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 المستخمص

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف قدرات المعممة ذات الذكاء الناجح 
 10عمى الموىبة التحميمية لألطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة، تكونت عينة الدراسة مف 

معممات مف رياض األطفاؿ في مدينة جدة، ُقسموا الى مجموعتيف؛ مجموعة األولى 
)المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، والمجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة 

طفؿ مف أطفاؿ المعممات في  30األدنى في المقياس(. اما عينة األطفاؿ فيي مكونة مف 
لعينتيف بالطريقة القصدية.  اعتمدت الدراسة عمى المنيج المجموعتيف. تـ اختيار ا

الوصفي االرتباطي. تـ اختبار المعممات بمقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح، اما األطفاؿ 
فقد تـ اختبارىـ عمى مرحمتيف قبمية وبعدية باالستعانة بمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ 

الستخراج المتوسطات  SPSSعانة ببرنامج المدرسة والمرحمة االبتدائية، تمت االست
الحسابية ودرجات الفروؽ ومعامالت االرتباط بيف قدرات المجموعات. أظيرت النتائج 
وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بيف متوسطات الذكاء الناجح الكمي والقدرات التحميمية 

ألعمى في المقياس(، وبيف واالبداعية والعممية لممجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة ا
متوسطات المواىب التحميمية ألطفاليف. في المقابؿ، أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 
إيجابية ضعيفة بيف متوسطات الذكاء الناجح الكمي والقدرات التحميمية واالبداعية والعممية 

توسطات المواىب لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، وبيف م
التحميمية ألطفاليف.  ونتائج الدراسة توضح أثر قدرات معممة مرحمة الطفولة المبكرة ذات 

 الذكاء الناجح التحميمية واإلبداعية والعممية عمى تطور المواىب التحميمية ألطفاليا.
 الذكاء الناجح، المواىب التحميمية، الطفولة المبكرة. الكممات المفتاحية:
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Abstract 
This study aimed at reveal the relationship between the abilities of a teacher 
with successful intelligence on the analytical giftedness of children in early 
childhood stage. The study sample consisted of 10 teachers from kindergarten 
in Jeddah, and they were divided into two groups: The first group is the 
teachers with the highest score on the scale, and the second group is the 
teachers with the lowest score on the scale., while the sample of children is 
composed of 30 children of teachers in the two groups. The two samples were 
selected by the intentional approach. The study relied on the correlational 
descriptive approach. The teachers were tested with the Self-Estimate Scale 
of Successful Intelligence, while the children were tested in two stages, before 
and after using the Wechsler scale for pre-school and primary school children. 
The results showed a strong positive correlation between the averages of the 
total of successful intelligence and the analytical, creative and practical abilities 
of the first group (teachers with the highest score on the scale), and the 
averages of the analytical giftedness of their children. On the other hand, the 
results showed a weak positive correlation between the means of the total of 
successful intelligence and the analytical, creative and practical abilities of the 
second group (teachers with the lowest score on the scale), and the averages 
of the analytical talents of their children. The study recommended to applying 
special training courses for early childhood teachers. The study recommended 
to develop their successful intelligence and apply it in the development of 
children's gifts In particular Analytical giftedness. 

Keywords: Successful intelligence, Giftedness, Early childhood. 
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 المقدمة
وضوعات األساسية التي حظيت باالىتماـ والدراسة والتنظير مف قبؿ يعتبر الذكاء مف الم

الفالسفة والعمماء عمى مر العصور. فقد اىتـ الفالسفة قديًما بالذكاء مف خالؿ تفسيرىـ 
لمتعمـ والمعرفة لدى البشر، حيث أعتقد أرسطو أف الناس يختمفوف في خصائصيـ بما فييا 

(. وقد ظؿ عمماء النفس 2012ف فييا )زغموؿ،الذكاء باختالؼ البيئات التي ينشؤو 
والباحثيف مختمفيف في تعريؼ الذكاء وتفسير مفيومو، وكانت آرائيـ حوؿ الذكاء تدور في 
رأييف مختمفيف: األوؿ كاف رأي المحافظيف مف رواد منيج التحميؿ العاممي الذيف أيدوا 

مف أبرزىـ روبرت ستيرنبيرغ النظرة األحادية لمذكاء، وأنو موروث غير مكتسب تربويًا، و 
(. وتعد نظرية الذكاء الناجح لستيرنبرغ مف 2014صاحب نظرية الذكاء الناجح )جرواف،

النظريات الحديثة التي تتبع االتجاه المعاصر المؤيد لتعددية الذكاء، فيي نتيجة لسمسمة 
 ,.Sternberg et alمف دراساتو المستمرة في سبيؿ التعرؼ عمى الموىبة والذكاء )

2010; Sternberg et al., 2003 وقد وضح .)Sternberg  القدرات التي يتضمنيا
الذكاء الناجح وىي كالتالي: أواًل، القدرات التحميمية: وتتضمف القدرة عمى تحميؿ المعمومات 
وتقييميا، والتعامؿ مع المشكالت المألوفة، وتضـ ميارات التحميؿ، والنقد، والمقارنة، 

ار االحكاـ. ثانيًا، القدرات اإلبداعية: وتتضمف القدرة عمى إنتاج حموؿ والتقييـ، واصد
عديدة وطرح أفكار أصيمة، وتضـ ميارات اإلبداع، واالختراع، واالكتشاؼ، والتخيؿ، 
والتنبؤ، واالفتراض. ثالثًا، القدرات العممية: وىي القدرة عمى تحويؿ األفكار النظرية الى 

الستخداـ، والتنفيذ، والتوظيؼ، والتطبيؽ مف خالؿ الخبرات أداء عممي، متضمنة ميارات ا
اليومية. وتعتبر القدرات الثالث لمذكاء الناجح مواىب ال يستياف بيا حيث يزعـ ستيرنبرغ 

( انو إذا اتقف الفرد أحد ىذه القدرات بشكؿ خاص، أصبحت بالنسبة 2002وجريجورينكو )
القدرات التحميمية المفتاح األوؿ لمذكاء الناجح كما اليو موىبة خاصة يتميز بيا. وُتعتبر 

(، فيي تتضمف مجموعة مف العمميات الذىنية الخاصة 2010وضحت ذلؾ الجاسـ )
بالبحث عف حموؿ لممشكالت في جميع مجاالت الحياة وليس فقط في المجاؿ الذىني 
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اء الناجح فسرت المتعمؽ بالدراسة. إف لنظرية الذكاء الناجح أىمية كبيرة، فنظرية الذك
المواىب والقدرات التحميمية. وشرحت مكوناتيا، وكذلؾ فسرت أىمية نمو المواىب التحميمية 
ميـ بالنسبة ألطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة، فتطورىا يساعدىـ عمى تعزيز قدراتيـ، وايضا 
 تطوير عمميات معالجة المعمومات لدييـ، األمر الذي يجعؿ منيـ أطفاًل متفوقيف في
الموىبة التحميمية وينعكس بالتالي عمى تفوقيـ في التحصيؿ الدراسي والنجاح في الحصوؿ 

 Sternberg, 2003; 2011 ،Sternberg etعمى درجات عالية في اختبارات الذكاء )
al, 2008 ،وال تخفى أىمية امتالؾ المعممة لقدرات الذكاء 2006، طو، 1990، الشيخ .)

تحقيؽ أىدافيا لموصوؿ الى النجاح في الحياة بشكؿ عاـ وأداء  الناجح والتي تساعدىا عمى
 (.2017دورىا في التعميـ بشكؿ خاص )الزعبي،

 مشكمة وسؤال الدراسة: 

مازالت الجيود مستمرة لمعناية بالموىبة في المممكة العربية السعودية، فعممية 
االبتدائي وحتى الكشؼ عف الموىبة تستيدؼ جميع الطالب والطالبات مف الصؼ الثالث 

األوؿ الثانوي، مف خالؿ البرنامج الوطني لمكشؼ عف الموىوبيف )مؤسسة الممؾ عبد 
(. وال تتضمف عممية الكشؼ فئة مرحمة الطفولة 2020العزيز ورجالو لمموىبة واإلبداع،

المبكرة، وىذا يعتبر تضييع لفرصة ثمينة في اكتشاؼ ىؤالء األطفاؿ الموىوبيف والعناية 
(. وأف إىماؿ اكتشاؼ الموىبة وتنميتيا في 2014سف مبكرة )عبود وآخروف، بيـ في 

أف عدد كبير مف  Sternbergمرحمة الطفولة المبكرة أمر بالغ الخطورة؛ حيث يعتقد 
األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة يتصفوف بأنيـ موىوبيف ولكف مع بموغيـ يفقدوف ىذه 

ولكف السبب يكمف في أنيـ لـ يقوموا بتطوير خبراتيـ الصفة، ليس ألنيـ افتقدوا مواىبيـ؛ 
(. كما أف الطفؿ في ىذه المرحمة يكوف Sternberg, 2000; 2001المكونة لموىبتيـ )

شديد التأثر بما حولو، االمر الذي يؤثر عمى نموه بشكؿ عاـ وعمى نمو قدراتو ومواىبو 
ة المبكرة ىي مف األفراد (. لذا فإف معممة مرحمة الطفول2009 ,24بشكؿ خاص )عدس، 

المؤثريف عمى نمو وتطور مواىب األطفاؿ التحميمية، باعتبارىا نموذج يقتدى بو األطفاؿ 
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في جميع أقواليـ وأفعاليـ، وىي معينة ليـ في الحصوؿ عمى مختمؼ الخبرات والوصوؿ 
ر، إلى التوافؽ السميـ مع بيئتيـ مف خالؿ مساعدتيـ عمى الشعور باألمف النفسي )عام

(. وبناء عمى ما سبؽ تفترض الباحثة أف تأثير ما تمتمكو معممة الروضة مف ذكاء 2008
ناجح قد ينعكس بشكؿ إيجابي او سمبي عمى قدرات األطفاؿ ومواىبيـ التحميمية،  وعمى 
الرغـ مف أىمية إال أف ىنالؾ نسبة مف عدـ الوعي قد استشعرتيا الباحثة مف خالؿ 

ؼ عف وجيات نظر معممات مرحمة الطفولة المبكرة حوؿ أىمية استطالع رأي أعدتو لمكش
الذكاء الناجح ليف وأىمية الموىبة التحميمية لدى األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة عمى 

معممة مف معممات مرحمة الطفولة المبكرة في مدينة جدة؛  55عينة استطالعية مف بمغت 
 %29.4ة مف المعممات أف نسبة  حيث أظيرت بعض استجابات العينة االستطالعي

منيف يريف أف المعممة ذات الذكاء الناجح بما تمتمكو مف قدرات تحميمية وابداعية وعممية 
تعتبر قدوة ولكف ليس مف الضروري أف تؤثر قدراتيا عمى مواىب أطفاليا. كذلؾ أظير 

فكرة  مف معممات العينة االستطالعية ال يوافقف عمى %28استطالع الرأي أف نسبة 
ارتباط نمو الموىبة التحميمية لطفؿ الروضة بامتالؾ معممة الروضة لمستوى عالي مف 
القدرات التحميمية، واإلبداعية، والعممية. بعد استعراض نتائج استطالع الرأي ترى الباحثة 
أنو بالرغـ مف وجود وعي لدى معممات مرحمة الطفولة المبكرة بأىمية تأثير قدرات المعممة 

لذكاء الناجح عمى مواىب األطفاؿ التحميمية.  إال أف ىنالؾ نسبة مف عدـ الوعي ذات ا
ترى الباحثة أنيا ال يستياف بيا وتتطمب التوعية مف خالؿ اجراء دراسة تفترض فييا 
الباحثة أىمية ىذه العالقة، ولندرة األبحاث العربية، عمى حد عمـ الباحثة، والمرتبطة 

ت الذكاء الناجح لدى معممة الروضة ومواىب األطفاؿ التحميمية؛ باكتشاؼ العالقة بيف قدرا
 فقد ارتأت الباحثة المساىمة بدراسة تجيب عف السؤاؿ الرئيسي التالي:

ما العالقة بيف قدرات المعممة ذات "الذكاء الناجح" والمواىب التحميمية لمطفؿ مرحمة 
 الطفولة المبكرة؟
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 ية: ومن هذا السؤال تتفرع األسئمة التال
ما العالقة بيف متوسطات درجات الذكاء الكمي لممعممات في مقياس التقدير الذاتي  .1

لمػػػذكاء النػػػاجح وبػػػيف متوسػػػطات نسػػػب الموىبػػػة التحميميػػػة ألطفػػػاليف فػػػي التطبيػػػؽ 
 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟

التقػػدير  مػػا العالقػػة بػػيف متوسػػطات درجػػات القػػدرات التحميميػػة لممعممػػات فػػي مقيػػاس .5
الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف في التطبيؽ 

 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟

ما العالقػة بػيف متوسػطات درجػات القػدرات اإلبداعيػة لممعممػات فػي مقيػاس التقػدير  .3
ألطفاليف في التطبيؽ  الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية

 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟

مػػا العالقػػة بػػيف متوسػػطات درجػػات القػػدرات العمميػػة لممعممػػات فػػي مقيػػاس التقػػدير  .4
الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف في التطبيؽ 

 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟

 داف الدراسة:أه
التعرؼ عمى العالقة بيف متوسطات درجات الذكاء الكمي لممعممات في مقياس  -1

 التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف.
التعرؼ عمى العالقة بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية لممعممات في مقياس  -5

 وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف. التقدير الذاتي لمذكاء الناجح
التعرؼ عمى العالقة بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية لممعممات في  -3

مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية 
 ألطفاليف.
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ي مقياس التعرؼ عمى العالقة بيف متوسطات درجات القدرات العممية لممعممات ف -4
 التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف.

