفظية الفردية ) عبد العزيز الغانم ،  130
ى كأكػدت نتػػائج العديػد مػػن الدراسػػات علػى أف األفػػراد الػػذين تػم اختيػػارىم علػػ

( درجػة  150 -130أساس نسبة الذكاء المرتفعة  حيث كانت نسبة ذكػائهم مػا بػين ) 
:  2001ىم األكثر شيوعان فى دراسات الموىوبين كالمتفػوقين ) إمػاـ مصػطفى سػيد ، 

208 ).   
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( إلػػى عػػدـ كجػػود  239:  1996بينمػػا توصػػلت  سػػمية عبػػد الػػوارث أحمػػد  )
بأنو إذا أردنا الحكم على شخصية فػرد مػا أك  ارتباط بين الذكاء كالتفوؽ ، كتفسر ذلك

قياسها فإننا نركز فقط على سماتو االجتماعية كاإلنفعالية ك العقلية كالمعرفية ، كالدليل 
علػػى ذلػػك مػػا قدمتػػو النتػػائج مػػن أف االرتبػػاط بػػين الجوانػػب العقليػػة كغيػػر العقليػػة مػػن 

 .الشخصية ارتباط ضعيف 
( أف معػػػػدالت الػػػػذكاء لػػػػدل  239 : 2000فػػػػى حػػػػين تػػػػرل مهػػػػا زحلػػػػوؽ  )  

الموىوبين كالمتفوقين تفوؽ كبمقدار ملحػوظ معػدالت الػذكاء لػدل أقػرانهم العػاديين ، 
كأف الموىبة مظهر من مظاىر الذكاء ، كىذه الظاىرة يمكن أف تكػوف ناميػة بدرجػة نمػو 

ين كأنػػو توجػػد عبلقػػة إرتباطيػػة إيجابيػػة مػػا بػػ ،الػػذكاء ، كيمكػػن أف تكػػوف أكثػػر مػػن ذلػػك 
 .الذكاء كالموىبة كالتفوؽ 

كعلػػػى الجانػػػب اآلخػػػر ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػن البػػػاحثين الػػػذين يعارضػػػوف اسػػػتخداـ 
مقػػاييس  الػػذكاء فػػى التعػػرؼ علػػى الموىػػوبين كالمتفػػوقين ، حيػػث أكػػد  عبػػد المطلػػب 

( أف الػػػػذكاء لػػػػم يعػػػػد المظهػػػػر األكحػػػػد للموىبػػػػة كالتفػػػػوؽ ،  31:  1989القريطػػػػى ) 
ال يعنػػػػى التفػػػػػوؽ فػػػػى المظػػػػاىر األخػػػػػرل كػػػػالتفكير اإلبػػػػػداعى فارتفػػػػاع معػػػػدؿ الػػػػػذكاء 

كاالسػػػتعدادات الفنيػػػة كغيرىػػػا ، كمػػػا أف انخفػػػاض معػػػدؿ الػػػذكاء ال يعنػػػى عػػػدـ التمتػػػع 
لذا فإف االعتماد علػى القػدرة العقليػة  .بدرجة مرتفعة من االستعدادات العقلية األخرل 

عػػػػػػوف بالمواىػػػػػػب العامػػػػػػة كحػػػػػػدىا يحػػػػػػوؿ دكف التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى عػػػػػػدد كبيػػػػػػر ممػػػػػػن يتمت
 كاالستعدادات العقلية الخاصة الفنية كالموسيقية كالميكانيكية كغيرىا.

( عػػدـ جػػدكل ككفايػػة  191:  1997كيػػرل  سػػعيد اليمػػانى كأنيسػػة فخػػرك  ) 
اختبػػػارات الػػػذكاء كالقػػػدرات العقليػػػة فػػػى تحديػػػدىا للموىػػػوبين كالمتفػػػوقين ، فحصػػػوؿ 

يعنى أف لديػو موىبػة كقػدرات ابتكاريػة ألف  الفرد على معدؿ مرتفع فى اختبار الذكاء ال
االرتبػػػاط بػػػين الػػػذكاء كالموىبػػػة ضػػػعيف ، كمػػػا ال يمكػػػن الختبػػػارات الػػػذكاء أف تقػػػيس 
االسػػػػتعدادات الفنيػػػػة ، كالتفكيػػػػر االبتكػػػػارل الػػػػذل يفضػػػػل التعػػػػرؼ عليػػػػو باسػػػػتخداـ 

 .محكات اإلبداع 
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اليب قياسو كبغض النظر عن النقاش الذل لم يتوقف حوؿ طبيعة الذكاء كأس 
من جهة، كاستخداـ ىذه األساليب فى التعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين من جهة 
أخرل فإف مقاييس الذكاء  المعركفة سوؼ تبقى مثيرة للجدؿ إلى أف يتم التوصل إلى 
مقاييس أكثر فاعلية كصدقان من مقاييس الذكاء ، كفى ىذا السياؽ يحسن التعرؼ على 

الفردية كأكجو القصور فيها حتى يكوف مستخدمها على بينة مميزات مقاييس الذكاء 
من األمر لتبلفى ما أمكن من نقاط الضعف كالسيما عند استخدامها ألغراض التعرؼ 

 .( 160:  1999على الموىوبين كالمتفوقين ) فتحى جركاف ، 
( أنػػػػو قػػػػد يظهػػػػر بعػػػػض األطفػػػػاؿ  604:  1997كيضػػػػيف عػػػػادؿ األشػػػػوؿ  ) 

االت  فػػى مرحلػػة مبكػػرة مػػن عمػػرىم كذلػػك بػػرغم عػػدـ تميػػزىم مواىػػب فػػى بعػػض المجػػ
كقد تظهر مهػاراتهم فػى الشػعر  ، بمستول ذكاء مرتفع بصورة ملحوظة بالنسبة ألقرانهم

أك الرسػػم ، كفػػػى ىػػػذه الحالػػػة يبػػػدك أف لػػػدل الطفػػل دافعػػػان معينػػػان يحفػػػزه علػػػى ممارسػػػة 
كالدافع يساعداف الفرد على  أل أف توافر الموىبة .المهارة أك التميز فى ذلك المجاؿ 

كرغم ذلك لم تتضح الصورة بعد حوؿ العبلقة  .إحراز تقدـ ملحوظ فى مجاؿ اىتمامو 
 .بين الذكاء كالموىبة فى مجاؿ معين 

ممػػا سػػبق يتضػػح أف الحاجػػة ماسػػة كضػػركرية السػػتخداـ محكػػات  أكثػػر فعاليػػة 
ختبػػارات التػػى تنظػػر إلػػى ككفػػاءة للتعػػرؼ علػػى الموىػػوبين كالمتفػػوقين باإلضػػافة إلػػى اال

الػػذكاء علػػى أنػػو عامػػل أحػػادل ، كلػػذا فإنػػو لػػم يعػػد ينظػػر للموىبػػة كالتفػػوؽ علػػى أنهمػػا 
كفى ضوء ذلك ظهرت نظريػات حديثػة  ،مجرد أداء متميز فى اختبارات الذكاء المقننة 

( للذكاءات المتعددة ، كتعػد مػن  1983)  Gardnerللذكاء مثل نظرية  " جاردنر " 
جاىات الحديثة فى التعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين  )إماـ مصطفى سػيد أفضل االت

،2001  :213 ). 
يتضح كذلك أف النسبة المئوية لعدد الموىوبين كالمتفوقين تعتمد على الدرجػة 

التى يتم اختيارىػا فػإذا ارتفعػت الدرجػة  الفاصػلة انخفضػت     cut off scoreالفاصلة
كنظػران ألنػو  ،ت الدرجػة الفاصػلة ارتفعػت النسػبة  المئويػة النسبة المئويػة ، كإذا انخفضػ



 

 

96 

 – 110لم يػتم االتفػاؽ علػى درجػة معينػة بػين البػاحثين ، بػل ىنػاؾ مػدل يتػراكح مػن ) 
 ،( درجة فإف تحديد الدرجة بين ىذا المدل يعود للباحث فى المقاـ األكؿ  140

 Creative thinkingالتفكير االبتكارل :  -3
إلبتكػػػارل أحػػػد األبعػػػاد األساسػػػية المكونػػػة للموىبػػػة كالتفػػػوؽ ، يمثػػػل التفكيػػػر ا

كيعتبػػر الفػػػرد موىوبػػان إذا تميػػػز عػػن أقرانػػػو المنػػاظرين لػػػو فػػى العمػػػر الزمنػػى فػػػى تفكيػػػره 
اإلبتكػػػارل ، حيػػػث تعتبػػػر القػػػدرة علػػػى التفكيػػػر اإلبتكػػػارل مؤشػػػران أساسػػػيان يػػػدؿ علػػػى 

ـ التفكير االبتكارل ، إذ يعرفو " الموىبة كالتفوؽ ، كقد ظهرت تعريفات متعددة لمفهو 
جيلفػػػورد " بأنػػػو ذلػػػك االسػػػتعداد لػػػدل الفػػػرد إلنتػػػاج أفكػػػار جديػػػدة مفيػػػدة ، كيعرفػػػو " 
تورانس " بأنو القدرة على ابتكػار حلػوؿ للمشػكبلت كالتػى تظهػر فػى الطبلقػة كالمركنػة 

 (  128: 1996كاألصالة ) فاركؽ الركساف ، 
فات االبتكػار التػى تركػز علػى ىػذا المفهػـو كمن المبلحظ شيوع الكثير من تعري

كالواقػػع أف النػػاتج االبتكػػارل ال يمكػػن أف يوجػػد بمعػػزؿ عػػن  0بوصػػفو ناتجػػان ابتكاريػػان 
عمليات النشاط العقلػى ، كىػى تلػك العمليػات العقليػة المعرفيػة التػى تقػف خلػف ىػذا 

ولػػو ، كالػػذين النػػاتج االبتكػػارل ، كلػػذا فػػإف الفصػػل بػػين النػػاتج كالعمليػػة أمػػر يصػػعب قب
يتنػاكلوف االبتكػػار بوصػػفو عمليػػة أك بوصػػفو ناتجػػان ابتكاريػػان يكػػوف تنػػاكلهم تنػػاكالن جزئيػػان ، 

 498: 1995فكبلىما الناتج كالعملية يمثبلف كجهاف لنفس الشئ ) فتحػى الزيػات ، 
) 

كفػػى سػػبيل قيػػاس التفكيػػر االبتكػػارل كالكشػػف عػػن الموىػػوبين كالمتفػػوقين مػػن 
، طػورت العديػد مػن االختبػارات كلكػن أكثرىػا انتشػاران كاسػتخدامان  خبلؿ  ىذا المحك 

ىى اختبارات  " تورانس " كالتى تهػدؼ إلػى قيػاس قػدرات التفكيػر االبتكػارل األربػع ، 
كىػػػػػػى األصػػػػػػالة ، كالمركنػػػػػػة ، كالطبلقػػػػػػة ، كإدراؾ التفاصػػػػػػيل ، كتشػػػػػػمل نػػػػػػوعين مػػػػػػن 

كالمشػػػكلة التػػػى تواجػػػو ىػػػذه  ،االختبػػػارات ، اختبػػػارات لفظيػػػة ، كاختبػػػارات األشػػػكاؿ 
االختبارات تكمن فى إجراءات التصحيح ، حيث إنو ال توجد إجابات محددة تصػحح 
علػػػى أساسػػػها إجابػػػات المفحوصػػػين ، كإنمػػػا تعتمػػػد قيمػػػة اإلجابػػػة علػػػى مػػػدل نػػػدرتها 
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كاختبلفها عن المألوؼ ، كإتيانها بحلوؿ جديدة لم تكػن معركفػة مػن قبػل ، كمػا تعتمػد 
تنػػوع اإلجابػػات علػػى أف تكػػوف اإلجابػػات ذات معنػػى ، كتعكػػس قيمػػة  علػػى القػػدرة فػػى

 .(  38: 2000مفيدة فى المجتمع  ) عبد اهلل النافع كآخركف ، 
( أف االختبارات المستخدمة فػى  521: 1995فى حين يرل فتحى الزيات ) 

قيػػاس اإلبتكػػار تقػػيس اسػػتعدادات إبداعيػػة أك إمكانيػػة حػػدكث اإلبػػداع ، كبالتػػالى تعػػد 
ىذه االختبارات من قبيل المنبئات كليس من قبيل المحكات أل ال تعبر عن مستويات 
أداء فعلية ، كأنػو يمكػن االعتمػاد علػى الدرجػة فػى ىػذه االختبػارات كمنبئػات بالموىبػة 

 كالتفوؽ  لدل األفراد 
كلػػػػذلك فأنػػػػو بجانػػػػب اسػػػػتخداـ اختبػػػػارات التفكيػػػػر اإلبتكػػػػارل للتعػػػػرؼ علػػػػى 

ين البػػد مػػن الفحػػص كالتقػػويم ألمثلػػة مػػن أعمػػاؿ إنتػػاج األفػػراد فػػى الموىػػوبين كالمتفػػوق
المجاالت العلمية كاألدبية كالفنية من قبل المتخصصين الذين يستطيعوف الحكػم علػى 
مدل الجدة كاإلبتكار كاألصالة فػى األعمػاؿ المقدمػة ، كمػدل اسػتمراريتها ، ككجودىػا 

ـ ذلػػػك كػػػدليل عملػػػى فػػػى كجػػػود كظػػػاىرة تعبػػػر عػػػن القػػػدرة علػػػى اإلبتكػػػار ، كاسػػػتخدا
 2000الموىبة كالتفوؽ فى المجاؿ الذل يبدع فيو الفػرد ) عبػد اهلل النػافع كآخػركف ، 

