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   املوهوبني واملتفوقني اخلصائص السلوكية املميزة للطلبة
  مدرسة امللك عبداهللا الثاني للتميز بإربديف 

الحالية إلى التعرف على الخصائص السلوكية المميزة للطلبة هدفت الدراسة : ملخص
الموهوبين والمتميزين في مدرسة الملك عبداهللا الثاني للتميز في مدينة إربد من الصف 

الطلبة الموهوبين  منطالباً ) ٢٧٦(ينة من تكونت الع.  األساسي إلى الصف العاشراألول
تم بناء مقياس لقياس الخصائص السلوكية، تمتع المقياس بدالت صدق . والمتميزين

أشارت و. وطلب من المعلمين تقدير أفراد عينة الدراسة على المقياس.وثبات مناسبة
 خصائص تمثل  السلوكية المتضمنة في المقياسالخصائصأن جميع  الدراسة إلى نتائج

  .مميزة للطلبة الموهوبين والمتفوقين
  .الطلبة الموهوبين والمتفوقين، قائمة الخصائص السلوكية: الكلمات المفتاحية

  :مشكلة الدراسة وأهميتها
تنوعت وتعددت البرامج التي اهتمت بالموهوبين، ويظهر هذا التنوع في  

إثرائي أو (برنامج الا البرنامج، أو في البديل التربوي، أو في نوع الفلسفة التي يتبناه
 بين هذه البرامج جليا في طرق واستراتيجيات واالختالفويظهر التفاوت ). تسريع

 كوسيلة االختبارات التركيز على استخدام يتمالكشف المستخدمة في كل برنامج، فبينما 
امج أخرى قد توسعت في استخدام أكثر بربينما وحيدة أو أساسية في بعض البرامج، 

 المقالة، اختبارالتحصيل الدراسي، :  المقننة مثللالختباراتمن معيار باإلضافة 
  .الخصائص السلوكية، وترشيح المعلم، أو األهل، أو الترشيح الذاتي، أو ترشيح زمالء

وتُعد عملية التعرف والكشف عن الطلبة الموهوبين المدخل الرئيس ألي  
وع يستهدف رعايتهم، وهي عملية غاية في األهمية لما يترتب عليها من اتخاذ مشر

ويالحظ . قرارات خطيرة يصنف بموجبها األفراد على أنهم موهوبين أو غير موهوبين
 التقليدي االتجاهالمتتبع لحركة تعليم األطفال الموهوبين، وتطور علم نفس الموهبة أن 

فوق إجرائياً على داللة نسبة محددة في اختبار ذكاء كان يعتمد في تعريف الموهبة والت
ولكن مع اتساع مفهوم الذكاء بصورة +). ١٤٠(فردي، كما عرفها تيرمان بنسبة ذكاء 

غير مسبوقة خالل العقود الخمس الماضية، ونتيجة ظهور نظريات جديدة وجدت طريقاً 
ت التي تنطوي على إلى التطبيق في المدارس، لم يعد ممكناً تجاهل هذه النظريا

 الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، بالنسبة لمفهوم الموهبة وأساليبتضمينات مهمة 
، ونظرية الذكاء Gardner)(نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر : ومن أهم تلك النظريات
العاطفي لـماير / االنفعالي، ونظريات الذكاء )Sternberg (الناجح لـستيرنبرج
 االتجاهولم يعد مقبوالً ذلك ). Mayer, Salovey, Goleman (وسالوفي وجولمان
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جروان، (التقليدي الذي يحصر مفهوم الموهبة والتفوق العقلي بنسبة ذكاء محددة 
٢٠١٢.(  

 بسمات محددة سواء من الناحية الجسمية أو ون والمتفوقونيتميز الموهوبو
السمات يساعدنا على التعرف ، ومعرفة مثل هذه االنفعالية أو االجتماعيةالعقلية أو 

 أهمية ويتضحوهكذا، . وبالتالي المساهمة في تهيئة المناخ المناسب لرعايتهم. عليهم
  :من خاللالتعرف على الخصائص السلوكية للموهوبين والمتفوقين 

 من جهة،وجود عالقة قوية بين الخصائص السلوكية والحاجات المترتبة عليها  -
لوضع األمثل فا.  من جهة أخرىية واإلرشادية المالئمةوبين نوع البرامج التربو

 يوفر مطابقة بين عناصر القوة والضعف وبين الذيلخدمة الموهوب والمتفوق هو 
 المجاالت في هحاجاتتلبية  وبذلك تتم.  المقدم لهالتربويمكونات البرنامج 

  .المختلفة
 ضرورة استخدام  مجال تعليم الموهوبين والمتفوقين علىفي الباحثين  اتفاق-

 عملية التعرف عليهم واختيارهم فيقوائم الخصائص السلوكية كأحد المحكات 
  ).٢٠١٢جروان، (للبرامج التربوية الخاصة 

يتفق التربويون على ضرورة إيجاد برامج خاصة للموهوبين مدفوعين و
 عما يقدم لهم ضمن مخلفةلبرامج وأنشطة خاصة حاجاتهم  : أهمهابمبررات عدة

 للكشف والتعرف تضمن التأكد من أن استراتيجية إيجاد ويتطلب ذلكهاج العادي، المن
والبد من أن تكون طبيعة . الذين يتم إلحاقهم في هذه البرامج هم من الموهوبين فعال

 وقدرات الفئة بخصائصهذه البرامج التي يمكن أن تقدم لهم محكومة إلى حد ما 
 & Southern)سوثرن وفيجسن ذلك كل من ويؤكد. المستهدفة التي تم الكشف عنها

Ferguson, 1996) في إشارتهما إلى أن الكشف المبكر يسهم في تحديد مستوى 
كيفية (الموهبة للطفل، مما يعطي مؤشراً للقدرات األكاديمية، ولكيفية تقديم الخدمات لهم 

ية المتعلقة ويعد هذا مؤشراً داعماً للقرارات المستقبل). التجميع وتوزيعهم لمجموعات
وكذلك يسهم الكشف المبكر في بناء تقدير ذات إيجابي، بسبب معاناة . بالتسريع الدراسي

 إذا لم يتم الكشف وتأمين التقليديةالموهوب من مشكالت تتعلق بالزمالء وطرق التعليم 
  .الخدمات مبكراً لهم

 بقدرات وتعد ترشيحات المعلمين من األساليب المرنة التي تعتمد معرفة المعلم
ومواهب الطلبة نتيجة اتصاله بالطلبة عن قرب، وقدرته على مقارنة األداء المتميز 

 أن الموهبة تعبر عن نفسها من خالل إال أضف. للطالب بأقرانه داخل الصف والمدرسة
 والتصرفات المختلفة التي يبديها الطفل في تفاعله الصفي أو مع ياتأشكال السلوك

  .زمالئه
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  :عن الموهوبين والمتفوقينمحكات الكشف 
 في ضوء عالقته - على دراسة التحصيل الدراسي االهتمامتركيز  أصبح 

 منحى أقل قبوال بعد تزايد االهتمام بالجوانب النفسية األخرى، -بالعوامل العقلية وحدها
واطراد الدعوة إلى المنحى التكاملي في دراسة الفرد كوحدة تتكامل فيها العوامل العقلية، 

 اإلنفعالية، بحيث ال يمكن التأكيد على أهمية جانب دون اعتبار للجوانب األخرىو
  .)٢٠٠١الزيات،(

 أن استخدام محكات متعددة في عمر ومستوى االختصاصيينويرى العديد من  
مواهب، وقد تكون هذه القدرات وذوي الدراسي معين أمراً جوهرياً للوصول إلى األفراد 

عائلية أو عدم توفر المعلم ال : مختلفة منهانة بسبب ظروفالقدرات أو المواهب كام
المؤهل الذي يدفع بالمواهب للظهور، أو عدم توفر المجاالت الفنية التي قد يكون أحد 

