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 دادإـع
 ضمن متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف فلسفة الرتبية

 ختصص علم نفس الرتبوي
 إـشراف

                
 أستاذ علم النفس الرتبوي بكلية                   

                           جامعة القاهرة -الدراسات العليا للرتبية

 أستاذ علم النفس الرتبوي ووكيل كلية الدراسات
 جامعة القاهرة -العليا للرتبية 

مع فيد  مجددم م ل  لإلسدد  لجيايما لبب ندمج  اددمعل ر دت  هدف  لبحثددل  بدت لب عدد   ر د    دد 
بدف  لبماهداني   لب ثصدي  لبف لسدتلإلب كدم   ملبمتد اتما لبعي يدم جد   لبمع في  ر ت جنمي  لب فكيد 

رق ًيددددم صم  اددددعانما لتال  لبك ددددمبت فددددت لب تدددد  لإلنا ي تدددد   لر مددددف لبحثددددل ر دددد  لبمددددن    ددددح  
الب لب ا تحدددت   يدددل جكاندددب رينددد  لبحثدددل جددد  جامدددار ي  جامارددد  جا تحيددد  مردددفاهم سدددح   ددد

مجامار  ضمبط  مرفاهم  ممني   الب ج   الب لبصف لبخدمج  لإلب دفلعتا لسد خفل لبحم دل 
جقدددف      جقيدددم  ڤبادددا   ل لبم دددا   لبمصدددفافما لبم  مبعددد ردددفا جددد  لتاملا جم  دددب فدددت ل  حدددم  

لتال  لبك مبت فت لب ت  لإلنا ي تد   صم  اعانما  رق ًيم بخصمعص لب الجيذ لبماهاني  ي لبمع م
فددددت لب تدددد   ب فكيدددد  لاب كددددم     لل  حددددم سدددد  لجيايما لبمع فيدددد  مجددددم م ل  لبمع فيدددد  لإلال     جقيددددم

ل  حددددم       حددددم  جيخيصددددت بصددددعانما لتال  لبك ددددمبت فددددت جددددما  لب تدددد  لإلنا ي تدددد  لإلنا ي تدددد  
ج دددف لبتدددا   ل جثصدددي ت فدددت لب تددد  لإلنا ي تددد  فدددت ضدددا  جتددد اتما لب ث يددد  ملب   يددد  ملب قدددات

  ب نددمج  اددمعل ر دد  لاسدد  لجيايما لبمع فيدد  مجددم م ل  لبمع فيدد الب )با جفابيددا   ب طددلب ثصددي ت 
 بصدددمب  ملبضدددمبط  لب ا تحيدد   لبمامارددد بددي    صدددمعي  اابدد  صلا فددد م   مجدداا ظ دد ا لبن دددمع  

     جع    ب  لب ف ت  ر   لإلس  لجيايما لبمع في  مجم م ل  لبمع في الب ا تح  لبمامار
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ا  مع مددي لبعف ددف جدد  لب     Brody & Mills(1997; 282   دد   بدد ما  مجي دد 
ل فت لب ع ل منتح  سا  لبف ل هذل  ندما ً  اعانمابفي   مبك  اهاًنمج اف يكا   طمب يف ما     لب
 افت لب ع ل اعانمالبماهاني  لبذ   بف  ل  هؤا  لبطالبجم   ل جثف ف 

  ادددف ج جددد  ر ددد  هدددذل لب ندددما  لبمثيددد        نددد160: 2012متددد   جصدددطف  لبقمددد  )
ظ ب هذه لبفئ   دم   نطدم  لبخدفجما لب  ناتد  لب دت جقدفج م  اتدمل لب  نيد  لبخماد  ب  فدم  صم  
لبثمجددما لبخمادد    مددم لبقددب اددعانما لبدد ع ل لبناريدد  لب ددت يعددمنت جن ددم هددؤا  لت فددم  ظددالًا 

م   م   جظ د     ل بما هؤا  لت ف احب لب ؤ  ر  لبك ي  ج  جالن  جفاا ل مجالهح ل   مج
            م م   جظ   صم  اعانما لب ع ل ج  نم ي  ل   ا لبماهاني  ج  نم ي 

 ,.Weinfeld, et al  ممتنف دددف مو ددد م  Coleman (2005;28مت فدددو  ابمدددم 

ر دددد     لبماهدددداني  صم  اددددعانما لبدددد ع لرنددددفجم نفكدددد  فددددت  دددد   بمتددددمرف ندددد    49 ;2005)
 ا لبدددددف    يمكددددد  مضددددد  لإلسددددد  لجيايما لتسمسدددددي  لب دددددت ج تدددددف جددددد  اددددداج للبنادددددمق فدددددت امردددددم

 ملب ت جفرم ل فت جاماا لبثمج ا
     لسدد  لجيايما لبدد ع ل جصددنف Sturomski  (1997;2-12 كمددم  دد   س  مجتددكت

بطددد   جخ  فددد    دددفلهم ر ددد  سدددحي  لبم دددم : هدددت    نصدددنف لاسددد  لجيايما  بددد  جع فيددد : مهدددذه 
بمال ظدما    د ق لبف ا ر   جا ي  لبمع اجما ب قيمل بمبم مل ج   جفمت  للاس  لجيايما جتمرف 

   م ج ددخ   تطدد    مهددذه لاسدد  لجيايما جندد ك  بدد     جكددا  جثددفا  بمبم مدد    بمعندد      سددئ  
هنددما لسددد  لجيايما جع فيدد  جفيدددف  رنددف جع دددل  م لبقيدددمل بم ددمل جعينددد     م جددم م ل  جع فيددد : مهدددذه 

ييل لب ع ل لم  ال  ي   ج لعي  فت  حيع  م مجت خفل رنف لب خطيط  م ج لاح  مجقلاس  لجيايما جنفيذ
  مجتمرف لب الجيذ ر      يكانال ر   مرت بمب ع ل  عم ي  ب اع  ج  رم يد  لبد ع ل لاس  لجياي 

 رم ي  بتيط  مس   ا   
     ند  جادف  لإل دم    بد     لبعف دف جمد    ع مدا Bolt(2009; 74-75  مجد   بابدب 

لب ت  لإلنا ي ت    ت   مني  اف يعمنا  ج  اعانما فت جع ل ج ك لب ت   مندذبك يكدا  بدف  هدؤا  
 لبطالب ل  يمجما ج  ل ف  ب  ت   ر   صبك لبصعانماا 

     ل  لبطددددالب صم ادددعانما لبدددد ع ل لبددددذ   Saddler (2004; 311متددد   سددددماب  
جنفيذ مج لاح  لبعم يما لبمع في  لبعف ف     قفجا  بصعان  بمبت  فت لبك مب  اف يافم  اعان  فت
 لب ت يث م  لبكي مب  ب   ال ج م بيك  فعم  ل نم  لبك مب ا 
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   ج ددم لا Diakidoy & Kanari  (1999;235-236) منددم     م م ايمكيددفمجدد   
لإلب كم  يمك     ج ثت  بمب ف ت  ملبممم س  ملب ع ل  ر    تو ج يئ  لبف ص ملبمالادف لبم يد   