 :39  ). 
كبمراجعػػة العديػػد مػػن الدراسػػات التجريبيػػة التػػى تناكلػػت العبلقػػة بػػين اإلبتكػػار 

( ،  فػاركؽ  1996أحمػد ) كالموىبة كالتفوؽ مثػل دراسػة كػل مػن  سػمية عبػد الػوارث 
( نجد أنهػا تؤكػد علػى كجػود ارتبػاط 1998( ،  منى المجماج  )  1996)    فالركسا

موجب بين التفكير اإلبتكارل ككل من الموىبة كالتفوؽ ، كيفسر ذلك بأف االبتكار فى 
أل مجػػاؿ مػػن المجػػاالت ىػػو محصػػلة للعديػػد مػػن العوامػػل ، الػػبعض منهػػا يػػدخل فػػى 

ر فػػى نطػػاؽ المجػػاؿ اإلنفعػػالى كالمجػػاؿ نطػػاؽ المجػػاؿ العقلػػى ، كيػػدخل الػػبعض اآلخػػ
 .الدافعى 
 الخصائص السلوكية للموىوبين كالمتفوقين : -4
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يعتبػر الموىػػوبين كالمتفػػوقين مػػن الثػػركات البشػػرية التػػى يجػػب أف نتعػػرؼ عليهػػا 
كتكشػػف  ،كنعتنػػى بهػػا لزيػػادة تفوقهػػا كتوجيههػػا إلػػى المجػػاؿ المناسػػب لبلسػػتفادة منهػػا 

الموىػػوبين كالمتفػػوقين يتميػػزكف بسػػمات محػػددة سػػواء مػػن  الدراسػػات النفسػػية عػػن أف
الناحيػػة الجسػػمية أك العقليػػة أك االجتماعيػػة أك اإلنفعاليػػة ، كمعرفػػة مثػػل ىػػذه السػػمات 

 .كما أنو يجعلنا نهيئ المناخ المناسب لرعايتهم   0يساعدنا على التعرؼ عليهم 
تفػوقين لسػببين كتعود أىميػة التعػرؼ علػى الخصػائص السػلوكية للموىػوبين كالم

 رئيسين: 
كجػػود عبلقػػة قويػػة بػػين الخصػػائص السػػلوكية كالحاجػػات المترتبػػة عليهػػا كبػػين نػػوع  -1

ذلػػك أف الوضػع األمثػل لخدمػة الموىػػوب  .البػرامج التربويػة كاإلرشػادية المبلئمػة 
كالمتفوؽ ىو الذل يػوفر مطابقػة بػين عناصػر القػوة كالضػعف لديػو كبػين مكونػات 

دـ لػػػو، أك الػػػذل يأخػػػذ باالعتبػػػار حاجػػػات ىػػػذا الموىػػػوب البرنػػػامج التربػػػول المقػػػ
 ,كالمتفوؽ فى المجاالت المختلفة 

اتفػػاؽ البػػػاحثين فػػػى مجػػاؿ تعلػػػيم الموىػػػوبين كالمتفػػوقين علػػػى ضػػػركرة اسػػػتخداـ  -2
قوائم الخصائص السلوكية كأحد المحكات فػى عمليػة التعػرؼ علػيهم كاختيػارىم 

 .(  123:  1999للبرامج التربوية الخاصة  )فتحى جركاف ، 
كتشير الدراسات إلى مجموعة مػن الخصػائص التػى تميػز بهػا ىػؤالء الموىػوبين 

( ، محػػي 1990كالمتفػػوقين، كمػػن ىػػذه الدراسػػات دراسػػة كػػل مػػن : غػػزكل الغفيلػػى )
 1994( ، عبد العزيز الغانم  ) 1991(، كحمدل شاكر محمود  )1990الدين توؽ)

( ، عبػػػػد  1996مية عبػػػػد الػػػػوارث  ) ( ، سػػػػ 1997، 1996( ، أسػػػػامة معػػػػاجينى ) 
( ، كفى ضوء نتػائج  2000( ، محمد عبد اهلل الجغيماف )  2000العزيز الدباسى  ) 

ىذه الدراسات يمكن عرض أىم الخصائص التى تميز بهػا الموىػوبين كالمتفػوقين علػى 
 النحو اآلتى : 

 ) أ ( خصائص عقلية :  
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ص عقليػػػة معرفيػػػة تميػػػزىم عػػػن يتميػػػز األفػػػراد الموىوبػػػوف كالمتفوقػػػوف بخصػػػائ
كتلعب التنشئة األسرية كالظػركؼ المحيطػة دكران  0أقرانهم فى مرحلة مبكرة من نموىم 

ىامػػان فػػى اسػػتمرار تنميػػة ىػػذه الخصػػائص مػػع التقػػدـ فػػى العمػػر ، بينمػػا قػػد يػػؤدل عػػدـ 
توافر الرعايػة السػليمة إلػى إخفػاء كثيػر مػن ىػذه الخصػائص بسػبب حساسػية الموىػوب 

كلػػذلك ينبغػػى أف تفهػػم ، ؽ ، كقػػد يػػؤدل إلػػى جعلهػػا قػػول سػػلبية معيقػػة للػػتعلم كالمتفػػو 
 الخصائص العقلية المعرفية فى ضوء االعتبارات التالية : 

األفػػراد الموىوبػػوف كالمتفوقػػوف ليسػػوا مجتمعػػان متجانسػػان  ، كلػػن يتوقػػع أف يظهػػر كػػل  -1
ة ، بػل يظهػركف الموىوبين كالمتفوقين نفػس الخصػائص أك السػمات العقليػة المعرفيػ

مدل شاسعان من الفركؽ الفردية ، كليس ىناؾ خاصية كاحدة تمثل الموىبة كالتفوؽ 
بشكل قاطع ، ككلما ازدادت درجة الموىبة كالتفوؽ عند الفػرد كلمػا ازدادت درجػة 

 .تفرده عن غيره 
أف الخصػػػائص العقليػػػة المعرفيػػػة ليسػػػت ثابتػػػة أك جامػػػدة كلكنهػػػا تتطػػػور مػػػن خػػػبلؿ  -2

البيئة بدرجات متفاكتة ، ككذلك فإنو ليست جميع خصائص الموىوبين  التفاعل مع
كالمتفوقين إيجابية ، فهناؾ العديػد مػن الخصػائص التػى يعتبرىػا المجتمػع سػلبية أك 

 ؟(  69:  1996غير مرغوب فيها  ) أسامة معاجينى ، 
إف أىػػم صػػفة عقليػػة يتميػػز بهػػا الموىػػوبين كالمتفػػوقين ىػػى أنهػػم متقػػدموف علػػى 

ىم فػػى مسػػتول الػػذكاء ، فمعػػدالت ذكػػائهم تعػػادؿ ذكػػاء مػػن يكبػػرىم سػػنان كمػػا أف غيػػر 
كمػػا يتصػػف ىػػؤالء بقػػدرتهم علػػى تعلػػػم   0العمػػر العقلػػى لػػديهم يفػػوؽ عمػػرىم الزمنػػػى 

القػػراءة كالكتابػػػة فػػػى سػػن مبكػػػرة ، كيضػػػاؼ إلػػى ذلػػػك امػػػتبلكهم لقػػدرة لغويػػػة متقدمػػػة 
فػالمتفوؽ غالبػان مػا يكتسػب مفػردات  كلهذا .تشمل كجود مهارة فائقة على االستيعاب 

كاسػػػعة كعمليػػػة كمخزكنػػػان كبيػػػران مػػػن المعلومػػػات حػػػوؿ كثيػػػر مػػػن الموضػػػوعات ، كيظهػػػر  
كػػػذلك مواىػػػب مبكػػػرة فػػػى النػػػواحى الفنيػػػة إلػػػى جانػػػب المهػػػارات اللفظيػػػة كالفكريػػػة ، 
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مػن  كيتصف بالدافعية المرتفعة كالمثابرة  ، كالقدرة على التركيز كاالنتبػاه لفتػرات أطػوؿ
 .زمبلئو العاديين 

 ) ب ( خصائص إنفعالية كإجتماعية : 
مػػن الخصػػػائص االنفعاليػػػة كاالجتماعيػػة التػػػى تميػػػز الموىػػوبين كالمتفػػػوقين عػػػن 
غيػػرىم أنهػػم متوافقػػوف اجتماعيػػان كمسػػتقركف إنفعاليػػان ، كبشػػكل عػػاـ يمكػػن القػػوؿ أنهػػم 

، كالقيػػادة ، كاإلكتفػػاء  يتميػػزكف بضػػبط الػػنفس كالسػػيطرة كالتحمػػل ، كالثبػػات االنفعػػالى
الػػػذاتى ، كالمػػػرح كالفكاىػػػة ، كالميػػػل إلػػػى المخػػػاطرة كاإلقػػػداـ ، كالتوافػػػق الشخصػػػى 
كاالجتماعى ، كارتفاع مسػتول  القػيم االجتماعيػة كالمسػايرة ، كاالسػتقبلؿ ، كمسػاعدة 

 0اآلخرين 
كتتفق  نتائج الدراسات كالبحوث التى أجريت فى مجاؿ الموىبة كالتفوؽ على 

ف معظم األفراد الموىوبين كالمتفوقين يتمتعوف باستقرار كجدانى أك إنفعالى ، أ
ككثيركف منهم يلعبوف أدكاران قيادية على المستول االجتماعى فى  0كاستقبللية ذاتية 

شتى مراحل دراستهم ، كىم أقل عرضة لبلضطرابات الذىانية كالعصابية من زمبلئهم 
 .(  136: 1999العاديين )فتحى جركاف  ، 

( إلى كجود ارتباط ضعيف  1996كتوصلت دراسة سمية عبد الوارث أحمد ) 
كغير داؿ إحصائيان بين الخصائص السػلوكية ) اإلنفعاليػة ، كاإلجتماعيػة ، كاإلبتكاريػة ، 
كالقػػدرة علػػى الػػتعلم ( للموىػػوبين كالمتفػػوقين كمػػا يراىػػا المعلػػم ككػػل مػػن : الػػذكاء  ، 

 .هـو الذات كالتفكير اإلبتكارل ، كمف
كمن أكثر قوائم الخصائص السلوكية شيوعان فى دكؿ الخليج قائمػة الخصػائص 
السػػػلوكية للموىػػػوبين كالمتفػػػوقين مػػػن كجهػػػة نظػػػر المعلمػػػين ، كتعتمػػػد علػػػى تقػػػديرات 
المعلمػػػين لمجموعػػػة مػػػن السػػػلوكيات التػػػى تميػػػز الموىػػػوب كالمتفػػػوؽ فػػػى الخصػػػائص 

(، 90:  1996كالقياديػػة  ) أسػػامة معػػاجينى ،  األكاديميػػة ، كالدافعيػػة ، كاإلبداعيػػة ،
ككػػػذلك القائمػػػة التػػػى يػػػتم اسػػػتخدامها فػػػى اختيػػػار الطلبػػػة لمدرسػػػة اليوبيػػػل للموىػػػوبين 
كالمتفوقين لمؤسسة " نور الحسين " فى األردف ، كتشػمل : الدافعيػة ، كاالسػتقبللية ، 
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كالمبػادرة كالنقػد كالثقػة كاألصالة كالمركنة كالمثابرة كالطبلقة فػى التفكيػر ، كالمبلحظػة 
 .بالنفس كالقيادة كتحمل المسئولية 

ممػػا سػػبق يتضػػح لنػػا أىميػػة معرفػػة خصػػائص الموىػػوبين كالمتفػػوقين فػػى عمليػػة 
التعػرؼ علػيهم كالكشػف عػن قػدراتهم ، حيػث تعتبػر بعػض قػوائم الخصػائص السػػلوكية 

اد عليها فػى من المحكات شائعة االستخداـ فى عملية التعرؼ عليهم ، كيمكن االعتم
تقدير أحقية الطبلب فى االنضماـ إلى البرامج الخاصة ، خصوصان إذا ما اتصفت تلك 
القوائم بدرجات مرتفعة من الصدؽ كالثبات ، كتم تدريب القائمين بالتقدير علػى كيفيػة 

 .استخدامها ، ككاف لديهم الوعى الكافى لمبلحظة السلوؾ التفوقى لدل الطبلب 
 ار خاطئة عن األشخاص المتفوقين كالموىوبين:عتقادات كاألفكاال

عددان من  "Hallahan& Kauffman,1991لقد قاـ ىبلىاف ككوفماف 
االعتقادات كاألفكار الخاطئة عن األشخاص المتفوقين كالموىوبين، كفي نفس الوقت 
 كضعا في مقابلها عددان من االعتقادات كاألفكار الصحيحة كذلك على النحو التالي: 

 االعتقادات كاألفكار الصحيحة قادات كاألفكار الخاطئةاالعت
األشخاص المتفوقوف كالموىوبوف  (1)

يكونوف ضعافان من الناحية الجسمية، 
كغير أكفاء من الناحية االجتماعية، 
كمحدكدم االىتمامات كالميوؿ، 
كمعرضين لعدـ االستقرار االنفعالي، 

 كينحرفوف مبكران 

 الحقيقة أنو على الرغم من كجود (1)
تباينات فردية على نطاؽ كاسع بين 
المتفوقين كالموىوبين، إال أف األقراد 
المتفوقين كالموىوبين كمجموعة 
يميلوف إلي التمتع بحالة صحية 
متميزة، كىم أفراد حسنوا التوافق، 
جذابين من الناحية االجتماعية، 
كيتحملوف المسئولية من الناحية 

 األخبلقية.
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ىوبوف األشخاص المتفوقوف كالمو  (2)
بمعنى من المعاني " في مرتبة أعلى 
من مستول البشر العاديين "أم أنهم 

Superhuman  

الحقيقة أف األشخاص المتفوقين  (2)
كالموىوبين ليسوا على األطبلؽ في 
مرتبة أعلى من مستول البشر 
العاديين "أم أنهم 

Superhuman لكنهم باألحرل ،
أشخاص أسوياء يتمتعوف بمواىب 

العادة في بعض  استثنائية فوؽ
 المجاالت على نحو خاص.

