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النظريات الضمنية في الذكاء والموهبة التي تتبناها معلمات الرياضيات في المرحلتين 

 االبتدائية والمتوسطة في محافظة األحساء

 
 مالكة بنت محمد بن أحمد الراجح 

 مشرفة تربوية يف إدارة املوهوبات يف حمافظة األحساء 
 هـ1439/ 29/1 وقبل -هـ 27/7/1438 قدم للنشر

 
 

ة( هدفت الدراسة إىل الكشف عن النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة اليت تتبناها معلمات الرياضيات يف املرحلتني )االبتدائية واملتوسطالمستخلص: 
ة على عينة ودييف حمافظة األحساء، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة بعد تقنينه على البيئة السع

مت اختيارهن عشوائًيا من املدارس اليت هبا طالبات موهوبات يف  من املرحلة املتوسطة(  121من املرحلة االبتدائية،  167معلمة :  288)مكونة من 
ذكاء واملوهبة من الفطرية، وال حمافظة األحساء، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمات الرياضيات أكثر ميًًل إىل تبين النظريات الضمنية النمائية يف ال

كبرية يف تعديل خيتلف هذا امليول باختًلف املرحلة الدراسية، يف حني خيتلف باختًلف عدد سنوات اخلربة  يف جمال التدريس، مثل هذه النتائج هلا أمهية  
ت الصفية واخلدمات املقدمة للطالبات التوجهات لدى املعلمات بصفة عامة ومعلمات الرياضيات على وجه اخلصوص وتطوير مستوى املمارسا

 املوهوبات يف الصف الدراسي.
 

 : النظريات الضمنية، املوهبة، الذكاء.الكلمات المفتاحية
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  مقدمة الدراسة:

 كالذكاء واملوهبةاستثارت املفاهيم املتعلقة بقدرات الطلبة      
من الباحثني خًلل العقدين املاضيني وذلك  عدداهتمام 

هبدف فهم طبيعة هذه القدرات وكيفية تقدمي الرعاية املثلى 
 هلا وتوظيفها لًلستفادة منها يف شىت اجملاالت .

ر طبيعة من النظريات العلمية اليت تفس كثريوقد ظهرت ال    
مدى تأثرها يف و  فيهاهذه القدرات، وتباينت آراء الباحثني 

يصف بعض الباحثني  إذ بالعوامل اخلاصة بالبيئة والوراثة،
يف حني  (،IQالذكاء على أنه قدرة عامة حتددها نسبة )

اآلخر إىل قدرات )ذكاءات( خمتلفة يتباين  هميصنفه بعض
؛وهبه،  2013بوريه،فيها األفراد ويتمايز بعضهم عن اآلخر )أ

2012. ) 
وباملثل يصف بعض الباحثني املوهبة على أهنا قدرة     

كتريمان الذي جعل احلد الفاصل   ؛استثنائية ترتبط بالذكاء
يف  ( أوأكثر،140بني الطالب املوهوب وغريه درجة الذكاء )

يصف آخرون املوهبة على أهنا قدرة استثنائية ختتلف  حني
 عن الذكاء وقد يتم تصنيفها إىل عدد من القدرات )املواهب(

 (.1998/2001؛ديفز ورمي، 1999)جروان،  املتنوعة
إن هذا التنوع الذي أظهره الباحثون يف نظرياهتم العلمية      

ال جإجراء فتح اجمل ؛ بالذكاء واملوهبةحول املفاهيم املتعلقة 
من الدراسات واألحباث هبدف رعاية الطلبة املوهوبني  كثريال

من خًلل ما يقدم هلم من برامج تربوية مناسبة لقدراهتم 
كما ظهرت بعض النظريات ،(1999 وميوهلم ) جروان،

املعتقدات اليت قد  تركز على طبيعةالعلمية األخرى اليت 
هتم ويعرب عن هذه يتبناها األفراد حوهلما وعًلقتها بسلوكيا

( Implicit Theoriesالضمنية ) املعتقدات بالنظريات
(Sternberg, 1985. ) 

وقد اقرتحت دويك نوعني متباينني من النظريات الضمنية     
 ميكن التعديل عليه أو ال فطري   أحدمها :الذكاء واملوهبةيف 

ميكن التعديل عليه وتطويره  واآلخر مكتسب   التحكم فيه،

وهلاتني الرؤيتني تأثري كبري يف حتديد  التعلم واخلربة، من خًلل
األهداف واجإجناز واجلهد املبذول لتحقيق أهداف التعلم 

(1986 , 2007 ; Dweck & Leggett , 1988  , Dweck. ) 
من  ى واسع  من النظريات الضمنية ملدً  يتبىن األفراد عدداً و     

ويستخدموهنا  القدرات العقلية األخرى كاجإبداع واحلكمة،
يف فهم  ليس فقط يف فهم طبيعة هذه القدرات بل أيضاً 

 وتكمن أمهيتها يف أهنا متثل حقيقةً  أنفسهم واآلخرين،
كما  بالنسبة ألصحاهبا وميكنها التحكم يف سلوكياهتم،

ميكنهم استخدامها كمعايري مرجعية للحكم على سلوكيات 
 (.Sternberg ,1985األفراد من حوهلم أوتوقع ممارساهتم )

ويؤكد بعض الباحثني العًلقة اليت تربط النظريات الضمنية     
بسلوكياهتم وممارساهتم  عامة   اليت يتبناها املعلمون بصفة  

ميكن هلذه النظريات أن تشكل عوائق يف تعليم  إذالصفية 
 ,الطلبة وخاصة املوهوبني منهم والعكس صحيح )الزهراين

1997; Williams , 2012 ;Epler, 2011  .) 
كان   عندما يعتقد املعلمون أن أداء طلبتهم ال يتغري أياً ف     

فإن ذلك  ؛حجم اجلهد املبذول يف تعليمهم ومتابعة تقدمهم
ال جمال  إذعلى أدائهم وممارساهتم الصفية  سينعكس سلباً 

لتطويرها من خًلل اتباع األساليب الرتبوية اليت تتوافق مع 
صة املوهوبني منهم، وستقدم احتياجات وميول طلبتهم خا

اخلربات التعلمية هلؤالء الطلبة بالشكل الذي يشعرهم بامللل 
وعدم الدافعية للتعلم، كما أن اجإصرار على اتباع نفس 

عن ذواهتم  سيئاً  املنهجية يف تعليمهم سيولد لديهم انطباعاً 
 سيصبحون أكثر كفاءةً  يف حني (،1997وقدراهتم )الزهراين، 

تدريسهم عندما يعتقدون بأن أداء طًلهبم قد  يف وفاعليةً 
 , Li –xin & Ting ) يتغري من خًلل التعلم واخلربة 

.كما ميكن أن تساعدهم معتقداهتم حول املفاهيم (2008
املرتبطة باملوهبة على حتديد طلبتهم املوهوبني وترشيحهم 

 & ,Cepero, Caridad 2008لربامج الرعاية املناسبة )

Betsyp.) 
املعتقدات الضمنية اليت يتضح أن ؛ سبق وبناء على ما    
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واملوهوبني  عامة   يتبناها القائمون على تعليم الطلبة بصفة  
ليس فقط يف التعرف عليهم  قد تقف عائقاً  خاصة   بصفة  

وإمنا قد يتعدى ذلك إىل اخللل عند اختيار  وحتديدهم،
يق أساليب أساليب الرعاية املقدمة هلم مبا فيها حتديد وتطب

إذا كان جمال الرعاية  وطرق التدريس األنسب هلم خاصةً 
فضًلً عن  الرياضية،اخلاصة كالقدرات املستهدف هوالقدرات 

ذلك ترى الباحثة أن عدم الوعي باملعتقدات الضمنية حول 
مفاهيم القدرات كالذكاء واملوهبة واجإبداع ورعايتها قد يرتتب 

اجملتمع من ذوي القدرات  عليه إمهال شرحية مهمة من أفراد
الفائقة جًدا والذين ميكن أن يكون هلم دور يف هنضة بًلدهم 

ولذلك وتقدمها، أوقد يؤدي إىل تسرهبم من مقاعد الدراسة، 
العلمية اليت برزت احلاجة إىل مثل هذا النوع من الدراسات 

