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مقدمة و إشكالیة
 صیاغتھا بدایة منذ( المقترحة النفسیة والمقاییس المؤتمرات و البحوث أھمیة رغم
  ووندت مع التجریبي النفس علم تأسیس مع عشر التاسع القرن أواخر في

Wundtفیشر مع السیكوفیزیقا ومبادئFisher وسیمون بیناي صیاغة ومنذ  
Binet & Simon العشرین القرن بدایة في األطفال لذكاء اختبار ألول بفرنسا( 

  شكل في الكافي بالشكل نتائجھا ترجمة نقص ھي المطروحة المشاكل بین من فإنھ
 العادیین األطفال وبقیة( الموھوبین ورعایة تعلیم لتطویر مباشرة اتتطبیق

 نتیجة الدراسة قبل ما سن في خاصة )الذھنیین والمعوقین الدراسیین والمتأخرین
 اعتبره ما وھو .العمریة الفئة ھذه في علیھم للتعرف المتوفرة العلمیة األدوات قلة

,Pfeiffer( العلمي البحث مجال في التحدیات أھم من خبیرا وستون أربعة
 العربیة كالمملكة العربیة الدول في التحدي ھذا درجة من یرفع وما .)2003

 عن العلمي البحث لتقویم واحدة دراسة وجود إلى الباحثین بعض إشارة السعودیة
Heller( دراسة خالل من العالمي االھتمام مع مقارنة )٢٠٠٥ ،الخلیفة( الموھبة

et al,  التي العلمیة المؤتمرات خالل قدمت التي البحوث محتوى لتحلیل )2000
.والجمعیات المجالس من العدید نظمتھا



 على المطروحة التحدیات بین من فإنھ والمحلي واإلقلیمي العالمي التوجھ ھذا إطار في
 والكتابة بالقراءة الطفل معرفة تتطلب ال بطاریة مقاییس اقتراح ھو المشروع ھذا

)Wiman & Sandhu,  العادیین األطفال عن الموھوبین تمیز تظھر ولكنھا )2004
,Liu( واللغویة الحسابیة القدرات مجال في  عمرھم من الرابعة بلوغھم قبل ) 1999

)Rogers & Silverman, 1997; Davis & Rimm,  من العدید وكذلك )2004
 في والرغبة المھمة على والتركیز االھتمامات تعدد مثل األخرى التعلمیة الخصائص

Chen( المختلفة األنواع تجربة et al,  واالستقاللیة التخیلي التفكیر إلیھا أضف )2004
 –١٩٩٠، وآخرون الروسان( االجتماعي والقبول الھادف واللعب التفكیر في واألصالة
 في االستعمال وسھلة بسیطة بمقاییس البطاریة بناء یفسر ما وھو .)٢٠٠٦ ،الروسان

 رعایة برامج على والمشرفین والمربین المختصین قبل من خاصة السعودیة البیئة
 في األطفال بریاض الدراسیین والمتأخرین العادیین األطفال فئات وبقیة الموھوبین
 والقراءة الریاضیات في الدراسي كالتحصیل خصوصا المجتمع یقدرھا التي المجاالت
.)٢٠٠٤ ،الدماطي( السلوك تأقلم وأشكال والكتابة



 ریاض في التعلم لبدایة االستعداد عن المبكر بالكشف یھتم التدریب ھذا أن باعتبار

 بین الفردیة الفوارق تقویم على التركیز فإن ھل المصاحبة السلوك تأقلم وأشكال األطفال

  إلى خصوصا وبالنظر بل فقط والجنس العمر عاملي على باالقتصار یتم ال األطفال

 على القویة المؤشرات من ھي التي والقراءة والحركة الكالم في المبكر النمو اختالف

 المكونة البطاریة ھذه في األطفال نتائج وستمكن .),Gross ٢٠٠٦( العقلیة الموھبة وجود

 المرحلة ھذه في المربین وعي زیادة من والسلوكیة الدراسیة التحصیلیة المقاییس من

 مع تتناسب ومھاریة تعلیمیة برامج لبناء الفرصة یھیئ مما العالیة القدرات ذوي باألطفال

 من األطفال استفادة مدى تقویم في یساعد أن شأنھ من ما وھو .العقلیة وقدراتھم نموھم

 جوانب في أیضا و بل فقط المعرفي الجانب في ال األطفال ریاض في رعایتھم برامج

.واجتماعیة وتربویة وذھنیة وعاطفیة جسمیة بخصائص المرتبطة والنمو للتعلم متعددة



 في متوفرة غیر ھي والتي( العربیة البیئة حسب اقتراحھا سیتم التي المقاییس بطاریة

  في ستساھم )سنوات ٦-٣ بین ما العمریة للفئة بالنسبة العربیة البحث وإنجازات أدبیات

 السلوكیة والصعوبات األساسي الدراسي التعلم لبدایة االستعداد عدم بین التفریق

 تطویر تستلزم( الطفل بھا ولد مشكلة إلى الراجعة االنتباه ونقص الحركة كاضطراب

 تقدیم أو المعوقین لتأھیل كوسیلة الجذعیة الخالیا كاستخدام للعالج أخرى أسالیب

 والتقنیة للعلوم العزیز عبد الملك مدینة السنة ھذه تقترحة ما مثل نفسیة طبیة خدمات

 التربوي النموذج إلى راجعة مكتسبة مشكلة وبین )األولویة ذات الصحیة برامجھا في

 على ستساعد أنھا كما .عامة بصفة والمجتمع التربویة والمؤسسة األسرة من المعتمد

 وبین ولغویة حركیة ونفس ذھنیة لجوانب الراجعة الصعوبات بین الفارقي التشخیص

.واالجتماعیة والعائلیة العاطفیة والمشاكل بالدافعیة مرتبطة جوانب



المفاهيمالمفاهيم
 دراسي تأخر یوجد عندما إال عقلي تأخر عن الحدیث یمكن ال أنھ BURT بیرت أشار

. سنوات ثالث إلى سنتین من

SEVERE العمیق العقلي القصور یعني حین في SUBNORMALITY التوقف 

ً  یعتبر ال التخلف أو القصور ھذا و . الذكاء لنمو الجزئي أو الكامل  یسمح لم إذا إال عمیقا

. باستقاللیة یعیش بأن للفرد

Performances األفعال أو نجازاتاإل في نقص إلى راجع الدراسي التأخر 

.) ٩٠ و ٧٠ بین ما : العقلي العمر ( 



 أسباب عن الناتج Aptitudes:  االستعدادات في نقص إلى راجع العقلي القصور

 .العصبیة والمناطق ) الكروموزومات ( الصبغیات و الجینات مستوى على وراثیة

ً  تسبب وھي : العقلي العمر حسب والسلوك النمو في اضطرابا

  ) معتوه ( عمیق عقلي قصور : ٢٠ من أقل -  

  ) األبلھ ( متوسط عقلي قصور : ٥٠ و ٢٥ بین ما -  

خفیف عقلي قصور : ٧٠ و ٥٠ بین ما -  

عادي كاءذ :٩٥ و ٧٥ بین ما -



: مع مقارنة محدودة تعتبر ) %٥( العمیق الذھني التخلف حاالت نسبة

) % ٢٠( المتوسط الذھني التخلف نسبة -

) % ٧٥( الخفیف الذھني التخلف نسبة -

) % ١٢,٥( الدراسي التأخر حاالت نسبة -

:االعتدالي التوزیع حسب معھا متقابلة العقلي التفوق نسب تقریبا نجد المقابل وفي

عقلي متفوق : ذكاء نسبة ١٢٠ من أكثر -

مبدع : ذكاء نسبة ١٤٠ من أكثر -

؟............و والموھوب والمبدع المتفوق بین الفرق ؟: ذكاء نسبة ١٦٠ من أكثر -



المرجعیات

المعرفي النفس علم نظریة*

 الطفل لنمو وتألیفیة  منظومیة مقاربة *

والخطي والشفوي الحركي والتعبیر السلوك ألشكال معرفیة -وثإی منھجیة•



 ذاتي تعلم نموذج باألساس ھو التدریب ھذا في المقترح التربوي النفسي النموذج

Self – learning التلقائي التعلم نموذج حسب )Guezguez,  من الذي )2001

 نموذج مقابل في والسلوكیة المعرفیة وقدراتھم كالفنیة األطفال مواھب ینمي أن شأنھ

 تبین المعاصرة فالدراسات .Conditional–learning االشتراطي المدرسي التعلم

  بینھا فیما متفاعلة Performances األداءات و Competences الكفایات أن

  المنظومیة المقاربة ذلك بینت كما مبدعا سلوكا لتنتج وتؤثر تتأثر أجزاء باعتبارھا

Systemic approach )Campan & Scapini, Syntheticوالتألیفیة )2002

approach (Heller, معرفیة- اإلیثو للمقاربة أساسیة مرجعیة ھي التي )2007

Etho-cognitiveوعادیین )أ٢٠٠٨ ،شقرون( موھوبین أطفال مع المعتمدة

Chakroun, .)ب٢٠٠٨ ،شقرون( ذھنیین ومعوقین )2008



 لبناء معرفیة-اإلیثو المقاربة و السلوك لدراسة والتألیفیة المنظومیة المقاربة حسب

 الطفل وإعداد الرعایة برنامج وتقویم السلوك ھذا لتحلیل مقاییس بطاریة وتطویر

ً  كان سواء( الكل فإن األطفال بریاض األنشطة من وغیرھا الدراسیة للتعلمات  من سلوكا

