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 : البحثمستخلص 

حهب اإلسهتطالع ع هد ب يال اإلبهداعيهالخ  عالقه قام الباحث بعمل بحث تحت  ننتوان   

 األطفال الموهوبين".
و حت  ا تتتعةع ننتد  يالتعتفف نلتى العةقتة بتلخ ال لتاد ا بتدانإلى  البحث هدف

طفتتاد الموهتتوبلخ والعتتاد لخ یتتي ال لتتاد األطفتتاد الموهتتوبلخح وبحتتث الفتتفو  بتتلخ األ

ح الموهتتوبلخطفتتاد األ( 61) البحتتث متتخنلنتتة  وتكونتت ح وحتت  ا تتتتعةع يا بتتدان

ت5-8نمتاره  بتلخ )أتفاوحت  طفاد العتاد لخح ( مخ األ61و)  البحتث واتتت دماح ( نام 

مقلتا   لتق أدوا  البحتث عبوبعتد تح لمةءمته لتحقلق أهتداف البحتثالوصفي المنهج 

)الت لتتل لفطفتتاد( )إنتتدادا نبتتد التتفحمخ وه،تتام نبتتد ا(ح مقلتتا  )حتت  ا تتتتعةع 

(ح ومقلتتتا  الموهبتتتة )إنتتتدادا أحمتتتد 0225الف اضتتتي الم(تتتور( )إنتتتدادا المفتتتتيح 

بتلخ ال لتاد إرتباط معنتوي موجت  نخ وجود  البحث. ك،ف  نتائج (0262وبعف ح 

ا بداني وحت  ا تتتعةع لتدط أطفتاد الفوضتةح توجتد یتفو  یتي ال لتاد ا بتدان  

 وح  ا تتعةع نند األطفاد ول(الح األطفاد الموهوبلخ.

The researcher conducted a study under the title " 

Relationship Between The Creative Imagination and 

Curiosity among Gifted Children ". 

Saman Ahmed 

Abstract : 

The research aims to identify the relationship between creative 

imagination and curiosity among gifted children, and to examine 
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the differences between gifted and ordinary children in creative 

imagination and curiosity. (4-5) years, and the research used the 

descriptive approach to suit the research objectives, and after the 

application of research tools: scale (Imagine for children) 

(preparation / Abdul Rahman and Hisham Abdullah), scale 

(mathematical reconnaissance illustrated) (preparation / Mufti, 

2005), The Talent Scale (prepared by Ahmed and Peter, 2010). 

The results of the study revealed that there is a positive 

correlation between the creative imagination and the curiosity of 

kindergarten children. 

 

 لتعريف بالبحثا -1

 المقدمة واهمية البحث 1-1

 طفتاداألعتد و    حاريوللس بتار  ها الحضتیلها المبدنلخ عظلمة تقا  بعدد ال ن االمةإ

تتویلف   تعلت  منتانداده  للكونوا نماد المستتقبل إن أي مجتمع وه  الثفوة الحقلقلة أل

ا یتتي ا كبلتف  حلت   ح و حتتتل ال لتاد ي تنمتتو قتدراته  اليهنلتة والحفكلتةكایتة الظتفوف لكت

 عتد    الت لتل نأكمتا  طفتادعتهتا العبلعتة لفنأثمخ هبتة أنها إ اذ طفادالن،اط العقلي لف

العد تد متخ البتاحثلخ یتي نلت   ه ؤكتدوهتو متا ح ا بدانيلمكونا  الفئلسة للسلوك حد اأ

تتتتالل  هتتت  األأمتتتخ  بعتتتدهبتتتداع ا با ا وثقل تتت تتتفتبر ارتباط تتت هنتتتأكمتتتا التتتنفس المعفیتتتي 

تتتتلعا  إة حلتتث تتعتتور قتتدرا  الفتتفد نلتتى ا بدانلتتالقتتدرا   عتتو فالمستتت دمة یتتي ت

حتتداا التتتي  واجههتتا و ت لتتل الحلتتود المتاحتتة لمتتا  واجهتتة متتخ دراك المواقتتو واألإو

-666ح 0266 ح تحستتلنه )الكنتتانيالمستتتقبل محتتاوال  م،تتكة  ومتتا تتتلكون نللتته یتتي 

660.) 

 متتختتتت ادة لإل ةبحبتته ال،تتد دال،تتد دة والملحتتة  بفغبتتته العفتتل الموهتتو   متتتا كمتتا 

 حلوفأوغلتف مت حومتنتاق  حوغف ت  حومتعتور حكل ما هو جد تدك،اف تاتالمعفیة و

 حتت تتك،تتایي وح یالستتلوك ا تتتتعةعا یتتي تعلمهتتا وهتتيا متتا  ستتمى بحتت   وت،تتهفه

العفتتل یتتي التتتعل   شتتهولمعنتتى واحتتد وهتتو  نمتفادیتتا نهمتتا م(تتعلحا تتتتعةعا 

وهتو متا تؤكتده نتتائج العد تد متخ (ح Wbster,1971 , 557) یتي المعفیتةتتت ادة وا 

المجتاد  یتتحن أكمتا ح  Walter, (2010), Hanson, E, (2013)الدراتتا  منهتا  

 ستانده نلتى   تادة  بنفسته یكتاراأل تتك،افإنلى  ومساندته مام العفل للتعل  وجعلهأ

جهتتان وهمتتا  تتتتعةعا بتتداع و ن ا أح و تتفط بعتت  البتتاحثلخ بتتداعالثقتتة بتتالنفس وا 

والعن(تف التفابر بلنهمتا هتو نن(تف  ك،تافتتیالمبدع ش ص مح  لإل حةة واحد  لعمل  

لا  النفستلة عملحد الأ ون الت لل هأ نخ ح یضة  تتك،افوالفغبة یي ا الجد والبحث 

یكتار وال بتفا  والمعلومتا  غلتف نسان یتي تتعله نحتو األللها ا إتاتلة التي  لجأ األ

ن ال لتاد أح كمتا بتداعوا  تتعةعا ،تفكة بلخ ح  منقعة یهي تكاد تكون  حلویةأالم

نمللتتة نقللتتة تعتمتتد نلتتى تكتتو خ نةقتتا  جد تتدة بتتلخ  بتتفا  تتتابقة بحلتتث تتتنظ  هتتيه 

 (.202ح 0266 حنية ل   ألفها الففد مخ قبل )الكناشكاد وصور جد د  أال بفا  یي 
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هملة البحتث یتي التعتفف نلتى العةقتة بتلخ ال لتاد أ ظهف ا مخ تلك الحقائق نعةق  إو

 .الموهوبلخ طفاداألتتك،ایي لدط والسلوك ا  ا بداني

 

 مشكلة البحث 1-9

ال(تور ال لاللتة التتي تستاند یتي حتل ویكتار األا متخ ا جد تد  نمع ت ا بتدانيعد ال لاد    

ا یتي بعلتد   تجتاو  واقعته و حلتقتمكنته متخ  مهمة لدط المبدعوتللة  عد   ما م م،كة ال

ولكتون  حنخ البلئة التي تحلر به ورا  جد دة و فت  مدركاته( بني تحةم ونال  األ

ر تلتك العاقتة العقللتة ا یي الن،اط العقلتي للعفتل یتلمكخ اتتتثماا كبلف  الت لل  ،هل حل   

لتدط  تتك،تایلةإو بدانلتةإب(في  ساه  یي توللد قدرة الت(ور ال ن أوالتسلح بها كما 

تته وت للته قبتل معفیالعفل وت،جلعه نلى التستالد نتخ كتل متا هتو غتام  ومحاولتة 

ة واتتعة  مكتخ اتتتثمار تلتك القتدرة ة  لالل تا لتمتع العفل بقدر  ونظف   حتعبلقه یي الواقع

و تعلت  كتل متاه یتيبفغبتته ة نتخ طف تق ربتر  لالته ة الستللم  العلمل ت ةوتوجلهها الوجه

