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أثر تطبيق برامج التسريع واإلثراء 
على الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير 

الذات لدى الطلبة املوهوبني يف األردن

د. ثريا يونس دودين 
د. فتحي عبد الرمحن جروان
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ملخص:

هدفت الدرا�شة احلالية اإىل التحقق من اأثر تطبيق برامج الت�رضيع والإثراء على الدافعية 
الأ�شا�شية  املرحلة  يف  املوهوبني  الطلبة  لدى  الذات  وتقدير  الدرا�شي,  والتح�شيل  للتعلم 
العليا ذكوراً واإناثًا يف الأردن, وقد بلغ عدد اأفراد الدرا�شة )180( طالبًا وطالبة, منهم واحد 
وت�شعون من الطلبة امل�رضعني الذين كانوا قد تخّطوا بع�ص ال�شفوف يف ال�شنوات ال�شابقة, 
اإليهم يف حمافظات ال�شمال والو�شط واجلنوب, وواحد وت�شعون من  اأمكن الو�شول  والذين 
عبداهلل  امللك  مدار�ص  يف  اإثرائية  لربامج  يتعر�شون  الذين  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة 
ا�شتخدم مقيا�ص  التعلم, كما  ُبني مقيا�ص دافعية  الدرا�شة  اأغرا�ص  للتميز. ولتحقيق  الثاين 
تقدير الذات لالأعمار من 13- 17 املّطور للبيئة الأردنية من قبل اخلطيب )2004( . وقد 

حتقق الباحثان من دللت �شدق هذين املقيا�شني وثباتهما, ثم ُطبِّقاعلى اأفراد الدرا�شة.
الطلبة  ل�شالح   )α < 0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  ك�شفت 
املوهوبني الذين تعر�شوا لربامج الت�رضيع يف م�شتويات الدافعية للتعلم والتح�شيل وتقدير 
الذات, كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α < 0.05( يف م�شتوى 
الدافعية للتعلم وتقدير الذات ُتعزى لختالف اجلن�ص. لكن ظهرت فروق ذات دللة اإح�شائية 

)α < 0.05( يف م�شتوى التح�شيل الدرا�شي ل�شالح الإناث.
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Abstract:
The present study aimed at investigating the effect of acceleration and 

enrichment programs on the learning motivation, achievement and self esteem 
of gifted students in the higher basic grades (seventh through tenth grade) 
in Jordan. The study sample consisted of (180) gifted students (males and 
females) , (91) of them are students who skipped grades in the previous years 
throughout Jordan. And (91) gifted and talented students who were enrolled 
in King Abdullah II Schools for Excellence. 

The researchers developed an instrument for measuring learning 
motivation, and used the self- esteem instrument modified for the Jordanian 
environment by AL Khatieb (2004) . The two instruments were applied after 
their validity and reliability were found reasonable for the purpose of the 
study. 

The results showed that there were statistically significant differences           

(α < 0.05) in favor of the accelerated students in the levels of learning 
motivation, achievement and self- esteem. The results, however, showed 

that there were no statistically significant differences (α < 0.05) in learning 
motivation and self- esteem related to the sex of the student. However, there 

were statistically significant differences (α < 0.05) in the achievement level 
related to sex in favor of females. 
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مقدمة: 
واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  لدى  للتعلم  الدافعية  اأن  قدميًا  ال�شائد  العتقاد  كان 
القدامى  الباحثني  من  العديد  اأن  اإل  الطالب.  لدى  العامة  العقلية  بالقدرة  وترتبط  فطرية, 
واملحدثني اثبتوا من خالل نتائج الدرا�شات الوافرة التي اأجروها بهذا ال�شدد. اأن الدافعية 
بالتفاعل الجتماعي  الرثية, وللتدريب, وتتاأثر  البيت  لبيئة  ا�شا�شًا- نتيجة  للتعلم, هي- 
احتياجات  لتلبية  خا�ص  ب�شكل  واملربمج  املنظم  التعليم  من  العديدة  وال�شنوات  املبكر, 
اإىل الهتمام بتطوير الربامج اخلا�شة التي ت�شتثري قابلياتهم  الطلبة املوهوبني, مما دعا 

وا�شتعداداتهم للتعلم, وبالتايل رفع م�شتوى التح�شيل وتقدير الذات لديهم.
اأ�شلوبان �شائعا ال�شتخدام لتقدمي فر�ص تعليمية متميزة نوعيًا  اإن الإثراء والت�رضيع 
للطلبة املوهوبني واملتفوقني. وي�شري الإثراء عمومًا اإىل التو�شع الأفقي يف املنهاج, اأو اإىل 
لحتياجات  تبعًا  العادي  املنهاج  على  وات�شاعًا  عمقًا  ت�شفي  التي  التعليمية  الن�شاطات 
املحتوى,  تقدمي  اإىل  وي�شري  املنهاج,  يف  عمودي  تعّمق  فهو  الت�رضيع  اأما  الطفل.  وقدرات 

واملهارات بوقت مبكر, اأو زيادة ال�رضعة يف تقدميها. 
وُتظهر مراجعة الأدب الرتبوي املتعلق بالإثراء والت�رضيع مزايا و�شلبيات حمتملة لكل 
منهما. وعمومًا تبني اأن الت�رضيع ي�شهم يف رفع م�شتوى التح�شيل الأكادميي عندما يخطط 
له بحر�ص وب�شكل منظم, وعندما يتم تفريده تبعًا خل�شائ�ص املتعلم, كما اأنه ل يوجد له 
اآثار �شلبية ملحوظة على التطور النفعايل والجتماعي. ومن املهم مالحظة اأن الت�رضيع غري 
مالئم جلميع الطلبة املوهوبني. كما اأظهر البحث اأي�شًا دعمًا لفعالية الإثراء, لكن كثرياً من 
الباحثني يرون اأنه منا�شب جلميع الطلبة, وقد يكون بالن�شبة للطلبة املوهوبني لي�ص اأكرث 

من تكرار وت�شخيم زائد للمنهاج العادي 
.)Riley, Beven, Broun, Bicknell, Caroll- Lind, Kearny, 2004(

هذا وقد تبني موؤخراً اأن هناك حركة ن�شطة يف بع�ص الدول العربية لكت�شاف املوهوبني, 
والتعرف على حاجاتهم, وتوفري العناية والرتبية الالزمة لهم, بهدف توفري القيادات الفكرية 
والعلمية والقت�شادية والجتماعية من جهة, والوقوف اأمام تيار هجرة العقول العربية اإىل 
الدول الغربية من جهة اأخرى )معاجيني, 2004( . وبناء على ذلك, طّورت الأنظمة الرتبوية 
الت�رضيع  نظام  تطبيق  �شملت:  الفئة  هذه  لرعاية  عدة  اأ�شكاًل  الأقطارالعربية  بع�ص  يف 
الأكادميي, واإن�شاء املراكز الريادية التي تنتهج اأ�شلوب الإثراء باأ�شكاله, وتقدمي منح لأوائل 
امل�شتوى  على  ال�شنوية  امل�شابقات  وعقد  الثانوية,  املرحلة  نهاية  امتحانات  يف  الدفعات 
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العربي والقطري, وعقد املوؤمترات والندوات واللقاءات العلمية بهدف مناق�شة مو�شوعات 
تتعلق بتنمية املوهبة والإبداع, واإن�شاء املدار�ص اخلا�شة باملوهوبني, ل�شتقطاب الطالب 

الذين يظهرون حت�شياًل عاليا,ً وقدرات اإبداعية وعقلية ا�شتثنائية.
ويف الأردن تتنوع الربامج الرتبوية املتوافرة لرتبية الطلبة املوهوبني على الرغم من 
حداثتها, والتي ميكن ح�رضها يف اأحد بديلني )الت�رضيعية والإثرائية(. وقد اتخذت اأ�صاليب 
ميكن  عدة  اأ�صكاالً  الربامج  هذه  لتقدمي  الالزمة  االإدارية  والرتتيبات  الطلبة  جتميع 

تلخي�صها فيما ياأتي: 
مدار�ص م�شتقلة مثل مدر�شة اليوبيل, ومدار�ص امللك عبداهلل الثاين للتميز.  ● 

املراكز الريادية الإثرائية. ● 

. ) الت�رضيع الأكادميي )جروان, 2008 ●
وقد برزت م�شكلة هذه الدرا�شة لت�شليط ال�شوء على برامج الت�رضيع, والإثراء املطبقة 

يف الأردن, وا�شتق�شاء فعاليتها يف تلبية احتياجات الطلبة املوهوبني واملتفوقني,

مشكلة الدراسة: 
و�شعت وزارة الرتبية والتعليم نظام الت�رضيع عن طريق تخطي ال�شفوف مو�شع التنفيذ 
طالب  �شتمائة  على  يزيد  ما  ت�رضيع  على  ُووفق  وقد   ,1998  /1997 الدرا�شي  العام  منذ 
�شبب ذلك  العدد, ويعود  �رُضِّعوا فعليًا ل يتعدون ثلث هذا  الذين  اأن  اإل  الآن,  وطالبة حتى 
اإىل معار�شة كثري من الآباء, واملربني لهذه العملية, نظراً لفرتا�شهم اأن الطلبة امل�رضعني 
والجتماعي,  العاطفي,  ون�شوجهم  حت�شيلهم,  مب�شتوى  تتعلق  م�شكالت  يواجهون  �شوف 

فيتدنى مفهوم الذات لديهم ويفقدون املتعة والدافعية للمدر�شة. 
وقد �شعت الدرا�شة احلالية اإىل تتبع الطلبة امل�رّضعني, والتعرف اإىل مدى تاأثري برنامج 
لذواتهم,  وتقديرهم  للتعلم  ودافعيتهم  الدرا�شي,  له على حت�شيلهم  تعر�شوا  الذي  الت�رضيع 
اإثرائية يف  الذين تعر�شوا لربامج  النتائج احلا�شلة مع تلك املح�شلة من الطلبة  ومقارنة 
اأكرث و�شوحًا  اآثاراً  املدار�ص اخلا�شة باملوهوبني, ملعرفة اأي من هذين الربناجمني يرتك 
وبالتحديد  اأكرب.  ب�شكل  املوهوبني  لدى  الذات  وتقدير  والتح�شيل,  للتعلم,  الدافعية  على 

�صعت هذه الدرا�صة اإىل االإجابة عن االأ�صئلة االآتية: 
هل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05(. 1 يف م�شتوى الدافعية للتعلم بني 

الطلبة املوهوبني امل�رضَّعني, وبني اأقرانهم الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية؟ 
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هل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية )α = 0.05( يف. 2 م�شتوى التح�شيل الدرا�شي 
بني الطلبة املوهوبني امل�رضَّعني, وبني اأقرانهم الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية؟ 

الذات بني  تقدير  اإح�شائية )α = 0.05(. 3 يف م�شتوى  هل يوجد فروق ذات دللة 
الطلبة املوهوبني امل�رضَّعني, وبني اأقرانهم الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية؟ 

للتعلم  الدافعية  درجات  يف   4 .)α = 0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  هل 
الذين  واأقرانهم  امل�رضَّعني,  املوهوبني  الطلبة  لدى  الذات  وتقدير  الدرا�شي  والتح�شيل 

يتعر�شون لربامج اإثرائية, تعزى لختالف اجلن�ص؟ 

أهمية الدراسة ومسوغاتها: 
الأردن  يف  املتوافرة  الرتبوية  الربامج  خالل  من  احلالية  الدرا�شة  اأهمية  تنبثق 
تاأثريها  ومدى   , والإثراء(  )الت�رضيع  بديلني  يف  تنح�رض  والتي  املوهوبني,  الطلبة  لرتبية 
ال�شيكولوجية املهمة  العوامل  الذات, والتي تعدُّ من  الدافعية للتعلم, وتقدير  على متغريات 
بهذه  تاأثراً  الأكرث  الذي هو  الدرا�شي  الطلبة  ال�شفي, والتي قد تزيد من حت�شيل  التعلم  يف 

املتغريات. 
للتعلم,  الدافعية  على  الت�رضيع  برنامج  عن  الناجتة  الآثار  بني  املقارنة  توفر  وقد 
الذات, وتلك الناجتة عن الربامج الإثرائية معلومات مهمة ت�شاهم يف  والتح�شيل, وتقدير 
توجيه املربني اإىل التخطيط اجليد لهذه الربامج, واملالءمة بينها وبني احتياجات التالميذ 

التعليمية والنف�شية والجتماعية. 

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�صة اإىل: 

التحّقق من اأثر برامج الت�رضيع والإثراء على الدافعية للتعلم, وتقدير الذات, والتح�شيل  ● 
الدرا�شي للطلبة املوهوبني الذين �رضِّعوا اأو التحقوا بالربامج الإثرائية يف الأردن.

اأثر برامج الت�رضيع والإثراء على الدافعية للتعلم, وتقدير  اإىل الفروق بني  التعّرف  ● 
الإثرائية  بالربامج  التحقوا  اأو  �رضِّعوا  الذين  املوهوبني  للطلبة  الدرا�شي  والتح�شيل  الذات, 

يف الأردن.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 
 ◄ Academic Acceleration :برنامج الت�رضيع االأكادميي

اأو �شفني  وهو النظام الإداري الذي ي�شمح للطالب املوهوب واملتفوق بتخطي �شف 
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درا�شيني خالل	المرحلة	األساسية،	وفق	المعايير	واإلجرءات	التي	تعتمدها	وزارة	التربية	والتعليم	.
◄ Educational Enrichment :برنامج االإثراء الرتبوي

للطلبة  للتميز,  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مدار�ص  تقدمه  الذي  الدرا�شي  الربنامج  وهو 
امللتحقني بها, والذي يت�شمن مقررات درا�شية اإ�شافية وخربات غنية يفرت�ص اأنها تتالءم مع 
احتياجات الطلبة املوهوبني يف املجالت املعرفية والنفعالية والبداعية والنف�شحركية. 