 ي  ملب ت ج ط   ج  لبطمب  لب فكي  في م بف م م لم بث  م لم  بفلك     جف ف جن ماب  فك
ماف ا ظ لبحم ل ج   ال  رم   ب دف ت  لب تد  لإلنا ي تد  فدت لبث قد  لإلب فلعيد  جعمندم  
بع  لب الجيذ صم  لإلجكمنما لبعق ي  لبم جفع  ج  اعانما لتال  لبك مبت فت لب ت  لإلنا ي ت   

  ي ل       مب  جم   بتيط  بفم    طم   لتج  لبذ   ؤا   ب  جفنت جثصي  لافيصع  ر

 ج ح ددا  جيددك   لبحثددل لبثددمبت فددت جثممبدد  لإلجمبدد  ر دد  لب تددمؤ  لججددت:  جددم   دد  ب نددمج 
  ملبمتدد اتما اددمعل ر دد  لإلسدد  لجيايما لبمع فيدد  مجددم م ل  لبمع فيدد  ر ددت جنميدد  لب فكيدد  لإلب كددم  

لبعي يم ج  لب ثصي  لبف لست بف  لبط ح  لبماهاني  رق ًيم صم  اعانما لتال  لبك مبت فدت لب تد  
 لإلنا ي ت  فت لبث ق  لإلب فلعي ؟      

 يهدف البحث الحالي إلى: 
عت بعددددد  بندددددم  ب ندددددمج  يتددددد  ف  جدددددف ت  ماكتدددددمب جالجيدددددذ لبصدددددف لبخدددددمج  لإلب دددددفل

لاسدد  لجيايما لبمع فيدد  مجددم م ل  لبمع فيدد   ملبكيددف ردد    دد  لب ددف ت  ر دد  لبح نددمج  لبمقددفل فددت 
 لب فكي  لاب كم   م لب ثصي  فت جت اتمج  لبعي يم ج  جصنيف ب الا

 تكمن أهمية البحث الحالي فيما يلي:
  بالجامهدددما لبثف  ددد  ب حثددداد لب دددت ندددماا بضددد م  لبحثدددل لبثدددمبت فدددت   دددم  لاسددد امب -1

مجدداا بدد لج   مادد  ب رميدد  لب الجيددذ لبماهدداني  بصددف  رمجدد  ملبماهدداني  صم  اددعانما 
 لب ع ل بصف   ما  ب  ت   ر   لبصعانما لتكمايمي  بف  لا

يددددددبجت لبحثددددددل لبثددددددمبت جتددددددم  ًل بزجامهددددددما لبثف  دددددد  ملب ددددددت   دددددد ا ر دددددد  لبددددددفج  بددددددي   -2
بمع في  مجم م ل  لبمع في  ما مهم فت لب اظيف لبفعم  ب عم يما لبمع في  لاس  لجيايما ل

 ملبمتمرف  ر   جثقيو جت اتما ج جفع  ج  لب ثصي  لتكمايمت فت لبمالا لبف لسي ا
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 عقلًيا ذوو صعوبات التعلم املوهوبون
لبدذ    طدالب  بدبن ل  مبئدك لبBrody & Mills(1997;283 رد ف ل بد ما  مجي د   

بف  ل اف لا رق ي  فمعق   مبكن ل يظ د م  جنماًضدم ملضدًثم بدي  هدذه لبقدف لا مجتد ا   الع دل فدت 
فيكدددددا   الؤهدددددل   لبك دددددمبت لب عحيدددد  لب  ادددددت  لب تمضددددديما  لبقددددد ل    ج دددد جاددددم   كدددددمايمت جعدددددي  

  ا لبعمج  لبعق ي  ج للقف  لتكمايمت  ا  ج  لبم اا  بمبنتح  ب
 السرتاتيجيات املعرفية ا

لب ددت جدد   جدد ل لاهددت لإلببن ددم  .Akyol et al (2;2010)  و دد م  يع ف ددم  كيددا  م 
 الب ددم نثصدد  ر دد  لبمع فدد  لباف ددف  منددفجا م جدد  لبمع فدد  لبماجدداا  بددف  لبمدد ع ل مج ددببف جدد  

نظديل م لإلس  لجيايما لتسمسي  ملبمعقدف  بمعمباد  لبمع اجدما لب دت جيدم  لب دف ت   لب فصدي   لب 
 لب فكي  لبنمافا 

                                  االسرتاتيجيات ما وراء املعرفية
ببن م جامار  ج  لإلج ل لا Henson & Eller( (1999;258 متع ف م هينتا  ما   

لب ددت يقددال ب ددم لبمدد ع ل ملب ددت جمكندد  جدد  لبددارت بمبمع فدد  منمتنيددط  ملبعم يددما لبذهنيدد  م سددمبي  
لب ثكل لبذلجت لب ت جت خفل اح  لب ع ل مل نمؤه منعفه ب  ذ   ملبف ل ملب خطديط ملإلال   م د  لب ع ل م 

 جيكالا منمات لبعم يما لبمع في  لت   ا
 اري  ـــــري اإلبتكـــــالتفك

  ببن   رم يد   ا لا لب تد لا Torrance & Myers(1975;25 يع ف  جا لن  مجم  ز 
لبمفقداا  لب دت جدؤا   بدت ردفل  جتدما م   دل لبحثدل رد  جؤ د لا فت لبمع اجما مجثف ف لبعنماد  

مااعددد  فدددت لبماادددف لبدددذ   الجددد  لبفددد ا ملبمع اجدددما لب دددت بفيددد  ماددديم   فددد م  بتدددف لب تددد لا 
م   حم  لبف م  ملب نط بي  لبن مع  منعض م  م نمم جعف   م  م  رما  ايم   لبف م  م   حم هم 

 م  ي ل جااي  لبن مع   بت لت  ت  ا

 املستويات الُعليا من التحصيل الدراسي
يع ف دددم لبحم دددل ببن دددم هدددت ادددف   لب الجيدددذ ر ددد  لب ث يددد  ملب   يددد  ملب قددداتل فدددت جعمباددد  
لبمع اجددما ملبمعددم   ملبم ددم لا لب ددت ج ضددمن م لبمددالا لب ددت  ف سددان م مجقددم  جدد   ددال  ل  حددم  

 جثصي تا
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لإل دددم  لبنظددد   ر ضدددًم بزسددد  لجيايما لبمع فيددد  مجدددم م ل  لبمع فيددد  ملبماهاندددا     ندددمم 
 صمم اعانما لب ع ل ملب فكي  لإلب كم   ملبمت اتما لبع يم ج  لب ثصت لبف لستا

 اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية   :احملور األول
  فدت جادم  ر دل لبدنف     بد       يدً ل جد  لبحدم  ي341: 2011ييي  س يمم   اسف )

  دد  ر دد   هميدد  جع دديل ماكتددمب لسدد  لجيايما لبدد ع ل  سددال  لبمع فيدد   م جددم م ل  لبمع فيدد    يددل 
جتمرف لاس  لجيايما لبمع في  لبم ع ل ر   لال  لبم مل لب ت يمك     جط د  جند   ملسد  لجيايما 

