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 الطفل الموهوب  

 تعريف الطفل الموهوب 

عيبممما تعرةمممعالتعرعةلتممم تعرمعتممم اتأعلممملتعرةمممعالتعرعةلتممم ت تممم تتاكممم  معظممملتعريعات ممم  تت

ومنتهذهتعريعات م  ت.عرو تعتفيتيعاتفتعرط لتعرموهوبتوعرييتتعباتعنه تبنسب تعرذك ء

عرمذ تاكزم تعلمملتعرةمعالتعرعةلتم تعرع مم توعريمميتتمكمنتطت سمه تعمنتطاتمم ت:تيعاتمفتيتامم ن

هممميتعر مممعتعر   ممملتبمممتنتت041 ءتوطمممعتععيبممماتيتامممم نتأنتنسمممب تعرمممذك.عخيبممم اع تعرمممذك ء

هلهممممممممممممممممممممممممم ن تتأتضممممممممممممممممممممممممم  تذكمممممممممممممممممممممممممات.(smith,2004)تعرموهوبمممممممممممممممممممممممممونتوعرعممممممممممممممممممممممممم عتتن

نممموعتنتممممنتعرموهبممم توهمممم تعرموهبممم تع عع تممم تت(ت(Halahan,kuffman,2008كوفمممم ن

(Talentت)ت تتسيخعلتهذعتعرم طلحترلعالر تعللتطعاع تخ  م تممتم لتأوتعسميععععت 

كمم ت.يظهاتفيتما ل تعرماعهة تومم تبعمعه تخ ص تأوتعرةعالتعللتع ععءتعرميمت توهيت

عرموهموبتنتبمهنهلتهملتع ط م لتعرمذتنتيملتعريعمافتعلمتهلتت(smith,2004)تعافتسممت 

فيتما ل تم تطبلتعرمعاس  توعرما ل تعإلععععت  توعرث نوتم  تب تم تتميلمؤتهمقالءتطمعاع ت

عل توط طممم  تع رتممم تفممميتعمممعلتمذممم ال تمثمممل تعرمممذك ء تعإلبمممعع  تمهممم اع تأك عتمتممم تم مممع

 توخممعم  تمن سممب تمممنتمهمم اع تطت عتمم  تفنممونتب ممات  توهممذعتتيطلممبتي وتممعهلتبن مم ط 

ي ممممتاتارمممملتعريك ممممملتبممممتنت(تgiftedness)وعرموهبمممم تك سمممميععععتفطمممما ت.طبمممملتعرمعاسمممم 

عرةعاع تعرعةلت توعرمعافت توعري و توعإلبعع توعرععفعت تويقكعتتأغلبتعآلاعءتأنتهمذعتعرنمو ت

عتضمممممممم تعممممممممافتسمممممممميتانبتا توبمممممممم اونت.تط ورمممممممم مممممممممنتعرموهبمممممممم تتسمممممممموعتفمممممممميتما لمممممممم تعر

(Sternberg,1992ت)عرموهبممم تبهنهممم تعرةمممعالتعلممملتعسممميخععلتعرعملتممم  تعرعةلتممم تعرعلتممم  ت

ك ري لتلتوعرياكتبتوعريةوتلتفميت ملتعرم مكا تعرمخيل م تعريميتييورمعتفتهم تأفكم اتذعتمعلت

ت.وم تعل



أرةمعاهتعرك منم تعلملتع ععءتعرافتم تفميتأ تممنتمذم ال ت"توتعافتذلذ اتعرموهبم تب نهم ت

عرةعالتعرعةلت تأرع مم توعالسميععععتع كم عتميتعرخم صتوعرةمعالتعرةت عتم توعري كتماتعإلبمعععيت

فةممعتاكمم  تت(clark,1992)أممم تكممااؤت.وعر نمونتعرب ممات توعالعع تمم توعرةممعالتعرن سم اكت 

لمملتطممعالتعرموهمموبتغتمماتعرع عتمم تفمميتمع رذمم تعرمعلوممم  تويورتممعتفمميتيعاتممفتعرموهبمم تع

ع فك اتوعر لمولتع  متل  توعرسماع  توعرماونم تفميتعري كتما توعراقتم تعر  ذطم ترلعاطم  ت

