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ملخص:
برنامج  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
على  امل�ستقبلية،  امل�سكالت  حل  ا�سرتاتيجية  اإىل  م�ستند  تدريبي 
الطلبة املوهوبني، وتكونت  اأردنية من  دافعيةالجناز لدى عينة 
بالطريقة  اختريوا  وطالبة،  طالبًا   )55( من  الدرا�سة  عينة 
الق�سدية من طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي املوهوبني يف مدر�سة 
امللك عبد اهلل الثاين للتميز التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف 
 /2014 الدرا�سي  العام  خالل  وامل�سجلني  عجلون،  حمافظة 
2015، ق�سموا ع�سوائيًا اإىل جمموعتني: اإحداهما جتريبية تكونت 
من )28( طالبًا وطالبة، والأخرى �سابطة تكونت من)27( طالبًا 

وطالبة. 
اأعد برنامج تدريبي م�ستقل عن  ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، 
الدرا�سية، يتناول م�سكالت حياتية م�ستقبلية، وطبق على  املواد 
اأفراد املجموعة التجريبية، كما طبق على املجموعتني التجريبية 
وثبات  الجناز وتوفري دللت �سدق  دافعية  وال�سابطة مقيا�ص 

منا�سبة له.
اإح�سائية  الدرا�سة وجود فروق ذات دللة  واأظهرت نتائج 
وجاءت  الجناز،  دافعية  اأبعاد  جميع  يف  املجموعة  لأثر  تعزى 
الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأي�سا عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لأثر اجلن�ص يف جميع 
الفروق  وجاءت  املثابرة  بعد  با�ستثناء  الجناز  دافعية  اأبعاد 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اأي�سًا  واأظهرت  الإناث،  ل�سالح 
اإح�سائية تعزى للتفاعل بني املجموعة واجلن�ص على جميع اأبعاد 

دافعية الجناز. 
دافعية  امل�ستقبلية،  امل�سكالت  حل  املفتاحية:♦ الكلمات♦

الجناز، الطلبة املوهوبني.
The effect of using future problem solving strategy 
in enhancing the achievement motivation of a Jor-

danian sample of gifted students.

Abstract:

The present study aimed to investigate the 
effect of a training program based on a strategy of 
solving future problems on achievement motivation 
among gifted students in Jordan, the sample of 
study consisted of (55) students, were selected in 
the procedure of purposefully of gifted students 
in the seventh grade in school King Abdullah II 
for Excellence of the Directorate of Education in 
Ajloun, and registered during the academic year 
2014/ 2015, were divided randomly into two groups: 
one of groups was experimental which consisted of 
(28) students, and the other group was controlled 
which consisted of (27)students.

To achieve the objectives of the study, a 

training program has been prepared independently 
of the syllabuses, deals with the life problems of 
future, and applied to the experimental group, also 
the measure of achievement motivation prepared by 
the researcher for gifted students have been applied 
to the experimental and control groups, and provide 
indications of the validity and reliability suitable to 
the measure.

The results of this study showed the presence of 
statistically significant differences due to the impact 
of the group in all the dimensions of achievement 
motivation, and the differences came for the 
benefit of the experimental group. The results of 
the study also revealed the lack of statistically 
significant differences due to the impact of gender 
in Dimensions of achievement motivation except the 
dimension of perseverance and differences came for 
the benefit of females. The results of the study also 
showed no statistically significant differences due 
to the interaction between group and gender on all 
dimensions of achievement motivation.

Keywords: Future problem solving, 
achievement motivation, gifted students.

مقدمة: 
ُيعد الهتمام باملوهبة واملوهوبني ورعايتهم من الأهداف 
واملعلمون  والباحثون  الرتبية  علماء  بها  ينادي  التي  الأ�سا�سية 
التعرف والكت�ساف املبكر للموهوبني  واملربون بدًء من مراحل 
ومواهبهم وقدراتهم وانتهاًء اإىل العمل على تنمية هذه املواهب 
واليوم  لرعايتهم،  اخلا�سة  الربامج  وتقدمي  الهتمام  طريق  عن 
واجتماعية  و�سيا�سية  واقت�سادية  ثقافية  تغريات  العامل  ي�سهد 
ت�سري اإىل نقلة نوعية للحياة الإن�سانية تتطلب فهمًا اأعمق، واإدراكًا 

واعيًا لطبيعة هذه التغريات وتداعياتها امل�ستقبلية.
تنمية  على  امل�ستقبلية  امل�سكالت  حل  برنامج  يركز 
الإبداعي،  التفكري  مهارات  مثل  التفكري،  يف  العقلية  العمليات 
والتفكري الناقد والتفكري امل�ستقبلي والتفكري القائم على التخيل، 
اأو  خطوات  �ست  على  الربنامج  وي�ستمل  لالإجناز،  والدافعية 
امل�سكلة  حل  عند  بها  القيام  الفرد  على  يتوجب  اأ�سا�سية  مراحل 
امل�ستقبلية،  التحديات  حتديد  هي:  اخلطوات  وهذه  امل�ستقبلية، 
املعايري،  توليد  والأفكار،  احللول  توليد  التحديات،  اأبرز  اختيار 