لذا، فمن المهم في . الطلبة متميزاً فيها، وغيرها من العوامل التي تحجب موهبة الطالب
 الكشففئات العمرية والدراسية ومحكات هذا المجال أن يكون هناك تالؤم مناسب بين ال

 الموهوبين، ونتيجة لذلك أصبح استخدام محكات مثل مستوى التحصيل الدراسي عن
ص والسمات السلوكية ئالمرتفع، ونسبة الذكاء، والقدرة على التفكير اإلبتكاري، والخصا

تي وآخرون، القريو(اإليجابية هي األكثر شيوعاً في التعرف على الموهوبين والمتفوقين 
٢٠٠١.(  

وبمراجعة األدب التربوي المتعلق بأدوات وطرق الكشف عن الموهوبين،  
المعرفي الذي تعكسه / يالحظ أن معظم هذه األدوات تتمحور حول الجانب العقلي

 األكاديمي، وفي بعض االستعداداختبارات الذكاء أو التحصيل الدراسي أو اختبارات 
 للخصائص السلوكية واإلنفعالية التي تُعبأ من قبل المعلمين الحاالت تستخدم قوائم تقدير

  .Subhi & Maoz, 2000)( .أو الوالدين أو األقران
وقد أقام مدخل السمات السلوكية جسراً متينا بين المنحى السيكومتري،  

والمنحى السلوكي في عملية الكشف، كما أنه وجد اهتماما واسعا من قبل الباحثين في 
، وفي مقدمة هؤالء رينزولي وزمالئه الذين طوروا أبرز المقاييس السلوكية هذا المجال

مقاييس تقدير السمات السلوكية للطلبة " المستخدمة في الكشف عن الطلبة الموهوبين 
 Scales for Rating Behavioral Characteristics of)(" الموهوبين

Superior Students SRBCSS):   
لوكية للطلبة الموهوبين كانت محوراً رئيساً في  ويالحظ أن السمات الس

التعريفات التاريخية للموهبة، كما أنها تحتل مكانة متميزة في البدائل واألساليب 
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 ;Renzulli et al., 2002). الموجهة للكشف والتعرف على الطلبة الموهوبين
Davis & Rimm, 2003)   

تتمتع بعالقات ترابطية وهناك من يؤكد على أن قوائم الخصائص السلوكية  
 واالستعاضةكبيرة مع اختبارات الذكاء مما يقلل الحاجة إلى استخدام اختبارات الذكاء 

 هذه المقاييس تتمركز أن، كما )2012جروان، (عنها في عملية الكشف عن الموهوبين 
على عامل واحد فقط، ويجدر الذكر أن هناك مقاييس أخرى من المقاييس السلوكية 

من إعداد ) PRIDE(، و)GIFFI(، و)GIFT: (مقاييس رينزولي وزمالئه مثلإضافة ل
  .)٢٠١٢جروان، (سيلفيا ريم وزمالءها، وغيرها 

). Johnson(، وقائمة جونسون )Silverman, 2003( وقائمة سيلفرمان 
 Gifted Education Scale, Secondومقياس تعليم الموهوبين الطبعة الثانية 

Edition (GES-2; McCarney & Anderson, 1998) ومقاييس تقييم ،
 ;Gifted and Talented Evaluation Scales (GATES)الموهوبين والمتفوقين 

Gilliam, Carpenter, & Christensen, 1996) ، وهناك العديد من المحاوالت
الذي يهدف للتعرف على سمات ) ١٩٨٣أبو عليا، (مقياس : العربية لتصميم قوائم مثل

لسمات األطفال المبتكرين في مرحلة ما قبل ) ١٩٩٥المنسي، (ين، وقائمة المبدع
، ومقياس )١٩٩٦، أحمد(المدرسة، وقائمة الخصائص السلوكية للتالميذ المتفوقين 

حداد، والسرور، (الخصائص السلوكية للطلبة المتميزين المطور للبيئة األردنية 
١٩٩٩.(  

دليل الخاص باألداة المكونة من بنشر ال) Renzulli, 1983(وقام رنزولي  
 "قوائم الخصائص السلوكية للطلبة الموهوبين"عشرة مقاييس والتي أطلق عليها 

(Scales for Rating Behavioral Characteristics of Superior 
Students: SRBCSS،وقد .  والتي تستخدم من قبل المعلم لتقييم الطلبة الموهوبين
، واإلبداع، والدافعية، )التعلم(القدرة المعرفية : قاييس اآلتيةتكونت هذه األداة من الم

، االتصال التعبيري، ودقة واالتصالوالقيادة، والخصائص الفنية، والموسيقية، والدراما، 
وقد تم إضافة أربعة . وتعتبر المقاييس األربعة األولى هي األكثر استخداما. والتخطيط

صائص في الرياضيات، وخصائص علمية، خ: تمثلت في) ٢٠٠٣(مقاييس للقائمة 
  . وخصائص القراءة، وخصائص تكنولوجية

إلى المقاييس التي قامت ) Davis & Rimm, 1998(وأشار كل من  
)Rimm (تطوير مقياس كشف التحصيل : بتطويرها مثل)Achievement 

Identification Measure (AIM((ويتكون هذا . ، والذي يعبأ من قبل اآلباء
بنداً لتقييم متدني التحصيل، وقد طورت أساسا لتقييم الدافعية ) ٧٧(اس من المقي
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بتطوير مقياس كشف ) Rimm, 1987(وقامت ). Rimm, 1986(األكاديمية 
 Group Achievement Identification Measure((التحصيل الجمعي 

(GAIM(كما قامت . ، ويطبق هذا المقياس على الطالب مباشرة)Rimm, 1988 (
 Achievement(بتطوير مقياس كشف التحصيل من خالل مالحظة المعلم 

Identification Measure- Teacher Observation (AIM- TO(( ويستخدم ،
  .هذا المقياس من المعلم لقياس التحصيل

أبو (وهناك جهود عربية أخرى لتطوير بعض القوائم األجنبية مثل جهود  
دراسة للبحوث العربية ) ٦١(ى فيها مسحاً لـ في دراسته التي أجر) ٢٠٠٣هاشم، 

، وفي المجالت العلمية، )٢٠٠٢(إلى ) ١٩٩٠(الخاصة بالموهوبين في الفترة من عام 
: ورسائل الماجستير، والدكتوراه المنشورة باللغة العربية، وبتحليلها توصل إلى ما يلي

 السمات السلوكية، مقاييس: إن أكثر المحكات المستخدمة في الكشف عن الموهوبين هي
كما تختلف المحكات المستخدمة في الكشف عن الموهوبين باختالف المرحلة التعليمية، 
حيث كان محك السمات السلوكية هو األكثر استخداما في مرحلة ما قبل المدرسة 

، والمرحلة اإلعدادية، كما وجد اختالف في المحكات المستخدمة في االبتدائيةوالمرحلة 
، حيث جاء محك السمات )ذكورـ إناث(لموهوبين باختالف نوع المفحوص الكشف عن ا

السلوكية في المرتبة األولى في الدراسات التي اشتملت العينات فيها على الذكور فقط، 
  . أو الذكور واإلناث معا

وقد أعتمد أسلوب قائمة الخصائص السلوكية للموهوبين التي يجيب عليها  
؛ ٢٠٠٥؛ عبد العظيم، ٢٠٠٥عطا اهللا، (ج والدراسات مثل المعلم في كثير من البرام

في رسائل ماجستير الموهبة %) ١٣(، كما أستخدم بنسبة )١٩٩٦صادق وآخرون، 
  ). ٢٠٠٥عبد السالم والجاسم، (والتفوق العقلي بجامعة الخليج العربي 

 الباحثين متفقون على ضرورة تنوع وتعدد المعايير  ويتضح أن العديد من
دمة في الكشف والتعرف على الطلبة الموهوبين من خالل توظيف واستخدام المستخ

وسائل وطرق أكثر مرونة، ولعل أكثر هذه الطرق مرونة األسلوب المعتمد على 
الخصائص السلوكية للموهوبين، الذي يؤكد على أن الموهوبين يظهرون على األغلب 

