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امللخص: 
"قامئة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص  التحقق من دالالت صدق، وثبات  الدراسة إىل  هدفت 
البيئة  2006، يف  Michael Sayler يف عام  بإعدادها  قام  اليت  املوهوبني يف رياض األطفال"  األطفال 
السودانية بوالية اخلرطوم. شارك يف الدراسة 271 طفاًل وطفلة من امللتحقني برياض األطفال بوالية 
اخلرطوم.  وكشفت نتاجئ الدراسة عن توفر الصدق الظاهري، والمتيزيي، والبناء الداخيل، والتالزيم، 
وصدق البناء العاميل. مكا توفرت للقامئة درجات ثبات جيدة من حيث االتساق الداخيل، وعن طريق 

اإلعادة. وأوصت الدراسة باستخدام القامئة يف جممتع الدراسة واستخراج معايري حملية هلا.
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Abstract 

The present study aimed to verify the validity and reliability of "Parents 
inventory to estimate the characteristics of gifted children in kindergarten" which 
prepared by Michael Sayler in 2006, in Khartoum state. The study involved 271 
children from attending kindergarten in Khartoum state. The results of the study 
revealed that the inventory attained the face, discriminatory, interior, concurrent, 
and factorial validity. Also the inventory showed a good degree of reliability in terms 
of internal consistency, and through test-retest. Finally, the study recommended the  
usage of the inventory in the study's population, and extract the local norms for it.
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مقدمة:
يعــد الكشــف املبكــر عــن األطفــال املوهوبــني مــن التوجهــات الرئيســة يف الفكــر الرتبــوي 
املعــارص يف جمــال تربيــة املوهوبــني واملتفوقــني، ويالحــظ املهــمت مبجــال الكشــف عــن 
املوهوبــني نــدرة كبــرية يف األدوات اخلاصــة بالكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة الروضــة يف 
الــدول العربيــة، وقــد يكــون مــرد ذلــك إىل أن عــددًا كبــريًا مــن الــدول العربيــة تركــز براجمهــا 
عــىل الكشــف عــن املوهوبــني يف املرحلــة االبتدائيــة العليــا )تبــدأ مــن الصــف الرابــع االبتــدايئ 
إىل الصــف الســادس(، ولــذا مل يــمت االهمتــام بشــل اكٍف بتوفــري أدوات مناســبة واكفيــة 
خاصــة باملراحــل العمريــة األقــل مــن الصــف الرابــع االبتــدايئ، ويف ظــل التطــورات املعــارصة 
يف جمــال الكشــف عــن املوهوبــني، ينبــي العمــل عــىل توفــري أدوات للكشــف عــن املوهوبــني 
يف مرحلــة الروضــة وتقنيهنــا، مثــل: مقاييــس تقديــر اخلصائــص الســلوكية، واختبــارات 
الــذاكء، ومقاييــس اإلبــداع، واختبــارات التحصيــل الــدرايس، حيــث ميكــن ذلــك مــن الكشــف 

املبكــر عــن املوهوبــني، ومــن مث توفــري بــراجم التدخــل املبكــر املناســبة هلــم.

وتــأيت الدراســة احلاليــة للتحقــق مــن صــدق وثبــات إحــدى مقاييــس تقديــر اخلصائــص 
الســلوكية لألطفــال املوهوبــني يف مرحلــة الروضــة، وذلــك للنقــص الكبــري يف مثل هــذه األدوات 
يف البيئــة الســودانية، كذلــك تمتــزي هــذه األداة بأهنــا خمتــرة يف عــدد حمــدود مــن العبــارات 
قويــة الداللــة، بعكــس مــا هــو ســائد يف األدوات املتاحــة حاليــًا يف الــدول العربيــة، حيــث قننــت 
أدوات يف هــذا املجــال لكهنــا اكنــت طويلــة جــدًا، ممــا يثــري ملــل املســتجيبني علهيــا، ويشــكك 

يف دقــة إجاباهتــم علهيــا.

  مــن خــالل حفــص األدبيــات العامليــة يف جمــال الكشــف عــن املوهوبــني وجــدت دارســة 
)خبيــت، 2012( الــيت تناولــت واقــع البحــث العاملــي املعــارص يف جمــال الكشــف عــن املوهوبــني 
تناولــت  دراســة   31 هنــاك  أن   )2009-2004( الفــرتة  يف  احملمكــة  العامليــة  املجــالت  يف 
اخلصائــص الســلوكية لملوهوبــني ســواء عــن طريــق املقاييــس أو القــوامئ الــيت جييــب علهيــا 
املعملــون أو اآلبــاء أو األقــران أو الطفــل نفســه، ويشــل هــذا العــدد نســبة 20% مــن حبــوث 
الكشــف املنشــورة عامليــًا، أضــف إىل ذلــك أنــه قــد كشــفت الدراســة عــن نــدرة حبــوث الكشــف 
عــن املوهوبــني يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة، إذ إن أكــر دراســات الكشــف عــن املوهوبــني اكنــت 
يف املرحلــة االبتدائيــة بنســبة )52.9%(، ويلهيــا املرحلــة الثانويــة بنســبة )12.7%(،  وأقلهــا يف 
مرحلــة الروضــة بنســبة )6.4%(، ممــا يشــري لنــدرة أدبيــات الكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة 

الروضــة عامليــًا.

يــوحض منــوذج التطــور التارخيــي ألدوات الكشــف عــن املوهوبــني عــن وجــود ســت 
ــام  ــام 1950 إىل ع ــذ ع ــد من ــني، متت ــن املوهوب ــف ع ــا أدوات الكش ــرت هب ــة م ــل تارخيي مراح
2000 )بوابــة موهبــة، 2013(، حيــث بــدأ اســتخدام قــوامئ تقديــر خصائــص األطفــال والتالميــذ 
املوهوبــني واملتفوقــني بصــورة رمسيــة منــذ املرحلــة الثالثــة الــيت يــؤرخ هلــا منــذ منتصــف 
ــيت تلهيــا  ــالث ال ــرن املــايض، واســمتر اســتخدامها دون توقــف يف املراحــل الث ســتينات الق
وإىل يومنــا هــذا. مكــا أنــه مت اعمتادهــا مضــن أدوات الكشــف عــن املوهوبــني األساســية مــن 
قبــل اللجنــة الوطنيــة األمريكيــة لألطفــال املوهوبــني - الــيت تعــد كــرى املؤسســات العامليــة 
يف جمــال املوهبــة والتفــوق - يف تقريرهــا املمســى بيــان املوقــف الراهــن الــذي مت إقــراره 
واعمتــاده يف أكتوبــر 2008، حيــث ورد فيــه مــا يــيل: ميكــن لملالحظــات لســلوكيات الطــالب 
الــيت يــمت مجعهــا باســتخدام مقاييــس تقديــر مصممــة لتقــومي خصائــص وســلوكيات الطــالب، 
واملقابــالت الخشصيــة، أن يقدمــا بيانــات تمكيليــة مفيــدة، الســما عــن الطــالب الذيــن ال تظهــر 

 .)NAGC, 2013( ــة ــدرة التقليدي ــل والق ــارات التحصي موهبهتــم يف اختب

تهســم القــوامئ واملقاييــس املعــدة لتقديــر خصائــص األطفــال والتالميــذ املوهوبــني 
واملتفوقــني إهسامــًا كبــريًا يف معليــة الكشــف عــن املوهوبــني، حيــث إهنــا تقــدم أدلــة واقعيــة 
ومبــارشة عــن ســلواكت الطفــل، مكــا أهنــا تســتند عــىل نظريــات القيــاس النفــي والرتبــوي 
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ــد أقامــت هــذه  ــد عــىل املالحظــة كأســلوب تقــومي أســايس، وق ــة املعــارصة الــيت تؤك احلديث
األدوات جــرًا متينــًا بــني املــى الســيكومرتي، واملــى االنطبــايع الســلويك )القــامئ عــىل 

املالحظــة( يف معليــة الكشــف عــن املوهوبــني )خبيــت، 2006(.

مكــا تكتســب مقاييــس التقديــر الــيت جييــب علهيــا والــدا الطفــل أمهيــة خاصــة يف ميــدان 
الكشــف عــن املوهوبــني واملتفوقــني، حيــث يــرى )ويــب، وغــور، وأمنيــد، ودي فرايــزر، 2012: 245( 
أن املــدارس هتمــل يف معظــم األحيــان األطفــال املوهوبــني، وتفشــل يف التعــرف علهيــم، ألنــه قــد 
ــة الصــف، وهلــذا يفشــل املعملــون يف ترشــيح  ــة الطفــل دامئــًا واحضــة يف غرف ال تكــون موهب
بعــض األطفــال األذكيــاء جــدًا الختبــارات املوهبــة، كذلــك مــن املــرحج جتاهــل أطفــال موهوبــني 
آخريــن يف أثنــاء معليــة البحــث عــن املوهبــة، ومه أولئــك الذيــن يتطــورون بشــل ال تزامــي. 

وهلــذا فوجــود مصــدر آخــر لملعلومــات عــن الطفــل، غــري املعــمل يكــون مفيــدًا جــدًا.