بتنتع فك ات تاض ف تارلتساع تيخ تنتكمت  تغتاتع عت تمنتعرمعلوم  تفميتعرمذعكالت

عالط ممم لت(تmacintryre,2008)كمممم تتتعمممافتم سمممنيات.ويطممموتاتطمممعاع تراوتممم تع رتممم 

كثمماتميطممواهترمسمميومتميةممعلتعممنتذرممؤتأبممهنهلتأور ممؤتعرممذتنتتميلكممونتطممعاهتعوتتعرموهمموبتن

ت.عرعمات تتف يهلتعرموذوعترعمت

 مرحلة ما قبل المدرسه

لدخول في  مرحلية   لتعد مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة انتقاليه تهئ الطفل 

التعليم األساس ، وذلك عن طريق تزويده بالمبادئ والمهارات األساسية الت  تكون 

لدية االستعداد للتعليم النظام  ، حيث ينظر إليها كمرحلة أساسية تساعد على نجاح 

العملية التعليمية ف  المراحل الالحقة ، كما أن الخبرات الت  يمر بها الطفيل في    

 ,Addison 1993)ها عالقه بشخصيته وسيلوكه في  المسيتقبل    هذه المرحلة ل

Corliss,.) 

تعتبر مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة مناسبة للكشف عن القدرات و المواهب 