 أهمية الدراسة: 
 تتمثل األهمية النظرية لمدراسة الحالية فيما يمي:

 تسميط الضوء عمى أىمية الذكاء الناجح لمعممة الطفولة المبكرة. -
 مرحمة الطفولة المبكرة.تسميط الضوء عمى أىمية الموىبة التحميمية لمطفؿ في  -
إثراء المكتبة العربية في مجاؿ اكتشػاؼ الموىبػة التحميميػة لػدى األطفػاؿ فػي مرحمػة  -

 الطفولة المبكرة.

 كما تتمثل األهمية العممية لمدراسة الحالية فيما يأتي:
يمكف أف تزود معممة رياض األطفاؿ بخمفية عف قدراتيا التحميمية واإلبداعية  -

ا بنقاط القوة لدييا لالستفادة منيا ونقاط الضعؼ لدييا لتصحيحيا والعممية وتعريفي
 والعمؿ عمى تعويضيا.

يمكف أف تفيد الباحثيف والخبراء التربوييف في إعداد قوائـ متخصصػة لقيػاس قػدرات  -
معممػػػات ريػػػاض األطفػػػاؿ التحميميػػػة واإلبداعيػػػة والعمميػػػة بنػػػاء عمػػػى نظريػػػة الػػػذكاء 

 الناجح.

 مصطمحات الدراسة:

ىي مجموعة شاممة مف القدرات التحميمية الذكاء الناجح: التعريف االصطالحي: 
واإلبداعية والعممية. وىي ميمة لموصوؿ النجاح في الحياة، والمحددة وفقًا لمسياؽ 
االجتماعي والثقافي. ومف يمتمؾ ىذه القدرات باستطاعتو التكيؼ مع البيئة أو تشكيميا أو 

يجاد طرؽ اختيارىا كذلؾ إدراؾ نقاط  قوتو واالستفادة منيا، والتعرؼ عمى نقاط ضعفو وا 
لتصحيحيا أو تعويضيا. كما باستطاعتو التوازف في تفعيؿ ىذه القدرات الثالثة معًا وبشكؿ 

ىي متوسط الدرجة التعريف اإلجرائي:  (.(Sternberg & Grigorenko,2007متوازف 
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مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح، الكمية التي تحصؿ عمييا معممة الروضة بعد تطبيؽ 
، ومتوسط الدرجة المتوسطة مف  5الى  3.68بحيث يكوف متوسط الدرجة المرتفعة مف 

 .2.33الى  1، ومتوسط الدرجة المنخفضة مف 3.67الى  2.34
وىػي مػرادؼ لمقػدرة التحميميػة فػي نظريػة الػذكاء المواهب التحميميةة: التعريةف االصةطالحي: 

قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى التحميػػػؿ والحكػػػـ والنقػػػد والمقارنػػػة والتبػػػايف والقيػػػاس  رؼ بأنيػػػاالنػػػاجح وُتع ػػػ
والتقػػػويـ والتوضػػػيح. فاألشػػػخاص ذوي الموىبػػػة التحميميػػػة عػػػادة مػػػا يكػػػوف أداؤىػػػـ جيػػػًدا فػػػي 
اختبارات المدرسية واختبارات الذكاء وكػذلؾ الػذاكرة، وىػـ مػف يوصػفوف بػأنيـ موىوبػوف فػي 

ىػػي التعريةةف اإلجرائةةي:  (Sternberg & Grigorenko,2002, p. 266)المدرسػة 
الدرجػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطفػػؿ مػػف مقيػػاس وكسػػمر لػػذكاء أطفػػاؿ مرحمػػة الطفولػػة المبكػػرة 

 120الػػػى  110فمػػػا فػػػوؽ والدرجػػػة المتوسػػػطة مػػػف  120بحيػػػث تكػػػوف أعمػػػى درجػػػة ىػػػي 
ف القسػـ ، حيػث ستسػتخدـ الباحثػة ثػالث اختبػارات مػ90الػى  110والدرجة المنخفضػة مػف 

المفظػػػي وىػػػي: المعمومػػػات، والمفػػػردات، واالسػػػتدالؿ المفظػػػي، وثػػػالث اختبػػػارات مػػػف القسػػػـ 
 العممي وىي: تصميـ المكعبات، والمصفوفات، والمفاىيـ الصورية.

 اإلطار النظري لمدراسة:
يتناوؿ متغيرات الدراسة وما يرتبط بيا مف أدبيات سابقة، حيث ُقسـ إلى ثالث مباحػث كمػا 

 يمي:

 المبحث األول: نظرية الذكاء الناجح: 

 عمى مراحؿ عدة وىي: Sternbergلقد مرت نظريات تاريخ نظرية الذكاء الناجح: 
عندما كاف طالب خريج في السنة األولى في 1977كانت في عاـ المرحمة األولى: 
 حيث أستحدث نظرية التحميالت المركبة لمقدرات البشرية التي اىتمت الدراسات العميا،

بالبحث عف مكونات معالجة المعمومات ومدة كؿ مكوف، وأكثر ىذه المكونات تأثيرًا في 
فبدأت ما بيف األعواـ المرحمة الثانية:  (.أماSternberg, 2003معالجة المعمومات )
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بتطوير النظرية الثالثية لمذكاء  Sternberg، حيث اىتـ  1988والعاـ  1985و  1984
لجة المعمومات موضوعيف فرعييف آخريف ؛ األوؿ ىو الفرع البشري ؛ حيث ضمت الى معا

التجريبي والذي يضـ مناطؽ الخبرة المعتمدة عمى الجدة واألتمتة ، والفرع اآلخر ىو الفرؽ 
 ,Sternbergالسياقي الذي يفسر القدرة عمى التكيؼ مع البيئة أو تشكيميا أو اختيارىا  )

. عمؿ فييا عمى توسيع 1997ا في العاـ كانت بدايتي أما المرحمة الثالثة (.2003
النظرية الثالثية لتشمؿ مفاىيـ النجاح في الحياة، فتـ استحداث نظرية الذكاء الناجح 

(Sternberg, 2003.) 
بشكؿ عاـ  Sternbergقامت نظريات الفمسفة التي تقوم عميها نظرية الذكاء الناجح: 

لمبادئ الفمسفية التي جعمتيا ونظرية الذكاء الناجح بشكؿ خاص عمى مجموعة مف ا
 ,g" (Ciancioloرفض فكرة أن العامل " تختمؼ عف النظريات السابقة وىي كالتالي:

Sternberg, 2004; Sternberg et al., 2008; 2011.)  ثانًيا، رفض مبدأ أحادية
 Cianciolo, Sternberg, 2004; Sternberg, 2011 ;Sternberg et) الذكاء

al., 2008; 2011 .)ثالثًا، أن الذكاء ُمتَعَمم وقابل لمتدريب وليس فقط قدرة وراثية 
(Sternberg, 1996 .)رابًعا، العالقة القوية بين الثقافة والذكاء (Sternberg, 

2004.) 

 Sternberg, R., & Grigorinko (2002)عر ؼ كاًل مف تعريف الذكاء الناجح: 
لحياة تبعًا لتعريؼ الشخص لمضموف ىذا الذكاء الناجح بأنو القدرة عمى النجاح في ا

النجاح، ووفًقا لسياقو االجتماعي والثقافي، عف طريؽ االستفادة مف نقاط القوة، وتصحيح 
وتعويض نقاط الضعؼ؛ حتى يتحقؽ التكيؼ مع البيئات وتشكيميا واختيارىا مف خالؿ 

 ممية.االعتماد عمى مجموعة متجانسة مف القدرات التحميمية واإلبداعية والع
 قدرات الذكاء الناجح ونظريات الذكاء الثالثي المفسرة لها:
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تشتمؿ القدرات التحميمية عمى التحميؿ، والتقييـ، والحكـ، والمقارنة أواًل: القدرات التحميمية: 
والتبايف. وعادة ما يتـ تطبؽ ىذه القدرات عندما يتـ تطبيؽ مكونات الذكاء ا عمى أنواع 

كالت حيث تكوف األحكاـ التي يتعيف اتخاذىا ذات طبيعة مجردة معروفة نسبًيا مف المش
(Sternberg, 2002; 2003; 2005; 2011, Sternberg & Grigorenko, 

2002; Sternberg & Williams, 2010 مف خالؿ نظرية  القدرات التحميمية(. وتفسر
 ,Sternbergالمكونات وىي إحدى النظريات الفرعية المنبثقة مف النظرية الثالثية لمذكاء )

، ( والتي تيتـ بتوضيح المكونات أي العمميات العقمية المكونة لمقدرات التحميمية2003
أف ىذه العمميات ىي عمميات عالمية أي يمتمكيا جميع الناس حتى  Sternbergيفترض 

اختمفوا في ثقافاتيـ، حتى ولو كاف السموؾ ذكي في ثقافة ما مختمًفا عف ثقافة أخرى لو 
(Sternberg, 2002; 2003; 2005; 2011, Sternberg & Grigorenko, 

2002; Sternberg & Williams, 2010 كما يشدد .)Sternberg  عمى دراسة
خرى مف الذكاء الناجح كالجانب المكونات ألنو يعتقد أنيا تمثؿ األسس العقمية لمجوانب األ

(. وتنقسـ نظرية المكونات الى ثالث Sternberg et al, 2008التجريبي أو السياقي )
وتقوـ عمى  (،Meta Componentsعممية ما وراء المكونات )عمميات أساسية وىي 

تحديد طبيعة المشكمة، وتعييف ووضع الخطوات الضرورية لحؿ : ست ميمات رئيسية وىي
، وثـ انتقاء استراتيجية لتنظيـ خطوات وآليات حؿ المشكالت، بعد ذلؾ اختيار مشكمة

التمثيؿ العقمي األنسب لكؿ معمومة، ثـ تحديد الموارد الالزمة لحؿ المشكمة، وأخيًرا متابعة 
 & Sternberg, 2002; 2003; 2005; 2011, Sternbergالحموؿ )

Grigorenko, 2002; Sternberg & Williams, 2010; Sternberg et al, 
 Performanceعممية مكونات األداء )(. أما العممية الثانية وىي 2008

Components،)  وتتضمف سبع عمميات فرعية وىي: عممية الترميز، وعممية
االستدالؿ، وعممية رسـ الخرائط، وعممية التطبيؽ، وعممية التبرير، وعممية إكماؿ 

(. أما العممية الثالثة وىي Sternberg et al., 2008السمسالت، وعممية التصنيفات )
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(، Knowledge-Acquisition Componentsعممية مكونات اكتساب المعرفة )
وتشتمؿ عمى ثالث عمميات فرعية وىي: الترميز االنتقائي، والتجميع االنتقائي، والمقارنة 

 & Sternberg, 2002; 2003; 2005; 2011, Sternbergاالنتقائية )
Grigorenko, 2002; Sternberg & Williams, 2010; Sternberg et al, 

2008.) 
وىي معالجة المواقؼ والمشكالت بطريقة غير مألوفة وتستمـز ثانًيا: القدرات اإلبداعية. 

انو ما مف ذكاء ابداعي اال يتوازف  Sternberg(. وقد شرط 2006انتاج شيء جديد )طو،
النظرية مف خالؿ  القدرات اإلبداعيةعممي. وتفسر ويتفاعؿ معو الذكاء التحميمي وال

وىي إحدى نظريات المنبثقة مف نظرية الذكاء الثالثي، وىي التجريبية )ما وراء الخبرة(، 
، وتتطمب عمميتيف أساسيتيف، البصيرة الحداثة )الِجدة(تتضمف قدرتيف رئيسية األولى 

اآللية أو التمقائية (، أما القدرة الثانية فيي Sternberg et al, 2008واإلبداع )
وتعتبر الممارسة ىي العامؿ الرئيسي لنجاح عممية آلية أو تمقائية )أتمتة(  )األتمتة(،

معالجة المعمومات، أمثمة المياـ المرتبطة باآللية أو التمقائية )األتمتة( ىي عمميتي القراءة 
عالقة بين  أف ىناؾ Sternbergح   (. كما وضSternberg et al, 2008والكتابة )

أف العالقة تظير  Sternberg، حيث يعتقد الحداثة )الجدة( واآللية أو التمقائية )األتمتة(
مف خالؿ اعتماد كؿ منيما عمى اآلخر، حيث أف األشخاص الناجحيف في اآللية 

اثة لميمات )األتمتة( يمتمكوف الكثير مف الموارد العقمية التي تييئيـ لمتعامؿ مع الحد
 (.Sternberg et al, 2008أخرى، والعكس صحيح )
وىي مرادؼ الذكاء العممي. وىو قدرة الفرد عمى تطبيؽ قدرات ثالثًا: القدرات العممية: 

الذكاء الناجح عمى أنواع المشاكؿ التي تواجييـ في الحياة. كما يعتمد الذكاء العممي عمى 
ؼ مع البيئة، أو )ب( تشكيميا، أو )ج( اختيار تطبيؽ مكونات التجربة مف أجؿ )أ( التكي

النظرية  مف خالؿالقدرات العممية، (. وتفسر Sternberg, 2003; 2011aبيئة جديدة )
وىي إحدى نظريات الفرعية المنبثقة مف نظرية الذكاء الثالثي وىي تتضمف ثالث  السياقية



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

322 

 

 

 

 ,Sternberg et al؛ 2010ميارات تفسر السموؾ الذكي المرتبط بالسياؽ )الجاسـ، 
محاولة الشخص تعديؿ سموكو بما يتوافؽ مع التكيف مع البيئة، أي (، األولى ىي 2008
أي عممية إلغاء البيئة االنتقاء البيئي، (، أما الميارة الثانية فيي 2010)الجاسـ، بيئتو

 ,Sternberg et alالسابقة واختيار بيئة مختمفة؛ عند استحالة القدرة عمى التكيؼ )
أي عممية تغيير البيئة الحالية لو إعادة تشكيل البيئة،  أما القدرة األخيرة فيي (.2008