 ◄ Learning Motivation :الدافعية للتعلم
للموقف  النتباه  اإىل  وتدفعه  ووعيه,  اأفكاره  حترك  املتعلم  لدى  داخلية  حالة  وهي 
التعليمي, والقيام بالأن�شطة التي تتعلق به, وال�شتمرار يف اأداء هذه الأن�شطة حتى يتحقق 
التعلم كهدف للمتعلم )توق, قطامي, وعد�ص, 2003( , وتقا�ص يف هذه الدرا�شة من خالل 
الدرجة التي يح�شل عليها الطالب يف ا�شتبانة الدافعية للتعلم التي قام الباحثان باإعدادها 

وتطبيقها على اأفراد الدرا�شة.
◄ Self –esteem :تقدير الذات

وهو تعبري ي�شري اإىل تقومي الفرد لذاته, ودرجة ثقته بقدرته ومتيزه وجناحه وقيمته, 
ويعك�ص تقدير الذات اجتاهًا نحو الذات, اإما اأن يكون اإيجابيًا )تقبل الذات( , اأو �شلبيًا )عدم 
ر من  تقبل الذات( ويقا�ص يف هذه الدرا�شة من خالل الدرجة على مقيا�ص تقدير الذات املطوَّ

قبل اخلطيب )2004( .
◄ Achivement :التح�صيل الدرا�صي

وهو معدل الطلبة الرتاكمي يف جميع املواد يف الف�شل الأول من العام الدرا�شي2006/ 
.2007

حدود الدراسة: 
اقت�رضت عينة الطلبة امل�رضعني على من اأمكن الو�شول اإليهم. كما اقت�رضت عينة  ♦ 
الطلبة الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية على جمموعة من طلبة مدار�ص امللك عبداهلل الثاين 

للتميز. 
جمع  يف  امل�شتخدمة  الدرا�شة  اأدوات  ومالءمة  دقة  مبدى  الدرا�شة  نتائج  تتحدد  ♦ 

البيانات. 
كما تتحدد نتائج الدرا�شة مبدى مو�شوعية اأفراد الدرا�شة يف اإجاباتهم على اأدوات  ♦ 

الدرا�شة.
اء الأمور نحو الت�رضيع والإثراء.  عدم التعر�ص لدرا�شة اجتاهات املعلمني واأولي ♦
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اإلطار النظري: 
يرى الرتبويون اأن الطلبة املوهوبني يحتاجون اإىل رعاية تربوية, وخدمات متمايزة 
املمكن  من  يكون  وكي  العادية.  املدار�ص  يف  املتوافرة  التقليدية  واخلدمات  الربامج  عن 
الطلبة املوهوبني, ويلبي احتياجاتهم, يجمع  اإىل برنامج يتحدى قدرات  الو�شول  حتقيق 
اأنهم قد  اأو  الزمني نف�شه,  العمر  اأكادمييًا من  اأقرانهم من املتقدمني  الطلبة املوهوبني مع 
يلحقون مع طلبة اأكرب منهم �شنًا. وقد ُقبل الت�رضيع والإثراء كخيارات منا�شبة لتعليم الطلبة 
املوهوبني اإىل حد كبري, كما ُطوِّرت برامج كثرية متنوعة تندرج حتت الت�شنيفني كليهما 
)Brody, 2004( . ويعتمد اتخاذ قرار حول تقدمي الإثراء اأو الت�رضيع للطلبة املوهوبني على 

الأكادميي, ومنوه  العامة, وا�شتعداده  العقلية  الطالب وقدرته  عوامل عدة تت�شمن م�شتوى 
nOlszewki- Kubilius & Li (  الطبيعي, والدعم املدر�شي والأ�رضي, وتنوع اأمناط الربامج.

 (burger- Weber, 2007

Acceleration :التسريع

ُيعّد الت�رضيع الأكادميي من اأقدم املمار�شات الرتبوية املحددة التي ارتبطت بالطفل 
املوهوب واملتفوق, فقد وجدت برامج الت�رضيع الأكادميي للطلبة املوهوبني قبل اأن تتبلور 
حركة القيا�ص العقلي, وحركة تعليم الطفل املوهوب, وت�شغل حيزاً كبرياً يف الأدب الرتبوي. 
والت�رضيع الأكادميي من اأكرث الظواهر املثرية للجدل يف ميدان الرتبية والتعليم, نظراً للفجوة 
القائمة بني ما تو�شلت اإليه الدرا�شات املختلفة عرب ال�شنني, وبني ما يعتقده بع�ص املربني 
باجلوانب  يتعلق  فيما  ول�شيما  الت�رضيع,  برامج  على  املرتتبة  الآثار  الأمور حول  واأولياء 

النفعالية والجتماعية للفرد )جروان, 2008( .
بوقت  التعليمي  ال�شلم  يف  التلميذ  تقدم  على  يعمل  اأنه  يرون  للت�رضيع  فاملعار�شون 
الطلبة للخطر. كما  العقلي لدى  التطور الجتماعي, النفعايل, حتى  اأنه يعّر�ص  اإل  اأ�رضع, 
الذين  اأقرانه  بني  التطور  اإىل  يحتاج  الذي  للطفل  الزمني  العمر  اأهمية  على  يوؤكدون  اأنهم 
وجهة  خالل  من  والت�رضيع-  والجتماعي.  والنفعايل  اجل�شمي  تطوره  م�شتوى  يعك�شون 
اأمناط اخلربة وم�شارات النقل والرتفيع املعتادة  اإىل ا�شطراب يف  النظر هذه- , قد يوؤدي 

خالل �شنوات ما قبل اجلامعة. 
اأما موؤيدو الت�رضيع فاإنهم مييلون اإىل عدم التاأكيد على العمر الزمني, وبدًل من ذلك 
يوؤكدون على القابلية العقلية لدى الطالب, التي يجب عدم الت�شحية بها ل�شالح اعتبارات 
اأخرى, ويرى املوؤيدون لوجهة النظر هذه اأن عدم الهتمام بالإمكانات الكامنة للتعلم لدى 
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الطلبة قد توؤدي بحد ذاتها اإىل م�شكالت عدم التكيف. فالطلبة املوهوبون خمتلفون اأ�شاًل 
عن كثري من زمالئهم يف ال�شف العادي, واإجبارهم على كبت قدراتهم التعليمية قد يعوق 
 Mockay,( تطورهم النفعايل, والجتماعي اأكرث من اأي �شغط قد يواجهونه ب�شبب الت�رضيع

 . )1994

اأقرانهم العاديني �شمن العمر الزمني نف�شه يف  اأكرث تقدمًا من  اإن الطلبة املوهوبني 
يف  ت�شعهم  بحيث  متوقع,  هو  مما  اأ�رضع  ون�شجهم  تطورهم  ون�شبة  كثرية,  مهمة  جوانب 
اأقرانهم العاديني, ومع منهاج ال�شف العادي. و�شيزداد الفرق بني  حالة عدم ان�شجام مع 
م�شتوى ن�شجهم, وبني م�شتوى ن�شج اأقرانهم من العمر الزمني نف�شه كلما تقدموا يف العمر, 
والت�رضيع ل يعمل على اإك�شاب هوؤلء الطلبة معلومات اأكرث يف وقت اأقل فقط, بل يك�شبهم 
يحتاج  ولهذا  �شنًا,  الأكرب  الطلبة  لدى  نف�شها  والتب�رض  العمق,  بدرجة  التفكري  على  القدرة 
الطلبة اإىل فر�ص ت�شاعدهم على التقدم, ويحتاج كل منهم اإىل نظام تعليمي يالئم م�شتواه 
و�رضعته يف التعلم. ويتطلب العمل الالزم لتحدي قدرات الطلبة, اأن يبذلوا مزيداً من اجلهد 
nRo (  كي تنمو عقولهم. اإذ ينتج عن التحدي القليل لقدراتهم ملل وتاآكل للقدرة والدافعية

. )inson, 2006

عدد  يرى  كما  املوهوبني-  للطلبة  الت�رضيع  برامج  التي حتققها  الفوائد  ومن 
 (NAGC, 2004; Southern, Jones, & �رضور،2003  )جروان،2008،  الباحثني-  من 

 Stanly,1993;

حت�شني م�شتوى الدافعية, والثقة بالنف�ص, وال�شعور بالإجناز, وحت�شني الجتاهات  ♦ 
نحو الرتبية والتعليم.

التقليل من فر�ص امللل يف املدر�شة, ومنع اخلمول العقلي جّراء التعلم املتكرر عن  ♦ 
طريق تقدمي م�شتوى منا�شب من املحتوى الذي يتحدى قدرات الطلبة املوهوبني, ويك�شبهم- 

اإ�شافة اإىل ذلك- عادات درا�شة جيدة جتنبهم تدين التح�شيل.
املدر�شية  الربامج  املوهوبون  الطلبة  يكمل  كي  الالزمة  الزمنية  الفرتة  اخت�شار  ♦ 
زيادة  اإىل  يوؤدي  مما  املبكرة,  والإنتاجية  املهني  الإ�شهام  يف  للبدء  واإعدادهم  التقليدية, 
اأن الت�رضيع يوفر التكلفة املالية, فتخطي �شف مثاًل يوفر تكلفة �شنة  الدخل القومي. كما 

درا�شية كاملة.
تكييف �رضعة التعليم وفق قدرة الطالب املوهوب. ♦ 

ت�شهيل عملية التعليم واإغناوؤها بتقليل مدى الفروق الفردية بني الطلبة. ♦ 

اإعطاء فر�ص اأكرب للتاأثري املتبادل بني عقول متقاربة امل�شتوى. ♦ 
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الق�شاء على املناف�شة غري املتكافئة بني الطلبة �رضيعي التعلم وبطيئي التعلم, وما  ♦ 

ينجم عنها من اجتاهات �شلبية.
ت�شلط  بعد خال�شهم من  العاديني  الطلبة  لدى  القيادية  للتنمية  اآفاق جديدة  فتح  ♦ 

الطلبة املوهوبني .
توفري فر�ص اأكرب للبحث الأكادميي. ♦ 

اأو  الأ�شا�شية  املدر�شة  يف  املبكر  القبول  �شيما  ل  الأكادميي-  الت�رضيع  يتطلب  ل  ♦ 

اجلامعة اأو الرتفيع ال�شتثنائي – ترتيبات اإدارية اأو فنية توؤثر على الربنامج املدر�شي, كما 
اأنه ل يتطلب خربات خا�شة من جانب املعلمني اإ�شافة ملا هو متوافر يف املدر�شة.

ويطبق الت�رضيع االأكادميي باأ�صكال متعددة اأهمها: 
 1 .Early Entrance to KG or First الأول:  ال�شف  اأو  الرو�شة  يف  املبكر  القبول 

 .Grade

 2 .Concurrent/ Dual Enrollment :اللتحاق الثنائي/ املتزامن
3 .Curriculum Compression :تكثيف املنهاج
4 .Early Admission to College :القبول املبكر يف الكلية
5 .Grade Skipping :الرتفيع ال�شتثنائي اأو تخطي ال�شفوف

طريق  عن  الأكادميي  الت�رضيع  بتطبيق  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  بداأت  وقد 
الرتفيع ال�شتثنائي, اأو تخطي ال�شفوف منذ ا�شتحداث ق�شم الرتبية اخلا�شة عام 1997/ 
ال�شادرة عن  التعليمات  اإىل  وا�شتناداً  بالوزارة.  التخطيط  تو�شية جلنة  على  بناء   ,1999
الثامن  الوزارة, ي�شمح بت�رضيع الطلبة املتفوقني يف ال�شف الأول البتدائي وحتى ال�شف 
بحد اأق�شاه مرتني وفق معايري حمددة, من اأهمها: اأن يكون التح�شيل املدر�شي 95% فما 
فوق, ون�شبة ذكاء على اختبار فردي ل تقل عن )135( , ومبوجب هذه املعايري ي�شتطيع 
اأن يتخطى �شفني درا�شيني يف �شنة واحدة. وتقوم وحدة الختبارات والت�شخي�ص  الطالب 
الفردية, والتو�شية  الذكاء  الرتبية والتعليم مبهمة تطبيق اختبارات  التميز بوزارة  مبراكز 
بالت�رضيع اأو عدمه بناء على نتائج الطلبة يف هذه الختبارات )جروان, 2008( . وقد بلغ 
طالب   )602( بتطبيقه  البدء  منذ  الأكادميي  الت�رضيع  برنامج  يف  قبلوا  الذين  الطلبة  عدد 
العام  الربنامج خالل  قبل يف  وقد   .  )2005 )دبابنة,  عام 2005/ 2006  وطالبة حتى 

الدرا�شي )2006- 2007( خم�شة واأربعون طالبًا وطالبة.
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اإلثــراء: 

يعني الإثراء اإدخال تعديالت اأو اإ�شافات على املناهج املقررة للطلبة العاديني, حتى 
والنفعالية  املعرفية  املجالت  يف  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  احتياجات  مع  تتالءم 
والإبداعية واحل�شحركية. وقد تكون التعديالت اأو الإ�شافات على �شكل زيادة مواد درا�شية ل 
تعطى للطلبة العاديني, اأو بزيادة م�شتوى ال�شعوبة يف املواد الدرا�شية التقليدية, اأو التعمق 
يف مادة اأو اأكرث من هذه املواد الدرا�شية. وبعبارة اأخرى يقت�رض الإثراء على اإجراء تعديالت 
اأو اإ�شافات على حمتوى املناهج اأو اأ�شاليب التعليم اأو نتاجات التعلم من دون اأن يرتتب 
انتقال  اأو  درا�شية,  مرحلة  من  لالنتهاء  عادة  تلزم  التي  الزمنية  للمدة  اخت�شار  ذلك  على 

الطلبة امل�شتهدفني من �شف اإىل اأعلى )جروان, 2008( . 
لقد ذكر �شاوثرن وجونز و�شتانلي )Southern, Jones, & Stanley,1993) باأن الإثراء 
يرتكز على فر�شية هي: اأن املنهاج العادي غري كاف لتلبية احتياجات الطلبة املوهوبني, 
حت�شن  باأن  واأ�شافوا  الر�شمي.  املنهاج  حدود  خارج  متتد  عملية  باأنه  الإثراء  وو�شفوا 
املحتوى ينجم عن طريق التعمق, والبناء على املنهاج, واجلدة, وكذلك عن طريق اإ�شافة 
حمتوى مبوا�شفات ومعايري حمددة ل توجد عادًة �شمن املنهاج. وذكروا باأن التعديالت 
يف املحتوى جترى بالعتماد على اهتمامات الطالب الفردية, وعلى الفرتا�ص الذي ي�شري 
اإىل اأن الطلبة املوهوبني ي�شتطيعون اتقان املنهاج العادي يف مدى 40- 60 % من الوقت 

الالزم للطالب العادي.
واملجموعات  والتفكريالإبداعي,  امل�شكالت,  وحل  الناقد,  التفكري  مهارات  وتعد 
ال�شغرية, اأو الدرا�شة امل�شتقلة, وغريها, جزءاً من فل�شفة الإثراء اعتماداً على العتقاد باأن 
 Ministry Of Education,( الطلبة املوهوبني واملتفوقني يجب اأن يكونوا منتجني للمعرفة
اإىل م�شاعدتهم  الطلبة املوهوبني  اإدراج هذه املهارات يف ت�شميم تعليم  . ويهدف   )2000

الإثراء  ويقدم  املعقد,  املحتوى  اإتقان  من  ومتكينهم  املعرفة,  انفجار  مع  التكيف  على 
واملتفوقني  املوهوبني  للطلبة  والجتماعية  النفعالية  الحتياجات  لتلبية  كو�شيلة  اأي�شًا 
طريقة  اأنه  على  الإثراء  يفهم  املعنى,  وبهذا   .)Southern, Jones, & Stanley,1993(

لتطوير خ�شائ�ص املوهوبني الإنفعالية الفريدة بالإ�شافة لقدراتهم املعرفية, ويفهم كذلك 
باأنه متمركز حول التلميذ, حيث تتخذ القرارات باملحتوى وعمليات التعليم املتمايز وفقًا 
التاأكيد على التطور الجتماعي والنفعايل, وبذلك يكون التطور  الفردية مع  لالهتمامات 
الإنفعايل وحت�شني الدافعية, والتوجه الذاتي, والفهم الذاتي, والتطور الأخالقي هدفًا لالإثراء 

 )Davis & Rimm, 1998( .
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 ولالإثراء بدائل كثرية ميكن االختيار منها وفق االإمكانات املتاحة، وقد ي�صتخدم 
 Davis( وديفز ورم ، )اأكرث من خيار واحد يف الوقت نف�صه ، وقد ذكر معاجيني )2006

Rimm, 1998 &( اأبرز هذه البدائل: 

n ♦ Independent Study of Research Pro  الدرا�شات احلرة وامل�شاريع البحثية:
ects

♦ Resource Rooms :غرف امل�شادر
♦ Field Trips :الرحالت امليدانية
♦ Weekends Programs :برامج عطالت نهاية الأ�شبوع
♦ Summer Programs :الربامج الإثرائية ال�شيفية
♦ – Sponsored Programs University :برامج برعاية اجلامعات

 ♦ Summer Camps :املخيمات ال�شيفية
♦ Mentorship :برامج التلمذة
♦ Future Problem Solving :برنامج حل امل�شكالت امل�شتقبلية
♦ Olympiads :امل�شابقات والأملبياد

