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  ملخص الدراسة
قد ف  .والكشف عنها، وعالقتها بتعريف املوهبة، مات وخصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقنيلورقة بني دفتيها تصورا شامال لسا هذهتقدم       

تكمن أمهّـية التعرف على اخلصائص حيث قدميا وحديثا، باهتمام الباحثني والدارسني وعلماء التربية  والسماتاخلصائص  هذهحظيت 
على ضرورة استخدام قوائم  ـ يف اتفاق الباحثني واملُربني يف جمال تعليم الطّلبة املوهوبني واملُتفوقني ـ للطّلبة املوهوبني واملُتفوقني السلوكية

أو الكشف عن هؤالء الطّلبة واختيارهم للربامج التربوية اخلاصة، ويف العالقة القوية بني  اخلصائص السلوكية كأحد احملكّات يف عملية التعرف
  .هلم  اخلصائص السلوكية واحلاجات املُترتبة عليها، وبني نوع الربامج التربوية واإلرشادية املُالئمة

 وتأثريها وأمهيتها ،ات وخصائص املوهوبني واملتفوقنيمس نشأة إىلوتتطرق ، وتتناول هذه الورقة حتليال وتصورا عاما للموهبة والتفوق    
تفصيل خصائص ومسات الطلبة الاليت تناولت ب واألحباث تالدراساجمموعة متنوعة من  تفوق، ومن مث تعرضالعلى برامج املوهبة و

 اتمالسدور  ةكما بينت الورق .تفوقالاملوهبة و واخلصائص بتعريف ماتاملوهوبني واملتفوقني، وكذلك حتديد العالقة اليت تربط الس
 تأليفوهو من  ـمنوذجا تطبيقيا حمكما رضتعكما وواخلصائص من خالل مقاييس التقدير  يف عملية الكشف عن املوهوبني واملتفوقني، 

   .طلبة املوهوبني واملتفوقنيلل العامة  مقياس سامر العياصرة و نور عزيزي،  لتقدير السمات واخلصائص السلوكية: بعنوان  ـ نيالباحثَ
 وتأثريها أمهيتهاوبيان  ،الباحثان الوقوف على مسات وخصائص املوهوبني واملتفوقني فيها نظرية حاولعترب هذه الدراسة دراسة وت    

رسوم يف رفد املكتبة العربية امل إطارهاتساعد هذه الورقة ضمن  أنكما ويؤمل ، تفوقالو ةاملوهباملباشر على تكوين وتصميم وتنفيذ برامج 
وتوظيفها يف برامج  إليهاوالباحثني الرجوع  االختصاصصحاب ليتسىن أل ؛املعرفية العلمية املتنوعة ، وبالنماذج التطبيقية احلصيلة هذ

  .ومراكز رعاية املوهوبني واملتفوقني يف الوطن العريبق، تفوالاملوهبة و
  

                 ،تفوق الالتقدير، تعريف املوهبة و سمقاييات وخصائص املوهوبني واملتفوقني ، مس :الكلمات املفتاحية 

  .سات يف  خصائص ومسات املوهوبني واملتفوقني ادر

  

AbstractAbstractAbstractAbstract    

This paper presents a comprehensive vision of the characteristics of gifted and 
talented students and their relation to the definition of talent. These characteristics have 
attracted the attention of researchers, scholars and scientists of education, past and 
present, Where The importance of identify the behavioral characteristics of gifted and 
talented students that researchers and educators in the education of gifted and talented 
students agree that they  must be used lists of behavioral characteristics as one of the 
stations in the process of identification or detection of these students and their choice of 
special educational programs, and strong connections between behavioral characteristics 
and needs consequences also a kind of educational programs and appropriate guidance 
to them. On other hand, this paper presents an analysis and general perception of talent 
and gifted, and touch on emergence of their characteristics also the importance and 
impact of these characteristics on their programs, then we present a wide variety of 
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research and documentation, which took in detail about the characteristics of the gifted 
and talented, as well as determine the relationship between the characteristics of talent 
and gifted and the definition of talent and gifted. This paper also showed the impact of 
the characteristics from the rating scales in the detection process for gifted and talented, 
and the paper presents an applied tightly model edited by the researchers entitled: "The 
scale of estimating behavioral characteristics of students". It also offered an arbitrator 
applied model, written by the authors entitled: a measure of "Samer Ayasrah and Noor 
Azizi" to estimate the attributes and behavioral characteristics of the gifted and talented 
students. This study is theoretical and the researchers tried to identify the characteristics 
of gifted and talented and indicate the importance and direct impact on the composition, 
design and implementation of talent and gifted,  we hope that this paper within its 
decree in supplying the Arab library with this toll diverse scientific knowledge, and 
applied models, so that the specialists and researchers refer to it and uses it in the 
programs of talent and excellence, and care centers for gifted and talented in the Arab 
world. 

 
 
 

Key words: Characteristics of gifted and talented, appreciation scales, talent and 
gifted definition, Studies in the characteristics of gifted and talented. 
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  :مقدمة
      ا " قرية صغرية" أصبح حىتسم باالنفجار املعريف والتطور التكنولوجي وبسرعة االتصاالت واملواصالت؛ يف عامل اتجعل دول العامل مبؤسسا

تغري حتيطه التحديات احمللية العيش يف عامل سريع ال ىجمتمع قادر عل إلخراج ؛ألبنائهاوخاصة التعليمية تعاود النظر يف طرق تعليمها وتدريبها 
نصب اهتمامها يف البحث والكشف عن العقليات اواليت عليمية ظهرت العديد من النظريات واالستراتيجيات والتكنيكات التومن هنا  ،والعاملية

 .يام العمليةم اليومية ويف حاتوظيف خربام ومعارفهم ومهارم يف ممارس ىوالقادرة عل ،وحل املشكالت اإلبداع ىاملفكرة القادرة عل
إما بسبب عدم التعرف  ،ت البشرية مغفلة ومغمورةوكم من هذه الثروا ن هم ثروة طبيعية ألي جمتمع،ون واملبتكرون واملتفوقفاملوهوبون واملبدعو

وخاصة يف اتمعات العربية، أو قد يكون تمع عامة ـ ن أو من قبل الزمالء أو البيئة املدرسية أو اشافهم مبكراً سواء من قبل الوالديعليهم واكت
األطفال املوهوبني  روبناء على مسبق باعتبا .قت قريب جداً بسبب التوقعات النمطية اليت حيملها اتمع حنوهم والتشكيك يف قدرام حىت و

ل طفل يف الوصول إىل اليت ميكن أن تساعد ك، وهلممن الواجب رعايتها وتقدمي وتوفري الفرص التربوية املناسبة ، ف ثروة وطنية حقيقيةواملتفوقني
 ،خاصة وأن الصراع احلايل واملستقبلي بني دول العامل معتمد على قدراا  يف ااالت العلمية والتقنية واالقتصادية والعسكرية أقصى طاقاته، 

فاملوهوبون واملتفوقون يسهمون يف رفاه اتمع وتنميته وضمان . فالعقول ميكن أن تلعب دوراً بارزاً يف حتقيق إجنازات وطنية على هذه األصعدة 
   .منه ومستقبلهأ

  :وأمهيتهاهدف الدراسة 
مات هذه الس عالقة حتديدو ئص الطلبة املوهوبني واملتفوقني، ات وخصامسالوقوف على فيها الباحثان  هذه دراسة نظرية، حياول    

 أهم إحدىعتبارها اب مات واخلصائص،واليت تبىن على جمموعة الس التقدير سمقاييوتبيان دور تفوق، الواخلصائص بتعريف املوهبة و
  . علمي على ذلك امنوذجالورقة بني طياا م وتقدكما ، واملتفوقنيالكشف عن املوهوبني  يف ،عمليةالكات احمل

االختصاص؛  وأصحابدارسني الللباحثني و ومناذج عملية ،توفري حصيلة معرفية علمية متنوعة غنية إىلومن هنا فقد هدفت الدراسة     
  .يف ميدان رعاية املوهوبني واملتفوقني  اوتطبيقه يفهاليتسىن هلم توظ