.)Torrance, 2003( تطبيق املعايري، تطوير خطة العمل
يعد مو�سوع الدافعية من اأكرث مو�سوعات علم النف�ص اأهمية 
الهتمام  دون  ال�سيكولوجية  امل�سكالت  حل  ميكن  فال  ودللة، 
بدوافع الكائن احلي التي تقوم يف حتديد �سلوكه، فدرا�سة دوافع 
ال�سلوك تزيد فهم الإن�سان لنف�سه وغريه من الأ�سخا�ص، كما ت�ساعد 
امل�ستقبل، كما  الإن�ساين يف  بال�سلوك  التنبوؤ  الدوافع على  درا�سة 
ن�ستطيع اأن ن�ستثمر معرفتنا بدوافع الأ�سخا�ص يف �سبط وتوجيه 
�سلوكهم اإىل وجهات معينة عن طريق تهيئة مواقف خا�سة تثري 
فيهم دوافع معينة حتفزهم اإىل القيام بالأعمال التي نريد منهم 
منهم  نريد  ل  التي  الأعمال  ببع�ص  القيام  من  ومننعهم  اأداءها، 
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ال�سابقة املتعلقة  الدرا�سات  الباحث على  اإطالع  من خالل 
هذه  اأهداف  تنوع  يالحظ  امل�ستقبلية،  امل�سكالت  حل  بربنامج 
اأثر  الدرا�سة احلالية على  الدرا�سات، ومتغرياتها، يف حني ركزت 
برنامج تدريبي م�ستند اإىل اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت امل�ستقبلية 

يف تنمية دافعية الجناز لدى الطلبة املوهوبني.

مشكلة الدراسة: 
التعرف  يجب  التي  الب�رشية  الرثوات  من  املوهوبني  يعّد 
املجال  اإىل  وتوجيهها  تفوقها  لزيادة  بها  والعتناء  عليها 
خا�سة  برامج  اإىل  بحاجة  وهم  منها،  لال�ستفادة  املنا�سب 
طبيعة  وتبدو  العاديني،  للطلبة  تقدم  التي  الربامج  عن  تختلف 
خالل  فمن  لذا  الطلبة،  لهوؤلء  الربامج  اإثراء  يف  الختالف  هذا 
اأن  تبني  فقد  املوهوبني،  عن  الك�سف  برامج  يف  الباحث  عمل 
لالإجناز  الدافعية  تنمية  على  الطلبة  تدريب  اإىل  حاجة  هناك 
ب�سورة منف�سلة عن املنهاج وذلك من خالل الربامج التدريبية، 
فهم بحاجة اإىل اأن�سطة اأو خربات اأخرى لإ�سباعها، مثل مهارات 
وتكمن  لالإجناز.  والدافعية  امل�ستقبلية،  امل�سكالت  وحل  التفكري، 

م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص التايل: 
ما♦اأثر♦ا�ستخدام♦اإ�سرتاتيجية♦حل♦امل�سكالت♦امل�ستقبلية♦يف♦
تنمية♦دافعية♦الجناز♦لدى♦عينة♦اأردنية♦من♦الطلبة♦املوهوبني♦؟♦

وينبثق♦عن♦م�سكلة♦الدرا�سة♦ال�سوؤال♦الآتي:
Ú♦ )α  =0.05( عند  اإح�سائية  دلله  ذو  فرق  يوجد  هل 

بني متو�سطات الأداء البعدي لأفراد الدرا�سة على مقيا�ص دافعية 
الجناز يعزى للمجموعة واجلن�ص والتفاعل بينهما؟ .

أهمية الدراسة: 
تبز♦اأهمية♦الدرا�سة♦احلالية♦من♦خالل♦العتبارات♦الآتية:♦

1♦ النظرية . اأهميتها  الدرا�سة  هذه  ت�ستمد  النظرية:  الأهمية 
من   )%  3( متثل  ب�رشيحة  واهتمامها  مو�سوعها  من 
وطنية  ثروة  ي�سكلون  الذين  املوهوبني  وهم  املجتمعات، 
والإفادة  الرثوة  هذه  ا�ستثمار  وينبغي  ملجتمعاتهم،  وكنز 
ُتعد درا�سة وتنمية  لذا  التنمية والتقدم،  اإىل  للو�سول  منها 
دافعية الجناز وفاعلية برنامج حل امل�سكالت امل�ستقبلية 

)FPSP( من اأ�سا�سيات تنمية ودعم ورعاية املوهوبني. 
2♦ الأهمية التطبيقية: ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها التطبيقية .