من خالل مالحظة سلوكيات الطفل، وطريقة معالجته للمواد واأللعاب واألفكيار،  

إمكانية وسهولة على  (0222السرور ،) و تؤكد .ومدى اختالفها عن أطفال آخرين

الكشف عن القدرات والسلوك المتميز ف  حال وجود مستوى عال من التمييز ، إذ  

تكشف الموهبة عن نفسها ف  هذه المرحلة ، وأن عملية الكشف يجب إن تتم في   

مرحلة مبكرة ، فإذا لم تتم ف  مرحلة الروضة، فيجب إن تكون قد ظهرت بوضوح 

 .ف  الصفوف األولى من المدرسة 



أن سنوات الطفولية األوليى تم يل     (Torrance, 1997)و يرى تورانس 

السنوات الذهبية لنمو الموهبة من خالل تهيئة الظروف المناسيبة التي  تشيج     

األطفال على التعبير عن أفكارهم وت ير داف  االكتشاف ليديهم وتزييد مبيادرتهم    

ن المراحل المهمة لطرح األسئلة والبحث ولقد أدرك الباح ون ف  مجال األعصاب أ

للتعلم تبدأ باالختفاء عند سن العاشرة وذلك م  انخفاض أعداد الخاليا العصبية إلى 

 2000)كميا ورد في  شيون      (,Chugani 1996)كما يرى شوغن  .النصف 

Chong,) أن األطفال يتعلمون بسرعة أكبر وأسهل خالل السنوات العمرية بيين( 

يز من البيئة خالل هذه السنوات فأنهم يفقدون ، وإذا لم يتلقى األطفال تحف( 4-01

( 3)أن دماغ األطفيال بعمير   (Shore, 1997)أيضًا وجد شور .إمكانيات مهمة 

سنوات يظهر نشاط اكبر مرتين  و نصف من دماغ الشيخ  البيال   ويسيتمر    

 . مستوى نشاط الدماغ خالل السنوات العشر األولى لدورة الحياة

لقد أشارت األبحاث حول تطوير الدماغ الى أهمية التعلم المبكير لططفيال    

وتطوير إمكانيات التعلم وم  التطورات ف  التكنولوجيا الطبيه والحاسوبية ، فيإن  

كميا ورد في  شيون     )  Buell and kolmens)  العلماء أم ال بويل وكوليمان

(Chong, 2000 ) عبر جمي  مراحل حيياتهم   قالوا أن األطفال يستطيعون التعلم

سنة ، خاصة السنوات ال ال ة  01 –ولكن الفرصة األكبر للتعلم تكون منذ الوالدة 

 .األولى من العمر

وقد توصلت بعض االبحاث والنظريات الفسيولوجيه وف  مقدمتها اعمال العالم 

ا ان الدماغ االنسان  ف  حاله ديناميه نشطه،ويمييز نوعي (  0141دونالد )الكندي 

من التعلم المبكر ف  الطفوله يؤدي الى تنشيط فعالية عمل الدماغ وهو ما يسيميه  

بالتعليم االول  ،تتشكل ف  سياقه انماط للنشاط العصب  الكهربائ  تؤ ر ف  نشياط  

لهذا تعتبير سينوات   .التعلم لدى الطفل وف  استجابته لخبرات التعلم ف  المستقبل 

ليدى  ( امكانات اليتعلم  )ولتوسي  ما يعرف بي ماقبل المدرسه مرحله م لى للتعلم

 (.1112محامده ،)الطفل ،ولتحقيق النمو باقصى سعه لطاقات العقل 

باإلضافة الى أن النمو العقل  ف  هذه المرحلة يكون ف  منتهى السرعة حيث أكيد العيالم   

من النمو العقل  للطفل يتم فيما بين الميالد و العام الرابي  مين   % 21أن ( بلوم ) النفس  



ف  هذه المرحلية يكتسيب   . منه يتم بين العام الراب  و ال امن من حياة الطفل % 3عمره 

من المعلومات وتتكون لدية المفاهيم المعرفية المختلفة التي  تسياعده عليى    الطفل الك ير 

اللحاق بهذا الركب الهائل من المعلومات، وخصوصًا أننا نعيي  في  عصير االنفجيار     

حيث يستمر النمو العقل  للطفل ف  هذه المرحلة بمعدالت سريعة، ، وفي  هيذه   .المعرف 

ات عن كل ما يحيط به كما انه يبدأ في  تكيوين   المرحلة يتلقى الطفل للمرة األولى معلوم

المفاهيم المعرفية المختلفة مما يوضح ضرورة تعريض الطفل ف  هذه المرحلة ألكبر قيدر  

ممكن من المعلومات والمفاهيم المعرفية المختلفة بطريقة مبسطة وصحيحة ، لتسهل علييه  

تلق  الطفل ف  هذه المرحلة ألي عملية اكتسابها ، ولتضمن له نموًا معرفيًا سليمًا، حيث أن 

معلومة خاطئة يصعب تغييرها الحقًا ما يؤ ر على  قافة الطفيل، كميا أن حرمانيه مين     

محامدة )التعرض لهذه المعلومات والمفاهيم ف  هذه المرحلة يؤ ر سلبًا على نموه المعرف  

،1112 . ) 

 خصائص الموهوبين   

ت:عرعةلت تعري رت ط  لتتعرموهوبونتب رخ   صت تيمت تع

أفكمم اتذعتممعلتومنظممم توتسممهلتعلممتهلت ممت غيه تبلامم تسمملتم  تتةيمما تأفكمم اتتعيباهمم ت .1

 (ت.5112عر تخلي ت)عآلخاوتنتغاتب ت

عرةمممعاهتعلممملت ممملتعرم ممم كلتعر كاتممم تعرمخيل ممم تب مممكلتعسممما تممممنتغتممماهلتممممنتع ط ممم لت .2

عرعم عتتنتعرع عتتنت توعتض  تتيةمعمونتب رمنم هاتعرنظ متم تب مكلتعسما تممنتغتماهلتممنت

(Christian ,2008.ت)ت

سمممماع تعرمممميعللتوعر  ممممظتوعر هممممل توعالعاعؤترم تطمممم  توعرمممموعيترممممم تتممممعوات ورمممم  تعع مممملت .3

 (ت.Yessel Dyke, 1995)عريس قل تومي و تفيتعري  تلتعرعاعسيت

 .عرةعاهتعللتعرمث بالتوعرياكت توعالنيب هتوعري كتاتعره عف .4



تملممممؤتعرةممممعالتعلمممملتعري لتمممملتسمممماع تعالسمممميذ ب تو ضممممواتعربعتهمممم  توسممممع تع فمممم  توت .5

 .وعالسيعالل

 .عرموضوعت تعرمذاعلتفيتعري كتاتوم  ور تعريعللتطبلتأنتت لتارلتسنتعرمعاس  .6

 .ي ضتلتعركالتعرمب  اتعللتعسيعم لتعرامو  .7

 . بتعالطا تفيتعم توعيس   .8

 .عالسيمي  تبةاعءلتعرة صتوكي ب تعرة   عتعر عات  .9

 م ر تفميتعري كتماتوعري كتماتعرن طمعتوعري كتماتعمياؤتعرطاط تعرل ظت توعرماونم توع  .11