 الرأسي اإلثراء خالل من أو متعددة مجاالت في األفقي اإلثراء أشكال مختلف خالل

 القراءة أو الریاضیات أو الرسم خالل من الفنیة كالموھبة واحد مجال على باالقتصار

 في السقوط دون معینین وزمان وضعیة في بینھا فیما األجزاء لتفاعل نتاج ھو )والكتابة

 متعدد مفھوم ھي بل أحادیا مكونا لیست فالموھبة .الفطري التعمیم في أو المادیة الحتمیة

واالنفعالیة الشخصیة الفرد خصائص في وتؤثر وتتأثر عدیدة مجاالت في وتظھر األبعاد

(Coleman, 2000; Perkins,  اختبارات خالل من علیھا التعرف یتم التي 1995

  ( سلوكیة خصائص ومقاییس قوائم وكذلك التحصیلیة واالختبارات التقلیدیة الذكاء

٢٠٠٦Gross, - Renzulli et al, )٢٠٠٨ ،المجید وعبد الجغیمان -2002



 لھذا العام الھدف فإن المطروحة والتطبیقیة النظریة وأبعادھا اإلشكالیات ھذه إطار في

 ألطفالل الحقیقیة القدرات دراسة ) الفارقي ( المفارق التشخیص:وھ الطموح المشروع

 و المربي بین التعامل نظرة تغییر قصد الرسم وخاصة السلوك أشكال مختلف خالل من

 مقاییس بطاریة وتطویر بناء خالل من الموھوبین وخصوصا األطفال مع العائلة أفراد

 ،الموھوب( األطفال بریاض الفئات مختلف لدى النمو في الفوارق لتقویم وخطیة شفویة

 و السلوك أشكال مختلف خالل من )الذھني المعوق ،الدراسي المتأخر ،العادي ،المتفوق

 التربویة بالمؤسسة والتنفیذ والتخطیط التدریس وطرق والجنس العمر حسب التعلم

.ثانیة مرحلة في والعربي أولى مرحلة في السعودي والمجتمع وبالعائلة



: األھداف الفرعیة واإلجرائیة

 قبل ما مرحلة منذ الریاضیات لتعلم االستعداد مدى على المبكر للتعرف مقیاس بناء )١

،الذھنیة وخاصة النمائیة الصعوبات وذوي والعادیین الموھوبین األطفال لدى الدراسة

 ما مرحلة منذ والكتابة القراءة لتعلم االستعداد مدى على المبكر للتعرف مقیاس تطویر )٢

 وخاصة النمائیة الصعوبات وذوي والعادیین الموھوبین األطفال لدى الدراسة قبل

 قبل ما مرحلة منذ العام الذھني النمو على المبكر للتعرف مقیاس تطویر )٣ )،الذھنیة

،الذھنیة وخاصة النمائیة الصعوبات وذوي والعادیین الموھوبین األطفال لدى الدراسة

 حسب السعودیین الموھوبین لألطفال السلوكیة الخصائص بین االرتباط معامل دراسة )٤

 حسب األطفال نتائج وبین العام الذھني النمو مقیاس مستویات وبین المعلمات تقییمات

.والریاضیات والكتابة القراءة لتعلم االستعداد مقاییس



 عن المبكر للكشف البحثیة الخطة ھذه في والمطورة المصاغة المقاییس بطاریة إن
 بین التفریق مبدأ تحترم أن إلى تسعى الدراسة قبل ما سن في للتعلم األطفال استعداد

 عن مختلفة البطاریة فمقاییس .تقیسھا التي والسلوك الشخصیة جوانب و المھارات
 مقیاس وبنود أجزاء عن مختلفة الریاضیات مقیاس وبنود فأجزاء .البعض بعضھا
 الحر الرسم مستویات خالل من المطور العام الذھني المقیاس أن كما .والكتابة القراءة

 لألطفال السلوكیة للخصائص المطورة القائمة عن مختلف )أ ٢٠٠٨ ،شقرون(
 أجزاء ارتباط فإن وبالتالي .)٢٠٠٨ ،المجید وعبد الجغیمان( السعودیین الموھوبین

 لتعلم الفعلیة بالبطاریة الدراسة قبل ما سن في الریاضیات لتعلم االستعداد مقیاس بنود
 األجزاء ھذه ارتباط من أقوى ھو االبتدائي التعلیم من األولى السنتین في الریاضیات

 بنود و بأجزاء وكذلك السلوكیة الخصائص وبقائمة الحر الرسم بمستویات والبنود
 بدایة وفي الدراسة قبل ما سن خالل والكتابة للقراءة الفعلي والتعلم االستعداد مقیاس
 العدید توفر ھو احترامھ وضرورة المبدأ ھذا أھمیة على دلیل وخیر .االبتدائي التعلیم

 بناء تصمیم في لنا ومرجعیة سندا تمثل والتي( العالمیة السوق في االختبارات من
 أن بحیث مطلوب ھو ما على الحصول قصد )البحث ھذا في البطاریة مقاییس وتطویر

,Wechsler) الذكاء باختبار یقاس العام الذكاء 1998)



,Savigny( مثال والكتابة والقراءة الریاضیات ببطاریات یقاس الدراسي التحصیل 1976

- Inizan, ( تورانس كاختبار أخرى باختبارات فیقاس اإلبداعي الذكاء أما .)2000

Torrance, Renzulli( رونزوللي كقائمة السلوكیة للخصائص قائمة باعتماد أو )1980

et al,   مثال الشخص برسم یقاس الذي الذھني بالمستوى لیست وھي .)2002

)Goodenough,  مقاییس عن الحدیث عند التفریق سیتم الخاصیة ھذه وحسب .)1920

 واألجزاء البنود بین الدراسة قبل ما سن في والكتابة والقراءة الریاضیات لتعلم االستعداد

 جزء كل بنود وبین عنھا االستغناء یتم بحیث األطفال معظم فیھا یفشل أو فیھا ینجح التي

 في التدرج  حیث من الطبیعي التوزیع حسب عنھ اإلجابة تكون الذي البطاریة مقیاس من

 والقراءة الریاضیات مادتي في تدرس التي المعرفیة بالعملیات واالرتباط الصعوبة

 .بالسعودیة والتعلیم التربیة وزارة برنامج حسب االبتدائیة بالمدرسة األولى بالسنة والكتابة

Reability الثبات خاصیتي الحترام البطاریة لمقاییس والتطویر البناء یسعى كما

الدراسي للتحصیل أو للدكاء االعتدالي أو الطبیعي التوزیع معنى ما .Validity والصدق



 األجزاء من العدید من یتكون مقترح مقیاس كل فإن البحث ھذا في
 في متدرجین بندین على األقل على بدورھا تحتوي التي المتنوعة
 استعداد بین للتفریق داللة منھا األكثر اختیار وسیتم .الصعوبة

 والعادي والمتفوق الموھوب( األطفال بریاض األطفال فئات مختلف
 والقراءة الریاضیات تعلم لبدایة )الذھني والمعوق الدراسي والمتأخر
 حسب للتعلم باالستعداد نقصد وال .الدراسة قبل ما سن في والكتابة
 الریاضیات مواد في االبتدائي التعلیم من األولى السنة برنامج

 واللغویة واإلدراكیة الذھنیة العملیات حسب بل والكتابة والقراءة
 الفعلي التعلم لبدایة لالستعداد الضروریة القبلیة والحركیة والخطیة

  فإننا وبالتالي .االبتدائیة للمدرسة التالمیذ دخول عند للریاضیات
 األرقام بكتابة الطفل مطالبة دون متنوعة جدیدة بنودا سنقترح
 والكلمات الحروف وكتابة الریاضیات لتعلم االستعداد لمقیاس بالنسبة
 أشكال على بل والكتابة القراءة لتعلم االستعداد لمقیاس بالنسبة
.وصور



