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 ( م ياس مرارات المةهبة  ما إعداد   البا ثة (3

 .( برنةامج تنميةةة مراةرات المةهبةةة باسةةتادات الةددا ات المتضةةدد  دات الض  ةةة 4
 ما إعداد   البا ثة(

تة ةةةد فةةةرة  دالةةةة إ نةةةاريوا بةةةيا متةسةةةطي ةأسةةةفرت نتةةةارج الدراسةةةة عةةةا أنةةة  
ابطة عاةةةةي م يةةةةاس در ةةةةات أطفةةةةال الم مةعةةةةة الت ريبيةةةةة ةالم مةعةةةةة البةةةة

المةهبةةةةة لةةةةد  طفةةةةل الرةبةةةةة فةةةةي التطبيةةةة  البضةةةةد  دمةةةةا تة ةةةةد فةةةةرة  دالةةةةة 
إ نةةةاريوا بةةةيا متةسةةةطي در ةةةات أطفةةةال الم مةعةةةة الت ريبيةةةة عاةةةي م يةةةاس 
المةهبةةةة لةةةد  طفةةةل الرةبةةةة فةةةي التطبي ةةةيا ال باةةةي ةالبضةةةد  دةةةدل    تة ةةةد 

اةي م يةاس فرة  دالة إ ناريوا بيا متةسطي در ةات الم مةعةة الت ريبيةة ع
 المةهبة لد  طفل الرةبة في التطبي يا البضد  ةالتتبضي.

 Abstract 
The study aimed at preparing a training program to 

develop some indicators of talent among Kindergarten 

children using multiple intelligences related to it, To 

know the effectiveness of the proposed program, sample 

consists of Kindergarten children at (5-6 years). Also, 

the sample consisted of 50 children and were divided 

into two Control groups (25) and experimental (25) 

children boys and girls used the following tools :             

                      

1- Testing the intelligence of children prepared by (Dr / 

Ijalal Mohammed Sri, 1988) .                                         

2- Child Data Form (Preparation / Researcher) .                
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3- Gauges of talent indicators from (Preparation / 

Researcher) .                                                                  

4-The proposed training program using multiple 

intelligences related to the development of indicators of  

talent (Preparation / Researcher) .                                   

The results of the study showed that there are 

statistically significant differences between the average 

scores of children in the experimental group and the 

control group on the scale of giftedness of kindergarten 

children in post-application. There are also statistically 

significant differences between the average scores of 

children in the experimental group on the giftedness 

scale of kindergarten children in both pre and post 

applications, There are no statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental 

group on the giftedness scale of kindergarten child in the 

post and follow applications .                                       
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 دمة: ـــمق

يضتبةةر األهتمةةات ب طفةةال مر اةةة الرةبةةة مةةا أهةةت المضةةايير التةةى ي ةةاس بجةةا 
ت ةةةدت  الم تمضةةةات ةت بةةةرهال فا هتمةةةات بطفةةةل الرةبةةةة أنةةةب  بةةةرةر  

المر اةة فةى تدةةيا اانةيت  اننسةانية  ما ة تفربجا أهمية ةاطةر  هةد 
المتداماةةل ةفةي الةا ةةن فةما األطفةال المةهةةةبيا دايةر  ي ةو أا تنةةاا ة  
تبدد فجت ال ة  التي تدفن البارية إلى األمات ةهت ال ات الةد  يدتةو التةاري ل 
ةهت ةديضة الةطا ةثرةت ل ةما هنا تمثةل تنميةة مةاهةو األطفةال األسةاس 

 .(58: ص2009دات مرادل ةن طة ا نط  . بر 

ةةة مةةن تميةةا هةةدا الضنةةر بةةالتةيرات السةةريضة النا مةةة عةةا الت ةةدت  اانو
الضامةةي ةالت نةةي لامضاةمةةات الةةد  ي ةةةد  المةهةبةةةا فةةي الم تمضةةاتل ة ةةد 
أنةةةب  مةةةا البةةةرةر  مةادبةةةة عمايةةةة الةةةتضات لجةةةد  التةيةةةراتل لةةةدل  دةةةاا 

جةةةت ةالم رمةةةة ا هتمةةةات بةةةالمةهةبيا ةرعةةةايتجت ةةبةةةن البةةةرامج الاانةةةة ل
لتنميةةة مةةةاهبجت مةةا أهةةت ةأسةةمى ا هةةداك التةةي تسةةضي دافةةة المرسسةةات 

: 2018التضايميةةةةةة بةةةةةد وا مةةةةةا ريةةةةةام ا طفةةةةةال لت  ي جا. م مةةةةةد  ةةةةةدادل
 .(198ص

ةفي إطار دل  تبةن الةدةل المتطةةر  اططةا لتطةةير المةاهةو ةا تبةانجال 
طةةار  الضمةةل فةةي اطةةة تبةةدأ بالطفةةلل نةةضةدوا الةةى المرا ةةل الضمريةةة التاليةةةل ةا 

ت  ياةةةةمل ادتاةةةةاك المةاهةةةةو فةةةةي 2030التنميةةةةة المسةةةةتدامة ةرريةةةةة منةةةةر 
 ماتاك المرا ل الضمرية ةتدعيت المةاهو ال الية ةم اربة الفدر الجدات.
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ةعاةةى الةةرنت مةةا اتفةةا  نتةةارج ةتةنةةيات بضةةم أدبيةةات الب ةةة  ةالدراسةةات  
ل ة ةارةل (1998الساب ة في عات النفس منجةا دراسةة دةل مةا سةةااا  امةد  

ينةةاس البنةةال 2000عاةةي   ( عاةةى 2014( ة أ مةةد مةةةاةر   2008(ل ةا 
برةر  إ ةرا  دراسةات لتنميةة بضةم مراةرات المةهبةة لةد  أطفةال الرةبةة 

 .بمستادات الددا ات المتضدد  دات الض  ة ةرعايتجا

إ  أا ادتاةةةاك المةهةةةةبيا فةةةي مر اةةةة مةةةا  بةةةل المدرسةةةة  ينةةةالةا هةةةد  
ا التضايمةةةةي ال ةةةةالي ةالةةةةن ص فةةةةي الةسةةةةارل التةةةةي الرعايةةةةة بسةةةةبو ن امنةةةة

تسةةتادت فةةي ادتاةةافجت لةةدا  ةةاةل الب ةة  ال ةةالي تنميةةة بضةةم مراةةرات 
 المةهبة لد  أطفال الرةبة بمستادات الددا ات المتضدد  دات الض  ة.

ن ريتة  لاةددا ات المتضةدد  فةي  Gardner "ةفي هدا الا ا  دت " ةا ردنةر  
ة ةاةل مةا ا لجةا  1990عةات  of Mind  Framesدتاب   أطةر الض ةل(

تةبةةةةي  ةترسةةةةي  ة ةةةةةةد ددةةةةا ات متمةةةةايا  يضتمةةةةةد ادتاةةةةافجا عاةةةةةي األدا  
الضماةةي لرفةةراد ةدلةة  مةةا اةة ل م مةعةةة مةةا األناةةطة ةالمجةةات ةالمةا ةةك 
ال  ي يةةةةةة التةةةةةي تةةةةةتت م   تجةةةةةا مةةةةةا الم يطةةةةةيا بجةةةةةت مثةةةةةل المضامةةةةةيا أة 

األمةةةةر. ة ةةةد أةبةةة  أنةةة  األانةةةارييا النفسةةةييا ةا  تمةةةاعييا أة أةليةةةا  
نتي ة تضدد ةتنةع ةاست  لية دل نةع ما الةددا ات عةا اراةر فمنة  يمدةا 
أا ينمةةة ةيةةتط ةر بمضةةال عةةا األنةةةاع األاةةرىل ةمةةا ثةةت يمدةةا ايةةاد  دةةل 
نةةةع مةةا هةةد  األنةةةاع ةتنميتةة  بالتةةدريو ةالةةتضات ة ةةد أد  هةةدا التة ةة  إلةةى 

بيا ةرعةةةةايتجت مثةةةةل بنةةةةا  ةتطةةةةةير بضةةةةم ال بةةةةرامج لاداةةةةك عةةةةا المةهةةةةة 
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ةبطا ةات م   ةة أناةطة  Kornhabr,1999  دةةرنبر Psa برنةامج
 .2005ةناد  سةيفيل  2001 الددا ات المتضدد  لة إمات منطفيل

دمةةا أا تض ةةد المةهبةةة ةتضةةددها ةااةةت ك الضامةةا   ةةةل طبيضتجةةال أد  إلةةي 
اال تضدد األطر ةالتة جات المضنيةة فةي ت ديةد ةادتاةاك المةهةةبيا إد   ية

هدا الميداا يمةج بةالدير مةا الطةر . ة ةد اعتمةد فرية  مةا البةا ثيا عاةي 
ااتبةةارات الةةةددا  فةةةي ت ديةةةد المةهبةةةة بينمةةةا اعتمةةةد  اةةةريا عاةةةى ااتبةةةارات 
الت نةةةل. ةتبنةةةةي فريةةة  ثالةةةة  ا اتبةةةةارات انبداعيةةةة ةت ةةةةديرات المضامةةةةيا 

مةدةا ةاربا . ةمن تطةر الب   في ميداا المةهبةة بةدأ بضةم الضامةا  يضت
عاةي األناةطة الضمايةة فةةي مةا ةك تتبةما  ةة  لاماةد ت ةمةا ةك تاةةب  

 المةا ك ال ياتية.

ةفةةي بةةة  مةةا سةةب  فةةما تنةةةع طةةر  الداةةك عةةا األطفةةال المةهةةةبيا مةةا 
ن ريةةةة ال ددةةةا ات المتضةةةدد  دم ةةةدى طةةةر   األهميةةةة بمدةةةاال  يةةة   جةةةرت

منبرةةةة تاةةةايص المةهبةةةة بمةةةا يمدنجةةةا مةةةا ت ديةةةد المةةةر  رات ةالةةةد  ت ال
لانارنةةةةةةجت المتباينةةةةةةة فةةةةةةي بةةةةةةة  ددةةةةةةا اتجت المتضةةةةةةدد  ةتةبةةةةةةي  ديفيةةةةةةة 
اسةةةةتادامجا دةسةةةةياة لاداةةةةك المبدةةةةر ةبجةةةةدا  ةةةةد أسةةةةجمت ن ريةةةةة الةةةةددا ات 

: 2011المتضةةةةدد  فةةةةةي ت ديةةةةد مفجةمةةةةةا أاةةةةمل لامةهبةةةةةة.  هةةةةانت الاةةةةةربينيل 
 .(730ص

تتاد المةهبة عد  أادالل ة د تت دراستجا بطر  متضدد  في عات النفسل 
ةبدأ المتاننةا في أب ا  الطفل المةهةول أا ين رةا بطري ة أدثر 
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  مةبةعية في ت ييت المةهبة بانتسا  من ن رية الددا ات المتضدد 

Haward Gardner  ة د تت ت سيت مرارات المةهبة  بنا  عاي ن رية
الددا ات أة المةاهو المتضدد  الي الددا  الاةة  الاف يل ةالددا  المنط ي 

يابيل ةالددا  المداني البنر ل ةالددا  ال سمي ال رديل ةالددا  الر 
 . الااني ان تماعيل ةالددا  الااني الداتي

ةمةةةا هنةةةا ف ةةةد تضةةةدد ةتمةةةايا مراةةةرات المةهبةةةة ةفةةة  ن ريةةةة الةةةددا ات أة 
  Thery Multiple Intelligncesالمةاهةةةةةةةةةو المتضةةةةةةةةةدد  

  األطفةةال ةهةةد  بنةةا  عاةةي نةةةع الةةددا  الةةد  يمتادةة  Gardnerل ةةاردنر
 المةاهو ليست إستاتيدية بل يمدا تنميتجا طةل  يات  .

  مشكلة الدراسة :
 نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل عدة نقاط أهمها:      

عاموا  60رنت تاايد ا هتمات بتنمية مةاهو األطفال ةان  مبى أدثر ما  -
  أن  هنا   نةروا عاى بداية ا هتمات بجدا المةبةع في الدةل الضربية إ

ا في سبل التنمية ةالرعاية .  ةاب و

دما نبن األ ساس بالماداة ما ا ل عمل البا ثة دمضامة ريام  -
األطفال ةم   تجا لاةا ن التضايمي لريام األطفال ب ن  هنا   نةر في 
ا هتمات بالداك عا مةاهو ا طفال ةتنميتجا ةأا ا هتمات في فتر  
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مية بيا الرةبات ي تنر ف ط عاى ما لديجت تفة  المساب ات التضاي
  ردي أة مةسي ي بينما لت ت   ب ية م ا ت المةهبة باهتمات داك .

