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فعالية نموذج قائم على النظرية المعرفية النمائية للموهبة في التعرف 
إلى التالميذ الموهوبين

الملخص:
هدف��ت �لدر��ش��ة �إىل �لتحقق من �شالحية منوذج بنية �ملوهب��ة يف �لتعرف �إىل �ملوهوبني من خالل قدرة 
بطارية �الأدو�ت �مل�شممة يف �شوئه على �لتنبوؤ باملوهبة، وتكونت عينة �لدر��شة من )118( طالبًا وطالبًة من 
طالب وطالبات �ل�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي مبد�ر�س �ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا بالقاهرة، وكذلك )30( 
طالبًا وطالبًة من �لطالب �لعاديني �مللتحقني بال�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي مبدر�شة �أحمد ماهر �لتجريبية 
للغ��ات �لتابع��ة الإد�رة حد�ئق �لقبة �لتعليمية مبحافظ��ة �لقاهرة، وذلك ال�شتخد�مه��م كمحك لالإجابة عن 
�أح��د �أ�شئل��ة �لدر��شة. و�مت��دت �أعمار �لعينة من 15�شنة �إىل 17 �شنة، طبقت عليه��م �أدو�ت �لدر��شة �ملتمثلة 
يف: �ختب��ار �مل�شفوفات �ملتتابعة لر�فن، و�ختبار �مله��ار�ت ما ور�ء �ملعرفية �ملحدد باملهمة متعدد �ال�شتجابات، 
ومقيا���س �لقدر�ت �ملعرفي��ة �لفائقة متعدد �ال�شتجابات. و�أ�شفرت نتائ��ج �لدر��شة عن قدرة بطارية �الأدو�ت 
�جلديدة �مل�شممة يف �شوء منوذج بنية �ملوهبة �لتي تقي�س �لقدر�ت �لعقلية و�الإبد�عية �خلفية لدى �ملوهوب 
على �لتنبوؤ باملوهبة بن�شبة �أكرب من �الأدو�ت �لتقليدية، ف�شاًل عن قدرتها على �لتمييز بني �لطالب �ملوهوبني 

و�لطالب �لعاديني يف كل �ملتغري�ت �لتي تقي�شها.

�لكلمات �ملفتاحية: �ملوهبة، �لنظرية، �ملعرفية، �لنمائية، ماور�ء �ملعرفة، �لقدر�ت �لفائقة.
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Effectiveness of a Model Based on the Developmental 
Cognitive Theory of Giftedness in Identifying Gifted 

Students

Abstract:

This study aimed to ascertain the validity of the structure of giftedness 
model for identifying gifted students by the battery of tools specially designed 
to predict giftedness. The study sample consisted of (118) male and female 
students from the first and second secondary grades in Technology and 
Sciences School for gifted students in Cairo and (30) students from the first 
and second secondary grades in Experimental Language School to use them 
as a criterion to answer one of the study questions. The participants' ages 
ranged from 15 to 17 years. To achieve the study objective, these tests were 
administered: Raven's progressive matrices, specific task metacognition 
test of multi-response and Extra- cognitive abilities scale.  The study results 
revealed that the new battery of tools were much better than traditional tools, 
as they were able to measure the hidden intellectual-creative abilities of 
gifted students, to predict giftedness and to differentiate between gifted and 
ordinary students in all variables measured by the battery.

Keywords: giftedness, theory, developmental, cognitive, metacognition, 
extra-cognitive abilities.
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المقدمة: 
تع��د ق�شي��ة �لتع��رف �إىل �ملوهوبني وتقييمهم من �لق�شاي��ا �ملثرية لالهتمام �لتي جت��ذب �نتباه �لباحثني 
حت��ى �الآن. ف��اإذ� فك��ر �لف��رد لف��رتة من �لوق��ت يف تاأث��ري �ملوهوب��ني على �ملجتم��ع ب�ش��كل ع��ام، ويف قدر�تهم 
�الإبد�عي��ة �لفري��دة ب�شكل خا�س، �شيكون و��شحًا �أن تقييم �الأفر�د ذوي �لقدر�ت �ملرتفعة مو�شوعًا علميًا يف 
غاي��ة �الأهمي��ة، كما �أن تطوير �أ�شاليب تعرف مثالية و�شاملة هي �لوظيفة �لكبرية للباحثني يف جمال �ملوهبة 

.)Shavinina, 2008(يف �مل�شتقبل
وتتع��دد �الأدو�ت �لتقليدي��ة �مل�شتخدم��ة للتع��رف �إىل �ملوهوبني، حيث تع��د �ختبار�ت �لتح�شي��ل و�ختبار�ت 
�ل��ذكاء و�ختب��ار�ت �لتفكري �البت��كاري، وكذلك تر�شيح��ات �لو�لدين و�ملعلم��ني و�الأقر�ن �أكرث ه��ذه �الأدو�ت 
 Shavinina, 2007,  2008,  2009; Silverman,  2009;( شيوع��ًا، وم��ع ذل��ك �أكدت عدد من �لدر��ش��ات�
VanTassel-Baska et al., 2002( �شعف فعالية هذه �الأدو�ت يف �لتعرف �إىل �ملوهوبني و�كت�شافهم؛ وذلك 
الأوج��ه �لق�شور �لت��ي تعرتي �ختبار�ت �لتح�شيل و�ختب��ار�ت �لذكاء، وكذلك �شعوب��ة تطبيق بع�س �الأدو�ت 
�الأخ��رى كاختب��ار�ت �لتفك��ري �الإبد�ع��ي، و�أي�شًا �ل�ش��ك يف م�شد�قي��ة �لبع�س �الأخ��ر، كرت�شيح��ات �لو�لدين 
و�ملعلم��ني و�الأق��ر�ن، باالإ�شاف��ة �إىل جتاهل ه��ذه �الأدو�ت لبع���س �ل�شمات و�لقدر�ت �لتي متي��ز �ملوهوبني عن 

غريهم، مما ينتج عنه ��شتبعاد �لعديد من �أفر�د هذه �لفئة.
ول��ذ� جل��اأ �لباحث��ون �إىل �ق��رت�ح مد�خ��ل جدي��دة  للتع��رف �إىل �ملوهوبني تعال��ج �أوجه �لق�ش��ور يف �لطر�ئق 
�لتقليدي��ة، ومنها منوذج بنية �ملوهب��ة )Giftedness Structure Model( �لقائم على �لنظرية �ملعرفية 
�لنمائية للموهبة، و�لذي تبنته �لباحثان كمرجعية نظرية لدر��شتهما، �شعيًا للتحقق من �شالحيته يف توفري 
�أدل��ة وموؤ�ش��ر�ت �إ�شافية للتع��رف �إىل �ملوهوبني، نظرً� الأنه يت�شمن م�شتويات تعرب ع��ن عمليات �لتفكري �لعليا 

وعن جو�نب من �ل�شخ�شية مل يتم تناولها �أو ��شتخد�مها من قبل يف �لتعرف �إىل �ملوهوبني. 
ويف �ش��وء هذ� �لنموذج �شيق��وم �لباحثان يف �لدر��شة �حلالية ببناء بطاري��ة �أدو�ت حمو�شبة تقي�س �لقدر�ت 
�لعقلي��ة و�الإبد�عي��ة �خلفي��ة �لت��ي مل تتعر���س له��ا �الأدو�ت �لتقليدي��ة للتع��رف �إىل �ملوهوب��ني بالتناول �أو 
�لقيا���س، وتتمث��ل هذه �لقدر�ت �خلفي��ة يف �مل�شتويني �خلام���س و�ل�شاد�س من منوذج بني��ة �ملوهبة متمثلني يف 
�لق��در�ت م��ا ور�ء �ملعرفية، و�لقدر�ت �ملعرفي��ة �لفائقة على �لتو�يل، حيث تت�شمن تل��ك �لبطارية �ملحو�شبة 
�ختبار �ملهار�ت ما ور�ء �ملعرفية �ملحدد باملهمة، ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة. ومن خالل تلك �لبطارية 
نك��ون ق��د �نتقلنا �إىل مرحلة جديدة يف �لتع��رف �إىل �ملوهوبني نعتمد فيها على قيا���س عمليات �لتفكري �لعليا 
م��ن خ��الل �ختبار مهار�ت ما ور�ء �ملعرفة �ملحدد باملهمة، وقيا�س �أبعاد جديدة يف �ل�شخ�شية من خالل مقيا�س 
�لق��در�ت �ملعرفية �لفائقة و��شتخد�مهما كموؤ�شر�ت للتنبوؤ باملوهبة، بحيث ت�شتخدم تلك �لبطارية �ملحو�شبة 
بجان��ب �الأدو�ت �لتقليدية للتع��رف �إىل �ملوهوبني، وبذلك يكون لدينا بطارية متكاملة للتعرف �إىل �ملوهوبني 
ت�شم �الأدو�ت �لتقليدية و�الأدو�ت �جلديدة، �الأمر �لذي قد ي�شمن مزيدً� من �لدقة و�لتكامل و�مل�شد�قية يف 

�لتعرف �إىل �ملوهوبني، وعدم جتاهل �أي طالب موهوب دون تقدمي �لرعاية �لالزمة لدعم وتنمية موهبته.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تتحدد م�شكلة �لدر��شة يف �لت�شاوؤالت �لتالية:
ما قدرة بطارية �الأدو�ت �مل�شممة يف �شوء منوذج بنية �ملوهبة �ملتمثلة يف �ختبار �ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية   .1
�ملحدد باملهمة متعدد �ال�شتجابات، ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة متعدد �ال�شتجابات، و�لتي تقي�س 
�لق��در�ت �لعقلية و�الإبد�عية �خلفية لدى �ملوهوب باالإ�شافة �إىل �الأدو�ت �لتقليدية �ملتمثلة يف �ختبار 

�لتح�شيل، و�ختبار �لذكاء، و�ختبار �لتفكري �البد�عي على �لتنبوؤ باملوهبة؟
ما �لوزن �لن�شبي �لذي ت�شهم به كل �أد�ة من �أدو�ت �لبطارية �ملتكاملة يف �لتعرف على �لطالب �ملوهوبني؟  .2
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م��ا ق��درة بطاري��ة �الأدو�ت �مل�شمم��ة يف �ش��وء منوذج بني��ة �ملوهب��ة �ملتمثلة يف �ختب��ار �مله��ار�ت ماور�ء   .3
�ملعرفي��ة �ملح��دد باملهمة متعدد �ال�شتجابات، ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفي��ة �لفائقة، و�لتي تقي�س �لقدر�ت 

�لعقلية و�الإبد�عية �خلفية لدى �ملوهوب يف �لتمييز بني �لطالب �ملوهوبني و�لطالب �لعاديني؟
م��ا درج��ات �لقط��ع �لتي ميك��ن �ال�شتن��اد �إليها يف �لتع��رف �إىل �لط��الب �ملوهوب��ني يف كل �أد�ة م��ن �أدو�ت   .4

�لبطارية �ملتكاملة؟
أهداف الدراسة:

ته��دف �لدر��ش��ة للتحقق من �شالحية "من��وذج بنية �ملوهبة" يف �لتع��رف �إىل �ملوهوبني من خالل معرفة 
قدرة بطارية �الأدو�ت �مل�شممة يف �شوء �لنموذج على �لتنبوؤ باملوهبة. 
وتتحدد �أهد�ف �لدر��شة �حلالية ب�شورة �إجر�ئية يف �لنقاط �لتالية:

�لتحق��ق من �ش��دق �ختبار �ملهار�ت ما ور�ء �ملعرفية �ملحو�شب �ملحدد باملهمة متعدد �ال�شتجابات يف قيا�س   .1
�مله��ار�ت م��ا ور�ء �ملعرفية يف �شوء عالقته باالأد�ء ودقة �أحكام �لثقة �لبعدية، وكذلك من خالل تطبيق 
مقيا�س �ش�شرو ملاور�ء �ملعرفة كمحك ل�شدق �الختبار �ملحدد باملهمة يف قيا�شه للمهارت ما ور�ء �ملعرفية.
�لتحقق من �شدق مقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة �ملحو�شب يف قيا�س تلك �لقدر�ت من خالل ��شتخد�م   .2

حمك متمثل يف بطاقة مالحظة مقدمة للمعلم ملالحظة �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة لدى طالبه.
�لتحق��ق من قدرة بطاري��ة �الأدو�ت �ملحو�شبة �جلدي��دة �مل�شممة يف �شوء �مل�شتوي��ني �خلام�س و�ل�شاد�س   .3
م��ن من��وذج بنية �ملوهبة �لتي تت�شمن )�ختبار مهار�ت ماور�ء �ملعرفة �ملحدد باملهمة متعدد �ال�شتجابات، 
ومقيا���س �لق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائق��ة( عل��ى �لتنب��وؤ باملوهب��ة و�لتعرف على �لط��الب �ملوهوب��ني مقارنة 
ب��االأدو�ت �لتقليدية للتعرف، وكذلك �لتحقق من قدرتها عل��ى �لتمييز بني �لطالب �ملوهوبني و�لعاديني، 
وبالت��ايل �لتحق��ق من �شالحية منوذج بنية �ملوهبة �لقائم على �لنظري��ة �ملعرفية �لنمائية للموهبة يف 

�لتعرف �إىل �ملوهوبني.
حتديد �لوزن �لن�شبي �لذي ت�شهم به كل �أد�ة من �أدو�ت �لبطارية يف �لتعرف �إىل �لطالب �ملوهوبني.  .4

حتدي��د درجات �لقط��ع �لتي ميكن �ال�شتناد �إليها يف �لتعرف �إىل �لط��الب �ملوهوبني يف كل �أد�ة من �أدو�ت   .5
�لبطارية �ملتكاملة.

أهمية الدراسة: 
تكم��ن �الأهمي��ة �لدر��شة يف �أنها حماولة لنقل جم��ال �ملوهبة �إىل �الأمام يف �جت��اه تقييم �شامل للقدر�ت 
�ملرتفع��ة، وبالتحدي��د قيا���س �مله��ار�ت و�ملو�ه��ب �ملحتمل��ة و�خلفي��ة للف��رد، و�لتع��رف �لدقي��ق �إىل �لطالب 
�ملوهوبني ب�شكل ي�شمن عدم فقد�ن �أي من �لطالب �ملوهوبني �أو �شم طالب غري موهوب على �أنه موهوب، وميكن 

تلخي�س �أهمية �لدر��شة فيما يلي: 
متك��ني �لباحث��ني و�لرتبويني من ��شتخ��د�م بطارية �الأدو�ت �لتي �أُعدت يف ه��ذه �لدر��شة يف �لتعرف �إىل   .1

�ملوهوبني حتى نتالفى عيوب �الأدو�ت �لتقليدية �ل�شائعة حالًيا.
�لتغل��ب عل��ى مظاهر �لق�شور يف �لدر��شات �لعربية و�الأجنبية، حيث تندر �لدر��شات �لتي �هتمت بقيا�س   .2
�لقدر�ت �لعقلية و�الإبد�عية �خلفية للموهوبني ب�شكل عملي، �أو بابتكار �أدو�ت للتعرف �إىل �ملوهوبني من 

خالل قيا�س هذه �لقدر�ت ب�شكل متكامل ومو�شوعي.
ق��د ت�شه��م هذه �لدر��ش��ة  يف فتح �آفاق لبحوث ودر��شات �أخرى يف جمال �ملوهب��ة ب�شكل ميكننا من تطوير   .3
�أدو�ت للتعرف �إىل �ملوهوبني �عتمادً� على �لو�شائط �ملتعددة للتمكن من قيا�س دقيق ومو�شوعي للموهبة.
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اإلطار النظري:
�أواًل: �الأدو�ت �لتقليدية للتعرف �إىل �ملوهوبني وجو�نب �لق�شور لكٍل منها:

�عت��اد �لباحث��ون عل��ى ��شتخد�م جمموعة م��ن �ملعايري �لتي ترجم��ت يف �شكل �أدو�ت لف��رز �ملوهوبني و�لتعرف 
�إليهم نذكر منها:

�لو�لدين. تر�شيح  	•
�ملعلمني. تر�شيح  	•

�لتح�شيل. �ختبار�ت  	•
و�لفردية. منها  �جلماعية  �للفظية  وغري  �للفظية  �لذكاء  �ختبار�ت  	•

�الإبد�عي. �لتفكري  �ختبار�ت  	•
ونف�شل م�شمون  و�أوجه ق�شور كٍل منهم  فيما يلي: 

- تر�شيح �لو�لدين:   1
للو�لدي��ن دور فاع��ل يف عملية �لك�شف و�لتع��رف �إىل �أطفالهم �لذين يظهرون ق��در�ت و�إمكانات ميكن �أن تعرب 
عن موهبتهم وتفوقهم. فينبغي �أن ن�شاأل عن مدى مالحظة �لو�لدين ل�شلوكيات �أوالدهم، مثل �ل�شلوكيات �لتي 

تظهر متتع �لطفل بالتنظيم �لذ�تي و��شتكمال �لعمل �الأكادميي يف �ملنزل )�شليمان وغازي، 2001(
جو�ن��ب �لق�ش��ور فيه��ا: قد ال يخلو حكمهم م��ن �لذ�تية ملا يف طبيعتهم��ا من ميل وحتيز الأبنائه��م، كما  يفتقر 
بع���س �الأب��اء و�الأمه��ات �إىل �لفهم �ل�شحيح ملعنى �ملوهب��ة ومن ثم فقد يعتمدون عل��ى موؤ�شر�ت غري دقيقة يف 
�حلك��م عل��ى موهب��ة �لطفل، فرمبا يبخ�ش��ون قدر �ملوهبة �حلقيقي��ة �لتي يتمتع بها طفله��م، الأنها ال تتفق مع 
طموحاته��م و�أهو�ئه��م. لذلك يج��ب �أن ت�شتخدم تر�شيح��ات �لو�لدين د�ئمًا �إىل جانب معاي��ري �أخرى ل�شمان 