ريات لدى ) املعلمني / طبيعة هذه النظ عن تكشف
 .املعلمات(

 الدراسة وتساؤالتهامشكلة 

يؤكـــد الكثـــري مـــن البـــاحثني علـــى األثـــر الـــذي قـــد حتدثـــه     
النظريــات الضــمنية الــيت يتبناهــا ) املعلمــون / املعلمــات( علــى 

، (Mohamed ,2006 ;poliquin ,2010)املمارسـات الصـفية 
والقــدرة علــى حتديــد الطلبــة املوهــوبني وإحلــاقهم بــربامج الرعايــة 

 Moon)هتم وقدراهتم وميوهلم التعلمية اليت تتناسب مع حاجا

& Brighton,2005)،  وتـــرى الباحثـــة أن عـــدم الـــوعي بتلـــك
 النظريات قد يرتتب عليه اآليت :

مة أسلوب التدريس املستخدم مع أسلوب تعلم ءعدم موا .1
مــن الطلبــة لعــدم  كبــرية    إمهــال شــرحية   مــن مو  الطلبــة األنســب،

ــــديهم الســــتثمارها يف خدمــــة أنفســــهم  ــــة بنقــــال القــــوة ل املعرف
األمــر الــذي قــد يــؤدي  ؛وجمــتمعهم ونقــال الضــعف لعًلجهــا 

إىل عزوفهم عن عمليات الـتعلم والتعلـيم وتسـرهبم مـن مقاعـد 
 الدراسة.

حباجــة الطلبــة ذوي  ) املعلمــني / املعلمــات (عــدم قناعــة   .2
قـدراهتم وتنميهـا إىل مج خاصة حتتضن القدرات العالية إىل برا

يف عمليــــــات  همإحجــــــامهم وقصــــــور  مــــــن مو ؛ أبعــــــد احلــــــدود
 الكشف عنهم وإحلاقهم هبذه الربامج .

عناصـــــر املنهـــــا   لإمهـــــال جوانـــــب التطـــــوير املختلفـــــة لكـــــ .3
احملتـوى املعـريف، العمليـات، املنتجـات التعليميـة،  املكونة من )

الــــذي يتحــــدى قــــدرات  البيئــــة التعليميــــة ( وجعلهــــا باملســــتوى
وحـــىت إن مت تبنيهـــا  وانـــب  الطلبـــة وخاصـــة املوهـــوبني مـــنهم،

ــــــك قــــــد ال يــــــؤيت  ــــــاره  عاليــــــة   تعــــــديل ذات جــــــودة   إال أن ذل
قــادر علــى تكييفهــا البالشــكل املطلــوب مــع وجــود املعلــم غــري 

 ميول الطلبة التعلمية .و  وقدراتوفق حاجات 
اللتحـــــاق عـــــن ا ) املعلمـــــني / املعلمـــــات (ابتعـــــاد بعـــــض  .4

بـــربامج التأهيـــل الرتبـــوي والتـــدريب العملـــي العتقـــادهم بعـــدم 
 حاجتهم إليها .

وعلى الرغم من تلك األمهية اليت اكتسبتها النظريات      
الضمنية حول القدرات املختلفة لألفراد خًلل السنوات 
األخرية املاضية والنتائج العلمية اليت مت التوصل إليها يف هذا 

 من التعمق مزيد  ا النوع من النتائج حباجة إىل اجملال، فإن هذ
نظرًا لقلة عدد الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال يف 
الدول العربية على حد علم الباحثة، كما أننا حباجة إىل فهم 
طبيعة هذه النظريات لدى معلمات الرياضيات بوجه خاص 

هة فيما خيدم العملية التعليمية املوجوتوظيف النتائج 
للطالبات وخاصًة املوهوبات منهن وهوما تركز عليه هذه 

التساؤالت مشكلة الدراسة يف الدراسة، لذا ميكن تلخيص 
 :اآلتية
ما مستوى النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة اليت متيل  .1

معلمات الرياضيات إىل تفعيلها يف املرحلتني )االبتدائية 
 ( ؟ واملتوسطة

املتعلقة بالذكاء واملوهبة هل ختتلف النظريات الضمنية  .2
لدى معلمات الرياضيات باختًلف املرحلة الدراسية واخلربة 

 يف جمال التدريس؟
 
 



 (2017مرب ديس /هـ1439 ربيع الثاينالرياض )   – 59العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

132 

  أهداف الدراسة

املتعلقة بالذكاء واملوهبة اليت الضمنية  النظرياتدراسة  .1
، يف املرحلتني )االبتدائية إىل تفعيلها معلمات الرياضياتمتيل 

 .سواء أفطرية كانت أم مكتسبة توسطة (امل
دراسة تباين معلمات الرياضيات يف نظرياهتن الضمنية  .2

 املتعلقة باملوهبة والذكاء .

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية
املعتقدات اليت يكوهنا املعلمون  تعد النظريات الضمنية أو    

ونظريــات الــتعلم والتعلــيم بصــفة عامــة القــدرات حــول طبيعــة 
أحد العوامل اليت تؤثر يف ممارساهتم وقراراهتم التدريسـية بغـض 

 خاطئــــة مأ النظــــر عمــــا إذا كانــــت هــــذه املعتقــــدات صــــحيحةً 
، وعلـى (Mohamed , 2006 ؛ 2009 ,والـدوالت  )أبوهـوال 

الــــرغم مــــن أمهيــــة هــــذه املعتقــــدات فــــإن الدراســــات واألحبــــاث 
علمات( العلمية اليت تكشف عن طبيعتها لدى )املعلمني / امل

بوجه  عام  و)معلمي / معلمات( الرياضيات بوجه  خاص  تعد 
قليلـــًة علـــى حـــد علـــم الباحثـــة خاصـــًة يف املكتبـــة العربيـــة، ممـــا 
ــــال  األمهيــــة يف ظــــل  جيعــــل الرتكيــــز علــــى هــــذا اجلانــــب أمــــراً ب
التطـــورات احلديثـــة يف امليـــدان الرتبـــوي والـــيت أصـــبحت تنـــادي 

والتطويرية املناسبة لتكـوين بضرورة إجراء التدخًلت العًلجية 
جيل  قادر  على مواجهة حتديات املستقبل وتلبية االحتياجات 

؛  2006الفرديــــة جلميــــع الطلبــــة مبــــن فــــيهم املوهوبــــون )بــــدر، 
 (. 2008مريزيق  ودرويش، 
  األهمية التطبيقية 

تــتلخص األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر      
الباحثــــة يف قــــدرهتا علــــى تشــــخيص الواقــــع الفعلــــي للنظريــــات 
الضــــمنية املتعلقــــة بالــــذكاء  واملوهبــــة ســــواء أفطريــــة كانـــــت أم 
ــــــــة  ــــــــدان الرتبــــــــوي، وتقــــــــدمي احللــــــــول العًلجي مكتســــــــبة يف املي

التدريسية  والتطويرية بالوجه الذي يسهم يف تعديل املمارسات
 مبا يتناسب مع الطلبة املوهوبني .

 محددات الدراسة

 ية :تتتحدد الدراسة احلالية باحملددات اآل   
املتعلقة دراسة النظريات الضمنية  احلدود املوضوعية: .1

يف ضوء ما مت اقرتاحه من قبل الباحثني  بالذكاء واملوهبة
(1986 , 2007 ; Dweck &Leggett, 1988  , Dweck ،)

 (.2011)أيوب وعبد اجمليد، وما مت تطويره من قبل الباحثني 
 تقتصر الدراسة احلالية على عينة عشوائية احلدود البشرية: .2

درسن ي   من معلمات الرياضيات يف حمافظة األحساء
ا للمعايري العلمية املطبقة الطالبات املصنفات كموهوبات وفقً 

من يدرسن  وال تشتمل العينة على على مستوى احملافظة
 . املرحلتني مًعا

املتوسطة( ، مدارس املرحلتني ) االبتدائية احلدود املكانية: .3
 ،املربز، األحساء للقطاعات الداخلية )اهلفوف يف حمافظة

 القرى الشمالية( . ، القرى الشرقية
مت تطبيق الدراسة يف الفصل الثاين من  احلدود الزمنية: .4

 (.2013 - 2012 العام الدراسي )