تتحذذذدد فذذذي السذذذسال الرئيسذذذي  الدراسذذذة الحاليذذذةولذذذذلإ فذذذلن مشذذذكلة 
 :التالي

مةةةةةةا مةةةةةةد  فضاليةةةةةةة البرنةةةةةةامج التةةةةةةدريبي الم تةةةةةةر  فةةةةةةي تنميةةةةةةة بضةةةةةةم  
بمسةةةةةةةةتادات الةةةةةةةةددا ات مراةةةةةةةةرات المةهبةةةةةةةةة لةةةةةةةةد  أطفةةةةةةةةال الرةبةةةةةةةةة 

 المتضدد  دات الض  ة ؟

 : أهداف الدراسة

تجةةةةدك الدراسةةةةة ال اليةةةةة إلةةةةى التضةةةةرك عاةةةةى مةةةةدى فضاليةةةةة البرنةةةةامج 
التدريبي الم تر  لتنمية بضم مرارات المةهبة لد  أطفةال الرةبةة 

 بمستادات الددا ات المتضدد  دات الض  ة.

 أهمية الدراسة :

 لور أهمية الدراسة فى النقاط التالية:تتب :األهمية النظرية -أ     

أهميةةةةة مر اةةةةة الطفةلةةةةة المبدةةةةر  باعتبارهةةةةا السةةةةنةات التدةينيةةةةة ةالبنةةةةمة  -1
 األةلى في بنا  اانيت  المست باية.
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أبافة ال ديد فى األدبيات ةاألطةر الن ريةة فيمةا يتضاة  بتنميةة مراةرات  -2
 متضدد . المةهبة عند طفل الرةبةل ةاستادات ن رية الددا ات ال

 -:األهمية التطبيقية -ب

تة يةةةة  مضامةةةةات ريةةةةام األطفةةةةال إلةةةةةي أهميةةةةة إسةةةةتادات بضةةةةم أنةةةةةةاع  -1
 الددا ات المتضدد  في تنمية مرارات المةهبة لد  أطفال الرةبة .

إثةةرا  البةةا ثيا ببةةرةر  إعةةداد بةةرامج تدريبيةةة تةعةيةةة لامضامةةات تمدةةنجت  -2
 رةبة.ما إستادات الددا ات المتضدد  من طفل ال

 مصطلحات الدراسة : 
وفًقذذا لورودهذذا فذذي عنذذوان البحذذث  الدراسذذة الحاليذذةتنوعذذت ملذذطلحات 

 لتشمل:

 -:Effectiveness  فعالية 

ةي ند بالفضالية في الب ة  ال ةالي: ارثةر الةد  يمدةا أا ي دثة  البرنةامج 
الم تةةةةر  بمسةةةةةتادات بضةةةةةم أنةةةةةةاع الةةةةةددا ات المتضةةةةةدد  فةةةةةي تنميةةةةةة بضةةةةةم 

 لد  أطفال الرةبة.مرارات المةهبة 
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 -Training Program: الربنامج التدريبي

هةةةةة م مةعةةةةة مةةةةا األناةةةةطة الماطةةةةط ةالمنةةةةةمت لجةةةةا ةالمرتبطةةةةة بالب ةةةةة  
ةالم تةةةةةةى  ةالةةةةةد  تتدةةةةةةا عنانةةةةةر  مةةةةةا إعةةةةةداد الاطةةةةةة الامنيةةةةةة األهةةةةةداك
 لية.ةتةةفير المةةاد ةالةسارل التضايمية ةأساليو الت ةيت ةالةا بات المنا 

  Multiple Intelligences: الذكاءات املتعددة

ُتضرك ب نجا "التضاةيت المة ة  بممدانةات األطفةال الدداريةة فةي النةك ةالةد  
 يتبما ما ياي :

 أنشطة تدريسية . -1

 إستراتيجيات تدريسية . -2

 . مواد تدريسية -3

ةي نةةةد بجةةةا فةةةي الب ةةة  ال ةةةالي ب نجةةةا م مةعةةةة مةةةا الاطةةةةات ةان ةةةرا ات  
لمرتبةةةة ةالماططةةةة ةالمدر ةةةة فةةةي دليةةةل المضامةةةة ةاألناةةةطة نيةةةر األداديميةةةة ا

ةالتةةةي يطاةةةو منجةةةا ا لتةةةاات بجةةةا مةةةا  يةةة  تنفيةةةد األناةةةطة ةاسةةةتادات الطةةةر  
ةاألسةةاليو ةالةسةةارل ةأسةةاليو الت ةةةيت المتنةعةةة ةالم رمةةة لدةةل نةةةع مةةا أنةةةاع 

 المتضامياالددا ات  سو طبيضة المةبةع ة سو المة ك التضايمي ةطبيضة 
               . ةمرارات المةهبة لد  عينة الب  

   



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (314)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 :Indicators  Talentمؤشرات املوهبة 

المةهبةةة عبةةار  عةةا "إسةةتضداد فطةةر  مةلةةةد بةة  الطفةةلل ةيةةتت تدعيمةة  عةةا 
طري  تةفير البيرةة المناسةبة ن جةار هةد  المةهبةةل ةالمةهبةة لجةا م ا تجةا 

 (6: ص2010 دريماا بديرل  "...( الفنيةل المةسي يةل الاةةيةل .

المةهبة هي اانية مميا  لضةدد مةا الباةرل ةهةي دات طبيضةة تاننةية   
ل فجنةةةةةا  المةهةبةةةةةةا فةةةةةي م ةةةةةا ت الفةةةةةا دالمةسةةةةةي ي ةالفنةةةةةةا التاةةةةةدياية 
ةالمةهةبةا في م ا ت الضاةةت ةالريابةة ل ةالمةهةبةةا فةي م ةا ت األدو 

بةةة  الاةةيةةة الاف يةةة ةالمنط يةةةة ةالاةةضرل ةفيمةةا ياةةي سةةنتناةل مراةةرات المةه
الريابية(ل ةمراةرات المةهبةة  البنةرية المدانيةة ةال سةمية ال رديةة( ةالتةي 

ةتتبةةما مراةةرات  لتتةةةفر لةةد  طفةةل الرةبةةة ةتناسةةو إمدانيةةات البا ثةةة 
 -المةهبة ما ياي:

 مؤشرات املوهبة اللغوية اللفظية : -1

ت الاةة ةمضانيجا في المجةات ةتضني م در  الطفل عاي تناةل ةمضال ة ةاستادا
الماتافةةةةة سةةةةةا  فةةةةي التضبيةةةةر عةةةةا الةةةةنفس أة مااطبةةةةة اراةةةةريال ةأا هةةةةد  
المةهبة يتمتةن بجةا األطفةال الةديا يمياةةا إلةي الدتابةة ة ةرا   ال نةص ة ةل 

 ألةاا الدامات المت اطض  .

 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (315)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 مؤشرات املوهبة املنطقية الرياضية : -2

الماةةد ت ةانسةةتد ل ةالتمييةةا بةةيا ةتضنةةي م ةةدر  الطفةةل عاةةي التفديةةر ة ةةل 
درا  الض  اتل ةأا هد  المةهبة يتمتن بجةا األطفةال الةديا ي جةرةا  النمادج ةا 
ميل إلي التفدير المنط ي الريابي ةيثيةرةا إهتمامةاو ةاسةضاو بتنةنيك األاةيا  
                          ةي جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةا إهتمامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديداو ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارل ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابية .

 .(1998مد  سةااا  ا

 :مؤشرات املوهبة البصرية املكانية  -3

ةتضني الم در  عاي إدرا  الضالت البنر  المداني ما ا ل مجارات التمييةا 
البنةةةر  ةالتضةةةرك البنةةةر  ةالتضبيةةةر البنةةةر  ةالنةةةةر الض ايةةةة ةانسةةةتد ل 
المدانيل ةأا هد  المةهبة يتمتن بجا األطفال الديا يثيةرةا إهتمامةاو ما ة ةاو 

دةةةيا النةةةر ة ةةل المتاهةةات دمةةا أنجةةت يمياةةةا إلةةي  بةةا  ة ةةت  ةةر فةةي بت
 الرست ةالتايل .

 مؤشرات املوهبة اجلسمية احلركية : -4

ةتضني الم در  عاي إستادات الطفل لم درت  الض اية بطري ةة مرتبطةة ب ردةات 
 سةةم  ددةةل لاتضبيةةر عةةا األفدةةار ةالماةةاعر ةتتمثةةل فةةي التمثيةةل ةالةةر صل 

م ةدر  الطفةةل عاةي إسةتادات يديةة  ننتةاج األاةيا  أة ت ةياجةةال بانبةافة إلةي 
ةأا هةةد  المةهبةةة ت جةةر لةةد  األطفةةال الةةديا ي ةةدمةا مضاةمةةات مةةا اةة ل 

 (2007ميرفت مدني     التضبير ال ردي ال سمي .



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (316)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 :Kindergarten Children * أطفال الروضة

اري ةلدنة  طفل الرةبة هةة دلة  الطفةل الةد  لةت يات ة  بالنةك األةل انبتةد
عاةةي ماةةارك انلت ةةا  بةة ل ةبالتةةالى تاتاةةك التضريفةةات  ةةةل ال ةةد األ نةةى 
لسةا طفةل الريةةام تبضةاو لسةةا انلةاات لدةل دةلةةةل ةيةدهو الدثيةةر مةا التربةةةييا 
إلى تضريك طفل الريام ليس ف ط عاى أساس الضمةر الامنةى ةلدةا بمةا لدية  

سةةةتضدادات ةمسةةةتةى نمةةةة  سةةةمانى ةع اةةةى ةمضر  فةةةى ةا  تمةةةاعى مةةةا  ةةةدرات ةا 
نفضةةةةةةةةةةةةةالى يميةةةةةةةةةةةةةا  عةةةةةةةةةةةةةا األطفةةةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةةةى مرا ةةةةةةةةةةةةةل النمةةةةةةةةةةةةةة األاةةةةةةةةةةةةةرى.                                                                                                                                                                                                                                                                        ةا 

 .(43: ص 2002منال بجنسل  

 اإلطار النظري وحبوث ودراسات سابقة : 

سةةةك تتنةةاةل البا ثةةة الب ةة  فيمةةا ياةةى الم ةةةر األةل مراةةرات المةهبةةة عنةةد  
ت المتضةدد  طفل الرةبة مدعةموا بالدراسات السةاب ة ل الم ةةر الثةانى الةددا ا

 مدعةموا بالدراسات الساب ة .

 مؤشرات املوهبة عند طفل الروضة احملور األول:

 -الطفل املوهوب: تعريف

يضرك مدتو التربية األمريدي األطفال المةهةبيا ب نجت " أةلر  األطفال 
الد  يتت ت ديدهت ةالتضرك عايجت ما  بل أاااص مجنيةا مرهاةا 

ال ادريا عاى ال يات ب دا  عالي ةي تا ةا ةالديا لديجت  درات عالية ة 
إلى برامج تربةية ماتافة ةادمات إبافة إلى البرامج التربةية الضادية 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (317)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

التي ت دت لجت في المدرسة ةدل  ما أ ل ت  ي  مساهماتجت ألنفسجت 
 .ةالم تمن"

الطفل المةهةو ب ن  دل  الفرد الد  ي جر  ( Renzulliددل  يضرك   
عاى انبداع ة در  عاى ا لتاات ب دا  المجمات المطاةبة   در  ع اية عالية

 . من 

في  يا ُيضرَّك الطفل المةهةو ب ن : َما لدي  ال دراتل ةالمةاهو 
المت دمة أة نير الضاديةل أة ي تاج إلى رعاية اانة ناباع  ا ت  
نتا ية نير عادية ةساةديات  التضايميةل ةهة يتمتَّن بدر ة أدا  عالية ةا 

 ت متفة ة في م ا ت تضبيرية ماتافة.تضا  

دما ُيضرك الطفل المةهةو عاي أن  دل  الفرد الد  ُي جر بالفضل  داَ  
متمياَال أة لدي  إمدانية ال يات بجدا اردا  في ةا د أة أدثر ما الم ا ت 

 –تفدير إبداعي  –إستضداد دراسي ااص  –ارتية:   در  ع اية عامة 
  در  نفسية  ردية( . – در  عاي ال ياد  

ةبضد انط ع عاي تضريفات الضاما  لاطفل المةهةول يمدا تضريف  ب ن  
"الطفل الد  لدي  استضداد فطر ل يساعد هدا ا ستضداد الفطر  لاطفل 
عاى أا يدةا فار وا في أدار  عاى أ ران ل يدةا هدا التفة  في األعمال 

 .التي ي ةت بجال سةا  دهنية أة  ردية".