 ثم الذھنیة ثم المخطئة بالواقعیة الطفل إدراك یتمیز
 احترام وحسب )١٩١٣( لیكاي تعبیر حسب البصریة
 معنى ما( اإلقلیدیة ثم المكانیة التوبولوجیة العالقات
 قبل ما ذكاء مرحلة في اإلسقاطیة ثم )اإلقلیدیة؟ العالقات
 )١٩٤٩(وإنھلدر بیاجیھ تعبیر حسب  المحسوسة العملیات

 النقطة حسب التدریب ھذا في مبسطة بمصطلحات و
 والتوجھ االتجاه وباحترام الزوایا باحترام والشكل والخط
 أجزاء محتوى مع الطفل تعامل عند أبعاد وبثالثة ببعدین

.البطاریة مقاییس وبنود



  الدراسة قبل ما سن بدایة منذ والمتفوقین بالموھوبین الخاص الجدید المقیاس بناء إن
 دراسیین متأخرین وأطفال التمھیدیة السنة خالل عادیین أطفال مع التطبیق مع مقارنة(

 في أساسا یتمثل )االبتدائي التعلیم وبدایة الدراسة قبل ما سن آخر في ذھنیین ومعوقین
 حسب الریاضیات لتعلم األطفال استعداد على المبكر للتعرف التمارین وتطویر بناء

 وھي .)..الجمع وعملیات الحساب ،الھندسي الرسم ،القیاس ،الترقیم( األولى عملیاتھا
 علمي ملتقى خالل اقترحت كالتي لبیاجیھ التكوینیة المرجعیة حسب تقترح ما عادة

Chakroun( التمھیدیة السنة في أطفال مع بالسوید & Inizan,  تشترط فھي .)2000
 حدد فإن .والتصنیف والترتیب االحتفاظ : الثالث وعملیاتھا المعكوسیة من الطفل تمكن

 العملیات ھذه من العادي الطفل تمكن لبدایة زمني كمؤشر سنوات ٧- ٦ عمر بیاجیھ
 المحسوسة العملیات قبل ما ذكاء من النتقالھ كمؤشر بالمعكوسیة تفكیره باتصاف الذھنیة

 التعلیم سن في عادة( المحسوسة العملیات ذكاء إلى  )الدراسة قبل ما سن في عادة(
 أن یمكن الریاضیات في والمتفوق الموھوب الطفل أن یعتبر البحث ھذا فإن )االبتدائي

 وكذلك واألشكال الخطوط على بتطبیقھا الثالث العملیات بھذه مرتبطة تمارین ینجز
.الدراسة قبل ما سن في )٩ إلى ١ من( األولى التسعة األرقام



  :التصمیم

 السنةب للمربي بالخصوص ھةموج وتعرف مالحظة وبطاقات قیس أدوات صیاغة

 القراءة لتعلم الطفل الستعداد للمقوم و بالبیت وللولي األطفال وبروضة التمھیدیة

 خالل من الدراسة قبل ما سن في والریاضیات الكتابة و

 للقدرات الفارقي التشخیص على تساعد خطیة و لغویة و حركیة أنشطة و ضعیات و

 الموھوب و والعادي الدراسي المتأخر الطفل دخول قبل للتعلم الضروریة القبلیة

. الدراسة قبل ما سن بدایة في للروضة والمبدع ذھنیا والمتفوق



 وقدرات خصائص الموھوبین لألطفال أن المجال ھذا في تفترض الدراسات من العدید

,Liu( لیو دراسة أظھرت فقد .أقرانھم عن تمیزھم مالحظتھا یمكن  األطفال أن )1999

 القدرات مجال في وخاصة العادیین األطفال عن تمیزھم خصائص یمتلكون الموھوبین

 الخصائص ھذه مالحظة یمكن أنھ الدراسة ھذه أظھرت حیث ،المتقدمة واللغویة الحسابیة

  بالریاضیات والمرتبطة الحسابیة القدرات أھم ومن .الموھوبین لدى المبكرة السنوات في

 تختبرھا التي )التعلم وأنساق والتذكر باإلدراك والمرتبطة اللغویة القدرات إلى إضافة(

 خصوصا ،األطفال استعداد مدى على المبكر التعرف لمقیاس المكونة والبنود األجزاء

:ومنھا الدراسة قبل ما سن في الریاضیات لتعلم ،والمتفوقین الموھوبین



،الشكل خصائص بعض حسب البسیط التصنیف )1

،لمجموعة االنتماء خصائص حسب المركب التصنیف )٢

،واألشكال النقط من لكمیة بالمادة االحتفاظ )٣

،مجموعتین عناصر عدد بین المقارنة )٤

،الحجم حسب مجموعتین بین المقارنة )٥

،التنقیط باعتماد الترقیم )٦

،حجمھا حسب األشیاء بعض وترتیب األولى الستة األرقام بین الربط )٧

،والتوجھ االتجاه بین والتفریق الجسد صورة إدراك )٨

،األشكال باعتماد الرمزیة الوظیفیة )٩



،یساوي - أكبر - أصغر العالقات )١٠

،أبعاد وبثالثة ببعدین األشیاء بین تناسب )١١

،أشكال جدولي بین التناظر )١٢

،خاصیتین حسب للضرب مدخلین ذو جدول )١٣

،ھندسیة جداول حسب التوبوغرافیة الخصائص )١٤

،تسعة مجموعھا یتجاوز ال أعداد جمع )١٥

،الدومینو قطع إتمام خالل من االستنتاجي الفرضي للتفكیر إعداد )١٦

،مختلفین اتجاھین حسب لمجموعة االنتماء )١٧

.الساعة داخل األرقام على التعرف )١٨



 السنة خالل الكتابة و القراءة لتعلم لالستعداد الفرنسیة البطاریة تطویر وسیتضمن

,Inizan( إینزان أندراي صاغھا التي التمھیدیة  نشر داري قبل من والمنشورة )2000

 الجانبین في تنشر أن دون العربیة اللغة إلى بموافقتھ أقلمت والتي وإسبانیة فرنسیة

  لأللفاظ المقطعي التحلیل و D.P الصوتي التفریق : العشرة أجزائھا من والثامن الخامس

A.P )Chakroun,  على المبكر للتعرف صعوبة أكثر وتمارین كلمات اختیار )2003

:التالیة الجوانب و العملیات في والمتفوقین الموھوبین



 لأللفاظ المقطعي التحلیل و D.P الصوتي بالتفریق الخاصان  ٨و ٥ الجانبان : النطق

A.P،

-:الھندسیة األشكال –١الجوانب :والتذكر اإلدراك F.G البصري التفریق –٢و: 

D.V - المكعبات –١٠و : C- الصور تذكر - ٣ و: M.D،

،R.R :إیقاع إعادة –٧و–R.C :خطوط نسخ –٤الجوانب :األنساق

.)٩ الجانب(L.E :الشفوي والتعبیر )٦ الجانب( L.C :فھمھا :اللغة



  السعودیین الموھوبین لألطفال السلوكیة الخصائص قائمة على البحث سیركز كما
 والتفصیل واألصالة والمرونة كالطالقة تمیزھم التي القدرات بعض على باالعتماد

)Guilford, 1975 - Torrance,  طالقة وعلى )2000 ،وآخرون النافع -  1980
 السابقة الخبرة مع والتوحد والتنظیم والمحتوى واإلیقاع للحركة الحساسیة و الخیال

)Lowenfeld & Brittain,  والرباعیة والثالثیة والثنائیة المفردة وبالرؤى )1964
 و الفن في المتفوقین و للموھوبین  بالنسبة )١٩٧٢ ،الملیجي( Blake بلیك الفنان حسب

Chen) وآخرون تشن دراسة أظھرت كما .الرسم في et al,  األطفال أن (2004
 تعدد :مثل التعلمیة الخصائص من العدید یظھرون المدرسة قبل ما مرحلة في الموھوبین

  .مالمھا من المختلفة األنواع تجربة في والرغبة المھمة، على والتركیز االھتمامات،
 بین الربط  في الغربیة المعطیات ھذه من البحث ھذا في المقاییس تصمیم وسیستفید

 أكدتھا التي الجوانب في وخاصة والدراسي الحیاتي بعدیھ في التعلم من عدیدة جوانب
 سبقت والتي الدراسة قبل ما سن في الموھبة مجال في القلیلة العربیة الدراسات بعض

 من معدلة أردنیة صورة بتطویر الروسان بھ قام ما بینھا ومن .المقدمة في لھا اإلشارة
.الموھوبین المدرسة قبل ما أطفال عن للكشف براید مقیاس



