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أثر دراسة مقرر "انمىهبة وانتفىق" فً ارتقاء معتقذات طالب قسم انتربية انخاصة
انمعهمين ما قبم انخذمة حىل انمىهىبين وانمتفىقين وبرامج رعايتهم

إعـداد

د /أمـــــم محمـــــذ غنايـــــم
مــــــذرض الرتبيــــــة اخلاصــــــة
كلية الرتبية باإلمساعيلية – جامعة قياة الشويص

مهخــــــص انذراســــــة
هدفت الد ارسة الاللةة ىلةل الف ةرى أثةل درةر فةدرةس لمةرر اللتهوة تالفرةتا فةل ارفمةل

ل فمةةدات طةةرت الفروة ة الللع ة الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدل ة اةةتأل اجف ةراد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل
تو ةرالر رأةةلةفقد توةةد فةتاةةت أةا ة الد ارس ة لةةل  )73طللو ةلً تطللو ة لةةل طةةرت الررو ة الرلاة ة

وشة ة ة و الفروةة ة ة الللعةة ة وةثةة ة ة الفروةة ة ة ولخس ة ةةللأةثة

 )7104 – 7103توث ة ة ة ة لفتسة ة ة ةةط دأل ة ة ة ةلرهد الزلاة ة ة ة ة

لل ة ة وا ة ةةل الس ة ةةتةس لث ة ة ةلد ال ة ةةلل ل
 )05.93سة ة ة ةةا وة ة ة ةةلااراى ل ةة ة ة ةةلري

ودره  .)1.43تفد فطوةا لمةلس ل فمدات الل ثلةل لل ووأل اللدلة اةتأل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل
تورالر رألةفقد ىأداد /الولار

تاأفلدت الد ارسة أثةل اللةاقر شةو الف رةوةب ولسةفلداد فعةلةد

الل لتأ التااد ذت المةلسةل الموثب تالو دي تدتضات الافلئر ت تد فرتا دالة ىاعةلئةلً وةةل

لفتسةةطلت رفةةت در ةةلت الطةةرت فةةب ة ةةأل لةةل الل فمةةدات اةةتأل اجف ةراد اللتهةةتوةل تاللفر ةةتوةل

تالل فمدات اةتأل وةرالر رأةلةفقد تالل فمةدات ةةةأل فةب المةلسةةل الموثةب تالو ةدي لعةللي المةةلس

الو ةةدي .ةل ةةل دظق ةةرت الاف ةةلئر اس ةةفل اررة در ةةر ف ةةدرةس لم ةةرر اللتهوة ة تالفر ةةتا و ةةد اافق ةةل فف ةةر

فدرةس ولد فمدر وررث شقتر تذلة لةل لةرأل المةةلس الففو ةل للةل ةكةةد ت ةتد درةر ف لةلأل للةل
فةةد فدرةس ة أثةةل ل فمةةدات دف ةراد أةا ة الد ارس ة  .تدتعةةت الولار ة وضةةرتر اةةث تفش ة ة لة ة
الملئلةل أثل رألة اللتهتوةل تاللفرتوةل ل ثلةل آول

لد ار  ...ىلة)) أثةل ف ةدةأل ل فمةدافقد

اات اللتهتوةل تاللفرتوةل تاذرفمل وقل للل لثل فمدات لل فأرةر ةوةر لولشر تغةر لولشر أثةل
ةةلل اجفراد ذتى اللتاهت تالمدرات.

الللنات املفتاذية :اللتهتوتل تاللفرتوتل – الل فمدات  -طرت وسد الفروة الللع الل ثلةل لل
ووأل اللدل  -ورالر رألة اللتهتوةل تاللفرتوةل.
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مقذمـــــــة انذراســــــة:
ش ةةقد الاع ةةى الر ةةلال ل ةةل الم ةةرل ال شة ةرةل اهفلللة ةلً للعة ةلً و ةةةل أثل ةةل ال ةةارس تالفروةة ة

و ةةلللتهتوةل تاللفر ةةتوةل تاأفو ةةلرهد فئة ة

دة ةةد ل ةةل و ةةةل فئ ةةلت ذتى اذافةل ةةلت الللعة ة

فق ةةد

ةلفثةتل ودرات لفلةز ف ثقد للفثرةل الفرفلً تهرةلً أل دورااقد ال لدةةل تلقذا فقد ةافل تل
ىلةةل وةرالر فروتةة للعة فثوةةل اافةل ةةلفقد الررةةةد لةةل اةةةث اذهفلةةلد ولةفشةةلفقد تالف ةةرى أثةةل

لعلئعقد الارسة تاذ فللأة تاذار للة تال سلة

تذل فلقةداً لرألةفقد تال لةأل أثةل اسةل

اسفرللر ودرافقد تاسف دادافقد ولل ة تد وللرلئد أثةةقد تأثةل ل فل ةلفقد ىسةللأةأل وةدر تةرةلةلل

لاشلر .)0 7104

تةفرةةا ةرةةةر لةةل الل ةروةل تالوةةلارةل أثةةل دل الل ثةةد هةةت اللرفةةلح ال ةرئةس لا ةةلح ال لثة ة

الفروتة فةل دى وراةللر فروةتى سةتا ةةلل جفةراد أةلدةةل دد ل ةلوةل دد لتهةتوةل فةللل ثد و لةلاة
دل ةقةةةا الرةةرص الفةةل فمةةتى رمة اللةةف ثد وارسة دت فةةدلرهل تفمةةتى رتح اخوةةداع دت فمفثقةةل تفرةةةر
الفرةةر الالود دت فاوطة  .تهةت الةذى ةرةفي الل ةلأل لثفاعةةأل تاخا ةلز دت ةقثمة  .لمةد ةةلل السةكاأل

اةةتأل دهلةة الل ثةةد لرةةلر اهفلةةلد تد ارسة دائلةلً .تفةةل ل ةةلأل ف ثةةةد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل دظقةةرت

دراس لساة رائد د راهل رةازتلل  0540دل الل ثد ةافأل اللرةز اجتأل لل اةث دهلةفة فةل
ا ةلح الوةرالر الفروتةة لقةةكذ الطثوة لةةل وةةل للسة أشةر أةةللرً دسلسةةلً ذةةةرت لةل ووةةأل لوة ار
أللثةل فل ل لأل ف ثةد اللتهتوةل تاللفرتوةل ففال رتال .)791 7102
ةلل دل الال

ىلل ت تد ل ثلةل ةفسلتل وللفسللي تاللرتا تفقد اذافةل لت الللع

لثطثو اللتهتوةل تاللفرتوةل لطثتو تلثا

فللل ثد واةد لتو

تافعلل الدائد وطرو هةت ددا

الاظةةلد الف ثةلةةل الفةةل ةلةةةل دل فاةةدد لعةةةر ةةةأل لةةل ةوةةذأل لةةل قةةتد ذةفشةةلى تفالة ة تعةةمأل
لتاهت تودرات الطرت فللل ثد الةى ل لاقر و وعةتر دت لةلد ف ثةلةة لةد فاةأل اظقةل لةل

اخأة ة ة ة ةةداد ال ةة ة ة ة ةةد لةة ة ة ة ةةر لة ة ة ة ةةل ل ثة ة ة ة ةةد غةة ة ة ة ةةر ةة ة ة ة ةةى ل ة ة ة ة ة لة ة ة ة ةةاقر لفلةة ة ة ة ةةز تةفة ة ة ة ةةلت لفمة ة ة ة ةةدد
فلطل الا رة

اللتهو

.)32 7102

ترغةةد الةةدتر اللقةةد الةةذى ةث و ة الل ثةةد وتعةةر دةرةةر اللار ةزات الوةئة ة فةةأرة اًر فةةل فطةةتر
تفةل ألثةة الةشةى تالف ةرى أثةل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل ىذ داة لل ازلةت هاةل أموةلت

فاةتأل دتل ددا هةةذا الةدتر أثةةل الت ة اجةلةةأل ففلرةةأل فثة ال موةةلت فةل اذأفمةةلدات تالفعةةترات

الللطئ لدى الةرةر لل الل ثلةل ).(Carrington & Bailey, 2000
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فمةد دشةةلرت ددوةةلت الواةةث فةةل ل ةلأل اللتهوة تالفرةتا تاخوةةداع ىلةةل دل هاةل

لثة لةةل

الل لرى تالل فمدات تاذف لهلت الفل ةالثقل الل ثلتل اتأل اللتهو تالفل فةكرر فةل فرشةةالفقد
لثفرلة ةةذ اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل دت ف ةةل داة ةةللقد اللف ثمة ة و ةةلللتهتوةل تاللفر ةةتوةل للعة ة ذتى

اخألو ةةلت تاذض ةةطراولت اذار للةة ة تالس ةةثتةة تعة ة تولت ال ةةف ثد دت فث ة الف ةةل فف ث ةةا ولللثرةة ة

الرملفة تال روة تاللسفتى اذ فللأل تاذوفعلدى لقكذ الفرلةذ لالد رةةلض  .)7115ةلةل
فةةكرر فةةل لةةدرةلفقد تفمةةةةلقد لثافةةلئر تالفةةةلرهد ذسةةفرافة ةلت الف ثةةةد دراةةل لللرسةةفقد لثفةةدرةس
دالد الثتغلال تأوةر القتلل تسثتى تهر .)10 7113