لموصوؿ الى التكيؼ مف جديد مع البيئة الجديدة، ويكزف ذلؾ عند عدـ التمكف مف التكيؼ 
 (.Sternberg et al, 2008أو االختيار )

ترى طفولة المبكرة: توافق نظرية الذكاء الناجح مع أبرز نظريات وفمسفات مرحمة ال
الباحثة )عمى حد عمميا( ضرورة إيجاد قاعدة مشتركة بيف نظرية الذكاء الناجح وبيف 

حيث تضمنت شرح أىـ أواًل: نظرية بياجيه نظريات وفمسفات رياض األطفاؿ. ومف أبرزىا 
إنو وظيفتيف عقميتيف لمتفكير ثابتة ال تتغير، وىما التنظيـ والتكيؼ، وعند توضيح التكيؼ، ف

يتضمف صورتيف؛ التمثؿ والموائمة. والتمثؿ ىو إحداث تغيير في الخبرات الجديدة لتناسب 
األبنية المعرفية الموجودة سابقا؛ أما الموائمة ىي تغيير األبنية المعرفية لتناسب الخبرات 

(. وىذه الوظائؼ تشابو إلى حٍد ما مع عمميات معالجة 2003الجديدة )العارضة، 
مفسرة لنظرية الذكاء الناجح؛ حيث أف التفاعؿ بيف مكونات معالجة المعمومات المعمومات ال

 Sternbergىو تفاعؿ متبادؿ يتطمب عمميات معينة كالتشفير والترميز والتنظيـ العقمي )
et al., 2004, Sternberg et al., 2008.)  تضمنت فمسفة ثانيًا: فمسفة فروبل

ت عمى أساسيا العديد مف برامج رياض األطفاؿ، فروبؿ مجموعة مف المبادئ التي ُبِني
ومف أىـ ىذه المبادئ المبدأ األوؿ وىو: حرية التعمـ، والنشاط الذاتي، وتكامؿ الخبرة، 

(.  وجميع ما سبؽ مف مبادئ يتوافؽ جزئيًا مع مبادئ 2014وممارسة الحياة )المشرفي، 
أ حرية التعمـ، فيي ال تجبر نظرية الذكاء الناجح؛ فنظرية الذكاء الناجح تتفؽ مع مبد

 & ,.Sternberg, Rالمتعمميف عمى الدراسة بطريقة واحدة ال تتناسب مع قدراتيـ )
Grigorinko,2003; 2007 ،كذلؾ تتوافؽ نظرية الذكاء الناجح مع مبدأ النشاط الذاتي ،)
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حيث أف مف أىـ شروط تطور قدرات الذكاء الناجح باعتبارىا صور مف الخبرة، ىو 
فعية، وتنمية الدافعية مف خالؿ النشاط الذاتي يطور مف نمو قدرات الذكاء الناجح الدا
(Sternberg et al, 2010 ،كما تتفؽ نظرية الذكاء الناجح مع مبدأ تكامؿ الخبرة ، )

فالذكاء الناجح ليس قدرة واحدة ولكف مجموعة مف القدرات التي تعمؿ بشكؿ متكامؿ 
ممارسة الحياة، والذي يحث عمى أف يتعمـ الطفؿ مما يحيط بو لتحقيؽ النجاح، وأخيًرا مبدأ 

في بيئتو، فيو متوافؽ مع أحد أركاف نظرية الذكاء الناجح وىو ذكاء السياؽ الذي يربط 
 ,Sternberg, 2002; 2003; 2005; 2011ذكاء الطفؿ مع عالمو الخارجي )

Sternberg & Grigorenko, 2002; Sternberg & Williams, 2010; 
Sternberg et al, 2008.) 

بدراسة أثر  الباحثوف التي تناولت الذكاء الناجح حيث قاـ الدراسات السابقةولقد تعددت 
الذكاء الناجح عمى مجموعة مف المتغيرات ذات العالقة بالموىبة التحميمية، مف أبرزىا 

ني عمى والتي سعت إلى الكشؼ عف فعالية برنامج تدريبي مب(، 2018دراسة عمر )
نظرية الذكاء الناجح عمى تنمية وتطوير التفكير الناقد والدافع نحو اإلنجاز األكاديمي 
وتقوية االتجاه نحو االبداع الجاد عمى عينة مف التالميذ الموىوبيف ذوي التحصيؿ 

في المقابؿ ىناؾ ندرة عمى حد عمـ الباحثة في الدراسات االرتباطية التي  المنخفض.
( والتي 2017دراسة الزعبي ) الناجح مع متغيرات اخرى، ومنيا دراسةتناولت الذكاء 

ىدفت إلى معرفة العالقة بيف تقدير الذكاء الناجح وممارستو في التعميـ لدى معممي 
 المدارس الخاصة بمدينة عماف.

تعد معممة مرحمة : المبحث الثاني: معممة مرحمة الطفولة المبكرة ذات الذكاء الناجح
( معممة 63,2008بكرة أحد أىـ أركاف العممية التربوية، حيث يعرؼ عامر )الطفولة الم

مرحمة الطفولة المبكرة بأنيا " شخصية تربوية يتـ اختيارىا بعناية بالغة مف خالؿ مجموعة 
مف المعايير الخاصة الجسمية والعقمية االجتماعية واألخالقية واالنفعالية". وقد أشار عدس 

مرحمة الطفولة المبكرة تتميز عف غيرىا مف المعمميف والمعممات ( إلى أف معممة 2009)
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بقدرتيا عمى تكويف عالقات مع أطفاليا بكؿ حرية ومودة، وىذه العالقات قد تؤثر إيجابًا 
أو سمًبا عمى نمو مواىب وقدرات األطفاؿ. وألىمية دور معممة مرحمة الطفولة المبكرة؛ 

بداعية ترى الباحثة أنو لو امتمكت المعممة ذ كاء ناجح بما يشتممو مف قدرات تحميمية وا 
وعممية فإف ذلؾ سيعينيا أكثر عمى أداء دورىا مع أطفاليا بشكؿ ناجح مما ينعكس عمى 

 تنمية جوانب نموىـ وتطوير قدراتيـ مواىبيـ ومف ضمنيا المواىب التحميمية.
عريؼ محدد لمعممة ال يوجد تتعريف معممة مرحمة الطفولة المبكرة ذات الذكاء الناجح: 

مرحمة الطفولة المبكرة ذات الذكاء الناجح، لذا قامت الباحثة بإعادة تعريفيا وفًقا لتعريؼ 
(. وايًضا وفًقا Sternberg, R., & Grigorinko, 2002, 2007الذكاء الناجح )
معممة  ( لمعممة مرحمة الطفولة المبكرة والتعريؼ ىو كالتالي:63,2008لتعريؼ عامر )

شخصية تربوية وظيفتيا تعميـ األطفاؿ  الطفولة المبكرة ذات الذكاء الناجح هي مرحمة
وتربيتيـ، فيي مجموعة مف الخصائص الجسمية والعقمية االجتماعية واألخالقية 
واالنفعالية، كما أف لدييا مجموعة متكاممة مف القدرات الالزمة لتحقيؽ النجاح في الحياة، 

ي والثقافي. وىي تتميز بأف لدييا القدرة عمى إدراؾ نقاط قوتيا والمتفقة مع سياقيا االجتماع
يجاد طرؽ  وتحقيؽ أقصى االستفادة منيا، وفي نفس الوقت التعرؼ عمى نقاط ضعفيا وا 
لتصحيحيا أو تعويضيا. وتنجح في إظيار مياراتيا مف خالؿ التكيؼ مع البيئات 

 لتحميمية واإلبداعية والعممية.وتشكيميا واختيارىا والتوازف في استخداميا لمقدرات ا

 خصائص معممة مرحمة الطفولة المبكرة وفق لقدرات الذكاء الناجح:

تندرج خصائص معممة مرحمة أوال: خصائص معممة مرحمة الطفولة المبكرة بشكل عام: 
الطفولة المبكرة بشكؿ عاـ تحت خمس تصنيفات أساسية وىي: الخصائص الجسمية، 

؛ 2008؛ عامر، 2003,2008)ايدينجتوف،  واالجتماعية، والخمقيةوالعقمية، والنفسية، 
ثانًيا: خصائص معممة الطفولة  (.2010؛ الناشؼ، 2014؛ المشرفي، 2015فيمي، 

ُتعرؼ القدرات المبكرة وفق لقدرات الذكاء الناجح: أواًل: خصائص القدرات التحميمية: 
الميارات متمثمة في التحميؿ والحكـ التحميمية عمى أنيا قدرة الفرد عمى أداء مجموعة مف 
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والنقد والمقارنة والتبايف والقياس والتقويـ والتوضيح. كما أف لدييـ القدرة عادة عمى األداء 
المتفوؽ في االختبارات المدرسية واختبارات الذكاء وكذلؾ اختبارات الذاكرة، والموىوب 

 & Sternberg)تحميمًيا ىو مف يوصؼ بأنو موىوب في المدرسة 
Grigorenko,2002) وقد قامت الباحثة بحصر خصائص معممة مرحمة الطفولة المبكرة .

؛ المشرفي، 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2003,2008في االدب التربوي )ايدينجتوف، 
( ذات العالقة بالقدرات التحميمية، وتوزيعيا عمى أربع تصنيفات 2010؛ الناشؼ، 2014

أواًل: القدرات العقمية ( كما يمي: 65، 2013ار إلييا الدىاـ )متعمقة بالقدرات التحميمية أش
دراؾ وفيـ المعمومات والحقائؽ وتمييز العالقات فيما  العامة: مثؿ الذكاء فوؽ المتوسط وا 
مثؿ اكتسابيا لخمفية معرفية وثقافية تشتمؿ عمى المفاىيـ  ثانًيا: "السمات الفكرية":بينيا. 

العموـ األخرى كالمغات والديف والعموـ اإلنسانية كعموـ التربية العممية ومفاىيـ الرياضيات و 
يتميز الفرد ذو القدرة التحميمية بالتفوؽ  ثالثًا: "التفوق التحصيمي":وعمـ االجتماع والنفس. 

الدراسي، ويقاس عمى ذلؾ معممة مرحمة الطفولة المبكرة ذات الذكاء الناجح؛ فتفوقيا 
(Sternberg & Grigorenko,2002 .) :"مثؿ القدرة عمى رابًعا: "خصاص التعمم

التفكير والتحميؿ وجمع األدلة والتخطيط واالستنتاج والقدرة عمى طرح األسئمة. )ايدينجتوف، 
؛ 2014؛ المشرفي، 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2013؛ الدىاـ، 2003,2008

داعية عمى أنيا ُتعرؼ القدرة اإلبثانًيا: خصائص القدرات اإلبداعية:  (.2010الناشؼ، 
 Sternbergمقدرة الفرد عمى االبتكار والتخيؿ واإلبداع واالكتشاؼ، ووضع االفتراضات )

& Grigorenko, 2002 وقد قامت الباحثة بحصر خصائص معممة مرحمة الطفولة .)
؛ 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2003,2008المبكرة في االدب التربوي )ايدينجتوف، 

( ذات العالقة بالقدرات اإلبداعية وتوزيعيا عمى أربع 2010ؼ، ؛ الناش2014المشرفي، 
أواًل: " خصائص  ( كما يمي:68، 2013تصنيفات متعمقة بالقدرات اإلبداعية " )الدىاـ، 

ثانًيا: " المهارات  مثؿ الخياؿ واالبداع والتجديد واالبتكار في العممية التعميمية.االبداع ": 
تأخذ أغمب أنشطة رياض األطفاؿ الطابع الفني واألدائي، فالركف الفني  الفنية واالدائية ":
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لقاء القصة والنشيد وعمؿ المسرحيات )فيمي،  ؛ الناشؼ، 2014؛ المشرفي، 2015وا 
(، كؿ ىذه األنشطة تتطمب معممة تمتمؾ ىذه الميارات األدائية والفنية لكي تجعؿ 2010

وىذه الخاصية تتطمب قدرة المعممة عمى هتمامات ": ثالثًا: " الميول واال أطفاليا يكتسبوىا.
تقانيا.  التعامؿ مع الحداثة حتى يتسنى ليا اكتساب تنمية الميوؿ واالىتمامات المتجددة وا 

؛ المشرفي، 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2013؛ الدىاـ، 2003,2008)ايدينجتوف، 
األطفاؿ امتالؾ معممة يتطمب التعامؿ مع رابًعا: "الحدس":  (.2010؛ الناشؼ، 2014

مرحمة الطفولة المبكرة الحدس القوي والتنبؤ بمشاعرىـ وبمستقبميـ، وأغمب مف يظير لديو 
( نقاًل Clark,2008حس التنبؤ ىـ ممف يمتمكوف قدرات إبداعية كما أشارت إليو كالرؾ )

أنيا ُتعرؼ القدرات العممية عمى ثالثًا: خصائص القدرات العممية:  (.2014عف جرواف )
مقدرة الفرد عمى التوظيؼ، والتطبيؽ، وانجاز الميمات واإلفادة منيا، بناء عمى معرفة 
داخمية ال يشعر الفرد بوجودىا لديو، وتظير في مواقؼ الحياة اليومية، وىذه المعرفة ليست 

 ,Sternberg, Grigorenkoبالضرورة متعممة أو ممقنة وتسمى بالمعرفة الضمنية )
الباحثة بحصر خصائص معممة مرحمة الطفولة المبكرة في االدب  (. وقد قامت2002

؛ 2014؛ المشرفي، 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2003,2008التربوي )ايدينجتوف، 
( ذات العالقة بالقدرات العممية وتوزيعيا عمى ست تصنيفات متعمقة 2010الناشؼ، 

فيي تخطط  ائص القيادية":أواًل: " الخص(. كما يمي: 2013بالقدرات العممية )الدىاـ، 
ألنشطتيا، وتشجع وتعزز لدى أطفاليا السموؾ اإليجابي، كذلؾ تعالج أخطاء أطفاليا 
بأساليب تربوية بعيدة كؿ البعد عف الضرب أو التوبيخ المفظي، وال تنيار تحت أي ظرؼ. 