 خمس وجود الجنسین من طفال ١٩٤ من مكونة عینة على العاملي التحلیل أظھر وقد
 التفكیر االجتماعي، والقبول الھادف اللعب االھتمامات، تعدد :ھي رئیسة عوامل

 بدرجة القائمة تمتعت كما ، التفكیر في واألصالة التفكیر، في االستقاللیة التخیلي،
 في أنجزت التي الدراسة ذلك إلى أضف .)٢٠٠٦ الروسان،( الثبات من مقبولة

 للخصائص قائمة وتقنین بإعداد والخاصة )٢٠٠٨ ،المجید عبد و الجغیمان( السعودیة
 أدبیات على باالطالع الباحثان قام فقد .سنوات ٦-٣ بین ما الموھوبین لألطفال السلوكیة

 من عدد على االطالع وكذلك الموھوبین لألطفال السلوكیة الخصائص مجال في البحث
 .األجنبیة البیئات وبعض العربیة البیئات في تطویرھا تم التي السلوكیة الخصائص قوائم
 وقد .سنوات ٦-٣ من لألطفال السلوكیة الخصائص قائمة صیاغة تم ذلك ضوء وفي

ً  )٦٠( على األولیة صورتھا في القائمة اشتملت  :ھي محاور أربعة تحت تصنیفھا تم بندا
 تم وقد .واالھتمامات الشخصیة، والخصائص اللغویة، والخصائص التعلم، خصائص

 آرائھم إلبداء الموھوبین رعایة مجال في المتخصصین من )١٨( على القائمة عرض
 ضوء في القائمة بنود بتعدیل الباحثان قام ثم الصیاغة، ودقة الفقرات مناسبة مدى حول
 عدم على محكمین ثالثة من أكثر أجمع التي الفقرات بعض حذف تم و .المحكمین آراء

.مناسبتھا



 دراسات إنجاز على یقتصر ما عادة الذي والعربي الغربي المجھود ھذا إلى وسیضاف

 خالل من صیغت التي ١٦ المستویات حسب الذھني المقیاس من االستفادة واحد بلد في

 تونس في سنة ١٢ امتداد على  حر رسم ألف لعشرین الخطیة للعناصر فارقي تحلیل

,Chakroun( وفرنسا  خصائصھا بعض تحلیل خالل من دراستھا تم والتي ) 2003

 بالسعودیة الدراسة قبل ما سن في طفال ٨٦٤ ل عینة حسب اإلنسان رسم خالل من

  على المذكور البحث في الباحث ركز فقد .)٢٠٠٨ ،شقرون( وفرنسا وتونس ومصر

 باعتبارھا والتونسیة والمصریة السعودیة المجتمعات من كل في الثقافیة الخصائص

 أن دون الفرنسي المجتمع مع مقارنة الحضاریة ممیزاتھا لھا وعربیة إسالمیة مجتمعات

 عربیة أرقام كاعتماد حدة على مسلم و عربي مجتمع كل داخل االختالفات بعض یھمل

 كالسعودیة األخرى الدول بعض في ھندیة أرقام واعتماد كتونس الدول بعض في

 مصطلحات إلى غربیة لمصطلحات الترجمات بعض اختالف ذلك إلى أضف .ومصر

.)أخرى دول في الطماطم یقابلھا الدول بعض في البندورة( عربیة



 بطاریة في للطفل النھائیة النتیجة حسب( الفارقي التحلیلأنواع كل بین الجمع یعتبر و
 خالل من الذھني مستواه وحسب ،والكتابة والقراءة الریاضیات لتعلم االستعداد مقاییس
 الحركي التعبیر ألشكال ) الموھوب لدى خاصة السلوك خصائص قائمة وحسب ،الرسم

 التحلیل نتائج وستمكن .اإلنسانیة معرفیة-اإلیثو للمقاربة إجرائیا تجسیدا والخطي واللغوي
 الخطیة للعناصر والزمني والفضائي المنطقي التنظیم عملیات بین( االرتباط معامل بحساب
 والعقلیة واإلدراكیة والخطیة اللغویة العملیات وبین ،الذھني المقیاس تمییز التي الحر للرسم

 ،المطورة و المبنیة المقاییس حسب والریاضیات والكتابة القراءة تعلم لبدایة الضروریة
 اآلخر مع والتعاون والدافعیة واالنتباه كالتركیز لھا المصاحبة السلوكیة الصفات وبین

 الشفویة وغیر الشفویة األشكال مختلف بین الجمع من )الذات حول التمركز من والتخلص
 األطفال استعداد على المبكر التعرف قصد البطاریة مقاییس مختلف في الطفل إلجابات

 ٦ و ٣ بین ما النمو وعادیي متأخري األطفال فئات بقیة مع مقارنة والمتفوقین الموھوبین
 التعلمات وبقیة والكتابة والقراءة للریاضیات الدراسي للتعلم اإلعداد بدایة من سنوات
 ،الحي ،المسجد( الثالثة البیئة مؤسسات وبقیة األطفال وروضة البیت داخل الحیاتیة
)،المنتزه



بعض بطاقات مالحظة القدرات واختبار بعض بطاقات مالحظة القدرات واختبار 
اإلدراكي للرسوماإلدراكي للرسوم
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المثلثالمثلث  شكلشكل  تصویرتصویر١٠١٠          الدائرةالدائرة  شكلشكل  تصویرتصویر99

المستطیلالمستطیل  شكلشكل  تصویرتصویر١٢١٢            المربعالمربع  شكلشكل  تصویرتصویر1111

الحرفالحرف  مستوىمستوى  فيفي  كتابةكتابة١٤١٤                          االسماالسم  كتابةكتابة1313

الجملةالجملة  مستوىمستوى  فيفي  كتابةكتابة١٦١٦                الكلمةالكلمة  مستوىمستوى  فيفي  كتابةكتابة1515

النصالنص  مستوىمستوى  فيفي  كتابةكتابة1717



الحسابالحساب  
١١

٢٢

٣٣

٤٤

٥٥

٦٦

٧٧

٨٨

٩٩

١٠١٠

١١١١

١٢١٢

١٣١٣

ومعرفتھاومعرفتھا  األشیاءاألشیاء  إدراكإدراك

والقلیلوالقلیل  الكثیرالكثیر  بینبین  التمییزالتمییز

الواحدالواحد  والشيءوالشيء  األشیاءاألشیاء  بینبین  التمییزالتمییز

والالشيءوالالشيء  الشيءالشيء  بینبین  التمییزالتمییز

  األشیاءاألشیاء  بینبین  الفرزالفرز  عملیةعملیة  حسنحسن

اللوناللون  خاصیةخاصیة  حسبحسب  األشیاءاألشیاء  جمعجمع

النوعالنوع  خاصیةخاصیة  حسبحسب  األشیاءاألشیاء  جمعجمع

الشكلالشكل  خاصیةخاصیة  حسبحسب  األشیاءاألشیاء  جمعجمع

المتماثلةالمتماثلة  األشیاءاألشیاء  إدراكإدراك

الكمالكم  المتماثلةالمتماثلة  المجموعاتالمجموعات  خاصیةخاصیة  إدراكإدراك

أكثرأكثر  أقلأقل  الفرقالفرق  إدراكإدراك

داخلداخل  خارجخارج  الفرقالفرق  إدراكإدراك

تحتتحت  فوقفوق  الفرقالفرق  إدراكإدراك



شمالشمال  یمینیمین  الفرقالفرق  إدراكإدراك  --١٤١٤
تحتتحت  ––فوقفوق  ––وراءوراء  --  أمامأمام  بینبین  الفرقالفرق  إدراكإدراك  --١٥١٥
٣٣  إلىإلى  ١١  منمن  العدّ العدّ     --١٦١٦
٥٥  إلىإلى  ١١  منمن  العدّ العدّ   --١٧١٧
١٠١٠  إلىإلى  ١١  منمن  العدّ العدّ   --١٨١٨
٢٠٢٠  إلىإلى  ١١  منمن  العدّ العدّ   --١٩١٩
٢٠٢٠  إلىإلى  األعداداألعداد  كتابةكتابة  --٢٠٢٠
٢٠٢٠  إلىإلى  األعداداألعداد  وتركیبوتركیب  تحلیلتحلیل  --٢١٢١
    ھللةھللة//ملیماملیما  ٥٥  ،،٢٢  ،،١١  النقدیةالنقدیة  القطعالقطع  بینبین  التمییزالتمییز  --٢٢٢٢
..ھللةھللة//ملیماملیما  ٢٠٢٠،،١٠١٠  النقدیةالنقدیة  القطعالقطع  بینبین  التمییزالتمییز  --٢٣٢٣
ھللةھللة//ملیماملیما  ١٠٠١٠٠،،٥٠٥٠  النقدیةالنقدیة  القطعالقطع  بینبین  التمییزالتمییز  --٢٤٢٤
..ملیماملیما١٠٠٠١٠٠٠  ،،٥٠٠٥٠٠  النقدیةالنقدیة  القطعالقطع  بینبین  التمییزالتمییز  --٢٥٢٥
))لایرلایر  ورقةورقة  مثلمثل((  دیناردینار  المالیةالمالیة  الورقةالورقة  إدراكإدراك  --٢٦٢٦
قیمتھاقیمتھا  وإدراكوإدراك  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  بینبین  التمییزالتمییز  --٢٧٢٧
النقودالنقود  فيفي  التصرفالتصرف  --٢٨٢٨
المترالمتر  استعمالاستعمال  --٢٩٢٩
اللتراللتر  استعمالاستعمال  --٣٠٣٠