 وأمهيتها املوهوبني واملتفوقني  خصائصات ومس نشأة إىلوتتطرق ، تقدم هذه الورقة حتليال وتصورا عاما للموهبة والتفوقكما و    
خصائص ومسات  تفصيلالاليت تناولت ب واألحباث تالدراساتتعرض موعة متنوعة من ومن مث  تفوق،العلى برامج املوهبة و وتأثريها

  .تفوق الواخلصائص بتعريف املوهبة ومات ذلك حتديد العالقة اليت تربط السكو، املتفوقنيالطلبة املوهوبني و
، وتعرض الورقة مات واخلصائص من خالل مقاييس التقدير يف عملية الكشف عن املوهوبني واملتفوقنية دور السكما بينت الورق    

 مقياس سامر العياصرة و نور عزيزي،  لتقدير السمات واخلصائص السلوكية :الباحثان بعنوان تأليفمنوذجا تطبيقيا حمكما، وهو من 

  .لطلبة املوهوبني واملتفوقني العامة
 وبالنماذج التطبيقية؛ ،املتنوعةاملعرفية العلمية  احلصيلةاملرسوم يف رفد املكتبة العربية ذا  إطارهاتساعد هذه الورقة ضمن  أنويؤمل      

ومراكز رعاية املوهوبني واملتفوقني يف الوطن  تفوق البرامج املوهبة و يفيفها وتوظ إليهاوالباحثني الرجوع  االختصاصصحاب ليتسىن أل
  . العريب

  : لبة املوهوبنيخصائص ومسات الطّ
مات باهتمام  هذه اخلصائص والسات  متيزهم عن غريهم، وقد حظيت ازون  خبصائص ومساملوهوبني واملتفوقني ميت أن  فيهمما ال شك     

املُتتبع لتطور حركة ف .أمهيتها إىلحيث تنبهوا  ،نفس، وبصفة خاصة بعد احلرب العاملية الثانيةالالباحثني والدارسني وعلماء التربية وعلم 
موضوع اخلصائص السلوكية للطّلبة املوهوبني واملُتفوقني  أنجيد  واملُتفوقني منذُ بداية العقد الثّالث من القرن العشرين تعليم الطّلبة املوهوبني
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وقد تركّزت دراسات وكتابات .  عقلياً كان وال يزال على رأس قائمة املوضوعات اليت حتظى باهتمامٍ كبري يف مراجع علم نفس املوهبة
دراسة  فهذه. يف جمال الكشف عن هؤالء الطّلبة ورعايتهم على جتميع اخلصائص السلوكية واحلاجات املُرتبطة ا لدراستها وفهمها الرواد

طفالً متّ اختيارهم من والية كاليفورنيا أول محاولة علمية )  1526 ( الطُّولية التتبعية لعينة من  Terman,1925)(لُويس تـريمان
الجادولينغويرث  ،ة يف هذا اوتعترب ليتا ه(Hollingsworth, 1926, 1942)  وا بدراسة مسات وخصائصمن أوائل الذين اهتم

   .وحاجات الطّلبة املوهوبني واملُتفوقني عقلياً
؛ جغيمان  2008 جروان ،؛  2009الكاسي ، ؛ 2010الزعيب ، (  :ومنهم املختصني د الكثري من الباحثني والعلماءاويك    

   :وكذلك )2005؛ عادل، 2008،  ؛ الطنطاوي 2008،

Terman,1925; Hollingsworth,1926,1942; Silverman,1995; Clark, 1997; Renzulli et al 
,2002; ( Davis & Rimm, 2004; Gilliam,Coleman & Cross, 2005 )             

اليت تدل على وجود املوهبة  واملؤشراتالدالئل  أهممات املرتبطة باملوهوبني واملتفوقني  تعترب من أن اخلصائص والسعلى جيمعون 
وما ، متيزه عن غريهمات خصائص نفسية الساخلصائص و هذهحيث تعترب  تفوق، وخاصة يف الوقت املبكر من حياة الطفل املوهوب،الو

  . ات مميزة لهثابتة يف شخصية الفرد ومستصبح جوانب  تلبث حىت
اتفاق الباحثني واملُربني يف جمال تعليم الطّلبة يف  أمهّـية التعرف على اخلصائص السلوكية للطّلبة املوهوبني واملُتفوقنيتكمن و       

عرة التة كأحد احملكّات يف عمليلوكيورة استخدام قوائم اخلصائص السقني على ضروبني واملُتفوالء الطّلبة املوهف أو الكشف عن هؤ
وبني نوع الربامج التربوية  ،قوية بني اخلصائص السلوكية واحلاجات املُترتبة عليهاال عالقة، ويف الواختيارهم للربامج التربوية اخلاصة

بقة بني عناصر القُوة والضعف لديه وبني مكونات ذي يوفّر مطاالالوضع األمثل خلدمة املوهوب واملُتفوق هو ، وبالتايل فواإلرشادية املُالئمة
 من ه ليسأن إليه هيالتنب درجي  مماو. الربنامج التربوي املُقدم له، أو الذي يأخذ باالعتبار حاجات هذا املوهوب واملُتفوق يف ااالت املُختلفة

 لبعضيتوافر ا ال نيح يف  ا،م بطال يف هابعض فراتوي  فقد  هوب،موصفة ه يعل طلقي  حىت الطالب يف ائصصاخل ل هذهك توفر ريالضرو 

 مواقف يف   يختتف نيح يف نةيمع مواقف يف  يهعل هرتظ وقد ،رآلخ طالب  نم أو آلخر شخص منها فراتو نسبة تتفاوت وقد  اآلخر،

التوعية والتثقيف  بربامج هتماماال خالل  نم إال ذلك كوني ولن ه،ل هوالتنب همراعات واألسرة واملريب املعلم على بجي مما هذاو أخرى،
   .املوهوبني واملتفوقني واتمع ألسر واإلرشاد

يف  ، وقد تنوعتات املوهوبني واملتفوقنيولت يف طياا خصائص ومستناعلى مر السنني تراكمت قوائم وتصنيفات كثرية وقد       
  اخل .. خصائص التعلم االنفعالية واالجتماعية واجلسمية واإلبداعية وعرفية واخلصائص بني اخلصائص امل اوعناوينهمفرداا 

   اليت تناولت خصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني تالدراسايلي نعرض بعض  ويف ما 

  :اآليتبمسات وخصائص املوهوبني )  Terman,1925( لويس تريمان حيدد 
• التة أفضل من الطفل العاديمتع بقدرة بدني. 

  .والعلوم واآلداب والفنون اللغةة يف جماالت القراءة واستخدام بدرجة عالي فوقتال •
• املطالعةكتب عند الوحسن اختيار  اإلطالع،وسعة  االهتمامات،ع تعدد وتنو. 
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 .لعادينيااأللعاب أكثر من  منمعلومات  اكتسابو، يات انمية أنواع كثرية من اهلو، وتمجع أشياء كثرية ومميزة  •

 .مبا لديهم من معلوماتباهي أو املبالغة التعدم امليل إىل  •

وسجالم يف  ، صحةو أي قرار أكثر رجاحة  اختاذخيارم عند و ، أكثر أمانة عندما تتاح هلم فرص الغش والنجاح غري األمني •
 .جداً ةاختبارات االستقرار العاطفي عالي

 . العام والضعف الصداموحاالت قليلة من  ومتوازن،ووضع غذائي جيد  سليمة،أكثر طوالً ووزناً ويتمتعون بقدرة تنفس  •

•  ة واجلّاخلصائص العقلييف سن الرشد املوهوبني تستمر ة املتفوقة عند األطفالسمي.  

•    تراجع بعد مرحلة املراهقةال يالحظ أي.  

  .النفسبقة إضافة إىل الثّ املوهوبني،عند األطفال  غزارة اإلنتاج العايل  •
•  القيادة، فن وشدهلمة جتاه قبول اآلخرين ة احلساسي.   
•  الرفوقغبة يف الت ة وقوة الشخصي.    