 عرام   تعريذ وبتبطاتة تمخيل  تويعععتعرمتولتوعرموعهبت

 .رعتهلتمه اع تكي ب تع رت توط عاونتعللتعرةاعءهتطبلتغتاهلتمنتعرع عتتن .11

 (.,Sternberg & Kaufman ت2008)

 طعاع تغتاتع عت تريعللتعرلا  ت .12

 ,Ricardo )ورعتهلتعر اصتالظه اتعبعع تعكثاعالسيمي  تبهسيخععلتعر وعستبت .13

ت(ت  2008

طفال الموهوبين في مرحلةة الطفولةة   ألوسائل الكشف والتعرف على ا

 المبكرة 

قيس المهارات العقليية الشيفويه وغيير    تس ييامق  وه: س القدرة العقلية ييامق -

 .المختلفة  الشفويه والقدرات العقلية

قيس مهارة الطالب ف  التعاميل مي  الميواد    ت وه  :القدرة األكاديمية مقايييس  -

 . م ل مهلرة القراءة ومهارة الكتابة  المرتبطة بالمدرسة



قيس قدرة الطالب على التفكير والتم يل وإنتاج أفكار فريدة ه  تو: يس اإلبداعايمق  -

 .واصيلة

قيس قدرة الطالب على تحفيز اآلخرين تجاه هدف ت  وه: يهقدرة القيادالس اييمق  -

 .وه  تقيس السمات القيادية و مشترك أعام 

عمل على قياس م ابرة الطالب والرغبة في  النجياح والمييل    ت: س الداف  ييمقيا  -

لالستمتاع بالمهام ا لم يرة للتحدي والقدرة على العمل بشكل جيد دون تعزييز او  

 .(  Pfeiffes, Blei, 2008 )تشجي  

الموهوبين والمتفوقين ف  مرحلة من أشهر االختبارات المستخدمة للكشف عن 

 :ما قبل المدرسة

 مقياس برايد

ويم يل المقيياس االتجياه    ( Rimm,1983)وقد طورهذا المقياس من قبل  

الحديث ف  الكشف عن السمات الشخصية الت  تميز الموهيوبين عين غييرهم    

يهدف هذا المقياس إلى الكشف عين األطفيال   .  المناظرين لهم ف  العمر الزمن 

و توزي  الطلبة الموهوبين . سنوات( 6-3)الموهوبين ف  مرحلة ما قبل المدرسة 

يتكون المقيياس مين   .لة ما قبل  المدرسة االبتدائيةعلى البرام  التربوية ف  مرح

فقرة تغط  مظاهر الموهبة لدى األطفال ف  مرحلة ما قبل المدرسة والتي   ( 21)

الم ييابرة،  تبدو ف  تعدد االهتمامات وتنوعها، حب االستطالع، االستقاللية، 

اس من قبل يطبق المقي.التخيل، اللعب الهادف، القبول الجماع ، األصالة ف  التفكير

أمام االختيار المناسب من بين ( √)اآلباء أو معلمات رياض األطفال بوض  إشارة 

دقيقه،  32-11خمسة خيارات لكل فقرة، ويطبق بصورة فردية، ويستغرق تطبيقه 

كما تتطلب تعليمات تطبيق االختبار أن يكون على دراية باهتماميات ونشياطات   

 (.1102الروسان، ) لت  ينتم  إليهاالطفل مقارنة م  المجموعة العمرية ا

 Gifted Rating Scale - Preschool   (GRS-P  )مقياس 

مقياييس،  ( 2)سنوات وهو يتكون من ( 6-4)يصلح هذا المقياس لطعمار ما بين 

 :GRS-Pنقطة والتال  هو وصف موجز لمقاييس ( 01)ويحتوي كل مقياس على 



 مهارات القدرة الشخصية وغير الشخصيةيعمل المقياس على قياس : القدرة العقلية .0

وهذا المقياس يقيس مهارة الطفل ف  التعامل م  المواد الحقيقية : القدرة األكاديمية .1