 أي التعامؿ بدؼء المشاعر والتعاطؼ مع مف حولياثانًيا: " الخصائص االجتماعية ": 
سواء أكانوا صغاًرا أـ كباًرا، كما أف لدييا ميارة العمؿ الجماعي مع زميالتيا المعممات بما 

وىي تتطمب خصائص ثالثًا: " الخصائص النفس حركية ": يحقؽ نجاح العممية التعميمية. 
جسمية تؤىميا لمنجاح في القياـ بالميارات نفس حركية بشكؿ خاص، وجميع مياميا بشكؿ 

تكوف جميع حواسيا سميمة، وأف تكوف خالية مف العيوب الجسمية  عاـ فيجب اف
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أي أف تكوف ذات مظير حسف يميؽ رابًعا: " خصائص الشعور بالمسؤولية ": والعاىات. 
بمعممة مرحمة الطفولة المبكرة، فيي القدوة الحسنة ألطفاليا، لذا يجب اف يكوف ىنداميا 

أي أف تكوف ذات ثبات انفعالي لمزاجية": خامًسا: "خصائص الحالة ا الئقًا ومحتشمًا.
دارتيا. وأف تكوف نظرتيا إلى نفسيا نظرة إيجابية وتتميز  يساعدىا عمى ضبط انفعاالتيا وا 

مثؿ بناء سادًسا: "خصائص مهارات االتصال والتعبير عن الذات": بثقتيا بنفسيا. 
ياء أمور. ولدييا القدرة العالقات اإلنسانية الصالحة سواء مع األطفاؿ أو المعممات أو أول
؛ الدىاـ، 2003,2008أيًضا عمى التحدث مع االخريف واالنصات ليـ. )ايدينجتوف، 

 (.2010؛ الناشؼ، 2014؛ المشرفي، 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2013
يتطمب نجاح معممة أدوار معممة مرحمة الطفولة المبكرة وعالقتها بقدرات الذكاء الناجح: 

مرحمة الطفولة المبكرة قياميا بعدة أدوار رئيسية وذلؾ لتحقيؽ النمو الشامؿ ألطفاليا بشكؿ 
عاـ ونمو مواىبيـ التحميمية بشكؿ خاص، لذلؾ قامت الباحثة بعرض أدوار معممة الطفولة 

؛ 2008المبكرة بصورة عامة مف األدبيات المختصة بدراسات الطفولة المبكرة )عامر، 
(، ثـ استعراض المياـ التابعة ليا 2010؛ الناشؼ، 2014؛ المشرفي، 2015فيمي، 

وربطيا بميارات كؿ قدرة مف قدرات الذكاء الناجح حيث أف القدرات التحميمية تتضمف 
ميارات: )التحميؿ والقياس، والتقويـ، والمقارنة(، أما القدرات اإلبداعية فتتضمف ميارات: 

عادة ا إلنتاج، والتخيؿ، التصميـ(، والقدرات العممية تتضمف ميارات: )العمؿ، )االبتكار، وا 
عادة تفعيؿ أفكار القدرات التحميمية واإلبداعية( )  ,Sternbergوالتوظيؼ، والتطبيؽ، وا 

1996; Sternberg & Grigorenko, 2002 وفيما يمي عرض ألىـ أدوار معممة )
ول: تجسيد ثقافة المجتمع: فمن خالل الدور األ مرحمة الطفولة ذات الذكاء الناجح: 

بإمكاف المعممة تحميؿ المواقؼ واألنشطة المناسبة، كذلؾ القياـ بتقويـ القدرات التحميمية 
بإمكاف المعممة أما خالل القدرات اإلبداعية: سموكيات األطفاؿ لتعريفيـ بقيـ المجتمع. 

ا، من خالل القدرات العممية وأخيرً  ابتكار أنشطة ووسائؿ تعزز قيـ المجتمع لدى األطفاؿ.
تستطيع المعممة العمؿ عمى تثبيت العادات السموكية اإليجابية، ولكي تقوـ بدورىا كقدوة 
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الحسنة ألطفاليا؛ يجب عمييا تفعيؿ ذلؾ مف خالؿ تحسيف مظيرىا وتفعيؿ سموكياتيا أماـ 
؛ 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2013؛ الدىاـ، 2003,2008أطفاليا. )ايدينجتوف، 

 Sternberg & ,؛Sternberg, 1996؛ 2010؛ الناشؼ، 2014المشرفي، 
Grigorinko, 2002.) 

تستطيع المعممة مالحظة الدور الثاني: توجيه نمو الطفل: فمن خالل القدرات التحميمية 
وتشخيص وقياس نمو األطفاؿ وتطور قدراتيـ مما يساعدىا عمى تقويـ الطفؿ ورفع 

صنع وابتكار وتجديد  فبإمكاف المعممةخالل القدرات اإلبداعية أما من  مستويات أدائو.
تستطيع المعممة مف خالؿ قدراتيا العممية  وأخيرًا، من خالل القدرات تحقؽ نمو األطفاؿ.

العممية العمؿ عمى توفير البيئة النفسية التي تجعؿ االطفاؿ يشعروف باألماف واالستقرار 
اجات األطفاؿ النفسية والجسمية والعقمية واالجتماعية. والثقة بالنفس، والعمؿ عمى إشباع ح

؛ المشرفي، 2015؛ فيمي، 2008؛ عامر، 2013؛ الدىاـ، 2003,2008)ايدينجتوف، 
 Grigorinko, Sternberg & ,؛Sternberg, 1996؛ 2010؛ الناشؼ، 2014
2002.) 

تستطيع المعممة الدور الثالث: إدارة عممية التعمم والتعميم. فمن خالل القدرات التحميمية: 
عمى إشراؾ األطفاؿ في عممية التخطيط لألنشطة التعميمية. كذلؾ تساعدىا القدرات 

اما من خالل القدرات اإلبداعية: التحميمية عمى تنظيـ غرفة النشاط لالستفادة مف إمكانات 
تنويع طبيعة األنشطة والخبرات مع مراعاة اختالفات األطفاؿ في تجديد و ممةبإمكاف المع

تستطيع المعممة تطبيؽ االستراتيجيات العممية  وأخيرًا، من خالل القدراتالنمو والتعمـ. 
؛ 2003,2008التي تشجع عمى العمؿ الجماعي والتعاوني بشكؿ منظـ. )ايدينجتوف، 

؛ 2010؛ الناشؼ، 2014؛ المشرفي، 2015 ؛ فيمي،2008؛ عامر، 2013الدىاـ، 
Sternberg, 1996؛, & Grigorinko, 2002Sternberg .) 
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تستطيع الدور الرابع: تنمية تفكير األطفال ومواهبهم: فمن خالل القدرات التحميمية 
المعممة استثارة تفكير األطفاؿ عف طريؽ طرح األسئمة المتعمقة ببعض مشكالت ذات 

أما من خالل القدرات ضافة إلى األسئمة المحفزة لمتحميؿ واالدراؾ. الصمة ببيئتيـ، باإل
وأخيرًا، من خالل القدرات  فتستطيع المعممة ابتكار األنشطة المحفزة لمتفكير.اإلبداعية 

تستطيع المعممة العمؿ عمى إعداد بيئة مناسبة محفزة لمتفكير وتزويدىا بمختمؼ العممية 
 ,Sternberg؛ 2008ائيا بمصادر التعمـ المناسبة )عامر، المواد والخبرات الالزمة واغن

1996; Sternberg, R., & Grigorinko, 2002.) 

وعمى الرغـ مف أىمية الذكاء الناجح لمعممة مرحمة الطفولة المبكرة اال اف ىناؾ ندرة في 
التي تناولت الذكاء الناجح لمعممة مرحمة الطفولة المبكرة، أي أف ىذه  الدراسات السابقة

الدراسات تناولت فقط الذكاء الناجح لمعمميف ومعممات التعميـ األساسي. مثؿ دراسة الزعبي 
كاف اليدؼ منيا ىو التي  Palos and Maricutoiu (2013)(، ودراسة 2017)

أساليب التدريس الموصوفة في نظرية التدريس التطوير والتحقؽ مف صحة استبياف لتقييـ 
 لذكاء الناجح.

 المبحث الثالث: المواهب التحميمية لطفل مرحمة الطفولة المبكرة 
كاف تاريخ بدء الموىبة ودراستيا متزامنًا مع ظيور  األسس النظرية لممواهب التحميمية:

ء مؤشر ىاـ لو دور والسبب في ىو اعتبار معدؿ الذكا (.2010دراسات الذكاء )الجاسـ،
رئيسي في تحديد الموىوبيف، وتحديد البرامج والخدمات المناسبة ليـ، ىذا عمى حد عمـ 
الميتميف األوائؿ بالموىبة المعتمديف عمى نظريات االتجاه العاممي في الذكاء أمثاؿ العالـ 

مية وقد استند ىؤالء الميتميف عمى مجموعة مف األسباب يدعوف أنيا تثبت أى، تيرماف
عامؿ الذكاء في تحديد ىوية الموىوبيف مف أىميا ادعائيـ بأف اختبارات الذكاء تتصؼ 

(. أما في et al., 2010 Sternbergبالموضوعية، وأنيا تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي )
العصر الحديث فقد سعى الباحثيف إلى التوسع في دراسة الموىبة فأصبح مفيوـ الموىبة 

جاالٍت متعددة ومتنوعة وحديثة مف أمثاؿ ىؤالء الباحثيف: تاننبـو واسعًا وممتدًا ليشمؿ م
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(Tannenbaum, 1986( ورينزولي ،)Renzulli, 2005, 2009 ،في آخر أعمالو )
 ,Sternberg, 1981, 1985(، وستيرنبيرغ )Gardener, 1983, 2006وجاردنر )

النظريات  في تفسيره لمموىبة عمى مجموعة مف Sternberg. اعتمد (2000 ,1997
التي استنتجيا بعد إجراء العديد مف الدراسات، ومف خالؿ مراجعة الباحثة لألدبيات العربية 

؛ ترى الباحثة )عمى حد عمميا( أف نظريات Sternbergواألجنبية المتعمقة بالموىبة لدى 
ىو: النظريات األساسية  القسم األول ستيرنبيرغ في الموىبة تندرج تحت قسميف رئيسييف:

عاـ النظرية الثالثية لمموهبة الفكرية لمذكاء: مثؿ  Sternberg لمتزامنة مع دراسةا
 1985المتزامنة مع نظرية الذكاء الثالثي عاـ  النظرية الثالثية لمموهبة. و1981

Sternberg ) 1997عاـ  نظرية الموهبة المرتبطة بالذكاء الناجح(، و2010)الجاسـ، 
Grigorenko, 2002&  ،) 2000في عاـ ونظرية أنماط الموهوبين (Sternberg, 

2000a .) :النظريات فرعية مساندة لتفسير الموىبة، استندت عمى أما القسم الثاني فهو
مثل: النظرية الخماسية  حوؿ مفيوـ الموىبة والذكاء والقدرات Sternbergوجيات نظر

موذج تطوير ن(، و & Zhang,Sternberg 1995) 1995عاـ الضمنية لمموهبة 
 (.Sternberg, 2001) 2001عاـ  الخبرة )الموهبة كخبرة نامية(
تتضمف المواىب التحميمية مجموعة مف الميارات التي تميزىا مهارات المواهب التحميمية: 

عف بقية المواىب )كالمواىب اإلبداعية والعممية( مثؿ التحميؿ والحكـ والنقد والمقارنة 
 .(Sternberg & Grigorenko,2002)والتوضيح  والتبايف والقياس والتقويـ

قػدرة  وىي مرادؼ لمقدرة التحميمية في نظرية الذكاء الناجح وُتع رؼ بأنيػاالمواهب التحميمية: 
الفرد عمى التحميؿ والحكـ والنقد والمقارنة والتبايف والقيػاس والتقػويـ والتوضػيح. فاألشػخاص 

ـ جيػًدا فػي اختبػارات المدرسػية واختبػارات الػذكاء ذوي الموىبة التحميمية عادة ما يكوف أداؤىػ
 & Sternberg)وكػػػذلؾ الػػػذاكرة، وىػػػـ مػػػف يوصػػػفوف بػػػأنيـ موىوبػػػوف فػػػي المدرسػػػة 

Grigorenko,2002, p. 266) 
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ال يتوفر عمى حد عمـ الباحثة تعريؼ محدد لمطفؿ ذو المواىب  الطفل الموهوب تحميميًا:
  Sternberg التعريؼ مف خالؿ عرض تعريؼ  التحميمية، لذلؾ سوؼ تستنتج الباحثة ىذا

، (Sternberg & Grigorenko,2002)لألشخاص الموىوبيف في القدرات التحميمية 
ومف ثـ استنتاج أىـ النقاط في التعريؼ لموصوؿ إلى تعريؼ نيائي لمطفؿ ذو المواىب 

األشخاص الذيف  بأنيـ "ىـ ُيعرف الموهوبين تحميمياً التحميمية في مرحمة الطفولة المبكرة. 
يمتمكوف قدرة متميزة عمى التحميؿ والحكـ والنقد والمقارنة والتبايف والقياس والتقويـ 
والتوضيح. وىـ في العادة يكوف أداؤىـ متميزًا في اختبارات المدرسية واختبارات الذكاء 

 & Sternberg)وكذلؾ الذاكرة، وىـ مف يوصفوف بأنيـ موىوبوف في المدرسة" 
Grigorenko,2002, p. 266).  يتضح مف التعريؼ السابؽ أف بعض نقاطو مثؿ " وىـ

مف يوصفوف بأنيـ موىوبوف في المدرسة "، ال تتناسب مع الطفؿ في مرحمة الطفولة 
المبكرة وذلؾ ألنو في الغالب يكوف طفاًل ممتحقًا بالروضة، وليس في المدرسة، وعمى الرغـ 

ي مرحمة الطفولة المبكرة مثؿ،  مف ذلؾ ىناؾ بعض النقاط قد تتناسب تقريبًا مع الطفؿ ف
مؤشر الذكاء، وىو مف المؤشرات القوية الدالة عمى وجود مواىب التحميمية لدى الطفؿ 
ومف الممكف االستدالؿ عمييا وقياسيا مف خالؿ المقاييس المناسبة لمرحمة الطفولة 

رحمة الطفولة المبكرة، وعمى ذلؾ تستنتج الباحثة تعريفًا لمطفؿ ذو المواىب التحميمية في م
 المبكرة وىو كالتالي:

ىو الطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة الذي يكوف لديو قدرة مميزة عمى التحميؿ والمقارنة 
والتقييـ والقياس والتصنيؼ، كذلؾ باإلمكاف التنبؤ بتفوقو الدراسي، واختياره كموىوب في 

ت الذكاء، ويعينو عمى المدرسة، مف خالؿ تفوقو في الحصوؿ عمى معدؿ عالي في اختبارا
 ىذ التفوؽ، امتالكو لسمات وخصائص عقمية تفوؽ أقرانو في نفس المرحمة العمرية.

