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  ةالتفوق واملوهب الكشف و التعرف على

� 
 ���� ���	

� ا����ل ا���ه���� وا�������� وا���ف  ���&%$ #" أن 
�	�� ا�

وه" 
�	�� م� . ا��-�5 ا��34" �ي م��وع أو ���0م. ی�-ف إ�, ر
�ی��� وإ�)ق �������
� أو ا���ف ا��9ذ ��ارات �- ی��ن ��� م� ��
�	�� ا� ,	
ا�ه��� ����ن آ�3� ، �0; ی���: 


	, أ0;  �-ه� م� ا< ��� ��3?��� �@A، إذ ی �ی��Aم�ه�ب "ث�ر ا�� " �@Aی ��E "#

	, أ�F ;0� م�ه�ب �5G ��� . H?�آ��ب أو م �	د ی9��وL0�ا إ�, هJK ا�ه��� & ی

 �A# ا���ه���� وا�������� م� �ی�
م�OA9 #" م�Nل 
	� ا�@�M ا���ه3�، أو �	�� ور
� أو ا�����Qن ��@�ول و
�ض أ�Qا�� ;AA9ی�Rا�� JKأ���ل ه ,	
� وا���ف ��. ���S: ا�

 ی�Nدل #" أن أي ���0م. ��	�� ا����ل ا�������� & أE-هKا م� �E�0�، وم� �E�0� أ5�ى 
;E�N0 �� وا���ف ، - إ�, E- آ�3�-وا���ه���� ی�����
�	�� ا� ��� V�� "ا�� �ا�-� ,	
 

  .وS)م� اX?�اءات ا��, �� إ��3
�� #" ا���5ره�
� وا���ف 
	, ا�������� وا���ه���� ���� اX%�رة إ�, و#" ���-ای� E-ی�@� 
� ا�

;	Eأه���; وم�ا.  
  

  

 : املوهوبنيوالتعرف على املتفوقني وهـمية الكشف أ

� وا���ف 
	, ا����ل ا�������� وا���ه���� #" ا�@]�ط ا�M�9 ا��������  :�3-و أه��� ا�

�م�، أن ?��L0 H�ی�: �#وا6 ��A� ة �[���ل��ت ا�Kآ�ء �Qآ- 
	, أه��� م�E	� ا��@�R� ا��3

و�	������� م@�� ��A� �5ص�؛ �E_ یQدى ا&ه���م ا��3�� �����4 إ�, �@��� ا�]-رات ، 
  .آ�� یQدى إ�, ا�����E� أآ��L� �3ر ا�]-رات ا&����ری�


�M ا����ق، �cداد #" ��E�  و���S� ا���ف 
	, ا�]-رات وا�b	�آ��ت ا��" إم���0� :ا�7�3�
� ا���ه3� 
� ��b�0 #" م�E	� ا����4� ا��3��ة��� _�E ،V#& ���� Jو?�د.  


 ان ��0ئ. ا�-ی- م� ا��e3ث وا�-را�Sت اV��0 إ�, و?�د 
)�� ار����3; دا�� وای���N� :ا�3��3
# ����" م�E	� ��� ا�-ا#�� ا������ #" م�E	� ا����4� ا��3��ة، و��4ر ا�]-رات ا�

  .ا���اه]�

� وا���ف 
	, ا�������� وا���ه���� م3��ا :ا��ا�'�� أن ا����E�3 یQآ-ون 
	, g�ورة ا�


�دی� 
@- ا����ل �3-أ #"  ��F و?�د �-رات �
، �E_ آ���N� Vر��� و��eث�� 
 -[
ا���Lر #" ا�b@�ات ا�و�, م� ا��� ، وأن ا����ل ی���0ا ��دری� 
	, �E أ

  .�Kآ� أدق ا����ص�� �E-اث م�وا ���ا���iز، و

� وا���ف ی��� أن ��� #" م�E	� م3��ة؛ #jذا :ا����9�� أن ا�����ی�� یKآ�ون أن 
�	�� ا�

 �Aح #" ا��g�� ت��l -� ن���� ��� ����b� #" م�E	� ری�ض ا����ل؛ #�N: أن �
  .ا����_ ا&��-ائ"

  
� " و "
3- ا�b)م 
3- ا���iر" ویQآ- آ� م� Sی�m��م� p3S ) 94: 1985 (" ا�

�e0 �3� �45ة م���
	, ا����ل ا�������� وا���ه���� ، ی ���@���  �]����� أن ا���ف ا��3
���� #" و�V م@�0j# ،:S;  أ0@� ������� وا&���Sدة م� إم�������0 ، و��إذا �� �0�ف 
	��� أو 0


	�@� م�ا?�� ا���E?����، و�- ی���gن � ��b39�ات �b"ء إ�, ا&i�S)ل یq3A م� ا�
	�� ی@�L�ون N0 وى، أو-? ��F م� �Sة ا�-را�NE �5و���� دا H�r0 -[# اه��3 ؛��� "ا��34



إ�, أن ی	pe ��� زم)ؤه� ، و�- 40	: م@�� ا�]��م ��ا?�3ت و�-ری�3ت رو��@�� g ��F�وری�، 
  .أو 0�4�S(� ��3E V3)ع وا�Qbال 
� آ��� م� ا�م�ر ا����-ة ���


� ا���ه���� وا�������� ) 52-53: 1989" ( 
3- ا��4	: ا�]�یK ""4آ� وی ���أن ا�
 ����	، و�e-ی- م-5)��� ا�b	�آ�� ی- ا��Sس ا��3-ئ" ��e-ی- م�4	����3 وا���E?���� ا��
 ����?���E�3ت ��0ه� وا	4��� �3�وا�@��b� ، وم� ث� وHg ا�3�ام. ا�����ی� ا��@�3S� ���، وا��

�)���ا��9ص�، ���� وا�-راS� و�e_ مbاض ا���F� ����@A� "# �[آ�� أن �; أه���; ا���ئ .
�N0ز هKا ا�@�ع م� ا�9-م�ت ا��9ص� �����ز وا��]��� ����Aرة ا���?�ة؛ g�ورة Xوأ0; ی�b	cم 


� م���م	� م� ا�4�ق وا�دوات ا�	��� ا�)زم� ��e-ی- م�Lه� ا���ه3� وا����ق ��Nم ��#��
ا���3ب، ���gX#� إ�, ا&��S�ار #" م������ و�]����� ��ال م�ا�E درا���S  ا�@uء وى�-


	, م-ى #�
	�� م� ی]-م ��� م� ��ام.، وم� ی���gن �; م� 35�ات  �5Gو Vف ��� و����	�
����?���E@��ه� وا� �3b@��� وم-ى آ��ی��� وآ��ء����ا�����ی �ا��9ص  .  

  

  :ملوهوبنياوالتعرف على املتفوقني ومراحل الكشف 
 ��ا�5	� ا���E�3ن وا����AA9ن #" م�Nل ا����ق وا���ه3� #" 
-د ا���ا�E ا��" ی�
 ;��e�X ا-���� ;�	

@; وا���ف  ���أن ی�� ��� ا���4 ا�����ق أو ا���ه�ب �E, ی�� ا�

;��?���E3" ا	ي یK�0. ���3��0م. ا�����ي ا��9ص ا��L0 ��?ث� -وم� وQا ا&�5)ف �� یKأن ه
 ,	

�	�� ا���ف #" E- ذا��� ، �ن ا��-ف ا�@��ئ" م@�� ه� ا��ص�ل إ�, ��� �-ی;  ��3�

ا�]��	�� �ن ی��ن م����� أو م�ه��� ، وه� ��� یS ��L	�آ� #" ا���N&ت ا�]	�� ا���#�� ی��ق 

" �-5) ����ی� Xث�اء و �@��� هJK ا�]-رات وا��ص�ل �����4 -�bآ��� م� أ��ا0;؛ م�� ی ���#

  .#" ��0ی� ا���4ف إ�, �p�[e أ�E "A- م��� �q�b �; �����; و�-را�;
  

 �" �  .ا�! ه ��وو�!� ی$� %�ض �!�ا.- ا��'�ف %$# ا6;��ل ا�!�
� وا���ف 
	, ا����ل ) e�#) "2002 :101- 135" ?�وان" یKآ���أن م�ا�E ا�

  :ا�������� 
]	�ً� وا���ه���� �i�b�ق �e0 ث)ث م�ا�E م����� ه"

و��.$
 ا���ش@ أو ��.$
 ا?س���4ء : �#وا�!�.$
 ا6�  ا��4

 Nominating and Screening Phase 

 �	E�ء م-� �

)ن X�� ا����ل ا�������� وا���ه���� �
 ����E_ �3-أ 
�	�� ا�
q�%�ا�� . ;�	
 p	4ء ی�

-د ا���%��e #" و H��N� ,إ� �	E�ا�� JK" و��-ف ه �ء ا���ه3�
و

 "talent pool أم� أن ,	
 ���	  وه� ا����ل ا�Kی� �� ��%���e م� ��3 أو���ء ا�م�ر وا��
��ت ا��]�رة  �)���5ر وا&���eق �3��0م. �5ص 
	, م��bى ا��-رS� أو ا��@4]� eزوا ا����Nی

  .ا��	���� أو ا�-و��

�دة م� ��b@- إ�, أMS أو %�وط ��9	� م� ���0م. q�%�ا�� ��	�
 إ�, و&%$ #" أن 

5G�، وی�� �e-ی-ه� م� ��3 إدارة ا�3��0م. ����b� م��� ا��	��� وأو���ء ا�م�ر #" ا��9ذ 
وی�ى �y ا������� �����Nل وا����E�3 #�; أ0; & ی�Nز ��ك 
�	�� . ��ارات ��%�q م�b@��ة 

 ��0� ���	�� آ�� ���� ا�-را�Sت ا��" �@�و�V ��ق ا���5ر ا��	�–ا���%�q دون �]@�� �	�
ی��	�ن إ�, ��%�q ا����ل ا�Kی� ی����ن ���Aت ��وق ��� آ���4
� ؛ –�	������� وا���ه���� 

 M�وا���ون، وا�@�L#�، وا�����:، وا������e��� H� ا��eA� ا��N-ة، و�F� ذ�$ م� ص��ت �
�Sت ا��-ر���	وأم� ا����ل ا�Kی� ی�ص��ن 
�دة . ��ا#]�� مH رو��� ا���A ا��-رS"، و�

�)ت، �}0�  #) ی��� ا��	��ن إ�, ��%���trouble-makers ، ��e ی���ون ا����
: أو ا��

	, ا���F م� و?�د ا���E&ت ��ی� أن  ی��ن هQ&ء ا����ل م� ا�������� وا���ه���� . Hوم

 ���g "Eا0: ����� و�0ا�N� �#�أن ا��	��� ه� ا���ب ������� و�)م�Kه� وه� ا�آ�� م
�� ��اصe� �� ا����ل ا�������� q�%�� "# ����	
	�� ا�-ائ� ���، إ& أن ا�@b: ا���Rی� �-���� و#�




-د ا�4)ب ا��Qه	�� �)���eق % �N��50وز ا�ـــ  �A0 q�%�� م-
أي أ��0 ی��33bن #" 
  .�3�ام. ا�������� وا���ه����

  


D ا?خ��Bرات : ا�!�.$
 ا�7�3BEت 
  ا�!��یGو��.$

� ��-ف هJK ا��� ��
�gوا��0��3ت ا��� ��#�gXم�ت ا�	E	� إ�, ?�H ا��cی- م� ا��

��یp ��0ئ. ا&�3�5رات ا����E� �	]�ئ��� 
	, ���0م. �	�� ا�������� وا���ه���� م� أ?� 

-��� #" ا��9ذ ��ارات S	��� ی��� �3�ی�ه� �bه-#�� . م �	E�ا�� JKن هj# ��	�وم� ا�@��E� ا�


-د ا����ل ا� O�	[� �	�9� �3b@ا� JKه ، �@�Kی� �� ��%���e #" ا���E	� ا�و �, �@3b� م
 ,Aد ا��-�34� ا��eل م� ���0م. إ�, 5G� ، وذ�$ #" �gء أ
-اد ا����ل ا���%��e، وا��

  .ا�Kي ی��� ���3; م@��
  



 ا?خ��ر: ا�!�.$
 ا�3��3$.��  
 ���Aوا�� q�%�ا�� �	E��� ا?���ز ا����ل ا�������� -� ���آ��E	� أو�, م� م�ا�E ا�

 ���وا���ف و�- ا?���زه� م�E	� �p�34 ا&�3�5رات وا��]�ی�M آ��E	� ث��0� م� م�ا�E ا�
 ���N���� و�Sف ��� م��N� �� ء ا����ل ����0ت&Q�� q3ف، أص��34� ا��eل –وا��� – 

 �gء هJK ا�-ر?�ت و#".  در?� آ	��- ��� واE- م@��-�4�ی]� 
	��� م)ئ�� 
	, أن �9�b�ج
�����?Xا ��	�� ی�� إدراج أ��Sئ�� #" ��ئ�� م��3� �g "#ء در?���� ا��Nوی���, . ا���

ا�]�ئ��ن 
	, ���0م. �	�� ا�������� ا���5ر ا�-د ا��4	�ب م� ا�]�ئ�� #" �gء ����: 
�� �N@� �5ص� �	]��م ��JK ا��49ة ی��ن م� ��� م��م�� إ?�اء م]�. ا�-ر?�ت ��)ت و�- �

و�N-ر اX%�رة ه@� إ�, أن ه�A9% . JK� �[���ل ����-ا &��9ذ ��ارات ��0ئ�� ��	�� ا&���5ر
� �-ر��� 
	, ا��@�N@� Q3ح -ا�@�
�� م� ا��]��)تg م� �F�و��� ��A9�أ
@" ا��]��)ت ا�

��0 �- �4, در?� �F� :be�اض ��?�q آ�� ا���4 #" أم� ���3; #j# ،.ا���4 #" ا�3��0م "
  .ا�3��0م. م� 
-م;

  
� وا���ف ) ��E "#)2005 :175- 176 یKآ� 
3- ا��4	: ا�]�ی4" ��أن 
�	�� ا�


	, ا�������� وا���ه���� ��� #" M�5 م�ا�E م�9	�� ه":  
 Screeningا���ز ا�!B��H و��.$
 ا�!9@ : �# وا6

أو م������ ؛  ا�Kی� ی���H أن ی���0ا م�ه����  �[���ل  وه" م�E	� ا&���5ر ا�و�"
�E_ ی�� ?�H هQ&ء ا���%��e �@�ء 
	, واE-ة أو أآ�� م� م)�LEت ا��ا�-ی�، أو ا���ان ، 
أو �]�ری� ا��	��� ، أو ا��A5ئ��� ا�@����b وا&?���
��� وا��ی����g ؛ أو �@�ء 
	, در?���� 

"Sا��-ر ��Aeأو ا�� ��
��Nآ�ء ا�Kا� Mم]�ی� ,	
.  
  


: ا�7�3 assessment: ا����ی�أو � ��.$
 ا���

 ���Aا�� �	E�م3-ئ�� ووه" م ��e�%�� ی�� ��� p��-ا��]��� ا� . qbت ا����	�
وL0�ا &#�]�ر 
 ا�MS ا�	��� #" ا&�0]�ء، وا&
���د #��� �-ر?� آ�3�ة 
	, ا��)�LEت إ�,ا���ز ا��3-ئ" و
ا����0� م]�ی�M #�دی� م]@@� �	Kآ�ء ، ا�39�ات وا&?���دات ا���A9� 0j# ،; یp34 5)ل هJK ا���E	� و
-ادات ا�آ�دی��أو ) ا���و0�و ا�4)�� وا�ص��� 0ا��]-رات ا�X-ا
�� أو �S&ا� "Sا�-را ��Ae�	� 


� أو ا�	�م أو #" م�دة ��@�� ؛ آ���ی���gت أو ا��مـ ،  ���ا�	�iت، و�- �p34 ا�3�5رات أ5�ى �	
أو  0��ط م�� إ�, ��4ی��g� و�F�ه� ��e-ی- م-ى اKN0اب ا�ا��أو ا&?���
�� أو ا����ل ا��@�� 

�4�
	, م� 
-اJ م� ا�0 ;	�r�� . �#�gX��,م-ى إ� �
 ���	� ��A9�y م]�ی�M ا�� p�34� 
وذ�$ ��� ی4, ص�رة %�م	� 
� . ا����قو���H ا���د �����bت ا��cا?�� ا�-ا#�� ا�)زم� �	��ه3� 

��#� ا���د � ��A9�  . أآ��أو  ا��" ���b #" ا����ق #" م�Nل م�� ا��ام�وا�
  


� ا?.���0ت: ا�3��3 Needs Assessment: ت�

وی�� #" هJK ا���E	� �e-ی- ا&���E?�ت ا�����ی� وا��	���� �	��4 #" إ��ر م�Nل ا����ق 
وا���ریm ا��	��" ، وآ�K$ ا���E?��; ا�@��b� واXر%�دی� #" �gء ��0ئ. م� �� ��34]; #" 



وا�-ا#��  *ا���E	� ا���b]� م� م]�ی�M �5ص� ���bت ا���A9� و�]-ی� ا�Kات وم��bى ا���4ح 
���N0ز ، إ�g#� إ�, ا���E?��; ا&?���
�� وأو ?; ا��-
�� وا��cیc ا����@� #" �gء م� �� 

��
  .ا&���Aدی� وا��]�#��-ا���ص� إ��; م� ����0ت ��}ن ا�9	��� ا�S�ی� وا&?���
  


 Placement: ا��9(�و اخ��ر ا�M��7�B ا�!�LسK :ا��ا�'


�ی�;، أو إ���E; إ�, ا�3��0م. �� :S�@ن ا����وی�� #" هJK ا���E	� ��?�; ا���4 إ�, ا��
-ادا�; �S& �3S�@ا�� �ر%�دیXوا ����	ا�����ي ا��)ئ� &���E?��; ا��9ص�، و�	], ا�9-م�ت ا��

ا�����ق م� �E_ ا�Kآ�ء ا��م وا����Ae ا�آ�دی�" #����4 . وم���; وم�Nل م�ه�3; أو ����;
"��	وا���4 . ی��� إ���e; �3��0م. م3@" 
	, ا��b�یH و�49, ا���Aف ا����دة #" ا�b	� ا��

-ادا �5ص� م���cا ی��� إ���e; �3��0م. إث�ائ" #" ا��ی���gت أو ا�	�م أو �Sا ��Lي یKا�
-ادJ، وا���4 ا���ه�ب #" ا�	�iت أو ا�S�e: ا<�" #" ��0ی� ا���م ا��Sا ��
�0 :beو� "Sرا-

Vا��� y  .   ا����S], ی��� ��?��; إ�, أE- ا���ه- ا���AA9� أو ���0م. F�#� ا���Aدر �3
  


 Evaluationا��� ی� : ا����9

وی�� #" هJK ا���E	� �]��� م-ى �]-م ا���4: #" درا�S; �	3��0م. ا��	�pe �;، إم� م� 
�ب ، وم-ى م��رآ�; #" أ0��4;، أو م� 5)ل �p�34 5)ل م)LE� م]-ر��S&ا���� وا ,	
 ;�

y ا&�3�5رات ا���Ae	�� ا��]@@� ، أو م)LE� م-ى E�N0; #" م��م أدائ�� م��43� �
#jذا م� أp�[e� "# p�5 م-&ت ا�@�Nح ا��4	��� دون م���ت أ5�ى؛ یN: إ���E; . ���3��0م.