 .یلهاجد د یي البلئة التي  علش 

ن أال إ تتتتعةعا بتتداع وال لتتاد وحتت  حتتود ا  عد تتد متتخ الدراتتتا الف تت  ج  أ قتتدو

التتي  یي موضوع التفبر بتلخ تلتك المتهلتفا  حظل  بها تلك الدراتا  يياالهتمام ال

نعلقت  یكتفة إ هتيه تتعةعا وح  هملة العةقة بلخ ال لاد أول  تبف  كان  محدودة 

حت  و بتدان ال لتاد ا لقتاء الضتوء نلتى العةقتة بتلخ محاولة متواضعة  و الدراتة 

 .الموهوبلخ طفاداألتتك،ایي لدط والسلوك ا  تتعةعا 

 

 ف البحث اهدأ 1-3

 طفتتتاداألننتتتد  تتتتتعةعا بتتتدان  و حتتت  التعتتتفف نلتتتى العةقتتتة بتتتلخ ال لتتتاد ا  -6

 .الموهوبلخ

 .الموهوبلخ والعاد لخ طفاداألبدان  نند الك،و نخ الففو  یي ال لاد ا  -0

 .الموهوبلخ والعاد لخ طفاداألنند  تتعةعا الك،و نخ الففو  یي ح   -2

 

 فرض البحث 1-4

 طفاداألنند  تتعةعا ال لاد االبدان  و ح  توجد نةقة ارتباط معنو ة بلخ  -6

 الموهوبلخ.

 .الموهوبلخ والعاد لخ طفاداألال لاد االبدان  نند  توجد یفو  یي -0

 .والعاد لخ الموهوبلخ طفاداألنند  تتعةعا ح   توجد یفو  یي -2

 

 مجاالت البحث 1-5

 :( تنوا .5 -8بعمف) اربلل أفوضة ا محایظة ال أطفاد المجال البشري 

 :0264ا 0 ا 64ولها ة  0264ا 6 ا00  الفتفة مخ المجال الزماني. 

 :ربللأ بمحایظة هللةاأللل ان القانا  المهلقة لفوضة  المجال المكاني. 
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 تعريف المصطلحات 1-6

  اإلبداعيالخيال  1-6-1

نه  الت(فف الفكفي یي المدركا  الحسلة والوجدانلة أب (0266الكنانيح نفیه )

و أبتكار صور حد ثة مخ تأللو تلك المدركا  بعضها مع بع  لتكو خ شكل جد د إو

ا بالدرجة التي  ح(ل جفائل  إ(ح و قا  208ح 0266 هلئة ال مثاد لها )الكنانيح

المست دم یي الدراتة الحاللة  ا بدانينللها العفل الموهو  نلى مقلا  ال لاد 

 .نبد الفحمخ وه،ام نبد اندادا إ

 ستطالعاإلحب  1-6-9

نه   تلوك یعفي  ظهف یي تخ مبكف مخ نمف العفل أ( ب0225ح نفیته )المفتي

ویة یي لأالمواضلع الهف بة والجد دة وغلف المو ولد لد ه رغبة قو ة یي التعفف نلى 

ا بالدرجة التي جفائل  إو قا   (.61ح 0225ح  )المفتيبلئته رغبة منه یي تعلمها

المست دم یي الدراتة  تتعةعا  ح(ل نللها العفل الموهو  نلى مقلا  ح  

 .0225ندادا المفتيح إالحاللة 

 الموهوب:  1-6-3
مع  موا نة( بأنه ذلك الففد اليي  ظهف أداء متمل  6441نفیه )الفوتانح 

المجمونة العمف ة التي  نتمي إللها یي واحد أو أكثف مخ القدرا  التاللة )القدرا  

ة العاللةح والقدرة نلى التح(لل األكاد مي المفتفعح والقدرة ا بدانلالعقللةح القدرا  

 (.605ح 6441والدایعلة العاللة( )الفوتانح نلى المثابفة وااللت ام 

 

 طار ال ظري والدراسات السابقةاإل-9

 طار ال ظرياإل 9-1

 اإلبداعيمفهوم الخيال والخيال  9-1-1
ي حداا غلف موجودة یي الواقع یأو أشلاء أنخ لل لاد هو تجسلد  اليهنلة (ورةال نإ

ن ألى إ( 0222 للفةح و الحملدح كما  ضلو )نبد الوق  اليي  ت  یله هيا ال لاد

دراك وبلخ دمج وتفكل  بلخ مكونا  الياكفة وا ال لاد ن،اط نفسي تحدا  ةله 

ال(ور العقللة التي ت،كل  مخ قبل مخ  ةد ال بفا  الماضلة وتكون نواتج ذلك 

نسان بالت لل  ستعلخ بالياكفة التي ن ا أح كما أشكاد نقللة جد دةكله تكو نا  و

وجود لها یي  شلاء واقعلة ولكنه  فك  منها مفكبا  الل(ور اليهنلة ألت وده با

 الواقع.

بداع ن ا إ اذهو ال لادح  تتعةعا بداع و ح  ا عمللة م،تفكة بلخ ح  ن الإ

لحلود الجد دة للم،كة  ا جاد إجابا  وكت،اف لإل تجلى یي تلوكلا  البحث وا 

 (.200-202ح 0266ح )الكناني

حداا تابقة بعف قة مبتكفة  تمثل أتتفادته یي  بفا  وإ جفطنادة تفكل  ما إن إ

ن هيا النوع مخ الت لل  ساند الففد یي  لق نال  جد د إ حا بدانيیي الت لل 

 (.024ح 0224و بفا  تفضي طموحاته وحاجاته )نبد المجلدح 

ع  لتكو خ  عني ت(فف یكفي یي المدركا  بعضها مع الب ا بدانين ال لاد أكما 

 نواع ألى ثةثة إشكل جد د ال مثلل له وهو  قس  
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رداة وللس له غفض مق(ود المعلق  وهو ال  ضع لإل ا بدانيالت لل  .6

 حةم اللقظة.أو المستقبل وهيا النوع  كون یي صورة أ تقلد بالماضي  معلخ وال

المقلد  وهو ذو غفض مق(ود  دركه و ،عف به االنسان  ا بدانيال لاد  .0

رادة المت لل ومفتبر بالمستقبل كال لاد العلمي و عمل نلى تحقلقه وهو  اضع  

 وال لاد الفني.

(ورها الهلف یالسامع  تتحضار ال(ور التي إالمق لد  وهو  ا بدانيال لاد  .2

-202ح 0266)الكنانيح  (فها. تتحضار ال(ور التي إو القارئ  قلد غلفه یي أ

208). 

 