  Sternberg and Grigorenko لقد وضح كاًل مف طرق قياس الموهبة التحميمية:
( أف ىناؾ مجموعة مف المقاييس المختمفة التي يمكف االستعانة بيا في الكشؼ 2002)
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ميميًا ومف أبرزىا اختبارات الذكاء والذاكرة والقدرة التحميمية المقننة مثؿ عف الموىوبيف تح
(IQ،SAT, ACT, SSAT ( )Sternberg & Grigorenko,2002.) 

تعد الخصائص السموكية مف أىـ المؤشرات التي قد خصائص الطفل الموهوب تحميميًا: 
أحد النقاط الرئيسية في يعتمد عمييا في الكشؼ عف الموىبة عند األطفاؿ، كذلؾ ُتشكؿ 

؛ 2014بناء التعاريؼ الخاصة بالموىبة، أو الطفؿ الموىوب )جرواف،
وبما اف األطفاؿ الموىوبوف تحميميا ىـ مف يتيـ تحديدىـ كموىوبيف مف  (. 2013القمش،

؛ فبالتالي (Sternberg & Grigorenko,2002)خالؿ حصوليـ عمى معدؿ ذكاء عالي 
الطفاؿ ذوي الموىبة التحميمية ىي نفسيا خصائص االطفاؿ ترى الباحثة اف خصائص ا
إذف، يتميز األطفاؿ ذوي الموىبة التحميمية )الموىوبيف  الموىوبيف بالمفيـو التقميدي.

بالمفيـو التقميدي( بصفات وخصائص تميزىـ عف غيرىـ مف األطفاؿ األخريف في نفس 
تي تعتبر مف الصفات السائدة بيف مستواىـ العمري، وبالتحديد في الخصائص العقمية؛ وال

جميع األطفاؿ ذوي الموىبة التحميمية التي يسيؿ مف خالليا التعرؼ عمييـ )المغربي، 
(. وبعد استعراض أىـ التصنيفات و القوائـ التي تناولت خصائص األطفاؿ 2015

(، 2011(، وتصنيؼ بيتي )اسماعيؿ،Clark,1997الموىوبيف مف أبرزىا  قائمة كالرؾ )
د استنجت الباحثة  أف جميعيا تتفؽ عمى مجموعة مف الخصائص، وبعد النظر لتعريؼ وق

الطفؿ الموىوب تحميمًيا؛  أعدت الباحثة قائمة تضـ الخصائص المشتركة وتتبناىا كقائمة 
فيـ العالقات لخصائص األطفاؿ ذوي الموىبة التحميمية ومف أبرز ىذه الخصائص: 

طرح األسئمة بكثرة، ، لجمؿ بشكؿ تاـ والتفوؽ في القراءةالسببية، سرعو التعمـ، تكويف ا
القدرة عمى معالجو المعمومات ، القدرة عمى تحميؿ وتقويـ لممعمومات، امتالؾ معدؿ ذكاء 

، 1.3بمعدؿ    ، تفوؽ عمرىـ العقمي عمى عمرىـ الزمني130-170عالي يتراوح ما بيف 
الذاكرة واستبقاء المعمومات ودقو المالحظة،  القدرة عمى التخطيط، قوه االنتباه والتركيز قوه

 القدرة عمى التفكير الناقد.
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التي تتناوؿ القدرات التحميمية بشكؿ عاـ مثؿ دراسة المالكي  الدراسات السابقةولقد تعددت 
التحقؽ مف معرفة أثر استخداـ الخرائط الذىنية االلكترونية ( والتي سعت إلى 2017)

التفكير التحميمي لدى تالميذ المرحمة الصؼ الثاني متوسط.  الفائقة عمى تنمية ميارات
التي ىدفت إلى الكشؼ عف أثر تطوير نموذج  Sternberg et al. (2002)ودراسة 

تقييمي إلمكانيات األطفاؿ يعتمد عمى اختبار ذو طبيعة ديناميكية ومعد لمتدرب عمى 
الدراسات إال أنيا لـ تتناوؿ القدرات  وعمى الرغـ مف تعدداختبارات الذكاء التقميدية الثابتة. 

التحميمية مرتبطة بالذكاء الناجح، كذلؾ لـ تتناوؿ القدرات التحميمية لألطفاؿ في مرحمة 
 الطفولة المبكرة بؿ تناولت القدرات التحميمية لألطفاؿ و الطالب في الصفوؼ األساسية.

 المتغيرات:

 المتغير المستقل:

الناجح لمعممة مرحمة الطفولة المبكرة، بعد تطبيؽ متوسط الدرجة الكمية لمذكاء 
 مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح.

 المتغير التابع:

متوسط النسبة الكمية لمموىبة التحميمية لطفؿ مرحمة الطفولة المبكرة بعد تطبيؽ 
 مقياس وكسمر لذكاء أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة.

 حدود الدراسة:

لباحثة الدراسة في بداية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ أجرت ا الحدود الزمنية:
ىػ، فبعد أخذ األذونات تـ اختبار المعممات الختيارىف في عينة الدراسة، 1440الدراسي 

معممة. وفي بداية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  20وعند نياية الفصؿ الدراسي تـ اختيار 
ىػ، تـ التأكد مف تواجد المعممات العشروف، وبناء عمى ذلؾ تـ اختيار 1441الدراسي 

عشرة معممات كعينة نيائية، كما تـ تطبيؽ مقياس وكسمر لذكاء أطفاؿ مرحمة الطفولة 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

334 

 

 

 

طفؿ وذلؾ في الفصؿ الدراسي  30المبكرة عمى أطفاؿ المعممات العشرة، والبالغ مجموعيـ 
قدرات الذكاء الناجح لدى المعممات والمواىب التحميمية األوؿ ليتـ التعرؼ عمى العالقة بيف 

 لألطفاؿ.
تـ تطبيؽ الدراسة في الروضات الحكومية في مدينة جدة  الحدود المكانية:
 بالمممكة العربية السعودية.
تكونت عينة المعممات مف عشرة معممات، يتـ اختيارىف بعد  الحدود البشرية:

طفؿ ىي 30ء الناجح عمييف، وعينة األطفاؿ تكونت مف تطبيؽ مقياس التقدير الذاتي لمذكا
 جميع األطفاؿ في فصوؿ المعممات المختارات.

 ثانيًا: منهج الدراسة

 اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي.
 ثالثًا: مجتمع الدراسة

استيدفت ىذه الدراسة جميع معممات وأطفاؿ خمس روضات حكومية في شرؽ 
معممة، شارؾ منيـ فقط  66مدينة جدة. حيث بمغ عدد المعممات وغرب وجنوب وشماؿ 

 معممة.. 56
 رابعًا: عينة الدراسة:

كانت عينة الدراسة قصدية. حيث قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس التقدير الذاتي 
لمذكاء الناجح عمى جميع معممات رياض األطفاؿ في الخمس الروضات الموزعات عمى 

 50معممة و استجاب لممقياس  60المعممات في الروضات  انحاء مدينة جدة، وقد كاف
معممة، بعد تصحيح المقاييس واستخراج بياناتيا؛ تبيف لمباحثة أف كؿ نتائج المعممات 
انحصرت في المستوى المرتفع أو المتوسط عمى حسب تصحيح مقياس التقدير الذاتي 

لمعممات وفقًا لما تـ االتفاؽ (، وبناء عمى ذلؾ تـ اختيار ا2017لمذكاء الناجح )الزعبي، 
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معممة ثـ تقسيميـ إلى مجموعتيف؛ المجموعة  20عميو في خطة البحث؛ وىو اختيار 
معممات ذوات الدرجة األعمى في مقياس التقدير الذاتي لمذكاء  10األولى تشتمؿ عمى 

معممات ذوات الدرجة األدنى في مقياس   10الناجح، والمجموعة الثانية تشتمؿ عمى 
تقدير الذاتي لمذكاء الناجح، وبعد ذلؾ تـ التأكد مف تواجد المعممات العشروف في بداية ال

ىػ ، ثـ قامت الباحثة باختيار عشرة معممات 1441الفصؿ الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي 
كعينة نيائية، وقسمتيـ  إلى مجموعتيف: المجموعة األولى تشتمؿ عمى خمس معممات 

مقياس  التقدير الذاتي لمذكاء الناجح، والمجموعة الثانية تشتمؿ  ذوات الدرجة األعمى في
عمى خمس معممات ذوات الدرجة األدنى في مقياس  التقدير الذاتي لمذكاء الناجح. أما 

طفؿ، حيث تـ تجزئة عينة األطفاؿ إلى  30بالنسبة إلى عينة األطفاؿ فبمغ مجموعيا 
أطفاؿ المعممات ذوات الدرجة األعمى في طفؿ مف  15قسميف: القسـ األوؿ: يشتمؿ عمى 

طفؿ مف أطفاؿ  15مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح، أما القسـ الثاني: فيشتمؿ عمى 
 المعممات ذوات الدرجة األدنى في مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح. 

 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة:

اح لمباحثػػػة بتطبيػػػؽ كػػػؿ مػػػف مقيػػػاس مخاطبػػػة وزارة التعمػػػيـ مػػػف ِقبػػػؿ الجامعػػػة لمسػػػم -
التقػػػػدير الػػػػذاتي لمػػػػذكاء النػػػػاجح عمػػػػى المعممػػػػات، ومقيػػػػاس وكسػػػػمر الكويػػػػت لػػػػذكاء 

 األطفاؿ.
ىػػػ لتطبيػػؽ مقيػػاس 1439/1440تحديػد الفصػػؿ الدراسػػي الثػاني مػػف العػػاـ الدراسػي  -

التقدير الػذاتي لمػذكاء النػاجح عمػى عينػة المعممػات، وتحديػد الفصػؿ الدراسػي األوؿ 
 ىػ لتطبيؽ مقياس وكسمر عمى عينة األطفاؿ.1440/1441لعاـ الدراسي مف ا

تواصػػمت الباحثػػة مػػع مػػديرات الروضػػات الخمسػػة والموزعػػة عمػػى أنحػػاء مدينػػة جػػدة  -
)شػػماؿ ووسػػط وشػػرؽ وغػػرب وجنػػوب جػػدة( واجتمعػػت مػػع معمماتيػػا؛ وذلػػؾ لشػػرح 

والػػذي طبػػؽ  أىميػػة الدراسػػة ومراحميػػا وشػػرح مقيػػاس التقػػدير الػػذاتي لمػػذكاء النػػاجح
عمػػى المعممػػات، وقػػد تػػـ تبػػادؿ ارقػػاـ التواصػػؿ فيمػػا بػػيف مػػديرات الروضػػة والباحثػػة 
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لمتواصػػػؿ مػػػػع الباحثػػػػة عنػػػػد السػػػػؤاؿ عػػػػف أي نقطػػػة غيػػػػر مفيومػػػػة. وقػػػػد تػػػػـ توزيػػػػع 
 معممة. 60المقياس عمى جميع معممات الروضات الخمس والذي بمغ عددىف 

مػف جميػع الروضػات الخمػس، تػـ  60مقياس مف أصؿ  50بعد أسبوعاف تـ جمع  -
وذلؾ الستخراج قػيـ المتوسػطات  SPSSتفريغ بيانات جميع استمارات في برنامج 

واالنحرافػات المعياريػة لػدرجات المعممػات الكميػة فػػي الػذكاء النػاجح مػف جيػة، ومػػف 
جيػػػػة أخػػػػرى اسػػػػتخراج قػػػػيـ المتوسػػػػطات واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لمقػػػػدرات التحميميػػػػة 

 عممية كؿ عمى حدة.واإلبداعية وال
ىػػػػ تػػػـ اختيػػػار 1440/1441فػػػي بدايػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي  -

طفػػػؿ مػػػف الخمػػػس روضػػػات الموزعػػػة فػػػي انحػػػاء  30عينػػػة األطفػػػاؿ البػػػالغ عػػػددىا 
مدينة جدة، ثـ بعد ذلؾ قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس وكسػمر الكويػت لػذكاء الطفػؿ 

البيئة الخميجية بشكؿ قبمي فػي الشػير األوؿ ( والمقنف عمى 2004)ىادي و مراد، 
 مف العاـ الدراسي، و بشكؿ بعدي في الشير األخير مف الفصؿ الدراسي األوؿ.

بعػػػدىا مباشػػػرة تػػػـ تفريػػػغ درجػػػات السػػػتخراج نسػػػبة الػػػذكاء والمتوسػػػط الحسػػػابي ليػػػا  -
 استخالص نتائج الدراسة.

