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بناء وتطوور  بطا رول ككف ون اوم هكبونووبرم حوة ب اكول  روا  ه ط وا           
 .وتعرر نا حة بااحظل ه اساء

 *ودــــــــــــــــــــــــــــــــي عبــــــــرى زكــــــــــــــــــــد. يس
 **ةـــــــــــر الزرعـــــــــــــــد. ليلى بنت ناص

 ***د. نرية عز السعيد عبد الفتاح
 ****راويـــــــــــــــــــــــــــان البطــــــــــــــــــــــــد. إمي
 *****نـــــة احلســـــــــــــــة عطيـــــــــــــــأ. مسي

 هكبكخص
ل تهدد ا ال سا ددح الحاللددح ولددو تندد بط رتة ددلش بناسبددح لبينددي مددش الا قدد بلش  دد   ط بددح  ددا  بدد

اط بح التاهل بح    سبدا  اطفادا ، رتتنداش البناسبدح  ةا مدح  دش ااتتبداسا  الال سا ح، رتنال 
رالاةددابلت تهدد ا ولددو  لددا  رتندد لل اطفاددا  الا قدد بلش ر ددغ  حيددا   ت دد    ت ندد    ا دد  
الا قبددح رادبدد اى لددد ل اطفاددا  الا قددد بلش، رقددي: ااتتبددداسا  قدد ا اتتبددداسا  الةدد سا  الا ط لدددح 

م( ربتنداش الثالددح اتتبدداسا   طملددح قدد ا البايلددح، اليالددح، رالددط البايلددح، التدد  ب تبددط  ددل   هددا ..قا)
 ةلا اً   اط اً لةلا  الاةا  ال اص به، رق ا  ةلا  ادب اى، راتتباسا  الة سا  الحط لح، ر ائاح 

 بددح أفاددا   دد  السدد ح التاهل 603ال صددائل السددب  لح. فبةددب ااتتبدداسا  مبددو مل ددح تي  ددب  ددش 
باط ساء ا ت طاج   ا ث  الص ق رالثبا ، ربل ب ال تائج أ ها  ا ب  طضلح ربايش ا ت  ا ها 
بندديل   الدد ق ا ددت طاج الا ددابلط راد ابددح مددش أ دد بح البحددث. لةدد  ا ددت ط ب الا ددابلط الا ل لددح 

ث  ددد  رالتسددداملا  اتتبددداسا  الةددد سا  الا ط لدددح، ربل دددب ال تدددائج ال ا دددح تاددد ق الدددي  س مبدددو اد دددا
ااتتبداس الياد   دش اتتبداسا  الةد سا  الا ط لدح، ر ا دب الادطرق لصدالأ الدي  س أبنداً  د  الا  ددي 
اطر   ش  ةلا  ادب اى، اليي بتنب  أ اًء ر  الةح ب ربح،     لش  ا دب الادطرق لصدالأ اد داث 

س ح الةنع التد  الا  ي الطابع     ةلا  ادب اى،اليي بتنب  التب بش رالط م، ربل ب ال تائج أن  
مبااً أن أمبو  س دح  صدل  (.63بايش امتباس النال  لها   ق باً    اتتباسا  الة سا  الا ط لح )

(،     لش  ا ب  س ح 33(، ر ا ب ال س ح اليبلح لثتتباسا   ةتا ح )36مبلها اطفاا   ا ب )
( ، ر س ددح الةنددع  22(، ر س ددح الةنددع اتتبدداسا  الةدد سا  الحط لددح )63الةنددع لاةلددا  ادبدد اى )

 (. 64لةائاح ال صائل السب  لح )
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 :دقمة امل -1

شــ د النـــرن احلـــاا عركـــة وا ـــعة اـــدعو إا انوـــيا ادعت،ـــاك بـــاملوعوب  واملبـــدع ، واركـــز علـــى  ـــرورة 
املوعبة اليت ابدأ على عيئة ا تعداد فطري لدى الطفل اتحول الكوف عن م واوخيص م يف  ن مبكرة. ف

و إا قــدرة أداةيــة عنينيــة إتا وجــدة الرعايــة وادعت،ــاك املنا ــب  يف  رين ــا. إن بعــ  ا  فـــال مــا الن،ــ
يت،كنون من النراءة يف  ن مبكـرة، أو ينذـوبون إا ادرقـاك وا عـداد بوـكل دفـت. ولـو ن رنـا إا عـ دء 

لواقا غري تلك ما أهنم  ا  فال ليتبادر  تعاننا أهنم  يكونون مبدع  خالل مراعنت م ورشدعم، ولكن ا
كانوا موعوب  يف  فولت م بالفعل، وعوا يعين أن اد تعداد لل،وعبة مل يتطور إا موعبة عنينية، والسبب 

وعـوا مـا أكـدل الكمـري مـن الدرا ـاة وا قـا   فنـد يك،ن يف عدك اكتواف موعبت م يف مرعلة الطفولة. 
ىف اعّرف املوعوب  واملتفوق  وعدك ادنت ار  ع،ار  ( أمهية التبكري 02، ص0222أكد النافا وآخرون ) 

متأخرة خوفاً من اكتساهبم أ اليب وعاداة اعـو  اكـيف م مـا الـن م التعلي،يـة املختلفـة، باإ ـافة إا مـا 
يرتاــب علــى اــأخري اكتوــاف م مــن اعــري   اقــادم لل ــدر والفنــد. ويف امل،لكــة العربيــة الســعودية مــا زالــت 

مشلــــت الصــــف  0200املبوولــــة لالعت،ــــاك بـــاملوعوب  ابــــدأ بالصــــف الرابــــا ) ومنـــو عــــاك  اجل ـــود واملســــاعي
المالـ(( وتلــك مــن خــالل املوــرول الـو ين للكوــف عــن املوعــوب  املــدعوك مـن م  ســة عبــد العزيــز ورجالــ  

فئـــة )موعبـــة( ووزارة الرتبيـــة والتعلـــيم، وم  ســـة قيـــا . وانتصـــر أدواة اعـــّرف املوعـــوب  يف امل،لكـــة علـــى ال
ــــة مــــن ) ــــرام  املوعــــوب  رقــــم 01-9الع،ري (  ــــنة عســــب مــــا ورد يف اديمــــاعاة التن ي،يــــة للع،ــــل يف ب

(، ومل اتم،ن الفئة الع،رية 0225ه )وزارة الرتبية والتعليم، 00/9/0604( وااريخ 20/1/0/259/46)
لصــف الرابـــا لأل فــال يف مرعلــة ريــاا ا  فــال  وعــوا يتســبب يف اــأخر اعــرف املوعــوب  عــ  بلــوغ م ا

 وبولك نكون قد فوانا فرصة مثينة لرعاية ع دء املوعوب  يف  ن مبكرة واكتواف م.
قد ازايد اعت،اك امل  ساة الرتبويـة بتعـّرف عـول الفئـة ودرا ـت ا ورعايت ـا، ولكـن عـوا ادعت،ـاك مل  ـد و 

للبحــو  العربيــة ا اصــة ( 0222مــا يوازيــ  علــى أرا الواقــا  فالدرا ــة املســحية، الــيت أجراعــا أبــو عاشــم )
باملوعوب ، ب  في ا أن أكمـر ا  ـاليب املسـتخدمة للكوـف عـن املوعـوب  يف مرعلـة مـا قبـل الدرا ـة عـي 

( يف درا ـت ا املندمـة ملـ ار املوعـوب  0202مناييس الكوف عن خصاةص املوعوب ، وقد أكدة أمحـد )
ع،لية الكوـف عـن قـدراة ا  فـال غـري العاديـة ب  الواقا واملأمول، وجوب ا تخداك حمكاة متعددة يف 

يف السـنواة ا وا مـن الع،ـر اتذــاوز قـواةم كوـف ا صــاةص السـلوكية، هبـدف و ــا بـرام  رعايـة خاصــة 
اطلـ   اقــادم وان،ي ـا. فتعــدد ااكـاة واملنــاييس الــيت ميكـن أن اســتخدك يف اوـخيص املوعــوب  ا  فــال 

مف وك الطفل املوعوب، اليت يوار إلي ا يف غالبيـة اعـاريف الطفـل أمر  روري ومطلوب وتلك لتعدد أبعاد 
املوعــوب، واتمــ،ن عــول ا بعــاد النــدرة العنليــة والنــدرة اإبداعيــة والنــدرة التحصــيلية وامل ــاراة واملواعــب 

 ا اصة والس،اة العنلية والوخصية. 
 :ةشكل  البحث وأسئلته -2

 وعوب ، واعددة اداجاعاة اليت يتبناعا الناة،ون على برام  راة  الكوف عن ا  فال املـــــوعت  ــــان
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رعايـة عــول الفئــة، بـ  ا ــتخداك ملعيــار أعــادي يت،مـل بنــواةم انــدير ا صـاةص الســلوكية، ومعيــار  نــاةي 
يــدعم الــك النــواةم بــدرجاة اختبــاراة الــوكاء، يف عــ  اتبــة التوج ــاة احلديمــة أ ــلوب املعيــار املتعــدد 

وعوب ، إت إن الرتكيز على املعيار ا عادي أو المناةي قد حيرك فئة م ،ة من ا  فال الوين للكوف عن امل
د اتـوافر لـدي م مسـاة املوعـوب  العامـة، الـيت اركـز علي ـا منـاييس الكوـف عـن املوعـوب ، ويمـ،ن اعت،ــاد 

عــوب  يف لــال مــوعبت م املعيــار املتعــدد وصــول ا  فــال الــوين ميتلكــون موعبــة خاصــة إا بــرام  رعايــة املو 
(، وعـــوا ينســـذم مـــا مـــا أوصـــت بـــ  كـــورة عيلـــري مـــن ا ـــتخداك بطاريـــة اتمـــ،ن 0224باونـــد، ) ا اصـــة

اختبــاراة الــوكاء واملنـــابالة الوخصــية وا ـــتباناة التنريــر الـــوا، يف اعــّرف املوعـــوب ، إ ــافة إا النـــواةم 
ااكاة  رورة يربرعـا اعـدد لـادة  (. واعددHeller,2007السلوكية للكوف عن اجلوانب الوخصية )

)منـو  ـبيعيناة النـرن املا ـي( أن املوعبـة اتكـون مـن  ـتة لـادة  Marlandنـد مارداملوعبة، فند اعتـرب 
عــيا النــدرة العنليــة العامــة، والتفكــري ادبتكــاري، والنيــادة، والنــدراة احلســية واحلركيــة، والفنــون ا داةيــة، 

(. وإا جانـــب تلـــك أكـــد الكمـــري مـــن البحـــو  والدرا ـــاة 522ص  ،0202واملواعـــب ا اصـــة )حم،ـــد،
 ــرورة الكوــف املبكــر عــن املوعــوب   فبنــاء عــ دء ا  فــال دون رعايــة خاصــة قــد يتســبب يف موــكالة 

(، وقــد فتفــي الــك املواعــب عنــد بلــوغ م  ــن النمــ ، وقــد Rimm,1998اعلي،يــة واجت،اعيــة ونفســية )
واوــري كــالر  إا أن الســنواة ا وا مــن عيــاة الفــرد اعتــرب  مابــة الفــرتة ( 0200اتغــري )كودليلــو وديفيــز،

اليت ينبغي في ا اوفري الفرص املالة،ة لتطوير قدراة الطفـل وموعبتـ  )صـبحي   Critical Periodاحلرجة 
(  لــوا كــان مــن ا مهيــة  كــان أن يع،ــل املربــون علــى اعــّرف قــدراة ومواعــب 020، ص 0990قطــامي، 

  .  ن مبكرةا  فال يف
ـــرغم مـــن أمهيـــة عـــول البحـــو  واملـــ اراة واملنـــاييس النفســـية املنرتعـــة يبنـــى مـــن بـــ  املوـــاكل  وعلـــى ال
املطروعــة ننــص ارتـــة نتاةذ ــا بالوــكل الكـــايف يف شــكل اوصـــياة اطبينيــة مباشــرة لتطـــوير اعلــيم ورعايـــة 