مادة الموسیقى واألناشیدمادة الموسیقى واألناشید

١١

٢٢

٣٣

٤٤

٥٥

٦٦

٧٧

٨٨

الموسیقىالموسیقى  سماعسماع  عندعند  وإحساسوإحساس  شعورشعور  إثارةإثارة

الموسیقىالموسیقى  سماعسماع  عندعند  جسمانيجسماني  تمییزتمییز

والخفیفةوالخفیفة  الشعبیةالشعبیة  األغانياألغاني  سماعسماع  إلىإلى  میلمیل

األطفالاألطفال  أغانيأغاني  سماعسماع  إلىإلى  میلمیل

بسیطةبسیطة  موسیقیةموسیقیة  جملجمل  إعادةإعادة

أغنیةأغنیة  مقطعمقطع  إعادةإعادة

بسیطةبسیطة  أنشودةأنشودة  إعادةإعادة

جیدجید  إنشادإنشاد



١١

٢٢

٣٣

٤٤

٥٥

٦٦

٧٧

٨٨

٩٩

مادة اإلیقاظ العلميمادة اإلیقاظ العلمي

واللینواللین  الصلبالصلب  بینبین  التمییزالتمییز

الصلبةالصلبة  واألشكالواألشكال  المستویةالمستویة  األشكالاألشكال  بینبین  التمییزالتمییز

وسائلوسائل  جامدجامد  بینبین  التمییزالتمییز

وثقیلوثقیل  خفیفخفیف  بینبین  التمییزالتمییز

قصیرقصیر  ووقتووقت  طویلطویل  وقتوقت  بینبین  التمییزالتمییز

وبطيءوبطيء  سریعسریع  بینبین  التمییزالتمییز

األسبوعاألسبوع  أیامأیام  إدراكإدراك

الصباحالصباح  مفھوممفھوم  إدراكإدراك

الظھرالظھر  مفھوممفھوم  إدراكإدراك



))العصرالعصر((  الظھرالظھر  بعدبعد  مفھوممفھوم  إدراكإدراك  --١٠١٠
المغربالمغرب  مفھوممفھوم  إدراكإدراك  --١١١١
والنھاروالنھار  اللیلاللیل  بینبین  التمییزالتمییز  --١٢١٢
والغدوالغد  الیومالیوم  األمساألمس  بینبین  التمییزالتمییز  --١٣١٣
بینھابینھا  والتفریقوالتفریق  الفصولالفصول  معرفةمعرفة  --١٤١٤
التوقیتالتوقیت  معرفةمعرفة  --١٥١٥
النموالنمو  إدراكإدراك  --١٦١٦
  ألیفةألیفة  حیواناتحیوانات  بینبین  التفریقالتفریق  --١٧١٧
وحشیةوحشیة  حیواناتحیوانات  بینبین  التفریقالتفریق  --١٨١٨
للشرابللشراب  الصالحالصالح  الماءالماء  بینبین  التمییزالتمییز  --١٩١٩
للشرابللشراب  الصالحالصالح  غیرغیر  والماءوالماء    --٢٠٢٠



مادة التعبیرمادة التعبیر
١١
٢٢
٣٣
٤٤
٥٥
٦٦
٧٧
٨٨
٩٩

١٠١٠
١١١١
١٢١٢

صرخاتصرخات  بعثبعث
))اررراررر  ––آآ  آآ  آآ((  مصوتاتمصوتات  أوأو  فأفآتفأفآت  إخراجإخراج

واضحةواضحة  بأصواتبأصوات  نطقنطق
مفھومةمفھومة  كلماتكلمات  نطقنطق
الفھمالفھم
باإلشارةباإلشارة  تعبیرتعبیر
الكلمةالكلمة  مستوىمستوى  فيفي  تعبیرتعبیر
بسیطةبسیطة  بجملةبجملة  تعبیرتعبیر
جیدجید  تعبیرتعبیر
البسیطةالبسیطة  الصیغالصیغ  استعمالاستعمال  حسنحسن

األفكاراألفكار  فيفي  تسلسلتسلسل
    نطقیةنطقیة  بعیوببعیوب  تكلمتكلم



مادة األشغال الیدویةمادة األشغال الیدویة

١١

٢٢

٣٣

٤٤

٥٥

٦٦

٧٧

٨٨

باألصابعباألصابع  التمزیقالتمزیق

اثنیناثنین  علىعلى  الورقالورق  طيطي

أربعأربع  علىعلى  الورقالورق  طيطي

والفرشاةوالفرشاة  ))الصقالصق((  الغراءالغراء  باستعمالباستعمال  اإللصاقاإللصاق

بالمثقببالمثقب  الحرالحر  الثقبالثقب

معینةمعینة  مساحةمساحة  داخلداخل  الثقبالثقب

الخطالخط  علىعلى  الثقبالثقب

سلیمةسلیمة  بطریقةبطریقة  المقصالمقص  مسكمسك



الحرالحر  القصالقص  --٩٩

شریطشریط  داخلداخل  القصالقص  - - ١٠١٠

الخطالخط  علىعلى  القصالقص  - - ١١١١

    للورقللورق  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٢١٢

الخشنالخشن  للورقللورق  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٣١٣

اشةلل  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٤١٤ ّ اشةلكم ّ ادیّة  - -   لكم ّ ادیّةالزر ّ الزر

للمطرقةللمطرقة  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٥١٥

لمنشارلمنشارلل  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٦١٦

  القصالقص  آللةآللة  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٧١٧

لإلبرةلإلبرة  سلیمسلیم  استعمالاستعمال  - - ١٨١٨



اللمس والشماللمس والشم

١١

٢٢

٣٣

٤٤

::اللمساللمس

والخفیفوالخفیف  الثقیلالثقیل  بینبین  التمییزالتمییز

واألملسواألملس  الخشنالخشن  بینبین  التمییزالتمییز

والباردوالبارد  الساخنالساخن  بینبین  التمییزالتمییز

والمبلولوالمبلول  الجافالجاف  بینبین  التمییزالتمییز



::إدراك األنواع التالیة من خالل الشمإدراك األنواع التالیة من خالل الشم  ::الشمالشم
البصلالبصل  --١١
الثومالثوم  --٢٢
الفلفلالفلفل  --٣٣
الحلویاتالحلویات  --٤٤
الغازالغاز  --٥٥
الجفالالجفال  --  المبیضالمبیض  --٦٦
األرضاألرض  تنظیفتنظیف  سائلسائل  --٧٧
نفطنفط  --٨٨
األوانياألواني  تنظیفتنظیف  سائلسائل  --٩٩

وردورد  ماءماء  - - ١٠١٠
زھرزھر  ماءماء  - - ١١١١
عطرعطر  - - ١٢١٢
صابونصابون  - - ١٣١٣
النارالنار  إلشعالإلشعال  الكحولالكحول  - - ١٤١٤



والذوقوالذوق  السمعالسمع

١١
٢٢
٣٣
٤٤
٥٥
٦٦
٧٧
٨٨
٩٩

::السمعالسمع
وقويوقوي  ضعیفضعیف  صوتصوت  بینبین  التمییزالتمییز
القطالقط  صوتصوت  إدراكإدراك

الكلبالكلب  صوتصوت  علىعلى  التعرفالتعرف
الدجاجالدجاج  صوتصوت  علىعلى  التعرفالتعرف
::نقرھانقرھا  خاللخالل  منمن  المادةالمادة  نوعیةنوعیة  علىعلى  التعرفالتعرف