مشكلة الدراسة:
حتتــاج معليــة الكشــف عــن األطفــال املوهوبــني واملتفوقــني إىل أدوات مناســبة، وذات 
خصائــص ســيكومرتية جيــدة لالســتخدام يف هــذه املرحلــة املهمــة مــن مراحــل بــراجم تربيــة 
املوهوبــني واملتفوقــني، ومــن مضــن هــذه األدوات املهمــة، املقاييــس اخلاصــة بتخشيــص 
المســات واخلصائــص الســلوكية لألطفــال املوهوبــني، وخاصــة املصممــة ملرحلــة ريــاض 
ــال،  ــاك أدوات مــن هــذا النــوع يف الســودان مناســبة لريــاض األطف ــال، وملــا مل تكــن هن األطف
ــني،  ــني واملتفوق ــة املوهوب ــدة لرعاي ــراجم ع ــري ب ــن توف ــرمغ ممــا يهشــده الســودان م ــىل ال ع
لــذا جــاءت هــذه الدراســة لبحــث اخلصائــص الســيكومرتية لقامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر 
خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال بواليــة اخلرطــوم. وقــد أعــدت قامئــة اآلبــاء 
واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال "أشــياء يفعلهــا طفــيل"  
ــوح  ــد ســادس عــر مفت ــاري، وبن ــدًا اختب ــن 15 بن ــون م ــل )Sayler, 2006(، ويه تتك ــن قب م
لوصــف األشــياء املهمــة عــن الطفــل، ومل تــرد يف البنــود االختباريــة. والنخســة احلاليــة يه 
نخســة مطــورة لنخستــني ســبقوها، األوىل مكونــة مــن 11 بنــدًا، والــيت تلهتــا تكونــت مــن 13 
بنــدًا، ومنــذ عــام 2006 أخــذت قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني 
ــاض  ــني بري ــني واملتفوق ــال املوهوب ــة الكشــف عــن األطف ــال ماكهنــا يف معلي ــاض األطف يف ري

األطفــال.

 وعىل ذلك ميكن حتديد مشلكة الدراسة يف السؤالني اآلتيني:

ما دالالت صدق "قامئة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني يف رياض . 1
األطفال" يف البيئة السودانية بوالية اخلرطوم؟. 

ما دالالت ثبات "قامئة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني يف رياض . 2
األطفال" يف البيئة السودانية بوالية اخلرطوم؟.

أهداف الدراسة:
هتــدف الدراســة احلاليــة إىل التحقــق مــن دالالت صــدق، وثبــات "قامئــة اآلبــاء واألمهــات 
 Michael Sayler لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال" الــيت قــام بإعدادهــا

يف عــام 2006، يف البيئــة الســودانية بواليــة اخلرطــوم.

أهمية الدراسة:
ــا،  ــة وتمنيهت ــات العربي ــة املجمتع ــة لتمني ــب املهم ــن اجلوان ــني م ــة املوهوب ــد رعاي - تع

ــأن.  ــذا الش ــة يف ه ــري أداة مهم ــة لتوف ــة احلالي ــأيت الدراس وت

- توفــر هــذه الدراســة أداة مطــورة ومناســبة ذات دالالت صــدق وثبــات اكفيــة، ميكــن 
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ــيت  ــذه األداة ال ــل ه ــوم؛ إذ متث ــة اخلرط ــني بوالي ــني واملتفوق ــراجم املوهوب اســتخدامها يف ب
تعبــأ مــن قبــل الوالديــن حمــاًك مهــاًم إضافيــًا يعــزز نتــاجئ غــريه مــن احملــاكت، مكــا تــدمع 
نتــاجئ الدراســة احلاليــة توجهــات املدرســة املهمتــة بــدور المســات الخشصيــة واخلصائــص 

ــني.  ــني واملتفوق ــن املوهوب ــة الكشــف ع الســلوكية يف معلي

- يســتفيد مــن القامئــة موضــوع الدراســة احلاليــة لك مــن القامئــني عــىل بــراجم املوهوبــني 
بريــاض األطفــال، مــن معملــات، واختصاصيــني نفســيني، والباحثــني واملهمتني بعملية الكشــف 

عــن املوهوبــني يف مرحلــة ريــاض األطفــال معومًا. 

حدود الدراسة:
مشلــت الدراســة أطفــال الروضــة يف مــدن واليــة اخلرطــوم الثــالث: اخلرطــوم، وحبــري، 

وأم درمــان، ومجعــت بياناهتــا خــالل العــام الــدرايس 2014/2013.

مصطلحات الدراسة:
اخلصائص السيكومترية:

الصــدق،  مثــل  والرتبويــة،  النفســية  لملقاييــس  القياســية  اخلصائــص  هبــا  يقصــد 
ــات  ــاء واألمه ــات، "قامئــة اآلب ــق مــن صــدق وثب ــث مت يف هــذه الدراســة التحق ــات، حي والثب

لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال" نخســة عــام 2006.

قائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني واملتفوقني:
يه مقيــاس تقديــر )Rating Scale( أعــد لقيــاس مســات وخصــال األطفــال املوهوبــني يف 
ــام  بإعدادهــا Michael Sayler يف عــام 2006، ويه نخســة مطــورة  ــد ق ــة الروضــة، وق مرحل
لنخستــني ســابقتني هلــا، وجييــب علهيــا أحــد والــدي الطفــل، ويبلــغ عــدد بنودهــا 15 بنــدًا، يف 

مســتوى القيــاس الفــرتي.

الدراسات السابقة:
بــدأ االهمتــام بــأدوات قيــاس اخلصائــص الســلوكية والمســات الخشصيــة ألطفــال مرحلــة 
الروضــة متأخــرًا بعــض الــيء، إذ يعــود إىل أوائــل مثانينــات القــرن املــايض، وعامليــًا 
 )Preschool and kindergarten Interest Descriptor( واملمســى بـــ ،)يعــد مقيــاس )برايــد
واملعــروف اختصــارًا بـــ )PRIDE(، أول مقيــاس عاملــي للكشــف عــن مســات األطفــال املوهوبــني 
واملتفوقــني مبرحلــة الروضــة، وقــد أعدتــه )Sylvia Rimm, 1983(، ويتكــون االختبــار مــن )50( 
فقــرة تغــي مظاهــر املوهبــة، الــيت تبــدو يف تعــدد االهمتامــات وتنوعهــا، وحــب االســتطالع 
واألصالــة يف  االجمتــايع  والقبــول  اهلــادف،  واللعــب  والتخيــل  واملثابــرة،  واالســتقاللية 
ــر  ــاس عــىل التقدي ــن املقي ــة ع ــة، وتعمتــد اإلجاب ــل لإلجاب ــرة مخســة بدائ ــل فق ــري، ول التفك

ــة )يف الروســان، 1996(. ــة فردي ــال وأمهاهتــم بطريق اخلــاريج مــن معملــات األطف

كذلــك كشــفت األدبيــات العامليــة عــن توفــر دالالت صــدق وثبــات عاليــة لقــوامئ ومقاييــس 
 Lee & Pfeiffer,(

 2006; Petscher & Li, 2008; Pfeiffer, Petscher, & Jarosewich, 2007; Pfeiffer, Petscher,
Rosado, Pfeiffer, & Petscher, 2008; Siu, 2010 ;2008(، وأجريــت دراســات عامليــة عــىل 
 Gathie, 2004;( أدوات أخــرى لتقديــر خصائــص املوهبــة يف مرحلــة الروضــة مثــل دراســيت
Deleeuw, 2002( إذ هدفــت دراســة )Deleeuw, 2002( ملعرفــة وجهــة نظــر لك مــن املعملــني 
والوالديــن يف الكشــف عــن األطفــال املوهوبــني يف ســن مــا قبــل املدرســة، ومت مجــع املعلومــات 

تقديــر خصائــص املوهبــة ألطفـال مـا قبــل املدرســـة، ومثـال ذلك دراســات
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ــد أقامــت هــذه  ــد عــىل املالحظــة كأســلوب تقــومي أســايس، وق ــة املعــارصة الــيت تؤك احلديث
األدوات جــرًا متينــًا بــني املــى الســيكومرتي، واملــى االنطبــايع الســلويك )القــامئ عــىل 

املالحظــة( يف معليــة الكشــف عــن املوهوبــني )خبيــت، 2006(.

مكــا تكتســب مقاييــس التقديــر الــيت جييــب علهيــا والــدا الطفــل أمهيــة خاصــة يف ميــدان 
الكشــف عــن املوهوبــني واملتفوقــني، حيــث يــرى )ويــب، وغــور، وأمنيــد، ودي فرايــزر، 2012: 245( 
أن املــدارس هتمــل يف معظــم األحيــان األطفــال املوهوبــني، وتفشــل يف التعــرف علهيــم، ألنــه قــد 
ــة الصــف، وهلــذا يفشــل املعملــون يف ترشــيح  ــة الطفــل دامئــًا واحضــة يف غرف ال تكــون موهب
بعــض األطفــال األذكيــاء جــدًا الختبــارات املوهبــة، كذلــك مــن املــرحج جتاهــل أطفــال موهوبــني 
آخريــن يف أثنــاء معليــة البحــث عــن املوهبــة، ومه أولئــك الذيــن يتطــورون بشــل ال تزامــي. 

وهلــذا فوجــود مصــدر آخــر لملعلومــات عــن الطفــل، غــري املعــمل يكــون مفيــدًا جــدًا.

مشكلة الدراسة:
حتتــاج معليــة الكشــف عــن األطفــال املوهوبــني واملتفوقــني إىل أدوات مناســبة، وذات 
خصائــص ســيكومرتية جيــدة لالســتخدام يف هــذه املرحلــة املهمــة مــن مراحــل بــراجم تربيــة 
املوهوبــني واملتفوقــني، ومــن مضــن هــذه األدوات املهمــة، املقاييــس اخلاصــة بتخشيــص 
المســات واخلصائــص الســلوكية لألطفــال املوهوبــني، وخاصــة املصممــة ملرحلــة ريــاض 
ــال،  ــاك أدوات مــن هــذا النــوع يف الســودان مناســبة لريــاض األطف ــال، وملــا مل تكــن هن األطف
ــني،  ــني واملتفوق ــة املوهوب ــدة لرعاي ــراجم ع ــري ب ــن توف ــرمغ ممــا يهشــده الســودان م ــىل ال ع
لــذا جــاءت هــذه الدراســة لبحــث اخلصائــص الســيكومرتية لقامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر 
خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال بواليــة اخلرطــوم. وقــد أعــدت قامئــة اآلبــاء 
واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال "أشــياء يفعلهــا طفــيل"  
ــوح  ــد ســادس عــر مفت ــاري، وبن ــدًا اختب ــن 15 بن ــون م ــل )Sayler, 2006(، ويه تتك ــن قب م
لوصــف األشــياء املهمــة عــن الطفــل، ومل تــرد يف البنــود االختباريــة. والنخســة احلاليــة يه 
نخســة مطــورة لنخستــني ســبقوها، األوىل مكونــة مــن 11 بنــدًا، والــيت تلهتــا تكونــت مــن 13 
بنــدًا، ومنــذ عــام 2006 أخــذت قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني 
ــاض  ــني بري ــني واملتفوق ــال املوهوب ــة الكشــف عــن األطف ــال ماكهنــا يف معلي ــاض األطف يف ري

األطفــال.