ىل امص الل ثتللت أل اجطرلأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تامص الدأد اللمدد لقةد الف ةلل

أةةل الل فمةةدات الللطئ ة الةرةةةر الفةةل فةةدتر اةةتأل هةةكذ اجطرةةلأل .فتسةةلئأل اخأةةرد أثةةل سةةوةأل
اللرلأل ةرة اًر لل فعتر اجطرلأل اللتهتوةل أثل داقد أولور عقلر الا د غرةوت اجطتار ولدرتل
أثةةل اةةأل اللسةةلئأل الرةلضةةة الل مةةد دت ال ةةزى أثةةل آل ة لتسةةةمة فللل ةلً ةلةةل ةر ةةأل دى أةةلزى

لافرى .تذ ةر ثتل دى شةا سةتى المة ار تالفلةلرةل تالد ارسة طةتاأل الةةتد .ةلةل ةشةة دةضةلً وةةل
اللروةل دل اجطرةلأل اللتهةتوةل ذ ةافةل تل ىلةل دى لسةلأد للعة جاقةد دذةةةل

ةداً توةلدرتل

أثةةل فطةةتةر وةةدرافقد وأارسةةقد .تهاةةل سةةت فقةةد آلةةر لرةةلده دل اجطرةةلأل اللتهةةتوةل هةةد دتلئ ة

اجطرةةلأل اللفرتوةةتل دةلدةلة ةلً فةةل اللدرس ة

للةةل ةةةكدى ىلةةل اسةةفرال دطرةةلأل رولةةل ةةتا ةتا لتهةةتوةل

تلةةةل فاعةةةثقد الد ارسةةل لفةةدل اللة ةلً تةةةت ةةةلس تغةةتر لاةةةت تدلاةةةد ىدتارد تدى ف ارةةةز

آرلةل .)7107

هذا تفرفوط ل فمدات الل ثلةل تفعترافقد الرةرة وسثتةةلفقد العرة

للل ةلرأل ىشةللة

ةوةر فاتأل دتل ا ةلح الل ثةد فةل الف ةرى أثةل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل تفمةدةد اللةدللت اللالسةو
لقد ا للل اللتستي 7114؛ تلالد سثةللل  .)7102اةث دظقرت ال دةد لل الد ارسةلت دل

ل فمدات الل ثلةل الضلاة فشةأل فأرة اًر لولش اًر أثل لللرسفقد العرة فةلل ةف ثا وف زةز الفرتا
تاخوةةداع لةةدى طروقةةد ةلةةل فلفثةةى ل فمةةدات الل ثلةةةل ااةةت الفرةةتا تاخوةةداع وةةللفرى رملفةةلفقد

فللل ثلتل الةترةتل أثل سوةأل اللرلأل لدةقد داف لث لأل اخوداأل تلدةقد ل فمدات لفطةتر اةتأل

اةفس ةةلت الل رفة ة

تل ةةذا ة ةةدألتل طروق ةةد اللفر ةةتوةل تاللو ةةدأةل دال ةةأل الرع ةةتأل الد ارس ةةة  .دل ةةل

الل ثلتل السة تدةتل فثةدةقد لرةلهةد تل فمةدات غةةر دوةمة ااةت الفرةتا تاخوةداع فةةلد فرةرز ةرةة اًر
لةةل العةراألت وةةةاقد توةةةل طروقةةد اللفرةةتوةل تاللوةةدأةل دالةةأل الرعةةتأل الد ارسةةة

تألتلةلً فة ل
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اللفرةةتوةل تاللوةةدأةل غللو ةلً لةةل ةاظةةر ىلةةةقد لةةل ووةةأل ل ثلةةةقد أثةةل داقةةد ل وطثةةتل تلفلةةردتل

تأعل تلل رد ود ذ ةاعأل هكذ الطرت أثل اذهفللد اخة لول تالفش ة لةل ووةأل ل ثلةةقد

).(Chan & Yuen, 2015, 201

ترغةةد ف ددة ة الد ارسةةلت الف ةةل فالتلةةت لتضةةتع الل فم ةةدات تاذف لهةةلت ااةةت اللته ةةتوةل

تاللفرتوةل تورالر رألةفقد ىذ دل العتر ذ زالت فالأل اتألً لل الضولوة تأدد تضتح الركة

فةلل ةف ثا ولتاوى الل ثلةل اات الطثو اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد & (McCoach

) .Siegle, 2007ىذ ةةةرى فرةةةا لةةاقد دل وةرالر رألةة اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل ذات وةلة تفلرةةأل
اتأة ةلً ل ةةل الرفلهةة ة جفة ةراد ه ةةذه الرئة ة

تآل ةةرتل ل ةةدةقد اتأة ةلً ل ةةل ال ةةفارظ تالف ةةردد وش ةةأل ال ة ة

اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل ىل ةةل ل ةةدللت للعة ة تة ةةرتل دل ها ةةل فئ ةةلت دل ةةرى ل ةةل ذتى اذس ةةفرال

الل ةةزدتج ه ةةد وال ة ة دةو ةةر ىل ةةل فثة ة الل ةةدللت ل ةةل اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل تفرة ةةا رلل ةةث ذ زاأل
ة ة ة ةةلرض توش ة ة ةةد فثة ة ة ة الوة ة ة ةرالر تالل ة ة ةةدللت الللعة ة ة ة و ة ة ةةلللتهتوةل تاللفر ة ة ةةتوةل وش ة ة ةةةأل أ ة ة ةةلد
.)Begin & Gagne, 1994

تةلةل اخرفمل ول فمدات الل ثلةةل تفطةتةر اف لهةلت تدفةةلر ىة لوةة لةدةقد ااةت الطثوة

اللتهتوةل تاللفرتوةل لل لرأل زةلد ل رففقد وتاو هذه الرئ تزةلد تأةقد وقل تزةلد ةرلةلفقد

تالفرةةةةةز اخأرلة ةةل أثة ةةل دتر اللتهة ةةتوةل تاللفر ة ةتوةل فةةةل الل فل ة ة

تزةة ةةلد أة ةةدد اللسة ةةلولت /

اللس ةةلرات اللفلععة ة ف ةةل اللتهوة ة تالفر ةةتا ف ةةل لط ةةط ىأ ةةداد الل ثل ةةةل

ل ةةلأل دو ةةت زةف ةةتل

 .)0141 7109لل ةةل و ةةد ة ةةدف وللطثوة ة اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل دارس ةةقد ىل ةةل فامة ةةا لزة ةةد ل ةةل
اخا ةةلزات أثةةل ع ة ةد الفاعةةةأل اجةةةلدةلل تةالةةل لةةدةقد لعةةلئص ىة لوة ة ةللرم ة وةةللارس

تالمة ةةدر أثة ةةل اذفعة ةةلأل الر ة ةةلأل ةتاوة ةةدا ال ة ةردى وارة ة ة فة ةةل للفثة ةةى تااة ةةت الاةة ةةل اجةلدةلة ة ة
تاذاطةةرا وةةرتح اجلةةأل تالفرةةلكأل تف سةةةد طلتاةةلفقد تدارلقةةد اللسةةفموثة تعةةتذً ىلةةل فامةةةا

القلةةةلت اللألتل ة

ا لةةلل اللتسةةتي  .)25 7114تهةةذا ةةتهر لةةل فس ة ل ىلة ة الد ارس ة الاللة ة

تهةةت لالتل ة اذرفمةةل ول فمةةدات طةةرت الفروة ة الللع ة الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدل ة اةةتأل اجف ةراد

اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد.

مشكهـــة انــذراســــة:
فةل د ارسة وةلد وقةل فةةرى  )Tirri, 2008و اةتال لةةل هةت الةذى ة ةت دل ة لةدرس لثطثوة

اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  Who Should Teach Gifted Students?. .فاةةلتأل فةقةةل دوةةرز
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لعلئص الل ثد ال ةد وعر ألل
للعة ةةقل فة ةةل ،الاةل ة ة

تلعلئص ل ثد اللتهتوةل تاللفرتوةل وعر للعة تالفةل

تاللو ة ةرات الفدرةسة ةةة

تاخللة ةةلد وللفثة ةةى فة ةةرتع ال ثة ةةد تالل رف ة ة

ةتاد ار

لعلئص الطثو اللتهتوةل تاللفرتوةل تالتأل وللطرا تاجسللةت الللفثرة للملوثة اافةل ةلفقد

تدلة ة ة اًر اذف لهة ةةلت تالفعة ةةترات اخة لوة ة ة لة ةةل ووة ةةأل هة ةةكذ الل ثلة ةةةل ااة ةةت طروقة ةةد اللتهة ةةتوةل
تاللفرتوةل تاللةدللت اللمدلة لقةد .توةد دلمةل الولاةث أثةقةل – دى اف لهةلت تل فمةدات الل ثلةةل

ااةةت طروقةةد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تاللةةدللت اللمدل ة لقةةد – لزةةةداً لةةل الضةةت تاذهفلةةلد دتل
اللعلئص اجلرى تدتضي لدى فأرةرهل أثل ةرل

تف للة ل ثد اللتهتوةل تاللفرةتوةل تلةةس

هذا فاست وأل تلدى فأررهل ولل دةد لل اللفقةرات ةرملف الل ثد تلورفة فةل ال لةأل لة الطةرت

اللتهتوةل تاللفرتوةل اةث لل ةلفث اللور اجةرر فل ال لأل ل اللتهتوةل تاللفرتوةل هت لل
ةلفث الل فمدات تاذف لهلت اجةرر ىة لوة تال ةس عاةي.