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (318)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 تاج مثل هر   األطفال إلي برامج ةادمات تربةية متميا  تت اةا ما ةي
ي تا   أ رانجت الضادييا في إطار البرنامج المدرسي الضاد  ةدل  في 
سبيل ت  ي  إن اا أة إسجات أة إبافة ألنفسجت ةلم تمضجت ةدل  في 

 -:من المجاالت التاليةةا د أة أدثر 

 ال در  الض اية الضامة . -
 د األداديمي الااص .انستضدا -
 التفدير انبتدار  أة انبداعي . -
 ال در  عاي ال ياد . -
 الفنةا البنرية ةاألدارية . -
        ال در  ال س  ردية . -

 (21-19: ص ص 2005 عادل عبد اهلل ل                  
 املوهوب : الطفل رعاية يف الروضة دور

 ي : يمدا لارةبة تنمية مةاهو األطفال ما ا ل ما يا

 معرض الطفل :  -1

ما ةسارل التضايا ةالتا ين ا  تفا  بالطفل المبدع ةبمنتا   ل ةيدةا 
دل  بضرم ما يبدع  ما أايا  في مداا ةاب  في المدرسة ل أة 
بتانيص مدتبة اانة ب عمال  ل ة إ امة مضارم ألعمال  ُيدعى إليجا 

 األ ربا  ةاألند ا  في  اعة المدرسة . 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (319)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 احلل :  املشكلة و -2

تبةةن المضامةةة الطفةةل أمةةات ماةةداة أة سةةرال نةةضو ةاتةةر  الضنةةاا لتفديةةر  ل 
األسراة الم فا  مثل : مةادا تفضةل إدا بةاات الطرية  لابيةت ؟ا ل مةادا تفضةل 
إدا داةةةةل البيةةةةت لنةةةةاو ؟ا .. ةمثةةةةل تاةةةة  الطري ةةةةة تبةةةةرا رة  الت ةةةةد  لةةةةد  

ةل ل ةتنةةب  الطفةةل ةت ضاةة  ياةةرج مةةا عنةةد  مةةا طا ةةات ةأفدةةار مبتدةةر  ة اةة
تا  الطري ة أدثر فاعاية إدا ما تت إل ا  األسراة عاي م مةعةة مةا األطفةال 
ةتتا ةةةةي إ ابةةةةاتجت مةةةةةن المنا اةةةةة لا اةةةةةةل الم تر ةةةةة ل فيمةةةةةا يسةةةةمي بطري ةةةةةة 
"الضنةك الةدهني" ل ةعنةدها سةت د هةر   األطفةال  اةةل لماةد ت لةت تدةا 

 لتاطر عاي بال  أنت نفس  ا 

 الضبط السلوكي :  -3

طفل المةهةو   يسضي لاتاريو ةلدن  يريةد اندتاةاك ل ةة ةةع الاطة    ال
يضني أا الماطئ أ م  أة مةفل ل ف بد لاطفل أا ي ن فةي الاطة  ل ةأنةت 
تنةة   لةة  ل ةا   ديةةك سةةيتضات الفةةر  بةةيا النةةةاو ةالاطةة  ا ةلجةةدا عاةةي 
المضامةةة م اةلةةة البضةةد عةةا ن ةةد الطفةةل ن ةةداو يجةةدت مةةا اانةةيت  ةانةنةةاو 

مات اراريا  تي  اةتة  ل ةلدةا يمدةا ال ةةل لة  : أنةت طفةل مجةدو ل ة  أ
 (51:  ص2009ي و عاي  فضل مثل هدا الساة  .   سيا الدي نيل 

 اهلوايات املفيدة : -4

 سنورد هنا بعض الهوايات التي يمكن للطفل الموهوب أن يمارسها:
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 (320)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 فكرية :  -)أ( هوايات ذهنية 

ةأ ةةاا  النباتةةات  أةرا  الاةة رل الاهةةةرل الةة   مةةن الطةابةةن ةالضمةة تل  -1
. )... 

 مةةن النةةةر المفيةةد  مةةا الم ةة ت ةال رارةةد ل ةتنةةنيفجا  أاةةااص ل  -2
 .أمادا ل ...(

 المراساة ةتبادل الاةاطر . -3

 التدريو عاي إستادات ال اسو ارلي . -4

 إلدترةنية ( . –مسمةعة  –ال را   ةالمطالضة  مررية  -5

 حركية :  -سية )ب( هوايات ح

 مرا بة الن ةت ل ةالت مل في المااة ات . -1

 أسما  الاينة ل ...( . –تربية ال يةانات األليفة ةالمنالية  عنافير  -2

 الاراعة ةتضجد النباتات بالس ي ةالرعاية . -3

 الر  ت الترفيجية ةالمضسدرات . -4

 

 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (321)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 مهنية : –)ج( هوايات فنية 

 تضات الرست ةالتاةيا . -1

 اننااد . -2

 نناعة الدمي ةاأللضاو الماتافة يدةياو . -3

بتدار أد ت  ديد  .          -4  نناعة ال اةيات ةا 

 (77:72: ص ص 2011 اينو ا ير ل                          

 مؤشرات املوهبة لدي طفل الروضة :

تة ةةد ع مةةات ةد رةةل ت جةةر فةةي سةةاةديات الطفةةل تةةدل عاةةى أنةة  مةهةةةو فةةي 
مال عاى الرنت مةا بسةاطة األفضةال التةي ت جةر مةا  انةو األطفةال ةالةد   ائ

يراهةةا الةالةةديا عاةةى أنجةةا أفضةةال عةةابر  لةةيس إ ل ةلةةت يضيةةرةا األمةةر اهتمامةةاول إ  
 أنجا ت مل في طياتجا الدثير ما المضاني ةاأللةاا.

ةت جةةر اانةةية الطفةةل مةةةا اةة ل تاةة  األفضةةال البسةةةيطةل فجنةةا  الدثيةةر مةةةا 
ال المةهةةةةةةبيا إدا لةةةةةت يتا ةةةةةةا الرعايةةةةةة ةا هتمةةةةةات الدةةةةةافي لتنميةةةةةة  ةةةةةدراتجت األطفةةةةة

انبداعيةةة عنةةد بةةاةه المةهبةةة سةةةك تنةةدثر إدا أهماةةت ةلةةا تنمةةيل ةمةةا األفضةةال 
األدثةر اةةيةعا التةي ي ةةةت بجةةا األطفةال ةتةةدل عاةى أنجةةت ي ماةةةا مةهبةة مةةا عاةةى 

 الةالديا تنميتجا :
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 (322)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

 م و التفانيل. -1

 الثرثار. -2

 المستداك. -3

 ال الت -4

  ل األلةاا. -5

 مت مل المسرةلية. -6

 ل م ال في  ريد  الريام(2015دثير ال ردة. هتاك الم يميدل  -7

 : ةاحلالي الدراسة)ب( مؤشرات املوهبة التي سيتم تنميتها يف  
لامةهب  اانية مميا  لضدد ما البارل ةهي دات طبيضة تاننية ل   

ت الفا دالمةسي ي ةالفنةا التادياية ةالمةهةبةا فجنا  المةهةبةا في م ا 
في م ا ت الضاةت ةالريابة ل ةالمةهةبةا في م ا ت األدو ةالاضرل 
ةفيما ياي سنتناةل مرارات المةهبة  الاةةية الاف ية ةالمنط ية الريابية ة 

 البنرية المدانية( ةالتي تتةفر لد  أطفال الرةبة ةتناسو إمدانياتجت .

 -ات املوهبة: وتتضمن ما يلي :)أ( مؤشر
 مؤشرات املوهبة اللغوية اللفظية : -1
ةتضنةةي م ةةدر  الطفةةل عاةةي تنةةاةل ةمضال ةةة ةاسةةتادات الاةةةة ةمضانيجةةا فةةي    

المجات الماتافة لاتةانل ةالتضبير عا الدات أة مااطبةة اراةريا ةالتةانةل 
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 (323)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

الدتابةة ة ةرا    مضجتل ةأا هد  المةهبة يتمتن بجا األطفةال الةديا يمياةةا إلةي
ل 2010ال نةةةص ة ةةةل ألةةةةاا الدامةةةات المت اطضةةة  .  ايةةةا الةةةديا مةسةةةيل 

 .(62ص

ةمةةا بةةيا الدراسةةات التةةي دعمةةت تنميةةة هةةد  المراةةرات مةةن طفةةل الرةبةةة 
( ةالتي هدفت إلي تنمية بضةم 2015دراس  دعا  إبراهيت  سا الطةيل  

 –   ال ردةةيالةةددا –الةةددا ات المتضةةدد  ةالمتمثاةةة فةةي  الةةددا  الاةةةة  
الةةةةةددا  ا  تمةةةةةاعي( لةةةةةدى األطفةةةةةال دة  انعا ةةةةةة  –الةةةةةددا  الاانةةةةةي 

( أطفةال مضةا يا بنةرياو تةت 7البنرية المدم يال ة ةد تدةنةت الضينةة مةا  
( سةةةنةاتل 6:  5ااتيةةةارهت بطري ةةةة عمديةةةةل ةتراة ةةةت أعمةةةارهت مةةةا بةةةيا  

بضةةة م يةةاس أسةةتانفةرد بينيةة  النةةةر  الرا : ةااةةتمات أدةات الدراسةةة عاةةى
(ل ةم يةةةةةاس بضةةةةةم الةةةةةددا ات المتضةةةةةدد  2003 إعةةةةةداد منةةةةةر   نةةةةةةر ل 

لرطفةةال دة  انعا ةةة البنةةرية  إعةةداد البا ثةةة( ل ةبرنةةامج لتنميةةة بضةةم 
الةةةةةةددا ات المتضةةةةةةدد  لرطفةةةةةةال دة  انعا ةةةةةةة البنةةةةةةرية المدم يا إعةةةةةةداد 
البا ثةةةةة(. ة ةةةةد تةنةةةةات النتةةةةارج إلةةةةي: ة ةةةةةد فةةةةرة  دالةةةةة إ نةةةةارياو بةةةةيا 

در ةةةات األطفةةةال دة  انعا ةةةة البنةةةرية المةةةدم يا  بةةةل  متةسةةةطي رتةةةو
تطبيةة  البرنةةامج ةبضةةد  عاةةى م يةةاس الةةددا ات المتضةةدد  فةةي ات ةةا  ال يةةاس 

ل دمةةةةا أاةةةةارت إلةةةةي عةةةةدت ة ةةةةةد فةةةةرة  دالةةةةة 0.05البضةةةةد  عنةةةةد مسةةةةتة  
إ نةةةةارياو بةةةةيا متةسةةةةطي رتةةةةو در ةةةةات األطفةةةةال دة  انعا ةةةةة البنةةةةرية 

تتبضةةي عاةةى م يةةاس الةةددا ات المتضةةدد  ل المةةدم يا فةةي ال يةةاس البضةةد  ةال
 (2015مما يدل عاى استمرار فضالية البرنامج .  دعا  الطةيلل 
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( عاى بضم ما المرارات األارى 22: ص2005ةيردد  عادل عبد اهللل 
 -كما يلي:

ما السجل بالنسبة ل  أا ي ةل ما يفدر في  أة ما يةد أا ي ةل  أثنا   -
 الم ادثة أة المنا اة .

 ي د المتضة في إل ا   نة عاي اراريا . -

 ياضر بالبي  عندما يستمن إلي عبار  نير منط ية. -

 يستمتن بمستة  لةة   يد لدي يمدن  التضرك عاي مضاني الدامات . -

 يفبل دراسة التراديو الاةةية . -

ةفي إطار الداك عا مرارات المةهبة الاةةيةة الاف يةة عنةد طفةل الرةبةة 
( إلي اعداد بطاريةة ااتبةارات باسةتادات 2013رة  الاةا ة   ا ت دراسة م

ا ناةةةطة الترةي يةةةة  دتاةةةاك المةهةةةةبيا فةةةى مر اةةةة مةةةا  بةةةل المدرسةةةة فةةةى 
م ةةةةال المةهبةةةةة الاةةيةةةةة ل ةاستادمةةةةةت البا ثةةةةة المةةةةنجج الةنةةةةفى الت اياةةةةى 
ةطب ةةةت بطاريةةةةة ا اتبةةةةاراتل ةتةةةت ااتيةةةةار عينةةةةة الب ةةة  بالطري ةةةةة الضمديةةةةة 

( طفةل ةطفاةة عينةة الدراسةة  39طف و ةطفاة  مةنجت   (168  ةااتمات عاى
( طفةل ةطفاةة لاضينةة ا ساسةية تتةراة  اعمةارهت مةابيا 129ا ستط عية ل  

سةةنةات ل ةتةةت اسةةتادات اسةةتمار  اسةةتط ع رأى الابةةرا  لت ديةةد  5ل5 – 5ل4
المةاهو المناسبة لطفل ما  بل المدرسة ةالددا ات المتضدد  المرتبطةة بجةا ل 
ةم يةةةةةةاس السةةةةةةمات الاانةةةةةةية ةالانةةةةةةارص السةةةةةةاةدية المميةةةةةةا  لرطفةةةةةةال 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (325)                               2019 يونيو –يناير ( عشر  رابعالالعدد ) 

لاتضةةرك عاةةى سةةمات  (   إعةةداد عبةةد المطاةةو امةةيا ال ريطةةى المةهةةةبيا
ا طفال المةهةبيا فةى مر اةة ما بةل المدرسةة ل دمةا  امةت البا ثةة بتنةميت 
بطاريةةةة  ااتبةةةارات باسةةةتادات ا ناةةةطة الترةي يةةةة  دتاةةةاك المةهةةةةبيا فةةةى 

 بةةةل المدرسةةةةل ةاسةةةفرت النتةةةارج عاةةةى انةةة  تةةةت ت ديةةةد المدةنةةةات  مر اةةةة مةةةا
الضامايةةة التةةى ت ةةيس المةهبةةة دمطةةةار لبطاريةةة ااتبةةارات باسةةتادات ا ناةةةطة 

 الترةي ية  دتااك المةهةبيا لةةياو .