 وعىل ذلك ميكن حتديد مشلكة الدراسة يف السؤالني اآلتيني:

ما دالالت صدق "قامئة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني يف رياض . 1
األطفال" يف البيئة السودانية بوالية اخلرطوم؟. 

ما دالالت ثبات "قامئة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني يف رياض . 2
األطفال" يف البيئة السودانية بوالية اخلرطوم؟.

أهداف الدراسة:
هتــدف الدراســة احلاليــة إىل التحقــق مــن دالالت صــدق، وثبــات "قامئــة اآلبــاء واألمهــات 
 Michael Sayler لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال" الــيت قــام بإعدادهــا

يف عــام 2006، يف البيئــة الســودانية بواليــة اخلرطــوم.

أهمية الدراسة:
ــا،  ــة وتمنيهت ــات العربي ــة املجمتع ــة لتمني ــب املهم ــن اجلوان ــني م ــة املوهوب ــد رعاي - تع

ــأن.  ــذا الش ــة يف ه ــري أداة مهم ــة لتوف ــة احلالي ــأيت الدراس وت

- توفــر هــذه الدراســة أداة مطــورة ومناســبة ذات دالالت صــدق وثبــات اكفيــة، ميكــن 
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عــن طريــق اســتبانة اخلصائــص الســلوكية لملوهوبــني مــن ســن )3.5 - 6( ســنوات، وأمجــع 
)76%( مــن اآلبــاء عــىل أمهيــة الكشــف املبكــر لألطفــال وإدراجهــم يف بــراجم خاصــة لتمنيــة 
اســتعداداهتم، مكــا أن نســبة )91%( مــن عينــة اآلبــاء واملعملــني قــد حــددوا أمه اخلصائــص 
الســلوكية الــيت يلجــؤون إلهيــا يف التعــرف عــىل الطفــل املوهــوب يف مرحلــة الريــاض، ويه: 
ــاب  ــة يف احلس ــدرة األاكدميي ــل، الق ــل الفص ــكالت داخ ــل املش ــة يف ح ــة الفائق ــدرة العقلي الق
ــت دراســة )Gathie, 2004( إىل الكشــف  ــق لدهيــم. بيمنــا هدف ــريف الفائ ــوم، المنــو املع والعل
ــًا تراوحــت  ــاًل موهوب ــة الدراســة مــن )15( طف ــرة، تكونــت عين ــة املبك ــة يف الطفول عــن املوهب
أمعــارمه بــني )3-5( ســنوات، قامــت الباحثــة جبمــع املعلومــات عــن األطفــال عــن طريــق إجــراء 
مقابــالت مــع الوالديــن، واملالحظــة الســلوكية لألطفــال أثنــاء النشــاط واللعــب والــرمس، 
وتوصلــت نتــاجئ الدراســة إىل أن األطفــال يمتــزيون باخلصائــص الســلوكية اآلتيــة: حــب 
ــدد  ــتيعاب، تع ــة يف االس ــرة، الرع ــوة الذاك ــداع، ق ــتقاللية، اإلب ــة، االس ــتطالع، الدافعي االس
ــة يف  ــدت الدراســة دور اخلــرات الواقعي ــاون، وأك ــة والتع ــات االجمتاعي ــات، العالق االهمتام

تمنيــة مواهــب األطفــال يف ســن مبكــرة.

وتشــري األدبيــات العربيــة إىل أن أكــر احملــاكت اســتخدامًا يف التعــرف عــىل املوهوبــني 
واملتفوقــني ىه عــىل الرتتيــب: مقاييــس اخلصائــص الســلوكية، ودرجــات التحصيــل الــدراىس، 
ومســتوى الــذاكء ودرجــات التحصيــل الــدرايس معــًا، مكــا بينــت األدبيــات اختــالف احملــاكت 
ــث اكن  ــة، حي ــة التعلمي ــالف املرحل ــني باخت ــني واملتفوق ــرف عــىل املوهوب املســتخدمة يف التع
حمــك اخلصائــص الســلوكية األكــر اســتخدامًا ىف مرحلــة مــا قبــل املدرســة  )أبــو هــامش، 2003(. 

وجــدت قــوامئ ومقاييــس تقديــر خصائــص املوهبــة ألطفــال مــا قبــل املدرســة اهمتامــًا يف 
الــدول العربيــة، حيــث وجــد مقيــاس )برايــد( اهمتامــًا كبــريًا مــن الباحثــني العــرب، وقــد اكنــت 
أوىل الدراســات لتطويــر أو تقنــني قــوامئ الكشــف ألطفــال الروضــة يه تلــك الــيت أجريــت عــىل 
مقيــاس برايــد يف الــدول العربيــة يه دراســة الروســان، والبطــش، وقطــايم )1990(،  حيــث 
قامــوا بإعــداد صــورة أردنيــة معدلــة عــن مقيــاس برايــد للكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة مــا 
قبــل املدرســة، ومت تطبيــق املقيــاس عــىل عينــة مؤلفــة مــن )194( طفــاًل مــن مدينــة معــان أجــري 
الصــدق التــالزيم بداللــة مقيــاس مــاكريث للقــدرة املعرفيــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط بيهنــام 
)0.76(، وهــو دال عنــد مســتوى )0.001(،  وبــدالالت تقديــرات املعملــني لتحصيــل الطلبــة، وقــد 
 ،)0.89( النصفيــة  بالتجزئــة  املقيــاس  ثبــات  )0.76(. وبلــغ  االرتبــاط بيهنــام  بلــغ معامــل 
ــل  ــاجئ حتلي ــارت نت ــا أش ــار )0.83(، مك ــادة االختب ــة إع ــيل )0.84(، وبطريق ــاق الداخ وباالتس
فقــرات املقيــاس إىل معامــالت ارتبــاط ذات داللــة إحصائيــة مجليــع فقــرات املقيــاس عــدا أربــع 
فقــرات، مث قــام البطــش والروســان )1991( بدراســة للكشــف عــن التكويــن العامــيل للصــورة 
األردنيــة مــن مقيــاس برايــد للكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة؛ فطبقــا 
املقيــاس عــىل عينــة مؤلفــة مــن )194( مفحوصــًا مــن اجلنســني ميثلــون الفــائت العمريــة مــن 
3 - 6 ســنوات. وقــد عوجلــت البيانــات الناجتــة عــن معليــة التطبيــق إحصائيــًا بطريقــة العوامل 
الرئيســية وباســتخدام حمــاور متعامــدة، وأشــارت نتــاجئ التحليــل إىل ظهــور مخســة عوامــل 
اجــزأ لك مهنــا نســبة مــن التبايــن اللكــي لملقيــاس، وهــذه العوامــل يه: تعــدد االهمتامــات 
)24.49%(؛ واللعــب اهلــادف والقبــول االجمتــايع )25.72%(؛ والتفكــري التخيــيل )%20.24(، 

ــري )%10.66(.  ــة يف التفك ــرة )18.50%(، واألصال ــري واملثاب ــتقاللية يف التفك االس