 تطور الخيال في مرحلة الطفولة 9-1-9

 عد ال لاد بعدا هاما مخ أبعاد التفكل  البنائي والنفسي للعفلح و كون ذا  (ائص 

تةءم طبلعة تلوكه وحف ة حفكته وتعبلفهح حلث  مف ال لاد بسلسلة مخ المفاحلح 

اصةح  نتقل العفل یلها مخ إذ توجد یي كل مفحلة بع  السما  أو ال (ائص ال 

مفحلة إلى أ فط كلما تقدم به السخ نحو البلوغ وا دراكح ث   أ ي بالتعقلد تدر جلا 

وباالرتفاع نخ الواقعح وبمفور الوق   مكخ مةحظة أن الن،اط ال لالي  كتس  

 (ائص جد دةح و مضي یي قنوا   اصة تةءم طبلعة البناء النفسيح ومخ ناحلة 

طبلعة ا نتاج الموجه للففدح یال لاد  نمو یي مفحلة العفولة المبكفة أ فط تةءم 

ب  ادة معفدة و هبر یي حوالي العاشفة مخ العمفح و بدأ كن،اط یي التفاجع مع تقدم 

العفل بالعمفة؛ حلث ثب  أن األطفاد األصهف تنا لد ه  القدرة نلى إنتاج اتتجابا  

نند تقدمه  یي العمف أو نند مقارنته  بأطفاد  لاللة أكثف  (وبة وثفاء مما  فعلونه 

 (.28ح 0228آ ف خ  كبفونه  بالعمف. )نج ح 

ونموما یإن الن،اط ال لالي  أ ي یي االضمحةد إن ل  نتداركه بالفنا ة والتدر   

وا ثفاءح حلث  نسا  العفل یي هيا العمف یي معا لف جمانة األقفانح حلث  فط 

نها ة لإلبداع نند معظ  األطفادح وأن نددا قللة منه  یقر أن هيه المفحلة  البع 

هو اليي  ستعلع أن  نسح  أو  بتعد نخ ضهر الجمانةح ومخ ث   ستعلع العودة إلى 

ا بداع. یبد ود العفل إلى المدرتة  وجه  لاله إلى أن،عة إبدانلة م تلفة یي مجاد 

التي تعمل نلى نمو وتعو ف الفنون الت،كلللةح والموتلقىح والق(صح والتمثللح و

یه  األطفاد لثقایته  ولثقایة اآل ف خح وقد حاود الكثلفون ممخ اهتموا بمفاحل 

تعور ال لاد لدط األطفاد بتحد د هيه السما  أو ال (ائصح ینجد أن  لاد العفل 

 : مف بالمفاحل األتاتلة التاللة

ي هيه المفحلة حادا تنوا (   كون  لاد العفل ی 5 -2 لاد التوه  )ما بلخ  -أ

ون،عا ومحدودا یي إطار البلئة التي  علش یلهاح و ؤدي وظلفة مهمة یي نموه ألنه 

 ،كل له العف ق لتنظل  العد د مخ ن،اطاتهح یال، (لا  الب،ف ة والحلوانلة والنباتلة 

التي تحمل ال(فا  اللونلة أو الحفكلة أو ال(وتلة تهلة ا دراك تجي  األطفاد یي 

مفحلة مخ العمفح وربما تبلغ قوة ال لاد لد ه أن  ت لل الموجودا  حوله وقد هيه ال

 (.51ح 0260ح ال،اميدب  یلها الحلاة )
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تنوا (  وهنا  تجاو  ال لاد حدود  4أو  4 -1ال لاد الحف أو المنعلق )ما بلخ  - 

البلئة و (بح إبدانلا أو تفكلبلا موجهاح ویي هيه المفحلة  كون العفل مت،وقا إلى 

ال(ور اليهنلة غلف المعقدة التي تفت  له أو تفتمها م للتهح و كون العفل قد أل  

ته المحدودةح وبدأ  تعلع ب لاله إلى نوال  أ فطح بكثلف مخ ال بفا  المتعلقة ببلئ

تعلش یلها ق(ص أتاطلف ال،عو  وق(ص ألو لللة ولللةح یهيه الق(ص ال لاللة 

األتعور ة تهلأ لفطفاد قدرا كبلفا مخ المتعةح ولكخ أكثف الق(ص نفعا له  هي التي 

البع  د أكد تنقله  إلى آیا  بعلدة  ارج حدود معاریه  دون أن تهفل الواقع. وق

أهملة الحكا ا  األتعور ة التقللد ة یي نمو قدرا  العفل ال لاللة وا بدانلةح 

ح 0221والدور اليي تلعبه حكا ا  معلنه بمفاحل معلنه مخ نمف العفل )دویيح 

51.) 

تنوا (  ویي هيه المفحلة  هت  العفل  60 -4 لاد المهامفة والبعولة )ما بلخ  -ج

 كون قائما نلى ال(ور اليهنلةح حلث  (بح العفل اجتمانلاح  بالواقعح ولكخ ت لله

یلنتقل مخ مفحلة ال لاد والحكا ا  الوهملة ال فایلة إلى مفحلة الق(ص القف بة مخ 

ح )جادو .الواقع كق(ص ال،جانة والم اطفة والق(ص البوللسلة والمهامفا 

 (.17ح 0226

ضوء ما  بد ه العفل مخ  ومخ ث  نةحظ أن مفاحل تعور ونمو ال لاد جاء  یي

قدرة نلى التفكلفح ليا  توج  نلى اآلباء والمعلملخ ندم دیع العفل إلى التقللل مخ 

 لاالته وإجباره إلى العودة للواقعح یال لاد ال  أتي مخ یفاغ إذ البد مخ توظلو 

التفكلف والقدرا  العقللة للعفلح یالقدرا  العقللة ت تلو مخ یفد آل فح وكيلك 

القدرة نلى الت لل مخ یفد إلى آ ف. ولل لاد إ جابلاته التي تجعل منه  ت تلو

ضفورة ال مة للعفلح یهو  ،هل حل ا كبلفا مخ الن،اط العقلي و اصة یي تنه 

المبكفح ی لاد العفل أداة یكف ة یانلة  ست دمها لملء الفجوة الموجودة بلخ معفیته 

ةح وبفضل قدرة الت لل  ستعلع العفل الناق(ة بما حوله وما  متلكه الكبار مخ معفی

 .أن   لق نوال  جد دة تفضي طموحه وحاجاته وأمانله

 دور البيئة في تربية الطفل المبدع 9-1-3

ه  كةهما یي تفبلة  فط وتسحداهما األإتكمل تمثةن البلئة ووالمدرتة تفة ألن اإ

ح ةا بدانلأو تثبر طاقا  العفل تفة ت،جع تلو  التفبلة یي األأح یالعفل المبدع

باء ذا ل   قتنع األإوة للعفلح ا بدانلألتفة یي التفبلة  بدأ مخ اتاتي األدور الی

كي  طفاداألبدانا  تاحة الففصة  إجل أن  قوموا به مخ أهملة الدور اليي  ح  أب

ان دور المدرتة إتنمو وت دهف ی  (.001ح 0224)نبد المجلدح  لخ  كون مؤثف 

نمو العفل یي ب تئلة لها نةقةأكما  مكخ للوالد خ تقو   بع  المعلوما  المهمة نخ 

ا اما المدرتة یلها دور  أ حم تلو مفاحل النمو التي مف بها نتقاء المبدنلخ إیي  كبلف 

هل  تتعةعلإل هحبو حكثلفةالة تمخ  ةد مةحظة العفل هل اتئل والتعفف نلله 

نه أستقل یي نمله وتفكلفه وهل وواثق مخ نفسه وموبعمق موضوع واحد   ،مل

 (.024-027ح 0266)الكنانيح أم مخ األ ف خ ندیاع ذاتيإ عمل بجد ة وب

ظهف  الدور اليي أبداع مخ الدراتا  والبحوا النفسلة یي مجاد تنملة ا  والعد د

ة الممل ة لبع  ا بدانلال مةء یي المدرتة یي تنملة القدرا  و المعلمون لعبه 
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لى التعفف نلى كل ماهو إیكار الجد دة ودیع التلملي مام األأالتةملي وذلك بالوقوف 

 (.004ح 0224)نبد المجلدح  .جد د وغلف مالوف

 

 هميت أو ستطالعاإلحب مفهوم  9-1-4

ا  ظهف لدط الكائخ الحي و ولد لد ه رغبة قو ة یي ا یعف   تلوك   تتعةعا ح  عد    

دائفة معاریهح  للوتع مخلویة یي البلئة أالمواضلع الهف بة والجد دة وغلف المتعل  

نلى  طفاداألنه تلوك مفغو  یله البد مخ ت،جلع ألى هيا السلوك بإو نظف البع  

ا انل  ا اجتمنه تلوك  ألله بإ ف  نظف ح بلنما البع  األممارتته یي مواقو كثلفة

( یقد تبا ن  وجها  النظف 6444 نخ )الق ا ح ونقة   حنلله طفاداألال نبهي ت،جلع 

 مثاد أ الحيح نه دایع لدط الكائخأح یمنه  مخ  فط تتعةعا ح  حود تحد د مفهوم 

  (ح6411ح )داي ح(6412ح )بلفال خ ح(6455 )مونتلكمفيح

بانها نادة تلوكلة ( 6470ح  فون مثل  )بارباراأ(ح بلنما  فط 6474)وا  ح 

نحو الففد نه ملل أ( ب6418ح ( و)مو6412ح  فسفها )هون  ح بلنماتكتس  بالتعل 

ح  یي تحد د مفهوم  هيا ال ةفح الجد دة یي بلئتهو أغلف المألویة وشلاء الهف بة األ

 تةف نتائج الدراتا  التي تناول  نةقة هيا إلى إدط أبلخ العلماء  تتعةعا 

الواضح مل   بالتبا خ جتمانلة وبلئته حلث تالسلوك بالمتهلفا  ال، (لة وا 

 .(17-05ح 6444ح )الق ا وندم االتسا  یلما بلنها

 ظهف یي مفحلة  تتعةعا ن ح  أ( ب6440ح ( نقة  نخ )نبادة6418ح و ؤكد )ماو

أن  ستجل  ثناء هيه الفتفة  حاود أیي العفل  نوأ حانام  ( 60-1العفولة الممتدة مخ )