توةد دشةلر ةةأل لةل لرسةةل ت ةتة ار  )Garcia & Guerra, 2004ىلةل ت ةتد أتالةأل

أدةةةد وةةد فسةةقد فةةل ا ةةلح دت فشةةأل الةرةةةر لةةل اللللرسةةلت الف ثةلةة تفةةل لمةةدلفقل فثة الاظةرات

الل ةمة تالل فمةدات الللطئة الفةةل ةفوالهةل الل ثلةتل ااةت طروقةةد .ىذ فعةوي ةلعةرل لرشةةي دت
فثفةةر فداةةد لةةل وةةدرافقد ةل ثلةةةل أثةةل الفوةةلر اذفف ارضةةلت تفعةةلةد الوةرالر تاجاشةةط الفالتةة
اللفاتأة تالفطثة ىلةةل لةةل هةةت دو ةةد لةةل الاثةةتأل الفمثةدةة تالتعةةتأل ولللكسسة تاللف ثلةةةل ااةةت
فقةةةةر امةمةةل تذات ل اةةل .تدضةةلى ةةل ت ةةرتس  )Geake & Gross, 2008دل هةةذه
اللتاوى تاذف لهلت السثوة ذ فقدد فمط ىلةلاة فتفةر ف ثةد ف لأل تلفاتع لثلتهتوةل تاللفرتوةل

وأل تفقدد دةضلً ف للة ورالر الفطتةر اللقال اللسفلر فل ف ثةد اللتهتوةل تاللفرتوةل.

تافرمةل دةةتت ةتاوةراهةد ) (Ayoub & Ibrahim, 2013فةل د ارسةفقلل الفةل هةدفت ىلةل
الةش ةةى أ ةةل ل فم ةةدات الل ثل ةةةل اا ةةت ى ة ة ار ات الف ةةرى أث ةةل اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل وللللثةة ة
ال روة ة الس ة تدة أثةةل دل دهلة ة هةةذه الل فمةةدات فةةل الامةم ة فةلةةل فةةل فأرةرهةةل اللافلةةأل أثةةل

اخ ار ات تاللللرسلت اللولشر فل اللةدال ىذ دا لل اللفتوة دل فلةلرس هةذه الل فمةدات فةأرة اًر
أثل ىدراةلت تاففراضلت الل ثلةل تاللدرس لطوة

الدتر تالتظةر الفل ةمتلتل وقل فل فطةتةر

اللتهوة ة ل ةةدى لةة ة الط ةةرت ال ةةذةل ةلفثة ةةتل اس ةةف دادات لفلة ةةز ف ةةل ل ةةلذت للفثرة ة

دت ف ةةل

اذهفللد واتع تااد لل اللتاهت ال مثة دت اجةلدةلة أثل اسلت اجاةتاع اجلةرى لةل اللتاهةت

الفل ةمدرهل الل فل تال دةر ولذهفللد.
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ىل لرةةأل هةةذه الل فمةةدات الللطئ ة ةلةةةل دل ف ملةةد اةةةل الشةةلص اللتهةةتت تاللفرةةتا ىذ

ة ةش لشلأر ةستدهل الفالوض تالعراع وةل لل ةدرة تة فمده اتأل ذاف تودراف اللفررده توةةل
لل ة فمده الل ثلتل ااته لل ل فمدات سةثوة

 )Kerr, Colangelo & Gaeth, 1988ة ةت

امضةةقل تالفشةةةة فةةل عةةافقل فلةةل الرلوةةت دل هاةةل داللطةلً لف ةةدد لةةل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل
تلسفتةلت للفثر لل اللتهو

فةو ض اجطرةلأل اللتهةتوةل ةفرتوةتل فةل لةةلدةل ةرةةر فةل اةةل

فف ثةةل لتهو ة دطر ةلأل آل ةرةل فةةل ل ةةلأل تااةةد دت ل ةةللةل فمةةط لرةةأل الرةلضةةةلت تال ثةةتد .تهاةةل
و ض اجطرلأل اللتهتوةل الذةل ة لاتل فةل التوةت ذافة لةل عة تولت الةف ثد دت أسةر المة ار دت
الاشلط الارةل اللررط تفشفت اذافوله تةت ةلس تآلرةل .)7107
تةوةةدت دل هاةةل فت ة لثلةةتس وةةةل الوةةلارةل فةةل ل ةةلأل اللتهو ة تالفرةةتا لرةةلده اذفرةةلا
أثةةل ت ةةتد وعةةتر فةةل وةةدرات تلقةةلرات الل ثلةةةل ووةةأل تدراةةل اللدلة فةةل الةشةةى تالف ةةرى أثةةل
اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تةةةذا ت ةةتد لرةةلهةد ولعةةر تغةةةر ةلفة ة اةةتأل للهة ة اللتهو ة تلعةةلئص
اللتهتوةل تاللفرتوةل ةلل دل لدةقد ل فمدات توتاأةد الطةة تفتو ةلت سةثوة ةلةةل دل فةكرر فةل
ألثةةلت اافمةلئقد لثفرلةةذ فةةل وةرالر رألةة اللتهةةتوةل تاللفرةتوةل فقةد غللوةلً لةل ةطةترتل لرةةلهةد
للعة وقةةد لثلتهوة تاللتهةةتوةل تطةةرا اافمةةلئقد لالةةد رةةةلض 7115؛ Siegle, Moore,
.)Mann & Wilson, 2010
ىل الال ة لثاة خأةداد تفأهةةأل تفةدرةت الل ثلةةةل فةل ل ةلأل اللتهوة تالفرةتا تالواةةث
فل ل فمدافقد اتأل اللتهو تالفرتا ةتاةسلوقد الل لرى تاللقلرات الرزل لثف للأل ل اللتهتوةل
تاللفرةةتوةل .تةةةأفل ذل ة فةةل ىطةةلر الامةةد اللت ة ىلةةل ةرةةل

تف للة ة الل ثلةةةل فةةل هةةذا الل ةةلأل

Rubenzer & Twaite, 1979؛ تلالةةد رةةةلض 7115؛ ت لةةلأل دوةةت زةفةةتل 7109؛
تلالد سثةللل .)7102
ترغةةد ت ةةتد و ةةض اللكشةرات الفةةل فةةتال وعة تو فقةةةةر الل فمةةدات ىذ دل هاةةل شةةو

افرلا فل الركى اللرلهةلة الاظرة تافلئر أةا لل الواتث الف رةوة أثةل دل الل فمةدات ةلةةل

دل ففقةةةر ةثة ةلً دت زئة ةلً ولةةرتر التوةةت فلةةل لةةرأل لو ةرات الفةةدرةس ال لل ة ة تالفةةدرةت ةلةةةل
ىاداث فقةةرات تهرة فل ل فمةدات الطثوة الل ثلةةل ىذ فةتفر فثة اللوةرات الفدرةسةة تالوةرالر
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الف ثةلةة ة ة ف ة ةةرص ال ة ةةف ثد تالتع ة ةةتأل ىل ة ةةل لر ة ةةلهةد تاض ة ةةا

ةل ة ةةل فش ة ة

الطلل ة ةةت الل ث ة ةةد أث ة ةةل

الف ة ة ة ة ةةدور ف ة ة ة ة ةةل ل فمدافة ة ة ة ة ة الشلع ة ة ة ة ةةة لل ة ة ة ة ةةل ةس ة ة ة ة ةةقأل فقةة ة ة ة ة ةةر فثة ة ة ة ة ة الل فم ة ة ة ة ةةدات تارفملئق ة ة ة ة ةةل
دوةةت الل ةةد الشةةترو ل  .)19 – 17 7114تهةةذا لةةل دةدف ة د ارسةةلت أدةةةد ةد ارس ة ةلشةةةتل

تسةةتلةا ر )Cashion & Sullenger, 1996؛ تأثةةل الفلةةللل تففاةةل سةةثةللل )7119؛
تلالة ةةد رةة ةةلض )7115؛ تدالة ةةد لطة ةةلت )7102؛ تأوة ةةد الة ةةرالل سة ةةثةللل تفقة ةةلال لاةة ةةت
 )7103تلل رد ففثلص لشةث الدراس الاللة فل السكالةل الفللةةل،

 -0هةةأل فةةكرر د ارس ة لمةةرر اللتهو ة تالفرةةتا فةةل ارفمةةل ل فمةةدات طةةرت وسةةد الفروة ة الللع ة
الل ثلةل لل ووأل اللدل اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد .

 -7هةةأل سةةةلفد فةةأرةر اللمةةرر فةةل اذرفمةةل ول فمةةدات دفةراد أةاة الد ارسة و ةةد اافقةةل فدرةسة ورفةةر
زلاة لادد  -ففر اللفلو  -فمدر وررث شقتر .