تعنى  التي  اجلهات  من  للعديد  �ستقدمها  التي  الفوائد  من 
الدرا�سة  هذه  ت�ساعد  حيث  املوهوبني،  وتربية  برعاية 
املربني والقائمني على تربية ورعاية املوهوبني يف تبني 
دافعية  تنمية  على  تعمل  حديثة  تدريبية  ا�سرتاتيجيات 
حل  التدريبي  الربنامج  الدرا�سة  هذه  تقدم  كما  الإجناز، 
امل�سكالت امل�ستقبلية )FPSP( والذي ُيعد من اأهم الربامج 
التدريبية الرتبوية التي ت�ساعد الطلبة على تنمية مهارات 

التفكري للم�ستقبل، والدافعية لالإجناز ب�سورة اإيجابية.

اأداءها، ومن هنا تظهر اأهمية درا�سة الدافعية، حيث يرى اأتكن�سون 
)J. Atkinson( اأن الدافعية تعني ا�ستعداد الكائن احلي لبذل اأق�سى 
Mcclel- اأما ماكليالند  اجل حتقيق هدف معني،  لديه من  )ههد 
الجناز  دافعية  در�سوا  الذين  اأوائل  من  ُيعد  والذي   )land,1989

اإذ عرفها على اأنها ميل م�ستمر نوعًا ما نحو النجاح، كما يق�سد 
الفرد للمحافظة على مكانة عالية ح�سب  بدافعية الجناز جهاد 
معايري  بها  يحقق  والتي  ميار�سها  التي  الأن�سطة  كل  يف  قدراته 

.)Heckhausen,1967( التفوق على املجموعة التي ينتمي اإليها
اإىل ا�ستق�ساء  ت�سري درا�سة البداوي )2010( والتي هدفت 
فاعلية برنامج تعليمي مبني على التعلم امل�ستند اإىل الدماغ يف 
الأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  لدى  الجناز  ودافعية  التح�سيل 
اإح�سائيا  الرابعة، اىل وجود فروق دالة  يف مديرية تربية عمان 
يف التح�سيل ودافعية الجناز تعزى للربنامج التدريبي، يف حني 
للجن�ص  تعزى  الجناز  دافعية  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  تظهر  مل 

وللتفاعل بني املجموعة واجلن�ص. 
كما اأ�سارت درا�سة باكري )2011( التي هدفت للتعرف على 
اأثر فعالية برنامج اإر�ساد جمعي يف حت�سني مفهوم الذات ودافعية 
الجناز يف خف�ص ال�سلوك الو�سوا�سي لدى جمموعة من الطالبات 
ذات  فروق  وجود  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعيات 
الأبعاد  جميع  وعلى  الذات  مفهوم  حت�سني  يف  اإح�سائية  دللة 
تعزى للربنامج ول�سالح املجموعة التجريبية، بالإ�سافة وجود 
جميع  وعلى  الجناز  دافعية  حت�سني  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق 

الأبعاد تعزى للربنامج ول�سالح املجموعة التجريبية.
امل�ستقبلية  امل�سكالت  حل  تناولت  التي  الدرا�سات  ومن 
درا�سة فريزر واآخرون )Frasier& Winstead& lee, 1997(، التي 
هدفت اإىل معرفة فيما اإذا كان با�ستطاعة برنامج حل امل�سكالت 
اجلها،  من  �سمم  التي  الأهداف  يحقق  اأن   )FPSP( امل�ستقبلية 
حل  مهارات  لتنمية  برنامج  تطوير  مت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق 
امل�سكالت امل�ستقبلية اجلماعية وبث الوعي للم�ساكل امل�ستقبلية، 
وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل وجود زيادة دالة اإح�سائيا يف الفهم 

والإدراك للم�سكالت امل�ستقبلية ل�سالح املجموعة التجريبية.
واأ�سارت درا�سة يانا )Yana, 2004( التي هدفت اإىل تق�سي 
مهارات  تنمية  يف  امل�ستقبلية  امل�سكالت  حل  اإ�سرتاتيجية  اأثر 
اجلامعة  طلبة  من  عينة  لدى  الذات  ومفهوم  الإيجابي  التفكري 
التح�سن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  حيث  نيويورك،  جامعة  يف 
لدى الطلبة يف املجموعة التجريبية وذلك يف تعلم الطلبة بع�ص 
على  وتفوقهم  التجريبية  املجموعة  يف  التفكري  ا�سرتاتيجيات 

اأقرانهم يف املجموعة ال�سابطة.
الدرا�سة  متغريات  بع�ص  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  تعر�ست 
ولكن  امل�ستقبلية،  امل�سكالت  حل  اإ�سرتاتيجية  وهي  احلالية، 
تعر�ست  كما  الدرا�سة،  هذه  متغريات  عن  خمتلفة  مبتغريات 
خالل  من  التابعني  الدرا�سة  متغريي  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات 
للدرا�سة  امل�ستقل  املتغري  عن  تختلف  وا�سرتاتيجيات  برامج 
احلالية، من هنا يت�سح متيز الدرا�سة احلالية وانفرادها بتق�سي 
للطلبة  الجناز  دافعية  متغري  على  التدريبي  الربنامج  فاعلية 