 مصطلحات الدراسة

 الذكاء  واملوهبة النظريات الضمنية يف  
(Implicit Theories of Intelligence and Giftedness)    
ميكن تعريفها على أهنا: جمموعة من التصورات واملفاهيم 
املوجودة يف أذهان األفراد حول طبيعة القدرات املتعلقة 

وإجنازاهتم وتؤثر على أهدافهم  الذكاء واملوهبةمبفهومي 
( ال ميكن يةً واجلهد املبذول من قبلهم  وقد تكون )فطر 

ميكن التعديل عليها من خًلل التعلم  (ةً تعديلها أو)منائي
 ,Dweck & Leggett, 1988; 2007, 1986)واخلربة 

Dweck.) 
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ويقصد هبا يف هذه الدراسة املعتقدات )جمموعة اآلراء     
اليت تتبناها معلمات الرياضيات حول  واألعراف واألفكار(

 كسمة   إما الذكاء واملوهبةطبيعة القدرات املتعلقة مبفهومي 
 كسمة  وإما  التحكم فيها  ال ميكن تعديلها أو ( ثابتة  )فطرية  
( ميكن التعديل عليها وتطويرها من خًلل التعلم )منائية  

واخلربة وتقاس بالدرجة اليت حتققها معلمات الرياضيات 
 . جة استجاباهتن على عبارات املقياس احملدد هلذا الغرضنتي

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

األحباث  أحرزتهعلى الرغم من التقدم الكبري الذي      
والدراسات العلمية يف جمال العلوم اجإنسانية والرتبوية يف 

املفاهيم املرتبطة باألفراد   بعضفإن  السنوات األخرية،
كاملوهبة والذكاء ما زال يكتنفها بعض الغموض ويصعب 

 ا.دقيقً  حتديًداحتديدها 
من  متبايننيمن الباحثني بني نوعني  كثريومييز ال    

النظريات الصرحية  مها:بقدرات األفراد و النظريات املرتبطة 
(Explicit Theories) الضمنية ) والنظرياتImplicit 

Theories )   من  تشري النظريات الصرحية إىل جمموعة  إذ
 البىن والتصورات اليت يضعها اخلرباء يف جمال علم النفس بناءً 

تشري  يف حنيجتريبية،  علمية   على حبوث ودراسات  
من البىن والتصورات املوجودة  النظريات الضمنية إىل جمموعة  

 واضح   يف أذهان األفراد وليس بالضرورة أن يكون هلا تعريف  
 .(Zhang &Sternberg ,1998 ;Sternberg, 1985 لديهم )

نظريتني متباينتني  أن األفراد يطورون دويك وقد اقرتحت    
مها النظرية النمائية حول املفاهيم املتعلقة بالذكاء واملوهبة و 

(Incremental Theoryوالنظرية الفطرية )  (Entity 

Theory ويرى أنصار النظرية النمائية أن خصائص األفراد )
والتعديل يف حني يرى  للتطور قابلة  بالذكاء واملوهبة املرتبطة 

 موروثة   أنصار النظرية الفطرية أن هذه اخلصائص هي مسات  
كتساب اال  أصحاب نظرية  ويشار إىل اجملموعة األوىل باسم

يشار إىل اجملموعة الثانية باسم  أصحاب  يف حني واجإضافة
 .(Dweck ,2000  , 2007) نظرية الكينونة والثبات 

إن الفرق األساس بني أصحاب النظريات الضمنية     
املتعلقة مبفاهيم الذكاء  واملوهبة سواء أفطرية كانت أم 

 مقابل يف القدرة إثبات حنو املوجهة اجإجراءات هو مكتسبة
النمائية إىل  الضمنية مييل أصحاب النظريةإذ  القدرة حتسني

ويظهر ذلك  تنمية اجلهد املبذول من خًلل أهداف التعلم
يف كيفية تعاملهم مع مواقف الفشل املختلفة اليت قد 

من اجلهد هبدف  يعمدون إىل بذل مزيد   إذيتعرضون هلا 
أكرب من  سيظهرون متكناً  من مو  حتسني قدراهتم مستقبًلً 

من خًلل استخدامهم السرتاتيجيات أثناء تعلمهم يف غريهم 
  تفوق أهداف تنافسهم مع اآلخرينالتعلم العميقة اليت 

 ,Dweck, 1986; Mercer & Ryan ;2011)عبداحلميد، 
2010; Yihong, Yue chiu, Dweck, Lin, & Wan, 

فإن أصحاب النظرية الضمنية  وعلى النقيض متاماً (، 1999
 مييلون إىل تنمية هذا اجلهد من خًلل أهداف األداء الفطرية

فهم  مع البيئة، التأقلم على غري قادرة   وتبين أساليب حتفيزية  
يعتقدون أنه ال حيلة هلم لتحسني قدراهتم والرفع من كفاءة 
أدائهم وهذا يعين أهنم عندما يتعرضون ملواقف الفشل يف 

سيصبحون أمام خيارين إما فإهنم يتجنبون املواجهة و  حياهتم
 كفاءهتم عدم جإخفاء بشىت الطرقالسعي االستسًلم أو 
 & Dweck ,1986 , 2000 ; Dweck ;2011)عبداحلميد، 

Leggett , 1988; Yihong et al., 1999   ) 
وتؤثر النظريات الضمنية للمعلمني بصفة  عامة  على      

( ومىت Mohamed,2006) وتطورهم املهينممارساهتم الصفية 
فإن ذلك سيؤدي إىل حتسني أدائهم هبا وعي  لديهمما كان 

إىل توفري فرص التعلم األفضل للطلبة يؤدي ذلك  من مو 
 .( 2009)أبوهوال والدوالت، 

كما خيتلف املعلمون فيما بينهم وفقًا لنظرياهتم الضمنية      
اخلاصة حول مفاهيم القدرات املتعلقة بالطلبة كالذكاء 
واملوهبة وتكمن أمهية هذا االختًلف يف تأثرياته على 
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سلوكياهتم وتقديرهم لذاهتم من جهة وعلى طلبتهم من جهة 
 يف املوهبة أصحاب النظرية النمائية أخرى، إذ يظهر املعلمون

تنويعهم للممارسات األكادميية تقديرهم لذاهتم من خًلل 
واالجتماعية املناسبة للطلبة ويف ترشيح املوهوبني منهم 

 & Moonللربامج اليت تتناسب مع حاجاهتم وقدراهتم )

Brighton, 2005) أصحاب النظرية ، كما يظهر املعلمون
يق مستوى حتقهذا التقدير من خًلل  النمائية يف الذكاء

أعلى من الفعالية والقدرة فيما يتعلق مبشاركة طلبتهم 
واستخدامهم التدخًلت املناسبة هبدف تنمية القدرات 

 .لديهم

كما تؤثر النظريات الضمنية للمعلمني على أداء وإجنازات      
طلبتهم، فاملعلمون أصحاب النظريات الضمنية النمائية 

ملناسبة لطلبتهم ومن ميكنهم استخدام التدخًلت العًلجية ا
م يصبح الطلبة أعلى يف مستوى إجنازهم من أقراهنم الذين مل 
حيصلوا على مثل هذا النوع من التدخل، وليس ذلك 
فحسب وإمنا أيضًا سيصبحون األفضل على اجإطًلق 

(Fredericks ,2011. ) 

 وتشهد العوامل املؤثرة يف حتديد النظريات الضمنية     
عدة من  اختًلفات واملوهبة لدى املعلمني  املتعلقة بالذكاء

فقد أكد بعضهم قبل بعض الباحثني القائمني على دراستها، 
أهنا ال ختتلف باختًلف املرحلة الدراسية اليت يقومون 

، كما أكد بعضهم اآلخر أن (Strosher ,1997  )بتدريسها 
النظرية الضمنية املتعلقة بالذكاء ختتلف باختًلف عدد 

يف  ن األقل خربةً و فاملعلمربة يف جمال التدريس سنوات اخل
على خًلف  ومستقرة   ثابتة   ة  التدريس يعتقدون أن الذكاء صف

يف ، ( 2011) أيوب  وعبداجمليد ،  املعلمني األكثر خربةً 
عدم وجود أي تأثري  لعدد سنوات اخلربة  آخرون أكدحني 

باملوهبة املتعلقة يف جمال التدريس على النظريات الضمنية 
(Zhang  & Sternberg , 1998). 