 نتائج الدراسة:
ميـ مف وجية نظر الباحثة استخراج المتوسطات قبؿ البدء في عرض نتائج الدراسة، مف ال

الحسابية لنسب المواىب التحميمية ألطفاؿ المجموعتيف )المعممات ذوات الدرجة األعمى في 
المقياس و المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس 

بنتائج التطبيؽ البعدي الستخراج وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ، حيث سيتـ االستعانة 
معامؿ بيرسوف في كؿ سؤاؿ، كذلؾ مف الضروري استخراج نتائج اختبارات "ت" إليجاد 
الفرؽ بيف متوسطات المواىب التحميمية ألطفاؿ المجموعتيف في التطبيؽ القبمي والبعدي 

ميمية لدى لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة حتى يتـ معرفة مدى تطور الموىبة التح
 أطفاؿ المجموعتيف كما يمي:
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(: متوسطات أطفال المجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( في 1جدول )
 التطبيق القبمي والبعدي لمقياس وكسمر ألطفال ما قبل المدرسة ونتائج اختبار "ت" لمفرق بينها

 
أطفال معممات 
 المجموعة األولى

 

فترة 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 العينة

درجات  قيمة "ت"
 الحرية

 
 الداللة

التطبيؽ 
 القبمي

142.0667 1.57963 15 29.630 14 .000 

التطبيؽ 
 البعدي

149.2667 2.40436 15 

( أف متوسط  التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة األولى 1يتضح مف بيانات الجدوؿ )
( وبانحراؼ معياري 149.2667ذوات الدرجة األعمى في المقياس( بمغ قيمتو ))المعممات 

( بانحراؼ 142.0667( وىو أعمى مف متوسط التطبيؽ القبمي البالغ )2.40436)
( وىي 000.( بقيمة احتمالية )29.630(، كما جاءت قيمة "ت" = )1.57963معياري)

فروؽ ذات داللة إحصائية عند (، مما يدؿ عمى وجود 0.05أصغر مف مستوى الداللة )
( بيف متوسط نسب الموىبة التحميمية ألطفاؿ المجموعة األولى 0.05مستوى داللة )

)المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس وكسمر  
 لصالح التطبيؽ البعدي.

ذوات الدرجة األدنى في المقياس( في (: متوسطات أطفال المجموعة الثانية )المعممات 2جدول )
 التطبيق القبمي والبعدي لمقياس وكسمر ألطفال ما قبل المدرسة ونتائج اختبار "ت" لمفرق بينها

 
أطفال معممات 

 المجموعة الثانية 

فترة 
 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 العينة

درجات  قيمة "ت"
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

التطبيؽ 
 القبمي

138.8000 .77460 15 12.475 14 .000 

التطبيؽ 
 البعدي

139.9333 1.03280 15 
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( أف متوسط  التطبيؽ البعدي ألطفاؿ المجموعة الثانية 2يتضح مف بيانات الجدوؿ )
( وبانحراؼ معياري 139.9333)المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( بمغ قيمتو )

( بانحراؼ 138.8000أعمى مف متوسط التطبيؽ القبمي البالغ ) ( وىو1.03280)
( وىي 000.( بقيمة احتمالية )12.475(، كما جاءت قيمة "ت" = )77460.معياري)

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 0.05أصغر مف مستوى الداللة )
ألطفاؿ المجموعة الثانية )أطفاؿ متوسط نسب الموىبة التحميمية  ( بيف0.05مستوى داللة )

المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس وكسمر  
 لصالح التطبيؽ البعدي.

وبما أنو وجد لدى كال أطفاؿ المجموعتيف فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي نسب 
الح التطبيؽ البعدي، اال أف معدؿ الفرؽ الموىبة التحميمية في التطبيؽ القبمي والبعدي لص

بيف متوسط نسب الموىبة التحميمية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ 
المجموعة االولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( أعمى مف معدؿ الفرؽ بيف 

س وكسمر ألطفاؿ متوسطي نسب الموىبة التحميمية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقيا
المجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، حيث بمغت قيمة "ت" 

، في حيف بمغت قيمة "ت" ألطفاؿ المجموعة الثانية 29.630ألطفاؿ المجموعة األولى 
( أف قيمة متوسط نسب المواىب 2.وبشكؿ عاـ يتضح مف بيانات الجدوؿ ) 12.475

المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( قد بمغت لمجموعة األولى )التحميمية ألطفاؿ ا
متوسط نسب المواىب التحميمية ألطفاؿ المجموعة الثانية وهي أعمى من  149.2667

 .139.9333والبالغ قيمتيا  المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس()
لناجح الكمي لممعممات في " ما العالقة بيف متوسطات درجات الذكاء ا السؤال األول:

مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف في 
 التطبيؽ البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟"
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في البداية تـ  أواًل: المجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(:
الحسابي واالنحراؼ المعياري لمدرجات الكمية لمقياس التقدير الذاتي  استخراج قيـ المتوسط

لمذكاء الناجح لممجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، ولمكشؼ 
عف العالقة االرتباطية بيف متوسطات درجات الذكاء الناجح الكمي لممجموعة األولى 

ياس( وبيف متوسطات الموىبة التحميمية ألطفاليف، )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المق
 تـ االستعانة بمعامؿ "بيرسوف"، والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:

(: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات الذكاء الناجح الكمي لممجموعة 3الجدول )
 التحميمية ألطفالهن االولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، ومتوسطات نسب المواهب

المتوسط الحسابي لمذكاء 
الناجح الكمي لممجموعة 
االولى )عدد المعممات= 

5 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
لنسب المواهب 
التحميمية ألطفال 
المجموعة االولى 

 15عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 التابع

قيمة 
معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

4.5820 0.43182 149.2667 1.97765 0.999 0.00 
، وىي عالقة طردية 0.999( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 3يتضح مف بيانات الجدوؿ )

قوية جدًا بيف متوسطات الذكاء الناجح الكمي لممجموعة االولى )المعممات ذوات الدرجة 
األعمى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي دالة احصائيا 

 (.0.05> 0.00) 0.05وىي أقؿ مف  0.00عند مستوى معنوية 
في البداية تـ  لمعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(:ثانًيا: المجموعة الثانية )ا

استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجات الكمية لمقياس التقدير 
الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، 
ولمكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف متوسطات درجات الذكاء الناجح الكمي لممجموعة 

)المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، تمت االستعانة بمعامؿ "بيرسوف"  ثانيةال
 والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:
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(: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين المتوسط الحسابي لمذكاء الناجح الكمي لممجموعة 4جدول )
سابي لنسب المواهب التحميمية الثانية )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( والمتوسط الح

 لألطفالهن
المتوسط الحسابي لمذكاء 
الناجح الكمي لممجموعة 

 الثانية 
 5عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
لنسب المواهب 
التحميمية ألطفال 
 لممجموعة الثانية 

 15)عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 

 لممتغير التابع

يمة معامل ق
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

3.3720 0.23658 139.9333 .64118 0.298 0.627 

، وىي عالقة طردية 0.298( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 4يتضح مف بيانات الجدوؿ )
ضعيفة جدًا بيف متوسطات الدرجة الكمية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة األدنى 

في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي غير دالة احصائيا 
 (.0.05> 0.627) 0.05وىي أكبر مف  0.627حيث بمغ مستوى معنوية 

العالقة بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية لممعممات في مقياس السؤاؿ الثاني: " ما 
التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف في التطبيؽ 

 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟"
ي البداية تـ ف أواًل: المجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(:

استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القدرات التحميمية في 
)المعممات ذوات الدرجة األعمى في  مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة األولى

، ولمكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية المقياس(
موعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( وبيف متوسطات الموىبة لممج

 التحميمية ألطفاليف، تمت االستعانة بمعامؿ "بيرسوف" والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:
(: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات القدرات التحميمية لممجموعة االولى 5الجدول )

 لدرجة األعمى في المقياس(، ومتوسطات نسب المواهب التحميمية ألطفالهن)المعممات ذوات ا
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المتوسط الحسابي 
لدرجات القدرات التحميمية 

 لممجموعة األولى
 5عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
لنسب المواهب 
التحميمية ألطفال 
 المجموعة االولى

 15عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 التابع

قيمة 
معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

4.5320 0.81894 149.2667 1.97765 0.964 0.008 
، وىي عالقة طردية 0.964( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 5يتضح مف بيانات الجدوؿ )

قوية جدًا بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية لممجموعة االولى )المعممات ذوات 
الدرجة األعمى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي دالة 

 (.0.05> 0.008) 0.05وىي أقؿ مف  0.008احصائيًا عند مستوى معنوية 
في البداية تـ  انية )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(:ثانًيا: المجموعة الث

استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القدرات التحميمية في 
)المعممات ذوات الدرجة األدنى في  مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة الثانية

االرتباطية بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية ، ولمكشؼ عف العالقة المقياس(
)المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( وبيف متوسطات الموىبة  لممجموعة الثانية

 التحميمية ألطفاليف، تمت االستعانة بمعامؿ "بيرسوف" والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:
ت القدرات التحميمية لممجموعة الثانية (: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطا6الجدول )

 )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، ومتوسطات نسب المواهب التحميمية ألطفالهن
المتوسط الحسابي لدرجات 
القدرات التحميمية لممجموعة 

 5الثانية عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي لنسب 
التحميمية المواهب 

ألطفال معممات 
 لممجموعة الثانية 

 15عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 

 لممتغير التابع

قيمة معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

3.2160 0.33864 139.933 .64118 0.114 0.856 

، وىي عالقة طردية 0.114( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 6يتضح مف بيانات الجدوؿ )
ضعيفة جدًا بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات 
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الدرجة األدنى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي غير 
 0.856) 0.05وىي أكبر مف  0.856دالة احصائيا حيث بمغ مستوى المعنوية 

>0.05.) 
" ما العالقة بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية لممعممات في مقياس  لثالث:السؤال ا

التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف في التطبيؽ 
 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟"

في البداية تـ  المقياس(: أواًل: المجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في
استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القدرات اإلبداعية في 

)المعممات ذوات الدرجة األعمى في  مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة األولى
بداعية ولمكشؼ عف العالقة االرتباطية بيف متوسطات درجات القدرات اإل المقياس(

لممجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( تمت االستعانة بمعامؿ 
 "بيرسوف" وبيف متوسطات الموىبة التحميمية ألطفاليف، والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:

(: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات القدرات االبداعية لممجموعة االولى 7الجدول )
 )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، ومتوسطات نسب المواهب التحميمية ألطفالهن

المتوسط الحسابي لدرجات 
القدرات اإلبداعية لممجموعة 

 5االولى عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
لنسب المواهب 
التحميمية ألطفال 
المجموعة االولى 

 15ألطفال=عدد ا

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 التابع

قيمة 
معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

4.5340 0.30452 149.2667 1.97765 0.680 0.207 
، وىي عالقة طردية 0.680( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 7يتضح مف بيانات الجدوؿ )

متوسطة بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية لممجموعة االولى )المعممات ذوات 
الدرجة األعمى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي غير 

 (.0.05< 0.207) 0.05وىي أكبر مف  0.207دالة احصائيًا حيث بمغ مستوى معنوية 
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في البداية تـ  عة الثانية )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(:ثانًيا: المجمو 
استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القدرات اإلبداعية في 

)المعممات ذوات الدرجة األدنى في  مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة الثانية
قة االرتباطية بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية ، ولمكشؼ عف العالالمقياس(

)المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( تمت االستعانة بمعامؿ  لممجموعة الثانية
 "بيرسوف" وبيف متوسطات الموىبة التحميمية ألطفاليف، والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:

وسطات القدرات اإلبداعية لممجموعة الثانية (: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين مت8الجدول )
 )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، ومتوسطات نسب المواهب التحميمية ألطفالهن

المتوسط الحسابي لدرجات 
القدرات اإلبداعية لممجموعة 

 الثانية 
 5عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
المواهب لنسب 

التحميمية ألطفال 
 المجموعة الثانية

 15عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 التابع

قيمة معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

3.1820 0.13664 139.933 .64118 0.107 0.865 
، وىي عالقة طردية 0.107( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 8يتضح مف بيانات الجدوؿ )

ضعيفة جدًا بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات 
الدرجة األدنى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي غير 

 0.865) 0.05وىي أكبر مف  0.865دالة احصائيا حيث بمغ مستوى المعنوية 
 لتالي يوضح ضعؼ العالقة الطردية بيف المتغيريف.(، والشكؿ ا0.05<

" ما العالقة بيف متوسطات درجات القدرات العممية لممعممات في مقياس  السؤال الرابع:
التقدير الذاتي لمذكاء الناجح وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف في التطبيؽ 

 البعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة؟"
في البداية تـ  أواًل: المجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(:

استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القدرات العممية في 
)المعممات ذوات الدرجة األعمى في  مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة األولى



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

344 

 

 

 

ؼ عف العالقة االرتباطية بيف متوسطات درجات القدرات العممية ، ولمكشالمقياس(
لممجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( تمت االستعانة بمعامؿ 

 "بيرسوف" وبيف متوسطات الموىبة التحميمية ألطفاليف، والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:
بين متوسطات القدرات العممية لممجموعة االولى (: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة 9الجدول )

 .)المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، ومتوسطات نسب المواهب التحميمية ألطفالهن
المتوسط الحسابي لدرجات 
القدرات العممية لممجموعة 

 5االولى عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
المواهب لنسب 

التحميمية ألطفال 
المجموعة األولى 

 15عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 التابع

قيمة معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

4.6840 0.31222 149.2667 1.97765 0.963 0.009 
، وىي عالقة طردية 0.963( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 9يتضح مف بيانات الجدوؿ )

قوية جدًا بيف متوسطات درجات القدرات العممية لممجموعة االولى )المعممات ذوات الدرجة 
األعمى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي دالة احصائيا 