هـــــذف انــذراســـــة:
هدفت الدراس الاللة ىلل الف رى أثةل درةر د ارسة لمةرر اللتهوة تالفرةتا فةل اذرفمةل

ول فم ةةدات ط ةةرت وس ةةد الفروةة ة الللعة ة الل ثل ةةةل ل ةةل وو ةةأل اللدلة ة ا ةةتأل اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل
تورالر رألةفقد.

أهميـــة انــذراســة:
 ففض ة ةةي دهلةة ة ة الد ارسة ة ة الاللةة ة ة ف ة ةةل ىط ة ةةلر فالتلق ة ةةل للفقة ة ةةر الل فم ة ةةدات ته ة ةةذا رغ ة ةةد داة ة ة
ةافلة ة ةةل لث تااة ة ةةت الل رفة ة ة ة ىذ دا ة ة ة ذات فة ة ةةأرةر وة ة ةةلل فة ة ةةل الا ة ة ةتاال الت دااة ة ة ة تالسة ة ةةثتةة

تالفطوةمة لحفراد.

 ةلل دل الرئ الفل فالتلفقل الدراس الاللةة تاهفلةت وقةل هةل فئة طةرت وسةد الفروةة الللعة
الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدل ة تهةةد فث ة الرئ ة الفةةل سةةتى ففلةةرج فةةل غضةةتل سةةاتات وثةث ة

ةةداً

لةف للةةأل و ةةض لرة ةقةةل دت لةةة قد لة فئةةلت للفثرة لةةل ذتى اذافةل ةةلت الللعة تأثةةل
ردسقد اللتهتوةل تاللفرتوةل تالذةل هد فل ال

للس ىلل لل ةرقلقد تةدر لفطثوةلفقد

تةثوةةل اافةل ةةلفقد .تلةةل ةفامةةا ذلة ىذ ىذا ارفمةةت ل فمةةدات تفعةةترات هةةكذ اللةروةل اةةتأل

اللتهتوةل تاللفرتوةل.

 ىضلف ىلل اجدا الفل فسقد الدراس الاللة فل فمدةلقل لثلةفو ال روة تاللفلرث فل لمةةلس
ل فمدات الل ثلةل لل ووأل اللدل اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تو ارلر رألةفقد .
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مصطهحـــــــات انذراســـــــة:
 -1املعتكذات :Beliefes

تهل دفةلر راسل ىلل اةد لةل فةل ذهةل الرةرد فاشةأ فةل ففةر ألرةة ل ةاة افة ة ل تالةأل

رملفة ة توةئة ة تا فللأة ة تةةةفللض أاقةةل اف ةةله ل ةةةل ىة ةةلول دت سةةثول ةظقةةر فةةل سةةثت الرةةرد
تلللرسةةلف الللفثر ة  .تف ة لةرى ى رائة ةلً وللدر ة الفةةل ةةةفد الاعةةتأل أثةقةةل فةةل لمةةةلس ل فمةةدات
الل ثلةل لل ووأل اللدل اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد ىأداد /الولار .

 -2املوٍوبوٌ واملتفوقوٌ :Gifted and Talented

ةرى ألدأل أود اهلل  )29 - 27 7111دل اللتهو هل فث المدر اللفلةز الفةل ةفسةد

وقل الررد فل لات تااد دت دةرر لل ال تاات الفل فلرأل ل لذت دسلسة لثلتهو

للرذاد ) (Marland, 1971, 8فل سف ل لذت ألل ستا لاررد دت ل فل

تالفل اددهل

تهل،

 ودر أمثة ألل .

 اسف داد دةلدةلل للص.
 اخوداع دت الفرةةر الافل ل.
 المدر المةلدة .

 الراتل اجدائة تالوعرة .
 المدر الارسارةة .
 -1طالب قسم التربية الخاصة المعممين ما قبل الخدمة:
هد دتلئ الطرت تالطللولت الةذنل ةدرسةتل وللرروة الرلاةة وشة و الفروةة الللعة وةثةة
الفروة ولذسللأةثة

لل

وال الستةس لث لد ال لل ل .7104 /7103

 -2برامج رعاية الموهوبين والمتفوقين:
تةمعةةد وقةةل الوةرالر الفروتةة

تالطةةرا تاجسةةللةت الفدرةسةةة الفةةل فاسة د لة اللعةةلئص

اللفررد لثطرت اللتهتوةل تاللفرتوةل تدسللةوقد فل الف ثد تالفرةةر تفثوةل اافةل ةلفقد الللعة
تفال ةةل اس ةةف دادافقد ال للةة ة ىل ةةل دوع ةةل ل ةةل ةلةاق ةةل وثتغة ة  .تفع ةةاى ه ةةذه الوة ةرالر ف ةةل ىط ةةلر
اسةةفرافة ةفةل رئةسةةفةل هلةةل اخرة ار الف ثةلةةل تالفسةرة الف ثةلةةل أوةةداللطثت المرةطةةل 7102
.)917 – 910
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اإلطار اننظري وانذراسات انسابقة:
املوٍوبوٌ واملتفوقوٌ:

ةةةرى ففاةةل ةةرتال  )22 7114دل هاةةل الل ة لةةل اللثةةط تالقرلة ة اةةتأل لرقةةتلل

اللتهو تالفرتا تدل ةثل  Giftedتردت ول ةلل للفثرة لةل وةاقةل لفلةةز تلفرةتا تلتهةتت

الولاث هذه الالل لةل اللثةط

وةالل تردت ةثل  Talentedول ال تااد هت لتهتت تود در

ىلل أد دسولت لل وةاقل توتع الةفلت فرةس للشةث الفر ل ةلل ف ةسقل وتالةس الثق تالفروةة

الفل ف لرت اللرردات تالف وةرات اخا ثةزة
.Gifted & Talented

ىذ دل هذه المتالةس ذ فرةرا فةل الل اةل وةةل ةثلفةل

تةسةةفلدد الللفعةةتل فةةل امةةأل الفروةة الللعة لعةةطثي اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل لدشةةلر

ىلل دتلئ اجفةراد الةذةل فةد الف ةرى أثةةقد تاةفشةلفقد لةل ووةأل دشةللص لةكهثةل وتعةرقد وةلدرةل
أث ةةل اجدا تاخا ةةلز وةر ةةل

ولرأة ة  .ته ةةذا ة ا ةةل داة ة ذ ةلة ةةل جى طر ةةأل دل ةفثم ةةل الل ةةدللت

الللعة وةةلللتهتوةل تاللفرةةتوةل ىذ ىذا فةةد الفوةةلره تفمةةةةد ود ارفة وعةةر رسةةلة أثةةل ةةةد تااةةد لةةل

اللفلععةل .ةلل ة ال دل الطرأل الذى ذ ةاما ىا ل اًز ةدا فل اللدرس ود ة فور ةذل لكهرً

لفثمةةل اللةةدللت الللعة ىذا شة ر دفةراد آلةةرتل – ةلتوةةل تاجلقةةلت لةةررً وةةأل طرثقةةد وةةد دظقةةر
وتضتح لةل ةةدأل وطةرا دلةرى غةةر اخا ةلز اجةةلدةلل – أثةل فلف ة ومةدر دأثةل لةل اللفتسةط.
تةل ةةل ه ةةت ل ث ةةتد فة ة ل اللته ةةتوةل تاللفرةةةتوةل ذ ةفلف ةةتل ل ةةة قد و ةةارس الم ةةدر ل ةةل اللتاهةةةت

تالمةةدرات ةلةةل ذ ةت ةةد دسةةثتت دت الةةط تااةةد لظقةةتر اللتهوة

ىذ ةلةةةل فمسةةةد الةةدذئأل الفةةل فةةاد

أةةل ت ةةتد لتهوة دت فرةةتا فةةل فئةةلت للةةس هةةل ،وةةدر أمثةة أللة
توةةدر أثةةل اخوةةداع توةةدر وةلدة ة

تاسةةف داد دةةةلدةلل لةةلص

تالراةةتل اجدائة ة تالوع ةرة  .تةلةةةل لثلتهةةتت دت اللفرةةتا دل

ةةتل لله اًر أثل اات للص فل ل لأل تااد لل فث الل لذت دت و ضقل دت لة قل فةثةةس

ةتفللل .)04 – 03 7110

تود ةشرت افلئر الدراس ال ثلة اللاظل لثلتهو تالفرتا أةل دل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل

ةفلف تل ول لتأ لل اللعةلئص ال مثةة الل رفةة

تالل از ةة اذار للةة

تاخ فللأةة

تاللةةتأل

تاذهفللللت ال فل فلفثى ألةل هةت لةدى دوةرااقد ال ةلدةةل .توةد سةلأدت هةذه الافةلئر وعةر أللة

أثل فمدةد عتر دةرر فةللرً للرلي شلعة اللتهتت تاللفرتا تأثل فودةد و ض الل فمدات
اللرافة تالللطئ الفل شلأت اتأل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل لةل ووةةأل داقةد غرةوةت اجطةتار تغةةر
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لاض ة ة ةةوطةل تلاط ة ة ةةتتل تلا زل ة ة ةةتل تأ ة ة ةةدتااةتل تلفل ة ة ةةردتل تدةر ة ة ةةر أرضة ة ة ة ل ة ة ةةل غة ة ة ةةرهد
لرضطراولت اذار للة