كل من العامل ماسييه وجانييه ن وبي)Masse, & Gagne, 1983 (ات املوهوبني واملتفوقني مبا يليخصائص ومس  :  
عملية تعلمهم للمواد الدراسية واملهارات  الطلبة العاديني يفمما ال شك فيه أن الطلبة املوهوبني أسرع من : التعلم السرعة يف .1

الالزمة، وهم يفكرون مبا يتعلمون بشكل أكرب، كما أم أسرع من العاديني يف القدرة على االستدالل واالستنتاج والتعميم 
ر قدرة على حتمل الغموض وهم أكث ،وردم خطوات كثرية واجتيازها بسرعة للوصول إىل اهلدف التعليمي الذي يسعون لتعلمه

والتعامل مع األفكار التجريدية وال شك أن مثل هذه الصفات ستجعلهم يتعلمون بسرعة فائقة أكثر من غريهم من الطلبة 
  .العاديني 

 فهم, إن من خصائص الطلبة املوهوبني سهولة التعلم قياساً مع أمثاهلم من الطلبة العاديني من األعمار نفسها :التعلم ةسهول .2
  .األمر الذي يسهل عليهم عملية التعلم ،ه حاليانقادرون على االستفادة من خربام السابقة وربطها مبا يتعلمو

, ون بأم مبدعون يف جمال واحدمن خصائص الطلبة املوهوبني تنوع اهتمامام بعكس ما يعتقده الكثري:  االهتمامات التنوع يف .3
ومعرفته،  يءتعطش واضح لإلملام بكل ش كذلك ولديهم, خمتلف ااالت يفشيء لديهم حب استطالع ملعرفة كل  حيث يظهر

  .ولذلك جند عندهم إملاما بالعديد من جماالت املعرفة
موضوع ما أكثر من  بشكل مميز يفوً اهتماماً خاصاإن األطفال املوهوبني منذ نعومة أظفارهم يظهرون : جمال معني التعمق يف .4

  ).2006العبيدات ، .  (ذلك 1979غريه، ولقد أكدت الدراسات اليت أجراها رنزوىل 
نظرية يف املوهبة واإلبداع تستند إىل آخر ما توصلت إليه الدراسات العلمية حول  )(Clark, 1992 طورت الباحثة كالرككما و

ة التماغي لإلنسان وعمليكوين واألداء الدعلُّمالتعليم والت لت إىل منُوذج تربوية يف  ، وتوصة أو الكُلّـيليكاموم التيقُوم على أساس مفه
أوردت كالرك قائمة مطولة بسمات  نظريتهاضوء  ويف.  تعريف مصطلحات الذّكاء واملوهبة واإلبداع علىو ، وظائف الدماغ

  :ااالت األربعة اآلتيةوخصائص الطّلبة املوهوبني واملُتفوقني عقلياً تغطّي 
 :يف اال املعريف، أوردت كالرك اخلصائص التالية .1

 .حفظ كمـية غري عادية من املعلُومات واختزاا �

 .سرعة االستيعاب �

 .عاديتمامات متنوعة وفضول غري اه �
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 .الٍتطور لُغوي وقُدرة لفظية من مستوى ع �

 .ة واملُرونة يف عمليات التفكريقُدرة غري عادية على املُعاجلة الشاملة للمعلُومات، والسرع �

 .لعالقات بني األفكار واملوضوعاتقُدرة عالية على رؤية ا �

 .تخدام وتكوين اُألطُر املفهوميةقُدرة مبكّرة على اس �

 .تسرعة أو األفكار غري الناضجةمبكّرة على تأجيل اإلغالق، مبعىن جتنب األحكام املُ قُدرة �

 .رة على توليد أفكار وحلُول أصيلةالقُد �

 ،الظُّهور املُبكّر ألمناط متمايزة من املُعاجلة الفكرية مثل التفكري املُتشعب وحتسس املُترتبات والتعميمات �
 .عبريات املُجردةام القياس والتواستخد

� جاه التبكّر لالتر مقوميي حنو الذّات واآلخرينتطو. 

 .وهدفية يف السلوك أو النشاط ،قُوة تركيز غري عادية ومثابرة �

 :ما يليى  يف اال االنفعايل، اشتملت قائمة اخلصائص اليت أوردا كالرك عل       .2

 .اآلخرينعادية لتوقُّعات ومشاعر حساسية غري  �

 .الةتطور مبكّر للمثالية واإلحساس بالعد �

 .والضبط الداخلي وإشباع احلاجاتتطور مبكّر للقُدرة على التحكُّم  �

 .يات متقدمة من احلُكم األخالقيمستو �

 .عمق العواطف أو االنفعاالت وقُوا �

 .والشعور باالختالف عن اآلخرين شدة الوعي الذّايت �

 .لى شكل سخرية أو على شكل فُكاهةاحلس بالدعابة واستخدامها يف االستجابة للمواقف إما عسرعة  �

مع الذّات ومع اآلخرين  توقُّعات عالية من الذّات ومن اآلخرين تقُود غالباً إىل مستويات عالية من اإلحباط �
 .واملواقف

 .لكمالية أو النزوع حنو الكمالا �

 .عنهالُومات حول العواطف اليت مل يتم اختبارها أو الكشف اختزان قدر كبري من املع �

 .يم املُجردة واألفعال الشخصيةاحلاجة القوية للتوافق بني الق �

 .لتصور وحلّ مشكالت اجتماعية قُدرة معرفية وانفعالية متقدمة �

 .القيادية �

 .واحلقيقة العدالة واجلمال :مثل ،معاالستغراق يف احلاجات العليا للمجت �

 .إىل حتقيق الذّاتدافعية قوية نامجة عن شعور قوي باحلاجة  �

 :ويف اال احلسي والبدين، أوردت كالرك اخلصائص التالية      .3

 .البيئة عن طريق نظام حسي مرهف مدخالت غري عادية من �

� جود فجوة غري عادير العقلي والبدينوطوة بني الت. 

�  تدنل مة املُتقبياضيم الرتواضعةللفجوة بني معايريهم املُرتفعة ومهارا. 

 .اجلسمية وجتنب النشاط البدينالنزعة الديكارتية اليت قد تشمل إمهال الصحة  �
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 :كالرك على اخلصائص التالية  ، فقد اشتملت القائمة اليت أوردا Intuitiveويف اال احلدسي أو البدهي      . 4

 .ظّواهر امليتافيزيقيةاالهتمام املُبكّر واالندماج باملعرفة احلدسية واألفكار وال �

 .وامليتافيزيقية واالنفتاح عليهااالستعداد الختبار الظّواهر النفسية  �

 .التنبؤ واالهتمام باملُستقبل القُدرة على �

  .كُلّ جماالت العمل أو املُحاوالتاللّمسات اإلبداعية يف  �
اخلصائص  (Ysseldyke&Algozzine,1995. p.214-219)جيمس يزليدايك ، وبوب اجلوزايين  كل منخلص و

  : املوهوبني على النحو التايل  لألطفالالنفسية والسلوكية 
 :املتنوعةمات سمن اخلصائص وال وتشمل جمموعة :املعرفيةاخلصائص   .1

 .والتنوعحصيلة معلوماتية شديدة الثراء  •

 .تفكري ارد لية يف  الاقدرات ع •

 .الولع وحب التعامل مع املهام والتحديات املعقدة  •

 .جدا  ةميتلكون ذاكرة قوي •

  .ومرتفعة  يف االبتكار والتفكري االبتكاري ةميتلكون قدرات ومستويات متقدم •

 .املعلومات  ةجلاميتلكون قدرات غري عادية يف اكتساب وجتهيز ومع •

 :احلياة الدراسية ب املرتبطةمات املتنوعة سالجمموعة من اخلصائص و وتشمل:  راسيحصيل الدتالب املرتبطةاخلصائص  .2