املوهوبني خا�سة.
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جمتمع الدراسة وعينتها
ي�سمل جمتمع الدرا�سة جميع طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
الأردن،  يف  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدار�ص  يف  املوهوبني 
خالل  وامل�سجلني  وطالبة،  طالبًا   )644( عددهم  والبالغ 
وذلك   ،2015  /2014 الدرا�سي  للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل 
الأردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  لإح�سائيات  وفقًا 
من  وطالبة  طالبًا   )55( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الها�سمية، 
طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي املوهوبني وامللتحقني يف مدار�ص 
وقد  الأردن،  عجلون-  حمافظة  يف  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
ا�ستعدادها  اأبدت  لأنها  الق�سدية  بالطريقة  املدر�سة  اختيار  مت 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  تق�سيم  مت  وقد  الدرا�سة،  تطبيق  يف  للتعاون 
طالبًا   )28( اأفرادها  وعدد  جتريبية  جمموعتني  اإىل  ع�سوائيًا 
وطالبة مت اإخ�ساعهم اإىل الربنامج التدريبي، وجمموعة �سابطة 
وعدد اأفرادها )27( طالبًا وطالبة مل يتم تدريبهم على الربنامج، 

واجلدول )1( يو�سح توزيع عينة الدرا�سة.
جدول )1(

توزع عينة الدراسة حسب المجموعة

املجموعاإنــاثذكـــوراملجموعة

151328التجريبية

18927ال�سابطة

332255املجموع

أدوات الدراسة: 
Ú♦ الباحث على اإطالع  بعد  الإجناز:♦ دافعية♦ مقيا�س♦ اأولً:♦

دافعية  يتعلق مبقايي�ص  ال�سابقة فيما  والدرا�سات  النظري  الأدب 
الجناز، قام الباحث باختيار )3( اأبعاد رئي�سة كما هو مبني يف 
الدرا�سة  لأغرا�ص  دافعية الجناز  بناء مقيا�ص  ليتم   )3( اجلدول 

احلالية.
دافعية  تقي�ص  التي  الفقرات  من  جمموعة  �سياغة  متت 
من  جمموعة  على  بالعتماد  املوهوبني،  الطلبة  لدى  الجناز 
2009؛  )القبايل،  كدرا�سة  العالقة،  ذات  الرتبوية  الدرا�سات 
دافعية  جمال  يف  طورت  التي  واملقايي�ص   )2006 املح�سن، 
الواردة �سمن هذه  الفقرات  الإفادة من بع�ص  الجناز، وقد متت 

املقايي�ص ومنها)Hermans,1999؛ الرابغي،2005(.
املحكمني  على  قبل عر�سها  مرات  عدة  ال�سياغة  واأعيدت 
امل�ستهدفني  للطلبة  ومنا�سبتها  العبارات  و�سوح  ل�سمان 
وحتقيقها لأهداف الدرا�سة، ويت�سمن كل بعد من الأبعاد الثالثة 
 )5( بني  من  املنا�سبة  الإجابة  الطالب  يختار  فقرات   )10(
خيارات، وفق تدرج )ليكارت( اخلما�سي كما يلي: )ينطبق دائمًا، 

ينطبق كثرياً، ينطبق اأحيانًا، ينطبق نادراً، ل ينطبق اأبداً(. 
ت�سحيح♦مقيا�س♦دافعية♦الإجناز

يختار  فقرة   )30( من  النهائية  ب�سورته  املقيا�ص  تكون 

أهداف الدراسة: 
هدفت♦الدرا�سة♦احلالية♦اإىل♦ما♦يلي:�♦

Ú♦ الطلبة لدى  لالإجناز  الدافعية  م�ستوى  اإىل  التعرف 
املوهوبني يف الأردن.

Ú♦ اإ�سرتاتيجية اإىل  م�ستند  تدريبي  برنامج  اأثر  تق�سي 
الدافعية لالإجناز لدى عينة  حل امل�سكالت امل�ستقبلية يف تنمية 

اأردنية من الطلبة املوهوبني.

مصطلحات الدراسة:
حل♦♦◄ اإ�سرتاتيجية♦ اإىل♦ امل�ستند♦ التدريبي♦ البنامج♦

امل�سكالت♦امل�ستقبلية:♦جمموعة من الأن�سطة واملواقف التدريبية 
والتي تهدف اإىل تنمية دافعية الإجناز، ويقدم الربنامج عددا من 
بيئية،  خمتلفة:  جمالت  يف  امل�ستقبلية  وامل�سكالت  التحديات 
حيث  ثقافية.......الخ،  اقت�سادية،  �سحية،  �سيا�سية،  اجتماعية، 
اإتباع  يتم التو�سل اإىل حلول مقرتحة لهذه امل�سكالت عن طريق 

ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت امل�ستقبلية. 
اأو ♦◄ اأو �سعوبات  م�سكالت  وهي  امل�ستقبلية:♦ امل�سكالت♦