ه بالتحفك نحوها أو المجهولة یي بلئت للعناصف الجد دة والهف بة والمتناقضة أو

شلاء أو الموضونا  المت(لة به أو المحلعة به نه  فحص بدقة األأح كما التأثلف یلها

كثف نخ نفسه أو بحث نخ  بفا  جد دة متنونة أو  ظهف حاجته لمعفیة أشلاء 

تتك،اف المثلفا  یي محاولة منه للتعفف نللها  تولد إونندما  فغ  یي  حوبلئته

 (.221-225ح 6440ح )نبادة تتعةعا د ه دایع ح  ل

 تي یي األ ةهملأله  تتعةعا ح  ن أكما 

غلف وو المتعورة أو المواضلع الجد دة أشلاء  ساند العفل یي الك،و نخ األ  -6

 المألویة یي بلئته رغبة منه یي تعلمها.

 . تت ادة مخ الفه یي المعفیة وا     د مخ رغبة العفل -0

 بتكار.بداع وا العفل ا  نمي لدط  -2

 . تف ه  مخ  ةد تفانله  مع البلئة ساند العفل نلى حل الم،كة  التي تع -8

 .كت،و الحل ال(حلح للم،كلةإكلما     د مخ ثقة العفل بنفسه -5

 .(18 ح6444ح )الق ا  لى تعور النمو اليهني للعفل.إتعور هيا السلوك  ؤدي  -1

  ستطالعاإلحب دور البيئة في تطور  9-1-5

ا ن للبلئةإذلك ی مخلدط العفل لكخ بالفغ  یعفي  تتعةعا ح  ن إ. 6 ا كبلف   دور 

 یي تكو خ 

نها تثلف یضود العفل وتجعله إا یذا كان  البلئة غنلة تفبو   إهيا الفضود وتع   هح ی

ي بلخ  جاب جابي ليا  مكخ تع    هيا السلوك مخ  ةد التفانل ا إ ستج  لها ب،كل 
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اح و ؤكد)بلاجله( ال(فا  الموروثة والمكتسبة ا كبلف  الح  یي تعو ف  أن للبلئة دور 

نها تثلف إتتثارة ین العفل اليي  علش یي بلئة ت  ف با أللعفلح و عني  ىتتعةنا 

اسانده نلى تنظلمها ونتلجة ليلك تو بفاته وت   ا وتعور  یي نموه  ف  بدي تقدم 

 و فط  ح(Ginsburg & Syliva, 1969, 39) اليهني

ن البلئة التعللملة أ( 6414)كلل رح  (ح6415( نقة  نخ )یلور ح0222)موتىح 

 اصة یي  تتعةعا ح  نسان یت  د مخ كثف لإلأالهنلة بالمعلوما  تویف محف ا  

مفحلة العفولة المبكفةح وأن البلئة الفقلفة بالمعلوما  ت  د مخ یعاللة الكائخ الحي 

نهما أولدط مناق،ة هي خ الفأ لخ الم تلفلخ  مكخ القود  تتعةعا ح  یلفتفع ننده 

تواء كان  البلئة غنلة بالمعلوما  أم یقلفة  تتعةعا ح  ثف البلئة یي أ تفقان نلى 

 (.67ح 0222)موتىح 

كثف المجاال  التي أ بعدهاو المدرتة أتفة المتمثلة بالوالد خ والبلئة تمثل األ 

ح  یي تعو ف  اكبلف   ادور   یالوالد نلهما حتك بها العفل و قضي معظ  وقته یلهاح 

جابة نلى كل تسالال  العفل الهامضة ا وذلك نخ طف ق  طفاداأللدط  تتعةعا 

ح  تعو ف  تعمل نلىم ألیا حلمألویة وغلف المألویة یي البلئةشلاء احود األ

مخ تثبل  االتتجابا  الجد دة وت،جلع العفل  هتمكنلدط العفل یهي ي تتعةنا 

جابتها نلى كل ما  (در مخ العفل مخ إوذلك ب تتعةعا تتمفار یي نلى ا 

جابا  الجد دة وتجف   ا  تتعةعا ن الفغبة یي إتتجابا  تلقائلة لتعلل  العفلح وإ

نمي لدط العفل الثقة بالنفس ن  أمور مسموح بها ومخ شأن هيا النوع مخ ال بفا  أ

 عمل نلى تثبل  االتتجابا  الجد دة بلنما غلابها  عمل  وجودها بجان  العفلن أو

 ,Smart & Mollie)تعو   ذلك العفل حاود مهما  نلى ت فل  هيا السلوك

1972, 90.) 

تتجابا  مخ  ةد تجف به   تتعةعتتك،اف وحبه لإلن رغبة العفل لإلأكما  

لى حاجا  متعلمة إبلة تتحود یلما بعد  جاإجد دة تنمي لد ه الثقة بالنفس وتكسبه قلمة 

مخ  ه د اد الثقة بالنفس تمكنإكبف مخ الحف ة والحفكة وأ اذا تلسف للعفل قدر  إی

یل داد لد ه التي تواجههح لم،كة  معظ  امواجهة المواقو الجد دة وتقد   الحلود ل

ح 6472ح )كونجف وا فون ا.ا ومبدن   كون تلقائل   ومخ ث كثف أفا  الدایع لتعل   ب

018). 

 مفهوم الموهبة: 9-1-6

ا غلف نادي لدط ا یعف   تتعداد  إة أو ة اتتثنائل  ا نلى أنها قدر  تعني الموهبة لهو    

الموهوبلخ بأنه   طفاداألح وت،لف الدراتا  التي أجف   نلى نلنا  كبلفة مخ الففد

 تمتعون بقوة بدنلة ناللة ولد ه  قدرا  نقللة نامة والتفو  نلى أقفانه  العاد لخح كما 

ولد ه  الم تلفة التي تقابله ح تتوایف یله  دایعلة للتعل  و فكفون ملل ا یي حل الم،كة  

ا نلى ع  للسوا جمل ه نأقدرا  ناللة نلى طفح الحلود والبدائل للم،كلة الواحدةح كما 

وتلفة واحدة یي القدرا  واالهتماما  بل   تلفون نخ بعضه  البع  ليا یالعفل 

لي نخ مفحلته العمف ة یي بع  القدرا  قالموهو  هو العفل اليي  تمل  بالتفو  الع

 .(44ح 0224 یي تحقلق الفیاهلة للمجتمع )حجا يح ا ویعاال  ا نظلم  التي تجعله مساهم  

 



  0202مجلة الفتح ....................................................................... العدد الحادي والثمانون .اذار  لسنة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

  

-841- 

 