أوداللطثت المرةطل .)030 7102

تةلةل ى للأل دورز لل فتعثت ىلة الد ارسةلت ال ثلةة فةلةل ةف ثةا ولعةلئص اللتهةتوةل

تاللفرةةتوةل فةةل دل ،اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل لةةدةقد وةةدرات دفضةةأل لةةل غةةةرهد فةةل الم ة ار اللوةةةر

تالرةةرت الثقتة ة

تفةةل الرةلضةةةلت الاسةةوة

الفرةةز تالف مةد دت الف ددة

تال ثةةتد تالاضةةر اللوةةةر تلةةدةقد وةةدرات أللة ة فةةل

ةلل داقد لف ددت اللقلرات تلرلورتل تةلفثةةتل وةدرات أللةة فةل

الفتاع ةةأل الثرظ ةةل تةفلف ةةتل واس ةةو ذة ةةل لرفر ة ة
لررط ة

تةفلف ةةتل ولل لذوة ة تالش ة وة

لوةر فل الاةتاال اللةةلاةةةة تال ثلةة

ته ةةد دع ةةالت و ةةةد أللةة ة

تلة ةدةقد اسلس ةةة

تلةةدةقد لةةةتأل لثم ة ار دةرةةر لةةل غةةةرهد ةلةةل دل لةةةتلقد
تةرةةزتل أثةل الفرلعةةأل الدوةمة

تهةد ذتى ارةس طتةةأل

فة ةةل ال لة ةةأل وشة ةةةا لاة ةةدد تةا ة ةةزتل لقة ةةللقد الد ارسة ةةة وسة ةةرأ فلئم ة ة تلة ةةدةقد لةة ةةأل لثلةة ةةلأل تاة ةةت
اذسفطرع ترغو فل الف وةر أل دفةةلرهد وطرةمة ىوداأةة تةلفثةةتل اهفلللةلت ااةت ىة ةلد اجفةةلر
دةرر لل ىة لد اجعدول تةظقرتل رغوة شةدةد فةل الةف ثد تلةةتأل لف لمة فةل ل ةلأل لاةدد توةدر
أث ةةل اس ةةفلداد الرل ةةتز تالةثل ةةلت تاجرو ةةلد تفاس ةةس اللش ةةةرت تاثق ةةل ةل ةةل دل ل ةةدةقد ذاة ةةر ة ةةد

تسرأ فل فقد تفتلةد اجفةلر ال دةد سللر أةلعر تاتر اسللأةأل .)013 7107

تل اخأفراى وت تد فث اللعلئص ىذل دل دى فرد لتهتت دت لفرتا لةس وللضةرتر

دل فةةتل لدةة لرةةأل هةةذه اللعةةلئص فةلةةل دل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل ةاارفةةتل أةةل اللفتسةةط فةةل
ل لتأ لل اللعلئص أل دورااقد ال ةلدةةل فة ل هاةل دةضةلً ىاا ارفةلت أةل لفتسةط ل لتأة

اللتهتوةل تاللفرتوةل الفل ةافلل ىلةقل دى فرد لتهتت دت لفرتا ةتسى المرةةتفل تأوةد ال زةةز

السرطلتى ت لةأل العللدى .)222 – 229 7107

تذ ةقةةةةت أة ةةل اجذهةةةلل دل و ة ةةض اللتهةةةتوةل تاللفرة ةةتوةل واة ةةد لة ةةل ةفلف ةةتل و ة ة لة ةةل

لعةةلئص ةللازأ ة لثةلللة ة

تالالةةت غةةةر اللف ةزالل تالاسلسةةة اللررط ة

وةةد ةوةةدتل سةةثتةةلت

ل ةاة ةلةةل دل ةسةل فقلقةةل لةل ووةأل الل ثلةةةل دت فرسةر وعةتر سةةثوة ةةللفلرد تأةدد اذلفرةةلأل

لثف ثةلةةلت تالفوةةرد لةةل اللقةةلد الرتفةاة ة

تفةةرط الاشةةلط تال دتااة ة

تاللةةةأل لث زل ة تاذاسةةالت

تضة ة ى الفاع ةةةأل  ...ىل ةة) لل ةةل ة ثق ةةد ةتع ةةرتل و ةةأاقد لش ةةةثتل تلش ةةلغوتل تلفل ةةردتل

تلرةرتل لثلفلأت دةرر لل ةتاقد لتهتوةل دت لفرتوةل أوداللطثت المرةطةل .)772 7102

تلذا ف اقد وال

ىلل رألة للع تلسفلر لل ووأل ل ثد لفلعص ةفرقد اافةل لفقد اللفاتأ

الفل فف لتز ادتد الال لت ال مثة تالل رفة
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ةرةر ود فةتل ا فللأة دت ارسة  ...ىل) تلل رد فت تد ل ثد لفلعص لفلو لفث الفطترات
تالفقةة ةرات دل ةةر ف ةةل غلةة ة اجهلةة ة لف زة ةةز لة ةتاطل الم ةةت تل لل ة ة لة ةتاطل الضة ة ى ل ةةل لراثة ة

للراث

للل ة طل اللتهتت تاللفرتا اراة تاطلئالاةلً تشة ت اًر ولجلرة ففزةةد ىافل ةفة تةفضةلأى

قده زةدال السرطلتى تدالد أتاد .)204 7100

بزامخ رعاية املوٍوبني واملتفوقني:

ة فلةةد افلةةلذ الم ةرار اللالسةةت وشةةأل فادةةةد الوراةةللر اللرئةةد لثرألة ة الفروتة ة لثلتهةةتت

تاللفرةةتا أثةةل الد ارس ة اللفةللث ة ل تااةةت شلعةةةف ال سةةلة تال مثة ة تاذار للة ة تاذ فللأة ة

تالفةةل ةف ةةلتل فةقةةل ةةةأل لةةل دأضةةل الطةةلود اللدرسةةل الل ثةةد تاجلعةةلئل الارسةةل تاجلعةةلئل
اخ فلةةلأل تالتالةةدةل تالطرةةأل ارس ة  .تفةةل ضةةت ى ة ار ات فمةةةةد لالسةةو تلف ةةدد فشةةلأل ،الةةط

الت الطرأل تلسةفتى ذةلئة

تفاعةةث

تلقل ارفة

تل ةلأل لتهوفة دت فرتوة

تاتأةة اافةل لفة

تاخلةلاة ةةلت الللدة ة ة تالفسة ةةقةرت اللفلا ة ة لثاظة ةةلد اللدرسة ةةل تالل فل ة ة اللاثة ةةل تفتو ة ةةلت التالة ةةدةل
ترغوفقلل فل الرألة الللع لثطرةأل تالظةرتى اجسةرة تاذ فللأةة تلةدى فةتافر ال اعةر الوشةرى

لل الل ثلةل اللكهثةل لث لأل ل اللتهتوةل تاللفرتوةل أوداللطثت المرةطل .)917 7102

تول ار ة ة ال دةة ةةد لة ةةل الةفلوة ةةلت ال ثلة ة ة اةةةتأل و ة ةرالر تاسة ةةفرافة ةلت رألة ة ة اللتهة ةةتوةل

تاللفر ةةتوةل لرة ةةأل ،سةةةتزال تاةاوراة ةةر )0555؛ تزةا ةةت ش ةةمةر )7117؛ تس ةةةثرةل رة ةةد )7119؛
تسثةللل أود التااد )7101؛ تففال رتال )7102؛ تةتسى وطللل  )7101ةلةل المةتأل

دل فث الورالر تاذسفرافة ةلت ففلاتر ضلل،

 الفسرة اجةلدةلل Academic Acceleration

 اخر ار الف ثةلل Educational Enrichment
 الورالر اخرشلدة

Counseling Programs

 ف لة اللتهتوةل تاللفرتوةل

Grouping

 الفلدرس الف ثةد اللازلل Home Schooling
تود ذهت فكاد دوت اطت  )40 7110ىلل دل اسفرافة ةلت الرألة الفروتة لثلتهتوةل

تاللفر ةةتوةل لةسةةةت لارع ةةث دت لسةةةفمث أ ةةل و ضة ةةقل ال ةةو ض فللف للة ةةأل لة ة اخر ة ة ار أث ةةل دا ة ة

اسةةفرافة ة لارعةةث أةةل غةرهةةل لةةل اذسةةفرافة ةلت فة ة وةةدر ةوةةةر لةةل اذعةةطالع ةلةةل دل دى
اسفرافة ة ىذا لد ففضلل ود اًر لةل اخرة ار فعةوي أدةلة ال ةدتى فمرةز العةرتى ةتااقةل الد ارسة
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فل أدد دوأل لل الساتات الفسرة ) ذ ةالأل ل ال دةور لل ذل لةل لةد ةفضةلل اللةاقر ال ةلدى

فالة ة المةةدرات ال مثة ة ال ثةةةل ..تلقةةذا ذوةةد دل فةةفرزد و ةرالر اخر ة ار ذسةةفرللر التوةةت فةةل داشةةط
فالل المدرات ال مثة تاللقلرات الشلعة تاذ فللأة لل لسفتى رفة .