ير الموهوبين في المجاالت جملة من الخصائص السلوكية التي تميزهم عن األفراد غ
الخصائص الشخصية، أو الخصائص في التعلم أو القيادة أو المثابرة أو : المختلفة مثل

  .اإلبداع
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  :مشكلة الدراسة
 على أداة واحدة في عملية الكشف عن الموهوبين االعتمادمنذ أن تم تقليص  

ت الخصائص السلوكية  على منهج المعايير المتعددة، احتلباالعتماد عنها واالستعاضة
لألطفال الموهوبين مكانة بارزة في هذا المدخل الحديث للكشف عن الموهوبين، ولم تعد 
تخلو أي بطارية كشف عن الموهوبين من قائمة، أو مقياس، أو سلم رصد، لتقدير 
الخصائص السلوكية لألطفال الموهوبين، ونظراً لندرة األدوات المعتمدة للكشف عن 

) اختبارات الذكاء(وبين، محلياً والتي تركز غالبيتها على المقاييس الفردية الطلبة الموه
. والتي يتطلب تطبيقها خبرات متخصصة، إضافة لحاجتها لوقت طويل للخروج بالنتائج

 للتوجهات العالمية الحديثة في استخدام أدوات تتسم لالستجابةوفي إطار السعي 
 والذي يعتبر الشخص األقرب واألكثر دراية بالمرونة، وتعمل على تفعيل دور المعلم

تم التوجه لتطوير أداة تضيف محكاُ أساسياً للتعرف . بقدرات الطلبة ومجاالت تميزهم
والكشف عنهم يتسم بالمرونة من حيث سهولة التطبيق ورصد الدرجات، ويراعي البعد 

يم هذه األداة الثقافي البيئي من حيث منهجية تطوير األداة، حيث اعتمدت منهجية تصم
على األدبيات العالمية في مجال الموهبة، واعتماد آراء المعلمين في اختيار المناسب 

 عن الترجمة المباشرة ألداة طورت االبتعادمنها وبما يحقق التميز لهذه األداة في 
  . لخصوصية البيئة وللثقافة المجتمعيةااللتفاتلمجتمع آخر دون 

 إلى التعرف على الخصائص السلوكية التي تميز  الدراسة الحاليةسعتوعليه،  
وعلى وجه التحديد حاولت . عاماً) ١٦-٦(الطلبة الموهوبين ضمن الفئة العمرية 

  :الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي
ما الخصائص السلوكية التي تميز الطلبة الموهوبين من الصف األول وحتى 

   من وجهة نظر معلميهم؟العاشرالصف 
  : النظرية والتطبيقيةدراسةأهمية ال

 االتجاهاتتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية رعاية الموهوبين، وتتفق معظم 
الء هذه الفئة كل رعاية وعناية، ويدلل على ذلك البرامج ي على ضرورة إواالهتمامات

تطوير ومما الشك فيه أن . معظم دول العالموالموازنات التي تخصص لهذه الفئة في 
  .واالهتماماصة للكشف يسهم وبشكل كبير في نجاح وبلورة هذه الرؤية أساليب خ

 طرق وأساليب  وتكمن أهمية الدراسة النظرية في التركيز على أهمية استخدام
من خالل تتوفر فيها المرونة والمصداقية للكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

كما وتساهم هذه الدراسة .  المحليجتمع تراعي األبعاد الثقافية والبيئية للممقاييس توفير
من الناحية التطبيقية في توفير مقياس للمعلمين والباحثين وصناع القرار التربوي 
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 إلى تسليط الضوء عن إضافة يساعدهم في الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتفوقين،
 عملية أهم خصائص الطلبة الموهوبين التي يجب العمل على تنميتها وتطويرها من خالل

  .التعليم الفعال
  :مبررات الدراسة

  :تمثلت مبررات الدراسة في اآلتي
قلة المحكات الموجودة والتي تتسم بالمرونة للكشف عن الطلبة الموهوبين : أوالً

  .والمتفوقين
 العالمية في الكشف بما يجعل دور المعلم فعاالً في االتجاهاتعدم وجود توافق مع : ثانياً

  .ة الموهوبين والمتفوقينالتعرف على الطلب
  :اإلجرائيةالتعريفات 

 من أو انجازاً  في الصف تحصيالً أكاديمياًأعلى طالبين: الطلبة الموهوبين والمتفوقين
، ٢٠١٦/ ٢٠١٥ للعام الدراسي العاشرالطلبة الملتحقين بالصف األول وحتى الصف 

  .حسب ترشيح معلميهم
ا الطالب على المقياس المعد في هذه الدرجة التي يحصل عليه: وكيةل السالخصائص
 من ومكونة.  خصائص مميزة للطلبة ذوي األداء واإلنجاز المرتفعوالذي يمثل الدراسة،

  .فقرة) ٤٤(
  :تتحدد نتائج هذه الدراسة باآلتي: محددات الدراسة

مدرسة الملك عبداهللا الثاني  الدراسة على عينة من الطلبة الموهوبين في  اقتصرت-
وتتحدد إمكانية تعميم . العاشرمن طلبة الصف األول وحتى الصف  إربد للتميز في

  . نتائج الدراسة بخصائص عينة الدراسة، ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة
مدى موضوعية المعلمين المشاركين في الدراسة في تقديراتهم واستجاباتهم على  -

  السلوكيةقائمة السمات 
  :الدراسات السابقة

االجتماعية والسلوكية المختلفة ال يعني  والعقلية واالنفعاليةوجود الخصائص  
 عدم وجود التفوق ها وال يعني عدم وجود. بشكل قاطعوالموهبة وجود التفوق

 . فقطهذه الخصائص والسمات مؤشرات للتفوق أو الموهبةحيث تعتبر ، والموهبة
  .ليمية الثقافية والتربوية والتعتختلف هذه الخصائص باختالف العواملو
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ال تخلو دراسة للخصائص السلوكية للموهوبين من ذكر دراسة تيرمان  و
وقد أشارت نتائج هذه . طفالً من مرتفعي الذكاء) ١٥٢٨(الطولية التي أجريت على 

 والنفسي، والصحة االجتماعيالدراسة بوضوح إلى أن هؤالء الطلبة يمتازون بالتوافق 
الواقعة ضمن المتوسط في طفولتهم وحتى في النفسية، بدرجة أكبر من ذوي القدرات 

  .شبابهم، وأنهم أكثر نجاحا مهنيا
 باستقصاء البناء (Renzulli, et al., 2009) وزمالءه رنزوليوقام  

العاملي ومعامل الثبات ألربعة مقاييس جديدة مشتقة من مقياس الخصائص السلوكية 
ءة، الرياضيات، العلوم، القرا:  وهذه المقاييس هي(SRBCSS)للطلبة الموهوبين 

والتكنولوجيا، وأشارت نتائج الدراسة إلمكانية استخدام هذه المقاييس األربعة في 
التعرف على المواهب الخاصة للطلبة، وفي إعداد المناهج الخاصة بهم وأساليب 
التدريس، وتشكيل المجموعات التعلمية سواء المتجانسة أو غير المتجانسة منها، عالوة 

  .كانية استخدام المقاييس لتطوير مواهبهم الخاصةعلى إم
 بدراسة تأثير وضع الطلبة (Elhoweris, 2008)وقامت الهواري  
 على قرار المعلمين في تحديد الطلبة المتميزين والموهوبين واالجتماعي االقتصادي

واقتراح البديل التربوي المناسب إضافة للتوصية بإلحاقهم ببرامج موهبة خاصة، 
معلم عادي، %) ٨٤,٦: (معلمين موزعين كالتالي) ٢٠٧(نت عينة الدراسة من وتكو

مدرسة ابتدائية، ) ١٣(معلم طلبة موهوبين في ) ٤,٣(معلم تربية خاصة، %) ١١,١(
 في الكشف عن واالجتماعي االقتصاديوأشارت نتائج الدراسة لعدم وجود أثر للوضع 