 .)Worrell & Erwin, 2011( شدقها وثباتها�
- تر�شيح �ملعلمني:   2

ي�شتطي��ع �ملعل��م �أن يالحظ �لعديد من �خل�شائ�س و�ل�شمات �لتي تكون موؤ�شر�ت للموهبة لدى �الأطفال �لتي ال 
ت�شتطي��ع �ختبار�ت �ل��ذكاء و�لقدر�ت و�لتح�شيل �لتعرف �إليها، فيمكنه مث��اًل مالحظة حب ��شتطالع �لتلميذ 
ورغبت��ه يف �لتجدي��د و�ملثابرة وتركيز �النتباه ون��وع �لكتب �لتي يقر�أها، وتعترب تقاري��ر �ملعلمني ذ�ت �أهمية 
�أك��رب من و�شائل �لتق��ومي �ملو�شوعي يف �لك�شف عن �ملوهوبني يف �ملجاالت �لفنية و�الأدبية و�لقيادة �جلماعية 

)�ل�شربيني و�شادق، 2002(.
جو�ن��ب �لق�ش��ور فيها: وج��د �أن هذه �لطريقة �أق��ل �شدقًا ودقة م��ن �الختبار�ت، ويرجع ذل��ك �إىل ما ي�شوب 
�أح��كام �ملعلم��ني �أحيان��ًا م��ن حتي��ز�ت ق��د جتعله��م �أك��رث تف�شي��اًل للطف��ل �لعادي م��ن �لطف��ل �ملوه��وب، وقد 
ي�شتبع��د �ملعلم��ون كث��ريً� م��ن �لتالميذ �ملوهوب��ني ب�شبب ق�ش��ور فهمهم ملعن��ى �ملوهب��ة، وكذلك ب�شب��ب �شيقهم 
مم��ا يث��ريه �الأطفال �ملوهوبني م��ن متاعب نتيجة لت�شاوؤالتهم غ��ري �لعادية و�لبعيدة ع��ن توقعاتهم، كما �أنهم 
 يرك��زون فق��ط على �ملج��االت �الأكادميية وال يهتم��ون باملج��االت �لعقلية و�الإبد�عي��ة و�لفني��ة �أو �لقيادية

.)Worrell & Erwin, 2003(
- �ختبار�ت �لتح�شيل:   3

% فاأكرث وكان تفوقه  هن��اك �شب��ه �تفاق على �أن �لطالب يعد موهوبا �إذ� كانت درجة حت�شيله �الأكادميي 90 
)VanTassel-Baska et al., 2002( جمموعته  �أفر�د  % من  م�شتمر�أً، �أو �أن يكون �شمن �أعلى 3 

جو�ن��ب �لق�ش��ور فيها: لوح��ظ �أن ��شتخد�م حمك �لتح�شيل �الأكادميي يف �لك�شف ع��ن �لطلبة �ملوهوبني عليه 
بع���س �ملحاذي��ر، ترجع لوج��ود عو�مل عديدة توؤثر يف �لتح�شي��ل معظمها ال يتعلق بق��در�ت �لطالب �لعقلية، 

لذلك ينبغي �أن يكون �أحد �ملحكات ولي�س �ملحك �لوحيد )�لورفلي و�لكبي�شي، 2011(،
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- �ختبار�ت �لتفكري �البد�عي:   4

ت�شتخ��دم �ختب��ار�ت �لتفك��ري �الإبد�ع��ي للك�ش��ف ع��ن �لطلب��ة �لذي��ن يتمتع��ون مبوهب��ة �إبد�عي��ة يف كث��ري 
 م��ن �لرب�م��ج �خلا�ش��ة لتعلي��م �ملوهوب��ني، حي��ث تقي���س ه��ذه �الختب��ار�ت م��ا ي�شم��ى بالتفك��ري �لتباع��دي 
)Divergent thinking(، كما تقي�س جمموعة من �لقدر�ت حددها )تور�ن�س( يف ثالث قدر�ت هي �ملرونة، 
و�الأ�شال��ة، و�لطالق��ة، ف�ش��ال ع��ن �أن �لتفك��ري �الإبد�ع��ي ه��و تفكري غ��ري ماألوف �أوغ��ري تقليدي، فه��و ال يتبع 
�لطر�ئ��ق �ملاألوف��ة يف ح��ل �مل�شكالت، مم��ا ميكن ��شتخد�مه حم��كا �أو و�شيلة للتعرف �إىل �ملوهوب��ني، ال �شيما �أن 
�لتفك��ري �الإبد�ع��ي يتطل��ب حد� معينا م��ن �لذكاء ال يقل ب��اأي حال من �الأح��و�ل عن �لو�شط �أو ف��وق �لو�شط 

)�لورفلي و�لكبي�شي، 2011(.
جو�ن��ب �لق�ش��ور فيه��ا: تتطل��ب �أ�شئل��ة �ختب��ار�ت �لتفك��ري �الإبد�ع��ي ��شتخ��د�م مه��ار�ت �لتفك��ري �الإبد�عي 
كالطالق��ة، و�ملرون��ة، و�الأ�شال��ة يف �لتفكري،كم��ا تتطل��ب م��ن �ملفحو�س �ال�شتجاب��ة بطريقة جدي��دة �أو غري 
ماألوف��ة، ول��ذ� فكل فقرة من �لفق��ر�ت رمبا حتمل �أكرث م��ن ��شتجابة �شحيحة مما ي�شعب مع��ه �أحياًنا �إعطاء 
تقدي��ر�ت منا�شبة على �ال�شتجاب��ات �لو�ردة لتلك �لفقر�ت. ولكن مع كل عي��وب �ختبار�ت �لتفكري �الإبد�عي 
 �إال �أنه��ا تبق��ى �إح��دى �ملوؤ�ش��ر�ت �لتي يجب �الأخذ به��ا مع �لو�شائ��ل و�الأدو�ت �الأخرى للك�ش��ف على �ملوهوبني

)�شليمان وغازي، 2001(.
- �ختبار�ت �لذكاء �للفظية وغري �للفظية �لفردية منها و�جلماعية:   5

تعت��رب �ختب��ار�ت �ل��ذكاء �لعامة م��ن �الأدو�ت �الأكرث ثر�ءً� وفائ��دة لتحديد موقع �الأطف��ال �ملوهوبني، حيث 
�أكدت Silverman�)2009( �أن �ختبار�ت �لذكاء كانت و�شتبقى �الأد�ة �لرئي�شية �مل�شتخدمة لتقييم �لقدر�ت 

�لعقلية للفرد، وبالتايل �شتبقى �الأد�ة �لرئي�شية للتعرف �إىل �ملوهوبني. 
فاختبار�ت �لذكاء تعترب و�حدة من �أهم �البتكار�ت �لتكنولوجية لعلم �لنف�س منذ �لقرن �ملا�شي، على �لرغم 
من تكنولوجيا �ملعلومات �حلديثة �لتي توؤدي �إىل ظهور �بتكار�ت تكنولوجية مت�شلة بعلم �لنف�س �اللكرتوين 

.)Shavinina, 1997, 2008(
وبالرغم من �أن �ختبار�ت �لذكاء ظلت لفرتة طويلة هي �الأد�ة �الأكرث قبواًل و��شتخد�مًا للك�شف عن �الأطفال 

�ملوهوبني، �إال �أن هناك �لعديد من �لتحديات و�ل�شعوبات �لتي تو�جهها.
م�شكالت و�شعوبات قيا�س �ملوهبة باإ�شتخد�م �ختبار�ت �لذكاء: 

تتمثل �مل�شكلة �لرئي�شية يف �ختبار�ت �لذكاء �لتقليدية يف �أنها ال تتطور ب�شكل �شريع، ومت حتديد �أ�شباب ذلك 
يف �الأدبيات �ملختلفة، حيث يعترب �الفتقار �إىل نظريات مر�شية للذكاء �الإن�شاين وللموهبة �لعقلية و�حدً� من 

.)Kholodnaya, 1997( هذه �الأ�شباب
و�أو�شحت �الأدبيات �ملختلفة �أن درجات �الختبار�ت �لتقليدية للقدرة  �لعقلية ال تعك�س بدقة طبيعة �لذكاء 
و�ملوهب��ة، وهن��اك �أ�شباب عديدة لذلك، وهي بالتاأكيد ناجمة ع��ن �أوجه �لق�شور يف �ختبار�ت �لذكاء، وُينظر 

�الآن يف ثالثة منها:
وج��ه �لق�شور �الأول الختبار�ت �ل��ذكاء �لتقليدية: يقي�س �جلزء �الأكرب من �ختب��ار�ت �لذكاء �ل�شيكومرتية  
�ملعرف��ة �لو�قعي��ة �أو �لتقريرية ولي�س �لذكاء. حيث تعترب �الختب��ار�ت �لفرعية )�ختبار �ملفرد�ت و�ختبار 

.)Shavinina, 2008( ملقايي�س وك�شلر �أمثلة على �ختبار�ت فرعية من هذ� �لقبيل ) ملعلومات�
وج��ه �لق�ش��ور �لث��اين الختب��ار�ت �ل��ذكاء �لتقليدي��ة: التك�شف �ختب��ار�ت �ل��ذكاء �لتقليدية ع��ن �لقدر�ت 
�لعقلية �حلقيقية للفرد ب�شكل كبري، و�إمنا تك�شف عن م�شتوى �لتن�شئة �الجتماعية للفرد، حيث تعك�س حتيزً� 
و��شح��ًا الأطفال �الأ�شر ذ�ت �لطبق��ات �الجتماعية �ملتو�شطة و�لعليا، ب�شبب قدرته��م �لعالية يف �ال�شتثمار يف 
تعلي��م �أبنائهم، لذ� ف��اإن �أطفال هذه �الأ�شر عادًة ما يكت�شبون معرفة �أعمق، وبالتايل فاإن معدالت ذكاء هوؤالء 

.)Khlodnaya, 1997( الأطفال تكون عادًة �أعلى من �أقر�نهم �ملنتمني لطبقات �جتماعية �أقل�
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وج��ه �لق�ش��ور �لثالث الختبار�ت �لذكاء �لتقليدي��ة: وجود �رتباك كبري يف تقيي��م �ملوهوبني با�شتخد�م هذه 
�الختب��ار�ت باملقارن��ة بتقيي��م غريه��م من �الأف��ر�د. ويرج��ع ذل��ك �إىل �لتناق�ش��ات و�لتفاوت��ات �ملفاجئة يف 
درج��ات مع��دل ذكائهم �لتي حققوه��ا يف �ختبار�ت �لذكاء �ملختلفة. بينما يحق��ق �الأطفال �ملتو�شطني وكذلك 
�ملتاأخري��ن منائيًا معدالت ذكاء مت�شقة نوعًا م��ا يف �الأدو�ت �ملختلفة، وميكن عزو هذه �لتناق�شات و�لتفاوتات 
�إىل �شق��وف �الختب��ار�ت �ملختلف��ة. فمعظم �الأفر�د ال يدرك��ون �إىل �أي مدى ميكن �أن يخف���س �شقف �الختبار 
�ملنخف���س درج��ات معدل �لذكاء يف نطاق �ملوهوبني، حيث يحدث تاأثري �شق��ف �الختبار عندما تتجاوز معرفة 
�لطفل حدود �الختبار، ومن �أجل تقييم مو�طن �لقوة �لكاملة لقدر�ت �لطفل �ملوهوب ينبغي �أن تكون مفرد�ت 

.)Silverman, 2009( الختبار �شعبة مبا فيه �لكفاية�
لذل��ك م��ن �ل�شروري �لتو�ش��ع يف �لو�شائل �لتي ن�شتخدمها للتع��رف �إىل �ملوهوبني بحيث تتج��اوز هذه �لو�شائل 

 .IQ الأ�شاليب �لقائمة على معدل �لذكاء�
وم��ن خالل �لعر�س �ل�شابق للطر�ئق �لتقليدية لفرز �ملوهوب��ني وجلو�نب �لق�شور �لتي تعرتي كِل منها، ظهرت 

�حلاجة الإيجاد طر�ئق �إ�شافية للتعرف �إىل �ملوهوبني حتى تكون عملية �لتعرف �أكرث دقة ومو�شوعية.
ثانيًا: مهام �الأد�ء كمدخل �إ�شايف للتعرف �إىل �ملوهوبني:

نظرً� الأن �لك�شف عن �ملوهوبني يعد �خلطوة �الأوىل لرعايتهم، ونظرً� الأوجه �لق�شور يف �الأدو�ت �لتقليدية يف 
دقة �لتعرف �إىل �ملوهوبني جلاأ �لباحثون ال�شتخد�م طريقة �إ�شافية للتعرف وهي مهام �الأد�ء.

- تعريف مهام �الأد�ء:  1
تع��د مه��ام �الأد�ء ن��وع  م��ن �لتقييم  �ل��ذي يعتمد على �لق��در�ت �ل�شائل��ة يف تقييم �ملوهبة، وق��د جنحت مهام 
�الأد�ء  يف �لتع��رف �إىل �لط��الب �ملوهوبني ذوي �لو�ش��ع �الجتماعي و�القت�شادي �ملنخف���س و�حلاقهم برب�مج 
�ملوهوبني يف والية كارولينا �جلنوبية. وميكن تعريف �لتقييمات �لقائمة على �الأد�ء على �أنها تقييم �لطالب 
عندما يوؤدون جمموعة متنوعة من �ملهام يف جمال معني، كاملهام �لقائمة على �ال�شتدالل �ملنطقي، ومهار�ت حل 

   .)Bell, 2012( مل�شكالت و�ملهار�ت �لتحليلية�
وترك��ز تقييم��ات �الأد�ء عل��ى �مل�ش��كالت �ل�شعب��ة مفتوحة �لنهاي��ات، كما ترك��ز �هتمامها عل��ى �لعملية �لتي 
ي�شتخدمها �لطالب للو�شول لالإجابة بداًل من معرفة ما �إذ� كان �أو مل يكن �لطالب قادرً� على �لو�شول لالإجابة 
�ل�شحيح��ة ب�ش��كل �شري��ع. وتتطل��ب مه��ام �الأد�ء م��ن �لطالب �إثب��ات تقدمهم من خ��الل �لتفك��ري يف �مل�شكالت 
و�لتحدي��ات �ملقدمة لهم، كما تتطلب �ملهام �أي�شًا م��ن �لطالب �أن يو�شحو� ب�شكل �أكرث تف�شياًل حلهم للم�شكالت 
وعملي��ات �لتفكري �لت��ي ي�شتخدمونها لذلك. ومت ت�شمي��م �ملقايي�س �ملعتمدة عل��ى �الأد�ء لتوفري و�شيلة بديلة 
لقبول �لطالب يف بر�مج �ملوهوبني. وعلى هذ� �لنحو فاإن هذ� �ملدخل ميثل مكونا �إ�شافيا للتعرف �إىل �ملوهوبني 

  .)VanTassel-Baska et al., 2007(
وتعت��رب مه��ام �الأد�ء طريق��ة �إ�شافية ت�شتخ��دم بجانب �ختب��ار�ت �لتح�شيل و�ختبار�ت �ل��ذكاء للتعرف �إىل 
�ملوهوب��ني، فبع��د جناح مه��ام �الأد�ء يف حتدي��د �لكثري من �لطالب �ملمثل��ني متثياًل ناق�شًا لرب�م��ج �ملوهوبني مت 
�عتماده��ا ر�شمي��ًا كبعد ثالث للتعرف �إىل �ملوهوب��ني يف م�شروع والية كارولينا عام 1999، حيث حددت  والية 

كارولينا ثالثة معايري للقبول يف بر�مج �ملوهوبني:
�ملعي��ار �الأول: �حل�ش��ول عل��ى 90 % يف مقيا���س غ��ري لفظ��ي للق��درة �لفردي��ة �أو �جلماعي��ة كمقيا�س   -

�مل�شفوفات �ملتتابعة لر�فن �أو مقيا�س ناجلريي.
�ملعيار �لثاين: �حل�شول على 94 % يف مقيا�س �لتح�شيل �جلماعي يف �ملجال �للفظي وجمال �لريا�شيات.  -
�لقائمة على  فالتقييمات  لفظية،  �لغري  �أو  �للفظية  �الأد�ء  مهام  % يف  �ملعيار �لثالث: �حل�شول على 80   -
�الأد�ء �للفظ��ي يف ه��ذه �لدر��ش��ة ت�شري �إىل مه��ام �ال�شتدالل �للفظ��ي �لتي تتطلب ��شتجاب��ات كتابية �أو 
تالع��ب �شحيح بالكلمات، بينم��ا ت�شري �لتقييمات �لقائمة على مهام �الأد�ء غري �للفظي �إىل �ملهام �ملكانية 