ويف العــراق أجــرى أمحــد )1999( دراســة لتقنــني مقيــاس "برايــد" PRID خلصائــص 
األطفــال املوهوبــني )الصــورة األردنيــة( عــىل أطفــال الريــاض يف حمافظــة بغــداد إلعــداد صــورة 
عراقيــة لــه، عــىل عينــة مكونــة مــن )416( طفــاًل وطفلــة اختــريوا باألســلوب املرحيل العشــوايئ من 
الريــاض التابعــة لملديريــات العامــة لرتبيــة بغــداد األربــع، وحتققــت الدراســة مــن صــدق املقيــاس 
باســتخدام الصــدق التــالزيم، وثبــات االختبــار بطريقــيت إعــادة االختبــار وحتليــل التبايــن، 
ــىل  ــرى ع ــات أخ ــدة دراس ــت ع ــة. وأجري ــب املئيني ــتخدام الرت ــري باس ــتخرجت املعاي ــا اس بعده
ــدي، 2001(،  ــوي، 2008؛ ردام، 2010؛ الزبي ــزياين واملوس ــات )اجل ــراق يه دراس ــاس يف الع املقي
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فــي دراســة الزبيــدي )2001( متــت املقارنــة بــني األطفــال امللتحقــني وغــري امللتحقــني بالريــاض يف 
 )PRID( خصائــص املوهبــة والتفكــري التباعــدي تبعــًا ملتغــري اجلنــس، باســتخدام مقيــاس برايــد
خلصائــص األطفــال املوهوبــني املكيــف عــىل أطفــال الريــاض يف حمافظــة بغــداد، تكونــت عينــة 
الدراســة مــن )200( تمليــذ وتمليــذة بواقــع )100( مــن الذيــن أمكلــوا ريــاض األطفــال، و)100( 
ــوا الريــاض قبــل دخوهلــم املدرســة. وكشــفت الدراســة أن املتوســطات الــيت  مــن الذيــن مل يدخل
جــاءت أكــر مــن املتوســط النظــري، وبداللــة إحصائيــة مــؤرشات األطفــال امللتحقــني يف الصــف 
األول االبتــدايئ ســواء أاكنــوا التحقــوا بالروضــة أم مل يلتحقــوا هبــا قبــل دخوهلــم الصــف األول 
االبتــدايئ. وهدفــت دراســة اجلــزياين واملوســوي )2008( للتعــرف عــىل: اخلصائــص الســلوكية 
لألطفــال املوهوبــني يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة وامللتحقــني بريــاض األطفــال، ومعرفــة دور 
متغــريات )الرتتيــب امليــالدي للطفــل يف األرسة واجلنــس(. يف تفســري التبايــن يف اخلصائــص 
الســلوكية املتعلقــة باملوهبــة عــىل األبعــاد الفرعيــة )املهــارات النفحسركيــة والدافعيــة، القيــادة 
واالتصــال، العمليــات العقليــة، اإلبــداع( لــدى أطفــال مرحلــة مــا قبــل املدرســة. تألفــت عينــة 
البحــث مــن )178( طفــاًل وطفلــة مــن ريــاض األطفــال مبدينــة ميســان يق العــراق، وقــام الباحثــان 
ــة مــا قبــل املدرســة  ــاء مقيــاس لتقديــر اخلصائــص الســلوكية لألطفــال املوهوبــني يف مرحل ببن
مكــون مــن عــدة أبعــاد يه: املهــارات النفحسركيــة، والدافعيــة، والقيــادة واالتصــال، واإلبــداع، 
والعمليــات العقليــة، وحتققــا مــن صدقــه مــن خــالل الصــدق الظاهــري، وصــدق احملتــوى، 
ــق  ــن طري ــاخ، وع ــا لكرونب ــل الف ــق معام ــن طري ــه ع ــن ثبات ــق م ــزيي، ومت التحق والصــدق المتي
اإلعــادة. وهدفــت دراســة ردام )2010( إىل التعــرف عــىل املوهبــة لــدى األطفــال وعالقهتــا ببعــض 
املتغــريات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )170( مــن أمهــات األطفــال امللتحقــني بريــاض األطفــال، 
وقــد اســتخدمت مقيــاس برايــد )PRID( خلصائــص األطفــال املوهوبــني املكيــف عــىل أطفــال 
الريــاض يف حمافظــة بغــداد، وحتققــت مــن صدقــه الظاهــري حيــث اكن االتفــاق بنســبة %100 
مجليــع فقــرات املقيــاس، مكــا توفــر لملقيــاس الصــدق المتيــزيي، وبلــغ معــامل الثبــات مبعامــل 

ألفــا 0.93.  

ويف الكويــت أجريــت دراســتان عــىل املقيــاس مهــا دراســتا )المشــري، 2005؛ العطيشــان، 
1999(، فــي دراســة العطيشــان )1999( مت إعــداد بطاقــة اخلصــال الســلوكية لطفــل الروضــة، 
وقــد مضــت هــذه األداة أربعــة جمــاالت للتفــوق يه: التعــمل، والدافعيــة، واالبتــاكر، والقيــادة، 
ــب )0.95(، )0.84(، )0.92(،  ــة عــىل الرتتي ــاخ لملجــاالت األربع ــا كرونب ــات ألف ــل ثب ــغ معام وبل
ــاجم  ــة برن ــدى فاعلي ــىل م ــرف ع ــت إىل التع ــيت هدف ــري )2005( ال ــة المش )0.78(. ويف دراس
تدريــي لتمنيــة مهــارات املعملــات يف التعــرف عــىل األطفــال املوهوبــني مــن خــالل خصائصهــم 
ــني يف  ــال املوهوب ــن األطف ــف ع ــد للكش ــة براي ــة قامئ ــني أدوات الدراس ــن ب ــلوكية، اكن م الس
مرحلــة مــا قبــل املدرســة، قامــت الباحثــة حبســاب معامــل الثبــات عــن طريــق اإلعــادة عــىل عينة 
ــَن برصــد بنــود القامئــة عــىل مجموعــة مــن األطفــال الكويتيــني يف  مكونــة مــن )40( معملــة ُقْ

فصوهلــم، حيــث بلــغ معامــل ثبــات اإلعــادة بعــد أســبوعني )0.84(. 

ويف الســعودية أجــرت حريــري )2012( دراســة لتقنــني مقيــاس برايــد مبدينــة عرعــر، حيــث 
طبقــت املقيــاس عــىل عينــة مكونــة مــن )109( أطفــال يف اخلامســة مــن العمــر، وحتققــت مــن 
الصــدق الظاهــري بعرضــه عــىل مجموعــة مــن احملمكــني، وحســبت صــدق املفــردات واألبعــاد 
ــف  ــارات لضع ــث مت حــذف بعــض العب ــة، حي ــع الدرجــة اللكي ــاط م ــن خــالل حســاب االرتب م
ارتباطهــا، وحســب الصــدق التــالزيم عــن طريــق تقديــرات املعملــات واألمهــات. وحســب الثبات 
عــن طريــق التجزئــة النصفيــة مبعادلــة جمتــان فبلــغ 0.92، واالتســاق الداخــيل مبعادلــة ألفــا 

0.96 وبطريقــة اإلعــادة 0.91، ومت اشــتقاق معايــري مئينيــة لتفســري درجــات املقيــاس.

وأجريــت دراســات عربيــة أخــرى عــدة لتقنــني أو للتحقــق مــن صــدق وثبــات قــوامئ 
ومقاييــس تقديــر اخلصائــص الســلوكية ألطفــال مرحلــة مــا قبــل املدرســة، مثــل دراســات 
)اجلغمــان وأبــو فــراش، 2007؛ اجلغمــان وعبــد املجيــد، 2008؛ الشــافيع ودمحم، 1991؛ 
ــات وســالمة،  ــات، 2006؛ عطي ــد واجلغمــان، 2007؛ عطي ــد املجي الشــافيع ودمحم، 1992؛ عب

ألفــا



15

العدد السبعونمجلة الطفولة العربية اخلصائص السيكومترية لقائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال 

لتقنــني مقيــاس  1992( بدراســة   ،1991( الشــافيع ودمحم  قــام  1998(، حيــث  نــذر،  2008؛ 
 Group Inventory For Finding الكشــف عــن املوهبــة اإلبداعيــة  عــىل البيئــة املريــة
ــم  ــد مص ــارًا بـــ )GIFT(، وق ــروف اختص ــه Sylvia Rimm واملع ــذي أعدت Creative Talent ال
هــذا املقيــاس يف جامعــة ويسكنســون عــام 1975، وقــد بــي مبدئيــًا للتطبيــق يف ريــاض 
األطفــال وحــىت الصــف الســادس االبتــدايئ مــن خــالل ثالثــة مســتويات، األول للحضانــة 
ــتوى  ــع، واملس ــث والراب ــني الثال ــاين للصف ــتوى الث ــدايئ، واملس ــاين االبت ــف الث ــىت الص وح
الثالــث للصفــني اخلامــس والســادس، وقــد مت التحقــق مــن صدقــه وثباتــه يف لك مــن الواليــات 
املتحــدة، وإرسائيــل، وفرنســا، وأســرتاليا، ويشــمتل املقيــاس األصــيل عــىل )36( بنــدًا يف لك 
ــن )32(،   ــح يتضم ــام 1980 فأصب ــة ع ــه مراجع ــت ل ــة، وأجري ــتويات الثالث ــن املس ــتوى م مس
ــام  ــدًا مشــرتكة بيهنــم. وق ــة عــىل الرتتيــب بـــ "25" بن ــدًا يف املســتويات الثالث )34(، )33( بن
الباحثــان )الشــافيع ودمحم،1991، 1992( بتقنينــه عــىل عينــة مريــة مــن حمافظــة الفيــوم 
تكونــت عينــة الدراســة مــن )535( طفــاًل )286 طفــاًل، 249 طفلــة( مــن الريــف واحلــر، تــرتاوح 
ــة  ــداًء مــن احلضان ــك ابت ــن إىل 10 ســنوات، وذل أمعــارمه مابــني متوســط 5 ســنوات وهشري
وحــىت الصــف اخلامــس مــن احللقــة األوىل مــن مرحلــة التعلــمي األســايس. وارتبــط املقياس مع 
تقديــرات املعملــني؛ بيمنــا مل يرتبــط مــع مقيــاس تورانــس الصــورة )ب(؛ مكــا توفــر لملقيــاس 
صــدق املقارنــات الطرفيــة يف أبعــاده الثالثــة، واكنــت الفــروق دالــة عنــد مســتوى )0.01(؛ 
ــث  ــن حي ــا م ــه. أم ــي إلي ــذي تن ــد ال ــع البع ــًا دااًل م ــاس ارتباط ــردات املقي ــت مف مكــا ارتبط
ثبــات االختبــار فقــد حســب عــن طريــق إعــادة التطبيــق، حيــث اكنــت معامــالت االرتبــاط بــني 
مــريت التطبيــق يف أبعــاد املقيــاس والدرجــة اللكيــة دالــة عنــد مســتوى )0.05(. وقــام الباحثــان 
بإعــداد معايــري لملقيــاس يف شــل درجــات تائيــة، مكــا قامــا أيضــًا بعمــل معايــري تائيــة لــل 

مفــردة مــن مفــردات املقيــاس.     