يف النظريات الضمنية  هماً م يلعب التخصص دوراً كما      
املتعلقة بالذكاء واملوهبة لدى املعلمني، فمعلمواملوهوبني أكثر 
قدرًة من معلمي الفصول العادية على ترشيح الطلبة املوهوبني 

 ( 2011أيوب وعبد اجمليد ،  )وفق نوع املوهبة لديهم  
 العلوم االجتماعية والعلوم العملية األخرى أكثر ميًلً و معلمو 

من معلمي  النظريات الضمنية النمائية يف الذكاء إىل تبين
تبين النظريات الضمنية إىل  أكثر ميًلً إذ إهنم الرياضيات 
 (. Jonsson , Beach , Korp  & Erlandson , 2012الفطرية )

 الباحثة على اإلطار النظري والدراسات السابقة: تعليق

لقد أظهر الكثري من الباحثني من خًلل دراساهتم     
وحبوثهم العلمية نقال اتفاق  ونقال اختًلف  حول ما يتبناه 
األفراد بصفة  عامة  واملعلمون بصفة  خاصة  من نظريات 
ضمنية متعلقة بالذكاء واملوهبة ميكن تلخيصها يف عدة 

 نَب، فقد مشلت نقال االتفاق اآليت:جوا
أن األفراد ميتلكون نظرياهتم الضمنية اخلاصة املتعلقة  .1

مبفاهيم الذكاء واملوهبة ويطوروهنا، وهي إما أن تكون فطريًة 
 . (Sternberg , 1985 ;  Strosher, 1997) أومكتسبًة 

تؤثر النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء  واملوهبة على  .2
هداف واملمارسات السلوكية ملعاجلة مواقف اجإجناز اختيار األ

 (. ( Moon & Brighton, 2005 واملثابرة والتعلم 
توجد عًلقة بني النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء  .3

واملوهبة وبني اجإجراءات التصحيحية اليت ميكن أن ينفذها 
 Williams , 2012 ;  Hamilton)األفراد وفعاليتهم يف ذلك 

,2006 ; Li –xin & Ting , 2008) . 
أن ) معلمي، معلمات ( الرياضيات بصفة  عامة  أكثر  .4

ميًًل إىل تبين النظريات الضمنية الفطرية يف الذكاء من 
 , Jonsson , Beach , Korp  & Erlandson)املكتسبة 

2012). 
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أما نقال االختًلف اليت ظهرت ما بني نتائج الدراسات     
والبحوث العلمية اليت مت التوصل إليها من قبل القائمني 

 عليها فهي على النحو اآليت :
تأثري عدد سنوات اخلربة يف جمال التدريس على النظريات  .1

وعبد اجمليد،  )أيوبالضمنية املتعلقة بالذكاء لدى املعلمني  
2011 ) . 

عدم وجود أي تأثري  لعدد سنوات اخلربة يف جمال  .2
التدريس على النظرية الضمنية يف املوهبة لدى املعلمني 

(Zhang  & Sternberg , 1998) . 

مما سبق يتضح أنه على الرغم من الدراسات والبحوث     
االسرتاتيجيات العلمية اليت أجريت هبدف التعرف على 

مة واملوهوبني بصفة خاصة الفاعلة لتدريس الطلبة بصفة عا
قد تبقى حمدودة األثر وفق  للوصول هبم إىل إجناز  عال، فإهنا

تقاليَد تربوية  أوتصورات  ذاتية  مل حتدد ما يتم تبنيه من 
طبيعتها حتديًدا دقيًقا، لذا فقد جاءت هذه الدراسة حتمل 
 يف طياهتا الكثري من نقال الرتكيز، وذلك على النحو اآليت:

لنظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة واليت متيل إىل دراسة ا .1
 تفعيلها معلمات الرياضيات دون غريها يف حمافظة األحساء .

دراسة تأثريات العوامل املختلفة كاملرحلة الدراسية وعدد  .2
التدريس على النظريات الضمنية  سنوات اخلربة يف جمال

 املتعلقة بالذكاء  واملوهبة  .

 جراءاتها منهجية الدراسة وإ

 : منهج الدراسة
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثة املنهج    

القائم على تتبع األدبيات املتاحة يف جمال   الوصفي التحليلي
 وحتليلها.املتعلقة باملوهبة والذكاء النظريات الضمنية 

 :مجتمع الدراسة
 يتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمات الرياضيات    

لإلدارة للمرحلتني )االبتدائية، املتوسطة( يف املدارس التابعة 
يف حمافظة األحساء واليت هبا طالبات موهوبات العامة للتعليم 

 ( معلمة،578وعددهن ) (2013 - 2012للعام الدراسي )
علًما بأن اهلدف األساس من اختيار هذا النوع من املدارس 

سة تتوىل جانب هووجود معلمة أومسؤولة موهبة يف املدر 
التوعية ونشر الثقافة املتعلقة باملوهبة والذكاء داخل املدرسة 
باجإضافة إىل توفري جانب الرعاية اخلاصة للطالبات املوهوبات 

 يف املدرسة.
 :عينة الدراسة

عشوائية  من معلمات  مت تطبيق الدراسة على عينة      
الرياضيات بطريقة النسبة  واليت تشرتل مناسبة حجم العينة 

 منمن أي طبقة مع حجم الطبقة نفسها، إذ تتكون العينة 
من  125ومن املرحلة االبتدائية،  171معلمة :  296)

يف املدارس اليت هبا طالبات موهوبات،  املرحلة املتوسطة (
تيب من حجم الطبقة % ( على الرت 70%، 75متثل ) و 

مقبولة ، وتعد هذه النسبة املقرتح لكل مرحلة دراسية
ال تشمل العينة معلمات الرياضيات الًليت ، كما اإحصائيً 

، وقد بل  إمجايل عدد املستجيبات ادرسن املرحلتني معً ي  
ألدوات الدراسة يف العينة النهائية وبعد استبعاد األدوات غري 

 121من املرحلة االبتدائية،  167معلمة:  288 ) املستكملة
( أعداد معلمات 1، ويوضح اجلدول )من املرحلة املتوسطة

الرياضيات املشاركات يف الدراسة وتوزيعهن وفق متغريي 
 )املرحلة الدراسية، عدد سنوات اخلربة يف جمال التدريس(.
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 1جدول
 المشاركات ضمن عينة الدراسة تم توزيعهن حسب المرحلة الدراسية وسنوات الخبرة في مجال التدريس:أعداد معلمات الرياضيات 

  أدوات الدراسة / رابعا
 الذكاء واملوهبة الضمنية يف  مقياس النظريات تطبيقمت     

هبدف الكشف عن النظريات  لدى معلمات الرياضيات
الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة اليت تتبناها معلمات 

 1986) الذي قدمته دويكيف ضوء املقرتح الرياضيات وذلك 

, 2007 ; Dweck  & Leggett , 1988  Dweck،)  وقد ألفها
(Dupeyrat & Marine, 2005 وقام بتعريبها وتطويرها )

تطبيقها من قبلهما و ( 2011وعبد اجمليد،  الباحثان )أيوب
معلمًا ومعلمة من العاملني يف  235من  مؤلفة   على عينة  

 ،الدمام مدارس املرحلة االبتدائية من خمتلف مناطق اململكة )
 أهبا( . ،جدة ،الرياض ،تبوك اجلبيل، 

هي: مقياس  فرعية   من أربعة مقاييس  وتتألف األداة     
، ومقياس النظرية الضمنية للموهبة ،النظرية الضمنية للذكاء

ومقياس النظرية الضمنية  لإلبداع،ومقياس النظرية الضمنية 
 إذ يعكس ويتضمن كل مقياس بعدين أساسني ،للشخصية

الشخصية  اجإبداع أو الذكاء أو األول أن املوهبة أو البعد
مكون فطري ثابت حتدده املكونات اجلينية منذ امليًلد، ويف 

اجإبداع  الذكاء أو املقابل يشري البعد الثاين إىل أن املوهبة أو
  خصية مكون منائي يتطور من خًلل التعلم واخلربة،الش أو

 من هذه املقاييس من عشر مفردات يتألف كل مقياس  كما 
وتصف  فطرية   تصف مخس فقرات منها املفهوم كسمة  

مكون منائي قابل ك هفقرات األخرى املفهوم ذاتالاخلمس 
وتتم االستجابة من قبل أفراد العينة باستخدام  ،للتعديل