  .ي المناسب لهم أو برامجهم الخاصةالطلبة الموهوبين أو في تحديد البديل التربو
 العالقة بين (Neumeister, et al., 2007) نيومستر وزمالءه  ودرس

معلماً لهم خبرة في تدريس الطلبة ) ٢٧(إدراك الموهبة وإجراءات الكشف عند 
وأشارت نتائج الدراسة إلى . الموهوبين من األقليات في الواليات المتحدة األمريكية

 على الموهبة، كما االقتصاديالمعلمين لتأثير الثقافة وتدني الوضع محدودية إدراك 
أوضحت نتائج الدراسة أن المعلمين يولون جّل اهتمامهم للطلبة الموهوبين الذين 
يواجهون صعوبات في مهارات محددة أو مشكالت سلوكية أو أولئك الذين يفتقرون 

ال يعيرون اهتماماً لخصائص الموهبة لعادات العمل الجيدة، وبالوقت نفسه فإن المعلمين 
  .عند هؤالء الطلبة رغم اختيارهم للطلبة الموهوبين بناء عليها

) ١٤( التتبعية لـ(Hodge and Kep, 2006)أما دراسة هيدج وكمب  
 قبل التحاقهم بالمدرسة -طفل أسترالي تم التعرف عليهم بأنهم موهوبون في عمر مبكر 

) ٢٦( حيث قام الباحثان بجمع البيانات من خالل مقابلة - األقلسنوات على ) ٣(بِـ
معلماً إضافة آلباء هؤالء األطفال، كما تمت مراجعة درجاتهم المعيارية، وأظهرت نتائج 
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الدراسة أن أكثر العوامل أهمية في التعرف على موهبة هؤالء األطفال من وجهة نظر 
 مهارات التهجئة أو الرياضيات، كما المعلمين واآلباء هي القراءة وأنها أكثر أهمية من

أشارت النتائج أن اتجاهات األطفال وسلوكهم من العوامل الهامة جداً في التعرف على 
  .الموهبة

 (Endepohls-Ulpe and Ruf, 2006) اندوفوز ورف محاولةوفي  
لمعرفة الخصائص التي يعتمد عليها المعلمون في تحديد الطلبة الموهوبين، طلب 

معلم ألماني في المرحلة اإلبتدائية أن يصفوا الطلبة الموهوبين ) ٣٨٤( من الباحثان
فقرة، وأظهرت نتائج ) ٩٠(بكلماتهم الخاصة إضافة إلى تعبئة استبانة مكونة من 

الدراسة أن أكثر الخصائص في تحديد الطلبة الموهوبين عند المعلمين الذين لم يسبق 
تخيل بينما أشار بقية المعلمين إلى اهتمامات ال: لهم تدريس الطلبة الموهوبين كانت

  . بغض النظر عن تحصيلهمواالستكشافالطلبة ال سيما حب المغامرة 
 فهدفت (Ficici and Judith, 2004)أما دراسة جوديث وفيسيسي  

 في إدراك معلمي الواليات المتحدة األمريكية وتركيا واالختالفللتعرف على أوجه الشبه 
) ٩٤٧(ة لصفات الطلبة الموهوبين في الرياضيات حيث شملت الدراسة وكوريا الجنوبي

وأشارت نتائج الدراسة إلى تشبع أداة الدراسة . معلم رياضيات في المرحلة الثانوية
  :بثالثة عوامل هي

  .School Smart Mathematicsالموهبة في الرياضيات  .١
 Mathematics Perspective for theالرؤية الرياضية للعالم الواقعي  .٢

Real World.  
  .Creative Problem Solvingحل المشكالت اإلبداعية  .٣

وفي إطار وضع برنامج للكشف عن الموهوبين في المملكة العربية السعودية،  
ضمن نتائج دراستهم إلى قدرة المدرسين على ) ٢٠٠٠(أشار عبد اهللا النافع وآخرون 

ء على دراسة العوامل اإلرتباطية لترشيح تمييز الطلبة الذين يبدون قدرات ابتكارية بنا
المعلم واألدوات األخرى التي استخدمت في الدراسة، وأشار غالبية المدرسين إلى أن 

  . هي أهم ما يميز الموهوبيناالجتماعيةالخصائص 
 لمعرفة فاعلية النسخة (Chan, 2000) التي قام بها شان الدراسةوفي  

الذي أعده . (SRBCSS)لوكية للطلبة الموهوبين الصينية لمقياس تقدير الخصائص الس
طالب ) ١٠٩( عند آباء ومعلمين (Renzulli, et al., 1976)رنزولي وزمالؤه 

أظهرت النتائج فاعلية المقياس بدرجة كبيرة فيما )  إناث٦٤ ذكور و٤٥(موهوبين 
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ك يتعلق بخصائص القيادة والدافعية وبدرجة أقل فيما يتعلق بخصائص اإلبداع،وبذل
  .استنتج الباحث عدم قدرة المقياس على التنبؤ بدرجات الذكاء أو اإلبداع

 فقد هدفت لمعرفة (Powell and Siegle, 2000)أما دراسة باول وسيجل  
رسم ( في التعرف على الطلبة المتميزين والموهوبين، حيث أعد بروفيل المعلمينتَحيز 
 للطلبة (Tannenbaums', 1997)طالب بناء على تعريف ) ١٢(لـ ) بياني

الموهوبين المنتجين وغير المنتجين، وأشارت نتائج الدراسة النحياز المعلمين للطلبة 
القارئين والذين لديهم قدرة على حل المشكالت في الرياضيات، ولم يعِط المعلمون أهمية 

ين  كما وأوضحت الدراسة ضرورة تدريب المعلملالستدالل المنطقي،الستخدام الطلبة 
بشكل فاعل لمساعدتهم على التعرف على معتقداتهم النمطية حول الطلبة الموهوبين، 

  .وتغييرها مما يؤدي لتطوير قدراتهم على الكشف وبالتالي فاعلية برامج الموهوبين
للتعرف إلى البناء العاملي لمقياس ) ١٩٩٩حداد والسرور، (وهدفت دراسة  

لمطور للبيئة األردنية من وجهة نظر معلمي الخصائص السلوكية للطلبة المتميزين ا
معلم تم اختيارهم ) ٥٠٠(الصفين الخامس والثامن األساسيين، وبلغت عينة الدراسة 

وأشارت نتائج . بشكل عشوائي من بين معلمي مدارس الذكور الحكومية في مدينة عمان
تربوي، الدراسة إلى اتفاق بعض الخصائص اإلبداعية وخصائص القيادة مع األدب ال

واختالف الكثير من الخصائص التي تميز الطلبة المتميزين عما ورد في الدراسات 
التربوية العالمية، واستنتجت الباحثتان بعدم وعي المعلمين بالخصائص السلوكية 

  .الشائعة بين األطفال المتميزين
 باستقصاء فاعلية النسخة الماليزية (Isa,1996)وفي ماليزيا قام عيسى  

، وبلغت عينة الدراسة (SRBCSS) السلوكية للطلبة الموهوبين الخصائصس لمقيا
 Reven's)على مصفوفات ريفن للذكاء ) ٤٦(طالباً ممن درجاتهم أكثر من ) ٣٠٣(

SPM) النسخة الثالثة –، ثم أجري لهم اختبار ذكاء باستخدام مقياس وكسلر (WISC-
، وطُلب من المعلمين )١٢٠(طالب منهم على درجة ذكاء أكثر من ) ١٠١( وحصل (3

تقدير الخصائص السلوكية لهؤالء الطلبة باستخدام مقياس الخصائص السلوكية 
(SRBCSS) وأشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة إشراك المعلمين في الكشف على 

الطلبة الموهوبين، وليس االعتماد فقط على المقاييس المعرفية والنفسية حيث يمكن 
  . مقاييس فرعية مناسبةللمعلمين أن يحددوا