املتوفرة لتعرف مواعن م يف عـول الفئـة  املوعوب  خاصة يف مرعلة ما قبل الدرا ة نتيذة قلة ا دواة العل،ية
 . (Pfeiffer, 2003)الع،رية 

ويف إ ـــار عـــوا التوجـــ  احلـــدي( يـــو اعت،ـــاد معيـــار متعـــدد يف الكوـــف عـــن املوعـــوب  يف مرعلـــة ريـــاا 
ا  فــال جــاء عــوا البحــ( موــروعاً لبنــاء واطــوير بطاريــة اتمــ،ن اختبــاراة انــيس تيــا جوانــب العنليـــة 

اإبداعيـــة وا صـــاةص الوخصـــية والنياديـــة لـــدى ا  فـــال املرعـــوب ، ود اتطلـــب معرفـــة واحلســـية احلركيـــة و 
الطفل بالنراءة والكتابة، وات،يز بالبسـا ة و ـ ولة اد ـتع،ال الـيت اكـن املختصـ  واملـرب  واملوـرف  علـى 

ش رتندد بط بناسبددح تة ددلبـرام  رعايــة املوعــوب  مـن إجراة ــا، وبالتــاا ميكـن اديــد موــكلة البحـ(  ــا يلــي ا 
. ويسـعى البحـ( إا أن  يـب عـن ا  ـئلة لبيني الابيط مش الا قد بلش  د   ط بدح سبدا  اطفادا 

 اآلايةا
مـــا مـــدى صـــالعية بطاريـــة الكوـــف عـــن املوعـــوب  يف مرعلـــة ريـــاا ا  فـــال ، ويتفـــرل عـــن عـــوا  -1

 الس ال الرةيس ا  ئلة الفرعية التاليةا
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ختباراة املعرفية املكونة من  ال ة اختباراة فرعيةا اللف ية ما م شراة صد  و باة اد -1-1
 والك،ية وغري اللف ية 

 ما م شراة صد  و باة منيا  اإبدال يف مرعلة رياا ا  فال  -1-2
 ما م شراة صد  و باة اختباراة التآزر احلسي احلركي مرعلة رياا ا  فال  -1-6

 دراة املعرفية ا تناًدا ملتغري اجلنس عل عنا  فرو  تاة ددلة إعصاةية يف الن -2
 عل عنا  فرو  تاة ددلة إعصاةية يف اإبدال ك،ا ينيس ا منيا  اإبدال ا تناًدا ملتغري اجلنس  -6
 ما املعايري اليت افسر درجاة ا  فال يف بطارية الندراة املعرفية  -6
 اختبار الندراة املعرفية  ما درجة النطا اليت ميكن من خالهلا اديد الطفل املوعوب يف -3
 :أهمي  البحث -3

ي مل أن اساعد نتـاة  البحـ( يف بنـاء بـرام  اعلي،يـة وم اريـة اتنا ـب مـا رـوعم وقـدرادم العنليـة  -
 والوخصية.

د يتوافر بامل،لكـة بطاريـة متكاملـة للكوـف عـن املوعـوب  يف مرعلـة ريـاا ا  فـال، وبالتـاا اعـد  -
ا من عي( اـوفري حمكـاة ومنـاييس ميكـن أن اسـتخدم ا بسـ ولة وييسـر معل،ـاة الدرا ة ا وا من نوع 

 الرياا لتنييم واوخيص املوعوب ، وات،يز بتحررعا من النراءة والكتابة.
ينت ــر أن اســ م نتــاة  الدرا ــة يف اســليا المــوء علــى أمهيــة اكتوــاف ا  فــال املوعــوب  يف  ــن  -

. إن اـرك  ا  فـال املوعـوب  دون رعايـة يمـيا فرصـة مثينـة لالفـادة مبكرة واندمي خـدماة الرعايـة هلـم مبكـراً 
 ( 0200من قدرادم، فند فسر الك املواعب عند بلوغ م  ن النم  أو نفندعا )كودليلو  ديفيز،

ـــد نتـــاة  عـــوا البحـــ( يف اطـــوير أنوـــطة عســـية وعركيـــة وم اريـــة مـــن واقـــا مســـتوياة ا  فـــال  - افي
   من ا تعداداة.احلنينية، وما يت،تعون ب

 :أهماف البحث -4
مرعلـة عن املوعـوب  يف ريـاا ا  فـال ) ي دف البح( بوكل رةيس إا بناء واطوير بطارية للكوف

 الفئة المالمة( اتم،ن حمكاة واختباراة متعددة. أما ا عداف الفرعية هلوا البح( فتت،مل بـا 
 رعلة رياا ا  فال. معرفة مدى صالعية بطارية الكوف عن املوعوب  يف م -1
اديد م شراة صد  و باة ادختباراة املعرفية املكونة من  ال ـة اختبـاراة فرعيـةا لف يـة وك،يـة  -2

 وغري لف ية.
 اديد م شراة صد  و باة منيا  اإبدال يف مرعلة رياا ا  فال. -6
 فال.اديد م شراة صد  و باة اختباراة التآزر احلسي احلركي مرعلة رياا ا   -6
 معرفة الفرو  يف الندراة املعرفية ب  الوكور واإنا . -3
 معرفة الفرو  يف اإبدال ك،ا ينيس ا منيا  اإبدال ب  الوكور واإنا  . -3
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 اديد املعايري اليت افسر درجاة ا  فال يف بطارية الندراة املعرفية. -7
 املوعوب يف اختبار الندراة املعرفية.اديد درجة النطا اليت ميكن من خالهلا اديد الطفل  -4
 :حمود البحث -5

-0200نُفـــو البحـــ( و ُبـــ  وُعســـبت نتاةذـــ  وُفســـرة  ـــ،ن عـــدود زمنيـــة ات،مـــل بالعـــاك الدرا ــــي 
، الوي  ُبنت ادختباراة في ، وعدود أخرى ارابا  كان اطبي  البحـ( املت،مـل بريـاا ا  فـال 0202

بتع،يم نتاةذ  ليوـ،ل تيـا ا  فـال يف حماف ـة ا عسـاء الـوين  حاف ة ا عساء، لوا فإن البح( يأخو 
 .هلم أع،ار اتواف  ما أع،ار العينة ا  ا ية للبح(

 :التعريفات اإلجرائي  ملصطلحات البحث -6

عـو الــوي ميتلـك قــدراة معرفيـة مت،يــزة وا ـتمناةية ك،ــا انيسـ ا اختبــاراة  الطفللا املوهللو : -6-1
اراة افكري ابتكاري عالية ك،ا ينيس ا منيا  اإبدال، وميتلك نسباً مرافعة من الندراة املعرفية، ولدي  م 

ا صــاةص الســلوكية ك،ــا انيســ ا قاة،ــة ا صــاةص الســلوكية، وم ــاراة عركيــة وعســية عاليــة ك،ــا ينيســ ا 
 اختبار الندرة احلركية .

ســلوكية عــي قاة،ــة مــن العبــاراة الــيت اصــف ا صــاةص ال قائملل  ااصللائس اليلللو ي :  -6-2
التاليـةا الدافعيـة للـتعلم، وا صـاةص اللغويـة، وخصـاةص الـتعلم، وا صـاةص الوخصـية، والتفكـري الريا ـي 

 .  املنطني اليت ايز ا  فال املوعوب  عن غريعم من العادي 
عو ما ينيس الطالقة اليت اعرب عن قدرة الطفـل علـى إعطـاء أكـرب عـدد مـن  :ةدقياس اإلبماع -6-3

املتنوعة لكل موقف من مواقف املنيا ، واملرونة الـيت اعـرب عـن قـدرة الطفـل علـى إعطـاء أكـرب  اد تذاباة
عدد من ا فكار املتنوعة عند ا ـتذابت  لكـل موقـف مـن مواقـف املنيـا ، يف عـ  اعـرب ا صـالة عـن قـدرة 

  ا.الطفل على إعطاء أفكار نادرة ملوقف املنيا  فكل،ا كانت نادرة كل،ا زادة درجة أصالت
 :المراسات اليابدق  -7

بينـــت نتـــاة  ع،ليـــة املســـا الـــيت قامـــت هبـــا الباعمـــاة عـــول الدرا ـــاة الـــيت ا ـــت دفت الكوـــف عـــن 
املوعــوب  يف مرعلــة ريــاا ا  فــال وجــود عــدد قليــل جــداً مــن الدرا ــاة الــيت اناولــت عــول املرعلــة، وإن 

وعــوب  مــن وج ــة ن ــر وجــدة بعــ  الدرا ــاة فنــد  ــعت للكوــف عــن خصــاةص ومســاة ا  فــال امل
 معل،ي م. وفي،ا يلي عرا هلول الدرا اة رابت من ا قدك لألعد ا 

 المراسات العربي : -7-1

 PRIDE( وعي بعنوان "اطوير صورة أردنية معدلة من منيا  برايد0992ودرا ة الرو ان وآخرون )
لعاملي في ا، على عينة مكونة للكوف عن املوعوب  يف مرعلة رياا ا  فال"، اليت بينت نتاة  التحليل ا

(  فالً من اجلنس  وجود مخسة عوامل رةيسة عيا اعدد ادعت،اماة، واللعب اهلادف والنبول 096من )
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ادجت،اعي، والتفكري التخيلي، واد تناللية يف التفكري، وا صالة يف التفكـري. وبينـت النتـاة  اتـا املنيـا  
عســب الصــد  بطرينــة ااك،ــ ، و رينــة الصــد  التالزمــي مــا بدرجــة منبولــة مــن الصــد  والمبــاة، فنــد 

صــورة منيــا  مكــار ي املعربــة. ك،ــا  عســب المبــاة بأ ــلوب إعــادة التطبيــ  والتذزةــة النصــفية، واداســا  
 (.0224الداخلي. وكانت بنود املنيا  مرتابطة في،ا بين ا )الرو ان، 

اعلـيم للتفكري اإبداعي ومعرفـة أ ـر مسـتوى  ( بعنوان " اطوير منيا 0994ودرا ة السعادة وآخرون )
ا ك وا ب والرتايـــب الـــوددي يف قـــدراة التفكـــري ادبتكـــاري لـــدى عينـــة مـــن ا  فـــال يف مرعلـــة مـــا قبـــل 
املدر ة بدولة البحرين" ، وينيس عوا املنيا  التفكري اإبداعي  ،ن  ال ة جوانب عيا )الطالقة واملرونة 

(  فــاًل مــن الــوكور 64( فنــرة، يف عــ  بلــد عــدد أفــراد العينــة )64ملنيــا  )وا صــالة(. بلــد عــدد فنــراة ا
واإنــا  مناصــفة. وبينــت نتــاة  البحــ( أن مــن امل،كــن اعتبــار كــل منيــا  مــن املنــاييس املكونــة لل،نيــا  
الرةيس وعدة مستنلة، ك،ا بينت صد  املنيا  بددلة اراباط بنود املنيا  ما بعم ا، وبطرينة ااك، ، 

 ينت أيماً  باة املنيا  بطرينة إعادة التطبي .وب
( بعنـوان " راةـز النـدراة املعرفيـةا درا ـة الراةـز واعيـريل يف النطـر العـر. السـوري".  0220درا ة عبـود )

 Cognitive  abilitiesوقد عدفت إا اعيري البطارية الت، يدية من  لـسلة اختــباراة النــدراة املعـرفية 

tests  دعا روبـــرة  ورنـــدايك الـــيت أعـــThorndike  وإليزابيـــ( عـــاجنHagen  واغطـــي 0991عـــاك ،
بطاريــاة لف يـة وك،يـــة وغــري لف يـة. لنــد ُعـرّي ادختبــار  2 ـنواة، واتكـون مــن  4-5املرعلـة الع،ريـة مــن 

علــى امت،ــا الســوري لل،رعلــة الدرا ــية مــن ريــاا ا  فــال للصــف المـــان ادبتــداةي، وبينــت النتــاة  عــدك 
وجود فرو  يف ادختباراة اللف ية والك،ية وغري اللف ية اليت ام،نت ــــا البطارية ب  الوكور واإنـا ، ك،ـا 
أيماً أن تيا ادختباراة الفرعــية الستـة اليت يتم،ن ا ادختبار قد عننت م شراة صـد  و بـاة مرافعـة 

لر لأل فال ما قبل املدر ة، واختبار رافن جداً، بددلة الصد  التالزمي ما النسم اللف ي من اختبار وكس
 امللون، وعننت م شراة  باة عالية بطرينة اداسا  الداخلي واإعادة.