موافق، إىل حد ما، غري  ،االعبارات )موافق بدرجة كبرية جدً 
 .موافق على اجإطًلق(  غري، موافق

 االستعانة مبقياسي فقد مت الدراسةوحسب متطلبات     
 ( بنداً.19ومها مكونان من ) فقط،الذكاء واملوهبة  
 صدق المقياس:

 على عينة   املقياسالفرضي: مت تطبيق  صدق التكوين .1
، معلمة(94من معلمات الرياضيات بل  عددها ) استطًلعية  

للبنود املكونة للمقياس من خًلل  حساب صدق التكوين م
معامل االرتبال  )بريسون  معامًلت االرتبالقيمة حساب 

معامل االرتبال بني درجة كل ، و واآلخر بني درجة كل بعد  
وتشري النتائج اليت مت  والدرجة الكلية للبعد املضمنة فيه(، بند  

املقياس ( إىل أن  2،3اجلدولني )املوضحة يف و احلصول عليها 
 مقبولة  على النحو اآليت: يتمتع بدرجة صدق  

تشري النتائج واآلخر:  االرتبال بني درجة كل بعد   . أ
قيم معامًلت االرتبال ( إىل أن 2املوضحة يف اجلدول )

من األبعاد ) املوهبة املكتسبة، املوهبة  سون لكل بعد  بري 
 إحصائياً  ةالذكاء الفطري ( دال، الفطرية، الذكاء املكتسب

تراوحت هذه القيم ما بني اجليدة  إذ( 0.01ستوى )املعند 
، إحصائياً  مقبولة   ( ومجيعها قيم  0.89 -0.70واملرتفعة )

العكسية بني وتدل اجإشارات السالبة على وجود العًلقات 
الطردية  اتأبعاد النظرية الضمنية واجإشارة املوجبة إىل العًلق

 .بينها
الدرجة الكلية للبعد املضمنة و  االرتبال بني درجة كل بند   . ب
قيم ( إىل أن 3تشري النتائج املوضحة يف اجلدول ): فيه

ستوى املعند  معامًلت االرتبال بريسون دالة إحصائياً 
  - 0.66) اني املقبولة واملرتفعة جدً تراوحت ما ب إذ( 0.01)

0.97 ) . 

 النسبة المئوية المجموع الكلي سنوات 10أكثر من  ( سنوات 10 -6)  ( سنوات 5 -1)  المرحلة
 %%51.54 167 28 114 25 االبتدائية
 %%47.64 121 33 72 16 المتوسطة

 - 288 61 186 41 المجموع الكلي
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من النتائج )أ، ب( املوضحة أعًله  فإن املقياس صادق 
 ويقيس ما أعد لقياسه .

التحليل العاملي التوكيدي: مت التحقق من صدق البناء  .2
من  العاملي ملقياس النظريات الضمنية يف املوهبة والذكاء

النتائج اليت  التوكيدي، وتشريخًلل تطبيق التحليل العاملي 
إىل أن  (5، 4اجلدولني )مت احلصول عليها واملوضحة يف 

 على النحو اآليت:أعد لقياسه  املقياس صادق ويقيس ما
 أ. مقياس النظرية الضمنية يف الذكاء:

ملقياس البناء الثنائي  (4) تؤكد النتائج املوضحة يف اجلدول   
لتشبع البنود املكونة له على   نظراً النظرية الضمنية يف الذكاء، 

باألبعاد اليت تنتمي  اومرتفعً ا حصائيً إ دااًل  تشبعاً  كل عامل  
وهي البنود  ( بنود  5تشبع على العامل األول ) فقد إليها،

للنظرية الضمنية يف الذكاء، وتشبع اخلاصة بالبعد النمائي 
وهي البنود اخلاصة بالبعد  ( بنود  5على العامل الثاين )

للنظرية الضمنية يف الذكاء، كما بلغت قيمة مربع   الفطري
( وهي غري دالة  إحصائياً، أما مؤشرات 66.68) χ2كاي 

حسن املطابقة فقد كانت على النحواآليت : ) جذر مربعات 
GFI (0,96 ،) (، حسن املطابقة0.06) RMSEAالبواقي 

(، املطابقة املعياري 0,93) AGFIحسن املطابقة املصحح 
NFI (0,97 وهذه القيم تعين أن النموذ  املقرتح للنظرية ،))

الضمنية يف الذكاء متفق  مع البيانات وأن املقياس صادق  
عاملياً، وتشري قيم املعامًلت إىل أن البعدين معًا )النمائي، 
الفطري( يشكًلن مفهوماً واحداً للذكاء، كما بلغت قيم ألفا 

( وهي قيم  0.92) ( وللعامل الثاين0.88للعامل األول )
 مقبولة  إحصائياً.

 :قياس النظرية الضمنية يف املوهبةب. م
ملقياس ( البناء الثنائي 5تؤكد النتائج املوضحة يف اجلدول )   

لتشبع البنود املكونة له على   نظراً النظرية الضمنية يف املوهبة، 

باألبعاد اليت تنتمي ا ا ومرتفعً حصائيً إ دااًل  تشبعاً  كل عامل  
وهي البنود  ( بنود  5تشبع على العامل األول ) فقد إليها،

للنظرية الضمنية يف املوهبة، وتشبع اخلاصة بالبعد النمائي 
وهي البنود اخلاصة بالبعد  ( بنود  4على العامل الثاين )

للنظرية الضمنية يف املوهبة، كما بلغت قيمة مربع   الفطري
أما مؤشرات  ( وهي غري دالة  إحصائياً،104.88) χ2كاي 

حسن املطابقة فقد كانت على النحواآليت: )جذر مربعات 
GFI (0,94 ،) (، حسن املطابقة0.10) RMSEAالبواقي 

(، املطابقة املعياري 0,87) AGFIحسن املطابقة املصحح 
NFI (0,92 وهذه القيم تعين أن النموذ  املقرتح للنظرية ،) )

وأن املقياس صادق  الضمنية يف املوهبة متفق  مع البيانات 
عاملياً، وتشري قيم املعامًلت إىل أن البعدين معًا )النمائي، 
الفطري( يشكًلن مفهومًا واحدًا للموهبة، كما بلغت قيم 

( وهي قيم  0.87( وللعامل الثاين )0.77ألفا للعامل األول )
 .مقبولة  إحصائياً 

ملقياس صادق من النتائج ) أ، ب( املوضحة أعًله  فإن ا
 .قيس ما أعد لقياسهوي

ملقياس صادق ( املوضحة أعًله فإن ا2، 1ومن النتائج )
 . ويقيس ما أعد لقياسه

 :ثبات المقياس
للتحقق من ثبات املقياس قامت الباحثة بتطبيق طريقة     

 ، إذكرونباخ لفاأالتناسق الداخلي وحساب معامل الثبات 
الفطرية، الذكاء املوهبة ، بلغت قيمته لألبعاد )املوهبة املكتسبة

( 0.90، 0.93، 0.88، 0.92الذكاء الفطري( )، املكتسب
 على الرتتيب وتدل على  متتع املقياس

 بنود املقياس تسري باجتاهمجيع وأن  مرتفعة   بدرجة ثبات  
 :((6اجلدول) )انظر مسمى االختبار
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 2جدول

 النظريات الضمنية في  الذكاء والموهبة  ببعضها  حسب المرحلة الدراسيةعالقة األبعاد في مقياس 

 الذكاء كمكون فطري الذكاء كمكون نمائي الموهبة كمكون فطري الموهبة كمكون نمائي النظريات الضمنية
 **-0.71- **0.86 **-0.70- 1 املوهبة كمكون منائي
 **0.78 **-0.77- 1 **-0.70- املوهبة كمكون فطري
 **-0.89- 1 **-0.77- **0.86 الذكاء كمكون منائي
 1 **-0.89- **0.78 **-0.71- الذكاء كمكون فطري