 مؤشرات املوهبة املنطقية الرياضية : -2
ييا بةيا ةتضني م در  الطفل عاي التفدير ة ل الماد ت ةانستد ل ةالتم

درا  الض  ةةةةاتل ةأا هةةةةد  المةهبةةةةة يتمتةةةةن بجةةةةا األطفةةةةال الةةةةديا  النمةةةةادج ةا 
ي جةةةرةا ميةةةل إلةةةي التفديةةةر المنط ةةةي الريابةةةي ةيثيةةةرةا إهتمامةةةاو ةاسةةةضاو 

           بتنةةةةنيك األاةةةةيا  ةي جةةةةرةا إهتمامةةةةاو اةةةةديداو ب ةةةةل المسةةةةارل ال سةةةةابية .                        
 .(27: ص1998 سةااا  امدل 

 ومؤشرات املوهبة املنطقية الرياضية عند الطفل ما يلي :

 ي و عد ةتننيك األايا  . -1

 إستادات األعداد بفاعاية . -2

 يضرك ديفية إستادات األايا  . -3

 ي و األلضاو التي تستادت انستد ل المنط ي . -4
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ة فاطمة. يستمتن باأللةاا ة أعمال تنايط الم  التةي تضتمةد عاةى األر ةات  -5
 (2010 امدل 

ةفي إطار تنمية مرارات المةهبة المنط يةة الريابةاية  ةا ت دراسةة ةارةل 
( ةالتي هدفت إلي بنا  برنامج إثرارى م تةر  فةى الريابةيات 2000عاي  

لتنميةةة  ةةدرات التفديةةر ا بتدةةارى بنةةفة عامةةة ةبنةةفة اانةةة فةةى م ةةال 
ل يةةةاس  الريابةةةيات لامةهةةةةبيا فةةةى مر اةةةة ريةةةام األطفةةةالل أعةةةد ااتبةةةار

 ةةةةةدرات التفديةةةةةر ا بتدةةةةةارى فةةةةةى م ةةةةةال الريابةةةةةيات فةةةةةى مر اةةةةةة ريةةةةةام 
األطفةةالل ةاسةةتادت البرنةةامج انثرارةةى الم تةةر ل ااتبةةار ال ةةدر  عاةةى التفديةةر 
ا بتدةةارى عنةةد األطفةةال باسةةتادات ال ردةةات ةاألفضةةالل ااتبةةار رسةةت الر ةةل 

ريابةيات هارسل ااتبةار ال ةدر  عاةى التفديةر ا بتدةارى فةى ال -ل ةادنك 
لمر اةةةة ريةةةام األطفةةةال. تةنةةةات الدراسةةةة إلةةةى ة ةةةةد فةةةرة  دات د لةةةة 
إ نةةةارية بةةةيا متةسةةةطى در ةةةات أطفةةةال الضينةةةة المةهةةةةبيا فةةةى التطبيةةة  
ال باةةةةى ةالتطبيةةةةة  البضةةةةةدى  اتبةةةةةار ال ةةةةةدر  عاةةةةةى التفديةةةةةر ا بتدةةةةةارى فةةةةةى 
الريابةةيات لنةةال  التطبيةة  البضةةدىل ة ةةدت فرة ةةا دات د لةةة إ نةةارية 

ةسطى در ات أطفال الضينة الضةادييا فةى التطبية  ال باةى ةالتطبية  بيا مت
البضةةةدى  اتبةةةار ال ةةةدر  عاةةةى التفديةةةر ا بتدةةةارى فةةةى الريابةةةيات لنةةةال  

 1.2التطبيةةة  البضةةةدىل ة ةنةةةات فاعايةةةة البرنةةةامج انثرارةةةى الم تةةةر  إلةةةى 
 عاى األ ل فى تنمية ال در  عاى التفدير ا بتدارى فى الريابيات .

ا  (  ي  هةدفت إلةي التضةرك عاةي مةد  2010دراسة عبد اهلل الده   أيبو
فاعايةةةةة برنةةةةامج لرناةةةةطة التضايميةةةةة  ةةةةارت عاةةةةي ن ريةةةةة  ةةةةاردنر لاةةةةددا ات 
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المتضةدد  فةةي تنميةةة التفديةةر الريابةةي ةانت ةةا  ن ةةة الريابةةيات لةةد  طةة و 
النك الثاني المتةسط بمدارس منط   الريام بالممادة الضربيةة السةضةديةل 

( تاميةداو ةتاميةد  بالنةك الثةاني المتةسةط 60تدةنةت عينةة الب ة  مةا  ة ةد 
التابضةة لةادار  الضامةة لاتربيةةة ةالتضاةيت بمنط ة  الريةةامل  ية   سةمت الضينةةة 
إلةةةي م مةةةةةعتيا أ ةةةةدهما ت ريبيةةةة  تةةةةدرس بمسةةةةتادات البرنةةةامج ال ةةةةارت عاةةةةي 
ج ن ريةةةةة  ةةةةاردنر لاةةةةددا ات المتضةةةةدد (ل ةاراةةةةر  بةةةةابطة  تةةةةدرس البرنةةةةام

المضتةةاد ةالمضةةد مةةا  بةةل ةاار  التربيةةة ةالتضاةةيت بالممادةةة الضربيةةة السةةضةدية(ل 
 ةتةنات الدراسة إلي :

( بةةيا متةسةةطي 0.05ة ةةةد فةةر  دة د لةةة إ نةةارية عنةةد مسةةتة     -1
در ةةةةات طةةةة و الم مةةةةةعتيا الت ريبيةةةةة ةالبةةةةابطة فةةةةي إاتيةةةةار التفديةةةةر 

 .الريابي ةدل  لنال  ط و الم مةعة الت ريبية 

( بةةيا متةسةةةطي 0.05ة ةةةد فةةر  دة د لةةة إ نةةةارية عنةةد مسةةتة    -2
در ةات طة و الم مةةعتيا الت ريبيةة ةالبةابطة فةي م يةاس انت ةا  ن ةة 

 الريابيات لنال  الم مةعة الت ريبية .

دانةةةت الد لةةةة الضمايةةةةة لنتةةةارج الب ةةة  دات أهميةةةةة تربةيةةةة فةةةي تنميةةةةة  -3
 التفدير الريابي .

لضمايةةةةة لنتةةةارج الب ةةة  دات أهميةةةةة تربةيةةةة فةةةي تنميةةةةة دانةةةت الد لةةةة ا -4
 انت ا  ن ة الريابيات .
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 مؤشرات املوهبة البصرية املكانية: -3
( مسةةةةتجدفة التضةةةةرك عاةةةةي فضاليةةةةة 2012 ةةةةا ت دراسةةةةة أميةةةةر  هةةةةةار   

البرنامج التربة  في تنمية الددا  البنر  المداني لطفل الرةبة ل ةمةا 
ت البرنةةةةامج التربةةةةة  لتنميةةةةة الةةةةددا  هةةةةي أفبةةةةل الطةةةةر  المناسةةةةبة لت ةةةةدي

البنةةةةر  المدةةةةاني لطفةةةةل الرةبةةةةةل ةاسةةةةتادمت البا ثةةةةة المةةةةنجج "اةةةةبة 
( طفةة  ةطفاةةة مةةا أطفةةال المسةةتة  60الت ريبةةي"ل ةتدةنةةت الضينةةة مةةا  
( سةنةات برةبةة الةفةا  األاهةر  6-5الثاني ل ةالةديا تتةراة  أعمةارهت  

 30ةبةابطة دةل مةنجت  الاانة ل تت ت سيمجت إلي م مةعتيا ت ريبيةة 
طفةةةةل ل ةاسةةةةتادمت البا ثةةةةة األدةات ارتيةةةةة : م يةةةةاس الةةةةددا  البنةةةةر  
المدةةةاني  إعةةةداد البا ثةةةة ( ل برنةةةةامج الةةةددا  البنةةةر  المدةةةاني  إعةةةةداد 
البا ثة(  ل ةتةنات الدراسة لانتارج التالية :ن ةا  البرنةامج الم تةر  فةي 

اا لةةةة  تةةةة ثير تنميةةةةة الةةةةددا  البنةةةةر  المدةةةةاني لطفةةةةل الرةبةةةةة  يةةةة  دةةةة
اي ةةةابي عاةةةي األطفةةةال فةةةي تنميةةةة الةةةددا  البنةةةر  المدةةةاني لةةةديجت لدمةةةا 
اسةةتمر هةةدا األثةةر إلةةي ال يةةاس التتبضةةي ف دةةدت النتةةارج عاةةي ة ةةةد فةةرة  
دالة بيا دل ما ال ياس البضد  ة التتبضةي لنةال  التتبضةي عاةي م يةاس 
ط الةةةددا  البنةةةر  المدةةةاني ل ةهةةةدا يةةةرد  إلةةةي إعةةةاد  الن ةةةر فةةةي تاطةةةي

برامج طفل مةا  بةل المدرسةة باسةتادات الةددا ات مةا ا ةل الةنةةل إلةي 
أفبل مستة  ما التمدا تنل الية  درات الطفةل . ةمةا بةيا مراةرات 

 تا  المةهبة ما ياي:
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 ي و الرست ةالتاةيا. -1

 لدي   ساسية لرلةاا ةالاط ةاألادال. -2

 ينك األايا  بطري ة ايالية .  -3

األاةةيا  المة ةةةد  فةةي المدةةاا ةلةةيس م ةةرد رريةةة هةةد   يةةدر  الض  ةةة بةةيا -4
 األايا .

  ة  الم   ة. -5

وترى الباحثذة أن مذا سذبق مذن دراسذات سذابقة أفادتهذا فذي إعذداد األدوات 
واألنشذذطة الخالذذة بتنميذذة مسشذذرات الموهبذذة المحذذددة بحثًيذذا لذذدي عينذذة 

 البحث الحالي.

 احملور الثانى : الذكاءات املتعددة

با ثةةةة فةةةي الدراسةةةة ال اليةةةة عاةةةي "ن ريةةةة لاةةةددا ات المتضةةةدد " لةةةة إعتمةةةدت ال
" الةةد   ةةدت ن ريتةة  الةةددا ات المتضةةدد  فةةي Haward Gardner" ةةاردنر 

مضتمةدَا فةي إيبةا جا ةا  رارهةا عاةي  Frames of mindدتابة  أطةر الض ةل 
أب اثة  التةي أ راهةا عاةةي الض ةل الباةر  ةمةا را ضةة  مةا دراسةات ةمضاةمةةات 

متضةةدد  تتنةةل بالمضرفةةة اننسةةانية مسةةتمداو فةةرةع ن ريتةة  مةةا  فةةي م ةةا ت
 ةةدةر عاةةت الةةنفس المضرفةةيل ةالنمةةاريل ةالضنةةبيل ةمرسسةةة دعارمجةةا عاةةي 
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الدراسةةةةات السةةةةيدةلة يةل ةالبيةلة يةةةةةل ةالث افيةةةةة المتضا ةةةةة ب ةةةةدرات اننسةةةةاا 
 المتضدد .

يضرك  اردنر الددا  ما ة ج  ن ر  ب ن  "ال در  عاي  ل الماةد ت  ي  
أة إبتدار منتج  ديد يدةا لة   يمة  فةي الم ةا ت ال ياتيةة أة الث افيةة. ة ةد 
اتف  مض  "ةالتر" فضرك الددا  ما ة ج  ن ر  ب ن  "مفجةت فربةي مجةت فةي 
 فجةةةةةت ديةةةةةك يةةةةةتضات النةةةةةاسل ةديةةةةةك ي اةةةةةةا الماةةةةةد ت" . عةةةةةادل عبةةةةةداهلل ل

 (6-5: ص ص2006

 أسس نظرية الذكاءات املتعددة :

 تستند نظرية الذكاءات المتعددة في عملها علي عدد من األسس هي :

يمتاةة  دةةةل فةةرد  ميةةةن أنمةةةاط الةةددا اتل ةلدةةةا تضمةةل هةةةد  الةةةددا ات  -1
 بدر ات متفاةتة .

تضمل هد  الددا ات لد  دل فرد بادل مست لل دمةا ياةتص دةل فةرد  -2
فةةة متفةةرد  مةةا هةةد  الةةددا ات يطاةة  عايجةةا "البنةةمة الدديةةة" بمةةايج أة تةلي

 ةهي يستادمجا في تضام ت  ةمةا جت  لاماد ت .