األطفاؿ المتفوقوف كالموىوبوف عادة  (3)
ما يضيقوف ذرعان بالمدرسة كيحملوف 
اتجاىات عدائين حياؿ األشخاص 

 المسئولوف عن تربيتهم كتعليمهم.

الحقيقة أف األطفاؿ المتفوقين  (3)
كالموىوبين عادة ما يكونوف محبين 
للمدرسة، كيتوافقوف بشكل، مع كل 

 من أقرانهم، كمدرسيهم. 
األشخاص المتفوقوف كالموىوف  (4)

يميلوف إلى أف يكونوا غير مستقرين 
 من الناحية العقلية.

الحقيقة أف األشخاص الذين يتمتعوف  (4)
بالتفوؽ كالموىبة يميلوف إلى أف 
يكونوا حسني التوافق باإلضافة إلى 
أنهم أشخاص أسوياء من الناحية 

 االنفعالية.
ستقرة في أذىاف الناس من األمور الم (5)

عمومان أف ىناؾ نسبة مئوية تتراكح ما 
% من أفراد أم 5-% 3بين 

مجتمع يشكلوف المتفوقين 

الحقيقة أف النسبة المئوية من عدد  (5)
سكاف أم مجتمع ممن يكونوف في 
عداد المتفوقين كالموىوبين يعتمد 
تحديدىا على تعريف التفوؽ أك 
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أم باحث الموىبة الذم يستخدمو  كالموىوبين
في المجاؿ، فبعض التعريفات تذكر 

% 2-% 1أف نسبتو تتراكح بين 
فقط، ىم المتفوقين من إجمالي 
عدد السكاف، في حين ترل تعريفات 
أخرل أف النسبة يمكن أف تصل إلى 

 %.20ما فوؽ 
الموىبة أك التفوؽ ما ىي إال سمة  (6)

ثابتة كمستقرة، كىي دائمان سمة 
ت كاضحة كمتسقة، طواؿ الفترا

العمرية، أم على مدار حياة الشخص 
 المتفوؽ أك الموىوب.

الحقيقة أف بعض األشخاص  (6)
المتفوقين كالموىوبين يلفتوف النظر 
إليهم حاؿ كونهم يتمتعوف بالعديد 
من المواىب، كأنهم أشخاص 
منتجوف ، كينموف بشكل مبكر ، 
كيواصلوف ىذا النمو طواؿ مراحل 
الحياة ، كبمعني آخر نجد أف 

ص المتفوؽ  أك الموىوب ال الشخ
يبلحظ عليو تفوقو أك ال تظهر 
موىبتو حتى سن الرشد كإنما يظهر 
تفوقو كموىبتو منذ سنوات طفولتو 
المبكرة إال أنو في بعض األحياف قد 
نجد أف الطفل الذم يظهر قدرات 
بارزة كمتميزة يصبح في مرحلة الرشد 
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شخصان عاديان ، بل قد يصعب  
قين أك تصنيفو ضمن المتفو 

 الموىوبين .
األشخاص المتفوقوف كالموىوبوف  (7)

 يفعلوف كل شيء بشكل جيد.
الحقيقة أف بعض الناس الذين  (7)

يعرفوف بأنهم متفوقوف أك موىوبوف 
يمتلكوف بالفعل قدرات فائقة 
كمتميزة كفي أنواع كثيرة كمجاالت 
عديدة من األنشطة، في حين أف 
آخرين منهم نجدىم متميزين بوضوح 

 ؿ كاحد فقط.في مجا
ينظر إلى الشخص على أنو متفوؽ أك  (8)

موىوب إذا كاف )أك إذا كانت( ىو أك 
)ىي( من الذين يحرزكف نقاطان فوؽ 
مستول معين على بنود اختبارات 

 الذكاء.

الحقيقة أف معامل الذكاء ما ىو إال   (8)
مؤشران كاحدان فقط للداللة على 
التفوؽ أك الموىبة؛ في حين أف 

دافعية المرتفعة في االبتكارية كال
اإلنجاز تمثل ىي األخرل مؤشرات 
ال تقل أىمية عن معامل الذكاء فيما 
 يتعلق بالذكاء العاـ لدل الشخص.

التبلميذ المتفوقوف أك الموىوبوف  (9)
سوؼ يتميزكف كيتفوقوف دكف 
الحاجة إلى تربية خاصة، كأما 
التبلميذ المتفوقوف كالموىوبوف 

الحقيقة أف األطفاؿ المتفوقين  (9)
كالموىوبين يكوف أدائهم حسنان 
بالفعل، كفى مستويات عالية يمكن 
مبلحظتها بسهولة، كذلك دكف أف 
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 بالفعل فهم يحتاجوف فقط إلى
، ثم Incentivesبواعث كحوافز 

تربية كتعليم كتلك التي يحصل عليها 
 كتتاح لكل التبلميذ أجمعين.

يتلقوا أيو تربية خاصة، أك من أم 
م اآلخر سوؼ نوع، كما أف بعضه

يصنعوف إسهاماتهم المتميزة حتى مع 
كجود المعوقات، كسوؼ يواجهوف 
عقبات ضخمة يتغلبوف عليها في 
طريق الوصوؿ إلى إنجازاتهم. بيد أف 
معظم ىؤالء األطفاؿ لن يحققوا 
إنجازاتهم أك حتى يقتربوف منها تمامان 
عند مستول يتقارب كيتناسب مع 

أك  إمكانيتهم إذا لم يكن تفوقهم
موىبهم معززان كمؤيدان بشكل مدركس 
كمقصود عن طريق البواعث 
كالحوافز، زه عن طريق التربية 
كالتعليم التي يتعين أف تكوف مبلئمة 

 لقدراتهم المتقدمة كالمتميزة.
كمن جانب آخر، أشار جمع من الباحثين إلى بعض األفكار الخاطئة الشائعة عن 

ض الحقائق التي اكتشفها األخصائيوف الذين يعملوف الطلبة المتفوقين كالموىوبين، كبع
 مع ىؤالء الطلبة .

 كفيما يلي عرض لؤلفكار الخاطئة أكالن ثم الرد عليها ثانيان. 
 أكالن :األفكار الخاطئة: 
 حتاجوف إلى المساعدة؛ فإذا كانواأف الطلبة المتفوقين كالموىوبين ال ي-األكلى -
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 اح باالعتماد على أنفسهم.تفوقين كموىوبين حقان يمكنهم النجم
الطلبة المتفوقوف كالموىوبوف يعانوف من مشكبلت أقل من الطلبة -الثانية -

اآلخرين العاديين ألف معامبلت ذكائهم كقدراتهم تجنبهم مشكبلت الحياة 
 اليومية .

مستقبل الطلبة المتفوقين كالموىوبين مضموف فلديهم العديد من -الثالثة -
 الفرص المتاحة أمامهم.

ياعتبر الطلبة المتفوقوف كالموىوبوف ذكم توجيو ذاتي فهم يعرفوف   -الرابعة  -
 إلى أين يتجهوف.

يعتبر النمو االجتماعي كالنمو االنفعالي للطالب المتفوؽ أك -الخامسة -
 الموىوب في نفس مستول نموه العقلي.

 يعتبر الطلبة المتفوقين منعزلوف اجتماعيان -السادسة -

 الجوىرية للطالب المتفوؽ في قوتو العقلية.تكمن القيمة -السابعة -

 تقـو أسرة الطالب المتفوؽ غالبان بمكافأة قدراتو.-الثامنة -

من الضركرم أف يظهر الطلبة المتفوقوف كالموىوبوف كقدكة  -التاسعة -
 لآلخرين؛ كينبغي أف يتحملوا دائمان مسئوليات كأعباء إضافية.

 أذكى )أكثر ذكاء(. الطلبة المتفوقوف يجعلوف زمبلءىم-العاشرة -

يمكن أف ينجز الطلبة المتفوقوف أم شيء يضعوف تفكيرىم فيو -الحادية عشر -
 ، فكل ما ىو مطلوب منهم ىو إقتحاـ أنفسهم.

ياعتبر الطلبة المتفوقوف مبدعين كمبتكرين بصورة طبيعة ، كال  -الثانية عشر -
 يحتاجوف إلى أم تشجيع,



 

 

117 

الموىوبين ، كالمتفوقين ، كىم أعضاء من السهل استثارة الطلبة -الثالثة عشر -
 غير مرحب بهم في أم فصل.

 ثانيان: الرد عليها:
 غالبان ما يكوف لدل الطلبة المتفوقين كالموىوبين نزعة إلى المثالية -األكلى -

كالكماؿ، فقد يوازف التحصيل كالدرجات مع تقدير الذات كقيمة الذات التي 
 خل مع مستول التحصيل,قد تؤدم إلي الخوؼ من الفشل، كقد تتدا

قد يعايش الطلبة المتفوقوف كالموىوبوف حساسية مرتفعة نحو توقعاتهم  -الثانية -
كتوقعات اآلخرين ، كالتي تؤدم بدكرىا إلى الشعور بالذنب من التحصيل 

 الزائد أك الدرجات المنخفضة.
الطلبة المتفوقوف كالموىوبوف ليس لديهم توافق زمني ، كبذلك قد  -الثالثة -

يكوف عمرىم الزمني كنموىم االجتماعي ، كالجسمي ، كاالنفعالي  كالعقلي 
من مستويات مختلفة ، فقد يتمكن الطفل ذك الخمسة أعواـ من قراءة كفهم 

 كتاب الصف الثالث، لكنو ال يستطيع الكتابة بطريقة مفهومة.
يعتبر بعض الطلبة المتفوقين كالموىوبين مخططين جيدين ) أم   -الرابعة  -

متعلموف ذكك خطوات تسلسلية( في حين يعتبر اآلخرين ذكك قفزات 
)متعلموف مكانيوف( كقد ال يعرؼ ىؤالء المتعلموف كيفية الحصوؿ على 
اإلجابة الصحيحة ، كقد يواصل المتعلم المخطط الطريق في الخطوات التي 

 تؤدم إلى اإلجابة الصحيحة.
ف متقدمين عن أقرانهم في قد يكوف الطلبة المتفوقوف كالموىوبو  -الخامسة -

نفس العمر الزمني ؛ حيث يعرفوف أكثر من نصف المنهج قبل بدء العاـ 
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الدراسي ، أك يمكن أف يؤدم شعورىم بالملل إلى تدني التحصيل ، 
 كالدرجات المنخفضة.

الطلبة المتفوقوف لديهم القدرة على حل المشكبلت، كلذلك يستق -السادسة -
مسائل متداخلة النظم المفتوحة ، على سبيل يستفيد ىؤالء الطلبة من ال

المثاؿ ، كيفية حل نقص بعض موارد المجتمع . غالبان ما يرفض الطلبة 
 المتفوقوف العمل من أجل الدرجات فقط.

غالبان ما يفكر الطلبة المتفوقوف بطريقة مجردة، كقد يحتاجوف مع  -السابعة -
افعية، كالجلوس لبلختبار، ىذا التعقيد إلي المساعدة في مهارات الدراسة الد

كقد يتمكن ىؤالء الطلبة من اختيار إجابة كاحدة في سؤاؿ االختيار من متعدد 
 ، ألنهم يركف احتماؿ كوف كل اإلجابات صحيحة.

قد يقـو الطلبة المتفوقوف ذكك األداء الجيد في المدرسة، بتعريف -الثامنة -
ال يرغب ىؤالء الطلبة النجاح بأنو الحصوؿ على تقدير أقل من ممتاز . كقد 

في تجربة أم شيء ألنهم غير متأكدين من  -في أكائل مرحلة المراىقة
 نجاحهم المضموف
 بحوث كدراسات السابقة

 نحو المعلمين حوؿ اتجاىات أجريت التي األجنبية كاألبحاث الدراسات أظهرت     
 كجانج بيجن ـقا المثاؿ سبيل فعلى نتائج متباينة، كالمتفوقين، الموىوبين الطلبة

(Begin and Gange, 1994)   كالمتغيرات تاالمؤشر  على للتعرؼ ىدفت سةابدر 
 (30) تحليل خبلؿ من الموىوبين كالمتفوقين تربية برامج نحو االتجاىات تحدد التي
الموىوبين  نحو االتجاىات في تؤثر تامتغير  ثبلثة أف ىناؾ الى النتائج كأشارت دراسة

 مقابل كالمعلمين كجنس المستجيب، معهم، االتصاؿ درجة ىي كبرامجهم كالمتفوقين
  .الوالدين
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 البنائي الصدؽ لتحقيق ىدفت دراسة (Wagner, 1997)كاجنر أجرت كذلك     
 نحو لبلتجاىات Gange and Nadeau`s كناديو جانج لمقياس

على  كالتعرؼ Attitude Scale Toward Gifted Educationالموىوبين،
 تلك في المؤثرة كالثقافية، كالسياسية كاالقتصادية، االجتماعية، تاتغير كالم تاالمؤشر 

 في ابتدائية مدرسة ٨٠٠ من معلمنا ٥٨٠ سة مناالدر  عينة كتكونت .االتجاىات
 البنائي للمقياس للصدؽ باإلضافة ظهرت نتائج الدراسة التي كمن أىم كاليفورنيا،
 األطفاؿ عدد السياسية، مثل القيم تاالمتغير  لبعض إحصائية داللة كجود المستخدـ
 .كمتفوؽ كموىوب نفسو الطالب كرؤية جنس المستجيب، كالمتفوقين، الموىوبين