 .والتطور المتطور والكفاءة ف  القراءة والرياضيات والعلوم األخرى

وهذا المقياس يقيس قدرة الطفل على التفكير والتصرف وإنتياج أفكيار   : اإلبداع .3

 .إبداعية

وهذا المقياس يقيس قدرة الطفل ف  اليدراما واليرق  والرسيم    : الموهبة الفنية .4

 .والنحت

 وهذا المقياس يشير إلى ميل الطفل لالستمتاع ف  المهام الم يرة للتحدي : الدافعية .2

  2007) (Steven, et. al, 

 "ستانفورد بينيه للذكاء"مقياس 

سنة ويتكون المقياس من أربعة مجاالت ( 01-1)ويستخدم م  الفئات العمريه من  

االسيتدالل  ، االستدالل المجرد البصري، االستدالل اللفظ  :لقياس القدرة المعرفية

 ( .1102الروسان،)الذاكرة قصيرة المدى  ،الكّم  

 مقياس كاتل لذكاء االطفال

العمرية المبكرة والت  اليغطيها  تم تصميم هذا االختبار كامتداد للمرحلة

اختيار ستانفورد ويعمل هذا المقياس على حساب العمر العقل  ونسبة الذكاء 

 .(Kamphaus,W, R, et.al, 2009)العمار السنة األولى وال انية 

 مقياس وكسلر لذكاء األطفال

التصيحيح  . دقيقة 02-02من اختبارات الذكاء الفردية، الوقت الالزم لتطبيقه 

سينة، حييث    02-2وهو مناسب لطعمار من . دقيقة 41-31وتفسير النتائ  من 

اختبارا فرعيا يحدد ف  االختبيار  ( 01)يعط  درجتين أدائية، ولفظية ويتكون من 

الفقرات المناسبة للبدء بها حسب عمر وإمكانيات المفحو  المتقدم لالختبار تعطى 

طلب استجابات محددة وبعضيها  فقرات االختبار بطرق متعددة، بعض الفقرات تت

يتميز اختبار وكسلر بسهولة .استجابات غير محددة، وبعضها يتطلب تصميم أشكال



التطبيق ووضوح التعليمات ، حيث أن التعليمات واضحة ويمكن إتباعها بسيهولة  

والفاح  يجب أن يمتلك تدريبا مناسبا حول تطبيق االختبار ، ويعتبر هذا المقياس 

حدي ة ، ووجود ملف ألداء المختبر مما يعطى فكرة عن نقاط القوة من المقاييس ال

 (.Kamphaus .W. R, et.al, 2009)والضعف لدية 

 اختبار ذكاء االطفال 

يهدف الى قياس ذكاء االطفال بمعنى القدرة العقلية العامة لدى االطفال مين  

سنوات أي ما يقابل مرحلة الحضانة ، والصفوف ال ال ة االولى مين  ( 1-3)سنة

المرحلة االبتدائية ويستخدم ايضًا ف  العيادات النفسية ومراكز ، الطفولة ، ومراكز 

 . قياس ذكاء االطفال ف  البحوث العلميه االرشاد النفس  ويمكن ان يستخدم كاداه ل

ويتكون من " مصور"وحدة ف  جزئين الجزء األول ( 11)يتكون االختبار من 

بطاقية  " 02" بطاقة كل وأحدة منها منفصلة ويضم  الث مجموعات كل منها  42

 02جملة ويضم  الث مجموعات كل منها  42ويتكون من " لفظ  " والجزء ال ان  

(  0122سري ، .) الختبار خاصة بالفاح  وال تكتب فيها إجابات جملة وكراسة ا

 . 

 Goodenough – Harris Drawing هاريس للرسة    -مقياس جودانف

Test ) : ) 

حيث تعتبر جودانف من الرواد  0116ظهر هذا االختبار ف  صورته االصليه عام 

للرسيم   السيكولوجيين الت  فكرت ف  توظيف رسوم االطفال ومييلهم الطبيعي   

للتعرف الى قدراتهم العقليه وسماتهم الشخصيه  ، يهدف هذا المقياس الى قيياس  

،   02 – 3وتشخي  القدره العقليه والسمات الشخصيه للمفحوصين مين سين   

يطبق االختبار بطريقه فرديه وجماعيه حيث يعط  بعد تطبيقه درجه خام تحيول  

دقيقيه ،   02 – 01طبيقه مين  الى درجه معياريه  م الى نسبة ذكاء  ويستغرق ت

 ( .                                                       0111الروسان ، )     دقيقه 02 – 01والوقت الالزم لتطبيقه وتصحيحه من