( بعنوان "إعـداد صـورة  ـودانية مـن قاة،ـة ادليسـكو لسـ،اة املوعـوب  )قاة،ـة 0224درا ة عطا اهلل )
عـــدفا التحنـــ  مـــن دددة الصـــد  انـــديراة املعلـــم لصـــفاة املوعـــوب  يف مرعلـــة التعلـــيم ا  ا ـــي(" ، و 

والمباة وا تخراج املعايري االية عسب الفر  الدرا ية )املستوى الصفي(. وقد اقتصر اطبي  الدرا ة على 
التالميو يف احللنة المانية يف مدار  النبس بودية ا ر وك. أجريت الدرا ة علـى عينـة ا ـتطالعية عذ، ـا 

( ال،يــواً. ك،ــا اشــت،لت الدرا ــة علــى عينــة مــن املعل،ــ  955 ــا )( ال،يــواً، وعينــة اننــ  بلــد عذ،54)
( معل،ـاً. وقـد ا بتـت الناة،ـة دددة صـد  جيـدة يف الصـد  ال ـاعري، 60مرشدي الصفوف عذ، ـا )

وصد  البناء  الداخلي. وعسب صد  املنارناة الطرفية وعسب الصد  التالزمـي بادرابـاط بـ  الناة،ـة 
(. أمــا المبـاة فنـد عسـب بطــرينت ا 2020بـدال املعــامالة ادرابـاط دالـة عنـد )والـوكاء والريا ـياة، واإ

 اداسا  الداخلي بطرينة ألفا، والمباة بالتذزةة النصفية.
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( بعنــــوان "اطــــوير منيــــا  ي ــــدف إا انــــدير الســــ،اة الســــلوكية 0229ودرا ــــة عطيــــاة والســــالمة )
دة عـيا السـ،اة اإبداعيـة، امل ـاراة النفسـة لأل فال يف مرعلة الرو ـة". اكـون املنيـا  مـن مخسـة لـا

احلركيــة، والســ،اة الدافعيــة، وادعت،امــاة الفنيــة واملو ــينية، والنيــادة والنبــول ادجت،ــاعي. بلــد عــدد بنــود 
(  فـــاًل مــــن أ فـــال الرو ـــة، وقـــاك الباعمــــان 422( بنـــداً، يف عـــ  بلـــد عــــدد أفـــراد العينـــة )92املنيـــا  )

وامـــل رةيســـية بنســـبة ابـــاين بلغـــت لعـــاملي وبطرينـــة التـــدوير اوصـــال إا مخســـة عبا ـــتخراج نتـــاة  التحليـــل ا
. ان  الباعمان من الصد  املنطني والتالزمي ما منيا  برايد للكوف عـن املوعـوب  يف مرعلـة مـا 41٪

قبــل املدر ــة الصــورة ا ردنيـــة، ك،ــا اوصــال إا  بـــاة املنيــا  با ــتخداك إعـــادة التطبيــ  والتذزةــة النصـــفية 
 لل،نيا ، ومعامل ألفا كرونباخ، وكانت تيا النتاة  منبولة.

( بعنــوان "إعــداد منيــا  للكوــف عــن املوعــوب  يف ا ردن يف مرعلــة ريــاا 0202درا ــة شــنيكاة )
(  فاًل من الوكور 622ا  فال". عدفت الدرا ة إا التحن  من فاعلية املنيا  على عينة أردنية بلغت )

( بنـــداً انـــيس ادبعـــادا اجلســـ،ية، واملعرفيـــة، واحلركيـــة، 025د اكـــون املنيـــا  مـــن )واإنـــا  يف الرو ـــة، وقـــ
وادنفعاليــة الوخصــية، واللغويــة، وادجت،اعيــة، وأخــرياً ادعت،امــاة. وقــد اوصــلت الباعمــة إا أن املنيــا  

ملدر ة. ك،ا يت،تا بدددة صد  و باة عالية بددلة الصد  التالزمي ما منيا   تانفورد بينية ملا قبل ا
عن  املنيا  م شـراة صـد  بنـاةي وحمتـوى عاليـة، وكانـت م شـراة  بـاة ادختبـار عاليـة بطرينـة اإعـادة 

 واداسا  و باة املصحح .
( وعنواهنـــا "اطـــوير وبنـــاء منيـــا  ا صـــاةص الســـلوكية للكوـــف عـــن ا  فـــال 0202درا ـــة الـــدعاك ) 

 نواة بناًء على  9-4ية".  ور املنيا  لل،رعلة الع،رية من املوعوب  يف الصفوف ا ولية باملرعلة ادبتداة
بنــداً، وعســب  44ن ريــة الــوكاء النــاجا لســترينربي. ولتحنيــ  تلــك قــاك الباعــ( ببنــاء منيــا  مكــون مــن 

 فــاًل. ود ــتخراج نتــاة  مســتوى  049ا صــاةص الســيكومرتية لل،نيــا  علــى عينــة مــن ا  فــال بلغــت 
ة واإبداعيــة لــدى ا  فــال  بــ  املنيــا  بصــورا  الن اةيــة علــى عينــة مــن الــوكور النــدراة التحليليــة والع،ليــ

(  فـاًل. وا ـتخرج املعـايري ودرجـة النطـا الـيت ميكـن مـن خالهلـا التعـرف علـى الطفـل 196واإنا  بلغت )
لـى يف املوعوب، وقد أعطت النتاة  المنة يف ا تخداك املنيا  يف ع،لية اعرف ا  فال املوعوب  املبدةي ع

  نواة. 9-4املرعلة الع،رية من 
مرعلة (  بعنوان "اطوير وانن  بطارية للكوف عن املوعوب  ريا ياً يف 0202درا ة عبود وآخرون )  

ما قبل الدرا ة"، واو،ل املرعلة الت، يدية يف رياا ا  فال، والصف ا ول ادبتداةي. واتم،ن البطارية 
ومها  (L.M.T)، واختبار اعلم الريا ياة (A.L.M.T) لتعلم الريا ياةاختبارين مهاا اختبار اد تعداد 

لة مـا قبــل الدرا ـة بوصــف ا و ـيلة للتعــرف املبكـر لنــدرادم، علـى اعلــم الريا ـياة يف ع،ــر ــــــــان مرعـــــــــيغطي
ــــاء يف 002 ـــنواة. ويعت،ـــد البحـــ( علـــى اليـــل نتـــاة   5-1   فـــاًل  ـــعودياً بريـــاا ا  فـــال با عســـــ

املكون من اسعة عور بنداً، وارابا  ا بنذاح نفس ا  فال يف  اعلم الريا ياة يف   (A.L.M.T)اختبار
( املكون من مخسة عور بنـداً، يف الصـف ا ول ابتـداةي. وتلـك هبـدف عسـاب الصـد   L.M.Tاختبار)

وا ــتخراجت املعــايري  التنبــ ي لالختبــار. وعســبت امل شــراة الســيكومرتية للبطاريــة املكونــة مــن ادختبــارين،
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دختبار اد تعداد لتعلم الريا ياة واختبار اعلم الريا ـياة. وبينـت نتـاة  افـو  الـوكور علـى ادنـا  يف 
ادختبــاراة الفرعيــة )العــد التنــازا، والتصــاعدي، وتــا الننــود، والوقــت، واجل،ــا  ــ،ن جــدول، وعناصــر 

يف اختبـار  يف ع  كانت الفرو  لصـا  اإنـا  .(L.M.T)ام،وعاة، واجل،ا دختبار اعلم الريا ياة 
(A.L.M.T)( ك،ـــا بينـــت نتـــاة  اليـــل اديـــدار البســـيا ملعرفـــة قي،ـــة إ ـــ اك اختبـــار . (A.L.M.T. 

بنذاع م الدرا ي يف اعل، ا الفعلي هناية الصف ا ول. وبينت النتاة  أن درجـة النطـا الـيت ميكـن اعتبـار 
(. واوصــلت النتــاة  إا اديــد مســتوياة النــدراة الريا ــية 65درجــة )الطفــل في ــا موعوبــاً ريا ــياً عــي ال

 للطالب يف  وء الراب املئينية والتساعياة املنابلة للدرجاة ا اك ووصف املستوياة.
 المراسات األجنبي : -7-2

املوعـوب  يف للكوـف عـن  PRIDEبعنوان " اطوير وإعداد منيا  برايد  Rimm(1983)درا ة رمي 
( 4-2مــن ع،ــر ) للكوــف عــن املوعــوب قبــل املدر ـــة"، الــيت عــدفت إا إعــداد منيــا  بــراي مرعلــة مــا 

 نـواة، هبــدف اوزيا ا  فال على الربام  الرتبويـة لل،وعوب  يف مرعلة ما قبل املـدر ة، ويتكـون املنـــيا  
وعول ا صاةص عيا اعدد ( بنداً امل خصـاةص املوعبة لدى ا  فال يف مرعلة ما قــبل املدر ـة، 52من )

ادعت،امــــاة وانوع ــــا، وعــــب اد ــــتطالل، واد ــــتناللية، املمــــابرة، اولتخيــــل، واللعــــب اهلــــادف، اولنبــــول 
ادجت،ــاعي، وا صـــالة بــالتفكري، ويطبـــ  املنيــا  مـــن قبــل اآلبـــاء ومعل،ــاة ريـــاا ا  فــال ) ديفـــز  رمي، 

 (.002، ص 0220
وعي بعنوان "إعــداد أداة لتنومي املوعوبـ  واملتفوقيـن  Gilliam et all (1996) ودرا ة جليم وآخرون

Gifted and talented Evaluation Scale (GATES)  لتعــرف ا  فـال املوعوب  يف املدر ة من
(  ــنة". واملنيــا  عــو منيــا  انــدير يســتخدم   املعلــم أو وا ا مــر، ويوــت،ل علــى مخســة 04-5ع،ــر )

، وامل ـــــاراة ا كادمييـــة، واإبـــدال، وامل ــاراة النياديـــة، واملوعبــة الفنيـــة. ويتكـــون أبعــاد عـــيا النــدرة العنليـــة
ـــــيا  وإا 52املنيــــا  مــــن ) ـــــاـل مــــن الصــــد  والمبــــاة لل،نـ ( فنــــرة. لنــــد اوصــــل الباعمــــان إا مســــتوى عـ

 معامالة اراباط مرافعة.
ن خصـاةص ا  فـال السـلوكية بعنـوان "إعــــــداد أداة للكـــوف عـ Austega (2004)ودرا ـة أو ـتيغا 

اســـــتخدك مـــــن قبـــــل املعل،ـــــ  أو الوالـــــدين". عرفــــــت الناة،ـــــة با ـــــم قاة،ـــــة خصـــــاةص ا  فـــــال املوعـــــوب  
Characteristics Checklist for Gifted Children وعـي اتمـ،ن  ـتة لـادة عـيا النـــدرة ،
اإنتاجية، والنيادة، والندرة النفسحركية، العنـلية العامة، واد تعداد ا كادميي ا اص، والتفكري اإبداعي و 

والفنـون ا داةية والبصرية. وقد اوصل أو تيغا إا م شراة  يكومرتية عالية لألداة، وم شراة اييزية دقينة 
 اكن املستخدم  من اعرف املوعوب .

ص الســلوكية بعنــوان "اطــوير أداة لتنديـــر ا صــاة Renzulli et al(2004)درا ـــة رينزولـــي وآخـــرون 
Scales for Rating Behavioral Characteristics of Superior Students ،" واعــرف

ــــندرة املعرفيــــة، واإبـــدال،  SRBCSSاختصـــاراً بــــ ) ــــيا ال (، واتكـــون ا داة مـــن عوـــرة منايــــيس فرعيـــة عـــ
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ي، ودقـــة اداصـــال، وأخيــــراً والدافعيـــة، والنيـــادة، ا صـــاةص الفنيـــة، واملو ـــينية، والـــدراما، واداصـــال التعبـــري 
ـــــوك،  التخطــــيا. وقــــد أ ــــاف رينــــزوا دعنــــاً أربعــــة منــــاييس عــــيا خصــــاةص املوعــــوب  ريا ــــياً، ويف العل

(  فل ومت التحن  من صد  ا داة 0222والتكنولوجيا. وقد  ب  املنيا  على عينة من ا  فال بلغت )
 و بادا وفاعليت ا للكوف عن ا  فال املوعوب .  