:Learning Motivation -الدافعية للتعلم
على  وتعمل  �شلوكه,  ت�شتثري  الفرد  لدى  داخلية  حالة  هي  العام  مبعناها  »الدافعية 
ا�شتمرار ال�شلوك وتوجيهه نحو حتقيق هدف معني«. اأما الدافعية للتعلم, فت�شري اإىل: »حالة 
موجه,  بن�شاط  عليه  والإقبال  التعليمي,  للموقف  النتباه  اإىل  تدفعه  املتعلم  عند  داخلية 

وال�شتمرار يف هذا الن�شاط حتى يتحقق التعلم« )توق, قطامي, وعد�ص, 2003, �ص211(.
تربويًا يف حد  هدفًا  كونها  الرتبوية من حيث  الوجهة  من  الدافعية  اأهمية  وتتبدى 
ذاتها, فا�شتثارة دافعية الطلبة وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم جتعلهم يقبلون 
على ممار�شة ن�شاطات معرفية ووجدانية وحركية. ومن هنا فاإن الدافعية ُتَعّد من الأهداف 
الرتبوية املهمة التي ين�شدها اأي نظام تربوي, ولها اآثار مهمة على تعلم الطالب و�شلوكه, 
واملبادرة  والطاقة  اجلهد  وزيادة  معينة,  اأهداف  نحو  ال�شلوك  توجيه  الآثار  هذه  وت�شمل 
الأداء  حت�شن  وبالتايل  املعلومات  معاجلة  على  قدرته  وزيادة  املتعلم  لدى  واملثابرة 
اأن املتعلم يطور  الذات على افرتا�ص  الدافعية مبفهوم  . ويرتبط مفهوم  )بقيعي, 2004( 
مفهوم الذات الأكادميي عرب تفاعله يف مواقف خمتلفة, ومن �شمنها املواقف التعليمية 

ال�شفية )قطامي, 1993( . 
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وهناك فروق بني ذوي الدافعية املنخف�شة واملرتفعة, حيث بينت نتائج البحوث يف 
اأكرث جناحًا يف املدر�شة, ويح�شلون على ترقيات  الدافعية املرتفعة  اأن ذوي  هذا املجال 
كذلك  املنخف�شة.  الدافعية  ذوي  من  اأكرث  اأعمالهم  اإدارة  يف  جناحات  وعلى  وظائفهم  يف 
فاإن ذوي الدافعية املرتفعة مييلون اإىل اختيار مهمات متو�شطة ال�شعوبة وتت�شمن حتديًا, 
املهمات  يتجنبون  اأنهم  كما  فيها,  التحدي  توافر  لعدم  جداً  ال�شهلة  املهمات  ويتجنبون 

ال�شعبة جداً لرتفاع احتمالت الف�شل فيها )عالونه, 2006( .
الطلبة  اإىل  التعرف  امل�شتخدمة يف  املعايري  بعيد بني  منذ زمن  الدافعية  نت  مِّ �شُ لقد 
تعريفه  يف  »رينزويل«  اأوردها  التي  املكونات  اإحدى  اإنها  حيث  واملتفوقني,  املوهوبني 
للموهبة و�شماها اللتزام باملهمة. وقد تبني اأن لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني اأهداف 
عالية,  عالمات  على  واحل�شول  الكت�شاف  يف  والرغبة  والفهم  الإتقان  نحو  تتجه  تعلم 
كما اأنهم يتمتعون بقدر عاٍل من اللتزام واملواظبة, وي�شتخدمون مهارات التنظيم الذاتي 
 .)Lindsey & Fulker, 1996( وال�شرتاتيجيات التكيفية التي متكنهم من حتقيق اأهدافهم
وتعمل معتقدات الفعالية الذاتية بالن�شجام مع اآليات اأخرى متعارف عليها يف ال�شخ�شية, 
مثل: معتقدات مفهوم الذات, والقلق, وممار�شات تنظيم الذات ,يف التاأثري والتنبوؤ بالنتائج 
الذاتية  الفعالية  معتقدات  فاإن  الجتماعية,  املعرفية  باندورا  لنظرية  وتبعًا  الأكادميية. 
اأو النجاح يف  اأداء املهمات الأكادميية  – اأحكامهم حول ثقتهم بقدرتهم على  لدى الطلبة 
اأو النجاح يف  – تتنباأ بقدرتهم الالحقة على اإجناز مثل هذه املهمات  اأكادميية  ن�شاطات 
ذاتية,  العالية فعالية  القدرة  الطلبة ذوي  اأن لدى  الباحثني  الن�شاطات. وقد ذكر كثري من 
الأكادميي  بالأداء  الفرد  لدى  الذات  اإدراك  دقة  وترتبط  دقة,  اأكرث  ذاتية  اإدراكات  ولديهم 

. )Pajares & Graham, 1999( والقدرة العقلية العامة

:Self- esteem -تقدير الذات

لقد واجه املهتمون يف درا�شة الذات �شعوبات يف التفاق على تعريف موحد لبع�ص 
 ,  (self- esteem( )Self- concept( وتقدير الذات  املفاهيم مثل م�شطلحي مفهوم الذات 
اأبعاداً  فاإن كاًل منهما ميثل  اأحيانًا,  امل�شطلحني كمرتادفني  ا�شتخدام هذين  وبالرغم من 
خمتلفة من اإدراك الذات, حيث ينطلق مفهوم الذات من و�شف للذات بدللة الأدوار وال�شفات 
التي ميتلكها الفرد, ول يت�شمن هذا الو�شف اإح�شا�شًا بالإيجابية اأو ال�شلبية جتاه الذات اأو 
تقييمًا لها. اأما تقدير الذات فيعتمد على التقومي الذي يجريه الفرد على هذا الو�شف للذات 
)اخلطيب, 2004( . ويوؤثر كل من مفهوم الذات وتقدير الذات يف التح�شيل الأكادميي اإىل 
حد كبري, ويتاأثران بقوة مب�شتويات التغذية الراجعة الإيجابية وال�شلبية من قبل املحيطني 

.)Gross & Sleap, 2001( بالفرد مثل املعلمني والعائلة
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وقد ُبحثت العالقة بني مفهوم الذات والتح�شيل باإ�شهاب يف الأدب الرتبوي والنف�شي, 
اأو  االإيجابي  الذات  اأوالً: مفهوم  ياأتي  اأيهما  ال�صدد هو  بهذا  املطروح  وال�صوؤال 
التح�صيل العايل؟ ميكن القول اإن التح�شيل املرتفع يف املدر�شة يوؤدي اإىل نظرة اإيجابية 
نحو الذات, ومن جهة اأخرى ميكن القول باأن الطلبة الذين لديهم نظرة اإيجابية عن ذواتهم 
ي�شعرون بالر�شا عن اأنف�شهم وقدراتهم, وكنتيجة لذلك فاإن اأداءهم الأكادميي يكون اأف�شل 
)عد�ص, 2005( . وغالبًا ما يتلقى الطلبة املوهوبون تغذية راجعة �شلبية من قبل زمالئهم 
بدافع احل�شد, ينجم عنها تقدير ذات �شعيف, ومفهوم ذات متدن, يوؤدي اإىل دافـعية �شعيفة 
وتدين حت�شيل متعمد )Gross, 1989( . ومن املمكن جتنب ذلك عن طريق ال�شماح للطلبة 
بتغذية  لتزويدهم  مياًل  والأقل  القدرة,  يف  لهم  امل�شاوين  اأقرانهم  مع  بالعمل  املوهوبني 
راجعة خاطئة حول حت�شيلهم. ومع اأن الدرا�شة مع اأقران مت�شابهني من حيث القدرة العقلية 
لديهم  تطور  فاإنها  ال�شيء,  بع�ص  املوهوبني  الطلبة  لدى  الذات  تقدير  م�شتوى  يخف�ص  قد 
فهمًا حقيقيًا لقدراتهم, ومتكنهم من التحقق من اأن هناك اأذكياء اآخرين مثلهم, اإذ يحتاج 
الطلبة املوهوبون اإىل موازنة اأدائهم مع اأداء الآخرين من القدرة نف�شها. وقد يكون م�شتوى 
تقدير الذات الأعلى )وبالتحديد الأكادميي والعام( ناجمًا عن قيا�شه لدى الطلبة املوهوبني 
يف ال�شفوف ذات القدرات املختلطة, حيث ل يتعر�شون اإىل مهمات �شعبة تتحدى قدراتهم, 
للطلبة  اأهمية  والأكرث  حقيقي,  وغري  فيه  مبالغًا  الذات  تقدير  م�شتوى  يكون  رمبا  وبذلك 
املوهوبني هو تطوير الثقة بالنف�ص, وم�شتويات منا�شبة من تقدير الذات عن طريق اخلو�ص 
 Gross( يف حتـديات تتطلب منـهم و�شع قـدراتهم املـعرفية الفـائقـة يف مـو�شع الخـتبار

. )& Sleap, 2001

الدراسات السابقة ذات الصلة: 

قامت جرو�س »Gross« باإجراء درا�شة طولية منذ عام )1983( حول التطور العقلي 
والأكادميي والجتماعي والعاطفي لالأطفال واملراهقني ال�شرتاليني من ذوي ن�شبة الذكاء 
التي تفوق )160( , وما زالت هذه الدرا�شة قيد الإجراء, وقد ُخطط ل�شتمرارها لع�رض �شنوات 

اأخرى على الأقل. وتت�شمن الدرا�شة حاليًا �شتني طالبًا وطالبة. 
وقد وجدت درا�شة جرو�ص اأن التدخل الأكرث فعالية لهوؤلء الطلبة هو �شل�شلة من الت�رضيع 
عن طريق تخطي ثالثة �شفوف على الأقل, مراقبة بحر�ص �شديد, وبفوا�شل زمنية منا�شبة 
خالل مرحلة التعليم الأ�شا�شي للطفل )Gross, 1993( . كما وجدت جرو�ص اأن الطلبة ذوي 
ن�شبة الذكاء التي تفوق )160( , والذين يخو�شون جتربة الت�رضيع املتعدد يحققون جناحًا 
اأكادمييًا كبرياً, ولديهم دافعية للتعلم عالية اإىل حد كبري, وي�شتمتعون باملدر�شة, ويتقبلهم 
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زمالوؤهم الأكرب �شنًا ب�شبب ن�شوجهم العقلي. كما اأنهم يظهرون م�شتويات عالية من تقدير 
بني  من  باجلامعة  التحق  وقد  زمالئهم.  مع  وم�شتمرة  حميمة  �شداقات  ويطورون  الذات, 
التحاقهم  كان  وقد  �شنة,   )16  -12( بعمر  طالبًا  ع�رض  اأحد  ت�رضيعهم  تكرر  الذين  الطلبة 
ناجحًا اإىل درجة كبرية على ال�شعيدين الأكادميي والجتماعي. هذا وقد اأكدت جرو�ص على 
اأن الت�رضيع املتعدد قد ل يكون منا�شبًا ملعظم الطلبة املوهوبني, كما هو بالن�شبة للطلبة 

. )Gross & Sleap, 2001( ًذوي املوهبة العالية جدا
 Meta( مراجعة حتليلية اإح�شائية )kulik & Kulik, 1984( واأجرى كوليك وكوليك
املدار�ص  يف  الت�رضيع  تاأثري  حول  جتريبية  درا�شة  وع�رضين  اإحدى  لنتائج   )Analysis
البتدائية والثانوية, اأظهرت اأن الت�رضيع ينمي عقول التالميذ وي�شهم يف حت�شني التح�شيل, 
وبني التحليل اأن اأداء امل�رضَّعني على الختبارات يتفوق على اأداء غري امل�رّضعني املماثلني 
امل�رّضعني  واأن درجات  تقريبًا,  واحد  والذكاء مب�شتوى �شفي  الزمني  العمر  لهم من حيث 
غري  من  نف�شه  ال�شف  يف  �شنًا  الأكرب  املوهوبني  الطلبة  لأولئك  م�شاوية  الختبارات  على 

امل�رّضعني.
كما قامـت روجرز )Rogers, 1991( باإجراء حتليل اإح�شائي لنتائج الدرا�شات حول 
الآثار الأكادميية لبدائل الت�رضيع املختلفة, وقد اأظهرت نتائج التحليل تفّوق امل�رضَّعني يف 

التح�شيل على اأقرانهم غري امل�رّضعني ب�شـكل كبري.
واأجرى كوليك وكوليك )Kulik &Kulik, 1992( مراجعة حتليلية اإح�شائية لنتائج 
خم�ص وع�رضين درا�شة لفح�ص تاأثري ال�شفوف الإثرائية على الطلبة املوهوبني واملتفوقني. 
التي  درا�شة  والع�رضين  اخلم�ص  بني  من  درا�شة  وع�رضين  اثنتني  يف  الباحثان  وجد  وقد 
فح�شوها, اأن حت�شيل الطلبة املوهوبني يكون اأعلى عندما يتعلمون يف الربامج الإثرائية, 
وكان حجم التاأثري )0.41( . مما ي�شري اإىل اأن معدل حت�شيل الطلبة يف ال�شفوف الإثرائية 
يلتحقوا  الذين مل  املوهوبني  اأقرانهم  تقريبًا عن  انحراف معياري  يزيد مبا مقداره ن�شف 
مكت�شبات  املتعدد يف  التحليل  املت�شمنة يف  الدرا�شات  بع�ص  بحثت  وقد  ال�شفوف,  بهذه 

مفهوم الذات, وقد تبني اأن هذه املكت�شبات �شغرية.
واأورد االأحمدي )2005( , درا�شة اأجراها كاتزر )Katzer, 1993( هدفت اإىل التحقق 
من تقدير الذات لدى الطلبة الريفيني الذين �شاركوا يف برامج تعليم املوهوبني, والذين مل 
ي�شاركوا فيها, وقد تكونت عينة الدرا�شة من “ثمانية وثمانني” طالبًا وطالبة من ال�شفوف 
)ال�شاد�ص والتا�شع والثاين ع�رض( , امل�شجلني يف مدار�ص ولية كان�شا�ص الريفية, وقد ق�شم 
وهي:  امل�شتقلة  الدرا�شة  متغريات  وفق  جمموعات  اإىل  امل�شرتكني  العينة  اأفراد  الباحث 
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م�شتوى ال�شف, ومنط الربنامج التعليمي, واجلن�ص, اأما املتغري التابع فقد كان تقدير الذات 
داًل  اأن هناك تاأثرياً  الدرا�شة  اأظهرت نتائج  الذات, وقد  الذي قي�ص عن طريق قائمة تقدير 
لنمط الربنامج التعليمي للطالب املوهوبني وغري املوهوبني على تقدير الذات, كما اأظهرت 
للتفاعل بني الربنامج التعليمي وم�شتوى ال�شف, وكذلك للتفاعل  اأن هناك تاأثرياً  النتائج 
بني اجلن�ص والربنامج التعليمي وم�شتوى ال�شف على تقدير الذات, وقد تو�شلت هذه الدرا�شة 