 اجراءات البحث -3

 م هج البحث 3-1

 ختت دم الباحث المنهج الوصفي المقارنح لإلجا ة نإلم،كلة الدراتة وأتئلتها  ویق ا

أتئلة الدراتة مخ  ةد ا ح(اء الوصفي المنات  لعبلعة الدراتة الحاللةح ث  

 حادياألنحفایا  المعلار ة وتحللل التبا خ تت فاج المتوتعا  الحسابلةح وا إ

لمتهلف ا لدط نلنة الدراتة ویق    تتعةعا وح   ا بدانيال لاد لمعفیة الففو  یي 

 .الموهبة

 مجتمع البحث وعي ت  3-9

دارة الفوضة مع الباحث ولكبف إلتعاون )  تلار مجتمع البحث بعف قة نمد ةإ جفط

هللة بمحایظة لل ان األ روضة أطفادمخ  حج  نلنة الموهوبلخ یي تلك الفوضة(

( تنوا  5-8( والمتفاوح أنماره  ما بلخ )0264- 0264للعام الدراتي ) ربللأ

تتبعاد إذ ت  إ( شع  دراتلةح 8ة والمو نلخ نلى )وطفل   ( طفة  88والبالغ ندده  )

ة ممخ ل  وطفل   ( طفة  64تتبعاد )إجفاء معامل الثبا  نلله  كما ت    أطفاد( 62)

اب  ج( والتي ا6الملحق ) للموهبة المعبقتتبلان بداع حس  ا تتویف یله  صفة ا 

اننها المعلمة التي قض   مخ  ة وطفل  ( طفة  61 تلار )إ وجفطمع العفل   نام 

ممخ  ةدراتلشع  ربع أمخ أصل ح العاد لخمخ ة  وطفل  طفة  ( 61)و الموهوبلخ

 . تمل ون ب(فة الموهبة وه   مثلون نلنة البحث

 دوات البحثأ 3-3

 اإلبداعيالخيال  3-3-1

نبد الفحمخ وه،ام نبد ا( ندادا إ( )طفادنتماد نلى مقلا  )الت لل لفا  جفط

( یقفة ثنائي البعد وذلك 82متكون مخ )ل( وا284-287ح 0266كنانيح نخ )ال نقة  

وت   المحددة ب مخ معلخغلف وتهولة ت(حلحه وهو مخ المقا لس لوضوح المقلا  

(  وضح 0والملحق )  (0264ا0 ا64) یي  وم الموایق طفاداألتعبلق المقلا  نلى 

 ذلك.

 ستطالعاإلحب  3-3-9

المفتيح  نداداإ)الف اضي الم(ور(  تتعةعا ح  نتماد نلى مقلا  )ا  جفط

تمنح درجة واحدة  اي(  والمتضمخ مجمونة مخ الحفكا  الف اضلةح 0225

ح (2846معامل ثبا  )جابة ال اطئة والحاصل نلى جابة ال(حلحة و )صفف( لإللإل

 األربعاء یي  وم  طفاداألوت  تعبلق المقلا  نلى (ح 2848ومعامل صد  قدره )

 .(  وضح ذلك2والملحق ) 0264ا 0 ا02  الموایق

 مقياس الموهبة: 3-4-3

ما قبل المدرتة  أطفادطةع نلى المفاجع العلملة ال اصة بقلا  الموهبة نند بعد ا 

 بعده( للموهبة 0262حمد وبعف ح أتت دام مقلا  )إح ت  ( تنوا 5-8بعمف )

مقلا  مةئ  و قلس الهدف المفجو ومست دم ألود مفة یي البلئة العفاقلةح وحاصل 

  جفي(ح 47ح2( و )40ح2نلى درجة ناللة مخ ال(د  والثبا  بله  نلى التوالي )

 12ا  مخ  تكون المقل حلثح أمف العفلمف االتتمارة بالتعاون بلخ المعلمة وولي 

ا( كما  ت  تحو ل الدراجا  ال ام إلى درجا  نادر   -ا أحلان   –ا یقفةح ثةثي البعد )دائم  
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هو كما  (.12-10ح 0262حمد وبعف ح أا للجنس والمستوط العمفي )معلار ة ویق  

 .(6مبلخ یي الملحق )

  ستطالعاإلحب و  اإلبداعيالمعامالت العلمية لمقياس الخيال  3-4

 الم طقي للمقياسالصدق  -1

 نلى مجمونة مخ ال بفاء تتعةعا ح  و ا بدانينفض مقلا  ال لاد  جفط

قفوا ب(ةحلة أیي مجاد التعل  الحفكي وطفائق التدر س والي خ  والم ت(لخ

 تت دامه نلى هيه الفئة العمف ة.إ

 ثبات المقياس-9

نعاء إو ق(د به    تبار الجلده  ال(فا  التي  ت(و بها ا أ عد ثبا  المقلا  مخ 

نلد تعبلقه نلى العلنة یي یتفتلخ م تلفتلخ ویي ظفوف أذا ما إالنتائج نفسها 

 .(152ح 6445ح )الهف   م،ابهة 

 تبار لمقلا  ال لاد نادة ا إتباع طف قة إ جفطجل حسا  معامل الثبا  أومخ 

نلد أو 0264ا6 ا00 الموایق  جف   یي  ومأوالتي ي تتعةنا ح  و ا بداني

 0 ا1 الموایق یي  وم أطفاد( 62تعبلقه بالظفوف نفسها نلى نلنة مكونة مخ )

 (  وضح ذلك.6والجدود ) 0264ا

 (1الجدول )

 الروضة طفالألل ستطالعاإلحب و  اإلبداعيثبات لمقياسي التخيل معامل ال

 االسبوع الثاني االسبوع االول المقاييس
 معامل الثبات

-س ع±  -س  ع±   

*28461 68222 678022 68258 678222 اإلبداعي.التخيل 1  

*28420 68222 658022 28411 658822 ستطالعاإلحب .9  

( قلمتتة )ر( الجدوللتتة  4( وامتتام درجتتة حف تتة )2825)* معنتتوي ننتتد نستتبة  عتتأ 

(2871) 

 كبف مخ قلمة )ر( الجدوللة نند نسبة أن قل  معامل االرتباط أ( 6 تضح مخ الجدود)

(ح وهيا  دد 2871  ) ( قلمة )ر( الجدوللة4مام درجة حف ة )أ( و2825) عأ 

 ود والثاني.تبوع األرتباط بلخ تعبلق األإنلى وجود 

 حصائيةالوسائل اإل 3-5

 نحفاف المعلاري..ا 6

 رتباط البسلر لبلفتون..معامل ا 0

  تبار مان و تني لحسا  داللة الففو  بلخ المتوتعا .إ. 2

 (SPSSاالح(ائلة ) الح م وذلك باتت دام
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 عرض وم اقشة ال تائج -4

حتتت  و ا بتتدانيرتبتتاط معنتتتوي بتتلخ ال لتتتاد إ) وجتتتد  عههرض نتهههائج الفرضههية 4-1

 (  بلخ ذلك.0(ح والجدود )الفوضة أطفادلدط  تتعةعا 

ح  و اإلبداعييبين المعالم االحصائية لالرتباط بين الخيال  (9الجدول )

 الروضة أطفال لدىي تتعةنا 

يستطالعاإلحب  اإلبداعيالخيال  معامل االرتباط  

-س البسيط ع±  -س  ع±   

678222 68546 658052 68222 28522*  

قلمتتة )ر( الجدوللتتة  ( 68متتام درجتتة حف تتة )أ( و2825)* معنتتوي ننتتد نستتبة  عتتأ 

(2884) 

كبف مخ قلمة )ر( الجدوللة نند نسبة أرتباط ن قل  معامل ا أ( 0 تضح مخ الجدود)

(ح وهيا  دد 2884  ) ( قلمة )ر( الجدوللة68مام درجة حف ة )أ( و2825) عأ 

ما  أطفادتتك،ایي لدط والسلوك ا  ا بدانيرتباط معنوي بلخ ال لاد إنلى وجود 

كد  العةقة أ(ح والتي 0260وهو ما  تفق ونتائج دراتة ال،اميح ) قبل المدرتة.