م�ستقبل  يف  حدوثها  يتوقع  حمددة  غري  اأو  وا�سحة  غري  عقبات 
اختيار  مت  احلالية  الدرا�سة  ويف  قادمة  �سنة   )25( عن  يقل  ل 
امل�سكالت التالية: اأزمة املياه، التلوث البيئي، الرثوة احلرجية يف 

خطر، الفقر مع�سلة تنذر باخلطر، الزحف ال�سحراوي. 
دافعية♦الجناز: وهي الدرجة الكلية التي يح�سل عليها ♦◄

وتطبيقه  تطويره  والذي مت  الجناز  دافعية  مقيا�ص  الطالب على 
من قبل الباحث على عينة الدرا�سة.

الطلبة♦املوهوبون: هم الطلبة امللتحقون بربامج تعليم ♦◄
الأردن  يف  للتميز  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدار�ص  يف  املوهوبني 
خالل الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2014/ 2015 علمًا 
الرتبية  وزارة  معايري  على  بناًء  املدار�ص  بهذه  ملتحقون  باأنهم 
من  اأكرث  اأو  واحدة  يف  يتميزون  باأنهم  تن�ص  التي  والتعليم، 

القدرات الإبداعية والقيادية والفنية. 

حدود الدراسة:
يقت�س♦تعميم♦نتائج♦الدرا�سة♦يف♦�سوء♦احلدود♦الآتية:

Ú♦ احلدود الب�رشية: ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي املوهوبني يف
مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف حمافظة عجلون.

Ú♦ ال�سف الدرا�سة على طلبة  تطبيق  املكانية: مت  احلدود 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدر�سة  يف  املوهوبني  الأ�سا�سي  ال�سابع 

للتميز يف حمافظة عجلون – الأردن. 
Ú♦ الف�سل خالل  الدرا�سة  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 

الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2014/ 2015م.

منهجية الدراسة وإجراءاتها 
�سبه  املنهج  طبق  فقد  احلالية  الدرا�سة  هدف  لتحقيق 

التجريبي، لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. 
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ت�سحيح  ومت  خيارات،   )5( بني  من  املنا�سبة  الإجابة  الطالب 
يكون  حني  بالرتتيب   )5،4،3،2،1( الأوزان  باإعطاء  املقيا�ص 
الفقرة  اجتاه  يكون  حني  الأوزان  وتعك�ص  ايجابيًا،  الفقرة  اجتاه 
وخم�سة  واحد  بني  فقرة  كل  على  الدرجة  تراوحت  لذلك  �سالبًا، 
درجة.   )150( و   )30( بني  ككل  الدرجة  وتراوحت  درجات، 
5،7،9،10،11،12،13،1  ،1،3،4( املوجبة  الفقرات  وكانت 
ال�سالبة  والفقرات   )4،15،17،18،21،23،24،25،29،30

 .)2،6،8،16،19،20،22،26،27،28(
�سدق♦مقيا�س♦دافعية♦الإجناز♦

مت التحقق من �سدق املقيا�ص بعر�ص �سورته الأولية على 
)10( حمكمني من اأ�سحاب الخت�سا�ص يف علم النف�ص، والرتبية 
اخلا�سة، والقيا�ص والتقومي، من اأ�ساتذة اجلامعات، لإبداء اآرائهم 
العمر  حيث  من  الدرا�سة  لعينة  املقيا�ص  فقرات  مالئمة  حول 
وخ�سائ�ص املوهوبني، ومدى مالئمة الفقرة للبعد، بالإ�سافة اإىل 
ال�سالمة اللغوية، وا�ستناداً اإىل مالحظات املحكمني عّدلت �سياغة 
بع�ص فقرات املقيا�ص، وا�ستبعد بع�ص الفقرات، اإذ تراوحت ن�سبة 
اتفاق املحكمني على فقرات املقيا�ص )%85(، واأ�سبح املقيا�ص 
ب�سورته النهائية مكونًا من )30( فقرة موزعة على ثالثة اأبعاد 

لكل بعد )10( فقرات، واجلدول )2( يو�سح ذلك:
جدول)2(

توزيع فقرات مقياس دافعية االنجاز على األبعاد الثاثة 

اأرقام♦الفقراتعدد♦الفقراتالبعد♦الرقم

1 – 1010املثابرة1

11 – 1020الطموح2

21 – 1030املناف�سة والرغبة يف التفوق3

ثبات مقياس دافعية اإلجناز

املقيا�ص  طبق  الإجناز،  دافعية  مقيا�ص  ثبات  من  للتحقق 
من  وطالبة  طالبًا   )30( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة  على 
بواقع  موزعني  عينتها  وخارج  الدرا�سة  جمتمع  من  املوهوبني 
واإعادة  املقيا�ص  تطبيق  جرى  وقد  طالبة،   )15( و  طالبًا   )15(
بعد  الطلبة  من  املجموعة  نف�ص  تطبيقه)Test – Retest(على 
الطلبة  )بري�سون( بني درجات  ارتباط  اأ�سبوعني، وح�سب معامل 
اأنه ي�ساوي )84.0(، وا�ستخرجت معامالت  يف التطبيقني فوجد 
ككل  األفا(  )كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق  ثبات 
فوجد اأنه ي�ساوي )86.0(، وهي قيمة مقبولة لأغرا�ص الدرا�سة، 