 المقاييس غير اللفظيه 



يتفق العديد من التربويين على ان اختبارات القدرة غير الشفهية هي  أك ير   

الت  تمتلك قدرات عرقية و قافية مختلفة وتشير االختبارات غير انصافا للمجتمعات 

 اللفظية إلى األدوات الت  تركز بشكل قليل من قبل الفاح  والطفل على اللغة

(Pfeiffer, Blei, 2008 .) 

هناك طرق متعددة وأساليب مختلفة للتعرف على األطفال الموهوبين والمتفوقين و  

 :منها

 .ترشيحات المعلمين  -

 .ترشيحات الوالدين -

 .ترشيحات االقران  -

 .الترشيحات الذاتيه -

 . (,Hallhan& Kuffman 2008)إنتاج األطفال سواء كانت أكاديمية أو فنية  -

 :مقاييس التقدير

تستخدم مقاييس التقدير بصورة واسعة ف  عمليية الكشيف عين األطفيال     

الموهوبين ألنها تقدم معلومات قيمة قد اليتسنى الحصيول عليهيا عين طرييق     

االختبارات الموضوعية بأنواعها المختلفة ، وقد تستخدم هذه المقاييس ف  مرحلية  

يتم تطبيقه من قبل الترشيح او ف  مرحلة االختبارات وهناك أشكال متنوعة بعضها 

المعلمين او المرشدين الذين يعرفون الطفل ف  المدرسة وبعضها يطبق من قبيل  

األهل أو الرفاق أو الطفل نفسه إذا كان ف  مرحلة عمرية مناسبة أما المعلوميات  

  -: الت  يمكن الحصول عليها بمقاييس التقدير فه  

  معلومات حول الخصائ  والسمات السلوكية الشخصية. 

     قد يكون المعلم غير قادر على وض  تقدير لكل فقرة لعيدم مالحظتيه للسيلوك

لتسهل "التنطبق " المتضمن ف  بعضها ويفضل ف  م ل هذه المقاييس وض  خانة 

 (.1112جروان ، ) عمل المعلم ف  تعبئتها 

 :تقديرات اآلباء واألمهات



أطفالهم، حيث أنهيم  لتقارير اآلباء واألمهات قيمتها وأهميتها ف  تقدير تفوق 

أك ر الناس معرفة بهم، ودراية بسلوكهم وخصائصيهم التي  ال تكشيف عنهيا     

االختبارات الموضوعية، كما للمعلمين دور أساس  ف  الكشيف عين األطفيال    

الموهوبين والمتفوقين ف  مرحلة ما قبل المدرسة حيث أنهيم يتصيلون اتصيااًل    

 (.Elhoweris, 2008)مباشرًا باألطفال 

حول صالحية ترشييحات األهيل   ( 1116)دراسة أجراها واولزويسك  وف  

لتأهيل الطلبة لبرنام  للبحث عن الموهبة ، وجد الباح ان ان ترشييحات األهيل   

تطابق بشكل جيد م  اختبارات الذكاء والتحصيل الت  تم إجراؤها في  الدراسية   

Pfeiffer, Blei, 2008) .) 

 الدراسات السابقة 

للدراسات السابقة حول موضوع اساليب الكشف عن الموهبة في من خالل الرجوع  
الطفولة المبكرة ، وجدت الباحثة القليل من الدراسات العربية مقارنة بالدراسات االجنبية 

 :،حيث سيتم استعراض الدراسات حسب التسلسل الزمن من االقدم الى االحدث 

بعنوان التعليم المبكر لالطفال الموهوبين (   Chong ,2000)قام بها جون  دراسه 
هدفت هذه الدراسه الى تحديد صلة .وعالقة اختبارات المراقبه م  الذكاء المقاس 

 لاللتحاق اختبارين للمراقبه للمهارات التطوريه والقدرات العقليه م  الذكاء المستخدم 
ة الدراسه من طالب حيث تكونت عين. ف  برام  التعليم المبكر لالطفال الموهوبين 