 �5G .آ. إ�, ���0مK��� �و?-ی K��@� ة أث@�ء���bرة م�A� ��� أن :Nا��]��� ی ��	�
� أن 

	, ��0ی� ا�3��0م. �[# �A�[� &ا�3��0م.، و.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ا�����ر ا��Kي ی��9�b-م; ا���e�� O9-ی��- أه-ا#�; ذات ا��c��iى،     � ه�� : aspiration level: م���bى ا����4ح    *

�� b��0;، و��-            .  �	��F;  إ�,م��bى ا�داء ا�Kي ی�4	H     �  وه O9�وم���bى ا����4ح م���ن م��� #�" ص��رة ا��

�M �]�ی�� م]�& �Kا�;، و�- ی��ن م���� ?-ا         آ���ت ������   "  و�- ��� .�F� وا�"� م@�r�9 ?-ا 
	, e0   أوی
أن ا�@��Nح ی���� إ��, ر#�H م���bى ا����4ح، وأن ا���5Xق ی���� إ��, r��5;، و�5ص�� ���E                     ) 1944" (و5G�ون


� و��M م�ی�� ا���د ��Nی�� ا��
	, ا��5Xق م ��eا� M�  ).268: 1988?��� وآ��#"، ( ی



  

  :املوهوبني وأدوات وإجراءات التعرف على املتفوقني 
� وا���ف 
	, ا����ل ا�������� وا���ه���� #" أد���ت ��إن م� ی��H3 م� آ�: 
� ا�

����?�ا������ ا��9ص�S ل�Nو#" م ��ث)ث"  ��@A� ,أن ی��ص� إ� ;@� ا����ق وا���ه3� ی�
�Rا�� JKت �]��� و�]-ی� أ#�اد ه��	�
	, ا�@�e ا����". � ;g�
 ��  :وهKا ا��]��� ی�

  :املوهوبني يف ضوء العمر الزمني وتقييم املتفوقني : الأو 
E�ء ا���g "# �Rا�� JKإ�, ه �L@ا ا�@�ع م� ا��]��� یKوه ,	
	� ا�@��ئ�� ا��" ��� ��� و

Jإ?�اؤ ��  :هKا ی��� ا�]�ل أن ه@�ك �]���� ی�
)1(  �Sق ����-ر�e��&م� ��3 ا �	E�م "# )ا��ی�ض �	E�ات6-3م� ) م�@S .  
 . S@�12 -6م� ) م�E	� ا����4� ا��4S, وا���}5�ة( #" م�E	� ا��-رS� ا&��-ائ��  )2(
 

  :االت التفوقاملوهوبني يف ضوء جموتقييم املتفوقني : ثانيا
ا���Nل ا�Kي ی�L� #�; ������ وهKا ا�@�ع م� ا��]��� ی@L� إ�, هJK ا��R� �g "#ء 


	,وم�ه���3  Jإ?�اؤ ��  :و
	, هKا ی��� ا�]�ل أن ه@�ك �]���� ی�
)1(  ��F �م�
 ��	[
م������ 
]	�ً� ی����ن ���م)ت ذآ�ء م���� �-ل 
	, ام�)آ�� �]-رات 


�دی�.  
)2(    ��Sم������ درا            "�Sا�-را ��A�eا�� "�# �����
ی�-ل 
	�,   ) ا�آ��دی�" (ی����ن �����bی�ت 

��Sرات وا���اد ا�-را�[���� p	 .���cه� #��� ی�

م�ه���� ی����ن �]-رات �5ص� #" م�Nل م� ا���N&ت �F� ا�آ�دی��� ، وی������ن #�"         )3(
����Nا�� �ذات ا�]�� �4� .ا�داء #" 0��ط أو أآ�� م� ا�0

 :وه�.  ��اE-ة م� م���0ت ا&����ری� ا����رف 
	���م�3��ی� ی����ن )4(

ا����ل ذوو ا�4)�� ا�	��L� ا�Kی� ی�	��ن ث�وة ���L� أو م�Aeل ��iى وا#� 
	,   ) أ(
  .�e0 واHS وA5: وث�ي


	�����         ) ب( ��bة وا����" ی��-��Nوا� ����L@وا�� �ص������� c������ "ر ا��������ا������ل ذوو ا�#
 ���	S �i	� ���Fر. ص���� .ا ی�3�ه� ا<5�ون F�ی3�و�- ی]���Eن أ#

�)ت �}����S: م��-دة ا�e	��ل، وی�9�b-م�ن                )?ـ(�ا����ل ذوو ا���و0� ا�Kی� ی�@��و��ن ا���
���# ��� .أ���S: ا����ری; #" م�����N، وإذا �����ا 
� E	�� ��0j# & ی�����ن 
� ا���

�ن ��� ا�����0ت ا��Nی� �- ی���)ث� �)����ری� و�N: اX%�رة ه@� إ�, أن ا����ل ا���3
  .و�- ی��	$ ا��اE- م@�� م���0 واE-ا م� هJK ا�����0ت #��L م���� �Ej-ى �A5ل ا&����ری�

  

األساليب املستخدمة يف عملية املوهوبني يف ضوء الوسائل وتقييم املتفوقني و: ثالثا
  :التعرف والكشف 


�	�� وهKا ا�@�ع م� ا��]��� ی@L� إ�, هJK ا��R� �g "#ء ا���Sئ� وا� "# ����S: ا���3
� وا���ف ��و����?�ع إ�, م� ه� م��رف 
	�; #" أد���ت ا������ ا��9ص� ��Kا ا��}ن . ا�

:���Sئ� أو ا��Sم� ا�� ��

@��، وو�Sئ� : N0- أن ه@�ك �0 ,@F & ��
�gم� ��S�Sأ :���Sأ
�� إ�, �p�[e ا��cی- م� ا�-S ء إ�����N	ی�� ا� ��
�gم� ��F ��	���
�	�� ا���ف� "# ��.  

  
  
  
  
  



  
�O �� خNل BEی!(� ت �!  :و%$# هRا ی!(� ا�� ل أن ه�Lك ت�

��   ) أ(�% U !� ا�V7 

 أس�سLL�� K� �� �'W ا6.�ن �3-وأس��L����� ��  :ت!�'
)1( ���Nآ�ء ا�Kا�3�5رات ا�.  
)2( ��L�	ا� �آ�ء ا���دیKا�3�5رات ا�. 

 .ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� ا�دائ�� )3(

 .�� ا�-راS"ا��Aeا�3�5رات  )4(

 .ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ريا�3�5رات  )5(


 6س��K ا�L ع   ) ب($!)� 
% U � �Y KD ��ی� �� ا��"
  لوا6أس���Z�� �B$; [وذ� 
-3�:  
  .م]�ی�M ا��]-ی� ا�b	�آ�� )1(
 .م)�LEت ا��ا�-ی� )2(

)3( ���	 .�]-ی�ات ا��

 .��%��eت ا���ان )4(

��م�� )5(Eراء ا�39�اء وأG. 

 .ا��]�ری� ا�Kا��� )6(

)7( ��Sأ5�ىأ :�. 

  
��Aء م� ا���"�� ��@
  :و#��� ی	" ��JK ا��]����ت ا��ئ��b� ا��)ث� وا�@�ص�  ا��" ����ع 

  :املوهوبني يف ضوء العمر الزمني وتقييم املتفوقني : الأو 

	, ا���E	� ا�@��ئ�� ا��" ی��ن #��� ا���4،  -��و�- V[3S اX%�رة إ�, أن هKا ا��]��� ی

  :ا�@�ع م� ا��]��� إ�, ����b آ�3�ی� وذ�$ 
	, ا�@�e ا����"و��K$ ی��� �]��b هKا 
  
مرحلة ما قبل أو : املوهوب يف مرحلة الطفولة املبكرةأو التعرف على الطفل املتفوق : لوالقسم األ

  ). سنوات6-3( املدرسة 

� ا�������� وا���ه���� یN: أن ���  ���ی��� ا�-ی- م� ا�����ی�� إ�, أن 
�	�� ا�

	E�#" م �ا�9-م�ت وا�3�ام. ا�����ی ��#�� ,	
 -
�b؛ �ن #" ذ�$ م� ی�����E ة م���� م3
ا��	���� ا��@�3S� ��� ��p�[e أآ3� �-ر م��� م� ا�@�� #" ا�]-رات واXم���0ت �-ی��، وی�ون 
� هJK إذا �� ��� ����b� #" م�E	� ا��وg�N�# ،: أن ���ن ا���ه3� أو ی��ن ��أن 
�	�� ا�


� �g�� ;b�0ح #" ا���E	� ا&��-ائ��، و����e-ی- #" ا�b@�ات ا��)ث ا�و�, ا����ق �-  �3

�	E�ا�� JKم� ه.  

  
أ0; ��" ) 106: 2000( ؛ م�� زE	�ق) 67 -66: 1958" (��ل وی�"" ویKآ� آ� م� 

 "# -H�4�b0 أن 0]�ر م� إذا آ�ن �-ى ا���4 
)م�ت ود&ئ� 
	, ا����ق ، وه� �� یcل �
����ل، #)�- أو & أن 0�ف �y ا���Aت ا��" ی���c ��� م�L ا����ل م�E	� ری�ض ا

�	E�ا�� JK�0. ا�������� وا���ه����، وه� #" ه-
�b� -� "ا�� �	RSا� yاX?���ت -و#��� ی	" �
��@
  :#" ا���ف 
	, هJK ا���Aت-

�	�; #�" ا���)م؟ وه�� ی�-�p #�" ا9��S-ام A�E            –م��� ه�� #�" �S@;         -ه� ی��ق ا���4 أ��ا0;    )1(
  ا�	�iی� ا��#��ة  ؟

�)ت؟ )2(� ه� ی�L� ا���4 �-رة 
	, ا&����ر وا��e	�� وا����9 #" أث@�ء م�ا?��; �	�

)3(                 JKه� ��
 ��#�, إ��, ا��cی�- م�� ا��bوه�� ی� ،-�Eف ��}آ�� م�� %�"ء وا�i% ��4ه� ا�
 ا�%��ء؟




@��؟ )4( ���?X�� �[E ى ؟ وه� ی���ciوم �ی-ة ذات د&�-
 �	RSل أ{bه� ا���4 ی 

y ا��	��ت ا�������، وه� ی�����؟ه� ا )5(� c���� ;@� ���4  یe: ا���:؟ وه� ی�


-ة #" �	� ا�]�اءة ��S �3 ا��bدS�؟ )6(�b: ا��	ا�]�اءة؟ وه� ی4 "# :F�ه� ا���4 ی 

�ت ا��eئ� وا��] )7(�Sم� وc��� ا��
	, ا��eائ�؟�ه� ا���4 ی3-ى اه���م� م3 p	 وی� ا��" �

	, م��gع )8( c��4 ا���آ�	� ��  م� ����ة أ��ل م�� یH�4�b م�L أ��ا0;؟ه� ی�
أ��ل وأآ���NE �3 ، وأص�	: 
��دا م�� م��L زم)ئ�;        - م� ا�@��E� ا���bN�   –ه� ا���4    )9(

 #" M�0 ا��b؟
  

 :[
	, هJK ا���bؤ&ت) 107: ا���?H ا�p��b" ( م�� زE	�ق " و�-�@� ��� - ا��" �

� ص��ت ا�������� وا���ه���� #" ری�ض ا����ل �]����:  


-�0 #" ا���ف 
	, أ����@� ا�������� وا���ه���� ا�b� �	RSا� JKم�� ه �
 ���?Xن ا
 �
 ���?X: ا	ح #" ��e�Xة، وا��#" م@�ز�@� آ�K$، #��]-رة 
	, ا��)م وا���" #" �S م3
ا�RS	� ا�-ی-ة 
� ا��3Sب، وا����b� #" ا9�S-ام ا����دات وا�#��ر وا��	��ت آ	�� د&&ت 

  .N: أن ��LE(0 ، وأن K5{0ه� ��� ا&
��3رم��� ی
 ��rور" و��b) 1998" (�0دی� ا� �أه�� ,	
أن مL0 �L�ی�ت ا���ه3� وا�X-اع �Qآ- 

�[���ل 
��م� ، و�	��ه���� وا�����cی� �A5ص�؛ �E_  *م�E	� ا��@�R� ا��ا�-ی� ا��3��ة
#" ا�]-رات واXم���0ت  ا�@��یQدى ا&ه���م ا��3�� ������ل إ�, �p�[e أآ3� �-ر م��� م� 


� ا�������� وا���ه���� #" �Eل و?�د م��bى 
�ل  ����-ی�� ، و�cداد إم���0� و���S� ا�
��b�0 �
� ا���ه3� ��� _�E ؛�وا���ه3 cم� ا����.  

 _�E ،���، وا���ف 
	, ا���اه: #" و�V م3��ویQآ- ا���E�3ن 
	, g�ورة هKا ا�

�دی� �-ى ا���ه����، �3-أ #" ا���Lر #" آ���N� Vر��� 
� و?�د �-رات ��F أو ���3� 

ا�b@�ات ا�و�, م� ا���، وأن هJK ا��R� م� ا����ل ��درة 
	, �E أ
]- ا���iز ، و�Kآ� أدق 
  . ا����ص�� �E-اث م�وا ���

  

؟: وا�9^ال ا[نUا��و �� �  آ) ی!(� ا�(�) %� ا6;��ل ا�! ه �

 ���
� ا����ل ا���ه���� #" ری�ض ا����ل 
� ��یp اX?��� ه" أ0; ی��� ا�
ا��)LE� ا���3%�ة �-د م� ا�0�4� وا������ت وا�b	�آ��ت ا��" ی]�م ��� ا����ل وه� #" 

	, ��3S ا����ل أو اآ���@� أن م� ��� هQ&ء  �@LE& ذاj# ، �Sات ا�-را�NE أو ،:�E�Sت ا�	

  :ا����ل م�

� دون ا��e?� إ�,  )1(�b� �	
�دة وا����ار ی�Xنا�وه�� ( ا����  ). �	��e ا���S�Sن
�� #�; م@4]�� وأن آ)م; م3@" 
	, أ�Sس م�� ی	�V ا�@L� إ��; )2(�� ��  .ی�
  .ی��� م�) %-ی-ا �	-
��� وE: ا����ه� )3(

	�, أ��ا�0; أو 
@�- ا&��]��ء م�H أ����ل ی�3�و�0;                   )4( ���S]��دة؛ ی��ر	وم�) � �م�
c	� �3E ;ی-�

�ً@S.  
�ب ا��" ���eج إ�, #$ و��آ�:، وإ
�دة ���ی�ی��r م��رS� ا )5(��.  
  .ی�	$ م��رة #�ئ]� #" ا���S، وا9�S-ام ا���ان )6(
)7( �
� QSال &N�S)ء ا��iمy م�� ی��e �; م� م�ا� ���?Xا :	� "# q	ی.  
  .ی��م� مH ا�ر��م ا����be� �4�ی]� م�iی�ة ��� ه� م��رف 
	�; �-ى أ��ا0; )8(

                                                

 وإE-ى ESocialization	]� م� E	]�ت ا��@�R� ا&?���
�� : Parental upbringing: ا��@�R� ا��ا�-ی� *
��A9%;، � آ	���� ، ویQث� 
	, ا���4 و
	, �0أو و0@" ��� آ� S	�ك یA-ر 
� ا��ا�-ی� أE-ه�� . وآ�&���

ا���E	� و�3��F م� ی4	p ا���E�3ن م4A	q ا��@�R� ا��ا�-ی� 
	, . ا������ أم & و�Sاء �K�� -Aا ا�b	�ك ا���?�; 
S@�ات م� ��3 ا&���eق ����وg��E ،_ ی3-أ مH ا���eق ا���4 ����وg� د�5ل أو ا�cم@�� إم� #" �S ا��م�� 

 �#�gإ ��
  .  ا��S�ار دور ا��ا�-ی� ��34� ا��eلإ�,م�bSQت أ5�ى #" �@�R� ا���4 ا?���




�   و� –�-ی; ا�]-رة 
	, ا���ف      )9(�b-            ���@�� ��0م، وا���از��Neدة وا���Nا�����ه�� ا�� ,	
 
- ، أآVe�-�3 ،  ��3 -#�ق : م� ���3 �-�iأص .  