واجلدول )3( يبني معامل الثبات ملقيا�ص دافعية الجناز.
جدول )3(

معامات الثبات لمقياس دافعية االنجاز

معامل♦ارتباط♦البعـد
الت�ساق♦الداخلي♦)كرونباخ♦األفا(بري�سون

78. 810. 0املثابرة

معامل♦ارتباط♦البعـد
الت�ساق♦الداخلي♦)كرونباخ♦األفا(بري�سون

80. 830. 0الطموح

املناف�سة والرغبة يف 
85. 830. 0التفوق

86. 840. 0دافعية♦الجناز♦)الكلي(

Ú♦:ثانيا♦:♦البنامج♦التدريبي

عن  امل�ستقلة  التدريبية  املواقف  من  جمموعة  وهو 
الدافعية لالإجناز لدى  اإىل تنمية  املنهاج املدر�سي والتي تهدف 
على  وتطبيقه  باإعداده  الباحث  قام  حيث  املوهوبني،  الطلبة 
وامل�سكالت  التحديات  من  عددا  الربنامج  ويقدم  الدرا�سة،  عينة 
التلوث  املياه،  اأزمة  م�سكالت  الدرا�سة  تناولت  حيث  امل�ستقبلية، 
باخلطر،  تنذر  مع�سلة  الفقر  خطر،  يف  احلرجية  الرثوة  البيئي، 
اإىل حلول مقرتحة لهذه  التو�سل  ال�سحراوي(، حيث يتم  الزحف 
امل�سكالت عن طريق اإتباع اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت امل�ستقبلية. 

املعاجلة اإلحصائية: 

الربجمة  ا�ستخدمت  الدرا�سة،  عينة  ا�ستجابات  لتحليل 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  يف   )SPSS( الجتماعية  للعلوم  احلا�سوبية 
احل�سابية،  املتو�سطات  احت�ساب  التايل:  النحو  على  الدرا�سة، 
املتعدد  الثنائي  التباين  حتليل  واإجراء  املعيارية،  والنحرافات 
الثنائي  التباين  حتليل   ،)Way MANCOVATwo( امل�سرتك 
الفروق  دللت  ملعرفة   ،)ANCOVATwoWay( امل�سرتك 
الإح�سائية، كما ا�ستخدمت معادلة كرمباخ األفا ، ومعامل ارتباط 

بري�سون، حل�ساب معامالت الثبات ملقيا�ص دافعية الإجناز.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ن�ص ال�سوؤال على: » هل يوجد فرق ذو دلله اإح�سائية ♦◄
الدرا�سة  لأفراد  البعدي  الأداء  متو�سطات  بني   )α=  0.05( عند 
على مقيا�ص دافعية الجناز يعزى للمجموعة واجلن�ص والتفاعل 

بينهما؟ «.

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة لالأداء البعدي لأفراد 
واجلن�ص،  للمجموعة  تبعًا  الجناز  دافعية  مقيا�ص  على  الدرا�سة 

واجلدول )4( يظهر ذلك.
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جدول )4(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة ألداء أفراد الدراسة على مقياس دافعية االنجاز تبعًا للمجموعة والجنس

اجلن�ساملجموعة
البعديالقبلي

املتو�سط♦
املعدل

الطاأ♦
العدداملعياري املتو�سط♦

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

املتو�سط♦
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

املثابرة

جتريبية

41.473.62343.333.59943.3790.31815ذكر

41.624.05344.773.53944.6880.33513اأنثى

41.543.75644.003.58044.0330.23128املجموع

�سابطة

41.563.48541.673.72641.6420.28618ذكر

41.443.57541.673.67441.7570.4089اأنثى

41.523.44641.673.63741.7000.25027املجموع

املجموع

41.523.49242.423.70842.5110.21233ذكر

41.553.77643.503.83943.2230.26422اأنثى

41.533.57442.853.76342.8670.16855املجموع

الطموح

جتريبية

41.073.15043.672.55444.7720.25115ذكر

42.314.07044.313.86044.3430.26513اأنثى

41.643.59243.963.18044.5570.18328املجموع

�سابطة

42.895.73843.174.79342.7040.22618ذكر

43.443.12743.332.39842.3660.3229اأنثى

43.074.96143.224.09842.5350.19827املجموع

املجموع

42.064.76343.393.88943.7380.16833ذكر

42.773.67743.913.30843.3540.20922اأنثى

42.354.33943.603.64443.5460.13355املجموع

املناف�سة 
والرغبة يف 

التفوق والرتقاء

جتريبية

44.202.98146.202.73146.9720.20015ذكر

45.153.57947.083.12146.9320.21013اأنثى

44.643.24646.612.89746.9520.14528املجموع

�سابطة

45.063.88845.173.80845.0680.17918ذكر

45.892.66746.112.31545.2320.2569اأنثى

45.333.49745.483.36745.1500.15727املجموع

املجموع

44.673.47945.643.35246.0200.13333ذكر

45.453.18846.682.80146.0820.16622اأنثى

44.983.35846.053.15946.0510.10655املجموع
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اجلن�ساملجموعة
البعديالقبلي