 .عليمية وتعقيدهاعلم بغض النظر عن صعوبة املادة التيف الت السهولة •

 .املرتفعحصيل الدراسي والت األداء •

 .وحلهاقدرات عالية ومرتفعة يف فهم املشكالت  •

 .يف التعلم بسهولة ويسريعرف حبد التمكن  ما إىلالوصول  علىالقدرة  •

 .نية  القدرات العقلية والقدرات البدوتظهر من خالل التباعد بني: اخلصائص البدنية  .3

 :وهيطالب املوهوب لباجلانب االنفعايل السلوكي ل مرتبطةوهي : اخلصائص السلوكية  .4

 .نكتة الاملرح وروح الدعابة و •

 .ريناآلخمرتفعة وغري عادية حنو مطالب واحتياجات  حساسية •

 .تركيز الكثافة وشدة  •

 .كثرة املعيقات والعقبات رغم املرسومة األهدافلتحقيق  ؛تركيزالو اإلصرار •

ن يف عمليات اتصاهلم مع احمليط ووالسمات اليت ميتاز ا املوهوب من اخلصائص ةجمموع: خصائص االتصال والتواصل  .5
 :، وهيوكذلك االتصال الداخلي مع الذات ،اخلارجي

 .مرتفعة من النمو اللغوي واملعريفمستويات  •

 .اجليد كاإلنصات  ،ميتلكون مهارات االتصال بشكل فعال •

  .واللغة التعبرييةرصيد مرتفع من املفردات اللغوية سواء يف اللغة  •
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 األطفال إن ":قوله) KROKSHANK كروكشانك ، (عن العامل ) 65ص  63ص  2002سليمان ، امحد ،( وينقل      
 أخرىجمموعة  أيم يف ذلك شأن أش تماعية،جواال ، واالنفعالية لعقلية، ااجلسمية: املوهوبني يبدون نفس اخلصائص املتباينة يف النواحي

 سعادة واالطمئنان ،ال، ولكن تتمتع الغالبية منهم بيبوانسحا خجول اآلخر، والبعض اآلخرينفالبعض منهم يعقد الصداقة مع  .األطفالمن 
   ويقسم . "من املتوسط أعلىحبيث يتمتعون بصحة  أسوياء العظمىوتعترب الغالبية  ،باالكتئاأو ويصاب قليل منهم بالقلق 

اخلصائص االجيابية ،  ؛أوالمها :صنوعني من اخلصائ إىلخصائص املوهوبني واملتفوقني عقليا :  )KROKSHANK كروكشانك ،(
  .اخلصائص السلبية للموهوبني ؛وثانيهما

  :اخلصائص االجيابية للموهوبني : أوال

 ،ةبروح الصداق مفعمني يكونونحيث  ،والتوافق االجتماعي اجليد والصحة،بالقوة  معظمهمن يف واملوهوب األطفاليتمتع     
  :يكونوا أن إىلالعادية مييلون  الظروفالسرعة يف الفهم واليقظة، وهم يف و

 .يف أسئلتهم العميقةذلك  يظهركما  واتساع،طالع يف عمق حمبني لإل .1

للقواميس ودوائر املعرفة، وغري ذلك  باستخدامهم، ويربهنون على ذلك واألفكاريبدون اهتماما بالكلمات  .2
 .أخرىمن كتب تعليمية 

3. اللغوية،خبصوبة يف حصيلتهم  املوهوبون، األطفالسم يت الفكرية  باألصالةتسم وخباصة تلك الكلمات اليت ت
 .األصيلوالتعبري 

 .يستمتعون بالقراءة ، وتكون قراءم على مستوى ناضج يف العادة  .4

 .من معرفة  إليهتفظون يف ذاكرم مبا يصلون وحي بسرعة،ن بواملوهو األطفال يقرأ .5

 .زمالئهم من الكبار وجيدون املتعة يف ذلك  ةخمالط إىلن واملوهوب األطفالمييل  .6

 .لديهم روح املرح والبهجة .7

 . اآلخرينلديهم رغبة قوية يف التفوق على  .8

 .ن بسرعة واملوهوب األطفاليفهم  .9

 . ةينفذون التعليمات بسهول .10

 .دقيقةارتباطات منطقية  وإنشاء العالقات،وعلى الوقوف على  التعميم،لديهم القدرة على   .11

 .هعاملو اإلنسانوالفلك، وطبيعة  ،يلديهم اهتمام شديد بالعلم الطبيع .12

 .بالسجالتومجع املعلومات واالحتفاظ  ، والتصنيف،مالقوائ وإنشاء حيبون البحث .13

 .يف تفكريهم ولديهم خيال خصب  أصالةيبدون  .14

  .لديهم ذاكرة حادة  .15
  :اخلصائص السلبية للموهوبني : ثانيا 

اخلصائص غري املرغوب فيها جيعل  أووجود بعض اخلصائص السلبية،   أن) KROKSHANK كروكشانك ،  (يرى      
  : نيكونو ؤالء األطفالاملوهوبني عن غريهم ، فه األطفالمن الصعب متييز 
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ن الكثري من أم يف هذا شأالذين حييطون م، ش ألولئكاملضايقة  أو حمدثني لالضطراب أومنتبهني  أوغري مستقرين  .1
 .يشبعهاالذين لديهم حاجات مل جتد ما  األطفال

غري صبورين على  ؛ ألم يف احلسابيقنيغري دق أون ضعافا يف اهلجاء، ومهملني يف اخلط ، واملوهوب األطفالقد يكون  .2
 .التفاصيل  أداء

غري مكترثني بالواجبات املدرسية  نكما قد يكونو أعمال،من  إليهمما يوكل  بإمتامقد يتصنعون االهتمام فيما يتعلق  .3
 .دائهاأجيدون املتعة يف  عندما ال

 .الكبار أووهذا املوقف يف الغالب يضايق كال من الصغار  لآلخرين، أونفسهم قد يوجهون النقد الصريح سواء أل .4

ك بونا شاسعا هنا أنّ غري  ،الطفل متمتع بعقل ممتاز أنعلى أن تدلّ اخلصائص املرغوبة واخلصائص غري املرغوبة  هلذه وميكن     
  .دقة املالحظة  ورجاحة يف احلكم  إىل على كل حال حتتاج واملسألة  ،املوهوبني واملتفوقني األطفالمن الفروق الفردية فيما بني 

مات جمموعة اخلصائص والس)  158ص -157ص -2005املوهبة  سيكولوجية( هعادل حممد يف كتاب الدكتور وأورد     
 Sanderlin)   الباحثة ساندرلني إىل ما ذكرته أشارحيث  قبل املدرسة ، يف مرحلة ما  األطفالعلى وجود املوهبة لدى  الدالة

 The Council For Exceptional) األمريكيةني بالواليات املتحدة يعادالغري  باألطفالوكذلك الس اخلاص (2001,

Children) عينتاخلصائص ال  وهذه، يف مرحلة ما قبل املدرسة على الطفل املوهوب  الدالةمن اخلصائص  أساسيةجمموعة  عن 
 أهمومن   ،شرا صادقا على وجود املوهبة اليت جيب االهتمام اؤولكن وجودها يعترب م ،تنطبق مجيعها على الطفل املوهوب أنرورة بالض
  :يلي  رات ماؤشامل هذه

1. ااكتساب الطفل كم سن مبكرة من حياته  وذلك منذ ،من املفردات اللغوية اكبري. 