� م� ا���bت ا��" ��Nرة إ���� ، �}آ-�0 أن ه@�ك م�%Xا �[��bا0: ا��N�30 م� ا��? �@��#jذا اآ�
  .�Qی-ه� ا�-را�Sت ا��" ���� ��A9ئO ا���ه3� و��Sت ا���ه����

�- م� أ0; &) 112: 1998" (�0دی� ا�b�ور" ؛ ) 105: 2000" (م�� زE	�ق" م� و�Kآ� آ� 

�� هJK ا��)LE� ا���3%�ة �-د م� ا�b	�آ��ت ا��" ی]�م ��� ا����ل #" هJK ا���E	� ا�@��ئ�� -�
 ���
- #" ا��b� "ا�� �ا��9ص Mد م� ا��]�ی�-ا��3آ�ة، وا��" ���� إ�, ا����ق وا���ه3� �-ی��، �

 �
  .هQ&ء ا����ل ا���ه���� #" ری�ض ا����ل
  

�0� ��� #" هKا ا��A9ص�S&ا ��م@�� . وه@�ك 
-د م� ا&�3�5رات وا��]�ی�M ا��" ی�
�Ae��3 ا����ل & ا�S ,	
:  

�آ�" ���س   )1(� "      
aا6س�س ���ه!$�BBCS):(          ا ا��]���س م��Kن ه����ث)ث���  )30( ی�

� ا�����cی� وا��    . #]�ة ���� ا�ول         وی9�b-م �	Aری�ض ا����ل، و#�" ا�� "# ������

ا&����-ائ"، وی���S ��r	��b	� م��� ا����Aر ا����" ی4	��: #����� م��� ا������ل ا�����5ر ا����Aرة      
�3S�@ا��.  

�$9" ���aaس  )2(aaوآ "      
aaرس�ا�! -aaB" �aa� ل�aa� وی��9�b-م �]����س  ) :(Raa�WISC-Rآ�ء أ;
ء م���  و���Sف 0���ض ���; ����"    ��S@�ات7 -3ا�]��-رات ا�]	���� ا��م��� �[�����ل م��� �����    


@- �@�و�@� &�3�5رات ا�Kآ�ء ��Aا���.  
�aaس  )3(�� "G7را aaداء " تbaaو�
aaآ�Zض م@����  :ا����i؛ ا��أدائ��� �4� وی�����ن م��� أر���� أ��0

 ��
 ��� ��

� �-رات ا����ل ا�X-ا ��� . S@�ات8 -3ا�

 وی9�b-م �]��س م�Lه� ا���ه3� وا����ق �-ى أ����ل م�� ���3              :)1983" (��ای�" ���س   )4(
 . S@�ات6 -�3 ���اوح أ
��ره� ��� ا��-رS� م�

 


� ا���ه���� #" م�E	� م� ��3 ا��-رS� " ��ای-"و�- أ
- م]��س  ���"  �S	��� ری�"�	
Rimm,1983)(�یc�	N0Xا �i	��� "ا0; ا�����@ Preschool and:  وه� ��?�� �

Kindergarten Interest Descriptor, PRID"# _ی-eا� J�N�&ا ا��]��س اKوی��� ه  

� ا���bت ا���A9� ا��" ���c ا����ل ا���ه���� 
� �F�ه� م� ا��دی�� ا��@�l�ی�  ���ا�

  .��� #" ا��� ا�cم@"

� ا���ه���� #" م�E	� م� ��3 ا��-رS� م� ا��]�ی�M " ��ای-"وی�3� م]��س  ���	�

���b0ن  ا���و#� #" ا��&ی�ت ا���e-ة ا�م�ی��� ، �E_ أ
-�; ا�-آ��رة ری� #" ?�م� ویb
The university of Wisconsin, Madison) ( ,	
 V	�
-ة هKا ا��]��س أن �� p3S -و�

�Sا��-ر -
� ا���ه���� #" م�E	� م� � ���وی�-ف . إ
-اد م]�ی�M أ5�ى �5ص� ���
  :ا��]��س ا���e" إ�,


� ا����ل ا���ه���� #" م�E	� م� ��3 ا��-رS� م� 
��   ) أ( ���  . S@�ات6-3ا�
����ل ا���ه���� 
	, ا�3�ام. ا�����ی� �	��ه���� #" م�E	� م� �- ا��-رS� ��زیH ا  ) ب(

 ).246: 1999#�روق ا��و�Sن، (ا&��-ائ�� 

وی���ن هKا ا��]��س م� ��b�5 #]�ة �4i" م�Lه� ا����ق و ا���ه3� �-ى ا����ل #" 
S&ا :Eو ، ��
�4)ع، م�E	� م� ��3 ا��-رS� وا��" �3-و #" �-د ا&ه���م�ت و�@�

���  .وا&�S])���، وا������ة،وا����9، وا�	: ا���دف، وا�]�3ل ا&?���
"، وا�ص��� #" ا���

)م� و�p34 �@�د هKا ا��]��س م� ��3 ا<��ء أو م Hg�� ت ری�ض ا����ل��	) qص (

ر ویp34 ا&�3�5. أم�م ا&���5ر ا��@�S: م� ��� b�5� ا���5رات ��� #]�ة م� #]�ات ا��]��س
��ی� إ�, M�5 وث)ث�� د��]�، آ�� ��4	: 
�4�ی]� #�دی� ویi�b�ق ��34]; زم@� �-رJ م� ��� 
	���ت �p�34 ا&�3�5ر م� ا���OE أن ی��ن 
	, درای� ��ه���م�ت وأ0�4� ا��E "# ��4ل �




	, �]-ی� أداء ا����eص  ��
� ا���ی� ا��" ی@��" إ���� ا����eص، وأن ی��N���� ;�0م]�ر
أ
	, ) 5(أد0, أداء #" ��E ���� ا�-ر?� ) 1(� ا��]�ات #" &�3�5ر، �E_ ���� ا�-ر?� 
	, آ


	, ا��]��س أداء م���cا ی3� . أداء �	��4 
	, �@�د ا��]��س ����و
	, ذ�$ ���� ا�-ر?� ا�
 JKل ه�e� _�E ، �Sم� ��3 ا��-ر �	E�-ى ا����ل ا�������� #" م� �ه� ا���ه3�Lم �



	, م@e@, ا���زیH ا&
�-ا�" م����4S ا�-ر?� إ�,  ��� �R#��در?� م��R@�� �]�رن ���-ر?�ت ا��
  .21.06واe0�ا#�� ا����ري ) 50(

  
و�- ��#�ت د&&ت 
� ص-ق وث�3ت ا��Aرة ا�ص	�� �	�]��س،  V3bE _�E د&&ت 

"# ��S�Sام� ا�� ا��]��س ص-ق وث�3ت ا����ی� ا��م	" إذ ���� ا��ام� ا�ر�� ا������ ا�
  :وه"

-د ا&ه���م�ت وا&�S])���: ا��م� ا�ول�                            .  
  .                                             ا������ة وا����9: ا��م� ا���0"
  .ا�	: ا���دف: ا��م� ا����_

 Hم� ا��ا��  .ا�ص��� #" ا������:  ا�
م �	�]��س ��e_ ���� ا��ام� ا���b]� ، وا��" ی��r@�� آ�� V3bE د&&ت ص-ق ا�����


� ا���ه3� �-ى ا����ل ا�������� �3وهKا م� أث��3; ا�-را�Sت . ا��]��س، أL0 �S�S�ی� ی
 �Sام� م�� درا�أم� ا�@�ع ا<5� م� . 19749" (��راM0" ا���b]� ا��" أ?�ی�E Vل هJK ا�

" ؛ �E_ ��اوVE م�م)ت ا&ر��3ط ��� أداء د&&ت ص-ق ا��]��س ، #�� ا�A-ق ا��)زم
 أم� د&&ت ث�3ت 0.50  -0.32ا����ل ا���ه���� 
	, ا��]��س، و�]-ی�ات ا��	��� م� ��� 

#�روق  ( 0.92ا��]��س ا�ص	" #]- bE: �4�ی]� م�م� ا&��bق ا�-ا5	" وآ�ن م�م� ا���3ت 
p��bا� H?�ن، ا���S247: ا��و(  

  
 

مرحلة ( املوهوب يف مرحلة املدرسة االبتدائية أو عرف على الطفل املتفوق الت: القسم الثاني 
  ). سنة12 -6املتأخرة من والطفولة الوسطى 

 ,	
� وا���ف 
	, ا����ل ا�������� وا���ه���� ����-رS� ا&��-ائ�� ��ی��- ا�
�Kآ�ء وا�3�5رات وL0�ا إ�, أن ا&
���د 
	, ا�3�5رات ا. ا���ی� ا��9�b-م #" �e-ی- ا����ق

ا����Ae #" ا�p��b �- ص�دف 0]-ا وم�رg� �-ى ا����� م� ا���@��� ا��م	�� #" ا���Nل، 
 ��Aeآ�ء أو ا��Kن ا�3�5رات ا�j# ،�3ث #" م���م ا����ق وا���ه-E يKا���4ر ا� -�5ص� �


� ا���ه���� وا�������� ���ذا  �� �- م]@@�، إ& إ- آ�� qr��S-آ��Sئ� م9�b-م� �	
ا9�S-مV م�� و�Sئ� وإ?�اءات أ5�ى ، وهKا ی@�Nb أص) مH أ��S�Sت #Oe و�]��� 

�ر واE- #" ا���ف أو #" 3و��O�9 ذوى ا&���E?�ت ا��9ص� �-م ا&
���د 
	, ا�5
 O�9�
	, .ا�� -��إن ا&�J�N ا�e-ی_ #" ا���ف 
	, ا����ل ا�������� وا���ه���� ی

,@ ?�H م	�م�ت و����0ت م� م�Aدر  م�-دة وم�@�
� ودرا���S ��ی]� دراS� ا���e�؛ ��
� ا�-��]����و�- V[3S اX%�رة إ�, ��ی]� . و�e	�	��، ث� �- ذ�$ ا��ص�ل إ�, ا���ف وا�

�"ء م� ا���p��S �A# "# ��A م� هKا ا����ب� O�9�  .دراS� ا���e� #" م�Nل ا��]��� وا��
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   : ضوء جماالت التفوقاملوهوبني يفوتقييم املتفوقني : ثانيا
 ;�# ��Lي یKل ا��Nء ا���g "# ا�������� �R# ,إ� �L@ا� ��V[3S اX%�رة إ�, أ0; ی�


	, . ���ق هQ&ء ا����ل Jإ?�اؤ ��  :وأ0; �@�ء 
	, ذ�$ ی��� ا�]�ل أن ه@�ك �]���� ی�
امـة  يتمتعون مبعامالت ذكاء مرتفعة تدل على امتالكهم لقـدرات عقليـة عًعقليامتفوقني  )1(

  .غري عادية
��ی� ومH ��0 ا���#� ا�0�b0X� #" م�Nل 
	� ا�@�M -وم�وف أ0; مH أوائ� ا�]�ن ا�

 ;gي وKآ�ء ا�Kر ا�3�5ر ا���lی��� ) 1905" (��@�;" و J�Nا� ��l ،س ذآ�ء ا����ل��[�
	� دور آ�3� #" �-ء م�E" ا���ی- ��@�;" وآ�ن ���Nد . ���������� 
]	�ً� #" ص��ف ا����ل


	, ی- ا�-ی- م� ا�������  "	[?-ی-ة ���cت ����� ا��Nد م� أ?� ��4ی� أ���S: ا�]��س ا�
 "	[؛ 1947؛ #���0ن، 1938، 1931؛ ث����Sن، 1914م�� �3S�م�ن، ( ��Lه�ة ا����ق ا�

  ).�S1949�ل ���ت، 

@-م� دور آ�3� #" �3@" مe$ ا�Kآ�ء آ-&�� 
	, ا����ق ا�" ���م�ن " �]- آ�ن �ـــ  "	[

��@�; �	Kآ�ء، #" ا���ف 
	, ذآ�ء -ا9�S-م #" ا�-راS� ا����4� ا��" ��م ���، ا�3�5ر ��0��Sرد
�@�وآ�ن ی�ی- م� هJK ا�-راS� أن ی��ف 
	, ا�3]�ی� �-ى ا����ل، وه� أول م� . أ#�اد ا�

 AE	�ا 
	, أآ�� و�- ا��5ر �)م�K ا���E	� ا&��-ائ�� ا�Kی�. ا9�S-م م4A	q ا����ل ا���3�ة

-ادی� #]- ا��5ر - 0]4� ذآ�ء ��9�S-ام م]��س ��0��Sرد140م� X-ارس ا�	� �3b@��� أم� ،;�@��

" و��K$ ی��� ا�]�ل أن .  0]4� 
	, م]��س ��@�;135ا��)م�K ا�Kی� AE	�ا 
	, أآ�� م� 

	, 0]�ط #" ا�3�5ر ��0��Sرد" ���م�ن �Ae0; آ� #�د ی{� �ً�	[
��@�; �cی- – 
�ف ا�����ق 
 �
  . 0]4�140 إ�, 135

�ً�	[
#" " ���م�ن" و�-  �H3 . وه�Kا �-أ م�م� ا�Kآ�ء ی9�b-م آ�e� "# $e-ی- ا�����ق 

@-م� �Eو�V أن ���9ر 
�@� ا�e3_ ا��" ��مV �; ) 1926" (ه���@�Nرث" M�0 ا���?;  ��0�

 ,	
 -�9-ام ا�3�5ر ��0��Sرد
@- اS– 0]4� ذآ�ء #}آ�� 130ا
�3�ت ا����ل ا�Kی� AE	�ا 
 ;�@��–�ً�	[

-اد ا��������  "# . ,	
�� أ#�r م� م�م� ا�Kآ�ء �	��ف eم -N� �� ��0وذآ�ت أ

�ً�	[
  .ا�����ق 
أن ا���ف 
	, ا�����ق 
]	�ً� ی]�r" ا9�S-ام ا�3�5ر �	Kآ�ء، وE-د " ���-وی� " وی�ى 

" و�- أ�gف  . -��@�;-ر ��0��Sرد 0]4� 
	, ا130�3�5ا����ق ��Aeل ا���4 
	, أآ�� م� 
آ�ن م�i��3 #" هKا ا����، وأ0; ی�ى ا&آ���ء ���م� ذآ�ء �-رJ أآ�� م� " ����-وی" أن " دو0)ب

	, ا�@�e ا����"120 �ً�	[
  :  0]4�، وا���ح ث)ث� م��bی�ت ص@� م� 5)��� ا�������� 
 140 -120آ�ئ�� ���  ذت م�م)ح��او� ا����ل ا�����زون، م�� :لوا�!�9 ى ا6 �

  . ��@�;-4[0� ��9�S-ام ا�3�5ر ��0��Sرد
 170-135 ذآ�ئ�� ��� ت��اوح م�م)� ا����ل ا�������ن م�� :ا�!�9 ى ا��7�3 �

�4[0.  
  . 0]4�170 ذآ�ئ�� 
� تcی- م�م)� ا����ل ا���3�ة م�� :ا�!�9 ى ا�2��3 �

�����ق 
]	�ً� �}0; ا���4 ی�ف ا���4 ا) 1957" (&ی��ك" وم� �E�0� أ5�ى N0- أن 
  .ا�Kي ی�	$ م��bى م���� م� ا�]-رة ا�]	�� ا��م� أو ا�Kآ�ء ا��م

وه�Kا ی��� ا�]�ل أن ه@�ك 
-دا آ�3�ا م� ا����E�3 �- أK5وا ��
���د مe$ م�م� ا�Kآ�ء 
"	[
��3ر أن L0�ی�ت ا����ی� ا��� ،�ً�	[
�ف 
	, ا�������� �	� �	�Sدت 5)ل -آ��S "ا��

� ا�وA@ط لا���
� ا�Kآ�ء آ�م� 
�م م�� #" ���b� ا�@ Vث-e� -� "gم� ا�]�ن ا��� 

@- ا�b0Xن "#�  .ا��

  
  



  
  ) :األكادميي( متفوقني دراسيا يتمتعون مبستويات عالية يف التحصيل الدراسي  )2(


-د م� ا����E�3 #" م�Nل ا����ق ا�]	" أن �y ا����ل ی�L�ون �����  �E& _�E
 ��Ae$ #" ا��	آ� �وا�داء ا�آ�دی�" ، 
	, ا���F م� أ��0 �� یNb	�ا م�م)ت ذآ�ء م���

�ً�	[
م� ه@�، 0�} ا�J�N ?-ی- ی-
� إ�, أن ا&
���د 
	, م�م� ا�Kآ�ء . ا��" یNb	�� ا�������ن 
��	[�ف 
	, ا�������� 
]	�ً� �� ی- آ�#��، ذ�$ أ0; & ی]�M م�9	� ا�]-رات ا��	� -�Eو $eآ� .