وهدفــت دراســة نــذر )1998( إىل الكشــف عــن خصائــص ومســات األطفــال املتفوقــني يف 
ــن  ــرد م ــل، و)300( ف ــن )300( طف ــة الدراســة م ــت عين ــت، وتكون ــة الكوي ــال بدول ــاض االطف ري
أوليــاء األمــور، و)150( معملــة، واســتخدمت الدراســة مقياســًا يقيــس اخلصائــص الســلوكية 
يف املجــاالت اآلتيــة: )التعــمل، الدافعيــة، اإلبــداع، القيــادة، واملهــارات النفحسركيــة(، وأظهــرت 
نتــاجئ الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني أوليــاء األمــور واملعملــات عــىل 
املقاييــس الفرعيــة امخلــس، وقــد تبــني أن متوســطات درجــات أوليــاء األمــور عــىل مقاييــس 
الدافعيــة، والقيــادة، واإلبــداع اكنــت أعــىل مهنــا عنــد املعملــات، بيمنــا اكنــت متوســطات 
ــة. مكــا  ــارات النفحسركي ــمل وامله ــور يف التع ــاء األم ــد أولي درجــات املعملــات أعــىل مهنــا عن
أظهــرت نتــاجئ الدراســة أن مســات التعــمل اكنــت أكــر ظهــورًا عنــد اإلنــاث، بيمنــا اكنــت مســات 

القيــادة واملهــارات النفحسركيــة أكــر ظهــورًا عنــد الذكــور مــن اإلنــاث.

بيمنــا قــام عطيــات )2006( يف األردن ببنــاء مقيــاس لتقديــر اخلصائص الســلوكية املتعلقة 
باملوهبــة لــدى أطفــال مرحلــة مــا قبــل املدرســة مــن خــالل اســتطالع آراء الوالديــن ومعملــات 
األطفــال، ومت التوصــل إىل بنــوده مــن خــالل األدب النظــري واملقاييــس ذات العالقــة املتوفــرة 
عــن املوضــوع مثــل: مقيــاس برايــد للكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة، وقامئة 
ــة،  ــص الســلوكية للطلب ــر اخلصائ ــزنويل لتقدي ــاس ري ــداع، ومقي ــة واإلب ــرف إىل املوهب التع
والصــورة األردنيــة مــن مقيــاس برايــد للكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة. 
وتكــون املقيــاس يف صورتــه الهنائيــة مــن )109( فقــرة متثــل ســبعة أبعــاد للخصائــص 
ــة،  ــات املوســيقية، الدافعي ــة، االهمتام ــارات النفــس حركي الســلوكية، وهــذه األبعــاد يه: امله
ــر لملقيــاس صــدق احملمكــني؛ إذ أجــازه  ــة، التعــمل. وتوف ــداع، العمليــات العقلي ــادة، اإلب القي
)16( مــن اخلــراء يف جمــاالت عــمل النفــس الرتبــوي، والقيــاس والتقــومي، واإلرشــاد النفــي 
والرتبــوي، والرتبيــة اخلاصــة، وأجــري التحليــل العامــيل بطريقــة حتليــل املكونــات الرئيســة 
املتبوعــة بتدويــر العوامــل عــىل حمــاور متعامــدة، وأظهــرت نتــاجئ التحليــل العامــيل ســبعة 
عوامــل رئيســة، وتراوحــت معامــالت تشــبع الفقــرات بالعوامــل بــني )0.26 و0.66(. أمــا ثبــات 
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املقيــاس فقــد توصــل إليــه الباحــث بطريقــة اإلعــادة فبلغــت معامــالت الثبــات لتقديــرات اآلبــاء 
)0.80(، ولألمهــات )0.84(، ولملعملــات )0.86(، واللكــي )0.84(، وبلــغ معامــل الثبــات بالتجزئــة 
النصفيــة بعــد التصحيــح مبعادلــة ســبريمان وبــراون )0.89(، وبلــغ االتســاق الداخــيل مبعادلــة 

كرونبــاخ ألفــا )0.96(.

وأجــرى اجلغمــان و أبــو فــراش )2007( دراســة اســتطالعية لبناء قامئــة مالحظة المسات 
ــة مــا قبــل املدرســة لألمعــار مــن )3-6( ســنوات، ومت  الســلوكية لألطفــال املوهوبــني يف مرحل
ــألداة دالالت صــدق احملمكــني،  ــرت ل ــاًل، وتوف ــن )49( طف ــة م ــة مكون ــق األداة عــىل عين تطبي
وبلــغ معامــل ثبــات ألفــا )0.93(، ويقــوم بتقديــر اخلصائــص لــدى األطفــال، معملــات ريــاض 
األطفــال، وحتتــوي القامئــة عــىل أربعــة جمــاالت يه: اخلصائــص اللغويــة، جمــال االهمتامات، 

خصائــص يف التعــمل، مســات خشصيــة.

وأجــرى عبــد املجيــد واجلغمــان )2007(، واجلغمــان وعبــد املجيــد )2008( دراســة هبــدف 
إعــداد وتقنــني قامئــة للخصائــص الســلوكية لألطفــال املوهوبــني الســعوديني مــن ســن )6-3( 
ســنوات الســتخدامها مــن قبــل معملــات ريــاض األطفــال لرتشــيح األطفــال لــراجم املوهوبــني، 
وعرضــت القامئــة عــىل 18 خمتصــًا يف امليــدان، مث طبقــت مــن قبــل 50 معملــة عــىل 539 طفــاًل 
ــد أظهــرت نتــاجئ التحليــل  ــة وجــدة، وق ــال مبناطــق الريــاض والرقي ــة بريــاض األطف وطفل
العامــيل وجــود 5 أبعــاد فرعيــة للقامئــة، وحســب الثبــات بطريقــة ألفــا وبالتجزئــة النصفيــة، 
وبلــغ يف احلالتــني 0.84، مكــا وجــدت فــروق لصــاحل العمــر األعــىل، ومت اشــتقاق معايــري 

مئينيــة لتفســري درجــات القامئــة.

قــام عطيــات وســالمة )2009( بدارســه هتــدف إىل تطويــر مقيــاس لتقديــر المســات 
الســلوكية لألطفــال املوهوبــني يف مرحلــة ريــاض األطفــال والتحقــق مــن التكويــن العامــيل عــن 
ــة،  ــة، املهــارات النفحسركي ــق إعــداد مقيــاس تضمــن مخســة جمــاالت )المســات اإلبداعي طري
المســات الدافعيــة، االهمتامــات الفنيــة واملوســيقية، القيــادة والقبــول االجمتــايع( واختــريت 
عينــه مــن ســمتائة طفــل مــن أطفــال الروضــة مت اختيــارمه بالطريقــة العشــوائية العنقوديــة، 
وقــد أشــارت نتــاجئ التحليــل العامــيل باســتخدام طريقــه املكونــات الرئيســية بالتدويــر عــىل 
حمــاور متعامــدة بطريقــة   varimax وأشــارت الدراســة إىل وجــود مخســة عوامــل رئيســية 
يه املهــارات النفحسركيــة، وعامــل المســات اإلبداعيــة، وعامــل القيــادة والقبــول االجمتــايع، 

وعامــل المســات الراقيــة، وعامــل المســات الفنيــة واملوســيقية.

مكــا اختــرت لك مــن  حيــى وشــنياكت )2012( حماولــة اســتخراج داللــة الصــدق والثبــات 
ملقيــاس الكشــف عــن  األطفــال املوهوبــني يف مرحلــة الروضــة يف دراســة مشلــت 100 طفــل 
وطفلــة مت اختيــارمه بطريقــة قصديــة لبنــاء مقيــاس الكشــف عــن األطفــال املوهوبــني يف مرحلــة 
ــايل  ــريف االنفع ــل يف اجلمســي والــي، املع ــاد تمتث ــة أبع ــن مثاني ــون م الروضــة، وهــو يتك
واالجمتــايع، الخشصيــة، اللغــوي واالهمتامــات مت اختيارهــا عــن طريــق اتبــاع الباحثــني  عــددًا 
مــن اخلطــوات مــن خــالل االطــالع عــىل األدب النظــري ومراجعــة خصائــص الطفــل األدب النفــي 
املتعلــق باملوضــوع،  مكــا أجريــت دراســة لـــ 10 أطفــال حصلــوا عــىل نســبه فــوق 130 عــىل 
اختبــار ســتانفورد بينيــه بعــد مقابلــه املعملــات يف ريــاض األطفــال، ومقابلــة األمهــات، ومــن مث 
ــاء،  ــوى، وصــدق البن ــن خــالل اســتخدام صــدق احملت ــاس م اســتخالص مــؤرشات صــدق املقي
والصــدق التــالزيم، وأشــارت النتــاجئ إىل أن هــذا املقيــاس يمتتــع بــدالالت الصــدق التــالزيم مــع 
مقيــاس ســتانفورد بينيــه يف مرحلــه مــا قبــل املدرســة حيــث اكن معامــل االرتبــاط بــني املقياســني 
ــني  ــاس مت عرضــه عــىل أخشــاص مؤهل ــاجئ إىل أن املقي ــة، مكــا أشــارت النت عــىل درجــة مقبول
للحــم عــىل املقيــاس مــن حيــث وضــوح الفقــرة وانمتاؤهــا للبعــد. مكــا أن النتــاجئ أشــارت إىل 
أن املقيــاس يمتتــع بصــدق البنــاء، وذلــك ألن املقيــاس مقيــاس الكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة 
الروضــة يقيــس المســات واخلصائــص الــيت ذكرهــا األدب النظــري والدراســات الســابقة، ونظريــة 
ــروق   ــزيي وجــود ف ــه بالصــدق المتي ــاجئ املتعلق ــددة . مكــا أشــارت النت ــذاكءات املتع ــر لل جاردن
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دالــة إحصائيــًا لصــاحل البيئــة الغنيــة ذات املســتوى االقتصــادي املرتفــع، مكــا أشــارت النتــاجئ 
املتعلقــة بالثبــات إىل أن االختبــار ثابــت؛ إذ تــراوح الثبــات مابــني )0.93-0.98( عــن طريــق 

اســتخدام معادلــة كرونبــاخ، و)0.82-0.95(  عــن طريــق اإلعــادة.

