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  البيئة األسرية لألطفـال الموهوبين ودورهــا
  في الوصول إلى إنجـاز عالي

  "دراسة كلينيكية" 
        [*][*]آمال عبد السميع باظة 0د0أ            

  : مقدمة الدراسة
تعتبر فئة الموهوبين من أشد الحاجة إلى الدعم والفهم في آن واحد مـن جانـب اآلخـرين    

فهي ثـروة  . فكرة اإلنسانية الجيدة المبدعة لدي هؤالء الفئة وأيضا من جانبهم، واألهم هو استثمار ال
وبذلك بـذلت محـاوالت عديـدة    . طبيعية متجددة تمكن اإلنسان من السيطرة علي البيئة والتحكم فيها

وقدمت كل نظرية أو رأي محـددات  . للتعرف واكتشاف األطفال الموهوبين منذ حوالي خمسة قرون
ما يهمنا في هذا البحث هو تعريف الموهوب وإبراز خصائصه مـن  و. ومعايير للحكم علي الموهوب

تـانيبوم  خالل البيئة األسرية والمدرسية أيضا أي في عالقته بإنجازه وابتداء من هذا االتجـاه أكـد   
Tannenbaum  )1983 ( والقـدرة   –علي ضرورة توافر خمسة شروط وهي القدرة العقلية العامة

رص المتاحة والبيئة المدرسية واألسرية والمجتمعية التي تشـجع علـي   الخاصة لإلرادة واإلنجاز والف
  .اإلنجاز العالي

علي التأثيرات البيئية المختلفـة علـي    )Keller, Joyce )1990كيلر جويس، وكذلك أكد 
 Hine C., & Gimoylnesهـاين كانـدس، جيمـولنس    وفي دراسـة  . تعليم األطفال الموهوبين

. لألطفال الموهوبين والعوامل األسـرية التـي تـدعم اإلنجـاز العـالي     عن البيئة األسرية ) 1991(
واستخلص . واستخلص من الدراسة أن البيئة األسرية هي المدعم األول لإلنجاز العالي لدي الموهوبين

  :ثمانية عوامل أو محددات وهي
      .الضغط من أجل اإلنجاز العالي* 
  .الضغط لتطوير اللغة لدي الطفل *

                                                
   0أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث بكفر الشيخ [*]
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        .ألسريالترابط ا* 
  .مستويات الطموح التعليمية والوظيفية العالية* 
      .النظرة التفاؤلية للمستقبل* 
  .الشعور بالرضا والراحة نحو الدور االجتماعي والثقافي *

      .الترابط البيئي واالجتماعي* 
  .نظام تدعيم األسرة القوي* 

الميذ الموهوبين أداة للكشف عن الت )Johnson & Corn )1987جونسون وكورن وقدم 
  :من المرحلة االبتدائية يقع في ثالثة محاور وهي

  . Reasoningاالستدالل * 
  . Divergent Productionاإلنتاج التباعدي  *

  . School Acquired Informationالمعلومات المدرسية المكتسبة * 
تـوافر القـدرات    وكذلك قدم المكتب األمريكي للتربية تحديد لألطفال الموهوبين بناءاً علي

  :واإلمكانيات العالية في المجاالت اآلتية
  .استعدادات عقلية خاصة *      .قدرات عقلية عامة* 
      .قدرات قيادية *      .إبداع أو تفكير منتج* 
  .فنون بصرية وآدائية* 

أظهـرت مـدي   ) 2005(وفي دراسة عن اإلقدام علي المخاطرة المحسوبة لدي الموهوبين 
لمترتبة علي عدم اإلقدام علي المخاطرة لديهم وذلك لخوفهم من الفشـل وعـدم رضـا    اآلثار السلبية ا

عن ) 2006(وفي دراسة أخرى . األسرة عن آدائهم مما يقلل من االستفادة من األفكار اإلبداعية لديهم
التواصل اإليجابي داخل األسرة ودوره في دعم التفكير االبتكاري ، ظهـر دور األسـرة فـي دعـم     

  .ألفكار االبتكارية لدي األطفال وظهور ا
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ويوجد العديد من الدراسات الحديثة عن المشكالت الوجدانية التـي يعـاني منهـا األطفـال     
سـوزان  عن االغتراب لدي الموهوبين، ودراسة ) 2004(منال محمد قالشة الموهوبين مثل دراسة 

 )1988(د السميع باظـة  آمال عبعن عالج االكتئاب لدي الموهوبين، ودراسة  )2004(حمدي سعد 
  :من المعاناة الوجدانية لألطفال والمراهقين الموهوبين وفيها

  .صراع األدوار *  .الميول الكمالية العصابية  
  .توقعات الراشدين *    .الشعور باالغتراب  
  .عدم الرضا *    .الشعور باالكتئاب  
  .الخوف من الفشل  *  .الحساسية االنفعالية المفرطة   
  .ضعف اإلقدام علي المخاطرة*       .مشكلة الهوية  

 : مشكلة الدراسة 
يعتبر األطفال الموهوبون ثروة بما يقدمونه من فكر مبدع وأداء متميز وإنجاز عـالي عنـد   
توفر شروط وبنية مناسبة للحفاظ علي الموهبة والوصول إلى إنجاز عالى، وتعتبر أيضا األسرة أكبر 

وهنا تظهر الحاجـة الملحـة   . إلى أداء وإنجاز متميز عامل مؤثر وفعال في تنمية الموهبة والوصول
ويمكـن  ...للمعرفة المتعمقة للديناميات داخل البيئة األسرية التي تدعم وتساند وترعي هؤالء األطفال

  :صياغة المشكلة في التساؤالت اآلتية
طفال وتجعلهـم  ما هي الديناميات والعوامل الكامنة في البيئة األسرية التي تدعم الموهوبين من األ-1

  يصلون إلى إنجاز عالي متميز؟
ما هي الخصائص المعرفية لدي األطفال الموهوبين التي تدعهم وتساعد علـي إمكانيـة تحقيـق    -2

  طموحاتهم؟
  :أهمية الدراسة 

ترجع أهمية تلك الدراسة إلي أهمية الفئة التي تتناولها ورعايتها وكيفية الحفاظ علي أدائهـا  
  .ار ديناميات األسرة الداعمة لهؤالء األطفال الستمرارية تفوقهمالمتميز من خالل إظه
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استخالص العوامل المسئولة عن التفوق واإلنجاز العـالي المتميـز لـدي    : األهمية النظرية
الموهوبين في مرحلة الطفولة من خالل الدراسة الكلينيكية الملتحقة للحاالت باعتبار أن األسـرة هـي   

والسمات التي يتميـز بهـا   . في مرحلة الطفولة والمدعمة لسلوكيات الطفلالدور المركزي والرئيسي 
  .الطفل الموهوب ذو اإلنجاز العالي

تطبيق وممارسة ما يتم استخالصه من ديناميات في شخصية الطفل فـي  : األهمية التطبيقية
الخصـائص  عالقته مع األسرة للمؤسسات التربوية المعنية برعاية الطفولة واألسر لتنميـة ورعايـة   

  .المعنية علي التفوق واإلنجاز
  :أهداف الدراسة 

الدراسة الحالية إلى إيضاح وتفسير العوامل الدينامية الداعمة لألطفال الموهوبين  تهدف  
وإظهار الدور الـذي تقدمـه األسـرة    .من خالل األسرة وحقق األهداف إنجازا متميزاً

ن خالل التفاعل اإليجـابي داخـل   لهؤالء األطفال من خالل دور األب واألم واألخوة م
وذلك بعد الكشف عنهم من الفصول الدراسية ومن المدارس الحكومية وليسـت  . األسرة

  .مدارس خاصة
أيضا إلى إظهار أوجه اإلنجاز المتميز لكل من التالميذ والتلميذات في مجاالت  وتهدف  

  .متعددة وذلك من خالل دراسة الحالة والنظرة المستقبلية
  :لدراسة مصطلحات ا

اشتملت الدراسة الحالية علي مجموعة من المفاهيم التي تحتاج الي تحديـد لـيمكن قياسـها    
  .ودراستها وهي البيئة األسرية ، األطفال الموهوبون، اإلنجاز

  :البيئة األسرية 
يقصد بالبيئة األسرية مجموعة الظروف االجتماعية واالقتصادية والنفسـية داخـل األسـرة    

  . أفرادها التي يدركها الطفل ويتأثر بها والعالقات بين
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فهي عالقة دينامية بين الطفل وأفراد أسرته قد تعين علي النمو وإظهار القدرات والمهارات 
لدية وقد تعرقل هذا التطور واستقالل إمكانياته ، كما تشتمل أيضا علي أسـلوب المعاملـة الوالديـة    

  .ين أفراد األسرة ونظرة األسرة واتجاهها نحو الطفل والتواصل ب
  : األطفال الموهوبون: ثانيا

آمـال  (بعد االطالع علي العديد من الشروط والتعريفات للطفل الموهوب ، تقدم هنا تعريف   
الطفل الموهوب ذلك الطفل الذي يظهر أداء متميز مقارنة بأقرانـه  ) 2004، 2000عبد السميع باظة 

  :في واحدة أو أكثر من األبعاد التالية من نفس المجموعة العمرية التي ينتمي إليها 
  .العالية  القدرة اإلبداعية*       .القدرة العقلية العالية   
  .القدرة علي التحصيل األكاديمي المرتفع   
القدرة علي التحصيل بمهارات متميزة ، كالمهارات الفنية ، أو الرياضية ، أو اللغويـة    