فقد توصلت إلى وجود ارتباط ضعيف وغير دال ) ١٩٩٦عبد الوارث، (أما  
، واإلبتكارية، والقدرة على واالجتماعية، االنفعالية(إحصائياً بين الخصائص السلوكية 

الذكاء، والتفكير :  وكل من- كما يراها المعلم -للموهوبين والمتفوقين ) التعلم
  . هوم الذاتاإلبتكارى، ومف
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 أنه بالرغم (Hunsaker, 1994)وأوضحت الدراسة التي قام بها هنسكر  
 بامتالك الطلبة الموهوبين صفات إبداعية عامة إال أنهم يعتمدون في المعلمينمن اعتقاد 

ترشيحهم للطلبة الموهوبين على اإلنجازات الصفية أكثر من اعتمادهم على الصفات 
 أن آراء المعلمين بامتالك الطلبة للصفات اإلبداعية يرتبط اإلبداعية، واستنتج الباحث

  . بالتعريف الرسمي للموهبة أكثر ما يرتبط بمفاهيمهم الشخصية
بدراسة هدفت لمعرفة التحليل العاملي ) ١٩٩١الروسان والبطش، (وقام  

لمقياس برايد للكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة، وتكونت العينة من 
طفالً، وأشارت نتائج الدراسة لوجود خمسة عوامل رئيسية تفسر التباين الكلي ) ١٩٤(

، واللعب الهادف، والقبول االهتماماتتعدد : للمقياس وهذه العوامل على الترتيب هي
  .، واألصالة في التفكيرواالستقاللية، والتفكير التخيلي، االجتماعي
الت صدق وثبات الصورة إلى دال) ١٩٩٠(وتوصل الروسان والبطش وقطامي  

 برايد للكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة، وأظهرت مقياساألردنية من 
، )٠,٧٦(النتائج معامل صدق تالزمي بين المقياس ومقياس مكارثي للقدرة العقلية 

، أما دالالت ثبات الصورة األردنية للمقياس )٠,٧٦(وبين المقياس وتقديرات المعلمين 
وبإعادة ) ٠,٨٤( الداخلي االتساقوبطريقة ) ٠,٨٩(غت بالطريقة النصفية فقد بل

وكما كانت جميع فقرات المقياس ذات داللة إحصائية باستثناء أربع ) ٠,٨٣(االختبار 
  .فقرات منه فقط

 (Burke, Hawerth and Ware, 1982)قام بيرك وهاورث ووير  و
بة الموهوبين لبدراسة هدفت لمعرفة التحليل العاملي لمقياس الخصائص السلوكية للط

 وأشارت نتائج الدراسة إلى (SRBCSS)) م١٩٧١( عام وزمالءهالذي أعده رنزولي 
  .التعلم، والدافعية، واإلبداع، والقيادة: وجود خمسة أبعاد رئيسية للمقياس
  :التعقيب على الدراسات السابقة

ق يتضح لنا أهمية معرفة خصائص الموهوبين والمتفوقين فى عملية مما سب 
التعرف عليهم والكشف عن قدراتهم، حيث تعتبر قوائم الخصائص السلوكية من 

 تقدير في عليها االعتماد عملية التعرف عليهم، ويمكن في االستخدامالمحكات شائعة 
إذا ما اتصفت تلك القوائم  إلى البرامج الخاصة، خصوصاً االنضمام فيأحقية الطالب 

بدرجات مرتفعة من الصدق والثبات، وتم تدريب القائمين بالتقدير على كيفية 
  . لدى الطالبي لمالحظة السلوك التفوقالكافي الوعياستخدامها، وكان لديهم 

ويتضح من الدراسات أعاله أن األدوات المعدة لتستخدم من قبل المعلمين في 
وبين قد وجدت اهتماماً متعاظما في الدول العربية، وربما الكشف عن األطفال الموه
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يعكس ذلك أهميتها في هذا المجال، ولذا من األفضل استخدامها من قبل القائمين على 
  . برامج الموهوبين في مراحل التعرف والكشف عن الموهوبين

  :إجراءات الدراسة
  :مجتمع وعينة الدراسة

بمدرسة الملك عبداهللا الثاني للتميز تحقين تكون مجتمع الدراسة من الطلبة المل
طالبا ) ٢٧٦(فيما تكونت عينة الدراسة من .  م٢٠١٥/٢٠١٦للعام الدراسي في إربد 

  ) العاشرمن األول األساسي حتى الصف (وطالبة في الصفوف 
  :أداة الدراسة

من أجل تحقيق هدف هذه الدراسة والمتمثل بتطوير قائمة للخصائص السلوكية 
  :في التعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين، تم إتباع اإلجراءات اآلتيةتسهم 

مراجعة األدبيات التربوية المتعلقة بالموهبة واإلبداع وتحديدا خصائص الموهوبين         : أوالً
  .انتشارااألكثر 

 حصر العديد من أدوات وقوائم الخصائص السلوكية التي اعتمد عليها البـاحثين فـي    -
  .متطوير أدواته

والعمل على توزيعها إلى مجاالت ليسهل التعامل معها        .  حصر قائمة السمات السلوكية    -
) ٥٠(وبلغ عدد فقراتها ).الصورة المبدئية لقائمة الخصائص السلوكية(بعد ذلك 

  .فقرة
 عرض الصورة المبدئية لقائمة الخصائص السلوكية على متخصص في اللغة العربية            -

لفقرات القائمة، وإجراء التعديالت الضرورية التـي       لمراجعة الصياغة اللغوية    
  .أشار لها المختص

 االختصاصمن ذوي   ) ١٠( عرض الصورة المبدئية لقائمة الخصائص السلوكية على         -
في كليات التربية في الجامعات األردنية إلبداء مالحظاتهم على بنود القائمـة،            

ف تلك البنود التـي أشـار   والعمل على تعديل البنود التي تتطلب التعديل أو حذ    
وقد تكونت القائمـة بـصورتها      .  بضرورة حذفها  االختصاصالغالبية من ذوي    

  : المبدئية من بعدين كاآلتي
 بحل ألعاب الكلمات، الكتابة االستمتاع:  الخصائص اللغوية-البعد األول 

 المفردات الجديدة اكتسابالجيدة مقارنة بمن هم في عمره الزمني، 
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 قدرات لغوية متقدمة مقارنة بمن هم في نفس العمر امتالكبسرعة، 
 .  مفردات كثيرةامتالكالزمني، 

 مهارات تآزر حركية متقدمة امتالك:  خصائص في التعلم-البعد الثاني 
 مقارنة بعمره، سؤال أسئلة معقدة تفوق مستواه العمري، حب

، الشعور بالسعادة في أداء المهمات لالكتشاف، الرغبة لالستطالع
 في تطوير وبناء األدوات الجديدة، قدرات تفكير االستمتاعلذهنية، ا

تحليلية، القدرة على رؤية العالقات، إتقان المهارات الجديدة بسرعة، 
 مهارات منطقية متقدمة خالل إيضاح مسائل معينة، مستوى امتالك

مرتفع من المثابرة، فترات انتباه طويلة، التعلم بسرعة، التفوق 
بادرة في أداء المهمات، تقديم أفكار جديدة، التفوق العقلي، الم

األكاديمي، الطموح المهني المرتفع، اإلصرار لمعرفة السبب والنتيجة، 
 إجابات وحلول متعددة لألسئلة والمشكالت، الرغبة في استثمار امتالك

 بتكييف وتعديل األنظمة والتعليمات، االهتمامالوقت في مجال اهتمامه، 
 . ائد بالكتب الزاالهتمام

العاملين من المعلمين ) ١٠( عرض الصورة المبدئية لقائمة الخصائص السلوكية على        -
 الذين تزيد خبراتهم عن عشر سـنوات فـي تعلـيم       في وزارة التربية والتعليم   