ومهام �لريا�شيات.
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و��شتن��ادً� �إىل تفهمن��ا �حلايل لعي��وب �لطر�ئق �لتقليدية للتع��رف �إىل �ملوهوبني يب��دو� �أن ��شتخد�م �لتقييم 
�لقائ��م عل��ى �الأد�ء كاأد�ة غ��ري تقليدي��ة لتعزي��ز �إمكاني��ة �لتع��رف �إىل عدد �أك��رب من �ملوهوب��ني، مبا يف ذلك 
�ملوهوب��ني �ملنتم��ني لالأقلي��ات و�إحلاقه��م برب�م��ج �ملوهوب��ني يعت��رب تط��ورً� و�ع��دً�، حي��ث تق��دم مه��ام �الأد�ء 
مدخ��ل تقيي��م �إ�شايف للتع��رف �إىل �ملوهوبني �شي�شاع��د على متثيل �أك��رب للموهوبني يف بر�جمه��م، كما �شيقدم 
طر�ئ��ق خمتلف��ة ي�شتطي��ع فيه��ا �لط��الب عر���س موهبته��م، كم��ا �شي��وؤدي ه��ذ� �لنم��وذج �إىل تقييم��ات �أكرث 
تنوع��ًا و�أ�شال��ة، وق��د ثب��ت �أن �لتقييم��ات �لقائم��ة عل��ى �الأد�ء ذ�ت �شل��ة وثيق��ة باملناه��ج �لت��ي تركز على 
 م�شت��وى عال م��ن �لتفكري ومبنهج �لتعل��م �لقائم على �مل�شكل��ة يف �لعلوم �ملقدمة للط��الب ذوي �لقدرة �ملرتفعة 

.)VanTassel-Baska et al., 2002(
2 - مربر�ت ��شتخد�م تقييم �الأد�ء كاأد�ة للتعرف �إىل �لطالب �ملوهوبني:

�مل��ربر �الأول: تدع��م �الأدبيات �لتي تناول��ت تقييم �الأد�ء و�إنتاجية �ملوهوب��ني وكذلك حاجة �ملوهوبني   -
ملناه��ج تعليمي��ة تنا�ش��ب وتتحدى قدر�ته��م تطبيق ه��ذ� �ملدخل. حي��ث ي�شاعدنا هذ� �ملدخ��ل يف توفري 
جمموع��ة م��ن �ملعاي��ري الإن�ش��اء مفرد�ت جي��دة لتقيي��م �الأد�ء، وكذل��ك معاي��ري لتطوير مناه��ج منا�شبة 
للمتعلم��ني �ملوهوب��ني. مث��ل ه��ذه �ملعايري توؤك��د على �أن تك��ون �ملفرد�ت مفتوح��ة �لنهاي��ة، �أو تركز على 
م�شتوي��ات �لتفك��ري �لعليا وحل �مل�ش��كالت، باالإ�شاف��ة �إىل �إعر�بها ع��ن عمليات �لتفك��ري �مل�شتخدمة )�أى 
م��اور�ء �ملعرف��ة(، و�لتدرج يف بروتوكوالت �لتقيي��م. وُوجد �أن هذه �ملميز�ت يج��ب �أن توفر �لدليل على 
�لق��درة عل��ى �الأد�ء يف بر�م��ج �ملوهوبني الأنهم حجر �لز�وي��ة يف معظم �جلهود �ملبذول��ة لتطوير �ملناهج 

�لدر��شية.
�مل��ربر �لثاين: يعترب تقييم �الأد�ء �أد�ة مفيدة لتحديد �الأطفال �ملوهوبني بو��شطة ��شتخد�م بروتوكول   -

�لتقييم �لذي يتدرج �إىل قدر�ت لفظية وريا�شية ومكانية.
�مل��ربر �لثال��ث: يوف��ر ه��ذ� �ملدخ��ل  طريقة بديل��ة للنظ��ر �إىل ق��در�ت �لطال��ب )�ملوهوب( ع��رب �الأد�ء   -
�ل�شياق��ي. ف�شمات تقييم ��شتخد�م �ملعاجلات �ليدوية )�ملمار�شات �ليدوية( وعدم �لرتكيز على �ل�شرعة 
و�لتعل��م وكذلك �لتعل��م �لقبلي ت�شاهم  جميعه��ا يف �الأد�ء �الأمثل للمتعلمني عدمي��ي �خلربة. فا�شتخد�م 

�ملمار�شات �ليدوية تتيح م�شار� بديال للتفاعل مع �مل�شكلة.
�مل��ربر �لر�ب��ع: ت�شري�الأدل��ة �لبحثي��ة �أن �ملتعلمني �ملحروم��ني �قت�شاديًا ي��وؤدون ب�شكل �أف�ش��ل �ملهام �لتي   -
 ترك��ز على �ل��ذكاء �ل�شائل �أكرث من �ملتبلور و�ال�شتدالل �ملكاين �أكرث م��ن �لريا�شي و�للفظي. حيث �أكدت 
در��ش��ة. VanTassel-Baska et al�)2007( �أن غالبي��ة �لط��الب �لذي��ن تاأهل��و� لرب�مج �ملوهوبني من 
% من �إجمايل  خ��الل مه��ام �الأد�ء تاأهلو� من خ��الل �ملجال  غري �للفظي حيث بلغت ن�شبتهم م��ن 73: 80 

�لطالب �ملوؤهلني.
وبالرغ��م م��ن �أهمية مدخل �لتع��رف �إىل �ملوهوبني من خالل مه��ام �الأد�ء، �إال �أن هناك �نتق��اد�ت وجهت لهذ� 
�ملدخل وهي �عتماده على �لقدر�ت �الأكادميية لدى �لطالب وهو ب�شدد �أد�ء مهمة ما يف جمال معني يف �لتعرف 
�إىل �ملوهوب و�إغفاله لالأ�شا�س �لنف�شي للموهبة، ونتيجه لذلك ظهرت �حلاجة �إىل مدخل يجمع بني �جلو�نب 
�الأكادميية و�لنف�شية عند �لتعرف �إىل �ملوهوبني، ومن هنا ظهر مدخل �لتعرف �إىل �ملوهوبني يف �شوء �لنظرية 

�ملعرفية �لنمائية للموهبة. 
ثالث��ًا: من��وذج بني��ة �ملوهب��ة )Giftedness Structure Model-GSM( كمدخ��ل جدي��د للتع��رف �إىل 

�ملوهوبني:
��شتم��ر�رً� للجه��ود �ملبذول��ة من قبل �لعلماء يف جمال عل��م �لنف�س اليجاد طر�ئق بديلة لف��رز �ملوهوبني ظهر 
�جت��اه بحثي جديد ينظر للموهبة �لعقلية كمجموع جلزئ��ني هامني هما: �ملظاهر �خلارجية للموهبة )مثل: 
مميز�تها و�شماتها وخ�شائ�شها(، و�الأ�شا�س �لنف�شي للموهبة �لعقلية )�أي �لناقل �لنف�شي لهذه �ملظاهر(، وذلك 
يف �ش��وء منوذج بنية �ملوهب��ة )Giftedness Structure Model-GSM( �لقائ��م على �لنظرية �ملعرفية 

�لنمائية للموهبة. ونتناول فيما يلي �لنظرية �ملعرفية �لنمائية للموهبة و�لنموذج �مل�شتق منها:
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للموهبة: �لنمائية  �ملعرفية  •	�لنظرية 
تتمث��ل �ل�شعوب��ة �لرئي�شي��ة يف فه��م طبيعة �ل��ذكاء و�ملوهبة �لعقلي��ة يف �أن �ل�شم��ات و�خل�شائ���س �ملتنوعة 
لل��ذكاء و�ملوهب��ة )�أي مظاهره��ا وجتلياتها �خلارجي��ة يف �أي ن�شاط حقيقي( كانت مو�شوع��ًا للبحث �لنف�شي، 
لك��ن �الأ�شا���س �لنف�شي له��ذه �ملظاهر مل تتم در��شته، فاأي حماوالت لفهم طبيع��ة �أي ظاهرة نف�شية باال�شتناد 
 Khlodnaya, 1997; Shavinina &(فق��ط �إىل و�شف خ�شائ�شها و�شفاته��ا ومميز�تها تكون غري مر�شية

.)Khlodnaya, 1996; Shavinina, 2008

فاملظاهر �خلارجية الأي ظاهرة نف�شية ميكن �لتحقق منها، �إال �أن �لفهم �حلقيقي و�لعميق للظاهرة لن يتحقق، 
ل��ذ� فاحل��ل �لوحي��د يكم��ن يف �لنظر �إىل �ملوهب��ة �لعقلي��ة كمجموع جلز�أين مهم��ني هما: �ملظاه��ر �خلارجية 
للموهب��ة )عل��ى �شبيل �ملثال: مميز�تها و�شماتها وخ�شائ�شها(، و�الأ�شا���س �لنف�شي للموهبة �لعقلية �أي �لناقل 

.)Khlodnaya, 1993( لهذه �ملظاهر )psychical carrier( لنف�شي�
ول��ذ� �ُشل��ط �ل�شوء عل��ى �حلاجة الجتاه بحثي جديد، وعل��ى وجه �لتحديد �أ�ش��ري �إىل �أن هناك حاجة ملحة 
الإع��ادة �لنظ��ر يف نهج �لعلم��اء لطبيعة �ملوهبة �لعقلية كظاهرة نف�شية. مبعن��ى �أن علماء �لنف�س ال ينبغي �أن 
يجيب��و� ع��ن �ل�شوؤ�ل )ما  �ملوهبة �لعقلية؟( من خالل �شرد مظاهره��ا �خلارجية )�شفاتها وخ�شائ�شها(، ولكن 
ب��داًل م��ن ذلك عليهم �أن يجيبو� ع��ن �ل�شوؤ�ل )ما �لناقل لل�شم��ات و�خل�شائ�س �ملرتبط��ة باملوهبة �لعقلية؟(. 
وت�ش��ري كٍل م��ن در��ش��ة Khlodnaya�)1993(، ودر��ش��ة Shavinina�)2008( �ىل �أن ه��ذه �لنقط��ة تغريت 
تغ��ريً� جذري��ًا يف طريقة �لعر���س، فعلى �لعلماء در��شة خربة �لف��رد �لعقلية و�ملعرفية وب�ش��كل �أكرث حتديدً� 
خ�شو�شي��ة بنيته��ا �لتنظيمية، وهذه �خل��ربة �ملعرفية هي �الأ�شا�س �لنف�شي للموهب��ة �لعقلية، وبعبارة �أخرى 
ف��اإن خ��ربة �لف��رد �ملعرفية تكون مبثاب��ة �لناق��ل �لنف�شي ملظاه��ر عديدة للموهب��ة )مثل: ممي��ز�ت و�شفات 

وخ�شائ�س �ملوهوبني(. 
:)Giftedness Structure Model-GSM( �ملوهبة  بنية  •	منوذج 

تق��دم Shavinina�)2009( منوذجًا مقرتحًا لبنية �ملوهبة م�شتق��ًا من �لنظرية �ملعرفية �لنمائية للموهبة، 
�أطلق��ت عليه منوذج بني��ة �ملوهب��ة )Giftedness Structure Model-GSM(، حي��ث تت�شكل �ملوهبة يف 
ه��ذ� �لنموذج من خالل �شتة م�شتويات متد�خل��ة ومرت�بطة، وتندرج هذه �مل�شتويات �ل�شت من �أ�شفل �إىل �أعلى 
يف �شكل بناء هرمي يعتمد فيه كل م�شتوى على ما قبله ويتد�خل معه موؤديًا �إىل ما يليه وم�شاهمًا فيه، ويو�شح 

�ل�شكل )1( هذ� �لنموذج.
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GSM شكل )1(: منوذج بنية املوهبة�

.)Shavinina, 2009, 232( :امل�شدر

�مل�شت��وى �الأول: وه��و �الأ�شا�س �لع�شب��ي للموهبة: ويرتبط يف �لغالب باملرون��ة �لع�شبية �ال�شتثنائية  	•
لدماغ �ملوهوب.

�حل�شا�ش��ة �ملر�ح��ل  خ��الل  م��ن  ويت�ش��كل  للموهب��ة:  �لنمائ��ي  �الأ�شا���س  وه��و  �لث��اين:  �مل�شت��وى  	•"
)Sensitive periods( �لتي ت�شرع �لتنمية �لعقلية للطفل من خالل �إدر�ك �إمكانيات �لطفل �الإبد�عية 
 ،)Shavinina, 1997( و�لعقلية ومنو مو�رده، مما يوؤدي �إىل ظهور �خلربة �ملعرفية �لفريدة من نوعها

وهذه �خلربة هي �الأ�شا�س �ملعريف للموهبة.

 

 المظاهر الماوراء معرفية للموهبة
Metacognitive 

manifestations of giftedness     
giftedness 

Intellectually-creative 
manifestations of giftedness 

 مظاهر اإلبداع العقلي للموهبة

 األساس المعرفي للموهبة
Cognitive basis of giftedness 

 األساس النمائي للموهبة
Developmental basis of 

giftedness 

األساس العصبي للموهبة 
Neuropsychological basis  of 

giftedness 

 المظاهر المعرفية الفائقة للموهبة 
Extracognitive 

manifestations  of giftedness 
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�لتي تتجلى  للموهوب  �ملعرفية �خلا�شة  �ملتمثل يف �خلربة  للموهبة:  �ملعريف  �الأ�شا�س  �لثالث:  �مل�شتوى  	•
يف �أمناط��ه �لفري��دة م��ن نوعها للتمثيالت �لعقلي��ة يف كل �شئ يجرى من حوله )�أي عل��ى  �أي حدث، فكرة 

، م�شكلة ، �لخ(، ومعنى هذ� �أن روؤية �ملوهوب وفهمه وتف�شريه للعامل من حوله يختلف عن بقية �لب�شر.
      وتعترب �شورة �ملوهوب �لفريدة من نوعها للعامل هي جوهر �ملوهبة و�لقدر�ت �ملرتفعة ككل، وتعترب ذ�تية 
�ملعرفة جانب �آخر من �ل�شورة �لعقلية �لفريدة للموهوب، وهذ� يعني �أن �ملوهوب قادر على �أن يرى �لعامل 

)Shavinina, 1996(  كما كان وكما يكون وكما �شيكون يف و�قعه �ملو�شوعي
       ولذل��ك ف��اإن �لبح��وث �ملتاح��ة ع��ن �خل��ربة يف جم��ال �ملوهب��ة �شمح��ت با�شتنت��اج �أن �خل��ربة �لذ�تي��ة 
للف��رد تلع��ب دورً� هام��ًا يف فه��م طبيعة �ملوهب��ة، و�أن �خل��ربة �ملعرفي��ة تعترب�الأ�شا�س �لنف�ش��ي للموهبة 
 �أو �لناق��ل �لنف�ش��ي جلمي��ع جتلي��ات �ملوهب��ة، و�أن �خلربة �ملعرفي��ة تت�شكل م��ن خالل �لبن��ي �ملفاهيمية
)Conceptual structures( �أي �لتفكري �ملفاهيمي )Conceptual thinking( و�لقاعدة �ملعرفية 
 Subjective mental space()Kholodnaya,( و�لف�شاء �لعقلي �لذ�تي )Knowledge base(

.)1993; Shavinina & Kholodnaya, 1996
�مل�شت��وى �لر�ب��ع: مظاهر �الإبد�ع �لعقلي للموهبة: ويتمثل يف �الإنتاج �لعقلي للموهوب يف �شورة �نتاج  	•
�بد�ع��ي، ويت�شم��ن �النت��اج �لعقل��ي للموهوب ثالث �أن��و�ع من خ�شائ�س �ل��ذكاء هي ) خ�شائ���س �مل�شتوى 

وخ�شائ�س �لتجميع وخ�شائ�س �لعملية(.
      حي��ث تتمي��ز خ�شائ���س �مل�شتوى بامل�شتوى �لذي حتق��ق من تنمية وتطور �لوظائ��ف �ملعرفية للفرد �شو�ء 
�للفظي��ة �أو غري �للفظية، وت�شكل ه��ذه �خل�شائ�س �الأ�شا�س ملثل هذه �لعمليات �ملعرفية، كمعدل �الإدر�ك 
وقدرة �لذ�كرة طويلة وق�شرية �ملدى وتركيز �النتباه، وهناك �أمثلة منوذجية خل�شائ�س م�شتوى �لذكاء، 

مثل �خل�شائ�س �لعقلية �لتي مت تقييمها بو��شطة مقيا�س وك�شلر للذكاء.
بينما تتميز خ�شائ�س �لتجميع )Combination properties( بالقدرة على معرفة �لرو�بط و�الت�شاالت 
و�لعالقات �ملختلفة بني �الأ�شياء، وهذه �لقدرة قد تكون مكانية �أو لفظية، �إلخ . وتقا�س خ�شائ�س �لذكاء هذه 
بو��شطة �ختبار�ت �لت�شابه �للفظي وم�شفوفات ر�فن �لتقدمية، ف�شاًل عن �ختبار�ت �لفهم �لقر�ئي وما ي�شمى 

باختبار�ت �لفرز.
يف ح��ني تتمي��ز خ�شائ���س �لعملية بالعملي��ات �الأولية ملعاجل��ة �ملعلومات، ف�ش��اًل عن عملي��ات و��شرت�تيجيات 
�الإب��د�ع �لعقل��ي، على �شبيل �ملثال نظرية بياجيه �لتي ت�شف خ�شائ�س �لذكاء هذه، وتقا�س خ�شائ�س �لذكاء 
�لعملي��ة با�شتخد�م �ختب��ار�ت ذكاء قيا�شية، مثل �ختب��ار وك�شلر للذكاء، و�ختبار �شتانف��ورد بينيه، و�ختبار 

�مل�شفوفات �ملتتابعة لر�فن.
وي�ش��ري �الإب��د�ع �إىل قدرة �لف��رد على توليد �أف��كار جديدة و�أ�شلية، تتمي��ز بالطالقة و�الأ�شال��ة و�ملرونة يف 
�لتفك��ري. ويعتم��د �الإبد�ع على �الأ�شالة، وهذ� هو �لوجه �لوحيد لالإبد�ع �لذي يتفق عليه �جلميع، على �شبيل 
�ملثال تبني �أن �ملر�هقني �ملوهوبني يوّلدون �أفكار� �أكرث �أ�شالة، فيما يتعلق بامل�شتقبل باملقارنة باملر�هقني �لغري 

.)Shavinina, 2009( موهوبني
وتختل��ف عالق��ة �الإب��د�ع بالق��در�ت �ملرتفعة من جمال ملج��ال، ومثلما ت�شاه��م �ملهار�ت �الإبد�عي��ة يف �الأد�ء 
رفي��ع �مل�شت��وى ف��اإن �الإجناز ميك��ن �أن ينتج من عملي��ات �أو قدر�ت �أخرى م��ن �الإبد�ع، فبع���س �ملجاالت تتطلب 
 �الإب��د�ع، و�لبع���س �الآخر يت�شم��ن �الإبد�ع فقط لبع�س �لوقت �أو حتتاجه فق��ط يف م�شتويات معينة من �الأد�ء

 .)Runco, 1996(
ويف �ش��وء �لنظرية �ملعرفية �لنمائية �جلدي��دة للموهبة وخا�شة �الأ�شا�س �ملعريف للموهوب مت �قرت�ح مدخل 
Hidden intellectually-(جدي��د للتقيي��م �لنف�شي للق��در�ت �الإبد�عي��ة و�لعقلية �خلفية ل��دى �ملوه��وب
creative abilities of gifted(، وتتمث��ل ه��ذه �لقدر�ت �خلفية لدى �ملوهوب يف �مل�شتوى �خلام�س و�مل�شتوى 

  GSR. ل�شاد�س من منوذج  بنية �ملوهبة�
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�مل�شتوى �خلام�س: مظاهر �لقدر�ت ما ور�ء �ملعرفية: وت�شمل �لقدر�ت ماور�ء �ملعرفية  �لوعي ما ور�ء  	•
�ملعريف و�لعمليات �لتنظيمية.