تلةس هال لل ش فل دل دفضأل ورالر الرألة هل فث الوةرالر ذات الطةلو الشةلتلل

فةةل فمةةدةلقل للةةدللت تلو ةرات لفةللث ة فضةةد أثةةل سةةوةأل اللرةةلأل الفس ةرة تاخرة ار تاخرشةةلد ذل ة

جل هذا الاتع لل الورالر ىذا لل فتافرت ل الشرتط الضرترة لثا لح ةلةل دل ةسةف ةت ور للةة
لللفثةةى اذافةل ةةلت الرردة ة لثلتهةةتوةل تاللفرةةتوةل فةةل ال تااةةت الل رفة ة تاذار للة ة تاخوداأة ة

تالارسارةة

ففال رتال .)027 7102

املعتكـــــــذات:

أاد الادةث أةل الل فمةدات ةاوقةل ضةرتر فتضةةي لرقةتد الل فمةدات تالف ةرض للرقةتد

اذف له ةةلت تل ةةل ىذا ة ةةلل اللع ةةطثالل لفة ةرادفةل دد للفثر ةةةل دد لف ةةدالثةل .اة ةةث دظق ةةر الفة ةراث
الس ةةةةتلت ل اللف ث ةةا ود ارسة ة هة ةةذةل اللع ةةطثاةل ت ةةتد اتأة ةلً لة ةةل اللث ةةط تالفش ةةتةش وةاقلة ةةل
فللو ض فرا وةاقل تاسفلدلقلل الو ض اتلر أثل داقلل لفرادفةل ترللةث ردى دل هاةل شةةرً
لةةل دشةةةلأل الفةةدالأل تالفرلأةةأل فةلةةل وةاقلةةل تةلةةةل ىظقةةلر ذلة ودر ة دةرةةر تضةةتالً تركةة  .فمةةد
ذهةت ول ةلرةس  )Pajares, 1992ىلةةل دل الل فمةدات لةل اللعةةطثالت الفةل ةعة ت ف رةرقةةل
أث ةةل ت ة ة الدوة ة
تاجاةة ةةلد تات ار
العرةا

تداق ةةل ففماة ة تففلر ةةل تفس ةةف لر فا ةةت لس ةةلةلت أدة ةةد ةلذف له ةةلت تالم ةةةد
تاجةة ةةدتلت ةلت تالفعة ةةترات تاللرة ةةلهةد تالاظرةة ةةلت الضة ةةلاة

تالاظرةلت الشلعة

الذى دةد فة أودالثطةى لثةرة

تال لثةلت ال مثة الدالثة

تالاظرةة ةةلت

تت قلت الاظةر ...ىلة) .فةل التوةت

 )0545أثةل دل الل فمةدات ف اةل فعةترات الرةرد تلدرةلفة دت

ل لرف اتأل لتضتع لل دلل اخف لهلت ففلرأل الالل الت دااة لثررد تالفةل ففةةتل واةل ً أثةل لةل
ةت ةةد لدة ة لةةل ل فمةةدات دت فعةةترات فةلةةل ةف ثةةا ولتضةةتع لةةل دت شةةاص لةةل تالفةةل فدف ة فةةل
ل ظد اجاةلل ىلل المةلد وو ض اذسف لولت دت السثتةةلت اةللقل فل لتوى ل ةل تةفادد لةل
لرأل هذه اذسف لولت در

رفض دت ووتل لقذا اللتضتع دت هكذ اجشللص.

ىضةةلف ىلةةل دل الةةو ض لةةل الوةةلارةل وةةد اظةةرتا ىلةةل الل فمةةد أثةةل داة الف سةةةد الل رفةةل
لرف له تدا داد لةتالف اجسلسة
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تفل هذا السةلا دةضلً اوفرح لةدر ت رتفاوتر )(Leder & Grootenboer, 2005, 2

تضال فة ال رو وةل الل فمدات تاذف لهلت ةلل وللشةأل الفلطةطل الفللل،
دالتذ لً ل

طلل ( )1العالقة بني املعتكذات واالجتاٍات

ةفضةةي لةةل الشةةةأل السةةلوا ت ةةتد أرو ة وةةةل اذف لهةةلت تالل فمةةدات توةةةل الل فمةةدات
تالمةةةد ىذ دل هةةذه ال روة لةسةةت ةوةةةر ىضةةلف ىلةةل دل اخف لهةةلت هةةل دوةةرت لةةل ةةةةتل لث لاةةت
الت ةةداال دى اللس ةةئتأل أ ةةل اللش ةةلأر تاذار ةةلذت ف ةةل ا ةةةل فو ةةدت الل فم ةةدات دو ةةرت لث لا ةةت
الل رفل.
تفةلل ةثل أرض للفعر للل ترد لل ف رةرلت لثل فمدات فل الفراث السةةتلت ل،
ىذ أرفقةل ةةأل لةل لةةدر ت رتفاوةتر ) (Leder & Grootenboer, 2005, 2وأاقةل،
أولر أل فلرةرت دالثة غللولً لل ففسد وللتاو ة

تالعدا تالرولت تالوالئة الل رفة ال للة .

ةلل ةمعد وقل ،ل لتأ لل اجفةلر تاذففراضلت ال مثة تاذف لهلت الفةل ف ةد ةل ةةلر
تلرشةد لسةةثت الطللةةت الل ثةد فةةل اةلفة ال لثةة فةةل الفةةدرةس لسةفمورً دالةةد الثتغةةلال تآلةرةل
.)14 7113
تأرففقةةل فلطل ة الزه ة ار اسةس ة

 )04 7101وأاقةةل ،أةةلدات ال مةةأل الرةرة ة

الفةةل فةةدأل

أثل العتات تاللطأ تهل الةلة أثةل المةةد اللتلةد لسةثت اخاسةلل توللفةللل فة ل الل فمةدات
فكرر وشةأل لولشر لةس فمط أثل فةر اخاسلل ةتاالل أثل لشلأره تسثتة دةضلً.
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ةلةةل أرفقةةل لللةةد السةةر  )742 7102وأاقةةل ،لةةدرةلت الرةةرد الذافة ة الفةةل فشةةةثت لدة ة

تاأفمد وعافقل ضلاةلً دت عراا .

تدةض ةلً ةلةةةل ف رةرقةةل أثةةل داقةةل ،اذفف ارضةةلت تالمالأةةلت لةةدى اجف ةراد اةةتأل لتضةةتع لةةل

تالفل ل ت افة

.)711 – 055

لل ةفتفر لةدةقد لةل ل ثتلةلت اةتأل هةذا اللتضةتع هةرةل الةاةدرى 7102

توال ً أثل لل فمةدد ةلةةل المةتأل دل الل فمةدات رغةد اافللئقةل لث لاةت الل رفةل ىذ داقةل ذ
فارعأل وأى الأل لل اجاتاأل أل ال لات الت داال تلل رد ال تاات السثتةة لثررد .فللشلعة
اخاسةةلاة هةةل ةةةأل لفةللةةأل ذ ةلةةةل فعةةأل لةتالفقةةل .تأثة ة ةلةةةل ف رةةةى الل فمةةدات لةةل ووةةأل

الولار أثل داقل ،أفكار راسخة إلى حد ما فى ذهنن الفنرد تأ نى فنى فتنرة عمرينة معيأنة أتي نة
لعوامل ثقافية وبيئية وا تماعية ويتمخض عأها ات اه معين إي ابى أو سمبى يظهر فى سموك

الفرد وممارساته المختمفة.

طزق اكتظاف املعتكذات:

فشةر فلطل الزه ار اسةس

 )75 – 74 7101ىلل دا ةلةةل الةشةى ألةل ةفواةله دى

فرد لل ل فمدات لل لرأل تسلئأل ررر هل،
 المغننننة والكننننالم :فل ةةل ل ةةرأل الةثل ةةلت تال و ةةلرات الف ةةل ةفر ةةته وق ةةل الش ةةلص ففض ةةي
ل فمداف

تلعتعلً فل الل فثفلت الثسلل.

 الفسننيولو يا :فةةةأل ل فمةةد لةل الل فمةةدات لة ف وة ارفة الللعة

فةةللف وةر أةةل الموةةتأل

تالرض ةةل ةلفث ةةى وة ةةأل فأةة ةةد أ ةةل الة ةرفض تالس ةةلط .تة لة ة دلة ةةر الل ةةكلاةل ه ةةلفةل
الطةرةمفةل فةل أوةلر وثةقة فةمةةتأل لةل دضةلر داةد شةةئلً ىلةةل ظقةر فةل فثفةلت لسةةلا
تعرالت ت ق .
 السننموك :وةةللاظر ىلةةل سةةثت اخاسةةلل اف ةةرى أثةةل ل فمداف ة
ة ثاقةةل اخاسةةلل وتأة ة

تدلةةرى غةةةر ل ثا ة ىذ داقةةل فلأث ة تلةةكرر فةةل سةةثتة  .ف ة ذا

دردت دل ف رى ل فمدات شلص ف اروةت سةثتة
للةةل ودالث ة

فاةةل الرةرد الللر ةة هةل اا ةةلس

ىذ دا ة ةت ةةد فطةةلوا لولشةةر وةةةل الطرةم ة الفةةل ةرةةةر وقةةل الشةةلص تلةةل

ةش ر و دالثةلً توةل طرةم فعرف تف لرو للر ةلً.
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املعتكذات اخلاطئة ذول املوٍوبني واملتفوقني:

ةرة ةةر ه ةةل اجفة ةةلر تاذفف ارض ةةلت غة ةةر الدوةمة ة تاللشتشة ة الف ةةل فش ةةة ا ةةتأل اللته ةةتوةل

تاللفرةةتوةل تو ةرالر رأةةلةفقد .تل ةةأل و ةةض هةةذه اجفةةةلر تاذفف ارضةةلت ةلةةةل ى لللقةةل ضةةلل فث ة

الملئلة تذلة تفمةلً للةل دترده ةةأل لةل ةلشةةتل تسةتلةا ر )Cashion & Sullenger, 1996؛
تتةت ةلس تآلرةل )7107؛ تذسةتوةر ) (Laschober, 2012تواتدهل ةلل ةثل،
 اللتهو دلر فطرى.