   0.01** دالة عند مستوى الداللة 
 3جدول

 بالدرجة الكلية لكل بعد:عالقة بنود مقياس النظريات الضمنية في الذكاء والموهبة 

 
0.01** دالة عند مستوى الداللة 

معامل  البنود م
 االرتباط 

معامل  البنود م
 1 االرتباط 

الذكاء الفطري
 

يولد الفرد بقدر ثابت من الذكاء ال ميكن تغيريه 
 بدرجة كبرية

0.67** 11 
الموهبة  الفطرية

 
 **0.78 املوهبة تتحدد بشكل كبري منذ حلظة امليًلدأعتقد أن 

ال أعتقد أنين سوف أصبح أكثر ذكاًء يف املستقبل  2
 مما أنا عليه اآلن

ا ا كبريً أعتقد أن البيئة تؤثر يف إجياد املوهبة ولكنه ليس تأثريً  12 **0.91
 جداً 

0.86** 

يستطيع الفرد أن يتعلم أشياء جديدة ولكنه ال  3
 أن يغري من مستوى ذكائه العاميستطيع 

املوهبة كالذكاء كًلمها يوجد مبقدار ثابت يصعب تعديله  13 **0.90
 أوالتحكم فيه

0.89** 

لدى كل فرد نسبة الذكاء حمددة وال ميكن فعل  4
 الكثري لتغيريها

ا عاديًا إىل طالب التعلم واخلربات ال ميكن أن حتول طالبً  14 **0.92
 موهوب

0.90** 

ذكاء الفرد مسة موروثة ال ميكن التحكم فيها  5
 أوتعديلها بدرجة كبرية

0.84** 15 

الموهبة النمائية
 

أعتقد أن دور البيئة والرعاية أكرب من دور الوراثة يف 
 منواملوهبة وتطورها

0.88** 

6 

الذكاء النمائي
 

التعلم واخلربة ميكن أن جتعل الطالب موهوبًا يف جماالت  16 **0.66 ذكاء الفرد هويف األساس نتا  خلرباته
 خمتلفة حىت لوكانت نسبة ذكائه متوسطة

0.88** 

بإمكان أي فرد أن يصبح موهوبًا بغض النظر عن حقيقة  17 **0.97 تزيد نسبة ذكاء الفرد كلما اجتهد وتعلم أكثر 7
 قدراته وإمكاناته

0.88** 

للتعديل والتطور بدرجة   قدرات الفرد العقلية قابلة 8
 كبرية

ا مقدار ما ميلكه الطالب من قدرات، فاملوهبة ليس مهمً  18 **0.97
 ميكن أن تتألق يف كل املستويات

0.83** 

مل يولدوا موهوبني وإمنا  اأعتقد أن هناك موهوبني كثرً  19 **0.90 يتأثر ذكاء الفرد بدرجة كبرية بالبيئة اليت يعيش فيها 9
 باالهتمام والرعاية أصبحوا كذلك

0.90** 

أعتقد أن ذكائي اليوم قد زاد عما كان عليه يف  10
 املاضي

0.87**  
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 4جدول 
 :نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس النظريات الضمنية في الذكاء

 5جدول 
 الموهبةنتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس النظريات الضمنية في 

 
 
 

الخطأ  التشبع البند النظريات الضمنية العوامل
 المعياري

 ت

العامل 
 األول

 - - 0.61 ذكاء الفرد هويف األساس نتا  خلرباته كمكون منائي  الذكاء

 11.70 0.16 0.90 تزيد نسبة ذكاء الفرد كلما اجتهد وتعلم أكثر

 11.66 0.15 0.89 قدرات الفرد العقلية قابلة للتعديل والتطور بدرجة كبرية

 11.48 0.16 0.87 يتأثر ذكاء الفرد بدرجة كبرية بالبيئة اليت يعيش فيها

 10.52 0.14 0.76 أعتقد أن ذكائي اليوم قد زاد عما كان عليه يف املاضي

كمكون   الذكاء العامل الثاين
 فطري

 - - 0.63 يولد الفرد بقدر ثابت من الذكاء ال ميكن تغيريه بدرجة كبرية
 11.55 0.13 0.84 ال أعتقد أنين سوف أصبح أكثر ذكاًء يف املستقبل مما أنا عليه اآلن

يستطيع الفرد أن يتعلم أشياء جديدة ولكنه ال يستطيع أن يغري من مستوى 
 ذكائه العام

0.80 0.13 11.07 

 11.38 0.12 0.83 لدى كل فرد نسبة الذكاء حمددة وال ميكن فعل الكثري لتغيريها
 10.45 0.11 0.74 ذكاء الفرد مسة موروثة ال ميكن التحكم فيها أوتعديلها بدرجة كبرية

الخطأ  التشبع البند النظريات الضمنية العوامل
 المعياري

 ت

العامل 
 األول

 - - 0.63 أعتقد أن دور البيئة والرعاية أكرب من دور الوراثة يف منواملوهبة وتطورها املوهبة كمكون منائي

التعلم واخلربة ميكن أن جتعل الطالب موهوبًا يف جماالت خمتلفة حىت لوكانت 
 نسبة ذكائه متوسطة

0.87 0.11 11.68 

 10.39 0.10 0.74 بإمكان أي فرد أن يصبح موهوباً بغض النظر عن حقيقة قدراته وإمكاناته

تتألق يف كل ا مقدار ما ميلكه الطالب من قدرات، فاملوهبة ميكن أن ليس مهمً 
 املستويات

0.73 0.10 10.28 

ا مل يولدوا موهوبني وإمنا باالهتمام والرعاية أعتقد أن هناك موهوبني كثرً 
 أصبحوا كذلك

0.83 0.11 11.34 

املوهبة كمكون  العامل الثاين
 فطري

 - - 0.53 أعتقد أن املوهبة تتحدد بشكل كبري منذ حلظة امليًلد
 7.33 0.15 0.59 يف إجياد املوهبة ولكنه ليس تأثريًا كبريًا جداً  أعتقد أن البيئة تؤثر

 8.55 0.16 0.78 املوهبة كالذكاء كًلمها يوجد مبقدار ثابت يصعب تعديله أوالتحكم فيه

 8.61 0.15 0.79 التعلم واخلربات ال ميكن أن حتول طالًبا عادياً إىل طالب موهوب
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 6جدول
 لألبعاد المكونة في مقياس النظريات الضمنية في الذكاء والموهبة: قيم ألفا كرونباخ

 

 نتائج الدراسة

 األول:نتائج السؤال  
ما مستوى  وهو:) األولالسؤال البحثي  نلإلجابة ع     

النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة اليت متيل معلمات 
 ؟ (الرياضيات إىل تفعيلها يف املرحلتني ) االبتدائية واملتوسطة

 الذكاء واملوهبةالنظريات الضمنية يف  مقياس مت تطبيق     
على عينة الدراسة من قبل الباحثة م حساب املتوسط 
ا احلسايب واالحنراف املعياري لكل بند من بنود املقياس وفقً 

، وتشري نتائج النمائي(، و للمرحلة الدراسية للبعدين )الفطري
( إىل تبين 7التحليل اجإحصائي املوضحة يف اجلدول )

املتوسطة( ، و رياضيات يف املرحلتني )االبتدائيةمعلمات ال
املتعلقة بالذكاء نوعني متباينني من النظريات الضمنية ل

 أوالوراثي الذي ال ميكن التعديل عليه، ومها: الفطريواملوهبة 
والنمائي أواملكتسب الذي ميكن التعديل عليه من خًلل 

ها واليت ، وفًقا لقيم املتوسط احلسايب لكل  منالتعلم واجلهد
، قيمته للبعد بلغت  إذ مت احتساهبا من أصل مخس درجات 

 لدى معلمات املرحلةعلى الرتتيب  (3.77، 3.91)النمائي 
( على الرتتيب 3.72 ،4بلغت قيمته ) يف حنياالبتدائية، 

، ويف مرتفعة   ومجيعها قيم   املتوسطة، لدى معلمات املرحلة
على  (2.41، 2.37)للبعد الفطري املقابل بلغت قيمته 

يف حني بلغت ، االبتدائية لدى معلمات املرحلةالرتتيب 

 لدى معلمات املرحلةعلى الرتتيب  (2.25، 2.22قيمته )
 وتؤكد هذه النتيجة ما ،منخفضة   قيم   ومجيعها املتوسطة،

 , Dweck  &Leggett ; 2007 , 1986) ناتوصل إليه الباحث

1988  ,  Dweck) . 
 معلمات الرياضيات يف تبينكما تشري النتائج إىل       

للنظريات البعد النمائي  املتوسطة(، و املرحلتني )االبتدائية
، أكثر من البعد الفطريالضمنية املتعلقة بالذكاء  واملوهبة  