حيث يت�شمن �لوعي ماور�ء �ملعريف:
�ملعرفة حول �ملظاهر �الأ�شا�شية للن�شاط �لعقلي عامة وحول �إن�شاء �ملعرفة �خلا�شة بالفرد.  .1

�لقدرة على تقييم جو�نب �لقوة و�ل�شعف يف �الأد�ء �لعقلي للفرد.  .2
�لقدرة على �إد�رة �لن�شاط �لعقلي للفرد با�شتخد�م طر�ئق و�أ�شاليب حتفيز متنوعة.  .3

�ملعرفي��ة  �لعملي��ات  وتن�شي��ق  و�ملر�قب��ة،  و�لتوجي��ه  �لتخطي��ط  �لتنظيمي��ة:  �لعملي��ات  تعن��ي  بينم��ا 
�خلا�ش��ة بالف��رد. وه��ذ� بالتاأكي��د مه��م للوع��ى  مب��ا نعرف��ه وملعرفة م��ا النعرف��ه ولكيفي��ة تعوي���س �لنق�س 
 يف �ملعرف��ة يف �ش��يء م��ا، وبالت��ايل  ف��اإن �الآلي��ات �لتعوي�شي��ة تعت��رب ج��زءً� �أ�شا�شي��ًا م��ن م��ا ور�ء�ملعرف��ة

 .)Shavinina, 2009; Shavinina & Kholodnaya, 1996(
ويتمي��ز �ملوهوب��ون بق��در�ت ماور�ء معرفي��ة متقدمة ومرتفعة، وكذل��ك باآليات تعوي�شية تعم��ل ب�شكل جيد، 
حي��ث �أكدت �لعديد م��ن �لدر��شات �أن �ملوهوبني يتميزون بقدر�ت م��ا ور�ء معرفية عالية، ومن هذه �لدر��شات 
در��ش��ة كٍل م��ن Barfurth، Krista، Julle وBruee�)2009(، ودر��شة Shore�)2000( �لذين �أكدو�  على �أن 
تفك��ري �الأطفال �ملوهوب��ني مياثل تفكري �خلرب�ء �لر��شدين،  كما تو�شل��و� �إىل �أن �الأطفال �ملوهوبني ي�شاركون 
�خل��رب�ء يف ق��در مماثل يف ما ور�ء �ملعرف��ة، و�ال�شرت�تيجي��ة، و�ملرونة، و�لتخطي��ط �ال�شرت�تيجي، وتف�شيل 

�لتعقيد، وخلفية و��شعة من �ملعرفة حول كل من �حلقائق و�الإجر�ء�ت. 
:)Extracognition( �لفائقة  �ملعرفية  �لقدر�ت  مظاهر  �ل�شاد�س:  •	�مل�شتوى 

وي�ش��ري ه��ذ� �لبع��د �إىل �أن هن��اك بع���س جو�ن��ب م��ن �ملوهب��ة و�الإبد�ع ال ميك��ن تف�شريه��ا بو��شط��ة �ملد�خل 
�الجتماعي��ة �أو �ملعرفي��ة �أو �لتنموي��ة �أو �ل�شخ�شي��ة. وعن��د تقاط��ع ه��ذه �ملد�خل يظهر �شيء م��ا غري مرئي 
وخفي بدرجة عميقة، ولكنه يف نف�س �لوقت يعترب مهما جدً� وهي �جلو�نب �ملعرفية �لفائقة للقدرة �ملرتفعة 
)Extracognitive abilities(، حي��ث ت�ش��ري �لعو�م��ل �ملعرفي��ة �لفائق��ة �إىل ظاهرة مث��ل �ملعايري �ملتقدمة 
و�ملنماه د�خليًا )Internally developed standars(، و�لقو�عد و�ملعايري �لذ�تية ل�شلوك �الإبد�ع �لعقلي 
و�لنو�ي��ا و�ملعتق��د�ت �لتي توؤثر على �الإجناز�ت �ال�شتثنائية للموه��وب، وم�شاعر معينة �لتي ي�شفها �لعباقرة 
�لعلميني و�ملبدعني باأنها ت�شاهم يف منوهم �ملتقدم، كما ت�شري�لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة �إىل �لتف�شيالت و�لقيم 

�لعقلية، و�حلظ و�لفر�شة و�حلد�س و�لظو�هر �الأخرى �ملماثلة يف �لتطور �ال�شتثنائي و�الأد�ء.
وق��د تب��ني �أن �ملوهوب��ني ميتلكون قدر�ت معرفية فائقة عل��ى درجة عالية من �لتطور، وه��ذ� �شحيح بالن�شبة 
للمر�هق��ني �ملوهوب��ني عقلي��ًا وللموهب��ة �لعلمي��ة �ال�شتثنائي��ة، مب��ايف ذل��ك �حلائزي��ن عل��ى جائ��زة نوب��ل، 
فالق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائق��ة متث��ل �أعلى م�شت��وى يف تط��ور �الإبد�ع �لعقل��ي للموهوب��ني، ومن �ملث��ري لالهتمام 
 و�لده�ش��ة مالحظ��ة �أن �لعلماء �ملهتم��ني مبجال �لقدر�ت �ملرتفعة ن��ادرً� ما در�شو� �لق��در�ت �ملعرفية �لفائقة

 .)Shavinina & Sheeratan, 2004; Shavinina, 2009(
وتت�شمن �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة �أربعة مكونات مرت�بطة، ويف نف�س �لوقت تبدو خمتلفة وهي:

 :)Specific feelings( 1. �مل�شاعر �خلا�شة

وه��ي م�شاع��ر �لفرد باالن�شجام و�لتناغم يف �لن�شاط �خلا�س بالفرد، مب��ا يف ذلك �الإح�شا�س بامل�شري، و�الأفكار 
�جليدة، و�حللول �لو�عد،ة وم�شاعر كونه على حق �أو على خطاأ، �أو �أنه �شادف �شيئًا مهمًا.

 )1992(�Zuckerman ويتميز �ملوهوبون بامتالكهم مل�شاعر و�أحا�شي�س خا�شة متيزهم عن غريهم، حيث �أكد
�أن �لتذوق �لعلمي للفائزين بجائزة نوبل يعترب �شمة مميزة لهم، ويتمثل هذ� �لتذوق يف �إح�شا�شهم بامل�شكالت 
�لعميق��ة وباحلل��ول �لو�ع��دة لها، حيث ي��رون �أن �مل�شكالت �لعميقة و�حلل��ول �لو�عدة لها هو م��ا مييز �ملعارف 
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�لعظيمة عن �ملاألوفة �ل�شائعة. و�أكد Marton، Fensham وChaiklin�)1994( �أن �حلائزين على جائزة 
نوب��ل يتبعون �إح�شا�شه��م باأنهم على حق،  بالرغم من غياب �لدعم �ملنطقي و�لعقالين لهذ� �الإح�شا�س، ويتاأكد 

�شو�ب �إح�شا�شهم عندما يظهر لديهم �حلل فجاأه وبدون خطو�ت م�شبقة.
:)Specific Intellectual beliefs( 2. معتقد�ت عقلية خا�شة

مث��ل �العتق��اد يف معاي��ري وم�شتوي��ات مرتفع��ة م��ن �الأد�ء و�لعمل �ل�ش��اق، فعامل ه��ذه �ملعتقد�ت متن��وع جدً�، 
ويت�شمن ب�شكل �أ�شا�شي �ل�شعور باحلقيقة و�لثقة يف قوة و�شلطة �الأفكار. 

ويتمي��ز �ملوهوب��ون مبعتق��د�ت عقلي��ة خا�ش��ة، فقد وج��د �أن �العتق��اد يف وجود معاي��ري مرتفعة ل��الأد�ء يتم 
مبوجبه��ا حتدي��د طبيعة �لبحث �لعلمي و�لثق��ة �مل�شبقة يف �لتوقعات  تعترب من �ملعتق��د�ت �لهامة للموهوبني 

.)Shavinina & Sheeraton, 2004(
:)Specific Intellectual Preferences( 3. تف�شيالت عقلية خا�شة

على �شبيل �ملثال �الختيار �حلتمي ملجال من جماالت �لعمل و�ملعايري �ملتقدمة د�خليًا فيه.
وك�شفت در��شة Kanevsky�)1990(، ودر��شة Maniatis، Cartwright وShore�)1998( على �ملوهبة �أن 
�ملوهوب��ني يف�شل��ون �لتعقيد، حيث �أك��د Kanevsky�)1990( �أن �أطفال ما قبل �ملدر�ش��ة �ملوهوبني كانو� �أكرث 
�جنذ�ب��ًا للمه��ام �ملعق��دة، وقدمو� �قرت�ح��ات �أثناء حلهم حول كيفية جع��ل هذه �ملهام �أكرث تعقي��دً�، وف�شلو� 
�مله��ام �ملعق��دة �جلديدة �لتي �قرتحوه��ا )�الأكرث تعقيدً�( عن �ملهام �ملعقدة �لت��ي كانت موجودة فعاُل. وكذلك 
�أكد.Maniatis et al�)1998(  �أن �الأطفال �ملوهوبني �لبالغ �أعمارهم من 11-9 عامًا �أجنزو� م�شروعات �أكرث 

تعقيدً� يف �أد�ء مهام ر�شوم �جلر�فيك مقارنة باالأطفال �لعاديني.
وقد عرف كٍل من.Shore et al�)2003( �شمتني من �ل�شمات �لرئي�شية  للمهمة  لكي تعترب معقدة وهما:

�ل�شمة �الأوىل: �أن تنطوي �ملهمة على عدم �الألفة وعلى عنا�شر غري روتينية.
�ل�شمة �لثانية: ال ميكن �إجناز هذه �ملهمة يف خطوة و�حدة بو��شطة و�شيلة و��شحة �أو تلقائية.

:)Intuitive processes( 4. �لعمليات �حلد�شية

يعت��رب �حلد���س مبثابة �خلطوة �الأوىل يف �الإبد�ع، وميثل �إحدى �لق��در�ت �ملعرفية لدى �الإن�شان، وال نبالغ �إذ� 
و� به �ملبدعني  قلن��ا �أن �حلد���س هو �مل�شئول �لرئي�شي عن �الإبد�ع. و�عترب �لكثريون �حلد�س لغزً� حمريً�، وخ�شُّ

من �لعلماء و�ل�شعر�ء �أو ذوي �لقدر�ت �خلارقة. 
وق��د ع��ّرف بع�س �لعلم��اء �حلد�س باأنه: معرفة �ش��يء ما بدون �أن نع��رف كيف عرفنا هذ� �ل�ش��يء، وبدون �أن 
نك��ون قادري��ن على �إثبات��ه. فاحلد�س يعزز ويق��وي �ملعرفة بالعالقات ب��ني �الأ�شياء و�ملع��ارف، ويزيد من ثقة 
�الإن�ش��ان يف �تخ��اذ قر�ر�ته، وحتديد وتو�شيح �أهد�فه وزي��ادة �إبد�عه و�إنتاجيته، وه��و �لقدرة على �لتحكم 
�ل�شحي��ح و�لتنبوؤ باال�شتنتاجات. وهناك �لكثري م��ن �لعو�مل �ملهمة يف تكوين عملية �حلد�س ومنها: �لذ�كرة، 
و�خل��ربة. وتكم��ن �أهمية �لذ�كرة  يف �أن �الإن�شان بطبعه ذي م�شاع��ر، فعندما ترتبط �مل�شاعر مع �لتفكري البد 
 �أن تع��ود للذ�ك��رة لتذكر �ملو�قف و�لتجارب، �أما �خلربة �ل�شابقة ف��اإن لها �أي�شًا تاأثري كبري يف �لتفكري �حلد�شي 

.)Soule, 2008(
ويتمي��ز �ملوهوب��ون بحد���س �شائ��ب، حي��ث در���س. Marton et al�)1994( حد���س �حلائزي��ن عل��ى جائ��زة 
نوب��ل، وق��ام بتحلي��ل �ملقابالت �لت��ي �أجريت فيما بني عام��ي 1970 و1986 مع �حلائزين عل��ى جائزة نوبل يف 
�لكيمي��اء و�لفيزي��اء و�لط��ب، وم��ن �لناحي��ة �لعملية، �عترب جمي��ع �حلائزين عل��ى نوبل �أن �حلد���س �لعلمي 
 عب��ارة ع��ن ظاهرة خمتلفة متامًا عن ��شتخال�س �ال�شتنتاجات �ملنطقي��ة خطوة بخطوة. كما �أكد 18 عاملًا من
 بني 72�أخرين يف هذه �لدر��شة على �أن �حلد�س يبدو  �شعور� خمتلفا عن �ال�شتدالل �ملنطقي، وال ميكن تف�شريه 
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و�شرح��ه مب�شطلحات منطقي��ة )Logical terms(. وُوجد �أن �حلائزين على نوب��ل ينظرون للحد�س �لعلمي 
.)Marton et al., 1994( على �أنه بديل لال�شتدالل �ملنطقي خطوة بخطوة

و�أك��دت �الأدبي��ات �لنف�شي��ة �أن �حلائزي��ن عل��ى جائ��زة نوب��ل لديهم �شع��ور حد�شي عندم��ا يب��د�أون ن�شاطهم 
�لعقل��ي ح��ول �ل�شكل �لذي �شيكون عليه منتجه��م �لنهائي. ومن �مل�شلم به على نطاق و��ش��ع لدى هوؤالء �لعلماء 
�لعظم��اء �أن �حلد���س عبارة عن مكون جوهري للتفك��ري �الإبد�عي �لذي يوؤدي �إىل �كت�شاف��ات �بتكارية. فعلى 
�شبي��ل �ملث��ال، �أك��د )Max Plank( �أن �لعلم��اء �ل��رو�د �لذي��ن يتناولون �مل�ش��كالت �لعميقة �لت��ي ظلت لعقود 
دون حل��ول  ي��رون �أن �الأف��كار �جلدي��دة ال يت��م �إنتاجها بو��شط��ة �الإ�شق��اط �أو �ال�شتنتاج ولكن يت��م �إنتاجها 
بو��شط��ة �خلي��ال �الإبد�ع��ي )Creative imagination(. ويف �لوق��ت ذ�ت��ه، �ع��رتف Max Plank ب��اأن 
�حلد���س وح��ده غ��ري كاٍف، فعلى �شبي��ل �ملثال، كت��ب يف �شريته �لذ�تية ع��ن �كت�شافه للكو�نتم م��ا يلي: مبجرد 
�الإف�ش��اح ع��ن قان��ون �لكم من خالل �حلد���س، وجدت �أنه ال ميكن توق��ع �متالك هذ� �لقان��ون �أكرث من داللة. 
وله��ذ� �ل�شب��ب، يف �ليوم �لذي �شغُت فيه هذ� �لقانون ب��د�أت تكري�س نف�شي ملهمة ��شتثماره يف �لو�قع �حلقيقي. 
وباملث��ل، عرب �أين�شتاين عن تقديره و�متنانه �لكبري لدور �حلد�س يف �لعمليات �الإبد�عية. فقد كتب �أين�شتاين 
عن غريزة وفطرة Boher �لفريدة من نوعها �لتي مكنته من �كت�شاف �لقو�نني �لرئي�شية للخطوط �لطيفية 
 وقذ�ئ��ف �اللكرتون يف �لذرة، حيث قال: م��ن �لو��شح �أن غريزة بوهر هذه تتمثل يف حد�شه �لفريد من نوعه

.)Shavinina & Sheeraton, 2004 (
ر�بعًا: مربر�ت ��شتخد�م منوذج بنية �ملوهبة GSM �لقائم على �لنظرية �ملعرفية �لنمائية للموهبة كو�شيلة 

جديدة للتعرف �إىل �ملوهوبني:
توج��د حاجة ما�شة لنموذج جديد ي�شاعد يف �لتع��رف �إىل �ملوهوبني وفرزهم ب�شكل �أكرث دقة، ولذ� نقدم هنا 

