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 المستخلص
Abstract 

 ع

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر تطبيق وحدة إثرائية مطورة في ضوء نظرية الذكااء المتدذدد 
المدرفيذة  والنعداليذة  والمراريذة  لذد  : لجاردنر في تنمية مسذتويات الموهبذة فذي المجذالت الث ثذة

وطعوذذة   طعذذ ا ( 73)األطعذذاا الموهذذوبي  فذذي روضذذات جذذدة التدويميذذة  وتاونذذت نينذذة الدراسذذة مذذ  
  وضذابطة (إنذا  81كاذور  و 1)طع ا وطعوذة ( 81)تجريبية  تاونت م  : موزني  نوى مجمونتي 

واشذذتموت أدوات الدراسذذة نوذذى ومذذ  أدوات ( إنذذا  1كاذذور  و 81)طعذذ ا وطعوذذة ( 81)تاونذذت مذذ  
ائمذة تقذدير بطاقـة م حظـة لاتشـاف األطعاا الموهوبي  استناداا إلذى نظريذة الذكااء المتدذدد  قوهي  

مستو  الموهبة في المجاا المدرفي  قائمة تقدير مستو  الموهبة في المجاا النعدالي  قائمة تقدير 
  و اسذتودمت الدراسذة المذنر  (وحدة اتذابي)مستو  الموهبة في المجاا المراري  الوحدة المطورة 

: األسذالي  اححصذائيةالشبه تجريبي و لقد صاغت الباحثذة أثنذا نشذر فرضذا تذب اوتبارهذا نذ  طريذق 
(.  ANACOVA)المتوسطات الحسابية  والنحرافات المدياريذة  وتحويذا التبذاي  الثنذائي المشذتر  

فروق كات دللة إحصائية نند مسذتو  الدللذة وجود ( 8:وتوصوت الدراسة الحالية إلى النتائ  اآلتية
(≥α1.10 )مجمونذذذة  ولصذذذال  نوذذذى مقيذذذا  مسذذذتو  الموهبذذذة فذذذي المجذذذاا المدرفذذذي  تدذذذز  لو

نوذى ( α1.10 ≤)فروق كات دللة إحصائية ننذد مسذتو  الدللذة وجود وندب . المجمونة التجريبية
( 2مقيا  مستو  الموهبة في المجاا المدرفي  تدز  لوجن   أو لوتعانا بذي  المجمونذة والجذن  

الموهبذة فذي نوذى مقيذا  مسذتو  ( α1.10≤)فروق كات دللة إحصائية نند مستو  الدللة وجود 
فذذروق كات دللذذة وجذذود ونذذدب . المجذذاا النعدذذالي  تدذذز  لومجمونذذة  ولصذذال  المجمونذذة التجريبيذذة

نوى مقيا  مستو  الموهبة في المجاا النعدالي  تدذز  ( α1.10 ≤)إحصائية نند مستو  الدللة 
ستو  الدللذة فروق كات دللة إحصائية نند موجود ( 7لوجن   أو لوتعانا بي  المجمونة والجن  

(≥α1.10 )  نوذذذى مقيذذذا  مسذذذتو  الموهبذذذة فذذذي المجذذذاا المرذذذاري  تدذذذز  لومجمونذذذة  ولصذذذال
نوذى ( α1.10 ≤)فروق كات دللة إحصائية ننذد مسذتو  الدللذة وجود وندب . المجمونة التجريبية

 (4مقيا  مستو  الموهبة في المجاا المراري  تدز  لوجن   أو لوتعانا بي  المجمونذة والجذن  
نوذذى قائمذذة تقذذدير الذذكااء ( α1.10≤)فذذروق كات دللذذة إحصذذائية ننذذد مسذذتو  الدللذذة وجذذود نذذدب 

المتددد  تدز  لومجمونة  أو لوجن   أو لوتعانذا بذي  المجمونذة والجذن   فذي حذي  وجذدت فذروق 
الجتمذذاني   -نوذذى مجذذاا الذذكااء البينشوصذذي( α1.10≤)كات دللذذة إحصذذائية ننذذد مسذذتو  الدللذذة 

ولذذب توجذذد أيضذذاا فذذروق كات دللذذة إحصذذائية ننذذد مسذذتو  الدللذذة . جذذن   لصذذال  الذذكاورتدذذز  لو
(≥α1.10 )  نوذذى مجذذالت الذذكااء السذذبدة األوذذر   تدذذز  لومجمونذذة  أو لوجذذن   أو لوتعانذذا بذذي

المجمونة والجن   وفي ضذوء النتذائ  السذابقة توصذوت الدراسذة إلذى مجمونذة مذ  التوصذيات مذ  
ات الدذذام ت فذذي ريذذاا األطعذذاا نوذذى تطذذوير وحذذدات دراسذذية مذذ  المقذذررات أهمرذذا تذذدري  المدومذذ

 الدراسية لركه المرحوة حس  نظرية جاردنر
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Title of the study: the impact of the implementation of an enrichment developed 
unit in the light of (Gardner) theory, on the development of talent domains of 
gifted children in Jeddah educational kindergartens. 
The current study aimed to investigate the impact of the application of 
enrichment developed unit in the light of (Gardner) theory, on the development 
of three talent domains: cognitive, affective, and psychometric domain, of gifted 
children in Jeddah educational kindergartens.  
Sample: study sample consisted of (37) children, divided into two groups: 
experimental, consisting of (18) child, (10 males and 9 females), and controlled, 
consisted of (19) child, (10 males and 9 females).  
Instruments: The study included the following instruments: 

1. Observation card to discover talented children on the basis of the 
theory of multiple intelligence theory. 

2. Rating scale to estimate the level of talent in the cognitive 
domain. 

3. Rating scale to estimate the level of talent in affective domain. 
4. Rating scale to estimate the level of talent in psychometric 

domain. 
5. Developed unit (my book unit). 

The results: the current study found the following results:  
1- There are significant differences at the level of statistical significance (α 

≤ 0.05) on the talent level in the cognitive domain, due to the group, and 
for the benefit of the experimental group. And there aren’t significant 
differences at the level of statistical significance (α ≤ 0.05 on the talent 
level in the cognitive domain, due to sex, or interaction between group 
and sex.  

2- There are significant differences at the level of statistical significance (α 
≤ 0.05) on the talent level in the affective domain, due to the group, and 
for the benefit of the experimental group. And there aren’t significant 
differences at the level of statistical significance (α ≤ 0.05 on the talent 
level in the affective domain, due to sex, or interaction between group 
and sex.  

3- There are significant differences at the level of statistical significance (α 
≤ 0.05) on the talent level in the psychometric domain, due to the group, 
and for the benefit of the experimental group. And there aren’t 
significant differences at the level of statistical significance (α ≤ 0.05 on 
the talent level in the psychometric domain, due to sex, or interaction 
between group and sex. 

4- There aren’t significant differences at the level of statistical significance 
(α ≤ 0.05) on the multiple intelligence scale, due to the group, or sex, or 
of the interaction between group and sex, while there are statistically 
significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) on the 
interpersonal intelligence, due to sex, in favor of males. There are also no 
statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
on the other seven domains of intelligence, due to the group, or sex, or of 
the interaction between group and sex.  

Recommendations: The study concluded a series of recommendations:  
The study concluded sum recommendations, such as: Training teachers, who are 
working in kindergartens, to develop modules and other lessons. Refers to 
Gardner theory  
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