ل ب م  مها جدم يكتدح  جع اجدما جم م ل  جع في  جعممن  ر   ف ل مجنظيل مجنفيذ لتال لا لب ت يقا 
 م ح لا جف ف  مرف ف  مج   ل ج الا رم ي  لب ع ل نمًال مجطاً لا

 اواًل: اإلستراتيجيات المعرفية
فددت  بتددط   ددكمب م  لاسدد  لجيايما لبمع فيدد  Vaidya (1999;186-187)جعدد   فيددفيم 

 هددت يايما لبمع فيدد ماسدد  لج  فسدد خفلل لبمع فد  جدد   جدد   د  جيددك    م  كمددم  ج مد ل تهددبمن دم 
جتددددددمرف  جع فددددددت جثددددددفا  بعدددددد  لبعم يددددددما لبعق يدددددد   م لإلجدددددد ل لا لبمتدددددد خفج  إلناددددددمز هددددددف 

ج   جفمت  لبمال ظما  م   ق  -لاس  لجيايما لبمع في  لبيخص ر   لب عمج  ج  لبمع اجما 
 ا اي  ملس  لجيايما جنظيمي مجخ  ف   جف جم تنما لتسئ   ج   ال 

يما لبمع فيددد    يددد   مج عدددفا  فق دددف لا صددد  لبحثدددل لبثدددمبت ر ددد  مبمدددم  مندددب لاسددد  لجيا
 لس  جيايما   تط  لبمفمهيل م لب فصي  م لبممم س ا

 ثانًيا: اإلستراتيجيات ما وراء المعرفية
   لسدد  لجيايما جددم م ل  لبمع فدد  ج م دد  فددت   Coşkun (2010; 36  دد    اسددك 

ل فت بيئ   لبمع في  مجنتيو رم ي  لب ع ل بم تف لسمبي  ماج ل لا   حع م لبم ع ل بكت يمكن  لب ثك
جدد  لبدد ع ل  ملإلسدد فما  جمددم جع مدد  فددت جالاددف جف ددف   مجخطدديط مجقدداتل لبدد ع ل بمإلضددمف   بدد   ن ددم 

 جتمهل فت زتما  اف   لبم ع ل ر   لب ع لا
مبمم  منب لاس  لجيايما جم م ل  لبمع فيد    يد   مج عدفا  ف قدف لا صد ا لبف لسد  لبثمبيد  
ر دددد  جددددم   ددددت جدددد  ج ددددك لإلسدددد  جيايما مهددددت لسدددد  لجياي  لب تددددمؤ  لبددددذلجت ملسدددد  لجياي  لبنمذجدددد  

 ملس  لجياي  لبعصف لبذهنتا 
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  املوهوبون عقلًيا ذوو صعوبات التعلماحملور الثاني: 
دد  فددت جع تدد   ا  دد ل  لبحددم  ا  ملبم خصصددا  فددت هددذ لبماددم   الج ددا  اددعانما جم 

ل جدد    دد    لبم لجدد  ملبف لسددما لب ددت جنممبددب هددذه لبظددمه   فددت مجفتددي  هددذل لبمصددط   ر دد  لبدد  
 Al-Hroub, 2009; Brody)لبعقاا لت نع  لا ي     ما   صل جم ل جحطب بصعانما لب ع ل 

& Mills, 1997; Baum, 1998; Beckley, 1998)    مبدددذل   دددم  فدددم 

Vaughn(1989;123   صم  ادددعانما  فدددت هدددذل لبصدددفا  بددد    :  جف دددال لبطدددالب لبماهددداني
لب ع ل ها جع ت  جثم   بمب نما  لبظمه  بيك  بل جعم  جن     فئ ي     تْي  ج  فئما لب  ني  

 لبخما  ج  جيمك  جفمهيمي  ملج لعي   مم ها  ما  ج  اعانما لب ع ل ملبماهح  ا
 ذوي صعوبات التعلم عقلًيا كيفية التعرف والكشف عن الموهوبين

 بد     هندما  دالد جثكدما  د ل   Swanson(1991; 243-244 فقف   دم  سالنتدا  
 فت ضاع م لب ع   ر    مبئك لبطالب لبماهاني  صم  اعانما لب ع ل مجثف فهل هت:

: متيددي   بد  مجداا اددعان  جد  ادعانما لبدد ع ل جد جحط بال ددف  م محك  الممييككل اليك  ي -1
 بعفا جثفا ج  لبماماا لتكمايمي   م لبمع في ا

 ب  مجاا اف  ج  لب حم   بي  جعفاا ص مع ل  م جت ا  اف لج ل متيي   مح  المفاوت: -2
لبكمجندد  منددي   الع ددل لبفع ددت لبمال ددظ  م جتدد ا  جثصددي  ل لتكددمايمت   يددل  ددنخف  

 لب ثصي  بف  ل بيك  ا   فو جط قًم ج  نتح  ص مع ل  م جت ا  اف لج لا

ما لبدد ع ل ردد  صم  متيددي   بدد   جكمنيدد  جمييدد  لبماهدداني  صم  اددعان محكك  اتبككمب ا : -3
 لارماما   م صم  اعانما لب ع ل لت     مج   ل لس حعماهل ر  هذه لبفئماا

 اريــــــري االبتكــــــاحملور الثالث : التفك
   ندد  جددد  ج ط حددما لبقددد   لبثددما  ملبعيددد ت     397: 2000 دد   جدددمب  رحددف لبثميدددف)

 نتمرف لبم ع مي  ر       حفرال متح ك ملا
 ارــــــاالبتك ومــــــمفه

ر      لاب كم  يعند   ن دم   د   جف دف بمبنتدح    Fogiel (1990; 160  ؤ ف فاجي 
   مي  بمباف   لتامب   ملتهمي اب ف ا 

ببند  لب فكيد  لبدذ  Kaufman & Sternberg (  (2006;2 ر فد   افمدم  مسد ي نح   
   ضم   فكم  جف ف  م اي   جف   نفت م فت لبمام ا
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 تفكير االبتكارىمكونات ال
 ةــالقـــــــالط أ( 

  ببن م لبقف   ر د   ن دم   كحد  ردفا جد  لاسد امبما 8: 1999متع ف م جمفمق لبكنمن  )
 )  رفلا    كم     مما   فكم  ااا  ف  م ف زجني  جعين  بمبمقم ن  بتي ها

 Flexibilityالمرونة ( ب
جابيددف  فكددم  ج ناردد  بيتددب جدد  ندداك   ببن ددم لبقددف   ر دد  156: 2002متع ف ددم ف ثدد  جدد مل  )

 لتفكم  لبم ااع  رما   مجاجي   م جثات  جتم  لب فكي  ج  جتي  لبم ي   م ج ط حما لبماافا
 Originalityاألصالة  (ج

  ببن ددم  ك دد  لبخصددمعص ل جحمً ددم بمإلبددفلك  ملب فكيدد  156: 2002 دد   ف ثدد  جدد مل  )
مهدد  لبعمجدد  لبميدد  ا بددي  جعظددل لب ع تفددما لب دد   لإلبددفلر  ملتاددمب  هنددم بمعندد  لباددف  ملب فدد ا 