 كل فقرة من فقـرات      مالئمةالحكم على مدى    : وطلب منهم . الطلبة الموهوبين 
ما ينطبق من خصائص على الطلبة الموهوبين إلبداء آرائهم بها وتحديد  القائمة

  .وقد تم تعديل القائمة بناء على آراء المعلمين لتمثل الصورة النهائية للقائمة
  .وبطريقة االتساق الداخلي ،اإلعادة  بطريقةالقائمة تم التحقق من ثبات -
اسـتبانة،  ) ٢٧٦ (اسـترجاع استبانة على عينة الدراسة، وقد تم       ) ٣٠٠( تم توزيع    -

 توزيعه، ويمثـل    جرىمن العدد اإلجمالي الذي     %) ٩٢,١٧ (استرجاعوبنسبة  
  .هذا العدد عينة الدراسة

 البيانات بوحدة الحاسب اآللي، وجرى العمل على توصيفها وإجراء التحليالت إدخال تم -
  .اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات، وبالشكل الذي يحقق هدف الدراسة

  :تمعامالت الصدق والثبا
من المختصين في ) ١٠( معامالت صدق القائمة على صدق المحكمين  اعتمدت

 الذين تزيد خبراتهم العاملين في وزارة التربية والتعليممن المعلمين ) ١٠(الجامعات، و
الحكم على مدى مالءمة كل : وطلب منهم. عن عشر سنوات في تعليم الطلبة الموهوبين
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 ومدى سالمة صياغة الفقرة طلبة الموهوبين،القائمة لخصائص الفقرة من فقرات 
  . اللغوية ووضوحها

فأكثر من المحكمين، وكان %) ٨٠(وتم االحتفاظ بالفقرات التي اتفق عليها          
 دمج أو حذف أو تعديل صياغة أوتوضيح بعض األمثلة : ابرز مالحظات المحكمين

فقرات ) ٦( للمقياس وليةاألوبلغ عدد الفقرات المحذوفة من الصورة . بعضها األخر
  فقرة ) ٤٤(وبذلك تكون المقياس بصورته النهائية من 

طالباً  ) ٢٠( اإلعادة، حيث تم تطبيقها على  بطريقةالقائمةتم التحقق من ثبات 
خارج أفراد الدراسة،وأعيد تطبيق القائمة على المجوعة نفسها بفارق زمني مقداره 

سون ما بين التطبيق األول والتطبيق الثاني،  ارتباط بيرمعاملأسبوعين، وتم حساب 
االتساق الداخلي  بطريقة ،كما تم حساب معامل الثبات)٠,٩٢ (حيث بلغت الدرجة الكلية

مما يتيح استخدام  )٠,٩٥(بلغ معامل االرتباط الكلي  إذ ألفا، نباخكروباستخدام معادلة 
  .لصدق والثباتاألداة ألغراض الدراسة كونها تتمتع بمعامالت مقبولة من ا

  :التصميم اإلحصائي
تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات المسحية، التي تهدف إلى استطالع آراء  
حول الخصائص السلوكية للطلبة الموهوبين والخروج بقائمة للخصائص المعلمين 

ولتحقيق هذا الهدف تم . السلوكية للموهوبين تستخدم كأحد المحكات في الكشف عنهم
 واالختبار المعيارية، واالنحرافاتالتكرارات، والمتوسطات، : اإلحصائيات اآلتيةاستخدام 

  ).One-Sample T-test(للمجموعة الواحدة " ت"اإلحصائي 
  :النتائج

التعرف على الخصائص السلوكية التي تميز الطلبة هدفت هذه الدراسة إلى 
اني للتميز في إربد الموهوبين والمتفوقين الملتحقين بمدرسة الملك عبداهللا الث

 على عينة االستمارةومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تطبيق هذه  .. م٢٠١٥/٢٠١٦
طالباً في المرحلة األساسية، وذلك من خالل الطلب من المعلمين ) ٢٧٦(تكونت من 

وفيما يلي . بتقييم الطلبة ذوي األداء واإلنجاز المرتفع باستخدام قائمة السمات السلوكية
  . ئجعرض النتا

  :سؤال الدراسة الرئيس وهو
ما الخصائص السلوكية التي تميز الطلبة الموهوبين من الصف األول وحتى "

 " من وجهة نظر معلميهم؟العاشرالصف 
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للمجموعة الواحدة " ت"من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار و
)One Sample t- test (ود الصفة لدى للتعرف على أثر الفروق التي تعكس وج

  .والجدول التالي يوضح هذه النتائج. الطلبة الموهوبين أو نفيها
  "١"جدول رقم 

  ،) وانحرافات معيارية،ومتوسطات، تكرارات(توزيع بنود اإلستمارة 
  .للمجموعة الواحدة موزعة تنازلياً بحسب المتوسط" ت"ونتائج اختبار 

اختبار  البند
 "ت"

درجة 
االنحراف  المتوسط الداللة الحرية

  المعياري
 0.671 55.58  ٠,٠٠ 549 159.94  الخصائص اللغوية:البعد األول

 0.646 4.64 ٠,٠٠٠ 549 168.26 .متفوق في التحصيل المدرسي
 0.614 4.63 ٠,٠٠٠ 549 176.73 .يتعلم بسرعة

 0.616 4.61 ٠,٠٠٠ 549 175.53 .محبوب من زمالئه
 0.606 4.61 ٠,٠٠٠ 549 178.33 .يتعاون مع مدرسيه وزمالءه

يظهــر مــستوى مرتفــع مــن 
 0.692 4.58 ٠,٠٠٠ 546 154.83 .االستقاللية

 0.685 4.56 ٠,٠٠٠ 550 156.30 .لديه مثابرة عالية
 0.684 4.56 ٠,٠٠٠ 551 156.75 .لديه مهارات اتصال متقدمة

 0.683 4.55 ٠,٠٠٠ 549 156.00 .ذاكرة قوية
 0.677 4.5 ٠,٠٠٠ 548 155.88 .إتقان المهارات الجديدة بسرعة

 0.697 4.48 ٠,٠٠٠ 551 150.89 .محب لالستطالع
يتكيف بسرعة مـع األوضـاع      

 0.793 4.48 ٠,٠٠٠ 549 132.44 .الجديدة
الكتابة الجيدة مقارنة بمن هم في 

 0.668 4.47 ٠,٠٠٠ 550 157.04 .عمره الزمني
 0.7 4.46 ٠,٠٠٠ 549 149.57 سمات شخصية:  الثانيالبعد

 0.645 4.44 ٠,٠٠٠ 545 160.89 .لديه مفردات كثيرة
 0.746 4.43 ٠,٠٠٠ 547 139.02 .فترات انتباه طويلة

 0.749 4.42 ٠,٠٠٠ 550 138.63 .مبادر في أداء المهمات
 0.783 4.41 ٠,٠٠٠ 544 131.38 .قدرته على المالحظة عالية

يمتلك قـدرات لغويـة متقدمـة       
مقارنة بمن هم في نفس عمـره   

 .الزمني
146.55 546 ٠,٠٠٠ 4.4 0.703 

 0.763 4.4 ٠,٠٠٠ 549 135.13 .لديه رغبة في االكتشاف
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اختبار  البند
 "ت"

درجة 
االنحراف  المتوسط الداللة الحرية

  المعياري
يستطيع التركيز والتعامـل مـع      

 0.767 4.32 ٠,٠٠٠ 550 132.15 .أكثر من مهمة بنفس الوقت

 0.795 4.3 ٠,٠٠٠ 547 126.72 .لديه قدرات تفكير تحليلية
لديه إجابـات وحلـول متعـددة       

 0.735 4.3 ٠,٠٠٠ 548 136.89 .المشكالتلألسئلة و
 0.774 4.29 ٠,٠٠٠ 547 129.89 .يقدم أفكارا جديدة