�ملربر�ت �لتي تدعونا لتقدمي هذ� �لنموذج و�لدعوة الختباره و�إخ�شاعه للبحث، وهذه �ملربر�ت هي:
�أوج��ه �لق�ش��ور يف �ختب��ار�ت �ل��ذكاء �لتقليدي��ة وعيوبه��ا، وكذل��ك �شعوب��ة تطبي��ق �الأدو�ت �الأخ��رى   .1
�مل�شتخدم��ة للك�شف عن �ملوهوبني كاختبار�ت �لتفك��ري �الإبد�عي و�أي�شا �ل�شك يف م�شد�قية بع�س و�شائل 
�لك�ش��ف ع��ن �ملوهوبني كرت�شيحات �لو�لدين و�ملعلمني و�الأقر�ن تنا�شدن��ا لبناء و�شائل تقييم بديلة، مما 
دف��ع بع�س علم��اء �لنف�س �إىل م�شاهمات حقيقية يف �ملجال لبن��اء �أدو�ت جديدة للتعرف على �ملوهوبني. 
ولذل��ك مت �ق��رت�ح مدخل جدي��د للتقييم �لنف�شي للق��در�ت �الإبد�عي��ة و�لعقلية �خلفية ل��دى �ملوهوب 

�عتمادً� على �لنظرية �ملعرفية �لنمائية �جلديدة للموهبة.
�هتم��ام �الأدو�ت �لتقليدي��ة للتع��رف �إىل �ملوهوب��ني باملظاه��ر �خلارجي��ة للموهب��ة )�شماته��ا( و�إهمالها   .2

لالأ�شا�س �لنف�شي لهذه �ملظاهر.
�حلاج��ة �إىل بن��اء �ختبار�ت تقي�س �لقدر�ت �لعقلية بدال من تركي��ز �الختبار�ت �لتقليدية على تقييم   .3
�لوظائ��ف �لنف�شية )عل��ى �شبيل �ملثال: �لذ�كرة طويلة وق�شرية �مل��دى و�النتباه وهكذ�(. وفقًا للمدخل 
�جلدي��د لتقيي��م �لقدر�ت �الإبد�عية و�لعقلية للموهوب، ال يجب �أن ندر�س تطور �لوظائف �لنف�شية فاأي 
وظيف��ة �أو عملي��ة نف�شية �أو حتى �جلمع بينهم��ا، )�أي جميع �لعمليات �ملمكنة للنظ��ام �ملعريف �لب�شري(، 
ال تعك���س ب�ش��ورة كافية جوهر �ملوهبة. ومعنى ذلك �أن �لوظائ��ف �أو �لعمليات �لنف�شية وطبيعة �ملوهبة 
لي�شت��ا مت�شابهت��ني �أو متماثلتني، ولذل��ك ال ميكن �عتبارهم��ا مرت�دفتني وال ميك��ن �ال�شتعا�شة باأحدهما 
ع��ن �الأخ��ر. فنج��د �أن �لعديد من �الختب��ار�ت �لفرعي��ة الختبار�ت �ل��ذكاء �حلالية )�لت��ي تركز على 
قيا�س �النتباه و�لذ�كرة( كاالختبار �لفرعي )مدى �الأرقام( من �ختبار وك�شلر للذكاء مثال لالختبار�ت 
�ملخ�ش�ش��ة لتقييم �لوظائف �ملتعلقة بذ�كرة �الأطفال، ومع ذلك فاإن نتائج هذ� �الختبار تخربنا بالقليل 

جدً� عن �لطفل، فال تخربنا عن �أي �شيء حول جوهر ذكائه �أوموهبته.
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كان ع��دم �لر�ش��ا عن �لنظري��ات �لنف�شية �لقائم��ة للذكاء �الإن�ش��اين و�ملوهبة مبثابة �ل�شب��ب �لذي قاد   .4
�لباحثني �إىل �الإح�شا�س باحلاجة �ملتز�يدة البتكار طر�ئق جديدة للتعرف �إىل �ملوهوبني وذلك يف �شوء 
�لنظري��ة �ملعرفية �لنمائي��ة للموهبة �لتي توفر �الأ�شا�س �لنظري ملدخل جديد للتقييم �لنف�شي لقدر�ت 

   .)Shavinina, 2001( الإبد�ع �لعقلي للموهوب�
�ل�شمات و�خل�شائ�س �ملتنوعة للذكاء و�ملوهبة )�أي مظاهرها وجتلياتها �خلارجية يف �أي ن�شاط حقيقي(   .5
كان��ت مو�شوع��ًا للبحث �لنف�شي، لكن �الأ�شا���س �لنف�شي لهذه �ملظاهر مل يتم در��شت��ه، فاأي حماوالت لفهم 
طبيعة �أي ظاهرة نف�شية باال�شتناد فقط �إىل �ال�شتماع وو�شف خ�شائ�شها و�شفاتها ومميز�تها تكون غري 
مر�شية، لذلك ظهرت �لنظرية �ملعرفية �لنمائية للموهبة �لتي تهتم بدر��شة �الأ�شا�س �لنف�شي للموهبة 

بجانب مظاهرها �خلارجية.
�حلاج��ة �إىل بناء �ختبار�ت تقي�س �لقدر�ت �لعقلية �خلفية )�ملتمثلة يف �مل�شتوى �خلام�س و�ل�شاد�س من   .6
منوذج بنية �ملوهبة( ولي�س فقط �لقدر�ت �لعقلية �لفعلية، فينبغي �أن تقيم �الختبار�ت �لقدر�ت ماور�ء 
�ملعرفي��ة و�لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة باعتبارها مكونا رئي�شيا م��ن مكونات �ملوهبة، وهذ� ما يوؤيده منوذج 

بنية �ملوهبة GSM �لقائم على �لنظرية �ملعرفية �لنمائية للموهبة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج �لدر��شة:

مت ��شتخ��د�م �ملنه��ج �لو�شف��ي ببعدي��ه �لكم��ي و�لكيفي يف كل مر�ح��ل �لدر��ش��ة، حيث قام��ت �لباحثة بجمع 
�لبيان��ات �لالزمة لبناء �أدو�ت �لدر��شة بطرق كيفية، متثلت يف فرز ملفات �لفيديو �خلا�شة بالطالب، وكذلك 
�ملقاب��الت �لفردي��ة �لتي �أجرتها �لباحث��ة مع كل طالب، لتحلي��ل �لربوتوكوالت �للفظي��ة �لناجتة عن حلهم 
ملجموع��ة من �مل�ش��كالت �ملربجمة، �لتي مت بناوؤها بغر���س قيا�س �ملهار�ت ماور�ء �ملعرفي��ة لدى �لطالب، ف�شاًل 
ع��ن حتليل �إجابات �لطالب على �الأ�شئل��ة مفتوحة �لنهاية، �لتي تقي�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة �لتي تعقب 
حله��م لكاف��ة �مل�شكالت. كم��ا مت ��شتخد�م �لطر�ئق �لكمي��ة يف �لتحقق من �خل�شائ���س �ل�شيكومرتية لالأدو�ت 

�لتي مت بناوؤها. 
جمتمع �لدر��شة: 

يبل��غ �لع��دد �لكل��ي ملجتم��ع �لدر��ش��ة )ط��الب وطالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لث��اين �لثان��وي مبد�ر���س �ملتفوقني 
للعل��وم و�لتكنولوجي��ا بالقاه��رة( 400 طالبًا وطالب��ًة. وت�شمنت �لدر��شة �حلالية ث��الث مر�حل، كل مرحلة 
 ت�شمن��ت عينة م��ن �لطالب �ملوهوب��ني �أكادمييًا �مللحتق��ني مبد�ر�س �ملتفوق��ني للعلوم و�لتكنولوجي��ا بالقاهرة
)STEM Egypt(، ومتثل��ت ه��ذه �ملر�ح��ل يف مرحل��ة �لدر��شة �ال�شتطالعي��ة بغر�س بناء بطاري��ة �الأدو�ت 
�ملحو�شب��ة، ومرحل��ة �لتحق��ق م��ن �خل�شائ�س �ل�شيكومرتية ل��الأدو�ت �لت��ي مت بناوؤها، ومرحل��ة �الإجابة عن 

�أ�شئلة �لدر��شة، وبالتايل ميكن و�شف عينات �لدر��شة وفقًا لكل مرحلة كما يلي:
عينة �لدر��شة �ال�شتطالعية:

تكون��ت عين��ة �لدر��ش��ة �ال�شتطالعي��ة م��ن 72 طالب��ا وطالب��ة م��ن ط��الب وطالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لثاين 
 �لثان��وي مبد�ر���س �ملتفوق��ني للعل��وم و�لتكنولوجي��ا بالقاه��رة )STEM Egypt( �ملقيدي��ن يف �لع��ام �لدر��شي 
)2014 /2015(، حي��ث ت�شمن��ت �لعين��ة )21 طالب��ًة م��ن طالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لثاين �لثان��وي مبدر�شة 
�ملتفوق��ات للعلوم و�لتكنولوجيا بزه��ر�ء �ملعادي بالقاهرة، 51 طالبًا من طالب �ل�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي 
مبدر�ش��ة �ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا بال�شاد�س م��ن �أكتوبر( �متدت �أعمارهم من15 �إىل 17 �شنة، مبتو�شط 

16.2�شنة، و�نحر�ف معياري 1.23 درجة. 
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عينة �لتحقق من �خل�شائ�س �ل�شيكومرتية لبطارية �الأدو�ت �ملحو�شبة �لتي مت �إعد�دها: 
وه��ي �لعين��ة �لتي مت ��شتخد�مها يف ح�شاب �ش��دق وثبات �أدو�ت �لدر��شة للتحقق م��ن �شالحيتها لال�شتخد�م، 
وتكون��ت م��ن )105( طالب وطالب��ات من طالب وطالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لثاين �لثان��وي مبد�ر�س �ملتفوقني 
للعلوم و�لتكنولوجيا بالقاهرة )STEM Egypt( �ملقيدين يف �لعام �لدر��شي )2015 /2016(، حيث ت�شمنت 
�لعينة)30 طالبًة من طالبات �ل�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي مبدر�شة �ملتفوقات للعلوم و�لتكنولوجيا بزهر�ء 
�ملعادي بالقاهرة، و75 طالبًا من طالب �ل�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي مبدر�شة �ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا 
بال�شاد�س من �أكتوبر( �متدت �أعمارهم من15 �إىل 17 �شنة، مبتو�شط 16 �شنة، و�نحر�ف معياري 1.47 درجة.

عينة �لدر��شة:
وه��ي جمموع��ة �لط��الب �لذي��ن مت �ختياره��م �لت��ي مت تطبي��ق �أدو�ت �لدر��ش��ة عليه��ا  لالإجابة ع��ن �أ�شئلة 
�لدر��ش��ة، وتكون��ت م��ن )118( طالبًا وطالبًة بن�شبة 29.5 % من �ملجتم��ع �الأ�شلي لطالب وطالبات �ل�شفني 
�الأول و�لث��اين �لثان��وي مبد�ر���س �ملتفوق��ني للعل��وم و�لتكنولوجي��ا بالقاه��رة )STEM Egypt( �ملقيدي��ن يف 
�لعام �لدر��شي )2015/ 2016(، حيث ت�شمنت �لعينة )27 طالبًة من طالبات �ل�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي 
مبدر�ش��ة �ملتفوقات للعلوم و�لتكنولوجيا بزهر�ء �ملعادي بالقاهرة، 91 طالبًا من طالب �ل�شفني �الأول و�لثاين 
�لثان��وي مبدر�شة �ملتفوق��ني للعلوم و�لتكنولوجيا بال�شاد���س من �أكتوبر(، منهم 20 طالب��ًا وطالبة )19طالب، 
طالب��ة و�ح��دة( حائزي��ن عل��ى جو�ئ��ز يف م�شابق��ات علمية حملي��ة ودولية، مث��ل م�شابق��ات )�أي�ش��ف، �نتل، 
�أوليمبي��اد فيزياء وريا�شيات(. وباال�شاف��ة �إىل �لطالب �ملتفوقني مت �ختيار )30( طالبا وطالبة من �لطالب 
�لعادي��ني و�مللتحقني بال�شف��ني �الأول و�لثاين �لثانوي مبدر�ش��ة �أحمد ماهر �لتجريبية للغ��ات �لتابعة الإد�رة 
حد�ئ��ق �لقب��ة �لتعليمية مبحافظة �لقاهرة، وذل��ك ال�شتخد�مهم كمحك لالإجابة عن �أح��د �أ�شئلة �لدر��شة، 

و�متدت �أعمار �لعينة من15 �إىل 17 �شنة، مبتو�شط  15.96�شنة، و�نحر�ف معياري 1.17 درجة.
خطو�ت �لدر��شة:

متثلت خطو�ت �لدر��شة �حلالية فيما يلي:
)1( مر�جع��ة �الأدبي��ات و�لدر��شات �ل�شابقة �ملتعلقة مبتغري�ت �لدر��شة، وكتاب��ة �الإطار �لنظري للدر��شة، 

مع مر�جعة عدد من �لدر��شات �ل�شابقة.
)2( �إعد�د �أدو�ت �لدر��شة، �لتي ت�شمنت عدة خطو�ت هي: 

)1-2(  حتدي��د جمموع��ة �ملفحو�شني و�لتطبيق �ملبدئي للمقايي�س بهدف �إع��د�د �أدو�ت �لدر��شة، وت�شمنت 
عدة خطو�ت هي:

)1-1-2( حتديد �شت ع�شرة م�شكلة لقيا�س مدى و��شع من �ملهار�ت ما ور�ء �ملعرفية �ملتنوعة لدى �ملوهوبني، 
وتنوع��ت ه��ذه �مل�شكالت بني م�شكالت لفظية ومكاني��ة وح�شابية، بع�شها مفت��وح �لنهاية و�لبع�س �الأخر 
مغل��ق �لنهاي��ة، وكذلك حتديد و�شياغة جمموعة من �الأ�شئلة مفتوح��ة �لنهاية تقي�س �الأبعاد �لفرعية 
�الأربعة للقدر�ت �ملعرفية �لفائقة، وذلك بعد عر�شهم على جمموعة من �ملحكمني �ملتخ�ش�شني يف �ملجال 
الإب��د�ء �آر�ئهم فيها، ومهند�س برجميات وذلك حلو�شبة �مل�شكالت و�الأ�شئلة مفتوحة �لنهاية �لتي تعقبها 
لت�شجي��ل تلفظات وحماوالت �لطالب �أثن��اء حلهم لكل م�شكلة، ولتحويله��ا �إىل م�شكالت تفاعلية، بحيث 
يتم حل كل م�شكلة عن طريق لوحة �ملفاتيح و�ملاو�س بدون تدخل �لباحثة، ولكي يتاح للطالب ��شتخد�م 
ع��دة و�شائ��ل معينة، مثل �إمكانية فتح �شفحة للر�شم وللكتابة يف ملف word وذلك بال�شغط على �ملفتاح 
�خلا�س بكل منها �ملتوفر يف كل م�شكلة. وتعترب حو�شبة �مل�شكالت مفيدة للدر��شة وللباحثة، فمن خاللها 
ت�شه��ل عملي��ة ت�شجيل كل ما يقوم ب��ه �لتلميذ من تلفظات وحماوالت وهو ب�ش��دد حل �مل�شكلة، كما توفر 
عملي��ة �حلو�شب��ة �أي�ش��ًا ت�شجيل تلفظ��ات �لطالب �أثن��اء �إجاباتهم عل��ى �الأ�شئلة مفتوح��ة �لنهاية بعد 
�نتهائه��م م��ن حل كافة �مل�ش��كالت �ملعرو�شة عليهم �لت��ي تقي�س �لقدر�ت �ملعرفي��ه �لفائقة، ومن ثم جمع 
بروتوك��والت �لط��الب �للفظية حول قدر�ته��م �ملعرفية �لفائقة، وبعد �نتهاء �لط��الب من حل �مل�شكالت 
�ملحو�شب��ة، ينت��ج ل��كل طالب ملف��ان با�شمه، مل��ف يت�شمن فيديو م�شج��ل فيه كافة �ملح��اوالت و�حلركات 
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�لت��ي ق��ام بها �لطالب، ب��دءً� من فتحه للربنام��ج �ملحو�شب وكاف��ة تلفظاته �لتي تفوه به��ا وقت حدوثها 
متز�منة مع حماوالته، وحتى �نتهائه من حل كافة �مل�شكالت �ملت�شمنة يف �لربنامج،  وكذلك كل �لتلفظات 
�لت��ي تف��وه به��ا �لطالب �لناجتة ع��ن �إجاباته عن �الأ�شئلة مفتوح��ة �لنهاية �لتي تعق��ب كافة �مل�شكالت 
�ملحو�شبة، و�مللف �الأخر يت�شمن �إجابة �لطالب على كل م�شكلة  يف �شورة ملف word، بحيث يت�شمن هذ� 
�ملل��ف �لزمن �لذي ��شتغرق��ه �لتلميذ يف حل �مل�شكلة وعدد �خلطو�ت و�حلركات �لتي �تبعها للحل،  وعدد 

�ملر�ت �لتي �أعاد فيها حل �مل�شكلة  و�لو�شائل �ملعينة �لتي ��شتخدمها. 
)2-1-2( �حل�شول على �ملو�فقة �لالزمة للتطبيق �لعملي للربنامج �ملحو�شب على عينة �لدر��شة من �جلهات 

�ملخت�شة.
)3-1-2( �ختيار عينة �لدر��شة �ال�شتطالعية )72 طالبًا وطالبًة من �لطلبة �ملوهوبني و�ملوهوبات �أكادمييًا 
�مللتحقني بال�شفني �الأول و�لثاين �لثانوي مبد�ر�س �ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا باملعادي وبال�شاد�س من 