 ج    ر   لبنالج  لإلبفلري   مثك  سمسًم ب مقم ن ا

 املستويات الُعليا من التحصيل الدراسياحملور الرابع: 
 ب نيدددم  لب مجددد  لباالنددد    دددف يعدددف سدددتللبف   لب ثصدددي      24:2010) لتسدددط  كمدددم   ددد   

 بمبف جد  رق يد  رم يد  لند  ر د  ست للبف لب ثصي   ب  متنظ  س  لبمف   فت لبطمب  ب  يقال لبذ  لبعق ت
 ييدم  بثيدل لاجتدمك ج  ستللبف   لب ثصي  جف الكمم     جع فيم  ج تي  لب ثصي  انف ماف لتمب 
 اجع م  رمم لب عحي  ر   ماف ج  جع م   فت لبطمب   بي  يص     يمك  جم جمي 

 تعريف التحصيل الدراسي 
  لب ثصدددي  ببنددد  جتددد ا  28: 1988ميدددف م ردددال  لبددف    فدددمفت )ردد   جدددمب  رحدددف لبث

جثددفا جدد  لبخفجدد  ملبكفددم   فددت جيددفل  لبعمدد  لتكددمايمت  م لبمف سددت سددال  بصددف  رمجدد   م فددت 
 ج م   جعين   مبق ل   م لبثتمبا

 وفيما يلي نبذه مخمصرة  ن المسم يات الُ ليا
 األسئلة في مستوى التحليل 

فت جت ا  لب ث ي  يف       بفي  لبقف   ر    جد ل  لبمقم ندما     لبحم ل    لبم ع ل 
بي  لت يم   إيادما  مجد  لبيدح   م لت د ال  ملك يدم  لبعالادما ملبد ملبط بدي  لت ديم  مجفتدي  

 لبعنما  مل نحم  جصفلاي  لبعنما ا 
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 األسئلة في مستوى التركيب

بفيدد  لبقددف   ر دد  جنظدديل   دد   لبحم ددل    لبمدد ع ل فددت جتدد ا  لب   يدد    ط دد     يكددا  
 ملب افيو بي  لتج ل  ملبعنما  ب يك   كاًل  م نمًطم  م هيكاًل بل يك  جاجاًال ج  اح ا

 األسئلة في مستوى التقويم

 دد   لبحم ددل    لبمدد ع ل فددت جتدد ا  لب قدداتل يكددا  اددماً ل ر دد  لاددفل    كددمل فددت ضددا  
يقديل فعمبيد  لبمفدمهيل ملبمع اجدما جد   جعم ي  جثفا  اف يضع م لبم ع ل بنفت   م جعطد  بد   يدل

 نم ي  لتهمي  ملبنالج ا 

ــالتفكري       ــا ب ــة وع  ت  ــا وراء املعرفي ــة وم ــا اإلســرتاتيجيات املعرفي احملــور األول: دراســات تناول
 اإلبتكاري ومستويات التحصيل الُعليا

 د  لسد خفلل لسد  لجيايما جدمم ل   ر د   بد  لب عد     2000ا لس  جند   د مب ) هففب
لبمع ف  فت جثصي  لبع ال مجنمي  ج م لا رم يما لبع ل لب كمج ي  ملب فكي  لاب كم   بف   الب 

مجاا ب لبف لس   ب  مجاا ف م  صلا ااب    صمعي  بصمب  لب طحيدو  لب مبل لارفلا  لبصف
 ددددل لب كمج يدددد    لب ثصددددي ت مجقيددددم  رم يددددما لبعلبحعددددف  بددددف  لبماماردددد  لب ا تحيدددد  فددددت لا  حددددم

 ملب فكي  لاب كم  ا
   دد  جع فدد   بدد   Lin & others , 2006) مو دد م   ا دد  ا لسدد  هددففب  ددي  فددت

 جفددمر ت جع يمدت بح ندمج  كمكمد    لب تدمؤ   لباادف  لب نظديل) لبمع فيد  لاسد  لجيايما لسد خفلل
 اابدددد  صلا فدددد م   مجدددداا  بدددد  لبف لسدددد  صددددبم    يددددملبعي  لبف لسددددت لب ثصددددي  ج ددددم لا جنميدددد  فددددت

 لب ا تحيدددد  لبمامارددددما بددددي   لب تددددمؤ  لب نظيل)ب  فكيدددد  لبمع فيدددد  لاسدددد  لجيايما فددددت   صددددمعي 
 لاسددد  لجيايما لسددد خفلل ببهميددد  لبف لسددد  م مادددب  لب اددد تحي ي  لبمامدددار ي  بصدددمب  ملبضدددمبط 
 البف لست ملب ثصي  لب فكي  جنمي  فت لبمع في 

   بد  لب عد   ر د    د  لسد خفلل لسد  لجياي  جدم م ل  2007 مف  طمب )هففب ا لس   
لبمع فدد  )لسدد  لجياي  لبنمذجدد   فددت جددف ت  لب تمضدديما ر دد  لب ثصددي  مجنميدد  لب فكيدد  لإلبددفلرت 
بف  جالجيذ لبث ق  لب مني  ج  لب ع يل لتسمست م جاا ب لبف لس   ب  جفا  لب الجيذ لبذ   ا سدال 

جم م ل  لبمع ف  ر   لب الجيذ لبذ   ا سال بمتسمبي  لبمع ما  فت لب ثصدي   بمس خفلل لس  لجياي 
  بي  لب ثصي  0.01ملب فكي  لإلبفلرت فت لب تمضيما  ممجاا ل جحم    ا  ال  رنف جت ا  )

 ملب فكي  لإلبفلرت فت لب تمضيماا
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     بددAbdolhosseini, et al., 2011رحددفه لبثتددينت مو دد م  )بينمددم هددففب ا لسدد  
جددب ي  جددف ت  لاسدد  لجيايما لبمع فيدد  مجددم م ل  لبمع فيدد  ر دد  لب قددفل لتكددمايمت بطددالب لب عدد   ر دد  

 ظ د ا لبن دمع     جدب ي  لب دف ت  بمسد خفلل لاسد  لجيايما لبمع فيد  مجدم م  لبع ال لبطحي  بامجع  ليدالل
   جع يل فعمب ام ل  لبمع في   م  ليامبيًم ر   لب قفل لتكمايمت ب طالب م حب  ن  مسي 

 د   جقيديل    بد  Meshkatie, et al.,2011فدت  دي  هدففب ا لسد  جيدكمجت مو د م )
لب ددددف ت  ر دددد  لإلسدددد  لجيايما لبمع فيدددد  مجددددم م ل  لبمع فيدددد  ر دددد  لب ثصددددي  لتكددددمايمت بطددددالب 