يعرف مواطن القوة والـضعف     
 0.778 4.26 ٠,٠٠٠ 548 128.30 .لديه

يسأل أسـئلة تفـوق مـستواه       
 0.801 4.24 ٠,٠٠٠ 548 124.20 .العمري

لديه الرغبة الستثمار الوقت في     
 0.881 4.23 ٠,٠٠٠ 550 112.83 .مجال اهتمامه

يفضل اللعب مع من هم أكبر منه 
 0.83 4.23 ٠,٠٠٠ 542 118.70 .سنا

يشارك فـي معظـم األنـشطة       
 0.946 4.23 ٠,٠٠٠ 545 104.41 .االجتماعية

 0.824 4.18 ٠,٠٠٠ 550 119.05 .يفضل كل ما هو جديد
 0.855 4.17 ٠,٠٠٠ 545 114.06 .لديه قدرات قيادية

 0.835 4.15 ٠,٠٠٠ 542 115.89 .ؤية العالقاتالقدرة على ر
 0.875 4.14 ٠,٠٠٠ 546 110.84 .يهتم بجمع األشياء المختلفة

يتعامل مع عدة أفكار في وقـت       
 0.856 4.12 ٠,٠٠٠ 551 113.19 .واحد

يشيع جوا من الفكاهة والدعابة     
 0.906 4.11 ٠,٠٠٠ 550 106.31 .أينما تواجد

 0.931 4.1 ٠,٠٠٠ 549 103.28 .لديه ثقة عالية بالنفس
 0.879 4.1 ٠,٠٠٠ 547 109.15 .يتقبل المخاطرة

 0.995 4.07 ٠,٠٠٠ 547 95.76 .لديه مواهب متعددة
 0.917 4.04 ٠,٠٠٠ 546 103.05 .لديه اهتمام زائد بالكتب

 1.008 3.96 ٠,٠٠٠ 539 91.39 .يحب أن يعمل بمفرده
يهتم بتكييف وتعـديل األنظمـة      

 0.902 3.9 ٠,٠٠٠ 549 101.26 .اتوالتعليم
 1.157 3.86 ٠,٠٠٠ 550 78.28 .يمكنه التأثير في اآلخرين
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اختبار  البند
 "ت"

درجة 
االنحراف  المتوسط الداللة الحرية

  المعياري
ــصية  ــسئوليات شخ ــل م يتحم

 1.058 3.85 ٠,٠٠٠ 549 85.36 .واجتماعية تفوق عمره الزمني
 1.145 3.74 ٠,٠٠٠ 545 76.42 .سريع البديهة

 1.266 2.21 ٠,٠٠٠ 549 40.99 .لديه اهتمام بالحاسب اآللي
تضح من الجدول أعاله أن كافة بنود القائمة والتي تمثل خصائص الموهوبين ي

وهذا يدلل أن جميع السمات أعاله ) ٠,٠١≤α(كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى 
كما يتضح أن أكثر الخصائص التي حازت على أعلى . تمثل سمات دالة على الموهبة

 في التحصيل المرتفع وبمتوسط حسابي المتوسطات بناء على تفضيل المعلم تمثلت
، تالها العالقات مع الزمالء والتعاون مع الزمالء )4.63(، وسرعة التعلم )4.64(

) 4.58( بمتوسط االستقالليةلكل منها، وجاء في الترتيب التالي لها ) 4.61(والمعلمين 
  .ويوضح الجدول أعاله هذه السمات ذات الدرجات العالية بحسب المتوسط

 جاءت السمات التالية ضمن أقل التفضيالت للمعلم كسمات مميزة للطلبة وقد
في أسفل سلم ) ٢,٢١( بالحاسب اآللي االهتمامالموهوبين والمتفوقين، حيث جاء 
 االجتماعيةونالت سمة تحمل المسؤوليات ) ٣,٧٤(التقدير، وجاء قبلها سرعة البديهة 

وهذا يدلل أن الخاصية التي ). ٣,٨٥(والشخصية التي تفوق عمره على متوسط بلغ 
فيما جاءت ) ٢,٢١( بالحاسب اآللي االهتمامنالت أقل التقديرات بشكل واضح كانت 

الخصائص األخرى بتقدير أعلى وبشكل واضح حيث حازت خمس سمات على متوسطات 
وبالرغم من حساسية هذا المؤشر ). ٣,٩٦ و٣,٧٤(أقل من أربعة حيث تراوحت بين 

ا نظرنا ألهمية الحاسوب ودرجة تركيز برامج وزارة التربية والتعليم وخطورته إذا م
على هذا الجانب إال أنه قد يرجع إلى تفضيالت ذاتية للمعلمين حول هذه السمة كسمة 

وقد يعزى ذلك وبدرجة كبيرة إلى محدودية تطبيقات . مميزة للموهوب والمتفوق
، ولضعف تأهيل المعلم في - العامةخاصة في المدارس–الحاسوب في العملية التعليمية 

  .هذا المجال، ومحدودية توافر المواد الدراسية المبرمجة
  :مناقشة النتائج

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الخصائص السلوكية التي تميز الطلبة 
 من وجهة نظر معلميهم من خالل العاشرالموهوبين من الصف األول وحتى الصف 

  .وفيما يأتي مناقشة نتائجها. خصائص السلوكيةاستخدام قائمة ال
والتي ) ٢٠٠٦(تتفق الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي أجراها عطا اهللا           
قائمة تقديرات  (هدفت إلى إعداد صورة سودانية من قائمة األليكسو لسمات الموهوبين           
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ائج إلى تمتـع    حيث أشارت النت  ). المعلم لصفات الموهوبين في مرحلة التعليم األساسي      
هذه القائمة بقدر جيد من الصدق والثبات، كما وتتعزز الثقة بها كأداة صالحة لقيـاس               

  .سمات الموهبة العقلية لدى األطفال
 (Chan, 2000) شان الدراسة مع الدراسة التي أجراهاوتتفق نتائج هذه 

 (SRBCSS)والتي استخدم فيها مقياس تقدير الخصائص السلوكية للطلبة الموهوبين 
 حيث أشارت النتائج إلى (Renzulli, et al., 1976)من إعداد رنزولي وزمالؤه 

فاعلية المقياس بدرجة كبيرة فيما يتعلق بخصائص القيادة والدافعية وبدرجة أقل فيما 
يتعلق بخصائص اإلبداع وبذلك استنتج الباحث عدم قدرة المقياس على التنبؤ بدرجات 

  .الذكاء أو اإلبداع
 ,.Renzulli, et al) نتائج هذه الدراسة مع ما قام رنزلي وزمـالءه  وتتفق

 من استقصاء للبناء العاملي ومعامل الثبات ألربعة مقاييس جديدة مشتقة مـن             (2009
:  وهـذه المقـاييس هـي    (SRBCSS)مقياس الخصائص السلوكية للطلبة الموهوبين      

ئج الدراسة إلمكانية استخدام هذه القراءة، الرياضيات، العلوم، والتكنولوجيا، وأشارت نتا
المقاييس األربعة في التعرف على المواهب الخاصة للطلبة، وفي إعداد المناهج الخاصة    
بهم وأساليب التدريس، وتشكيل المجموعـات التعلميـة سـواء المتجانـسة أو غيـر           

  .المتجانسة منها، عالوة على إمكانية استخدام المقاييس لتطوير مواهبهم الخاصة
 التي أكدت على (Hunsaker, 1994)وتتفق كذلك مع نتائج دراسة هنسكر  

أنه بالرغم من اعتقاد المعلمين بامتالك الطلبة الموهوبين صفات إبداعية عامة إال أنهم             
يعتمدون في ترشيحهم للطلبة الموهوبين على اإلنجازات الصفية أكثر من اعتمادهم على 

  . الصفات اإلبداعية
لدراســة الحاليــة مــع نتــائج دراســة انــدوفوز ورف وتختلــف نتــائج ا

(Endepohls-Ulpe and Ruf, 2006)   التي هدفت إلى معرفة الخـصائص التـي 
يعتمد عليها المعلمون في تحديد الطلبة الموهوبين، حيث أشارت النتائج إلى أن أكثـر              