 Tirri; Tallent-Runels)كادمز رنسلز كتالنت تيرم من كل جرلأكما        
and Adams, 1998)  ٤٥ من العينة كتكونت األىداؼ  حيث من مشابهة سةادر 

المدارس  من الموىوبين يدرسوف ال كالذين العامة؛ المدارسفي  المعلمين من ان معلم
 ان معلم (91) ك مرحلة البكالوريوس، من الثانية السنة في ان معلم (124) ك الفنلندية
 إحصائية فركؽ كجود إلى النتائج كأشارت .الموىوبين كالمتفوقين برامج في يعملوف

 ايجابية األمريكيوف أكثر علموفالم كاف حيث المعلمين، كنوع الثقافية لصالح العوامل
 بين بالفركؽ معرفة كأكثر بالموىوبين كالمتفوقين الخاصة مجاكالبر  الخدمات نحو
 كالصفوؼ التسريع مجابر  عن األمريكيوف دافع المعلموف كذلك .األطفاؿ ىؤالء

 الخاصة نحو الصفوؼ ايجابية أقل اتجاىات الفنلنديوف المعلموف أظهر بينما .الخاصة
 الذين المعلمين أف النتائج أظهرت كذلك  .كالمتفوقين الموىوبين على السلبية ىاآلثار 

دعمنا  أكثر كانوا العامة المدارس كمعلمي كالمتفوقين، برامج الموىوبين في يعملوف
 مقاعد على كالذين مازلوا الخدمة قبل ما مرحلة في المعلمين من ءااإلثر  مجالبر 
 .الخاصة سريع كالصفوؼالت برامج دعموا كالذين سة،االدر 
 ,Terri and Tallent-Runels) رنسلز كتالنت تيرم من كل قاـ كذلك      

 كاألمريكيين الفنلنديين المعلمين بين للمقارنة للثقافات ىدفت عابرة سةابدر  (1999
 ككجود بالعمر، كالجنس، كعبلقتها كالمتفوقين الموىوبين تربية نحو في االتجاىات
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 ان معلم (160) ك فنلنديان  ان معلم (147)من العينة كتكونت .ئلةالعا في موىوب شخص
 بتدريس يقوموف كمعلمين الخدمة، قبل ما مرحلة معلمين في العينة كمثلت أمريكينا،

 الفنلنديين أكثر المعلمين أف إلى الدراسة نتائج كأشارت .الموىوبين كالمتفوقين
 تتركها التي االنفعالية تابية، كالتأثير السل باالتجاىات األمريكيين المعلمين من اىتمامنا
 المقدمة األخرل الخدمات بأشكاؿ مقارنة بالموىوبين كالمتفوقين، الخاصة الصفوؼ

 .للموىوبين كالمتفوقين
 ,Tirri Tallent-Runels)كالك كيوف كادمز رنسلز كتالنت تيرم من كل أجرل ك

Adams, Yyen and Lau, 2002)  بين للمقارنة للثقافات ىدفت عابرةدراسة 
ثبلث  في لهم المقدمة كالبرامج التربوية كالمتفوقين نحو الموىوبين المعلمين اتجاىات

 ك فنلنديان، معلمان  (147) من العينة كتكونت .كىونج كونج كأمريكا فنلندا، ىي دكؿ
 خمسة إلى النتائج كأشارت ان ،أمريكي ان معلم (160) ك كونج، ىونج من ان معلم (214)

البلداف  في كالمتفوقين الموىوبين نحو المعلمين تتنبأ باتجاىات أف مكني تامؤشر 
 جميع كاعتبار في مدارسهم، موىوبوف طلبة لديهم الثبلثة البلداف في أنو :ىي الثبلثة
 على اآلخرين الطلبة مساعدة في الموىوبين استخداـ الطلبة إمكانية موىوبين، الطلبة

 لتحقيق أفضل أسلوب كاف الموىوبين، لمساعدة المسؤكلية الوالدين التقدـ، تحمل
 .الخاصة بالصفوؼ التحاقهم ىو حاجاتهم
 اتجاىات للتعرؼ على ىدفت دراسة لياااستر  في Lassig, ( 2003) الزيق كأجرل

 كالمتفوقين الموىوبين األطفاؿ شرقية نحو الجنوب الند كوين كالية في المعلمين
 .لهم المقدمة مجاكالبر 

 (126) من المرحلة األكلى في العينة تكونت حيث :مرحلتين من ةالدراس كتكونت
 معتقداتهم على للتعرؼ معلمين على دراسة حالة أجريت الثانية المرحلة كفي ان،معلم

النتائج  أظهرت حيث .الموىوبين برامج حوؿ بها يؤمنوف كالتطبيقات التي التربوية
 نقص النتائج كذلك بينت .بينالموىو  مجابر  نحو عاـ بشكل ايجابية اتجاىات كجود
 كجود كذلك .التسريع مجاكبر  تاتجميع القدر  أسلوب تعتمد التي للبرامج الدعم
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 الموىوبين نحو مختلفة باتجاىات ترتبط بين المعلمين المعتقدات في فركؽ
 .مجهماكالمتفوقين كبر 

 سة ىدفتادر  (Besty and Del, 2007) كديل بيتسي من كل كأجرل    
 المقدمة التربوية مجاكالمتفوقين كالبر  الموىوبين نحو المعلمين تجاىاتا الستكشاؼ

 حوؿ المعلمين استجابات كانت إذا فيما سةالهذه الدر  الرئيسي التساؤؿ ككاف لهم،
 .من قبلهم المدركة الباحثين باىتمامات تتأثر كالمتفوقين نحو الموىوبين االتجاىات

 نحو االتجاىات في ت المؤثرةاتغير الم بعض على للتعرؼ سةاالدر  ىدفت كذلك
 اإلعداد كبرامج كالتفوؽ، الموىبة مجاؿ الخبرة في مثل :كالمتفوقين الموىوبين
موىوبين  بأنهم ألنفسهم المعلمين ؾاإدر  كمدل التربية الخاصة، في كالتدريب
 اتجاىات أف إلى كأشارت النتائج .معلمان  (262) من سةاالدر  عينة كتكونت .كمتفوقين

 أف النتائج كأظهرت .للباحثين المدركة تتأثر باالىتمامات ال الموىوبين نحو لمينالمع
 عالية كاتا يظهركف ادر  كالتفوؽ الموىبة مجاؿ في التدريب يتلقوف المعلمين الذين

 .متفوقين كموىوبين ألنفسهم
 الموىوبين مجابر  المعلمين نحو اتجاىات تناكلت التي العربية ساتاكمن الدر     
( ٥٤٤١) الصمادم يوسف سة أسامةاالعربية در  ساتاالدر  ىذه بين فوقين كمنكالمت
 في كالمعلمين التميز في مدارس الطلبة معلمي اتجاىات معرفة أىدافها من كاف كالتي

 ٨٣ من العينة كتكونت .األردف في بالمتميزين مج الخاصةاالبر  نحو العادية المدارس
 كأشارت .المتميزين الطلبة معلمي من (27) ك العاديين الطلبة معلمي معلما من
 االتجاىات في المتميزين لصالح معلمي احصائية داللة ذات فركؽ كجود لىإ النتائج
 .الخاصة بالموىوبين مجاالبر  نحو
 المعلمين اتجاىات على للتعرؼ ىدفت كالتي (Al-fahaid, 2002)دراسة الفهد    

برنامج  فاعلية تقييم إلى باإلضافة كالمتفوقين، الموىوبين نحو برامج السعوديين
 العينة تكونت مرحلتين، حيث من الدراسة عنهم، كتكونت للكشف المعلمين لتدريب

 معلمين (409) من األكلى المرحلة في
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 كاف خبرةن  كاألقل اعمر  األصغر المعلمين أف إلى المرحلة ىذه في النتائج كأشارت
 اتجاىات لديهم
 من العينة فتكونت الثانية المرحلة في أما .خبرةن  كاألكثر ان عمر  األكبر من ايجابية أكثر
 ٨٨ تحتوم كاحدة منهما كل كتجريبية ضابطة، مجموعتين الى مقسمين معلمنا ٤٤
 .صفوفهم في كالمتفوقين الطلبة الموىوبين أسماء تحديد منهم طلب حيث .معلمنا

 قدرتهم في يزد لم يبيالتدر  البرنامج أف إلى المرحلة في ىذه سةاالدر  نتائج كأشارت
 .الطلبة ىؤالء عن بدقة على الكشف

 اتجاىات الى معرفة ىدفت بدراسة) ٨٠٠١ (الفرىود يوسف قاـ صالح كذلك    
 رعاية نحو السعودية في عرعر االبتدائية بمدينة المدارس في كالمعلمات المعلمين
من  معلمة ٨١١ ك معلما ٨١١ من العينة كتكونت الموىوبين كالمتفوقين، الطلبة

 لقياس بناىا الباحث أداة استخدمت كقد .عرعر مدينة في االبتدائية المدارس
 كأساليب الرعاية تقديم بأىمية مجاالت تتعلق ثبلثة في الموىوبين نحو االتجاىات

كقد  .كالمتفوقين الموىوبين مجابر  في كالمعلمات كتأىيل المعلمين المقدمة الرعاية
 كانت كالمتفوقين نحو الموىوبين كالمعلمات المعلمين اتجاىات أف النتائج أظهرت
 االتجاىات في إحصائية داللة ذات فركؽ كجود إلى عدـ النتائج أشارت كما ايجابية،

 .سنوات الخبرة كعدد كالتخصص المدرسي المبنى كاختبلؼ حسب الجنس
تحديد  ىدفت إلى ( التي2008)  دراسة حفيظ بن محمد حافظ المزركعي

لفعلية لمعلمي الموىوبين المرتبطة بتخطيط كتنفيذ كتقويم المنهج اإلثرائي في األدكار ا
(  ١١كتكوف مجتمع الدراسة من ) .برنامج الموىوبين المدرسي بمدارس التعليم العاـ

من معلمي الموىوبين في مدارس التعليم العاـ كاستخدمت اإلستبانة كأداة دارسة  معلمان 
(عبارة ٤٤(عبارة مثلت األدكار ) ٤١ع على جزأين )(عبارة موز ٥١٤كىي مكونة من )

إلى أف ادكار معلمي الموىوبين المرتبطة  مثلت الصعوبات ، كتوصلت نتائج الدراسة
بتخطيط كتنفيذ كتقويم المنهج اإلثرائي التي تػؤدل فعليػا عنػد تخطيط كتنفيذ كتقوم 

يم العاـ كانت تمارس  المنهج اإلثرائي في برنامج الموىوبين المدرسي بمدارس التعل
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أظهرت النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بين آراء مجتمع الدراسة  . كثيران 
من متخصصػي )العلػـو طبيعيػة( )العلـو النظرية ( حوؿ ادكار معلمي الموىوبين عند 
تخطيط كتنفيذ كتقويم المنهج اإلثرائي في برنػامج الموىػوبين المدرسي بمدارس التعليم 

أظهرت النتائج أف ىناؾ بعض الصعوبات المعيقة لمعلم الموىوبين من أداء  .العاـ
أدكارىم المرتبطة بتخطيط كتنفيذ كتقويم المنهج اإلثرائي في برنامج الموىوبين 

  . المدرسي بمدارس التعليم العاـ
(مسحان للبحوث العربية الخاصة بالموىوبين  ٨٠٠١كأجرل أبو ىاشم )

لمعرفة أكثر المحكات استخدامان  ٨٠٠٨إلى  ٥٤٤٠الفترة من عاـ  كالمتفػوقين فػي
في التعرؼ علػى الموىػوبين كالمتفوقين ، كدرجة اختبلؼ ىذه المحكات باختبلؼ 
المرحلة التعليمية )ما قبل المدرسة ، ابتدائي، إعدادم ، ثانوم ، جامعي ( ، كالجنس 

سات العربية المنشورة في إناث ( ، قاـ الباحث بمسح للبحوث كالدرا –)ذكور 
(دراسة ، منها  ١٥المجبلت العلمية كرسائل الماجستير كالدكتوراه ، كتجمع لديو )

كبتحليلها  ٠( دراسة فى مجاؿ المتفوقين ٤١( دراسة فى مجاؿ الموىوبين ، )٥٣)
أف أكثر المحكات استخدامان في التعرؼ على الموىوبين  : توصل إلي ما يلى
مقاييس الخصائص السلوكية ، كدرجات التحصيل  : الترتيب كالمتفوقين ىى على

اختبلؼ المحكات  ٠الدراسي ، كمستول الذكاء كدرجات التحػصيل الدراسي معان 
المستخدمة في التعرؼ على الموىوبين كالمتفوقين باختبلؼ المرحلة التعليمية ، حيث  

ل المدرسػة ، كاف محك الخصائص السلوكية األكثر استخدامان فى مرحلة ما قبػ
بينما كاف محك التحصيل الدراسي  ٠كالمرحلة االبتدائية ، كالمرحلة اإلعدادية 

اختبلؼ المحكات  ٠األكثػر اسػتخدامان في مرحلتي التعليم الثانوم كالجامعي 
المستخدمة في التعرؼ علي الموىوبين كالمتفوقين بػاختبلؼ جػنس المفحوص ) ذكور 

خصائص السلوكية فػي المرتبػة األكلػى فػي الدراسات إناث ( ، حيث حاء محك ال –
التي اشتملت العينات فيها على الذكور فقط ، أك الذكور كاإلناث معان ، في حػين كػاف 
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أكثر المحكات استخدامان في عينة اإلناث ىو محك مستول الذكاء كالتحصيل 
 ٠الدراسي معان 

لتعرؼ على درجة اتجاىػات طلبػة  استهدفت ا( 2013يتوف)أبو ز  عبد اهلل جماؿ دراسة
معلمي المسػتقبل نحػو الموىػوبين كالمتفػوقين كالبػرامج المقدمػة  –كلية العلـو التربوية 