، )1962" (?�آ�bن" و" ?�cل" �- 
cز هKا ا&�J�N �	$ ا�@��ئ. ا��" ��ص� إ���� آ� م� و
��4	� "��lا�� "	[
� ا����bى ا� ��[�[E رة�A� �3. وا��" أآ-ت 
	, أن م�م� ا�Kآ�ء & ی

"Sا�-را ��Aeى ا����bا��" ��م� ��� أن م �S��3 م� ا�-را� _�E- "	[آ}E- م�Lه� ا�@��ط ا�

��� م� ا��)م�K آ�ن م���ث)، 
	, ا���F م� أن ا���ق #" م�م� ا�Kآ�ء ��� �-�	��4��N�

 �

��� یcی- ��N23ا���0]4 .  
��� إ�, و?�د 
�ام� 
]	�� أ5�ى � �N��@ا� JKآ�ء –وهKا� ��F– "	[�Qث� #" ا�@��ط ا�

��4	� "��lوآ�ن م� أ��ز. ا�� ،"	[ د
�ة هKا و��Kا ، �-أ ا������ #" م5G $e� �	���ق ا�
 J�N�&ا"�S�� "1958��Aeا&م���ز #" ا�� ,	

�ف ا����ق ا�]	" �}0; ا�]-رة  ��E  . -و�

�� ا���@�� �	����� �Nا� V@3�–����ی�� م��ث) 
@-م� 
�#V -#" ا��&ی�ت ا���e-ة ا�م�ی�
 ;0{� �ً�	[
� آ� م� ا�4�Sع أن ی��S�� �Ae�ار ��Ae) م�م��� #" أي م�Nل م" ا�����ق 

  .ا���N&ت
أن هKا ا���ی� ی@4	p م� مb	�� أ�S�S�  ه" أن ) 17: 1982" (��5- ا��e4ن" ویKآ� 

 "# ;	�Ae�� Q3@ئ� ص-�� #" ا���Sم�  أآ�� ا�� -���Ae ا���د #" ا���g" وا�g�e� ی
�3[�bآ� م� . ا�� �
��یV" و" ث�ر0-ای$" وی@]� @�S ��	?) "1941 ( �be�bأ0; م� ا��

G ,	
راء ا��	���،  وا&�)ع 
	, NS)ت ا��-رS�، وا9�S-ام ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا&
���د 
  .���gX#� إ�, ا����Ae ا�آ�دی�" #" هKا ا�A-د

  
  

  :موهوبني يتمتعون بقدرات خاصة يف جمال من اSاالت غري األكادميية )3(
��H�S دائ�ة ��ی� ا����ق " دی��ن" و" ه�#�VS���N" ا���ح آ� م� ) 1975(#" 
�م 


�، وأ%�را إ�, أن ا���Nت ا��" �]-ره� ا�&�Nا�� �]	" ی��� ا&م���ز #" ا����Ae #" م�9	

� ا�������� ���" و�]- 
�ف آ� م� . ا����Ae ا�آ�دی�" و�F J-E� آ�ف �	��ف وا�

VS���N�#ى م���ز #" " دی��ن" و" ه���bأدائ; إ�, م "# �Aي یK0; ا���د ا�{� �ً�	[
ا�����ق 
 ذ�$ ���]-رات ا�]	�� ا��م�، وا�]-رة 
	, ا������ ا�� #" ا�@��ط ا0�b0X"، وE-دأي م�Nل �; ��

�0���، وا������ت ا�X-ا
��، وا���اه: ا��@�� ��ا�	�"، وا�]-رة 
	, ا�]��دة، وا����رات ا���
م� ذوى ا����bی�ت % 20 ا�����ق ه�آ� م� ی]��g H أ#�r وم� و?�� L0�ه��، �ا��#�

  .داء #" أي م�Nل م� ا���N&ت ا��Kآ�رةا�����زة #" ا�
 ��g �3ا���ه Hr� "ی��ت ا���وه�Kا ی��� ا�9�وج م� ا���ی� ا�p��b وJ��F م� ا��


	, ث)ث� ?�ا0: رئ��b� ه" ������ت �]��� ا�������� أن ا����ق ا�]	" یeم:  
��N&ت ا��" أن ا����ق أصq3 ی]�س 
� ��یp ا�داء ا��	" �	��د وه� ا&م���ز #" أE- ا�  ) أ(

   �
��N. �]-ره� ا�            �ا�آ��دی�" وذوى ا���اه�: ا��9ص� ��Aeا�������� #" ا�� ���وهKا ی
  .ا�m. . . . . #" ا����S], أو ا��@�ن أو ا������ت ا&����ری�

���        ) ب(�� Hbا� "	[و����  -��M #]� م�� یp�[e ������ #�" ا����A�e ا�آ��دی�"             –أن ا����ق ا�
  .� أو ذوى ا����ی� #" ا�]��دة ا&?���
��ام�- ����� أص�eب ا���اه: ا��@�


� ا<5�ی�         )?ـ( �وهKا ا����ی� ه� ا�Kي   . أن آ� #�د �; ���ی� 
]	" م�b]� ی�9	
   ����

	��, ا������ق #��" أ��E- ا�����N&ت إذا م��� ����#�ت �	����د ا���L�وف ا&?��� -
�bی��

�3S�@ا�� ) .p��S H?�ن، م�e419: ��5- ا�.( 



�3�
� و�]- آ�ن ا��K�� �rا ا���4ر ا� �����ت ا��" ی��� م� 5)��� ا�eد ا��-
 "# �
 ��ت ا���]-م� و�E?���� ا��	e� إ�, م������ #" م�9	��Nإ�, ��4ر ا�� �ً�	[
ا�������� 

����� ا���9	��%{� ��?���@��0��، وا����  .ا���N&ت آ������� ا�	�" ، وا���
  
  

ما هـي متعـارف عليهـا يف مجيعها كأو ن يتمتعون بواحدة من مكونات االبتكارية يمبتكر )4(
  :التايل و وذلك على النح. النفسية واألدبيات الرتبوية 

ا�3-ای� آ�V0 مL0 ��0 H�ی�ت ا����ی� ا�]	"، �	$ ا�@L�ی�ت ا��" أ��زت مb}�� ا�]-رات 
�ف 
	, ا�������� م� ا�Kی� �	� $eآ� p	4@ا�� ���ا��" �@��" إ�, ا������ ا���3
-ي أو ا���

Kآ�ء���#� �-ی�� هKا� �
 �[�bم� م�
آ�� أن ا�-را�Sت ا��" ��م ��� آ� م� . J ا�]-رات، وآ}��0 
م�cت م� ��� ) 1965(، ووا&ش وآ�?�ن ) 1962(، و��راM0 ) c�?) "1962ی� و?�آ�bن" 

 ا��" ���V0 م�  "?�cی� و?�آ�bن"  دراS� ذ�$ أن. ا�Kآ�ء ا��م وا�]-رات ا&����ری�

��� م� �)ب ا��-رS� ا��Nوا�5�ى ���� م ، H���آ�ء ا��Kاه�� ���� ذوى ا�-E، إ ��0ی���


	, ا������ ا&����ري ،  ��� م� و
@-ذوى ا�]-رة ا������ "	�Aeا�داء ا�� �Sرا-� 
���
��Nا�@��ئ.ا�� V�3آ�ء و  أثKه�� إ�, ا�]�ل �}ن ا��
 أن هKا ا�داء آ�ن م���ث) ، م�� د

� ا������ ؛ �ن ا�3�5رات ا������ ا&����ري ا��" ��م� ا������ ا&����ري �4�0ن م�9	��ن م
��� ���3�5رات ا�Kآ�ءg ���3�3 ار���� V0آ� �����A�� . ن" آ�� أ%�ر آ� م��bل و ?�آc�? "

 ��
� ذوى ا����bى ا�����H م� ا������ ا&����ري ��	$ �A5ئO ا�0���� ودا#��Nإ�, أن م
H���آ�ء ا��Kذوى ا� �
 �	�9�.  

وذ�$ " ?�cی� و ?�آ�bن" �N��� م��ث	� ��	$ ا��" أ?�اه� ) 1962" ( ��راM0"وأ?�ى 
 _�E �	، #��ص� إ�, ��0ئ. م��ث �ت م� ا��-ارس ا&��-ائ��
��Nم� ث��0" م �0��
�@� م ,	


�@�ت م� أص� ث��0" 
�@�ت  VS "# �����آ�ن م��bى ا����Ae �-ى ا���3��ی� و ا�ذآ��ء م�

�� یN- ار����3 ��� م�م� ا�Kآ�ء وم��bى ا�]-رة 
	, ا������ أ0; " ��راM0" وأ�gف . 
��ی�
آ�� ا�S@�. ��راM0 م� هJK ا��N��� . ا&����ري 
@-م� زادت م�م)ت ا�Kآ�ء 
� م�ئ� و

 4[0� �E, ی��� �	��4 أن ی��ن 120-115أ0; &�- م� ��#� E- أد0, م� ا�Kآ�ء ی��اوح ��� 

-اد ا���3��ی� "#.  
��� إ�S "#ی�، ��رن آ� م� و��" وا&ش وآ�?�ن" , دراS� �A5ئO ا�ذآ��ء و ا���3


�ت 
	, ا�@�e ا����") 1965(��Nم Hأر� ���:  

� ا�ذآ��ء و ا���3��ی�:ا6و�#��Nم .  


� ا�ذآ��ء �F� ا���3��ی�:ا�7�3��Nم .  


� ا���3��ی� ا��دی�� #" ذآ�ئ��:ا�3��3��Nم .  


�  ا��دی�� م�:ا��ا�'��Nر م��  . �E_ ا�Kآ�ء وا&��


� ا�و���Nا�@��ئ. أن ا�� Veg�3ط ,و�- أوr0&�� c���� ی��� ا��" ��r ا�ذآ��ء ا���3

� ا����0� . وم��رS� ا�e�ی� �Sاء 
@- ا��A�ف آ�����ل، أو ا��A�ف آ�ا%-ی���Nأم� ا��

،�Sا�-را ,	
 �3lا����� c���� V0�� وی�ى أ#�اده� أن ا��" ��r ا�ذآ��ء #]� �F� ا���3��ی�، #
 ،��أي #�� ی�ا?��� ی�3� أم�ا #�?�، و�N0 $�K-ه� ی-ر�Sن ویKاآ�ون ���N@�3ا م�ا?�� ا��

� ا�0]�ص ��
� ا������ ا��" ��r ا���3��ی� #]�، #]- آ��0ا ی��0ن م� �y م��Nوأم� ا��

� Vا��� M�0 "# ��@�� ��Sا��-ر �R�3ا� Hوم ��b�0أ Hص�اع %-ی- م ���Eات وKا� �ی�� در?-

	, ا����bى اXدراآ" qم� ا���� ��@�
���� م� ا��e�ر م� ا��irط، وهKا ی� . �
��Nوأم� ا��

 p#ا���ا ��� q?آ�� ی�}ر�	S ر #]- آ�ن��ا��ا�� ا��" ��r ا��دی�� م� �E_ ا�Kآ�ء وا&��
��0ة م� ا&ی��N" م� 5)ل ا�0�4� ا&?���
�� و��� ا&i0)ق 
	, ا�Kات إ�, E- ا�b	�3� وا��

 ���bNا� ��b�@اض ا��
���Sم����(ا��bا�.(  



 م� هJK ا�@��ئ. أن �	$ ا�-راS� أ%�رت #" ��0ئ��N إ�, و?�د ��4�0 م� �و��� ا�ه
  .ا�Kآ�ء، و ا������ ا&����ري: ا�]-رات ا�]	�� ه��

" أی�r أن ی�p[e م� صe� ا#��اض ) 1967" (آ�و�	""وم� �E�0� أ5�ى ، �Eول 
ا�ذآ��ء و ا���3��ی� : ا�Kي ی�ى أن ه@�ك �0
�� م� ا�������� 
]	�� ه��" �bن?�cی� و?�آ

#]�رن #" درا�S; ا����Ae ا�-راS" �-ى آ� م� ذوى ا����bى ا�����H م� �E_ ا�Kآ�ء وذوى 

�@� درا�S; . ا����bى ا�����H م� �E_ ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري �b� -3; إ�, –و��ا��" �


�ت؛ �E_ آ�V0 ا�و�, ��r ا�������� #"  
�@�–E- آ�3� ��Nم Hوا&ش وآ�?�ن إ�, أر� 
آ� م� ا�Kآ�ء وا&����ر، وآ�V0 ا����0� ��r أص�eب ا�Kآ�ء ا�����H #]�، وا������ ��r ذوى 

�
	, ا������ ا&����ري وا��ا� ���r ا��دی�� م� �E_ ا�Kآ�ء وم� �E_ ا�]-رة  ا�]-رة ا�����

	, ا&����ري .  

 آ�ن أ#�r م� ی��ن �-ى  ا�-راS" ا����Aeأن م��bى�- أوVeg ��0ئ. ا�-راS� و
 �Aی ,�E ا���3ط "# "Sا�-را ��Aeدر?�ت ا�� �Sا�و�, ، ث� ی�-رج م�� �
��Nأ���ل ا��

�
� ا��ا���Nى �; ��� أ���ل ا����bإ�, أد0, م.  
 .�@�S"" وا	ذو" آ�و� �
��Nوم H���آ�ء ا��Kذوى ا� �
��Nأن م $�Kی�ت آ��bى ا��

 ��Aeدر?�ت ا�� �Sم�� _�E ن م������ا������ م� �E_ ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري ��
 "	[ذآ�ء م���H، وم��bى م���H م� �E_ : ا�-راS" م�� ی��� إ�, و?�د �0
�� م� ا����c ا�

  .ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

و األساليب املستخدمة يف تقييم املتفوقني و املوهوبني يف ضوء الوسائل : ثالثا
  :عملية الكشف و التعرف

و�- V[3S اX%�رة إ�, أن ه@�ك �0
�� م� ا���Sئ� و ا����S: #" هKا ا�A-د، أم� 

@�� إE-اه�� ,@F& "ا�� ��
�gا��� ��S�Sا� :���Sا� ;�	
 p	40 أن ��وأم� ث�����0 .  #��


	; ا����S: ا�����	�� أو ا�� p	40 أن ����	� ا��" ی�� ا�	�Nء إ���� �c�� �[�[eی- م� #�� م� ی�
� أو ا���ف ��  :و#" �gء هJK ا����S: ی��� اX%�رة إ�, م� ی	". د�� ا�

  :أ���S: أ�S�S� ����� #"ا�@�ع ا�ول 

  :اختبارات الذكاء اجلمعية )1(
�� ���- #" إ
�4ء #��ة 
�م� 
� ا����ل، ��@�� و�Nآ�ء ا�Kا�]�ل أن ا�3�5رات ا� ��ی�


� ا����ل ا�Kی� ی��0ن ص���ت #" ا�]�اءة أو ی��0ن م� ا4g�ا��ت �b�0�، آ�� &  ����
  .ی��� ا9�S-ام�� آ}داة �	�qb ا��م، و
@- ا��Hg�� ��49 ��ام. �5ص� �	������� و ا���ه����

�� ی�?; إ���� ا�-ی- م� ا&�0]�دات �Nا� Mإ& أن ا&�3�5رات و ا��]�ی� . JKم� ��� ه
  :ات م� ی	"ا&�0]�د

�� &  ) أ(�Nآ�ء ا�Kل  أن ا�3�5رات ا����]� V��0 ص��� ،��	[
���� �e-ی� �	��4 ا�����ق 
  .ا��دی��

 .���c ��� ا���4 ا�����ق 
]	�� أو ا���ه�ب، و ا���4 م���H ا�Kآ�ء أ��0 &  ) ب(


�دی� آ���Kآ� ، و&  ) ت( ��	[

�	��ت  M�[� ا��� و�@�ده��[# �L
	, ا��	��ت  أن م cآ��
�)ت وا��" ه" م� أ��ز �A5ئO ا�������� و ا��]	�� ا�	�� آ���]��� و ا��@��L و�E ا��

 .ا���ه����

�� م���� H3	i� و ا��	��ت ا�������؛�5ص� �-   ) ث(�Nآ�ء ا�Kا� Mا�3�5رات وم]�ی� yأن �
 yy ا����ل ا�������� م�� ی��0ن �� p�9ی -� $�Kا����_ ا&��-ائ" ، و� �Aا�

���ت #" Aا���@
 ���?Xا�]�اءة #" ا. 

y ا����ل ا�������� ����	� م� �y ا��]�ات ا��" ��آc   ) ج(� ��
	, –�- ی ��3	Fأ "#
 .   ا���#� ا��]	�-ی�

��  �9�b-م�Nآ�ء ا�Kا�]�ل أن ا�3�5رات ا� ��مH -?@�3 إ�, ?@:-و#" �gء م� p3S ی�

	, ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� ، إ& أن ا�-ی- م� ا����E�3 ی�و �A�[� أن ��ن أن ا9�S-ام���� ی�

� و ا���ف ��� ا�و�, و ا�b�یH �[���ل ا�Kی� ی��e?�ن إ�, مcی- م� ا��Oe أو ا���ا�
 ���Nآ�ء ا�Kا�3�5رات ا� �[S اءات ا�5�ى؛ذ�$ أن�?Xوا �آ�ء ا���دیK9-ام ا�3�5رات ا��S��

 أو ا���ه�ب ، ���gX#� إ�, أن &ی�A إ�, ا�e- ا�Kي ی��� أن ی��NوزJ أداء ا���4 ا�����ق
اX?���ت 
	, �@�د هJK ا&�3�5رات إم� أن ���ن صe�e� أو R��5�، و��Vb ه@�ك م�N&ت 

����
 ��	[
  .X?���ت �-ی	� م��e	� �A-ر 
�دة 
� ا����ل ا�Kی� ی����ن �]-رة 
�E رن م��[�& ���Nآ�ء ا�Kه� أن ا�3�5رات ا�Kا� �
 :�iأ& ی ��_ آ�� أ0; ی�

��م��ی� مH ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� ، ی�rف إ�, ذ�$ أن ا�-ا#�� �-ى ا���4 �bا� ��Aئ�A5
�M م� ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� 
	, ا�داء 
	, ا� �3	S ث�انQی -� ���?Xا "# �
�bم� ا��
و


- و?�د ا��p34 ا��-رب ا��" &�bآ�� ی ، �N��@دورا #" ا� ���	RSأ �
 ���?Xا �
�S :	� 

	, ر#H م��bى دا#�� ا���4.  