اإىل اأن مفهوم الذات لدى الطلبة املوهوبني يف الريف اإيجابي. 
 Vialle, Ashton, Carlon, & Rankin,( كما اأورد فياللي واأ�صنت وكارلون ورانكن
2001( درا�شة اأجراها اأ�شنت )Ashton( عام )1994( هدفت اإىل ا�شتك�شاف الآثار الأكادميية 
وقد  الأقل,  على  واحداً  �شفًا  تخطوا  الذين  الطلبة  على  للت�رضيع  والنفعالية  والجتماعية 
الذكور  من  ثالثة  امل�رضعني,  الطلبة  من  خلم�شة  املتعددة  احلالة  درا�شة  اأ�شلوب  ا�شتخدم 
واثنتان من الإناث. مبدى عمري من �شت �شنوات- �شت ع�رضة �شنة, من خلفيات اجتماعية 
واقت�شادية خمتلفة, اأربعة منهم تخطوا �شفًا درا�شيًا واحداً, واأحدهم كان قد تخطى عدداً من 
ال�شفوف خالل درا�شته, وقد ُجمعت البيانات على مدى �شبعة اأ�شهر خالل عام )1994م( , عن 
طريق مقابالت متعددة مع الطلبة وعائالتهم ومعلميهم, بالإ�شافة اإىل التقارير املدر�شية 
ونتائج اختبار مقنن, وقد اأظهرت نتائج درا�شة احلالت اخلم�ص اأن خربة الت�رضيع عن طريق 

تخطي ال�شفوف اإيجابية ب�شكل عام من الناحية الأكادميية والجتماعية والنفعالية. 
وتتبعت اليك�صاندر )Alexander, 1995( يف درا�شة حالة طولية, الطلبة اأفراد الدرا�شة 
منذ ت�شخي�شهم املبدئي لربنامج �شفوف خا�شة باملوهوبني يف نهاية ال�شف الثالث. وكان 
غر�ص الدرا�شة حتديد الآثار طويلة الأمد ملدة ثالث �شنوات لهذا الربنامج, وتكونت جمموعة 
الطلبة من )109( طالب من اإحدى ع�رضة مدر�شة ابتدائية, ت�شمنت جميعها �شفوفًا خا�شة 
باملوهوبني لكامل الوقت لل�شفوف الرابع واخلام�ص وال�شاد�ص. وتكونت اأدوات الدرا�شة من 
اأن الطلبة املوهوبني الذين  اإىل  الدرا�شة  ا�شتبانة ومن ال�شجالت املدر�شية. واأ�شارت نتائج 
�شاركوا يف الربنامج يدركون اأن له اآثاراً اإيجابية طويلة املدى. وقد ظهرت فروق ذات دللة 
على جميع مقايي�ص التح�شيل بني طلبة املجموعة التجريبية وال�شابطة ل�شالح املجموعة 
التجريبية. كما اختار طلبة املجموعة التجريبية تخ�ش�شات واأهدافًا مهنية يف الريا�شيات 
والعلوم �شعف تلك التي اختارها طلبة املجموعة ال�شابطة تقريبًا. وقد ذكر عدد من طلبة 

املجموعة التجريبية اأنه انتابهم �شعور بالعزلة خالل �شنوات الربنامج.
الثانوية, حول  املرحلة  درا�شة طولية خالل فرتة   )Gross, 1997( جرو�س  واأجرت 
التغري يف تقدير الذات لدى عينة مكونة من )2000( طالب وطالبة من الطلبة املوهوبني 
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واملتفوقني يف مدار�ص املوهوبني الثانوية اخلا�شة واملدار�ص الثانوية ال�شاملة يف مقاطعة 
الذات,  تقدير  تطبيق مقايي�ص  تكرار  اأ�شرتاليا. حيث عملت على  اجلديدة يف  اجلنوبية  ويلز 
الأكادميي, والجتماعي, والعائلي, وتقدير الذات العام, بهدف قيا�ص التغريات يف م�شتوى 
اأن لدى الطلبة يف مدار�ص  اأفراد العينة. وقد اأظهرت نتائج هذه الدرا�شة,  تقدير الذات لدى 
املوهوبني اخلا�شة, درجات تقديِر ذاٍت اأعلى من درجات الطلبة يف املدار�ص ال�شاملة على 
الأوقات  جميع  يف  والعام(  العائلي,  الجتماعي,  )الأكادميي,  الذات  تقدير  جوانب  جميع 
خالل الدرا�شة. كما اأظهرت هذه الدرا�شة اأي�شًا اأن تقدير الذات يرتبط مع التوجه الدافعي لدى 
الطلبة, فالطلبة املهتمون باملهمة واملدفوعون للتعلم لأنهم يحبون التعلم, يظهرون تقدير 

ذات اأعلى من الطلبة املهتمني بالذات واملدفوعني للتعلم بغر�ص اإظهار حت�شيل متميز.
 Benbow, Lubinski,( �صنجاين  وافتخاري-  و�صيا  ولوبن�صكي  بنبو  واأجرت 
Shea, & Eftechkhari- Sanjani, 2000( درا�شة طولية على مدى ع�رضين �شنة لأعلى 
, وكان لدى بع�شهم ن�شج  الريا�شي )ن= 1975(  التفكري  القدرة على  الطلبة يف  1% من 
لفظي مبكراأكرب من الريا�شي, وقد مت التعرف عليهم خالل ال�شبعينيات بعمر ثالث ع�رضة 
 Study of شنة )املجموعات الأوىل والثانية من برنامج اليافعني النوابغ يف الريا�شيات�
Mathematically Precocios Youth (SMPY) , ويف هذه الدرا�شة �شئل امل�شاركون, وهم 
يف العقد الثالث من العمر, والذين كانوا قد �رضعوا, عن كيفية تاأثري الت�رضيع على خططهم 
الرتبوية واملهنية وتكيفهم الجتماعي. وقد اأفادوا باأن اأكرث الآثار املفيدة للت�رضيع انعك�شت 

على التخطيط الرتبوي, واأن هناك تاأثريات مهمة للت�رضيع على التخطيط املهني اأي�شًا.
 New South« اأطروحته للدكتوراه يف جامعة  )Jaggar, 2000( يف  جاجر  وعاين 
ويلز  يف  ثانوية  مدر�شة  واأربعني  اأربع  من  اأكادمييًا  موهوبني  طالب   )307(  ,”Wales
اجلنوبية اجلديدة, والذين كانوا يتلقون ت�رضيعًا يف مو�شوع واحد, وانتقى من بينهم عينة 
اأبدى  وقد  الت�رضيع.  بربنامج  التحاقهم  اأثناء  يف  ُقوبلوا  طالبًا  ثالثني  من  تتاألف  ق�شدية 
الطلبة م�شتويات عالية من الر�شا عن برامج الت�رضيع امللتحقني بها, وقد كانوا م�شتمتعني 
واحدة على  ب�شنة  اأكرب منهم  اأعلى من جمموعاتهم, ومع طلبة  م�شتويات  بالعمل يف  جداً 
وقد  والنفعايل,  الجتماعي  التكيف  �شوء  اأي عالمات على  الطلبة  يظهر هوؤلء  الأقل. ومل 
تبني اأن لديهم تقديراً ذاتيًا عاليًا, ومل يكونوا منزعجني ب�شبب انف�شالهم عن زمالئهم يف 

ال�شف, واأو�شوا با�شتخدام ت�رضيع املو�شوع مع اأقرانهم من ذوي القدرة العالية.
يف  درا�شة  اهلل-  رحمه  ح�شني-  امللك  ملوؤ�ش�شة  التابع  الرتبوي  التميز  مركز  واأجرى 
لتنمية  الوطني  املركز  من  بدعم  2002م  2001م/  الدرا�شي  العام  من  الثاين  الن�شف 
املوارد الب�رضية يف الأردن, وتكون جمتمعها من الطلبة امل�رضعني درا�شيًا خالل املدة ما 
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وخم�شون  واحد  وعّينتها  وطالبة,  طالبًا   )122( وعددهم  2002م,  1997م-  عامي  بني 
)33 طالبًا, و 18 طالبة( , وقد هدفت الدرا�شة اإىل الك�شف عن التوافق النف�شي والجتماعي 
جمع  اأدوات  و�شملت  امل�رضعني,  للطلبة  املهني  والتف�شيل  الدرا�شي  والتح�شيل  واملدر�شي 
البيانات ا�شتبانة من اإعداد فريق البحث, وال�شجالت املدر�شية, ومقابالت فردية مع اأفراد 
عينة الدرا�شة وعدد من اأولياء اأمورهم, وكان من اأهم نتائج الدرا�شة اأن اأفراد العينة اأظهروا 
م�شتويات عالية من التوافق النف�شي والجتماعي واملدر�شي. كما اأظهروا تف�شيالت مهنية 
تتوافق مع التف�شيالت املهنية ال�شائدة يف املجتمع حيث احتلت مهنتا الطب والهند�شة اأعلى 
ترتيبني. وحافظ معظم الطلبة الذين التحقوا بربنامج الت�رضيع الأكادميي على متو�شطات 
حت�شيل )90% فما فوق( , با�شتثناء “4طالب” ذكور وطالبة واحدة )املركز الوطني لتنمية 

املوارد الب�رضية, 2002( .
املوهوبني  الطلبة  خ�شائ�ص  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )2002( عوي�صة  وقام 
وقد  الأردن,  اليوبيل يف  التعامل معها يف مدر�شة  واأ�شاليب  يواجهونها,  التي  وامل�شكالت 
ا�شتخدم الباحث طريقة املقابالت �شبه املقننة للح�شول على البايانات, وقد �شمل جمتمع 
2001م/  الدرا�شي  للعام  الأردن  يف  اليوبيل  مدر�شة  يف  امل�شجلني  الطلبة  جميع  الدرا�شة 
2002م, والبالغ عددهم )320( طالبا وطالبة, حيث اختري منهم خم�شة ع�رض طالبًا وطالبة 
م�شتويات  من  اإناث(  ثماين  ذكور,  )�شبعة  الدرا�شة  عينة  ليكونوا  الداخلي  ال�شكن  طلبة  من 
ال�شفوف التا�شع والعا�رض واحلادي ع�رض, كما �شملت عينة املعلمني ثالثة )معلمنينْ ومعلمة( 
اإ�شافة اإىل املر�شدة الرتبوية يف املدر�شة. وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن ال�شعوبات التكيفية 
التي يواجهها الطلبة املوهوبون يف مدر�شة اليوبيل تتعلق بالتح�شيل, وباجلانب النفعايل 

والجتماعي, واجلوانب ال�شلوكية, وال�شعوبات املتعلقة باتخاذ القرار املهني. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
اأ�شارت مراجعة الدرا�شات ال�شابقة ذات العالقة التي تناولت متغريات الدرا�شة احلالية 
الذين  الطلبة  وتفوق  الدرا�شي,  التح�شيل  على  الإثراء  اأو  للت�رضيع  اإيجابي  اأثر  وجود  اإىل 
اأقرانهم الذين مل يتعر�شوا  اأو الإثراء يف التح�شيل الدرا�شي على  تعر�شوا لربامج الت�رضيع 
 )Kulik & Kulik, 1984( وكوليك  كوليك  راجعها  التي  الدرا�شات  مثل  الربامج,  هذه  ملثل 
 , )Ashton, 1994( اأ�شنت  , ودرا�شة   )Rogers, 1991( التي راجعتها روجرز  , والدرا�شات 
ودرا�شة األيك�شاندر )Alexander, 1995( , ودرا�شة )Gross, 1983( . كما متكن عدد كبري 
من الطلبة الذين تعر�شوا لربامج ت�رضيع اأو اإثراء من اإحراز �شهادات اأكادميية متقدمة, مثلما 

. )Gross, 1983( ظهر يف نتائج درا�شة جرو�ص
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وتناولت بع�ص الدرا�شات اأثر برامج الت�رضيع اأو الإثراء على الدافعية للتعلم, واأظهرت 
اإيجابية على م�شتوى الطموح الرتبوي لدى الطلبة, كما ورد يف  اأن للت�رضيع والإثراء اآثاراً 
نتائج درا�شة األيك�شاندر )Alexander, 1995( , وعلى التخطيط الرتبوي واملهني وامل�شاهـمة 
 Benbow; etal;( وزمالئها.  بنبو  درا�شة  نتائج  يف  ورد  كما  الطـلبة,  اأهـداف  حتقـيق  يف 
2000( كما اأظهرت نتائج بع�ص الدرا�شات تاأثريات اإيجابية لربامج الت�رضيع والإثراء على 
 Gross,( حب الطلبة للمدر�شة واملواد الدرا�شية, كما ظهر من خالل نتائج درا�شة جرو�ص 

.)1983

وقد بحثت بع�ص الدرا�شات يف اأثر برامج الت�رضيع والإثراء على تقدير الذات, واأظهرت 
اآثار �شلبية ذات دللة على تقدير الذات,  اأو عدم وجود  اإيجابية,  اآثاراً  اأن للت�رضيع والإثراء 
كما ظهر من خالل درا�شة جرو�ص )Gross, 1983( , والدرا�شات التي قام مبراجعتها كوليك 
جرو�ص  ودرا�شة   ،(Katzer, 1993( كاتزر  ودرا�شة   ,  )Kulik, 1992 (Kulik  &) وكوليك 

.)Jagger, 2000( . ودرا�شة جاجر ,)Gross, 1997(

كما اأظهرت الدرا�شات التي متكن الباحثون من الو�شول اإليها, عدم وجود دليل على 
وم�شتوى  الدرا�شي  التح�شيل  على  والإثراء  الت�رضيع  برامج  جراء  ملحوظة  �شلبية  تاأثريات 
درا�شة  عدا  فيما  الربامج,  لهذه  تعر�شوا  الذين  الطلبة  لدى  الذات  وتقدير  للتعلم  الدافعية 
العوي�شة )2002( حيث اأظهرت اأن الربامج الإثرائية املقدمة يف مدر�شة اليوبيل يف الأردن 
اأدت اإىل حدوث م�شكالت تكيفية, واإىل تدين التح�شيل والدافعية الداخلية لدى طلبة الق�شم 

الداخلي امللتحقني بتلك املدر�شة.
برامج  تاأثريات  تناولت  عربية  درا�شات  هناك  يكن  مل  الباحثني,  علم  حدود  ويف 
لتنمية  الوطني  املركز  درا�شة  با�شتثناء  احلالية  الدرا�شة  متغريات  على  والإثراء  الت�رضيع 
والجتماعي  النف�شي  التوافق  على  الت�رضيع  اأثر  تناولت  والتي   ,  )2002( الب�رضية  املوارد 
التي  التكيفية  امل�شكالت  حول   )2002( عوي�شة  ودرا�شة  املوهوبني,  للطلبة  والدرا�شي 

يواجهها املوهوبون يف مدر�شة اليوبيل. 
وقد تعود قلة الدرا�شات والأبحاث العربية يف هذا املجال اإىل حداثة اهتمام الأنظمة 
العربية بهذه الربامج, وعلى الرغم من غزارة الدلئل البحثية الأجنبية على فعالية برامج 
واملتفوقني,  املوهوبني  الطلبة  احتياجات  تلبية  يف  الكبرية  وفوائدها  والإثراء  الت�رضيع 
وعدم اإحلاق ال�رضر بهم نف�شيًا واجتماعيًا, فاإن هناك حاجة ما�شة للتحقق من ذلك �شمن 
الأنظمة الرتبوية العربية التي �رضعت يف تبني هذه الربامج حديثًا لتنمية طاقات املوهوبني 

واملتفوقني وتلبية احتياجاتهم. 
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وقد تبني اأن فوائد الت�رضيع للطلبة املوهوبني واملتفوقني اأكرث بكثري من فوائد الإثراء 
كوليك  راجعها  التي  الدرا�شات  نتائج  خالل  من  ظهر  كما  الأكادميي,  بالأداء  يتعلق  فيما 
مل  الباحثني  لكن   .  )Kulik & Kulik, 1984, 1992; Rogers, 1991( وروجرز  وكوليك 
يتمكنا من العثورعلى درا�شات قارنت بني الآثار التي ترتكها برامج الت�رضيع, وتلك التي 
ترتكها برامج الإثراء على متغريات الدافعية للتعلم وتقدير الذات كما يف الدرا�شة احلالية. 
حيث اإن بع�ص الدرا�شات ال�شابقة كانت تتناول تاأثريات برامج الت�رضيع اأوالإثراء على اأحد 
األيك�شاندر  ودرا�شة   )Katzer, 1993( كاتزر.  درا�شة  نتائج  يف  ورد  كما  املتغريين,  هذين 
)Gross, 1997( , مما ي�شرياإىل احلاجة ملزيد من  )Alexander, 1995( . ودرا�شة جرو�ص 

البحث ملعرفة اأي من هاتني ال�شرتاتيجيتني تعدُّ الأف�شل لتنمية الدافعية للتعلم, وتطوير 
تقدير ذات اأقوى لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني. 