يسةتطين دةةل فةةرد تنميةة ددا اتةة  الماتافةةة أة انرت ةا  بجةةا إلةةي مسةةتة   -3
مناسةةةو مةةةا الدفةةةا   إدا تيسةةةرت لةةة  ال ةةةرةك التضايميةةةة المناسةةةبة ةانثةةةرا  

 ةالتة ي  .
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تي يضبر بجةا الفةرد عةا إمت دة  لاةددا ات الماتافةةل  ةد تنةع الطر  ال -4
ي جل أ ةدنا ال ةرا    ددةا  لةةة ( لدنة  ي يةد رةايةة ال نةص  ددةا  لةةة  
أيبةةاو( . تضمةةل الةةددا ات عةةاد  مضةةاو بطةةر  مردبةةة عنةةد أدا  الفةةرد ناةةاط 

 .(317ل ص2012مضيا . إيناس الن يول 

 أنواع الذكاءات املتعددة :

(ةيتمثةل فةي ال ةدر  عاةي  Linguistic Intelligence   الذكاء اللغـوي -1
إسةةتادات الدامةةات بدفةةا   اةةفجياو  دمةةا فةةي بدايةةة ال دايةةات أة دتابةةة الاةةضرل 
التمثيةةلل النةة افة ةالتةة ليك( ةيتبةةما هةةدا الةةددا  ال ةةدر  عاةةي مضال ةةة البنةةا  
الاةةةةةةةة ل ةالنةةةةةةةتياتل ةالمضةةةةةةاني ةدةةةةةةدل  انسةةةةةةتادات الضماةةةةةةي لاةةةةةةةةل ةهةةةةةةدا 

ات  ةد يدةةةا بجةدك الب نةةة أة البيةاا  إسةتادات الاةةةة ن نةاع اراةةريا انسةتاد
بضمةةةل اةةةئ مضةةةيا( أة التةةةددير  إسةةةتادات الاةةةةة لتةةةددر مضاةمةةةات مضينةةةة( أة 
التةبي   إستادات الاةة نينةال مضاةمةة مضينةة( أة المبالةةة  إسةتادات الاةةة 

 (237ل ص2010لاةة في داتجا(. عبداهلل الده ل 

 ( Logical athmatical Intelligence طقي / الرياضيالذكاء املن -2

ةهةةة ال ةةدر  عاةةي التضامةةل مةةن األعةةداد ة ةةل المسةةارل ال سةةابية ةالجندسةةية 
المض ةد  مةا اة ل ةبةةن الفربةيات ةا  امةة الض  ةةات الم ةرد  عةا طريةة  
انسةةةةتد ل بمسةةةةةتادات الرمةةةةةال ةهةةةةةدا النةةةةةع ن ةةةةةد  متطةةةةةراو لةةةةةد  الضامةةةةةا  

ميا بالريابياتل ةهدا الددا  ن ةد  بةبةة  عنةد عامةا  ةالفيايارييا ةالمجت
 الريابيات ةمبرم ي الدمبيةتر ةالم اسبيا ةالمجندسيا .
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 ( Spatial – Visual Intelligence   الذكاء البصري / املكاني -3

ةهةةة ال ةةدر  عاةةي إدرا  المضاةمةةات البنةةرية ةالمدانيةةةل ة ةةدر  الفةةرد عاةةي 
عاد  اا  النةر البنةرية دةا الر ةةع ت ةيل ةتضديل هد  المضاةماتل  ةا 

إلةةةةي المثيةةةةر الفياي ةةةةي األنةةةةايل ةهةةةةدا الةةةةددا  مطاةةةةةو لاضمةةةةل فةةةةي  ةةةةل 
الماةةةةد ت أة ال يةةةةات بجةةةةا دتاةةةة  التةةةةي فةةةةي إاتبةةةةار ال ةةةةدر  المدانيةةةةة عنةةةةد 

 "ثرستةا" .

دمةةا يتبةةما هةةدا الةةددا  ال ساسةةية لرلةةةاال ةالاطةةةط ةاألاةةدال ةالفرانةةات 
انةةرل ةيبةةت ال ةةدر  عاةةي التنةةةير البنةةر ل ةأا ةالض  ةةات بةةيا هةةد  الضن

ل 2010ينةةةةر الفةةةرد بيانيةةةاو أفدةةةار  البنةةةرية أة المدانيةةةة . مر ةةةن سةةةاب ل 
 (237ص

   "Bodily – kinesthetic Intelligence" الذكاء اجلسمي / احلركي -4

يتمثل في م در  الطفل عاي إستادات  سةم  دةام و أة  ةا  منة  فةي إنتةاج 
بيةةةةر عةةةةا أفدةةةةار  ةماةةةةاعر ل ةي جةةةةر هةةةةدا النةةةةةع عنةةةةد تاةةةةديل  ردةةةةي لاتض

الريابةةةةةييا ةالرا نةةةةةيا ةال ةةةةةرفييال ةيتميةةةةةاةا بمجةةةةةارات مثةةةةةل : التمثيةةةةةل 
ةالت ايةةدل التمةةاريا الريابةةيةل ةالايا ةةةل ةالمجةةارات ال رديةةة الد ي ةةة التةةي يةةتت 
سةتادات اناةارات ةلةةة ال سةد . إينةاس  فيجا التنسةي  بةيا اليةد ةالبنةرل ةا 

 .(320-317ل ص2012الن يول 
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 ( Musical Intelligence  الذكاء املوسيقي  -5

ةهةةة ال ةةدر  عاةةي إدرا  النةةيق المةسةةي ية  دمةةا هةةة ال ةةال عنةةد المةسةةي ي 
المتدة ( ةتميياها  دالنا د المةسي ي( ةت ةياجا  دةالمرلك( ةالتضبيةر عنجةا 
 دةةةةةالمرد ( ةهةةةةةدا الةةةةةددا  يبةةةةةت ال ساسةةةةةية لاي ةةةةةاع ةالطب ةةةةةة أة الا ةةةةةا 

 ل رس أة لةا النةمة ةال طضة المةسي ية . ةا

ةي جةةةةةر هةةةةةدا النةةةةةةع مةةةةةا الةةةةةددا  لةةةةةد  دة  ال ةةةةةدرات نيةةةةةر الضاديةةةةةة فةةةةةي 
المةسةةةةي يل ةيتبةةةة  هةةةةدا الةةةةددا  لةةةةد  المةسةةةةي ييا ةالمةنيةةةةيا ةمجندسةةةةي 
النةت ةابرا  السمضيات .  ي  أا المجارات التي تتميا لةديجت : تة ليك 

ةاألنااةيد مةا نفةس النةمةةل انسةتماع اني اعات ةاألل اال تمييا األناني 
 إلي األنانيل تمييا األنةات .

 (   Interpersonal Intelligence  الذكاء اإلجتماعي  -6

هةةةةة ال ةةةةدر  عاةةةةي فجةةةةت اراةةةةريا ةم انةةةةدهت ةدةافضجةةةةت ةماةةةةاعرهت ةالتمييةةةةا 
بينجال ةيتبما ال ساسية لاتضبيرات الة جيةل ةالنةت ةانيمةا اتل ةيتمتةن 

لنةةةع مةا الةةددا  بمجةارات مضينةة مثةةل : انسةتمتاع بالمجةةارات أنة او هةدا ا
الضاليةةةة فةةةي مضاياةةةة اراةةةريال ةيبةةةدة عاةةةيجت م مةةة  ةال ةةةدر  عاةةةي إعطةةةا  
الننار  ة ل الماد ت ة ةو اننتمةا  ة ةو ممارسةة األلضةاو مةن نيةرهت 

 ةلديجت  س عاطفي ت ا  اراريا .
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 ( Intrapersonal Intelligence  الذكاء الشخصي -7

يضةةةرك ب نةةة   ةةةدر  الفةةةرد عاةةةي اندرا  النةةة ي  لداتةةة ل ةالةةةةعي بماةةةاعر  
ة يمةةة  ةمضت داتةةة  ةتفديةةةةر  ةدةافضةةة ل ةت ديةةةد ن ةةةةاط ال ةةةة  ةالبةةةضك لديةةةة ل 
ةالتنةةرك باةةدل يتفةة  مةةن هةةدا الفجةةت بمةةا يسةةاعد  عاةةي بةةبط تنةةرفات  

تاانجال ةالتضات ما ا ل الم   ة ةانسةتمتاع . مر ةن سةاب ل  ل 2012ةا 
 .(320-317ص

 إسرتاتيجيات وأنشطة الذكاءات املتعددة :

" عاةةى أا دةةل طفةةل يمدةةا أا يدةةةا مةهةبوةةا فةةي  Gardnerأدةةد " ةةاردنر 
ةا د أة أدثر ما م ا ت النااط اننسانيل ةعبر عا دل  بتسةضة أنمةاط 
ما الددا ل ةبالتالي يمدا لااص ما أا يدةا مةهةبا فةي ةا ةد أة أدثةر 

 ةهي دما ياي:ما المياديا دةا سةا ل 

:  ةيضنةي ال ةدر  عاةى اسةتادات الاةةة بفاعايةة الذكاء اللغوي اللفظـي -1
في التضبير الافجي ةالتضبير الت رير  ما أ ل التضبير عما ي ةل باةاطر 

 الااص ةفجم  لآلاريا.

: ةيتمثةل فةي ديفيةة التفديةر بطري ةة عاميةة  الذكاء الرياضي املنطقـي -2
التضامةةةل بدفةةةا   مةةةن األر ةةةات ةالدميةةةات  ةمنط يةةةة نةةة ي ةل ةال ةةةدر  عاةةةى

 ةالضمايات ال سابية.
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درا  الضةالت   الذكاء املكاني البصري: -3 ةيضنةي ال ةدر  عاةى م   ةة ةا 
 المداني البنر  بد ة ةتمثيا  في الض ل.

: ةيتمثةل فةةي ال ةدر  عاةةى سةماع النةةيق المةسةةي ية  الــذكاء املوســيقي -4
درادجةةةا ةفجمجةةةا ةالت فديةةةر فيجةةةا ةعاةةةى اننتةةةاج المةسةةةي ي ةالتضةةةرك عايجةةةا ةا 

 ةالتضبير المةسي ي.

:  ةيتمثةةل فةةي  ةةدر  الفةةرد عاةةى اسةةتادات الــذكاء اجلســمي احلركــي -5
 سم  دام  أة ةا  منة  فةي إنتةاج تاةديل  ردةي لاتضبيةر عةا أفدةار  أة 
 مااعر . دما يتمثل في سجةلة استادات الفرد ليدي  في تاديل األايا . 

ـــاع -6 ـــذكاء امجتم :  ةيتمثةةةل فةةةي ال ةةةدر  عاةةةى م   ةةةة األفةةةراد يال
اراةةةريا ةمرا بةةةة  ةةةا تجت الماا يةةةة ةاسةةةتيضاو  ا ةةةاتجت ةفجةةةت دةافضجةةةت 
ةم انةةةدهت ةماةةةاعرهت ةالتنبةةةر بسةةةاةدجت فةةةي المةا ةةةك ال ديةةةد  ةمةةةا ثةةةت 

 التفاعل مضجت بدفا   عاى هدا األساس.

ـــذكاء الشخصـــي -7 : ةيضنةةةي مضرفةةةة الةةةدات ةفجةةةت الاةةةاص لنفسةةة   ال
ةعي بجةةةا ةال ةةةدر  عاةةةى التنةةةرك بطري ةةةة متةارمةةةة مةةةن هةةةد  المضرفةةةة ةالةةة

 (12-10ل ص2003ةال درات ةالمجارات الاانية.  ابر  ابرل 

ة ةةةد إسةةةتفادت البا ثةةةة مةةةا هةةةد  الن ريةةةة أا رريةةةة  ةةةاردنر لاةةةددا   ةةةا ت 
لتن ةد ةتةةاير دا  المفجةةةت البةي  لاةةددا ل   ية  يردةد " ةةاردنر" دلة  فةةي 

ب نة  يريةةد أا يةسةن مفةةاهيت  Frames of mindأةلةي نةف ات دتابةة    
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الةةةةددا  لةةةةر  ياةةةةمل ف ةةةةط نتةةةةاج الةر ةةةةة ةال اةةةةتل ةلدةةةةا أيبةةةةاو مضرفةةةةة المةةةة  
البار ل ةدر ة الت ثير بمات ك الث افات الباةرية . فيةر   "  ةاردنر"  أا 
المفجةت الت ايد  المضرفي لاةددا  ي ةةت عاةي أسةاس أا اننسةاا يةلةد ةلدية  

الةا ةد  ” IQ Test.“نسةتيضاول ةهةد  ال ةدر  المضرفيةة   ةدر  ةا ةد  عاةي ا
   .يمدا  ياسجا بةاسطة إاتبارات األسراة ال نير  لاددا  

 ية  تضةد ن ريتةة  مةا اهةةت األفدةار ال ديثةة فةةى م ةال التضاةةيتل  ية  يةةرى   
" اردنر" أا المتضاميا لديجت انارص منفةرد  ةمةاهةو مسةت اة دمةا  لةديجت 

ة تضامجةةت ةديفيةةة اسةةت اباتجت لمةا ةةك الةةتضاتل ةبةةدل  تفبةةي ت ماتافةةة لديفيةة
فجةت ياتافةةا فةةى تفبةي تجت  سةتراتي يات ةاسةةاليو الةتضات .   ية  تاتاةةك 
ن ريةةة " ةةاردنر" عةةا ن ريةةةات الةةددا  اراةةر ل ةالتةةةي ت ةةةل أا الةةددا  فةةةي 
بنيةةةة متداماةةةة ةاردا  فةةةي مجمةةةة مةةةا يةةةرتبط بةةةاردا  فةةةي مجةةةات  اةةةر ل  يةةة  

