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 المستخلص
Abstract 

 ع

هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر تطبيق وحدة إثرائية مطورة في ضوء نظريةة الةاءاء المتدةدد 
لةد   المدرفيةة  واثنعداليةة  والمراريةة : لجاردنر في تنميةة مسةتويات الموهبةة فةي المجةاثت الث ثةة

طعةة و وطعوةةة  ( 73)األطعةةاا الموهةةوبي  فةةي روضةةات جةةدة التدويميةةة  وتءونةةت نينةةة الدراسةةة مةة  
  وضةابطة (إنةا  81اءةور  و 1)طعة و وطعوةة ( 81)تجريبية  تءونت م  : موزني  نوى مجمونتي 

واشةةتموت أدوات الدراسةةة نوةةى ومةة  أدوات ( إنةةا  1اءةةور  و 81)طعةة و وطعوةةة ( 81)تءونةةت مةة  
بطاقـة م حظـة ثءتشـاف األطعاا الموهةوبي  اسةتناداو إلةى نظريةة الةاءاء المتدةدد  قائمةة تقةدير  وهي 

مستو  الموهبة في المجاا المدرفي  قائمة تقدير مستو  الموهبة في المجاا اثنعدالي  قائمة تقةدير 
و اسةتودمت الدراسةة المةنر    (وحةدة ءتةابي)مستو  الموهبة في المجاا المراري  الوحدة المطورة 

: الشبه تجريبي و لقد صةاتت الباحثةة أثنةا نشةر فرضةا تةا اوتبارهةا نة  طريةق األسةالي  ا حصةائية
(.  ANACOVA)المتوسطات الحسابية  واثنحرافةات المدياريةة  وتحويةا التبةاي  الثنةائي المشةتر  

دثلة إحصائية ننةد مسةتو  الدثلةة  فروق ااتوجود ( 8:وتوصوت الدراسة الحالية إلى النتائ  اآلتية
(≥α1.10 ) نوى مقيا  مستو  الموهبة في المجاا المدرفي  تدز  لومجمونة  ولصالح المجمونة

نوةةى مقيةةا  ( α1.10 ≤)فةةروق اات دثلةةة إحصةائية ننةةد مسةتو  الدثلةةة وجةود ونةةدا . التجريبيةة
وجةود ( 2  المجمونةة والجةن  مستو  الموهبة في المجاا المدرفي  تدةز  لوجةن   أو لوتعانةا بةي

نوى مقيا  مسةتو  الموهبةة فةي المجةاا ( α1.10≤)فروق اات دثلة إحصائية نند مستو  الدثلة 
فةروق اات دثلةة إحصةائية وجةود ونةدا . اثنعدالي  تدز  لومجمونة  ولصةالح المجمونةة التجريبيةة

ا اثنعدةالي  تدةز  لوجةن   نوى مقيا  مستو  الموهبة في المجةا( α1.10 ≤)نند مستو  الدثلة 
فةةةروق اات دثلةةةة إحصةةةائية ننةةةد مسةةةتو  الدثلةةةة وجةةةود ( 7أو لوتعانةةةا بةةةي  المجمونةةةة والجةةةن  

(≥α1.10 ) نوةةةى مقيةةةا  مسةةةتو  الموهبةةةة فةةةي المجةةةاا المرةةةاري  تدةةةز  لومجمونةةةة  ولصةةةالح
نوةى ( α1.10 ≤)فروق اات دثلة إحصةائية ننةد مسةتو  الدثلةة وجود وندا . المجمونة التجريبية

( 4مقيا  مستو  الموهبة في المجاا المراري  تدز  لوجن   أو لوتعانا بةي  المجمونةة والجةن  
نوةةى قائمةةة تقةةدير الةةاءاء ( α1.10≤)فةةروق اات دثلةةة إحصةةائية ننةةد مسةةتو  الدثلةةة وجةةود نةةدا 

ق المتددد  تدز  لومجمونةة  أو لوجةن   أو لوتعانةا بةي  المجمونةة والجةن   فةي حةي  وجةدت فةرو
اثجتمةةاني   -نوةةى مجةةاا الةةاءاء البينشوصةةي( α1.10≤)اات دثلةةة إحصةةائية ننةةد مسةةتو  الدثلةةة 

ولةةا توجةةد أيضةةاو فةةروق اات دثلةةة إحصةةائية ننةةد مسةةتو  الدثلةةة . تدةةز  لوجةةن   لصةةالح الةةاءور
(≥α1.10 )  نوةةى مجةةاثت الةةاءاء السةةبدة األوةةر   تدةةز  لومجمونةةة  أو لوجةةن   أو لوتعانةةا بةةي

ة والجن   وفةي ضةوء النتةائ  السةابقة توصةوت الدراسةة إلةى مجمونةة مة  التوصةيات مة  المجمون
أهمرةةا تةةدري  المدومةةات الدةةام ت فةةي ريةةا  األطعةةاا نوةةى تطةةوير وحةةدات دراسةةية مةة  المقةةررات 

 الدراسية لراه 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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