الخشبالخشب  --
الحدیدالحدید  --
البالستیكالبالستیك  --
الورقالورق  --

الصوتالصوت  اتجاهاتجاه  تحدیدتحدید



::الذوقالذوق

التمییز بین الحلو والمالحالتمییز بین الحلو والمالح  --١١

التمییز بین المر والمالح التمییز بین المر والمالح   --٢٢

التمییز بین الحار و الحلوالتمییز بین الحار و الحلو  --٣٣



الحیاة العملیةالحیاة العملیة
١١
٢٢
٣٣
٤٤
٥٥
٦٦
٧٧
٨٨
٩٩

١٠١٠
١١١١
١٢١٢

البابالباب  فتحفتح  معرفةمعرفة
البابالباب  غلقغلق  معرفةمعرفة

::التالیةالتالیة  العملیاتالعملیات  فيفي  الذاتیةالذاتیة  االستقاللیةاالستقاللیة
الشربالشرب  --
األكلاألكل  --
الثیابالثیاب  نزعنزع  --
الثیابالثیاب  لبسلبس  --
الوجھالوجھ  غسلغسل  --
بالفرشاةبالفرشاة  األسناناألسنان  تنظیفتنظیف  --
الشعرالشعر  مشطمشط  --
األنفاألنف  مندیلمندیل  استعمالاستعمال  --
الحذاءالحذاء  لبسلبس  --
الحذاءالحذاء  خیوطخیوط  ربطربط  --



درجة االختبارالشكلالرقم

١١

٢٢

٣٤

٤٣
٥٤
٦٣

٧٥
٨٦
٩٦



:١ فرضیـــــــة

                

 لھ سنوات ٦ و ٢ بین ما  لألطفال الحر مللرس عشر الستة لمستویاتا على االعتماد إن

  والكتابة لقراءةا لتعلم منھم الموھوبین باستعداد التنبؤ بنتائج قویة ارتباط معالم

 من الفعلي تمكنھم تقویمو الدراسة قبل ما مرحلة من األولى السنوات خالل والریاضیات

.األساسي التعلیم من والثاني األول صفینال في و التمھیدیة بالسنة التعلم ھذا



المنھجالمنھج

٢٠٠٠٢٠٠٠--  ١٩٨٨١٩٨٨: : المدة المدة 

تولوزتولوز  --باريس باريس 
صفاقسصفاقس  - - سوسة سوسة 

فرنسا فرنسا 
تونستونس مؤسسة ماقبل المدرسةمؤسسة ماقبل المدرسة  ٥١٥١

:دراسة الرسم الحر 



تحلیل خطيتحلیل خطي

تصنيفتصنيف
خصائص التصويرخصائص التصوير
استعمال الفضاءاستعمال الفضاء
محتوى الرسممحتوى الرسم

منمن
المستوى األدنىالمستوى األدنى

الىالى
المستوى األعلىالمستوى األعلى

٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠
رسم حررسم حر

العمرالعمر
سنواتسنوات  ٤٤--٢٢
سنواتسنوات٥٥--٤٤
سنواتسنوات٦٦--٥٥



التحلیل اإلیالتحلیل اإلیثثولوجيولوجي
١٠١٠  مؤسساتمؤسسات

عدد األطفال
في تولوز ٥٦٢
في صفاقس ٣١٥

ریاض أطفال بصفاقس ٦
فصول ٤المرحلة األولى 
فصول ٧المرحلة الثانیة 
فصول٨المرحلة الثالثة 

أشرطة لحصص رسم حر ألطفال
٤ ا لى ٢أعمارھم   ٦٤
٥الى  ٤أعمارھم  ٤٨
 ٦الى  ٥أعمارھم  ٨٠

مدارس أمومة بتولوز ٥
فصول ٥المرحلة األولى 
فصول٦المرحلة الثانیة 
فصول ٧المرحلة الثالثة 

فلم لحصص رسم حر ألطفال ٥٢
ألطفال تونسیین ٥٠و  فرنسیین



المجموعالمجموعالبناتالبناتاألوالداألوالد  الجنس الجنس / / العمر العمر 
٦٦أصغر من أصغر من  ,, ١١١١١٢١٢٢٣٢٣سنواتسنوات  ٣٣
٦٦من من  ,, ٥٥٧٧١٢١٢سنواتسنوات٤٤––٣٣

٦٦––٤٤من من  ,, ٢٢١١٣٣سنواتسنوات  ٤٤
٦٦من من  ,, ٣٣٠٠٣٣سنوات سنوات   ٥٥  --٤٤  

٦٦    --  ٥٥من من  ,, ٢٢٣٣٥٥سنواتسنوات  ٥٥
٦٦أكبر من أكبر من  ,, ٢٢٤٤٦٦سنواتسنوات  ٥٥

٢٥٢٥٢٧٢٧٥٢٥٢المجموعالمجموع

  فلم من تحاليل األطفالفلم من تحاليل األطفال  ٥٢٥٢توزيع لـ توزيع لـ )  : )  : ١١((جدول جدول 



المجموعالمجموعبناتبناتأوالدأوالدالجنسالجنس/   /   المستوى   المستوى   
١١٢٢١١٣٣
٢٢٤٤٢٢٦٦
٣٣٢٢٢٢٤٤
٤٤٢٢٤٤٦٦
٥٥١١٤٤٥٥
٦٦٢٢٢٢٤٤
٧٧٣٣٤٤٧٧
٨٨٢٢٠٠٢٢
٩٩٢٢٢٢٤٤
١٠١٠٢٢٣٣٥٥
١١١١٢٢٢٢٤٤
١٢١٢١١١١٢٢

٢٥٢٥٢٧٢٧٥٢٥٢المجموعالمجموع

طفلطفل٥٢٥٢مستوى رسم لـ  مستوى رسم لـ    ١٢١٢توزيع لـ توزيع لـ ) : ) : ٢٢((الجدول الجدول 



االستفادة من النتائجاالستفادة من النتائج

فیھافیھا  التحكمالتحكم  وو  للیدینللیدین  الذھنیینالذھنیین  عوقینعوقینالمالم  استعمالاستعمال  سوءسوء  ..

القلمالقلم  مصمص  وو  الرسمالرسم  ورقةورقة  تقطیعتقطیع  إلىإلى  الذھنيالذھني  عوقعوقالمالم  سعيسعي  ..

العرضیةالعرضیة  النظرةالنظرة  علىعلى  یعتمدیعتمد  أنھأنھ  إذإذ  العامالعام  وو  الخاصالخاص  الشكلالشكل  بینبین  تمییزهتمییزه  صعوبةصعوبة  

..  المركزالمركز  التحلیلالتحلیل  عنعن  عوضاً عوضاً 

وو  التعبیرالتعبیر  إلىإلى  االنتقالاالنتقال  ثمثم  ششییالمعالمع  الواقعالواقع  منمن  أنشطةأنشطة  علىعلى  المربيالمربي  اعتماداعتماد  ضرورةضرورة  

    والتركیبوالتركیب  التمثلالتمثل  علىعلى  االعتماداالعتماد  قبلقبل  القولالقول



مستویات النشاط الخطي للطفل الممستویات النشاط الخطي للطفل المعوقعوق  الذھنيالذھني

الصفريالصفري  المستوىالمستوى  

نقطةنقطة  أوأو  بقعةبقعة  ::  المقصودةالمقصودة  غیرغیر  الخطیةالخطیة  اآلثاراآلثار  

كرةكرة  اعتبارھااعتبارھا  وو  تلوینھاتلوینھا  إمكانیةإمكانیة  معمع  كالدائرةكالدائرة  البسیطةالبسیطة  األشكالاألشكال  بعضبعض  رسمرسم  ::  الخطیةالخطیة  اآلثاراآلثار  ..

الخطالخط  اتباعاتباع  ذلكذلك  فيفي  بمابما  الحركةالحركة  فيفي  التحكمالتحكم  علىعلى  الطفلالطفل  قدرةقدرة  ::  المقصودةالمقصودة  الخطیةالخطیة  اآلثاراآلثار  وو  الخطوطالخطوط  

..  المرسومالمرسوم

الخطالخط  نھایةنھایة  وو  بدایةبدایة  تحدیدتحدید  ::  الفرملةالفرملة  ..

األشكالاألشكال    



مستویات التدرج في الرسم الحرمستویات التدرج في الرسم الحر  للطفل العادي ما بین للطفل العادي ما بین ٣٣- - ٥٥  سنواتسنوات  

::مرحلة األشكال الھندسیة المجمعة مرحلة األشكال الھندسیة المجمعة ١١..