  الخ .
الخ .....ية العالية والمدونة واالستقالل في التفكير القدرة علي المثابرة وااللتزام والدافع  

  .كسمات شخصية عقلية تميز الموهوب عن غيره 
وتعمل هذه القدرات وتلك االستعدادات إذا توافرت الرعاية التربوية المتكاملة والمتواصلة في   

  .األسرة بالذات وذلك لتأثيرها القوي في مرحلة الطفولة وتشبع حاجاته
  :جاز اإلن: ثالثا

يقصد باإلنجاز في الدراسة الحالية األداء المتميز لألطفال الموهوبين ويظهـر فـي التفـوق      
  .الدراسي مقارنة بأقرانه والتميز في مهارات عملية أو اجتماعية أو رياضية أو فنية 

  :الدراسات السابقة وفروض الدراسة 
 ) :Hollinger & Fleming  )1984دراسة هولنجر وفليمنج -1

فت الدراسة إلى معرفة دور األسرة في نجاح أو فشل المراهقـات الموهوبـات وإجـالء    هد
وبلغـت عينـة الدراسـة    .المتغيرات النفسية الكامنة وراء عدم تحقيق المراهقات إلمكانياتهن الكامنة 
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مراهقة وتم تطبيق مقياس التوجيه نحو األسرة ومقياس تكسـاس  ) 411(تم اختيارهن من بين ) 184(
  .ك االجتماعي ومقياس الخوف من النجاح للسلو

أن تحقيق المراهقات الموهوبات إلمكانياتهن الكامنة مرتبطـة بالمنـاخ   : وأظهرت الدراسة
  .األسري وما يتميز من حرية واستقاللية وتعاطف وتقدير الفرد والثقة بالنفس 

 )Keller J. A,)1990دراسة كلير جويس آن  -2
) 176(لفة في تعليم األطفال الموهوبين واشتملت الدراسـة علـي   عن التأثيرات البيئية المخت

أظهرت الدراسـة دور التطـوير الشـامل للبـرامج     . تلميذاً من الصف الثالث إلى الخامس االبتدائي 
الخاصة باألنشطة داخل المدرسة باشتراكهم وإدراكهم لذواتهم من زيادة اإلنجـاز لـديهم وتحقـيقهم    

  سرة لذواتهم داخل المدرسة واأل
 ):Hinecands & Gimoyined )1991دراسة ماين كانديس وجيمونيس -3

وقامت , عن البيئة األسرية لألطفال الموهوبين والعوامل األسرية التي تدعم اإلنجاز العلمي 
الدراسة علي مسلمة أساسية وهي أن البيئة األسرية هي المسئول األول وتقع في المقـام األول بـين   

دعمة لألطفال الموهوبين وبعد تطبيق االستبيانات المناسبة والمقـابالت الشخصـية   جملة العوامل الم
المتعمقة لكل من األباء واألمهات والطالب تم استخالص ثاني عوامل مدعمة لألطفـال الموهـوبين   

  .للوصول إلى إنجاز عالي وسبق اإلشارة إليها في مقدمة الدراسة 
 ) :Cecille F.,)1993 دراسة سيسيل فري  -4

عن الحاجات الوجدانية للطالب الموهوبين منها الحاجة للتقدير اإليجابي للذات والحـد مـن   
مستوي الكمالية العصابية والمعرقلة لكل من االبتكار والمخاطرة وضـرورة عمـل برنـامج لألبـاء     

  .واألمهات بكيفية التعامل ومنهم حاجاتهم واعتقاداتهم ومشاعرهم 
 :  )2000( دراسة حامد السيد الديب-5

  ".التكيف الشخصي واالجتماعي للمتفوقين رياضيات "بعنوان 
وتناولت الدراسة العوامل التي تؤدي بالفرد الموهوب إلى عدم الشعور بـاألمن الشخصـي   

وتم استخدام مقيـاس التكيـف الشخصـي    . والشعور باالنتماء واإلصابة ببعض األمراض العصابية 
  .تلميذاً متفوقاً رياضياً ) 1007(واالجتماعي ومقياس الموهبة علي 
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وتوصلت النتائج إلى أن السبب وراء األعراض السابقة هو عدم مراعاة االهتمام بالسـمات  
الشخصية واالجتماعية للتالميذ الموهوبين وعدم تزويد اآلباء واألمهات والمدارس باخصائيين نفسيين 

  .لي انعدام وإنجاز الموهوبين وكل مشاكلهم واجتماعيين لخفض الضغوط النفسية المختلفة التي تؤثر ع
 :  )Shau R.,)2000 دراسة شاو روبن -6

العالقة بين األداء األكاديمي واالكتئاب والبيئة األسرية لدي الطـالب الموهـوبين   " بعنوان 
  0"بالمدرسة الثانوية

م من الطالب الموهوبين من مدرسة خاصة بالموهوبين واستخد) 357(وتمت الدراسة علي 
  :وأظهرت النتائج ما يلي . في الدراسة مقياس البيئة األسرية واستبيان للعوامل الديموجرافية 

  .تدني اإلنجاز في البيئة األسرية المثيرة لالنفعاالت والغضب   
وجود عالقة ارتباطيه دالة بين إدراك التالميذ لتماسك األسرة واألداء األكـاديمي والحريـة     

 .التعبيرية في األسرة 
 .الكتئاب تأثير سلبي علي األداء األكاديمي للتالميذ الموهوبين ل  

 ) :Thomas & Herbert )2003دراسة توماس وهيربرت -7
  ".دراسة حالة لألطفال الموهوبين الذين يعيشون في بيئة ريفية فقيرة " بعنوان 

ان عـن  حالة طفل موهوب باستخدام استمارة دراسة الحالة واستبي) 12(وتمت الدراسة علي 
  .الحاجات النفسية لألطفال الموهوبين 

وأظهرت الدراسة معاناة األطفال الموهوبين في البيئة الفقيرة من االكتئاب والعزلة وظهـور  
  .الميول االنتحارية وأظهرت مشكلة كيفية اكتشافهم أو التعرف عليهم من قبل المحيطين بهم 

 )2003(دراسة منال محمد محمد قالشة -8
ض المتغيرات النفسية كمنبئات بالشعور باالغتراب لدي الموهوبين في مرحلـة  بع"بعنوان 

  "المراهقة 
طالباً موهوباً من طالب الصف الثاني والثالث الثـانوي العـام   ) 20(وتكونت عينة الدراسة من 

  .سنة  ) 17 – 16(بمحافظة كفر الشيخ ويتراوح العمر الزمني 

الذات ومفهوم الذات والثقة بالنفس من أهم المنبئـات  وتوصلت النتائج إلى أن انخفاض تقدير 
  .بالشعور باالغتراب لدي الموهوبين 
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 ) : 2004(دراسة سوزان حمدي حامد سعد -9

فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تخفيف األعراض االكتئابية لدي عينـة مـن    "بعنوان  
  "األطفال الموهوبين االكتئابيين 

طفالً موهوباً من الصف األول والثاني اإلعدادي ) 20(ة قوامها وتم تطبيق البرنامج علي عين
واستخدام اختبار الكشف عن الموهوبين وبرنامج معرفي سلوكي مناسب للعينة مع إجراء مقـابالت  . 

كلينيكية واستخدام استمارة دراسة الحالة وأظهرت النتيجة أثر البرنامج في التخفيف من حدة االكتئاب 
  .لديهم 

 :  )2005(جالل علي إبراهيم االنة  دراسة-10
الوجدانات الموجبة والسالبة وعالقتها بالنظرة المستقبلية لـدي األطفـال ذوي    "بعنوان 

  " .االحتياجات الخاصة الموهوبين 
اشتملت الدراسة علي عينة من األطفال الموهوبين المعاقين جسمياً من الجنسين فـي مـدي   

) 12-9(ة من األطفال الموهوبين المعاقين سمعياً وبصرياً من وكذلك علي عين, سنة ) 12-9(عمري 
  :طفالً واستخدمت األدوات التالية ) 20(سنة أيضاً ويمثل كل فئة 

  فاروق عبدالفتاح موسي/ اختبار القدرة الفعلية العامة إعداد  
 محمود عبدالحليم منسي/ اختبار نسبة االبتكار إعداد  

 أمال عبدالسميع باظه / إعداد اختبار النظرة المستقبلية لألطفال  

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين النظرة المستقبلية للطفـل المعـاق   
ووجود فروق دالـة  ) سمعي –بصري (جسمياً والوجدانات الموجبة والسالبة وكذلك لدي المعاق حسياً 

حسياً فيما يتعلـق بالوجـدانات الموجبـة    إحصائيا بين األطفال الموهوبين المعاقين جسمياً والمعاقين 
  .السالبة لصالح الموهوبين المعاقين جسمياً 

 ) : 2006(دراسة رحاب أحمد حسانين الخياري-11
فاعلية برنامج إرشادي جماعي في مقاومة اإلنهاك النفسي لدي عينة مـن الطلبـة    "بعنوان  

  0"الموهوبين في مرحلة المراهقة 
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) 28(مراهق موهوب وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ) 56(نة قوامها واشتملت الدراسة علي عي
وبعـد مجانسـة   . مراهقـاً موهوبـاً مجموعـة ضـابطة     ) 28(, مراهقاً موهوباً مجموعة تجريبية 