ساسيه من الصف ال ان  حتى الصف السادس والذين تمت مراقبتهم ألالمدارس ا
واختبارهم للدخول ف  برام  التعليم المبكر ف  مدرسة المقاطعه الحكوميه الموجوده 

اقتصرت العينه  3991 -3991ف  جنوب شرق منتسوري خالل السنه الدراسيه من 
بتهم من خالل اختبار ميسوري للحضانه والمهارات على الطالب الذين تمت مراق

واختبار القدرات  kids   (Kindergarten Inventory Of Developmental Skills)التطوريه 
حيث عملت مدرسة المقاطعه على توفير CogAT   (Cognitive Abilities Test  )العقليه  

 5.0رق مهم عند مستوى حيث اشارت النتائ  الى وجود ف. قائمه بنتائ  االختبار
شددت نتائ  الدراسه على اهمية استخدام المعايير المتعدده ف  اجراءات المراقبه 

 .فيتما ل تعرط ور تعرمبكالت لتحديد الطالب الذين يمتلكون موهبه

بعنوان اسيتخدام ملفيات   (    Marlin, 2003) قام بها مارلين  في دراسةو

عمل التطويرية لمراقبة األطفال ف  الروضة قامت هذه الدراسة بفح  إذا ما كيان  



تقييم ملف العمل يمكن أن يستخدم بشكل ناجح للمراقبة الناجحة لطالب الروضة من 

وذليك عبير   .جل تحديد الطالب الموهوبين المحتملين والذين هم ف  وض  خطير أ

اقبة النات  من ملف التقييم م  تلك الت  تم الحصول عليهيا مين   مقارنة نتائ  المر

من أطفال الروضة مين  (  201)ليي ( SOI) اختبار  نيورك سيت  للقدرة العقلية 

مدرسة مقاطعة كبيرة وأشارت البيانات أن ا لتقييمات البديلية تسيتطي  تصينيف    

عيات المحيددة   تم دراسة مجمو.األطفال ضمن مستويات القدرة ألغراض االختيار 

للطالب الموهوبين المحتملين، كان حجم المجموعات الت  تم تحديدها بواسطة كيل  

اختبار هو نفسه تقريبًا ، وأشارت البيانات انه عندما تستخدم االختبارات تعريفيات  

مختلفة للموهوبين و أولئك المعرضين للخطر فإنها سوف تعمل على تحديد أطفيال  

كميا  . مما ي ير تساؤل حول صالحية هذه االختبارات  مختلفين ف  هذه المجموعات

أشار معظم المعلمون أن األدوات المعياريه والبديلة زادت معرفتهم بقدرات األطفال 

وعملت على توفير معلومات فريدة، أيضا أورد  نصف المعلمين أنهم عملوا عليى  

 .تغيير أساليبهم لتتوافق م  نوات  أداة من األدوات أو كالهما 

حيث كانت الدراسية نوعيية   ( Deleeuw, 2004)قام بها ديليو   في دراسةو

هدفت إلى البحث ف  حياة أطفال الروضة الموهوبين، ومن أجل الحصيول عليى   

أفراد العينة تم نشر موضوع الدراسة ف  عدد من القنوات اعتمدت الدراسة عليى  

 : عدد من المعاير الختيار أفراد العينة ومنها

أو أعلى على مقياس ستانفورد  031المشارك معدل ذكاء مقداره أن يمتلك . أ

 .بينيه

( 01)سنوات تشكلت عينية الدراسية مين     6-2أن يكون العمر ما بين . ب

هم الذين توافقوا ( 01)فرد لموضوع الدراسة ولكن ( 14)مشارك بعد أن استجاب 

اإلنجياز للقيراءة   م  معايير اختيار العينة، استفادت الدراسة من عدد من مقاييس 

واللغة واإلبداع والمهارات الحركية الجيدة والذاكرة وكذلك اعتمدت الدراسة عليى  

أسلوب المالحظة وكذلك عمل الباح ين على توزي  استبانة عليى األهيل بهيدف    

وجيدت الدراسية أن تحدييد    .الحصول على معلومات عن الطفل وسجله الطب 

جدًا ووجيدت الدراسية أن األطفيال    األطفال الموهوبين الصغار هو أمر صعب 



الموهوبين يميلون إلى عقد صداقات م  األطفال أم الهم أك ر من العاديين، ولم يكن 

 .هناك فرق بين الك افة العاطفية والحساسية بين المشاركين

بعنموعنتيةنمتنت موالتبنا رتم تممنت(ت Nigar&Amreen,2015)عاعسم تنتذم اتوعمماتنت
رلط ورم تعرمبكمالت ت تم تهمعف تعرعاعسم تعرملتت-عر موالتعرخ مسم مةت ستسي ن واعتبتنتم ت