الطريقة واإلجرءات:

جمتمع الدراسة: 

بخربة  مروا  الذين  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
الت�رضيع )تخطي ال�شفوف( من الأول حتى الثامن الأ�شا�شي يف جميع مدار�ص اململكة, منذ 
البدء بتطبيق برنامج الت�رضيع عام 1997م, والطلبة الذين التحقوا مبدار�ص امللك عبد اهلل 

الثاين للتميز. 

عينة الدراسة: 

جمموعة  جمموعتني,  يف  موزعني  وطالبة,  طالبًا   )182( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
الطلبة امل�رضعني, وجمموعة الطلبة امللتحقني يف مدار�ص امللك عبداهلل للتميز. وقد بلغ عدد 
عينة امل�رضعني » واحداً وت�شعني » طالبًا وطالبة )45 ذكوراً,46 اإناثًا( يف �شفوف املرحلة 
الأ�شا�شية العليا من ال�شف ال�شابع وحتى العا�رض, ممن اأمكن الو�شول اإليهم يف حمافظات 
عدد  وبلغ   .  )1 رقم  )اجلدول  والكرك  وعجلون  واإربد  واملفرق  والر�شيفة  والزرقاء  عمان 
عينة الطلبة املوهوبني واملتفوقني الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية يف مدار�ص امللك عبد 
اهلل الثاين للتميز »واحداً وت�شعني« طالبًا وطالبة )45ذكوراً, و46 اإناثًا( , اختريوا بطريقة 
ع�شوائية من بني الطلبة املوهوبني واملتفوقني امللتحقني مبدار�ص امللك عبد اهلل للتميز يف 

اإربد وال�شلط, من ال�شفوف ال�شابع والثامن والتا�شع )اجلدول رقم2( .
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 الجدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة من المسرعين حسب المحافظة والمستوى الصفي والجنس.

املحافظة

ال�صف

املجموع العا�رضالتا�صعالثامنال�صابع

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر
771114415756عمان

11421110الزرقاء والر�شيفة
122321112اربد

1112البلقاء
12216الكرك

123املفرق
112عجلون

12205946جمموع اناث
10199745جمموع ذكور

2239141691املجموع الكلي
 الجدول )2( 

توزيع أفراد عينة الدراسة من الطلبة الذين يتعرضون لبرامج إثرائية 
في مدارس الملك عبداهلل الثاني حسب المدرسة والمستوى الصفي والجنس.

املدر�صة

ال�صف

املجموع التا�صعالثامنال�صابع

اأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر
8810115547مدر�شة امللك عبد اهلل الثاين/ اإربد 

7755101044مدر�شة امللك عبد اهلل الثاين/ ال�شـــلـط
15161546جمموع اناث
15151545جمموع ذكور

30313091املجموع الكلي

أدوات الدراسة: 

أوالً- مقياس الدافعية للتعلم:  ◄ 
املرحلة  يف  املوهوبني  الطلبة  لدى  للتعلم  الدافعية  مقيا�ص  ببناء  الباحثان  قام 
العالقة  ذات  والدرا�صات  الأدب,  مراجعة  على  ذلك  يف  اعتمدا  وقد  العليا,  الأ�شا�شية 
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مبو�صوع دافعية التعلم ومنها: 
درا�صة قطامي )1993( ♦ بعنوان: »الدافعية للتعلم ال�شفي لدى طلبة ال�شف العا�رض 
للتعلم  الدافعية  درا�شته, مقيا�ص  اأهداف  لتحقيق  الباحث,  ا�شتخدم  وقد  يف مدينة عمان«. 
بتعريبه  قام  اأن  بعد   )Kozeki & Entwistle(  . وانتو�شتل  كوزيكي  طوره  الذي  املدر�شي 
لل�شورة  والثبات  ال�شدق  دللت  ا�شتخراج  ثم  اإليه,  الفقرات  بع�ص  واإ�شافة  وتطويره 
الأردنية املعربة للمقيا�ص, ويت�شمن هذا املقيا�ص ثالثة جمالت هي: 1- املجال العاطفي 

2- املجال املعريف 3- املجال اخللقي.
( بعنوان: »اأثر اجلن�ص والعمر يف الدافعية للتعلم لدى طلبة  درا�صة الغرايبة، )1996 ♦
رت الباحثة ا�شتبانة لقيا�ص الدافعية للتعلم لدى طلبة  املرحلة الأ�شا�شية العليا«, حيث طوَّ
املرحلة الأ�شا�شية العليا تتكون من 36 فقرة موزعة على ثالثة جمالت: املجال النفعايل, 
لهذه  والثبات  ال�شدق  الباحثة دللت  ا�شتخرجت  ثم  الأ�رضي,  املدر�شي واملجال  واملجال 

الأداة.
( الذي يقي�ص الدافعية  مقيا�س هارتر )Harter( للتوجه الدافعي املطور عام )1981 ♦
الداخلية مقابل الدافعية اخلارجية لطلبة املرحلة الأ�شا�شية, وتتاألف حمتويات الدافعية من 

ثالثة مقايي�ص فرعية هي:
التحدي مقابل العمل ال�شهل. - 

الف�شول مقابل اإر�شاء املعلم. - 

. - )Lapper, Iyenger,Corpus, 2005( ال�شتقاللية مقابل العتماد على املعلم
ا�صـرتاتيجـيات تـنظيـم الدافـعية االأكـاديـمية لـولتـرز وبـرنرتي�س وكـارابنيـك ♦ 
الإتقان,  الذات حول  مع  احلديث  وتت�شمن   )Wolters, Pintrich & Karabenick, 2003(
والتفكري بالعمل كمتعة, واحلديث مع الذات فيما يتعلق مبقارنة الأداء مع الأقران, وحديث 
الذات حول حت�شني الأداء املدفوع بدوافع خارجية, والتتابع وال�شتمرارية الذاتية لإكمال 

املهمة, وتنظيم البيئة والظروف املحيطة التي ت�شاعد على الدرا�شة.
بعد ا�شتعرا�ص فقرات املقايي�ص ال�شالفة الذكر واملراجع والدرا�شات العلمية املرتبطة 
اأربع و�شبعني  مبو�شوع الدافعية للتعلم والأخذ باآراء املحكمني, متكن الباحثان من جمع 

فقرة موّزعة على جمالني هما: جمال الدافعية الداخلية وجمال الدافعية اخلارجية.
أ. جمال الدافعية الداخلية: ويتاألرّف من خم�صة اأبعاد هي: 

الذي يتحدى قدراته,  الطالب للعمل املدر�شي  البعد تف�شيل  ويقي�ص هذا  التحدي:  -



127

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

مقابل تف�شيل املهمات التي ميكن اإجنازها بنجاح مع بذل قليل من اجلهد, ويت�شمن هذا 
البعد �شت فقرات, ثالث منها �شلبية. 

الف�صول: - وتقي�ص فقرات هذا البعد املدى الذي يكون فيه ال�شلوك مدفوعًا بالف�شول 
اأو الهتمام مقابل الرغبة يف اإر�شاء املعلم, اأو احل�شول على درجات جيدة. ويت�شمن هذا 

البعد ثماين فقرات, ثالث منها �شلبية.
وتقي�ص فقرات هذا البعد, تف�شيل اإتقان املادة الأكادميية با�شتقاللية,  االإ�صتقاللية:  -
مقابل الإعتماد الكبري على توجيهات املعلم. ويتكون هذا البعد من �شت فقرات, ثالث منها 

�شلبية.
الواجبات  اأداء  جتاه  الطالب  �شعور  البعد  هذا  ويقي�ص  الذاتي: -  الر�صا  م�صتوى 
املدر�شية, ومدى ا�شتمتاعه ور�شاه عن العمل املدر�شي, ويتكون هذا البعد من ثماين فقرات, 

اأربع منها �شلبية. 
م�صتوى الطموح: - ويقي�ص هذا البعد مدى �شعور الفرد بفاعليته يف حتقيق ما يريد 
اإجنازه من خالل اأدائه يف العمل املدر�شي, ويتكون هذا البعد من ثماين فقرات, ثالث منها 

�شلبية. 
	. جمال الدافعية اخلارجية: ويتاألرّف من اأربعة اأبعاد هي: 

االإدارة املدر�صية: - ويقي�ص هذا البعد اجتاهات الطالب نحو القوانني والأنظمة التي 
تفر�شها الإدارة املدر�شية, وما تقدمه من تعزيزات لتحفيز الطلبة وت�شجيعهم, ويتاألف هذا 

البعد من ثماين فقرات ثالث منها �شلبية.
الطالب  اأداء  املعلم و�شخ�شيته على  اأ�شلوب  تاأثري  البعد مدى  املعلم: - ويقي�ص هذا 

ودافعيته للتعلم, ويتكون هذا البعد من خم�ص فقرات اثنتان منها �شلبية. 
وم�شاعره  بزمالئه  الطالب  بعالقة  تتعلق  فقرات  البعد  هذا  ويت�شمن  االأقران: - 
واجتاهاته نحوهم, ومدى تاأثريها على دافعيته للتعلم, ويتكون هذا البعد من اإحدى ع�رضة 

فقرة, اأربع منها �شلبية. 
االأهل: - ويقي�ص هذا البعد م�شاعر الطالب نحو والديه واإخوته وعالقته بهم, ومدى 
بالإدارة  وات�شالهم  له  التعزيزات  وتقدمي  الدرا�شية  وم�شكالته  مب�شاعره  اهتمامهم  تاأثري 
واملعلمني اإ�شافة اإىل تاأثري الأخوة على دافعيته للتعلم. ويتاآلف هذا البعد من اأربع ع�رضة 

فقرة �شت منها �شلبية.
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صدق األداة وثباتها: 

اإىل  للو�صول  وذلك  طريقتني,  با�شتخدام  لالأداة  البناء  �شدق  دللت  ا�شتخرجت 
موؤ�رضات �صدق كافية وهي: 

مؤشر صدق احملتوى: 

اأع�شاء  للتاأكد من �شدق املحتوى لالأداة عر�شت على ثمانية حمكمني من الأ�شاتذة 
الأردنية,  واجلامعة  العربية,  عمان  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  التدري�ص  هيئة 
اأجرى املحكمون  الرتبوي والإر�شاد والرتبية اخلا�شة, حيث  النف�ص  املتخ�ش�شني يف علم 
بع�ص التعديالت على فقرات املقيا�ص, وقد اأخذ الباحثان بهذه التعديالت. وقد اعترب هذا 

الإجراء موؤ�رضاً على �شدق بناء الأداة 

مؤشر الصدق التميزي: 

ال�شفوف  يف  وطالبة  طالبًا   )120( من  مكونة  عينة  على  املقيا�ص  الباحثان  طبقَّ 
ال�شابع وحتى العا�رض )60 ذكوراً, 60 اإناثاأً( من الطلبة العاديني يف مدار�ص مديرية عمان 
الثانية )مدر�شة �شاحية الر�شيد ال�شاملة للبنات, ومدر�شتي ابن العميد الأ�شا�شية واأبو فرا�ص 
احلمداين الأ�شا�شية للذكور/ تالع العلي( , بهدف معرفة ارتباط الدافعية للتعلم بالتح�شيل 

يف الفئات العمرية املختلفة لل�شفوف من ال�شابع وحتى العا�رض.
وقد ُح�شب معامل ارتباط درجات الدافعية للتعلم مع درجات حت�شيل الطلبة )معدلهم 
ال�شدق  على  للدللة   ,2007  /2006 الدرا�شية  ال�شنة  من  الأول  الف�شل  يف  الرتاكمي 
ذات  وهي   )0.394( الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  وقد  للتعلم,  الدافعية  ملقيا�ص  التمييزي 
دللة اإح�شائية عند م�شتوى اأقل من م�شتوى الدللة )0.001( , وللتاأكد من ذلك, اُ�شتخدم 
اختبار »ت« لفح�ص الفروق بني فئتي الطلبة يف الربع الأول من التح�شيل )اأدنى 25% من 
الطلبة ح�شب درجات التح�شيل( والربع الرابع من التح�شيل )اأعلى 25% من الطلبة ح�شب 
اإح�شائية بني درجات الدافعية  اأن هناك فروقًا ذات دللة  درجات التح�شيل( , وقد تبني 
للتعلم بني هاتني الفئتني, حيث بلغت قيمة )ت( 4.48, وبلغ متو�شط الدافعية للتعلم لدى 
التح�شيل )3.61( واجلدول )3( يبني  , وللطلبة متدين  التح�شيل )94 .3(  الطلبة مرتفعي 

هذه النتائج.



129

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )2( - كانون 

الجدول )3(  
اختبار ت لفحص الفروق بين فئتي الطلبة في الربع األول والربع الرابع من التحصيل.

م�صتوى الداللةقيمة )ت( االنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيم�صتوى التح�صيل
3.610.30اأدنى 25% من الطلبة
0.00- 3.940.264.48اأعلى 25% من الطلبة

الداخلي )كرونباخ  التعلم, ُح�شب معامل الت�شاق  وللتحقق من ثبات مقيا�ص دافعية 
األفا( , وقد بلغ معامل ثبات الت�شاق الداخلي للمقيا�ص )0.80( , ويعدُّ هذا املعامل مرتفعًا 

ومقبوًل لأغرا�ص هذه الدرا�شة.

إجراءات تصحيح املقياس:
موافق,  ب�شدة,  )موافق  للتعلم  الدافعية  مقيا�ص  فقرات  على  الطلبة  ا�شتجابات  ُحولت 
وقد  اإىل الدرجات الآتية على التوايل )5, 4, 3, 2, 1(   , حمايد, معار�ص, معار�ص ب�شدة( 
ب�شدة 1, موافق 2,  )موافق  كاالآتي:  ال�صلبية  ال�صياغة  ذات  للفقرات  الدرجات  عك�صت 
حمايد 3, معار�ص 4, معار�ص ب�شدة 5( . وبذلك تكون الدرجة الكلية على هذا املقيا�ص قد 
تراوحت ما بني )72- 370( درجة. ثم ُح�شب جمموع الدرجات لكل فرد من اأفراد العينة 

لقيا�ص م�شتوى دافعيته للتعلم.