ما ا ل م   ت  ألطفال مةا  بةل المدرسةة أا دلة  نيةر أةب  " اردنر" 
نةة ي ل فدثيةةراو مةةا مضامةةي أطفةةال مةةا  بةةل المدرسةةة يةةدردةا أنةة  يمدةةا أا 
يدةةةةةةا لةةةةةد  طفةةةةةل الرةبةةةةةة مجةةةةةةارات الض  ةةةةةات بةةةةةيا األاةةةةةااص  ددةةةةةةا  
إ تماعي( بينما يدةا لد  طفل  ار تفدير عدد   ددا  ريابةي(ل دمةا   

 ةةة   بةةةل مةةةا اةة ل مةةةرةر األطفةةةال بمةا ةةةك ت جةةر هةةةد  الميةةةةل ةالناعةةات ف
ةأناةةطة ت تةةة  عاةةي هةةد  الةةددا اتل ةبجةةدا ف ةةد أدةةد " ةةاردنر" عاةةي بةةرةر  
ت ةةديت أناةةطة متضةةدد  ةمتنةعةةة لامتضامةةيا تةةت رت مةةن مةةا لةةديجت مةةا ددةةا اتل 
ةتراعي ما بينجت ما فرة ل مما يساعد عاي  ل الماد ت ةتنميةة انبةداع 

الضديةةةد مةةةا التربةةةةييا لن ريةةةة  ةةةاردنر ة ةةةامةا  الفدةةةر  لةةةديجتل ة ةةةد إسةةةت او
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بمعداد أناةطة متطةةر  تسةاعد المضامةيا فةي إعةداد بيرةات ليسةت تربةيةة ف ةط 
ةلدةةا مثيةةر  ةمر ةةة أيبةةاول ةتسةةتادت هةةد  األناةةطة بطةةر  متضةةدد  ةماتافةةة 

 لت ري  المتضاميا ةاياد   يمة دراستجت .

 إجراءات الدراسة:

 أومً: منهج الدراسة :

ت هد  الدراسة المنجج ابة الت ريبي باستادات التنميت الت ريبي تستاد 
لام مةعتيا المتساةيتيا المتدافرتيا  الم مةعة البابطة ةالم مةعة 
الت ريبية( لدراسة فضالية البرنامج التدريبي الم تر  لتنمية بضم مرارات 
المةهبة لد  أطفال الرةبة باستادات الددا ات المتضدد  دات الض  ة 
ةدل  بضد م ارنة نتار جت في التطبي  ال باي  بل إداال المتةير المست ل 
ةالتطبي  البضد  بضد استادات أدةات الدراسة ةالمتمثاة في البرنامج 
الم تر  ة اسات  التدريبية عاى أدةات الدراسة ةالمتمثاة في م ياس 

 مرارات المةهبة.
 ثانيًا: عينة الدراسة :

( طفة و ةطفاةة 50م مةعةة مةا األطفةال عةددها  تتدةا عينة الدراسة ما 
( 6-5فةةةي المسةةةتةى الثةةةانى مةةةا ريةةةام األطفةةةال فةةةى المر اةةةة الضمريةةةة  

 كالتالي:سنةات ةتت ت سيمجا 
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( طف و ةطفاة ي دت لجت أناطة 25: ةتتدةا ما  المجموعة التجريبية
ت البرنامج التدريبية الم تر ة باستادات بضم أنةاع الددا ات المتضدد  دا

 الض  ة بتنمية مرارات المةهبة عند طفل الرةبة. 

 ثالثًا : أدوات الدراسة :

 استادمت البا ثة  في الدراسة ال الية األدةات التالية :

د/ إجالل حممد سـر،  عـا  )إعداد من ( اختبار ذكاء األطفال    1
1988)  

 ويتكون هذا امختبارمن جزأين:

ة د  يسب جا أمثاة  45لمنةر ما يتدةا ال ا  ا:أومً: اجلزء املصور
تدريبي   أ ل و ل  ة( ةالة د  عبار  عا بطا ة بجا عد  نةر منجا ةا د  

 ماتافة ةيطاو ما الطفل أا ياير إليجا.

ة د  يسب جا ث ثة  45يتدةا ال ا  الاف ى ما :ثانيًا: اجلزء اللفظى
ت رأ أمثاة تدريبية  أ ل و ل  ة( ةالة د  عبار  عا عا  ماة نا نة 

 الطفل ةيطاو من  أا يدماجا.
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 تصحيح امختبار:

(  عاةةةةى ان ابةةةةة النةةةة ي ة عاةةةةى ةر ةةةةة ان ابةةةةة ل تةبةةةةن ع مةةةةة    
ةت سةةةةو لدةةةةل إ ابةةةةة نةةةة ي ة در ةةةةة ةا ةةةةد  ة  تةبةةةةن ع مةةةةات عاةةةةى 

 ان ابات الااطرة أة المترةدة.

تضد ع مات الدالةة عاةى ان ابةات النة ي ة فةي  ارةي ا اتبةار ةت مةن 
ت دةةةةةل مةةةةةا عمةةةةةةد ةيدتةةةةةو أسةةةةةفا  الم مةةةةةةع الداةةةةةى فةةةةةى المدةةةةةاا در ةةةةةا

 المانص لدل   الدر ة(.

 :وعند تقدير نسبة الذكاء يتبع اآلتي

ت ةةةةدر الدر ةةةةة الاةةةةات  م مةةةةةع الةةةةدر ات النةةةة ي ة( التةةةةي  نةةةةل عايجةةةةا 
 الطفل في ا اتبار  ب ارية المنةر ةالاف ي(.

ضةةايير األعمةةار يسةةتارج الضمةةر الض اةةي الم ابةةل لادر ةةة الاةةات مةةا  ةةدةل م
 الض اية.

ي سةةةو الضمةةةر الامنةةةي لاطفةةةل  بالاةةةجةر( ت سةةةو نسةةةبة الةةةددا  بالمضادلةةةة 
 ارتية:

 100× الضمر الامني  ÷نسبة الددا  = الضمر الض اي 
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 الكفاءة السيكومرتية )التحقق من صدق وثبات امختبار( :

ة  امت البا ثة ما الت    ما ند  ا اتبار بتطبي   عاى عينة الدراس
( طفل ةطفاة با ك الضينة ا ساسية 15ا ستط عية ةالتي  ةامجا  

( دما تت  ساو 0.825لاب   ة ا  مضامل الند  لبيرسةا ليضادل  
مضدل الثبات باستادات مضادلة ألفا درةنباخ  ي  داا مضامل الثبات 

 .0.01( ةهي  يت دالة عند مستةى 0.775يساة   

 الباحثة ( )ية       من إعداد ( إستمارة بيانات الطفل األول2

اعدت البا ثة هد  ا ستمار  لت مين البيانات التضريفية عا الطفل ةالتي 
الدال  –المستةى التضايمي لرو ةا ت  –عمر   –نةع   –تامل  اسم  

الاجر  لاةالديا( لات دد ما تدافر اطفال الضينة في المستةى ا  تماعي 
 ةا  تناد  ةالث افي لرسر .

 الباحثة () ( مقياس مؤشرات املوهبة    من  إعداد 3

إلةةةةى تنميةةةةة مراةةةةرات المةهبةةةةة المتمثاةةةةة فةةةةى يجةةةةدك الم يةةةةاس الهذذذذده منذذذذ : 
 -مراةرات المةهبةة المنط يةة الريابةية -المةهبةة الاةةيةة الاف يةة  " مراةرات

مراةةرات المةهبةةة البنةةرية المدانيةةة( مةةا اةة ل عةةدد مةةا الم ةةاهر السةةاةدية 
   تجا عاى الطفل داال الرةبة.التى يتت م 
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( مفةرد  مةاعةة عاةى ث ثةة أبضةاد 30يتدةةا الم يةاس مةا  : وصف املقياس
فرعية متساةية تنك دل منجا سةاة  الطفةل فةى بضةم المةا ةك التةى يمةر 

 بجا داال ةاارج الرةبة.

( مفةرد  ل  30إ مةالى عةدد مفةردات الم يةاس   : طريقة تصحيح املقيـاس
  اسةةةت ابات بالترتيةةةو  دارمةةةاول أ يانةةةاول نةةةادراو( تااةةةد ةي ابةةةل دةةةل مفةةةرد  ثةةة 

( الدر ةةةةة الض مةةةةىل 3( عاةةةةى التةةةةةالي ل ب يةةةة  تمثةةةةل  1ل 2ل 3الةةةدر ات  
( الدر ةة النةةرى ةبةدل  تدةةا 1( الدر ة المتةسطةل ةالدر ة  2ةالدر ة  

 ( در ة .30( در ة ةالدر ة النةرى  90الدر ة الض مى 

تةت تطبية  : من صـدق وثبـات امختبـار(  الكفاءة السيكومرتية )التحقق
( طفةةة و 15الم يةةةاس عاةةةى أطفةةةال الضينةةةة ا سةةةتط عية ةالتةةةي باةةةق عةةةددها  

اةةة ك الضينةةةة ا ساسةةةية لاب ةةة ل  يةةة  تةةةت  سةةةاو مضامةةةل نةةةد  بةطفاةةةة 
بيرسةةةةةا  ر(  بةةةةيا در ةةةةة دةةةةل مفةةةةرد   المفةةةةردات التةةةةي تةةةةت انب ةةةةا  عايجةةةةا( 

در ةةة المفةةرد  مةةا الدر ةةة الدايةةة ةالدر ةةة الدايةةة لام يةةاسل ةدلةة  بضةةد  ةةدك 
كمذذذذا هذذذذو مو ذذذذ  ل لام يةةةةاس باعتبةةةةار أا ب يةةةةة المفةةةةردات م دةةةةاو لامفةةةةردات

     : بالجدول التالي

 ( 1جدول ) 

 ""معامالت صدق مفردات مقياس مؤشرات املوهبة

معامل  رقم المفردةمعامل  رقم المفردةمعامل رقم 
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 أاألرتباط األرتبط األرتباط المفردة

1.  0.911** 11.  0.622** 21.  0.798** 

2.  0.662** 12.  0.982** 22.  0.616** 

3.  0.830** 13.  0.923** 23.  0.639** 

4.  0.638** 14.  0.660** 24.  0.603** 

5.  0.660** 15.  0.765** 25.  0.663** 

6.  0.633** 16.  0.701** 26.  0.623** 

7.  0.802** 17.  0.540** 27.  0.901** 

8.  0.679** 18.  0.624** 28.  0.668** 

9.  0.586** 19.  0.591** 29.  0.721** 

10.  0.795** 20.  0.803** 30.  0.864** 

 (0.01)**( جميعها دالة إحلائيًا عند مستوى )         

ةةا   SPSSتةةت  سةةاو ثبةةات مفةةردات الم يةةاس باسةةتادات برنةةامج ان نةةا أيبو
 ألبضةةةاد Cronbach’sAlphaةدلةةة  بطري ةةةة مضامةةةل ألفةةةا درةنبةةةاخ   (20)
 .ا ستط عية لدى الضينة المفرد  من الدر ة الداية لام ياس الم ياس
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 (  2دول ) ج

 والدرجة الكلية للمقياس املفردة معامل ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد

 معامل الفا أبعاد المقياس

 ** 0.902 الموهبة اللغوية اللفظية مسشرات

مسشرات الموهبة المنطقية 
 الريا ية

0.883 ** 

 **0.862 مسشرات الموهبة البلرية المكانية

 **0.882 الدرجة الكلية

 

 (0.01دالة إحلائيًا عند مستوى )ميعها ج)**(  

برنامج تنمية مؤشرات املوهبة باسـتخدا  الـذكاءات املتعـددة ( 4
 من ) إعداد / الباحثة(ذات العالقة 

( ناةةةةةةاط 30 امةةةةةةت البا ثةةةةةةة بمعةةةةةةداد أناةةةةةةطة البرنةةةةةةامج ة باةةةةةةق عةةةةةةددها  
بانبةةافة إلةةى التمجيديةةة ةالاتاميةةة ةتمةةت نةةيانة األناةةطة ب يةة  تةطةةى 

اد مراةةرات المةهبةةة مةبةةةع الدراسةةة ةااةةتمات دةةل  اسةةة عاةةى  ميةةن ابضةة
الفنيةةةةةةةةةةةات -األهةةةةةةةةةةةداك ان راريةةةةةةةةةةةة  -الجةةةةةةةةةةةدك الضةةةةةةةةةةةات ال اسة عاى:
ة تنةعةةةت  -امةةا ال اسةةةة ةمدانجةةةا - األدةات المستادمة-المستادمة
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أهةةداك ال اسةةة مةةا بةةيا بةةيا  اسةةتادات ال نةةياة الاةةيةةة لةةدى الطفةةل فةةي 
اسةةةةتادات مجةةةةارات  – ت  ةةةةل الماةةةةد -ةنةةةةك الاةةةةئ المضةةةةرةم أمامةةةة 

التفديةةةةةر ال ارمةةةةةة عاةةةةةى ا سةةةةةتنباط ةال مةةةةةن ةالطةةةةةر  ةالم ارنةةةةةة ةالت ايةةةةةل( 
با بةةةةافة ناةةةةى اناةةةةطة تنميةةةةة الضبةةةة ت الد ي ةةةةة ةالضبةةةة ت الدبيةةةةر  . 