 (.0.05> 0.009) 0.05وىي أقؿ مف  0.009عند مستوى معنوية 
في البداية تـ  ة )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(:ثانًيا: المجموعة الثاني

استخراج قيـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القدرات العممية في 
)المعممات ذوات الدرجة األدنى في  مقياس التقدير الذاتي لمذكاء الناجح لممجموعة الثانية

طية بيف متوسطات درجات القدرات العممية ، ولمكشؼ عف العالقة االرتباالمقياس(
)المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( تمت االستعانة بمعامؿ  لممجموعة الثانية

 "بيرسوف" وبيف متوسطات الموىبة التحميمية ألطفاليف، والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ:
القدرات العممية لممجموعة الثانية (: نتائج معامل بيرسون إليجاد العالقة بين متوسطات 10الجدول )

 )المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس( ومتوسطات نسب المواهب التحميمية ألطفالهن
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المتوسط الحسابي لدرجات 
القدرات العممية لممجموعة 

 الثانية
 5عدد المعممات= 

االنحراف 
المعياري 
لممتغير 
 المستقل

المتوسط الحسابي 
لنسب المواهب 

ية ألطفال التحميم
 المجموعة الثانية 

 15عدد األطفال=

االنحراف 
المعياري 

 لممتغير التابع

قيمة معامل 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

3.7140 0.45114 139.933 .64118 0.350 0.564 

، وىي عالقة طردية 0.350( قيمة معامؿ بيرسوف بمغت 10يتضح مف بيانات الجدوؿ )
ضعيفة بيف متوسطات درجات القدرات العممية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة 

األدنى في المقياس(، ومتوسطات درجات الموىبة التحميمية ألطفاليف وىي غير دالة 
(، 0.05< 0.564) 0.05وىي أكبر مف  0.564احصائياً حيث بمغ مستوى المعنوية 

 يوضح ضعؼ العالقة الطردية بيف المتغيريف.والشكؿ التالي 
 مناقشة النتائج:

سعت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العالقة بيف قدرات معممة الروضة ذات "الذكاء 
 الناجح" والمواىب التحميمية لمطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة وقد أظيرت النتائج: 

لذكاء الناجح الكمي لممجموعة وجود عالقة ارتباطية قوية بيف متوسطات درجات ا .1
األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( وبيف متوسطات نسب 
الموىبة التحميمية ألطفاليف، في المقابؿ، أظيرت وجود عالقة ارتباطية ضعيفة 
بيف متوسطات درجات الذكاء الناجح الكمي لممجموعة الثانية )المعممات ذوات 

 ياس( وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف.الدرجة األدنى في المق
وجود عالقة ارتباطية قوية بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية لممجموعة  .5

األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( وبيف متوسطات نسب 
 الموىبة التحميمية ألطفاليف، في المقابؿ، أظيرت وجود عالقة ارتباطية ضعيفة
بيف متوسطات درجات القدرات التحميمية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة 

 األدنى في المقياس( وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف.
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وجود عالقة ارتباطية قوية بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية لممجموعة  .3
( وبيف متوسطات نسب األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس

الموىبة التحميمية ألطفاليف، في المقابؿ، أظيرت وجود عالقة ارتباطية ضعيفة 
بيف متوسطات درجات القدرات اإلبداعية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة 

 األدنى في المقياس( وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف.
يف متوسطات درجات القدرات العممية لممجموعة وجود عالقة ارتباطية قوية ب .4

األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى في المقياس( وبيف متوسطات نسب 
الموىبة التحميمية ألطفاليف، في المقابؿ، أظيرت وجود عالقة ارتباطية ضعيفة 
بيف متوسطات درجات القدرات العممية لممجموعة الثانية )المعممات ذوات الدرجة 

 نى في المقياس( وبيف متوسطات نسب الموىبة التحميمية ألطفاليف.األد

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية جزئًيا مع نتائج الدراسات شبو التجريبية التي أجريت لمعرفة 
أثر الدكاء الناجح في تنمية وتطوير بعض القدرات التحميمية مثؿ التفكير الناقد والتحصيؿ 

؛ حسف 2017دراسة كاًل مف )أبوجادو، الصياد،والقدرات ما وراء المعرفية ك
؛ 2018؛ عمر، 2018؛ صبري، 2019؛ شوماف، 2013؛ الركيبات، 2020وآخروف،

 & TAŞ؛ Nuroso et al., 2018؛ 2016؛ المصري، 2018فراج وآخروف، 
YILMAZ, 2017 ولكف تختمؼ الدراسة الحالية مع الدراسات شبو التجريبية السابقة .)
ؼ عف أثر الذكاء الناجح لممحتوى و طريقة التدريس كمتغير مستقؿ حيث قامت بالكش

يؤثر عمى المتغير التابع المتمثؿ في أحد أجزاء الموىبة التحميمية كالتفكير التحميمي 
والتفكير الناقد واتخاذ القرار حيف أف الدراسة الحالية قامت بالبحث عف الذكاء الناجح 

تغير التابع المتمثؿ في الموىبة التحميمية لمطفؿ في لممعممة كمتغير مستقؿ يؤثر عمى الم
مرحمة الطفولة المبكرة، وبما أف المحتوى التعميمي، يعتبر مف العناصر الميمة في العممية 
التعميمية والتربوية، ويمثؿ نقطة االلتقاء بيف المتعمـ والمعمـ، فإف المعممة ىي عماد العممية 

كما  (.5614صبح العممية التعميمية متياوية )بوىني، التربوية، وحجر أساسيا، فبدونيا ت



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

343 

 

 

 

و التي ىدفت إلى  Sternberg et al. (2002)تتفؽ نتائج ىذه الدراسة جزئًيا مع دراسة 
الكشؼ عف أثر تطوير نموذج تقييمي إلمكانيات األطفاؿ، يعتمد عمى اختبار ذو طبيعة 

توصمت ىذه الدراسة إلى ديناميكية معد لمتدرب عمى اختبارات الذكاء التقميدية الثابتة، وقد 
أف الذكاء )مرادؼ لمموىبة التحميمية( ىو قدرة قابمة لمنمو والتطور ويتضح ذلؾ مف خالؿ 

أداء المجموعة التجريبية قد تحسف بشكؿ أكثر في االختبار البعدي مف يث أف النتائج ، ح
االختبار القبمي وذلؾ بعد التدخؿ العالجي أكثر مف أداء المجموعة الضابطة، التي لـ 

التي  T Testبالنسبة لمدراسة الحالية، أظيرت اختبارات  .تحصؿ عمى اي تدخؿ عالجي
يف متوسطات المواىب التحميمية ألطفاؿ المجموعتيف في قامت بيا الباحثة إليجاد الفرؽ ب

التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس وكسمر ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة حتى يتـ معرفة مدى تطور 
الموىبة التحميمية لدى أطفاؿ المجموعتيف، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طفاؿ المجموعة األولى )المعممات ( بيف متوسط نسب الموىبة التحميمية أل0.05داللة )
ذوات الدرجة األعمى في المقياس(، في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس وكسمر لصالح 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  T Testالتطبيؽ البعدي. كذلؾ أظيرت نتائج اختبارات 
الثانية متوسط نسب الموىبة التحميمية ألطفاؿ المجموعة  ( بيف0.05عند مستوى داللة )

)أطفاؿ المعممات ذوات الدرجة األدنى في المقياس(، في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس 
عف  Sternberg et al. (2002وكسمر لصالح التطبيؽ البعدي. ولكف تختمؼ دراسة )

الدراسة الحالية، حيث أنيا دراسة شبو تجريبية تناولت التأثير المباشر لمتدريبات ديناميكية 
منجاح في اختبارات الذكاء التقميدية، في حيف أف الدراسة الحالية ىي دراسة مساعدة ل

ارتباطية درست التأثير غير المباشر لقدرات المعممة ذات الذكاء الناجح عمى نمو وتطور 
تراوحت  Sternberg et al. (2002مواىب أطفاليف التحميمية، كما أف العينة في دراسة 

، أما الدراسة الحالية فتناولت أطفاؿ الروضة في سنة 13إلى  11أعمارىـ ما بيف مف 
مرحمة الطفولة المبكرة. إف تفوؽ أطفاؿ المجموعة األولى )المعممات ذوات الدرجة األعمى 
في المقياس( في المواىب التحميمية يرجع لكونيـ أطفاؿ موىوبيف والموىوب مف وجية نظر 
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Sternberg االستعانة بما لديو مف موارد جينية باستطاعتو تطوير ميارتو وخبراتو، ب
إذف فيـ يمتمكوف الكثير مف الصفات العقمية  (.Sternberg, 2000وبيئية متاحة )

والمعرفية والتي تجعميـ يكتسبوف ويتعمموف مف خالؿ مالحظتيـ لمعمماتيـ مف جية، وما 
لذكاء تقـو بو مف تدريس وتعميـ مف جية أخرى حيث تفترض الباحثة اف لممعممة ذات ا

الناجح دور ميـ يتمثؿ في تفعيؿ قدراتيا التحميمية واإلبداعية والعممية بشكؿ مباشر لدعـ 
أف المواىب ومف ضمنيا  Sternbergعناصر تطوير خبرة موىبة لألطفاؿ؛ حيث يعتبر 

 Sternberg etالموىبة التحميمية ماىي اال صورة مف صور الخبرة القابمة لمتطوير والنمو )
al., 2010) وعمى حد عمـ الباحثة؛ فإف نمو مواىب األطفاؿ التحميمية في كال .

المجموعتيف وبشكؿ مطرد قد يعزو الى مرحمتيـ العمرية؛ فيي مرحمة حاسمة في نمو 
% مف نمو الطفؿ العقمي يكوف في ىذه المرحمة 60الطفؿ وخاصة النمو العقمي حيث أف 

ف العالقة اإليجابية القوية بيف القدرات (.  وترى الباحثة )عمى حد عمميا( أ2009)كماؿ، 
التحميمية لممجموعة األولى )المعممات ذوات الجرجة األعمى في المقياس( وبيف مواىب 
أطفاليف التحميمية قد يكوف سببيا ىو أف القدرات التحميمية لممعممات قد انعكس بشكؿ غير 

االجتماعي، فمثاًل عندما مباشر عمى مواىب أطفاليف التحميمية لكونيف قدوة في محيطيـ 
يشاىد األطفاؿ معممتيـ كنموذج حي يتصؼ بالقدرات التحميمية المنعكسة عمى الكثير مف 
المياـ التي تقوـ بيا معيـ، عمى سبيؿ المثاؿ عندما تقوـ بالتنظيـ وطرح األسئمة والشرح 

حتى تقييـ والمالحظة والتقييـ وتحميؿ اجاباتيـ او اسئمتيـ و تخطيط األنشطة معيـ أو 
احداث القصة معيـ ونقدىا؛ فيـ يتمثموف بقدراتيا ويقتدوف بيا، وبالتالي يطوروف مواىبيـ 

(،  إف المعممة ىو بمثابة الوالديف مف خالؿ مخالطتيا مع Sternberg, 1997التحميمية )
الطفؿ بالتالي أي أسموب مف أساليب التفكير التي تتبناىا تنعكس عمى أطفاليا 

(Sternberg, 1997, 150-106 ويؤيد ذلؾ بعض النظريات الشييرة في عمـ النفس .)
التربوي وأشيرىا نظرية التعمـ االجتماعي لباندورا، والتي تفسر تعمـ األطفاؿ مف خالؿ 
مالحظة نموذج سموكي حي ثـ القياـ بتعمـ سموكيات ىذا النموذج مف خالؿ االحتفاظ بو 
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ؾ تحميمي والذي يعززه ويقويو تعزيز المعممة لو في الذاكرة واسترجاعو وتحويمو الى سمو 
بالمكافآت، باإلضافة الى ذلؾ ىو طفؿ موىوب يمتمؾ قدرة قوية في االنتباه والتذكر 

(. أما النظرية التربوية Sternberg & Williams, 2010؛ 2014)العتوـ وآخروف، 
عمى مبدأ االستيعاب  الثانية التي تستند عمييا الباحثة فيي نظرية فايجوتسكي وبالتحديد

الداخمي الذي يفترض نمو قدرات الطفؿ مف خالؿ مالحظتو لما يصدره األخريف حولو مف 
تفاعالت )أي سموؾ أو فعؿ ناتج عف قدرة معينة( ويعيدوف إنشائيا داخميـ لالستفادة منيا 
ومع تكرار ذلؾ يتعمـ الطفؿ مف ىذه التفاعالت. وتقيس الباحثة عمى رأي فايجوتسكي. 
تطور مواىب التحميمية، فاألطفاؿ يراقبوف ما تُف ّعمو المعممة ذات الذكاء الناجح مف قدرات 
صدار األحكاـ أثناء عمميا معيـ، فيعيدوف  تحميمية متمثمة في التحميؿ، والقياس، والتقويـ، وا 
تشكيؿ ىذه الميارات داخميًا واالستفادة منيا الحقًا وبالتالي تطور ونمو ىذه الميارات 

(Sternberg & Williams, 2010 كما تفسر الباحثة عمى حد عمميا العالقة .)
اإليجابية القوية بيف القدرات العممية لممجموعة األولى )المعممات ذوات الجرجة األعمى في 
المقياس( وبيف مواىب أطفاليف التحميمية، إلى ما تبذلو المعممة مف جيود عممية لتنمية 

، وأف ىذه الجيود يدعميا القدرات العممية العالية عندىا، وتستند مواىب األطفاؿ التحميمية
الباحثة في افتراضيا عمى تعريؼ القدرات العممية، فيي " قدرة الفرد عمى مواجية المشاكؿ 
اليومية المتنوعة في العمؿ أو في المنزؿ. يتضمف الذكاء العممي التطبيؽ مف أجؿ التكيؼ 

(. حيث تفسر الباحثة التطبيؽ بأنو قدرة Sternberg, 2011والتشكيؿ واختيار البيئات" )
المعممة عمى تفعيؿ القدرات التحميمية واإلبداعية، أي أنو بالقدرات العممية تستطيع معممة 
الروضة تفعيؿ قدراتيا التحميمية مف خالؿ تنفيذ وتطبيؽ وتوظيؼ ما قامت بتحميمو أو 

ـ المتعمقة بتنمية المواىب التحميمية، وأيضًا تفسيره أو تقييمو أو العمؿ عمى اصدار األحكا
تستطيع تفعيؿ قدراتيا اإلبداعية مف خالؿ ما قامت باكتشافو، أـ تخيمو، أو ابتكاره مف 
أنشطة تساىـ في تنمية المواىب التحميمية ألطفاليا. إنيا بذلؾ تقوـ بتشكيؿ البيئة المناسبة 

أو تغيير البيئة بما يتوافؽ مع قدراتيا  التي تمكنيا مف تنمية مواىب األطفاؿ التحميمية
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، شنؾ، 2010التحميمية واإلبداعية، أو تبدليا ببيئة جديدة متوافقة مع قدراتيا )الجاسـ، 
2014 ،Hedlund, Antonakis, Sternberg, 2003 ومف الجدير بالذكر أف ما .)