 ف فلد اللتهو ةثةلً أثل ال لأل ال لد.

 سةعوي اجطرلأل اللتهتوتل ةتللً لل راشدةل ولرزةل.

 لل الالدر دل ةةتل لدى الطرأل اللتهتت ىألولت ف ثلة .
 سةعوي اجطرلأل لتهتوةل جل آول هد ةدف تاقد اات اللتهو .
 اللتهتوتل تاللفرتوتل ةفلةزتل فل لة الل لذت.

 اللتهتوتل تاللفرتوتل هد ل لتأ لف لاس لل اجفراد.
 اللتهو رلوف لاذ اللةرد.

 اافةل لت اللتهتوةل تاللفرتوةل اافةل لت ل رفة فمط.
 الذةل اللرفر هت اللا التاةد لثف رى أثل اللتهتوةل تاللفرتوةل.
 اللتهتوتل تاللفرتوتل ةا اتل وعرى الاظر أل دى شةا.

 ىل الورالر الرردة لثلتهتوةل تاللفرتوةل ةلفة للملوث ةلف اافةل لفقد.
 الف ثةد اللفللةز دالأل فعتأل الف ثةد ال لد ةلى للتا ق اافةل لت اللتهتوةل تاللفرتوةل.

تفث اجفةلر تهذه اذففراضلت الفةل فةد ذةرهةل تاجلةرى الفةل ذ ففسة الررعة لةذةرهل

لةةد ةفةةر ال ثلةةل تالوةةلارةل فةةل ل ةةلأل اللتهو ة تالفرةةتا لقةةل الطرةةةا دتل ردتد فوةةرهل أثةةل لةةدى

لطئقةةل فثةةةأل ف ةةأل رد ف ةةأل لسةةلت ل ة فةةل اللمةةدار تلضةةلد ل ة فةةل اذف ةةله .فثمةةد دشةةلر ةةةأل لةةل

ذسةتوةر )Laschober, 2012؛ تأوداللطثت المرةطل )7102؛ تلالةد سةثةللل )7102؛
تأودالرالل سثةللل تفقلال لاةت  )7103ىلل و ض هذه الردتد تلاقل،

 الزد على املعتكذ الظائع بأٌ املوٍبة ثابتة ميذ امليالد:

ىل اللتهو لةست رلوف لاذ اللةرد جاقل ففأرر و تالأل أدةد ود فةتل سثوة توةد فةةتل

ىة لوة ة

تلةةل ال تالةةأل الفةةل فةةكرر أثةةل التهةةل فةةأرة اًر سةةثوةلً الرمةةر تال ةةتع تالوةئةةلت اللدرسةةة
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الرمةةةر تامةةص اللرة ةرات دلةةل ال تالةةأل الفةةل فةةكرر ولخة ةةلت أثةةل الةةت اللتاهةةت فلاقةةل الوةئةةلت
اللدرسة اللرةر تالدأد وشفل عتره .

 الزد على املعتكذ الظائع بأٌ املوٍوبني واملتفوقني يتنيزوٌ فى كافة اجملاالت:
اللتهو ة وةةد فةةةتل فةةل ل ةةلأل تااةةد دت فةةل ل ةةلذت لف ةةدد تهةةذا الل فمةةد الشةةلئ وةةأل
اللتهتوةل ةفلةزتل فل لة الل لذت ىالل ةف لهةأل اجشةللص لةل ذتى اذسةفرل اللةزدتج دى
اجشللص ذتى اللتهو تاخألو فل ارةس التوةت .فةلللتهتوتل ذتت عة تولت الةف ثد أثةل سةوةأل
اللرلأل هد الذةل ةلفثةتل ىلةلالت أمثة غةر ألدة لةاقد ة لاتل فل التوت ذافة لةل عة تولت
اتأة ة فةةل الةةف ثد ف ةةأل دداكهةةد ف ةةل و ةةض لظةةلهر الفاعةةةأل دت اذا ةةلز اجةةةلدةلل لالرضة ةلً
االرلضلً لثاتظلً.

 الزد على املعتكذ الظائع بأٌ األطفال سيصبروٌ موٍوبني ألٌ آبـاهٍه يـذفعوىَه ـو املوٍبـة
"أو مبعيى آخز ٍو أٌ املوٍبة ىتاد جمَودات الوالذيً":
ذ ف ةةدأد اف ةةلئر الد ارس ةةلت الف ةةل د رة ةةت ف ةةل ه ةةذا الل ةةلأل دل اللتهوة ة اف ةةلج ل ق ةةتدات
التالدةل فرولةل ةةدأد تةشة

التالةدال لتهوة الطرةأل دت فرتوة

داأل لةةل اللتهةةتوةل ةااةةدرتل لةةل لثرةةةلت اوفعةةلدة لفداة ة

تلةاقلةل ذ ةلثمةلل اللتهوة

ف ةدد

تلةةل وةئةةلت فمةةةر فللةةذةل ةلرةةأل

فرلأأل وةل اخلةلالت تاللسلهللت الوةئة .

 الــزد علــى املعتكــذ الظــائع بــأٌ الــذكاه املزلفــع ٍــو ا ــم الوذيــذ للتعــزف علــى املوٍــوبني
واملتفوقني:
هذا الل فمد الللطا لف رةى اللتهو ةمةتد أثةل اففةراض لةكداه دل الطثوة اللتهةتوةل هةد
ل لتأ ة لف لاس ة لةةل اجف ةراد تدل لرقةةتد اللتهو ة ةااعةةر فةةل و ةةد تااةةد دت لظقةةر تااةةد هةةت

ارفرةةلع لسةةفتى الةةذةل دت ال للةةأل ال ةةلد الةةذى اوفراة سةةوةرللل دتل غةةره لةةل اللظةةلهر .فةلةةل دل
اللتهتوةل تاللفرتوةل ةاارفتل أل اللفتسط فل ل لتأة لةل اللعةلئص أةل دوةرااقد ال ةلدةةل

ف ل هال دةضةلً ىاا ارفةلت أةل لفتسةط ل لتأة اللتهةتوةل تاللفرةتوةل الفةل ةافلةل ىلةقةل دى فةرد
لتهتت دت لفرتا.
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 الزد على املعتكذ الظائع بأٌ اذتياجات املوٍوبني واملتفوقني اذتياجات معزفية فكط:

ةشفر اللتهتوتل تاللفرتوةتل لة دوةرااقد ال ةلدةةل فةل ال دةةد لةل اذافةل ةلت اجسلسةة

وةةةد داقةةد ةلفثرةةتل أةةاقد ةرئ ة للع ة فةةل ل لتأ ة لةةل اذافةل ةةلت الفةةل فررضةةقل لعلئعةةقد

الاتأة ة تلةةل وةةةل هةةذه اذافةل ةةلت ،اذافةل ةةلت الارسةةة ةللال ة ىلةةل اجلةةل تال الة ة تالفش ة ة
تاذافةل لت اذار للة ةللال

اذ فللأة ةللال

ىلل الفلرةى لل الاسلسةة اللررطة تالاةد اذار للةة تاذافةل ةلت

ىلل اةفسلت اللقلرات اذ فللأة تالفتاعأل تالف لتل  ...ىل).

 الــزد علــى املعتكــذ الظــائع بــأٌ املوٍــوبني واملتفــوقني ليشــوا فــى ذاجــة

خــذمات لوجيَيــة

و رطادية ألىَه قادريً على التعله واليحاح مبفزدٍه:

لمةةد ةشةةرت افةةلئر ال دةةةد لةةل الد ارسةةلت دل اسةةو غةةةر ضةةئةث لةةل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل

ة ة ةةلاتل لة ةةل لشة ةةةرت للفثر ة ة تةتا قة ةةتل و ة ةةض الل توة ةةلت فة ةةل وةئة ةةلفقد اجس ة ةرة تاللدرسة ةةة
تالل فل ة ة

تدل هةةذه اللشةةةرت ذف ةةرض اسةةف دادافقد الرلئم ة لثةةذوتأل تالفةةدهتر فمةةط وةةأل تفقةةدد

دلةةاقد الارسةةل تفتلةةد دالثقةةد داتاأ ةلً لةةل الع ةراألت  ...ىلةة) .توةةد فةةةتل لعلئعةةقد تسةةللفقد
لعةةدر لةةل لعةةلدر هةةذه اللشةةةرت ىضةةلف ىلةةل وةئةةلفقد اللدرسةةة تاجس ةرة  .للةةل ة ثقةةد فةةل

ال

للس ىلل لدللت فت ةقة ةتارشلدة .