ثانياً- مقياس تقدير الذات:  ◄ 
مقيا�ص  اُ�شتخدم  احلالية,  الدرا�شة  عينة  اأفراد  لدى  الذات  تقدير  م�شتوى  اإىل  للتعرف 
تقدير الذات لالأعمار من )13- 17( الذي طوره اخلطيب )2004( للبيئة الأردنية. وقد تكون 
هذا املقيا�ص يف الأ�شل من ثمانني فقرة يجيب الطالب عنها بنعم اأو ل, بواقع ع�رض فقرات 
 »Bradon« اأ�شا�شًا على تعريف برادون  لكل بعد من الأبعاد الثمانية. وبني هذا املقيا�ص 
لتقدير الذات حيث عرفه: »باأنه اعتقاد الفرد باأنه ذو فّعالية وذو قيمة يف احلياة«, وقد متثل 

تقدير الذات يف هذا االإطار ببعدين رئي�صني هما: الفعالية , والقيمة.
وي�شري اإىل الدرجة التي ي�شعر بها الفرد بفاعليته يف حتقيق ما يريد  بعد الفعالية: أ. 
اإجنازه وذلك من خالل ما يقوم به من اأفعال, ومدى فعالية هذه الأفعال وان�شجامها مع 

اأدائه, ويت�صمن هذا البعد اأربعة اأبعاد فرعية هي: 
الكفاءة: - ي�شري اإىل �شعور الفرد باأن لديه القدرة على حتقيق اأهدافه واإجناز املهمات 

املطلوبة منه, واأن لديه القدرة على التفكري واتخاذ القرارات. 
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, نقاط قوة متكنه  القوة ال�صخ�صية اأو التاأثري: وي�شري اإىل �شعور الفرد باأنه ميتلك -
من التاأثري بالآخرين وببيئته املحيطة والأحداث التي يعي�شها وب�شكل ي�شعره بالكفاءة.

اأفعاله ونتائج  اإدراك الفرد وا�شتيعابه للعالقة بني  الذات: - ي�شري اإىل كيفية  �صبط 
هذه الأفعال, كما يعك�ص كيفية عزو الفرد لأ�شباب جناحه وف�شله.

وت�شوراته حول  اجل�شمية  بنيته  الفرد جتاه  �شعور  اإىل  ي�شري  اجل�صمية:  - الوظيفة 
�شحته واإمكاناته اجل�شمية وقوته, ومدى مالءمة ج�شمه و�شحته للم�شاركة يف الن�شاطات 

التي حتتاج اإىل جهد بدين. 
اإح�شا�ص الفرد بقيمته من خالل تفاعله مع الآخرين واإىل  اإىل  ي�شري  القيمة: 	.  بعد 

طبيعة �شعوره جتاههم, ويت�صمن هذا البعد اأربعة اأبعاد فرعية: 
التقبل: - ي�شري اإىل �شعور الفرد باأنه ي�شتحق احلب ومقبول من الآخرين.

حمبة االآخرين: - ي�شري اإىل مدى امتالك الفرد مل�شاعر احلب نحو الآخرين, واإىل املدى 
الذي ي�شلك فيه هذا الفرد بطرق تتمثل فيها رغبته يف التعامل معهم وتقدمي امل�شاعدة لهم.

مع  ين�شجم  �شلوكه  باأن  الفرد  �شعور  اإىل  البعد  هذا  ي�شري  االأخالقية: -  الذات  تقبل 
معتقداته, ومبادئه واأفكاره. 

املظهر اجل�صمي، - وي�شري اإىل �شعور الفرد جتاه مظهره اجل�شمي, و�شكله اخلارجي, 
وت�شوراته حول هذا ال�شكل واملظهر.

دالالت صدق المقياس وثباته: 

ا�شتخرج اخلطيب )2004( دللت �شدق املقيا�ص وثباته من خالل تطبيقه على عينة 
موؤ�رضات  �صملت  وقد   . ذكور(   1461 اإناث,   1457( وطالبة  طالبًا   )2918( من  مكونة 

ال�صدق ما ياأتي: 
ا�شتخدمت  وقد  البناء,  با�شتقاق دللت �شدق  املقيا�ص  ا�شتخرجت دللت �شدق  1 .

اأكرث من طريقة للو�شول اإىل موؤ�رضات كافية دالة على �شدق البناء للمقيا�ص وهي: 
ال�صدق الظاهري: ● حيث طوِّر املقيا�ص بناء على اإطار مفاهيمي حمدد, وُعرفت اأبعاده 
وُعرِّفت اإجرائيًا, ولقد حّكمت هذه الأبعاد ملعرفة م�شداقية الأبعاد الفرعية و�شموليتها يف 
قيا�ص كل بعد من اأبعاد املقيا�ص, كما حكمت الفقرات ملعرفة مدى مالَءمة قيا�ص كل منها 

للبعد الذي تنتمي اإليه. وُعدَّت هذه الإجراءات موؤ�رضات �شدق بناء للمقيا�ص
تنمو �شمة تقدير الذات مع تقدم الفرد يف العمر, ويعدُّ املقيا�ص  ال�صدق التمييزي:  ●
لدللت  وللتو�شل  متعاقبة.  عمرية  لفئات  الذات  تقدير  بني  التمييز  يف  جنح  اإذا  �شادقًا 
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ال�شدق التمييزي للمقيا�ص اأُجري حتليل التباين الثالثي لتقدير الذات وفق الفئات العمرية 
اأي  اإناث( , وا�شتخدم الإح�شائي �شيفي ملعرفة بني  )13, 15, 17( وجن�ص الطلبة )ذكور, 
وقيم  الثالثي  التباين  حتليل  نتائج  اأظهرت  وقد  الفروق,  حدثت  العمرية  امل�شتويات  من 
العمرية املختلفة ول�شالح  الفئات  اإح�شائيًا بني  دالة  اأن هناك فروقًا  �شيفيه,  الإح�شائي 
الفئات العمرية الأكرب, وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائيًة بني الذكور والإناث, وعدم 

وجود اأثر للتفاعل بني متغريي اجلن�ص والعمر يف تقدير الذات.  
ومع  للمقيا�ص  الكلية  الدرجة  مع  الفرعية  الأبعاد  ارتباط  معامالت  ا�شتخرجت  ● 
بع�شها بع�شًا, وقد كانت جميع معامالت الرتباط دالة عند م�شتوى دللة )0.01( وهذا 

موؤ�رض اإ�شايف على اأن الأبعاد الفرعية تن�شجم مع ما يقي�شه املقيا�ص ككل.
الأ�شا�شية, وتدوير  املكونات  با�شتخراج  املقيا�ص  لفقرات  العاملي  التحليل  اأجري  ● 
العوامل  تطابق  التحليل  خالل  من  ات�شح  وقد  مماثلة,  حماور  على  الناجتة  املحاور 

امل�شتخرجة من التحليل العاملي مع العوامل التي اعتمدت اأ�شاًل يف بنائه.
ا�شتخرجت دللت ثبات الأداة بح�شاب معامالت ال�شتقرار باإعادة التطبيق على  2 .
معامل  اُ�شتخرج  كما   )0.79 )ال�شتقرار  امل�شتخرج  الثبات  معامل  وكان   , نف�شها  العينة 
الت�شاق الداخلي با�شتخدام معادلة »كرونباخ األفا« وكان قيمته )0.81( وُعدت هذه دللت 

ثبات مقبولة للمقيا�ص.
على  بعر�شه  املقيا�ص  هذا  �شدق  من  الباحثان  تاأكد  الدرا�شة  هذه  تنفيذ  ولأغرا�ص 
ثمانية حمكمني من اأ�شاتذة علم النف�ص الرتبوي والإر�شاد والرتبية اخلا�شة يف جامعة عمان 
العربية واجلامعة الأردنية بغر�ص احلكم على مدى منا�شبته لتحقيق اأغرا�ص هذه الدرا�شة. 
اللغوية  التعديالت  بع�ص  واإجراء  منا�شبتها,  لعدم  الفقرات  من  ثماٍن  بحذف  اأ�شاروا  حيث 
املوهوبني  الطلبة  لدى  الذات  تقدير  م�شتوى  لقيا�ص  �شالح  كمقيا�ص  واعتماده  الطفيفة, 
اإثنتني و�شبعني فقـرة )47 فقرة  التعديل مكونًا من  اأ�شبح املقيا�ص بعد  واملتفوقني, وقد 

اإيجابية و25 فقرة �شلبية( .
وللتحقق من ثبات الأداة ُح�شب معامل الت�شاق الداخلي با�شتخدام معادلة )كرونباخ 
األفا( بتطبيق الأداة على عينة مكونـة من )120( طالبا وطالبة, يف ال�شفوف من ال�شابع 
وحتى العا�رض )60 ذكورا, 60 اإناثًا( من الطلبة العاديني يف ثالث مدار�ص من مديرية عمان 
الأ�شا�شية, ومدر�شة  العميد  الثانوية للبنات, ومدر�شة ابن  الر�شيد  الثانية )مدر�شة �شاحية 
ابو فرا�ص احلمداين الأ�شا�شية للذكور/ تالع العلي( , وقد بلغ معامل ثبات الإت�شاق الداخلي 

للمقيا�ص )0.85( , وهو معامل مرتفع, ويعدُّ مقبوًل لأغرا�ص هذه الدرا�شة.
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طريقة التصحيح: 

اأعطيت الإجابة »نعم« درجة واحدة واأعطيت الإجابة »ل« �شفراً للفقرات ذات ال�شياغة 
الإيجابية, وعك�شت الدرجات للفقرات ذات ال�شياغة ال�شلبية, وبذلك تراوحت الدرجة الكلية 
اأفراد  من  فرد  لكل  الدرجات  جمموع  ح�شب  ثم  درجة.  )�شفر– 72(  مابني  املقيا�ص  على 

العينة بهدف قيا�ص م�شتوى تقدير الذات لديه.

إجراءات الدراسة: 
الذات لالأعمار من  الدافعية للتعلم, واختارا مقيا�ص تقدير  الباحثان مقيا�ص  بنى  ♦ 
)13- 17( �شنة, املطور للبيئة الأردنية من قبل اخلطيب )2004( . ثم حتقق الباحثان من 

دللت ال�شدق والثبات لهذين املقيا�شني.
الطلبة  عينة  لتحديد  التية  الإجراءات  الباحثان  اتبع  وقد  الدرا�شة,  اأفراد  ُحدد  ♦ 

امل�رضعني: 
بعد احل�شول على موافقة اإدارة البحث والتطوير الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم,  - 
قامت  والتي  اململكة,  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  جميع  اإىل  مهمة  ت�شهيل  كتاب  اأُر�شل 

بدورها بتزويد الباحثني بكتاب موجه ملديري ومديرات املدار�ص التابعة لها. 
على  بناء  للت�رضيع.  ر�شحوا  قد  كانوا  الذين  الطلبة  باأ�شماء  قائمة  على  احل�شول  - 
والتي  الوزارة,  يف  املوهوبني  ق�شم  من  والتعليم,  الرتبية  وزارة  قبل  من  املقررة  املعايري 
)2007م(  عام  حتى   )1999( عام  منذ  للت�رضيع  املر�شحني  الطلبة  اأ�شماء  على  حتتوي 
 )540( بلغ عددهم  وقد  الت�رضيع,  و�شنة  لها  التابعة  واملدار�ص  املديريات  وفق  , موزعني 

طالبًا وطالبة.
اجراء ات�شالت مع جميع املدار�ص التي ت�شم هوؤلء الطلبة, حيث وجد اأن معظم  - 
الطلبة املر�شحني يف القائمة مل ُي�رضَّعوا فعليًا. اأما الطلبة الذين �رضِّعوا فعليًا, فكثري منهم 
كانوا قد انتقلوا اإىل مدار�ص اأخرى, وقد مّت تتبعهم من خالل مدار�شهم التي مت �رُضِّعوا فيها, 
العا�رض,  ال�شابع وحتى  ال�شفوف من  واأمكن حتديد مدار�ص »91« طالبًا وطالبة منهم يف 
واملفرق  والر�شيفة  والزرقاء  عمان  حمافظة  يف  الرتبية  مديريات  مدار�ص  يف  منت�رضين 

واإربد وعجلون والبلقاء والكرك.
الطلبة امل�رضَّعني ولقاوؤهم ب�شكل فردي, و تو�شيح  التي حتت�شن  زيارة املدار�ص  - 
�شبب اللتقاء بهم, والتاأكيد على اأن الغر�ص هو اإجراء درا�شة علمية فقط تعود ل�شالح الطلبة 
ا�شتف�شاراتهم  على  والإجابة  املقايي�ص,  تعبئة  طريقة  تو�شيح  ثم  واملتفوقني.  املوهوبني 
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حول فهمهم للفقرات طوال مدة التطبيق مع التاأكيد على اأن يبذلوا ق�شارى جهدهم لالإجابة 
امل�رضعني  الطلبة  التطبيق على عينة  ا�شتغرق  والدقة. وقد  املو�شوعية  باأق�شى درجة من 

مدة �شهرين. 
اأما اأفراد عينة الطلبة الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية يف مدار�ص امللك عبد اهلل الثاين 
للتميز, فقد متت زيارة مدر�شة اإربد ومدر�شة ال�شلط, حيث اختري اأفراد العينة ع�شوائيًا بحيث 
مياثلون اأفراد عينة امل�رضعني من حيث العدد واجلن�ص والعمرالزمني, وذلك مب�شاعدة الإدارة 
واملر�شدين يف تلك املدار�ص, ثم ُطبِّقت اأدوات الدرا�شة عليهم. وقد كان التطبيق يجري ب�شكل 
جمعي بعد تو�شيح الهدف من الدرا�شة, واإعطاء فكرة حول طريقة تعبئة املقايي�ص. والتاأكيد 
على تعبئة �شفحة البيانات ال�شخ�شية واملعدلت الرتاكمية. والتاأكيد على �رضورة الإجابة 
ب�شكل جدي وبدقة ومو�شوعية اإىل اأق�شى درجة ممكنة, وقد ا�شتغرق التطبيق لهذه العينة 

مدة يومني.
املعاجلات  واإجراء  احلا�شوب  اإىل  واإدخالها  الطلبة  اإجابات  ُفرِّغت  ذلك,  بعد  - 

الإح�شائية الالزمة.

منهج الدراسة: 
الت�رضيع,  برامج  اأثر  اإىل  للتعّرف  التحليلي  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  هذه  يف  اأتبع 
والإثراء الرتبوي على متغريات الدافعية للتعلم والتح�شيل الدرا�شي وتقدير الذات لدى الطلبة 

املوهوبني. 