لطلبة الخصائص في تحديد الطلبة الموهوبين عند المعلمين الذين لم يسبق لهم تدريس ا         
التخيل بينما أشار بقية المعلمين إلى اهتمامات الطلبة خصوصاً حـب           : الموهوبين كانت 

  .المغامرة واإلستكشاف بغض النظر عن تحصيلهم
 ,.Neumeister, et al)وتختلف كذلك مع دراسـة نيومـستر وزمـالءه    

) ٢٧( التي هدفت إلى دراسة العالقة بين إدراك الموهبة وإجراءات الكشف عند         (2007
معلماً لهم خبرة في تدريس الطلبة الموهوبين من األقليـات فـي الواليـات المتحـدة                

حيث أشارت نتائج الدراسة إلى محدودية إدراك المعلمين لتأثير الثقافة وتدني . األمريكية
 على الموهبة، وأن المعلمين يولون جّل اهتمامهم للطلبة الموهوبين          االقتصاديالوضع  
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وبات في مهارات محددة أو مـشكالت سـلوكية أو أولئـك الـذين           الذين يواجهون صع  
يفتقرون لعادات العمل الجيدة، وأن المعلمين ال يعيرون اهتماماً لخصائص الموهبة عند            

  .هؤالء الطلبة رغم اختيارهم للطلبة الموهوبين بناء عليها
هم في دراست) ٢٠٠٠(وتختلف كذلك مع ما توصل إليه عبد اهللا النافع وآخرون 

التي هدفت إلى معرفة قدرة المدرسين على تمييز الطلبة الذين يبدون قدرات ابتكاريـة              
بناء على دراسة العوامل اإلرتباطية لترشيح المعلم واألدوات األخرى التي استخدمت في       

 هي أهـم مـا يميـز        االجتماعيةالدراسة، وأشار غالبية المدرسين إلى أن الخصائص        
  .الموهوبين
  :التوصيات

  .اعتماد هذه القائمة في الكشف والتعرف على الطلبة الموهوبين والمتفوقين: الًأو
إيالء الحاسوب أهمية أكبر في المدارس العامة من خالل إعداد وتنفيذ خطة وطنية : ثانياً

  .تعمل على توفير التجهيزات وبناء القدرات
 فاعلية وأهمية هـذا  العمل على توظيف أكبر للحاسوب في المناهج وبما يزيد من      : ثالثاً

 .المنحى كسمة مميزة للموهبة
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  :المراجع
ورعايتهم، دار الفكر   الموهوبين   أساليب الكشف عن     .)٢٠١٢(جروان، فتحي    -

 .األردن –للنشر والتوزيع، عمان 

تقنين قائمة جونسون للكشف عن الموهوبين      ). ٢٠٠٤(اطي  يعبد الغفار الدم   -
-٩٣،  ٤. مجلة أكاديمية التربيـة الخاصـة     . يةوالمتفوقين في البيئة السعود   

١٥٧ .  
الخـصائص الـسلوكية للطلبـة      ). ١٩٩٩ (، ناديـا  الـسرور و  عفاف، حداد، -

  .٧٢ – ١٥،٤٧مجلة مركز البحوث التربوية، . دراسة عاملية: المتميزين
السمات العقلية والشخصية التي تميـز الطلبـة        ). ١٩٨٣ (، مصطفى أبو عليا  -

رسالة ماجستير  . لمرحلة الثانوية على عينة أردنية    المبدعين عن غيرهم في ا    
  .األردن: غير منشورة، الجامعة األردنية

" محكات التعرف على الموهـوبين والمتفـوقين        ). ٢٠٠٣ (، السيد أبو هاشم  -
مجلة ". ٢٠٠٢ إلى   ١٩٩٠دراسة مسحية للبحوث العربية في الفترة من عام         

  .٧٣-٣١، ٣ أكاديمية التربية الخاصة،
بعض سمات المتفوقين عقلياً ومعايير كشفها في       ). ٢٠٠٤ (، ليلى ظيمعبد الع  -

  المدارس 
: النموذجية بوالية الخرطوم رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعـة الخرطـوم        -

  . السودان
أسس الكشف عن األطفال الموهوبين عقليـا   ). ٢٠٠٥( صالح الدين    ،عطا اهللا  -

ـ  (بمرحلة األساس    ي مـدارس القـبس بواليـة    حالة تالميذ الحلقة الثانيـة ف
  . السودان: رسالة دكتوراه غير منشورة،جامعة الخرطوم).الخرطوم

نتـائج  ). ١٩٩٦(صـالح الـدين     عالم،  عبد الحليم، و  السيد،   آمال، و  ،صادق -
: فـي . الميدانية للكشف عن الموهوبين في جمهورية مصر العربيـة         الدراسة

 الموهـوبين فـي     دليل أساليب الكشف عن   ). محررون(أمال صادق وآخرون    
  .المنظمة العربية للثقافة والعلوم: تونس). ٨١ـ ٦٤(التعليم األساسي

التحليل العـاملي للـصورة     ): ١٩٩١( محمد وليد والروسان، فاروق      البطش، -
للكشف عن الموهوبين في مرحلة ما قبل المدرسة،        " برايد"األردنية من مقياس    

 .١٢٣-١١٤، )٢( العدد ،الجامعة األردنية، مجلة دراسات
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بتطـوير  ): ١٩٩٠( فاروق والبطش، محمد وليد وقطامي، يوسـف         الروسان، -
ـ      " برايد"صورة أردنية معدلة عن مقياس        اللكشف عن الموهوبين في مرحلة م

 .٢٨-٧، )٤(قبل المدرسة، الجامعة األردنية، مجلة دراسات، العدد 
فـوقين  الخصائص السلوكية للتالميـذ المت    ): ١٩٩٦( عبد الوارث    أحمد، سمية  -

فى ضوء بعض متغيرات الذكاء     " كما يراها المعلم    " بالصف الخامس اإلبتدائى    
المصور، والتفكير اإلبتكارى، ومفهوم الذات، جامعة المنيا، كلية التربية، مجلة          

 ).٢(البحث فى التربية وعلم النفس، العدد 
 برنامج الكشف عن الموهـوبين    ). ٢٠٠٠( اهللا النافع آل شارع، وآخرون       عبد -

المملكة العربيـة   : ورعايتهم، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الرياض       
 .السعودية

 ملخصات رسائل دليل ).٢٠٠٥(  والجاسم، فاطمة، السالم، محمودعبد -
  .جامعة الخليج العربي: البحرين، الماجستير لبرنامج التفوق العقلي والموهبة

 مقدمـة فـي     –ل غير العاديين  سيكولوجية األطفا ). ١٩٨٩ (الروسان، فاروق  -
 .جمعية عمال المطابع التعاونية: التربية الخاصة، األردن

أسس الكشف عن األطفال الموهوبين عقليـا   ). ٢٠٠٥(صالح الدين   عطا اهللا،    -
حالة تالميذ الحلقة الثانيـة فـي مـدارس القـبس بواليـة      (بمرحلة األساس   

 . معة الخرطومجا:  السودان رسالة دكتوراه غير منشورة،،)الخرطوم

: عمان. مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين). ١٩٩٨( ناديا هايل السرور، -
 . المسيرةدار

). ٢٠٠١(الـصمادي، جميـل     والسرطاوي، عبدالعزيز،   و يوسف،   القريوتي، -
 .دار القلم: مارات العربية المتحدة، اإل٢المدخل إلى التربية الخاصة، ط

تنبؤية لمقاييس تقدير الخصائص الـسلوكية    القيمة ال  .)٢٠٠١(فتحى  الزيات،   -
 المعرفي الكشف عن المتفوقين عقلياً، سلسلة علم النفس     فيواختبارات الذكاء   

  .٥٦٥ -٥٠٧دار النشر للجامعات، ص : القاهرة ، دراسات وبحوث،)٥(
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