عــــ  بــــا  ــــب  أن غالبيــــة الدرا ــــاة الســــابنة العربيــــة )درا ــــة الــــدعاك ودرا ــــة الوــــنيكاة ودرا ــــة يال
( Renzulliودرا ـة  Austega  ، ودرا ـة Rimm، ودرا ـة Gilliamالرو ـان(، وا جنبيــة )درا ـة 

ـــى إعـــداد واطــوير قــواةم للكوــف عــن ا صــاةص الســلوكية لأل فــال، وبالتــاا اتبــ ـــد ركـــزة علـــ ة املعيــار قــــ
ا عادي الوي يعت،د على قواةم ا صـاةص السـلوكية يف الكوـف، لـوا اعتـرب عـول الدرا ـة عـي ا وا )يف 
عدود علم الباعماة( اليت اتبة املعيار املتعدد يف الكوف، وتلك من خالل بناء بطارية متكاملة اكوف 

ا اة على اكتواف املوعـوب  يف املرعلـة عن املوعوب  يف خمتلف نواعي موعبت م. لند ركز الكمري من الدر 
التعليم ا  ا ي، يف ع  اعت،ت الدرا ة احلالية بالكوف عن املوعوب  يف مرعلـة ريـاا ا  فـال. وعنـا 

 اك،ن م اعر اجلدة في ا.
 :إجراءات البحث امليماني  -8

 اعت،د البح( املن   الوصفي، واملت إجراءاة البح(  ا يأ،ا
 صــاةص السـلوكية عنـد أ فــال الرو ـة، الــوي قـاك بتننينـ  عبــداهلل اجلغي،ـان  وعبــد اوزيـا منيـا  ا -1

اميد، على املعل،اة يف رياا ا  فال يف حماف ة ا عساء، ملعرفة مـن انطبـ  علـي ن ا صـاةص السـلوكية 
 لل،وعوب ، بعد عند لناء مع ن وشرح املنيا  والتعريف خبصاةص املوعوب .

 ين رشح تم معل،ادم بوصف م موعوب  هبدف اطبي  ااكاة ا خرى علي م.فرز ا  فال الو -2
اطبي  بطارية اختباراة )أ.  . ك( لنيا  الندراة املعرفية، اليت اتم،ن  ال ة اختباراة ) لف ية،  -6

وك،يــة، وغــري لف يــة( بعــد أن  ــورة وعســبت م شــراة صــدق ا و بادــا علــى عينــة مــن ا  فــال يف ريــاا 
  حماف ة ا عساء.      ا  فال يف

اطبي  منيا  اإبدال عند ا  فال يف الريا ن، الوي  ور وقنن على عينة من ا  فال يف رياا  -6
 ا  فال يف حماف ة ا عساء.      

اطبيـــ  اختبـــاراة امل ـــاراة احلســـية احلركيـــة لتنـــومي وقيـــا  امل ـــاراة احلركيـــة يف ريـــاا ا  فـــال يف  -3
أن اـت أقل،ت ــا عـن صـوردا ا ملانيــة ا صـلية علــى عينـة مـن ا  فــال للفئـة الع،ريــة  حماف ـة ا عسـاء، بعــد

 املست دفة نفس ا، وعساب م شراة صدق ا و بادا.
  اشتنا  معايري ع،رية وصفية لكل من الوكور واإنا  للندراة املعرفية باختبارادا المال . -3
 :جمتمع البحث وعيناته -9

 ـــة عـــو تيـــا ريـــاا ا  فـــال ا عليـــة واحلكوميـــة يف حماف ـــة ا عســـاء، الـــيت بلـــد امت،ـــا ا صـــلي للدرا
 رو اة ما مراعاة اوزع ا اجلغرايف بعدما ُقس،ت اااف ة ــــــــدد من الــــد اُختري عـــــــــرو ة. وق 054ددعا ــــع



 4102 –العدد الثالث -عشر  .............. المجلد الثاني.  ..........مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 411 

  ربعة قطاعاة )مشال، جنوب، شر ، غرب(، وعيناة البح( عيا 
 فـاًل مـن اجلنسـ  بالسـنة الت، يديـة  52للبحـ( اكونـت مـن  ستطالعي  األوىلالعين  اال -9-1

 ( وعي املرعلة الت، يدية اليت اسب  الصف ا ول مباشرة.4-5من ع،ر )
( معل،ة من مثانية رو اة  بنن قاة،ة ا صاةص السـلوكية 45اكونت من ) عين  املعلمات -9-2

(  فاًل لعدك انطبـا  66و فاًل موعوبب ، ا تبعد من م ) (  فلة252لأل فال املوعوب ، وق،ن برتشيا )
 خصاةص املوعوب  علي م. 

أ فال، مسحوب  من رياا  224اكونت من  العين  الثاني  ) عين  الصمق والثبات( -9-3
ا  فال يف ا عساء هبدف عساب معامالة صد  و باة املنـاييس وادختبـاراة الـيت امـ،نت ا البطاريـة 

 واإجابة عن أ ئلة البح(. ويبين ا اجلدول اآل،. املتكاملة، 
  (1الة ر  )

 .تصائل ال ل ح ر سبح الا ق بلش
  ى 
م    ا م الطرضح الطرضح

 الا باا 
م   
 الاص  

م   
الا ق بلش  سبح  ال ل ح اطفاا 

 لب    اا اال 

الحي  لح
 ٪04062  30 173 4 13 الطرضح الثا لح بالها ا 
 ٪02006 23 104 3 10 الها االطرضح الثالثح ب

 ٪04020 60 132 7 16 الطرضح ال ا سح بالها ا
 ٪24044 62 104 3 10 الطرضح السا  ح بالها ا

 ٪21022 60 104 3 10 الطرضح الثالثح بالابطز

ال اصح
 ٪05050 23 84 3 7 سرضح  اس ال ب م 

 ٪24004 66 113 3 3 سرضح اط ةا 
 ٪04046 60 168 8 16 سرضح ال  بح

 ٪22001 603 1016 68 43  الاةا ى
 :أدوات البحث -11

-3األداة األوىل: قائم  ااصائس اليلو ي  لألطفال املوهوبني اليعوديني ةن  -11-1

( لتسـتخدم ا 0229قـاك بتطـوير الناة،ـة واننين ـا علـى البيئـة السـعودية اجلغي،ـان، وإبـراعيم ) سنوات: 6
 نواة. واتم،ن الناة،ة مخسة أبعاد  4-2ا  فال لربام  املوعوب  من معل،اة رياا ا  فال لرتشيا 

عــيا الدافعيــة للــتعلم، وا صــاةص اللغويــة، وخصــاةص الــتعلم، وا صــاةص الوخصــية، والتفكــري الريا ــي 
املنطني، ك،ا أظ ردا نتاة  التحليل العاملي لل،كوناة ا  ا ية. وحلساب صد  ااك،  عر ت على 

 لال املوعبة إبـداء الـرأي عـول منا ـبة ادبعـاد والبنـود. وبعـد التعـديل،  بنـت الناة،ـة علـى خمتصاً يف 04
 052 فل و فلة برياا ا  فال يف الرياا والورقية وجدة ) 529معل،ة رياا أ فال، ق،ن بتنومي  52
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د معامــــل إنـــا (. وعســــب المبـــاة بطرينـــة التذزةــــة النصـــفية  عادلـــة  ــــبريمان بـــراون، إت بلـــ 044تكـــور، 
 2044للناة،ـة ككـل، و 2046، وعسب كولك بطرينة ألفـا لكرونبـاخ، وبلغـت قي،ـة ألفـا 2046ادراباط 

للخصاةص الريا ية. وقد  2044للخصاةص الوخصية، و 2042للخصاةص اللغوية، و 2044للدافعية، و
لناة،ــة بعــد (. ك،ــا عســبت النــدرة الت،ييزيــة ل2045و  2040اراوعــت معــامالة اداســا  الــداخلي بــ  )

 ( بتناش  ائاح ال صائل السب  لح.6) . رالابحغاملنارنة ب  الربيا ا دىن وا على
 : 1األداة الثاني : اختبارات الدقمرات املعرفي )ا. ق. م( -11-2

أ ســت البطاريــة املكونــة مــن ادختبــاراةا اللف يــة،  األسللاس النيللر  لللل )أ. ق. م(:  -11-2-1
  Fluid abilities  ن رية كاال للندراة السـاةلة واملتبلـورة، والنـدراة السـاةلة والك،ية، وغري اللف ية، وف

عـي الـيت اكــن ا فـراد مـن معاجلــة املعلومـاة العنليــة بوـكل دقيـ  ومنا ــب وعـرب مسـتوى وا ــا مـن امل ــاك 
املعرفيــة واوــت،ل علــى امل ــاراة املعرفيــة، وعــي مرابطــة بوــكـل و يــ  مــا قــدرة الفــرد ا صــلية لــألداء العنلــي، 

ا  ا ية حلل املوكالة اجلديدة، وعول امل اراة غري مكتسبة من املدر ة، واتمـ،ن ممـرياة غـري لف يـة، 
ــــة د ــــرتاايذياة موجــــودة ا ــــتذابة  ــــدة أو إعــــادة اركيــــب مرن ــــة جدي واتطلــــب اخــــرتال ا ــــرتاايذياة معرفي

النــــــــــــدراة  لل،واقـــــــــــف اجلديـــــــــــدة، وانــــــــــــا  بادختبـــــــــــار غـــــــــــري اللف ــــــــــــي مـــــــــــن )أ.  . ك(، يف عـــــــــــ  أن
اعــرب عــن النــدراة الــيت يكتســب ا الفــرد بوــكـل جزةــي ابعــاً ملســتوى   Crystallized abilitiesاملتبلــورة

( واوـت،ل علـى امل ــاراة Corsini,1999,p.383النـدراة السـاةلة لديـ ، ويـتم تلـك عـري ابـادل المنافـة )
لف ـي والك،ـي مـن )أ.  . ك(، يف املكتسبة من خـالل املدر ـة وا ـرباة العامـة وانـا  بكـال ادختبـارين ال

ـــ )أ.  . ك( عــن ل،ــول النــدراة اد ــتددلية واد ــتنتاجية والنــدراة املكانيــة  عــ  اعــرب الدرجــة الكليــة ل
 & Thorndikeإ افة إا لندراة التصورية وامل ارة العددية اليت انيس ا )أ.  . ك( باختبارادا المال ـة )

Hagen,1997 ة الــمال ، واتكــون )أ.  . ك( مــن  ال ــة اختبــاراة، ميكــن أن (  ون ريــة كــارول للطبنــا
 يعد كل من ا منيا اً منفرداً ينيس مس،ال. 