 .يتذكر كل ما مر به من مواقف  أنستطيع من خالهلا يبذاكرة قوية  متتعه .2

 . األشياءاالهتمام بالعديد من يبدي  .3

 . لديه نفسهها من القدرات حىت اعد يتسم بقدرة غري عادية يف جمال معني بشكل يفوق ما .4

 .ة فائقة على التفكري ارد قدر .5

 .املشكالت مرتفعة يف حلّ تمهارا .6

 .التطور النمائي السريع  .7

 .وحب االستطالع  الفضول .8

 .القدرة على التحدث واستخدام  اللغة يف سن مبكرة  .9

 . ةوهو ال يزال يف سن مبكر رعايته،الذين يقومون على  األفراد أولئكالقدرة على تذكر  .10

 .من مثل سنه ويف مجاعته الثقافية  أقرانهمن  أسرعالقدرة على التعلم بشكل  .11

 .وجود متعة كبرية يف التعلم  .12

 .عاديةذاكرة غري  .13

 .التمتع مبستوى مرتفع جدا من النشاط واحليوية  .14
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 .واإلحباط ، والضوضاء،لألملردود فعل انفعالية شديدة  .15

 .ةاحلساسية الشديدة بصفة عام .16

 .م والرمحة باآلخرينقدر كبري من الشفقة  إبداء .17

 .الكمالية واملثالية .18

 .خيال خصب للغاية .19

 .اليقظةمنذ مرحلة املهد مصحوبة بقدر كبري من النشاط وقدر ملفت من  األشياءبراعة فائقة يف التقاط  .20

تلخيصا موعة ) 21ص  -19، ص 2008تربية املوهوبني يف الوطن العريب يف برامج تكوين املعلم، "  حبثهقدم اجلغيمان يف و     
  :التايل  سات اليت تناولت خصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني وعلى النحواكبرية من الدر

واليت قد تظهر يف الصفوف العادية وحتتاج من املعلم يقظة ووعي مبتطلبات تعزيز االجيايب  ،تعرضت دراسات عديدة خلصائص املوهوبني   
  ،مف على الطلبة املوهوبني واكتشافهالتعر يفاخلصائص يساعد املعلم  هذهومعرفة . منها، وحكمة يف التعامل مع ما قد يبدو سلبيا منها

 هذهجمموع  أنكرب، كما أحها لديهم ووض أن إالمع غريهم يف كثري من اخلصائص  املوهوبونويشترك  ومن مث تقدمي الرعاية املناسبة هلم،
" اخلصائص"نسبة توفرها  بزيادة، وتزداد احتمالية وجود موهبة عالية موهبتهمت ظيف طفل موهوب مهما ع ااخلصائص ال ميكن تواجده

  .لدى الفرد 
 :يلي  واالنفعالية واالجتماعية واللغوية مبايتعلق خبصائص املوهوبني العقلية سات العلمية فيما االدر إليهما توصلت  أبرز إمجالوميكن     

النضج  األدبية،العلوم، العلوم  ، الرياضيات النسبية،ةللغوياالثروة   القراءة املبكرة، :من غريهم  يف أفضلن لديهم قدرات واملوهوب األطفال
سبة ذكاء نيتمتعون ب قدرات عالية يف التواصل اللفظي،  ، متعددو املهارات، مثابرون،دالتعد أوالتعقيد  قدرات عالية يف التركيز،  املبكر،

  من غريهم، أكثر ةالقراء إىللديهم ميول  ،ة، يتمتعون باجلاذبية والشعبيمتفائلون لديهم حساسية مفرطة، قيم عالية،  أصحاب مرتفع  نسبيا،
 مثابرون وذوي نفس طويل يف العمل بشيء حمدد،   ،امليكانيكية والعلمية، يركزون على التفاصيل الدقيقة األدوات إىللديهم ميول مبكرة 

، إبداعيةبطريقة  أفكارهميف التعبري عن  دائمةلديهم رغبة  اخليال وحب االستطالع، إىلمهامهم الدراسية بسرعة فائقة، لديهم ميول  ينجزون
لديهم صعوبات يف تكوين صدقات محيمة،  ،العامةقل يف النشاطات أ، مشاركام األصدقاء إجيادمن  كثرأ األفكار إجيادلديهم اهتمامات حنو 

على  ليةاقدرة ع والتواصل، األرقاملية يف استخدام الرموز والكلمات واقدرة ع يظهرون رغبة شديدة يف التعلم، ميول متعمق يف جمال حمدد،
 .اجلديدة  األفكارذاكرة جيدة من املعلومات، سرعه يف فهم وتوليد  املشكالت، حتسس وحلّ

(Terman,1925;Van Tassel-Baska, 1998; Walberg,1988; Frasier & Passow ,1994; 
Clark, 1997; Colangelo & Davis, 1991; Coleman & Cross, 2005; Davis & Rimm, 2004; 
Gilliam, Carpenter, &Christensen, 1996; Khatena, 1992; Piirto, 1999; Renzulli et al 
,2002; Rogers, 2001; Sternberg & Davidson, 1986; Swassing, 1985; Tannenbaum, 1983, 

) 1985عبد السالم علي سعيد،   

     سرعة : واليت ميكن اعتبارها سلبية مثل ،سماتالمن اخلصائص و أخرىاملوهوبني جمموعة  لألطفال أن)  2008 (ن اجلغيمانكما وبي
التذمر من روتني الصف، عدم  عب باملناقشة،تالال ،السعي للربوز ،اآلخرينليات جتاهل مسؤو كثرة املقاطعة، ،اآلخرين إزعاجامللل، تعمد 

دي حت ،اآلخرينالصرب مع  قليلو ،اآلخرينالئقة، السخرية من  تصحيح للكبار بطريقة غريال، اآلخرينرفض العمل مع  التعليمات، إتباع
  .تقاليدالعلى املعتقدات و التمردالسلطة، 
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(Clark, 1997; Davis & Rimm, 2004; Davis, 2006; Laffoon, Jenkins-Friedman, & 
Tollefson, 1989; Whitmore, 1980). 

  :تفوقالخصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني وتعريف املوهبة و
تعترب من أكثر القضايا التربوية أمهية وتعقيداً، ملا يترتب عليها الحقاً من عملية ) املتفوق أواملوهوب (خيفى على اجلميع أن عبارة  ال   

وأبناء  ،الفقراءالطالبية ك الفئات واليت قد تكون جمحفة حبق بعض اخل،...نيطلبة عادي أوموهوبني ومتفوقني  إىللطلبة اختيار وتصنيف ل
  .اخل ... صعوبات التعلم  وأصحاب، أخرين دراسيا، واملتذوي التحصيل املتدينو ،واملعوقني ،األقليات العرقية

ونشري هنا إىل أنه ال يزال االستعمال الشائع هلذين املصطلحني  .للموهبة والتفوقمتفق عليه  عاملي  من هنا جند أنه ال يوجد  تعريفو    
. استخدام أحدمها بديالً لآلخر وغالباً ما يتم ،حىت يف أوساط اخلرباء يشوبه الكثري من الغموض وعدم الترابط واخللط) املوهوب واملتفوق(

 ،تفوقالالرئيسة اليت يقوم عليها تعريف املوهبة و األبعادحد أوتلعب مسات وخصائص الطلبة املوهوبني واملتفوقني دورا بارزا يف حتديد 
 أعظمتفوق، وقد كان من الّللموهبة و ات وخصائص املوهوبني واملتفوقني كتعريفمستبين  إىلء والباحثني حيث ذهب الكثري من العلما
وقد شرع ، تفوقالعلى املوهبة و الدالةمات واخلصائص أا حددت الكثري من الس) Terman,1925(نتاجات دراسة لويس تريمان 

 إحدى أصبحتحىت  ،مات واخلصائص وحصرها وترتيبها يف قوائمهذه الستفوق بدراسة اللني يف ميدان املوهبة والكثري من الباحثني والعام
 األهل األساسي الذي يعتمد عليهمات واخلصائص هي احملك عترب السوت.  الكشف عن املوهوبني واملتفوقنييف واملستخدمةالرمسية  املقاييس

من القائمني على صناعة برامج  متبناة إجرائيةاخلصائص تصاغ بصور مات والس هذهصبحت أو ،وق يف حتديدهم للموهوب واملتفواملعلمني
تليب  أن باألساستقتضي  واليت، واملتفوقني الء املوهوبنيها هؤصناعة املناهج اليت سيدرس يف األساسيتعترب املفتاح ، واملوهوبني واملتفوقني