هذه  ختالفوفًقا لقيم املتوسطات احلسابية لكل منها، و 
  Jonsson , Beach , Korp) نو توصل إليه الباحث النتيجة ما

& Erlandson , 2012  ) ويرجع السبب يف ذلك من وجهة
انتشار التوعية يف جمال  أمهها نظر الباحثة إىل عدة أمور  

املوهبة والذكاء على مستوى احملافظة يف السنوات األخرية، 
معلمات العينة العشوائية املضمنة يف الدراسة مشلت  فقد 

املتوسطة( يف املدارس اليت ، و يةالرياضيات للمرحلتني )االبتدائ
وهذا يعين أن كل ، هبا طالبات مت تصنيفهن كموهوبات

موهوبات فيها  أومسؤولة( )معلمة ختصيص منها مت مدرسة  
تتوىل جانب التوعية يف يف احملافظة من قبل إدارة املوهوبات 

إىل أن اجإدارة التعليمية يف السنتني  إضافةً ، جمال الرعاية
مت االطًلع عليه من قبل الباحثة من  األخريتني وفق ما

على مستوى احملافظة أصبحت تتبىن البعد  تدريبية   خطط  
من يف النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة النمائي 

وبني معلمات  عامة   خًلل نشر الوعي بني املعلمات بصفة  
 خاصة. ت بصفة  الرياضيا

 
 

 معامل ألفا كرونباخ النظريات الضمنية
 0.92 املوهبة كمكون منائي
 0.88 املوهبة كمكون فطري
 0.93 الذكاء كمكون منائي
 0.90 الذكاء كمكون فطري
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 7جدول 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للنظريات الضمنية في الذكاء والموهبة للمرحلتين ) االبتدائية، المتوسطة (:

 الثاني:نتائج السؤال 
)هل ختتلف : وهو الثاينالسؤال البحثي  نع لإلجابة     

لدى معلمات املتعلقة بالذكاء واملوهبة النظريات الضمنية 
واخلربة يف جمال  الرياضيات باختًلف املرحلة الدراسية

 التدريس؟( 
 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعةمت تطبيق اختبار      

 (MANOVA)(( 3×2ذي التصميم العاملي) 

Multimanova لدراسة اختًلف النظريات الضمنية املتعلقة )
بالذكاء واملوهبة  وفًقا ملتغريي املرحلة الدراسية وعدد سنوات 

وبعد التأكد من توافر اخلربة يف التدريس والتفاعًلت بينها، 
 . الشرول اخلاصة بالتطبيق

( اختًلف النظريات الضمنية املتعلقة 8ويوضح اجلدول )     
سنوات اخلربة وفًقا ملتغريي )املرحلة، وعدد  بالذكاء واملوهبة 
 :( وذلك على النحواآليتيف جمال التدريس

ال يوجد تأثري مشرتك للتفاعل الثنائي بني املرحلة  .1
الدراسية وعدد سنوات اخلربة يف التدريس على النظريات 

 االحتمالية  Pالضمنية املتعلقة باملوهبة والذكاء، إذ إن قيمة 
 . (p 0.05 > ) 0.05أكرب من 

ال ختتلف النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة  .2
لدى معلمات الرياضيات يف املرحلتني )االبتدائية، واملتوسطة( 

أكرب من   االحتمالية  Pباختًلف املرحلة الدراسية إذ إن قيمة
0.05 ( < p  0.05). 

لدى  بالذكاء واملوهبةختتلف النظريات الضمنية املتعلقة  .3
املتوسطة( و معلمات الرياضيات يف املرحلتني )االبتدائية، 

  Pقيمة إذ إنالتدريس  باختًلف عدد سنوات اخلربة يف
 بلغت قيمةكما  ،(p0.05 <) 0.05االحتمالية أقل من  

( للنظريات الضمنية النمائية يف 269.75 ،375.45)ف = 
يف على الرتتيب بني معلمات الرياضيات  الذكاء واملوهبة

، 196.96 بلغت قيمة )ف = يف حني ،اجملموعات الثًلث
على  يف الذكاء واملوهبة( للنظريات الضمنية الفطرية 127.47

اليت  هااجملموعات نفس الرتتيب بني معلمات الرياضيات يف
 سبق ذكرها.

وللتحقق من املًلحظات التفسريية للفروق بني      
معلمات الرياضيات استخدمت الباحثة اختبار  جمموعات

واملوضحة ( لداللة الفروق بني املتوسطات scheffe) شيفيه
 (9نتائجه يف اجلدول )

  8جدول 
 (التدريس في الخبرة الدراسية، المرحلة)  لمتغيري وفًقا والموهبة للذكاء الضمنية النظريات في التابعة المتغيرات متعدد التباين تحليل نتائج

 F sig متوسط المربعات (dfدرجات الحرية ) مجموع المربعات المتغير التابع مصدر التباين
 0.1 3.41 21.56 1 21.56 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  املرحلة 

 0.80 0.07 0.10 1 0.10 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
 0.41 0.68 4.03 1 4.03 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.74 0.11 0.71 1 0.71 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 0.00 269.75 1704.40 2 3408.81 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اخلربة
 0.00 127.47 196.76 2 393.51 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 

 الذكاء الفطري النمائيالذكاء  الفطرية الموهبة النمائيةالموهبة  المرحلة   النظريات استجابات ناقصة ن

 ع م ع م ع م ع م
 0.77 2.37 0.93 3.91 0.81 2.41 0.86 3.77 االبتدائية 5 171
 0.80 2.22 0.88 4 0.94 2.25 0.83 3.72 املتوسطة 3 125
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 F sig متوسط المربعات (dfدرجات الحرية ) مجموع المربعات المتغير التابع مصدر التباين
 0.00 375.45 2238.67 2 4477.35 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.00 196.96 1260.25 2 2520.49 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 0.93 0.07 0.43 2 0.86 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اخلربة(× ) املرحلة 
 0.80 0.07 3.57 2 7.14 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
 0.48 0.73 4.37 2 8.74 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.25 1.41 9.02 2 18.04 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

   6.32 278 1756.52 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اخلطأ
   1.54 278 429.12 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
   5.96 278 1657.61 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
   6.40 278 1778.83 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

     103457 النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة  اجملموع
     6920 النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة 
     114827 النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
     40172 النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 
 9جدول 

:scheffeنتائج فروق المتوسطات  للنظريات الضمنية في الذكاء والموهبة في اختبار 

0.05* دالة عند مستوى الداللة 

أظهرت نتائج التحليل اجإحصائي املوضحة يف اجلدول      
 ذات الداللة اجإحصائية عند املستوىفروق ( بصفة عامة ال9)
بني املتعلقة بالذكاء واملوهبة ( يف النظريات الضمنية 0.05)

ا إىل متغري اخلربة يف جمال التدريس معلمات الرياضيات استنادً 

؛ وهذا يعين أنه كلما كانت  لصاحل املعلمات األكثر خربة
معلمات الرياضيات أكثر خربًة يف جمال التدريس كلما كن 
 أكثر ميًلً إىل تبين النظريات الضمنية النمائية من الفطرية إذ:

 sig فروق المتوسطات 2سنوات الخبرة 1سنوات الخبرة النظرية
 0.00 * -8.71- ( سنوات10-6) ( سنوات 5-1)  النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة

 0.00 *-11.67- سنوات 10أكثر من 
 0.00 *-2.96- سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)

 0.00 *3,19 ( سنوات10-6) سنوات(  5-1)  النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة

 0.00 *3.80 سنوات 10أكثر من 
 0.01 *0.60 سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)

 0.00 *-10.36- ( سنوات10-6) ( سنوات 5-1)  النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء
 0.00 *-13.38- سنوات 10أكثر من 

 0.00 *-3.02- سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)
 0.00 *8.26 ( سنوات10-6) ( سنوات 5-1)  النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء

 0.00 *9.29 سنوات 10أكثر من 
 0.02 1.03 سنوات 10أكثر من  ( سنوات6-10)
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  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا
( 5 – 1معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال التدريس )

( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6كثر خربة )سنوات واأل
النظرية الضمنية النمائية يف املوهبة لصاحل معلمات الرياضيات 

( 11.67، 8.71 بلغت قيمة فرق املتوسط )  إذ األكثر خربة،
 على الرتتيب .