  دددم ا ن دددمع  م   لبصدددف لتم  لب دددمنا  صم  لب ثصدددي  لبم دددفنت فدددت جثمفظددد   ا سدددم  لبانانيددد 
لبم ددم لا لبمع فيدد  مجددم     لبطددالب صم  لب ثصددي  لبم ددفنت لبددذ   ج قددال جددف تحًم ر دد  لبف لسدد   بدد 

م ل  لبمع فيدد   اددف جثتدد  لب ثصددي  لتكددمايمت بددف  ل ردد  لمبئددك لبددذ   بددل يثصدد ال ر دد  جددف ت  
  حم  ا   ر   جخ  ف لبمالا جي  مجم م ل  لبمع فيلبمع ف ر   لاس  لجيايما    لب ف ت   م  م 

 ثاني: دراسات تناولا املوهوبني ذوي صعوبات التعلماحملور ال

   ب   بقم  لبضا  ر د  جالند  Hannah & Shore, 1995هففب ا لس   نم م  ا )
جم م ل  لبمع ف  ملبقف   لبعق ي  لبعمجد  جد   دال  ا لسد  لبطدالب لبماهداني  صم  ادعانما لبد ع ل 

  لبعق دت ماددف لظ د ا لبن ددمع  ل   ال  ب دف  جقيديل جددف   هميد  جالند  جددم م ل  لبمع فد  فددت لب فدا 
جامارما لبطالب لبماهاني   ملبطالب لبماهاني  صم  اعانما لب ع ل   م  لتفض  جد  لال  
 الب لبمامار  صم  اعانما لب ع ل   يل جيي  لبن مع  ل  لس خفلل لبمع اجما ملبم م لا جدم 

لتال  لب دت يظ  هدم لبطدالب لبم فدااي  م ل  لبمع ف   نمم يكا  رمجاًل جؤ ً ل فت ل جفمك جتد اتما 
ا لسًيما  مم ظ  ا ف م  البد    صدمعيًم فدت  د  لبصدفما لبمع فيد  ردفل لبع يدم ملب فكيد  لإلبدفلرت 

 لب فظت بصمب  جامار  لبم فااي  ملبم فااي  صم  اعانما لب ع لا   
  بدف     ب  لب عد   ر د   بعدما لب فكيد  لاب كدم  2006كمم هففب ا لس    مف م ي  )

لبم فددددااي  رق ًيددددم جدددد  صم  اددددعانما لبدددد ع ل ملبعددددما ي  جدددد  جالجيددددذ لبث قدددد  لتمبدددد  جدددد  لب ع دددديل 
لتسمسدددددددددت  مادددددددددف لظ ددددددددد ا لبن دددددددددمع  مجددددددددداا فددددددددد م  صلا اابددددددددد    صدددددددددمعي  تبعدددددددددما لب فكيددددددددد  
لاب كم  )لبطالا  لب فصيالا لتادددددددمب   رندددددددف لبم فدددددددااي   رق ًيدددددددم صم  ادددددددعانما لبددددددد ع ل فدددددددت 

  لبع نيد    لب تمضديما ملب تد  لبع نيد  جعدًم  ملبعدما ي  مصبدك بصدمب  لبم فدااي  )لب تمضيما   لب تد
 رق ًيم مصم  اعانما جع ل  تمضيما م ي  الب  فت بعف لبم من  م لبف ج  لبك ي ا   
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 بات السابقة يمكن مالحظة ما يلي:وبإبمقراء الدرا
 فكيدددددد  لإلب كددددددم   سددددددمرفا لإلسدددددد  لجيايما لبمع فيدددددد  مجددددددم م ل  لبمع فيدددددد  فددددددت جنميدددددد  لب 

 ملب ثصي  لبف لست بصف  رمج ا
 يج تب لبف لسما لبتمبق  ر   رينما جخ  ف  مفت ج ل   جخ  ف  ج  ج ل   لب ع يلا  
 :جم  ب لإلس فما  ج  ر   لبف لسما فت لججت 
 جثف ف جيك   لبحثل لبثمبي  مايم   م مجثف ف لهمي  ما 
 بخددددمج  لإلب دددفلعت لبماهدددداني  صم  جثف دددف ريندددد  لبحثدددل ملبم م  دددد  فدددت جالجيددددذ لبصدددف ل

 اعانما لتال  لبك مبت فت لب ت  لإلنا ي ت ا
 جثف ف لبمن   لبذ  سيع مف ر ي  فت  ج ل  لبحثل لبثمبت مها لبمن    ح  لب ا تحتا 
 جثف ف  املا لبحثل لبمنمسح  بمم   العل ج  جالجيذ لبصف لبخمج  لإلب فلعتا 

  ب ندمج    ن مت هذل لبحثل  ب  س ت   لبحثاد  ح  لب ا تحي    يل    هفف : جع ف    د
اددددمعل ر ددددت لإلسدددد  لجيايما لبمع فيدددد  مجددددم م ل  لبمع فيدددد  ر ددددت جنميدددد  لب فكيدددد  لإلب كددددم   
ملبمتدد اتما لبع يددم جدد  لب ثصددي  لبف لسددت بددف  لبط حدد  لبماهدداني  رق ًيددم صم  اددعانما 

 ق  لاب فلعي الب ع ل فت لبث 
 (  ج ميددددذًل جدددد  لبماهدددداني  صم  اددددعانما لتال  16جكانددددب ريندددد  لبحثددددل لبن معيدددد  جدددد  

 -10مج لم ب  رمم هل جدم بدي  ) لبك مبت فت لب ت  لإلنا ي ت  بمبصف لبخمج  لإلب فلعت
  ا 0.5بإنث ل  جعيم   )   سن 10.3  سن   بم اسط رم   )11

 اخلطوات اإلجرائية للبحث 
   لإل ددالك ر دد  لبعف ددف جدد  لبف لسددما لبتددمبق   ملبم لجدد  لبخمادد  بماددم  لبماهدداني  صم

 اعانما لب ع لا

    جل جثف ف  املا لبحثل لبم ع ق  ب يخيص اعانما لتال  لبك مبت فت لب ت  لإلنا ي ت
م دذبك لبم ع قد  بمبكيدف رد  لبماهداني  صم  ادعانما لبد ع ل  مصبدك فدت ضدا  لإل دم  

 ا لبتمبق  ب  ك لبم تي لاا لسملبنظ   ملبف  

   جصددددميل ب نددددمج  اددددمعل ر دددد  لإلسدددد  لجيايما لبمع فيدددد  مجددددم م ل  لبمع فيدددد  ب نميدددد  لب فكيدددد
لإلب كدم   ملبمتدد اتما لبع يدم جدد  لب ثصددي  لبف لسدت جدد   دال  جخفيددف اددعانما لتال  

 فت لب ت  لإلنا ي ت ا

  ممنيدد   ددالب  ماماردد  جثددفاا ريندد  لبف لسدد  جدد   ممنيدد   ددالب  ماماردد  جا تحيدد  م 
 ضمبط  مجل  ج ل  لبقيم  لبقح ت تاملا لبحثلا  