يتم،ن )ا.  . ك(   ال ة اختباراة، وكل اختبار من ا يمم اختباراة  وصف )ا. ق. م(: -11-2-2
 فرعية 

 (2الة ر  )
 ااتتباسا  اط ا لح رالاطملح لد )أ. ق. م( 

 م   الب    الة س  الت  بةلسها الة س  ااتتباس

ادختبار 
 اللف ي

اد ــــتددل اد ــــتنتاجي، مــــن خــــالل ا ــــتنراء قاعــــدة أو مبــــدأ،  اد تددل اللف ي
 02 وانيس اد تيعاب اللف ي، إ افة مل اراة اد تددل امردة

ينيس عذم مفرداة الطفل العامة، الـيت د اـرابا بـالتعليم بنـدر  املفرداة الوفوية
 02 تذارب العامةال

                                                           
  ريمز دختباراة الندرة املعرفية بالرمز )أ. .ك( اختصاراً، يف منت البح(. 0
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ادختبار 
 الك،ي

 02 انيس اد تددل اد تنتاجي واد تنراةي العالقاة الك،ية
 02 انيس املعرفة الك،ية والندرة العددية الندرة العددية

ادختبار 
انــيس اد ــتددل اد ــتنراةي، واتطلــب النــدرة علــى ف ــم الصــور  املصفوفاة غري اللف ي

 04 المنافة، لولك اعترب قدراة  اةلةوا شكال املعتدلة من أ ر 

البطارية 
  الكلية

انــــيس النــــدراة الســــاةلة واملتبلــــورة الــــيت اســــاعد الطفــــل علــــى أن 
يكتســب ويــن م وبتــوكر املعلومــاة عــن  ريــ  اد ــتددل ورصــد 

 العالقاة واليل املوكالة
54 

 :اختبارات الدقمرات املعرفي  )ا. ق. م(خطوات إعماد  -11-2-3

 اوف  ا طواة التالية ادختباراة  ار إعداد
 : )ا. ق. م(حتميم اهلمف العام لل  -11-2-3-1

ددف بطاريـة )أ.  . ك(  واختبارادـا المال ـة إا قيـا  النـدراة املعرفيـة، والنـدرة علـى عـل املوـكالة 
نـود الـيت من خالل اد تددل اد تنراةي واد تنتاجي، وادرا  العالقاة واليل املوكالة، من خـالل الب

( يتم،ن ادختباراة املعرفية اليت انيس املعرفة الرتاك،ية داخل الرو ة 6اندم ا )ا.  . ك(. وامللح  رقم )
 وخارج ا، يف إ ار   ل وغري ممنل بالعامل اللف ي.

 :حتميم املهارات اليت تدقييها )ا. ق. م( -11-2-3-2

 ا ادختبار قيا  امل اراة التالية ا ت دف بناء
تددل اد ـــتنتاجي الـــوي يتطلـــب مـــن الطفـــل أن النـــاك با ـــتدددة مـــن خـــالل املنـــدماة اد ـــ -1

 املفرو ة علي ، أو ا تنراء قاعدة أو مبدأ حيكم املمرياة املندمة إلي .
قيا  عذم وااسال مفرداة الطفل العامة، وقدرا  على ا تنتاج املعة من  يا  التذـارب العامـة  -2

 در ما ارابا بالتذارب العامة.اليت د ارابا بالتعليم بن
 قيا  اد تددل الك،ي واملعرفة الك،ية والندرة العددية. -6
قيا  اد تددل اد تنراةي، ويتطلب الندرة على ف م الصور وا شكال املعتدلة مـن أ ـر المنافـة،  -6

 وارابا بالندرة على التخيل والتصور.
 :عليمات تطبيق )ا.ق.م(، وإجراءاتهت -11-2-3-3

ي خر اختبار ا  فال يف رياا ا  فال للفصل الدرا ي المان، لكي يكون ا  فال قـد اكتسـبوا  -1
 بع  املعلوماة.

، لكـــي اـــتم مراقبـــة 02، ود يزيـــد علـــى 4-5 ـــرى ادختبـــار علـــى عـــدد صـــغري مـــن ا  فـــال مـــن  -2
 اد فال والتأكد من ف ، م التعلي،اة و ريعم باداجال الصحيحة

نود بسـرعة منا ـبة لع،ـوك ا  فـال علـى أن اراعـى الفـرو  الفرديـة، واتفـاوة السـرعة وفنـا اندك الب -6
  لالختبار الفرعي.
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يعطــى لكــل  فــل اختبــارل ا ــاص، مــا قلــم رصــاص وبحــاة، ويســذل امســ  واــاريخ مــيالدل وا ــم  -6
 رو ت  علي .

 سرية.اعطى التعلي،اة بصوة مرافا وا ا، ود يكرر الس ال إد  ،ن شروط ق -3
 اب  أمهية ادختبار دون التسبب خبل  جو من التوار، وا تخداك فواصل زمنية بعد كل   ال. -3
 :المراس  االستطالعي  لالختبار -11-2-3-4

أجـرة الباعمــاة درا ــًة ا ــتطالعيًة لــ )ا. .ك( هبــدف اعــديل البنــود لكـل اختبــار، وعســاب معــامالة 
لكـل اختبـار. وقـد  ُب ـ خ ادختبـار علـى ل،وعـة مـن أ فـال املرعلـة  الس ولة والصعوبة، واديد زمن التطبيـ 

 فـاًل. وفي،ـا يلـي عـرا  52الت، يدية، اختريوا من الرو ت  الرابعة والساد ة باهلفوف، وقد بلد عددعم 
 نتاة  الدرا ة اد تطالعيةا

اة عول الصور على ا  فال، وُ ذلت مالع  اعديل البنود والتعلي،اةا عي(  ُب  )ا.  . ك( -1
الــيت مل يف ،وعــا، أو وجــدوا في ــا غ،و ــاً وعــدك و ــوح، إت أُو ــحت وُعــدلت، باإ ــافة إا اعــديل 
التعلي،ــاة غـــري الوا ــحة، واـــت معرفــة كـــل الصــعوباة والعواةـــ  الــيت ميكـــن أن انوــأ يف أ نـــاء التطبيـــ  

 للتحكم هبا بالتطبي  ا  ا ي.
 (2ايب البنود وفن ا، ك،ا يبين ا اجلدول )إ اد معامالة الصعوبة هبدف اعديل ار  -2

 ( 6ة ر  )ال
  تائج تحبلل ب    اتتباسا  )أ.ق.م( ) ست ل ص  بح الب   (

 ااتتباس الط الباي  ااتتباس اليا  ااتتباس الباي 
 الاست ل الص  بح تسبسل الاست ل الب   تسبسل الاست ل الص  بح تسبسل

   ل 20002 0   ل 20050 0   ل 20065 0
   ل 20220 0 متو ا 20550 0   ل 20025 0
 متو ا 20550 2   ل 20200 2 صعب 20124 2
 متو ا 20440 6   ل 20000 6   ل 20211 6
 متو ا 20420 5   ل 20240 5 متو ا 20602 5
 متو ا 20445 4   ل 20220 4   ل 20012 4
 متو ا 20456 1 متو ا 20560 1   ل 20090 1
 متو ا 20510 4 صعب 20154 4   ل 20024 4
 متو ا 20465 9 صعب 20460 9   ل 20056 9
 صعب 20414 02 صعب 20494 02 صعب 20120 02
 صعب 20415 00   ل 20200 00 متو ا 20561 00
 صعب 20411 00 متو ا 20654 00 صعب 20146 00
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 صعب 20411 02 صعب 20106 02 صعب 20154 02
 صعب 20940 06   ل 20094 06   ل 20094 06
 صعب 20900 05   ل 20020 05   ل 20042 05
 صعب 20491 04   ل 20220 04 متو ا 20459 04
      ل 20002 01   ل 20000 01
    صعب 20441 04 متو ا 20420 04
      ل 20020 09 متو ا 20442 09
      ل 20065 02 متو ا 20401 02

سـ ل والصــعب واملتو ـا الصــعوبة واوـكل معــاً شـكل املنحــة نالعـ  أن بنـود ادختبــار انوعـت بــ  ال
  20000ادعتــداا. وعــوا يــدل علــى جــودة ادختبــاراة. عل،ــاً أن معــامالة الصــعوبة الــك اراوعــت بــ  )

 ( .20940و
 :زةن االختبارات يف )ا.ق.م( -11-2-3-5

تغرق  الطفــل ا ول يف د الــزمن الــالزك لةجابــة عــن أ ــئلة ادختبــار مــن خــالل رصــد الــزمن الــوي ا ــُعــد
وتـا الـزمن الـوي ا ـتغرق   ،العينة اد تطالعية، وكولك رصد الـزمن الـوي ا ـتغرق  آخـر  فـل أجـاب عنـ 

د. أي أن متو ــــا زمــــن  062. د، والــــزمن الــــوي ا ــــتغرق  الطفــــل ا خــــري وعــــو 002الطفــــل ا ول وعــــو 
البــاعمون يف اوزيــا نســخ البطاريــة د.  يمــاف إا تلــك الوقــت الــوي  يســتغرق  املعلــم و 022اإجابــة عــو  

م  منفصــل  لكــي وتع ــا مــن ا  فــال. إن اطبيــ  ادختبــاراة حيتــاج إا أربعــة عصــص موزعــة علــى يــو 
 .ديتعب ا  فال

 :تصحيح االختبارات -11-2-3-6

أعـــدل البـــاعمون مفتاعـــاً لتصـــحيا ادختبـــاراة امـــ،ن اإجابـــاة الصـــحيحة عـــن أ ـــئلت ، قيـــ( اعطـــى 
 عد لكل إجابة صحيحة، واعطى الدرجةا صفر لةجابة ا ا ئة.الدرجةا وا
 :صمق وثبات )ا.ق.م( -11-2-3-7

 (  فاًل من 224  من صد  بطارية  )أ.  . ك( و بادا  ُبنت على عينة من ا  فال بلغت )ــــــللتحن
ومسحوبون ( من اإنا ، وعم مسذلون يف السنة الت، يدية 054( من الوكور، و)052اجلنس ، من م )

( 0. وامللحــ  )0202-0200مــن عــدد مــن ريــاا ا  فــال يف حماف ــة ا عســاء خــالل الســنة الدرا ــية 
 يب  أمساء الرياا. لند  بنت علي م ااكاة تيع ا.

 اص ق )ا.ق.م( -11-2-3-7-1
  مت عساب الصد  بالطراة  التاليةا 
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 اص ق الاحيالش -11-2-3-7-2
ادختبـار علـى  ـتة حمك،ـ  مـن املتخصصـ  يف املوعبـة والتنـومي وعلـم الصـد  ااك،يـة بعر ـ   أجـري 

النفس، الوين  ابنوا بنود ادختباراة وامل اراة اليت انيس ا، وأبدوا ل،وعة مـن املالع ـاة أخـوة بعـ  
 ( يب  أمساء ااك،  وفصصادم.0ادعتبار عند اعديل البنود. وامللح )

 االص ق الب ل ي -11-2-3-7-3
اك الباعمون بدرا ت  عن  ري  التحليـل العـاملي، وجـرى التحنـ  مـن صـد  )أ. .ك( عامليـاً بتطبينـ  ق 

على عينة التعيري ا  ا ية با تخداك  رينة املكونـاة ا  ا ـية، وظ ـرة  ال ـة عوامـل عـي العامـل العـاك، 
ل المالـــ( عـــو العامـــل والعامـــل المنـــاةي النطـــب، وعـــو العامـــل اللف ـــي، منابـــل العامـــل غـــري اللف ـــي، والعامـــ

الك،ــي. وابــ  مــن خــالل التحليــل العــاملي أن قي،ــة اجلــور الكــامن كانــت دالــة للعامــل ا ول فنــا، وعــو 
العامل العاك، يف ع  كانت قـيم اجلـور الكـامن للعـامل  المـان والمالـ( غـري دالـة إعصـاةياً علـى الـرغم مـن 

(  Varimaxإا ع،لية التدوير بطرينة فارمياكس ) وجود اوبعاة دالة إعصاةياً. وقد دعا تلك إا اللذوء
 . (6ك،ا يبين ا اجلدول )

 ( 6الة ر  )
 ببلش تنب ا   ل  ش ااتتباسا  الثثالح مبو ال  ا ل الثثالح ب   ت ربط ا

 (6ال ا ل ) (2ال ا ل ) (1ال ا ل ) ااتتباسا 
 2029 2042 2026 ادختبار اللف ي

  2040  اد تددل اللف ي
  2012 2022 رداة الوفويةاملف

 2065 2040 2029 العالقاة الك،ية
 2040 2029  ادختبار الك،ي
 2012   الندرة العددية

 2022 2024 2014 ادختبار غري اللف ي
  2025 2015 املصفوفاة

 0095 2002 2000 اجلور الكامن
 06021 05042 05094 التباين املفسر

مــن التبـاين الكلـي واجلــور  05094للعوامـل المال ــة بعـد التـدوير وفسـر كانـت قي،ـة اجلـور الكــامن دالـة 
، واجلـــور 05042،  وميكـــن اســـ،يت  بالعامـــل غـــري اللف ـــي. وفســـر العامـــل المـــان بنســـبة 2000الكـــامن لـــ  
واجلور الكامن ل   06021، وميكن اس،يت  بالعامل اللف ي. وفسر العامل المال( بنسبة 2002الكامن ل  

 اس،يت  بالعامل الك،ي. ، وميكن0090
 االبا  )ا.ق.م( -11-2-3-7-4

اعت،ـــد البـــاعمون يف ا ـــتخراج معامـــل  بـــاة اختبـــاراة )ر. .ك(  رينـــة كـــودر وريتوارد ـــون، و رينـــة 
 ( يب  معامالة المباةا5التذزةة النصفية. واجلدول )
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 ( 3الة ر  )
 ببلش   ا ث  الثبا 

 التةزئح ال صالح    س سبتناس   ن ااتتباس
 20440 20444 لف ي
 20445 20402 ك،ي

 20146 20114 غري لف ي
 20904 20940 كلية

يالعــ  مــن اجلــدول أن غالبيــة معــامالة المبــاة كانــت مرافعــة إا عــد مــا، وعــي اــدعو إا اد ،ئنــان 
 إلي ا عند ا تخدام ا ما أفراد العينة ا صلية.