 وأحباثهميف دراسام املوهوبني واملتفوقني خصائص ات  ومس عن ااملتخصصني والباحثني الذين حتدثو أشهرومن  ،طموحهم وتتحداهم
  :وكتبام 

Clark, 1997; Davis & Rimm, 2004 Terman,1925; 1992; ( Sanderlin ,2001 Daivis   
Ysseldyke & Algozzine,1995    ؛ Tuttle & Becker, 1983(  

  ) 2002 محد ،أسليمان ،  ؛ 2002،  السرور؛  2008جروان ، 2009؛ ال كاسي ،1010يب ، غلزا ( 
املراجعة الشاملة للتعريفات اليت ظهرت منذ وجدت ، كان البد من ولإلحاطة جبميع األبعاد اليت ينطوي عليها تعريف املوهبة والتفوق       

،  قبل أكثر من ثالثة عقود من الزمان، ويف هذا اإلطار صنف الدكتور فتحي جروان يف مورعايتهيم املوهوبني واملتفوقني الربامج اخلاصة لتعل
، التعريفات الواردة يف أربع جمموعات على أساس اخللفية النظرية أو السمة البارزة ) 2002(كتابه أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم 

  :كالتايلات وخصائص املوهوبني واملتفوقني بعدا رئيسا ثابتا مسحتلت اف
  التعريفات الكمية :أوال 

 Normal( وهي التعريفات اليت تعتمد أساسا كميا بداللة الذكاء أو التوزيع النسيب للقدرة العقلية حسب منحىن التوزيع الطبيعي    

distribution curve   ( مئينات أو نسب مئوية أو أعداد، والذي ميكن ترمجته إىل.  
  : بـ ملوهوب واملتفوقاكية مثال، تعرف يراملوسوعة األمف
احلد الفاصل بني املوهوب واملتفوق وغري املوهوب  هبة والتفوق اليت تؤخذ على أنهاتبعا لدرجة املو نيتفوقيتفاوت تعريف املوهوبني وامل"

فإنّ النقاط الفاصلة املقترحة ختتلف بصورة واسعة من سلطة إىل أخرى، ومتتد بني وإذا اعتمدت نسبة الذكاء كمحك، . وغري املتفوق
  )2008جروان،( )".135و 125(، لكن معظم النقاط الفاصلة املستخدمة فعليا تقع بني 180 -115نسب الذّكاء من  
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  ريفات املرتبطة حباجات اتمع التع: ثانيا

واضحة حلاجات اتمع وقيمه من دون اعتبار يذكر حلاجات الفرد نفسه، وملّا كانت تنطوي هذه التعريفات على استجابة    
حاجات اتمع وقيمه السائدة خاضعة للتغري من بلد آلخر، ومن عصر آلخر تبعا لنوع األيديولوجية السياسية واالقتصادية واملعتقدات 

حددات الزمان واملكان، وبالتايل فإن املوهوب واملتفوق يف جمتمع بدائي غري السائدة، فإن هذه التعريفات أيضا ليست جامدة، وتتأثر مب
الطفل الذي يتصف بالتميز يف أي ذلك  :"املوهوب بأنه) 2002سليمان، (يعرف ف ،املوهوب واملتفوق يف جمتمع متقدم تقنيا أو صناعيا

ممن يف % 2الذي يتمتع بذكاء رفيع يضعه يف الطبقة العليا اليت متثل  الطفل: "بأنه أيضاويعرفة ". ميدان ذي قيمة للمجتمع من ميادين احلياة
  ".سنه من األطفال 

  التعريفات التربوية : ا ثالث

ـ مبا يف ذلك املنهاج  ويقصد ا مجيع التعريفات اليت تتضمن إشارة واضحة للحاجة إىل مشروعات أو برامج تربوية متمايزة   
  .احتياجات األطفال املوهوبني واملتفوقني يف جماالت عدة وأسلوب التدريس ـ  لتلبية 

ثالث جمموعات من ) تقاطع(تتكون املوهبة والّتفوق من تفاعل  ":)Renzulli،1979(عريف ريرتويل شهرها تأومن 
ات مرتفعة من القدرات ، ومستوي)الدافعية(قدرات عامة فوق املتوسطة، مستويات مرتفعة من االلتزام باملهمات : وهي ،السمات اإلنسانية

واملوهوبون واملتفوقون هم أولئك الذين ميتلكون أو لديهم القدرة على تطوير هذه التركيبة من السمات واستخدامها ). اإلبداع(اإلبداعية
الثة يتطلبون خدمات يف أي جمال قيم لألداء اإلنساين، فاألطفال الذين يبدون تفاعال أو الذين مبقدورهم تطوير تفاعل بني اموعات الث

ويتميز هذا التعريف بالقبول يف ميدان تعليم املوهوبني أو املتفوقني . وفرصا تربوية واسعة التنوع ال توفرها عادة البرامج التعليمية الدارجة
ه دراسات كثرية، حىت داخل الواليات املتحدة األمريكية وخارجها؛ ألنه يشكل جزءا مكمال لربنامج ريرتويل اإلثرائي الذي أجريت علي

  . أصبح من أكثر الربامج املعروفة اكتماال وتفصيال
 .  وقد عرب ريرتويل عن مفهومه الثالثي للموهبة أو التفوق حبلقات متداخلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف اخلصائص السلوكية : رابعا 

أنّ األطفال املوهوبني واملتفوقني  :إىل نتيجة مفادها) مثل دراسات تريمان وهولينجويرث ( توصلت دراسات وحبوث كثرية     
حب االستطالع الزائ، تنوع امليول : يظهرون أمناطا من السلوك أو السمات اليت متيزهم عن غريهم، ومن أبرز مسات املوهوبني واملتفوقني

  . وعمقه، سرعة التعلّم واالستيعاب، االستقاللية،  حب املخاطرة، القيادية، املبادرة  واملثابرة 

 قدرة عامة أعلى

������  !  ا

�#ام ��%ا$&��'( 
      الدافعية    

��� هبةا
  
  
  

  

  ات ابداعيهرقد



 مممم2012----) ) ) ) 4((((العددالعددالعددالعدد                                                                             إمساعيل نور عزيزي. سامرمطلق عياصرة و د.أ                  لتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوقلتطوير التفوق    المجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربيةالمجلة العربية                                                            

 110                                                                                                                                                     المجلد الثالثالمجلد الثالثالمجلد الثالثالمجلد الثالث
 

وقد رأى بعض الباحثني أنّ هذه السمات تصلح  كإطار مرجعي لتعريف املوهبة والتفوق والتعرف على املوهوبني      
واملتفوقني، وصمموا لذلك مقاييس وأدوات ميكن أن يستخدمها أولئك الذين يعرفون الطفل معرفة جيدة؛ حىت يكون تقديرهم لدرجة 

ورمبا كان املعلم بتماسه املباشر مع األطفال يف مراحل الدراسة أكثر الناس دراية . ا إىل حد ماوجود السمة لديه تقديرا موضوعيا وصادق
  . م وأقدرهم على تقييم مسام السلوكية وحتديدها

الذي أورده الباحثان راينولدز وبريش )  Durr  ،در( ومن التعريفات اليت وضعت على أساس السمات السلوكية ، تعريف    
 )Reyunolds & Birch, 1977 (  يفوق املعدل لغوي صف بنموعريف إىل أنّ الطفل املوهوب واملتفوق يتويشري هـذا الت ،

  .العام، ومثابرة يف املهمات العقلية الصعبة، وقدرة على التعميم  ورؤية العالقات، وفضول غري عادي، وتنوع كبري يف امليول
  : بأا املوهبة )2002(السرور تعرفكما و

الفرد الذي ميلك استعدادا " :املوهوب بأنه ـتوعرف ".فاملرتفع يف بعض املهارات والوظائات معقدة تؤهل الفرد لإلجناز مس" 
  . "وغريها... فطريا وتصقله البيئة املالئمة، لذا تظهر املوهبة يف الغالب يف جمال حمدد مثل املوسيقى أو الشعر أو الرسم 