  

�  وم� ا�م�	� ا��" ������ا�� اX%�رة إ���� #" ا������ت ا��" ��@�ول أ���S: ا�

���	

���g " م��A#�ت : ا�������� و ا���ف  ��ری��� ا������� ا���]-م� وهJK ا���S	� ی�

	, ا�@�e ا����":  



4� ��ت  )1(� "��
 ا�!����
" ری  :ا�����'
Raven s Advanced progressive Matrices   


	��ن و?��� ا���Aدي" یKآ� آ� م�  ��	1988" (5 ( �أن م��A#�ت ری��� ا������

�م�  ��
 -Eأ ��
��رت #" ��ی��0�4 وذ�$ �]��س ا�]-رة ا�]	�� ا��م� أو ا�Kآ�ء �#�اد م� 

 ا�u�N ا�3�ی0�4" و وأ��0 ا9�S-مV 5)ل ا�e�ب ا������ ا����0� #" ا���5ر أ#�اد. #�� #�ق
����@A� . ��b� ��	eی�� م�و�- [0	V هJK ا����A#�ت إ�, دول 
-ی-ة واV?�9�S ��� م

 ��	[� و ا��]��� �#�اد م� ذوى ا�]-رات ا��@Aت ا&���5ر و ا����	�
 "# ����ا9�S-ام�� ��

�م�  ��
 -Eا��" ���اوح م� ��� أ �م@�cر ا���
إ�, M�5 ا��دی� و ا������ و�5ص� �[

��ی� 
�م�
  .و
أن م��A#�ت ری��� ا������� �9�b-م #" آ��� ) e�#) "1998 ،2000" ?�وان" ویKآ�

 ��e�eA� �34]�� و� ����b� ا�L0 ی���
� ا����ل ا�������� و ا���3 ���م� ا�3�ام. �	
إ�g#� . و��eی� ا�-ر?�ت ا��9م 
	��� إ�, م�م� ذآ�ء، و�	� ا���	�� ا�����3� 
	, ا9�S-ام�� 

 "R�3ري أو ا��reم� م� ا�ث� ا� -E ,ر إ��eم� "V أص) آ��3�5ر ذآ�ء ?�gإ�, أ��0 و

	, ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� ا���و#�  K5Qي یKي ا��i	م� ا��و����H . �9	�ه� م� ا�

 ���	
 Vت ا��" أ?�ی�Sت ا�-را�Rت ذ�$ م��l، آ�� أ�م]��3 �م��ی���S Oئ�A9� ت�#��Aا��
  .&&ت ص-��� وث9�S&����3�اج د

  :ا������� م� ?cأی� 
	, ا�@�e ا����"" ری���"و��}�� م��A#�ت 
  . #]�ة12وه� ?cء �-ری3" وی�r : ا�cNء ا�ول
� : ا�cNء ا���0"�{�� ،���Aا� �وث)ث�� #]�ة م�-ر? VS �rو� ��	وه� ا&�3�5رات ا��


� �����Aت ه@-�S� KEف م@�� ?cء وی	��� ��Nص آ� م@�� م� م�eا��� ,	
ث���0� �-ائ� ، و
���Aا�� ���و�9�b-م ?-اول ا���ی�� ا���ا#]� �	���A#�ت . أن ی��9ر م� ��@�� ا�3-ی� ا�Kي ی

 Jر-� �S���� ��	�9ر ا����
) �e� "#)100ی� ا�-ر?�ت ا��9م إ�, b0: ذآ�ء اe0�ا#�� ���Rت ا�
 Jري �-ر��  ). 15(واe0�اف م

  
  

  :اختبارات الذكاء الفردية )2(
-� ,	

�� ا9�S-ام� #" ا���ف �gا��� :���Sم� أآ�� ا� �آ�ء ا���دیKا�3�5رات ا� 

ا����ل ا�������� وا���ه���� #" �S م� ��3 ا��-رS� وS@�ات ا�-راS� ا&��-ائ�� و�E, ��0ی� 

-ادی� Xا �	E�ا�� ���0ی Hأي م ��S�Sا� �Sات ا�-را�@S)�4Sا�3�5رات ) . ا���� -آ�� �

م� �E�0� ث��0� أآ�� هJK ا����S: د�� و#�
	�� #" ا���ف 
	, ا����ل –دی� ا�Kآ�ء ا���
ا�������� و ا���ه���� ا�Kی� ی��0ن م� ص���ت �	� أو �-رات ���L� م�-�0�، أو ا4g�ا��ت 

�� أو إ
��� E�آ�� �S ���
  م�ور��� &ی�?- م� ه� أ#S .�r	�آ�� أو إ
��� �A�ی� أو إ

� ا����ل ا�������� و ا�3�5رات  ا�Kآ�ء ا ������ه���� م� ذوى ا����Ae ا���دی� #" ا�

�� م�ث��� ����N� م�� هunderachievers JKا�-راS" ا���-0" �gم� �	�S��0 و��� 

  .ا��e&ت
  

 ��
�# Mة م]�ی�-
���� #" Sub scalesو
�دة م� ����ن ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� م� � 

	, ا���eآ�ة ا�	��L� و :��iاآ�ةا�Kدة و��ة ا��Nو ا�� �دی-و�]�M ا�]-رة ا�]	�� ا��م� ا��" . ا�

�م� ا��م ��� ��@
 �3وذ�$ م� 5)ل م�م� ذآ�ء آ	" #" ?��H ا�3�5رات ا�Kآ�ء ) ع(ی
 :b0 ,إ� �#�gX�� ،�م)ت(ا���دی�و�- ذآ�ء ���L� وأ5�ى أدائ�� #" �y ا&�3�5رات ) م

  .  أم�	� �3y ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی�هKا ا����ب إ�,V[3S اX%�رة #" م�p��S Hg م� 
  
  




  :��ای� اخ��Bرات ا�Rآ�ء ا���دی
-د مcای� ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی�، وی��د یH�N ا���E�3ن 
	, 0]�ط م�eری� ی�ون م� ��

�� أ��0 م��AA9ن #" ا���Nل e� ه��L0 ��?-و �ل ا����ق و ا���ه3�Nم ,@
أ��0 �@��د ��JK -أ
  :و
	, ذ�$ ی��� اX%�رة إ���� #" ا�@]�ط ا�M�9 ا������. تا����cا
�����r#{� H ا��A9ئ���S&– O ا��]	�-ی� م@�� – أن ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� :ا6و�#

��م��ی� ا��" ی@i3" ��#�ه� #" ا&�3�5رات ا�@��b� و ا�����ی� ا��]@@� �bآ�. ا�Kوی " "e�#

	��� م-روS� #" أ�gX�� ;0#� إ�,) 107: 2002" (?�وان :���S9-ام إ?�اءات وأ�Sا 


�	�� إ
-اد هJK ا&�3�5رات، وا���5ر 
�@�ت ا��N�ی: و ا��]@��، #jن هJK ا&�3�5رات 

	��� درا�Sت و��eث �N�ی�3� ه�ئ	�،  Vوأ?�ی ،��@bات ا���
 K@م�?�دة #" ا���-ان م

 م� ا����S: و��اآ�V ��� ����0ت ص-ق وث�3ت & AE� ��� ����]�ر0� م�F H�ه�
  .ا&�3�5ری� و�F� ا&�3�5ری�


و#" .  أن ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی�، ����H �]-رة �@Q3ی� م]��� ���@�Nح ا�آ�دی�" وا��	":ا�7�3
-اد وا�3�5رات ا����Ae أو �F�ه� م� �S&&�3�5رات ا �یQ3@ل م]�ر���0 ���]-رة ا���E

�S ري أو��  .�ت ا���A9� �b#ف N0- أ��0 ����ق 
	���م]�ی�M ا�]-رة 
	, ا������ ا&��


	, إ
�4ء م�م� ذآ�ء آ	" أو م�م� ذآ�ء :ا�3��3 �A�[� & �آ�ء ا���دیKأن #�ئ-ة ا�3�5رات ا� 


" آ�� �- ی��3در إ�, ا�Kه� ، ��@�� �cود ا�]�ئ� ���34]�� ��	�م�ت 
	, در?� آ�3�ة �#
 ;�LE(م pی�� �
 ���	
 �Aeأن ی ���داء ا���4 أث@�ء ?	b� أو م� ا�ه��� ی�

p�34ت ا���b	? .����% �ص�رة أآ� �Sم�ت ���- #" ر�	 �Eل �A5ئO �وهJK ا��
ا���4 ا�b	�آ�� #" م�N&ت 
-ی-ة م�� ��ل #��ة اJ�3�0 ا���4، وم��bى ا�]	p �-ی;، 
 �e� p	� مH ا���i� ، وم���م ا�Kات و ا��]� ���@�M، وا��Nه�ت ا���4 #��� ی���وا��

�)ت، وردود #	; �e0 ا����م ا��" ��4	: ا�N-ة ، وإ��3ع ا��	���ت و ا�]-رة �y ا���

	, ا���آ�c، وا��}م� م]��� ا��b�ع ، و ا����رة #" ا9�S-ام ا�	i�، و
)��; ��<5�ی� ، 

Oئ�A5 وم� إ�, ذ�$ م� p�b@و ا�� ��L@و ا������ة، و ا�� ��eا�� ,	
  .و ا�]-رة 


-ة ���� �	�	�� أن ا�3�5رات ا�:ا��ا�'�b]-م م� �آ�ء ا���دیK� "# و ا���%-ی� وأو���ء ا�م�ر 

 ��[�[eرا��� ا�-� ��Sدر?���� #" ا���اد ا�-را M��]��� و���س ذآ�ء ا����ل ا�Kی� & �
	� ا��-ر3b� "S: أو <5��	� ����� . N��0� ا0-ام دا#��وه" م]�ی�M ذات #�
	�� #" ا�

-ادات و ا�]-را�S&ا �
ت ا�e]�]�� �[���ل ا�Kی� ی��0ن م� �-0" ا����Ae أو 
ص���ت #" ا��	�، و�F�ه� م� ا���Rت ا��9ص� ا��" ی��ر إ���� #" أد���ت ا������ 

 ���� أو ا�������� م�-Gifted Handicapped "0ا��9ص� ���������� أو ا���ه���� ا��
 ��Aeا��Gifted under-achievers    


��3رات ا�Kآ�ء ا���دی� ی�?- ��� ص�ر م-�� وم@]e� وم]@@� #" ا�R�3�  أن أه� ا5:ا����9
ا�����، وذ�$ #" ا�-ی- م� ا�3)د ا����� م� ���3 ?���ری� مA� ا����� و�Sری� و 

�دی� bا� ����وه@�ك إم���0� 9�S&-ام . ا���	�� ا�رد�0� ودو�� ا���یV و ا���	�� ا�
�-�دی� و ا���ی�S "# Vئ�  دول ?-اول ا���ی�� و ا��Aرة ا��bا� ����� #" ا���	�� ا�


	, ا��	��� و ا������ و ا�������  ��bو?�د �0ع م� ا��� J�@ا�9	�. ا���"، وهKا م
���	
� و ا���ف ��
�ی� ا����ل ا�������� و ا���ه���� #" 
�	�� ا���.  

  

	��� ��Kا ا�@�ع م� ا&�3�5رات ا�3�5ر pا���� �	��0رد "  أو م]��س وم� ا�م���S– 

  .�Kآ�ء ا����ل" وآb	� "وه� ا&�3�5ر ا����� ا���وف #" هKا ا�A-د و ا���0" ا�3�5ر  " ��@�;
  
  
  
  



  :اختبارات الذكاء الفردية األدائية )3(
 ��	�
ا�Kي ی]�M ذآ�ء " Gرث� " & �9�b-م #��� ا�	i� م�� ا�3�5ر )أدائ��(وه" ا�3�5رات 

  . S@�15-5ا����ل م� ��� 
؛ذ�$ أن م���م " ��@�;"M�0 ا�]-رات ا�]	�� ا��" ی��r@�� ا�3�5ر " Gرث�"]�M ا�3�5ر ی

� ا&�3�5ر gرث�" واG Mم���م " ?�ی M�0 آ�ء ه�Kا� �
و�- �l�ت ا��e?� إ�, " . ��@�;"
هKا ا�@�ع م� ا&�3�5رات ا�دائ�� ا��	�� �]��س ذآ�ء ا����ل ا�Kی� ی��0ن ص���ت ��iی�، 

g $�Kر م� وآ��
]� q	Aل، وی�[وا��Aرة ا�و�, .  @S� S15@�ات M�5 ( ,�E(�ف ا�
��
��ة ا�3�5رات #�
��ن م� �� V0�3�5ر آ��� . �b�5 ن م�����# ��-أم� ا��Aرة ا��

  :ا�3�5رات #]� ه"

ت ��آ�  ) أ(��  Knox cube test: ا���
ر �


-ة �� ,	
�3ت 5��3� م��3� ��O9 وی� ,4	�� ��Hg أم�م ا. وی���ن م� أر�� م�
 �5G �	[� �3�9ا�� $bی� ��@�� ،J-و#]� . #" ی �	�3ت ���]�ث� ی3-أ ا��3�9� #" ا�-ق 
	, ا��

 ��وی4	: م� ا��O9 أن ی��ر M�0 ا�-��ت ا��" 
�	�� . �����: �5ص ی��r@; ?-ول م
ف و�cداد ص��� هJK ا�-��ت ����-ری. ، 
� ��یp زی�دة 
-ده� وا�5). وه�Kا. . ا��3�9�

��3ت ا�ر��  .����: ا�-ق 
	, ا��
  


ل  ــ   ) ب(  Seguin Form Boord" س()
ن"  �ح$ ا#"
  .و�- V[3S اX%�رة إ���� #" ص��eت ��S]� م� هKا ا����ب 

 

 Arthur Stencil Test": 8ر67"ا���
ر ا 345�4   ) ت(
�O9، وی4, آ�K$ م� 	� ,4  وی���ن م� 
-د م� ا�%��ل ا��@-�S� ا��	�0� ، �

���ت ا����� م� ورق ا&�b@�S  ا��	�ن، ���r آ�م� و���r م]�4ع م@; أ?cاء م�9	�� ا�43
�� ، وی4	: م� ا���4 
�� ��0ذج م�� ا�%��ل ا��@-�S� ا���4ة ��9�S-ام ����4ت �ا�

��(ا&�b@�S وذ�$ ��Hg ������4 أو أآ�� �#�ق ��E ��r, یbE ( �A: در?� ص��� ا�
�� ا��4	�ب ��ر ا�-ر?� �-د ا�%��ل ا��" یH�4�b ا���4 ���ی@�� #" زم� مe-د و�]. إ�, ا�

  ).150: 1985إ��اه�� و?�;، (
  

  �A "Porteus Mazes testر@(�س" ا���
ر ��
ه
ت  ) د(
  .و�- أ%�� إ��; #" م��gع p��S م� هKا ا����ب

  

ـ   )هـ( 
ل ا �Fر ـ Gر إآ
 Healy s Picture completion test" : ه(IJ"ا���
�وی4	: م� ا���4 أن ی��� آ� #�اغ �]4� . �ن م� 
-د م� ا��Aر ��� م@�� #�اغ وی�

;� ,4� H4[م� ا� �
��Nم� ��� م �3S�@م.  
�G " �Nbرث�"ا�Kآ�ء ��9�S-ام م]��س وم�� �N-ر اX%�رة إ��; ، أ�be� ;0ب م�م� 


	��� أو& � ����}ول #" ا���Sرة در?�ت ا���4 #" آ� ا�3�5ر م� ا&�3�5رات ا���
�� ا��" ی
ث� ��eل هJK ا�-ر?�ت ا��9م إ�, در?�ت م�زو0� ����?�ع إ�, آ�اS� ا��	���ت . �5ص�

���? �bی�� ,�E ]��س���� �ا��9ص . �AE يKع ا���Nي ی]��� ا��Kا� "	[ث� یe-د ا��� ا�
�rت أی���	 و�- ذ�$ �bEب. .  
	�; ا���4 ؛ ����?�ع إ�, ?-اول �5ص� ���r@�� آ�اS� ا��

	, ا��� ا�cم@"، وg�ب ا�@��. #"  "	["  آ�� #" ا�3�5ر3b0100� ا�Kآ�ء �]�b� ا��� ا�

ث�3ت ا&�3�5ر، م����� �jث�3ت ص-�; 
	, أ�Sس ص-ق ا&�3�5ر " ?�یG Mرث�"�� �e-د  ".��@�;
 Vا��� M�0 "# ;��3ث ,	
أن ا&�3�5ر م�م� ث�3ت ��: ی�A إ�,  -�- ذ�$–و�- ثV3 . ی-ل 


� م�@� م� ا����ل و0.85��Nم ,	
  .ذ�$ 
� ��یp إ
�دة �p�34 ا&�3�5ر 



��� م�م� ا&ر��3ط ��� در?��; � ,	
 �S�Sأ J-ی-e� -��
 أم� ص-ق ا&�3�5ر #]- ا
 وه� م�م� ص-ق م���H ، آ�� دل 0.78ووص� هKا ا���م� إ�, " ��@�;" ودر?�ت ا�3�5ر 

: 1985إ��اه�� و?�;، (�9	�� 
	, ص-�; آJc���� $�K �داء ا����ل #" S@�ات ا��� ا��
152.(  

  
  

  ):بنوعيها اجلمعي و الفردي(أوجه قصور اختبارات الذكاء 
�� و�E-ا eرا وم��
	, ا���F م� أن م�م)ت ا�Kآ�ء ا������ l	V ����ة ��ی	� م


� ا�������� و ا���ه���� ���	�-��lا�� "	[
� ا����bى ا� ��3� �r#س أ��0 أ�Sأ ,	
 "
إ& أن م� ا����E�3 م� -p3S ذآ�ه�–ور�F أه����� وم� ����H �; م� مcای� –�	��د، إ& أ��0 


� ا�������� و ا���ه���� ، وذ�$ �-ة ا
��3رات  یKآ� أ��0 & ���	� �	�Sده� آ����� q	A�
  :م� ��@�� ا&
��3رات ا�ر�� ا������

#�� ،و& ��4@� ص�رة %�م	� م���م	� 
� �cود�0 ��	�م�ت وا  أن ا�3�5رات ا�Kآ�ء &:ا6ول

	, ا�3�5ر ا�Kآ�ء &. S	�ك و�-رات ا���4 ���	
 �Aeا��" ی �ذ�$ أن ا�-ر?  ��Lم �
�S �3ى �

واE- م� م�Lه� ا����ق، و���i م� 
-اJ م� �-رات وم�Lه� أ5�ى �- ���ن م�Lه� ا����ری; 
��
–أن ��ی� ا����ق " ��راM0"یKآ�  ��ل ،#	, ��3S ا�� .،و#@��،وم��S]��،وE M�0�آ��،وا?���
-ادات 
���� م� �E_ ا�]-رة 
	, % �g "#70ء م�م� ا�Kآ�ء #]�،ی�]-�E �0ا�" �S�� ونcم�� ی���

  .ا������ ا&����ري م�)
 أن ه@�ك ا����� م� ا�@]�ش و ا�N-ل �Eل م]�ی�M وا�3�5رات ا�Kآ�ء، وا��$ #" :ا��7�3