 -التضايةةةةا  -المنا اةةةةة ال ماعيةةةةة   ةاسةةةةتادمت البا ثةةةةة الفنيةةةةات التاليةةةةة:
ا ر الاف ةةةةي    التنةةةة-  ةةةةل الماةةةةد ت -التفديةةةةر  -الم   ةةةةة  -الةنةةةةك 
 -األلةةاا النةةرية   -التضايةا  –الةتضات الةداتي -اندتاةاك  -"التباد"  

 لضو األدةار(. -الاضو المةسي ي انبتدار  

 األساليب اإلحصائية: 

استادمت البا ثة ل ساو الدفةا   السةيدةمترية لةردةات   النةد  ةالثبةات( 
تنةعةةةةت األسةةةةاليو مضامةةةةل ارتبةةةةاط بيرسةةةةةا ةمضامةةةةل ألفةةةةا درةنبةةةةاخ   دمةةةةا 

 : ما يليان نارية المستادمة لات دد ما ن ة الفرةم 

ل ةا ن ةةةراك المضيةةةارى لدةةةل مةةةا التطبيةةة  ال باةةةى المتةسةةةط ال سةةةابى -1
 ةالبضدى لم مةعتى  الدراسة.

م مةةةةةةةةعتيا ل سةةةةةةةاو د لةةةةةةةة الفةةةةةةةرة  بةةةةةةةيا  T-Testااتبةةةةةةةار "ت " -2
 مست اتيا. لام ارنة بيا م مةعتى الدراسة.

ل سةةةاو د لةةةة الفةةةرة   لام مةعةةةة المرتبطةةةةT-Test ت"  ااتبةةةار" -3
 البضد (. –.  التطبي يا ال باي لام مةعة الت ريبية
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 ( ل ياس فضالية البرنامج الم تر .effect size  ت الت ثير   -4

 :وتفسريها نتائج الدراسة و مناقشتها
توجذد فذروق دالذة إحلذائًيا ينص الفرض األول للدراسة علذى أنذ  :  -1

متوسطي درجات أطفذال المجموعذة التجريبيذة والمجموعذة ال ذابطة  بين
، والختبذار علي مقياس الموهبة لدي طفل الرو ة في التطبيق البعذدي 

لحة هذا الفرض تم استخدام معادلذة اختبذار"ت" للمجموعذات المسذتقلة 
 غير المرتبطة وتو   الجداول التالية رقم )  ،  (  نتائج هذا الفرض:

 من تكافؤ العينة يف التطبيق القبلي:)أ( التأكد 

 ( 3جدول ) 

يوضح تكافؤ العينة )اجملموعتني الضابطة والتجريبية(  يف التطبيق 

 القبلي ملقياس الوهبة لد، طفل الروضة

ت  ع م ن اطفال

 المحسوبة

الداللة  ت الجدولية

 اإلحلائية
0،05 0،01 

    233.4.10.147 التجريبية
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عاةةةى أا هنةةةا  ت ةةةانس بةةةيا أطفةةةال الضينةةةة فةةةي  جةةةةر  ( 3يسكذذذد الجذذذدول ) 
المراةةةةةرات السةةةةةاةدية لامةهبةةةةةة سةةةةةةا  فةةةةةي الم مةعةةةةةة البةةةةةابطة أة الم مةعةةةةةة 
الت ريبية ةهةدا يضنةي أا أ  ااةت ك فةي الةدر ات البضديةة ير ةن لتة ثير تضةرم 

 الت ريبية لابرنامج ف ط.اطفال الم مةعة 

ا يف التطبيق البعدي:)
ً
 ب( التأكد من صحة الفرض إحصائي

 (  4جدول ) 

متوسطي درجات أطفال اجملموعة التجريبية يوضح دملة الفروق بني 
يف التطبيق  لدي طفل الروضةواجملموعة الضابطة علي مقياس املوهبة 
  البعدي

 

 

غير دال  2،68 2،01 1 60 5

 إحلائياً 
2 ال ابطة
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ن ةةةةد اا  يمةةةةة ت الم سةةةةةبة أدبةةةةر مةةةةا  ةةةةيت ت  ( 4أمذذذذا فذذذذي الجذذذذدول )
ةهةةدا يةةدل عاةةى ة ةةةد فةةرة  فةةي  0.01ل ة0.05ال دةليةةة فةةي المسةةتةييا 
يةةة  الم يةةةاس ةتفسةةةر البا ثةةةة دلةةة  ب نجةةةا اسةةةتادمت الةةةدر ات البضديةةةة لتطب

أناطة متنةعة تدر ت مةا األسةجل إلةى األنةضو دمةا تر ةن البا ثةة هةد  
الفةةرة   سةةتادات فنيةةات متنةعةةة  إبةةافة إلةةى تناسةةو األناةةطة مةةن الفدةةر  
الب ثيةةة إبةةافة إلةةى م رمةةة األدةات ةالةسةةارل المسةةتادمة. ةتتفةة  البا ثةةة 

( 2012رية من نتارج دراسةة دراسةة أميةر  هةةار   في هد  النتي ة ان نا
 يةة  هةةدفت إلةةي التضةةرك عاةةي فضاليةةة البرنةةامج التربةةة  فةةي تنميةةة الةةددا  
البنر  المداني لطفل الرةبة ل ةمةا هةي أفبةل الطةر  المناسةبة لت ةديت 
البرنةةةةةةامج التربةةةةةةة  لتنميةةةةةةة الةةةةةةةددا  البنةةةةةةر  المدةةةةةةاني لطفةةةةةةل الرةبةةةةةةةة 

ت  ع م ن اطفال

 المحسوبة

لداللة ا ت الجدولية

 اإلحلائية
0،05 0،01 

  44.70 4.73 82.56 25 التجريبية

2،01 

 

2،68 

 

دال 

 إحلائياً 

 25 ال ابطة

 

32.20 3.06 
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( 60بة الت ريبةةي"ل ةتدةنةةةت الضينةةة مةةةا  لةاسةةتادمت البا ثةةةة المةةنجج "اةةة
( 6-5طف  ةطفاةة مةا أطفةال المسةتة  الثةاني ل ةالةديا تتةراة  أعمةارهت  

سةةةنةات برةبةةةة الةفةةةا  األاهةةةر  الاانةةةة ل تةةةت ت سةةةيمجت إلةةةي م مةةةةعتيا 
طفةةةةل ل ةاسةةةةتادمت البا ثةةةةة األدةات  30ت ريبيةةةةة ةبةةةةابطة دةةةةل مةةةةنجت  

 إعداد البا ثةة ( ل برنةامج الةددا  ارتية : م ياس الددا  البنر  المداني 
البنةةةةر  المدةةةةاني  إعةةةةداد البا ثةةةةة(  ل ةتةنةةةةات الدراسةةةةة لانتةةةةارج التاليةةةةة 
:ن ا  البرنامج الم تر  في تنمية الةددا  البنةر  المدةاني لطفةل الرةبةة 
 يةةة  دةةةاا لةةة  تةةة ثير اي ةةةابي عاةةةي األطفةةةال فةةةي تنميةةةة الةةةددا  البنةةةر  

ر إلةي ال يةةاس التتبضةي ف دةدت النتةةارج المدةاني لةديجت لدمةا اسةةتمر هةدا األثة
عاةةةي ة ةةةةد فةةةرة  دالةةةة بةةةيا دةةةل مةةةا ال يةةةاس البضةةةد  ة التتبضةةةي لنةةةال  
التتبضةةةي عاةةةي م يةةةاس الةةةددا  البنةةةر  المدةةةاني ل ةهةةةدا يةةةرد  إلةةةي إعةةةاد  
الن ةةر فةةي تاطةةيط بةةرامج طفةةل مةةا  بةةل المدرسةةة باسةةتادات الةةددا ات مةةا 

 الية  درات الطفل . ا ل الةنةل إلي أفبل مستة  ما التمدا تنل

ا يف الشكل البياني التايل:
ً
 ومتثل الباحثة هذه الفروق بياني
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 ( 1)  شكل

متوسطي درجـات أطفـال اجملموعـة التجريبيـة يوضح دملة الفروق بني 
 يف التطبيق لدي طفل الروضةواجملموعة الضابطة علي مقياس املوهبة 

فةرة  دالةة إ نةاريوا :  تة ةد ينص الفرض الثاني للدراسة على أنذ   -2
بةةيا متةسةةطي در ةةات أطفةةال الم مةعةةة الت ريبيةةة عاةةي م يةةاس المةهبةةة 
لةةد  طفةةل الرةبةةة فةةي التطبي ةةيا ال باةةي ةالبضةةد .ل ة اتبةةار نةة ة هةةدا 
الفةةةرم تةةةت اسةةةتادات مضادلةةةة ااتبةةةار"ت" لام مةعةةةات المرتبطةةةة ةيةبةةة  

 ال دةل التالى نتارج هدا الفرم:

 (  5جدول )  

لفرق بني متوسطى درجات أطفال اجملموعة التجريبية فى يوضح دملة ا
 التطبيقني القبلى والبعد، على مقياس املوهبة لدي طفل الروضة

 اطفال

المجموعة 

 التجريبية

ت  ع م ن

 المحسوبة

الداللة  ت الجدولية

 اإلحلائية
0،05 0،01 

التطبيق 

 القبلي

25 

 

33.60 4.11 39.07  

2،01 

 

2،68 

 

 اً دال إحلائي
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التطبيق 

 البعدي

82.56 4.73 

أا  يمةةة ت الم سةةةبة م  يمةةة ت ال دةليةةة  ( 5يت ذذ  مذذن الجذذدول )
ةهةةدا يةةدل عاةةى ة ةةةد فةةر  دال إ نةةارياو بةةيا متةسةةطى در ةةات أطفةةال 
الم مةعةة الت ريبيةة فةةى التطبي ةيا ال باةةى ةالبضةدى عاةةى م يةاس المةهبةةة 

بالنسةبة لادر ةة الدايةة  لدى طفل الرةبة ةدلة  لنةال  التطبية  البضةدى
ةتفسةةر البا ثةةة هةةد  الفةةرة  بفاعايةةة األناةةطة الم تر ةةة ةأسةةاةو البا ثةةة 
ا استادات الةا بةات المناليةة ةالتضايةا المةاد  ةالمضنةة   من األطفال أيبو
لرطفةةةةةةال المتميةةةةةةايا فةةةةةةي األدا . ةتتفةةةةةة  البا ثةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةةد  النتي ةةةةةةةة 

( إلةي التضةرك عاةي 2010ان نارية من نتارج دراسة عبد اهلل الده   
مةةةةد  فاعايةةةةةة برنةةةةةامج لرناةةةةةطة التضايميةةةةةة  ةةةةةارت عاةةةةةي ن ريةةةةةة  ةةةةةاردنر 
لاددا ات المتضدد  في تنمية التفديةر الريابةي ةانت ةا  ن ةة الريابةيات 
لةةد  طةة و النةةك الثةةاني المتةسةةط بمةةدارس منط ةة  الريةةام بالممادةةة 

 تةنات إلي :التي الضربية السضةديةل 

( بةيا متةسةطي 0.05ة إ نارية عنةد مسةتة    ة ةد فر  دة د ل -1
در ةةةات طةةة و الم مةةةةعتيا الت ريبيةةةة ةالبةةةابطة فةةةي إاتيةةةار التفديةةةر 

 الريابي ةدل  لنال  ط و الم مةعة الت ريبية .
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( بةةيا متةسةةطي 0.05ة ةةد فةةر  دة د لةةة إ نةةارية عنةد مسةةتة    -2
  ن ةة در ات ط و الم مةعتيا الت ريبية ةالبابطة في م ياس انت ا

 الريابيات لنال  الم مةعة الت ريبية .
دانةةةت الد لةةةة الضمايةةةة لنتةةةارج الب ةةة  دات أهميةةةة تربةيةةةة فةةةي تنميةةةة  -3

 التفدير الريابي .
دانةةةت الد لةةةة الضمايةةةة لنتةةةارج الب ةةة  دات أهميةةةة تربةيةةةة فةةةي تنميةةةة  -4

 انت ا  ن ة الريابيات .
ا يف الشكل الب

ً
 ياني التايل:ومتثل الباحثة هذه الفروق بياني
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 (2 ) شكل

يوضح دملة الفرق بني متوسطى درجات أطفال اجملموعة التجريبية فى 
 التطبيقني القبلى والبعد، على مقياس املوهبة لدي طفل الروضة