    بعض الخطوط و األشكال البسیطة بلون واحدبعض الخطوط و األشكال البسیطة بلون واحد

 خطوط وأشكال بسیطة بألوان متعددة خطوط وأشكال بسیطة بألوان متعددة

 تلوین األشكال الھندسیة تلوین األشكال الھندسیة

 بدایة ظھور الرسوم األولیة للعناصر كاألشكال بدایة ظھور الرسوم األولیة للعناصر كاألشكال

::مرحلة السرد المجمع مرحلة السرد المجمع ٢٢..

 عناصر بسیطة متماثلة و مجمعة عناصر بسیطة متماثلة و مجمعة

 عناصر أكثر تعقید من السابقة عناصر أكثر تعقید من السابقة

تركیز الطفل على شيء محبذ دون توافق منطقي بین العناصرتركیز الطفل على شيء محبذ دون توافق منطقي بین العناصر      

















 الثامن المستوى من( المرسومة للعناصر والزمني والفضائي المنطقي التنظیم مرحلة
  المتفوق للطفل دلك وقبل العادي للطفل سنوات ٦ و ٥ بین ما عشر السادس إلى

)والموھوب

: وحدة في المرسومة العناصر بین المنطقي التوافق –أ

 تتضح المرسوم للشيء األساسیة المكونات أن حیث البسیط المشھد ظھور – ٨
.اإلنسان أو المنزل أو الطبیعي بالمنظر كالخاصة

 ولكن .بینھا فیما عناصره بین فضائي تنظیم توافق دون المركب المشھد ظھور – ٩
 تم حیث كتونس اإلسالمیة العربة المجتمعات في خاصة الجنسین بین تفریق ھنالك

 أو مثلث و للرجل مستطیل أو مربع برسم والمرأة الرجل جسمي جذعي بین التفریق
 التي اإلسالمیة العربیة المجتمعات في خاصة( للمرأة األضالع رباعي شكل فوق مثلث
.)كمصر جلبابا المرأة فیھا تلبس

 







: بینھا فیما للعناصر الفضائي التنظیم –ب
.) الجنین( الحیة أو )المنزل داخل األفراد( كالمبنیة المرسومة العناصر بعض في الشفافیة - ١٠
.والسحاب السماء أو األرض خط برسم أو الورقة أسفل باستعمال سواء االصطفاف –١١
 في أو الدخان أو الریح كاتجاه الطبیعیة العناصر رسم عند أوال یظھر الذي االتجاه –١٢

.الحیوان جسم كاتجاه الحیة العناصر
 متعددة نظر وجھات حسب ویدیھ ورجلیھ وجذعھ اإلنسان وجھ یخص الذي التوجھ –١٣

.الجانبي الرسم أو األمام إلى كالرسم
.الثالثة أبعاده في المنزل رسم عند وخاصة المنظور -  ١٤
 المنزل باب( والمبنیة )الشجرة مع مقارنة الوردة( الطبیعیة العناصر أحجام بین التناسب –١٥

 منظما مشھدا تشكل التي )الجسم جذع مع مقارنة الرأس( والحیة )العام شكلھ مع مقارنة ونوافذه
.وفضائیا منطقیا

 والمتفوقین الموھوبین تمیز لذلك أضف الطبیعیة للعناصر خاصة للواقع األلوان مطابقة –١٦
 الرجلین كحركة الحیة العناصر بعض حركة رسم في الزمني التنظیم ھاجس احترام في

 حیث متعددة أبعاد حسب العناصر بعض عمق معللشجرةالمرتفعة األغصان إلى للوصول
 العالقات والحترام البصریة للواقعیة السابقة المؤشرات جانب إلى كمؤشر بعضھا یصغر

 من )موھوبون و متفوقون ،عادیون ،متأخرون( لألطفال المختلفة الفئات تمكن ومدى اإلسقاطیة
الریاضیات و الكتابة و كالقراءة األساسیة التعلمات في للشروع الضروریة معرفیةال العملیات

.اإلبداعیة و الفنیة مواھبھم تنمیة في و 

















22فرضیـــــــةفرضیـــــــة

دوار االجتماعیة لألب واألم تفسر اختالف خصائص رسم جسم اإلنسان  من طرف دوار االجتماعیة لألب واألم تفسر اختالف خصائص رسم جسم اإلنسان  من طرف إن األإن األ

األطفال في سن ما قبل الدراسة وخصوصا الموھوبین منھم بالتركیز على تفاصیل رسم األطفال في سن ما قبل الدراسة وخصوصا الموھوبین منھم بالتركیز على تفاصیل رسم 

..أجزاء العناصر الطبیعیة والمبنیة والحیة وخصائصھا مع الخیال والجرأةأجزاء العناصر الطبیعیة والمبنیة والحیة وخصائصھا مع الخیال والجرأة

22فرضیـــــــةفرضیـــــــة

دوار االجتماعیة لألب واألم تفسر اختالف خصائص رسم جسم اإلنسان  من طرف دوار االجتماعیة لألب واألم تفسر اختالف خصائص رسم جسم اإلنسان  من طرف إن األإن األ

األطفال في سن ما قبل الدراسة وخصوصا الموھوبین منھم بالتركیز على تفاصیل رسم األطفال في سن ما قبل الدراسة وخصوصا الموھوبین منھم بالتركیز على تفاصیل رسم 

..أجزاء العناصر الطبیعیة والمبنیة والحیة وخصائصھا مع الخیال والجرأةأجزاء العناصر الطبیعیة والمبنیة والحیة وخصائصھا مع الخیال والجرأة



المجموعالمجموع
سنواتسنوات  ٤٤سنواتسنوات  ٥٥

ذكورذكورإناثإناثذكورذكورإناثإناث

المملكة العربية  المملكة العربية  ٦٢٥٦٢٥٢٧٠٢٧٠٢٥٦٢٥٦٦٣٦٣٣٦٣٦
السعوديةالسعودية

تونستونس٣٥٥٣٥٥١٥٢١٥٢٨٩٨٩١٠١٠٤٤

فرنسافرنسا١٩٣١٩٣٩٢٩٢٥٧٥٧٢٨٢٨١٦١٦

مصرمصر٣٢٧٣٢٧٦٦٦٦٧٠٧٠٥٨٥٨١٣٣١٣٣

الجنسية
العينة

من رسومات األطفال ١٥٠٠تصنيف : جدول 



مجموعة من رسوم الرجل مجموعة من رسوم الرجل 
و المرأةو المرأة















مناقشةمناقشة
  فيفي  تختلفتختلف  لإلنسانلإلنسان  األطفالاألطفال  رسومرسوم  خاللخالل  منمن  واألمواألم  لألبلألب  االجتماعيةاالجتماعية  دواردواراألاأل  °°

    بلدبلد  كلكل    خصوصيةخصوصية  حسبحسب  اإلسالمياإلسالمي  العربيالعربي  المجتمعالمجتمع  معمع  مقارنةمقارنة  الغربيالغربي  المجتمعالمجتمع
LeLe  فرنسافرنسا  فيفي  المقترحةالمقترحة  النماذجالنماذج  وحسبوحسب    السعوديةالسعودية  ،،مصرمصر  ،،تونستونس  :: CamusCamus  

PèrePère  فوريفوري  بتأثيربتأثير  األباألب  -- àà effeteffet différédifféré

PèrePère  مختلفمختلف  بتأثيربتأثير  األباألب  --     différençiédifférençié

PèrePère  الثانيةالثانية  األماألم  األباألب  -- mèremère bisbis



    تطرحتطرح  لھالھا  والموازیةوالموازیة  المدرسیةالمدرسیة  المؤسساتالمؤسسات  مختلفمختلف  فيفي  للنماذجللنماذج  االجتماعیةاالجتماعیة  األدواراألدوار

  مختلفةمختلفة  ثقافاتثقافات  فيفي  األطفالاألطفال  وتربیةوتربیة  لرعایةلرعایة  المناسبةالمناسبة  الحلولالحلول  استشرافاستشراف  حولحول  إشكاالإشكاال

  األطفالاألطفال  فئاتفئات  لمختلفلمختلف  التعلمالتعلم  تكافؤتكافؤ  فرصفرص  لتحقیقلتحقیق  اجتماعیةاجتماعیة  نفسیةنفسیة  مقاربةمقاربة  إطارإطار  فيفي

  احتراماحترام  معمع  ))والموھوبوالموھوب  المتفوقالمتفوق  ،،العاديالعادي  ،،الدراسيالدراسي  المتأخرالمتأخر  ،،  الذھنيالذھني  المعوقالمعوق((