املتو�سط♦
املعدل

الطاأ♦
العدداملعياري املتو�سط♦

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

املتو�سط♦
احل�سابي

النحراف♦
املعياري

دافعية الجناز

جتريبية

126.737.372133.136.174134.9930.36915ذكر

129.0810.291136.158.859135.9590.39413اأنثى

127.828.756134.547.550135.4760.27028املجموع

�سابطة

129.5010.176130.009.481129.4340.33518ذكر

130.788.121131.007.211129.3140.4759اأنثى

129.939.401130.338.660129.3740.29127املجموع

املجموع

128.248.986131.428.182132.2130.24933ذكر

129.779.294134.058.449132.6370.30922اأنثى

128.859.056132.478.313132.4250.19855املجموع

املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )4( اجلدول  يبني 
لأداء  املعدلة  واملتو�سطات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
الدرا�سة على مقيا�ص دافعية الجناز ب�سبب اختالف فئات  عينة 
الإح�سائية  الفروق  دللة  ولبيان  واجلن�ص.  املجموعة  متغريي 
امل�ساحب  الثنائي  التباين  احل�سابية مت حتليل  املتو�سطات  بني 
امل�ساحب  الثنائي  التباين  وحتليل   ،)5( جدول  الكلية  للدرجة 

املتعدد للمهارات الفرعية جدول )6(.
جدول)5(

تحليل التباين المصاحب الثنائي ألثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على األداء 
البعدي ألفراد الدراسة على األبعاد الكلية لمقياس دافعية االنجاز

جمموع♦امل�سدر
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
القبلي 

3318.74113318.7411648.0900.000)امل�ساحب(

472.9211472.921234.8530.000املجموعة

2.28712.2871.1360.292اجلن�ص

جمموع♦امل�سدر
املربعات

درجات♦
احلرية

متو�سط♦
الدللة♦قيمة♦فاملربعات

الإح�سائية
املجموعة× 

3.80013.8001.8870.176اجلن�ص

100.684502.014اخلطاأ

3731.70954الكلي

يتبني من اجلدول )5( الآتي:
�♦ )α=  0.05( عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

 )234.853( »ف«  قيمة  بلغت  حيث  املجموعة،  لأثر  تعزى 
ل�سالح  الفروق  وجاءت   ،)0.000 بلغت(  اإح�سائية  وبدللة 

املجموعة التجريبية.
�♦ 0.05( عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

=α( تعزى لأثر اجلن�ص، حيث بلغت قيمة »ف« )1.136( وبدللة 
اإح�سائية بلغت )0.292(.

�♦ )α= 0.05( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند
تعزى لأثر التفاعل بني املجموعة واجلن�ص، حيث بلغت قيمة »ف« 

)1.887( وبدللة اإح�سائية بلغت )0.176(.
جدول )6(

تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد ألثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على أبعاد مقياس دافعية االنجاز

حجم♦الأثرالدللة♦الإح�سائيةقيمة♦فمتو�سط♦املربعاتدرجات♦احلريةجمموع♦املربعاتاملجالتم�سدر♦التباين

413.1561413.156283.4410.0000.855املثابرةاملثابرة القبلي )امل�ساحب(

443.0811443.081485.7600.0000.910الطموحالطموح القبلي )امل�ساحب(

361.4031361.403628.4800.0000.929املناف�سةاملناف�سة القبلي )امل�ساحب(

67.024167.02445.9810.0000.489املثابرةاملجموعة

50.342150.34255.1910.0000.535الطموحهوتلنج =5.229
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حجم♦الأثرالدللة♦الإح�سائيةقيمة♦فمتو�سط♦املربعاتدرجات♦احلريةجمموع♦املربعاتاملجالتم�سدر♦التباين

39.966139.96669.5010.0000.591املناف�سةح=0.000

6.36716.3674.3680.0420.083املثابرةاجلن�ص

1.84611.8462.0240.1610.040الطموحهوتلنج =0.107

0.04810.0480.0840.7740.002املناف�سةح=0.191

4.58714.5873.1470.0820.062املثابرةاملجموعة x اجلن�ص

0.02710.0270.0290.8650.001الطموحويلك�ص =0.932

0.13410.1340.2330.6320.005املناف�سة والرغبة يف التفوق ح=0.352

69.967481.458املثابرةاخلطاأ

43.783480.912الطموح

27.602480.575املناف�سة والرغبة يف التفوق الكلي

764.83654املثابرة

717.20054الطموح

538.83654املناف�سة والرغبة يف التفوق 

يتبني من اجلدول )6( الآتي:
�♦ )α=  0.05( عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

الفروق ل�سالح  تعزى لأثر املجموعة يف جميع الأبعاد، وجاءت 
املجموعة التجريبية.