 ا بدانيال لاد وواألتلو  المعفیي  تتعةعا رتباطلة الموجبة بلخ دایع ح  ا 

 .طفاداألا به لدط بل وانتباره متنبأ جلد  

  منهاتبا  أونع و ذلك لعدة 

  التتي  تلقاهتا متخ المفحلة واتتع و فتكت  نلتى المعلومتا لاد العفل یي هيه  .6

 تتتتتعةعا البلئتتتة وكلمتتتا كانتتت  تلتتتك المعلومتتتا  مجهولتتتة  اد  رغبتتتة العفتتتل یتتتي 

ح ثارتته یتي البدا تةلتى القللتل متخ الحتث ال تارجي  إ حتاج ذلك  حلثوالتعفف نللها 

بتداع وحت  وا تتثارة ال لتاد لى تدر با  موجهة  إكما  حتاج طفل ما قبل المدرتة 

 عبتف العفتل  حتتىتویلف ظتفوف مناتتبة  نخ طف قال إ  جفطلد ه وهيا ال تتعةعا 

 جابلتتتة تتك،تتتایلة الم تلفتتتة بعف قتتتة تتستتت  با ة وا ا بدانلتتتنتتتخ قدراتتتته ال لاللتتتة و

 والفانللة.

والبحتث نتخ   كمتخ یتي الجتد تتتعةعا وحت   ا بدانين الفبر بلخ ال لاد إ .0

تتتت دام المعلومتتا  التتتي إن تمكتتخ العفتتل متتخ أو حتتك،تتایهاإالمعلومتتا  والفغبتتة یتتي 

نتبتار هتيا العفتل إبتكف منها مفكبا  جد دة وغلف مألویتة  مكتخ إكت،فها یي م للته وإ

هتو ت(تفف یكتفي یتي  ا بتدانين ال لتاد ألتى ن( 0266أكتد )الكنتانيح  حلثا مبدن  

لو تلتك المتدركا  بعضتها أبتكتار صتور حد ثتة متخ تتإالمدركا  الحسلة والوجدانلة و

ن ذلتك ال لتاد  ستتمد نناصتفه أا كمتا حمثاد له و هلئة الأمع بع  لتكو خ شكل جد د 

ح 0266ح وجتود لهتا یتي الواقتع )الكنتاني   المخ المدركا  السابقة للفك  لها مفكبتا

 (.208ح  202

 طفتتتاداأل لتتتدطبتتتدان  )توجتتتد یتتتفو  یتتتي ال لتتتاد ا  رض نتهههائج الفرضهههيةعههه 4-9

 (  بلخ ذلك.2الموهوبلخ والعاد لخ(ح والجدود )

وللتحقق مخ هيا الففض قام الباحث بحسا  داللة الففو  بلخ متوتعي رت  

 تبار )مان و تني( لعلنتلخ غلف إتت دام إالموهوبلخ والعاد لخ ب طفاداألدرجا  

 (  وضحان ذلك 6(ح وال،كل )2بدان ح والجدود )ال لاد ا مفتبعتلخ یي 
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الموهوبين والعاديين في  طفالاألداللة الفروق بين متوسطي رتب ( 3جدول )

 39ن= يالخيال االبداع

الخيال 

 االبداعی
 ع م ن المجموعة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

Z  

 قيمة

W 

 

 قيمة

U 

 

مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 طفالاأل

 الموهوبين
16 21.37 9.13 19.51 111.11 

3.36 36.11 

1.11 1.15 
 طفالاأل

 العاديين
16 44.13 6.39 4.51 36.11 

 

 
الموهوبين والعاديين في  طفالاألدرجات متوسطي رتب ( متوسطات 1شكل )

 يالخيال االبداع

( أن قل  )مان و تني( للففو  بلخ متوتعي رت  6شكل )(ح و2جدود ) تضح مخ 

ح كما أن الففو  بلخ دالة إح(ائل اي الموهوبلخ والعاد لخ یي ال لاد االبدان طفاداأل

 طفاداألل(الح جاء   يال لاد االبداننحفایا  المعلار ة یي المتوتعا  وا 

 طفاداألا نخ  وابدان  ال  االموهوبلخ أكثف  ل طفاداألأن ح وهيا  عني الموهوبلخ

( والمؤكدة نلى أن الموهبة تفتبر 0264)حنان العاد لخح وهو ما  تفق مع دراتة 

والعل  اليي  ،تهل نلى والتعل  ح ذلك أن التفبلة يا بال لاد االبدانا موجب  رتباط  إ

الموهبة وا بداع أحدا العلوم االجتمانلة إطةقا وأكثفها  (وبة اآلنح یهو نل  

صنانة اليكاء واكت،اف الموهبة وتفبلة ا بداع. وهو نل    سمله البع  بهندتة 

اليي  ا بداني تس  نخ غلفه بال لاد  كما أن العفل الموهو  نقود المستقبل.

تتك،اف حلود جد دة الحاللة وإنادة تنظل  نناصف الم،كة  إمهمته تفتك  نلى 

تئلة ال نخ طف ق كثفة المعلوما  التي  كتبها العفل مخ كثفة األإوال  ت  ذلك  حلها

 التي  وجهها لوالد ه ومعلمته.

 طفتتتاداألننتتتد  تتتتتعةعا )توجتتتد یتتتفو  یتتتي حتتت   عهههرض نتهههائج الفرضهههية 4-3

 (  بلخ ذلك.8الموهوبلخ والعاد لخ(ح والجدود )
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وللتحقق مخ هيا الففض قام الباحث بحسا  داللة الففو  بلخ متوتعي رت  

 تبار )مان و تني( لعلنتلخ غلف إتت دام إالموهوبلخ والعاد لخ ب طفاداألدرجا  

  وضحان ذلك ( 0(ح وال،كل )8ح والجدود )تتعةعا مفتبعتلخ یي ح  

الموهوبين والعاديين في حب  طفالاألداللة الفروق بين متوسطي رتب ( 4جدول )

 39ن= ستطالعاإل

حب 

 ستطالعاإل
 ع م ن المجموعة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 قيمة

Z  

 قيمة

W 

 

 قيمة

U 

 

مستوى 

 الداللة

 الدرجة

 الكلية

 طفالاأل

 الموهوبين
16 35.69 9.66 19.51 111.11 

3.37 36.11 

1.11 1.15 
 طفالاأل

 العاديين
16 17.77 1.35 4.51 36.11 

 
الموهوبين والعاديين في حب  طفالاألدرجات متوسطي رتب ( متوسطات 9شكل )

 ستطالعاإل

( أن قل  )مان و تني( للففو  بلخ متوتعي رت  0(ح وال،كل )8 تضح مخ الجدود )

ح كما أن الففو  بلخ ة إح(ائل ادال   تتعةعا الموهوبلخ والعاد لخ یي ح   طفاداأل

 طفاداألل(الح جاء   يالمتوتعا  واالنحفایا  المعلار ة یي ال لاد االبدان

 طفاداألنخ  تتعةعالموهوبلخ أكثف حبا لإل طفاداألالموهوبلخح وهيا  عني أن 

( والمؤكدة نلى أن الموهبة تفتبر 0265)الدو كح العاد لخح وهو ما  تفق مع دراتة 

مل ون نخ غلفه  تالموهوبلخ   طفاداألح ذلك أن تتعةعا بح  ا ا موجب  رتباط  إ

كما أن  .العاد لخ طفاداألتتك،اف كل ما هو جد د نكس إ،هفه  ال،د د بالتعفف وب

 ؤثف یي كل مخ التعل  وتحسلخ القدرة نلى التح(لل  -تتعةعا ح  -هيا الدایع 

األكاد مي وا بداع وال(حة النفسلةح وذلك ألنه  عمل نلى تمكلخ المتعلملخ مخ 

تتجابة ا  جابلة للعناصف الجد دة والهف بة والهامضةح ومخ إبداء الفغبة لد ه  یي ا 

جتمانلة المحلعة به ح ومخ المثابفة معفیة الم  د نخ أنفسه  وبلئته  الماد ة وا 

ا التوجه المكاني. و ستمف هيا الدایع ي  سمى حالل  تتك،اف والينلى البحث وا 

بالنمو نبف مسار المفاحل النمائلة لفیفاد  اصة مفحلة العفولة؛ حلث  ةحظ 
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ب،كل تف ع للها ة یي السنوا  الفابعة  طفاداأل د اد الن نة أو الملل للمعفیة نند إ

الكبار نخ األشلاء وال امسة مخ نمفه ح و تمثل ذلك بتوجله األتئلة المفتوحة إلى 

االمحلعة وكلو تتحفك؟ ولماذا؟ وما أصلها؟. و عد هيا الدایع  لتعور نمللة  مهم 

التعل  وتحسلنها وتجو دها نند المتعلملخح وذلك مخ  ةد تع    أتلوبي التفكل  

 والتحللل یي نمللة التعل  والعمل نلى الموا نة بلنهما یي ذلك.