  :المجموعتين تم تطبيق األدوات التالية 
  .مقياس تشخيص الموهوبين   
 .مقياس اإلنهاك النفسي للمراهقين الموهوبين   
 .شادي الجماعي لمقاومة اإلنهاك النفسي لدي الموهوبين البرنامج اإلر  

  .وأظهرت النتائج فعالية البرنامج في خفض اإلنهاك النفسي لدي المراهقين الموهوبين 
 )2006(دراسة آمال عبد السميع باظه -12

أظهرت الدراسة مجموعـة المعوقـات   . عن معوقات المخاطرة المحسوبة لدي الموهوبين 
التي تحول دون االستفادة من األفكار اإلبداعية لدي الموهوبين مـن الخـوف مـن     الخاصة باألسرة

  .الوصول في المخاطرة بفضل بعض الديناميات في عالقة الطفل باألسرة 
 :   )2006(دراسة آمال عبد السميع باظه -13

  "التواصل اإليجابي في األسرة وأثره علي تنمية اإلبداع لدي األطفال :بعنوان
قة عمل قدمت للمؤتمر السنوي الخامس لكلية التربية بكفر الشـيخ وبهـا بعـض    وهي ور 

  .التوصيات الهامة التي تظهر دور األسرة في تنمية اإلبداع باستراتيجيات عديدة 
 ) : 2007(دراسة آمال عبد السميع باظه -14

  "الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال المبدعين "  بعنوان
لمؤتمر السنوي السادس في تربية كفر الشيخ مـن خاللهـا يمكـن    وهي ورقة عمل قدمت ل

 .اكتشاف األطفال الموهوبين وتقديم ألوان النشاط المناسبة وتحقيق ذواتهم وإشباع حاجاتهم 
  :تعقيب علي الدراسات السابقة 

  :يتضح من األمثلة للدراسات السابقة التي تم تقديمها علي سبيل المثال مختلط ما يلي 
لمركزي واألول لألسرة في االكتشاف والرعايـة المسـتمرة والمدعمـة لألطفـال     الدور ا -1

  .الموهوبين 
الخصائص المعرفية والشخصية والمعاناة التي لدي الموهوبين ونحتاج منها تقديم اإلرشـاد   -2

 .النفسي لألسرة ممثلة في األباء واألمهات 
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ة الستمرار الحفاظ علي الموهبة ومن هنا البد من توضيح الديناميات داخل األسرة كبيئة هام
  .والحصول علي إنجاز متنوع ومتميز لكل حالة 

  :فــروض الدراسة 
بعد االطالع علي الدراسات السابقة وتحديد مشكلة وأهداف الدراسـة واألدوات المسـتخدمة   

  :والعينة وشروطها يمكن صياغة الهدف اإلكلينيكي كالتالي 
داخل األسرة وبين األفراد مسئولة داخلها وكامنـة  هناك مجموعة من العوامل الدينامية   

وراء اإلنجاز العالي والمتميز والحفاظ علي الموهبة من خالل دراسـة الحالـة بدقـة    
  .وإجراء المقابالت اإلكلينيكية الطليقة مع األطفال الموهوبين 

ويشتمل الفرض الكلينيكي علي عوامل دينامية خاصة باألسرة كوحدة كلية وشخصـية    
  .فل الموهوب ذو اإلنجاز العالي في عالقة وتكامل وظيفي أيضاً الط

  :عينة الدراسة
تلميذ وتلميذة من الفرقة الرابعة والخامسة االبتـدائي مـن   ) 257(تكونت عينة الدراسة من 

. مدارس إدارة سيدي سالم التعليمية ولم تعلن عن اسم المدرسة حيث الدراسة كلينيكية لحاالت فرديـة 
مع العلم أن هذه المدارس االبتدائية مشتركة للبنين والبنات وتتبع . تلميذة ) 116(تلميذاً ،  )141(منهم 

  :نفس اإلدارة التعليمية، وقبل تطبيق االختبارات تم استبعاد الحاالت اآلتية
 .الحاالت التي تعالي أي صورة من صور اإلعاقات )1

 .الحاالت الباقية لإلعادة أو المتأخرة دراسياً )2

 .الصحية من حيث وجود أمراض عضوية مزمنة الحالة )3

وبعد ذلك تم اشتراك المعلمين والمعلمات في اقتناء أوال المتفوقين دراسيا فوصـل عـددهم   
كانتقاء أولى ، وتم انتقاء الحاالت التي لها هوايات خاصة أو قيـادة أو قـدرات   . تلميذاً وتلميذة) 65(

تلميذ وتلميـذة ، وفـي خطـوات    ) 65(من بين الـ  ومهارات عملية واهتمامات غير دراسية متميزة
وتـم  . حالة من الموهوبين المتفوقين دراسيا والمميزين) 20(الدراسة تم توضيح كيفية الحصول علي 
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حالتان من التلميـذات فـي الفصـل    ) 2(حاالت من التالميذ، ) 2(في الدراسة الكلينيكية تناول حالتان 
  ).2007-2006(الدراسي األول 

  )1(جدول 
  )باستخدام مان وتني(دالله الفروق بين متوسطات المستوي االجتماعي االقتصادي للتالميذ والتلميذات 

  الموھوبون  األدوات
 10= ن 

  الموھوبات
ة  10= ن 

یم
ق

ي  )ي(
تو
مس

اللة
الد

 

ي 
تو
مس
 ال
س
قیا
م

ي 
صاد

القت
ا

عي
تما
الج
وا

  

  المتوسط
 "م " 

مجموع 
 الرتب

  المتوسط
 "م " 

مجموع 
 الرتب

 *غیر دالـة 0.2 93 9.3 91 9.1

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين التالميـذ والتلميـذات فـي     
  .المستوي االجتماعي والثقافي واالقتصادي

وبالنسبة للعمر الزمني تم حساب متوسط العمر الزمني لمجموعة التالميذ الذكور فوجد أنهـا  
  .سنة، ويتضح أنها فروق غير دالة) 10.3( سنة ، ولمجموعة التلميذات) 10.5(

  :أدوات الدراسة
    مقياس المستوي االجتماعي الثقافي االقتصادي  .1

 ).1997(عادل السعيد البنا / إعداد              
  سنة        )11- 9(اختبار القدرات العقلية للعمر الزمني  .2

 ).1989(فاروق عبد الفتاح موسي / إعداد          
 ).1989(محمود عبد الحليم منسي / إعداد      اختبار نسبة االبتكار .3
  اختبار الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال الموهوبين  .4

 ).2007(آمال عبد السميع باظة / إعداد          
  استمارة دراسة الحالة لألطفال غير العاديين .5

 ).2003(آمال عبد السميع باظة / إعداد          
 .المقابالت الكلينكية الطليقة .6
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  :الدراسة علي مجموعتين من األدوات تشتمل أدوات
 :مجموعة أدوات للكشف عن األطفال الموهوبين-أ

 .سنة)  11-9(اختبار القدرات العقلية -1

 .اختبار نسبة االبتكار-2

 .اختبار الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال الموهوبين-3
مستوي متقارب إلـى   اختبار المستوي االجتماعي الثقافي االقتصادي الختبار األطفال من-4

 .حد ما قبل الدراسة الكلينيكية

 :األدوات الكلينيكية- ب
 .استمارة دراسة الحالة لألطفال غير العاديين -1

 ).جلسات 8(المقابالت الكلينيكية الطليقة -2

  :وفيما يلي شرح لألدوات السابقة
  )1997(عادل السعيد البنا / إعداد     مقياس المستوي االجتماعي االقتصادي . 1

  :يتكون المقياس من مقياسين فرعين هما
  : مقياس المستوي االجتماعي الثقافي . أ

  :ويحتوي علي األبعاد التالية
  .نشاط األسرة الثقافي خارج المنزل*    .المستوي المهني ألفراد األسرة   
  .معتقدات األسرة وعاداتها وقيمها*   .المستوي التعليمي ألفراد األسرة   
  ..ممارسات الوالدية الثقافية*   .قافة داخل األسرة توافر أدوات الث  
  .مدي استخدام األسرة لما يتوفر لديها من أدوات الثقافة نحو األبناء  

أربعة نقاط ، أمـا  )4(تسع نقاط والحالة السكنية ) 9(ويتم إعطاء المستوي التعليمي والمهني 
بنعم علي كـل بنـد درجـة واحـدة     المستوي الثقافي لألسرة فقد وزعت درجاته بحيث تأخذ اإلجابة 

  .فتعكس الدرجة) 37(فيما عدا العبارة رقم . ،واإلجابة بـ ال صفراً
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  :الكفاءة السيكومترية للمقياس
  :الصـدق . 1
  :صدق المحك الخارجي-أ

قام معد المقياس بحساب معامل االرتباط بين المقياس الحالي ومقياس المستويات االجتماعية 
وخلص إلى . تلميذ وتلميذة ) 97(علي عينة قوامها  مرزوق عبد الحميد/ إعداد فية واالقتصادية والثقا

  . 0.01بداللة إحصائية  0.64معامل ارتباط مقداره 
 :صدق االتساق الداخلي-أ

قام معد المقياس بحساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية وكل بعد وكلها دالة وتتـراوح  
ماعدا الحالة السكنية ، فكانـت عنـد مسـتوي داللـة     ) 0.01(وي عند مست) 0.891-0.29(ما بين 

)0.05.(  
ومن وجهة نظر الكثيرين يعتبر صدق االتساق الداخلي ثباتاً وليس صدقاً وفي البحث الحالي : ملحوظة