اتذ عتعالال ت ع توثب  تومع تتاتمن سب ترلبت  تعربنا رت ت توري ةت تأهععفتعرعاعس ت
يممملتعريو ممملتعرممملتتعالال تعر مممع توعرثبممم  تممممنتخمممالتيطبتممم تعرمةتممم ستعلممملتعتنممم ت

فميتتط مل(تت011)يطبتم تعرمةتم ستعلملتثلتيلتت.ط لت(تت01)عسيطاعت تيكون تمنت
ما ل تعرط ور تعرمبكالت توبععتي لتلتعربت ن  تيلتعريو ملتعرملتمعم تتاتنه  تم ترلمةتم ست

ت.تمن سب ترلبت  تعربنا رت تت

بعنمموعنتيةنممتنت مموالتأاعنتمم تمممنتمةتمم ستسممي ن واعت(تت5102)عاعسمم تعر ممب ط  ت تأممم نيت
يةنمتنت موالتأاعنتم تترملاعر والتعرخ مس ت  تم تهمعف تعرعاعسم تت–بتنت ترلط ور تعرمبكالت

عر ممموالتعرخ مسممم  توعسممميخاصتمعممم تتاتت–ممممنتمةتممم ستسمممي ن واعتبتنتممم ترلط ورممم تعرمبكمممالت
مو عمم ت سممبتمياتمماع تعرعاعسمم ت(تت411=ن)أورتمم تمممنتعرمةتمم ستعلمملتعتنمم تمقر مم تمممنت

رمملتعالال تعر ممع تممثلمم تب ممع تعربنمم ءتتو ممع تعرم يممومت تا  تمم تيو ممل تعرب  ثمم ت
 تعرثبمم  تممثلمم تبطاتةمم تعي مم  تعرمةتمممتنت وكاونبمم  تعر مم ت تثمملتوعر ممع تتعريا ممميتوعالال

ت.يلتعريو لتعرلتمع تتاتأورت ترلمةت ست توعو  تعرعاعس تب سيخاع تمع تتاتنه  ت 

 :التوصيات 

 التوصيات البحثية 

 .المتعلقة بالكشف عن الموهبة في الطفولة المبكرة دراسات المزيد من ال اجراء  -

 اجراء دراسات تتعلق بالكشف عن الخصائص االبداعية في مرحلة الطفولة المبكرة  -

 اجراء دراسات تتعلق بالكشف عن سمات العباقرة في مرحلة الطفولة المبكرة ز -

 .اجراء دراسات تتعلق بدور االسرة بالكشف عن الموهبة في مرحلة الطفولة المبكرة  -

 .يات معلمي االطفال الموهوبين في رياض االطفال اجراء دراسات تتعلق بتنمية كفا -



اجراء دراسات تتعلق باعداد برامج توعوية حول مؤشرات الموهبة في الطفولة  -
 .المبكرة موجهة  لالهالي والمجتمع المحلي 

إجرا ء دراسات على أطفال الحضانة بهدف الكشف عن الموهوبين وتقديم الرعاية  -
 .المناسبة لهم 

 .لمرحلة الطفولة المبكرة اسات حول تقنين عدد من مقاييس القدرة العقلية إجراء در  -

 :التوصيات التربوية 

من قبل  تقديم الخدمات التربوية لالطفال الموهوبين في مرحلة رياض االطفال -
 . الجهات المختصة 

 .للموهوبين في مرحلة الروضة في المدارس الحكومية والخاصة فتح غرف  -

 .تدريبية للمعلمين لتثقيفهم بالموهوبين في مرحلة الطفولة المبكرة  عقد دورات -

 .للكشف عن المبدعين في مرحلة رياض  األطفال  للمعلمين عقد دورات تدريبية -
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