	@� &م-ى د���� وث����3 ،ود&�� درNی ��� ����?  �
 ����R�40 إ�, م� ��4; م� ��0ئ. #" ا�
H���آ�ء ا��Kب. ا��r9-م� ) 169: 2005" (ا�]�ی4""وی�bم {N	دة م� ی�
��K$ م�) ه� أ0; 

��e-ی- ا����ق �Sاء 
@- ا���%�q ا��3-ئ" *م]�ی�M ا�Kآ�ء إ�, �e-ی- 0]4� أو در?� #�ص	�
-@
��، أو �Nا&�3�5رات ا� ,r�[���9-ام ا&�3�5رات ا���دی�S�� "ا��]��� ا�@��ئ  .F�3 م� �و�

 ���Nا&�3�5رات ا� ,	
 #}آ�� 130 #}آ��، و
	, ا&�3�5رات ا���دی� �120��ن هJK ا�-ر?� 
،دون م�ا
�ة ���3ی� ا����ل م� �E_ ا����bی�ت ا&?���
�� وا&���Aدی� و ا��]�#�� ا��" ��-�5 

و�- ی�e� �r-ی- هJK ا�@]4� ��Aeل ا���4 
	, در?� . ت #" أدائ�� 
	, هJK ا&�3�5را
م�� ه� #" م�� 
��J ا�cم@"، وص�; ا�-را�b�– "Sوي أو �cی- 
� م���S در?�ت أ��ا0; 

  .� #}آ�� ���e0�ا#�� م��ری-وم��bاJ ا&?���
" ا&���Aدي
 أن ا�3�5رات ا�Kآ�ء �����م�� ا��]	�-ي ���Nه� ا��A9ئO ا&�0���� :ا�2��3

وا�-ا#�� و��Sت ا���A9� ا����cة �	������� أو ا���ه���� ، وا��" ���b �-ور #�ل )��cا?��ا(
#" ������ ؛آ�������ة و ا���3دأة، وا��M�e، وE: ا���، وار���ع م��bى ا���4ح ، وم� ث� 

; ��	$ ا��A9ئO و ا���bت #jن مN�د ار���ع م�م� ذآ�ء ا���4 &��� "@  .ی
���E�3 یKeرون م� أن ا9�S-ام ا�3�5رات ا�Kآ�ء وE-ه� ، �- یQدي إ�,  أن �y ا�:ا��ا�5

� م� �E_ ا����bى ا&���Aدي أو ا��]�#" �Eئ) gا����ا ������	5 Vا����ل م�� و�� y3�د ��Sا
��	[-ادا��� و������� ا��Sا �دون �@�� . q��A� ةc�eم� -وم� ث� ی��� ا�]�ل أن ا�3�5رات ا�Kآ�ء �

  .ذوى ا����bی�ت ا&?���
�� ا&���Aدی� ا������ا����ل 
  

                                                

ه" ا�-ر?� ا��" �cut off score  K5Q  در?� #�ص	�   cut off pointدر?� ا�]H4؛ 0]4� ا�]H4؛  *

@- ا���5ر ا�-د ا��4	�ب م� ��� ا���]-م�� �3��0م. �	�� ا�������� أو  y#�ص� ��� ا�]�3ل و ا��# -eآ

وم� ��� ا�م�	� 
	, ذ�$ أن ی]�ر ا�]�ئ��ن 
	, ا�3��0م. ��3ل آ� م� ی3	� م�م� ذآ�ئ; 
	, . ا���ه����

� م� أي أن در?� ا�.  #}آ�� 130ا�3�5ر ذآ�ء #�دي ��Nم ��b[� ��S�Sأ ,	
]H4 ه" ا�-ر?� ا��" ی�� 

 ,	
ا�#�اد إ�, #���R ؛ إE-اه�� ��}�� م�� AE	�ا 
	, در?�ت أ
	, م� هJK ا�-ر?�، وا�5�ى م�� AE	�ا 
 ��76: 2004
3- ا��S -�S ��E	���ن،(در?�ت أ�� م@��، وی�� هKا ا��]��b و#F p�ض م�� أو مe$ م.(  

  



  ):أو االختبارات التحصيلية(اختبارات التحصيل الدراسي  )4(
 ا���Ae	�� م� أآ�� ا���Sئ� %��
� #" ا���ف 
	, ا�������� و ت�- ا&�3�5را

ا���ه���� �- ا�3�5رات ا�Kآ�ء،
	, أ�Sس أن ار���ع م��bى ا����Ae ی- مQ%�ا 
	, ���ق 
��; و�	�;ا���Sوا ;��# �
�S��4 و. 

 �	��-ف ا�3�5رات ا����Ae ا�-راS" إ�, ���س أو �]��� ا����Ae ا���#" ا�����3 ��
 K��	��4 ا��	� p��S . وا�3�5رات ��Aeا�3�5رات ا�� ��� cو��ن ا������eی ���E�3أن ا� Hوم

-اد وا�3�5رات ا�Kآ�ء ، إ& أن ا��-ا�5 ��ئ� ��� هJK ا�0�S&م� ا&�3�5رات ��}ث�� ا �اع ا��)ث�

�A� ���cرة م4	]� 
� م��eى ا&�3�5رات  :Aا��" ی �وا�����ی ��A9�ا�39�ات ا�

, إ���� ا�3�5ر. ا���9	�� b� "ا�]�ل أن ا��-ف أو ا�ه-اف ا�� ��� اتو��Kا ی�	�9� ��Aeا�� 
, آ� م� ا�3�5رات ا&b� "ا��-ف أو ا�ه-اف ا�� �
-اد وا�3�5رات ا�Kآ�ء ���م ا&�5)ف �S

  .إ�, �e]�]��، آ�� أن ا����eى م�9	� إ�, E- آ�3� 
��
و�- ���ن %�م	� ��@�ه. م�E	� . وی�� �p�34 ا�3�5رات ا����Ae ا�-راS" �4�ی]� ?��

�@�
	, م�دة درا�S� م �A�[� -و� ��Sآ� ا���اد و ا��]�رات ا�-را "# �@�و�- ی]�م . درا�S� م

-اد هJK ا&�5j� ی�Kا� ��Sل ا�-را�Aا�� Kى �)م���bم ,	
�3رات ا��-رس ، وم� ث� ی34]�� 

 ,	
 p34و� Mل ا��-ری�N35�اء #" م ��	�Aeا&�3�5رات ا�� -ی]�م ����-ریM ���، و�- ی

-ادی� Xأو ا �ا&��-ائ� �	E�ا�� ���0ی "# -[) ا����4S�(م��bى ا�-و�� آ�� #" &�3�5رات ا��" �

�دی� 
	, ��3S ا����لأو ا����0ی� #" آbا� ����  .) م� ?���ری� مA� ا����� و ا���	�� ا�
�	�� ا��م % "# "Sا�-را ��Aeا�]�ل أن ا�3�5رات ا�� ��
	, م��bى ��0ی�ت (وی�

��	� K@رة م�%Xا V[3S دات آ�����
� 0]�ط ا�]�ة و0]�ط ) ا� �eg4" ص�رة وا� ��0{� c����
� �-ى ا��	��K #" ا��]�راتrا� -E{9-ام�� آ�Sا �� و ا���اد ا�-را�S� ا���9	��، وأ0; ی�

 �	E�#" �-ء ا�� ��5ص �3�ام. ����ی� ����e�X ؛ ����-ا��Sا�������� درا �
 �����ت ا�eم
وم� �0#	� ا�]�ل أن ا�3�5رات . ا�-را�S� ا��" �]: ا���E	� ا��" ی��Nزون #��� ا&�3�5ر

��� "
��Nا� ��	�% "# "Sا�-را ��Aeاده� ، ا��-

�� م� �E_ إ?�اءات إ�gن أآ�� م�

� ا�������� درا�E "# ��Sل  ���وم��eاه� و��ی]� ���e�eA، آ�� أ��0 أآ�� د�� #" ا�

�� ا��-ر�Sنr$ ا&�3�5رات ا��" ی	م]�ر���0 ��.  
y م�Lه� ا�@��ط ا�]	" �-ی;، إ& أ0; &� �
 �3 ومH أن م��bى ���Ae ا���4: ی

�� و�E-اeم q	Aی- y
� ����; ا�]	"، وذ�$ �[�3Sب ا��)ث� ا<���–#" L0� ا�3 ���	�:  
�	�� ا��]	�-ي ا���وف ، ��0" م� 
��ب آ���ة م� : ا�ول�� ��S�0ت ا��-ر�eأن ا&م�

�E_ �@�ئ��، وص��F� �@�ده�، وم-ى ����	�� �?cاء ا��]�ر، آ�� أ��0 ��}ث� ��م� ا�A-#� إ�, 
Sأ �
 ���?Xا "# -�� -E ���	R) .p��S H?�171: ا�]�ی4"،م.(  

أن ا&م��0�eت ا��-ر�S� �3��F م� �@" �]��س ا���e و ا��Kآ� ، و���� �]�� ا�]-رات : ا���0"
�M ص�رة %�م	� 
� ا�@��ط آ���e	�� و ا���آ�: ، وا&�S@��ج وا�X-اع، وم� ث� #�" & �

 م������ #" درا���S، آ�� ا�qr �ــ و�- ���E أن �y ا���ه���� �- ی���0ا �F�. ا�]	" �	��د

	, % 13أن " ���م�ن" Vأ?�ی �Sو���3  م� درا ، ��S#" م-ار ��	ا�ذآ��ء #�% Kم� ا��)م�

 �	��K م@�� �- AE	�ا 
	, 500ا��)م�K ا���b���� م� م-ار��S #" و&ی� �@b	����0 ا�م�ی��� أن 
 ,	
�@�� �� ی@�eNا ، م�� ی@" أ��0 م� ا�ذآ��ءb0120: ذآ�ء �cی- � ���Sآ��ل   (  #" درا

 ،"S�39: 1992م.(  
�4
�ا �p�[e م��bى ��Ae	" م���H، ��@�� : ا����_�Sا ��
 �[# ���� ��S�0ت ا��-ر�eأن ا&م�


�ام�  :3b� ره���lإ �

� ا��)م�K ا�Kی� �-ی�� إم���0ت ا����ق، و��@�� یcNون  ����� #" ا���

-ی-ة �Qث� #" �-را��� 
	, ا� �

�� ا�S�ی� وا&?���
��، و��� ?���gء أو�bداء ا�آ�دی�" ،آ

 ;.Kirk, sا���ان، و
�دات ا&K�Sآ�ر ا�R�b� وا&4g�اب ا&�0��" وم� إ�, ذ�$ م� 
�ام�

Gallagher, J.; Anastsiow, N.; 1997: 145)  (.  




	��� ، #jن و���@L� إ�, ا#�]�ر�0 إ�, ا�3�5رات ���Ae م]@@� م@��رة ی��� ا&
���د 
 ��Sدرا �������	� ��5ص �اد ��ام. ����ی-
y ا����E�3 ی]���Eن أن ی���b- ا�]�ئ��ن 
	, إ�
� ، أو #" ا���اد ��Nم ��Sآ�� ��3@�� در?��; #" ا���اد ا�-را K��	ا�� ��Ae� .دة م� ��0ئ�#Xا

  .ا�-را�S� ذات ا�A	� �@�ع ا�39�ات ا��" �]-م�� هJK ا�3�ام.
  

  :قدرة على التفكري االبتكارياختبارات ال )5(
 �
 �����دئ ذي �-ء ی��� ا�]�ل أن ا�3�5رات ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري �9�b-م �	

ا�Kی� ی����ن �]-رة ا����ری; #" آ��� م� ا�3�ام. ا��9ص� ��	�� –ا��)م�K و ا�4	3� -ا����ل 

	, �]-ی� 35�ات ��@��� �5ص� #" ذ�$ ا�@�ع م� ا�3�ام. ا��". ا�������� و ا���ه����  cآ�� 

وم�� یN-ر أن هJK ا�39�ات �- ���ن م��43� ����@�ه. . ا&����ر و ا������ ا&����ري �-ى ا�4	3�

@�� ���م� �	[�bن م��  .ا�-را�S� و�- �

��� ا���3
-ي ����� ,�bري م� ی�� Divergentو�]�M ا�3�5رات ا�]-رة 
	, ا������ ا&��

thinking – V[3S يKرة إ��;ا��%Xا- ���، و��4	: أRS	� ا�3�5رات ا&����ر و ا�]-رة 
	, ا���
ا&����ري �)�� وم�و0� #" ا������ ، �0; & ی�?- �	Qbال أو ا����� إ?��� صe�e� واE-ة آ�� 
ه� ا��eل #" ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� ا���و#� م� �E_ ا�A-ق و ا���3ت و ا���ی��، و��Kا 


� ا�4	3�  ی@9�S�� qA-ام ا5 �����3رات ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري م@��دة #" ا�
  ".��راM0"وم� أم�	� ا�3�5رات ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري م]��س  . ا�������� و ا���ه����

• �������	 
���� ��	��� �����:  

�م �1966	����� ا&����ري 
�م " ��را�l "M0� م]��س  "# H?ف وی�-. 1974، ث� رو


� ا�4	3� ذوى ا������ ا&����ري ، و�@��� �-را��� ا&����ری�، وذ�$  ���هKا ا��]��س إ�, ا�
��� �3S�@ا�� �وف ا�����ی�Lا� ��#���.  

��� ا&����ري م� ا�3�5ری� #�
���" ��راM0" ی�}�� م]��س ��	�:  

: ا6ولV� "words form A ": ا�4 رة ا�$

RS	�  �E_ ی4	: م� ا����eص أن ی]-م أRS	� و����ن ا��Aرة ا�	��L� م� H3S أ
 ��� �@�، آ�� ی4	: م@; أن یKآ� ا&9�S-ام�ت Ask& Guessا�b��Sری� وی��9 اX?��� ا���

ا�3-ی	� أو �F� ا��}��#� ��"ء م� ، أو أن ی4	: م@; أن یKآ� 
�� ی��� أن یe-ث N��0� �e-وث 
Hم��� ��F م� �  .م��


 : ا��7�3 Pictures Form Aا�4 رة ا��($

 Pictureو����ن م� ث)ث أRS	� ؛ �E_ ی4	: م� ا����eص أن ی��� ص�رة م� 

completion�E9-ام �45ط م����S�� ت ?-ی-ة�
�gن م���  . أو أن ی

	, ا����ل #" �S ا��وg� " ��راM0" ویA	q م]��س  p�34�	� ري����� ا&����	�

��ی���Aرة ا�	��L� م� ا&�3�5ر �Eا�" ویi�b�ق �p�34 ا. و�E, م��رف ا���3ب  #" �S ا�
�� QSال � pد��ئ H3S ل-�	�� #�i�b�ق زم� �Hb� . ��[�34 وأر��� د��]� ���أم� ا��Aرة ا�
�� QSال� pد��ئ ��
  .�Eا�" ث)ث�� د��]� ��-ل 

	���ت �p�34 و�q�eA ا��]��س�� OEام ا���cورة ا���g ,	
. ویQآ- واHg ا��]��س 
ی; ا���
��� در?� آ	�� �	]-رة 
	, ا������ ا&����ري م��0� م� أر�H وی4, ا��]��س ���3�5ر

 "# �g�#Xوا �وا�ص�� �و ا���و0 �وه, ا�4)� ��b�[ا��" ی �ری��در?�ت #�
�� �	]-رات ا&��
وی��� �p�34 ا��]��س ��Aرة #�دی�  و��Aرة ?��
��،و& ی��eج . ا���ح وإ
�4ء ا����ص�� 


��� إ�, 35�ة أو م�#� �5ص� ���3�5رات ا�Kآ�ء أو ا���OE مp34 ا&�3�5ری� ا���
��	[  .ا&�3�5رات ا��9ص� �]��س ا�]-رات ا�

وHg أ�S�S آ}داة �e_ �-راS� " ��راM0"وی��� ا�]�ل أ0; 
	, ا���F م� أن م]��س 
?�ا0: م� ا������ ا&����ري، إ& أ�e� ;0ل مH ا���V إ�, أداة �9�b-م #" ا���N&ت ا���34]�� 




� ا����ل ا�������� و ا���ه���� ا� ���وL0�ا ا�, ا#�]�ر ا�3�5رات . �" م� ��@�� 
�	�� ا�
 �#0j; -آ�� ذآ���0G �0–ا�]-رة 
	, ا������ ا&����ري ��?; 
�م إ�, د&&ت ص-ق وث�3ت م���

 H���� ت أ5�ى��e9-ام م�Sا �
 ,@F &ر %-ی- ، وKe� ���ی@9�S�� qA-ام�� #" 
�	�� ا�
��م��ی� أآ�� و�E�g م�� ا�3�5رات ا�Kآ�ء ا���دی� ، وا�3�5رات ا���A9� ��Aeئ�S O

  .ا�آ�دی�" ا��]@@�
��� ا&����ري #" ص�ر�; " ��راM0" و��#�ت د&&ت 
� ص-ق وث�3ت م]��س ��	�

 ��� Content#" د��� ا��]��س إ�, ��#� د&&ت 
� ص-ق ا����eى " ��راM0"ا�ص	�� ، إذ ی

Validityص �
و�3-و د&&ت ص-ق ا��]��س . Constructive Validity-ق �@�ء ا��]��س  و
#" ����� #]�ات ا��]��س �[��د ا��" ی��r@��، و#" ����� #]�ات ا��]��س �[�Sس ا�@L�ي 

  ".?�	��رد" ا�Kي �@" 
	�; ا��]��س #" �gء L0�ی� 
�-رة ا��]��س 
	, آ�� ��#�ت د&&ت 
� ا�A-ق ا��)زم" �	�]��س ، �	$ ا��" �3-و #" 

 �r�9@ا�� �ری��آ�� ��#�ت د&&ت 
� . ا�����c ��� ذوي ا&����ری� ا�����، وذوى ا&��
و ا��" ) 1974" (رو�	""ا�A-ق ا��@Q3ي �	�]��س ، �	$ ا��" �3-و #" ا�-راS� ا��" ��م ��� 

,	
 H��bا� �Aا� �3	� ��Aeا��]��س و� ,	
 م-ى M�5 ��#�ت #��� م�م)ت ار��3ط ا�داء 
  . �]�یS0.51�3@�ات، �E_ آ�ن م�م� ا&ر��3ط ��@��� 

آ�� ��#�ت د&&ت 
� ث�3ت ا��]��س #" ص�ر�; ا�ص	�� ، �4�ی]� إ
�دة اX?�اء #" 
��ن م� " ��راM0"ا�-راS� ا��" أ?�اه� �� �@�
 ,	
118 Hف م� ا��ا���Aا� �3	ن ��	�3 ی����� 

  .0.93 إ�, 0.71�م)ت ا���3ت م� ��� إ�, ا��bدس ا&��-ائ" ، �E_ ��اوVE م
 ,	
 OEض ا����و����� �	���ت �p�34 ا��]��س #" ص�ر�; ا�	��L� #" أن ی
3� ا����0� �	�Aرة ا�	��L�، وی4	: م@; أن ی9�b-م ���5; #" bص ا&�3�5رات ا��eا���

	�A��� pرة ا���وg� أم�م;، م���� ;�	

� أRS	� �4�ح  ���?Xإ�, ا�: ا �L0رة، م�ذا ا�A
یe-ث #���؟ وم� ه, أ�3Sب ذ�$؟ م�ه" ا�RS	� ا��" �49� �$��3 
� هJK ا��Aرة؟ م�ه" ��0ئ. 

