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الخصائص السیكومتریة امقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة لدى 
  تالمیذ المرحلة االبتدائیة

  خیرى احمد حسین /أ.د
  وب محمد. سمرایأ

Doi: 10.12816/0054835   
  المستخلص

یعتبـــر الكشـــف والتـــدخل المبكـــرین للتعـــرف علـــى االطفـــال الموهـــوبین والموهبـــة مـــن 
اولویــات البحــث العلمــي، ومــن هنــا وجــب التعــرف علــى أهــم الســمات والخصــائص 
والمؤشـــرات الدالـــة علـــى االطفـــال الموهـــوبین. وتهـــدف الدراســـة إلـــى امكانیـــة التنبـــؤ 

ت الدالــة علــى الموهبــة مــن خــالل بعــض المتغیــرات الدیموجرافیــة المتمثلــة بالمؤشــرا
ومتغیـر الـذكاء. وتـألف  -المستوى الثقافي لألسـرة -في المستوى االقتصادي لألسرة

تلمیـــذا مـــن تالمیــذ الصـــف الثالـــث االبتــدائي. وتـــم اســـتخدام  ٩٠عینــة الدراســـة مــن 
ات المسـتخدمة اختبـار القـدرات المنهج الوصفي التحلیلي في الدراسة. وشملت األدو 

العقلیة اعداد فاروق عبد الفتاح موسى، واستمارة المستوى الثقـافي لألسـرة المصـریة 
اعــــداد عبــــد الباســــط خضــــر وامــــال عبــــد المــــنعم، ومقیــــاس المؤشــــرات الدالــــة علــــى 
ــــؤ  ــــة التنب ــــائج الدراســــة عــــن امكانی ــــة . وأســــفرت نت الموهبــــة وهــــو مــــن إعــــداد الباحث

ة علـــى الموهبـــة بداللـــة كـــل مـــن الـــذكاء والمتغیـــرات الدیموغرافیــــة بالمؤشـــرات الدالـــ
  (المستوى الثقافي المستوى االقتصادي).

ــــة ــــى الموهب ــــة عل ــــة: الموشــــرات الدال ــــذكاء -الكلمــــات المفتاحی ــــرات  -ال المتغی
  الدیموغرافیة
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  تمهید
یعتبـر الطفـل هــو األسـاس الـذي نبنــي علیـه جمیـع مقومــات الحیـاة المســتقبلیة، 

ي علــى المــربین االهتمــام بالطفــل فــي جمیــع النــواحي والمجــاالت الجســمیة، اذ ینبغــ
واالنفعالیـــة، والعقلیــــة، والوجدانیــــة، وبهـــذا تعــــد مرحلــــة الطفولـــة مرحلــــة حرجــــة مــــن 
الممكــن أن یواجــه فیهــا األطفــال مجموعــة مــن المشــكالت والصــعوبات التــي تحــدث 

ضـغوطا فـي بیئـة الطفـل، لهم نوعا من عدم االتزان واالضطراب، وقد یكـون سـببها 
ولقــد أكــدت الدراســات أن العالقــات بــین األبــوین والطفــل تعتبــر  حجــر الزاویــة فــي 

   بناء شخصیة األطفال وبناء جودة حیاتهم النفسیة.
وعلـى الـرغم مـن أهمیـة األسـرة فــي حمایـة الطفـل وتهیئـة البیئـة المناسـبة لنمــوه 

ه، وفـي صـیاغة وتكـوین شخصـیته ودورها في توفیر االحتیاجات المادیة والنفسـیة لـ
وتكوین معالم خبراته وتوجهاته ومفاهیمه نحو ذاته ونحـو العـالم المحـیط بـه، األ أن 
إدارة عملیــة تنشــئة الطفــل مــا لــم تكــن اخــذة فــي الحســبان ضــرورة اتاحــة جــزء مــن 
الحریــة واالســتقاللیة والبعــد عــن األســالیب القامعــة فــي تربیــة االبنــاء، فــان ذلــك مــن 

یئد أنماط التفكیر ذات الصلة بالموهبة ومنها ینهـي ویقضـي علـى الموهبـة  شأنه ان
  ).٢٠١٢تماما ان وجدت (محمد عبد العزیزطالب، 

هــو ذلــك الطفــل الــذي یتمیــز  Sidney) ٢٠٠٣والطفــل الموهــوب كمــا یــرى (
بمجموعة من الخصائص والسمات التي تمیزه عن غیره ممن هـم فـي نفـس سـنه او 

لســــمات والخصـــائص بمثابـــة المؤشــــرات الدالـــة علـــى موهبتــــه عمـــره، وتعتبـــر هـــذه ا
ومعیـارا معتمـدا مــن معـاییر تشخیصـها لــدى كثیـر مــن العلمـاء، وهـذا مــا اتفـق علیــه 

  .Hoer) ٢٠٠٩، و  (Vickil) ٢٠٠٦كل من  (
) مجموعــة مــن الخصــائص ٣٥، ٢٠١٠ولقــد اوردت ســمیرة  احمــد العبــدلي (
عـن غیــره ممـن فـي نفــس سـنه او عمــره، والسـمات التـي یتمیــز بهـا الطفـل الموهــوب 

  وتتمثل تلك الصفات في ان:
 یظهر قدرة فائقة على التفكیر..١
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یظهــر قــدرة متمیــزة علــى تنــاول االفكــار المختلفــة والوصــول الــى تعمــیم .٢
 من خالل حقائق خاصة او معینة.

 یدرك العالقات الدقیقة بین االشیاء..٣
ویركـز فیمـا هـو متـاح یحل المشكالت ویطرح االسئلة البحثیة المتنوعة .٤

 امامه.
یظهـــر مســـتوى عـــال مـــن الفضـــول وحـــب االســـتطالع، ویبـــدي اهتمامـــا .٥

 غیر عادي بطبیعة البشر والكون.
 یعمل دائما على تطویر واحد او اكثر من اهتماماته..٦
ـــــة .٧ ـــــالمفردات اللغوی ـــــق ب ـــــا فیمـــــا یتعل یبـــــدي اهتمامـــــا واضـــــحا كمـــــا وكیف

 والشفویة والمكتوبة.
للكلمــات واســتخداماتها المختلفــة، ویبــدى مســتوى یهــتم بــالمعنى الــدقیق .٨

مرتفـــــع مـــــن القـــــدرة االبتكاریـــــة او التعبیـــــر الخیـــــالي فـــــي موضـــــوعات 
 مختلفة كالموسیقى او الفن او الرقص او الدراما.
ص) أن ٧٠، ٢٠٠٤وراى كـــال مــــن خلیــــل المعایطـــة، ومحمــــد عبــــد الســــالم (

ال أن بعــــض تلــــك الموهــــوب یتمتــــع بكثیــــر مــــن الخصــــائص والســــمات اإلیجابیــــة، إ
الســمات والخصـــائص قـــد تــنعكس ســـلبا أحیانـــا علــى الموهـــوب، فاالســـتجابات غیـــر 
المتوقعـة وغیــر المعتــادة الناتجــة عــن وجــود فجـوة فــي العمــر العقلــي والعمــر الزمنــي 
ودور كــل مــن عامــل الســكن والتعلــیم، باإلضــافة الــى بعــض المهــارات االجتماعیــة 

فـال الموهـوبین عملیـة تواصـلهم السـلیم مـع والجسـدیة التـي تصـعب علـى هـؤالء االط
الكبــــار واالقــــران علــــى الســــواء، (وهــــذا مــــا اكدتــــه دراســــة كــــل مــــن شــــریف العلــــي 

، ودراســة ســامر مطلــق ونــور عربــي Pollins) ٢٠٠٠)، ودراســة بــوللینز (١٩٩٣(
  .)Larid) ٢٠٠٩)، ودراسة الرید (٢٠١٢(