  :ومقاييس التقديروبني واملتفوقني خصائص الطلبة املوه
اخلطوة األوىل واملدخل  أا إذ ،عملية الكشف عن األطفال املوهوبني واملتفوقني أحد أهم مدخالت برامج رعاية املوهوبني تعترب     

الطبيعي لربامج رعاية املوهوبني واملتفوقني، ويتوقف جناح الربامج املقدمة للموهوبني على دقة عملية الكشف وجناحها يف حتديد الفئة 
يتبعها من  ة يف كل مام له الربنامج املناسب، وبذلك تؤثر هذه العملياملستهدفة، وتكمن أمهية هذه العملية يف اختيار الطالب املناسب ليقد

  .خطوات
يف عملية الكشف عن الطلبة املوهوبني واملتفوقني على  املستخدمةة واملهمة إحدى  احملكات الرئيس بأنواعهاالتقدير  سمقاييوتعترب       

ألا تقدم معلومات  ؛م مقاييس التقدير بصورة واسعة يف عملية الكشف عن األطفال املوهوبني واملتفوقنياستخدويرجع ا. مستوى العامل
وقد تستخدم هذه املقاييس يف مرحلة الترشيح أو يف . مة قد ال يتسىن احلصول عليها عن طريق االختبارات املوضوعية بأنواعها املختلفةقي

عضها يعبأ من قبل وهناك أشكال متنوعة بعضها يعبأ من قبل املعلمني أو املرشدين الذين يعرفون الطفل يف املدرسة، وب ،مرحلة االختبارات
  .األهل أو الرفاق أو الطفل نفسه إذا كان يف مرحلة عمرية مناسبة

   :أما املعلومات اليت ميكن جتميعها عن طريق مقاييس التقدير فتشمل ما يلي
من معلومات حول اخلصائص والسمات السلوكية الشخصية املشتقة من الدراسات التتبعية لألطفال املوهوبني واملتفوقني، أو  -1

ومن . يف جماالت العلوم واآلداب والفنون ةر حياة مبدعني وعباقرة تركوا بصمات واضحة يف تاريخ احلضارة اإلنسانية احلديثسي
أشهر األمثلة على هذا النوع مقاييس ريرتويل لتقدير السمات السلوكية للطلبة املوهوبني واملتفوقني يف جماالت الدافعية والتعلم 

ويتكون كل مقياس من جمموعة عبارات أو مجل سلوكية  ،ة واملوسيقى والفنون واملسرح واالتصال والتخطيطواإلبداع والقيادي
 أبداً: من أربع نقاط وضعت على شكل يتم تقدير درجة توافرها لدى الطالب من قبل املعلمني أو اآلباء على مدرج  ، حيثوصفية

 . لى كل مقياس جبمع النقاط على عبارات املقياس وحتسب الدرجة الكلية ع. دائما  –كثريا  –أحيانا  –

على هذا  أشهر األمثلةاملرتبطة باملواد الدراسية املختلفة، ومن  األكادميية  واألدائيةمعلومات حول اخلصائص السلوكية   -2
مواد اللغة االجنليزية والرياضيات  والعلوم والعلوم االجتماعية  املقاييس هذهوتغطي . األكادمييمقياس تقدير جامعة بريدو  ،املقياس

  . ) 2002جروان ، ( .األجنبيةواللغات 
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يف جمموعة من الصفات والعوامل  وأهدافهاوغاياا  أنواعهاختالف اببينها  ماالتقدير تتقاطع في سمقايين وبشكل عام فإ       
تعطى  اإلحصائي الغالب ولغايات التحليل يف، منتجأو بسلوك  واملرتبطةالوصفية  توالعباراحتتوي على جمموعة من اجلمل  :يفهاملشتركة 

أفعاهلم، رخيصة التكلفة والكشف عن نتاجام  وردود  األفرادات تستخدم  لتقييم  خصائص ومس ،درجات لفظية أو أرقاماالعبارات  هذه
كثر تطبيقا وغايته، تعترب األ هدفهفقد املقياس  وإالّ ،موضوعية وبشكل كبري من الراصد إىلحتتاج   األخرى،ات مع غريها من احملكّ مقارنة

  . وانتشارا 
 املوهوبني قدرات تشخيص يف املهمة األدوات من والعقلية الشخصية السمات مقاييس أن)  2003 ، يبغالز ( ىروي     

 واالجتهاد، اإلرادة، وقوة الدافعية، كقوة :أخرى شخصية مسات إىل وباإلضافة واألصالة، واملرونة، بالطالقة تتعلق اليت واملتفوقني

 واخلصائص السمات مقاييس على االعتماد زاد أنه ) 2005، القريطي( وأشار .الصعبة املهمات بأداء االلتزام على والقدرة والطموح،

 أمهية على للموهبة احلديثة التعريفات يف املتوالية التأكيدات بعد واملتفوقني املوهوبني على عرفوالت الكشف حمكات كأحد السلوكية

  .والسيطرة والطموح  بالنفس، والثقة  ،اإلجناز إىل كاحلاجة : العقلية غري الدافعية العوامل
  .لطلبة املوهوبني واملتفوقني العامة لتقدير السمات واخلصائص السلوكية، عزيزينور  العياصرة وسامر مقياس 

العياصرة سامر مقياس " ومسياه، املوهوبني واملتفوقني السمات واخلصائص السلوكية لدى الطلبة لتقدير مقياس بإعدادقام الباحثان      
  ".لطلبة املوهوبني واملتفوقنيالعامة لتقدير السمات واخلصائص السلوكية  عزيزي،نور و

 ة متّوكل مسة رئيس. الشخصية، التفكري، التعلم، القيادة، واالتصال: وهي  ،العامةمات من الس على جمموعة فيهالتركيز  حيث متّ 
  .تدل عليها تات حمددة وسلوكإىل جماال جتزئتها

  :بناء املقياس

  -:يلي  وهي كما .للمقياسهم اخلطوات التالية يف بناء بإتباع نثاقام الباح  
الطلبة املوهوبني واملتفوقني ومسات مراجعة الكتب واملراجع العلمية املرتبطة مبوضوع خصائص  متت .1

الع الباحث على جمموعة متنوعة من  املراجع املتخصصة يف املوهبة وتفوق، وذلك من خالل إطّوالسلوكات الدالة عليها، 
، التوجيري   .( 2008 ) .رمضان ، الطنطاوي ،)1994(. ، جرب، حجازي،)2002(، )2008(جروان : مهها أومن 

  .1997( Feldhusen(، Lindsey   ،)1980( ؛)2000(ومنصور 

قوائم و مقاييس اإلطالع على النتائج اليت أظهرا العديد من الدراسات والبحوث العلمية، وكذلك متّ    .2
 : الطلبة املوهوبني واملتفوقني، ومنهاومسات واستمارات تقومي وحتديد خصائص 

(Terman,1925)؛  ( Renzulli et al , 1976) (؛ (Masse, & Gagne, 1983)   ؛
(Clark, 1992) (Sanderlin ,2001)  ؛ (Ysseldyke & Algozzine,1995)  ؛    ؛

)2008اجلغيمان،  . ) 
 ،الطلبة املوهوبني واملتفوقنيومسات خصائص   للوقوف على ـ م وبشكل عاـ النظري  األدباإلطالع على  .3

 .واملنطلقات العلمية ألساليب قياسها
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عليها ، وبناًء لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني العامةالسمات واخلصائص السلوكية يف ضوء ما سبق متّ حتديد  .4
 :جزاءأثالثة من  تكون والذي ،بناء املقياس متّ

 .تصحيحه، ومثال تطبيقي توضيحي عليهللمقياس،  ومفتاح  اتعريفي اويتضمن متهيد: اجلزء األول    .أ 
طلبة املوهوبني لل حتديد بيانات دميغرافية حيث متّ. يتضمن البيانات الدميغرافية للمستجيبو: اجلزء الثاين  .ب 