و���A ا�RS	� ا���b]� ��&�3�5رات ا��)ث ا�و�, ، أم� #" ا&�3�5ری� . ا�m. . . هKا ا�e-ث؟ 
��&ت �F� ا���ئ� م�)�S&ا "# ��	: ا��ا�H و ا��9مM #�4	: م� ا����eص أن ی�� 

ا�q��A ، أم� #" ا&�3�5ر ا��bدس #�4	: م� ا����eص أن ی��� #" أآ3� 
-د م��� م� 
	: ا�q��A م�) ، أم� #" ا&�3�5ر ا�H��b و ا��5� ، #�4	: م� ا����eص � �[	ا�RS	� ا���
أن ی���ض %��R م� �F� م��� ا�e-وث �- E-ث #) #�� ه" ا�@��ئ. ا����e	� ، م�) ا#��ض أن 

$�K� �N��0 ث-eي یKا�رض؛ #�� ا� ,	
  .�	eb: ����5 ��-�, م@�� 
	, ا�رض و�����4 
 ����	�� م� ا&�3�5ر #�4	: م� ا����eص أن ی3@" ص�رة أو ی�أم� �	���ت ا��Aرة ا�
ص�رة ��gj#� �45ط أو أ%��ء ?-ی-ة �	�Aرة ا�ص	�� �R�% q3A� ,�E ?-ی-ا ، أو أن ی4	: 


�ت ��gن م���  .�9�S-ام �45ط م]��E�م@; أن ی
 ��	��وی�� �q�eA ا���N�Sت ا����eص 
	, آ� م� ا&�3�5رات ا�	��L� وا&�3�5رات ا�

  .���4�ی]� ا��" وردت #" د��� ا��]��س
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



D ��ی� �� ا��"
  ) ب(�Zإ�# ت �
 6س��K ا�L ع ا6ول وذ�] س'$
 أو ت(!$!)� K. أس��
  :وه�

 Rating Scales: مقاييس التقدير ))))1((((


� ا����ل ا�������� –
	, �40ق واHS –م]�ی�M ا��]-ی� �9�b-م  ���
�	�� ا� "#
وا���ف 
	��� �c� ��0ود�0 ��	�م�ت &ری: #" ������، هJK م� �E�0�، وم� �E�0� أ5�ى �- 
 ��

�� �}�0ا�gا&�3�5رات ا��� p�34� م�ت م� 5)ل�	& ی�b@, ا��Aeل 
	, هJK ا��

  .ا���9	��
M ا��]-ی� #" ا���E	� ا�و�,، أ
@" #" م�E	� ا���%�q وا����A�، أو #" و�- �9�b-م م]�ی�

 Mا&�3�5رات وا��]�ی� p�34� �	E�م "# "@
و��?- 
-ة أ%��ل م� هJK ا��]�ی�M . ا���E	� ا����0� ، أ
 y	� أن ی�N�b: �3@�ده� أو ا���%-ی� ا�����ی�� ا�Kی� ی�#�ن ا���4 #" ا��-رS�، و��	� ��ی�


��ی� م]�ی�M ا �	E�إذا آ�ن #" م ;b�0 ��4ی� ی]�م ���ء �������0 ا��ا�-ان، أو أ��ان ا���4، أو ا�-[��

� �@�د ا��]��س ���?Xا ���# H�4�bی.  

  

� ) e�#) "2002 :118- 119" ?�وان" ویKآ�  ����N� ��أن ا��	�م�ت ا��" ی�

,	
�0
�� م� ا��	�م�ت  ,	
 ����  :ا����"  ا�@��e�یp م]�ی�M ا��]-ی� �
م	�م�ت �Eل ا��A9ئO وا���bت ا�b	�آ�� ا���A9� ا����b-ة م� ا�-را��Sت  ا�����4�              )1(

           ��

	��, أ�����ل م�������� أو م�ه������، أو م��� ����E ����Sة ا����3- Vا����" أ?�ی�� ����ا���3
وا���3�ة ا�Kی� ��آ�ا  ���Aت واeg� #" ��ریm ا��reرة ا�0�b0X� ا�e-ی�� #" م�N&ت    

���  ا�	��م وا<داب وا�� eا��]�-ی� ذ��$ ا��]����س          .@��ن وا� Mم]��ی� ,�	
وم�� أ%��� ا�م�	�� 
 J-
 ��]-ی� ا���bت ا�b	�آ�� �	4	3� Renzulli et al, 1976و5G�ون " ری@cو�"" ا�Kي أ

ا�������� وا���ه���� #" م�N&ت ا�-ا#�� وا��	� وا&����ری� وا�]��دة وا����S], وا��@�ن 

���3رات أو ?����    . وا����b�ح، وا���اص��� وا������49   ���
��Nن آ��� م]����س م��� م����وی�

S	�آ�� وص��� ی�� �]-ی� در?� ��#�ه� �-ى ا���4 م� ��3 ا��	��� أو ا<���ء أو ا�م���ت     
و�b�e: ا�-ر?��   . أ��-ا، أ��0��E، آ����ا، دائ���    : 
	, ا���5رات م�-ر?� م�� أر��H 0]��ط ه�"      

��
�3رات ا��]��س آ ,	

	, آ� م]��س �H�N ا�@]�ط  ��	�  .ا�
)2(          ����Sاد ا�-را������� �ا������43 �ا�آ�دی���� �وا�دائ��� �آ��	bا��� Oئ�A��9ل ا����E م���ت�	م

وم� أ%�� ا�م�	� 
	, هKا ا�@�ع م� م]�ی�M ا��]-ی� �	$ ا��]��ی�M ا���" أ
�-���            .ا���9	��
و���4i" ه��Feldhusen, Hoover& Saylor, 1987 .  JK?�م��� �����دو ا�آ�دی�����  

ا�	��iت  و وا��ی����gت ، وا�	��م، وا�-را��Sت ا&?���
���           ا��]�ی�M م�اد ا�	�i� ا&N0	�cی��     
�� #]��ة، �]�-ر آ�� #]��ة                   . ا�?@�3� �F� ا&N0	�cی�  �
 �b��5 آ� م]���س م@��� م�� �وی�}�


	�, آ�� م]���س             4-1م@�� 
	�, أر��� ا��3�5رات م�-ر?�� م��             ���	� و��9�b�ج ا�-ر?�� ا�
 M9-م #" م]�ی��b� "ا�� �ا�4�ی] M�@� ""و�c@3]" ریS يKرة إ��; ا��%Xا V. 

 

�3; ��ائ� ا���ا?� م� Rating scales _�EویKآ� �y ا����E�3 أن م]�ی�M ا��]-ی� � 
 ���?Xا�3@�د ، إ& أن ا :�����
 آ� �@- #��� ی�� ���?: ���س م�-رج ی���ن 
�دة م� ث)ث 

 #" �و
	, ا���OE أن یe-د در?� ��#� ا��A� ا���@. ا���5رات أو M�5 ا���5رات  

)م� 
	, ���� ا��]-ی� ا��@�S:ا Hrص �}ن ی�e��� . �م]��س �]-ی qgوا����ل ا����" ی�

"Sا�-را �Aدا�5 ا�� ��                                                              :��L" ��]-ی� م��رآ� ���: #" ا��@��
  ا&���5رات
  
  
  
  



  

  &  S	�ك ا��@����  م
1  

  �0درا
2  

�0��Eأ  
3  

 �������F
��  
4  

  ��دائ
5  

1  J-ی H#�� ��            .ی4	: ا����رآ� #" ا��@��
2  ��            .ی�e�م pE ا<5�ی� #" ا��)م #) ی]��
            .إ�, ا����gع م�3%�ة)ی-�5(ی4�ق   3
4  �            .ی��	� ��Aت م@�
5  ����@���� ;� OA9ا�� Vم� ا��� -���bی.            
���J م@�L وم�b	�b م@4]��  6��.            
            .�Eت �@�ءةی]-م ا���ا  7
8  J�L0 ��?إذا �� �]�3 و .
c@ی &.            
            .ی@�eز إ�, #R� دون أ5�ى  9
10  ��3	Fی]�3 رأي أو ��ار ا�.            
            .یe: م���9� رأي ا<5�ی�  11
            .ی@�L� دورJ #" ا��)م دون إز
�ج  12
            .ی@��u �}دب وا�E�ام  13
14  ����� "# ��
�g����� cی���J.            

  )H3S1987 أ�� �3-ة، : ا��A-ر      (                                                             
 ��� H�N� �آ���
� �0ع م]��س ا��]-ی� ا��9�b-م، #jن ه@�ك ص��ت م �L@ف ا��Aو�


�م وم� أه� هJK ا���Aت م� ی	" ���  :م]�ی�M ا��]-ی� �
)1(  JKأن ه                    ����� ا��]�ی�9�b� M-م #" �]���� �A�5ئO ا�#��اد أو ���0ئ. أ
������ ، أو ردود أ#

�@�  .�e0 م���ات م
��ن م� 
�3رات أو ?�� وص��� �b	�ك أو أداء أو ��0. )2(�� Mا��]�ی� JKأن ه  
)3(           "�4� Mا��]��ی� JK�3رات #" ه������ ر����� م��A	� ����اوح ���� ث�)ث إ��,        -��3��F –ان ا�

  .M�5 0]�ط
��م��ی� آ�#�� م�� ا&�3�5رات ا��]@@�أن هJK ا� )4(�S Oئ�A9� H���� & Mی��[�. 

 .ر ود�� م��ه-ا�;-أن ا��]-ی�ات ا������ #" هJK ا��]�ی�M ��}ث� ���340
�ت ا��] )5(


�	�� ا��]�ر�0� ����           -ا��@��رة–أن م�L م]�ی�M ا��]-ی�      )6( ��b��� �م�
��M ��� أی� م�ی�� 
 .ا�#�اد


�� إم���   -
���دة–أن م]���ی�M ا��]��-ی� ���9�b-م   )7(���gأ��5�ى أآ���� م� �	���Sم� & ��?��- و-��@
 
��3��Sب م@4]����، أو ��3��Sب 
�	���� آ�ر�����ع ��	���� إ
��-اد و�]@���� ا���3�5ر ���-& م��� إ
��-اد   

 .م]��س �	�]-ی� و�]@�@;
 qA@وی "�e#آ�ا ��b��) "2003 :66 ( -%��b]-ی� أن ی�	م]��س � Hgو "# ��م� ی�


��3رات b�5� ه"��:  
  .��A� أو ا�@��. أو ا�داء ا�Kي ی�ی- م)�LE; و�]-ی�Jأن یe-د أ��د ا )1(
 .أن ی�ف هJK ا���د ��e_ ی���r ا���ی� �E�0� واE-ة #]� )2(

 .ی���r م]��س ا��]-ی� ?�اS :0	�آ�� & ی��� م)�A� ���LEرة م�3%�ة أن & )3(

 .أن یe-د م�0" ا����ظ ا�-ا�� 
	, در?� و?�د ا��b� أو ا�داء )4(

� أ�����l واeg� ومe-دةأن یi� �b3� ا�]��س )5(Nو ی . 
  
  
  
  



 Parents Observations: مالحظات الوالدين ))))2((((

#jن -�F� أآ�دی���-وL0�ا إ�, و?�د ا����
� ا���م" مH ا����ل وم�#� ?�ا0: أ5�ى
� وا���ف 
	, أ������ ا�Kی� ی�L�ون ��
�	�� ا� "# �
ا��ا�-ی� ی��� أن ی��ن ���� دور #�

3م��	� #" –و��Kا ی��� ا�]�ل أن ا�S�ة . � 
� ������ أو م�اه���3-رات وإم���0ت ی��� أن �
: دورا �45�ا #" ��Eة ا���4 و��A9%; وم�b]3	;، #�" إم� ���b #" �@��� -ا��ا�-ی�	�

�A9%� ا���4 و��4ره�، و����3b ا��Nه�ت و���� ای���N� وم��& 
	���، م� 5)ل ��#�� 
cیc، و���R� ا�L�وف ا��@�3S� �	@�� ا��bي ا���م� 
�ام� ا&���Sرة ا�]	�� وا��]-ی� وا��

 ،����3	S ����4 م� 5)لeا���4، و� ��A9% M�� "# ��b� د، أو�ا�����م� ا����ازن ا��
  .و
-م �]-ی�ه� ����ق ��	�� وم�اه3;، وإه����� و
-م ا
��ا#�� �]-را�; ا��3-
� ا�����cة

]-ی�ات ا��	��� إذا م� �	: م@��� وی��� أن ���ن �]-ی�ات ا��ا�-ی� أآ�� د�� م� �

� S	�ك أ�@�ئ��� �4�ی]� د��]�، آ}ن ی4	:  �����LE(م ��Nb� رائ��� أوG أو إ�-اء ���N�S&ا
�)ت �م@��� ذآ� ه�ای�ت واه���م�ت ا���4 ا����e�، وا���: ا��" یH���b �]�اء���، وا��

4�
	��� ا���4 وأ0 �AE "ا�� �ت ا��9ص�?�eوا��ا���اغ  Vو�  �داد د�cا��" ی]�م ���، و�
  .�]-ی�ات ا��ا�-ی� إذا م� آ��0 م�	��� أو م�]��� ، و
	, و
, �����م ا����ق وا���ه3�

  :وی��� أن ی�qg ا��ا�-ان �]-ی�ا���� 
� ��یp ا��	�م�ت ا���	]� �����N&ت ا������
  .اه���م�ت ا���4 وه�ای��; ا��9ص� )1(
 .ع ا���: ا��" یH���b �]�اء���اه���م�ت ا���4 ا���	]� ���]�اءة و�0 )2(

)3( ����eزات ا��N0&ا �[��b��4وا�	� . 

 .ا���اه: ا��9ص� )4(

)5( �Eص ا���4 ا�����#. 

)6( �33eا�� �ا���دی �4� . ا�0

)7(  ��( . ا���ان وا<5�ی�مHا�
 ,Gallagher"  ?)?�" ؛ و)(Kitano Kirby, 1986"  آ�@��0آ���"" وی��� آ� م� 

�م�ر �[�@�ء م� ا��Q%�ات ا����� وا��Aد��، وا��" ی��� إ�, أن �]-ی�ات أو���ء ا) (1985
  .ا&
���د 
	��� #" ا���ف 
	, ا����ل ا�������� وا���ه����

� وا���ف 
	, أ������ ا�������� ��وم� أ?� أن ی��رك أو���ء ا�م�ر #" ا�
 Hدة ���زی�

	��� ����r #]�ات ��4	: اتا�0��3�Sوا���ه����، ی]�م ا���E�3ن   ��@
 ���?X

y ا�م�	� ) 359: 1997" (?��ل ا��49: وم@, ا�e-ی-ي" ویKآ�. �]-ی� م	�م�ت د��]��

� ا����ل ا�������� وا���ه���� #" ا����0� وا������ م�  ���
	, هKا ا�@�ع م� ا��]�ات �	

��  :ا�
  ه� یH�4�b ��	$ أن ی��A9% �S م��eg ا��أس وا��@�� وا��?	�� 
	, ا���؟ )1(
�؟ه� � )2(b� ,إ� -Eا�ر��م م� وا �#� �	$ ی�N- م

 ه� ی3-ي ��	$ �	�]�ت �Eل ا��	��ت ا��" ��� أآ�� م� م@,؟ )3(

ه� یH�4�b ��	$ أن ی]�أ ، و��M أن یH��b إ�, ا���: ا��" ���� ��AA ��ی	� وص�را  )4(
 �	�	�؟

  
 

 Teachers Nominations: تقديرات املعلمني ))))3((((

� ا��م 
� ا�4	3� ا�������� �]-ی�ات  ا��	��� ه" إE-ى ا���Sئ� ا����9�b-م� #" ا�

-د م� ا�4	3� ا�Kی� ی�]-ون أ��0 ی�L�ون  q�%�� ���	وا���ه���� إذ �- ی4	: م� ا��

�، أو أن �-ی�� إم���0� أن ی	�e]�ا �3�ام. ا�������� وا���ه�������� . & -� �	�Sا�� JKه ��و�
	��� و
-م د���� و��آ�c �]-ی�ا��� 
	, ا�4	3� ���ن د��]� أو #���، وذ�$ �c�e� :3bات ا��

3�د ا�4	3� م@r�9" ا����Ae، أو ا�4	3� ذوى ا�]-رات ا&����ری��Sوا ،�ً�	�Ae� ا�������� .