املعاجلة اإلحصائية: 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  لالإجابة 
متو�شطات  بني  الفروق  دللة  اإىل  للتعرف  ت(  )اختبار-  اُ�شتخدم  كما  الدرا�شة,  ملتغريات 
امل�رضعني  والإناث  الذكور  الدرا�شة  اأفراد  لدى  الذات  وتقدير  والتح�شيل  للتعلم  الدافعية 

وامللتحقني بربامج الإثراء

النتائج:

اإح�صائية                   داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الأول:  ◄ ال�شوؤال  عن  لالإجابة 
)α < 0.05( يف م�صتوى الدافعية للتعلم بني الطلبة املوهوبني امل�رضعني 
واأقرانهم الذين يتعر�صون لربامج اإثرائية؟ ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات 
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واخلارجية  الداخلية  الدافعية  وملجايل  عام,  ب�شكل  للتعلم  الدافعية  مل�شتوى  املعيارية 
لربنامج  تعر�شوا  والذين  الت�رضيع,  لربنامج  تعر�شوا  الذين  للطلبة  الفرعية  واأبعادهما 

الإثراء, وا�شتخدم اختبار )ت( لفح�ص الفروق بينهما, واجلدول )4( يبني ذلك.
الجدول )4(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الدافعية للتعلم 
واختبار )ت( لفحص داللة الفروق حسب البرنامج

 
ت�رضيعاإثراء

م�صتوى الداللةدرجات احلريةقيمة )ت( 
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

262.7123.68276.3815.154.641800.000الدافعية للتعلم
122.8911.08128.697.364.161800.000جمال الدافعية الداخلية

0.000 20.704.2622.812.863.92180التحدي
0.000 30.034.1832.232.964.09180الف�شول

17.912.5718.652.441.981800.049ال�شتقاللية
25.093.1325.432.020.871800.384م�شتوى الر�شا الذاتي

29.153.0229.572.710.981800.328م�شتوى الطموح
143.5214.38151.3210.144.231800.000جمال الدافعية اخلارجية

29.955.1233.963.596.121800.000الإدارة املدر�شية
19.012.5919.251.930.711800.476املعلم

36.634.3637.864.301.921800.057الأقران
57.937.4360.255.692.361800.019الأهل

للطلبة  للتعلم  الدافعية  م�شتوى  يف  الفروق  لفح�ص  )ت(  اختبار  نتائج  من  تبني 
اأنَّ  اإثرائية,  بربامج  التحقوا  الذين  واأقرانهم  الت�رضيع  لربنامج  تعر�شوا  الذين  املوهوبني, 
هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية يف الدرجة الكلية للدافعية للتعلم )α < 0.05( , فقد بلغت 
قيمة ت )4.64( , وبينت املتو�شطات احل�شابية اأن هذا الفرق كان ل�شالح الطلبة املوهوبني 
الذي تعر�شوا لربامج الت�رضيع, حيث بلغ م�شتوى الدافعية للتعلم لديهم )276.38( بانحراف 
معياري )15.15( , يف حني بلغ م�شتوى الدافعية للتعلم للطلبة املوهوبني الذين تعر�شوا 

لربامج اإثرائية )262.71( بانحراف معياري )23.68( .
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وقد بينت نتائج اختبار )ت( ان هناك فرقا ذا دللة اح�شائية )α < 0.05( يف جمال 
الدافعية الداخلية, فقد بلغت قيمة ت )4.16( , وبينت املتو�شطات احل�شابية اأن هذا الفرق 
الدافعية  الت�رضيع, حيث بلغ م�شتوى  الذي تعر�شوا لربامج  الطلبة املوهوبني  كان ل�شالح 
الدافعية  م�شتوى  بلغ  حني  يف   ,  )7.36( معياري  بانحراف   )128.69( لديهم  الداخلية 
معياري  بانحراف   )122.89( اإثرائية  لربامج  تعر�شوا  الذين  املوهوبني  للطلبة  الداخلية 
)11.08( . كما تبني وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α < 0.05( يف اأبعاد 
الدافعية الداخلية الفرعية: التحدي والف�شول وال�شتقاللية, وبينت املتو�شطات احل�شابية اأن 
جميع هذه الفروق كانت ل�شالح الطلبة امل�رضعني, حيث كانت متو�شطات الطلبة يف هذه 
الأبعاد الفرعية اأعلى لدى الطلبة امل�رضعني من الطلبة امللتحقني يف برنامج الإثراء. وتبني 
من نتائج اختبار )ت( عدم وجود فروق يف البعدين الفرعيني ملجال الدافعية الداخلية وهما 

بعدي: م�شتوى الر�شا الذاتي, و م�شتوى الطموح.
كما بينت نتائج اختبار )ت( اأن هناك فرقا ذا دللة اح�شائية )α < 0.05( يف جمال 
الدافعية اخلارجية, فقد بلغت قيمة ت )4.23( , وبينت املتو�شطات احل�شابية اأن هذا الفرق 
الدافعية  الت�رضيع, حيث بلغ م�شتوى  الذي تعر�شوا لربامج  الطلبة املوهوبني  كان ل�شالح 
الدافعية  اخلارجية لديهم )151.32( بانحراف معياري )10.14( , يف حني بلغ م�شتوى 
اإثرائية )143.52( بانحراف معياري  الذين تعر�شوا لربامج  اخلارجية للطلبة املوهوبني 
)14.38( . كما تبني وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α < 0.05( يف بعدي 
الدافعية اخلارجية الفرعيني: الإدارة املدر�شية والأهل, وبينت املتو�شطات احل�شابية اأن هذه 
الدافعية  الطلبة يف جمال  الطلبة امل�رضعني, حيث كانت متو�شطات  الفروق كانت ل�شالح 
اخلارجية, وبعدي الإدارة املدر�شية والأهل اأعلى لدى الطلبة امل�رضعني من الطلبة امللتحقني 
يف برنامج الإثراء, وتبني من نتائج اختبار )ت( عدم وجود فروق يف بعدي املعلم والأقران 

من اأبعاد الدافعية اخلارجية.
اإح�صائية                     داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ◄ ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
املوهوبني  الطلبة  بني  الدرا�صي  التح�صيل  م�صتوى  يف   )α < 0.05( 
امل�رضعني واأقرانهم الذين يتعر�صون لربامج اإثرائية؟ ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية 
والنحرافات املعيارية للمعدل الرتاكمي الف�شلي للطلبة امل�رضعني, والذين تعر�شوا لربنامج 

الإثراء, وا�شُتخدم اختبار )ت( لفح�ص الفروق بينهما, واجلدول )5( يبني ذلك.
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعدل التراكمي الفصلي للعام الدراسي )2006- 2007( 

واختبار )ت( لفحص داللة الفروق حسب البرنامج

م�صتوى الداللةدرجات احلريةقيمة )ت( ت�رضيعاإثراء 
90.1692.032.3181800.022املتو�شط احل�شابي 4.885.87النحراف املعياري

للطلبة  الف�شلي  الرتاكمي  املعدل  يف  الفروق  لفح�ص  )ت(  اختبار  نتائج  من  تبني 
اإثرائية  لربامج  يتعر�شون  الذين  واأقرانهم  الت�رضيع  لربنامج  تعر�شوا  الذين  املوهوبني 
, وبينت  , فقد بلغت قيمة )ت( )2.318(   )α < 0.05( اإح�شائية اأن هناك فرقًا ذا دللة 
لربامج  تعر�شوا  الذي  املوهوبني  الطلبة  ل�شالح  الفرق كان  هذا  اأن  احل�شابية  املتو�شطات 
معياري  بانحراف   )92.03( لديهم  الف�شلي  الرتاكمي  املعدل  متو�شط  بلغ  الت�رضيع, حيث 
)5.87( , يف حني بلغ متو�شط املعدل الرتاكمي الف�شلي للطلبة املوهوبني الذي تعر�شوا 

لربامج اإثرائية )90.16( بانحراف معياري )4.88( .
اإح�صائية                    داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثالث:  ◄ ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 
)α < 0.05( يف م�صتوى تقدير الذات بني الطلبة امل�رضعني واأقرانهم الذين 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شبت  اإثرائية؟  لربامج  يتعر�صون 
مل�شتوى تقدير الذات ب�شكل عام وملجاليه واأبعادهما الفرعية للطلبة الذين تعر�شوا لربنامج 
بينهما,  الفروق  لفح�ص  )ت(  اختبار  وا�شتخدم  الإثراء,  لربنامج  تعر�شوا  والذين  الت�رضيع 

واجلدول )6( يبني ذلك.
الجدول )6(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الذات واختبار )ت( لفحص الفروق حسب البرنامج

 
ت�رضيعاإثراء

املتو�صط  م�صتوى الداللة درجات احلريةقيمة )ت( 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

56.589.0359.247.422.151770.033تقدير الذات
28.104.9529.903.972.681770.008جمال الفاعلية

7.341.427.821.162.451770.015الكفاءة
7.741.798.131.691.511760.134القوة ال�شخ�شية اأو التاأثري

4.611.615.241.412.771770.006�شبط الذات
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ت�رضيعاإثراء

املتو�صط  م�صتوى الداللة درجات احلريةقيمة )ت( 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

8.581.858.711.690.471760.642الوظيفة اجل�شمية
28.484.5229.344.021.341770.181جمال القيمة

8.281.538.671.461.771770.078التقبل
7.711.527.941.361.081770.283حمبة الآخرين

8.371.548.311.520.231770.820تقبل الذات الأخالقية
4.171.174.400.941.481760.140املظهر اجل�شمي

للطلبة  الكلي  الذات  تقدير  م�شتوى  يف  الفروق  لفح�ص  )ت(  اختبار  نتائج  من  تبني 
اأنَّ  اإثرائية,  املوهوبني الذين تعر�شوا لربنامج الت�رضيع واأقرانهم الذين يتعر�شون لربامج 
هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية )α < 0.05( , فقد بلغت قيمة ت )2.15( , وبينت املتو�شطات 
احل�شابية اأنَّ هذا الفرق كان ل�شالح الطلبة املوهوبني الذي تعر�شوا لربامج الت�رضيع, حيث 
بلغ م�شتوى تقدير الذات لديهم )59.24( بانحراف معياري )7.42( , يف حني بلغ م�شتوى 
تقدير الذات للطلبة املوهوبني الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية )56.58( بانحراف معياري 
)9.03( . كما بينت نتائج اختبار ت اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية )α < 0.05( يف 
جمال الفاعلية , فقد بلغت قيمة ت )2.68( , وبينت املتو�شطات احل�شابية اأنَّ هذا الفرق كان 
ل�شالح الطلبة املوهوبني الذي تعر�شوا لربامج الت�رضيع, حيث بلغ م�شتوى درجة الفاعلية 
لديهم )29.90( بانحراف معياري )3.97( , يف حني بلغت درجة الفاعلية للطلبة املوهوبني 
الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية )28.10( بانحراف معياري )4.95( . وتبني اأي�شا اأن هناك 
فروقًا ذات دللة اح�شائية )α < 0.05( يف بعدي الكفاءة و�شبط الذات من اأبعاد جمال 
الفاعلية ل�شالح الطلبة الذين خ�شعوا لربنامج الت�رضيع حيث كانت متو�شطاتهم على بعدي 
اأن هناك  اأعلى من الطلبة الذين خ�شعوا لربنامج الإثراء, ومل يظهر  الكفاءة, و�شبط الذات 
التاثري, والوظيفة  او  ال�شخ�شية  القوة  فروقًا ذات دللة اح�شائية )α ≤ 0.05( يف بعدي 
اجل�شمية. كما مل يظهر من نتائج اختبار )ت( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية يف جمال 

القيمة, وجميع ابعاده الفرعية.
 )α < 0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال�شوؤال  على  ولالإجابة 
املوهوبني  الطلبة  لدى  الذات  وتقدير  الدرا�شي  والتح�شيل  للتعلم  الدافعية  م�شتوى  يف 
ح�شبت  اجلن�ص,  لختالف  تعزى  اإثرائية  لربامج  يتعر�شون  الذين  واأقرانهم  امل�رضعني, 
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الفروق  لفح�س  )ت(  اختبار  وا�صتخدم  املتو�شطات احل�شابية, والنحرافات املعيارية, 
ح�صب اختالف اجلن�س لكل متغري على حده: 

أوال- الدافعية للتعلم:
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدافعية للتعلم واختبار ت لفحص الفروق حسب الجنس

 

ت�رضيعاإثراء

م�صتوى الداللةدرجات احلريةقيمة )ت(  املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

270.0417.73269.0823.760.311800.756الدافعية للتعلم
125.878.18125.7211.220.101800.921جمال الدافعية الداخلية

21.703.6421.823.910.221800.830التحدي
31.353.4530.924.070.761800.451الف�شول

18.012.5718.542.471.411800.160ال�شتقاللية
25.472.4325.052.801.071800.285م�شتوى الر�شا الذاتي

29.342.3929.393.270.121800.907م�شتوى الطموح
147.9711.26146.8914.520.561800.579جمال الدافعية اخلارجية

31.984.5031.925.180.071800.942الإدارة املدر�شية
19.152.0319.122.510.081800.935املعلم

36.904.9137.573.771.041800.301الأقران
59.945.8158.287.401.681800.094الأهل

للطلبة  للتعلم  الدافعية  م�شتوى  يف  الفروق  لفح�ص  )ت(  اختبار  نتائج  من  تبني 
املوهوبني ح�شب اجلن�ص عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية )α < 0.05( , فقد بلغت قيمة 
ت )0.311( , وقد بلغ املتو�شط احل�شابي للذكور )270.04( بانحراف معياري )17.73( 
وبلغ املتو�شط احل�شابي لالإناث )269.08( بانحراف معياري )23.76( . كما مل يظهر اأن 
واخلارجية  الداخلية  الدافعية  )α < 0.05( يف جمايل  اح�شائية  ذات دللة  فروقًا  هناك 

وجميع اأبعادهما الفرعية ح�شب اجلن�ص. 
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ثانيا- معدل التحصيل الرتاكمي الفصلي:
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعدل التحصيل التراكمي الفصلي واختبار )ت( لفحص 
الفروق حسب الجنس

م�صتوى الداللةدرجات احلريةقيمة )ت( اأنثىذكر 
89.9292.222.8611800.005املتو�شط احل�شابي 6.494.05النحراف املعياري

الف�شلي  الرتاكمي  املعدل  متو�شط  يف  الفروق  لفح�ص  )ت(  اختبار  نتائج  من  تبني 
للطلبة املوهوبني ح�شب اجلن�ص وجود فرق ذي دللة اإح�شائية )α < 0.05( , حيث بلغت 
قيمة )ت( )2.861( , وقد تبني من املتو�شطات احل�شابية اأنَّ هذا الفرق كان ل�شالح عينة 
بلغ  حني  يف   )4.05( معياري  بانحراف   )92( لهن  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث  الإناث, 

املتو�شط احل�شابي للذكور )89.92( بانحراف معياري )6.49( .

ثالثا- تقدير الذات:
 الجدول )9( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الذات واختبار )ت( لفحص الفروق حسب الجنس

ت�رضيعاإثراء
م�صتوى الداللةدرجات احلريةقيمة )ت(   املتو�صط

 احل�صابي
االنحراف
املعياري

املتو�صط
احل�صابي

االإنحراف
املعياري

57.496.9858.309.510.651770.519تقدير الذات
28.903.7629.095.250.281770.781جمال الفاعلية

7.661.217.511.420.781770.438الكفاءة
7.841.698.031.800.731760.464القوة ال�شخ�شية اأو التاأثري

5.001.364.851.700.671770.505�شبط الذات
8.401.798.891.711.871760.063الوظيفة اجل�شمية

28.593.8229.214.690.961770.336جمال القيمة
8.421.378.531.630.471770.635التقبل

7.751.377.901.520.701770.486حمبة الآخرين
8.241.488.441.570.881770.380تقبل الذات الأخالقية

4.181.144.390.981.301760.195املظهر اجل�شمي

تبني من نتائج اختبار )ت( لفح�ص الفروق يف م�شتوى تقدير الذات للطلبة املوهوبني 
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ح�شب اجلن�ص عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية )α < 0.05( , فقد بلغت قيمة ت, )0.646( 
, وقد بلغ املتو�شط احل�شابي لتقدير الذات لعينة الذكور )57.49( بانحراف معياري )6.98(, 
وبلغ املتو�شط احل�شابي لتقدير الذات لعينة الإناث )58.30( بانحراف معياري )9.51( . 
اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 0.05 يف جمايل الفاعلية  كما مل يظهر 

والقيمة وجميع اأبعادهما الفرعية ح�شب اجلن�ص.