�أكتوبر(، حيث مت �لتحاقهم باملدر�شة وفقًا ملجموعة من �ملعايري �خلا�شة باملدر�شة.
)4-1-2( تطبي��ق �ختب��ار �مل�شفوف��ات �ملتتابع��ة لر�فن عل��ى عينة �لدر��ش��ة �ال�شتطالعي��ة لقيا�س �لقدرة 
�لعقلي��ة لديهم، كما طبق عليهم �ختبار �لتفكري �البتكاري �مل�شور لتور�ن�س )�ل�شورة ب( لقيا�س �لقدر�ت 
�الإبد�عي��ة، وذلك للتحقق من �شدق �ملعايري �ملتبعة من قبل �ملدر�شة الختيار �لطالب �ملوهوبني �مللتحقني 
بها. و تر�وحت درجة �لطالب على �ختبار �مل�شفوفات �ملتتابعة لر�فن مابني )56: 60( درجة من �إجمايل 
�لدرج��ة �لكلي��ة لالختب��ار وهي)60(، وهو م��ا يعادل درجة ذكاء ت��ر�وح ب��ني )123: 130( درجة وفقًا 
للمعايري �لدولية. ومت ت�شحيح �إجابات �لطالب على �ختبار �لتفكري �البتكاري �مل�شور لتور�ن�س وحتديد 
درجة كل تلميذ يف �أبعاد �لتفكري �البتكاري )�لطالقة، �ملرونة، �الأ�شالة، �لتفا�شيل( وفقًا ملفتاح ت�شحيح 
 �الختب��ار، وتر�وح��ت درج��ات �لط��الب على ه��ذ� �الختبار م��ا ب��ني ) 139: 156( وهو ما يقاب��ل �ملئيني 

.)90 : 85(
)5-1-2( تطبي��ق �لربنامج �ملحو�ش��ب على عينة �لدر��شة �ال�شتطالعية يف �لفرتة من )17/ 3/ 2015: 6/ 
5/ 2015(، ومت �لتطبي��ق ب�ش��كل فردي مع كافة �لطالب من خالل ��شتخ��د�م �حلا�شوب �ملحمول �خلا�س 
ب��كل طال��ب، و�إجر�ء �ملقابالت �ملتعمقة مع كل طالب على حدة جلم��ع �لبيانات �لكيفية �ملتعلقة بطر�ئق 

حل وتفكري كل طالب.
وف��رز ملف��ات نتائ��ج �لطالب عين��ة �لدر��ش��ة حل�شاب متو�ش��ط زمن ومعام��ل �شعوب��ة كل م�شكل��ة على حدة، 

و��شتبعاد �مل�شكالت غري �ملنا�شبة.
)6-1-2( تفري��غ ملف��ات �لفيدي��و �خلا�شة بالطالب��ن وفح�س تلفظاته��م �ملتز�منة )بروتوك��والت �لتفكري 
ب�ش��وت مرتفع( وحتليلها للوقوف على �مل�ش��ار�ت �لتي ي�شلكها �لطالب حلل �مل�شكلة، وللوقوف على �لفروق 
�لنوعي��ة ب��ني �لطالب �لت��ي تعرب عن ق��در�ت �إبد�عيه متيز بع�شه��م عن �الأخر، وكذل��ك فح�س تلفظات 
�لط��الب �لناجتة م��ن ��شتجابتهم على �الأ�شئلة مفتوحة �لنهاية �لتي يجي��ب عليها �لطالب بعد �نتهائهم 
من حل كافة �مل�شكالت وحتليلها للوقوف على معتقد�ت وتف�شيالت وم�شاعر كل طالب وهو ب�شدد �لتعامل 

مع �أي مهمة �أو م�شكلة ما.
)2-2( �إع��د�د �أدو�ت �لدر��ش��ة �حلالية يف �شوء فح�س �مللف��ات و�لبيانات �لتي مت جمعها من خالل �ملقابالت 

وت�شمنت تلك �خلطوة ما يلي:
)1-2-2( �إعد�د خمطط ت�شفري تف�شيلي لربوتوكوالت �لتفكري ب�شوت م�شموع لكل مهارة من �ملهار�ت ماور�ء 
�ملعرفية لكل م�شكلة على حدة لتحليل بروتوكوالت �لطالب يف �شوئه و�لتحقق من �شدق وثبات �لتحليل.
)2-2-2( �إع��د�د �ختب��ار �ملهار�ت ما ور�ء �ملعرفية �ملحدد باملهمة متع��دد �ال�شتجابات �عتمادً� على خمطط 

�لت�شفري، وكذلك على كافة �مل�شار�ت �لتي من �ملمكن �أن ي�شلكها �لطالب عند قيامهم بحل كل م�شكلة.
)3-2-2( �إع��د�د مقيا���س تقدي��ر مت��درج )Rubric(خا�س بكل بعد م��ن �الأبعاد �الأربعة للق��در�ت �ملعرفية 
�لفائق��ة )�ملعتق��د�ت، �لتف�شي��الت، �مل�شاعر، �لعمليات �حلد�شي��ة( و�مل�شتخل�س م��ن بروتوكوالت �لتفكري 
ب�ش��وت م�شموع  �لناجتة عن ��شتجاب��ة �لطالب على �الأ�شئلة مفتوحة �لنهاية، �لتي يجيب عليها �لطالب 
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بعد �نتهائه مبا�شرة من حل كافة �مل�شكالت، باال�شافة �إىل �لبيانات �لتي ح�شلت عليها �لباحثة من خالل 
�ملقابل��ة لكل طالب عل��ى حدة عقب �نتهائه من �أد�ء كافة �مل�شكالت، وذل��ك لتحليل بروتوكوالت �لطالب 

�خلا�شة بالقدر�ت �ملعرفية �لفائقة يف �شوئه و�لتحقق من �شدق وثبات �لتحليل.
)4-2-2( �إعد�د مقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة، و�لذي ت�شمن �أربعة مقايي�س فرعية، بو�قع مقيا�س لكل 

بعد من �أبعاد �لقدر�ت �ملعرفيه �لفائقة �الأربعة، وذلك �عتمادً� على �لروبرك �خلا�س بكل بعد.
)5-2-2( �إعد�د بطاقة مالحظة للقدر�ت �ملعرفية �لفائقة للطالب موجهة للمعلم، وذلك يف �شوء �لروبرك 
�خلا���س ب��كل بعد ال�شتخد�مه��ا كمحك ل�شدق مقيا�س �لق��در�ت �ملعرفية �لفائق��ة يف مرحلة �لتحقق من 

�خل�شائ�س �ل�شيكومرتية للمقيا�س. 
)6-2-2( حو�شب��ة �الأدو�ت �لتي مت �إعد�دها على �شكل بطارية �أدو�ت لقيا�س �لقدر�ت �لعقلية و�الإبد�عية 
�خلفي��ة ل��دى �ملوهوب، وفيها يعر�س عل��ى �لطالب �مل�شكالت �ملكلف بحلها، حيث تق��ع كل م�شكلة يف نافذة 
منف�شلة حمددة بالزمن، وبعد �نتهائه منها يعر�س عليه مفرد�ت تقي�س �ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية �خلا�شة 
بتل��ك �مل�شكل��ة لكل مفردة ثالث��ة بد�ئل. وقد �أ�شاف��ت �لباحثة �شريح��ة منف�شلة لقيا���س �أحكام �لثقة 
�لبعدي��ة للطال��ب ال�شتخد�مها كمحك ل�شدق �ختبار م��ا ور�ء �ملعرفة يف مرحل��ة �لتحقق من �خل�شائ�س 
�ل�شيكومرتي��ة، وبع��د ذل��ك يتم عر���س مف��رد�ت �ملقايي�س �لفرعي��ة �الأربع��ة ملقيا�س �لق��در�ت �ملعرفية 

�لفائقة.
)3-2( عر�س بطارية �الأدو�ت �لتي مت �إعد�دها على جمموعة من �ملحكمني �ملتخ�ش�شني يف �ملجال، و�إجر�ء 
�لتعدي��الت �لالزمة مب��ا يتنا�شب مع �لهدف من �لدر��شة، ويف �شوء ذل��ك مت �إجر�ء تعديالت يف �ل�شياغة 
�للغوية لبع�س مفرد�ت �ختبار مهار�ت ما ور�ء �ملعرفة �ملحدد باملهمة ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة، 
وبذلك يكون لدينا بطارية �أدو�ت حمو�شبة ت�شمل �ختبار �ملهار�ت ما ور�ء �ملعرفية �ملحدد باملهمة متعدد 

�ال�شتجابات، ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة.
)3( �لتحق��ق م��ن �خل�شائ���س �ل�شيكومرتية لبطاري��ة �الأدو�ت �ملحو�شب��ة �لتي مت �إعد�ده��ا، وت�شمنت تلك 

�خلطوة مايلي:
)1-3( �حل�ش��ول عل��ى �ملو�فق��ة �لالزم��ة للتطبي��ق �لعمل��ي للبطاري��ة عل��ى عين��ة �لتحق��ق م��ن �خل�شائ�س 

�ل�شيكومرتية الأدو�ت �لدر��شة من �جلهات �ملخت�شة.
)2-3( تطبي��ق بطاري��ة �الأدو�ت �ملحو�شب��ة �لت��ي مت �إعد�ده��ا �ملتمثل��ة يف �ختبار �ملهار�ت م��اور�ء �ملعرفية 
�ملح��دد باملهم��ة متع��دد �ال�شتجاب��ات ومقيايي���س �لق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائق��ة، وكذل��ك تطبي��ق مقيا�س 
�لوع��ي ما ور�ء �ملعريف ل�ش�شرو وبطاقة مالحظة �لقدر�ت �ملعرفي��ة �لفائقة لدى �لطالب �ملوجهة للمعلم 
ال�شتخد�مهم��ا كمح��كات ل�ش��دق �الأدو�ت عل��ى عين��ة �لتحقق م��ن �خل�شائ���س �ل�شيكومرتي��ة �لتي بلغت 
)105ط��الب وطالب��ات( م��ن طالب وطالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لثاين �لثان��وي مبد�ر�س �ملتفوق��ني للعلوم 
و�لتكنولوجي��ا بالقاه��رة )STEM Egypt(، �ملقيدين يف �لعام �لدر��ش��ي )2015/ 2016(، حيث ق�شمت 
�لعين��ة كاالآت��ي: )30 طالب��ة م��ن طالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لث��اين �لثان��وي مبدر�ش��ة �ملتفوق��ات للعلوم 
و�لتكنولوجي��ا بزه��ر�ء �ملعادي بالقاه��رة، 75 طالبًا من ط��الب �ل�شفني �الأول و�لث��اين �لثانوي مبدر�شة 
�ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا بال�شاد�س من �أكتوبر( �متدت �أعمارهم من 15�شنة �إىل 17 �شنة، مبتو�شط 

16 �شنة، و�نحر�ف معياري 1.47 �شنة. ومت �لتطبيق ب�شكل فردي على كافة �أفر�د �لعينة.
)3-3( جمع ملفات �لطالب و��شتخر�ج �لبيانات �لكمية و�لكيفية �خلا�شة بكل طالب.

 Statistical Package( �SPSS و��شتخد�م �لربنامج �الإح�شائي Excel ر�شد هذه �لبيانات يف ملف )4-3(
of Social Science( للتحقق من �شدق و�ت�شاق وثبات �الأدو�ت �لتي مت بناوؤها، ُووجد �أن هذه �الأدو�ت 
تتمت��ع بدرج��ة عالية م��ن �ل�شدق و�الت�شاق و�لثب��ات، ب�شكل ميكننا من تطبيق ه��ذه �الأدو�ت يف �شورتها 

�لنهائية على عينة �لدر��شة �الأ�شا�شية لالإجابة على �أ�شئلة �لدر��شة.
)4( �إ�شاف��ة بطاري��ة �الأدو�ت �ملحو�شب��ة �جلدي��دة �لت��ي مت بناوؤها يف �ش��وء منوذج بنية �ملوهب��ة و�ملتمثلة 
يف ]�ختب��ار �مله��ار�ت م��ا ور�ء �ملعرفي��ة �ملحدد باملهمة متع��دد �ال�شتجاب��ات، و مقيا�س �لق��در�ت �ملعرفية 
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�لفائق��ة[ �إىل �الأدو�ت �لتقليدي��ة �لتي عادًة ما ت�شتخدم يف �لتع��رف �إىل �ملوهوبني و�ملتمثلة يف ]�ختبار 
�لتح�شي��ل، و�ختب��ار �مل�شفوفات �ملتتابعة لر�ف��ن لقيا�س �ل��ذكاء، و�ختبار �لتفكري �البت��كاري لتور�ن�س[ 

لت�شكيل بطارية متكاملة للتعرف �إىل �ملوهوبني ت�شم �الأدو�ت �جلديدة و�الأدو�ت �لتقليدية.
)5( تطبي��ق بطاري��ة �الأدو�ت �ملتكاملة على عينة �لدر��شة �الأ�شا�شية �لتي تكونت من )118( طالبًا وطالبة 
م��ن ط��الب وطالبات �ل�شف��ني �الأول و�لثاين �لثان��وي مبد�ر�س �ملتفوق��ني للعلوم و�لتكنولوجي��ا بالقاهرة 
)STEM Egypt( �ملقيدي��ن يف �لع��ام �لدر��ش��ي )2015 /2016(، حي��ث ق�شم��ت �لعين��ة كاالآت��ي: )27 
طالب��ة م��ن طالب��ات �ل�شف��ني �الأول و�لثاين �لثان��وي مبدر�ش��ة �ملتفوقات للعل��وم و�لتكنولوجي��ا بزهر�ء 
�ملع��ادي بالقاه��رة، و91 طالب��ًا م��ن ط��الب �ل�شف��ني �الأول و�لث��اين �لثان��وي مبدر�ش��ة �ملتفوق��ني للعل��وم 
و�لتكنولوجي��ا بال�شاد�س من �أكتوبر(، منهم 20 طالبا وطالبة )19 طالب، وطالبة و�حدة( حائزين على 
جو�ئ��ز يف م�شابقات علمي��ة حملية ودولية مثل م�شابقات )�أي�شف، �نت��ل، �أوليمبياد فيزياء وريا�شيات(. 
وباالإ�شافة �إىل �لطالب �ملتفوقني مت �ختيار )30( طالبا وطالبة من �لطالب �لعاديني �مللتحقني بال�شفني 
�الأول و�لث��اين �لثان��وي مبدر�شة �أحمد ماه��ر �لتجريبية للغات �لتابعة الإد�رة حد�ئ��ق �لقبة �لتعليمية 
مبحافظة �لقاهرة، وذلك ال�شتخد�مهم كمحك لالإجابة على �أحد �أ�شئلة �لدر��شة. و�متدت �أعمار �لعينة 
من 15�شنة �إىل 17 �شنة، مبتو�شط  15.9�شنة، و�نحر�ف معياري 1.17 �شنة، وذلك جلمع �لبيانات �لالزمة 

لالإجابة على �أ�شئلة �لدر��شة. 
)6( جمع ملفات �لطالب ال�شتخر�ج �لبيانات �لكمية و�لكيفية لكل طالب.

)7( حتلي��ل �لبيان��ات �لكمي��ة و�لكيفي��ة �إح�شائيًا لالإجاب��ة عن �أ�شئل��ة �لدر��شة، وذلك با�شتخ��د�م برنامج 
�الإح�شائي SPSS ملعاجلة �لبيانات.

)8( تف�شري نتائج �لدر��شة يف �شوء �الإطار �لنظري و�لدر��شات �ل�شابقة. 
)9( �شياغة �لتو�شيات و�لبحوث �ملقرتحة.

�ملعاجلة �الإح�شائية: 
�عتمد �لبحث حزمة بر�مج SPSS يف:

حتلي��ل �النح��د�ر �ملتع��دد )Multiple Regression Analysis( لدر��ش��ة ق��درة �الأدو�ت �مل�شممة يف   .1
�ش��وء من��وذج بنية �ملوهبة �ملتمثلة يف �ختب��ار ماور�ء �ملعرفة �ملحدد باملهم��ة، ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية 
�لفائق��ة، �لت��ي تقي�س �لقدر�ت �لعقلي��ة و�الإبد�عية �خلفية ل��دى �ملوهوب، وكذل��ك �الأدو�ت �لتقليدية 

�ملتمثلة يف �ختبار �لتح�شيل، و�ختبار �لذكاء، و�ختبار �لتفكري �البتكاري على �لتنبوؤ باملوهبة.
 )Analysis of Variance( وحتليل �لتباي��ن )Stepwise Regression( حتلي��ل �النح��د�ر �ملت��درج  .2

لتحديد ن�شبة �إ�شهام كل �أد�ة من �أدو�ت �لبطارية  يف �لتنبوؤ باملوهبة.
�ملئيني��ات حل�ش��اب درج��ات �لقط��ع �خلا�شة ب��كل �أد�ة م��ن �أدو�ت �لبطارية �لت��ي ميكن �ال�شتن��اد �إليها يف   .3

�لتعرف �إىل �لطالب �ملوهوبني.
�ختب��ار )ت( لعينت��ني م�شتقلت��ني حل�ش��اب دالل��ة �لفروق ب��ني متو�شطي درج��ات �ملوهوب��ني و�لعاديني يف   .4
�أبع��اد �الأدو�ت �لت��ي مت بناوؤها يف �شوء منوذج بنية �ملوهبة لتحديد قدرة هذه �الأدو�ت على �لتمييز بني 

�لطالب �ملوهوبني و�لعاديني.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أواًل: �لنتائج �ملتعلقة بالت�شاوؤل �الأول ومناق�شتها: 

ين���س �لت�ش��اوؤل �الأول عل��ى: م��ا ق��درة بطاري��ة �الأدو�ت �مل�شمم��ة يف �ش��وء منوذج بني��ة �ملوهب��ة �ملتمثلة يف 
�ختب��ار �مله��ار�ت م��اور�ء �ملعرفي��ة �ملح��دد باملهمة متع��دد �ال�شتجاب��ات، ومقيا�س �لق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائقة 
متع��دد �ال�شتجاب��ات، �لتي تقي�س �لقدر�ت �لعقلية و�الإبد�عية �خلفية ل��دى �ملوهوب، باالإ�شافة �إىل �الأدو�ت 
�لتقليدي��ة �ملتمثل��ة يف �ختبار �لتح�شيل، و�ختبار �لذكاء، و�ختبار �لتفك��ري �الإبد�عي يف �لتعرف �إىل �لطالب 

�ملوهوبني؟
لالإجابة عن هذ� �لت�شاوؤل قامت �لباحثة باالإجر�ء�ت �لتالية:

�إج��ر�ء حتلي��ل �النح��د�ر �ملتع��دد )Multiple Regression Analysis( للموهب��ة عل��ى �ملتغ��ري�ت   .1
�لرئي�شية لنموذج بنية �ملوهبة )�ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية، �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة(. 