تلميذاً وتلميذه وتم حساب معامل االرتباط بـين الدرجـة   ) 105(تم حساب االتساق الداخلي علي عينة 
  ).0.01(عند مستوي داللة ) 0.91 -0.71(عد فوجد أنها ما بين الكلية وكل ب

  :الثبات. 2
  :قام معد المقياس بحساب الثبات من خالل

 :التطبيق وإعادة التطبيق-أ
وتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لالختبار ودرجات االختبارات الفرعية بفاصل 

عنـد مسـتوي داللـة    ) 0.79 – 0.29(باط ما بين أسابيع ، وتوصل إلى معامالت ارت) 6-4(زمني 
)0.01.(  

) 21(وفي الدراسة الحالية تم حساب الثبات باستخدام التطبيق بإعادة التطبيق بفاصل زمنـي  
، 0.77، 0.89(تلميذ ، وخلصت إلى معامالت ارتباط بـين درجـات التطبيـق    ) 50(يوم علي عينة 

  .علي الترتيب ) 0.82، 0.71، 0.91، 0.93، 0.68، 0.92، 0.88
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  :مقياس المستوي االقتصادي. ب
  :ويتكون من ثالثة أبعاد وهي

    .مستوي الدخل الشهري لألفراد >
  .الممتلكات االستهالكية لدي األسرة  >
  .قضاء وقت الفراغ واإلجازات >

  .وتم حساب دخل الفرد الشهري
  :الكفاءة السيكومترية للمقياس

  :الصـدق . 1
ب الصدق باستخدام المحك الخارجي وهي تقديرات المعلمـين علـي   قام معد المقياس بحسا

  . 0.01بداللة إحصائية ) 0.84(تلميذ وتلميذة ووصل إلى معامل ارتباط ) 24(عينة قوامها 
وفي الدراسة الحالية تم حساب معامل االرتباط بين تقديرات المعلمين واسـتجابات التالميـذ   

  ).0.91(تباط بين التقديرين تلميذا فوصل معامل االر) 5(علي عينة 
  :الثبات. 2

األبعاد الثالثة السابق اإلشارة لها ال تتغير إال بعد سنوات وبالتالي ال تحتاج إلى إيجاد الثبات 
  .في فترة إجراء الدراسة الحالية

فاروق عبد الفتـاح موسـي   / سنة   إعداد)11-9(اختبار القدرات العقلية للعمر الزمني -2
)1989.( 

. ذا االختبار في بنائه علي االلتقاء بين أفكار كل من ثرستون وجيلفورد وجان بياجيهيستند ه
ويري أن القدرة العقلية العامة هي محصلة عدد من القدرات المختلفة التي ترتبط فيما بينهـا بمقـادير   

 .ترتفع أو تنخفض طبقا القترابها أو تباعدها من بعضها
  :الكفاءة السيكومترية للمقياس

  :لصدقا. 1
األول (تلميذ وتلميذة بالصـف  ) 300(قام معد االختبار بحساب معامل االرتباط بين درجات 

اإلعدادي علي هذا االختبار ودرجاتهم علي اختبـار الـذكاء المصـور واختبـار     ) الثالث –الثاني  –
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كالهمـا  علي الترتيـب و ) 0.88، 0.80(وقد خلص إلى معامل ارتباط قدره . القدرات العقلية األولية 
  ).0.01(دال إحصائيا عند مستوي 

تلميذ وتلميذة في المرحلة االبتدائيـة  ) 50(وفي الدراسة الحالية تم حساب الصدق علي عينة 
باستخدام محك خارجي وهي تقديرات بالدرجات في الرياضيات والقراءة والعلوم فـي نفـس العـام    

وهي دالة كلها إحصائيا عنـد  . لترتيبعلي ا) 0.81، 0.79، 0.77(الدراسي فوجد معامالت ارتباط 
  ).0.01(مستوي 

  :الثبات. 2
قام معد االختبار بحساب معامل االرتباط باستخدام طريقة التجزئة النصفية علي عينة قوامها 

تلميذ وتلميذة بالصف األول والثاني والثالث اإلعدادي ، وقد خلـص إلـى معامـل ارتبـاط     ) 3893(
)0.95.(  

تلميذاً بفاصل ) 50(تم حساب الثبات بإعادة التطبيق علي العينة السابقة  وفي الدراسة الحالية
  .وهذا دال إحصائيا) 0.84(ووجد معامل ارتباط بين الدرجات في التطبيق . يوم) 21(زمني 

  
 ).1989(محمود عبد الحليم منسي / إعداد        اختبار نسبة االبتكار-3

 
نسي ويقـيس هـذا االختبـار ثالثـة أبعـاد أو      أعد هذا االختبار وقننه محمود عبد الحليم م

  .الطالقة ، المرونة ، األصالة : خصائص ابتكارية وهي 
عبارة تقريرية علي المفحوص أن يحدد درجة موافقته والتي ) 39(ويتكون هذا االختبار من 

تتراوح بين موافق ، وال أعرف ، وغير موافق بحيث تقدر الدرجة المتحصل عليها بتقـديرات مـن   
) 3-1(، و) والتي تؤكد علي ارتفاع نسبة االبتكـار  ( علي التوالي في حالة العبارات الموجبة ) 3-1(

  ) .والتي تؤكد علي انخفاض نسبة االبتكار ( علي التوالي في حالة العبارات السالبة 
  :الكفاءة السيكومترية للمقياس

  :الصــدق. 1
ـ  ك الخـارجي وهـو اختبـار تقـدير     تم حساب الصدق في الدراسة الحالية باستخدام المح

الخصائص السلوكية للموهوبين إعداد أيضا محمود عبد الحليم منسي ووصل معامل االرتبـاط إلـى   
  .وهو دال إحصائيا) 0.84(
  :الثبات. 2
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تلميذ وتلميذة وكان ) 50(تم حساب ثبات االختبار بتطبيق االختبار مرتين علي عينة حجمها 
  .و دالة إحصائية) 0.83(سبوعان ووصل معامل االرتباط الفاصل الزمني بين التطبيق أ

  اختبار الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال الموهوبين   -4
 ).2007(آمال عبد السميع باظة/ إعداد            

للكشف عـن األطفـال الموهـوبين ،    ) 2007(أعدت هذا االختبار آمال عبد السميع باظة 
بنداً لتقدير الخصائص المعرفية ، البعد ) 20(البعد األول . ين بنداً موزعة علي بعد) 40(ويتكون من 

وتقع اإلجابة علي البنود في أربعـة مسـتويات وتـم    . بنداً ويقيس الخصائص الشخصية) 20(الثاني 
  .تطبيقه من خالل المعلم أو األباء

وتم حساب الصدق باستخدام محك خارجي آخر وذلك بإيجاد معامل ارتباط بـين درجـات   
وتوصل معامل االرتبـاط بـين التقـديرين علـي بعـد      . رات األباء ودرجات تقديرات المعلمينتقدي

وهي دالة إحصـائياً بالنسـبة   ) 0.79(وعلي بعد الخصائص الشخصية ) 0.82(الخصائص المعرفية 
  .تلميذ وتلميذة) 20(للعينة ككل 

الدرجات علـي بعـد   وتم حساب الثبات بحساب االتساق الداخلي بإيجاد معامل االرتباط بين 
الخصائص المعرفية وبين الدرجات الكلية لالختبار ، وكذلك معامل االرتباط بين الدرجات لـي بعـد   

للعينة ككـل وهـي   ) 0.83، 0.81(الخصائص الشخصية والدرجة الكلية ، ووصل علي الترتيب إلى 
  .دالة إحصائية 

تلميـذ  ) 20(علي عينة من  يوم) 21(وتم حساب الثبات أيضا بإعادة التطبيق بفاصل زمني 
  . وهي دالة إحصائيا ) 0.84(وللبعد الثاني ) 0.82(وتلميذة ووصل معامل االرتباط في البعد األول 

  :األدوات الكلينيكية : ثانيا 
وتشمل في هذه الدراسة كل من استمارة دراسة الحالة لألطفال والمقابالت الكلينكية الطليقـة  

  .يح اللقاء المباشر بين الحاالت والباحثةوما بها من مميزات وخصائص تت
  :استمارة دراسة الحالة لألطفال غير العاديين. 1

وتأتي بعد إعداد مجموعة من اسـتمارات دراسـة   ) 2003(أعددتها آمال عبد السميع باظة 
  .الحالة لكل من األطفال والمراهقين العاديين وذوي االحتياجات الخاصة ، وأيضا للمسنين وغيرهم
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بر الهدف الرئيسي من استخدام استمارة دراسة الحالة في هذه الدراسـة وغيرهـا هـو    ويعت
البحث عن العوامل النفسية الكامنة أو السببية وراء ظهور السوية أو االضطراب وقد استخدمت فـي  

  .الكثير من األبحاث
  :وهناك عدة معايير عند استخدامها وتحليل البيانات الناتجة عن استخدامها

  .جات ودوافع الحالة في ضوء التكوين األسرى واالجتماعي للطفلفهم حا .1
في تكوين شخصية الفرد ومصادر السوية والالسـوية  ) األخوة –األم  –األب (دور األسرة  .2

 .ومحدداتها
توضيح أساليب تفاعل الطفل مع الضغوط البيئية وظهورها في صورة سلوك اجتماعي فـي   .3