مـــل المختلفـــة فـــي ولعلــه مـــن المالحـــظ ان الجهـــود تتضـــافر وتتفاعـــل مـــع العوا
تحدیـــد الموهبـــة، فالموهبـــة شـــانها شـــان الكثیـــر مـــن الخصـــائص االنســـانیة تخضـــع 
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ــــة والعوامــــل  ــــین العوامــــل الوراثی ــــاج للتفاعــــل الــــدینامیكي ب لعوامــــل التغییــــر ألنهــــا نت
البیئیــة، وتأكیــدا لمــا ســبق فــان لألســرة ومســتواها الثقــافي والتعلیمــي، وذكــاء االطفــال 

فــي تحدیــد الموهبــة ومؤشــراته عنــد االطفال.امــا عــن المســتوى وقــدراتهم العقلیــة دور 
الثقافى واالقتصادى لألسرة فاله دور هام فى ظهـور الموهبـه فاالسـرة هـى المسـئولة 
عن توفیر متطلبات الحیاة وهـذا یتوقـف علـى المسـتوى االقتصـادى والثقـافى لالسـرة 

واحهـــة متطلبـــات فـــاذا كانـــت االســـرة قـــادرة علـــي اشـــباع حاجـــات الطفـــل واعـــداده ام
الحیـاة وتحـدیاتها الثقافیـه واالقتصـادیه باعتبـار ان الطفـل هـو بـذرة المجتمـع الواعـدة 
التى إذا وجدت ما تحتاجه من رعایـه فـى تللـك النـواحى بشـكا فعـال سـتؤتى نتائجهـا 
بــإذن اهللا بظهــور جیــل مبــدع موهــوب وذكــى وخــالى مــن الغقــد مبتعــدا عــن الخمــول 

  واألتكال.
ةةالدراسالدراس  مشكلةمشكلة  

ـــة عـــل الموهبـــة والتحقـــق مـــن  فـــى ضـــوء الحاجـــة الـــى مقیـــاس المؤشـــرات الدال
خصائصـــه الســـیكومتریة یعـــد اضـــافة الـــى ادوات القیـــاس والتققـــیم النفســـي والتربـــوى 
وهــو ماتهــدف الــى الدراســة الحالیــة والتــى تحــدد مشــكاتها الرئیســیة فــى الخصــائص 

  جابة على االسئلة التالیة:السیكومتریة لمقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة باال
الـذكاء  -المسـتوى الثقـافي لألسـرة -هل لكل من المسـتوى االقتصـادي لألسـرة 

ـــــة لـــــدى اطفـــــال الصـــــف الثالـــــث  دور فـــــي التنبـــــؤ بالمؤشـــــرات الدالـــــة علـــــى الموهب
  االبتدائي؟

  :التالیةالتالیة  االسئلةاالسئلة  منمن  مجموعةمجموعة  التاليالتالي  الرئیسيالرئیسي  السؤالالسؤال  منمن  ویندرجویندرج
ئیة فــي المؤشــرات الدالــة علــى الموهبــة لــدى هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصــا

 اطفال الصف الثالث االبتدائي تعزي الى الذكاء؟.
 هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي المؤشــرات الدالــة علــى الموهبــة لــدى

 اطفال الصف الثالث االبتدائي تعزي الى المستوى الثقافي لألسرة؟.
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 الدالــة علــى الموهبــة لــدى هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة فــي المؤشــرات
 اطفال الصف االول االبتدائي تعزي الى المستوى االقتصادي لألسرة

الدراسة:الدراسة:  أهدافأهداف  
 خـاللخـالل  مـنمـن  الموهبـةالموهبـة  علـىعلـى  الدالـةالدالـة  بالمؤشـراتبالمؤشـرات  التنبؤالتنبؤ  امكانیةامكانیة  الىالى  الدراسةالدراسة  تهدفتهدف

المسـتوى  -بعـض المتغیـرات الدیموجرافیـة المتمثلـة فـي المسـتوى االقتصـادي لألسـرة
  ومتغیر الذكاء. -الثقافي لألسرة

  الدراسة:الدراسة:  أهمیةأهمیة  
  تتضح اهمیة الدراسة نظریًا وتطبیقیًا في النقاط التالیة:

ــــة المســــتوى االقتصــــادي لألســــرة  -اهمیــــة ودور كــــل مــــن المتغیــــرات الدیموجرافی
 الذكاء. -المستوى الثقافي لألسرة

الحاجــة الــى تزویــد التربــویین المعنیــین برعایــة الموهبــة بحقــائق علمیــة عــن واقــع 
 دعم البیئات المصریة لنمو الموهبة.

 قد یوفر البحث المعلومـات التـي یمكـن ان تمثـل االسـاس العلمـي لمتخـذي القـرار
في المجاالت المختلفة ذات الصـلة بتطـویر اسـس الممارسـة التربویـة الخاصـة 
بــالموهوبین والعــادیین ممــا یفیــد فــي دعــم مشــروعات الرعایــة الشــاملة للتالمیــذ 

 الموهوبین.
 تسـهم هـذه الدراسـة فـي تفعیـل دور اسـر الموهـوبین فـي رعایـة وتنمیـة الموهبــة قـد

  لدى اطفالهم.
  الدراسة:الدراسة:  ومفاهیمومفاهیم  مصطلحاتمصطلحات  

  تحتوي الدراسة على مجموعة من المصطلحات والمفاهیم تتمثل في: 
  الموهبة:

) بانــــه "مصــــطلح ینطبــــق علــــى االطفــــال ٢٠١٠وعرفـــه عبــــد الحمیــــد شــــاكر (
ئــل علــى امكانیــة وجــود اداء مرتفــع فــي الجوانــب العقلیــة الشـباب الــذین یظهــرون دال

المعرفیة واالبداعیة والفنیة او القیادیة، او انهم یكشفون عـن اداء متمیـز فـي بعـض 
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الجوانــــب والمجــــاالت االكادیمیــــة النوعیــــة، وهــــم ایضــــا االطفــــال او الشــــباب الــــذین 
النشــاط المدرســي  یتطلبــون خــدمات وانشــطة ال یــتم تقــدیمها الــیهم فــي العــادة اثنــاء

العــادي وتكــون هــذه االنشــطة او الخــدمات مــن اجــل تطــویر قــدراتهم المتمیــزة ســلفة 
  الذكر".

وتعرفــــه الباحثــــة اجرائیــــا بانــــه: التمتــــع بقــــدرة عالیــــة فــــي واحــــدة او اكثــــر مــــن 
  المجاالت الفنیة، الموسیقیة، الریاضیة، االجتماعیة، الوجدانیة، الجسمیة... .

  :الطفل الموهوب
) علــى ٢٠٠٢،و احمــد السـر (٢٨)، ص٢٠٠٤فـه كــل مـن امــال اباظـة (وتعر 

انهــا: القــدرة علــى اظهــار اداء متمیــز فــي واحــدة او اكثــر مــن االبعــاد التالیــة "القــدرة 
العقلیــة العالیــة، القــدرة االبداعیــة العالیــة، القــدرة علــى التحصــیل االكــادیمي، القـــدرة 

  او الریاضیة او اللغویة". على التحصیل بمهارات متمیزة كالمهارات الفنیة
  المؤشرات الدالة على الموهبة:

) بانها: مجموعـة الخصـائص والصـفات والسـمات ٢٠٠٥وعرفها محمد علیة (
  الموجودة بالطفل الموهوب والتي من خاللها یمكن التنبؤ بموهبة الطفل.