طالبػا كطالبػة مػوزعين علػى المجموعػة التجريبيػػة )١٣لهػم. كتكونػت عينػة الدراسػة مػن )
طالبػػػا كطالبػػػة ممػػػن سػػػجلوا فػػػي مسػػػاؽ تنميػػػة الموىبػػػة كالتفػػػوؽ ) ٨٢كيبلػػغ عػػػددىا )

مػػن المسػػجلين فػػي المػػواد األخػػرل. أشػػارت )١٥مجموعػػة الضػػابطة كبلػػغ عػػددىا )كال
النتػػػائج إلػػػى أف اتجاىػػػات المعلمػػػين المسػػػتقبليين نحػػػو الطلبػػػة الموىػػػوبين كالمتفػػػوقين 
كبرامج الرعاية المقدمة قبل دراسة البرامج الخاصة بالموىوبين كػاف أعلػى أبعػاد مقيػاس 

كالتفػوؽ كانػت بدرجػة متوسػطة ، فػي حػين كػاف  االتجاىات نحو ا مسػاؽ تنميػة الموىبػة
أقلها بعد التوجهات المستقبلية نحو برامج تربية الموىوبين. كما أشارت النتائج إلى أف 
دراسة مساؽ تنمية الموىبة كالتفوؽ كاف لو أثر ذك داللة إحصائية في تغيير االتجاىات 

موعػػػة التجريبيػػػة، فػػػي نحػػػو الموىػػػوبين كالمتفػػػوقين كالبػػػرامج المقدمػػػة لهػػػم لػػػدل المج
الدرجػػة الكليػػة، كأبعػػاد التسػػمية )العنونػػة(، كنتػػائج بػػرامج تربيػػة الموىػػوبين، كالصػػفوؼ 

 .الخاصة بالموىوبين، التوجهات كالمستقبلية في برامج تربية الموىوبين
 فركض الدراسة:

من خبلؿ ما تم عرضة من مفاىيم أساسية كدراسات سابقة صاغ الباحثاف الفركض 
 اآلتية:

توجد فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية في  .1
القياسين القبلي كالبعدم على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان ، 

 لصالح القياس البعدم.
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توجد فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطي درجات األفراد بالمجموعة التجريبية في  .2
بعدم على مقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين القياسين القبلي كال

 عقليان ) كما يدركها المعلموف( ، لصالح القياس البعدم.
يوجد أثر داؿ إحصائيان لمتغير المرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ثانوم( أك  .3

/ ماجستير( أك للتفاعل بين  المستول التعليمي )بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو
في تباين درجات األفراد على مقياس اتجاىات المعلمين نحو  المتغيرين

 المتفوقين دراسيا بعد تطبيق البرنامج.
يوجد أثر داؿ إحصائيان لمتغير المرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ثانوم( أك  .4

/ ماجستير( أك للتفاعل بين  المستول التعليمي )بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو
رجات األفراد على مقياس الخصائص السلوكية المميزة المتغيرين في تباين د

 للمتفوقين دراسيا ) كما يدركها المعلموف( بعد تطبيق البرنامج.
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األفراد بالمجموعة التجريبية  .5

في القياسين البعدم كالتتبعي على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين 
 كمقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان.عقليان 

  : إجراءات الدراسة
 عينة الدراسة :         

( 10( منهم بواقع )30( معلمان كمعلمة تم انتقاء )300شملت عينة الدراسة )
( معلمين كمعلمات في المرحلة 10معلمين كمعلمات في المرحلة االبتدائية ك )

 كمعلمات في المرحلة الثانوية.( معلمين 10اإلعدادية ك )
 التكافؤ بين المجموعات الفرعية داخل المجموعة التجريبية

 من حيث متغيرم العمر الزمني، المستول االجتماعي االقتصادم: .1
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تم رصد االعمار الزمنية لؤلفراد، ككذلك درجاتهم على مقياس المستول االجتماعي 
، كالمقارنة بينهما باستخداـ (2006االقتصادم ) إعداد/ عبد العزيز الشخص ،

 أسلوب تحليل التباين الثنائي لحساب داللة الفركؽ بينهما.
تحليل التباين الثنائي لدرجات االفراد على متغيرم العمر الزمني كالمستول االجتماعي :( 1جدكؿ )

ريوس أك االقتصادم طبقان للمرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ ثانوم( كالمستول التعليمي )بكالو 
/ ماجستير(  ليسانس/ دبلـو

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  قيمة "ؼ"
 الداللة

مني
 الز
عمر
ال

 

المرحلة 
 التعليمية

 غير دالة 0,817 17.485 2 34,79

المستول 
 التعليمي

 غير دالة 1,366 29,242 2 58,483

 غير دالة 1,335 28,57 4 114,28 التفاعل
   21,4 81 17333,427 الخطأ
 89 2032,456 الكلي

دم
صا
القت
ي ا
ماع
الجت

ل ا
ستو

الم
 

المرحلة 
 التعليمية

 غير دالة 0,261 1,599 2 3,198

المستول 
 التعليمي

 غير دالة 1,161 7,113 2 14,226

 غير دالة 1,09 6,679 4 26,716 التفاعل
   6,127 81 496,283 الخطأ
 89 535,156 الكلي

يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود أثر داؿ إحصائيان لمتغير المرحلة التعليمية  
أك المستول التعليمي أك التفاعل فيما بينهم في تباين درجات األفراد على متغيرات 

 العمر الزمني، كالمستول االجتماعي االقتصادم.
 عقليان:من حيث اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين  .2
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تم مقارنة دراجات االفراد قبل تطبيق البرنامج على مقياس اتجاىات المعلمين نحو 
المتفوقين عقليان )إعداد الباحثاف( كذلك باستخداـ أسلوب تحليل التباين الثنائي 

(2x2.كالجدكؿ التالي يوضح ذلك ) 
المعلمين نحو المتفوقين  تحليل التباين الثنائي لدرجات االفراد على مقياس اتجاىات :  (2جدكؿ )

عقليان قبل تطبيق البرنامج طبقان للمرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ ثانوم( كالمستول التعليمي ) 
/ ماجستير(  بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  قيمة "ؼ"
 الداللة

 غير دالة 0,111 24,657 2 49,313 المرحلة التعليمية
 غير دالة 1,926 426,113 2 852,223 المستول التعليمي

 غير دالة 0,696 154,064 4 616,257 التفاعل
   221,23 81 17919,66 الخطأ
 89 193904 الكلي

يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود أثر داؿ إحصائيان لمتغيرم المرحلة  
التعليمي أك التفاعل فيما بينهم في تباين درجات األفراد على التعليمية أك المستول 

مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان، مما يدؿ على تكافؤ األفراد 
 بالمجموعات الفرعية من حيث اتجاىاتهم نحو المتفوقين عقليان قبل تطبيق البرنامج.

كما يدركها   من حيث الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيا)  .3
 المعلموف(:

تم مقارنة دراجات االفراد قبل تطبيق البرنامج على مقياس الخصائص السلوكية 
المميزة المتفوقين دراسيا )إعداد الباحثاف( كذلك باستخداـ أسلوب تحليل التباين 

 ( كالجدكؿ التالي يوضح ذلك.2x2الثنائي )
على مقياس الخصائص السلوكية المميزة المتفوقين  تحليل التباين الثنائي لدرجات االفراد: ( 3جدكؿ )

دراسيا قبل تطبيق البرنامج طبقان للمرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ ثانوم( كالمستول التعليمي 
/ ماجستير(  )بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو
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مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
الحر 
 ية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستول 
 لداللةا

ميز
الت

مي 
كادي

 األ
+

 

 غير دالة 1,399 41,168 2 82,337 المرحلة التعليمية
 غير دالة 1,384 40,716 2 81,431 المستول التعليمي

 غير دالة 1,73 50,92 4 203,679 التفاعل
   29,427 81 2383,569 الخطأ
 89 2785,822 الكلي

كير
التف
ب 
سالي

أ
 

 غير دالة 1,971 55,321 2 110,642 المرحلة التعليمية
 غير دالة 1,367 38,369 2 76,736 المستول التعليمي

 غير دالة 0,268 7,513 4 30,052 التفاعل
   28,063 81 2273,13 الخطأ
 89 2457,156 الكلي

بلع
ستط

 اال
حب

 

 غير دالة 0,153 1,279 2 2,559 المرحلة التعليمية
 غير دالة 0,802 6,699 2 13,399 المستول التعليمي

 غير دالة 1,084 9,061 4 36,245 التفاعل
   8,356 81 656,849 الخطأ
 89 734,489 الكلي

ارية
بتك
اال

 

 غير دالة 1,579 11,993 2 23,985 المرحلة التعليمية
 غير دالة 1,929 14,649 2 29,298 المستول التعليمي

 دالة غير 0,265 2,011 4 8,046 التفاعل
   7,593 81 615,07 الخطأ
 89 671,122 الكلي

ابرة
لمث
ا

 

 غير دالة 1,845 29,55 2 59,101 المرحلة التعليمية
 غير دالة 0,138 2,215 2 4,43 المستول التعليمي

 غير دالة 1,015 16,255 4 65,019 التفاعل
   16,014 81 1297,121 الخطأ
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 89 1436,322 الكلي

اال
عية
تما
ج

 

 غير دالة 1,814 42,177 2 84,354 المرحلة التعليمية
 غير دالة 0,409 9,507 2 19,015 المستول التعليمي

 غير دالة 2,07 48,13 4 192,518 التفاعل
   23,256 81 1883,753 الخطأ
 89 2144,4 الكلي

كلية
ة ال
درج

ال
 

 الةغير د 0,842 89,515 2 179,03 المرحلة التعليمية
297,51 2 595,022 المستول التعليمي

1 
 غير دالة 2,8

 غير دالة 0,469 49,889 4 199,555 التفاعل
106,26 81 8607,652 الخطأ

7 
  

 89 9672,4 الكلي

يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود أثر داؿ إحصائيان لمتغيرم المرحلة 
ا بينهم في تباين درجات األفراد على التعليمية أك المستول التعليمي أك التفاعل فيم

ابعاد مقياس الخصائص السلوكية المميزة المتفوقين دراسيا مما يدؿ على تكافؤ 
األفراد بالمجموعات الفرعية من حيث ادراكهم للخصائص السلوكية المميزة المتفوقين 

 دراسيا قبل تطبيق البرنامج.
 أدكات الدراسة:

 للمتفوقين عقليان  مقياس الخصائص السلوكية المميزة .1
قاـ الباحثاف بتحليل مفهـو الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيان 
بمراحل التعلػيم المختلفة من كاقع اإلطار النظرم كالدراسات السابقة التي استخدمت 
عػدة طػرؽ لتقػدير ىػذه الخصائص ، كمن كاقع المقاييس العربية كاألجنبية المتوافرة 

وء ذلك كجد الباحثاف ضركرة إعداد مقياس للخصائص السلوكية للقياس كفى ض
المميزة للمتفوقين دراسيان ، كضركرة االعتمػاد علػى تقديرات المعلمين كالمعلمات في 
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(عبارة لقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين  ٤٣القياس ، كصاغ الباحثاف )
 : لي ستة أبعاد ىيدراسيان من كجهة نظر المعلمين كالمعلمات موزعة ع

 (عبارة لبعد أساليب التفكير  ٥٢ )         ٠عبارة لبعد التميز األكاديمي ) ٨٨)
 ٠(عبػارات لبعد اإلبتكاريػة  ٤عبارة لبعد حب االستطبلع  .         ) ) 14)
 ٠(عبارة لبعد االجتماعيػة  ٨٥عبػارة لبعد المثابػػرة.                    ) ) ٥١)

ها خمسة اختيارات لئلجابة ىي : موافق تمامان ، موافق إلى حد مػا ، كأماـ كل من
غيػر موافق ، غير موافق إلى حد ما ، غير موافق تمامان ، كالمطلوب اختيار إجابة 

(على الترتيب ،  ٥،  ٨،  ١،  ٤،  ١كاحدة منهػا لكػل عبارة كتعطى الدرجات )
 : اءات التاليةكلتحقق مػن صػبلحية المقيػاس للتطبيق تمت اإلجر 

 أكالن : صدؽ المحكمين : 
من األساتذة ) ٢(حيث عرضت العبارات مع التعريفات اإلجرائية لؤلبعػاد علػي 

كاألساتذة المساعدين بقسمي علم النفس ، كالتربية الخاصة ، كفى ضوء نسبة اتفاؽ 
( عبارات من بعد التميز  ١حذؼ ) : % ( أسفرت تلك الخطوة عن٣١ال تقل عن )

(عبارات من بعد  ٤حذؼ ) ٠حذؼ عبارتين من بعد أساليب التفكير  ٠كاديمياأل
حذؼ عبارة كاحدة من  ٠حذؼ عبارة كاحدة من بعد اإلبتكارية  ٠حب االستطبلع 

      ٠( عبارات من بعد االجتماعية  ٤حذؼ ) ٠بعد المثابرة 
رة موزعة (عبا ٣٥كبذلك أصبح إجمالي عدد العبارات التي يتكوف منها المقياس )

(عبارة لبعد أساليب  ٥١) عبارة لبعد التميز األكاديمي ) ٥٢( علػى النحو التالي
 التفكير.
 ٠(عبػارات لبعد اإلبتكاريػة  ٣عبارات لبعد حب االستطبلع .    ) ) ٥٠(
 ٠(عبارة لبعد االجتماعيػة  ٥٢)             ٠عبػارة لبعد المثابػػرة ) ٥٤) 