 

 االست تاجات والتوصيات -5

 االست تاجات 5-1

لتتدط  تتتتعةعا حتت  و  ا بتتدانيرتبتتاط معنو تتة بتتلخ ال لتتاد إوجتتود نةقتتة  .6

   .الموهوبلخ طفاداأل

هنتتاك یتتفو  یتتي ال لتتاد ا بتتدان  ننتتد األطفتتاد الموهتتوبلخ والعتتاد لخ وذلتتك  .0

 ل(الح األطفاد الموهوبلخ.

وذلتتك  هنتتاك یتتفو  یتتي حتت  ا تتتتعةع ننتتد األطفتتاد الموهتتوبلخ والعتتاد لخ .2

 .  األطفاد الموهوبلخل(الح 

المعلمتتة( لهتا دور ا جتابي ویعتاد یتي تقتتد ف  -البلئتة المحلعتة بالعفتل )الوالتد خ .8

 .يتتعةنا ح   و ا بدانيال لاد 

 

 التوصيات 5-9

اجتتفاء دراتتتا  م،تتابهة لفئتتا  نمف تتة اكبتتف تتتنا ومقارنتتة نتائجهتتا متتع نتتتائج  .6

 الدراتة الحاللة.

 .طفاداأللدط معلما  ر اض  ا بدانياجفاء دورا  لتعو ف الوني  .0

 

 المصادر

(  قائمة ت، لص أطفاد ما 0262أحمدح تهلف كاملح وبعف ح بعف  حایظ ). 6
 ح مكتبة األنجلو الم(ف ةح القاهفة.قبل المدرتة الموهوبلخ

. ا تكندر ة  المكتبة نل  نفس العفل وتفبلته(. 0226. جادوح نبد الع    )0

 الجامعلة.

ح دار تنملة ا بداع ورنا ة الموهبة لدط األطفاد(  0224. حجا يح تناء ن(ف )2

 األردن. -المسلفة للن،ف والتو  ع والعبانةح نمان

. دن  ا بداع وال لاد یي تنوا  العفولة المبكفة(. 0221. دویيح بفناد   )8

 .)تفجمة  بهاء شاهلخ(. القاهفة  مجمونه النلل العفبلة

أثف تنملة ح  ا تتعةع نلى مستوط التفكلف (  0265مد محمود ). الدو كح مح5
ح دراتا  نفبلة یي ا بتكاري لدط األطفاد الموهوبلخ محدودي الثقایة األتف ة

 .275 – 225ح 54التفبلة ونل  النفسح رابعة التفبو لخ العف ح ع

أدوا  قلا  وت، لص الموهوبلخ یي األردنح (  6441. الفوتانح یارو  )1
 األردن. –ح نمان الورشة ا قللملة حود تعلل  الموهوبلخ والمتفوقلخ
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(  نحو تدبلف تفبوط للموهبة واالبداع لدط أطفاد 0264. تال ح حنان محمد )7

ح 620ح عدراتا  نفبلة یي التفبلة ونل  النفسح رابعة التفبو لخ العف الفوضةح 

044 – 222. 

ع ح  ا تتعةع واألتلو  المعفیي (. دای0260. ال،اميح جماد الد خ محمد )4

كمنبئا  بال لاد ا بداني لدط المفتفعلخ والمن فضلخ تح(لللا مخ تةملي المفحلة 

 -كللة نلوم ا ناقة والتأهلل  -مجلة التفبلة ال اصةح جامعة ال قا  ق ا بتدائلةح 
 .665-21ح 6ح ع مفك  المعلوما  التفبو ة والنفسلة والبلئلة

(  دایع ح  ا تتعةع نةقاته بالقدرا  6440د نبد اللعلو ). نبادةح أحم4

والسما  ا بتكار ة یي ضوء بع  متهلفا  البلئة األتف ة لدط نلنة مخ تةملي 

ح السنة 0ح العدد مجلة مفك  البحوا التفبو ةمفحلة التعلل  ا بتدائي بدولة البحف خح 

 االولىح قعف.

دراتا  یي ح  ا تتعةع (  0222للعلو ). نبد الحملدح شاكف و للفةح نبد ا62
 ح دار غف   للعبانة والن،فح القاهفة.واالبداع وال لاد

ح دار صفاء األن،عة ا بدانلة لفطفاد(  0224. نبد المجلدح جملل طار  )66

 للعبانة والن،فح نمان.

ح مكتبة األنجلو التقو   والقلا  النفسي التفبوي(  6445. الهف  ح رم  ة )60

 (ف ةح القاهفة. الم

(  السلوك ا تتك،ایي ونةقته ببع  6444. الق ا ح محفوظ محمد حسخ )62

اطفوحة دكتوراه المتهلفا  لدط تةملي ال(و الساد  ا بتدائي یي محایظة نلنوطح 
ح كللة التفبلة األولى )إبخ رشد( نل  النفس التفبويح جامعة بهدادح غلف من،ورة

 العفا .

ح دار المسلف تلكولوجلة العفل المبدع(  0266ح نبد المنع  ). الكنانيح ممدو68

 للن،ف والتو  ع والعبانةح نمان.

تلكولوجلة العفولة وال، (لة )تفجمة( (   6472. كونجفح جون وأ فون )65
 ح دار النهضة العفبلةح القاهفة.أحمد نبد الع    تةمة وجابف نبد الحملد جابف

(  أثتتف إتتتت دام بفنتتامجلخ باأللعتتا  الحفكلتتة 0225. المفتتتيح بلف فتتان نبتتد ا )61

واأللعتتتا  ا تتك،تتتایلة یتتتي تعتتتو ف بعتتت  المهتتتارا  الحفكلتتتة األتاتتتتلة والستتتلوك 

اطفوحتة دكتتوراه غلتف ا تتك،ایي  الف اضتي لتدط تةمتية ال(تو الثتاني ا بتتدائيح 
 وصل.ح كللة التفبلة الف اضلةح جامعة الممن،ورة

(  السلوك ا تتك،ایي ونةقته بتبني األتالل  0222. موتىح نبلل نبد المسلح )67

اطفوحة دكتوراه غلف ال رانلة الحد ثة لم ارني القعخ یي محایظة نلنوطح 
 ح كللة ال رانلةح قس  االرشاد ال رانيح جامعة الموصل.من،ورة

كاءح موهبةح معفیةح طفل القفن الحادي والع،ف خ )ذ(. 0228. نج ح السلد )64
 . ا تكندر ة  دار الویاء لدنلا العبانة والن،ف.جماد(

19. Ginsburg ,H. & Sylvia Opper ( 1969) : paiget’s therory of 

intelligence development an introduction prentice-Hall Inc. 

English Gliffs , New York.  
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20. Smart, Russell C. and Mollie S. Smart (1972): Reading in 

Child Development Relationship. Macmillan Co. New York. 

21.Webster , Merriam (1971): Third New International 

Dictionary ,Vol.I Chicago , G&C. Merriam. 

 

 

 (1الملحق )

 والمختصين اسماء الخبراء

 الجامعة - الكلية الخبراءأسماء  ت

 كللة التفبلة ا جامعة صةح الد خ أ.د. بلف فان نبدا المفتي 6

0 
أ.م.د.  الد نبد المجلد 

 ال عل 

 جامعة الموصل -كللة التفبلة الف اضلة

 

 أ.م.د.تلوط احمد املخ  2
جامعة صةح  -كللة التفبلة االتاتلة

 الد خ.

 كللة التفبلة الف اضلة جامعة بهداد. الم،هدانيأ.د.نبد ا ابفاهل   8
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 (3الملحق )

 طفالمقياس القدرة على التخيل لأل

 نادرا   أحلانا   دائما   العبارا  م

6 
ا بكثلتتف متتخ هتتل حاولتت  متتفة أن تت لتتل  نالمتتا  اصتتا بتتك مملتتوء 

 النا  )أو الحلوانا ( التى طالما یكف  یى اللع  معها ؟

 
  

0 
هتتتل حاولتتت  متتتفة أن تت لتتتل أن لتتتك صتتتد ق ا تتتتتكل  معتتته وتتتتيه  

 ب(حبته إلى أماكخ ند دة ؟

 
  

ا  تح  أن تفكف یلها مفارا وتكفارا . 2     هل تت لل أمور 

8 
ت لتتو إلتى نفستك( هتتل تكتون هادئتتا ننتدما تجلتس بمفتتفدك )ننتدما 

 تماما ؟

 
  

5 
هتتل تواصتتل لعبتتك أو قفاءتتتك ب،تتكل نتتادط تمتتام حتتتى لتتو كانتت  

 الحجفة التى تجلس یلها مللئة بالضوضاء ؟ 

 
  

    هل تحل  أحلانا بالسقوط مخ مكان مفتفع أو أنك ت(ا  بأذط ؟ 1

    هل تفكف یى شئ أ ف حلخ تكون یى الف(ل مع أتتاذك ؟  7

    هل تحل  أحلانا بأن ش (ا یى أتفتك قد أصابه بع  الضفر ؟ 4

4 
هل ت،عف أحلانا أن أحةمك تبدو حقلقلة وتعتقد أنها حدث  بالفعتل 

 ؟

 
  

62 
هل تعج  ذا  مفة مخ العلتور كلتو تعلتف ومتخ األتتماك كلتو 

 تعلش وتسبح یى الماء ؟

 
  

66 

أشلاء تتمنى نندما تهض  یى بع  األحلان ح هل تفكف یى نمل 

القلام بها ضد ال، ص اليط أغضبك   مثل ضفبه ح تحعل  لعبتته 

 ح ا تاءة إلله بالقود ؟

 

  

60 
ننتدما تستتفح ب لالتتك هتل تفكتتف یتتى أن تكتتون أنت  الفتتائ  یتتى كتتل 

 مباراة تلعبها ؟

 
  

62 

هل تت لل أن هناك بع  األشتلاء واألشت اا التي خ ال  مكتخ أن 

الكائنا  الض مة التى انقفض  ح أو رجتاد نفاه  یى الواقع مثل 

 بأتون مخ الفضاء ؟

 

  

68 
هل تسفح ب لالك یى الكلفلة التى ت  بها بناء شتىء متا ح أو إنتداد 

 له  مخ ال(ع  حله ؟

 
  

65 
هل تت لل أحلانا ماذا توف  حتدا لتو أنتك رتتب  یتى دراتتتك ح 

 رغ  أن ذلك ل   حدا بالفعل ؟

 
  

61  

ال،تتكل التتيط تتتتكون نللتته التتدنلا  ومتتاذا تتتوف هتتل تت لتتل أحلانتتا 

 حتتدا بعتتد متتفور تتتنوا  طو لتتة متتخ اآلن ؟ )أط بعتتد أن ت(تتلف 

 رجة كبلفا( ؟

 

  

67  
هل النا  واألشلاء التى تحل  به  أحلانا  بدون لك نلى أنه  أنا  

 وأشلاء حقلقلون تستعلع أن تفاه  وتسمعه  كأنه  بالفعل أمامك ؟

 
  

64 
لحظا  تت لل یلها أشلاء مثل أن تحل  بأن تكون رائتد هل تمف بك 

 یضاء معفوف ح أو نال  ح أو ینان ح أو ش ص م،هور جدا ؟

 
  

    هل أحلانا تت لل نفسك تضف  وتؤذط ش (ا ما ال تحبه ؟ 64
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 م
أحلا دائما   العبارا 

 نا  
 نادرا  

02 
هل أحلانا تت لل نفستك أو تحلت  لتلة بأنتك تجتفط هفبتا متخ 

 ما ؟ ش ص

 
  

06 

هتتتل ت لةتتتتك أحلانتتتا تكتتتون حتتتود شتتتعو  التتتبةد األ تتتفط 

البعلدة نخ بلدك ح أ خ  عل،ون ح ماذا  لبسون و تأكلون ح أو 

 ماذا  فعلون كل  وم ؟

 

  

00 
هل تت لتل أحلانتا أشتلاء تستتعلع القلتام بهتا بعف قتة تتحف ة 

 و ارقة ؟

 
  

02 
أن یعلتها  هل تفكف أحلانا یى بع  األمور السلئة التى تبق

 ح وال  عفف أحد ننها أط شىء تواك؟

 
  

08 
هتل والتدك أو والتدتك أو أط شت ص آ تف  قتفأ لتك حكا تتا  

 نخ الجخ والعفار   واألتاطلف ؟

 
  

05 

حلخ تلعت  ألعابتا جمانلتة  لاللتة ح هتل ت،تعف أنتك تستتعلع 

حقلقة أن تت لل األمتاكخ الوهملتة وأن هنتاك أش اصتا معتك 

 یى نفس الحجفة ؟

 

  

01 
هتتل تتظتتاهف أحلانتتا بأنتتك بعتتل شتتجاع  نقتتي ش (تتا متتا أو 

  قب  نلى یتى شف ف ؟

 
  

    هل تلع  ألعابا جمانلة تت لل یلها أنك تقاتل ش (ا ما ؟ 07

04 
هل تلع  ألعابتا جمانلتة تت لتل یلهتا أشتلاء  (تع  حتدوثها 

 حقلقة یى الحلاة الواقعلة ؟

 
  

04 
أیفادها أشباح أو حلوانا  هل تت لل ألعابا جمانلة م لفة   

 غف بة ال،كل أو أشلاء مثل ذلك ؟

 
  

22 
هتتل أحلانتتا ننتتدما تلعتت  ألعابتتا  لاللتتة ح هتتل ت،تتعف  ةلهتتا 

 بالسعادة إلى الدرجة التى تتمنى یلها أال  نتهى اللع  أبدا ؟

 
  

26 
نندما تلع  ألعابا جمانلة هتل   بتفك أصتدقاءك أن دورك 

 أ فط ؟ قد جاء ألنك تفكف یى أشلاء

 
  

20 
هل تفغ  یى أن  حكى لك ش ص ما ق(ة أو یلل  تبق أن 

 رآه یى التللف  ون ؟

 
  

22 
هل تكون ت لةتك یى بع  األحلان مفنبة جتدا وال تكتون 

 قادرا نلى إ قایها ؟

 
  

    هل تدور ت لةتك حود أشلاء تعلدة جدا ؟ 28

25 
هتتل ت،تتعف بالضتتلق حتتلخ  ستتألك شتت ص متتا نمتتا تفكتتف یتتى 

  لالك ؟

 
  

21 
هتتل تفكتتف یتتى بعتت  األحلتتان یتتى أشتتلاء مح نتتة جتتدا ننتتدما 

 تسفح ب لالك ؟

 
  

27 
هل تحل  أحلانا أن هناك حوادا یظلعة وقع  مثل   اشتعاد 

 النلفان ح واصعدام السلارا  بعضها بالبع  اآل ف ؟

 
  

    هل تبد من نجا یى أشلاء تفح  ب لالك یلها ؟ 24
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24 
بأشلاء تكون قد شاهدتها بالتللف  ون قبل نومك هل تحل  للة 

 ؟

 
  

82 
هل غالبا ما تفكف یى األلعا  الجمانلة التى تحلت  أن تلعبهتا 

 حلخ تكون بمففدك ؟
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 (4الملحق)

الرياضي المصور ستطالعاإلحب مقياس   

 الصورة )ب( الصورة )أ( ت
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 
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60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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