وتعرفـه الباحثــة اجرائیـا بانــه: مجموعـة العناصــر والمـؤهالت التــي مـن الممكــن 
ؤهــل وتنبــئ بتمتــع الطفــل بالموهبــة، وهــي بالتــالي الدرجــة التــي یحصــل علیهـــا ان ت

  الطفل في مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة.
الدیموجرافیة:الدیموجرافیة:  المتغیراتالمتغیرات  

وتعرفها الباحثة بانه: تلك العوامل البیئیة المؤثرة فـي الموهبـة والتـي تتمثـل فـي 
  الذكاء. -لثقافي لألسرةالمستوى ا -المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة

الدراسة:الدراسة:  محدداتمحددات  
تتحدد الدراسة الحالیة بالعینة المستخدمة فیها وهى من طلبة تالمیذ الصـف الثالـث 

تلمیـــذافى مـــدارس محافظـــة اســـوان فـــى الفصـــل  ٩٠االبتـــدائى والـــذین یبلـــغ عـــددهم 
  ٢-٢٠١٦الدراسى 
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الدراسةالدراسة  إجراءاتإجراءات  
لدراســـة المیدانیـــة مـــن حیـــث تناولـــت الباحثـــة فـــي هـــذا  اإلجـــراءات الخاصـــة با

ــــــة الدراســــــة، أدوات الدراســــــة، خطــــــوات الدراســــــة واألســــــالیب  مــــــنهج الدراســــــة، عین
  اإلحصائیة المستخدمة، والصعوبات التي واجهت الباحث في التطبیق.

  منهج الدراسة: -أوالً 
اعتمـــدت الباحثـــة علــــى المـــنهج الوصــــفي االرتبـــاطي حیـــث أنــــه یتناســـب مــــع 

حالیــــة وطریقــــة اختبــــار فــــروض الدراســــة والتحقــــق مــــن طبیعــــة موضــــوع الدراســــة ال
صــحتها ، وتصــف البحــوث الوصــفیة درجــة العالقــة بــین المتغیــرات وصــفًا كمیـــًا ، 
ألن الغـــرض مـــن جمـــع البیانـــات تحدیـــد الدرجـــة التـــي تـــرتبط بهـــا متغیـــرات كمیـــة . 
عبر عن درجة العالقـة بـین المتغیـرات بمعامـل االرتبـاط ، الـذي یعنـى أن درجـات  ُ وی
متغیر تـرتبط بـدرجات متغیـر أخـر ، وذلـك كمـا یتمثـل فـي متغیـرات الدراسـة الحالیـة 
وهــم المؤشــرات الدالــة علــى الموهبــة والــذكاء والمتغیــرات الدیموجرافیــة والمتمثلــة فــي 

  المستوى الثقافي االجتماعي االقتصادي لألسرة .
ل ویعــــرف المــــنهج الوصــــفي "بأنــــه مجموعــــة اإلجــــراءات البحثیــــة التــــي تتكامــــ

لوـصــف الظــــاهرة أو الموضــــوع اعتمــــادًا علــــى جمــــع الحقــــائق والبیانــــات وتصــــنیفها 
؛ الســتخالص داللتهــا والوصــول إلــى نتــائج  ومعالجتهــا وتحلیلهــا تحلــیًال كافیــًا ودقیقــًا
أو تعمیمات عن الظاهرة أو الموضوع محل البحث".ولـذلك تـرى الباحثـة ان المـنهج 

یتبــع اســلوب منهجــي علمــي لوصــف  الوصــفي هــو االنســب لموضــوع الدراســة ألنــه
  الموضوع  تفسیر النتائج . 

  الدراسة:الدراسة:  عینةعینة  --ثانیاً ثانیاً 
  تكونت عینة الدراسة من:

) تلمیـذا مـن تالمیـذ الصـف ٢١٨والتـي تكونـت مـن ( العینة االسـتطالعیة:أ_ 
الثالــث االبتــدائي، تــم اختیــارهم مــن بعــض المــدارس بمحافظــة أســوان، وبعــد تطبیــق 

  أدوات
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  ) استمارة ممن لـم تُسـتكمل اإلجابـة علـى بعـض البنـود٤٢بعاد عدد (الدراسة تم است
  أو أحد المقاییس.

) مـن ١٧٦:  والتـي أصـبح العـدد النهـائي لهـا (العینة النهائیة األساسـیةب_ 
استمارة لـم یـتم االجابـة علیهـا  ٤٢تالمیذ الصف الثالث االبتدائي وهذا بعد استبعاد 

قیــاس، وبعــد تطبیــق مقیــاس القــدرات العقلیــة ولــم تكتمــل اجــراءات االجابــة علــى الم
) ٩٠ومقیـــاس المســـتوى االقتصـــادي الثقـــافي اعتمـــدت الباحثـــة علـــى عینـــة قوامهـــا (

تلمیــذ وتلمیــذة، وســوف تُجــرى علــى بیانــاتهم التحلــیالت اإلحصــائیة األساســیة وفقــًا 
للتصمیم المنهجـي لهـذه الدراسـة، ولقـد تـم تطبیـق جمیـع مقـاییس الدراسـة علـى افـراد 
العینة ما عدا مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة لدى تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة، 

  وجاءت نتائج تطبیق مقاییس الدراسة على النحو التالي:
  یبین توزیع وأعداد أفراد العینة:  )٢جدول (

  العینة الكلیة  فئات المتغیر  المتغیر
  ٣٠  ١٥مرتفعي الذكاء   الذكاء

  ١٥متوسطي الذكاء 
  ٣٠  ١٥مرتفعي المستوى الثقافي   المستوى الثقافي

  ١٥منخفضي المستوى الثقافي 
  ٣٠  ١٥مرتفعي المستوى االقتصادي   المستوى االقتصادى

  ١٥منخفضي المستوى االقتصادي 

    
وتـــم اختیـــار مجموعـــة التالمیـــذ الســـابقین بـــین مرتفعـــي ومتوســـطي المتغیـــرات 

یــــاس والطریقــــة التــــي وضــــعها معــــد المقیــــاس الســــابقة وفقــــا للدرجــــة الكلیــــة لكــــل مق
لتصـــحیحه، والجـــداول التالیـــة توضـــح مـــا ســـبق، وبالتـــالي اصـــبح عـــدد افـــراد العینـــة 

تلمیـــذ وتلمیـــذة، وتـــم تقســـیم هـــذه المســـتویات  ٩٠النهائیـــة التـــي تـــم التطبیـــق علیهـــا 
بالنســبة للطــالب وفقــا لتحقیــق التكــافؤ بــین أعمــارهم الزمنیــة والتــي جــاءت بمتوســط 

  .٥,٦ -٥,٤ح بین تراو 
  وتوصلت نتائج الدراسة االستطالعیة إلى:
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تطبیـــق مقــــاییس الدراســــة علــــى العینـــة االســــتطالعیة للدراســــة (اختبــــار القــــدرات  .١
 مقیاس المستوى الثقافي االجتماعي االقتصادي). -العقلیة

اختیــار عینــة  مــن األطفــال الــذین طبقــت علــیهم مقــاییس الدراســة وذلــك للتحقــق  .٢
 تباطي بین متغیرات الدراسة.من الفرض االر 

اختیــار األطفــال الــذین حصــلوا علــى درجــة أقــل فــي المتوســط  واألطفــال الــذین  .٣
حصـــلوا علـــى درجـــات أعلـــى مـــن المتوســـط فـــي كـــل مقیـــاس مـــن المقـــاییس 

 السابقة.
تلمیــــذا مــــن  ٩٠التوصــــل إلــــى عینــــة الدراســــة النهائیــــة واألساســــیة والتــــي بلغــــت  .٤

  تالمیذ الصف الثالث االبتدائي.
  الدراسة:الدراسة:  أدواتأدوات  --ثالثاً ثالثاً 

  اشتملت الدراسة الحالیة على األدوات التالیة:
إعــداد عبــد الباســط اســتمارة المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي الثقــافي .١

 )٢٠٠٣خضر وآمال عبد المنعم ،( 
  )٢٠٠٣اختبار القدرات العقلیة اعداد فاروق موسى ،(.٢
 مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة اعداد الباحثة.٣

     یاس المستوى الثقافي لألسرة المصریة مق
  ):٢٠٠٣إعداد عبد الباسط خضر وآمال عبد المنعم، (                                

ــــــافي االقتصــــــادي  ــــــد المســــــتوى الثق ــــــة هــــــذا المقیــــــاس لتحدی اســــــتخدمت الباحث
واالجتمــاعي ألفــراد العینــة مــن حیــث الــدخل األســرى، والحیــاة االجتماعیــة، بهــدف 