ويف دراســة شــنياكت )2013( مت بنــاء مقيــاس للكشــف عــن املوهوبــني يف مرحلــة ريــاض 
األطفــال، ومت اســتخراج دالالت صــدق وثبــات مقبولــة، مكــا مت التعــرف عــىل الفــروق يف األداء 
ــة أبعــاد، لك بعــد  ــاس مــن مثاني ــوع املدرســة واجلنــس، وتكــون املقي ــًا ملتغــريات ن هيلع، وفق
ــىل 8  ــة ع ــرة موزع ــن )135( فق ــاس كل م ــون املقي ــث يتك ــرات، حي ــن الفق ــدد م ــن ع ــون م يتك
أبعــاد، ويه البعــد اجلمســي، االنفعــايل، احلــريك، الخشــي، اللغــوي، املعــريف، االجمتــايع، 
االهمتامــات، ومت التوصــل للصــدق التــالزيم عــن طريــق مقيــاس اســتانفورد بينيــه، ومت إجياد 

الثبــات عــن طريــق اإلعــادة، وثبــات املصححــني، واالتســاق الداخــيل.

أمــا يف الســودان فــال توجــد دراســات أعــدت لتقنــني وتطويــر أو تصمــمي قــوامئ خلصائص 
ومســات األطفــال املوهوبــني يف مرحلــة الروضــة، إذ اكنت معظم الدراســات يف مرحلة األســاس 

)ويه تعــادل املرحلــة االبتدائية واملتوســطة(، مثل دراســات )خبيــت، 2006، 2008، 2013(.

مــن العــرض الســابق لألدبيــات اخلاصــة بقــوامئ ومقاييــس مســات وخصائــص األطفــال 
املوهوبــني واملتفوقــني تتبــني اإلجيابيــات اآلتيــة:

1. االهمتام العاملي والعريب الذي وجدته هذه القوامئ واملقاييس.

ــزي  ــل ح ــا تدخ ــا جعله ــازة، مم ــيكومرتية ممت ــص س ــع خبصائ ــذه األدوات تمتت 2. أن ه
ــوق. ــة والتف ــراجم املوهب ــي يف ب ــتخدام الرمس االس

ومن جانب آخر تالحظ السلبيات اآلتية:

1.  أن األدوات املقننــة أواملعــدة ســابقًا طويلــة جــدًا، والتوجهــات املعــارصة يف القيــاس 
النفــي تدعــو الســتخدام أدوات  قيــاس خمتــرة.

2.  معظــم هــذه األدوات ليــس خمصصــًا لالســتخدام مــن قبــل الوالديــن فقــط، إذ إهنــا مليئــة 
باألنشــطة املدرســية، ممــا جيعلهــا قليلــة القمــة عندمــا تســتخدم مــن قبــل األبويــن.

3.  معمظها ال يتناول األشياء اليت يقوم هبا الطفل فعليًا.

4.  عـــدم اهمتـــام معظم هذه الدراســـات بإجيـــاد أنواع خمتلفـــة من الصـــدق، مثل الصدق 
التالزيم. والصـــدق  العامـــيل، 

5.  عــدم وجــود أدوات مقننــة ومطــورة أومصممــة حمليــًا لقيــاس مســات وخصائــص 
ــال يف الســودان. ــاض األطف ــال املوهوبــني واملتفوقــني يف ري األطف

غات اكفيــة إلجــراء الدراســة احلاليــة، لتطويــر أداة   ولعــل لك هــذه املالحظــات تعــد مســوِّ
مناســبة لقيــاس مســات وخصائــص األطفــال املوهوبــني واملتفوقــني مبرحلــة الروضــة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

عينة  الدراسة: 
شــارك يف الدراســة )186( مــن األمهــات، و)85( مــن اآلبــاء، حيــث قامــوا بإمكــال القامئــة 
ــة  ــات اخلاص ــد ذوي االحتياج ــال أو معاه ــاض األطف ــني بري ــم امللتحق ــن أطفاهل ــن )271( م ع
ــنوات  ــارمه )4( س ــن أمع ــدد َم ــث اكن ع ــنوات، حي ــني )4( و)5( س ــارمه ب ــرتاوح أمع ــن ت الذي
)145( طفــاًل، بيمنــا اكن عــدد َمــن معــرمه )5( ســنوات )126( طفــاًل، مكــا شــاركت )20( معملــة 
ــة  ــار العين ــد اكن اختي ــني يف رياضهــن. وق ــال املوهوب ــال يف ترشــيح األطف ــاض األطف ــن ري م
مــن ريــاض األطفــال مــن مــدن واليــة اخلرطــوم الثالثــة: اخلرطــوم، وحبــري، وأم درمــان، 
حيــث رويع اختيــارمه حبيــث ميثلــون املســتويات االقتصاديــة واالجمتاعيــة املنخفضــة، 
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واملتوســطة، والعاليــة، واكن ذلــك مــن خــالل تصنيــف األحيــاء الــيت توجــد هبــا هــذه الريــاض. 
واكن عــدد األطفــال املشــاركني وتصنيفهــم مكــا يــيل: )135( مــن األطفــال العاديــني، و)72( 
مــن املوهوبــني حســب ترشــيح املعملــات، و)64( مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة، واألطفــال ذوي 
ــة داون، )23(  ــني، )15( متالزم ــم مكــا يــيل: )17( توحدي االحتياجــات اخلاصــة اكن تخشيصه

اضطــراب نطــق وختاطــب، )7( إعاقــة حركيــة، )2( صعوبــات تعــمل. 

أدوات الدراسة:
قائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني واملتفوقني:

األداة الرئيســة املســتخدمة يف هــذه الدراســة يه: "قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر 
ُأعــد لقيــاس مســات وخصــال  خصائــص األطفــال املوهوبــني واملتفوقــني" ويه مقيــاس 
األطفــال املوهوبــني يف مرحلــة الروضــة، وقــد قــام  بإعدادهــا Michael Sayler يف عــام 2006، 
ويه نخســة مطــورة لنخستــني ســابقتني هلــا، وجييــب علهيــا أحــد والــدي الطفــل، ويبلــغ عــدد 

ــاس الفــرتي. ــدًا، يف مســتوى القي بنودهــا 15 بن

قائمة مالحظة السمات السلوكية لألطفال املوهوبني يف مرحلة ما قبل املدرسة:
مكــا اســتخدم الباحثــان قامئــة مالحظــة المســات الســلوكية لألطفــال املوهوبــني يف مرحلة 
مــا قبــل املدرســة مــن إعــداد اجلغمــان وأبــو فــراش )2007(، وذلــك للتحقــق مــن الصــدق 
التــالزيم ألداة الدراســة الرئيســة، ويه تطبــق عــىل األمعــار مــن )3  - 6( ســنوات، ويه ذات 
دالالت صــدق جيــدة حيــث أجازهــا 18 مــن خــراء املوهبــة، مكــا أثبــت التحليــل العامــيل أهنــا 
تقيــس األبعــاد اآلتيــة: الدافعيــة والرغبــة يف التعــمل، واخلصائــص اللغويــة، وخصائــص 
التعــمل، واخلصائــص الخشصيــة، والتفكــري الريــايض/ املنطــي، ألطفــال الروضــة، كذلــك فقــد 
ــالت  ــت معام ــة، وتراوح ــة العمري ــذه املرحل ــني يف ه ــني والعادي ــال املوهوب ــني األطف ــزيت ب م

ارتبــاط البنــود بأبعادهــا بــني )0.83-0.65(.

ــد  ــة وبع ــة النصفي ــك بالتجزئ ــا  0.93، وكذل ــات ألف ــل ثب ــغ معام ــات بل ــث الثب ــن حي  وم
ــات األبعــاد  ــغ معامــل ثب ــات 0.83، وبل ــغ معامــل الثب ــراون بل ــة ســبريمان وب ــل مبعادل التعدي

امخلســة لملقيــاس كاًل عــىل حــده )0.87-0.66(.

إجراءات الدراسة:
قــام الباحثــان بأخــذ موافقــة مــن مؤلــف القامئــة لرتمجهتــا إىل اللغــة العربية، واالســتفادة 
ــك الرتمجــة العكســية  ــة، وكذل ــة، ومتــت الرتمجــة إىل اللغــة العربي مهنــا يف املجــاالت العملي
للقامئــة مــن قبــل خبرييــن متخصصــني. وبعــد التحقــق مــن الصــدق الظاهــري، مت إعــداد 
القامئــة يف صورهتــا الهنائيــة متضمنــة املعلومــات األساســية. ووزعــت عــىل ريــاض األطفــال 
ــة فهــم مخشصــون وموجــودون  ــال ذوو اإلعاق ــا األطف ــاء األمــور، أم لرتســل مــن قبلهــم ألولي
يف إحــدى مجعيــات رعايــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة. وشــاركت 
أيضــًا املعملــات للتحقــق مــن صــدق األداة، واملعايــري بالنســبة لملعملــات الختيــار املوهوبــني 
وفــق وجهــة نظرهــن اكنــت يه مــدى متكــن وجــودة أداء الطفــل لملهــام املختلفــة املطلوبــة منــه 

يف الروضــة. 