  كحاالتكحاالت  الال  الدراسيالدراسي  تعلمھمتعلمھم  لبدایةلبدایة  المناسبالمناسب  والوقتوالوقت  لنموھملنموھم  المختلفةالمختلفة  األنساقاألنساق

  البعضالبعض  یعتبرهیعتبره  الذيالذي  العربيالعربي  المجتمعالمجتمع  فيفي  سریعةسریعة  تحوالتتحوالت  عنعن  كتعبیركتعبیر  بلبل  فردیةفردیة

..ججذنمونمو  بالبال  أوأو  التحولالتحول  سریعسریع  بنمودجبنمودج  مجتمعمجتمع
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التطورالتطور  یحددیحدد  الذيالذي  الصغارالصغار  لألطفاللألطفال  العصبيالعصبي  النضجالنضج  أولویةأولویة  الزمنيالزمني  العمرالعمر  یوضحیوضح    
  فيفي  أھمیتھاأھمیتھا  تفقدتفقد  األولویةاألولویة  ھذهھذه..  األطفالاألطفال  روضةروضة  فترةفترة  بدایةبدایة  فيفي  المعرفيالمعرفي  لوجيلوجيالبیوالبیو
  منمن  خاصةخاصة  بالظھوربالظھور  یبدأیبدأ  واالجتماعيواالجتماعي  الجنسيالجنسي  االختالفاالختالف  ..  ووسطھاووسطھا  الفترةالفترة  نھایةنھایة

..سنواتسنوات  الخمسالخمس
قبلقبل  منمن  المعتمدةالمعتمدة  الدراسةالدراسة  بأسالیببأسالیب  تأثرتأثر  أكثرأكثر  معرفيمعرفيالال  الطفلالطفل  تطورتطور  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  فيفي  

..األطفالاألطفال  روضةروضة  وو  والمجتمعوالمجتمع  العائلةالعائلة
فيفي  ))فوقفوقمتمت  ،،متوسطمتوسط،،  ضعیفضعیف((  األطفالاألطفال  لمراحللمراحل  الثالثالثالث  المجموعاتالمجموعات  بینبین  االختالفاتاالختالفات  

..الفترةالفترة  نھایةنھایة  فيفي  تتدنىتتدنى  وھيوھي  المدرسةالمدرسة  قبلقبل  ماما  لفترةلفترة  الثالثةالثالثة  المرحلةالمرحلة  منمن  بدایةبدایة
سنتینسنتین  منمن  العمرالعمر  عندعند  األولىاألولى  الدرجةالدرجة  فيفي  العمر،العمر،  منمن  سنواتسنوات  خمسخمس  تحتتحت  األطفالاألطفال  تطورتطور  

  واألسلوبواألسلوب  معرفيمعرفيالال  للتطورللتطور  البیئيالبیئي  المستوىالمستوى  كانكان  أیاأیا  مشابھمشابھ  كانكان  ،،  سنواتسنوات  أربعأربع  إلىإلى
نستخدمھنستخدمھ  الذيالذي  التربويالتربوي

  إلىإلى  سنواتسنوات  ثالثثالث  ومنومن  سنواتسنوات  ثالثثالث  إلىإلى  سنتینسنتین  منمن  األطفالاألطفال  لتطورلتطور  المالحظاتالمالحظات  نفسنفس  
..))صفاقسصفاقس((  فيفي  سنواتسنوات  خمسخمس  إلىإلى  ثالثثالث  منمن  وو  ))تولوزتولوز((  فيفي  سنواتسنوات  أربعأربع
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لتقییملتقییم  كأداةكأداة  الحرةالحرة    رسومرسومالال  استخداماستخدام  منمن  تمكنناتمكننا  العملیةالعملیة  والنتائجوالنتائج  النظریاتالنظریات  ھذهھذه    

  لصیاغةلصیاغة  بحوثبحوث  إنجازإنجاز  انتظارانتظار  فيفي  مختلفةمختلفة  ثقافاتثقافات  فيفي  للطفلللطفل  معرفيمعرفيالال  لتطورلتطوراا

  بالمعھدبالمعھد  الماجستیرالماجستیر  طلبةطلبة  علىعلى  اقترحناهاقترحناه  ماما  وھووھو  واللغويواللغوي  الحركيالحركي  للنموللنمو  مقاییسمقاییس

  األلسنیةاأللسنیة  فيفي  الماجستیرالماجستیر  طلبةطلبة  وعلىوعلى  بصفاقسبصفاقس  البدنیةالبدنیة  والتربیةوالتربیة  للریاضةللریاضة  األعلىاألعلى

..الموھوبینالموھوبین  رعایةرعایة  ماجستیرماجستیر  طلبةطلبة  وعلىوعلى  بصفاقسبصفاقس  اإلنسانیةاإلنسانیة  والعلوموالعلوم  اآلداباآلداب  بكلیةبكلیة

التطورالتطور  تأثیراتتأثیرات  تفكیكتفكیك  علىعلى  تساعدناتساعدنا  الحرالحر  للرسمللرسم  معرفیةمعرفیة  - - ووثثاإلیاإلی  مقاربةمقاربةالال  

  روضةروضة  ومؤسسةومؤسسة  العائلةالعائلة  قبلقبل  منمن  ةةالمعتمدالمعتمد  التأثیرالتأثیر  وطرقوطرق  معرفيمعرفيالال  وو  لوجيلوجيالبیوالبیو

    ..متعددةمتعددة  وثقافاتوثقافات  مجتمعاتمجتمعات  فيفي  األطفالاألطفال  لتطورلتطورلل  اختالفاختالف  وجودوجود  معمع  األطفالاألطفال
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  فقطفقط  واحدواحد  لتصمیملتصمیم  مرجعمرجع  یكونیكون  أنأن  الیمكنالیمكن  طفالطفاللأللأل  الحرالحر  الرسمالرسم  لعناصرلعناصر  عشرعشر  الستةالستة  مستویاتمستویاتالال  °°__
..العقلیةالعقلیة  لألنشطةلألنشطة

  وقبلوقبل  التمھیدیةالتمھیدیة  السنةالسنة  فيفي  للطفلللطفل  بالنسبةبالنسبة  سنواتسنوات  ستست  إلىإلى  خمسخمس  منمن  الحرالحر  الرسمالرسم  فيفي  التسعةالتسعة  العناصرالعناصر  °°__
  ھنيھنيذذالال  والمعوقوالمعوق  الدراسيالدراسي  المتأخرالمتأخر  للطفلللطفل  بالنسبةبالنسبة  السنالسن  ھدهھده  وبعدوبعد  الموھوبالموھوب  للطفلللطفل  بالنسبةبالنسبة  السنالسن  ھدهھده

  فيفي  والریاضیاتوالریاضیات  القراءةالقراءة  وو  الكتابةالكتابة  لتعلملتعلم  بنجاحاتھمبنجاحاتھم  التنبؤالتنبؤ  منمن  تمكنناتمكننا  محددهمحدده  معرفیةمعرفیة  مستویاتمستویات  لنالنا  توفرتوفر
..الدراسيالدراسي  والمتفوقوالمتفوق  الموھوبالموھوب  للطفلللطفل  بالنسبةبالنسبة  اإلبتدائياإلبتدائي  التعلیمالتعلیم  بدایةبدایة  وفيوفي  التمھیدیةالتمھیدیة  السنةالسنة  آخرآخر

    مستویاتمستویات  ومنومن  والكتابةوالكتابة  والقراءةوالقراءة  بالریاضیاتبالریاضیات  الخاصةالخاصة  المقاییسالمقاییس  بطاریةبطاریة  علىعلى  نصدقنصدق  أنأن  عملناعملنا  ھدفھدف  °°  
  تنبؤتنبؤ  كاختباركاختبار  السعودیةالسعودیة  العربیةالعربیة  بالمملكةبالمملكة  الموھوبینالموھوبین  لألطفاللألطفال  السلوكیةالسلوكیة  الخصائصالخصائص  قائمةقائمة  ومنومن  الحرالحر  الرسمالرسم

  لألطفاللألطفال  اإلبتدائياإلبتدائي  التعلیمالتعلیم  منمن  األولىاألولى  السنةالسنة  بدایةبدایة  وفيوفي  التمھیدیةالتمھیدیة  السنةالسنة  فيفي  المدرسيالمدرسي  التعلیمالتعلیم  لمھاراتلمھارات
..ذھنیةذھنیة  إعاقةإعاقة  ويويذذوو  النموالنمو  عادیيعادیي  بأطفالبأطفال  خاصةخاصة  سابقةسابقة  تجاربتجارب  منمن  باالستفادةباالستفادة  والمتفوقینوالمتفوقین  الموھوبینالموھوبین