�إجر�ء حتليل �النحد�ر �ملتعدد )Multiple Regression Analysis( للموهبة على متغري�ت �لنموذج   .2
�لتقليدي )�لذكاء، �الإبد�ع، �لتح�شيل �الأكادميي(.

�إج��ر�ء حتلي��ل �النحد�ر �ملتعدد للموهبة عل��ى �ملتغري�ت �لتي تقي�شها �أدو�ت �لبطاري��ة �ملتكاملة للتعرف   .3
�إىل �ملوهوبني �لتي تت�شمن �الأدو�ت �جلديدة و�الأدو�ت �لتقليدية. 

وفيما يلي عر�س لنتائج  �الإجر�ء�ت �ل�شابقة على �لنحو �لتايل:
عر���س نتائ��ج ح�ش��اب حتلي��ل �النح��د�ر �ملتع��دد )Multiple Regression Analysis( للموهبة على   .1
�ملتغري�ت �لرئي�شية لنموذج بنية �ملوهبة )�ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية، �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة(. وتو�شح 

- 3( هذه �لنتائج كما يلي: �جلد�ول )1 
جدول )1(: معامل االرتباط املتعدد ون�شبة التباين املف�شرة للموهبة يف �شوء املتغريات الرئي�شية لنموذج بنية املوهبة

�خلطاأ �ملعياري للتقديرن�شبة �لتباين �ملف�شرمربع معامل �الرتباط �ملتعدد R2 معامل �الرتباط �ملتعدد  R �لنموذج
10.9910.98298.21.72711

%، وهى تعرب عن مقد�ر ما ُتف�شره  يتبني من �جلدول )1( �أن قيمة �لتباين �ملف�شر مرتفعة، حيث بلغت 98.2 
�ملتغ��ري�ت �لتنبوؤية)�مله��ار�ت م��اور�ء �ملعرفية، �لق��در�ت �ملعرفية �لفائقة( من �لتباي��ن يف درجات �ملوهبة، �أو 

مبعنى �أخر ن�شبة �لتغري يف �ملوهبة �لتي ميكن تف�شريها بو��شطة �ملتغري�ت �ملنبئة.
 وفيم��ا يل��ي نتائ��ج حتلي��ل �النح��د�ر �ملتع��دد للموهب��ة عل��ى �ملتغ��ري�ت �لرئي�شي��ة لنم��وذج بني��ة �ملوهب��ة

)�ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية، �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة(.
جدول )2(: نتائج حتليل التباين النحدار املوهبة على املتغريات الرئي�شية للنموذج

�لداللةفمتو�شط �ملربعاتدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
18455.7862.009227.893االنحدار

3093.490.01 343.036115.002.983البواقي
18798.82117.00�لكلي

 يت�ش��ح م��ن �جل��دول )2( قدرة متغ��ري�ت منوذج بنية �ملوهب��ة على �لتنب��وؤ باملوهبة نظرً� الرتف��اع قيمة "ف" 
�ملح�شوبة، فقد بلغت )3093.49( عند م�شتوى معنوية )0.01(، مما يعني �أن متغري�ت منوذج بنية �ملوهبة لها 

�إ�شهام �إيجايي ود�ل �إح�شائًيا يف �لتنبوؤ باملوهبة.
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جدول )3(: نتائج حتليل االنحدار املتعدد للموهبة على املتغريات الرئي�شية لنموذج بنية املوهبة:

�لداللةتمعامل بيتا�خلطاأ �ملعياريمعامل �النحد�رم�شدر �النحد�ر
87.0661.61254.0100.01الثابت

0.2630.0330.3367.9100.01ما وراء املعرفة
0.4660.0300.66515.6850.01�لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة

ويت�ش��ح من �جل��دول )3( �أن معادلة �نحد�ر �ملوهبة عل��ى �لعو�مل �ملنبئة بها وفقًا لنم��وذج بنية �ملوهبة هي: 
�ملوهبة = 87.066 + 0.263 × �ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية + 0.466 × �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة.

يف حني كانت �ل�شورة �ملعيارية ملعادلة �النحد�ر كالتايل:
�ملوهبة = 0.336 �ملهار�ت ماور�ء �ملعرفية + 0.665 �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة.

كما يت�شح من �جلدول )3( �أن قيمة )ت( كانت د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى داللة 0.01 لكافة �ملتغري�ت �ملنبئة 
باملوهب��ة، حي��ث جاءت قيم��ة )ت( للقدر�ت �ملعرفية �لفائق��ة �أعلى من قيمة)ت( للمه��ار�ت ماور�ء �ملعرفية، 
حي��ث بلغ��ت قيم��ة )ت( للق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائق��ة )15.685(، يف حني بلغت قيم��ة )ت( للمه��ار�ت ما ور�ء 
�ملعرفي��ة )7.910(، مم��ا يدل عل��ى �أن �لقدر�ت �ملعرفي��ة �لفائقة لها ق��درة عالية على �لتنب��وؤ باملوهبة يليها 

�ملهار�ت ما ور�ء �ملعرفية. 
�إجر�ء حتليل �النحد�ر �ملتعدد )Multiple Regression Analysis( للموهبة على متغري�ت �لنموذج   .2
�لتقلي��دي للتع��رف �إىل �ملوهوبني )�لذكاء، �الإبد�ع، �لتح�شيل �الأكادميي(، وتو�شح �جلد�ول )6-4( هذه 

�لنتائج كما يلي:
جدول )4(: معامل االرتباط املتعدد ون�شبة التباين املف�شر النحدار املوهبة على متغريات النموذج التقليدي للتعرف اإىل 

املوهوبني )الذكاء، االإبداع، التح�شيل(

�خلطاأ �ملعياري للتقديرن�شبة �لتباين �ملف�شرمربع معامل �الرتباط �ملتعدد R2 معامل �الرتباط �ملتعدد  R �لنموذج
10.7410.54954.908.62644

يتب��ني م��ن �جل��دول )4( �أن قيمة معامل �الرتب��اط �ملتعدد متو�شط��ة حيث بلغت 0.741، وه��ى تعرب عن مدى 
م��ا ُتف�ش��ره �ملتغري�ت �لتنبوؤية – �ملتغ��ري�ت �لتقليدية )�لذكاء، �الإبد�ع، �لتح�شي��ل �الأكادميي( – جميعها من 
�لتباين يف قيمة �ملوهبة، ومن ثم فاإن ن�شبة �لتباين �ملح�شوب �لذي تف�شره �ملتغري�ت �لتنبوؤية من �لتباين �لكلي 
للموهب��ة ت�ش��اوي 54.90 %، وه��ي قيمة متو�شطة مقارنة مبتغري�ت منوذج بني��ة �ملوهبة. وفيما يلي نتائج 

حتليل �النحد�ر �ملتعدد للموهبة على متغري�ت �لنموذج �لتقليدي )�لذكاء، �الإبد�ع، �لتح�شيل �الأكادميي(:
جدول )5(: نتائج حتليل التباين النحدار املوهبة على متغريات النموذج التقليدي املنبئة بها

�لداللةفمتو�شط �ملربعاتدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
10315.4623.003438.487االنحدار

46.2070.01 8483.360114.0074.415البواقي
18798.822117.00�لكلي

يت�ش��ح من �جلدول )5( قدرة متغري�ت �لنموذج �لتقليدي )�لذكاء، �الإبد�ع، �لتح�شيل �الأكادميي( على �لتنبوؤ 
باملوهبة نظرً� الرتفاع قيمة "ف" �ملح�شوبة، فقد بلغت )46.207( عند م�شتوى معنوية )0.01(.                     
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جدول )6(: نتائج حتليل االنحدار املتعدد للموهبة على متغريات النموذج التقليدي املنبئة بها

�لداللةتمعامل بيتا�خلطاأ �ملعياريمعامل �النحد�رم�شدر �النحد�ر
113.68729.3713.8710.01الثابت
غري دالة0.3650.9160.0460.398الذكاء

1.2880.2930.5084.3970.01�الإبد�ع
0.1040.0330.2623.1590.01�لتح�شيل �الأكادميي

ويت�ش��ح من �جل��دول )6( �أن معادلة �نحد�ر �ملوهبة �لطالب على متغري�ت �لنم��وذج �لتقليدي �ملنبئة بها هي: 
�ملوهبة = 113.687 + 0.365 × �لذكاء + 1.288 × �الإبد�ع + 0.104 × �لتح�شيل �الأكادميي. 

يف حني كانت �ل�شورة �ملعيارية ملعادلة �النحد�ر كالتايل:
�ملوهبة = 0.046 �لذكاء + 0.508 �الإبد�ع + 0.262 �لتح�شيل �الأكادميي.

كم��ا يت�ش��ح من �جلدول )6( �أن قيمة )ت( كان��ت د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى دالل��ة 0.01 لالإبد�ع و�لتح�شيل 
�الأكادميي، يف حني كانت غري د�لة �إح�شائيًا للذكاء. حيث كانت قيمة )ت( لالإبد�ع هي �أعلى قيمة، حيث بلغت 
)4.397(، وه��ذ� يدل على �أن �الإب��د�ع هو �أكرث �ملتغري�ت �لتقليدية تنبوؤً� باملوهب��ة يليه �لتح�شيل �الأكادميي 

حيث بلغت قيمة )ت( له )3.159(.
�إج��ر�ء حتلي��ل �النحد�ر �ملتعدد للموهبة عل��ى �ملتغري�ت �لتي تقي�شها �أدو�ت �لبطاري��ة �ملتكاملة للتعرف   .3

 .)9 - �إىل �ملوهوبني �لتي تت�شمن �الأدو�ت �جلديدة و�الأدو�ت �لتقليدية. ويت�شح ذلك يف �جلد�ول )7 
جدول )7(: معامل االرتباط املتعدد ون�شبة التباين املف�شر النحدار املوهبة على املتغريات الرئي�شية التي تقي�شها اأدوات 

بطارية التعرف املتكاملة اإىل املوهوبني

�خلطاأ �ملعياري للتقديرن�شبة �لتباين �ملف�شرمربع معامل �الرتباط �ملتعدد R2 معامل �الرتباط �ملتعدد  R �لنموذج
10.9960.99299.21.67715

%، وهى تعرب عن مقد�ر ما ُتف�شره  يتبني من �جلدول )7( �أن قيمة �لتباين �ملف�شر مرتفعة، حيث بلغت 99.2 
�ملتغ��ري�ت �لتنبوؤي��ة للمتغري�ت �لرئي�شية �لتي تقي�شها �أدو�ت بطارية �لتع��رف �ملتكاملة من �لتباين يف درجات 

�ملوهبة، �أو مبعنى �أخر ن�شبة �لتغري يف �ملوهبة �لتي ميكن تف�شريها بو��شطة �ملتغري�ت �ملنبئة.
وفيم��ا يل��ي نتائ��ج حتليل �النح��د�ر �ملتع��دد للموهبة عل��ى �ملتغ��ري�ت �لرئي�شية �لت��ي تقي�شه��ا �أدو�ت بطارية 

�لتعرف:
جدول )8(: نتائج حتليل التباين النحدار املوهبة على املتغريات الرئي�شية التي تقي�شها اأدوات بطارية التعرف املتكاملة املنبئة 

بها

�لداللةفمتو�شط �ملربعاتدرجات �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
18483.78353696.757االنحدار

1314.240.01 315.0391122.813البواقي
18798.82117�لكلى

يت�شح من �جلدول )8( قدرة �ملتغري�ت �لرئي�شية �لتي تقي�شها �أدو�ت �لبطارية �ملتكاملة للتعرف على �ملوهوبني 
على �لتنبوؤ باملوهبة نظرً� الرتفاع قيمة "ف" �ملح�شوبة، فقد بلغت )1314.24( عند م�شتوى معنوية )0.01(، 
مم��ا يعن��ي �أن �ملتغ��ري�ت �لرئي�شية �لتي تقي�شه��ا �أدو�ت �لبطارية لها �إ�شه��ام �إيجاي��ي ود�ل �إح�شائًيا يف �لتنبوؤ 

.)%  99.2( �R2 باملوهبة، وقد كانت ن�شبة �إ�شهام هذه �ملتغري�ت يف �لتنبوؤ باملوهبة
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ويو�ش��ح �جل��دول )9( نتائ��ج حتليل �النحد�ر �ملتع��دد للموهبة على �ملتغ��ري�ت �لرئي�شية �لت��ي تقي�شها �أدو�ت 
بطارية �لتعرف �ملتكاملة �ملنبئة بها كالتايل:

جدول )9(: نتائج حتليل االنحدار املتعدد للموهبة على املتغريات الرئي�شية التي تقي�شها اأدوات البطارية املتكاملة املنبئة بها

�لداللةتمعامل بيتا�خلطاأ �ملعياريمعامل �النحد�رم�شدر �النحد�ر
83.4796.92512.050.01الثابت

0.2580.0360.3297.1860.01املهارات ما وراء املعرفية 
0.480.0290.68616.3160.01القدرات املعرفية الفائقة

0.5020.1810.0632.7740.01الذكاء
غري دالة0.1120.0630.0441.777االإبداع

0.0140.0070.0352.0290.05التح�شيل االأكادميي

يت�ش��ح م��ن �جل��دول )9( �أن معادلة �نح��د�ر �ملوهبة على �ملتغ��ري�ت �لرئي�شية �لت��ي تقي�شه��ا �أدو�ت �لبطارية 
�ملتكاملة �ملنبئة بها هي:

�ملوهب��ة = 83.479 + 0.258 × م��ا ور�ء �ملعرف��ة + 0.48 × �لقدر�ت �ملعرفي��ة �لفائقة + 0.502 × �لذكاء + 
0.014 × �لتح�شيل �الأكادميي.

يف حني كانت �ل�شورة �ملعيارية ملعادلة �النحد�ر كالتايل:
�ملوهب��ة = 0.329 م��ا ور�ء �ملعرفة + 0.686 �لق��در�ت �ملعرفية �لفائقة + 0.063 �لذكاء +  0.044 �الإبد�ع + 

0.035 �لتح�شيل �الأكادميي.