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
مت اســتخدام الرنــاجم اإلحصــايئ )IBM SPSS STATISTICS 20( حلســاب املتوســطات 
لعينتــني مســتقلتني غــري مرتبطتــني، ومعامــالت  "ت"  املعياريــة، واختبــار  واالحنرافــات 
ارتبــاط بريســون، معادلــة مربــع اكي )X2(، والنســب املوئيــة، ومعامــالت ارتبــاط ســبريمان، 

ومعامــل ألفــا كرونبــاخ، والتحليــل العامــيل، وحتليــل التبايــن اآلحــادي، واختبــار شــيفيه.
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نتائج الدراسة:
اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص  الســؤال األول: "دالالت صــدق قائمــة  نتائــج  ـ   أواًل 

اخلرطــوم: بواليــة  الســودانية  البيئــة  يف  األطفــال"  ريــاض  يف  املوهوبــني  األطفــال 

:Face Validity 1. الصدق الظاهري
قــام الباحثــان بعــد احلصــول عــىل موافقــة مــن معــد  القامئــة برتمجــة قامئــة اآلبــاء 
واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني إىل اللغــة العربيــة، مث طلــب مــن أحــد 
املرتمجــني املتخصصــني القيــام بإجــراء ترمجــة عكســية مــن العربيــة إىل اإلجنلزييــة، فاكنــت 
الصورتــان متشــاهبتني إىل حــد كبــري. مث قامــا بعــد إجــراء الرتمجــة بعــرض القامئــة ودليلهــا 
وتعلمــات اإلجابــة عــىل مخســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املتخصصني يف تربيــة املوهوبني 
واملتفوقــني وعــمل نفــس املوهبــة والتفــوق العقــيل، والقيــاس النفــي، جفــاءت اإلفــادات مــن 
مجيــع هــؤالء احملمكــني إجيابيــة وتفيــد بصالحيــة القامئــة لقيــاس مــا وضعــت ألجلــه بعــد 
ــن 80%، مكــا  ــاق ع ــل نســب االتف ــث مل تق ــود، حي ــض البن ــىل بع ــة ع ــالت طفيف ــراء تعدي إج
 ،)X2( أخضعــت اســتجابات احملمكــني إىل املعاجلــة اإلحصائيــة باســتخدام معادلــة مربــع اكي

ــًا.   ــة إحصائي ــع اكي )X2( هلــا دال ــيت قمــة مرب ــود ال ــريت البن واخت

متعددة  مجموعات  خالل  من  البناء  صدق  أو  املتقابلة(،  )الفرق  التمييزي  الصدق   .2
:multigroup construct validity

عــىل  القامئــة  تطبيــق  مت  لملقاييــس  املتقابلــة(:  )الفــرق  المتيــزيي  الصــدق  إلجــراء 
ــار  ــان اختبــار حتليــل التبايــن اآلحــادي، واختب مجموعــات الدراســة الثــالث، وأجــرى الباحث

ــدول )1(، و)2(: ــا يف ج ــاجئ مك ــت النت ــيفيه فاكن ش

جدول )1( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي حلساب الصدق التمييزي لقائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص 
األطفال املوهوبني

  

- يــوحض جــدول )1( وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا بــني املجموعــات الثــالث، ولــذا مــن املهــم 
إجــراء حتليــل بعــدي ملعرفــة اجتاهــات الفــرق لصــاحل أي مــن املجموعــات الثــالث، ونتاجئــه 

يف جــدول )2(:

جدول )2( نتائج اختبار شيفيه للفروق بني متوسطات مجموعات الدراسة الثالث

مجموع مصادرالتبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قمة "ف"املربعات

الداللة

الدرجة اللكية لقامئة اآلباء 
واألمهات 

356764.8102178382.405بني املجموعات

217.392.000
داخل 

219909.072268820.556املجموعات

-576673.882270اللكي

الفرق بني املتوسطات  )J( الفئة )I( الفئة
)I-J(

اخلطأ 
املعياري

مستوى 
الداللة

موهوب
4.180.000)*(35.94عادي

4.921.000)*(101.27حاجات خاصة

عادي
4.180.000)*(5.94 3-موهوب

4.347.000)*(65.33حاجات خاصة

حاجات خاصة
4.921.000)*(101.27-موهوب

4.347.000)*(65.33-عادي
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- يــوحض جــدول )2( نتــاجئ اختبــار شــيفيه للفــروق بــني متوســطات املجموعــات الثــالث، 
إذ توجــد فــروق دالــة إحصائيــًا بــني املجموعــات الثــالث لصــاحل مجموعــة املوهوبــني، وبــني 
العاديــني وذوي احلاجــات اخلاصــة لصــاحل العاديــني، وهــذا يشــري إىل قــدرة القامئــة يف 

المتيــزي بــني املجموعــات الثــالث.

3. صدق التكوين الفرضي )صدق املفهوم(:
قــام الباحثــان بإجيــاد صــدق التكويــن الفــريض )صــدق املفهــوم( مــن خــالل ثالثــة 
أســاليب يه: االتســاق الداخــيل، والصــدق التــالزيم، والصــدق العامــيل فاكنــت النتــاجئ مكــا 

ييل:

 )أ( صدق االتساق الداخلي:
للتوصــل إىل االتســاق الداخــيل للقامئــة قــام الباحثــان بإجيــاد معامــل ارتبــاط بريســون 

بــني لك بنــد والدرجــة اللكيــة للقامئــة،  فاكنــت النتــاجئ مكــا يف جــدول )3(:

جدول )3( مصفوفة معامالت ارتباط بنود القائمة مع الدرجة الكلية للقائمة

ــني  ــد مســتوى 0.01 ب ــًا عن ــة إحصائي ــة دال ــات ارتباطي - يــوحض جــدول )3( وجــود عالق
البنــد والدرجــة اللكيــة للقامئــة، وهــذا يشــري إىل ارتفــاع درجــة صــدق البنــاء الداخــيل للقامئــة.

:Concurrent Validity  ب( الصدق التالزمي( 
إلجــراء الصــدق التــالزيم للقامئــة مت تطبيــق القامئــة مــع قامئــة مالحظــة المســات 
الســلوكية لألطفــال املوهوبــني مــا قبــل املدرســة )اجلغمــان وأبــو فــراش، 2007( عــىل عينــة 
مكونــة مــن )70( طفــاًل نصفهــم ذكــور، ونصفهــم إنــاث، واســتخدم معامــل ســبريمان لقيــاس 
ــة  ــني بقامئ ــال املوهوب ــص األطف ــر خصائ ــات لتقدي ــاء واألمه ــة اآلب ــت قامئ ــاط، فارتبط االرتب
مالحظــة المســات الســلوكية لألطفــال املوهوبــني مــا قبــل املدرســة مبقــدار )0.89(، وهــو 

معامــل ارتبــاط مرتفــع ودال إحصائيــًا عنــد مســتوى 0.01. 

:Factorial Validity ج( الصدق العاملي( 
إلجــراء الصــدق العامــيل للقامئــة الــذي ُيعــد أمه مــؤرشات صــدق التكويــن الفــريض، قــام 
الباحثــان باســتخدام التحليــل العامــيل االستكشــايف بأســلوب ألفــا alpha factoring، وذلــك 
ألنــه مــن أنســب طــرق التحليــل العامــيل للتعــرف عــىل صــدق املقاييــس واالختبــارات، مكــا قــام 
الباحثــان بتدويــر احملــاور تدويــرًا متعامــدًا بطريقــة فارمياكــس، إىل جانــب ذلــك مت التأكــد 
ــر وأولكــن معامــل KMO، ومعامــل  ــزر وماي ــار اكي ــة عــن طريــق اختب مــن كفايــة جحــم العين

بارتلــت Barteltt ، فاكنــت النتــاجئ مكــا يــيل يف اجلــداول )4(، و)5(، و)6(، و)7(:

القامئة اللكيةالبندالقامئة اللكيةالبند

1.653)**(9.750)**(

2.768)**(10.714)**(

3.629)**(11.770)**(

4.780)**(12.678)**(

5.748)**(13.713)**(

6.622)**(14.710)**(

7.810)**(15.745)**(

8.746)**(
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ــت قمــة  ــث اكن ــت Barteltt ، حي ــل بارتل ــل KMO )0.941(، مكــا حســب معام ــغ معام بل
مربــع اكي )2277.303( بدرجــات حريــة )105(، واكنــت دالــة عنــد مســتوى )0.000(.

ويكشــف منحــى التبعــر الــراكيم يف الشــل أعــاله عــن وجــود عاملــني لقامئــة اآلبــاء 
ــة الســودانية. ــال املوهوبــني يف البيئ ــر خصائــص األطف واألمهــات لتقدي

جدول )4( مصفوفة االرتباط بني بنود قائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني

- يــوحض جــدول )4( ارتباطــات عاليــة ودالــة إحصائيــًا لبنــود القامئــة ببعضهــا البعــض 
حيــث تراوحــت بــني )0.313 - 0.686(.

جدول )5( اشتراكيات بنود قائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص األطفال املوهوبني

- يــوحض جــدول )5( اشــرتاكيات بنــود قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال 
املوهوبــني، ويه اشــرتاكيات عاليــة حيــت تــرتاوح بــني )0.370 - 0.661(.

Scree Plot

Factor Number

151413121110987654321

Eig
env

alu
e

10

8

6

4

2

0

 رمق
123456789101112131415البند

11.00.643.431.465.526.419.453.461.467.400.448.313.361.339.406

2.6431.00.489.616.556.438.535.570.509.491.511.469.473.506.532

3.431.4891.00.467.421.346.505.417.473.438.447.333.349.390.355

4.465.616.4671.00.508.465.656.559.577.580.587.484.468.505.494

5.526.556.421.5081.00.443.656.601.450.504.538.516.500.418.459

6.419.438.346.465.4431.00.512.504.412.322.476.386.346.349.378

7.453.535.505.656.656.5121.00.620.569.529.599.488.542.541.552

8.461.570.417.559.601.504.6201.00.555.428.508.481.458.451.460

9.467.509.473.577.450.412.569.5551.00.527.598.442.457.499.578

10.400.491.438.580.504.322.529.428.5271.00.509.440.572.427.549

11.448.511.447.587.538.476.599.508.598.5091.00.515.510.547.533

12.313.469.333.484.516.386.488.481.442.440.5151.00.527.453.482

13.361.473.349.468.500.346.542.458.457.572.510.5271.00.557.594

14.339.506.390.505.418.349.541.451.499.427.547.453.5571.00.686

15.406.532.355.494.459.378.552.460.578.549.533.482.594.6861.00

12345678البند

490.604.370.590.550.374.644.556.االشرتاكيات

9101112131415البند

530.483.569.427.574.560.661.االشرتاكيات
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احلل العاميل بعد التدوير احلل العاميل قبل التدوير العوامل

النسبة 
التجميعية  للتباين

نسبة التباين اجلذر الاكمن
النسبة 

التجميعية  للتباين
نسبة التباين اجلذر 

الاكمن

28.337 28.337 4.251 49.375 49.375 7.406 1

53.219 24.882 3.732 53.219 3.844 .577 2

جدول )6( قيم اجلذر الكامن ونسبة التباين املفسرة للعوامل

- يــوحض جــدول )6( وجــود عاملــني لملقيــاس يفــران مــا نســبته  53.219% مــن التبايــن 
املوجــود يف األداء عــىل القامئة.