دمةةةا  امةةةت البا ثةةةة بالت دةةةد مةةةا فضاليةةةة البرنةةةامج الم تةةةر  ب سةةةاو   ةةةةت 
( ل ة ةةةةا ت Ƞ2 (التةةةة ثير   الد لةةةةة الضاميةةةةة( لابرنةةةةامجل باسةةةةتادات مراةةةةر
 (.882ل0نتارج  ساو   ت الت ثير لابرنامج ال الي لتساة   +

توجد فذروق دالذة إحلذائًيا ينص الفرض الثالث للدراسة على أن  :   -3
بذين متوسذطي درجذذات المجموعذة التجريبيذذة علذي مقيذذاس الموهبذة لذذدي 

، والختبذذذار لذذذحة هذذذذا طفذذذل الرو ذذذة فذذذي التطبيقذذذين البعذذذدي والتتبعذذذي
م اسذذتخدام معادلذذة اختبذذار"ت" للمجموعذذات المرتبطذذة ويو ذذ  الفذذرض تذذ

 الجدول التالى نتائج هذا الفرض:

 ( 6 جدول )   

يوضح دملة الفرق بني متوسطى درجات أطفال اجملموعة التجريبية فى 

 على مقياس املوهبة لدي طفل الروضة والتتبعي البعديالتطبيقني 

الداللة  ت الجدوليةت  ع م ن اطفال
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المجموعة 

 التجريبية

 اإلحلائية 0،01 0،05 وبةالمحس

التطبيق 

 البعدي

25 

 

82.56 4.73 1.44  

2،01 

 

2،68 

 

دال غير 

التطبيق  إحلائياً 

 التتبعي

80.66 4.62 

 يمةةة ت الم سةةةةبة ة  يمةةة ت ال دةليةةةة  ( أن 6يت ذذ  مذذذن الجذذدول )
در ةةةات  ةهةةةدا يةةةدل عاةةةى عةةةدت ة ةةةةد فةةةر  دال إ نةةةارياو بةةةيا متةسةةةطى

أطفةال الم مةعةةة الت ريبيةةة فةةى التطبي ةيا البضةةد  ةالتتبضةةي عاةةى م يةةاس 
المةهبةةة لةةدى طفةةل الرةبةةة ير ةةن هةةدا إلةةى إسةةتمرار أثةةر البرنةةامج عاةةى 
عينةةة الدراسةةة فةةي الدر ةةة الدايةةة لم يةةاس مراةةرات المةهبةةة فةةي التطبيةة  

 البضد  ة التتبضي .

ى ممةا أدى الةي ت ةارو ة د ير ن دل  لت ارو األطفةال فةي الضمةر الض اة
إسةةةت اباتجت عاةةةى الةةةرنت مةةةا إعةةةةاد  التطبيةةة  التتبضةةةي بضةةةد اةةةجر مةةةةا 

 التطبي  البضد  .
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 توصيات الدراسة : 
 
أا ُتسةةتادت الةةددا ات المتضةةدد  فةةي تنميةةة بضةةم مراةةرات المةهبةةة لةةد   -1

 أطفال الرةبة .

لةدى  استراتي ية الةددا ات المتضةدد  فةي تنميةة عةادات الض ةل أا ُتستادت -2
 طفل الرةبة.

 :راج ملا

(: إستادات أناطة الددا ات 2014أ مد أبة الفتة  مةاةر    -
المتضدد  في إدتااك بضم المةاهو الاانة لد  األطفال دة  

. أنسطس 2.ج.39انعا ة السمضيةل م اة انرااد النفسي: ع 
2014 . 

(: فضالية برنامج تربة  2012أمير  عمر عبد الضاطي هةار    -
ية الددا  البنر  المداني لطفل الرةبةل رسالة في تنم

 ما ستيرل داية ريام األطفالل  امضة ال اهر  .
(: بضم المرارات المندر  2008إيناس السيد سادات البنال   -

ب جةر المةهبة بيا ا طفال فى الرةبةل رسالة ما ستيرل 
 مضجد دراسات الطفةلةل  امضة عيا امس .

فضالية برنامج  ارت عاي ن رية  (:2012إيناس فجمي الن يو   -
الددا ات المتضدد  لتنمية مجارات ال را   ةالدتابة لد  ت ميد 
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 ل داية التربيةل المر اة انبتدارية بطئ التضاتل رسالة ددتةرا
(. الطفل المةهةو 2009بردات م مد مراد   - امضة بةرسضيد 

ار  (ل ةا 525 46ديك ندتاف  ةنرعا ؟ل م اة الةعي انس ميل 
 األة اك ةالارةا انس مية.

(: الةةةةةةةةةددا ات المتضةةةةةةةةةدد  2003 ةةةةةةةةةابر عبةةةةةةةةةد ال ميةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةابر   -
 ةالفجت: تنمية ةتضمي ل ال اهر ل دار الفدر الضربي .

(: المةهبةةةةةةةةة ةالتفديةةةةةةةةر 2009 سةةةةةةةةيا عبةةةةةةةةد ال فةةةةةةةةي  الدي نةةةةةةةةي   -
 ا بداعى فى التضايتل عماال دار د اة .

ة بضةةةةةةةةةةةةم (: تنميةةةةةةةةةةةة2015دعةةةةةةةةةةةةا  إبةةةةةةةةةةةةراهيت  سةةةةةةةةةةةةا الطةيةةةةةةةةةةةةل   -
الةةةةةةةةةةةةددا ات المتضةةةةةةةةةةةةدد  لةةةةةةةةةةةةدى األطفةةةةةةةةةةةةال دة  انعا ةةةةةةةةةةةةة البنةةةةةةةةةةةةرية 
المةةةةةةةةدم يال رسةةةةةةةةالة ما سةةةةةةةةتيرل دايةةةةةةةةة ريةةةةةةةةام األطفةةةةةةةةالل  امضةةةةةةةةة 

 ال اهر  .
(: سةةةةةةةمات الطفةةةةةةةل المةهةةةةةةةةو 2010ايةةةةةةةا الةةةةةةةديا بةةةةةةةا مةسةةةةةةةى    -

 ُلةةياو ةطرار  تنميتجال  سطينةل  امضة منتةر  .
ةهةةةةةةةةةبيا (: رعايةةةةةةةةة المتفةةةةةةةةة يا ةالم2011اينةةةةةةةةو م مةةةةةةةةةد اةةةةةةةة ير  -

 ةالمبدعيال ال اهر ل مدتبة النجبة المنرية 
(: دراسةةةةةةةةةة لمسةةةةةةةةةتةيات التةافةةةةةةةةة  1998سةةةةةةةةةةااا  مةةةةةةةةةد   امةةةةةةةةةد   -

النفسةةةةةةى لةةةةةةدى األطفةةةةةةال المةهةةةةةةةبيا ةنيةةةةةةر المةهةةةةةةةبيا فةةةةةةى ريةةةةةةام 
األطفةةةةةةةةال ةع  تةةةةةةةة  بةةةةةةةةبضم المتةيةةةةةةةةرات الاانةةةةةةةةية لةةةةةةةةدى مضامةةةةةةةةة 
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الريةةةةةةامل رسةةةةةةالة ما سةةةةةةتيرل مضجةةةةةةد الدراسةةةةةةات ةالب ةةةةةةة  التربةيةةةةةةةل 
 مضة ال اهر  . ا
(: سةةةةةةةةةيدةلة ية المةهبةةةةةةةةةةل ال ةةةةةةةةةاهر ل دار 2005عةةةةةةةةةادل عبةةةةةةةةةد اهلل  -

 الرااد.
(:  نةةةةةةةةر المجةةةةةةةارات  بةةةةةةةل األداديميةةةةةةةة 2006عةةةةةةةادل عبةةةةةةةد اهلل   -

 ألطفال الرةبة ةنضةبات التضاتل ال اهر ل دار الرااد .
(: فاعايةةةةةة برنةةةةةامج لرناةةةةةطة 2010عبةةةةةد اهلل بةةةةةا أ مةةةةةد الةةةةةده    -

فةةةةةةةي   ن ريةةةةةةةة  ةةةةةةةاردنر لاةةةةةةةددا ات المتضةةةةةةةدد   ةةةةةةةارت عاةةةةةةةى  التضايميةةةةةةةة
ةا ت ةةةةةةا  ن ةةةةةةة الريابةةةةةةيات لةةةةةةدى طةةةةةة و  تنميةةةةةةة التفديةةةةةةر الريابةةةةةةي

المر اةةةةةة المتةسةةةةةطة بمةةةةةدارس منط ةةةةةة الريةةةةةام ل الم اةةةةةة التربةيةةةةةة ل 
( ال ةةةةةا  34الضةةةةةدد  دايةةةةةة التربيةةةةةة ب امضةةةةةة عةةةةةيا اةةةةةمس ل ال ةةةةةاهر  ل

 2( . 
ى (: فاعايةةةةةةةةة برنةةةةةةةةامج  ةةةةةةةةارت عاةةةةةةةة2010فاطمةةةةةةةةة عرفةةةةةةةةة  امةةةةةةةةد   -

مةةةةةةةةداال ن ريةةةةةةةةة الةةةةةةةةددا ات المتضةةةةةةةةدد  لتنميةةةةةةةةة الت نةةةةةةةةيل ةا ت ةةةةةةةةا  
ن ةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةاد  الريابةةةةةةةةةةيات لت ميةةةةةةةةةةد المر اةةةةةةةةةةة ا بتداريةةةةةةةةةةةل رسةةةةةةةةةةالة 

 ما ستيرل داية التربيةل  امضة عيا امس .
(: سةةةةةةةةةةيدةلة ية المةهبةةةةةةةةةةة ةالضب ريةةةةةةةةةةةل 2010دريمةةةةةةةةةةاا بةةةةةةةةةةدير   -

 ال اهر ل عالت الدتو .
مبةةةةةةادم التنةةةةةةميت  (. اسةةةةةةتادات2018م مةةةةةةد بةةةةةةا ي يةةةةةةي  ةةةةةةداد   -

التضايمةةةةةي لتطةةةةةةير نمةةةةةةدج م تةةةةةر  لرعايةةةةةة الطةةةةة و المةهةةةةةةبيا مةةةةةا 
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دة  المةاهةةةةةةةةو الاانةةةةةةةةةل م اةةةةةةةةة الب ةةةةةةةة  الضايمةةةةةةةةي فةةةةةةةةي التربيةةةةةةةةةل 
 (ل  امضة عيا امس.19 11

(. برنةةةةةةامج ابةةةةةةرات تربةيةةةةةةة 2007مرفةةةةةةت سةةةةةةيد مةةةةةةدني اةةةةةةادلي   -
إثراريةةةةةةةةة متداماةةةةةةةةة لتنميةةةةةةةةة المةهةةةةةةةةةبيا فةةةةةةةةي ريةةةةةةةةام األطفةةةةةةةةالل 

 داية ريام األطفالل  امضة ال اهر . رسالة ددتةرا ل
(: بطاريةةةةةة ااتبةةةةةارات بمسةةةةةتادات 2013مةةةةةرة  أ مةةةةةد الاةا ةةةةةة    -

ا ناةةةةةةطة الترةي يةةةةةةة  دتاةةةةةةاك المةهةةةةةةةبيا فةةةةةةى مر اةةةةةةة ما بةةةةةةل 
المدرسةةةةةةةةةةةةةةل دايةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةة الريابةةةةةةةةةةةةةةية لابنةةةةةةةةةةةةةاتل  امضةةةةةةةةةةةةةةة 

   .انسدندرية
(.تطةةةةةةةير برنةةةةةةامج التربيةةةةةةةة 2002منةةةةةةال دامةةةةةةل أ مةةةةةةد بجةةةةةةةنس   -

بةةةةةات اةةةةةضبة ريةةةةةام األطفةةةةةال فةةةةةي بةةةةةة  الابةةةةةرات الضمايةةةةةة لطال
األ نبيةةةةةةةةةةةةل رسةةةةةةةةةةةالة ددتةةةةةةةةةةةةرا ل مضجةةةةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةةةةات ةالب ةةةةةةةةةةةة  

 التربةيةل  امضة ال اهر .
(. تاةةةةةةةةةةةةايص األطفةةةةةةةةةةةةال 2011هةةةةةةةةةةةةانت أبةةةةةةةةةةةةة الايةةةةةةةةةةةةر الاةةةةةةةةةةةةربيني   -

المةهةةةةةةةةبيا بمر اةةةةةةةة ريةةةةةةةام األطفةةةةةةةال باسةةةةةةةتادات أناةةةةةةةطة الةةةةةةةددا ات 
فسةةةةةةةةةي: المتضةةةةةةةةةدد ل المةةةةةةةةةرتمر السةةةةةةةةةنة  السةةةةةةةةةادس عاةةةةةةةةةر لاراةةةةةةةةةاد الن

دار  التةييرل   (ل  امضة عيا امس.16  2انرااد النفسي ةا 
(: بنا  برنامج إثرارى م تر  فى 2000ةارل عبد اهلل م مد عاي   -

الريابيات لتنمية  درات  التفدير ا بتدارى بنفة عامة ةبنفة 
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اانة فى م ال الريابيات لامةهةبيا فى مر اة ريام األطفالل 
  امضة ال اهر  .