نس عینــة الدراسـة واختیارهـا فــي ضـوء نتـائج  هــذا المقیـاس، أي بمعنــى ضـبط وتجـا
اســتخدامه لتجــانس العینــة األساســیة التــي یــتم اختیارهــا وتقســیمها إلــى مجمــوعتین ، 
ویتكـــون هـــذا المقیـــاس مـــن مجموعـــة مـــن األبعـــاد تتمثـــل فـــي مســـتوى دخـــل األســـرة 

األسـرة، األدوات الثقافیـة  بالجنیه، المستوى التعلیمي ألفراد األسرة، مركز الطفل فـي
المتوفرة في المنزل، مدى التشجیع للممارسات الثقافیـة، والممارسـات الثقافیـة لألسـرة 
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داخل المنزل، ویشمل كل بعد من األبعاد السابقة على مجموعـة مـن األسـئلة والتـي 
یجــاب علــى بعضــها بـــنعم أو ال، وبعضــها األخــر یــتم اختیـــار اســتجابة واحــدة مـــن 

ال، وكــل العبــارات الموجــودة بالمقیــاس  -أحیانــا –بات تتمثــل فــي نعــم ثــالث اســتجا
 وضعت لتناسب البیئة المصریة.

  ):٢٠٠٣فاروق موسى، اختبار القدرات العقلیة: (
وتــم اســـتخدام هــذا االختبـــار للتعـــرف علــى مســـتویات الــذكاء والقـــدرات العقلیـــة 

) بطریقــة التجزئــة ٠,٩٤ -٠,٥٩لـدى أفــراد العینــة، وكانــت نســبة ثباتـه تتــراوح بــین (
النصـفیة، ویهـدف هـذا االختبـار إلـى قیـاس القـدرة العقلیـة لألطفـال مـن خـالل إجابــة 
األطفــــال علــــى مــــا یحتویــــه مــــن اختبــــارات فرعیــــة والتــــي تتمثــــل فــــي اختبــــار تــــذكر 
االلفـاظ، اختبــار رســم النمــوذج، اختبــار تـذكر األعــداد، اختبــار التجمیــع المفــاهیمي، 

  .واختبار تناسق الرجل
  ):٢٠١٨مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة (إعداد الباحثة، 

ویهــدف هــذا المقیــاس الــى قیــاس مســتوى المؤشــرات الدالــة علــى الموهبــة لــدى 
تالمیـذ المرحلـة االبتدائیــة، وهـو مقیـاس یضــم مجموعـة مـن األبعــاد والمؤشـرات كمــا 

لیـة، االجتماعیـة، حددتها معـدة المقیـاس، وهـي المؤشـرات العقلیـة، الجسـمیة، االنفعا
التعلیمیة، الخلقیـة، القیادیـة، االبداعیـة، الفنیـة والموسـیقیة والحركیـة، وقـد مـر اعـداد 

  هذا المقیاس بمجموعة من الخطوات كالتالي:
 اطـــالع الباحثـــة علـــى مجموعـــة مـــن ادبیـــات الموهبـــة والتـــي تمثلـــت فـــي الـــدلیلي

ات ، اضـــافة الـــي التصـــنیف العاشـــر لالضـــطرابDSM I_Vالتشخیصـــي 
 ومعرفة اهم المحددات والسمات والخصائص الممیزة للموهبة.

 اســتفادة الباحثــة مــن بعــض المقــاییس الموجــودة بالدراســات الســابقة وثیقــة الصــلة
 بموضوع الدراسة.

  اجــراء دراســة اســتطالعیة علــى عینــة مــن التالمیــذ اضــافة الــى االســتعانه بترشــیح
وهبة وابعادهـا، وكـان مـن اهـم المعلمین في ما هیة المؤشرات الدالة على الم
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فوائـــــد هــــــذه المقــــــابالت هــــــو تحدیـــــد مبــــــدئي للمؤشــــــرات واالبعــــــاد الخاصــــــة 
 بالمقیاس.

  قامـــت الباحثـــة باعـــداد الصـــورة االولـــى لمقیـــاس الدراســـة وتحدیـــد اهـــم المفــــردات
المالئمــــة لكــــل بنــــد وبعــــد وربــــط هــــذه المفــــردات واالبعــــاد باالطــــار النظــــري 

 للدراسة.
 د الخاصــة بالمقیــاس قــام الباحثــة بصــیاغة المفــردات تحــت كــل وبعـد تحدیــد األبعــا

بعـــد استرشـــادا بمـــا اســـتفاده مـــن الخطـــوات الســـابقة، وقـــد راعـــى الباحثـــة فـــي 
صـــیاغة المفـــردات أن تكـــون واضـــحة ومفهومـــة، وان تكـــون مناســـبة للعمـــر 
الزمني لعینة الدراسة وان تقیس العبارة جانـب مـن جوانـب البعـد الـذي تنتمـي 

 إلیه.
  ورة االولى للمقیاس:الص

ــــى تســــع  ٦٢تكونــــت الصــــورة االولــــى مــــن المقیــــاس مــــن  ــــارة مقســــمین عل عب
عبـارات، والجسـمي یتكـون مـن  ٨مؤشرات كالتالي، فجاء المؤشر العقلي یكون مـن 

عبــارات،  ٧عبـارات، واالجتمــاعي یتكــون مــن  ٦عبـارات، واالنفعــالي یتكــون مــن  ٧
عبــارات، والقیــادي یتكــون  ٧تكــون مــن عبــارات، والخلقــي ی ٦والتعلیمــي یتكــون مــن 

عبـارات، والفنـي الموسـیقي الحركـي یتكـون  ٧عبارات، واالبداعي یتكون مـن  ٧من 
  عبارات.  ٧من 

وكان اختیار هذه االبعاد بعد تعدد قراءات الباحثـة واطالعهـا علـى المزیـد مـن 
ة، الدراســات الســـابقة والتـــي امكـــن مـــن خاللهـــا اســـتخالص المؤشـــرات التســـع الســـابق

عبـارات سـلبیة، وتقـدر  ٧عبارة ایجابیـة و  ٣٨عبارة منهم  ٤٥ویتكون المقیاس من 
اجابـــات المفحـــوص علـــى میـــزان تقـــدیر ثالثـــي، وبلغـــت نســـبة ثبـــات المقیـــاس علـــى 

، وتتـــراوح درجـــة المقیـــاس بـــین ٠,٧٩٨، وكانـــت نســـبة صـــدقه ٠,٧٧٨الفاكرونبـــاخ 
لدیــه مؤشــرا عــال دال  درجــة، وعنــد اســتخدام االرباعیــات نجــد ان مــن ١٢١ -٥٩
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، ومـن یحصـل علـى درجـة اقـل مـن ٩٠على الموهبة یحصل على درجة اعلى مـن 
  فلیس لدیه مؤشر للموهبة تماما. ٩٠

  الصورة النهائیة للمقیاس:
تم عرض المقیاس في صورته الثانیـة علـى مجموعـة السـادة المحكمـین والـذي 

فــي لمفــردات المقیــاس محكمــین، وذلــك لحســاب التقــدیر الكمــي والكی ٦بلــغ عــددهم 
  كالتالي:

  التقدیر الكمي للمقیاس:
وذلك عن طریق حساب الخطأ المعیـاري للنسـبة باسـتخدام المعادلـة اآلتیـة  ع 

  )٣٩٠-٣٩١،  ٢٠٠٦خ=الجذر التربیعى (ا*ب على ن) (فؤاد البهي السید 
  حیث إن ع خ = الخطأ المعیاري 

  العدد الكلى للمحكمین  أ = نسبة الموافقة = عدد تكرارات الموافقین على
  أ -١ب = نسبة عدم الموافقة =

   ٦ن= العدد الكلى للمحكمین=
، ثــم مقارنــة حــد الداللــة عنــد ١,٩٦.= ع خ * ٠٥وحســاب حــد الداللــة عنــد 