كما يت�شح من �جلدول )9( �أن قيمة )ت( كانت د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى داللة 0.01 لكٍل من متغري �ملهار�ت 
م��اور�ء �ملعرفية، ومتغري �لق��در�ت �ملعرفية �لفائقة، ومتغري �لذكاء، ولكنها كان��ت د�لة �إح�شائيًا عند م�شتوى 
دالل��ة 0.05 ملتغ��ري �لتح�شيل �الأكادميي، يف حني كانت غري د�لة �إح�شائي��ًا ملتغري �الإبد�ع. كما يت�شح �أن  قيمة 
)ت( كان��ت �أعل��ى قيم��ة  للق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائق��ة، حيث بلغ��ت )16.316(، وه��ذ� يدل �أن متغ��ري �لقدر�ت 
�ملعرفي��ة �لفائق��ة هو �أك��رث �ملتغري�ت �ملنبئة باملوهب��ة، يليه متغري �مله��ار�ت ماور�ء �ملعرفية �لت��ي بلغت قيمة 
)ت( ل��ه )7.186(، يلي��ه متغ��ري �لذكاء حيث بلغت قيم��ة )ت( له )2.774(، يليه �لتح�شي��ل �الأكادميي حيث 
بلغت قيمة )ت( له )2.029(، و�أخريً� متغري �الإبد�ع �لذي بلغت قيمة )ت( له )1.777( وهي قيمة غري د�لة 

�إح�شائيًا.
يت�ش��ح م��ن حتليل �لنتائج �ملتعلق��ة بالت�شاوؤل �الأول ق��درة �الأدو�ت �جلدي��دة �ملتمثلة يف ) �ختب��ار �ملهار�ت ما 
ور�ء �ملعرفية �ملحدد باملهمة متعدد �ال�شتجابات، ومقيا�س �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة( �مل�شممة يف �شوء منوذج 
بنية �ملوهبة �لتي تقي�س �لقدر�ت �لعقلية و�الإبد�عية �خلفية لدى �ملوهوب على �لتنبوؤ باملوهبة بن�شبة �أكرب 
من �الأدو�ت �لتقليدية )�ختبار�ت �لتح�شيل، و�لذكاء، و�لتفكري �البتكاري(، حيث بلغت قيمة �لتباين �ملف�شر 
%، وهى تعرب عن مقد�ر  ل��الأدو�ت �جلدي��دة )عند �لتعام��ل مع �لدرجة �لكلية لالختبار�ت �جلدي��دة( 98.2 
م��ا ُتف�ش��ره �ملتغ��ري�ت �لتنبوؤي��ة م��ن �لتباي��ن �لكل��ي للموهب��ة، يف ح��ني بلغت ن�شب��ة �لتباي��ن �ملف�شر ل��الأدو�ت 
�لتقليدي��ة 54.90 % ، وه��و م��ا يع��رب عن ما تف�ش��ره �الأدو�ت �لتقليدية )�لتح�شيل، �ل��ذكاء، �الإبد�ع( من 
�لتباي��ن �لكل��ي للموهبة، وهي قيم��ة متو�شطة مقارنة ب��االأدو�ت �جلديدة، كما تت�شح ق��درة بطارية �الأدو�ت 
�ملتكامل��ة �لتي ت�شم �الأدو�ت �لتقليدية و�جلدي��دة �لتي تعرب عن معظم م�شتويات منوذج بنية �ملوهبة، ولي�س 
�مل�شتويني �الأخريين فقط على �لتنبوؤ باملوهبة بن�شبة �أكرب من �الأدو�ت �جلديدة وحدها �أو �لتقليدية وحدها، 
ُتف�شره  %، وهى تعرب عن مقد�ر ما  حيث كانت قيمة �لتباين �ملف�شر للبطارية �ملتكاملة مرتفعة وبلغت 99.2 
�ملتغ��ري�ت �لتنبوؤي��ة) �ملتغري�ت �لرئي�شي��ة الأدو�ت �لبطارية �ملتكاملة ككل( من �لتباي��ن يف درجات �ملوهبة، �أو 

مبعنى �أخر ن�شبة �لتغري يف �ملوهبة �لتي ميكن تف�شريها بو��شطة �ملتغري�ت �ملنبئة.
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ثانيًا: �لنتائج �ملتعلقة بالت�شاوؤل �لثاين ومناق�شتها:
ين���س �لت�شاوؤل �لثاين على "ما �ل��وزن �لن�شبي �لذي ت�شهم به كل �أد�ة من �أدو�ت �لبطارية �ملتكاملة يف �لتعرف 

على �لطالب �ملوهوبني؟"
ولالإجابة عن هذ� �لت�شاوؤل مت ح�شاب حتليل �لتباين )Analysis of Variance( للمتغري�ت �لرئي�شية �لتي 

تقي�شها �أدو�ت �لبطارية �ملتكاملة للتعرف �إىل �ملوهوبني. كما يت�شح يف جدول )10(.
جدول )10(: نتائج اختبار حتليل التباين للفروق يف املوهبة يف �شوء املتغريات الرئي�شية التي تقي�شها اأدوات البطارية 

املتكاملة للتعرف على املوهوبني

 درجاتجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
�حلرية

 متو�شط
�ملربعات

قيمة 
حجم �لتاأثري�لداللة“ف”

ن�شبة �الإ�شهام)مربع �إيتا(

%257.5531257.5538.0330.010.039الذكاء  3.90
%164.3161164.3165.1250.050.025االإبداع  2.50

%213.1451213.456.6480.050.032التح�شيل االأكادميي  3.20
%1141.25711141.25735.5950.010.174ما وراء املعرفة  17.40

%1364.77011364.77042.5670.010.208القدرات الفائقة  20.80
3430.63410732.062اخلطاأ
6571.675112�لكلي

يت�ش��ح م��ن حتليل نتائ��ج �لت�شاوؤل �لثاين �أن �ملتغ��ري�ت �ملقا�شة يف بطارية �الأدو�ت �شاهم��ت يف �لتنبوؤ باملوهبة، 
%(، يليه �ملهار�ت م��ا ور�ء �ملعرفية  حي��ث كان �ال�شه��ام �الأكرب للق��در�ت �ملعرفية �لفائق��ة بن�شب��ة )20.80 
%(، ثم �لتح�شي��ل �الأكادميي بن�شبة  %(، ثم �ل��ذكاء بن�شب��ة )3.90  �لت��ي كان��ت ن�شب��ة �إ�شهامه��ا )17.40 
)3.20 %(، و�أخ��ريً� �الإب��د�ع بن�شبة ��شهام )2.50 %(، وذلك عند �لتعامل مع �ملتغري�ت �لرئي�شية الأدو�ت 
�لبطاري��ة ككل )�جلدي��دة و�لتقليدية مع��ًا(. بينما عندما مت �لتعامل مع �الأبع��اد �لفرعية الأدو�ت �لبطارية 
 ،)% �جلدي��دة و�لتقليدية، كان �الإ�شه��ام �الأكرب لتلك �الأبعاد بالن�شبة للموهبة ملتغ��ري �ملر�قبة بن�شبة )7.5 
%(، ثم  %(، ثم متغري �مل�شاع��ر �لنوعية بن�شبة )5.2  يلي��ه متغ��ري �حلد�س �لذي كانت ن�شب��ة �إ�شهامه )6.3 
%(، ثم �لتف�شيالت �لعقلية بن�شبة  %(، ثم �لتح�شيل �الأكادميي بن�شبة )4.9  متغري �لتخطيط بن�شبة )5 
%(، و�أخريً� �ملعتقد�ت �لعقلية و�لتقومي بن�شبة �إ�شهام مت�شاوية  %(، ثم �الإبد�ع بن�شبة �إ�شهام )2.9   4.8(
%(. وهذ� يوؤك��د �أن �لوزن �لن�شبي �لذي �شاهمت به �ملقايي�س �جلديدة �لتي  ل��كل منهم��ا ُتقدر بن�شبة )2.8 
مت بناوؤه��ا يف �ش��وء من��وذج بني��ة �ملوهب��ة يف �لتنب��وؤ باملوهب��ة كان �أكرب م��ن �ل��وزن �لن�شبي �ل��ذي �شاهمت به 
�الأدو�ت �لتقليدية يف �لتنبوؤ باملوهبة، وهذ� يوؤكد قدرة �الأدو�ت �جلديدة على �لتنبوؤ باملوهبة و�لتعرف على 

�لطالب �ملوهوبني. 
ثالثًا: �لنتائج  �ملتعلقة بالت�شاوؤل �لثالث ومناق�شتها: 

ين���س �لت�ش��اوؤل �لثال��ث على: م��ا ق��درة بطاري��ة �الأدو�ت �مل�شمم��ة يف �شوء منوذج بني��ة �ملوهب��ة �ملتمثلة يف 
�ختب��ار �مله��ار�ت م��اور�ء �ملعرفي��ة �ملح��دد باملهمة متع��دد �ال�شتجاب��ات، ومقيا�س �لق��در�ت �ملعرفي��ة �لفائقة 
متع��دد �ال�شتجاب��ات، �لتي تقي�س �لقدر�ت �لعقلية و�الإبد�عية �خلفية لدى �ملوهوب على �لتمييز بني �لطالب 

�ملوهوبني و�لطالب �لعاديني؟ 
 لالإجاب��ة ع��ن ه��ذ� �لت�شاوؤل، مت ح�ش��اب داللة �لفروق ب��ني متو�شطات درج��ات �ملوهوبني و�لعادي��ني يف �أبعاد 
متغري�ت �الأدو�ت �لتي مت بناوؤها يف �شوء �مل�شتويني �خلام�س و�ل�شاد�س من منوذج بنية �ملوهبة، �للذين يقي�شان 
�لق��در�ت �لعقلي��ة و�الإبد�عي��ة �خلفية)�ختب��ار �ملهار�ت م��اور�ء �ملعرفية �ملح��دد باملهمة، ومقيا���س �لقدر�ت 
�ملعرفي��ة �لفائق��ة(، ويف �شبيل حتقيق ذلك مت �ختيار )30( طالب��ًا وطالبًة من �إجمايل )118( طالبًا وطالبًة 
 م��ن �لطلب��ة �ملوهوب��ني )عينة �لدر��ش��ة( ب�شكل ع�شو�ئ��ي، حتى يكون �لع��دد مماثال لعينة �لط��الب �لعاديني
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)30 طالب��ًا وطالب��ًة( �لتي �شتتم مقارنتهم به��ا، وذلك ل�شمان دقة وم�شد�قية �لنتائ��ج. ويو�شح جدول )11( 
نتائ��ج �ختب��ار "ت" للفروق بني متو�شطي درجات �ملوهوبني و�لعاديني يف �أبعاد �الأدو�ت �لتي مت بناوؤها يف �شوء 

منوذج بنية �ملوهبة.
جدول )11(: نتائج اختبار "ت" للفروق بني متو�شطات درجات املوهوبني والعاديني يف اأبعاد االأدوات التي مت اإعدادها

�لداللةقيمة »ت«درجات �حلرية�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لعدد�ملجموعة�لبعد

التخطيط
3049.973.943املوهوبون

5813.340.01
3029.877.248العاديون

املراقبة
3067.36.098املوهوبون

5812.320.01
3041.89.553العاديون

التقومي
3036.432.501املوهوبون

5812.930.01
3024.374.46العاديون

ما وراء املعرفة
30153.712.072املوهوبون

5813.250.01
3096.0320.557العاديون

املعتقدات
3038.33.64املوهوبون

589.420.01
3027.74.97العاديون

التف�شيالت
3044.23.89املوهوبون

5810.730.01
3029.176.618العاديون

امل�شاعر
3023.972.988املوهوبون

588.150.01
3017.53.16العاديون

احلد�س
3029.972.988املوهوبون

5810.890.01
3020.034.004العاديون

القدرات الفائقة
30136.4313.216املوهوبون

5810.530.01
3094.417.431العاديون

ويت�ش��ح م��ن حتليل نتائج �لت�شاوؤل �لثالث قدرة �الأدو�ت �جلديدة على �لتمييز بني �لطالب �ملوهوبني و�لطالب 
�لعادي��ني، حي��ث �أثبت��ت �لنتائج وجود فروق د�ل��ة �إح�شائيًا عند م�شتوى 0.01 ب��ني متو�شطي درجات �لطالب 
�ملوهوب��ني و�لعادي��ني يف كافة �أبعاد �ملقايي�س �لتي مت �إعد�دها يف �شوء من��وذج بنية �ملوهبة ل�شالح �ملوهوبني، 
وبذل��ك مت �لتاأك��د من فعالية منوذج بنية �ملوهبة �لقائم على �لنظرية �ملعرفية �لنمائية للموهبة يف �لتعرف 
على �ملوهوبني من خالل قدرة �الأدو�ت �مل�شممة يف �شوئه على �لتنبوؤ باملوهبة و�لتمييز بني �لطالب �ملوهوبني 

و�لعاديني.
ر�بعًا: �لنتائج �ملتعلقة بالت�شاوؤل �لر�بع ومناق�شتها: 

ين���س �لت�ش��اوؤل �لر�بع على: م��ا درجات �لقطع �لتي ميكن �ال�شتناد �إليه��ا يف �لتعرف �إىل �لطالب �ملوهوبني  يف 
كل �أد�ة من �أدو�ت �لبطارية �ملتكاملة؟

لالإجاب��ة ع��ن هذ� �لت�شاوؤل، مت ح�ش��اب قيمة �ملئيني �لثمانني و�ملئيني �لت�شع��ني لدرجات �لطالب �ملوهوبني يف 
�ملتغ��ري�ت �ملنبئ��ة باملوهبة، وق��د مت �ختيار �ملئيني �لثمان��ني و�لت�شعني الأنهم �أقرب �ملئيني��ات ملتو�شط درجات 
�لط��الب �ملوهوب��ني �حلائزين على جو�ئز باعتبار ه��وؤالء �لطالب معيار� للموهب��ة، ويو�شح جدول )12( تلك 

�لنتائج. 
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جدول )12(: درجات قطع كل اأداة من اأدوات بطارية التعرف املتكاملة على الطالب املوهوبني يف �شوء املتغريات املنبئة 
باملوهبة

�ملتغري

متو�شط درجات �لطالب 
�ملوهوبني مبا فيهم 

�حلا�شلني على جو�ئز 
)ن=118(

قيمة �ملئيني 80 لدرجات 
�لطالب �ملوهوبني مبا 
فيهم �حلا�شلني على 

جو�ئز )ن=118(

قيمة �ملئيني 90 لدرجات 
�لطالب �ملوهوبني مبا فيهم 

�حلا�شلني على جو�ئز 
)ن=118(

 متو�شط درجات
 �ملوهوبني �حلائزين

على جو�ئز
)ن=20(

58606060الذكاء
160167168168االإبداع

465152.152.50التخطيط
60707271املراقبة
33.5373838التقومي

139158160160.5ما وراء املعرفة
35394040املعتقدات العقلية

39464746التف�شيالت العقلية
21252626امل�شاعر العقلية

27313232العمليات احلد�شية
127142144142القدرات املعرفية الفائقة

624.42667.88672.72673.02التح�شيل االأكادميي

ويت�ش��ح م��ن �جلدول )12( �أن درجة �لقطع �خلا�شة ببع�س �الأدو�ت قد قابلت �ملئيني �لثمانني، يف حني قابلت 
درج��ة �لقطع للبع�س �الأخر �ملئيني �لت�شعني، حيث قابل��ت درجة �لقطع �خلا�شة بكٍل من )�الإبد�ع، �لتح�شيل 
�الأكادمي��ي، �لتخطيط، �لتق��ومي، ماور�ء �ملعرفة، �ملعتق��د�ت �لعقلية، �مل�شاعر �لنوعي��ة، �لعمليات �حلد�شية( 
�ملئيني �لت�شعني وهوما يقابل على �لتو�يل �لدرجات �لتالية )168، 672.72، 52.1، 38، 160، 40، 26، 32(، يف 
حني قابلت درجة �لقطع �خلا�شة بكٍل من )�لذكاء، �ملر�قبة، �لتف�شيالت �لعقلية، �لقدر�ت �ملعرفية �لفائقة( 
�ملئين��ي �لثمان��ني، وه��و ما يقاب��ل �لدرجات �لتالية عل��ى �لت��و�يل )60، 70، 46، 142(. ويف �ش��وء ذلك ميكننا 
�لقول �إن �لطالب �لذي يح�شل على درجات �لقطع �مل�شار �إليها يف كل �أد�ة من �أدو�ت �لبطارية هو طالب موهوب 

�أكادمييًا.
التوصيات: 

تو�شلت �لدر��شة �إىل بع�س �لتو�شيات هي:
�أهمية ��شتخد�م بطارية �الأدو�ت �لتي مت �إعد�دها يف �شوء منوذج بنية �ملوهبة يف �لتعرف على �ملوهوبني   .1

يف �ملر�حل �ملختلفة.
ع��دم �القت�ش��ار على �لطرق �لتقليدية يف �لتع��رف �إىل �ملوهوبني الأنها تعمل على فقد عدد ال باأ�س به من   .2

طالب هذه �لفئة.
�لعم��ل عل��ى �إقامة ور�س تدريبية للمهتمني باملوهبة، مبا يف ذلك �الأباء و�ملعلمني و�الأخ�شائيني �لنف�شيني   .3
و�الجتماعي��ني لتدريبه��م عل��ى كيفية تطبيق بطاري��ة �لتعرف �إىل �ملوهوبني �لت��ي ُبنيت يف �شوء منوذج 

بنية �ملوهبة.
�لعم��ل عل��ى �لتطوير و�لتحديث �مل�شتمر لالأدو�ت �لتي �أُع��دت يف �لدر��شة �حلالية و�لتي تقي�س �لقدر�ت   .4
�لعقلي��ة و�الإبد�عي��ة �خلفي��ة ل��دى �ملوهوب��ني ملا لها م��ن �أهمي��ة يف �لتعم��ق يف در��شة �لعملي��ات �لعقلية 

و�ملعرفية و�لوجد�نية لدى �ملوهوب ب�شكل يتيح لنا ت�شميم بروفيل نف�شي متكامل للطالب �ملوهوب.
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�ش��رورة �الهتمام مبد�ر���س �ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا بجمهورية م�شر �لعربية وزيادة �لدعم �ملادي   .5
�ملقدم لها، ملا توفره هذه �ملد�ر�س من بيئة د�عمة للموهبة و�ملوهوبني، وكذلك لالبتكار و�الكت�شاف وبناء 

جيل من �لباحثني �ملوهوبني �ملدربني ب�شكل جيد على خطو�ت �لبحث �لعلمي.
تخ�شي���س �لدعم �ملادي �ملقدم ملد�ر�س �ملتفوقني للعلوم و�لتكنولوجيا بجمهورية م�شر �لعربية لتوظيف   .6
موهب��ة �لط��الب، من خالل �ش��ر�ء �خلامات �لالزم��ة للم�شروعات �لتي يقوم بها �لط��الب، وتطوير �ملعامل 

وتدريب معلمني متخ�ش�شني يف �لتعامل مع �ملوهوبني ورعاية �ملوهبة. 
للعل��وم و�لتكنولوجي��ا بجمهوري��ة م�ش��ر �لعربي��ة ت�شكي��ل جل��ان لرعاي��ة ط��الب مد�ر���س �ملتفوق��ني   .7"
)STEM Egypt(،�أثن��اء در��شته��م باملدر�ش��ة وبع��د تخرجه��م منه��ا و�لتحاقه��م باملرحل��ة �جلامعي��ة 

و�ال�شتفادة من م�شروعاتهم يف نطاق موهبتهم. 
�الهتم��ام ببن��اء �أدو�ت قائمة على �لطرق �لكيفية يف جمع �لبيانات لقيا���س مهارة �لتقومي لدى �لطالب   .8

�ملوهوبني.
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