  Internal Consistency Validity صدؽ االتساؽ الداخلي
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تم إيجاد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين 
درجات األفراد على كل عبارة من عبارات المقياس كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي 

 ( يوضح ذلك.4إليو ،كفيما يلي جدكؿ )
 لكلية للبعد الذم تنتمي إليومعامبلت االرتباط بين كل عبارة كالدرجة ا : (4جدكؿ ) 

 (100)ف 
التميز 
 األكاديمي

أساليب 
 التفكير

حب 
 االستطبلع

 االجتماعية المثابرة االبتكارية

رقم العبارة
معامل االرتباط 

 

رقم العبارة
معامل االرتباط 

 

رقم العبارة
معامل االرتباط 

 

رقم العبارة
معامل االرتباط 

 

رقم العبارة
معامل االرتباط 

 

رقم العب
ارة

معامل االرتباط 
 

1 

0,342
 

1 

0,509
 

1 

0,513
 

1 

0,347
 

1 

0,511
 

1 

0,422
 

2 

0,402
 

2 

0,428
 

2 

0,524
 

2 

0,356
 

2 

0,547
 

2 

0,417
 

3 

0,456
 

3 

0,447
 

3 

0,406
 

3 

0,489
 

3 

0,359
 

3 

0,362
 

4 

0,478
 

4 

0,403
 

4 

0,432
 

4 

0,502
 

4 

0,462
 

4 

0,428
 

5 

0,502
 

5 

0,514
 

5 

0,417
 

5 

0,574
 

5 

0,449
 

5 

0,392
 

6 

0,341
 

6 

0,522
 

6 

0,349
 

6 

0,532
 

6 

0,582
 

6 

0,443
 

7 

0,339
 

7 

0,327
 

7 

0,351
 

7 

0,518
 

7 

0,416
 

7 

0,421
 



 

 

122 

8 

0,278
 

8 

0,304
 

8 

0,450
 

8 

0,436
 

8 

0,447
 

8 

0,520
 

9 

0,402
 

9 

0,299
 

9 

0,428
 

  9 

0,423
 

9 

0,533
 

10
 0,337

 

10
 0,348

 

10
 0,377

 

  10
 0,416

 

10
 0,354

 

11
 0,396

 

11
 0,274

 

    11
 0,437

 

11
 0,296

 

12
 0,478

 

12
 0,411

 

    12
 0,404

 

12
 0,438

 

13
 0,506

 

13
 0,404

 

    13
 0,469

 

13
 0,555

 

14
 0,512

 

14
 0,457

 

    14
 0,356

 

14
 0,423

 

15
 0,426

 

15
 0,516

 

      15
 0,446

 

16
 0,455         16
 0,308 

17
 0,503

 

        17
 0,516

 

 0,196(  0,05مستول الداللة عند ) ..   0,247(   0,01مستول الداللة عند )
يتضح من الجدكؿ السابق أف جميع قيم االرتباط دالة إحصائيان عند مستول 

 (0,01داللة )
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ثم قاما الباحثاف بحساب معامبلت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد من 
ككل ، كالجدكؿ التالي يوضح نتائج معامبلت أبعاد المقياس كالدرجة الكلية للمقياس  

 االرتباط.
 االتساؽ الداخلي لعبارات مقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان :  ( 5جدكؿ ) 

 (100-)ف
 معامل االرتباط األبعاد

 0,613 التميز األكاديمي
 0,634 أساليب التفكير
 0,712 حب االستطبلع

 0,716 االبتكارية
 0,685 برةالمثا

 0,678 االجتماعية

يتضح من الجدكؿ السابق أف جميع قيم االرتباط دالة إحصائيان عند مستول 
 (0,01داللة )

لحساب ثبات مقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان :  ثبات المقياس
عين كركنباخ، كطريقة إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمني أسبو -تم استخداـ طريقة ألفا

 بين التطبيقين األكؿ كالثاني ، كالجدكؿ التالي يوضح ذلك.
 كركنباخ ك إعادة تطبيق-قيم معامبلت الثبات بطريقة ألفا: ( 6جدكؿ ) 

 كركنباخ-ألفا األبعاد
 (100)ف 

 إعادة تطبيق
 (40)ف 

 0,726 0,712 التميز األكاديمي
 0,745 0,731 أساليب التفكير
 0,678 0,659 حب االستطبلع

 0,644 0,621 االبتكارية
 0,711 0,648 المثابرة

 0,709 0,714 االجتماعية



 

 

124 

 0,761 0,735 الدرجة الكلية

يتضح من الجدكؿ السابق أف جميع قيم معامبلت الثبات لمقياس الخصائص 
 السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان مقبولة ، مما يجعلنا نثق في ثبات  المقياس.

 ثبات مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان التحقق من صدؽ ك  -2
 صدؽ المقياس:

 للتحقق من صدؽ المقياس تم استخداـ صدؽ المحك ، كصدؽ االتساؽ الداخلي.
 صدؽ المحك. .1

( فردان 50تم حساب معامل االرتباط بيد درجات مجموعة من األفراد بلغ قوامها )
جانج ليان ) إعداد الباحثاف( كمقياس على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عق

 Gange and Naeau`s attitude Scale كناديو لبلتجاىات نحو تربية الموىوبين

toward gifted education   كمحك خارجي ، كقد بلغ معامل االرتباط بين
 (.0,01كىو معامل داؿ إحصائيان عند مستول داللة )  (0,643المقياسين )ر  

  Internal Consistency Validityي صدؽ االتساؽ الداخل .2
تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس كالدرجة 

 الكلية للمقياس
 (100)ف  كعامبلت االرتباط بين كل عبارة كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو: (7جدكؿ ) 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

قم ر 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0,424 14 0,436 27 0,458 40 0,726 53 0,405 
2 0,489 15 0,278 28 0,359 41 0,428 54 0,426 
3 0,513 16 0,346 29 0,326 42 0,449 55 0,312 
4 0,502 17 0,524 30 0,428 43 0,326 56 0,384 
5 0,457 18 0,419 31 0,447 44 0,514 57 0,505 
6 0,324 19 0,405 32 0,349 45 0,503 58 0,523 
7 0,512 20 0,429 33 0,348 46 0,411 59 0,379 
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8 0,348 21 0,447 34 0,517 47 0,325 60 0,456 
9 0,369 22 0,325 35 0,506 48 0,303 61 0,355 
10 0,451 23 0,379 36 0,559 49 0,418 62 0,275 
11 0,455 24 0,478 37 0,423 50 0,522 63 0,406 
12 0,525 25 0,515 38 0,298 51 0,578 64 0,335 
13 0,337 26 0,503 39 0,307 52 0,539   

(   0,05مستول الداللة عند )       0,247(   0,01مستول الداللة عند )
0,196 

يتضح من الجدكؿ السابق أف جميع قيم االرتباط دالة إحصائيان عند مستول 
 (0,01داللة )

 ثبات المقياس: .أ 
لحساب معامل مقياس اتجاىات الملغمين نحو المتفوقين عقليان تم استخداـ 

طريقة إعادة تطبيق المقياس بفاصل زمني قدرة أسبوعين بين كركنباخ ، ك   -طريقة ألفا
التطبيقين األكؿ  كالثاني ، كقد بلع معامل الثبات بالطريقتين السابقتين على الترتيب ) 

 ( كىي قيم معامبلت مقبولة.0,817،  0,779
 عرض النتائج كمناقشتها : 

 : سيتم عرض النتائج كمناقشتها على حسب ترتيػب فػركض الدراسة
 اختبار صحة الفرض األكؿ: .1

ينص الفرض األكؿ على أنو: توجد فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطي درجات 
األفراد بالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي كالبعدم على مقياس اتجاىات 

 المعلمين نحو التفوقين عقليان ، لصالح القياس البعدم.
تبار "ت" للمتوسطين مرتبطين ، كللتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخداـ اخ 

 كالجدكؿ التالي يوضح ذلك
داللة الفركؽ بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي كالبعدم :  (8جدكؿ )

 على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان 
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مستول  قيمو "ت" القياس البعدم القياس القبلي العدد  المجموعة
 ع ـ ع ـ اللةالد

معلمي 
 االبتدائي

30 127,33 15,385 216,03 15,984 19,794 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 124,8 14,681 223,77 17,146 23,414 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 127,47 14,55 259,6 19,473 30,716 0,01 

     2,04 ( 0,05مستول الداللة عند )        2,76(  0,01مستول الداللة عند )
( 0,01يتضح من الجدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة )

بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية ) كل مجموعة فرعية على حدة( في 
القياسين القبلي كالبعدم على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان ، 

تحسن درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد لصالح القياس البعدم مما يدؿ على 
 تعرضها لجلسات البرنامج.

 اختبار صحة الفرض الثاني: .2
ينص على أنو: توجد فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األفراد 
بالمجموعة التجريبية في القياسين القبلي كالبعدم على مقياس الخصائص السلوكية 

 يدركها المعلموف( ، لصالح القياس البعدم.المميزة للمتفوقين عقليان ) كما 
كللتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخداـ اختبار "ت" للمتوسطين مرتبطين، 

 كالجدكؿ التالي يوضح ذلك
داللة الفركؽ بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي كالبعدم :  (9جدكؿ )

 متفوقين عقليان على مقياس اتجاىات المعلمين نحو ال
 على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان 

مستول  قيمو "ت" القياس البعدم القياس القبلي العدد  المجموعة األبعاد
 الداللة

   ع ـ ع ـ
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مي
كادي

 األ
ميز
الت

 

معلمي 
 االبتدائي

30 33,43 4,776 52,03 5,957 15,437 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 35,27 5,813 52,73 6,351 9,37 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 36,17 5,954 58,27 8,959 12,953 0,01 

كير
التف
ب 
سالي

أ
 

معلمي 
 االبتدائي

30 28,6 5,23 43,7 5,891 10,415 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 30,7 5,318 43,13 7,399 7,989 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 30,17 5,16 49,47 10,09 9,652 0,01 

 حب
بلع

ستط
اال

 

معلمي 
 االبتدائي

30 23,23 2,648 29,5 5,563 5,579 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 23,04 2,955 30,6 4,832 7,298 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 23,83 3,064 35,27 3,311 12,386 0,01 

ارية
بتك
اال

 
 

معلمي 
 االبتدائي

30 20,23 2,855 27,27 3,619 8,057 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 21,27 2,712 26,87 3,071 9,022 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 21,07 2,612 29,57 2,208 15,329 0,01 

ابرة
لمث
ا

 

معلمي 
 االبتدائي

30 26,83 4,052 42,87 5,8 14,188 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 25,37 3,264 43,97 6,744 14,553 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 27,43 4,485 43,9 6,088 11,191 0,01 

ا ال ج ت م ا  ع ي  0,01 10,666 7,146 53,37 5,518 13ك37 30معلمي  ة
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 االبتدائي
معلمي 
 االعدادم

30 36 4,676 54,73 5,919 11,851 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 35,27 4,863 54,93 5,552 14,339 0,01 

 
كلية

ة ال
درج

ال
 

معلمي 
 االبتدائي

30 169,47 9,306 248,73 27,98 15,278 0,01 

معلمي 
 االعدادم

30 172 9,66 252,03 29,27 13,964 0,01 

معلمي 
 الثانوم

30 173,93 11,97 271,04 30,48 15,571 0,01 

 
 
 

     2,04(  0,05مستول الداللة عند )        2,76(  0,01مستول الداللة عند )
( 0,01يتضح من الجدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة )

بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية ) كل مجموعة فرعية على حدة( في 
القياسين القبلي كالبعدم على مقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان )  
كما يدركها المعلموف( ، لصالح القياس البعدم مما يدؿ على تحسن درجات أفراد 

 جلسات البرنامج.المجموعة التجريبية بعد تعرضها ل
 اختبار صحة الفرض الثالث: .3

ينص على أنو " يوجد أثر داؿ إحصائيان لمتغير المرحلة التعليمية )ابتدائي/ 
/ ماجستير( أك  اعدادم/ثانوم( أك المستول التعليمي )بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو

ين نحو للتفاعل بين المتغيرين في تباين درجات األفراد على مقياس اتجاىات المعلم
 المتفوقين دراسيا بعد تطبيق البرنامج.
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تحليل التباين الثنائي لدرجات االفراد على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين : (10جدكؿ )
دراسيا بعد تطبيق البرنامج طبقان للمرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ ثانوم( كالمستول التعليمي 

/ م  اجستير()بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو
درجة  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
مستول  قيمة "ؼ" متوسط المربعات

 الداللة
 0,01 50,633 12517,219 2 25034,438 المرحلة التعليمية
المستول 
 التعليمي

5679,8 2 2839,9 11,488 0,01 

 غير دالة 1,034 255,654 4 1022,616 التفاعل
   247,213 81 20024,256 الخطأ
 89 59350,4 الكلي

ك  يتضح من الجدكؿ السابق كجود أثر داؿ إحصائيا لمتغيرم المرحلة التعليمية
المستول التعليمي بعد تطبيق البرنامج على مقياس اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين 

 عقليان ، بينما ال يوجد أثر داؿ إحصائيا للتفاعل بين المتغيرين.
فركؽ التي ترجع لمتغيرم المرحلة التعليمية كالمستول كلمعرفة اتجاه داللة ال

للمقارنات البعدية، كالجدكلين التاليين  Schefeeالتعليمي تم استخداـ اختبار شفيو 
 يوضحاف ذلك.
داللة الفركؽ بين متوسطات درجات األفراد طبقان للمرحلة التعليمية على مقياس :  (11جدكؿ )

 عقليان باستخداـ اختبار شفيواتجاىات المعلمين نحو المتفوقين 
 فركؽ المتوسطات كداللتها المتوسط العدد المجموعة