ـــة عنـــد  ٠,٥ . تحـــذف ٠٥مـــع ب نســـبة عـــدم الموافقـــة، فـــإذا كانـــت ب >حـــد الدالل
ذا كانت ب <أو = حد الداللة عند    . تبقى العبارة كما هي. ٠٥العبارة أو تعدل، وإ

وبتطبیــق المعادلــة الســابقة تــم حــذف مجموعــة مــن العبــارات فــي كــل بعــد مــن 
االبعـاد حیـث كانـت نتــائج حـد الداللـة مــع هـذه االبعـاد اقـل مــن ب وهـي نسـبة عــدم 

  الموافقة، وهذا ما یوضحه الجدول التالي:
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  اسیوضح التقدیر الكمي لمفردات وعبارات المقی:  )٣جدول رقم (
حد الداللة 

 ٠,٠٥عند 
الخطأ 

المعیاري ع 
 خ

نسبة عدم 
 الموافقة ب

  
 رقم العبارة

حد الداللة 
 ٠,٠٥عند 

الخطأ 
 المعیاري ع خ

نسبة عدم 
 الموافقة ب

  
 رقم العبارة

١ .٠٦ .٠٥٥ .١١ ٣٢ .٠٦ .٠٥٥ .١١ 
٢ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ ٣٣ .٠٦ .٠٥٥ .١١ 
٣ .٠٦ .٠٥٥ .١١ ٣٤ .١٧ .٠٨٨ .١٧ 
٤ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ ٣٥ .١٢ .٠٧٦ .١٥ 
٥ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ ٣٦ .٠٦ .٠٥٥ .١١ 

٦ .٠٦ .٠٥٥ .١١ ٣٧ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ 
٧ .١٧ .٠٨٨ .١٧ ٣٨ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ 
٨ .١٢ .٠٧٦ .١٥ ٣٩ .٠٦ .٠٥٥ .١١ 
٩ .١٧ .٠٨٨ .١٧ ٤٠ .١٧ .٠٨٨ .١٧ 
١٠ .١٧ .٠٨٨ .١٧ ٤١ .١٢ .٠٧٦ .١٥ 
١١ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ ٤٢ .١٧ .٠٨٨ .١٧ 
١٢ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ ٤٣ .٠٦ .٠٥٥ .١١ 

١٣ .١٧ .٠٨٨ .١٧ ٤٤ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ 
١٤ .١٧ .٠٨٨ .١٧ ٤٥ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤ 
١٥ .٠٦ .٠٥٥ .١١ ٤٦ .٠٦ .٠٥٥ .١١ 
١٦ .١٧ .٠٨٨ .١٧ ٤٧ .١٧ .٠٨٨ .١٧ 
١٧ .١٢ .٠٧٦ .١٥  ٤٨ .١٢ .٠٧٦ .١٥  
١٨ .١٧ .٠٨٨ .١٧  ٤٩ .١٧ .٠٨٨ .١٧  
١٩ .١٧ .٠٨٨ .١٧  ٥٠ .١٧ .٠٨٨ .١٧  

٢٠ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  ٥١ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  
٢١ .١٧ .٠٨٨ .١٧  ٥٢ .١٧ .٠٨٨ .١٧  
٢٢ .٠٦ .٠٥٥ .١١  ٥٣ .٠٦ .٠٥٥ .١١  

٢٣ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  ٥٤ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  
٢٤ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  ٥٥ .١٧ .٠٨٨ .١٧  
٢٥ .٠٦ .٠٥٥ .١١  ٥٦ .٠٦ .٠٥٥ .١١  

٢٦ .١٧ .٠٨٨ .١٧  ٥٧ .٢٣ .٠٩٩ *  .١٩٤  
٢٧ .١٢ .٠٧٦ .١٥  ٥٨ .١٧ .٠٨٨ .١٧  
٢٨ .١٧ .٠٨٨ .١٧  ٥٩ .٠٦ .٠٥٥ .١١  

٢٩ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  ٦٠ .٢٣ .٠٩٩ .  *١٩٤  
٣٠ .٠٦ .٠٥٥ .١١  ٦١ .١٧ .٠٨٨ .١٧  
٣١ .١٧ .٠٨٨ .١٧  ٦٢ .٠٦ .٠٥٥ .١١  

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس:
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  االتساق الداخلي:
قامـــت الباحثـــة بحســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــین كـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المقیـــاس 
وعبــارات المقیــاس مــن ناحیــة، وبــین كــل بعــد مــن أبعــاد المقیــاس  والمجمــوع الكلــي 

، ویوضــح ٠,٠١لألبعـاد مـن ناحیـة أخـرى، وجـاءت نتائجــه دالـة عنـد مسـتوى داللـة 
  ن التالیان االتساق الداخلي ألبعاد المقیاس:الجدوال

  ) ٥٠یوضح االتساق الداخلي للعبارات: حیث (ن=  :  )٤جدول (

ول
 اال

بعد
ال

  

البعـــــــــــــــــــــد 
  الثاني

البعـــــــــــــــــــــد 
  الثالث

البعـــــــــــــــــــــد 
  الرابع

البعـــــــــــــــــــــد 
  الخامس

البعـــــــــــــــــــــد 
  السادس

البعـــــــــــــــــــــد 
  السابع

البعـــــــــــــــــــــد 
  الثامن

البعـــــــــــــــــــــد 
  التاسع

بارة
الع

باط  
الرت

ا
  

بارة
الع

باط  
الرت

ا
  

عبا
ال

باط  رة
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ا
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ا
  

بارة
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باط  
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ا
  

بارة
الع
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ا
  

بارة
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باط  
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ا
  

بارة
الع

باط  
الرت

ا
  

بارة
الع

باط  
الرت

ا
  

١  
٠,٧

١٩
  ٠,٧  ٦

٥٨
  

٠,٨  ١١
٠٤

  
٠,٤  ١٦
١٥

  
٠,٧  ٢١
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٠,٧  ٢٦
٢٥
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٧٢

  
٠,٧  ٤١
٢٥

  

٢  
٠,٧

٥٢
  ٠,٦  ٧

٥١
  

٠,٧  ١٢
٢٥

  
٠,٦  ١٧
٩٧

  
٠,٦  ٢٢
٨٢

  
٠,٣  ٢٧
٩٠

  
٠,٦  ٣٢
٤٣

  
٠,٧  ٣٧
٣٩

  
٠,٦  ٤٢
٨٢

  

٣  
٠,٥

٦٨
  ٠,٦  ٨

٣٥
  

٠,٨  ١٣
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٩٧
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٤٣  
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١
  

٤  
٠,٦

٣٥
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٤١
  

٠,٧  ١٤
٩٣

  
٠,٦  ١٩
٩٧

  
٠,٧  ٢٤
٤١

  
٠,٦  ٢٩
٩٧

  
٠,٧  ٣٤
٣٦

  
٠,٧  ٣٩
٤٥

  
٠,٦  ٤٤
٦٧

  

٥  
٠,٧

٧٤
  ٠,٦  ١٠

٩٧
  

٠,٧  ١٥
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٠,٧  ٢٠
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٠,٨  ٢٥
٠٤

  
٠,٤  ٣٠
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٠,٤  ٣٥
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٠,٦  ٤٠
٩٧

  
٠,٧  ٤٥
٢٢
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، ٠,٠١وتوضــح نتــائج الجــدول الســابق ان معامــل االرتبــاط دال عنــد مســتوى 
  ویتضح ایضا ان جمیع العبارات دالة.