�♦ )α=0.05( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند
املثابرة  ُبعد  با�ستثناء  املهارات  جميع  يف  اجلن�ص  لأثر  تعزى 

وجاءت الفروق ل�سالح الإناث.
�♦ )α= 0.05( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند

تعزى للتفاعل بني املجموعة واجلن�ص يف جميع الأبعاد.
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
عند م�ستوى الدللة )α=0.05( تعزى لأثر املجموعة يف تنمية 
يعزى  املوهوبني  الطلبة  لدى  الثالثة،  باأبعاده  الجناز  دافعية 
للربنامج التدريبي وجاءت الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية، 
اأ�سهم  وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن الربنامج التدريبي احلايل 
يف �سد النق�ص احلا�سل يف املناهج املدر�سية العامة التي تفتقر 
اإىل مثل هذه ال�سرتاتيجيات واملهارات، وقد تعزى هذه النتيجة 
اأي�سا اإىل اأن الربنامج احلايل وفر اأكرب قدر من املناف�سة وخا�سة 
وتفكرياً  م�ساعفًا  جهداً  تتطلب  التي  العليا  التفكري  مراحل  يف 
الذي  التدريبي  الربنامج  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  ت�سري  وقد  عميقًا. 
اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت امل�ستقبلية، ت�سمن مواقف  اإىل  ا�ستند 
تن�سجم مع قدرات الطلبة املوهوبني، وتعمل على تنمية دافعيتهم 
لإجناز  املحاولت  يتابعوا  كي  لهم  واإثارة  حتديًا  ت�سكل  لأنها 
النتيجة مع  املهمة املطلوبة يف كل جل�سة تدريبية، وتتفق هذه 
اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  تناولت  التي  الدرا�سات  بع�ص  نتائج 
الدرا�سة  مثل  امل�ستقبلية،  امل�سكالت  حل  على  قائمة  تدريبية 
التي قام بها )باكري، 2011(، وغريها والتي و�سلت جميعا اإىل 
دافعية  تنمية  على  التدريبية  للربامج  اأثر  وجود  مفاده  ا�ستنتاج 

الإجناز لدى الطلبة املوهوبني. 
بني  والتفاعل  اجلن�ص،  لأثر  تعزى  فروق  لوجود  وبالن�سبة 
اإح�سائية  املجموعة واجلن�ص، تبني عدم وجود فروق ذات دللة 
تعزى لأثر اجلن�ص يف جميع الأبعاد با�ستثناء بعد املثابرة وجاءت 
املجموعة  بني  بالتفاعل  يتعلق  وفيما  الإناث،  ل�سالح  الفروق 
واجلن�ص، فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية تعزى للتفاعل بني املجموعة واجلن�ص يف جميع اأبعاد 
دافعية الجناز، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة )البداوي، 
اإح�سائية  دللة  ذي  اأثر  وجود  عدم  اإىل  تو�سلت  والتي   )2010

للتفاعل بني املجموعة واجلن�ص. 
اإ�سرتاتيجية  تقدم  اأنها  يف  النتيجة  هذه  اأهمية  وتكمن 
ناجحة لتنمية مهارات التفكري بامل�ستقبل ب�سورة عامه وتنمية 
الدرا�سة  الدافعية لالإجناز ب�سورة خا�سة، ومن هنا يت�سح متيز 
احلالية وانفرادها بتق�سي فاعلية الربنامج التدريبي امل�ستند اإىل 
اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت امل�ستقبلية على دافعية الجناز للطلبة 

املوهوبني يف الأردن.

التوصيات واملقرتحات: 
نتائج،♦ من♦ احلالية♦ الدرا�سة♦ اإليه♦ تو�سلت♦ ما♦ �سوء♦ يف♦

تو�سي♦مبا♦يلي:♦
ودجمه ♦� امل�ستقبلية  امل�سكالت  حل  بربنامج  الهتمام 

يف  تدر�ص  اإثرائية  كمادة  منف�سل  ب�سكل  اأو  الدرا�سية  املواد  يف 
مدار�ص امللك عبد اهلل الثاين للتميز واملراكز الريادية واملوؤ�س�سات 

التي تعمل على رعاية املوهوبني.
املوهوبني ♦� الطلبة  املعلمني وتدريب  بتدريب  الهتمام 

والعاديني على تطبيق مهارات التفكري ودافعية الجناز وبخا�سة 
الربامج املتعلقة بامل�ستقبل للحاجة الكبرية اإىل الهتمام بها.
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