و��� ی��� أن ���ن �]-ی�ات ا��	��� أآ�� د�� إذا م� �-ر��ا 
	, م)LE� ا�b	�ك ا�Kي 
�
� ���ق أو ی �3  .�� إ�, ��#� م�ه3�یJ��L ا�4	3� وا�Kي ی��� أن ی

 �	��و�����F م� آ� ا��]-ی� ��-ى إره�ق ا��	� وآ��ة مQbو����; وم��F	;، إ& أن م
اآ���ف ا����ل وا��)م�K ا�������� وا���ه���� �- ���i اه���م �y ا��	���، وه@� ی��ن 

��b]��� ا��-رS� م� �jم��ن ا��	� أن ی���b- م� ا��� ا����اآ� �-ی; م� ا��0��3ت وا��	�م�ت ا��" 
ا�S�ة وا���3ء وا��A5ئ��� ا����eA وا��A5ئ��� ا&?���
��� ، وم� م�اآc ا���#�;، أو 
ا�0-ی� ا��" �- ی@��" إ���� ا����ل، وم� �F� ذ�$ م� ا���Aدر،  و�- �	]" �y هJK ا��0��3ت 


� ا&�3�5رات ا��" �]�M ذآ�ء ا���4��N��0ئ. م ,	
  . و��Sت ��A9%;وا��	�م�ت ا��rء 

� ا�RS	� ا��"  �egن �-ی�� ص�رة وا���F� أن ه@�ك ا�����ی� م� ا��	��� ا�Kی� & �
ر��� یb}��� ا�4	3� ا�������ن وا���ه���ن، أو �- & یN-ون ���b�ا �	b	�ك �F� ا��@�S: ا�Kي 

� ا��	��ن & ی�%��0�e آ���Nر��� م�� ی���Sم ا-
 :3b� �3	4ء ا�&Qأو ی]�م �; ه ����

� ا����ق -وه@� ی��� ا�]�ل أن �Sء ا���� وا�@��4�. م�ه����  �3
�� ی�S �3	�آ� ی
3-ون ا�4	3� ا�������� وا���ه���� ا�Kی� ی}��ن -وا���ه3��bی ���	� ا��Nي یK3: ا�bه� ا� 

���	�ت ا����� �

�دی�، أو ��-ة  ��F �	RSن أ��{bر ?-ی-ة، أو ی��#{� .  
�ء ا�]�ل �}0; & ی��� ا&
���د 
	, �]-ی�ات ا��	��� و��%�����e �	4	3� وم� ه@� ، ?

�0� �j?�اءات وو�Sئ� وأدوات أ5�ى�S&إ�, ا �#�gX�� &ا�������� وا���ه���� إ.  
�y ا�-را�Sت ����� V�3و�- أث- ,	
� وا���ف ������ ا��	��� #" ا�# �3b0 "0-�

�
@-م� �	]�ا �-ری�3 م���� �Eل آ���� ا����ل ا�������� وا���ه����، � V� هJK ا�@3b� ار��
 ��� J�3�0&ا :Nا0: ا��" ی�Nوم� ه" ا� �ا���� JK�� ا�]��مKhatena, Davis Rimm,1985) 

; Tennebaum, 1983:(  
  

 &c@���S "" Stephen s , Blackhurst و�)آ���VS وم�?	��آ�"وی�ى 

Magliocca, 1982"  K��	ن م–أن ا����إذا أ�l� واE-ة أو أآ�� م� ا��A9ئO و -������- ی
  :ا���bت ا����cة ا������


�� �����b�            :ا6و�#   ��?���Sم��ت وا�	�	� ���bا أآ�دی��� واآ��c��� K��	ا�� ��lذ��$   :إذا أ
 ,��	
أن ا������ل ا���������� ���3��F م��� ی]���أون #��" 
���� م3���� ، وی������ن �]��-رة آ���3�ة 

�ب، وی��	��ن �AE	� ��iی�     ��S&ا�#�" م]��رات           . م�@�م� �ن ��-رات �5ص����و�- ی��	
�@�� م�� ا��ی���gت و ا�	�م،آ�� ی�L�ون م��bی�ت م���cة م� ا�ص��� #�"         � ��Sدرا

���ا ه��Q&ء      . ا�������� و ا�]��-رة 
	��, ا������9   ����
	��, ا��	����� أن ی ��bم��� ا��� $�Kو���

	����� اآ�����ف ا��)م���K ا�  :Aم��� ا��� Vا����� M���0 "��# ��@������������ ذوى ا��)م���K، و�

  .ا����Ae ا�-راS" ا��دي
� 
 :إذا أ�l� ا��	��K أ����0 �5ص� م� E: ا&4�S)ع #��� ی�	��g��� pع م�e-د         : ا�7�3

وی����@�� ا�]����م �-را��S� ذا�����   . ذ���$ أن ا������ل ا���������� ���-ی�� اه�����م %��-ی- ������gع م���     
       H?ا���ا �
ذات – ه�Kا ا����3�      إن ص�q  -مr���b� ��K$ ا����gع؛إ�g#� إ�, ����e ا�-ؤوب 

;� �Sوا �#�  .ا�)�� ������gع وم@���� ا�%�9ص ا�Kی� ی��	��ن م

ا� �aa3��3:        �Aو���ا��0; #��" ا���� ، ;b���@� ا&�0]���دات ;���?�� ,��	
إذا أ���l� ا��	����K ���-رة 

���	  :ا�-راS" و�	�
، وه��  ذ�$ أن ا��)م�K ا�������� ی��	�ن إ�, ��?�; ا&�0]��دات إ��, أ��b��0 إذا م�� أ�5]��ا           �

         ����و�- . آ�K$ ی�?��ن ا&�0]�دات إ�, زم)ئ�� وم	����،���0 ی����ن م@�� ا��"ء ا�
            y���}زم 
)����� مH ا<5�ی� ��ی]��� #" ��?�; ا&�0]�دات �- & ���ن م]��3� #�" �

  .ا���Eن
� 

-م ا�]�3ل ��3y ا�#���ر ا��]	�-ی�� أو إذا أ��l� ا��9�وج          : ا��ا�' K��	ا�� ��lإذا أ- "�# 


� ا��}��ف -�y ا���Eن :           �3����Sرا وأ���ذ�$ أن ا��)م�K ا�������� آ����ا م�� ی@���ن أ#



�)ت   �آ��K$ ه�� ی���L�ون أ�����0 م���b]	� م�� ا��������     . ?-ی�-ة ، و��F� م}��#��� ���e ا����
���beا����9�ة ا�� ��@�  .وأ#�& �@�4ي 
	, E: ا����9�ة �

� 
9aa���ام�)آ��; ������رات م��: ا� K����	ا�� ����lإذا أ��gة #��" ا��ی�c���� ،أو ا�����، أو�ا�3-���0 
,[�S.ا���            �ت ا����ری�&��N#�" ا�� �دی�
 ��F ن �]-رات�ذ�$ أن �y ا�������� ی���

  . وا�دائ�� ا���9	��
� 
ذ�$ أن �y ا��)م�K ا�������� آ���ا : إذا أ�l� ا��	��K �-رات ���دی� م���cة : ا��9دس

. #�" ا��-ر�S� �داء أدوار ���دی�� م�@�
��     م� ی��9ره� زم)ؤه� #" ا���A ا�-را�S" أو       

�دی�، #���� ی�	�p ���]�-رة 
	�, ا���9ذ          ��F 0; م� م��رات��وهKا ا&���5ر م�دJ م� ی�	

��b�0أ �
 ��3  .ا�]�ارات و ا�]-رة 
	, ا��
  

 ���
�	�� ا� "# ����e�%��� K5م� ا� ���	3�د ا���Sا H�4�b0 & �@0ا إ�, أ�L0و
� وا���فوا���ف 
	, ا��������-�� وا���ه���� ، ،&���S #" ا���E	� ا�و�, م� 
�	�� ا�


� و�Sئ� ���be� ��r م��bى  _e3ن #" ا���E�3دأب ا� -[# ���Aوا�� q�%�ا�� �	E�م "@
أ
����e�%�� "# ���	ه�ج " 
� آ� م� ) e�#) "2002 :102" ?�وان" وی@]� . #�
	�� ا��

 ا���ا�Eت ی�ى أ��0 
�	�� ��p�[e هKا ا��-ف  ث)ث�Hoge& Cudmore, 1986" وآ�دم�ر
  :وذ�$ 
	, ا�@�e ا����"


� ��یq�g�� p أه-اف ا�3��0م. :لوا6 q�%�ا�� ��	� �-ری: ا��	��� وإ
-اده� �	]��م �
 ،�	وا���ی� اX?�ائ" ��� م� ا����ق وا���ه3�، وم�Aدر ا��	�م�ت ا��" ی��e?�� ا��


@- �p�34 م]�ی�M ا��]-ی�وآ���� �]-ی� ا��A9ئO ا�b	�آ�� .  
��م�� ا��" :ا��7�3Eأ �
 ��3	���ت وأدوات آ�#�� ������ م)����LE، وا���� ���	 �cوی- ا��

q�%�وط ا����� �3���.  
�	�� ا���%�q ، ور��� ی��ن م� :ا�2��3� �#�� ا��	��� ا�Kی� ی�#�ن ا�4	3� pE ا���	�� 

�� :S�@ا��  ��% ,	
 ��	�دراS� ��E� ی��رك #��� ا��	��ن وا���%- ��V هJK ا�
 ��	�
 �Eوم�ا ;Nأه-اف ا�3��0م. وم@�ه ,	
- أن ی4	�ا � �Sا�����ي وم-ی� ا��-ر

  .ا&���5ر
  


�� #" �]-ی�ات ا��	��� و��%�����e �	4	3� ا�������� �gوا��� �ی- م� ا�-�c�� ��5و��

� ?�ان ) 167: 2005" (ا�]�ی4"" وا���ه����، ی@]� Gowan ت�R# ;�# د-E يKا� ;Eا���ا 

  -:�A@���� م�@� ی�%q ا��	��ن 
	, أ��S�S ا�4	3� ا�������� وا���ه���� وم@��
  .#R� ا�4)ب ا�Kی� ی-ون أ�bE ��دة )1(
)2(  �
 .وأص���) ا����ری;R#)� أآ�� ا�(4ب إ�-ا

)3(  �� ).#" ا&�N0زR#)� أآ�� ا�(4ب �S��E ودا#

-ا )4(�S&ا _�E أآ�� ا�4)ب م� �R#�	 .د �	�

 .#R� ا�4)ب ا�آ�� ا��R�Sرا �e: زم)ئ�� )5(
 

 Pears Nominations: ترشيحات األقران ))))4((((

 �Sاء #" ا��وg� أو ا���E	� ا&��-ائ�� مH زم)ء #A	; -أي ���–   ی���
� ا���4 

� ��ب دا�5  y��r ا�3� Hم H��Nم� ا��وزم)ء م-ر�S; أو ���E�ى مH أ��ا0; وی�

Sا�-را �Aا�� �#�Fن #" �5رج  " وه��	
م� ی��� ����b; ا����
� ا�آ�دی�"، آ�� أ��0 ی���
0�4� ا�)ص���، أي 5)ل ا�0�4� ا��-ر�S� ا�����آ� ا��"  ا���A ا�-راS" وه���� ,�bم� ی

 ��� Hا��" ی��� cا0: ا�����? ,	
ی��ر��0�S م�، م�� ی��H��N� q ا����ل #�ص� ��3� �	��ف 
��r #" ا���N&ت ا���b�0]��� أ� ��0��  .���9	��، وم� ث� إم




-ه� �bأن ی ��و
@- ا9�S-ام ��%��eت ا���ان ی4	: م@�� أن یKآ�وا زم�	�� ا�Kي ی�
ا�cم�� ا�����c #" م]�ر أآ�دی�" مe-د، أو م� ا�Kي �-ی; أ#��ر  #" �y ا����م، أو م� ه�


-ة #" م��� مe-د�b�	� ه�3نK�S أو إ�, أي زم�� �	أص�.  
أ��r� ;0ن أآ3� �-ر م��� م� ا�-�� وا��3r #" هKا ) 164: 2005" (ا�]�ی4""ویKآ� 


� م� ا�MS وا���ی��، آ}ن ��Nء م�g "# م��cا� ,	
 ��eن ی�� ا�{� qA@0; یj# ،د-Aا�
ی�ف ا���4 زم�	; ا�����ق أو ا���ه�ب و#]� ��-ى ا�340ق أوص�ف أو �A5ئO مe-دة 
	�;؛ 

  :م� م�� أن هKا ا�cم�� 
  .و��ي ا��)LE�ی]�   ) أ(
�ب  ) ب(��S&وا �	 .S�یH ا��
 .ی���H ��وح ا�-
��� وا���ح  ) ت(
���J و�A�#��;  ) ث(�� "# �[�bم. 
 .م���� وی�� �N- وإ5)ص  ) ج(

� و�}�� ?�-  ) ح(�b� ;م� ی�آ� إ�� cN@ی. 
�)ت  ) خ(� .ی4�ح E	��F &� م}��#� �	�

م�K آ�A-ر م� م�Aدر ا���ف 
	, ا��)-وه�Kا ی�� ا�]�ل أن ��%��eت ا���ان &ی]� 
y ا���Aت -ا�������� وا���ه���� � ,	

� ا���Aدر ا�5�ى و����e-ی- 
@-م� 0�ی- ا���ف 

 ا&?���
�� آ����Aت ا�]��دی�، وی��� أن ی�� ذ�$ م� 5)ل ا9�S-ام ا����S: ا���S�bم��ی�  
Sociometry.   

  

  :آراء اخلرباء وأحكامهم ))))5((((
� إ��	� �	�Sا�39�اء آ� ��E ا����ون ,	
ا���ه���� ی�3� م� ول ا�������� ا���ف 

 ،  در?� أن ا���ی� ا���S" �	���ق وا���ه3� ی���ط ذ�$إ�,ا���eی�، وذ�$ وا�م�ر ذات ا�ه��� 
 ,	
�ف �	� �3S�@م �م�� ��ی]��E3� أ�� ����AA9� م��دی� "# ��AA9ن ا�39�اء وا����

  .ا���ه3� #" �	$ ا����دی�وا����ق 
 �#�gXا#��اض اإ�,و��  ���ا���ه���� م� ��3 وا���ف 
	, ا�4	3� ا�������� و�-�� #" ا�

��م�� ��� #�ائ-ه� #" ��H�N ا�4	3� وc�Eه� 
	, �Kل مcی- م� Eرائ�� وأ�� K5ن ا�j# ،ا�39�اء
ا�@��ط وا��N- #" ا���N&ت ا��" ی���cون #���، �5ص� �- أن ی�� ��%��e��(� ��eق �3�ام. 

�ون �}��0 م�e ا<م�ل و������ ����ی� ���� ���4	3� ا���  .ا�����توا���ه���� إذ ی
ا�ص�	�، و����cه� وم�#� �-رات ا�4	3� ا�e]�]��  �ا�����AA9 هوا��4	�ب م� ا�39�اء و

3y ��0ذج S	�آ�� م������ مH م� ی]�م �; ا�4	3� ا���ه���� � V�Qا�داء ا�� �
ا��������، آ�K$ و
 Oئ�A5 ��# ا�39�اء ,	
 ��
-ه� وا���4: أو ا���E	� ا�@��ئ�� ا��" ی�� ��� ا���4 ی��b� "ا��–


- ا�39�اء �b� –أي �ة ���ق م� هو#" ا��]�ر0cرة م���-� �
 �3 �ا���اءم� ��� ا�b	�ك ا�Kي ی
  ). 428: 2001ا�]�ی��" و5G�ون، ( م���H #" هJK ا���E	� ا�@��ئ�� 

  
  

 Self - Reports: التقارير الذاتية  ))))6((((

�S&ا ���]�ری� أو �0� ����]�ری� ا�Kا��� وه" آ� م� یA-ر 
� ا���4 م� إ?���ت ���L� ، ی�

� اه���م�ت ا���4 وه�ای��;، وم���;  ���� ��������r)�;، و��اءا�; و0�����;، و
)���; وم

د&&ت 
	, ���ق ا���4 أو ا���A9� ا����3د��، ��e_ ی��� ا&�S@��ج م� �	$ ا���Aدر إ%�رات 
  .وم�ه�3;
�0� و�S&ا ��#" �Eل ا9�S-ام ا��]�ری� ا�Kا��� آ}E- أ���S: –یKآ� ا�-ی- م� ا����E�3 أ0; ی�
 ����]�ائ� م� ا�RS	� ا��" م� ��@�� ��?�; �y -ا���ه����وا���ف 
	, ا����ل ا�������� وا�

  .ا�RS	� ����F��Aت ا������



  ه� �-ی$ ه�ای�ت م�r	� ؟ وم� ه"؟) أ (

�ت ا��-ر�S� ؟ وم� ه"ه� ���رك #") ب (��Nا� y ؟" 
�rی� �

 آ�� �]r" و�V #�اF$ و
4	� ��0ی� ا��3Sع؟) ?ـ (

 ه� �e: ��اءة ا���: وا��N)ت؟) د (


� �]���r #" ا�]�اءة ی�م��؟) هـ (�S آ� 

 ه� ���رس ا�0�4� ا��@��؟) و (

 ه� �e: �}م� ا��Aر وا���Sم؟) ز (

�) Eـ (Eرض وا�����  ا��@��؟ه� �e: زی�رة ا��

 ه� أV0 م� م��S "3eع ا����S],؟) ط (

y ا<&ت ا����S]��؟) ي (� ,	
 ه� ���رس ا�cف 

 م�ذا ��د أن ���ن #" ا���b]�3؟) ك (

�" �p[e ذ�$؟) ل  (� � وم�ذا ��

إ& أن هJK ا�4�ی]� �� �b	� م� ��?�; ا&�0]�دات إ���� 
	, ا
��3ر أ��0 ر��� ���ن أآ�� 
�34� -@
أو ]�� 
	, ا����ل م�� ه� #" ا���E	� ا&��-ائ�� ا�Kی� & ی�L��eن 
@- ا�e-ی_، م�ث���� 


-ادی�Xا ���	E�م)ئ�� #" ا��c� �0م]�ر ��b�0أ �
وا����0ی� ا�Kی� ) ا����4S�(#" ا��]�ری� ا�Kا��� 

�]�ده� �}ن ذ�$ ی- �-Q% "# (5و��0 ا��9ص� وا���eونر��� ی��دد& ��b�0أ �
 �م #" ا�e-ی_ 

��A9�  .������e ا�
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