  ً( بني 0.05ا عند مستوى الداللة )يوجد فرق دال إحصائي
 -6لتدريس )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال ا

يف النظرية الضمنية النمائية يف  ( سنوات واألكثر خربةً 10
بلغت فقد  املوهبة لصاحل معلمات الرياضيات األكثر خربة،

 ( . 2.96 قيمة فرق املتوسط )
  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا

( 5 -1 )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال التدريس 
( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6) سنوات واألكثر خربةً 

النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبة لصاحل معلمات الرياضيات 
بلغت قيمة فرق  فقد ،( سنوات5 - 1الًليت خربهتن )

 ( على الرتتيب.3.80، 3.19املتوسط )
  يوجد فرق بني معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال

 10)أكثر من  واألكثر خربةً  سنوات( 10 -6التدريس )
لصاحل معلمات  يف النظرية الضمنية الفطرية يف املوهبةسنوات( 
بلغت قيمة فرق  فقد ،األقل خربًة يف جمال التدريس الرياضيات
 . (0.60) املتوسط

  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا
( 5 -1التدريس )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن  يف جمال 

( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6سنوات واألكثر خربة )
النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء لصاحل معلمات الرياضيات 

، 10.36بلغت قيمة فرق املتوسط ) فقد األكثر خربة،
 ( على الرتتيب.13.38

  يوجد فرق بني معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال
 10)أكثر من  سنوات واألكثر خربةً ( 10 -6التدريس )
يف النظرية الضمنية النمائية يف الذكاء لصاحل سنوات ( 

بلغت  فقد ،األكثر خربًة يف جمال التدريسمعلمات الرياضيات 
 ( .3.02قيمة فرق املتوسط )

  ً( بني 0.05عند مستوى الداللة ) يوجد فرق دال إحصائيا
(  5 -1التدريس )معلمات الرياضيات الًليت خربهتن يف جمال 

( سنوات يف 10، أكثر من 10- 6سنوات واألكثر خربة )
النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء لصاحل معلمات الرياضيات 

بلغت قيمة فرق املتوسط  فقد سنوات، (5- 1) الًليت خربهتن
 ( على الرتتيب.9.29، 8.26)
  ًبني معلمات الرياضيات الًليت  يوجد فرق دال إحصائيا

 ( سنوات واألكثر خربة 10 -6خربهتن يف جمال التدريس )
يف النظرية الضمنية الفطرية يف الذكاء سنوات (  10)أكثر من 

األقل خربًة  يف جمال التدريس، لصاحل معلمات الرياضيات 
 .(1.03بلغت قيمة فرق املتوسط )فقد 
 :ة إىل اآليتما سبق توصلت الباحث ومن خًلل    
النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة ال ختتلف  .1

توصل  مع ما النتيجةوتتفق هذه باختًلف املرحلة الدراسية،  
 .(Strosher ,19 97)إليه 
النظريات الضمنية املتعلقة بالذكاء واملوهبة ختتلف   .2

باختًلف اخلربة يف جمال التدريس، فمعلمات الرياضيات 
األكثر خربًة يف جمال التدريس أكثر ميًًل إىل تبين النظريات 
الضمنية النمائية يف مقابل املعلمات األقل خربًة بصفة  عامة، 

 أيوبالباحثان ) وتعد هذه النتيجة مؤيدًة لـما توصل إليه 
 Zhang(، وخمالفًة ملا توصل إليه الباحثان )2011, وعبد اجمليد

 & Sternberg , 1998 وقد يرجع السبب يف ذلك من وجهة ،)
نظر الباحثة إىل أنه مع تقدم سنوات اخلربة يف جمال التدريس 
للمعلمة فإهنا تكون أكثر قدرًة على فهم واقع الصف الدراسي 

ات وفق املرحلة العمرية، فضًًل عن عمليات واحتياجات الطالب
اجإصًلح الرتبوية يف جمال التعلم النشط للسنوات األخرية 
واملنفذة من قبل اجإدارة التعليمية يف احملافظة وموجهة إىل 

 املعلمات بصفة عامة ومعلمات الرياضيات بصفة  خاصة.
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 التوصيات  

ميكن أن تقدم نتائج الدراسة احلالية عددًا من التوصيات      
القائمني على  الرتبوية املهمة بالنسبة لصناع القرار الرتبوي أو

تعليم الطلبة املوهوبني يف املؤسسات التعليمية املختلفة )إدارة 
التعليم يف احملافظة، واجلامعات، والكليات الرتبوية، واملدرسة(، 

ها بالنسبة للمهتمني بدراسة العوامل اليت تؤثر فضًًل عن أمهيت
على املمارسات التدريسية لـ) املعلمني / واملعلمات( بصفة 
عامة ولـ)معلمي / ومعلمات( الرياضيات بصفة خاصة، وميكن 
إجياز التوصيات اليت خرجت هبا هذه الدراسة يف النقال 

 اآلتية:
إدارة التعليم املختلفة )املؤسسات التعليمية ضرورة أن تتبىن  .1

جانب يف احملافظة، واجلامعات، والكليات الرتبوية، واملدرسة(، 
املتعلقة بالذكاء والتدريب يف جمال النظريات الضمنية  التوعية
خططها التأهيلية والتنموية خاصة النمائية منها يف  واملوهبة

وملعلمات الرياضيات  عامة   للمعلمات بصفة  وتكون موجهة 
خًلل تفعيل األساليب اجإشرافية املنوعة من  خاصة   بصفة  

واملناسبة هلن كالدورات أوالورش التدريبية والقراءات املوجهة 
مع ضرورة الرتكيز على املعلمات  خل،إوالنشرات الرتبوية ...

الًليت تقل عدد سنوات اخلربة هلن يف جمال التدريس عن مخس 
دام سنوات، كما جيب أن يقاس أثر هذا التدريب باستخ

 .أدوات علمية مقننة
ضرورة االستفادة من معلمات الرياضيات الًليت تزيد عدد  .2

سنوات اخلربة هلن يف جمال التدريس عن عشر سنوات ويتبنني 
البعد النمائي يف النظريات الضمنية للذكاء واملوهبة يف عمليات 

علمات األقل يف عدد سنوات التوعية والتدريب املوجهة إىل امل
 .اخلربة
فيما يتبنينه من مناقشة معلمات الرياضيات  ضرورة  .3

أثناء حول مفاهيم الذكاء واملوهبة يف  ضمنية   نظريات  
وتكون تلك نقطة انطًلقة هلن يف عمليات  ،توجيههن العملي

لديهن واالرتقاء اجإصًلح الرتبوية هبدف زيادة فاعلية التدريس 

باملستوى العلمي للطالبات بصفة  عامة  وللطالبات املوهوبات 
 .بصفة  خاصة  والوصول هبن إىل إجناز  عال 

ضرورة توحيد إجراءات عمليات اجإصًلح الرتبوي املوجهة  .4
النظريات الضمنية يف الذكاء واملوهبة لدى معلمات  حنو

من  الرياضيات يف املرحلتني ) االبتدائية، واملتوسطة( واملنفذة
قبل املؤسسات التعليمية املختلفة، خاصًة وأن الكثري من 
الدراسات الرتبوية تشري إىل إمكانية التعديل على تلك 

 املعتقدات من خًلل التأهيل والتدريب.
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Abstract: This study aimed to explore implicit theories in intelligence and gifted that math female teachers have in primary 

and middle schools in Al- hasa. 

   To achieve this goal, the researcher applied the implicit theories scales in intelligence and gifted after standardizing it on 

Saudi environment on a sample of 288 Math female teachers (167 in the primary stage and 121 in the preparatory stage) who 

were randomly selected from schools, which have enrolled gifted students in the governorate of Al-Ahsa. 

  The results showed that Math female teachers were more likely to adopt the incremental implicit theories of intelligence 

than the innate ones. In addition, the results showed no variance in the teacher's attitudes based on the education stage, while 

there was variance in their orientation depending on the number of years of teaching. These results have a big importance to 

modify female teacher's attitudes in general and specifically math female teachers. This allows an opportunity to improve 

classroom practices and services for female gifted students. 
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