 .صورة محددة
وترابطها وتكاملها لتفسير الدرجات علي االختبـارات السـيكومترية   محاولة تنظيم الحقائق  .4

 .المقننة المطبقة
  :مكونات استمارة دراسة الحالة

  :تتكون من مجموعة بيانات فرعية تحت أقسام ثالثة وهي
جزء خاص ببيانات عن األسرة ؛ ويشمل بيانات عن األب واألم وحالتها الصحية والنفسـية     :أوال

ة في شخصيتها وأسلوب معاملة الطفل وعالقتها بالطفل مـن وجهـة نظـر    والسمات البارز
  .الطفل

بيانات خاصة بالحالة موضوع الدراسة ؛ قدراته وسمات العقلية والشخصية، مجال موهبته ،    :ثانيا
حالته الصحية والنفسية وعالقته بكل فرد في األسـرة  . جوانب القوة والضعف في شخصيته

  .وهواياته واهتماماته
بيانات خاصة عن األخوة واألخوات؛ عددهم وحالتهم الصحية والنفسية وعالقة الحالة بهـم     :ثالثا

  .وباألسرة
  )1998آمال عبد السميع باظة ، (

  :المقابلة الكلينيكية الطليقة. 2
وهو حوار ومناقشة وحديث يدور بين العميل والكلينيكي يهـدف إلـى التشـخيص وجمـع     

  . ومحاولة حل مشكالت العميل ومساعدته علي تحقيق التوافق . اهما فقطالمعلومات والعالج أو إحد
  )2003آمال عبد السميع باظة ، (
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  :وتهدف إلى
  .إقامة عالقة مهنية بين األخصائي الكلينيكي والحالة  
جمع بيانات أو معلومات جديدة عن الحالة وتفسير تلك البيانات بالمبادئ والقوانين المعروفة   

  .اتلتفسير المعلوم
  .مساعدة العميل علي أن يعبر عن نفسه بحرية ويحظي بتقبل وعطف األخصائي الكلينيكي  

  :إجراءات المقابلة
  .إقامة عالقة من الثقة واأللفة بين العميل والكلينيكي  
  .إدارة الحوار بأسلوب بسيط ومرن دون كثرة أستوقاف العميل  

  .والموقف دقيقة قابل للتعديل حسب الحالة) 45(زمن الجلسة عادة 
علي الكلينيكي مالحظة المواقف المثيرة انفعاليا للعميل ودرجة هذا االنفعال وتفاعله اللفظـي    

  .وكذلك األسئلة التي يتهرب منها. وتعبيراته الحركية وتغيرات الصوت أو احتباسه
  :إجراءات الدراسة

  .تم إعداد األدوات الخاصة بالدراسة وتقنينها .1
فـي  ) تالميذ وتلميذات معاً(رحلة االبتدائية من المدارس المشتركة تم اختيار مدرستان في الم .2

تلميـذ وتلميـذة بشـروط    ) 257(مدينة طنطا تتبعان نفس اإلدارة التعليمية وبنفس الشارع 
 .محددة

 .تم انتقاء التالميذ من قبل المعلمين لفحص وتقدير أولي للمتفوقين دراسيا .3

ي الثقافي واالقتصادي للمجانسة بـين العينتـين   تم تطبيق كل من اختبار المستوي االجتماع .4
 .تلميذ وتلميذة) 65(والثبات 

 .سنة) 11-9(تم تطبيق اختبار القدرات العقلية  .5

 .تم تطبيق اختبار نسبة االبتكار .6

تالميذ ) 10(تلميذ وتلميذة ، ) 20(بعد تطبيق كال االختبارين السابقين أصبح عدد المجموعة  .7
 .تلميذات) 10(، 
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 .ر حالتان من التالميذ ، وحالتان من التلميذات للدراسة الكلينيكيةوتم اختيا .8

 .مقابالت) 8(وتم استخدام استمارة دراسة الحالة وإجراء المقابلة الكلينيكية الطليقة  .9

تم استخالص العوامل األسرية الدينامية داخل األسرة الكامنة وراء التفوق والتميز لدي هـذه   .10
 .في دفع األسر إلى األخذ بها ومالحظتها الفئة ليمكن االستفادة منها

  :نتائج الدراسة وتفسيرها
  .يتم هنا تقديم ملخص حالتان من التالميذ الذكور وحالتان من التلميذات 

  )أ،ب(حاالت التالميذ الذكور : أوال
  )أ(الحالة 

  .درجة) 157(الدرجة علي اختبار الخصائص المعرفية والشخصية للموهوبين   
  .األب ك يعمل>  في الصف الخامسالترتيب األول   
  .تعمل: األم  >      .سنة ) 11(السن   
  ).أخ+ أخت (ثالثة : عدد األخوة >    .األول : الترتيب الميالدي   
  .استزراع النباتات المختلفة -الرسم    -كرة القدم : الهواية واالهتمامات   

يعطـي الثقـة بـالنفس     يلقي االهتمام الكافي من األب واألم ، واألب بالذات في تلك الحالة
. ولدي الطفل رؤية مستقبلية إيجابية، وعالقته بأخوته سوية ومع األم أيضـا . واالستقاللية في السلوك
عالقته طيبـة مـع   . يميل إلى ألداء األعمال لآلخرين ومتسامح تجاه أخطائهم. وكال من األب واألم 

صـبور فـي   . تفيد من آراء اآلخرين يميل للعمل الجماعي ويري أنه يس. أقرانه في الفصل الدراسي
ليس لديـه  . يشعر بالمسئولية وكأنه مسئول عن األسرة . المواقف الضاغطة ، مثابر كما يصف ذاته

ولم يلقي إساءة معاملـة  . عند الغضب أو الحزن يميل للرسم وكتابة القصص للتعبير. مخاوف محددة
ة في المعاملة إلـى العطـف علـي األخـت     الوالدين متفاهمين وال يوجد تفرق. من أي من الوالدين 

وينام جيداً وال يعـاني مـن   . يتميز بالطموح والمنافسة ويري أنها ضرورة في الحياة. الصغري فقط
  .الكوابيس ويرضي عن تكوينه البدني

  
  )ب(الحالة 
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  .درجة) 158(الدرجة علي اختبار الخصائص المعرفية والشخصية للموهوبين   
  الخامسوترتيبه الثالث في الصف   
أربعة : عدد األخوة واألخوات  >        سنة 10.5: السن   

  )ذكور2إناث، 2(
استخدام الحاسب اآللي واأللعاب اإللكترونية ، المشاركة : الهواية واالهتمامات غير الدراسية

في األنشطة المدرسية ، الرحالت وحب السفر ، محبوب من أقرانه داخل الفصـل وأسـاتذته، يلقـي    
األب واألم ، يميل للسفر والرحالت واألنشطة االجتماعية عنـد مواجهـة مواقـف     معاملة طيبة من

ضاغطة ، لم يلقي إساءة معاملة من أي من الوالدين ، والوالدين علي وفاق وأحدهما يتشاجران نـادراً  
، وسرعان ما تنتهي المشكلة ، ويعمالن في أعمال مختلفة ، ويصف ذاته بالسـرعة فـي األداء مـع    

ميـول  (ويميل لمراجعة ذاته في كل كبيـرة وصـغيرة   . ديه منافسة ومستوي طموح عاليالضغط ول
  .وال يرضي عن أدائه في أغلب الحاالت ، ويرضي عن تكوينه البدني). كمالية
  )أ،ب(حاالت التلميذات اإلناث : ثانيا

  )أ(الحالة 
  .)153(الدرجة علي اختبار الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال الموهوبين   
  .سنة 11: العمر الزمني >     .الترتيب الثالث مكرر في الصف الخامس  
  2: عدد األخوة واألخوات>   .الثالثة واألخيرة في األسرة : الترتيب الميالدي   
  .تعمل: األم >         .متوفى: األب   

تميل للقراءة مبكراً وكتبت الكثير من القصص ، الرسم، متميزة اجتماعيـاً بـين الـزميالت    
شخصية سريعة البديهة واألداء واستقاللية في سلوكياتها وال تعتمد علي اآلخرين ، . الدراسي بالفصل

ولديها حساسية انفعالية مفرطة ، ربما يرجع ذلك ألنها األخيرة في الترتيـب واألب  . متحدثة لبقة جداً
همال فـي المعاملـة   متوفى ، عالقتها باألم طيبة ومقدرة دور األم في تربيتهم ولم تلقي أي إساءة أو إ

ونظرتها للمستقبل إيجابية ومتفائلة واجتماعية ومشاركة مع اآلخرين ، تميل للقراءة والكتابـة كثيـراً،   
عالقتها بأختها وأخيها طيبة وتحبهم كثيراً وهم متفوقين دراسياً، لديها مشاعر ذنب تجـاه أمهـا ممـا    

  .تنام جيداً وال تعاني من الكوابيس. ياتهم يدفعها للعمل واالجتهاد أكثر لما تشعره بدور أمها في ح
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  )ب(الحالة 
  ).154(الدرجة علي اختبار الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال الموهوبين   
  .سنة 11: العمر الزمني >    الترتيب السادس علي المجموعة   
  .أربعة) 4: (عدد األخوة واألخوات >    .الثانية: الترتيب الميالدي   
  .تعمل: األم  >        .يعمل: األب  
  )بيولوجية ، وصناعية(لها اهتمامات علمية   