   جطحيو لبح نمج  لبخمص بمبحثل ر   ريند  لبحثدل مجدل لسد حعما   دف لبميدم  ي  فدت لبمامارد
 لب ا تحي  بعفل لإلب  لل بثضا  ج تما لبح نمج  ب صح  لبمامار  لب ا تح  سحع   البا
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   لبحثدل مجمددب لبمعمباددما لإل صدمعي  ب ن ددمع  مجفتددي هم  جد ل  لبقيددم  لبحعدف  ر دد  ريندد
  Mann-Whitney. حم  بإس خفلل ل 

مادددف ادددمل لبحم دددل بدددإج ل  لب كدددمفؤ بدددي  لبمامدددار ي  لب ا تحيددد  ملبضدددمبط  بمسددد خفلل 
   مفيمم   ت بيم  صبك:Mann-Whitneyمت نت -ل  حم  جم 
القياس القبلي يف اجملموعتني  رتبتوسطي مويتين لداللة الفروق بني  –نتائج اختبار مان  (1جدول )

 ذوي صعوبات األداء الكتابي يف اللغة اإلجنليزية عقلًيا املوهوبنيمن التجريبية والضابطة 

 اجملموعة
 املتغريات

 8ضابطة ن= 8التجريبية ن=
U W Z 

مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتب
جمموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 غري دالة 0.697 53.00 25.00 53.00 7.57 83.00 9.22 الذكاء

 غري دالة 0.376 56.00 28.00 56.00 8.00 80.00 8.89 العمر الزمين

 غري دالة 0.428 55.50 27.50 55.50 7.93 80.50 8.94 التفكري اإلبتكاري
املستويات العليا من 
 ةغري دال 0.701 61.50 25.50 61.50 7.69 74.50 9.31 التحصيل الدراسي

أداء اإلسرتاتيجيات 
 غري دالة 0.581 62.50 26.50 62.50 7.81 73.50 9.19 املعرفية وما وراء املعرفية

 غري دالة 0.643 70.50 25.50 65.50 9.36 70.50 7.83 اإلختبار التشخيصي

  فدت لبدذ م  بي  لبمامدار ي  لب ا تحيد  ملبضدمبط  كمفؤلب جثقو   1)  ض  ج  لبافم  
فكيددد  لإلب كدددم    ملبمتددد اتما لبعي يدددم جددد  لب ثصدددي  لبف لسدددت  م ال  لإلسددد  لجيايما لب م   ملبعمددد 

 يدددل  مندددب  لبمع فيددد  مجدددم م ل  لبمع فيددد    ملإل  حدددم  لب يخيصدددت بصدددعانما لب تددد  لإلنا ي تددد  
 لب ا تحي  ملبضمبط ا ي جمم ييي   ب  جامن   ف لا لبمامار   مجمي  لبف م   ي  الب    صمعيً 

 تشممل أ وات البحث الحالي  لى ات وات المالية: 
 :ا ڤل  حم  لبمصفافما لبم  مبع  لبم ا  باا   ل ات اة اتولى  
 :جقيددم  جقددف   لبمع مددي  بخصددمعص لب الجيددذ لبماهدداني  رق ًيددم صم  اددعانما  ات اة الثانيككة

  لتال  لبك مبت فت لب ت  لإلنا ي ت  ) رفلا لبحم ل ا 
 :جقيم   ال  لإلس  لجيايما لبمع في  مجم م ل  لبمع في  ) رفلا لبحم ل ا ات اة الثالثة 
 :ل  حم  لب فكي  لاب كم   فت لب ت  لإلنا ي ت  ) رفلا لبحم ل ا ات اة الراب ة 
 :حم  جيخيصت بصعانما لتال  لبك مبت فت جما  لب ت  لإلنا ي ت ) رفلا لبحم ل ا ات اة الخامسة    
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 :ل  حم  جثصي ت فت لب ت  لإلنا ي ت  فت ضدا  جتد اتما لب ث يد  ملب   يد   ات اة السا بة
 ملب قاتل ) رفلا لبحم ل ا

 :ج ف لبتا  لب ثصي ت ب طالب )با جفابيا  ) رفلا لبحم ل ا ات اة الساب ة 

 :لبحم ل ا ب نمج  امعل ر   لاس  لجيايما لبمع في  مجم م ل  لبمع في  ) رفلا ات اة الثامية 

 إختبار الفرض األول -1
ال ت جككد فككروت دات  اللككة إحصككامية طككين مم بككسي رتكك  القيككا   ر دد   ندد    متددنص  

الب كككدا باليسكككبة ت اء ايبكككمراتيريات الم رفيكككة و مكككا وراء الم رفيكككة للمرمككك  مين المرريبيكككة 
 . م مندب لبن دمع   مدم هدت جعمابد   جدم  مت ندت دل ما  حم  هذل لبفد   لسد خفل لبحم"؛ والضابسة

     ا1جاضث  بمبافم  )
 (2جدول )

 لدى املوهوبني  ألداء اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفيةالفروق بني متوسطي رتب القياس البعدي 
 لمجموعتني التجريبية والضابطةل عقلًيا ذوي صعوبات األداء الكتابي يف اللغة اإلجنليزية

أداء اإلسرتاتيجيات أبعاد 
 املعرفية وما وراء املعرفية

 العدد اجملموعة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 املتوسط
 اإلحنراف
 املعياري

 يمة 
U 

 يمة 
W 

 يمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 خريطة املفاهيم
 2.00 37.00 82.50 11.79 7 التجريبية

1.500 37.50 3.10 0.01 
 3.14 31.88 37.50 4.69 8 الضابطة

 التفصيل
 1.15 27.00 79.00 11.29 7 التجريبية

5.00 41.00 2.69 
 
 3.42 22.62 41.00 5.12 8 الضابطة 0.01

 املمارسة
 1.90 32.43 76.00 10.86 7 التجريبية

8.00 44.00 2.34 
 
 4.20 26.75 44.00 5.50 8 الضابطة 0.01

 التساؤل الذاتي
 3.40 50.71 77.00 11.00 7 التجريبية

7.00 43.00 2.43 
 
 3.59 42.00 43.00 5.38 8 الضابطة 0.01

 النمذجة
 2.21 32.29 76.00 10.86 7 التجريبية

8.00 44.00 2.33 
 
 4.58 24.88 44.00 5.50 8 الضابطة 0.01

 العصف الذهين
  2.61 32.14 76.50 10.93 7 التجريبية

7.50 
 
43.50 

 
2.39 

 
 3.66 26.25 43.50 5.44 8 طةالضاب 0.01

 الدرجة الكلية
  10.72 211.57 79.00 11.29 7 التجريبية

5.00 
 
41.00 

 
2.66 

 
 17.92 174.38 41.00 5.12 8 الضابطة 0.01
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  ردددفل جثقدددو لبفددد   لبصدددف   منمب دددمبت  فضددد  ماحدددا  لبفددد   2  ضددد  جددد  لبادددفم  )
 اللككة إحصككامية طككين مم بككسي رتكك  القيككا   ت جككد فككروت دات  لبحددف   ملبددذ   ددنص ر دد   ندد  

الب كككدا باليسكككبة ت اء ايبكككمراتيريات الم رفيكككة و مكككا وراء الم رفيكككة للمرمككك  مين المرريبيكككة 
بصمب  لبقيم  لبحعدف   0.01 يل  منب جمي  لبف م  الب    صمعًيم رنف جت ا  والضابسة "؛ 