1 2 3 
   - 216,03 30 معلمي االبتدائي
  - 7,73 233,77 30 معلمي االعدادم
 - 35,83** **43,57 259,6 30 معلمي الثانوم

     2,04(  0,05*داؿ عند المستول )       2,76(  0,01**داؿ عند المستول )
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( 0,01يتضح من الجدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة )
 بين متوسطات درجات كل من:

 علمي المرحلة االبتدائية كمعلمي المرحلة الثانوية لصالح معلمي المرحلة الثانوية. -
 ية.علمي المرحلة االعدادية كمعلمي المرحلة الثانوية لصالح معلمي المرحلة الثانو م-

كما يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطي درجات 
 معلمي المرحلة االبتدائية ك معلمي المرحلة اإلعدادية-

داللة الفركؽ بين متوسطات درجات األفراد طبقان للمستول التعليمي على مقياس :  (12جدكؿ )
 اختبار شفيو اتجاىات المعلمين نحو المتفوقين عقليان باستخداـ

 المتوسط العدد المجموعة
 فركؽ المتوسطات كداللتها

1 2 3 
   - 226,26 43 بكالوريوس أك ليسانس

  - 6,81 233,07 29 دبلـو
 - **16,6 **23,41 249,67 18 ماجستير

     2,04(  0,05*داؿ عند المستول )       2,76(  0,01**داؿ عند المستول )
( 0,01ابق كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة )يتضح من الجدكؿ الس

 بين متوسطات درجات كل من:
لمعلمين الحاصلين على بكالوريوس أك ليسانس كالمعلمين الحاصلين على  ا-

 الماجستير لصالح المعلمين الحاصلين على  الماجستير.
على لمعلمين الحاصلين على دبلـو الدراسات العليا كالمعلمين الحاصلين ا-

 الماجستير لصالح المعلمين الحاصلين على الماجستير.
كما يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطي درجات 
المعلمين الحاصلين على بكالوريوس أك ليسانس كالمعلمين الحاصلين على دبلـو 

 الدراسات العليا
 اختبار صحة الفرض الرابع: .4
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ر داؿ إحصائيان لمتغير المرحلة التعليمية )ابتدائي/ ينص على أنو " يوجد أث
/ ماجستير( أك  اعدادم/ثانوم( أك المستول التعليمي )بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو
للتفاعل بين المتغيرين في تباين درجات األفراد على مقياس الخصائص السلوكية 

 المميزة للمتفوقين دراسيا بعد تطبيق البرنامج.
يل التباين الثنائي لدرجات االفراد على مقياس الخصائص السلوكية المميزة تحل: (13جدكؿ )

للمتفوقين دراسيا بعد تطبيق البرنامج طبقان للمرحلة التعليمية )ابتدائي/ اعدادم/ ثانوم( كالمستول 
/ ماجستير(  التعليمي )بكالوريوس أك ليسانس/ دبلـو

مصدر  األبعاد
 التباين

درجة  مجموع المربعات
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

مستول  قيمة "ؼ"
 الداللة

مي
كادي

 األ
ميز
الت

 

المرحلة 
 التعليمية

753,059 2 376,53 28,376 0,01 

المستول 
 التعليمي

3329,585 2 1664,793 125,463 0,01 

 غير دالة 13,269 24,716 4 98,862 التفاعل
  13,269 81 1074,802 الخطأ
 89 5336,322 الكلي

سال
أ

كير
التف
ب 
ي

 
المرحلة 
 التعليمية

964,352 2 482,176 66,712 0,01 

المستول 
 التعليمي

4589,264 2 2294,632 317,478 0,01 

 0,01 9,905 71,593 4 286,368 التفاعل
  7,228 81 585,443 الخطأ
 89 6286,1 الكلي

 حب
بلع

ستط
اال

 

المرحلة 
 التعليمية

318,011 2 159,005 25,685 0,01 

المستول 
 التعليمي

1225,205 2 612,602 98,959 0,01 

 0,01 8,045 49,805 4 199,219 التفاعل
  6,10 81 501,43 الخطأ
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 89 2454,989 الكلي

ارية
بتك
اال

 
 

المرحلة 
 التعليمية

75,854 2 37,927 9,414 0,01 

المستول 
 التعليمي

430,738 2 215,369 53,46 0,01 

 غير دالة 1,91 7,694 4 30,777 التفاعل
  4,029 81 326,318 الخطأ
 89 922,1 الكلي

ابرة
لمث
ا

 

المرحلة 
 التعليمية

 غير دالة 0,015 0,051 2 0,101

المستول 
 التعليمي

3048,2 2 1524,1 453,684 0,01 

 غير دالة 0,196 0,657 4 2,629 التفاعل
  3,359 81 272,11 الخطأ
 89 3391,956 الكلي

عية
تما
الج
ا

 
المرحلة 
 التعليمية

 غير دالة 0,032 0,342 2 0,684

المستول 
 التعليمي

2462,902 2 1231,451 115,434 0,01 

 غير دالة 1,494 15,941 4 63,764 التفاعل
  10,668 81 864,112 الخطأ
 89 3434,322 الكلي

 
كلية

ة ال
درج

ال
 

المرحلة 
 التعليمية

7027,399 2 3513,7 96,331 0,01 

المستول 
 التعليمي

70428,522 2 35214,26 695,424 0,01 

 غير دالة 2,511 91,605 4 366,419 التفاعل
  36,475 81 2954,512 الخطأ
 89 83485,389 الكلي
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يتضح من الجدكؿ السابق كجود أثر داؿ إحصائيا لمتغير المرحلة التعليمية في 
ألفراد على أبعاد ك المستول التعليمي بعد تطبيق البرنامج على مقياس تباين درجات ا

الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيا  كالدرجة الكلية للمقياس باستثناء بعدم 
( لمتغير 0,01المثابرة كاالجتماعية ، كما يوجد أثر داؿ إحصائي اعند مستول داللة )

ألفراد على جميع أبعاد  مقياس الخصائص المستول التعليمي في تباين درجات ا
السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيا  كالدرجة الكلية للمقياس ، كذلك يوجد أثر داؿ 

 للتفاعل بين المتغيرين على بعدم أساليب التفكير كحب االستطبلع.
كلمعرفة اتجاه داللة الفركؽ التي ترجع لمتغيرم المرحلة التعليمية كالمستول 

للمقارنات البعدية، كالجدكلين التاليين  Schefeeتم استخداـ اختبار شفيو  التعليمي
 يوضحاف ذلك.
داللة الفركؽ بين متوسطات درجات األفراد طبقان للمرحلة التعليمية على مقياس :  (14جدكؿ )

 الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيا باستخداـ اختبار شفيو

 توسطالم العدد المجموعة األبعاد
 فركؽ المتوسطات كداللتها

1 2 3 

يز 
لتم
ا

مي
كادي

األ
 

   - 52,03 30 معلمي االبتدائي
  - 0,7 52,73 30 معلمي االعدادم
 - **5,53 **6,23 58,27 30 معلمي الثانوم

ب 
سالي

أ
كير

التف
 

   - 43,13 30 معلمي االبتدائي
  - 0,57 43,7 30 معلمي االعدادم
 - **6,33 **5,77 49,47 30 معلمي الثانوم

بلع حب
ستط

اال
 

  - - 29,5 30 معلمي االبتدائي
  - 1,1 30,6 30 معلمي االعدادم
 - **4,67 **5,77 35,27 30 معلمي الثانوم

ارية
بتك
اال

 
 

   - 26,87 30 معلمي االبتدائي
  - 0,4 27,27 30 معلمي االعدادم
 - **2,7 **2,3 29,57 30 معلمي الثانوم

ا  ل د ر  ج ة ا  ل ك ل ي    - 248,73 30 معلمي االبتدائي ة
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  - 3,3 252,03 30 معلمي االعدادم
 - **19,37 **22,67 271,4 30 معلمي الثانوم

 

     2,04(  0,05*داؿ عند المستول )       2,76(  0,01**داؿ عند المستول )
( 0,01يتضح من الجدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة )

 بين متوسطات درجات كل من:
علمي المرحلة االبتدائية كمعلمي المرحلة الثانوية على أبعاد )التمييز األكاديمي، م-

أساليب التفكير، حب االستطبلع، االبتكارية( كالدرجة الكلية للمقياس لصالح معلمي 
 المرحلة الثانوية.

لى جميع أبعاد ) التمييز علمي المرحلة االعدادية كمعلمي المرحلة الثانوية عم-
االكاديمي، أساليب التفكير ، حب االستطبلع، االبتكارية(  كالدرجة الكلية للمقياس 

 لصالح معلمي المرحلة الثانوية.
كما يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطي      

على جميع أبعاد مقياس درجات معلمي المرحلة االبتدائية كمعلمي المرحلة االعدادية 
 الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيا كالدرجة الكلية للمقياس

 داللة الفركؽ بين متوسطات درجات األفراد طبقان للمستول التعليمي على مقياس : (15جدكؿ )
 الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين دراسيا باستخداـ اختبار شفيو

 فركؽ المتوسطات كداللتها المتوسط العدد  المجموعة األبعاد
1 2 3 

يز 
لتم
ا

مي
كادي

األ
 

   - 50,79 43 بكالوريوس أك ليسانس
  - 1,24 52,03 29 دبلـو

 -- **14,52 **15,76 66,56 18 ماجستير

ب 
سالي

أ
كير

التف
 

   - 41,33 43 بكالوريوس أك ليسانس
  - 1,3 42,63 29 دبلـو

 - **17,16 **18,45 59,78 18 ماجستير

الست حب
ا

بلع
ط

 

   - 29,7 43 بكالوريوس أك ليسانس
  - 65, 30,34 29 دبلـو
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 - 8,77** 9,41** 39,11 18 ماجستير

ارية
بتك
اال

 
   - 25,53 43 بكالوريوس أك ليسانس 

  - **4,15 29.69 29 دبلـو
 -- 0,98 **5,13 30,67 18 ماجستير

ابرة
لمث
ا

 

   - 39,12 43 بكالوريوس أك ليسانس
   **4,13 43,24 29 دبلـو

 - **11,54 **15,66 54,66 18 ماجستير

عية
تما
الج
ا

 

   - 48,86 43 بكالوريوس أك ليسانس
  - 9,9** 58,76 29 دبلـو

 -- 1,57 **11,47 69,33 18 ماجستير

 
جة 
لدر
ا

كلية
ال

 

   - 235,33 43 بكالوريوس أك ليسانس
  - 21,36** 256,69 29 دبلـو

 -- 54,53** 75,0** 311,22 18 ماجستير

     2,04(  0,05*داؿ عند المستول )        2,76(  0,01**داؿ عند المستول )
( 0,01يتضح من الجدكؿ السابق كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة )

 بين متوسطات درجات كل من:
لمين الحاصلين على لمعلمين الحاصلين على بكالوريوس أك ليسانس ك المعا-

دبلـو الدراسات العليا على أبعاد )االبتكارية ، المثارة ، االجتماعية(  كالدرجة 
 الكلية للمقياس لصالح المعلمين الحاصلين على دبلـو الدراسات العليا 

لمعلمين الحاصلين على بكالوريوس أك ليسانس كالمعلمين الحاصلين على ال-
اس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين الماجستير على جميع أبعاد مقي

 دراسيا كالدرجة الكلية للمقياس لصالح المعلمين الحاصلين على الماجستير
لمعلمين الحاصلين على دبلـو الدراسات العليا كالمعلمين الحاصلين على ال-

الماجستير على جميع أبعاد مقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين 
الكلية للمقياس باستثناء بعد االجتماعية لصالح المعلمين دراسيا كالدرجة 

 الحاصلين على الماجستير
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 ختبار صحة الفرض الخامسا
ينص على أنو: ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطات درجات األفراد 
بالمجموعة التجريبية في القياسين البعدم كالتتبعي على مقياس اتجاىات المعلمين 

 قليان كمقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان.نحو المتفوقين ع
كللتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخداـ اختبار "ت" للمتوسطين مرتبطين، 

 كالجدكؿ التالي يوضح ذلك
داللة الفركؽ بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدم :  (16جدكؿ )

 (90سة )ف كالتتبعي على أداتي الدرا
مستول  قيمة "ت" القياس البعدم القياس القبلي األبعاد

 الداللة
   ع ـ ع ـ

اتجاىات المعلمين 
نحو المتفوقين 

 عقليان 

 غير دالة 1,068 25,895 233,41 25,824 233,13

 غير دالة 1,301 7,347 54,12 7,663 54,34 التميز األكاديمي 
أساليب 
 التفكير

 غير دالة 0,39 8,41 45,38 8,404 45,43

 غير دالة 1,664 5,327 32 5,252 31,79 حب االستطبلع
 غير دالة 0,81 3,182 28,01 3,219 27,9 االبتكارية
 غير دالة 0,974 6,21 43,41 6,173 43,58 المثابرة

 غير دالة 1,194 6,325 54,11 6,212 54,34 االجتماعية
 غير دالة 0,808 29,659 257,03 30,627 257,39 الدرجة الكلية

يتضح من الجدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطات درجات 
األفراد بالمجموعة التجريبية في القياسين البعدم كالتتبعي على مقياس اتجاىات 
المعلمين نحو المتفوقين عقليان كمقياس الخصائص السلوكية المميزة للمتفوقين عقليان، 

رار التحسن لدم أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضها لجلسات مما يدؿ على استم
 البرنامج.
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 المراجع
 ( . أساليب  كطرؽ اكتشاؼ  1997إبراىيم أبو نياف كصالح موسى الضبيباف ) 

الموىوبين فى المملكة العربية السعودية ، ندكة أساليب اكتشاؼ الموىوبين 
عربية ، الرياض ، مكتب التربية كرعايتهم فى التعليم األساسى بدكؿ الخليج ال