) طالبـة جامعـة  (األخت الكبري التي تسبقها في الترتيب متفوقة وتعتبرها مصدر قدرة لها 
شخصـية اسـتقاللية ولهـا كثيـر مـن      . وعالقتها باألب طيبة ومشجع لها في كل خطواتها وآرائها

ي أن شخصية األم اعتمادية لدرجة كبيرة علي اآلخـرين  الصديقات، وعالقتها باألم طيبة رغم أنها تر
ومتسامحة ، النظرة المستقبلية إيجابية وتري ذلك بشرط القدرة علي العمل المتواصل مسـتقبالً غيـر   

. ودائما تري نفسها مقصرة في األداء، لم تلقي إساءة معاملة أو إهمـال  . محدودة، وتخاف من الفشل
كثيرا ، ترضي عن تكوينها البدني، تميل لتحتـل المواقـف الغامضـة     تميل لتعديل سلوكيات أخواتها

  .وتحب المغامرات 
نوجز تلك العوامل المدعمـة لألطفـال الموهـوبين    :وبعد عرض الحاالت األربع السابقة 

  :للوصول إلى إنجاز عالي والتي يمكن اعتبارها بمثابة توصيات للدراسة 
  :ن تفرقةنظام تدعيم األسرة القوي ألفرادها دو-1

يعتبر المساندة من جانب األسرة لمرحلة الطفولة أفضل السبل لدعم إنجاز الطفل وتشجيعه ، 
حيث تعتبر األسرة ممثلة للمجتمع ككل في تلك المرحلة، باإلضافة إلى أنها مصدر القدوة القوي خالل 

  .السنوات العشر األولي من حياة الطفل كما هو ظاهرة الحاالت
  :اللغة لدي الطفل مبكراً تطوير وتنمية -2

تعتبر العالقة بين النمو العقلي والمعرفي واللغة من أقوي العالقات في جوانب نمو شخصية 
  :الطفل ، فالتقدم والتطور لدي الطفل منبئ بالمستوي العقلي للطفل وتحقق اللغة للطفل المهام اآلتية

ولد للتفكير االبتكاري لـدي  تحقيق التواصل اإليجابي مع اآلخرين وهذا التواصل محرك وم  
 .الموهوبين
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 .تعتبر اللغة أداة لنقل الفكرة وجودة التعبير عنها بأي رمز من الرموز المتعارف عليها  
النمو اللغوي المبكر يدعم ويقوي التواصل االجتماعي مما يستمد الطفل الدعم من هذا السند   

 .االجتماعي

مما يزيد من الذكاء الوجـداني والتواصـل   اللغة تعبر عن الوجدانات لدي الطفل الموهوب   
 .الجيد

اللغة تساعد الطفل علي االنتفاع واالطالع علي العديد من الخبرات والمعارف مما يؤدي إلى   
اإلثراء الفكري لدية، والحاالت موضوع الدراسة لديها العديـد مـن القـراءات للقصـص     

 .والمجالت

 :تنمية الثقة بالنفس مبكراً -3
ثقة بالنفس االعتقاد بالقوة علي األداء لدي الفرد، وهذا االعتقاد يتم اكتشافه من يعني مفهوم ال

المحيطين بالتشجيع والخبرة التي تتناسب مع إمكانيات الطفل وتتدرج مع عمره وخبراته، وتسـتطيع  
األسرة أو المدرسة تنميتها تدريجياًُ بمواقف متدرجة بشرط المناسبة للعمـر والخبـرة وتقبـل نسـبة     

وبتعقد مواقـف  . ألخطاء في األداء في البداية قم الدعم المستمر حتى الخلو النسبي من أخطاء األداءا
الحية وتسللها يصبح لدي الطفل االعتقاد في القدرة علي األداء في تلك المواقف رغم تعقدها للتـدرج  

  .لينيكيةالطبيعي وليس الفجائي للمرور بهذه المواقف ، ظهر ذلك في الحاالت األربع الك
  :الترابط األسري والشعور باألمن واالستقرار النفسي-4

أقـوي  ) األخوة واألخوات –األم  –األب (يعتبر الترابط األسرى الداخلي بين أفراد األسرة 
كما يعتبر التفكك األسري أكبر مدمر لحياة األطفال ومستقبلها وأكبر توتر وخوف مستقبلي . المدعمات

األطفال من أسر مفككة ليس بوفاة أحد الوالدين أو كالهما، بل في وجودهـا  وفشل وتأخر دراسي بين 
  .ولكن في طالق دائم أو طالق وهجر وغيرها

عن القلق واالكتئاب لدي األطفال ،ظهر من الدراسـة أن  ) 1995(وهناك بحث أجري عام 
. علي قيد الحياة أعلي معامل توتر وخوف حالي ومستقبلي لدي األطفال من أسر متماسكة واألب واألم

وبالتـالي  . مما يؤدي إلى انعدام االستقرار النفسي والسند لديهم مما يخفض من اتزان االنفعالي لديهم
وغالبية الحـاالت  . فالترابط األسري واالستقرار النفسي داخل األسرة أكبر المدعمات للطفل الموهوب
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من التلميذات رغم وفاة األب ) أ(والحالة األب واألم متواجدين وال يوجد خالفات أسرية داخل األسرة 
  .إال أن األوالد كلهم متفوقون دراسياً

 :تنمية اإلقدام علي المخاطرة المحسوبة-5
قدمت الكثير من الدراسات التي أجريت علي خصـائص الموهـوبين انخفـاض مسـتوي     

لخروج عن المألوف المخاطرة المحسوبة لديهم والتي تعتبر معرقل من معرقالت التفكير االبتكاري وا
وفي مؤتمر كليـة اآلداب بطنطـا   . لديهم مما يترتب عليه فقد القيمة من الفكرة اإلبداعية أو االبتكارية

قدمت ورقة عمل بأهمية تنمية المخاطرة المحسوبة بخطواتها العشرة لدي الموهوبين لـيمكن  ) 2006(
  .ن الحاالت الكلينيكية الخوف من الفشلحاالت م) 3(وظهر لدي . االستفادة من القدرات الفكرية لديهم

 :إنماء النظرة المستقبلية اإليجابية لديهم-6
تعتبر نظرة الفرد إلى العالم والذات والمستقبل التي حددها كل من آرون بايـك وبالكيـورن   

واعتبرها البعض ضـمن إطـار األسـاليب    . محدد من محددات السوية والمرض) 1992(، )1985(
بعنوان السلبية كأسلوب معرفي، ويقيس االتجـاه  ) 1994(ولقد أعددت اختبار . صيةالمعرفية في الشخ

  ).المستقبل –العالم  –الذات (السلبي أو اإليجابي أي النظرة الموجبة والسالبة للثالثي 
والتوقع والنظرة المستقبلية اإليجابية دافع وحافز لالستمرارية ورفع مستوي الطموح لـديهم  

دام اختبار النظرة المستقبلية لألطفال وظهرت لدي غالبية الحاالت مـن الـذكور   وظهر ذلك من استخ
  .واإلناث

 :تحديد مستويات طموح تعليمية ووظيفية عالية-1
يعد مستوي الطموح محدد ودافع لبذل الجهد والعمل لدي جميع األفراد العاديين ، وكلما كان 

لما ساعد علي اإلنجاز وخصوصاً لدي المتفـوقين  مستوي الطموح مناسباً ألعلي إمكانيات لدي الفرد ك
فهو يضع مستويات طموح عالية غير متوقعة مما يجعل لديهم ما نطلق عليهم الكماليـة  . والموهوبين 

  .العصابية وعدم الرضا المستمر عن اإلنجاز
  
 :القدوة والنماذج من داخل األسرة وخارجها-2
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أي أن أقوي المصادر المصدر ) المصدر الدينيبعد (تعتبر مصادر القدوة متنوعة واختيارية 
الديني ثم يليه العوامل البيئية والنماذج الشخصية سواء من داخل األسرة من المقربين للفـرد كاألبـاء   

  . واألخوة والمعلمين وغيرها ، وأيضا من مصادر اجتماعية شتي من المجتمع بمؤسساته المختلفة
الحالة أن القدوة في غالبتها في هذه المرحلة العمريـة   وتبين من المقابالت الكلينيكية دراسة

  ).األخ أو األخت األكبر –األم  –األب (من داخل األسرة 
 .القدوة والنماذج من داخل األسرة وخارجها-3
 .تنمية االستقاللية في الشخصية-4
 .التدريب علي العمل الجماعي-5

ي مما يتيح الفرصة نقل الفكرة بالتقليد ينقصنا في مدارسنا تدريب األطفال علي العمل الجماع
وتطوير اللغة وتعليم التفكير في ظل منظومة وليس تفكير جـانبي ،الشـعور   . والمحاكاة أو المماثلة 

  .توليد المنافسة بين المجموعة لرفع مستوي األداء. بالغيرة واحتياجات اآلخرين
 :خفض المخاوف-6

  .قد السند االجتماعيويظهر الخوف لدي تلك الفئة من الفشل أو ف
 :الشعور بالرضا والراحة نحو الدور االجتماعي-7

يشعر الفرد باألمن النفسي والرضا عند أداء دوراً اجتماعي محدد له تبعـا للعمـر الزمنـي    
ومما يزيد من دافعية الفرد إلنجاز الشعور بالطمأنينة والرضا نحو . ونوع الجنس والمستوي التعليمي

ولديهم جميعا مشاعر بتحمل المسئولية الشخصية واالجتماعيـة  . مل والمحيطين بهأدائه وعالقته بالع
  ).مثل األم في الحالة أ من التلميذات(نحو المحيطين به 