 سا  الا ط لدح )ا. ق. م( باتتباساتهدا الثثالدح ا ت ا ا لاا  دبغ باي  دا الةد  ا ون اتتبداسا  الةد -
تتالددز باراددطا   ددلي  تطبح ماللددح  نادد ش وللهددا،  اددا برقبهددا لث ددت  ام الا ددا   دد  الينددي مددش 

 اطفاا  الا ق بلش     ط بح  ا  بل ال سا ح .
 :ةدقياس االبتكار واإلبماع لألطفال -11-3

(، واللـوين اـددا يف 5-2لدى  فـل الرو ـة مـن ) كان اهلدف من ا تخدام  ان،ية ادبتكار واإبدال  
حماور  ال  أ ا ية عيا الطالقة، واملرونة، وا صالة، وروعي أن يكـون منيـا  ادبتكـار واإبـدال مصـولراً  
 ن الطفل يف عول املرعلة د يستطيا النراءة وف م الكل،اة املكتوبة، وا ـتخدمت الصـور بوصـف ا بـداةل 

ر يف تعــن الطفــل مــن قــدراة ابتكاريــة وإبداعيــة يتمــ،ن ا املنيــا . علــى أن اكــون للتعبــري عــن كــل مــا يــدو 
 املعلوماة وا حة ومرابطة بالصور واملو ول، وأن اكون الصور معربة.

 :خطوات إعماد املدقياس -11-3-1

 أعد ادختبار من خالل ا طواة اآلايةا 
كـــار واإبـــدال واإملـــاك بـــا دواة الـــ  مســـا الـــرتا  والدرا ـــاة الســـابنة الـــيت اعت،ـــت بتنـــاول ادبت -1

ا ـتخدمت لتحنيـ  عـوا اهلـدف وبكـل مـا يفيــد الدرا ـة احلاليـة، من ـاا منيـا  ادبتكـار واإبـدال جلليفــورد 
منيا  ادبتكار با تخداك احلركاة وا فعال ، و (0946اختبار اور انس للس،اة ادبتكارية) ، و (0942)
( 3)الابحغ س م )ناييس لبناء منيا  ينا ب البيئة السعودية اعت،دة الباعماة على الك امل. (0944)

 بتناش  ةلا  ادب اى(. 
 واقف املنيا  وصياغت ا  ا يتنا ب ما  بيعة  فل عول املرعلة. لند ـــــــــــد مـــــــادي -2

 ام،ن املنيا  مواقف مير هبا الطفل.
 ــتفادة مــن خــربادم ومالع ــادم عــول ُعــرا املنيــا  علــى متخصصــ  يف املوعبــة لتحكي،ــ  واد -6

 بنود املنيا  وصورل. وقد ُعّدل املوقف ا ول يف املنيا  ىف  وء ما أبدال ااك،ون من مالع اة. 
 وبناًء علي  ُعددة البياناة والتعلي،اة ا اصة باملنيا . -6
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قبـــل اطبيـــ  (  فـــاًل، 02جـــرة الدرا ـــة اد ـــتطالعية لل،نيـــا  علـــى عينـــة مـــن ا  فـــال بلغـــت ) -3
 املنيا  على العينة ا  ا ية للتأكد من و وح الصور واملواقف لأل فال.

 :الوصف العام للمدقياس -11-3-2

يتألف املنيا  مـن أربعـة مواقـف مصـورة امـل حمـاور ادبتكـار واإبـدال لطفـل الرو ـة مـن خـالل التوزيـا 
 اداى ا
للطفل ل،وعـة مـن ا امـاة واملـواد البيئيـة ا يمم اد تخداماة غري العادية )يو ا الا  ي اطر  -

ويطلب إلي  أن ينوك بوكر كل اد تخداماة غري املألوفة هلا. وبولك ننيس الطالقة، ولكن لو قـاك الطفـل 
 بتنويا ا تذاباا  دعتربة عول احلالة مرونة. 

العاديــة  ا وفيــ  يطلــب إا الطفــل أن يــوكر أكــرب قــدر بكــن مــن اد ــتخداماة غــريالا  ددي الثددا   -
 لألشياء املفيدة واملتنوعة.

ا وفيــ  يعطــى الطفــل بعــ  ا شــياء اد ــت الكية الــيت ميكــن أن ارمــى ويطلــب إليــ  الا  ددي الثالددث -
 إعطاء أفكار عول كيفية ادويرعا ق( استخدك من جديد لفاةدة امت،ا واآلخرين.

ـــو الا  دددي الطابدددع - ان والك،بيـــوار ( ويطلـــب إا ا يمـــم اد ـــتخداماة غـــري العاديـــة )لأللعـــاب وا ل
الطفل أن يوكر اد تخداماة لأللعاب وارابا  ا بـا لوان، ك،ـا يطلـب إليـ  أن يـوكر الوـكل ويرمسـ  علـى 

 عا وبياً بنفس  إتا أمكن، وبطرينة غري مألوفة .
 :تدقمير درجات املدقياس -11-3-3

ة عن كل ا تذابة يوكر يف الطفـل املواقفا ا ول والمان والمال( والرابا، اُعطى درجة واعد  خبصوص
، يف ع  اُعطـى درجـة لكـل ا ـتذابة النث حا تخداماة غري مألوفة لألشياء ول،ول الدرجاة اعرب عن 

واُعطـى درجـة عـن كـل فكـرة إعـادة التـدوير الاطر ح، متنوعة ول،ول الدرجاة هلول اد تذاباة اعرب عن 
، الحسا لح لبانيث   راطصالح،ول الدرجاة عنا اعرب عن اتوافر في ا ا صالة وادبتكار والع،لية ول

 مث اج،ا الدرجاة يف املواقف ا ربعة لتكون الدرجة النااجة عي درجة الطفل يف منيا  ادبتكار واإبدال. 
 :زةن تطبيق املدقياس -11-3-4

فـال لةجابـة عـن مل حيدد زمن مع  لتطبي  املنيـا  علـى ا  فـال يف البدايـة، وقـد أعطيـت احلريـة لأل 
تيـا املواقـف املصــورة الـيت يتمــ،ن ا املنيـا ،  نــ  وجـد يف أ نـاء التطبيــ  أن بعـ  ا  فــال يطلبـون إعــادة 
الســ ال، وعــوا يســتغر  وقتــاً إ ــافياً، وبالتــاا لتلــف الــزمن الــوي يســتغرق  كــل  فــل يف اإجابــة عــن بنــود 

أقصـر  ول زمن ا تغرق  اد فـال يف النوـاط إااملنيا . مث ُعسب متو ا زمن اإجابة من خالل تا أ 
 دقينة لكل موقف انريباً. 05. وبالتاا كان الزمن اادد 0زمن منسوماً على 

 :حيا  صمق ةدقياس اإلبماع وثباته -11-3-5

 اص ق الاةلا  -10-6-3-1
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 اص ق الاحيالش -10-6-3-2
ـــان مـــدى منا ـــبة ُعـــرا منيـــا  ادبتكـــار علـــى عـــدد مـــن ااك،ـــ  املتخصصـــ  باملو  عبـــة واإبـــدال لبي

ة والصـور. وقـد اافنـوا العباراة واملواقف لل ـدف مـن املنيـا  والتأكـد مـن صـحة وصـياغة املواقـف والعبـارا
علـى أن املوقــف ا ول دبـد أن ينســم إا مـوقف . لنـد املوقــف كـان يوــت،ل علـى الطالقــة  ٪10،4بنسـبة 

ء تلـك مـرة واعـدة، ولـولك وزل علـى مـوقف ، ومل اكـن عنـا  واملرونة، وبالتاا مل يكـن الطفـل يسـتطيا أدا
 أية اعديالة على بنية املواقف. وهبوا اعترب املواقف صادقة.

 اص ق ااتساق ال اتب  -10-6-3-6
ُعسب اداسا  الداخلي بـ  كـل موقـف والدرجـة الكليـة، وُعسـبت معـامالة ادرابـاط بين ،ـا بطرينـة 

لل،وقــف المــان، يف عــ  كــان  2014لل،وقــف ا ول، وبلــد  2049لــد معامــل ادرابــاط لبري ــون، عيــ( ب
لل،وقف الرابا، وكانت تيا معامالة ادراباط دالة  2054لل،وقف المال(، وكان  2050معامل ادراباط 

 .2020إعصاةيا عند مستوى ددلة  
 االص ق التاللزي -10-6-3-6

ة يف املنيــا  )الربيــا ا علــى(، وا خــرى مــن ُأخـوة عينتــان إعــدامها مــن احلاصــل  علــى درجـاة مرافعــ
 (  فاًل.22احلاصل  على الدرجاة املنخفمة )الربيا ا دىن(، وقد بلغت العينة الكلية ب )

 ( 3ة ر  )ال
 ل ل ح أفاا  2، س1ل الح الاطرق بلش س uب ضأ  لاح 

 مستوى الددلة Zقي،ة  uقي،ة  متو ا الراب ن ام،وعة
 5000 02 الربيا ا دىن

 دالة 204 20222
 06055 02 الربيا ا على

ااســـوبة بلغـــت  U، وأن قي،ـــة 204ااســـوبة بلغـــت  Zوبـــالن ر إا اجلـــدول الســـاب  يتمـــا أن قي،ـــة 
. وعوا يوري إا قدرة املنيا  على الت،ييز ب  ا  فال توى الدرجاة املرافعة الوين ميمل م الربيا 20222

جاة املنخفمة الوين ميمل م الربيا ا دىن. وعوا يدل على أن املنيا  صـاد  ا على، وا  فال توي الدر 
 ا بعاد اليت و عت لنيا  . 

 االبا  الاةلا  -10-6-3
 االثبا  بادما   -10-6-3-1
 إنمى(. مث أعيد اطبين  مرة  04تكراً، و 00(  فاًل )22ا  على عينة المباة اليت بلغت )ـــــــــ  املنيـــــ ُب
على العينة نفس ا بفاصل الزمين مدا  أ بوعان، وُعسب معامل ادراباط ب  التطبي  ا ول والمان،  أخرى
 . وعو يوري إا درجة عالية من المباة.2020. وعو دال عند مستوى ددلة 2090فبلد 

 افطبةح ألاا  طر باخ -10-6-3-2
 يوري إا درجة منبولة  (. وعوا2041ط )ُعسب المباة بددلة معامل ألفا كرونباخ، وبلد معامل ادرابا
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 .من المباة
 افطبةح التةزئح ال صالح -10-6-3-6

، بــا 2020. وعــى دالــة إعصــاةيا عنــد مســتوى 2044وقــد كانــت نتيذــة ادرابــاط بــ  نصــفى املنيــا  
 يوري إا درجة مرافعة من المباة.