ف دور في تنمية تقـو بو معممة مرحمة الطفولة المبكرة ذات الدرجة األعمى في المقياس م
تفكير األطفاؿ ومواىبيـ ىي في الحقيقة ميمات تعتمد قدراتيا العممية، مثؿ العمؿ عمى 
إعداد بيئة مناسبة محفزة لمتفكير وتزويدىا بمختمؼ المواد والخبرات الالزمة واغنائيا 

عف  بمصادر التعمـ المناسبة، باإلضافة إلى تشجيع وتحفيز األفكار المميزة لألطفاؿ والبعد
تحقيرىـ أو السخرية منيـ أو النقد مف أفكارىـ ميما كانت. كذلؾ تطبيؽ وتفعيؿ األفكار 
التحميمية واالبداعية عمى أرض الواقع والتي تـ اقتراحيا لدعـ تفكير األطفاؿ. )عامر، 

كؿ ىذه  (.Sternberg, 1996; Sternberg, R., & Grigorinko, 2002؛ 2008
المياـ تدعـ عناصر نموذج تطوير الموىبة التحميمية باعتبار أنيا خبرة قابمة لمتطوير 

(Sternberg, 2000; 2001; Sternberg et al., 2010 وعمى الرغـ مف أف .)
المجموعة الثانية ىف مف ذوات الدرجة األدنى في المقياس، إال أف العالقات بيف قدراتيف 

والعممية وبيف مواىب أطفاليف التحميمية كانت طردية حتى لو كانت  التحميمية واإلبداعية
ضعيفة لمغاية، ويرجع ذلؾ عمى حد عمـ الباحثة إلى عدة أسباب: أوليا أف ىؤالء معممات 
يتممكف ذكاًء ناجح متوسطًا، ولـ يكف متوسط ذكائيف ضعيفًا جًدا، ثانيًا ىف ال يزلف يغذيف 

ىب التحميمية إما  مف خالؿ انعكاس قدراتيف وجيودىف قدرات أطفاليف ومف ضمنيا الموا
وعمميف مع األطفاؿ وىذا ما يعكسو كالً مف قيمة متوسط القدرات العممية لدييف، 
باإلضافة إلى قيمة العالقة االرتباطية الموجبة بيف قدراتيف العممية ومواىب أطفاليف. ثالثًا 

ـ يتعمموف ويستقوف مف خبراتيف ويحاكوف ىف ال يزلف يمثمف انموذجًا حي أماـ أطفاليف، في
ما يقمف بو معمماتيـ سواء أكانت محاكة معتمدة أو غير مباشرة، مما يؤثر ذلؾ عمى 

 (.2009تطور قدراتيـ ومواىبيـ ومف ضمنيا المواىب التحميمية )كماؿ،
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 توصيات الدراسة:
المبكرة لتطوير العمؿ عمى تطبيؽ دورات تدريبية خاصة لمعممات مرحمة الطفولة  .1

 الذكاء الناجح لدييف وتطبيقو في تنمية مواىب األطفاؿ.
دعوة الميتميف ببرامج الموىبة لبناء برامج ووحدات تعميمية مبنية عمى نظرية  .5

الذكاء الناجح وتكوف متخصصة في تطوير المواىب التحميمية لألطفاؿ في مرحمة 
 الطفولة المبكرة.

جراء الدراسات حوؿ األطفاؿ الموىوبيف  دعوة الباحثيف الى تكثيؼ البحث .3 العممي وا 
 تحميميًا في مرحمة الطفولة المبكرة في المممكة العربية السعودية.

 المقترحات البحثية:
فعالية وحدة اثرائية قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح في تنمية التفكير التحميمي  -

 لألطفاؿ الموىوبيف في مرحمة الطفولة المبكرة
يف قدرات المعممة ذات الذكاء الناجح وبيف المواىب التحميمية لألطفاؿ في العالقة ب -

 مرحمة الطفولة المبكرة أثناء التعمـ عف بعد.
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 المراجع
(. فاعمية برنامج تدريبي مستند الى نظرية الذكاء الناجح ضمف 2017أبو جادو، محمود، الصياد، وليد. )

منياج الرياضيات والعمـو في تنمية القدرات التحميمية واإلبداعية والعممية والتحصيؿ األكاديمي لدى 
. 431-419(، 1)44عينة مف طالب المدارس االبتدائية في الدماـ. مجمة دراسات العمـو التربوية، 

http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.i
o/Record/828744  
ت. مجمة (. العممية التربوية وتفاعؿ عناصرىا وفؽ المقاربة بالكفايا2014بوىني، نصر الديف الشيخ. )

 374-353( 2)33القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات. 
 http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=105016      

والطباعة (. الذكاء الناجح والقدرات التحميمية واإلبداعية. ديبونو لمنشر 2010الجاسـ، فاطمة أحمد. )
 https://tinyurl.com/y7br4rc3والتوزيع. 

)خالد العامري، ُمترِجـ(. دار الفاروؽ  معممة رياض األطفاؿ(. 2008ايدينجتوف، مارجريت. )
 (.2003لالستثمارات الثقافية. )العمؿ األصمي نشر في 

 (. دار الفكر..5)ط والتفوؽالموىبة (. 2014جرواف، فتحي. )
(. تطوير وبناء مقياس الخصائص السموكية لمكشؼ عف األطفاؿ       2013الدىاـ، مشاري. )

الموىوبيف في الصفوؼ األولية بالمرحمة االبتدائية ]رسالة ماجستير غير منشورة[. جامعة الممؾ 
 https://tinyurl.com/ybvsrtysفيصؿ.  

(. أثر برنامج تدريبي لمذكاء الناجح المستند إلى نموذج ستيرنبرغ وميارات 2013الركيبات، أمجد. )
التفكير فوؽ المعرفي: في درجة ممارسة التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في 

]رسالة دكتوراه غير منشورة[. الجامعة األردنية.  األردف
http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.i

o/Record/557256 

(. العالقة بيف الذكاء الناجح وممارستو في التعميـ لدى معممي المدارس الخاصة 2017الزعبي، أحمد. )
. 431-419( ، 4)13 ية في العمـو التربوية.المجمة االردن بمدينة عماف. 

http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.i
o/Record/852396 

http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.io/Record/828744
http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.io/Record/828744
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=105016
https://tinyurl.com/y7br4rc3
https://tinyurl.com/ybvsrtys
http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.io/Record/557256
http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.io/Record/557256
http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.io/Record/852396
http://111060go7.y.http.search.mandumah.com.kau.proxy.deepknowledge.io/Record/852396
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 (. دار الكتاب الجامعي..2. )طمبادئ عمـ النفس التربوي. (2012زغموؿ، عماد عبد الرحيـ. )

 . دار الثقافة لمطباعة والنشر.الفروؽ الفردية في الذكاء(. 1990الشيخ، سميماف الخضري. )
 . المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب.الذكاء اإلنساني(. 2006طو، محمد. )

 األطفاؿ. مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع.(. معممة رياض 2008عامر، طارؽ عبد الرؤوؼ. )
عبود، يسرى زكي، والزرعة، ليمى ناصر، وعبد الفتاح، نيره عز، والبطراوي، إيماف، والحسف، سمية 

(. بناء وتطوير بطارية لمكشؼ عف الموىوبيف في مرحمة رياض األطفاؿ وتعييرىا في 2014عطية. )
 .180-154(، 3)12، متربية وعمـ النفسمجمة اتحاد الجامعات العربية لمحافظة االحساء. 

http://search.mandumah.com/Record/634889 
 (. دار الفكر..3. )طمدخؿ الى رياض األطفاؿ(. 2009عدس، محمد عبد الرحمف. )

 دار صفاء لمنشر والتوزيع. واستراتيجيات تعميمو،التفكير أنواعو ومياراتو (. 2015عطية، محسف عمي. )
 . دار المسيرة لمنشر والتوزيع. مقدمة في الموىبة والتفوؽ العقمي(. 2013القمش، مصطفى نوري. )
 (. دار الزىراء.3)ط  مدخؿ إلى رياض األطفاؿ(.  2014المشرفي، انشراح إبراىيـ. )

لرياضيات مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية (. أثر برنامج تدريبي في ا2016المصري، إسراء. )
(، 2)22ميارة حؿ مشكالت لمطمبة الموىوبيف في رياض األطفاؿ. مجمة المنارة لمبحوث والدراسات، 

371 - 397. http://search.mandumah.com/Record/79507  
 https://tinyurl.com/yah6p8n2(. رعاية األطفاؿ الموىوبيف. 2016جيب. )موسى، موسى ن

 (. دار الفكر.3(. معممة الروضة )ط2010الناشؼ، ىدى محمود. )
، اكتوبر(. الموىوبيف: سماتيـ وخصائصيـ وأساليب رعايتيـ 2011الورفمي، عمي، والكبيسي، راضي. )

]ورقة مقدمة إلى المؤتمر العممي العربي الثامف لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف[. عماف، األردف. 
http://search.mandumah.com/Record/483603  

(. تطوير وبناء مقياس الخصائص السموكية لمكشؼ عف األطفاؿ       2013شاري. )الدىاـ، م     
الموىوبيف في الصفوؼ األولية بالمرحمة االبتدائية ]رسالة ماجستير غير منشورة[ جامعة الممؾ فيصؿ.  

https://tinyurl.com/ybvsrtys 
التعميـ مف اجؿ  -المؤتمر العممي الخامس  .(. إعداد معممة رياض األطفاؿ1997كامؿ، سيير. )

مستقبؿ عربي أفضؿ. كمية التربية، جامعة حمواف، القاىرة. 
http://search.mandumah.com/Record/43659  

http://search.mandumah.com/Record/634889
http://search.mandumah.com/Record/634889
http://search.mandumah.com/Record/79507
https://tinyurl.com/yah6p8n2
http://search.mandumah.com/Record/483603
http://search.mandumah.com/Record/483603
https://tinyurl.com/ybvsrtys
https://tinyurl.com/ybvsrtys
http://search.mandumah.com/Record/43659
http://search.mandumah.com/Record/43659
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 -(. البرنامج الوطني لمكشؼ عف الموىوبيف2020ة واإلبداع )مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجالو لمموىب
التسجيؿ. 

https://www.mawhiba.org/Ar/programs/selection/Pages/Process.aspx 

وكسمر الكويت لذكاء أطفاؿ ما قبؿ المدرسة (. تقنيف مقياس 2004ىادي، فوزية، ومراد، صالح. )
.  270-205(، 155)40 مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية، والمرحمة االبتدائية.

http://search.mandumah.com/Record/525492 

(. الذكاء: الميارات التحميمية، الميارات اإلبداعية، الميارات العممية. المممكة 2013شنؾ، سميرة. )
  https://tinyurl.com/y7ebq49kاألردنية الياشمية: مركز ديبونو لتعميـ التفكير. 

ية مقترحة قائمة عمى نظرية الذكاء (. فاعمية استراتيج2019شوماف، غادة شوماف الشحات ابراىيـ. )
الناجح في تدريس مقرر المناىج لمطالبات معممات الرياضيات عمى بقاء أثر التعمـ وتنمية ميارات ما 

 .20-58(، 108دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، ) . وراء المعرفة والتفكير الناقد لدييف
http://search.mandumah.com/Record/952859  

(. برنامج في الرياضيات قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح باستخداـ مداخؿ 2018صبري، رشا السيد. )
لدى طالب المرحمة اإلعدادية. تدريس عصرية لتنمية المعرفة الرياضية والتفكير الناقد واليوية الوطنية 

  .197-276(، 12)21مجمة تربويات الرياضيات، 
http://search.mandumah.com/Record/941718  

 ر الفكر.(. النمو المعرفي لطفؿ ما قبؿ المدرسة نظرياتو وتطبيقاتو. دا2003العارضة، محمد عبد اهلل. )
 (. دار المسيرة.6(. معممة الروضة )ط 2015فيمي، عاطؼ عدلي. )

(. فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية الذكاء الناجح في 2018عمر، محمد كماؿ أبو الفتوح أحمد. )
 تطوير التفكير الناقد وتحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي وتعزيز االتجاه نحو اإلبداع الجاد لدى التالميذ

. 187-218(، 17)9الموىوبيف منخفضي التحصيؿ الدراسي. المجمة الدولية لتطوير التفوؽ، 
https://doi.org/10.20428/IJTD.9.17.9  

Abdulsalam Hassan, N., Alghamdi, K. H., & Al-Hattami, A. (2020). Predictive 
Validity of Decision-Making Ability and Academic Achievement for 
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