 :تنمية الكمالية السوية-8
تعتبر الكمالية المرتفعة سمة عامة لدي الموهوبين من حيث تضخيم الخطـأ وعـدم مكافـأة    

ما يجعله في دائرة قهرية من العمل المتواصل وظهـر ذلـك لـدي    الذات وعدم الرضا عن األداء م
  .الحاالت األربع

  
 :تنيمة الهوية وتحديد الذات-9
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تبدأ أزمة المراهقين واألطفال من الموهوبين في تحديد ذاتهم وهويتهم حيث يتمتعون بمدخل 
دة ومميزة ، وفي آن وهناك مجاالت يري ذاته فيها فري. تحليلي مكثف في حياتهم واهتمامهم بالكمالية

وهناك تحتـاج تلـك الفئـة إلـى     . آخر يوجه المحيطين إلى مجاالت أخري ال يعمل فيها حد الكمال
  .المساعدة واإلرشاد النفسي والتربوي لتحديد الهوية والتوجهات الذاتية

 :توقعات الراشدين منهم-10
والدراسة ممـا يـؤدي إلـى     ينظر إلى الموهوبين دائماً يدفعوا إلى االهتمام الزائد باألنشطة

انعدام االهتمام والوقت المخصص من اللعب والتخيالت وهذا مع وجود الميول الكمالية العصابية التي 
 .تعتبر معرقل أيضا النطالق تخيالتهم، وتجعلهم المستوي المتوقع من جانب الراشدين ألدائهم
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  المراجـع العربية واألجنبية 
محاضرة ,  تعليم التفكير: )1989(عادل عبد الكريم وكمال أمين  ترجمة) أ ( إدوارد دي بونو  -1

 .مركز البحوث التربوية . الكويت . دي بونو 

مجلـة  . دراسة ميدانيـة  " . المستوي واألسلوب"اإلبداع : )1995(أسماء عبد المنعم إبراهيم  -2
 )264-219(ص ص ) . 2(العدد . دراسات نفسية 

. عـالم التربيـة    .الذكاء الوجداني والتوافق المهني للمعلم :)2001(السيد إبراهيم السمادوني  -3
 ).152-61. (العدد الثالث 

مؤتمر .  الخصائص الوجدانية لألطفال والمراهقين الموهوبين: )1998(آمال عبد السميع باظه  -4
 .كلية التربية بطنطا 

الكمالي لـدي  وعالقته بخصائص التفكير ) أ(النمط السلوكي : )1999(آمال عبد السميع باظه  -5
  . مـؤتمر كليـة التربيـة بطنطـا     .  طالب وطالبات كلية التربية للمتفوقين دراسياً والعاديين

 ) .1999(ابريل 

اختبار النظرة المستقبلية لألطفال العاديين وذوي االحتياجـات  : )2001(آمال عبد السميع باظه  -6
 .االنجلو المصرية . القاهرة .  الخاصة

مكتبة االنجلـو  . القاهرة .  النمو النفسي لألطفال والمراهقين: )2001(آمال عبد السميع باظه  -7
 .المصرية 

ياس االضطرابات السـلوكية والوجدانيـة لألطفـال ذوي    مق: )2001(آمال عبد السميع باظه  -8
 .مكتبة األنجلو المصرية . القاهرة .  االحتياجات الخاصة

ندوة مدينة الشـارقة  .  ستمرة لفاقدي السمعالتنمية اللغوية الم ):2002(آمال عبد السميع باظه  -9
 . 2004ابريل ) 21(للخدمات اإلنسانية في يوم 

مكتبـة األنجلـو   . القـاهرة  .  اضطرابات التواصل وعالجها):2002(آمال عبد السميع باظه  -10
 .المصرية 
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 ة مكتبة األنجلو المصري. القاهرة .  سيكولوجية غير العاديين ):2003(آمال عبد السميع باظه  -11

.  استمارة دراسة الحالة لألطفال ذوي االحتياجـات الخاصـة  ):2003(آمال عبد السميع باظه  -12
 .مكتبة األنجلو المصرية . القاهرة 

األطفال المراهقين المعرضون للخطر من ذوي االحتياجـات   ):2004(آمال عبد السميع باظه  -13
  بجامعة المنصورة في الفترة من المؤتمر العلمي الثاني لمركز رعاية وتنمية الطفولة .  الخاصة

 .مارس ) 25 – 24(

بعض استراتيجيات التدخل واإلجـراءات فـي رعايـة ذوي     ):2004(آمال عبد السميع باظه  -14
جامعة المنيا فـي الفتـرة مـن     –كلية التربية  –المؤتمر العلمي السابع . االحتياجات الخاصة 

 .  2004إبريل ) 27-28(

 )غير العـاديين (تشخيص ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة  ):2004(آمال عبد السميع باظه  -15
 .مكتبة األنجلو المصرية . القاهرة 

دراسـة  ( اآلثار النفسية السلبية لسفر األبـاء لـدي األطفـال    ):2005(آمال عبد السميع باظه  -16
إبريـل  ) 28-26(المؤتمر الدولي األول بكلية اآلداب جامعة طنطا في الفتـرة مـن   ) كلينيكية
2005  

كلية مركـز   – سيكولوجية اللعب لدي األطفال غير العاديين ):2005(آمال عبد السميع باظه  -17
 .العدد الثالث . المجلد األول . رعاية وتنمية الطفولة جامعة المنصورة 

التواصل اإليجابي في األسرة وأثره علي تنمية اإلبداع لـدي   ):2006(آمال عبد السميع باظه  -18
 .علمي الخامس لتربية كفرالشيخ المؤتمر ال.  األطفال

المؤتمر الـدولي   معوقات المخاطرة المحسوبة لدي الموهوبين ):2006(آمال عبد السميع باظه  -19
 . 2006إبريل ) 20-18(الثاني لكلية اآلداب بطنطا 

المؤتمر .  الخصائص المعرفية والشخصية لألطفال المبدعين): 2007(آمال عبد السميع باظه  -20
 . 2007إبريل ) 11-10(تربية كفرالشيخ في الفترة . العلمي السادس 
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م المتفوقين بالتعليم الجـامعي فـي ألمانيـا وكوريـا     تعلي ):2003(أميرة رمضان عبد الهادي  -21
 .جامعة طنطا . تربية كفرالشيخ . رسالة ماجستير .  الجنوبية وكيفية االستفادة منها في مصر

 .مكتبة األنجلو المصرية  –القاهرة .  )تطبيقات نظريات و( التعلم :  )1983(أنور الشرقاوي  -22

. مجلة دراسات نفسـية  . إطار تصنيفي مقترح .  اإلبداع وأساليب تنميته )2002(أيمن عامر  -23
 ) .488 – 465(ص ص ) . 4(العدد 

المجلد الخامس العدد الرابع والعشرون . مجلة دراسات تربوية . المتفوقون ) :1990(بدر العمر  -24
 ) .145 – 108(عالم الكتب  .القاهرة . 

 .دار النهضة العربية . القاهرة .  قراءات في تنمية االبتكار ) :1997(جابر عبد الحميد جابر  -25

لوجدانات الموجبة والسالبة وعالقتها بـالنظرة المسـتقبلية لـدي    ا ):2005(جالل إبراهيم االنه  -26
 . تربية كفر الشيخ. ماجستير  .األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

المؤتمر القومي  .التكيف الشخصي واالجتماعي للمتفوقين رياضياً:  )2000(السيد الديب  حامد -27
 ).40-31(ص ص . القاهرة. للموهوبين

عرض وتحليل ألهـم  "الموهبة العقلية بين النظرية والتطبيق : )1983(حامد عبد العزيز الفقي  -28
 .الكويت وزارة اإلعالم ) 11(السنة ) 3(العدد . مجلة العلوم االجتماعية  .الدراسات

جامعة  –حوليات كلية التربية  ).تعريفه وتنميته(االبتكار : )1982(حسين عبد العزيز الدريني  -29
 ).180-161(ص ص . العدد األول. السنة األولي . قطر

 .بعض النماذج والتصورات لتنمي االبتكارين لدي التالميذ: )1985(حسين عبد العزيز الدريني  -30
 ).93-65(ص ص . المجلد الراب. لسنوي لعلم النفس الكتاب ا

 .مطبعة الجمهورية. اإلسكندرية) . 4ط( .سيكولوجية االبتكار : )1985(حلمي المليجي  -31

أثر التدريب علي برنامج لتعليم التفكير في تعـديل بعـض   : )2000(حنان عبد الفتاح المالحة  -32
كليـة  . رسالة دكتـوراة  .بات الجامعةالوظائف المعرفية واالمعرفية لدي عينة من طالب وطال

 .كفر الشيخ. التربية
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. القـاهرة   .الذكاء الوجداني األسس والنظريات والتطبيقـات : )2003(خيري المغازي عجاج  -33
 .مكتبة زهراء الشرق

فاعلية برنامج إرشادي جماعي في مقاومـة اإلنهـاك    ):2006(رحاب أحمد حسانين الخياري  -34
كفـر  . كلية التربيـة  . ماجستير . الموهوبين في مرحلة المراهقةالنفسي لدي عينة من الطلبة 

 الشيخ

المؤتمر الدولي الثامن  .اإلرشاد النفسي والتفوق العقلي واالبتكار : )1998(سالم سعيد النهري  -35
 .988ص . جامعة عين شمس . لإلرشاد النفسي