االتســــاق الــــداخلي لألبعــــاد: قامــــت الباحثــــة بحســــاب معــــامالت االرتبــــاط بــــین 
األبعــاد الفرعیــة وبعضـــها الــبعض وكـــذلك فــي عالقتهـــا مــع الدرجـــة الكلیــة. وكانـــت 

، وأن ٠,٠١تبــــاط بــــین المقــــاییس الفرعیــــة دالــــة عنــــد مســــتوى جمیــــع معــــامالت االر 
، ویتضــمن ٠,٠١معــامالت ارتبــاط هــذه المقــاییس بالدرجــة الكلیــة دال عنــد مســتوى 

  ) االرتباطات الداخلیة بین أبعاد مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة.٤جدول (
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لبعد الذي درجة االرتباط بین ابعاد المقیاس والدرجة الكلیة ل :  )٥جدول (
  )٥٠تنتمي الیه (ن= 

ابعـــــــــــــــــاد 
  ابداعي  قیادي  خلقي  تعلیمي  اجتماعي  انفعالي  جسمي  عقلي  المقیاس

فنــــــــــــــــي 
موســـیقي 

  حركي

  عقلي

                  

                  ٠,٧٤٦  جسمي

                ٠,٧٥٦  ٠,٦٦٠  انفعالي

              ٠,٧٧٤  ٠,٧٧٧  ٠,٧١٣  اجتماعي

            ٠,٦٨٨  ٠,٧٥١  ٠,٦,٧٨  ٠,٦٧٨  تعلیمي

          ٠,٥٦٠  ٠,٦٥٢  ٠,٧٧٧  ٠,٧٤١  ٠,٦٧١  خلقي

        ٠,٧٤١  ٠,٦٥٣  ٠,٨٠١  ٠,٦٨٢  ٠,٧٦٢  ٠,٦٧٢  قیادي

      ٠,٥٠٨  ٠,٦٠٩  ٠,٧٠٥  ٠,٧٠٢  ٠,٦٥٢  ٠,٦٦٢  ٠,٥٧٣  ابداعي

فنــــــــــــــــــــي 
موســـــــیقي 

  حركي
٠,٥٩٦  ٠,٦٤١  ٠,٦٩٨  ٠,٧٥٤  ٠,٦٩٤  ٠,٧٤٢  ٠,٦٨٧  ٠,٧٠٤    

الدرجــــــــــــة 
  ٠,٩٠٧  ٠,٨٧٥  ٠,٨٠٩  ٠,٧٩٧  ٠,٨٥٤  ٠,٩٠١  ٠,٨٥٤  ٠,٧٩٨  ٠,٨٤٢  الكلیة
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ویتضــح مــن نتــائج الجــدول الســابق ان معامــل االرتبــاط هنــا دال عنــد مســتوى 
  .٥٠، حیث ن= ٠,٠١

  الثبات:
ــــامج الحــــزم  ــــاخ ببرن ـــم حســــاب ثبــــات المقیــــاس باســــتخدام معامــــل ألفــــا كرونب تـ

تلمیــذ وتلمیــذه مــن الصــف  ٥٠، وهــذا مــن خــالل عینــة قوامهــا SPSSاإلحصــائیة 
ـــذی ن شـــملتهم العینـــة النهائیـــة للدراســـة ، ووجـــد أنـــه الثالـــث االبتـــدائي غیـــر اولئـــك ال

.، والجـداول التالیـة تبـین معـامالت الثبـات ٠١حیث أنها دالة عند   ٠,٧٧٢ یساوى
  ألبعاد وعبارات مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة.

  یبین معامالت ثبات أبعاد مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة:  )٦جدول (
  مستوى الداللة  معامل ثبات ألفا كرونباخ  الموهبةالمؤشرات الدالة على 

  ٠,٧٧٠  العقلیة

  ٠١,٠دالة عند مستوى 

  ٠,٧٧٠  الجسمیة
  ٠,٧٧٢  االنفعالیة

  ٠,٧٨٢  االجتماعیة
  ٠,٧٨٠  التعلیمیة
  ٠,٧٦٩  الخلقیة
  ٠,٧٥٧  القیادیة

  ٠,٧٥٨  االبداعیة
  ٠,٧٩٠  الفنیة والموسیقیة والحركیة

  الصدق: 
صــــدق المقارنـــة الطرفیــــة لحســـاب معامـــل اإلرتبــــاط بـــین التالمیــــذ تـــم حســـاب 

الحاصــلین علــى درجــات مرتفعــة وبــین التالمیــذ الحاصــلین علــى درجــات منخفضــة 
علـــى مقیــــاس المؤشــــرات الدالــــة علــــى الموهبـــة، ووجــــد أن معامــــل االرتبــــاط بینهمــــا 

  .٠,٠١وهذا دال عند مستوى  ٠,٧٨٧
  الدراسة:الدراسة:  خطواتخطوات  --رابعارابعا

  لراهنة بمجموعة من الخطوات كالتالي:مرت الدراسة ا
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ــــــم القیــــــام بإعــــــدادها  .١ تحدیــــــد األدوات والمقــــــاییس المســــــتخدمة للدراســــــة، ومــــــن ث
 وتجهیزها.

تطبیــق هــذه المقــاییس واختیــار عینــة عشــوائیة منهــا، إضــافة إلــى اختیــار  أفــراد  .٢
العینــة مــن بــین أطفــال الصــف الثالــث االبتــدائي االبتــدائي، وتقســیم مرتفعــي 

كـل مـن ذوي القـدرات العقلیـة والمتغیـرات الدیموجرافیـة (المسـتوى ومنخفضي 
 المستوى االقتصادي). -الثقافي

تطبیق مقیاس المؤشرات الدالة على الموهبة على كل مـن أفـراد العینـة (مرتفعـي  .٣
 ومتوسطى القدرات العقلیة والمتغیرات الدیموجرافیة).

لـــى الموهبـــة وجدولـــة إعطـــاء درجـــة لالســـتجابات الخاصـــة بالمؤشـــرات الدالـــة ع .٤
جراء العملیات اإلحصائیة المناسبة.  الدرجات وإ

 استخالص النتائج وتفسیرها. .٥
  صیاغة بعض التوصیات التي نبعت مما أسفرت عنه نتائج الدراسة الراهنة. .٦

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة  -خامسا
وذلـــــــك بهـــــــدف احتســـــــاب  spssاســـــــتخدمت الباحثـــــــة البرنـــــــامج االحصـــــــائي 

  ت االحصائیة التالیة:االختبارا
والــذي یــتم احتســاب القیمــة التائیــة فــي  T testاختبــار التــاء للعینــات المســتقلة  .١

 حالة المتغیر الثنائي.
 Mann- Whitneyاختبار مان ویتني  .٢
 معامالت االرتباط .٣
 تحلیل االنحدار المتعدد .٤
 المتوسطات واالنحرافات المعیاریة .٥
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  الدراسةالدراسة  نتائجنتائج    
ــــى الموهبــــة مــــن خــــالل الــــذكاء والمتغیــــرات  یمكــــن التنبــــؤ بالمؤشــــرات .١ الدالــــة عل

  المستوى االقتصادي). -الدیموجرافیة (المستوى الثقافي
توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین المؤشــرات الدالــة علــى الموهبــة والــذكاء  .٢

ــــد  -والمتغیــــرات الدیموجرافیــــة (المســــتوى الثقــــافي المســــتوى االقتصــــادي) عن
  ٠,٠١مستوى داللة 

ق ذات داللة احصائیة بین متوسـطات مرتفعـي ومنخفضـي الـذكاء فـي توجد فرو  .٣
  مستوى المؤشرات الدالة على الموهبة اصالح المرتفعین.

توجد فروق ذات داللـة احصـائیة بـین متوسـطات مرتفعـي ومنخفضـي المتغیـرات  .٤
المســـــــتوى االقتصـــــــادي) فـــــــي مســـــــتوى  -الدیموغرافیـــــــة (المســـــــتوى الثقـــــــافي

  هبة اصالح المرتفعین.المؤشرات الدالة على المو 
الحالیةالحالیة  الدراسةالدراسة  منمن  والتطبیقیةوالتطبیقیة  العلمیةالعلمیة  الفائدةالفائدة    

تفید هذة االداة المتخصصین فى الكشف عن الموهبة وطـرق اكتشـافها لـدى تالمیـذ 
  المرحلة االبتدائیة 
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  المراجع:المراجع:
مجلـة البحـوث التربویـة ). الموهوبون بین التفوق واالبداع. ٢٠٠٢أحمد سلیمان السر ( -

  .٦٢ -٥١)، ٣(٢ل بجامعة حائ
:الریـاض دار الزهــراء للنشــر  الموهبــه والتفــوق العقلــى).٢٠١٠اسـماعیل ابــراهیم بــدر ( -

  والتوزیع.
ـــدى طلبـــة ٢٠٠٩امـــال جـــودة ( - ـــالنفس ل ـــة ب ـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه بالســـعادة والثق ). ال

  .١٠١ -٧٢)، ٣( ٢١مجلة العلوم االنسانیة، جامعة االقصى. 
المــؤتمر العلمــى رعایــه الموهــوبین فــى مجــال الفنــون.).اكتشــاف و ٢٠٠٦امــال صــادق ( -

. كلیـه التربیـه السنوى الرابع عشر الكتشاف الموهوبین والمتفوقین ورعـایتهم
  ١٠٨-٩٩بحلوان .