جدول )7( تشبعات العوامل قبل التدوير وبعده

ــني،  ــون عامل ــث ك ــد، حي ــاء العامــيل للقامئــة جي ــن 4 إىل7، أن البن - تــوحض اجلــداول م
األول تشــبعت هيلع البنــود مــن 1 إىل 9، والثــاين تشــبعت هيلع البنــود مــن 10 إىل 15، ومــن 
خــالل التحليــل ميكــن تمسيــة العامــل األول خبصائــص التعــمل، والعامــل الثــاين خبصائــص 

اإلبــداع.

"دالالت ثبات قائمة اآلباء واألمهات لتقدير خصائص  الثاني:  السؤال  نتائج  ـ  ثانيًا 
األطفال املوهوبني يف رياض األطفال" يف البيئة السودانية بوالية اخلرطوم:

:Internal Consistency 1. ثبات القائمة  بطريقة االتساق الداخلي
ــص  ــر خصائ ــات لتقدي ــاء واألمه ــة االتســاق الداخــيل لقامئــة اآلب ــات بطريق إلجيــاد الثب
األطفــال املوهوبــني قــام الباحثــان بتطبيــق معادلــة ألفــا – كرونبــاخ Cronbach’s alpha، حيــث 
ــة )0.79(، وبعــد  ــة النصفي ــة التجزئ ــات بطريق ــغ معامــل الثب ــات )0.93(، وبل ــغ معامــل الثب بل

التعديــل مبعادلــة ســبريمان- بــروان بلــغ معامــل الثبــات )0.88(.

:Test re-test  2. ثبات القائمة  بطريقة اإلعادة
إلجيــاد الثبــات بطريقــة اإلعــادة قــام الباحثــان بتطبيــق املقاييــس عــىل )70( طفــاًل، 
نصفهــم ذكــور، ونصفهــم إنــاث، مث أعــادا التطبيــق علهيــم بعــد )7 أيــام(، وبلــغ معامــل الثبــات 

.)0.82(

3. حتليل إسهام بنود املقياس يف الثبات الكلي للقائمة:

جدول )8( إسهام بنود املقياس يف الثبات الكلي للقائمة

متوسط املقياس يف حالة رمق البند
حذف البند

تباين املقياس يف 
حالة حذف البند

االرتباط اللكي 
املححص للبند

معامل ألفا يف 
حالة حذف البند

75.801916.55.60.9327بند1

76.791849.22.72.9294بند2

123456789101112131415البنود

العوامل 
قبل 

التدوير

1.633.757.595.766.730.588.801.729.728.684.753.642.691.683.729

2-.299-.178-.128-.061-.134-.165-.045-.158.019.126.045.124.312.307.359

العوامل 
بعد 

التدوير

1.670.682.528.611.632.548.626.648.528.424.530.395.305.303.303

2.200.373.302.466.388.270.502.369.501.551.537.521.694.685.754
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76.821921.96.57.9334بند3

77.981834.39.73.9290بند4

78.041855.62.70.9300بند5

76.501928.16.56.9335بند6

78.471822.48.77.9280بند7

78.071852.48.69.9301بند8

77.551854.54.70.9300بند9

78.211870.38.66.9311بند10

78.111838.35.72.9293بند11

78.541886.27.62.9322بند12

79.311873.09.66.9311بند13

79.021871.32.65.9312بند14

78.541862.70.69.9301بند15

- يــوحض جــدول )8( أن بنــود املقيــاس متقاربــة يف إهسامهــا يف معامــل ثبــات القامئــة 
ــني 0.92 إىل 0.93.  ــرتاوح ب اللكــي، إذ ي

 مناقشة النتائج:
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل التحقــق مــن دالالت صــدق، وثبــات "قامئــة اآلبــاء واألمهــات 
 Michael لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال" الــيت قــام بإعدادهــا
ــر  ــة اخلرطــوم، وكشــفت النتــاجئ عــن توف ــة الســودانية بوالي Sayler يف عــام 2006، يف البيئ
الصــدق الظاهــري، حيــث مل تقــل نســب االتفــاق عــىل بنــود القامئــة عــن 80%، وتوفــرت 
ــالث )عاديــني-  ــث مــزيت بــني مجموعــات الدراســة الث للقامئــة دالالت الصــدق المتيــزيي، حي
معاقــني - موهوبــني(، وتوفــر للقامئــة صــدق البنــاء الداخــيل، حيــث ارتبطــت بنــوده ارتباطــًا 
دااًل بالدرجــة اللكيــة للقامئــة، وأيضــًا توفــرت لــه دالالت الصــدق التــالزيم؛ إذ ارتبــط مبقيــاس 
اجلغمــان وأبــو فــراش )2007(،  مكــا توفــرت للقامئــة صــدق البنــاء العاميل، إذ كشــف التحليل 
العامــيل عــن وجــود عاملــني يتشــبع علهيــام بنــود القامئــة مجيعهــا، ويفيــد هــذان العامالن يف 
توفــري معلومــات تفصيليــة أكــر عــن الطفــل الــذي يــمت تخشيصــه بــاألداة؛ إذ يقدمــان معلومات 
عــن التعــمل، ومعلومــات عــن اإلبــداع لــدى الطفــل بصــورة منفصلــة عــن درجــة القامئــة اللكيــة. 

وتوفــرت للقامئــة درجــات ثبــات جيــدة مــن حيــث االتســاق الداخــيل، وعــن طريــق االعــادة.

تتفــق هــذه النتــاجئ بشــل كبــري مــع معظــم األدبيــات الــيت عرضهــا الباحثــان، مــن حيــث 
توفــر دالالت صــدق وثبــات اكفيــة هلــا يف جممتــع الدراســة، وباإلضافــة إىل ذلــك فقــد حققــت 
قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال قــدرًا كبــريًا 
 American( مــن الــروط الســيكومرتية الــيت تنــص علهيــا مراجــع القياس النفــي املعــارصة
 Educational Research Association, 1999; Anastasi & Urbina, 1997; Bagozzi, 1993;
Gregory, 2004; Moss, 2007(، وهــذه النتــاجئ تــدل عــىل صالحيــة القامئــة لالســتخدام 
ــال لــراجم املوهوبــني،  ــة، لإلهســام يف ترشــيح األطف والتطبيــق يف جممتــع الدراســة احلالي

وكذلــك يف البحــث العــي املتعلــق باألطفــال املوهوبــني. 

وختامــًا ختلــص الدراســة إىل أن قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال 
املوهوبــني يف ريــاض األطفــال أداة مناســبة لالســتخدام يف بــراجم املوهوبــني بوالية اخلرطوم،  
مبــا توفــر هلــا مــن خصائــص ســيكومرتية جيــدة تجشــع عــىل اســتخدامها لألغــراض املختلفــة 
الــيت أعــدت هلــا، مكــا ميكــن اســتخدام درجــات بعدهيــا بصــورة منفصلــة لتقيــمي لك بعــد عــىل 
حــدة. إذ إهنــا تعمتــد بشــل أســايس عــىل اســتجابة والــدي األطفــال ممــا يضيــف بعــدًا نوعيــًا 
ــاس  ــن املقي ــة م ــذه النخس ــري ه ــني، وتوف ــن املوهوب ــف ع ــة الكش ــول معلي ــات ح ــن املعلوم م

يضيــف أداة مهمــة للقامئــني عــىل معليــات الكشــف عــن املوهوبــني يف واليــة اخلرطــوم.  
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التوصيات واملقترحات:
يف ضــوء نتــاجئ الصــدق والثبــات الــيت توصلــت إلهيــا الدراســة احلاليــة تــويص الدراســة 
باســتخدام قامئــة اآلبــاء واألمهــات لتقديــر خصائــص األطفــال املوهوبــني يف ريــاض األطفــال 
يف الكشــف عــن املوهوبــني بواليــة اخلرطــوم، مكــا تــويص الدراســة باســتخدامها يف البحــث 
العــي يف جمــال املوهبــة والتفــوق، وتقــرتح الدراســة تطبيقهــا عــىل عينــة أكــر حــىت يــمت 

اســتخراج معايــري حمليــة هلــا. 
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العدد الثالث والستونمجلة الطفولة العربية

تســترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولــة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة 
الطفولــة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( ـ ديســمبر 2007 وفقاً 
للمحــاور اآلتية، والتي ســتصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وســيكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية. 1 ـ  

األطفال وثقافة التسامح. 2 ـ  
األطفال والعلوم. 3 ـ  

4 ـ  األطفال وثقافة الصورة.
األطفال وفضاء اللعب. 5 ـ  

6 ـ  األطفال والثقافة اإللكترونية.
األطفال والعدالة التربوية. 7 ـ  

مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ) املبنى ـ التأثيث ـ اللعب ـ  8 ـ 
وسائل اإليضاح ـ اخلبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يســعد اجلمعية الكويتية لتقــدم الطفولة العربية دعــوة الباحثني العرب أينما 
وجــدوا للمســاهمة فــي مجلة الطفولــة العربيــة ببحث يعدونــه خصيصاً ألي مــن احملاور 
املذكورة، هذا وســتقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تشــجيعاً لألبحاث والدراسات 
املقدمة، على أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع اجلمعية اآلتي
آملني اســتجابتكم الكرمية، مع موافاتنا بعنوان الدراســة التــي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية املذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 ـ الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد




