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 طالبات لدى الفنية املوهبة عه للكشف مقرتحة أساليب
  املختصون يراها كما املتوسطة املرحلة

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أساليب الكشف  _الممخص
المتوسطة في التعميم العام عن الموىبة الفنية لدى طالبات المرحمة 

كما يرى ذلك المختصون )الخبراء(، ووضع تصور مقترح لبطاقة 
مالحظة الصفات السموكية لمطالبة الموىوبة فنيًا وأيضًا تصور مقترح 
الستمارة تقييم اإلنتاج الفني لمطالبة الموىوبة فنيًا، وقد تكونت عينة 

المنيج الوصفي  ( خبيراً، وقد استخدمت الباحثة25الدراسة من )
لتحميل مضمون األبحاث والدراسات المتعمقة بالموىبة الفنية، واألفكار 
المتضمنة في إجابة الخبراء عن األسئمة المفتوحة في الجولة األولى 
من ىذه الدراسة لموصول إلى قائمة بمجاالت وعبارات التصور 

قبل المقترح، ثم بناء األداة وتحكيميا باستخدام أسموب دلفاي من 
الخبراء، بعد ذلك تم وضع األداة في صورتيا النيائية. وأجريت عمييا 
المعالجة اإلحصائية المطموبة. وقد توصمت الدراسة إلى أن جميع 
العبارات دخمت ضمن التصور المقترح ألساليب الكشف )بطاقة 
المالحظة واستمارة تقييم اإلنتاج الفني( ما عدا عبارة واحدة في 

ة مجال الشخصية الدافعية، وىي عبارة: محبوبة بين الصفات السموكي
زميالتيا، ومن النتائج أيضًا حددت أربعة مجاالت ألسموب بطاقة 
مالحظة الصفات السموكية لمطالبة الموىوبة فنيًا في المرحمة 
المتوسطة وىي: مجال التعمم، مجال التفكير اإلبداعي، مجال 

وكذلك حددت أيضًا أربعة  الشخصية الدافعية، مجال األداء المياري.
محاور ألسموب استمارة التقييم الخاصة باإلنتاج الفني لمطالبة 
الموىوبة فنيًا وىي: الفكرة، التكوين، الميارة األدائية، الرؤية العامة 
لمعمل الفني "اإلخراج". وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بطرق 

جميع المستويات  وأساليب اكتشاف الموىوبات فنيًا ورعايتين عمى
 .المدرسية والمنزلية واإلعالمية

 المقدمة. 1
تمتمك معظم الدول ثروات عديدة ومتنوعة منيا الطبيعي      

ومنيا المادي ومنيا البشري إال أن الثروة البشرية ىي الثروة 
الحقيقية التي يعقد عمييا المجتمع معظم آمالو في تحقيق التقدم 

لسريع الذي يعيش فيو المجتمع اليوم، والتطور ومواكبة التغيير ا

فتقدم األمم ورقييا يعتمد بدرجة كبيرة عمى ما لدييا من طاقات 
بشرية. واكتشاف ىذه الطاقات والمواىب البشرية ورعايتيا من 
المجاالت الحيوية التي أوالىا المفكرون والتربويون ُجل عنايتيم 

خاصة من  منذ أمد بعيد، وطالبوا بأن تخصص ألصحابيا أنماط
 .التعميم، حتى يمكن االستفادة من قدراتيم وطاقاتيم المتميزة

وىذا ما دعا معظم الدول المتقدمة إلى أن تيتم بما لدييا      
من أفراد لالستفادة من الطاقات المختمفة ليؤالء األفراد وبخاصة 
المتفوقين منيم. ويظير ىذا جميًا في الوقت الحاضر من خالل 

العربية عامة والمممكة العربية السعودية خاصة في اىتمام الدول 
السنوات األخيرة بالدراسات والبحوث المتعمقة بالموىبة ودعميا 

 .وتشجيعيا لتجني ثمارىا في أبنائيا
وقد نصت سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية      

عمى االىتمام باكتشاف الموىوبين  57ه( في المادة 1390)
تاحة اإلمكانات والفرص المختمفة لنمو برامجيم في ورعايتيم  وا 

إطار البرامج العامة وبوضع برامج خاصة ليم. كما نصت أيضًا 
( عمى رعاية الدولة لمنابغين رعاية 194-192في موادىا من )

تاحة الفرصة أماميم في  خاصة لتنمية مواىبيم وتوجيييا وا 
وأعداد  مجال نبوغيم. ووضع الجيات المتخصصة الكتشافيم

البرامج الدراسية الخاصة بيم والمزايا التقديرية المشجعة ليم. 
وتييئة وسائل البحث العممي ليم لالستفادة من قدراتيم مع 

 ].1تعيدىم بالتوجيو اإلسالمي ]
وتتطمب عممية تقديم الرعاية الالزمة ليذه الفئة المتميزة      

تيم وىي عممية التوصل أواًل ليؤالء الموىوبين والكشف عن موىب
معقدة ويرجع السبب في ذلك إلى أن الموىوبين مجموعات 
متباينة نوعًا وكيفًا. فقدراتيم العالية ال تعبر عن نفسيا بطريقة 
واحدة بل نجد ىناك تباينًا في طرق التعبير عنيا، وتبعًا ليذا 

 التباين في القدرة أو الموىبة يجب استخدام أساليب متباينة في
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 ].2]الكشف عنيم 
وتعد االختبارات التحصيمية أكثر األساليب استخدامًا      

لمكشف عن الموىوبين رغم المالحظات العديدة التي تؤخذ عمييا 
[ أن 3ألنيا قد تكون مضممة أحيانًا فمثاًل يذكر تورانس وآخرون ]

أسموب التمقين والدافعية المنخفضة يؤديان إلى تحصيل متدن 
ون قدرات إبداعية، كما يذكر الخميفة عند األطفال الذين يمتمك

[ أن ىناك أطفال موىوبون وذوو عقمية كبيرة ولكنيم يفتقرون 4]
إلى القدرة عمى التحصيل أو إظيار مواىبيم في االختبارات 
التقميدية. ونظرًا لوجود مثل ىذه المحاذير الدالة عمى عدم جدوى 

اتجيت  وفاعمية االختبارات التحصيمية في اكتشاف الموىوبين
أنظار الباحثين إلى طرق أخرى ربما تكون أكثر جدوى فقاموا 
باستخدام اختبارات اإلبداع ليذا الغرض وذلك رغم تباين 
اتجاىات العمماء في تحديدىم لمفيوم اإلبداع، ولكن بعضيم 

[ واعتبروا أن ىذه 6[، وعالم ]5انتقد ىذا االتجاه مثل الزيات ]
ئات وليس من قبيل المحكات أي االختبارات تعد من قبيل المنب

أنيا ال تعبر عن مستويات أداء حقيقية فعمية، وقد أشار ىؤالء 
إلى أىمية قياس اإلبداع كناتج من خالل األنشطة األدائية 

 .المقدمة لألطفال كمعيار أو محك أساسي لمموىبة
وقد اىتم عدد من الباحثين باستخدام اختبارات الذكاء      

محكات اليامة في الكشف عن الموىوبين مثل: باعتبارىا أحد ال
[. وبالرغم من ذلك، يالحظ أن 2[؛ سيد ]7أبو معطى ]

مستخدمي اختبارات الذكاء شككوا في فعاليتيا حيث أنيا تعتبر 
متحيزة ثقافيًا، كما أن درجة الذكاء وحدىا ال تكفي كمؤشر 
لمموىبة. لذلك اتجيت العديد من الدراسات إلى االعتماد عمى 
تقديرات المعممين من خالل دراسة الخصائص السموكية الفردية 

 [8كمحك لمموىبة. ومن ىذه الدراسات دراسة كل من معاجيني ]
[ عمى 11[. ويؤكد توق ]10[ والمنشاوي ]9والروسان وسرور ]

ضرورة توافر وعي كاف لدى معممي المدارس العامة ومعمماتيا 
ن اتجاىاتيم إيجابية بالخصائص المختمفة لمموىوبين، وأن تكو 

نحو ىذه الفئة من الطالب، وكذلك ضرورة تدريب المعممين 
 .لضمان التعرف السميم عمى الموىوبين

ىذا ما يخص المواىب بشكل عام، أما الموىبة الفنية التي تعتبر 
[ إلى أنيا متداخمة 12من المواىب السبعة التي خمص ريس ]

 :يجب كشفيا ورعايتيا ىي
 Academic  كاديميةالموىبة األ -1
 Creative  الموىبة اإلبداعية -2
 القيادة اجتماعية -الموىبة النفس -3
  (Leadership) Psychosocial 
 Performing arts  الموىبة في الفنون األدائية -4
 Kinesthetic (Athletic) الرياضية الموىبة الحركية -5
 ميارات التناول أو المعالجة اليدوية -6
  Manipulative Skills 
 الصناعية – الفنية –مجموعة الميارات الميكانيكية  -7
  The Mechanical-Technical- Industrial Complex 

of Skills 
فالموىبة الفنية ىي واحدة من تمك المواىب التي تتطمب      

أدوات وأساليب كشف محددة ينتج عنيا معمومات أو مؤشرات 
نوع الموىبة أو االستعداد الفني الخاص  تُفضي إلى التعرف عمى

 .عند الطالب
ولكن اختمفت وتعددت الطرق واألساليب والمحكات      

المستخدمة لذلك، فمن أساليب الكشف عن الموىوبين فنيًا عمد 
بعض العمماء والباحثين إلى أسموب تحكيم رسوم األطفال 

[" رسوم 13كمقياس لمقدرات الفنية حيث استخدم "بوراث ماريون ]
األطفال لمتعرف عمى الموىوبين فنيًا، وذكرا أن األطفال 
الموىوبين فنيًا يتميزون بمرونة وطالقة وعمق أكثر منو لدى 
األطفال العاديين في نفس العمر، وكذلك استخدام أسموب 
تصميم بعض المحكات )كاستمارات الترشيح، واختبارات األداء 

 وىوبين في الفنونالفني( قد يساعد في التعرف عمى الم
[14,15,16.[ 

بينما تنصح األدبيات والبحوث المتعمقة بالموىوب فنيًا أن      
يتضمن الكشف عن الطالب الموىوبين فنيًا، كما يذكر بموم 

[، وكالرك وزيمرمان 19[، وآبيل ]18[ وىاراوتاونيان ]17]
 :[ ما يمي21[، وجاردنر ]20]
 إدراك أن الميول الفنية الكامنة يمكن أن تنبثق عند أي سن،  -1
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معتمدة عمى نمو الطفل العاطفي والجسمي وميدان الفنون 
 .المحدد والمعرف

جمع معمومات تتعمق بقدرات الطالب وخمفيتو من مصادر  -2
 .متعددة في البيت، والمدرسة، والمجتمع المحمي

ة واألساليب داخل كل التعرف عمى مجاالت الميول المتعدد  -3
 Discipline  فرع من الفروع

مالحظة وتقييم سموك الطالب وأدائو أثناء انخراطو في  -4
النشاطات الفنية التي تتضمن التمييز اإلدراكي وصنع القرار 

 .الفني
تجنب استخدام اختبار الذكاء المقنن، والتحصيل الدراسي،  -5

 .شف الموىبة الفنيةأو االبتكارية العامة كأساس لتحديد أو ك
تشجيع الكشف عن الميول الفنية الكامنة في المجموعات  -6

 .المحرومة من الخدمة
لذلك تأتي الدراسة الحالية لتكون إضافة إلى مجال      

الدراسات المتعمقة بمجال الكشف عن الموىوبين في التربية 
الفنية وذلك من خالل اقتراح أساليب لكشف الموىبة الفنية 

ادًا عمى األساليب العممية التي وردت في العديد من اعتم
 .البحوث والدراسات ذات العالقة

 مشكمة الدراسة. 2
تؤكد معظم األدبيات والبحوث المتعمقة بالموىوب فنيًا       

عمى تجنب استخدام اختبار الذكاء المقنن، والتحصيل الدراسي، 
الموىبة الفنية. أو االبتكارية العامة كأساس لتحديد أو كشف 

ونصحت أن يتضمن الكشف عن الطالب الموىوبين فنيًا جمع 
معمومات تتعمق بقدرات الطالب، ومالحظة وتقييم سموك الطالب 
وأدائو أثناء انخراطو في النشاطات الفنية، كما ذكر ذلك بموم 

[، وحيث أن الكشف 20[، وكالرك وزيمرمان ]19وآبيل ] [17]
دورًا أساسيًا في الرعاية ليا أثناء  عن الموىبة الفنية يمعب

التدريس، فكمما تم اكتشاف الموىبة مبكرًا زادت فرص االستفادة 
منيا وتعميق إمكاناتيا وتحقيق أكبر قدر من فاعميتيا لممجتمع 
وىذه من ضمن النتائج التي توصل إلييا المؤتمر العممي 

عممي [. وأيضا لألخذ بتوصيات المقاء ال22اإلقميمي لمموىبة ]

[ 23] األول حول رعاية الموىوبين والموىوبات "الواقع والمأمول"
حيث أوصى بزيادة االىتمام ببرامج الكشف والرعاية لذوي 
المواىب الخاصة بما في ذلك الفنون، وىذا ما دعا الباحثة إلى 
التفكير في البحث عن تصور مقترح ألساليب تساعد عمى 

 .س التربية الفنيةاكتشاف الموىبة الفنية أثناء تدري
 أسئمة الدراسةأ. 

في ضوء ما ذكر سابقًا، يمكن تحديد مشكمة البحث في السؤال 
 الرئيس التالي: 

ما األساليب المقترحة لمكشف عن الموىبة الفنية لدى طالبات 
 المرحمة المتوسطة، من وجية نظر المختصين؟

 :ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة التالية
 لمتبعة حاليًا لمكشف عن الموىبة الفنية؟ما األساليب ا -1
ما التصور المقترح ألساليب الكشف عن الموىبة الفنية لدى  -2

  طالبات المرحمة المتوسطة؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تيدف الدراسة إلى ما يمي
 .التعرف عمى أساليب الكشف عن الموىبة الفنية -1
طالبات اقتراح أساليب لمكشف عن الموىبة الفنية لدى  -2

 .المرحمة المتوسطة
 أهمية الدراسةج. 

 :تبرز أىمية الدراسة في النقاط التالية
توجيو االىتمام إلى الموىوبين فنيًا وذلك من خالل اقتراح  -1

 .أساليب كشف خاصة بيم
من المتوقع أن تساىم الدراسة في توجيو الدارسين والتربويين  -2

مناىج مناسبة الحتياجاتيم إلى االىتمام بالموىوبين فنيًا ووضع 
 .ومتطمباتيم

تفيد نتائج الدراسة العاممين في مراكز رعاية الموىوبين  -3
وخاصة وحدة الكشف وذلك بتزويدىم بأساليب مقترحة وجديدة 

 .لكشف الموىبة الفنية
 حدود الدراسةد. 

 :التزمت ىذه الدراسة بالحدود البشرية التالية
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ريس التربية الفنية في كمية المختصون في المناىج وطرق تد -
 .التربية بجامعة الممك سعود

المختصون في التربية الخاصة تخصص التفوق العقمي  -
 .والموىبة في كمية التربية بجامعة الممك سعود

المختصون في التربية الفنية في كمية التربية بجامعة الممك  -
عبد  سعود وفي كمية التربية الفنية بجامعة األميرة نورة بنت

 .الرحمن بمدينة الرياض
المختصون في التربية الفنية في كمية التربية بجامعة طيبة  -

 .بالمدينة المنورة
المختصون في المناىج وطرق تدريس التربية الفنية في كمية  -

 .التربية بجامعة حموان بمصر
 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائيةه. 

 (Methods of Discovering)  أساليب الكشف -
[ بأنيا تمك العممية التي تستخدم عددًا 24يعرفيا الشخص ]     

من الطرق والوسائل واألدوات في التعرف عمى الطالب 
 .الموىوبين، ومنيا المقاييس واالختبارات والمالحظة والتقديرات

وتعرف إجرائيًا بأنيا العمميات التي تيدف إلى التعرف عمى 
أدوات ووسائل عممية مقننة سوف تقوم الموىبة الفنية باستخدام 

 (.بإعدادىا الباحثة بالتعاون مع عينة الدراسة )الخبراء
 (Artistic Talent)  الموىبة الفنية -

[ بأنيا "االستعدادات أو القدرات الخاصة 25عرفيا القريطي ]    
التي تمكن الفرد من التفوق في مجاالت أو نشاطات غير 

والقيادة االجتماعية، والموسيقى، والشعر أكاديمية، كالفنون 
 ."والتمثيل، والميارات الميكانيكية

وتعرف إجرائيًا في ىذا البحث بأنيا قدرة عالية لمتميز في األداء 
ناتجة عن استعداد فطري في أي مجال من مجاالت الفن 

 .)الرسم، المعادن، الخزف...الخ( وغيرىا من الميارات اليدوية
  (Intermediate School) سطةالمرحمة المتو  -

ىي المرحمة الثانية في السمم التعميمي في المممكة العربية      
السعودية، ومدة الدراسة بيا ثالث سنوات ويكون متوسط سن 

 .الطالبات عند االلتحاق بيا ثالثة عشر سنة

 (Delphi Method)  أسموب دلفاي -
من األشخاص ىو أسموب يعتمد عمى ما يتنبأ بو مجموعة      

وذلك من خالل  Experts الميتمين بمجال البحث وىم الخبراء
توجيو مجموعة من األسئمة بصيغة مسحية متكررة من خالل 

 ].26االستبانات حتى يتم التوصل إلى التقاء في اآلراء ]
 الدراسات السابقة. 3

اتضح من خالل البحث واالطالع الواسع ندرة الدراسات      
بالموىبة الفنية في العالم العربي عامة وفي المممكة المتعمقة 

العربية السعودية خاصة، وبالرغم من ذلك تم الحصول عمى 
بعض الدراسات في ىذا الموضوع، إال أنيا لم تكن بالكم والكيف 
المناسب، ولكنيا ذات عالقة بالموضوع المراد دراستو، من حيث 

فنيًا، خصائصيم أو التركيز عمى شخصية الموىوبين والموىوبين 
سماتيم، أو مشكالتيم وحاجاتيم، وظروف نموىم، وتوفير برامج 

 .لمكشف عنيم ورعايتيم
ىدفت إلى معرفة مدى فعالية  دراسة [27جاكوبس ] أجرى      

تقديرات المدرسين والوالدين لمطالب الموىوبين، وقد تكونت عينة 
الذكاء  ( طالبًا، واستخدمت الباحثة نسبة654الدراسة من )

( فأكثر عمى اختبار وكسمر كمعيار لمموىبة. وقد 125العالية )
( طالبًا 119( طالبًا بينما حصل )19حصل عمى ىذه النسبة )

( وقد شارك في ىذه الدراسة 122-105عمى نسب ذكاء )
( مدرسًا، باإلضافة إلى أولياء أمور الطالب الذين شممتيم 12)

( طالبًا عمى 26باء رشحوا )العينة، وقد أظيرت النتائج أن اآل
( طالب موىوبين في 10أنيم موىوبين، ولكن كان من بينيم )

الحقيقة طبقًا لمعيار نسبة الذكاء المحدد مسبقًا عمى اختبار 
( طالبًا عمى أنيم 46"وكسمر". أما المعممون فقد رشحوا )

( من ىؤالء الطالب قد حصموا عمى 44موىوبون، وقد تبين أن )
(، بينما حصل طالبان عمى 118-97راوح بين )نسب ذكاء تت
( 10فوق(، فاآلباء نجحوا في ترشيح ) فما 125نسبة ذكاء )

طالب عمى أنيم موىوبون، بينما نجح المدرسون في ترشيح 
 .طالبين عمى أنيم موىوبون

 [ دراسة ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية 28أجرى الفييد ]كما و   
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وكفاءة تقديرات المدرسين في الكشف عن الموىوبين من 
الجنسين في كل من الذكاء والتفكير االبتكاري. وقد استخدم 
الباحث المنيج الوصفي المسحي. كما استخدم االستبانو لجمع 

معممًا  (378المعمومات من الميدان. وبمغت عينة الدراسة )
أن  باحث ما يمي:معممة. ومن أبرز النتائج التي توصل إلييا الو 

تقديرات المدرسين والمدرسات تتمتع بفاعمية في الكشف عن 
التالميذ والتمميذات الموىوبين والموىوبات في الذكاء. كما 
تمتعت تقديرات المدرسين بالفاعمية في الكشف عن الموىوبين 
في التفكير االبتكاري، في الوقت الذي لم تكن تقديرات 

كشف عن الموىوبات في التفكير المدرسات ذات فاعمية في ال
 .االبتكاري

[ دراسة ركزت عمى تقييم برنامج الفنون 29وأجرى جونز ]     
المرئية لمموىوبين في المدارس الثانوية من قبل خريجي البرنامج 
وقد تم تقييميم من حيث مدى استعدادىم لبرنامج الفنون المرئية 

احي في جودة الحالي وكانت أسئمة التقييم تتعمق بأربعة نو 
برنامج التعميم الفني حسبما تقتضيو الييئة القومية لمتعميم الفني 
من حيث: التاريخ الفني، النقد الفني، األستوديو الفني والعموم 
الجمالية. كما كانت ىناك أسئمة أخرى متعمقة بتوصيات 
الخريجين لتحسين برنامج الفنون المرئية لمموىوبين. لقد أظيرت 

م أن توصيات الييئة القومية لمتعميم الفني والتي نتائج التقيي
تتعمق بجودة البرنامج الفني والتاريخ الفني والنقد الفني قد 
أوضحت أن المشاركين قد أدركوا جيدا األستوديو الفني بصفتو 
مكون ىام ضمن مكونات برنامج التعميم الثانوي. كما تم إدراك 

أيضا عمى أنو عنصر  التاريخ الفني باإلضافة إلى النقد الفني
ميم ومفيد من قبل المشاركين. ىناك نتائج أخرى ليذه الدراسة 
وىي أن أغمبية الخريجين كانوا راضين عن برنامج الفنون 
المرئية لمموىوبين بالتعميم الثانوي باإلضافة إلي ذلك كان ىناك 
شعور لدى المشاركين بأنو قد تم إعدادىم جيدا لجدية برنامج 

ئية لمخريجين أكثر من زمالئيم في برنامج الفنون الفنون المر 
 .المرئية الحالي

 السمات[ فقد ىدفت إلى تحديد أبرز 30أما دراسة معاجيني ]   

السموكية التي يظيرىا الطالب الموىوبون في أدائيم اليومي 
وتفاعميم في الصفوف العادية في المدارس الحكومية كما يدركيا 

ي مدارس كل من دولة الكويت، بعض المعممين والمعممات ف
دولة قطر، دولة البحرين، والمممكة العربية السعودية، باإلضافة 
إلى أن تحديد أبرز السمات السموكية يساعد في تحديد مظير أو 
مظاىر الموىبة التي يمكن أن يظيرىا الطالب الموىوب من 

( معممًا 426أبناء الخميج العربي. وتكونت عينة الدراسة من )
ممة من بعض المدارس المتوسطة في الدول الخميجية ومع

المعنية بالدراسة. وتم استخالص تقديرات ىذه العينة ألبرز 
من إعداد الباحث احتوت عمى  استبانةالسمات السموكية بواسطة 

( خاصية تندرج تحت األبعاد التالية: سمات التعمم 86)
لدراسة إلى والدافعية، وسمات اإلبداع، وسمات القيادة. توصمت ا

( سمة يتسم بيا الطالب الموىوبون في 43استخالص أبرز )
الدول الخميجية المعنية بالبحث، كان معظميا يندرج تحت ُبعد 
التعمم والدافعية والتي تتعمق في األصل بمظير الموىبة الشائع 

 ."بين التربويين وىو "التحصيل الدراسي
الكشف عن [ لتيدف إلى 31وجاءت دراسة المحامى ]      

الموىوبين من خالل محك متعدد األبعاد، وكذلك الكشف عن 
 شخصية الطفل الموىوب والتي تظير خالل التحميل الكمينيكي.
ولقد استخدم الباحث األدوات التالية )مقياس تقييم الموىبة، 

بينيو" لمذكاء، استمارة -اختبار تفيم الموضوع، مقياس "ستانفورد
ائج الدراسة عن وجود فروق دالة دراسة الحالة( وأسفرت نت

( بين الذكور واإلناث عمى الدرجة 0,05إحصائيًا عند مستوى )
الكمية لمموىبة واألبعاد اآلتية: القدرة العقمية، واالبتكارية، واألداء 
والفنون المرئية وذلك لصالح عينة الذكور. بينما لم تظير فروق 

كاديمي من خالل دالة إحصائيًا في بعدي القيادة والتحصيل األ
تحميل بطاقات الحالتين اتضحت بعض سمات الموىوبين والتي 
تتمثل في المثابرة ومستوى الطموح الزائد والدافع لإلنجاز 
والتحمل والمسئولية واالستقاللية والتمتع بالصحة النفسية. وأن 
ىذه السمات ال ترجع إلى العامل العقمي فقط ولكنيا ترجع إلى 

ية وتعميمية وأسموب تنشئة اجتماعية سوية عوامل بيئية وأسر 
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بعيدة عن التسمط. وأن ىذه العوامل متوافرة لدى حالتي الدراسة 
 .مما ساعد عمى ظيور الموىبة ونموىا لدييما

[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 32] أما دراسة الصريصري      
مختمف البيئات المساعدة أو المقيدة، واكتشاف المواىب وتنميتيا 
ومن أىم النتائج تحديد مجموعة من معوقات اإلبداع في البيئة 
التربوية وىي: شيوع قيم تتعارض مع متطمبات المناخ اإلبداعي، 
وتشجيع النجاح السيل القصير، وجود األنماط اإلدارية 

لمتسمطة، وتصوير الشخص المبدع بصورة تتعارض مع ا
 الصورة المألوفة لممبدع، وتبني بعض األساليب القاتمة لإلبداع.
كما حددت الدراسة بعض مواصفات البيئة التربوية المثالية منيا: 
وجود قيم تربوية تنظيمية واضحة تحدد قوة الدفع لممؤسسة 

اع، وجود أساليب لتنمية التربوية وتتطابق مع قيم التغيير واإلبد
االتجاىات اإلبداعية وتشجيعيا، الميل إلى الالمركزية توفيرًا 
لموقت، تشجيع ذوي األفكار، وجود قنوات اتصال مفتوحة، 

 .تعترف بالسمات الشخصية لممبدعين
لتيدف إلى استعراض نواحي  [16وجاءت دراسة أبونيان ]      

ىوبين فنيًا، وتعطي تتعمق بأساليب التعرف عمى الطالب المو 
وصفا ألدوات وأساليب وطرق التشخيص المتعددة المستخدمة 
في التعرف عمى ىؤالء الطالب، باإلضافة إلى عرض 
لخصائصيم الشخصية والفنية، وتوصمت ىذه الدراسة إلى 
الحاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث في ىذا الموضوع، 

جراءات  وتوصي الدراسة إلى ضرورة استخدام أدوات وطرق وا 
متعددة في التعرف عمى الطالب الموىوبين فنيًا، وأيضًا االىتمام 

 .بانتقاء الكوادر العاممة في مجال التعرف عمى الموىوبين فنيآً 
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 33أما دراسة الزىراني ]     

بعض أساليب الكشف عن الموىبة الفنية، وفق منظور حديث 
ورعايتيم. وقد توصل الباحث إلى عرض  لمفيوم الموىوبين

بعض األساليب المساعدة في الكشف عن الموىبة الفنية مثل: 
الدالئل الفنية، التميز اإلدراكي، وما بعد اإلدراك الحسي، 
جراءات الكشف عن الموىبة،  والتفسير االبتكاري، وااللتزام، وا 

 .وسيرة الطالب، والمالحظة والتقييم، واالختبار

ف إلى تصميم برنامج [ لتيد14] اءت دراسة نوروج      
الكتشاف الموىوبين في الفنون البصرية في المرحمة الثانوية في 
مصر من خالل تصميم مجموعة من المحكات التي تساعد 
عمى اكتشافيم، وكذلك تصميم برنامج لرعاية الموىوبين في 
 الفنون البصرية قائم عمى اقتراح منظومة تعميمية. وكان من

تحديد الخصائص السموكية لمطالب الموىوب  :نتائج ىذه الدراسة
والمتميز في الفنون البصرية. وتصميم بعض المحكات التي 
تساعد عمى اكتشاف الموىوبين في الفنون البصرية. وتصميم 

 .برنامج لرعاية الموىوبين في الفنون البصرية
عمى  [ دراسة ىدفت إلى التعرف34كما وأجرى أبونيان ]      

اتجاىات الطالب الموىوبين في التربية الفنية نحو برنامج رعاية 
الموىوبين، وتحاول تقديم أداة لقياس االتجاىات لدى الطالب 
الموىوبين في الفنون التشكيمية نحو برنامج رعاية الموىوبين في 
التربية الفنية. تم تطبيق ىذه الدراسة عمى الطالب الموىوبين 

برنامج رعاية الموىوبين في التربية الفنية في الذين التحقوا في 
منطقة الرياض التعميمية في الفصل الدراسي األول 

( طالبًا. 64ىـ. وقد اشترك في ىذه الدراسة )1419/1420
( سنة، وعدد الطالب من المرحمة 18- 8تراوحت أعمارىم من )

( 31( طالبًا، بينما طالب المرحمة المتوسطة )33االبتدائية )
ًا، ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن لدى الطالب طالب

اتجاىات إيجابية نحو البرنامج. كما اتضح من الدراسة عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الموىوبين 
باختالف المرحمة الدراسية أو باختالف موقع المركز عمى 

 .اتجاىاتيم نحو البرنامج
اسة ىدفت إلى التعرف عمى مدى [ در 2وأجرى سيد ]      

فعالية التقييم باستخدام ميام وأنشطة الذكاء المتعددة في اكتشاف 
التالميذ الموىوبين في المدرسة االبتدائية والتعرف عمييم، 
وىدفت الدراسة أيضا إلى التعرف عمى فعالية ىذا األسموب 

 في زيادة فرص اكتشاف األخرىمقارنة باالختبارات السيكومترية 
( تمميذًا وتمميذة من 226التالميذ الموىوبين، وبمغ حجم العينة )

تالميذ الصف الرابع ابتدائي. وأسفرت النتائج عن إمكانية 
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اكتشاف التالميذ الموىوبين وتصنيفيم من خالل تقييم أدائيم 
باستخدام ميام وأنشطة الذكاء الثالثة )المنطقي، الرياضي، 

 (.المغوي
[ فقد ىدفت إلى الكشف عن العالقات 35] أما دراسة فراج     

بين نتائج تطبيق مقياس التربية الفنية لعينة من طالب الثانوية 
العامة. وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين 
تقديرات الرسوم األربعة لمقياس التربية الفنية لطالبيم األعمى 

سي لتحديد مدى واألدنى من حيث القدرة الفنية، وأن المعيار الرئي
نجاح أي برنامج في الفن ىو ترتيب المدرسين لألطفال وفقا 

 .لمستوى أدائيم في البرنامج
[ دراسة ىدفت إلى التعرف عمى 15وأجرى الزىراني ]        

أساليب اكتشاف الموىوبين، وكذلك وضع أساليب لمتعرف عمى 
وتوصل  الموىوبين في مجال التربية الفنية في المرحمة الثانوية.

الباحث إلى مجموعة من النتائج من أىميا: حدد خطوتين 
لمتعرف عمى موىوب التربية الفنية بالمرحمة الثانوية أوالىما 

الترشيح التي أعدىا الباحث، وثانييما  استبانةالترشيح من خالل 
من خالل تطبيق مجموعة من األساليب التي تقيس مجموعة من 
القدرات الفنية من إعداد الباحث. وأنو ال يمكن االعتماد عمى 
اختبارات الذكاء فقط لمكشف عن الموىوبين في مجال التربية 
الفنية. كما أشارت النتائج إلى أنو ليس ىناك تطبيق ألي 
أساليب عممية لمتعرف عمى الموىوبين في التربية الفنية بالمرحمة 

 .الثانوية
[ فقد ىدفت إلى تحديد 36أما دراسة منسى والبنا ]      

األساليب والمقاييس التي يمكن استخداميا في الكشف عن فئة 
الممتازين والمتفوقين بمراحل التعميم المختمفة والتي طبقت عمى 

( فرد موزعة 3400التمميذات بمغ حجميا )عينة من التالميذ و 
بما فييا مرحمة رياض األطفال  -عمى مختمف مراحل التعميم 

. وخمصت الدراسة إلى -وانتياًء بمرحمة التعميم الجامعي 
)إمكانية الكشف عن الموىوبين في مراحل التعميم المختمفة من 
خالل السمات السموكية الدالة عمى الموىبة في كل مرحمة 

وجود عوامل مشتركة تظير في كافة المراحل  وأيضاً  ية،عمر 

العمرية والتعميمية بدءًا من مرحمة رياض األطفال وحتى المرحمة 
الجامعية مثل المرونة، األصالة وتحميل الغموض والثقة بالنفس 

 .والقدرة عمى التعمم وحب االستطالع والطالقة الفكرية
ى إلقاء الضوء عمى إل لتيدف[ 37دراسة ىاريس ] وجاءت      

اإلبداع وتطوير وتنمية الموىبة اإلبداعية حتى يتم مواجية 
عقبات ومشاكل تحقيق الموىبة اإلبداعية عند اإلناث. لقد تم 
دراسة خبرة عشر من فنانات الفنون المرئية من الناحية األنثوية 
والتفسيرية من خالل استخدام مقابالت مفتوحة ومجموعة 

اإلشراف عمييا من قبل فريق التحكيم. لقد االختصاص التي تم 
كشفت النتائج أن الموىبة وحدىا ال تكفي وتنوع المساعدات 
يحتاج إلي تطوير الموىبة لقد اشتممت أساليب تشجيع تطوير 
الموىبة عمى برامج المراقبة وبرامج التدريب العممي الخاصة 

ن ىناك باحتياجات اإلناث الموىوبات من الناحية اإلبداعية كما أ
أيضا حاجة لتوفير التطوير االحترافي لممدرسين في كل من الفن 
واإلبداع. كذلك أظيرت النتائج أنو يجب أال يكون ىناك فصل 
بين الحياة والعمل وأن يكون ىناك ارتباط بينيما لذلك فإنو عند 
تحديد كيفية تدعيم تطوير الموىبة يجب أن نأخذ في االعتبار 

 .اختيارات الحياة
[ فقد ىدفت إلى تحديد 38أما دراسة كارنس وآخرون ]      

دراجيم ببرامج  عدد الطمبة الموىوبين ذوي االحتياجات الخاصة وا 
تعميمية لمموىوبين بوالية الميسيسبي. وىناك أربعة فئات لمموىبة 
بناًء عمى برنامج الطمبة الموىوبين: الفئة األولى األطفال 

ة األطفال الموىوبين دراسيًا، الفئة الموىوبين ذىنيًا، الفئة الثاني
الثالثة األطفال الموىوبين فنيًا، الفئة الرابعة األطفال الموىوبين 

( مديرًا لبرامج المدارس 149إبداعيًا. وتم إرسال الدراسات إلى )
العامة بالمنطقة لذوي االحتياجات الخاصة بوالية الميسيسبي 

الطمبة ذوي ويقوم المدراء بمراقبة التعرف عمى وخدمة 
االحتياجات الخاصة في كل منطقة، في معظم مناطق الوالية،. 
أما بالنسبة لإليضاح والمتابعة فقد كانت ُتجرى عبر الياتف، 

% من مناطق المدارس في والية 60البريد اإللكتروني والفاكس. 
الميسيسبي استجابة لمبحث والدراسة. وتشير نتائج ىذه الدراسة 
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عمى عدد قميل من األطفال الموىوبين ذوي إلى أنو تم التعرف 
االحتياجات الخاصة في والية الميسيسبي. ولمواجية ىذا 
الموقف، كان ىناك تأكيدًا كبيرًا عمى ضرورة تدريب مدرسي 
الطمبة الموىوبين ومدرسي الفصول الدراسية العادية عمى صفات 

 .الطمبة الموىوبين
يدف إلى البحث في [ لت39وجاءت دراسة بارك وآخرون ]       

أساليب التفكير لدى الطمبة الكوريين الموىوبين كما تبحث في 
أساليب التفكير المعتمدة عمى نظرية الحكم العقمي الذاتي قد 
تتنبأ بموىبة عممية اعتمادًا عمى الشعب الكوري. وكان 

( طالبًا من مدرستين ثانويتين لمعموم 179المشاركون بالدراسة )
ن مدارس ثانوية عامة في كوريا. وقد استجاب ( طالبًا م176و)

المشاركون لقائمة أساليب التفكير وقائمة الموىبة العممية. 
وأشارت النتائج إلى أن الطمبة الكوريين الموىوبين قد سجموا 
درجات عالية أكثر من الطمبة الغير موىوبين في جميع العوامل، 

األخالق، الحث  مشتممة عمى اإلنجاز العممي، القيادة، اإلبداع،
والتحفيز، والخبرات المعرفية. باإلضافة إلى أن الطمبة الكوريين 
الموىوبين قد فضموا األنماط التشريعية، القضائية، الفوضوية، 
العالمية، الخارجية والتقدمية، بينما الطمبة الغير موىوبين فقد 
ج فضموا األنماط التنفيذية، حكم األقمية، والتحفظية. وتشير النتائ

من إجراءات التحميل التراجعي المتعدد المتأني إلى أن المقاييس 
الفرعية ألنماط التفكير قد تكون عالمات تنبؤية مميزة لمموىبة 

 .العممية
[ دراسة ىدفت إلى التعرف 40وأجرى ىودج وكيمب ]        

عمى قدرة المدرسين األستراليين في كشف موىبة الطمبة الفكرية 
( طفاًل 14ار. وقد أجريت ىذه الدراسة عمى )لدى األطفال الصغ

من المعروفين أن لدييم موىبة فكرية في مرحمة ما قبل المدرسة 
( مدرسًا 26( أعوام، وقد تم جمع االستبيانات من )3لما فوق )

وولي أمر باإلضافة إلى المقابالت الشخصية وبيانات االختبار 
ن بشكل كبير ذو المرجع المعياري لألطفال. وقد سجل المدرسي

األطفال الذين كانت معدالت اختبارىم أكثر مطابقة في مدى 
الموىبة، لكن أكثر من نصف الطمبة قد أُسقط بيم عمى األقل 

من قبل مدرس واحد وخاصة أن القدرات الغير لفظية كانت 
أعمى من القدرات المفظية. كما أن نقاط القوى قد تم التعرف 

لرياضيات. كما أن مواقف عمييا بشكل كبير في التيجي وا
الطفل وسموكياتو باإلضافة إلى عدم الثقة لدى بعض المدرسين 

 .وأولياء األمور قد ساىمت في اسقاط المدرس
[ فقد ىدفت إلى دراسة برامج 41أما دراسة جارسيا ]       

الموىوبين وأيضا التحقق من نظرية الذكاء المتعدد في الفنون 
ًا دور كل فرد وتأثيره عمى العممية المرئية. وحاولت توضيح أيض

التعميمية وباألخص عندما تشتمل عمى تحديد الطالب المحتممين 
لبرنامج الموىوبين المحددين. ومن نتائج ىذه الدراسة التوصل 
إلى رؤية جديدة لعممية تمييز برامج الفنون المرئية عند التعامل 

لدراسة طرق مع برامج الموىوبين. باإلضافة إلى ذلك تحدد ىذه ا
تنقيح االختيارات الخاصة بالفنون المرئية مع اقتراح توصيات 

 .جديدة لتطبيع الطالب الموىوبين عمى برامج المواىب
[ فقد تناولت عينة 42] أما دراسة بفيفير وجروسويتش       

المعيار لقياس معدالت المدرسين الجدد والذي ُصمم لممساعدة 
في التعرف عمى الطمبة الموىوبين. ويعتمد نموذج مقياس 
معدالت الطمبة الموىوبين عمى نموذج متعدد األبعاد لمموىبة. 
وتشير النتائج إلى أنو ال يوجد اختالفات في العمر أو الجنس 

اييس وىي صغيرة لكنيا اختالفات واضحة في أي من المق
( مقاييس: القدرة الفنية، الدافع، 6( من )3لمصمحة اإلناث في )

والقدرة عمى القيادة. كما ساعدت إحصائيات الكفاءة التشخيصية 
وتحميل منحنى المستقبل في دعم صالحية مقياس القدرة الذىنية 

س القدرة في التعرف عمى الطمبة الموىوبين فكريًا. إن مقيا
الفكرية كان ناجحًا في كاٍل من التعرف وبشكل صحيح عمى 
الطمبة ذوي الدرجات العالية في اختبار معامل الذكاء والتعرف 
وبشكل صحيح عمى الطمبة غير الحاصمين عمى درجات عالية 
في اختبار ُمعاِمل الذكاء. كما امتدت النتائج الحالية إلى تحميل 

تيب االختبار وتوفير الدعم اإلضافي عينة القياس المقررة في ك
 .لمقدرات النفسية لنموذج مقياس معدالت الطمبة الموىوبين
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
يتضح من خالل استعراض ىذه الدراسات أنيا قد تنوعت      

في دراسة جوانب مختمفة لمموىوبين بصفة عامة والموىوبين فنيًا 
بشكل فعال في عمميات التنمية بصفة خاصة، وذلك إلسياميم 

دراك عجمة التقدم. وقد استفادت الباحثة من استعراض ىذه  وا 
الدراسات المختمفة والتي تتباين في أىدافيا ومناىجيا وفي 
مجاالت ومناطق تطبيقيا والتي تعكس رؤى متنوعة حول 
موضوعيا من حيث تحديد مشكمة الدراسة واختيار المنيجية 

كان ليذه الدراسات أثر فعال في تحديد كثير المناسبة ليا. كما 
من الجوانب الميمة ذات العالقة باإلطار النظري لمدراسة 
الحالية، ىذا إلى جانب االستفادة من أدواتيا المستخدمة في 
تصميم أداة جمع المعمومات وأساليب تحميميا، وبالتالي دعم 

ت نتائج الدراسة الحالية. لذا كان اليدف من عرض الدراسا
السابقة ىو االستفادة منيا فيما يتعمق بمتغيرات البحث الحالي 
ومدى اتفاق واختالف ىذه الدراسات معو من حيث العينة 

 .واألدوات والمنيجية، وفيما يمي توضيح ىذه الجوانب
[، ودراسة جاكوبس 28تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الفييد ] -
دىا عمى تقديرات [ في اعتما40[، ودراسة ىودج وكيمب ]27]

المعممين كأسموب لمكشف عن الموىوبين، ولكن الدراسة الحالية 
تختمف في اعتماد المعمم عند تقدير الطالب عمى أسموب 
مالحظة السمات السموكية الفنية، وتقييم اإلنتاج الفني، ألن ىذه 

 .الدراسة تيتم بالكشف عن الموىوبين فنياً 
[، ودراسة 30معاجيني ] ترتبط الدراسة الحالية مع دراسة -

[، ودراسة بارك وآخرون 36[، ودراسة منسى والبنا ]31المحامي ]
[ في إمكانية الكشف عن الموىوبين من خالل السمات 39]

السموكية التي يظيرىا الطالب الموىوبون في المدارس، ولكن 
تقتصر الدراسة الحالية عمى مالحظة السمات السموكية الفنية 

ن فنيًا في مدارس التعميم العام بالمممكة العربية لمطالب الموىوبي
 .السعودية

[ في التعرف 32تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الصريصري ] -
عمى البيئة التربوية )المدرسة( كأحد البيئات التي ينشأ فييا 

الطالب الموىوب والتي قد تساعده في اكتشاف مواىبو، كما أن 
مات الشخصية لمموىوب، ولكن ىذه الدراسة أيضًا تعترف بالس

الدراسة الحالية تختمف في اعتماد تقدير المعمم لمطالب الموىوب 
فنيًا من خالل المالحظة والتقييم، عمى اعتبار أن المعمم 

 .والطالب عنصران من عناصر البيئة التربوية
[ في التعرف عمى 2تتفق الدراسة الحالية مع دراسة سيد ] -

مم ألداء الطالب في اكتشاف الموىوبين، مدى فعالية تقييم المع
ولكن تختمف الدراسة الحالية في أنيا تعتمد عمى تقييم اإلنتاج 
الفني لمطالب، ألن ىذه الدراسة تيتم بالكشف عن الطالب 

 .الموىوبين فنياً 
[، ودراسة 16تتفق الدراسة الحالية مع دراسة أبو نيان ] -

ودراسة الزىراني، ، [14] [، ودراسة نور33الزىراني، عمي ]
[ في استعراض طرق وأساليب لمتعرف عمى الطالب 15محسن ]

الموىوبين فنيًا وكيفية اكتشافيم، باإلضافة إلى عرض 
خصائصيم الشخصية والفنية، وتختمف الدراسة الحالية في 
اقتراحيا ألساليب محددة ومقننة تساعد في اكتشاف الطالب 

 .الموىوبين فنياً 
[ في اعتمادىا عمى 35الحالية مع دراسة فراج ]ترتبط الدراسة  -

تقديرات معممي التربية الفنية كأسموب لمكشف عن القدرات الفنية 
لطالب المدارس، ولكن تختمف الدراسة الحالية في اعتماد المعمم 
عند تقدير الطالب الموىوبين فنيًا عمى أسموب مالحظة السمات 

 .السموكية الفنية، وتقييم إنتاجيم الفني
[ في 38تشترك الدراسة الحالية مع دراسة كارنس وآخرون ] -

أن الطالب الموىوبون فنيًا يمكن اعتبارىم من ذوي االحتياجات 
الخاصة، ألنيم بحاجة لنوع من المتابعة والمالحظة، ولكن 
الدراسة الحالية تقتصر عمى مالحظة المعمم لسماتيم السموكية 

 .فنياً  من أجل الكشف عن الطالب الموىوبين
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لتحميل مضمون       

األبحاث والدراسات المتعمقة بالموىبة الفنية، واألفكار المتضمنة 
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في إجابة الخبراء عن األسئمة المفتوحة في الجولة األولى من 
رات التصور ىذه الدراسة لموصول إلى قائمة بمجاالت، وعبا

 المقترح، ثم بناء األداة وتحكيميا باستخدام أسموب دلفاي
Delphi Method ( 25من قبل الخبراء المشاركين وعددىم )

 .خبيرًا، بعد ذلك تم وضع األداة في صورتيا النيائية
 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في       
تدريس التربية الفنية بجميورية مصر. ومن قسم المناىج وطرق 

جميع أعضاء ىيئة التدريس في قسم التربية الفنية وقسم المناىج 
وطرق تدريس التربية الفنية وقسم التربية الخاصة )تخصص 
تفوق وموىبة( بمدينة الرياض. ومن جميع أعضاء ىيئة التدريس 

 .في قسم التربية الفنية بالمدينة المنورة
 دراسةعينة الج. 

( خبيرًا، أرسمت الباحثة خطابًا لكل خبير 45تم اختيار )      
في الجولة األولى، مع توضيح منيجية تطبيق أسموب 

لكل خبير، وقد استجاب منيم في   Delphi Methodدلفاي
( واستمر ىذا العدد في الجولة الثانية، 29الجولة األولى )

 .راً ( خبي25وانتيت الجولة الثالثة واألخيرة ب )
 أداة الدراسةه. 

 :تم بناء األداة وفقا لما يمي
عمل مقابالت شخصية وأسئمة مفتوحة لمخبراء حول        

محاور الدراسة ومجاالتيا، تمت اإلجابة عمييا، حيث أجاب كل 
خبير بطريقتو وأسموبو وتوصياتو، بعد ىذين اإلجراءين توصمت 

 - المالحظةالدراسة إلى مسودة األساليب المقترحة )بطاقة 
استمارة تقييم اإلنتاج الفني(، لتمثل أداة الدراسة الميدانية وىي 
عبارة عن استبيان تشتمل محاوره عمى بنود مقترحو لبطاقة 
مالحظة واستمارة تقييم إنتاج فني في صورتيما األولية حيث 

 .حدد الخبراء مدى صالحية ووضوح العبارات
جولتين األولى والثانية في ضوء ذلك، فان الخبراء في ال      

كان دورىم بِناء عبارات االستبانة وتحديد مدى صالحية تمك 
العبارات وبالتالي فيم يمثمون محكمين لالستبانة، وفي الجولة 

الثالثة أصبح الخبراء يمثمون عينة الدراسة التي تحدد مدى 
 .موافقتيم عمى عبارات االستبانة

في الجولة الثانية والثالثة:  وانقسمت ىذه األداة إلى جزأين      
الجزء األول عبارة عن معمومات عامة عن أفراد العينة المشاركة 
في الدراسة الميدانية وتشمل، الجنس، جية العمل، الدرجة 
األكاديمية، الخبرة واألبحاث، أما الجزء الثاني فيشمل محاور 

ة استمار  -الدراسة والتصور المقترح لألساليب )بطاقة المالحظة 
تقييم اإلنتاج الفني(، ومحاور التصور لبطاقة المالحظة ىي 
)الصفات السموكية في مجال التعمم، الصفات السموكية في 
مجال التفكير اإلبداعي، الصفات السموكية في مجال الشخصية 
والدافعية، الصفات السموكية في مجال األداء المياري(، أما 

الفني فيي )الفكرة، محاور التصور الستمارة تقييم اإلنتاج 
التكوين، الخامة، الميارة األدائية، الرؤية العامة لمعمل الفني 

 .""اإلخراج
 :صدق أداة الدراسة

تم تحكيم الصدق الظاىري )صدق المحكمين( ألداة الدراسة      
من خالل عرض االستمارة عمى الخبراء بصفتيم محكمين والذين 

ي الجامعات ة، عممًا أن تم اختيارىم من أعضاء ىيئة التدريس ف
في تعاممو مع مجموعة  Delphi Method أسموب دلفاي

الخبراء من خالل عدة جوالت يتميز بصدق بنائي أعمى نظرًا 
لمعرفة الباحثة بالمبحوثين وإلمكانية مراجعة االستجابات معيم، 

[ أن دراسات دلفاي تتميز بتالشي 43يقول: المحيسن وآخرون ]
ة أو االنسحاب بين أفراد البحث وبثراء مشكمة عدم االستجاب

 ].43بياناتيا ]
كما قامت الباحثة أيضًا بقياس صدق االتساق الداخمي لكل      

بند من بنود االستبانة في بطاقة المالحظة واستمارة تقييم اإلنتاج 
 Pearsonالفني؛ باستخدام معامل االرتباط بيرسون

Correlation Coefficient الت االرتباط لحساب قيم معام
)قوة العالقة( بين درجة كل بند والدرجة الكمية لكل محور من 
محاور االستبانة سواء لبطاقة المالحظة أو الستمارة تقييم 
  اإلنتاج الفني. حيث أعطت أغمبيا درجات موجبة دالة إحصائياً 
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 ( مما يعزز الثقة بأن األداة مناسبة0,01عند مستوى الداللة )
 .لما وضعت لقياسو 

 :ثبات أداة الدراسة
لجميع  Reliability Analysis تم تحميل معامل الثبات     

محاور أداة الدراسة في بطاقة المالحظة واستمارة تقييم اإلنتاج 
 Cronbach Alpha  الفني، باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

وىي أحدى الطرق المستخدمة لقياس ثبات االتساق       
اخمي لجميع بنود االستبانة وأكثرىا مناسبة في البحوث الد

المسحية وفي االستبانات التي ليا مدى استجابة ممكن لكل بند. 
(، والمدى 0,99إلى  0,00وتتراوح قيمة معامل الثبات من )

إلى  0,70المقبول لمعامالت الثبات في جميع الطرق بين )
مالت ثبات ( تبين معا2(، و)1[ والجداول رقم )44( ]0,90

محاور األداة في بطاقة المالحظة واستمارة تقييم اإلنتاج الفني، 
حيث تشير النتائج إلى أنيا معامالت ثبات عالية تعزز الثقة 

 .باالعتماد عمى النتائج التي تم التوصل إلييا

 1جدول 
 المالحظةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور بطاقة 

 معامل الثبات المحاور م
 0,8784 الصفات السموكية في مجال التعمم األول
 0,8902 الصفات السموكية في مجال التفكير اإلبداعي الثاني
 0,8948 الصفات السموكية في مجال الشخصية والدافعية الثالث
 0,8910 الصفات السموكية في مجال األداء المياري الرابع

 2 جدول
 الفني اإلنتاج تقييم استمارة لمحاور كرونباخ ألفا ثبات معامالت

 معامل الثبات المحاور م
 0,8255 الفكرة األول
 0,8659 التكوين الثاني
 0,8581 الميارة األدائية الثالث
 0,8587 الرؤية العامة لمعمل الفني "اإلخراج" الرابع

 نتائج. ال5
السؤال األول من أسئمة الدراسة: ما األساليب المتبعة حاليًا  -

 لمكشف عن الموىبة الفنية؟
لإلجابة عمى ىذا السؤال نستعرض تجربة وواقع اكتشاف  -

 :ورعاية الموىوبات فنيًا في المممكة العربية السعودية
 :تجربة المممكة العربية السعودية في اكتشاف ورعاية الموىوبات

عروف أن نظام التعميم في المممكة العربية السعودية من الم     
يفصل تعميم البنين عن تعميم الفتيات، وعندما بدأ االىتمام 

م كان االىتمام بالموىوبات أقل، 1969الرسمي بالموىوبين عام 
وقد بدأ االىتمام الرسمي بالفتيات الموىوبات في المممكة عام 

لموىوبات، وقد بدأ م عندما تم افتتاح برنامج رعاية ا1997
 .م1998العمل التنفيذي بو في الفصل الدراسي الثاني عام 

واقع اكتشاف الموىوبات فنيًا في المممكة العربية السعودية: وتمر 
 :عممية االكتشاف بالمراحل التالية

مرحمة الترشيح والتصفية: وتتم من خالل استمارة ترشيح  -أ
ية، والتحصيل الدراسي المعممات، وقوائم تقييم الصفات السموك

المرتفع، وترشيح األداء المتميز )وىو اإلنجاز الذي يبرز فيو 
الفرد عمى أقرانو بشرط أن يكون مستمرًا ومثمرًا وتتقبمو الجماعة 

 (.ويكون في المغة العربية والفنون والعموم والرياضيات
مرحمة تطبيق المقاييس واالختبارات: مثل اختبارات الذكاء  -ب

ية، واختبارات التفكير االبتكاري، واختبارات الذكاء الجماع
 .الفردية

مرحمة استخراج قوائم الطالبات المرشحات: ويتم فييا تحديد  -ج
المرشحات من المرحمتين السابقتين ثم تحويمين إلى لجنة الرعاية 

 ].45] في البرنامج لتقديم البرامج المناسبة لين
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الموىوبات عامة والموىوبات ىذه المراحل التي يتم فييا اكتشاف 
 .فنيًا في المممكة العربية السعودية

 ومن خالل ما سبق رأت الباحثة أن عممية الترشيح )ترشيح 
المعممة( لم يكن بطريقة عممية وخاصة بالتربية الفنية، لذلك 
قامت الباحثة بتصميم بطاقة مالحظة خاصة بمعممة التربية 

 .اإلنتاج الفني باستخدام أسموب دلفايالفنية وأيضًا استمارة تقييم 
السؤال الثاني من أسئمة الدراسة: ما التصور المقترح ألساليب  -

 الكشف عن الموىبة الفنية لدى طالبات المرحمة المتوسطة؟
 ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بإتباع أسموب دلفاي

 (Delphi Method) وذلك بعرض محاور الدراسة عمى ،
ة من الخبراء والمتخصصين، وتم التوصل إلى أسموبين مجموع

رئيسين من أساليب الكشف عن الموىبة الفنية لدى طالبات 
 :المرحمة المتوسطة، عمى النحو التالي

 ( أسموب تقييم اإلنتاج الفني2أسموب المالحظة. ( 1
 :األسموب األول )أسموب المالحظة( من خالل بطاقة -

كل مجال الخصائص أو الصفات تتضمن أربعة مجاالت يشمل 
 :التي تتعمق بيذا المجال ويمكن بيانيا فيما يمي

 ( مجال التعمم  أ
 3جدول 

 استجابات المشاركين في الجولة الثالثة إزاء األهمية النسبية لعبارات بطاقة المالحظة
موافق  العبارة م

 تماما  
غير موافق  موافقغير  غير متأكد موافق

 (1تماما  )
 الترتيب الوزن النسبي

-5 -4 -3 -2   
 % ق % ت % ت % ت % ت % ت

22 82 5 22 - - - - - - 122 96 
 3 96.8 121 - - - - - - 16 4 84 21 لدييا ذاكرة بصرية قوية. 1
 2 92 115 - - 4 1 4 1 20 5 72 18 قوية المالحظة لمتفاصيل. 2
 6 92.8 116 - - 4 1 4 1 16 4 76 19 الفيم واالستيعاب. سريعة 3
 5 91.2 114 - - - - 4 1 36 9 60 15 قادرة عمى التركيز لفترة طويمة. 4
 7 92.8 116 - - - - 12 3 12 3 76 19 قادرة عمى التحميل واالستدالل 5
لدييا قدرة خاصة عمى المفاضمة  6

 والموازنة بين األشياء.
16 64 7 28 2 8 - - - - 114 91.2 5 

 7 93.6 117 - - - - 8 2 16 4 76 19 تصدر أحكام تقييميو. 7
 4 98.4 123 - - - - - - 8 2 92 23 تستطيع التعبير عن أفكارىا بسيولة. 8
 1 93.6 117 - - - - 8 2 16 4 76 19 تدرك الخصائص الجمالية لألشياء. 9
 4 93.6 117 - - - - 4 1 24 6 72 18 تتصف بالقدرة عمى تنظيم األفكار. 10
تدرك العالقات بين التقنيات الفنية،  11

 وتربط بينيا.
18 72 4 16 3 12 - - - - 115 92 4 

 6 96 120 - - - - - - 20 5 80 20 تسعى لتنمية ثقافتيا الفنية والبصرية. 12
قادرة عمى اكتساب الخبرات والتجارب  13

 الجديدة في الفن.
18 72 5 20 2 8 - - - - 116 92.8 3 

 5 89.6 112 - - - - 12 3 28 7 60 15 تمارس الفن داخل المدرسة وخارجيا. 14
تحتفظ بالمعمومات لفترة طويمة وتستفيد  15

 منيا.
19 76 4 16 2 8 - - - - 117 93.6 8 

تتميز بسرعة االستجابة والتفاعل أثناء  16
 الحصة.

17 68 6 24 1 4 1 4 - - 114 91.2 4 

تسعى لتعمم طرق جديدة إلنجاز ما تكمف  17
 بو من أعمال.

21 84 3 12 1 4 - - - - 120 96 7 

 3 96.8 121 - - - - 4 1 8 2 88 22تسأل عن األعمال الفنية غير المألوفة  18
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 لدييا وكيف تم تنفيذىا.
تقضي وقتًا كبيرًا في إنتاج األعمال الفنية  19

 وتستمتع بذلك.
16 64 7 28 2 8 - - - - 114 91.2 2 

 7 91.2 114 - - 4 1 4 1 24 6 68 17 دائمة التساؤل عن كل شيء. 20
 7 91.2 114 - - 4 1 4 1 24 6 68 17 تفكر بعمق فيما وراء األشياء. 21
( متوسط األىمية النسبية الستجابات 3يوضح الجدول رقم )     

أفراد عينة الدراسة إزاء عبارات الصفات السموكية في مجال 
( عبارة حصمت عمى وزن نسبي 21التعمم، حيث أتضح أن )

%، وىي مرتبة عمى النحو التالي: جاءت العبارة 85أكثر من 
ولى بأعمى )تدرك الخصائص الجمالية لألشياء( في المرتبة األ

( تتفق ىذه النتيجة إلى ما 98.4بمتوسط وزن نسبي قدره )
[، وقد يعزى السبب إلى أن 46توصمت إليو دراسة رينزولي ]

إدراك الخصائص الجمالية لألشياء ىو من األمور الجوىرية لفيم 
العمل الفني. بينما تمييا عبارتي )قوية المالحظة لمتفاصيل( 

اج األعمال الفنية وتستمتع بذلك(، و)تقضي وقتًا كبيرًا في إنت
(. ثم العبارات التالية )لدييا 96.8بمتوسط وزن نسبي قدره )

و)قادرة عمى اكتساب الخبرات والتجارب  ذاكرة بصرية قوية(
الجديدة في الفن( و)تسأل عن األعمال الفنية غير المألوفة لدييا 

عبارات يمييا ال (.96وكيف تم تنفيذىا( بمتوسط وزن نسبي قدره )
و)تتصف بالقدرة  )تستطيع التعبير عن أفكارىا بسيولة( التالية

 عمى تنظيم األفكار( و)تدرك العالقات بين التقنيات الفنية(
و)تتميز بسرعة االستجابة والتفاعل أثناء الحصة( بمتوسط وزن 

)قادرة عمى التركيز لفترة  (. ثم العبارات التالية93.6نسبي قدره )
قدرة خاصة عمى المفاضمة والموازنة بين طويمة( و)لدييا 

و)تمارس الفن داخل المدرسة وخارجيا( بمتوسط وزن  األشياء(
يمييا العبارات التالية )سريعة الفيم  (.92.8نسبي قدره )

واالستيعاب( و)تسعى لتنمية ثقافتيا الفنية والبصرية( بمتوسط 
لتحميل ثم العبارات التالية )قادرة عمى ا (.92وزن نسبي قدره )

و)تسعى لتعمم طرق جديدة  واالستدالل( و)تصدر أحكام تقييميو(
 إلنجاز ما تكمف بو من أعمال( و)دائمة التساؤل عن كل شيء(
و)تفكر بعمق فيما وراء األشياء( بمتوسط وزن نسبي قدره 

بينما جاءت العبارة )تحتفظ بالمعمومات لفترة طويمة  (.91.2)
تيب الثامن واألخير بمتوسط وتستفيد منيا(، حصمت عمى التر 

(، تتفق ىذه النتيجة إلى ما توصمت إليو 89.6وزن نسبي قدره )
[، وقد يعزى السبب إلى أنيا ميارة 47دراسة رينزولي، وآخرون ]

يصعب تحقيقيا، بالرغم من أنيا تعتبر ضرورية جدًا لمحكم عمى 
 .المواقف، أو اتخاذ القرارات الصعبة

 :يب( مجال التفكير اإلبداع

 4جدول 
 (الصفات السموكية في مجال التفكير اإلبداعي) استجابات المشاركين في الجولة الثالثة إزاء األهمية النسبية لعبارات بطاقة المالحظة

موافق  العبارة م
 تماما  

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 (1تماما  )

 الترتيب الوزن النسبي

-5 -4 -3 -2 
 % ق % ت % ت % ت % ت % ت

 2 98.4 123 - - - - - - 8 2 92 23 تقدم أفكارًا جديدة. 1
 3 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 تطرح أكثر من حل لممشكمة أو الفكرة الواحدة. 2
تتميز بالقدرة عمى تنفيذ أفكارىا والتعبير عنيا بسيولة  3

 ووضوح.
21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 4 

 6 95.2 119 - - - - 4 1 16 4 80 20 ال تحب تكرار عمل سبق ليا تقديمو. 4
 5 96 120 - - - - - - 20 5 80 20 إلى تغيير وتطوير أفكارىا. -دائمًا  -تسعى  5
 4 96.8 121 - - - - - - 16 4 84 21 تفكر في البدائل والمعطيات، وتختار أنسبيا. 6
 6 95.2 119 - - - - 4 1 16 4 80 20 تنتقل من فكرة إلى فكرة أكثر تعقيدًا بسيولة ويسر. 7
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 5 96 120 - - - - - - 20 5 80 20 تتكيف بسرعة مع األفكار الجديدة. 8
 3 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 تقدم حمواًل فريدة لمموضوعات والمشكالت الفنية. 9
والرموز البصرية بما يتالءم مع تكيف األشكال  10

 الموضوعات المختمفة التي تعبر عنيا.
19 76 6 24 - - - - - - 119 95.2 6 

تتميز بالقدرة عمى تطويع الخامة لمفكرة أو الفكرة  11
 لمخامة.

19 76 5 20 1 4 - - - - 118 94.4 7 

 3 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 تتميز بطالقة األفكار. 12
 3 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 تظير تفكيرًا مرنًا متطورًا في حل المشاكل الفنية. 13
 5 96 120 - - - - 4 1 12 3 84 21 ال تقبل النماذج أو األفكار دون تمحيص أو نقد. 14
 1 100 125 - - - - - - - - 100 25 لدييا قدرة عمى التخيل والتصور. 15
الخطوات المتعارف عمييا في قادرة عمى تخطي  16

 التسمسل العادي لمتفكير.
19 76 5 20 1 4 - - - - 118 94.4 7 

 7 94.4 118 - - - - 4 1 20 5 76 19 تبادر بتقديم أفكار جريئة قد يخشى اآلخرين تقديميا. 17
قادرة عمى إنتاج واستخالص أفكار جديدة من نقاش  18

 اآلخرين.
21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 4 

 7 94.4 118 - - - - 8 2 12 3 80 20 ترفض االستنساخ ولكنيا قد تقتبس مع التطوير. 19
 الستجابات النسبية األىمية متوسط( 4) رقم الجدول يوضح     
 مجال في السموكية الصفات عبارات إزاء الدراسة عينة أفراد

 عمى حصمت عبارة( 19) أن أتضح حيث اإلبداعي، التفكير
: التالي النحو عمى مرتبة وىي ،%85 من أكثر نسبي وزن

 المرتبة في( والتصور التخيل عمى قدرة لدييا) العبارة جاءت
 ىذه تتفق ،(100) قدره نسبي وزن بمتوسط بأعمى األولى
 نور ،[48] السرور من كل دراسة إليو توصمت ما إلى النتيجة

 عمى قدرة لدييا أن إلى السبب يعزى وقد ،[49] القريطي ،[14]
 الصور وتشكيل رؤية عمى بقدرة تمتعيا إلى والتصور التخيل
 اختفاء بعد بيا واإلحساس واألشياء لمموضوعات العقمية والرموز
 طريقيا وعن لإلبداع العميا المستويات من وىي الخارجي، المثير

 تمييا بينما. ابتكار أو اكتشاف أو جديدة نظرية إلى الوصول يتم
 ثم (.98.4) قدره نسبي وزن بمتوسط( جديدة أفكاراً  تقدم) عبارة

( الواحدة الفكرة أو لممشكمة حل من أكثر تطرح) التالية العبارات
 تتميز)و( الفنية والمشكالت لمموضوعات فريدة حموالً  تقدم)و

 المشاكل حل في متطوراً  مرناً  تفكيراً  تظير)و( األفكار بطالقة
 التالية العبارات يمييا(. 97,6) قدره نسبي وزن بمتوسط( الفنية

( ووضوح بسيولة عنيا والتعبير أفكارىا تنفيذ عمى بالقدرة تتميز)
 عمى قادرة)و( أنسبيا وتختار والمعطيات، البدائل في تفكر)و

 وزن بمتوسط( اآلخرين نقاش من جديدة أفكار واستخالص إنتاج

 إلى -دائماً -تسعى) التالية العبارات ثم(. 96،8) قدره نسبي
( الجديدة األفكار مع بسرعة تتكيف)و( أفكارىا وتطوير تغيير

 بمتوسط( نقد أو تمحيص دون األفكار أو النماذج تقبل ال)و
 تكرار تحب ال) التالية العبارات يمييا(. 96) قدره نسبي وزن
 تعقيداً  أكثر فكرة إلى فكرة من تنتقل)و( تقديمو ليا سبق عمل

 مع يتالءم بما البصرية والرموز األشكال تكيف)و( ويسر بسيولة
 قدره نسبي وزن بمتوسط( عنيا تعبر التي المختمفة الموضوعات

 عمى بالقدرة تتميز) التالية العبارات جاءت بينما(. 2 ،95)
 ما إلى النتيجة ىذه تتفق( لمخامة الفكرة أو لمفكرة الخامة تطويع

 الخطوات تخطي عمى قادرة)و[ 14] نور دراسة إليو توصمت
 النتيجة ىذه وتتفق( لمتفكير العادي التسمسل في عمييا المتعارف

 أفكار بتقديم تبادر)و[ 49] القريطي دراسة إليو توصمت ما إلى
 ولكنيا االستنساخ ترفض)و( تقديميا اآلخرين يخشى قد جريئة

 بمتوسط واألخير السابع الترتيب عمى ،(التطوير مع تقتبس قد
 إليو توصمت ما إلى النتيجة ىذه تتفق ،(94،4) قدره نسبي وزن

 مرونة لدييا الموىوبة أن حيث[ 50] وآخرون رينزولي دراسة
 وغير الجديد عن البحث دائماً  تحاول ولذلك وفكرية، ذىنية
 .مألوف ىو ما كل عن وتبتعد العادي
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 :الدافعية الشخصية مجال( د
 5 جدول

 (والدافعية الشخصية مجال في السموكية الصفات) المالحظة بطاقة لعبارات النسبية األهمية إزاء الثالثة الجولة في المشاركين استجابات
 موافق تماما   العبارة م

(5) 
 موافق

(4) 
 غير متأكد

(3) 
 غير موافق

(2) 
غير موافق 

 (1تماما  )
 الترتيب الوزن النسبي

 % ق % ت % ت % ت % ت % ت

1 
لدييا ثقة بالنفس وبقدراتيا 

 الذاتية.
20 80 4 16 1 4 - - - - 119 95.2 4 

2 
تتصف باالستقاللية في تفكيرىا 

 وأحكاميا وتصرفاتيا.
20 80 4 16 1 4 - - - - 119 95.2 4 

 7 92.8 116 - - - - 4 1 28 7 68 17 سريعة االستجابة لممواقف. 3
 10 86.4 108 - - - - 16 4 36 9 48 12 متعاونة مع زميالتيا ومعممتيا. 4
 11 84 105 - - - - 24 6 32 8 44 11 محبوبة بين زميالتيا. 5
 8 90.4 113 - - - - 16 4 16 4 68 17 تتحمل المسئولية. 6

7 
تتمتع بالحيوية والطاقة غير 

 المحدودة.
18 72 6 24 1 4 - - - - 117 93.6 6 

8 
ال تحب األعمال والتكميفات 

 الروتينية.
19 76 4 16 2 8 - - - - 117 93.6 6 

9 
لدييا طموح وتتطمع إلى 

 األفضل باستمرار.
20 80 5 20 - - - - - - 120 96 3 

تستمتع بالميام التي تقوم  10
 بأدائيا.

19 76 5 20 1 4 - - - - 118 94.4 5 

11 
سبيل تتحمس وتجتيد في 

حكامو.  إنجاز العمل وا 
21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 2 

12 
تتميز بالدقة في انجاز العمل، 
 وتحاسب نفسيا ألي خطأ.

21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 2 

 9 88 110 - - - - 12 3 36 9 52 13 تتقبل النقد بكل أشكالو. 13

14 
تبدي اىتمامًا بأعمال زميالتيا، 

 في دراستيا. وتقضي وقتاً 
12 48 11 44 2 8 - - - - 110 88 9 

 4 95.2 119 - - - - 4 1 16 4 80 20 تبدي اختالفًا عن األخريات. 15

16 
تتمتع بمرونة تكيفيو مع 
 المواقف والظروف الجديدة.

20 80 5 20 - - - - - - 120 96 3 

17 
تتميز بالقدرة عمى اإلحساس 
 بالجمال في الفن والطبيعة.

23 92 2 8 - - - - - - 123 98.4 1 

18 
تتميز بالقدرة عمى المنافسة 

 والصبر.
21 84 3 12 1 4 - - - - 120 96 3 

 النسبية األىمية متوسط( 5) رقم الجدول يوضح      
 في السموكية الصفات عبارات إزاء الدراسة عينة أفراد الستجابات

 حصمت عبارة( 17) أن أتضح حيث والدافعية، الشخصية مجال
: التالي النحو عمى مرتبة وىي% 85 من أكثر نسبي وزن عمى

 الفن في بالجمال اإلحساس عمى بالقدرة تتميز) العبارة جاءت

 قدره نسبي وزن بمتوسط بأعمى األولى المرتبة في( والطبيعة
 قنديل دراسة إليو توصمت ما إلى النتيجة ىذه تتفق ،(98.4)
 ىو بالجمال اإلحساس أن إلى ذلك في السبب يعزى وقد ،[51]

 أن ويمكن القمب يروي اإلحساس وىذا السميم، لمتفكير ىام طريق
 عبارتي تمييا بينما. الخالق السميم لمتفكير كبيرة طاقة منو نستمد
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حكامو العمل إنجاز سبيل في وتجتيد تتحمس)  تتميز)و( وا 
 بمتوسط ،(خطأ ألي نفسيا وتحاسب العمل، انجاز في بالدقة
 وتتطمع طموح لدييا) التالية العبارات ثم(.96.8) قدره نسبي وزن
 المواقف مع تكييفيو بمرونة تتمتع)و( باستمرار األفضل إلى

( والصبر المنافسة عمى بالقدرة تتميز)و( الجديدة والظروف
 ثقة لدييا) التالية العبارات يمييا (.96) قدره نسبي وزن بمتوسط
 تفكيرىا في باالستقاللية تتصف)و( الذاتية وبقدراتيا بالنفس

 بمتوسط( األخريات عن اختالفاً  تبدي)و( وتصرفاتيا وأحكاميا
 تقوم التي بالميام تستمتع) عبارة ثم(. 95,2) قدره نسبي وزن

 عبارتي تمييا بينما(. 94,4) قدره نسبي وزن بمتوسط( بأدائيا
 األعمال تحب ال)و( المحدودة غير والطاقة بالحيوية تتمتع)

 عبارة ثم (.93,6) قدره نسبي وزن بمتوسط( الروتينية والتكميفات
(. 92,8) قدره نسبي وزن بمتوسط( لممواقف االستجابة سريعة)

 قدره نسبي وزن بمتوسط ،(المسئولية تتحمل) العبارة جاءت بينما
 تبدي)و( أشكالو بكل النقد تتقبل) عبارتي تمييا بينما ،(90,4)

 بمتوسط ،(دراستيا في وقتاً  وتقضي زميالتيا، بأعمال اىتماماً 
 زميالتيا مع متعاونة) عبارة ثم(. 88) قدره نسبي وزن

 العبارة أما (.86,4) قدره نسبي وزن بمتوسط ،(ومعممتيا
 أقل نسبي وزن عمى لحصوليا اسُتبعدت( زميالتيا بين محبوبة)

 من أنيا أكدت كثيرة دراسات أن من بالرغم ،%85 من
 كخاصية استبعدت الدراسة ىذه في أنيا إال الموىوبين خصائص
 يفسر ذلك ولعل المطموب النسبي الوزن من أقل عمى لحصوليا

 زميالتيا يجعل مما والتفرد التميز إلى تسعى دائماً  الموىوبة بأن
 مما فقط لنفسيا التميز وتريد أنانية أنيا عمى نظرة ليا ينظرن
 .لديين محبوبة غير يجعميا

 :المياري األداء مجال( د
 6 جدول

 (المهاري األداء مجال في السموكية الصفات) المالحظة بطاقة لعبارات النسبية األهمية إزاء الثالثة الجولة في المشاركين استجابات
 موافق تماما   العبارة م

(5) 
 موافق

(4) 
 غير متأكد

(3) 
 غير موافق

(2) 
غير موافق 

 (1تماما  )
 الترتيب الوزن النسبي

 % ق % ت % ت % ت % ت % ت

1 
تتحكم باألدوات نتيجة التآزر 

 الحس حركي.
18 72 7 28 - - - - - - 118 94.4 5 

2 
ال تتجاوب عند أداء األشياء 

 الروتينية والتقميدية.
14 56 9 36 1 4 1 4 - - 111 88.8 8 

3 
طرقًا غير مألوفة في تستخدم 

 تنفيذ ما تقوم بو من أعمال.
22 88 3 12 - - - - - - 122 97.6 1 

4 
تتقن عمل عالقات تركيبية 
 وبنائية في أعماليا الفنية.

21 84 3 12 1 4 - - - - 120 96 3 

5 
تبتكر في استخدام األدوات 

 والخامات.
21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 2 

6 
المواد والوسائط تتقن استخدام 

 المناسبة ألعماليا الفنية.
19 76 6 24 - - - - - - 119 95.2 4 

تستخدم أكثر من تقنية في  7
 أعماليا.

21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 2 

تميز بين التقنيات المختمفة في  8
 األعمال.

19 76 6 24 - - - - - - 119 95.2 4 

 5 94.4 118 - - - - 4 1 20 5 76 19 تتقن أساليب التشكيل. 9
تتقن التعبير عن المفردات  10

 الشكمية
20 80 4 16 1 4 - - - - 119 95.2 4 
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تجيد استخدام العناصر الفنية  11
 األساسية.

22 88 3 12 - - - - - - 122 97.6 1 

تمتمك حساسية عالية في  12
 استخدام تقنيات التموين.

21 84 4 16 - - - - - - 121 96.8 2 

تنوع في طرق إنتاج العمل  13
 الفني.

19 76 6 24 - - - - - - 119 95.2 4 

14 
أداؤىا في األعمال يتميز 
بالتنوع والوحدة والتوازن 

 واالنسجام.

22 88 3 12 - - - - - - 122 97.6 1 

15 
تحل المشكالت الفنية المرتبطة 

 بالتشكيل.
19 76 5 20 1 4 - - - - 118 94.4 5 

16 
الحركي يتميز بالدقة أداؤىا 

 والسرعة.
16 64 7 28 1 4 1 4 - - 113 90.4 7 

 6 91.2 114 - - - - 12 3 20 5 68 17 تتقن تمثيل تفاصيل األشياء. 17

تتقن تناول األشياء المألوفة  18
 بطريقة غير مألوفة.

22 88 3 12 - - - - - - 122 97.6 1 

 النسبية األىمية متوسط( 6) رقم الجدول يوضح      
 في السموكية الصفات عبارات إزاء الدراسة عينة أفراد الستجابات

 حصمت عبارة( 18) أن أتضح حيث المياري، األداء مجال
: التالي النحو عمى مرتبة وىي ،%85 من أكثر نسبي وزن عمى

 ما تنفيذ في مألوفة غير طرقاً  تستخدم) التالية العبارات جاءت
( األساسية الفنية العناصر استخدام تجيد)و( أعمال من بو تقوم
( واالنسجام والتوازن والوحدة بالتنوع يتميز األعمال في أداؤىا)و
 المرتبة في( مألوفة غير بطريقة المألوفة األشياء تناول تتقن)و

 العبارات ثم(..97,6) قدره نسبي وزن بمتوسط بأعمى األولى
 أكثر تستخدم)و (والخامات األدوات استخدام في تبتكر) التالية
 استخدام في عالية حساسية تمتمك)و( أعماليا في تقنية من

 عبارة ثم(. 96.8) قدره نسبي وزن بمتوسط( التموين تقنيات
 بمتوسط( الفنية أعماليا في وبنائية تركيبية عالقات عمل تتقن)

 المواد استخدام تتقن) التالية العبارات ثم(. 96) قدره نسبي وزن
 المختمفة التقنيات بين تميز)و (الفنية ألعماليا المناسبة والوسائط

 في تنوع)و( الشكمية المفردات عن التعبير تتقن)و( األعمال في

 (.95.2) قدره نسبي وزن بمتوسط( الفني العمل إنتاج طرق
 الحس التآزر نتيجة باألدوات تتحكم) التالية العبارات يمييا

 الفنية المشكالت تحل)و( التشكيل أساليب تتقن)و( حركي
 عبارة ثم (.94.4) قدره نسبي وزن بمتوسط( بالتشكيل المرتبطة

 قدره نسبي وزن بمتوسط( األشياء تفاصيل تمثيل تتقن)
( والسرعة بالدقة يتميز الحركي أداؤىا) عبارة تمييا(. 91.2)

 ال) العبارة جاءت بينما(. 90.4) قدره نسبي وزن بمتوسط
 عمى حصمت ،(والتقميدية الروتينية األشياء أداء عند تتجاوب
 وقد ،(88.8) قدره نسبي وزن بمتوسط واألخير الثامن الترتيب
 الروتينية األشياء أداء عند تتجاوب ال أنيا إلى السبب يعزى

 .المتميز االبتكاري اإلنتاج إلى لميميا والتقميدية
 خالل من( الفني اإلنتاج تقييم أسموب) الثاني األسموب -

 أو الخصائص محور كل يشمل محاور أربعة تتضمن: استمارة
 :يمي فيما بيانيا ويمكن المحور بيذا تتعمق التي السمات

 (:الفكرة) محور( أ
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 7 جدول
 (الفكرة) الفني اإلنتاج تقييم استمارة لعبارات النسبية األهمية إزاء الثالثة الجولة في المشاركين استجابات

 موافق تماما   العبارة م
(5) 

 موافق
(4) 

 غير متأكد
(3) 

 غير موافق
(2) 

غير موافق 
 (1تماما  )

 الترتيب الوزن النسبي

 % ق % ت % ت % ت % ت % ت
 1 96 120 - - - - - - 20 5 80 20 كوين وبمورة األفكار. 1
 3 94.4 118 - - -  4 1 20 5 76 19 تطوير األفكار. 2
 2 95.2 119 - - - - - - 24 6 76 19 تخطيط جيد لمفكرة المختارة. 3

4 
جدة وحداثة فكرة اإلنتاج الفني 

 مقارنة بإقرانيا.
21 84 2 8 2 8 - - - - 119 95.2 2 

5 
ترجمة الفكرة وصياغتيا 

 والتعبير عنيا.
21 84 3 12 1 4 - - - - 120 96 1 

6 
والالواقع بأسموب مزج الواقع 

 ابتكاري.
18 72 6 24 1 4 - - - - 117 93.6 4 

 4 93.6 117 - - - - 4 1 24 6 72 18 تمثيل الفكرة بأسموب خيالي. 7
 .حيث )ت( تعني التكرارات، و)ق( تعني قيمة الوزن النسبي

( متوسط األىمية النسبية 7يوضح الجدول رقم )      
الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء األىمية النسبية لعبارات 

( 7استمارة تقييم اإلنتاج الفني )الفكرة(، حيث أتضح أن )
%،، وىي مرتبة 85عبارات حصمت عمى وزن نسبي أكثر من 

 عمى النحو التالي: جاءت عباراتي )تكوين وبمورة األفكار(
و)ترجمة الفكرة وصياغتيا والتعبير عنيا( في المرتبة األولى 

(. ثم عباراتي )تخطيط جيد 96بأعمى بمتوسط وزن نسبي قدره )
لمفكرة المختارة( و)جدة وحداثة فكرة اإلنتاج الفني مقارنة بإقرانيا( 

ثم عبارة )تطوير األفكار(  (.95.2بمتوسط وزن نسبي قدره )
(. ثم عباراتي )مزج الواقع 94,4بمتوسط وزن نسبي قدره )

والالواقع بأسموب ابتكاري( و)تمثيل الفكرة بأسموب خيالي( في 
(، حيث 93.6المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط وزن نسبي قدره )

أن من أىم خصائص الطالبة الموىوبة الخيال فيي تسعى دائمًا 
ل إلى استخدامو بدءًا بتمثيل الفكرة ووصواًل إلى إخراج العم

 .الفني
 (:ب( محور )التكوين

 8جدول 
 لعبارات استمارة تقييم اإلنتاج الفني )التكوين( استجابات المشاركين في الجولة الثالثة إزاء األهمية النسبية

 موافق تماما   العبارة م
(5) 

 موافق
(4) 

 غير متأكد
(3) 

 غير موافق
(2) 

غير موافق 
 (1)تماما  

 الترتيب الوزن النسبي

 % ق % ت % ت % ت % ت % ت
 6 92.8 116 - - - - 12 3 12 3 76 19 تحقيق أسس العمل الفني الجيد. 1
 5 94.4 118 - - - - 4 1 20 5 76 19 االىتمام بمعالجة التفاصيل. 2

3 
االىتمام بمعالجة الشكل 
 3 96 120 - - - - 4 1 12 3 84 21 واألرضية، والتآلف بينيما.

4 
تصوير الحركات والتعبيرات 

 6 92.8 116 - - - - 4 1 28 7 68 17 لمعناصر والمفردات.

5 
توظيف عناصر العمل الفني 

 1 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 بصور جيدة.

6 
تنوع العناصر المكونة لمعمل 

 1 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 الفني.
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7 
الفنية مع ترابط العناصر 

 2 96.8 121 - - - - 4 1 8 2 88 22 بعضيا في تكوين محكم.

8 
إحكام العالقات التشكيمية لمعمل 

 4 95.2 119 - - - - 4 1 16 4 80 20 الفني.

 .النسبي الوزن قيمة تعني( ق)و التكرارات، تعني( ت) حيث
 النسبية األىمية متوسط( 8) رقم الجدول يوضح      

 لعبارات النسبية األىمية إزاء الدراسة عينة أفراد الستجابات
( 8) أن أتضح حيث ،(التكوين) الفني اإلنتاج تقييم استمارة
 مرتبة وىي ،%85 من أكثر نسبي وزن عمى حصمت عبارات
 العمل عناصر توظيف) عباراتي جاءت: التالي النحو عمى
 في( الفني لمعمل المكونة العناصر تنوع( )جيدة بصور الفني

 وتتفق ،(97.6) قدره نسبي وزن بمتوسط بأعمى األولى المرتبة
 ،[14] نور من كل دراسة إليو توصمت ما مع النتيجة ىذه

 حتى فني عمل ألي أساسية ركيزة التنوع ويعتبر ،[15] الزىراني
 يصب الذي بتنوعو والتمتع جوانبو جميع من إليو ينظر أن يمكن
 مع الفنية العناصر ترابط) عبارة يمييا. الكمية وحدتو إطار في

 ثم(. 96.8) قدره نسبي وزن بمتوسط( محكم تكوين في بعضيا

( بينيما والتآلف واألرضية، الشكل بمعالجة االىتمام) عبارة
 العالقات إحكام) عبارة يمييا(. 96) قدره نسبي وزن بمتوسط
 ثم(. 95.2) قدره نسبي ووزن بمتوسط( الفني لمعمل التشكيمية

 قدره نسبي وزن بمتوسط( التفاصيل بمعالجة االىتمام) عبارة
( الجيد الفني العمل أسس تحقيق) عباراتي يمييا(. 94.4)
 المرتبة في( والمفردات لمعناصر والتعبيرات الحركات تصوير)و

 ىذه وتتفق( 92.8) قدره نسبي وزن بمتوسط واألخيرة السادسة
 القريطي ،[14] نور من كل دراسة إليو صمتتو  ما مع النتيجة

 مرئيا عمال ليس وتعبيرات حركات من فيو بما فالتصوير ،[49]
 واإلحساسات كالمممس أخرى إحساسات تخاطب إنيا بل فحسب
 بأننا نحس يجعمنا الذي الخيال عالم إلى يرجع وىذا العضمية
 .كاممة خيالية بتجربة ونحس الفني العمل داخل نتحرك

 (:األدائية الميارة) محور( ج
 9 جدول

 (األدائية المهارة) الفني اإلنتاج تقييم استمارة لعبارات النسبية األهمية إزاء الثالثة الجولة في المشاركين استجابات
 موافق تماما   العبارة م

(5) 
 موافق

(4) 
 غير متأكد

(3) 
 غير موافق

(2) 
غير موافق 

 (1تماما  )
 الترتيب الوزن النسبي

 % ق % ت % ت % ت % ت % ت
 1 96.8 121 - - - - - - 16 4 84 21 استخدام غير تقميدي لمخامة. 1

2 
تجريب الخامات واكتشاف 

 1 96.8 121 - - - - - - 16 4 84 21 إمكاناتيا.

3 
االستقاللية في التعبير من 
 2 96 120 - - - - - - 20 5 80 20 خالل اختالف الخامة.

تطويع الخامة لألغراض  4
 التعبيرية.

20 80 5 20 - - - - - - 120 96 2 

الميارة في معالجة القيم  5
 الشكمية.

16 64 9 36 - - - - - - 116 92.8 5 

6 
استخدام أساليب وتقنيات جديدة 

 3 95.2 119 - - - - - - 24 6 76 19 وفريدة.

7 
 تنوع األساليب والتقنيات
 6 91.2 114 - - - - 8 2 28 7 64 16 المستخدمة في العمل.

 4 94.4 118 - - - - 4 1 20 5 76 19 ابتكار الرموز واألشكال. 8

9 
تنظيم الرموز واألشكال داخل 

 5 92.8 116 - - - - 8 2 20 5 72 18 العمل الفني.
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 .النسبي الوزن قيمة تعني( ق)و التكرارات، تعني( ت) حيث
 النسبية األىمية متوسط( 9) رقم الجدول يوضح      

 لعبارات النسبية األىمية إزاء الدراسة عينة أفراد الستجابات
 أن أتضح حيث ،(األدائية الميارة) الفني اإلنتاج تقييم استمارة

 وىي ،%85 من أكثر نسبي وزن عمى حصمت عبارات( 10)
 تقميدي غير استخدام) عباراتي جاءت: التالي النحو عمى مرتبة
 األولى المرتبة في( إمكاناتيا واكتشاف الخامات تجريب( )لمخامة
 مع النتيجة ىذه وتتفق ،(96.8) قدره نسبي وزن بمتوسط بأعمى

 في االستقاللية) عباراتي يمييا[. 14] نور دراسة إليو توصمت ما
 لألغراض الخامة تطويع)و( الخامة اختالف خالل من التعبير

 استخدام) عبارة ثم(. 96) قدره نسبي وزن بمتوسط( التعبيرية
 قدره نسبي وزن بمتوسط( وفريدة جديدة وتقنيات أساليب

 وزن بمتوسط( واألشكال الرموز ابتكار) عبارة يمييا(. 95.2)
 القيم معالجة في الميارة) عباراتي ثم (.94.4) قدره نسبي

 بمتوسط( الفني العمل داخل واألشكال الرموز تنظيم)و( الشكمية
 والتقنيات األساليب تنوع) عبارة يمييا(. 92.8) قدره نسبي وزن

 بمتوسط واألخيرة السادسة المرتبة في( العمل في المستخدمة
 إليو توصمت ما مع النتيجة ىذه وتتفق( 91.2) قدره نسبي وزن

 األساليب استخدام في التنوع أن حيث ،[52] كاي ساندرا دراسة
 من نوعاً  ويعطيو الفني العمل عمى يؤثر أن شأنو من والتقنيات

 صورتو في رؤيتو عند الممل يجمب ال الذي الجمالي الغنى
 .المتكاممة

 ("اإلخراج" الفني لمعمل العامة الرؤية) محور( د

 12 جدول
 ("اإلخراج" الفني لمعمل العامة الرؤية) الفني اإلنتاج تقييم استمارة لعبارات النسبية األهمية إزاء الثالثة الجولة في المشاركين استجابات

 موافق تماما   العبارة م
(5) 

 موافق
(4) 

 غير متأكد
(3) 

 غير موافق
(2) 

غير موافق 
 (1تماما  )

 الترتيب الوزن النسبي

 % ق % ت % ت % ت % ت % ت
 2 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 خاصًا بيا.يعكس العمل أسموبًا  1

2 
يتصف العمل بالتوافق بين 
 3 95.2 119 - - - - - - 24 6 76 19 عناصره بعضيا البعض.

3 
يتصف العمل بالتوازن بين 
عناصره وبين مفرداتو 

 التشكيمية.

19 76 6 24 - - - - - - 119 95.2 3 

4 
يحقق العمل التكامل بين 

الشكل  العناصر وبين
 واألرضية.

20 80 4 16 1 4 - - - - 119 95.2 3 

5 
يعكس العمل الفني مدركات 

 2 97.6 122 - - - - - - 12 3 88 22 بصرية عالية.

العمل يعكس المعارف  6
 والميارات.

19 76 3 12 3 12 - - - - 116 92.8 5 

حكامو. 7  4 94.4 118 - - - - 4 1 20 5 76 19 إتمام العمل وا 

8 
اإلبداع واالبتكارية في إخراج 

 1 99.2 124 - - - - - - 4 1 96 24 العمل الفني.

 النسبية األىمية متوسط( 10) رقم الجدول يوضح      
 لعبارات النسبية األىمية إزاء الدراسة عينة أفراد الستجابات

 الفني لمعمل العامة الرؤية) الفني اإلنتاج تقييم استمارة
 وزن عمى حصمت عبارات( 8) أن أتضح حيث ،"(اإلخراج"

 جاءت: التالي النحو عمى مرتبة وىي ،%85 من أكثر نسبي
 المرتبة في( الفني العمل إخراج في واالبتكارية اإلبداع) عبارة
 ىذه وتتفق ،(99.2) قدره نسبي وزن بمتوسط بأعمى األولى
 يعزى وقد ،[53] ساندراكابمن دراسة إليو توصمت ما مع النتيجة
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 اإلنتاج تقييم عناصر أىم من واالبتكار اإلبداع أن إلى السبب
 تفكير عممية وليد ىو االبتكاري فالناتج الموىوب لمطالب الفني

 العممية ىذه وتتناول معين، فكري إطار في تحدث معينة،
 الفني العمل ويتأثر موضوعي وجود ليا وصعوبات مشكالت
 معرفية، وغير معرفية عوامل: العوامل من بمجموعة المبتكر
 الحساسية عمى بالقدرة ترتبط عوامل بالتقويم، مرتبطة عوامل

دراك لممشكالت  لدينا فيما والخطأ الضعف ومواطن الفجوات وا 
 عقمية عوامل االنفعالية، بالسمات ترتبط عوامل معمومات، من

 عوامل والمبدع، المبتكر إليو توصل عما التعبير عمى تساعد
 لممبتكر النفسية الطاقة وتحريك تحرير عمى تعمل التي الدافعية

 المبتكر يعيشيا التي البيئية عوامل بو، يقوم ما مباشرة نحو
 يمييا. لالبتكار الحقيقية والبداية األولى النقطة تعتبر والتي

 الفني العمل يعكس)و( بيا خاصاً  أسموباً  العمل يعكس) عباراتي
 ثم(. 97.6) قدره نسبي وزن بمتوسط( عالية بصرية مدركات
 بعضيا عناصره بين بالتوافق العمل يتصف) التالية العبارات
 الشكل وبين العناصر بين التكامل العمل يحقق)و( البعض

 الشكل وبين العناصر بين التكامل العمل يحقق)و( واألرضية
 إتمام) عبارة يمييا(. 95.2) قدره نسبي وزن بمتوسط( واألرضية

حكامو العمل  عبارة يمييا(. 94.4) قدره نسبي وزن بمتوسط( وا 
 واألخيرة الخامسة المرتبة في( والميارات المعارف يعكس العمل)

 ما مع النتيجة ىذه وتتفق ،(92.8) قدره نسبي وزن بمتوسط
 يعكس العمل يكون لكي ،[54] ىوراتس دراسة إليو توصمت
 اإللمام الموىوبة الطالبة من يتطمب ذلك فإن والميارات المعارف

 وكيف متى تعرف ذلك من أكثر بل والميارات المعارف بيذه
 وال مصادرىا، من الالزمة المعارف من تريد ما عمى تحصل
 الموىوبة فالطالبة بيا أحد يزودىا أو إلييا ىي تصل أن تنتظر
 .واإلبداع واالبتكار لمتجديد وتسعى دائماً  البحثية الروح تمتمك

 . التوصيات6
 :يمي بما التوصية يمكن الدراسة نتائج عمى بناءً 
 ورعايتين فنياً  الموىوبات اكتشاف وأساليب بطرق االىتمام -1

شراك واإلعالمية، والمنزلية المدرسية المستويات جميع عمى  وا 

 ابتكاراتين وتبني الموىوبات رعاية في المجتمع مؤسسات
 .ودعميا

 الفنية التربية لمعممات تدريبية ودورات مؤتمرات تنظيم -2
 وكيفية فنياً  الموىوبات رعاية مجال في الجديد عمى واطالعين

 بصفة والمؤتمرات الدورات ىذه تكون أن عمى عميين التعرف
 .دورية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

م(. الموىبة استثمار في العقول 2003معاجيني، أسامو ) [1]
البشرية. مؤسسة الممك عبد العزيز ورجالو لرعاية 

 الموىوبين.

م(. مدى فعالية تقييم األداء 2001سيد، إمام مصطفى. ) [2]
" في اكتشاف باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة "لجاردنر

الموىوبين من تالميذ المرحمة االبتدائية. جامعة أسيوط. 
 (. 17مجمة كمية التربية. المجمد )

م(. ىل الطفل آية متخمف، عادي أم 2000الخميفة، عمر ) [4] 
موىوب؟. مجمة الطفولة العربية. الكويت. العدد الثاني. 

26-53. 

نفس م(. سمسمة عمم ال1995الزيات، فتحي مصطفى ) [5]
(: األسس المعرفية لمتكوين العقمي وتجييز 1المعرفي )

 المعمومات. المنصورة. دار الوفاء لمنشر.

م(. القياس والتقويم التربوي 2000عالم، صالح الدين ) [6]
أساسياتو وتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة. القاىرة.  -والنفسي

 دار الفكر العربي.

ات لدى األطفال م( مفيوم الذ1999أبو معطى، ىدى )[7] 
المتفوقين والعاديين والمتخمفين عقميًا بدرجة بسيطة من 
الجنسين في مرحمة ما قبل المدرسة "دراسة مقارنة". رسالة 

 ماجستير. كمية التربية. جامعة الممك سعود. الرياض.



 
 

23 

م(. الكفايات التدريبية التعميمية 1998معاجيني، أسامو ) [8]
مع الطالب المتفوقين.  لممعممين بدولة البحرين لمعمل

-153(، 49جامعة الكويت. المجمة التربوية. العدد )
204. 

م(. تطوير صورة 1998الروسان، فاروق وسرور، نادية ) [9]
( لمكشف عن الموىوبين GIFTأردنية معدلة من مقياس )

في المرحمة االبتدائية في عينة أردنية. في فاروق الروسان 
لتربية الخاصة. عمان. م(: دراسات وأبحاث في ا2000)

 دار الفكر.

م(. أثر برنامج تدريبي لرعاية 1999المنشاوي، رياض ) [10]
الموىوبين رياضيًا عمى تنمية قدرة معممي التربية الرياضية 
عمى االكتشاف المبكر لمموىوبين. جامعة طنطا. مجمة 

 .27-1(. 26كمية التربية. العدد )

ر برامج تأىيل المعمم م(. تطوي1990توق، محي الدين. ) [11]
(. 34لرعاية المتفوقين. رسالة الخميج العربي. العدد )

114-147. 

م(. برنامج مقترح الكتشاف ورعاية 2001نور، مي. ) [14] 
الموىوبين في الفنون البصرية في مصر. رسالة دكتوراه. 

 جامعة حموان. مصر.

م(. أساليب مقترحة لمتعرف 2002الزىراني، محسن. ) [15]
موىوب التربية الفنية بالمرحمة الثانوية. "دراسة  عمى

استكشافية". رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. مكة 
 المكرمة.

م(. االتجاىات المعاصرة في 2000أبو نيان، فواز. ) [16]
أساليب التعرف عمى الموىوبين في الفنون التشكيمية. 

دد المجمة المصرية لمدراسات النفسية، المجمد العاشر، الع
 السابع والعشرون.

 م(. المجمة 2006المؤتمر العممي اإلقميمي لمموىبة ) [22]

العربية لمتربية الخاصة، العدد التاسع. جدة. المممكة       
 العربية السعودية.

المقاء العممي األول حول رعاية الموىوبين والموىوبات  [23]
م(. المجمة العربية لمتربية 2004"الواقع والمأمول" )

 (. الرياض. المممكة العربية السعودية.6لخاصة. العدد )ا

م(. الطمبة الموىوبون 1990الشخص، عبدالعزيز السيد. ) [24]
في التعميم العام بدول الخميج العربي. أساليب اكتشافيم 
وسبل رعايتيم. الرياض: مكتب التربية العربي لدول 

 الخميج. الرياض.

الموىوبون والمتفوقون  م(.2005القريطي، عبدالمطمب. ) [25]
"خصائصيم واكتشافيم ورعايتيم". دار الفكر العربي، 

 القاىرة.

م(. فاعمية وكفاءة تقديرات المدرسين 1993الفييد، سعد. ) [28]
في الكشف عن الموىوبين في الذكاء والتفكير االبتكاري، 
رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة الممك سعود، 

 الرياض.

م(. أبرز الخصائص 1997، أسامو حسن. )معاجيني [30]
السموكية لمطمبة المتفوقين في الصفوف الدراسية العادية 
كما يدركيا المعممون في أربع دول خميجية. المجمة 

(. جامعة الكويت. 11(. المجمد )43التربوية. العدد )
 الكويت.

م(. ديناميات شخصية الطفل 1998المحامى، نيى. ) [31]
سيكومترية إكمينيكية"، جامعة عين شمس، الموىوب "دراسة 

 (.22مجمة كمية التربية، العدد )

م(. الموىبة في ظل 2000الصريصري، دخيل اهلل حمد. ) [32]
البيئة التربوية. المؤتمر العممي العربي الثاني لرعاية 
الموىوبين والمتفوقين، الجزء الثاني، المجمس العربي 

 دن.لمموىوبين والمتفوقين، عمان، األر 



562016
 

24 

م(. الموىبة الفنية )مفيوميا، طرق 2001الزىراني، عمي. ) [33]
اكتشافيا، ورعايتيا(. مجمة كمية التربية بالمنصورة، العدد 
السابع واألربعون، الجزء الثاني، كمية التربية، جامعة 

 المنصورة. 

م(. أثر برنامج رعاية الموىوبين 2001أبو نيان، فواز. )[34] 
عمى وجية نظرىم واتجاىاتيم نحو اإلبداع في التربية الفنية 

الفني. دراسات تربوية واجتماعية، المجمد السابع، العدد 
 األول والثاني، كمية التربية، جامعة حموان.

م(. القدرة الفنية وعالقتيا بالذكاء 2001فراج، عفاف. ) [35]
والخبرة الفنية، وتقديرات معممي التربية الفنية. مجمة كمية 
التربية الفنية، المجمد الثالث، العدد الثالث، كمية التربية، 

 جامعة حموان.

م(. إعداد برامج 2002منسى، محمود والبنا، عادل. ) [36]
لمكشف عن الموىوبين والمبدعين ورعايتيم من مرحمة 
التعميم قبل المدرسي إلى مرحمة التعميم الجامعي. المجمة 

، العدد 12المصرية لمدراسات النفسية، القاىرة، مجمد
(35.) 

 م(. الدراسة2004المحيسن، إبراىيم وىاشم، خديجة. ) [43]
اإللكترونية مدرسة المستقبل، دراسة في المناىج والنماذج. 
ورقة عمل مقدمة لندوة في مدرسة المستقبل، جامعة الممك 

 سعود، كمية التربية، الرياض.

م(. الموىوبون والمتفوقون )أساليب 2007وىبة، محمد. ) [45]
 اكتشافيم ورعايتيم(. دار الوفاء، اإلسكندرية.

مقياس تقييم الصفات السموكية لمطمبة  رينزولي، وآخرون.[47] 
 -م 1990المتميزين، ترجمة عبدالرحمن نور الدين كمنتن، 

 م.1992

 م(. مدخل إلى تربية 1998السرور، ناديا ىايل. ) [48]
 المتميزين والموىوبين. الطبعة األولى، دار الفكر لمطباعة 

 والنشر والتوزيع، عمان.

. سيكولوجية ذوى م(2001القريطي، عبدالمطمب. ) [49]
االحتياجات الخاصة وتربيتيم. دار الفكر العربي، القاىرة، 

 .3ط

م(. رؤية تمييدية حول رعاية 1999قنديل، فؤاد. ) [51]
 الموىوبين. الييئة العامة لقصور الثقافة، القاىرة.

 ب. المراجع االجنبية
[3] Torrance, P., Toth, P. & Baker, S. (1990): 

The relationship of creativity and 

instructional style preferences to 

achievement and under achievement in a 

sample of public school children. The 

Journal of Creative Behavior, 24, 190-198. 

[12] Rice, J.P. (1970). The Gifted: Developing 

Total Talent. Springfield, III.: Charles C. 

Thomas Publisher. 

[13] Porath, Marion, (1993), Gifted Young 

Artists, Roeper Review. 

[17] Bloom, B. (1982). Developing Talent. 

NJEA Review. Vol. 55,. (9). 20-25. 

[18] Haroutounian, J. (1992). The Role of the 

Gifted. American. Music Teacher. vol. 41, 

(4), P. 69-73. 

[19] Abeel, L., Callahan, C. & Hunsaker, S. 

(1994). The Use of Published Istrument in 

the Identification of Gifted Students. 

Washingtod, D.C.:NAGC. 

[20] Clark, G. & Zimmerman, E., June (1992). 

Issues and Practices Related to 

Identification of Gifted and Talented 

Students in the Visual Arts, The National 

Research Center on the Gifted and Talented, 

Storrs, CT.  

[21] Gardener, H. (1990). Multiple Intelligences: 

Implications for Education. N. Y.: Teachers 

College Press. 



 
 

25 

[26] Okoli, C. & Pawlowski, S. D. (2004). The 

Delphi method as a research tool: an 

example, design considerations and 

applications. Information & Management, 

42, 15-29. Louisiana State. USA. 

[27] Jacobss, Allen. (1991). Education of the 

gifted and talented, Englewood cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

[29] Jones, Mark A. (1995). Aretrospective 

Student Evaluation of AGifted and Talented 

Visual Arts Program. University-of-

Missouri - columbia. P140. 

[37] Harris, Eileen. O. (2003). Female Visual 

artists perspectives on creativity and 

creative talent development: Obstacles and 

opportunities. University – of - Ottawa 

Canada. p166. 

[38] Karnes, Frances A.; Shaunessy, Elizabeth 

and Bisland, Amy. (2004). Gifted Students 

With Disabilities: Are We Finding Them?. 

Gifted Child Today, v27 n4 p16-21. 

[39] Park, Soo - Kyong; Park, Kyung - Hee 

and Choe, Ho - Seong. (2005). The 

Relationship Between Thinking Styles And 

Scientific Giftedness In Korea. Journal of 

Secondary Gifted Education, v16 n2-3 p87-

97. 

[40] Hodge, Kerry A.; Kemp, Coral R. (2006). 

Recognition of Giftedness in the Early 

Years of School: Perspectives of Teachers, 

Parents, and Children. Journal for the 

Education of the Gifted, v30 n2 p164-204. 

 

[41] Garcia, Samuel A. (2006). Gifted and 

talented in the visual arts, the identification, 

biases, and recommendations. The – 

University – of – Texas – at – El - paso. 

p35. 

[42] Pfeiffer, Steven I.; Jarosewich, Tania. 

(2007). The Gifted Rating Scales-School 

Form: An Analysis of the Standardization 

Sample Based on Age, Gender, Race, and 

Diagnostic Efficiency. Gifted Child 

Quarterly, v51 n1 p39-50. 

[44] Mc Millak, J. H. & Schumacher, S. (1984). 

Research In Education: Aconceptual 

Introduction. Little, Brown and company, 

Boston 

[46] Renzulli, J., (1982). "Curriculum 

Compacting: An Essential Strategy for 

Working with Gifted Students", The 

Elementary School Journal of Educational 

Psychology, Chicago Univ., 82. 

[50] Renzulli, J. S. Smith, L., White, A., 

Callahan, C., & Hartman, R. (1976). Scale 

for rating the behavioral characteristics of 

superior students. 

[52] Kay, S. (1982). ''The Gifted and the Arts: A 

Prismatic View'' School Arts, February. 

[53] Kaplan, S. N. (1974, June). ''Providion 

Programs for the Gifted and Talented: A 

Hand book Including Worksheets and 

Models'', Ventura, California. 

[54] Hurwitz, Al. (1983). ''The Gifted and 

Talented in Art: A Guide to Program 

Planning'', Davis Publications, Worcester, 

U. S. A. 

 

 

 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Park+Soo-Kyong%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Park+Kyung-Hee%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Choe+Ho-Seong%22


562016
 

26 

 

PROPOSED METHODS TO DISCLOSE THE 

ARTISTIC TALENT AMONG FEMALE 

MIDDLE STUDENTS AS PERCEIVED BY 

SPECIALISTS 

HESSA TURKY AL-OSAIMI 

lecturer at Department of Curriculum and Teaching Methods 

Faculty of Education 

King Saud University 

ABSTRACT_ The current study aimed to identify the methods of disclosing the artistic talent 

among female middle students in public education as perceived by specialists (experts), and to 

develop a proposed conception for a note card of the behavioral attributes of the artistically 

talented student as well as a proposed conception for an assessment form of the artistic production 

of the artistically talented student. The study sample consisted of (25) experts. The researcher used 

the descriptive methodology to analyze the content of the research and studies relevant to the 

artistic talent and the ideas included in the answer of the experts to the open-ended questions in 

the first round of this study to conclude a list of fields and statements of the proposed conception 

and to build and arbitrate the study tool using the Delphi method by the experts. And then the tool 

was set in its final form. The study concluded several key findings: All statements included within 

the proposed conception of the disclosing methods (the note card and the assessment form of the 

artistic production), except for one statement in the field of the behavioral attributes of personal 

motivation: beloved among her colleagues. The findings have also identified four areas of the note 

card of the behavioral attributes of the artistically talented student in the middle stage, which are: 

Learning, creative thinking, personal motivation, performance skills. Also, four dimensions were 

identified for the assessment form of the artistic production of the artistically talented student: 

Configuration, skilled performance, overall vision of the artistic work "production". The study 

recommended the necessity of paying attention to the means and methods of discovering 

artistically talented students and fostering them on the domestic, school and media levels. 

 

 