البیئة االسریة لالطفال الموهوبین ودورها الوصـول الـى  ).٢٠١١امال عبد السـمیع  ( -
  من موقع: ٢٠١٠\٢\٢٧. متاح على الشبكة الدولیة بتاریخ انجاز عالى

 www.gulf .kids  
تشـخیص ورعایـة ذوي االحتیاجـات الخاصـة "غیـر ). ٢٠٠٤امال عبد السمیع اباظة ( -

  ". القاهرة: مكتبة االنجلو المصریة.العادیین
الذكاء االجتمـاعي لـدى اطفـال ). ٢٠١٢أنوار فاضل عبد الوهاب، و سوزان عبـد اهللا ( -

ــرات ــبعض المتغی ــه ب  -٧الشــبكة الدولیــة بتــاریخ . متــاح علــى الریــاض وعالقت
  من موقع:  ٢٠١٤ -١٢

- www. gulfkids.com  
ورقـة عمـل مقدمـة ). متطلبـات واسـالیب الكشـف عـن الموهـوبین. ٢٠١٥انیسة فخـرو ( -

الـى المـؤتمر الـدولي الثــاني للموهـوبین والمتفـوقین بعنوان:نحـو اســتراتیجیة 
  مایو، جامعة االمارات. ٢١ -١٩. وطنیة لرعایة المبتكرین

معجـم مصـطلحات التربیـة واالبـداع .المنظمـه العربیـه للتربیـه ). ٢٠١٤یسـه فخـرو (ان -
  : الخرطوم.والثقافة والعلوم
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بعـض المؤشـرات المنـذر بظهـور الموهبـه لـدى اطفـال ). ٢٠٠٨ایناس السـید البصـال( -
، معهــد الدراسـات  للطفولــه رســاله ماجســتیر منشــورة غیـر منشــورة. الروضـه

  ،جامعة عین شمس.
). مســــتوى الــــذكاء الثقــــافي لــــدى الطلبــــة الموهــــوبین ٢٠١٤مضــــان المصــــري (اینــــاس ر  -

الملتحقــین ببــرامج الصــف االثرائــي فــي ضــوء بعــض المتغیــرات الدیموغرافیــة. 
  .٣٢ -١٧)، ٣( ٥المجلة العربیة لتطویر التفوق، 

). الرضــا الــوظیفي وعالقتــه بــبعض ٢٠٠٧جــواد محمــد الشــیخ، وعزیــزة عبــد اهللا شــریر ( -
  .٧١١ -٦٨٣)، ١( ١٦مجلة الجامعة االسالمیة، الدیموغرافیة. المتغیرات 

مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبـة جامعـة الیرمـوك فـي ). ٢٠١٢حاج محمد یحیى ( -
مـن  ٢٠١٣-٢-٢٢. متاح على الشـبكة الدولیـة بتـاریخ ضوء بعض المتغیرات

  www.gulfkids.com:موقع
المــــؤتمر العلمــــى ى المدرســــه .).رعایــــه االطفــــال الموهــــوبین فــــ٢٠٠٦حســـنین الكامــــل( -

  ٩٦-٨٣)،١٤(،السنوى الرابع عشر كلیه التربیه بحلوان
). اثــر البیئــة والتربیــه البیئیــة علــي الموهبــه والطفــل الموهــوب. ٢٠١١حلیمــه االطــرش ( -

  .١٣٩ -١٣٢، )٢٣مجله شبكه العلوم النفسیه والعربیه، (
 ).٢موهبـة والتفـوق ط (ال). ٢٠٠٤خلیل عبد الرحمن المعایطة، ومحمد عبـد السـالم ( -

  عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.
االستراتیجیات العلمیة لتعلم اإلبداع واالبتكـار: كیـف ). ٢٠٠٩رمضان حسین الشـیخ ( -

  القاهرة: بوك سیتي للنشر والتوزیع. تصبح مبدعا ومجددا في حیاتك.
ر بــــین الواقــــع ). رعایــــة المتفــــوقین والموهــــوبین فــــي مصــــ٢٠٠٢زینــــب محمــــود شــــقیر ( -

ورقــة عمــل مقدمــة الــى المــؤتمر العلمــي الخــامس بعنــوان "رعایــة والمـأمول. 
  ٩-١٥)،١٤. كلیة التربیة جامعة اسیوط: (الموهوبین في مصر"

. القـاهرة امـى ابـى  ولـدك المتفـوق والموهـوب الـى ایـن؟).٢٠٠٥زینیب محمود شـقیر( -
  :مكتبة النهضة المصریه.
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ـــق محمـــد، و نـــور عزیـــزي  - ـــة ٢٠١٢اســـماعیل (ســـامر مطل ). ســـمات وخصـــائص الطلب
المجلـــــة الموهوبــــون والمتفـــــوقین كأســـــاس لتطـــــویر مقـــــاییس الكشـــــف عـــــنهم.  

  .١١٥ -٩٧)، ٤(٣العلمیة لتطویر التفوق 
). االحتیاجــات التدربیــه  لمشــرفات ریــاض االطفــال لتحســین ٢٠١١ســحر توفیــق نســیم( -

ـــه، صـــورة ادائهـــم مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات.  ـــة الطفول  -٢٩)، ١٣( ٢مجل
١٠٥.  

. عمـان: دار الثقافـة للنشــر تربیـه المتفــوقین والموهـوبین). ٢٠٠٠سـعید حسـین العـزة ( -
  والتوزیع.

ـــــدلي ( - ـــــة الطفـــــل ٢٠١٠ســـــمیرة احمـــــد العب ـــــي رعای ـــــدورها ف ). مســـــتوى وعـــــي االســـــرة ب
 -١٨٠)، ١٨(٢مجلــة بحــوث التربیــة النوعیــة بجامعــة ام القــرى الموهــوب. 

٢١٥.  
الحاجــــــات النفســـــیه واالجتماعیــــــه والتربویـــــه للطلبــــــه  ).٢٠١٣ســـــمیر كامــــــل مخیمـــــر ( -

مجلــة الموهـوبین مـن وجهــة نظـرهم ومــن وجهـة نظـر معلمهــیم فـى مدینــه غـزة. 
  .١٥٣-١٠٧) ١(١٧جامعة االقصى ،

ــــدى ١٩٩٣شــــریف ســــعد العلــــي ( - ــــرات البیئــــة االســــریة واالبــــداع ل ــــة بــــین متغی ). العالق
، كلیـة التربیــة ر منشــورةرســالة ماجسـتیر غیــطالبـات المرحلـة الثانویــة بقطـر. 