مناقشة النتائج والتوصيات:

أوالً- مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

اأظهرت نتائج التحليل الإح�شائي اأنَّ هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية يف الدرجة الكلية, 
يف م�شتوى الدافعية للتعلم بني جمموعة الطلبة املوهوبني الذين تعر�شوا لربنامج الت�رضيع 
لربامج  يتعر�شون  الذين  املوهوبني  الطلبة  جمموعة  وبني  ال�شفوف,  تخطي  طريق  عن 
اإثرائية, ل�شالح الطلبة املوهوبني الذين تعر�شوا لربنامج الت�رضيع. كما اأظهرت النتائج اأن 
هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية يف جمال الدافعية الداخلية ويف اأبعادها الفرعية: التحدي, 
والف�شول والإ�شتقاللية, وكذلك ظهر اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية يف جمال الدافعية 
الفروق  والأهل. وقد كانت جميع هذه  املدر�شية,  الإدارة  الفرعية:  اأبعادها  اخلارجية ويف 
اأن املناهج  اإىل  ل�شالح الطلبة الذين تعر�شوا لربنامج الت�رضيع. وقد يعود ال�شبب يف ذلك 
الأهداف  تكون  حيث  نف�شها,  املدر�شية  املناهج  هي  امل�رضَّعون  الطلبة  لها  يتعر�ص  التي 
وطموحاتهم  خططهم  حتقيق  اإىل  توؤدي  قد  والتي  للطلبة,  وحمددة  وا�شحة  الأكادميية 

الرتبوية بوقت اأ�رضع.
ويتفق هذا التف�شري مع ما تو�شل اإليه كوليك وكوليك (Kulik & Kulik(, حيث اأظهرت 
اأن  الت�رضيع.  على  املرتتبة  الآثار  حول  �شنة  وع�رضين  خم�ص  مدى  على  اأبحاثهما  نتائج 
مياًل  اأكرث  كانوا  ال�شفوف  تخطوا  الذين  الطلبة  واأن  املدى,  طويلة  اإيجابية  اآثاراً  للت�رضيع 
للح�شول على �شهادات متقدمة. ويتفق هذا التف�شري اأي�شًا مع نتائج درا�شة بنبو ولوبن�شكي 
 Benbow, Lubinski, Shea, & Eftechkhari- Sanjani,( �شنجاين  وافتخاري-  و�شيا 
2000(, حيث اأفاد اأفراد عينة هذه الدرا�شة باأن اأكرث الآثار املفيدة للت�رضيع قد انعك�شت على 

التخطيط الرتبوي, واأن هناك تاأثريات مهمة للت�رضيع على التخطيط املهني. وين�شجم هذا 
التف�شري كذلك مع نتائج درا�شة املركز الوطني للموارد الب�رضية )2002( , حيث اأظهر اأفراد 
العينة تف�شيالت مهنية تتطلب ا�شتعدادات ودافعية عالية للدرا�شة والتح�شيل, وهما مهنتا 

الطب والهند�شة.
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اأما الطلبة الذين يتعر�شون اإىل الربامج الإثرائية, فيقع على عاتقهم عبء برامج مو�شعة 
ومكثفة تتطلب منهم بذل كثري يف اجلهد والنكباب على العمل وقتًا طوياًل, بدون اأن تكون 
هذا   )2002( العوي�شة  درا�شة  وتوؤيد  للطالب.  وا�شحة  امل�شني  اجلهد  هذا  جراء  الأهداف 
التف�شري, حيث اأ�شارت نتائجها اإىل اأن ثقل العبء الدرا�شي على الطلبة املوهوبني واملتفوقني 
الذين يتلقون برامج اإثرائية يف مدر�شة اليوبيل يوؤدي اإىل حدوث م�شكالت تكيفية لديهم واإىل 
 Stanley & Benbow,( تدين دافعيتهم للتعلم. ويتفق هذا التف�شري مع تف�شري �شتانلي وبنبو
1986( ملفاهيم الإثراء املختلفة يف املمار�شة العملية, حيث قاموا بو�صف اأربعة اأ�صكال 

خمتلفة لالإثراء يف املمار�صة العملية منها: 
الن�شغال الدائم بتكرار تعلم املهارات التي كانوا قد تعلموها �شابقًا. ♦ 

التعليمية  واأهدافهم  الأكادميية  الطلبة  باهتمامات  له  عالقة  ل  حمتوى  تعلم  ♦ 
امل�شتقبلية.

لها  عالقة  ول  الطلبة,  جلميع  منا�شبة  عامة  ثقافة  مو�شوعات  لدرا�شة  التعر�ص  ♦ 
بالتخطيط امل�شتقبلي. 

املحتوى الأكادميي ذو العالقة مبجال تفوق الطالب يف م�شتوى �شفي اأعلى, والذي  ♦ 
ل له. يرفع من دافعية الطالب لتعلمه اإذا ما �ُشجِّ

اإليها هذه  التي تو�شلت  النتيجة  اإىل  البحثية ت�شري  الدرا�شات  اأن نتائج  يبدو وا�شحًا 
الطلبة  لدى  التعلم  دافعية  زيادة  على  يعمل  الت�رضيع  اأن  وهي  وتوؤكدها  احلالية  الدرا�شة 

املوهوبني واملتفوقني ب�شكل اأكرب مما تفعله الربامج الإثرائية. 
الدافعية  بعدي جمال  اإح�شائية يف  دللة  ذي  فرق  عدم وجود  اإىل  النتائج  واأ�شارت 
لدى  باأن  ذلك  تف�شري  وميكن  الطموح.  وم�شتوى  الذاتي,  الر�شا  م�شتوى  وهما:  الداخلية 
اإىل  الذين يتعّر�شون  اأو  الت�رضيع,  اإىل برامح  الذين تعر�شوا  الطلبة املوهوبني �شواء  جميع 
برامج الإثراء, م�شتوى عاليًا من الإلتزام والطموح والدقة يف تقومي الذات اأ�شاًل. فقد اأورد 
املوهوبني  الطلبة  على  التعرف  يف  ت�شتخدم  التي  املعايري  �شمن  الدافعية  رينزويل”   “

واملتفوقني منذ زمن بعيد.
واأظهرت النتائج اي�شًا عدم وجود فرق ذي دللة اإح�شائية يف بعدي املعلم والأقران 
اأثر املعلم على  اأبعاد الدافعية اخلارجية. وميكن تف�شري هذه النتيجة فيما يتعلق ببعد  من 
دافعية التعلم اأّن لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني اأهدافًا ودوافع تعلم داخلية ويتمتعون 
بعد  فرق يف  عدم ظهور  تف�شري  النف�ص. وميكن  على  والعتماد  ال�شتقاللية  من  كبري  بقدٍر 
الأقران, باأّن الطلبة املوهوبني واملتفوقني الذين يتعر�شون لكال الربناجمني يتعلمون مع 
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زمالء مياثلونهم من حيث الأعمار العقلية, حيث يكون تاأثري الأقران يف هاتني احلالتني 
مت�شاويًا.

ثانياً- مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

تناول الباحثان متغري التح�شيل من خالل املعدل الرتاكمي الف�شلي للطلبة يف جميع 
الذي  الإح�شائي  التحليل  نتائج  اأظهرت  وقد   .2007  /2006 الدرا�شي  العام  يف  املواد 
ا�شتخدم لفح�ص الفروق يف التح�شيل لدى الطلبة الذين تعر�شوا لربنامج الت�رضيع واأقرانهم 
 )α ≤ 0.05( الذين يتعر�شون لربامج اإثرائية, اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية عند م�شتوى

وقد كان هذا الفرق ل�شالح الطلبة املوهوبني الذين تعر�شوا لربنامج الت�رضيع. 
اأدب املو�شوع, ونتائج الدرا�شات ال�شابقة التي  اأكد عليه  وتتفق هذه النتيجة مع ما 
اأجريت بهذا ال�شدد. حيث اأكد �شتانلي على اأن الربامج الإثرائية اخلا�شة بالطلبة املوهوبني 
واملتفوقني ل تلبي احتياجاتهم, اإذ اإنها م�شممة لت�شتفيد منها فئة قليلة من الطلبة فقط. 
كما وجد كل من روجرز وكوليك )Rogers, 1991; Kulik & Kulik, 1984( يف مراجعاتهما 
التحليلية الإح�شائية لنتائج عدد كبري من الدرا�شات حول تاأثري الت�رضيع اأن فوائد الت�رضيع 
املوهوبني  الطلبة  اأداء  واأن  الإثراء.  فوائد  من  بكثري  اأكرب  واملتفوقني  املوهوبني  للطلبة 
واملتفوقني امل�رضعني يتفوق على اأداء الطلبة غري امل�رضعني املماثلني لهم من حيث العمر 
منهاج  املوهوبني  للطبة  يقدم  عندما  باأنه  وذكروا  كبري.  حد  اإىل  العقلية  والقدرة  الزمني 
اإثرائي, فاإنهم يتفوقون على اأقرانهم يف ال�شفوف املختلفة باأربعة اأو خم�شة اأ�شهر, وعندما 

يقدم لهم منهاج ت�رضيعي, فاإنهم يتفوقون على اأقرانهم ب�شنة كاملة تقريبًا.

ثالثاً- مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:

اأظهرت نتائج التحليل الإح�شائي اأن هناك فرقًا ذا دللة اإح�شائية )α < 0.05( يف 
وبني  الت�رضيع  لربنامج  تعر�شوا  الذين  املوهوبني  الطلبة  بني  الكلي  الذات  تقدير  م�شتوى 
تعر�شوا  الذين  املوهوبني  الطلبة  ل�شالح  اإثرائية  برامج  يتلقون  الذين  املوهوبني  الطلبة 

لربنامج الت�رضيع. 
اإح�شائية عند )α < 0.05( يف ُبعدّي  اإىل وجود فروق ذات دللة  الفرق  ويعود هذا 
اأبعاد جمال الفاعلية ل�شالح الطلبة امل�رّضعني, ومل تظهر فروق  الكفاءة و�شبط الذات من 
ذات دللة اإح�شائية )α < 0.05( يف ُبعدّي القوة ال�شخ�شية اأو التاثري, والوظيفة اجل�شمية, 
اأبعاده  وجميع  القيمة  جمال  يف   )α < 0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  تظهر  مل  كما 
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والقدرة  بالكفاءة  ي�شعرون  �رُضِّعوا  الذين  الطلبة  باأن  النتائج  هذه  تف�شري  وميكن  الفرعية. 
املوهوبني  الطلبة  من  اأكرب  ب�شكل  منهم  املطلوبة  املهمات  واإجناز  اأهدافهم  حتقيق  على 
واملتفوقني الذين يتعّر�شون اإىل برامج اإثرائية, حيث ل تكون اأهداف الربنامج وا�شحة لهم. 
كما اأّن الطلبة امل�رّضعني يدركون اأّن جناحهم يتوقف على بذل مزيد من اجلهد, وتخ�شي�ص 

وقت اأطول للدرا�شة, كي يتمكنوا من حتقيق اأهدافهم بوقت اأ�رضع.
العديدة  الدرا�شات  خالل  من   )Gross( جرو�ص  وجدته  ما  مع  النتيجة  هذه  وتن�شجم 
التي اأجرتها حول املو�شوع. فقد وجدت يف درا�شتها الطولية التي اأجرتها عام )1983 م( 
اأن لدى بع�ص الطلبة من ذوي املوهبة العالية جداً الذين مل ي�رضعوا تقديَر ذات متدنيًا اإىل 
الذات.  تقدير  ُيظهرون م�شتويات عالية من  والذين  �رُضِّعوا  الذين  اأقرانهم  حد كبري, بعك�ص 
وتتفق هذه النتيجة اأي�شًا مع ما اأظهرته درا�شة كاترز )Katzer, 1993) باأن هناك تاأثرياً ذا 
دللة لنمط الربنامج التعليمي للطلبة املوهوبني على تقدير الذات. كما تتفـق هـذه النتـيجة 
اأي�شـًا مع ما وجـده اأ�شـنت )Ashton, 1994) من خالل درا�شة احلالة املتعددة التي اأجراها 
حول تخّطي ال�شفوف, حيث ذكر الأطفال اأفراد الدرا�شة باأنهم �شعروا ب�شعادة وثقة اأكرب بعد 
)Jagger, 2000( يف  ما وجده جاجر  اأي�شًا مع  النتيجة  وتتفق هذه  للت�رضيع.  خ�شوعهم 
الدرا�شة التي اأجراها حول ت�رضيع مو�شوع درا�شي واحد, حيث اأظهرت نتائج درا�شته اأن لدى 

الطلبة امل�رضعني م�شتويات عالية من تقديرالذات. 

رابعاً- مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:

 )α < 0.05( اأظهرت نتائج التحليل الإح�شائي عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية
يف م�شتوى دافعية التعلم الكلي لدى الطلبة املوهوبني واملتفوقني ح�شب اجلن�ص. ومل تظهر 
واخلارجية  الداخلية  الدافعية  جمايل  يف  اأي�شًا   )α < 0.05( اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
عدم  الإح�شائي  التحليل  نتائج  اأظهرت  كما  اجلن�ص.  ح�شب  الفرعية  اأبعادهما  وجميع 
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية )α  < 0.05( يف م�شتوى تقدير الذات الكلي لدى الطلبة 
 )α < اإح�شائية  ذات دللة  فروق  تظهر  اأنه مل  كما  اجلن�ص.  واملتفوقني ح�شب  املوهوبني 

)0.05 يف جمايّل الفاعلّية والقيمة, وجميع اأبعادهما الفرعية ح�شب اجلن�ص. 
اأظهرت وجود فرق  الدرا�شي, فقد  اأما نتائج التحليل الإح�شائي املتعلقة بالتح�شيل 
ذي دللة اإح�شائية )α < 0.05( ل�شالح عينة الإناث. وقد تعزى هذه النتيجة اإىل القيود 
الجتماعية التي يفر�شها املجتمع على الإناث يف هذه املرحلة العمرية حيث حتدد الثقافة 
وتكوين  والت�شال,  والتفاعل  احلركة  حرية  الذكور  متنح  بينما   , عالقاتهن  الجتماعية 
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العالقات املختلفة مما ي�رضف اأنظارهم عن الدرا�شة بع�ص ال�شيء يف حني تتفرغ الإناث 
للدرا�شة ومتابعة الواجبات املدر�شية.

اأكرب  ب�شكل  اإيجابية  الت�رضيع  برامج  اآثار  اأن  اأظهرت  قد  احلالية  الدرا�شة  تكون  وبهذا 
هذه  نتائج  اأظهرت  كما  الذات.  وتقدير  والتح�شيل  للتعلم  الدافعية  على  الإثراء  برامج  من 
الدرا�شة اأن ت�رضيع الطلبة املوهوبني واملتفوقني ل يوؤثر �شلبًا على النواحي النف�شية املهمة 
يف التعلم ال�شفي مثل: الدافعية للتعلم, وتقدير الذات لدى الطلبة املوهوبني, ول يوؤثر �شلبًا 

على حت�شيلهم الدرا�شي.  

التوصيات:
يف �صوء النتائج التي تو�صلت اليها هذه الدرا�صة يو�صي الباحثان مبا ياأتي: 

منذ  واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  تتبع  بهدف  طولية  تتبعية  درا�شات  اإجراء  1 .
تر�شيحهم لربامج الت�رضيع والإثراء وخالل جميع املراحل الدرا�شية يف املدر�شة واجلامعة, 

وبالتايل حتديد الآثار بعيدة املدى لهذه الربامج على الطلبة.
يلتحقوا  مل  ولكنهم  الت�رضيع,  لربامج  حوا  ُر�شِّ الذين  بالطلبة  تتعلق  درا�شة  اإجراء  2 .
بها ملعرفة الأ�شباب واتخاذ الإجراءات املنا�شبة للحد من هذه الظاهرة, اإ�شافة اإىل معرفة 

اأ�شباب ان�شحاب بع�ص الطلبة من الربامج قبل اإمتامها.
اإجراء درا�شة تتق�شى اأ�شباب تفوق الإناث يف التح�شيل الدرا�شي على الذكور, واأخذ  3 .

هذه الأ�شباب بعني العتبار يف اإعداد برامج اإر�شادية للطلبة املوهبني واملتفوقني الذكور.
الربامج  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة  املوهوبني  مدار�ص  يف  ت�رضيعية  برامج  ا�شتخدام  4 .

الإثرائية املقدمة وفقًا لحتياجات الطلبة الفردية.
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