 :سنوات( 6-3اختبارات اللياق  احلر ي  لألطفال )ةن األداة الرابع :  -11-4

يت،يـز ا  فـال املوعـوب    ـاراة عركيـة ا ـتمناةية منارنـة مـا أقـراهنم العـادي   لـوا مت التوجـ  يـو قيـا  
 الك امل اراة باعت،اد اختباراة اللياقة احلركية، اليت اتألف من  ال ة اختباراة أداةية عيا 

 (:لدقوة العضلي  ) املميزة باليرع اختبار ا -11-4-1

ختبـــار الو ـــب العـــري  مـــن المبـــاة، وي ـــدف إا قيـــا  النـــدرة العمـــلية للـــرجل  يف الو ـــب ويســـ،ى با
لألماك، إت ينف املخترب خلف خا البدايـة والنـدمان متباعـداان قلـياًل ومتوازيتـان، وا موـاط االمـس خـا 

ك قلـياًل، مث الو ـب البداية من ا ارج، مث يبدأ املخترب  رجحـة الـوراع  للخلـف مـا  ـين الـركبت  وامليـل لألمـا
 إا  ماك  قصى مسافة. ُاتسب مسافة أعسن اااودة المال  املتتالية.

 :(اختبار الدقمرة ) التوقيت -11-4-2

ويســ،ى باختبـــار ابــادل الو ـــب جانبــاً علـــى إينــال مصـــاعب، وي ــدف إا قيـــا  قــدراة اوافنيـــة اـــ( 
أعـد املـربع ، ومـا اإشـارة  ـري الو ـب جانبـاً   غا الزمن )الندرة على والتوقيت(، إت ينف املخترب علـى

بالتبادل دون ملس شـريا املنتصـف، وتلـك وفنـاً لتوقيـت ا داء املنـنن باإينـال املو ـيني املصـاعب، الـوي 
ُجـــّرب ا داء عليـــ ،  وبرصـــد عـــدد الو بـــاة يف ااـــاولت   ـــواء أكـــان تلـــك بالزيـــادة أك الننصـــان، واســـذل 

 .02 اااولة ا قرب إا رقم
 :اختبار املرون  الثابت  -11-4-3

ويســـ،ى  ـــين اجلــــول لألمـــاك مــــن الوقـــوف، وي ــــدف إا قيـــا  املــــدى احلركـــي لعمــــالة خلـــف ال  ــــر 
والفخـــو. وفيـــ  انـــوك املختـــربة بمـــين اجلـــول لألمـــاك لـــدفا امل شـــر بـــأ راف ا صـــابا إا أبعـــد مســـافة بكنـــة، 

( 3)الابحددغ س ددم ) ، واســب هلــا ا فمــل بالســنتي،رت واســذل لل،ختــربة املســافة الــيت عننت ــا يف ااــاولت
 بتناش اتتباسا  البلا ح الحط لح(.

 :صمق اختبارات اللياق  احلر ي  لألطفال وثباتها -11-4-4

 االص ق التاللزي )الاةاس ح النط لح( -10-6-6-1
صـاعدياً مث  فـاًل، مث ُعولـت الـدرجاة إا راـب ورابـت ا 52إت أخوة عينة من ا  فال بلـد عـددعا 

ُقســـ،ت إا أرباعيـــاة، وجـــرة منارنـــة أداء ا  فـــال باإربـــاعي ا دىن وعـــم ل،وعـــة ا  فـــال توي ا داء 
ك،ـا يو ـا ;املنخف  على ادختبـار ومـا ادربـاعي ا علـى وعـم ل،وعـة ا  فـال توي ا داء املـنخف ، 

  تلك اجلدول اآل،.
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 ( 7ة ر  )ال
 لب ل ح    ااتتباسا  الثثالح. 2، س1ل الح الاطرق بلش س uب ضأ  لاح 

  ست ل ال الح Z لاح  u لاح   ت  ط الطت  ن الاةا مح ااتتباس
الة   

 ال نبلح
 6022 05 الربيا ا دىن

 دالة 204 20222
 02055 05 الربيا ا على

 الة س 
 5022 05 الربيا ا دىن

 دالة 004 20222
 00002 05 الربيا ا على

ح الاطر 
 الثابتح

 6094 05 الربيا ا دىن
 دالة 205 20222

 00000 05 الربيا ا على

الاةا ى 
 اليب 

 5020 05 الربيا ا دىن
 دالة 209 20222

 02025 05 الربيا ا على
يالع  من اجلدول الساب  وجود فرو  ب  درجـاة ا  فـال علـى ادختبـاراة المال ـة لصـا  ا  فـال 

  حلركي املت،يز، با يوري لصد  ادختباراة هبول الطرينة.توي ادداء ا
 ااتتباسا  البلا ح الحط لح لألفاا  البا  -10-6-6-2

ُعســب  بــاة ادختبــاراة علــى تاة عينــة الصــد  بطرينــة اداســا  الــداخلي، ألفــا كرونبــاخ، فنــد بلــد 
، يف عــ  بلــد معامــل 2011درة ، وبلــد معامــل ألفــا دختبــار النــ2041دختبــار النــوة العمــلية  معامــل ألفــا

. ونســتنت  مــن تلــك أن 2095، وأخــرياً بلــد معامـل  بــاة البطاريــة ككـل 2090الفـا دختبــار املرونــة المابتـة 
 تيا ادختباراة ات،تا   شراة صد  و باة عالية.

بال تلةددح را ددت ا اً لاددا  ددبغ بتبددلش ل ددا أن البناسبددح الاتيا بددح ا تندداا رتندد لل الا قبددح  ددد  
اط بدح التاهل بددح  دش سبددا  اطفاددا ، صدالحح لث ددت  ام، لادا تتاتددع بدده  دش تصددائل  ددلي  تطبح ال

 ماللح.
 نتائج المراس ، وةناقشتها: -11

اليؤال األول ونصه: ةا ةمى صالحي  بطاري  الكشف عن املوهوبني يف ةرحل   -11-1

ة البطاريــة  ــ،ن وقــد أجيــب عــن عــوا الســ ال مــن خــالل التحنــ  مــن صــد  و بــا ريللاا األطفللال  
إجـــــراءاة الدرا ـــــة امليدانيـــــة، وابـــــ  أن البطاريـــــة ات،تـــــا خبصـــــاةص وم شـــــراة  ـــــيكومرتية عاليـــــة، ا عل ـــــا 
لال تخداك يف الكوف عن املوعوب  برياا ا  فال. ك،ا ميكن ا تخداك كل منيا  أو اختبار بالبطارية 

 على عدى لنيا  امال ا اص ب .
ا توجم فروق ذات دالل  إحصلائي  بلني اسنيلني يف    اليؤال الثاني ونصه: ه -11-2

 يف اإجابـة عـن عـوا السـ ال الدقمرات املعرفي  )ا.ق.م( وةا تتضمنه ةن اختبلارات   اختبارات
 (4ُعسبت املتو طاة واديرافاة املعيارية وفرو  املتو طاة ك،ا يف اجلدول )
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 (4ة ر  )ال
 اتتباسا . )ا.ق.م(  ر ا تتنا ه  ش   الاطرق بلش الة سلش  

 ال الح   ا حطاا   لاسي الات  ط ن الاةا ما  ادختبار

 20214 00044 052 إنا  20100 20259 20214 00044 052 تكور اللف ي

 00094 02000 052 إنا  20200 00250 00644 00016 052 تكور الك،ي

 00169 1066 052 إنا  20914 20204 20264 1060 052 تكور غري اللف ي

 40219 09049 052 إنا  20225 00224 40555 20040 052 تكور الدرجة الكلية
يالع  من اجلدول أن عنا  فروقاً تاة ددلة إعصاةية ب  الوكور واإنا  لصا  الوكور يف ادختبـار 

 ة الكلية.الك،ي فنا، يف ع  مل اكن عنا  فروقاة يف ادختبارين اللف ي وغري اللف ي، إ افة للدرج
اليؤال الثالث، ونصه: ها توجم فروق ذات دالل  إحصائي  بني اسنيلني يف    -11-3

 ةدقياس اإلبماع  

لةجابــة عــن عــوا الســ ال ُعســبت املتو ــطاة واديرافــاة املعياريــة وفــرو  املتو ــطاة ك،ــا يف اجلــدول 
 (ا9)

 الاطرق بلش الي  س راد اث     ةلا  ادب اى. (8الة ر  )
 ال الح   ا حطاا   لاسي الات  ط ن الاةا ما  ارادختب

 00004 00049 066 اإنا  20226 00952 00226 00001 052 الوكور الا  ي اطر 

 20122 40440 066 اإنا  20006 00561 20045 50402 052 الوكور الا  ي الثا  

 00229 00502 066  اإنا 2069 00941 00014 00044 052 الوكور الا  ي الثالث

 الوكور الا  ي الطابع
 اإنا 

052 20121 00026 20026 220 066 00241 00640 

 الوكور الاةلا   يل
 اإنا 

052 00211 20250 2141 2666 066 00214 00042 
يالعـــ  مـــن اجلـــدول الســـاب  وجـــود فـــرو  يف املوقـــف ا ول، وعـــوا اد ـــتخداماة غـــري العاديـــة، الـــيت 
اتطلــب أداء مــن الطفــل، فنــد كــان الــوكور أكمــر ايــزاً مــن اإنــا  هبــوا ادختبــار، وايــز الــوكور كــولك يف 
ــــ  إا الطفــــل أن يــــوكر  ــــوي يطلــــب في ــــة )لأللعــــاب( ال ــــ(، وعــــوا اد ــــتخداماة غــــري العادي املوقــــف المال

ــــو(، وا ــــة والغريبــــة الــــيت ميكــــن تكرعــــا )لعبــــة اليوي ملوقــــف الرابــــا، وعــــوا اد ــــتخداماة املتنوعــــة وغــــري العادي
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اد ـتخداماة غـري العاديـة )لأللعــاب وا لـوان والك،بيـوار ( ويطلـب فيــ  إا الطفـل أن يـوكر ا ــتخداماة 
ا لعاب وارابا  ا با لوان، ك،ا  يطلب إلى  أن يوكر الوكل ويرمس  عا وبياً بنفس  إتا أمكن بطرينة غري 

 مألوفة. وقد افو  اإنا  يف عوا املوقف . 
اليت تفير درجلات األطفلال عللط بطاريل       اليؤال الرابع، ونصه: ةا املعايري -11-4

 ؟  و عة آخرا ما مستوياة الندراة املعرفية لدى ا  فال يف املرعلة الت، يدية ؟الدقمرات املعرفي 
 Z))لةجابة عن عوا ُعولت الدرجاة ا اك لكل من الوكور واإنا  يف عينة البح( لدرجاة تالية 

score  مث ُعولــت الــدرجاة الواليــة إا راــب مئينيــةPercentile Rank  واســاعياةStain nine ،
 وتلك وفناً للذدول اآل،ا 

 (10ة ر  )ال
 ت زبع ال س ا  ال ام ر ا بةاببها  ش ست   ل ل لح رتساملا  لألفاا     )ا.ق.م(. 

 ال صي التساملا  الطت  الا ل لح الا ا ةح ال س ا  ال ام
  عيف جداً  0 2040-9020 1 -0
  عيف 0 02066-04005 4-00
 دون املتو ا 2 00024-09004 05 -02
 متو ا 6 22005-60021 09 -04
 متو ا 5 65000-50040 02 -02
 فو  املتو ا 4 51000-46005 04 -06
 جيد 1 14025-14002 20 -01
 مرافا 4 42000-92004 62 -22
 مرافا جداً  9 92042-022 54 -60

العـــ  مـــن اجلـــدول أن التوزيـــا قريـــب جـــداً مـــن اـــوزل النـــدراة بـــامت،ا ا صـــلي، عيـــ( امـــل درجـــة ي
 املتو ا الغالبية الع ،ى.