راض االكتئابيـة  فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تخفيف األع : )2004(سوزان حمدي حامد  -36
 .دكتوراه . جامعة طنطا.تربية كفر الشيخ  .لدي عينة من األطفال الموهوبين االكتئابيين

 .مكتبة النهضة العربية. القاهرة  .مهارات التفكير وتعليم التفكير الناقد: )1997(صفاء األعسر  -37

خرين دراسـياً فـي   مفهوم الذات لدي الطلبة المتفوقين والمتأ : )1996(صالح الدين أبو ناهية  -38
المؤتمر الدولي الثالث لمركز اإلرشاد النفسـي بجامعـة عـين     .المرحلة اإلعدادية بقطاع غزة

 ).1099-1085(ص ص . شمس

أثر برنامج دي بونو لتعليم التفكير علي بعض المهارات التفكير : )1994(عادل عبد اهللا محمد  -39
المجلـد  . العـدد األول . راسات نفسية د . االبتكاري لطالب الصف األول الثانوي من الجنسين

 ).118-83(ص ص. الرابع

الذكاء الوجـداني وعالقتـه بـبعض المتغيـرات المعرفيـة      : )2004(عبد الحي علي محمود  -40
 .ملحقات مؤتمر الجمعية . والالمعرفية للشخصية

مجلة دراسات نفسـية   هل هو مفهوم جديد؟. الذكاء الوجداني: )2004(عبد الحي علي محمود  -41
 .يناير . العدد األول.مجلد الثاني ال

مكتبـة  . القـاهرة   .المتفوقون عقلياً : )2001(عبد الرحمن سيد سليمان وصفاء غازي أحمد  -42
 .زهراء الشرق
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 .االنجلو المصرية . القاهرة  ).قضاياه وتطبيقاته(اإلبداع  : )2002(عبد الستار إبراهيم  -43

 .دار النهضة العربية. القاهرة  . واالبتكار التفوق العقلي ): 1977(عبد السالم عبد الغفار  -44

أسـاليب  . الطلبة الموهوبون في التعليم العام بدول الخليج  ):1990(عبد العزيز السيد الشخص  -45
 .مكتبة التربية العربي لدول الخليج. الرياض .اكتشافهم وسبل رعايتهم

البيئة األسرية والمدرسة مشكالتهم في . المتفوقون عقليا  ):1989(عبد المطلب أمين القريطـي   -46
السـنة  . العدد الثـامن والعشـرون  . رسالة الخليج العربي .ودور الخدمات النفسية في رعايتهم

 .مكتبة التربية لدول الخليج. الرياض . التاسعة 

الذكاء االنفعالي وعالقتـه بأسـاليب الـتعلم    ): 2002(عصام محمد زيدان وكمال احمد اإلمام  -47
 .جامعة المنصورة .ي طالب كلية التربية النوعية وبعض أبعاد الشخصية لد

 .دار قباء. القاهرة  .الذكاء الوجداني): 2000(عالء الدين كفافي وصفاء األعسر  -48

سلسـلة سـفير    ).توجيهه –رعايته  –اكتشافه (طفلك الموهوب ): 1993(علي السيد سليمان  -49
 .مكتبة سعيد. القاهرة ). 7(التربوية 

بحث ميداني علـي الطـالب   . ات األمن النفسي والتفوق التحصيليمستوي): 1988(علي سعد  -50
مجلة دمشق لـآلداب والعلـوم اإلنسـانية     . المتفوقين مقارنة بغير المتفوقين في جامعة دمشق

 ).3(العدد ). 14(المجلد . والتربوية 

 .مكتبة االنجلو المصرية. القاهرة  .القدرات العقلية): 1996(فؤاد عبد اللطيف أبو حطب  -51

) 3ط(مقدمة في التربية الخاصة  .سيكولوجية األطفال غير العاديين ): 1998(فاروق الروسان  -52
 .دار الفكر للطباعة. عمان

 .سـنة ) 11-9(اختبار القدرات العقلية للعمـر الزمنـي    ): 1989(فاروق عبد الفتاح موسي  -53
 .مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ) 4ط(كراسة التعليمات 

دار . المنصورة  . األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات ): 1995(فتحي الزيات  -54
 .الوفاء
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الكتاب السنوي فـي علـم    .التباينات الحقيقية للمكونات العقلية): 1985(فوزي إلياس غبريال  -55
 ).457-437(ص ص . المجلد الرابع. النفس

ل الدراسي والقدرة علي التفكير الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصي ):2001(فوقية محمد راضي  -56
 ).45(العدد . جامعة المنصورة . مجلة كلية التربية  . االبتكاري لدي طالب الجامعة

. قراءات في مهارات التفكير وتعليم التفكير الناقد والتفكيـر اإلبـداعي  ): 1997(فيصل يونس  -57
 .دار النهضة العربية. القاهرة

. القاهرة  ).الطفل النابغة(العادي من الناحية الذهنية  الطفل غير): 1981(كمال إبراهيم مرسي  -58
 .دار النهضة العربية

 .تربية الموهوبين والتطور التربـوي ): 1992(كمال أبو سماحة ونبيل محفوظ ووجية الفرح  -59
 .مكتبة دار الفرقان. عمان 

 اإلبداع في الفن التشكيلي وعالقتـه بـبعض جوانـب    ): 1996(كوثر قطب محمد أبو قورة   -60
 .جامعة طنطا. تربية كفر الشيخ  .الشخصية لدي طالب الجامعة

مكتبـة  . القاهرة  .التفكير واألسس النظرية واالستراتيجيات ):1996(مجدي عبد الكريم حبيب  -61
 .النهضة المصرية

 .دار المعارف. القاهرة . الموهبة واإلبداع ): 2000(محمد إبراهيم عيد  -62

حوليـة كليـة    .مية المواهب اإلبداعية عنـد األطفـال  مشكلة تن): 1984(محمد أحمد سـالمة   -63
 .جامعة قطر. اإلنسانيات والعلوم االجتماعية 

المكونات العاملية للـذكاء  ): 2004(محمد جبشي حسين محمد وجاد اهللا ابو المكارم جاد اهللا  -64
 مجلـة دراسـات   .االنفعالي في عينة من المتفوقين أكاديميا وغير المتفوقين من طالب الثانوي

 .336-281). يوليو(العدد الثالث . المجلد الرابع عشر. نفسية 

 .دار المعارف. القاهرة  ).بين النظرية والتطبيق(جان بياجية  ): 1981(محمد رفعت عيس  -65
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الذكاء الشخصي في ضوء بعض المحكـات الشخصـية   ): 2003(محمد محمد عباس المغربي  -66
. العـدد الثـاني  . المجلد الثالث عشر. نفسية مجلة دراسات  ".دراسة استطالعية" واالجتماعية 

 .358-323إبريل 

 .دار النشر للجامعات. القاهرة  . اختبار نسبة االبتكار): 1989(محمود عبد الحليم منسي  -67

. عوامل تنمية التفكير اإلبداعي في مرحلة الطفولة ):1991(مرزوق عبد المجيد احمد مرزوق  -68
المجلـد   .لمصري وتحديات القرن الحـادي والعشـرين  بحوث المؤتمر السنوي الرابع للطفل ا

 .912-883ص ص. الثاني

الهيئـة المصـرية   . العدد الثالـث . مجلة إبداع . اإلبداع ضرورة ): 1992(مصطفي سويف  -69
 .للكتاب

العالقات التفاعلية بين التفكير الناقد والتفكير االبتكـاري   ): 1991(ممدوح عبد المنعم الكناني  -70
. دراسات وقراءات في علم النفس التربوي. في ممدوح الكناني .اتهم المختلفةوالذكاء في مستوي

 .105-73دار الوفاء .المنصورة 

بعض المتغيرات النفسية كمنبئات بالشعور باالغتراب لـدي  ): 2003(منال محمد محمد قالشة -71
 .كفر الشيخ. كلية التربية . ماجستير  .الموهوبين في مرحلة المراهقة

الذكاء الشخصـي وعالقتـه بالـذكاء االجتمـاعي والـذكاء       ): 2001(ناشي  مني سعيد أبو -72
كليـة العلـوم   . ملحقات بحوث المؤتمر السابع عشر لعلم الـنفس فـي مصـر    .الموضوعي
 .القاهرة.أكتوبر6جامعة . االجتماعية

. شئون اجتماعيـة   .األطفال الموهوبون والعناية بهم في الروضة والبيت): 2000( مها زحلوق -73
جمعية االجتماعين، اإلمارات العربيـة المتحـدة   . السنة السابعة عشر . دد الخامس والستونالع
95-114. 

نموذج مقترح لدراسـة الظـاهرة   . األساس النفسي الفعال  ):1995(مهدي عبد الحميد حنورة  -74
 .24-12. دار الفكر العربي. القاهرة . في دراسات وبحوث في علم النفس. اإلبداعية

 .دار الفكر. عمان .مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين   ):1998(السرو  ناديا هايل -75
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. قسم علم النفس. رسالة دكتوراه  .تنمية القدرة علي التفكير االبتكاري: )1986(نادية أبو دينا  -76
  .جامعة عين شمس. كلية البنات

77- Arthur, Costa (1985): Developing Minds : A resource Book for 
Teaching thinking , Virginia . 

78- Baron, F (1968) :Creativity and Personal Freedom Princeton N. J van 
No strand. 

79- Baron, J. (1985): Rationality and Intelligence   , New York   Cambridge 
university Press . 
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