  جامعة عین شمس.
ـــة ). الخصـــائص الشخصـــیة للطفـــل الموهـــوب. ١٩٩٧عـــادل عـــز الـــدین االشـــول ( - ورق

ــوان  ــاني للطفــل العربــي الموهــوب بعن ــى المــؤتمر العلمــي الث عمــل مقدمــة إل
. كلیـة ریــاض األطفـال جامعــة القــاهرة: "الموهـوب: اكتشــافه، تدریبــه، رعایتــه"

١ /١٥ -١٤.  
. القــــاهرة: دار ســــیكولوجیه الطفــــل غیــــر العــــادى). ١٩٩٦م عبــــد الغفــــار(عبـــد الســــال -

  النهضة العربیه.
مجلـة الطفولـة والتنمیـة ). رعایة الموهبة ومعوقات االبداع. ٢٠١٠عبد الحمید شاكر ( -

٣١ -١٧)، ١٧( ٥.  
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ــــه والتفــــوق واالبتكــــار٠)٢٠٠٦عبــــد الصــــبور منصــــور محمــــد( - ــــاض دار  الموهب .الری
  یع.الزهراء للنشر والتوز 

). اسـالیب التعــرف علـى المتفــوقین عقلیـا ورعــایتهم ٢٠١١عبـد العزیــز السـید الشــخص ( -
ــدولي الثــاني وتنمیــة قــدراتهم االبتكاریــة.  ــى المــؤتمر ال ــة ال ــة عمــل مقدم ورق

. جامعــــة للموهــــوبین بعنــــوان نحــــو اســــتراتیجیة وطنیــــة لرعایــــة المبتكــــرین
  .٥ /٢١ -١٩االمارات: 

الموهــوبین والمتفــوقین خصائصــهم واكتشــافهم ). ٢٠٠٥عبــد المطلــب امــین القریطــى( -
  . القاهرة: دار الفكر العربى.ورعایتهم

االحصــاء البــارامتري والالبــارامتري فــي اختبــار فــروض ). ٢٠٠٦عبـد المــنعم الــدردیر ( -
  . القاهرة: عالم الكتب.البحوث التربویة والنفسیة

الموهــوبین مــن وجهــة  ). التحــدیات التــي تواجــه رعایــة٢٠١٤غالیــة حامــدین الرفــاعي ( -
، رسالة ماجیستیر غیـر منشـورةنظر المتخصصین في منطقة مكة المكرمة. 

  كلیة التربیة جامعة ام القرى.
أســالیب الكشـف والتعــرف علــى الموهــوبین فــي مرحلــة مــا ). ٢٠٠٦فـاروق الروســان ( -

  من موقع: ١٢/٤/٢٠٠٨.  متاح على الشبكة الدولیة بتاریخ قبل المدرسة
- http://www.gulfkids.com  
. القــاهرة: مكتبــة )٤اختبــار القــدرات العقلیــة (ط). ٢٠٠٣فــاروق عبــد الفتــاح موســى ( -

  النهضة المصریة.
. عمــان: )٢اســالیب الكشــف عــن الموهــوبین ورعــایتهم ط (). ٢٠٠٢فتحــي جــروان ( -

  دار الفكر للطباعة والنشر.
صــفاء للنشــر  . عمــان: دارتربیــه الموهــوبین والمتفــوقین). ٢٠٠٠ماجــدة الســید عبیــد( -

  والتوزیع.
ــه ). االحتیاجــات الوالدیــه لالطفــال الموهــوبین.٢٠١٢ماجــدة هاشــم، نجــوان همــام( - المجل

  .٣٢٦-٢٧٥)، ١( ٢٨العلمیه بكلیه التربیه باسیوط، 
دور التنشئة االجتماعیـه والعوامـل البیولوجیـه فـى الفـروق ). ١٩٩٠محمد  الطالـب ( -

  . عمان: دار المسیرة.االجنسیه فى تحصیل العلوم والتجاهات نحوه
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ـــل ( - ـــافي ). ٢٠٠٠محمـــد بیـــومي خلی اســـتمارة المســـتوى االجتمـــاعي االقتصـــادي الثق
  القاهرة: دار قباء للنشر والتوزیع. المطور لألسرة المصریة.

. الموهــوبین والمتفــوقین خصائصــهم واكتشــافهم ورعایتــه). ٢٠٠٧محمـد ســلیم وهبــة ( -
  االسكندریه: دار الوفاء للطباعه والنشر.

). التـدخل لتحسـین المعتقـدات والمعرفـة حـول الموهبـة لــدى ٢٠٠٩محمـد ریـاض احمـد ( -
مجلـة كلیـة معلمي المرحلة االبتدائیة واثره فـي ترشـیحاتهم للتالمیـذ الموهـوبین. 

  .  ٢٩٤ -٢٣٣)، ١(٢٥التربیةجامعة اسیوط، 
یــدركها ). البیئـة االســریة الداعمـة لنمـو الموهبـة كمـا ٢٠١٢محمـد عبـد العزیـز الطالـب ( -

التالمیـــذ الموهوبـــون وعالقتهـــا بـــبعض المتغیـــرات الدیموجرافیـــة "دراســـة میدانیـــة 
المجلـــة العلمیـــة لتطـــویر علـــى تالمیـــذ مـــدارس الموهوبـــون بوالیـــة الخرطـــوم". 

  .٢٧ -١)، ٥(٣التفوق 
). مشـــكالت الطـــالب الموهوبـــون بالســـعودیة وعالقتهـــا ٢٠٠٥محمـــد علیـــة االحمـــدي ( -

عمــل مقدمــة الــى المــؤتمر العلمــي الرابــع لرعایــة  ورقــةبعـدد مــن المتغیــرات. 
  / یولیو باالردن.٤ -٢الموهوبین والمتفوقین، في الفترة من 

). القـــــدرة التنبؤیـــــة للعوامـــــل ٢٠١٣محمـــــود حســـــن یوســـــف، و فـــــایزة یوســـــف القـــــبالن ( -
الوظیفیـــة والدیموغرافیـــة بمســـتوى الدافعیـــة نحـــو العمـــل المدرســـي لـــدى معلمـــي 

)، ٢( ٤مجلــة دراســات العلــوم التربویــة، ظــة جــرش. العلــوم فــي مــدارس محاف
١٣٤ -٩٢.  

  . القاهرة: دار المعرفة.االبداع والموهبه). ٢٠٠٣محمودعبد الحمید منسى ( -
). إعــداد بــرامج الكشــف عـــن ٢٠٠٢محمــود عبــد الحلــیم منســي، وعــادل الســعید البنــا ( -

رحلـــة الموهــوبین والمبــدعین ورعــایتهم مــن مرحلـــة التعلــیم قبــل المدرســي الــى م
  .٦٦ -٢٩)، ٣٥(١٢المجلة المصریة للدراسات النفسیة، التعلیم الجامعي. 

ــــــد المجیــــــد( - ). تنمیــــــه المهــــــارات ٢٠١٢محمــــــود فتحــــــى عكاشــــــة، وامــــــانى فرحــــــات عب
المجلـــة االجتماعیــة لالطفــال الموهــوبین ذوى المشـــكالت الســلوكیه المدرســیة. 

  .١٤٧-١١٦)،٣(٢العربیة لتطویر التفوق، 
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). االضــطرابات الســلوكیة وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات ٢٠١٤تــاح (منــى محمــد عبــد الف -
ـــدى الموهـــوبین مـــن اطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة.  ـــة التربویـــة، ل )، ١٢( ٤المجل

٣٤٩ -٣١٤.  
). برنــامج مقتــرح الكتشــاف ورعایــة الموهــوبین والمتمــزین فــى ٢٠٠١مــى عطــاهللا نــور ( -

  ه جامعة حلوان.، كلیة التربیرسالة دكتوراة غیر منشورةالفنون البصریة. 
ــــــق ( - ). ســــــمات وخصــــــائص الطلبــــــة الموهــــــوبین ٢٠١٢نــــــور اســــــماعیل، وســــــامر مطل

ــة لتطــویر والمتفــوقین كاســاس لتطــویر مقــاییس الكشــف عــنهم.  ــة العربی المجل
  .٤٢ -١٧)، ٢( ٤التفوق، 

ـــي والموهبـــة واالبتكـــار التفـــوق). ٢٠٠٦نـــوره ابـــراهیم الســـلیمان ( - . الریـــاض: درا العقل
  لتوزیع.الزهراء للنشر وا

  )٣٣،ص٢٠٠٦صالح الشریف ( -
  )٢٠٠٦مسعد زیاده ( -
  )٢،ص٢٠٠٦صالح فرح ( -
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