اليؤال اااةس، ونصه: ةا درج  الدقطع اليت ميكن عنمها اعتبلار التلميليف يف    -11-5

راتلله املرحللل  التمهيميلل  ةوهوبللان، اسللتنادان لدقمراتلله املعرفيلل ، وةيللتوى ابماعلله، وةها

  احلر ي  وخصائصه اليلو ي  

لةجابــة عــن الســ ال رُابــت الــدرجاة اصــاعدياً، مث ُوزعــت الــدرجاة إا أربعــة ربعــاة، عــددة بدايــة 
الربيـــا ا علـــى بوصـــف ا درجـــة قطـــا لتحديـــد املوعـــوب  يف اختبـــاراة النـــدراة املعرفيـــة، ومنيـــا  اإبـــدال، 

(. 64نطــا لل،وعــوب  يف بطاريـة النــدراة املعرفيــة ككــل )واختبـاراة امل ــاراة احلركيــة. وقــد بلغـت درجــة ال
(، وكانـــت الدرجـــة الكليـــة لالختبـــاراة لت،عـــة 52عل،ـــاً أن أعلـــى درجـــة عصـــل علي ـــا ا  فـــال كانـــت )
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(، ودرجـــة النطـــا دختبـــاراة النـــدراة احلركيـــة 65(، يف عـــ  كانـــت درجـــة النطـــا ملنيـــا  اإبـــدال )54)
 ةص السلوكية. ( لناة،ة ا صا64(، والدرجة )00)

 

 
 (1النيل )

 س ح الةنع  لب س ح اليبلح  ش اتتباسا  الة سا  الا ط لح، ر ةلا  ادب اى، راتتباسا  الاهاسا  الحط لح، ر ائاح 
 ال صائل السب  لح.

 :ةناقش  النتائج وتفيريها -12

بادـا، ابـ  من خالل إجراءاة الدرا ة امليدانية وما ام،نت  من عسـاب لصـد  البطاريـة و  -12-1
أن كـاًل مـن اختبـاراة النـدراة املعرفيـة، ومنيـا  اإبـدال، واختبـاراة امل ـاراة احلركيـة، قـد عنـ  م شــراة 
صـد  و بـاة مرافعـة ا علــ  لال ـتخداك بفعاليـة يف الكوــف عـن املوعـوب  يف املرعلــة الت، يديـة مـن ريــاا 

 رى.ا  فال، وبالتاا ميكن اد ،ئنان د تخدام ،ا يف أقا  أخ
كوـــف البحـــ( احلـــاا إا وجـــود فـــرو  يف النـــدراة املعرفيـــة الك،يـــة لصـــا  الـــوكور، وعـــوا   -12-2

( اللتــ  أكــداا (Aljughaiman and Ibrahim,2009(، ودرا ــة  0220يتوافــ  مــا درا ــة )عبــود،
ول وعو ما أيدل كمري من الدرا ـاة وأدبيـاة البحـ( عـوجود فرو  لصا  الوكور يف ا صاةص الريا ية. 

أن النـــدراة املعرفيــــة عـــي نفســــ ا عنـــد كــــال اجلنســــ   Carrollالفـــرو  وفنــــاً للذـــنس، فنــــد تكـــر كــــارول 
(Mcardle and Woodcoke,1996,p.35)  أمـا خبصــوص بنيـة ادختبـاراة والدرجـة الكليـة فلــم ،

د اكــن عنــا  أيــة فــرو . وقــد أشــارة ا دلــة والدرا ــاة عــدك وجــود فــرو  يف رــو واطــور الــدماي عنــد أعــ
اجلنس  أكمر من اآلخر، وإا اعرا كـال اجلنسـ  لل،مـرياة احلسـية والمنافيـة والبيئيـة باملنـدار نفسـ ، وإا 
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ـــــان املنـــــدار نفســـــ  مـــــن املعلومـــــاة وا ـــــرباة الدرا ـــــية  Murphy and  أن كـــــال اجلنســـــ  يتلني

Davidshofer, 2001).) 

فــرو  يف املوقــف ا ول، وعــوا  وجــود خبصــوص منيــا  اإبــدال اوصــلت نتــاة  الدرا ــة إا -12-6
اد ــتخداماة غــري العاديــة لصــا  الــوكور. وعــوا النــول مــن امل ــاك يتطلــب أداًء ومعاجلــة يدويــة مــن الطفــل. 
واوــري نتــاة  الكمــري مــن الدرا ــاة إا أن الــوكور أكمــر ايــزاً مــن اإنــا  يف امل ــاك اليدويــة، وأهنــم يتفوقــون 

(  الـيت بينـت افـو  الـوكور يف النسـم 0220وا مـا أظ راـ  درا ـة )رمحـة، غالباً يف ادختباراة ا داةية. وعـ
وايز الوكور يف املوقف المالـ( اد ـتخداماة غـري العاديـة )لأللعـاب(، الـوي  ادداةي من اختبار فكسلر، 

يـو(. يطلب في  إا الطفل أن يوكر اد تخداماة املتنوعة وغري العادية والغريبة اليت ميكن تكرعا )لعبـة اليو 
 وعوا منطني لو ن رنا إا أن ممل عول ا لعاب اتصف بالطابا الوكوري. 

أما املوقف الرابا، وعوا اد تخداماة غري العادية )لأللعاب وا لوان والك،بيوار( الوي يطلب في  إا 
ـــا لوان ك،ـــا يطلـــب إ يـــ  أن يـــوكر الوـــكل ويرمســـ   الطفـــل أن يـــوكر اد ـــتخداماة لأللعـــاب وارابا  ـــا ب
عا وبياً بنفس  إتا أمكن بطرينة غري مألوفة، فند افو  اإنا  يف عوا املوقف، وعوا ما أشارة إلي  كمـري 

أن  ) Khouw,2013مـــن ا دبيـــاة عـــول الفـــرو  بـــ  اجلنســـ  يف الر ـــم والتلـــوين، فنـــد تكـــرة عـــو )
 اإنا  يتفوقن على الوكور بالر م والتلوين والت،ييز ب  ا لوان ودرجادا.

اوزعـاً قريبـاً جـداً مـن اـوزل النـدراة بـامت،ا ا صـلي، إت عننت اختباراة الندراة املعرفية  -12-6
امل درجة املتو ا الغالبية الع ،ـى، ولكـن كـان عنـا  اركـز للـدرجاة املعياريـة يف املسـتوياة العليـا. وعـوا 

 يوري إا أن العينة من املوعوب .
 البطارية. وعوا يساعد على التعرف على املوعوب  عند ُعددة درجة النطا لكل اختبار يف -12-3

 اطبي  ادختباراة علي م.  
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 املراجع

 :املراجع العربي 
 اكتواف)امل ار العل،ي . أ ـاليب الكوف عن املـوعوب  (.0202أمحد، مسية علي عبد الوار . ) -
 .115 – 151مصر،  – (ة املوعوب  ب  الواقا واملأمولورعاي
. )زكـــي، شـــويكارا . دعـــم م ـــاراة الريا ـــياة يف  ـــنواة الطفولـــة املبكـــرة(0224باونـــد، لينـــدا .) -

 ( ، الناعرة، مصرا ل،وعة النيل العربية للنور.0مرتجم(، )ط
اطـــــوير وبنـــــاء منيـــــا  ا صــــاةص الســـــلوكية للكوـــــف عـــــن ا  فـــــال (. 0202الــــدعاك، موـــــاري .) -

 . ر الة ماجستري غري منوورة، جامعة امللك فيصل.ة ادبتداةيةاملوعوب  يف الصفوف ا ولية باملرعل
.) يا ـ ، عطـوف و مصـطفى، زعـريا مـرتجم( دموـ ا املركـز اعليم املوعوب  (.0220ديفز، رمي .) -

 .العر. للتعريب والنور والتأليف
الة . ر ــالتحليــل اإعصــاةي لصــد  و بــاة وكســلر لنيــا  تكــاء الراشــدين(. 0995رمحــة، عزيــزة .) -

  .ماجستري غري منوورة، كلية الرتبية جامعة دمو 
ا ردنا دار  ع،ــان، أ ــاليب النيــا  والتوــخيص يف الرتبيــة ا اصــة. (.0994الرو ــان، فــارو  .) -

  الفكر للطباعة والنور والتوزيا.
. أ ــاليب التعــرف والكوــف عــن املوعــوب  يف مرعلــة مــا قبــل املدر ــة (.0224الرو ــان، فــارو  .) -
 .062-001، جدة، امل،لكة العربية السعودية مندك إا امل ار العل،ي اإقلي،ي لل،وعبة ق(
درا ـــة مســـحية للبحـــو   حمكـــاة التعـــرف علـــى املوعـــوب  واملتفـــوق (. 0222الســـيد أبـــو عاشـــم .) -

 .12-20(، 22، )للة أكادميية الرتبية ا اصة، 0220-0992العربية يف الفرتة من عاك 
(. أ ــر مســتوى اعلـــيم ا ب وا ك 0994ودة و قطــامي، يو ــف و آل خليفــة، وداد. )الســعادة، جــ -

للـة والرتايب الـوددي يف قـدراة التفكـري اإبـداعي لـدى عينـة مـن أ فـال مـا قبـل املدر ـة بدولـة البحـرين، 
 . 011-025(، 9، جامعة قطر، )البحو  الرتبوية

 . ع،انا دار الفكر.عوب  واملتفوق اربية املو (. 0229الس،ادون، السيد إبراعيم. ) -
بنـاء منيـا  للكوـف عـن أ فـال الرو ـة املوعـوب  والتحنـ   (.0202شنيكاة، فريال عبد اهلـادي. )

 . ر الة دكتورال غري منوورة، كلية الدرا اة العليا، اجلامعة ا ردنية.من فاعليت  على عينة أردنية
بـريوة، لبنـانا امل  سـة .  يف املوعبة واإبدال مندمة(. 0990صبحي، ايسري و قطامي، يو ف. ) -

 العربية للدرا اة والنور.
( . اننــ  واطــوير بطاريــة للكوــف عــن املوعــوب  يف الريا ــياة يف 0202عبــود، يســرى وآخــرون. ) -

 (.02. )للة كلية جامعة الفيوكرياا ا  فال والصف ا ول ادبتداةي يف حماف ة ا عساء. 
جامعة  .درا ة الراةز واعيريل يف النطر العر. السوري راةز الندراة املعرفية(. 0220عبود، يسرى. ) -
 .كلية الرتبيةا دمو 
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الكوــف عــن املوعــوب  بالســودان يف  ــوء دليــل أ ــاليب  (.0224عطــا اهلل، صــالح الــدين فــرح. ) -
ة الصد  والمباة واملعايري الكوف عن املوعوب  لل،ن ،ة العربية للرتبية والمنافة والعلوك ) ا لسكو( ددد

 .020-10(، 04.)املة العربية للرتبيةاالية.
اطــــوير منيــــا  لتنـــــدير الســــ،اة الســـــلوكية (. 0229عطيــــاة، م  ــــرو الســـــالمة، ع،ــــاد حم،ـــــد. ) -

 .14-60(، 5) 06. للة جامعة م اة للبحو  والدرا اة. لأل فال املوعوب  يف مرعلة الرو ة
، املوعوبـــون واملتفوقـــون خصاةصـــ م واكتوـــاف م ورعـــايت م(. 0225أمـــ . )النريطـــي، عبـــد املطلـــب  -

 الناعرةا دار الفكر العر..
. ع،ــــان، اربيــــة املوعــــوب  وان،يــــت م(. 0200قطنــــان، حم،ــــد عســــ  و مزيريــــ ، عوــــاك يعنــــوب. ) -

 ا ردنا دار املسرية.
.)أبو جادو، صا  حم،دو عوب املرجا يف اربية املو (. 0200) -كودليلو، نيكود   ديفيز، غاري -

 أبو جادو، حم،ود حم،دا مرتجم ( امل،لكة العربية السعوديةا م  سة العبيكان. 
(. 0222النافا، عبد اهلل و النا ا، يعبد اهلل و احلازك، مطل  والمبيبان، صا  والسليم، اجلوعرة .) -

ة، الريااا مدينة امللـك عبـد العزيـز للعلـوك . امل،لكة العربية السعوديبرنام  الكوف عن املوعوب  ورعايت م
 .والتننية
 . مصر، الناعرةا دار الرشاد.مندمة يف الرتبية ا اصة(. 0202حم،د، عادل عبداهلل. ) -
. مصر، اد كندريةا دار املرجا يف الرتبية ا اصة املعاصرة(. 0202يو ف،  لي،ان عبد الواعد. ) -
 الوفاء.
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