جعمجدددد  لا جحددددم  لب نددددمعت ب جدددد  ب مامارددد  لب ا تحيدددد ا مبثتددددمب  اددددل لب ددددب ي  لسدددد خفل لبحم ددددل 
لتزمل  لبم جحطد  م سددف ا لبن ياد  ردد     ايمد  جعمجدد  لا جحدم  لب نددمعت ب جد  لتزمل  لبم جحطدد   

 . مهت ايم  جف  ر    ال جب ي  ج جف ا0.92= 
 إختبار الفرض الثاني -2

ا ال ت جكد فككروت دات  اللككة إحصكامية طككين مم بككسي رتك  القيككا  الب ككد ر د   ندد    متدنص  
  ما  حددم  هددذل باليسككبة للمفكيككر ايطمكككارا فككي الليككة اينرليليككة للمرمكك  مين المرريبيككة والضككابسة"

    :3لبف   لس خفل لبحم ل جعماب    جم  مت نت . م منب لبن مع   مم هت جاضث  بمبافم  )
 (3جدول )

 جنليزيةألبعاد التفكري االبتكاري يف اللغة اإلالفروق بني متوسطي رتب القياس البعدي 
 يف اجملموعتني التجريبية والضابطة عقلًيا ذوي صعوبات التعلم لدى املوهوبني 

أبعاد التفكري اإلبتكاري يف 
متوسط  العدد اجملموعة اللغة اإلجنليزية

 الرتب
جمموع 
 U يمة  الرتب

 يمة 
W 

 Z يمة 
مستوى 
 الداللة

 38.00 4.75 8 الضابطة 0.01 3.01 38.00 2.00 82.00 11.71 7 التجريبية الط  ة

 39.00 4.88 8 الضابطة 0.01 2.91 39.00 3.00 81.00 11.57 7 التجريبية املرونة

 األصالة
 75.00 10.71 7 التجريبية

9.00 45.00 2.21 0.01 
 45.00 5.62 8 الضابطة 

 الدرجة الكلية
 83.00 11.86 7 التجريبية

1.00 37.00 3.13 0.01 
 37.00 4.62 8 ةالضابط

  رددفل جثقددو لبفدد   لبصددف   منمب ددمبت  فضدد  ماحددا  لبفدد   لبحددف   3  ضدد  جدد  لباددفم  ) 
ت جد فروت دات  اللة إحصامية طين مم بكسي رتك  القيكا  الب كدا باليسكبة   ملبذ   نص ر    ند  

ندب جميد  لبفد م   يدل  مللمفكير ايطمكارا فكي الليكة اينرليليكة للمرمك  مين المرريبيكة والضكابسة"؛ 
 بصمب  لبقيم  لبحعف  ب مامار  لب ا تحي ا 0.01الب    صمعًيم رنف جت ا  
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مبثتددمب  اددل لب ددب ي  لسدد خفل لبحم ددل جعمجدد  لا جحددم  لب نددمعت ب جدد  لتزمل  لبم جحطدد   
. مهت ايم  0.93م سف ا لبن يا  ر     ايم  جعمج  لا جحم  لب نمعت ب ج  لتزمل  لبم جحط = 

    ال جب ي  ج جف اجف  ر 

 اختبار الفرض الثالث -3
القيككا   ي رتكك ويككي ع  لككى أنككت " ال ت جككد فككروت دات  اللككة إحصككامية طككين مم بككس

والخمبار هذا  الب دا باليسبة للمحصيل في مسم ياتت ال ليا للمرم  مين المرريبية والضابسة "
 (:4ا هي م ضحة بالردول )". وكانت اليمامج كم مان ويميي الفرض ابمخدم الباحث م ا لة "

 (4دول )ـــــــــج
  عقلًيا املوهوبنيلدى ليا الفروق بني متوسطي رتب القياس البعدي ألبعاد التحصيل يف مستوياته الُع

 يف اجملموعتني التجريبية والضابطة األداء الكتابي يف اللغة اإلجنليزيةذوي صعوبات 
أبعاد التحصيل يف 
 مستوياته العليا

 العدد اجملموعة
متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 املتوسط
اإلحنراف 
 املعياري

 يمة 
U 

 يمة 
W 

 يمة 
Z 

مستوى 
 الداللة

 التحليل
 0.756 8.71 75.00 10.71 7 التجريبية

9.00 45.00 2.38 0.01 
 0.744 7.62 45.00 5.62 8 الضابطة

 الرتكيب
 2.887 19.00 73.00 10.43 7 التجريبية

11.00 47.00 2.01 0.01 
 1.642 16.12 47.00 5.88 8 الضابطة

 التقويم
 1.380 4.29 76.00 10.86 7 التجريبية

8.00 44.00 2.41 0.01 
 1.061 2.62 44.00 5.50 8 الضابطة

 الدرجة الكلية
 4.041 32.00 77.00 11.00 7 التجريبية

7.00 43.00 2.44 0.01 
 2.615 26.38 43.00 5.38 8 الضابطة

  ردددفل جثقدددو لبفددد   لبصدددف   منمب دددمبت  فضددد  ماحدددا  لبفددد   4  ضددد  جددد  لبادددفم  )
ت جككد فككروت دات  اللككة إحصككامية طككين مم بككسي رتكك  القيككا    لبحددف   ملبددذ   ددنص ر دد   ندد  

 يدل  مندب الب دا باليسبة للمحصيل في مسم ياتت ال ليا للمرمك  مين المرريبيكة والضكابسة"؛ 
بصددمب  لبقيددم  لبحعددف  ب ماماردد  لب ا تحيدد ا  0.01رنددف جتدد ا  جميدد  لبفدد م  البدد    صددمعًيم 

مبثتدمب  ادل لب ددب ي  لسد خفل لبحم ددل جعمجد  لا جحددم  لب ندمعت ب جدد  لتزمل  لبم جحطد  م سددف ا 
. مهددت ايمدد  جددف  0.76لبن يادد  ردد     ايمدد  جعمجدد  لا جحددم  لب نددمعت ب جدد  لتزمل  لبم جحطدد = 

 ر    ال جب ي  فا  لبم اسطا



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 159 

مج فدددو ج دددك لبن دددمع  جددد  جدددم جااددد ب  بيددد  جعظدددل لبف لسدددما لبتدددمبق  لب دددت  ك دددفا فعمبيددد  
ادعانما لبد ع ل بصدف  بدف  لتفد لا صم   لب ف ت  ر   لإلس  لجيايما لبمع في  مجم م ل  لبمع في 

ا لسدد  رحددفه   لسددما مجدد  هددذه لبفرمجدد  ملبماهدداني  رق ًيددم صم  اددعانما لبدد ع ل بصددف   مادد   
جيددددكمجت مو دددد م    ا لسدددد  م Abdolhosseini, et al., 2011لبثتددددينت مو دددد م  )