 . 261– 253العربية لدكؿ الخليج ،  ص ص  
 أ ( . أثر برنامج تدريبى فى رعاية المتفوقين على تنمية  1996أسامة حسن معاجينى ) 

قدرة معلمات المرحلة اإلبتدائية بدكلػة البحػرين فػى التعػرؼ علػى مظػاىر السػلوؾ 
  94– 57( ص ص  58عربى ، العدد ) التفوقى لدل طبلبهن ، رسالة الخليج ال

  ب ( . تحديد مدل شيوع بعض مظاىر التفوؽ فى 1996أسامة حسن معاجينى ) 
   آراء عينة من التربويين فى بعض دكؿ الخليج العربية ، جامعة الكويت ، المجلة         
 . 140 – 101( ، ص ص  40التربوية ،  العدد )         

   ( . أبرز الخصائص السلوكية للطلبة المتفوقين  1997أسامة حسن معاجينى ) 
    فى الصفوؼ الدراسية العادية كما يدركها المعلموف فى أربع دكؿ خليجية ،         
  110– 31( ، ص ص  43جامعة الكويت ، المجلة التربوية ، العدد )         
   مجاالبر  كالطلبة نحو كالمعلمين اآلباء اتجاىات)٥٤٤١ (يوسف الصمادم أسامة
    األردنية، الجامعة ، رسالة ماجستير األردف، في بالموىوبين الخاصة التعليمية     
 .األردف عماف،     

   مدل فعالية تقييم األداء باستخداـ أنشطة الذكاءات ( . 2001إماـ مصطفى سيد ) 
   ائية ، المتعددة " لجاردنر " فى اكتشاؼ الموىوبين من تبلميذ المرحلة اإلبتد     
 . 250– 199( ، ص ص  17جامعة أسيوط ، مجلة كلية التربية ، المجلد )      

   ( . دراسة مقارنة لمهارات االستذكار كمستول الطموح 1995ثناء يوسف الضبع )
  لدل التلميذات المصريات كالسعوديات المتفوقات دراسيان ، جامعة عين شمس      
 -263مؤتمر الثانى لمركز اإلرشاد النفسى ، ص ص ،كلية التربية ، بحوث ال     
319    
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 فاعلية تدريس مساؽ تنمية الموىبة كالتفوؽ في (. 2013) يتوفأبو ز  عبد اهلل جماؿ
  نحو  -المعلمين المستقبليين-تنمية اتجاىات عينة من طلبة كلية العلـو التربوية      
   ٤٠سات، العلـو التربوية، ّ المجلد درا. الطلبة المتميزين كالبرامج المقدمة لهم     
 1601-٥١٣٤،ص ص  ٨،العدد      

 (. توجيو الطفل 1985جيمس كيب، كاليزابيث كميكستركث، ستيفاني كتوالف)
  : مرجع علمي لآلباء كالمعلمين، ترجمة بشرل حديد، منشورات  المتفوؽ عقليان      
 .ويتالجمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية، الك     

  أدكار كصعوبات معلمي الموىوبين ( . 2008)  حفيظ بن محمد حافظ المزركعي
   المرتبطة بتخطيط كتنفيذ كتقويم المنهج اإلثرائي في برنامج الموىوبين المدرسي      
 بمدارس التعليم العاـ. رسالة ماجستير . جلمعة أـ القرم     

  كظائف النصفين الكركيين للمخ ( .التوافق النفسى ك  1991حمدل شاكر محمود ) 
   لدل المتفوقات كالمتأخرات دراسيان من طالبات الصف الثانى الثانول العاـ       
 462( ، ص ص  7بمدينة أسيوط ، جامعة أسيوط ، مجلة كلية التربية ، العدد )      
-479 . 

  ائى فى ( . مدل تأثير فاعلية البرنامج اإلثر  1997خيرية رمضاف كآماؿ رياض ) 
   الرياضيات للمتفوقين على التحصيل الدراسى للصف األكؿ المتوسط بدكلة      
– 279( ، ص ص  13الكويػػت ، جامعػػة أسػػيوط ، مجلػػة كليػػة التربيػػة ، العػػدد )      
301  . 

 ( . فاعلية ككفاءة تقدير المدرسين فى الكشف عن 1993سعد سعود الفهيد ) 
 لتفكير اإلبتكارل ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الموىوبين فى الذكاء كا     
 .الملك سعود ، الرياض      

   ( . الموىوبوف كرعايتهم فى مرحلة  1997سعيد أحمد اليمانى كأنيسة أحمد فخرك ) 
   التعليم األساسى بدكلة البحرين ، ندكة أساليب اكتشاؼ الموىوبين كرعايتهم فى      
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ساسػػػى بػػػدكؿ الخلػػػيج العربيػػػة ، الريػػػاض ، مكتػػػب التربيػػػة العربيػػػة لػػػدكؿ التعلػػػيم األ    
 . 216-191الخليج ،     ص ص  

( . الخصػائص السػػلوكية للتبلميػذ المتفػػوقين  1996سػمية عبػػد الػوارث أحمػػد )  -
بالصف الخامس اإلبتدائى " كمػا يراىػا المعلػم " فػى ضػوء بعػض متغيػرات الػذكاء 

، كمفهػػـو الػػذات ، جامعػػة المنيػػا ، كليػػة التربيػػة ، المصػػور ، كالتفكيػػر اإلبتكػػارل 
 . 239– 209( ، ص ص  2مجلة البحث فى التربية كعلم النفس ، العدد ) 

( . فعاليػػػة برنػػػامج لتنميػػػة مهػػػارات الكتابػػػة  1999سػػػمير عبػػػد الوىػػػاب أحمػػػد )  -
اإلبداعيػػػة لػػػدل طػػػبلب المرحلػػػة الثانويػػػة الموىػػػوبين فػػػى مجػػػاؿ الشػػػعر ، جامعػػػة 

 . 63– 19( ،  ص ص  31، مجلة كلية التربية بدمياط ، العدد ) المنصورة 
(.محكات التعرؼ علي الموىوبين كالمتفػوقين "  ٨٠٠١السيد أبو ىاشم  ) -

"  ٨٠٠٨إلي  ٥٤٤٠دراسػة مسحية للبحوث العربية في الفترة من عاـ 
 ٠ ٢١-١٥( ، ص ص ١الرياض ، مجلة أكاديمية التربية الخاصة ، العدد )٠

 في المرحلة كالمعلمات المعلمين . اتجاىات ) ٨٠٠١ (سف الفرىوديو  صالح -
 جامعة ، ماجستير عرعر، رسالة بمدينة الموىوبين الطلبة رعاية نحو االبتدائية
 .السلط، األردف التطبيقية، البلقاء

(. ىجرة الكفاءات كالعقوؿ العربية، صحيفة النور يصدرىا 2008صفاء شاىين) -
 ٠٣/٠٣/٨٠٥٥م الرجوع اليها في الحزب الشيوعي السورم ت

( . الخصػائص الشخصػية للطفػل الموىػوب ،  1997عادؿ عز الدين األشػوؿ )  -
جامعػػة القػػاىرة ، كليػػة ريػػاض األطفػػاؿ ، بحػػوث المػػؤتمر العلمػػى الثػػانى " الطفػػل 

 . 621– 604رعايتو " ، ص ص  –تدريبو  –اكتشافو  –العربى الموىوب 
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اسة مقارنة بين الطػبلب المتفػوقين كالمتػأخرين ( .ر  2000عبد العزيز الدباسى )  -
دراسػػيان بالمرحلػػة الثانويػػة فػػى بعػػض متغيػػرات الشخصػػية بمدينػػة الريػػاض ، رسػػالة 

 .ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود 
( . الطلبػػػػة الموىوبػػػػوف فػػػػى التعلػػػػيم العػػػػاـ بػػػػدكؿ 1990عبػػػػد العزيػػػػز الشػػػػخص ) -

سػػػبل رعػػػايتهم ، نػػػدكة أسػػػاليب اكتشػػػاؼ الخلػػػيج العربػػػى : أسػػػاليب اكتشػػػافهم ك 
الموىوبين كرعايتهم فى التعليم األساسى بدكؿ الخليج العربية ، الرياض ، مكتب 

 .التربية العربية لدكؿ الخليج 
( . دراسػػػة مسػػػحية لواقػػػع رعايػػػة المتفػػػوقين بدكلػػػة  1994عبػػػد العزيػػػز الغػػػانم )  -

 -  801( ، ص ص  10الكويت ، جامعة أسيوط ، مجلة كلية التربيػة ، العػدد )
845 .   

(.علم النفس االجتماعي، دار البيرؽ للنشر كالتوزيع: ٥٤٣٣عبد اللطيف عقل)  -
 .عماف

عبػػد اهلل النػػافع كعبػػد اهلل القػػاطعى كصػػالح الضػػبيباف كمطلػػق الحػػازمى كالجػػوىرة  -
( .برنػػامج الكشػػف عػػن الموىػػوبين كرعػػايتهم ، المملكػػة العربيػػة 2000السػػليم )

 .اض ، مدينة الملك عبد العزيز للعلـو كالتقنية السعودية ، الري
مشكبلتهم فى البيئة  ،( . المتفوقوف عقليان  1989عبد المطلب القريطى )  -

األسرية كالمدرسية كدكر الخدمات النفسية فى رعايتهم ، رسالة الخليج العربى ، 
 . 58– 31( ،  ص ص 28العدد ) 

ت نحو المعاقين، مكتبة (.مقياس االتجاىا٥٤٤٨عبد المطلب القريطي)  -
 .االنجلو المصرية: القاىرة
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( .الحاجػػػات كالمشػػػكبلت النفسػػػية لػػػدل  1990غػػػزكل عبػػػد العزيػػػز الغفيلػػػى )  -
التلميػػذات المتفوقػػات عقليػػان  "دراسػػة علػػى عينػػة فػػى مرحلػػة الطفولػػة المتػػأخرة"، 

 .رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض 
( . أدكات قيػػػاس كتشػػػخيص الموىػػػوبين فػػػى األردف ،  1996)  فػػػاركؽ الركسػػػاف -

 . 154– 121الورشة اإلقليمية حوؿ تعليم الموىوبين  كالمتفوقين ، ص ص
( . الموىبة كالتفوؽ كاإلبػداع ، العػين ، دار  1999فتحى عبد الرحمن جركاف )  -

 الكتاب الجامعى.
( :  1ى ) ( . سلسػػػػلة علػػػػم الػػػػنفس المعرفػػػػ 1995فتحػػػػى مصػػػػطفى الزيػػػػات )  -

األسػػس  المعرفيػػة للتكػػوين العقلػػى كتجهيػػز المعلومػػات ، المنصػػورة ، دار الوفػػاء 
 .للنشر 

( . االتجاىات المعاصرة فى أساليب التعرؼ على  2000فواز فهد أبو نياف )  -
الطبلب الموىوبين فى الفنوف التشكيلية ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، 

 . 188– 158( يوليو ، ص ص 27العدد )
(.اإلبداع العاـ كالخاص، ترجمة غساف عبد الحي أبو ٥٤٣٤الكسندركا ركشكا)  -

فخر، عالم المعرفة، منشورات المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب، 
 .الكويت

( . دكر اإلدارة المدرسػػػػية فػػػػى رعايػػػػة الطػػػػبلب  1998مبػػػػارؾ سػػػػالم السػػػػيف )  -
ماجسػتير ، كليػة التربيػة ، جامعػة الملػك الموىوبين بػين الواقػع كالمػأموؿ ، رسػالة 

 .سعود ، الرياض 
اإلسػكندرية ،  ٠(. رعاية الموىوبين كالمبدعين  ٥٤٤١محمد رمضاف القذافي ) -

 ٠المكتب الجامعى الحديث 
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( . دراسػػة مقارنػػة لػػبعض سػػمات الشخصػػية  2000محمػػد عبػػد اهلل الجغيمػػاف )  -
ككليػة البنػات ككليػة التربيػة بجامعػة للمتفوقين كالمتأخرين دراسػيان بكليػة المعلمػين 

الملك فيصل بمحافظة األحساء " دراسة عاملية " ، رسالة دكتػوراه ، كليػة العلػـو 
 .اإلنسانية كاإلجتماعية ، جامعة تونس 

( . تطوير برامج تأىيل المعلم لرعاية المتفوقين ،  1990محي الدين توؽ )  -
 147– 114 ص ص ( ،   34ليج العربى ، العدد ) رسالة الخ

( . الػػدافع لئلنجػػاز الدراسػػى كالػػدافع لئلبتكاريػػة  1998منػػى سػػعود المجمػػاج )  -
لدل تلميذات المرحلة اإلبتدائية بالمدارس الحكومية كاألىلية بمدينػة الريػاض  " 
دراسػػػة مقارنػػػة بػػػػين المتفوقػػػات عقليػػػان كالعاديػػػػات " ، رسػػػالة ماجسػػػتير ، جامعػػػػة 

 .لعليا الخليج العربى ، كلية الدراسات ا
( . التفػػػوؽ كالمتفوقػػػوف ، اللجنػػة الوطنيػػػة القطريػػػة للتربيػػػة  1996مهػػا زحلػػػوؽ )  -

 . 104 – 93( ،  ص ص  117كالثقافة كالعلـو ، مجلة التربية ، العدد  ) 
( . سػػػػتراتيجيات العنايػػػػة باألطفػػػػاؿ الموىػػػػوبين ، اللجنػػػػة  2000مهػػػػا زحلػػػػوؽ )  -

(، ص 132، مجلػػػة التربيػػػة ، العػػػدد )الوطنيػػػة القطريػػػة للتربيػػػة كالثقافػػػة كالعلػػػـو 
 . 168-152ص
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