 ؛عدد أفراد العائلة ؛تاريخ امليالد ؛عنوان السكن ؛الصف ؛ترتيب الوالدة ؛االسم :يلي ما أبرزهاوكان من  ،تفوقنيوامل
 .هاتف املرتل ؛املدرسة

 و حيتوي الشخصية، التفكري، التعلم، القيادة، واالتصال،: وهي ،ةأبعاد رئيس مخسةويتضمن : اجلزء الثالث  .ج 
ويقوم  .فقرة) 20( اخلمسةبلغ جمموع الفقرات للمجاالت  وقد ).فقرة(  ات الدالة عليهاكالسلو أربع منعلى  كل بعد

ج احلجرة املعلم املتابع حلالة الطالب بتعبئتها وبشكل موضوعي، وذلك من خالل مراقبة سلوك الطلبة داخل وخار
 تقدير استجابات أفراد العينة على فقرات أداة ومتّ .الدراسية، وميكن للمرشد التربوي أن يقدم املساعدة للمعلم أيضا

 : يلي نقاط، كما ربعأالدراسة باستخدام مقياس من 

  أبدا  أحيانا  كثريا  دائما
  

 Validityاملقياس  صدق

 ،ةاخلرب وأصحابعلى جمموعة من  احملكمني املتخصصني  اخلمسةة  وأبعادها الرئيس فقرة) 20(البالغة  بفقراته املقياسعرض  متّ  
رئيس الس العريب للموهوبني واملتفوقني، : نحو التايلالمتخصصة، وعلى  وأكادمييةوهم ميثلون مؤسسات تربوية  .)9(وبلغ عددهم 

اململكة العربية ، امللك السعود، وجامعة ، ماليزيااملاليزية سالميةمن جامعة العلوم اإل عضاء هيئة التدريس يف كلّأجمموعة من ، األردن
طلبة املوهوبني لالسمات واخلصائص السلوكية العامة ل واليت تقيس ،ملقياسحتديد مدى صدق وصحة فقرات ا وذلك دف  السعودية،
تعديل والعمل على  املقياسم قراءة بنود وفقرات حيث طلب منه. .الشخصية، التفكري، التعلم، القيادة، واالتصال: ، وهي "واملتفوقني

ويف  ،تعديالتالبإدخال مجيع املالحظات و انوحذف وتوضيح العبارات اليت يعتقدون أا غري مناسبة من وجهة نظرهم، وقد قام الباحث
  . (0.84)ضوء املالحظات واالقتراحات اليت وردت من أعضاء جلنة التحكيم، كان متوسط اإلمجاع

 Reliability املقياسثبات 

مراكز رعاية املوهوبني (معلمي  على استمارة 140)( حبيث وزعت pilot studyجراء دراسة استطالعية إقام الباحثان ب 
، )Cornbanch's Alpha(مت استخدام مقياس كرونباخ ألفا  املقياس ختبار درجة ثبات وال ،)واملتفوقني يف حمافظة جرش واربد

ختبار يتبني أن وعند استخدام هذا اإل .)Sekaran,1984( 0.60املقياس إذا كانت كرونباخ ألفا تزيد عن تكمن جودة هذا حيث 
 ت، وكون هذه القيمة أعلى من القيمة اليت نقبل عندها ثبا)0.8051( تساوي املقياس قيمة كرونباخ ألفا احملسوبة عند أخذ مجيع أسئلة 

وباستخدام  ةي ثبات درجة جتانس النتائج لو كررت عملية القياس يف ظروف مشاأفإنه ميكن قبول درجة االعتمادية هلذا املقياس  املقياس
  ).  املقياس(نفس األداة 
 . العشرين وفقراته اخلمسة الرئيسة بأبعادهللمقياس صورة النهائية الاخلروج ب ومتّ 
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    االت اليت يتميز  وبعد ذلك يتمحساب جمموع العالمات إلجابات كل جمال، وذلك من أجل املقارنة والتعرف على أفضل ا
، تالتفكري أعلى من غريها من القدراا الطالب، فإذا كان جمموع العالمات يف التفكري مثالً هو األعلى فمعىن ذلك أن قدرات الطالب يف 

  ..     عاته يف اخلطوات املستقبلية او جيب مر ،عملية الكشفتايل يعطينا ذلك مؤشرا مهما يف الوب
                                                    

  :املصادر واملراجع قائمة

.  والعامليالعريب : آفاق الرعاية والتأهيل بني الواقع: املوهوبون. 2000. التوجيري، حممد بن عبد احملسن؛ منصور، عبد ايد سيد أمحد
  .مكتبة العبيكان: الرياض السعودية،

  . والنشردار الفكر للطباعة : ، عمان  األردن،  2ط . أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم ). 2002.( فتحي عبد الرمحن ،جروان
 .للطباعة والنشر الفكر دار  :، عمان 3ط  ،واإلبداع والتفوق املوهبة.  .( 2008 )فتحي جروان،

  .مطبعة الروضة احلديثة: ، فلسطني، نابلس1ط. سيكولوجية املوهوب وتربيته. )1994(. جرب، أمحد؛ حجازي، محزة

جامعة امللك   :اململكة العربية السعودية .املوهوبني يف الوطن العريب يف برامج تكوين املعلمتربية ). 2008. (مان، عبداهللا حممد ياجلغ
 .واإلبداعفيصل، املركز الوطين لبحث املوهبة 

 العاملي املؤمتر إىل مقدمة عمل ورقة. املتفوقني الطلبة حتصيل على الريادية املراكز يف اإلثرائية األنشطة أثر ).2010. ( سهيل الزعيب،

 .عمان  : األردن للتعليم،

  .العريب الفكر دار :القاهرة ،اخلاصة التربية يف مقدمة) 2002. (سيد حممد ،يبالزغ
 .نشر الدار الفكر للطباعة و: ، عمان  األردن. واملوهوبني املتميزينتربية  إىلمدخل .  )2002. (السرور ، ناديا هايل 

 . تربيتهم، اكتشافهم، مشاكلهم: وخصائصهم عقليا املتفوقون.)2005 -2002. ( غازي صفاء أمحد، سيد عبدالرمحن ؛ ،سليمان
 .الشرق زهراء مكتبة: القاهرة   مصر،

امللتقى االول ملؤسسات رعاية املوهوبني بدول اخلليج ) ورقه حبث ". (جتارب عاملية حديثة يف رعاية املوهوبني". )2002(. سليمان، علي
. التربية العريب لدول اخلليجاململكة العربية السعودية، الرياض، مؤسسة امللك عبد العزيز ورجالة لرعاية املوهوبني، مكتب . العريب
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 الثقافة دار :، عمان   األردن.  تدريسهم وأساليب رعايتهم أساليب املوهوبون  .( 2008 ) .احلميد عبد رمضان الطنطاوي ،

 .والتوزيع  للنشر

 

 رسالة. الشخصية ملعلمي الطلبة املوهوبنيبناء قائمة بالكفايات املهنية واالجتماعية واخلصائص ). 2006. (العويدات، فادي حممد
 . العليا  تللدراساجامعة عمان العربية : األردن، عمان . ماجستري 

 الفكر دار :  ة القاهر ، مصر ، ١ ، طورعايتهم واكتشافهم خصائصهم واملتفوقون املوهوبون) . 2005. (املطلب  عبد القريطي،

 .العريب
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احلاجات التدريبية ملعلم العلوم الطبيعية يف جمال اكتشاف ورعاية املوهوبني، يف ضوء التوجهات ). 2009.(اهللا معيض  كاسي ، عبد
 جامعة: العربية السعودية  اململكة  .دكتورة رسالة. التربوية املعاصرة ، من وجه نظر معلمي ومشريف العلوم الطبيعية مبنطقة مكة املكرمة 

  .وطرق التدريس املناهج  التربية ، قسم القرى ، كلية أم
  .دار الراشد : مصر ، القاهرة ) . 9( املوهبة، سلسلة ذوي االحتياجات اخلاصة ةسيكولوجي ).2005.(حممد،عادل عبداهللا 
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