(Meshkatie, et al.,2011 ج  جم جاا ب  بي  جعظدل لبف لسدما  يضًم ج فو ج ك لبن مع     مم
فددت جنميددد   لب ددف ت  ر ددد  لإلسدد  لجيايما لبمع فيدد  مجدددم م ل  لبمع فيدد لبتددمبق  لب ددت  ك دددفا فعمبيدد  

ا لسد    مدف  م  2000جند   د مب )مجد  هدذه لبف لسدما ا لسد  لب فكي  لإلب كم   بصف  رمجد   
كمدم ج فدو ج دك لبن دمع  ا  Lin & others , 2006ا د  مو د م  )ا لسد    م 2007 طدمب )

  م ا ن مع  لبف لس   ب   يل   Meshkatie, et al.,2011جيكمجت مو  م )ج  ا لس    يًضم
صي  لبم فنت لبذ   ج قال جف تحًم ر   لبم دم لا لبمع فيد  مجدم م ل  لبمع فيد      لبطالب صم  لب ث

اف جثت  لب ثصي  لتكمايمت بف  ل ر  لمبئك لبذ   بل يثص ال ر   جف ت  م م    د  لب دف ت  
 ا ر   لاس  لجيايما لبمع في  مجم م ل  لبمع في  ر   جخ  ف لبمالا

بقدددمعل ر ددد  لاسددد  لجيايما لبمع فيددد  مجدددم م ل  لجمدددم سدددحو   ضددد     لبح ندددمج  لب دددف تحت 
دم  فدت جنميد  لبمع في  لب فكيد  لإلب كدم   ملب ثصدي  لبف لسدت  فت لبف لس  لبثمبي   م  بد  جدب ي  فع 

بدددف  لبميدددم  ي  فدددت لبمامارددد  لب ا تحيددد   مهدددا جدددم   فدددو جددد  جعظدددل ن دددمع  فددت جتددد اتمج  لبعي يدددم 
 لب له ا حثلبلبف لسما لبتمبق  لب ت  م اهم لبحم ل فت ل

 صاغ الباحث الم صيعات المالية في ض ء ما أبفر  يت البحث الحالي من نمامج:
 جطات  مارفلا لبمقم ي  بفئ  لبماهاني  صم  اعانما لب ع ل  بزس مل فت لبكيف لبمحك  ملب يخيصا -1
اني  رق ًيددددم صم  ج يئدددد  جنددددمب لبفصدددد  بثيددددل يتدددد ل فددددت جثفيدددد  لبدددد ع ل بددددف  لب الجيددددذ لبماهدددد -2

 اعانما لب ع لا
 جف ت  لبمع مي  ر   لس خفلل لإلس  لجيايما لبمع في  مجم م ل  لبمع في  فت لب ع ل لبمف ستا -3

ج متف جخططت مجطا   لبمنمه  بن مع  لبف لسما لب ت ل ح ب فمر ي  لإلس  لجيايما لبمع في   -4
 ددددف ت  فددددت ضددددا  هددددذه مجددددم م ل  لبمع فيدددد     دددد    تددددن  ب ددددل جطددددات  لبمنددددمه  م دددد   لب

 لإلس  لجيايماا
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 املراجع العربية : أواًل 
 (  أب ككا  المفكيككر االطمكككارا لككدق الممفكك  ين  قليككا  مككن دوا      : 2006  مددف لبح ددت م ددي

ا جا دددد       صكككك  بات الككككم لي وال ككككا يين مككككن تالميككككذ الحلقككككة اتولككككى مككككن الم لككككيي اتبابككككي
      ا 36-2ناري   جمجع  لبمنصا    لبعفا لب مج  بثاد لب  ني  لب

 ( أثكككر ابكككمخدام ابكككمراتيرية مكككا وراء الم رفكككة فكككي تكككدري            : 2007  مدددف ر ددد   طدددمب
الرياضكككيات  لكككى المحصكككيل وتيميكككة المفكيكككر ايطكككدا ي لكككدق تالميكككذ الحلقكككة الثانيكككة مكككن          

 جع  لبفيال    ي  لب  ني ا   سمب  جمجت ي    ي  جنيا    جمالم ليي اتبا 
 (  مككككدر  القككككرن الحككككا ا وال شككككرين الف ال)المهككككارات      : 2000جدددمب  رحددددف لبثميددددف جددددمب

      لبقمه  : ال  لبفك  لبع نتاوالميمية المهيية(

 (  م ري  لكي الكيف  والسك  اليفسكي  : 1988جمب  رحف لبثميف جمب   رال  لبف    فمف     
 بع ني ا  لبقمه  : ال  لبن ض  ل1 

 ( 1   الفروت الفر ية في ال مليكات ال قليكة الم رفيكة:  2011س يمم  رحف لبال ف  اسف     
 ال  لبمتي   رمم ا :لت ا 

 (  لبطحع  لتمب   ال  لبفك   لت ا   رمم ا ايطداع : 2002ف ث  رحف لب  م  ج مل   

  الرياضكيات فكي صكيلالمح تكدنى إلكى المؤ يكة ال  امكل:  2010) سدط لت جثمدف زل ك كمم    
           سددددمب   بتدددد   لبفمبيدددد  لبتدددداد م مبدددد  بمككككدار  ال ليككككا اتبابككككية المرحلككككة تالمككككذة لككككدق

 ا لإلسالجي      امجع  لبلب  ني  جمجت ي  ك ي 
 (  رمدددم  : ال       1   الم ه بككك ن دوو صككك  بات الكككم لي : 2012جصدددطف  ندددا   لبقمددد  

 لب قمف  ب ني  ملب ازت ا
  رمددم بككيك ل جية االطمكككار وأبككالي  الميميككة  :  2004لبمددنعل لبكنددمن  )جمددفمق رحددف   :    

   البمتي   ال 

  ( أثككر ابككمراتيريات مككا وراء الم رفككة فككي تحصكككيل   :  2000جندد  رحددف لبصددحا   دد مب    
    المكامليككة والمفكيككر االطمكككارا لككدق تالميككذ الصكك   ال لككي مهككارات  مليككات ال لكك م وتيميككة

  ا3    لبعفا) 3لبما ف )  لب  ني  لبع مي   جا    دا ااي  الثالث
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Abstract 

The research aims at identifying the effect of a cognitive and 

metacognitive strategies based program on developing creative thinking 

and higher levels of academic achievement among Intellectual gifted 

with written performance disability in English. The researcher adopted 

on quasi-experimental approach. The sample consisted of two groups; 

one experimental group (seven students) and the other was a control 

group (eight students) in grade five. The researcher used a number of 

tools represented in a matrices colored test in a row for John Raven, a 

teachers estimation scale of disability Intellectual gifted students with 

written performance characteristics in English language, a cognitive and 

metacognitive strategies Performance scale, a creative thinking in 

English test, a diagnostic test of written performance disabilities in 

English, an achievement test in English in light of the levels of analysis, 

synthesis and evaluation ,a Portfolio, a cognitive and metacognitive 

strategies based program. The results showed a statistically significant 

differences between both the experimental and the control groups in 

favor of the experimental group attributed to the training on cognitive 

and metacognitive strategies program. 