 الــزد علــى املعتكــذ الظــائع بــأٌ ال ـ امخ الفزديــة للنوٍــوبني واملتفــوقني كافيــة ملكابلــة كافــة
اذتياجالَه:
فة ةةل هة ةةذا الل فمة ةةد اللة ةةلطا هة ةةت اتلة ةةر افف ة ةراض لة ةةكداه دل اللتهة ةةتوةل تاللفرة ةةتوةل هة ةةد
ل لتأ ة ة لف لاس ة ة لة ةةل اجف ة ةراد تدا ة ة ةلةة ةةل لة ةةل لة ةةرأل الوراة ةةللر الرة ةةردى فمة ةةدةد لة ةةل ةالسة ةةوقد
ل ةةل ل ةةدللت .ىذ داة ة ل ةةل اللرة ةةد ىد ار امةمة ة لقلة ة ته ةةل داة ة ذ ةت ةةد ورا ةةللر ف ةةردى ةلة ةةل
لة ة ةةل لرل ة ة ة فثوة ة ة ة اافةل ة ة ةةلت لة ة ة ة اللتهة ة ةةتوةل تاللفرة ة ةةتوةل جل فة ة ةةل ذل ة ة ة فمةةة ة ةةد لرة ة ةةرص
الفاة ةةتع تاذلة ةةفرى اللت ة ةةتد فةلة ةةل وةة ةةاقد ةتاألو ة ة لل ثلة ةةل الف ثة ةةةد ال ة ةةلد فة ةةل فالة ةةأل لسة ةةئتلة
فمدةد اللدللت اللالسو الفل ةافل قل هكذ الطرت.

تلمد ااطثمت ال دةد لل الواتث تالدراسلت الفل اهفلت ودراس ل فمةدات الل ثلةةل سةتا
وو ةةأل اللدلة ة دت درا ةةل اللدلة ة ا ةةتأل اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل تلعلئع ةةقد تط ةةرا الةش ةةى أ ةةاقد
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توة ةرالر رأ ةةلةفقد تفولةا ةةت اللع ةةطثالت الف ةةل اس ةةفلدلفقل ه ةةذه الوا ةةتث فةل ةةل و ةةةل الل فم ةةدات
تالفعترات تاذففراضلت تاذف لهلت تلل وةل هذه الدراسلت،
د ارسة ة لا ةةلأل الزأو ةةل  )0551تالتل ةةت الةش ةةى أ ةةل فع ةةترات الل ثل ةةةل تالطثوة ة ف ةةل
اللراثفةل اخأدادة تالرلاتة ولدةرة فروةة ىروةد للرقةتد الطللةت اللتهةتت .توثقةت أةاة الد ارسة
 )474فرداً لاقد  )195طللولً تطللو

ت  )745ل ثلةلً تل ثلة

تاسةفلدلت الد ارسة ددا لةل

فطةةتةر الولار ة فضةةلات ل لتأ ة لةةل السةةللت الفةةل فلةةةز الطللةةت اللتهةةتت لتزأ ة فةةل رةةرث
ل ةةلذت هةةل ال مثةةل تاذ فلةةلأل تاذار ةةللل توةةد دشةةلرت الافةةلئر ىلةةل دل هاةةل سةةو سةةللت
دسلسةةة وةةد اافثةةت لةةةلل العةةدار لةةل وةةةل السةةللت الللةةةز لثطللةةت اللتهةةتت لةةل ت ق ة اظةةر

الل ثلةل تالطرت لاقل أثةل سةوةأل اللرةلأل ذ الاعةر ال ة در فةل اخ لوة أةل اجسةئث تالفاةدث
تاللالوشة ة

ة ةةذل ةش ةةرت الد ارسة ة أ ةةل ال ةةفرى فع ةةترات الط ةةرت تالطللو ةةلت للرق ةةتد الطلل ةةت

اللتهتت وللفرى الفاشئ اذ فللأة تاللورات الفروتة الفل ةلر وقل ةأل لل ال اسةل.

تاسةةفقدفت د ارس ة ةلشةةةتل تسةةتلةا ر  (Cashion & Sullenger, 1996فةةدرةت

ل لتأة ة ل ةةل الل ثل ةةةل تالل ةةد ار تذتى اللو ةةر ف ةةل ىا ةةدى ال ةةدترات الع ةةةرة لف ث ةةةد اللته ةةتوةل
تاللفر ةةتوةل وق ةةرض لالتلة ة فقةة ةةر ل فم ةةدافقد اا ةةت اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل تفاس ةةةل لللرس ةةفقد

العرة

تو د اافقل الوراللر العةرل أمدت لملورت ل

 )11لةل اللشةلرةةل لفادةةد ت قةلت

اظةةرهد فةلةةل ةف ثةةا وةرةةل

الةةدتر الفدرةوة ة  .توةةد دشةةلر ل ظةةد اللشةةلرةةل ىلةةل اةةدتث فقةةةةر فةةل

فقلق ة ةةد لطوة ة ة ة اللتهوة ة ة

تاذأفة ة ةراى ولافةل ة ةةلت اللف ثل ة ةةةل اللته ة ةةتوةل تاللفر ة ةةتوةل .تفاس ة ةةل

لللرسفقد العرة اةث شلثت الفقةةرات فل لللرس الل ثلةل و د الدتر الفدرةوةة دلةر اللاةلهر

الدراسة

تاسفلداد داشط ىررائة

تفتفةر لالهر د ارسةة لفولةاة لثطةرت اللتهةتوةل تاللفرةتوةل

تأثل الرغد لل دل لة اللشلرةةل دفلدتا وفقةةرات فةل الل فمةدات تاذهفلةلد وفقةةةر لللرسةفقد

ىذ دل الو ض ود دأرت أل الال

ىلل لزةد لل الدأد أثل اللسفتى اخدارى تلل اجورال.

تولد لةةتفش تسة أل ) (McCoach &Siegle, 2007ودراس لثةشةى أةل اف لهةلت

ل ثلةةل الف ثةةةد ال ةةلدى ااةةت اللةةدللت الللعة ة الفةةل فمةةدد لثلته ةةتوةل تاللفرةةتوةل ةلةةل التل ةةت
اخ لوة ألةل ىذا ةةلل الل ثلةتل الةذةل فثمةتا فةدرةولً دت لةل ذتى اللوةر فةل ل ةلأل ف ثةةد اللتهةةتوةل
تاللفرةةةتوةل دةرة ةةر دألة ةةل تلسة ةةلاد لثلتهة ةةتوةل تاللفرة ةةتوةل تدةرة ةةر اافلة ةةلذً جل ةاظة ةةرتا جارسة ةةقد
ةلتهتوةل دد غةر ذلة  .ىضةلف ىلةل لالتلة الةشةى ألةل ىذا ةلاةت فت ةد الفرفةلت تفةرتا وةةل
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ل ثلة ةةل الفروة ة ة الللع ة ة تل ثلة ةةل الفروة ة ة ال لدة ة ة فة ةةل اف لهة ةةلفقد ااة ةةت اللتهة ةةتوةل تاللفرة ةةتوةل
تاللةةدللت الفةةل فمةةدد لقةةد .توةةد اشةةفلثت أةا ة الد ارس ة أثةةل  )727لةةل الل ثلةةةل تولسةةفلداد
لمةةةلس اذف لهةةلت ااةةت اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تف ثةةةلقد ىأةةداد /لاةة ة تاةةلدةت

& Gagne

 )Nadeau, 1991دشلرت الافلئر ىلل دل الل ثلةل الذةل فثمتا فدرةولً فل ل لأل ف ثةد اللتهةتوةل
لدةقد فعترات دأثل اات ذتافقد ةلتهتوةل رغد دل فعترافقد الذافةة هةذه ذ فةرفوط ولف لهةلفقد
اات اللتهتوةل تف ثةةلقد ةلةل دشةلرت الافةلئر ىلةل ت ةتد الفرفةلت طرةرة وةةل اف لهةلت ل ثلةل

الف ثةةةد ال ةةلدى تل ثلةةل الفروةة الللعة

تدل ل ثلةةل الفروةة الللعة لةةدةقد اف لهةةلت لالرضة

اات اللتهتوةل تف ثةلقد تلل رد فدألقد دوأل.

ته ةةدفت د ارسة ة لال ةةد رة ةةلض  )7115ىل ةةل الفو ةةلر در ةةر ورا ةةللر ف ةةدرةول ف ةةل ىةس ةةلت

الل ثل ةةةل و ةةض اللر ةةلهةد اللف ثمة ة ولللتهوة ة تالف ةةرى أث ةةل الفرلة ةةذ اللته ةةتوةل تف ةةل ف ةةدةأل
ل فمدافقد اتأل اللتهو

تالتوتى أثةل درةر الوراةللر فةل فرشةةالت الل ثلةةل تافرلوقةل لة الفمةةةد

وأاشط الذةل ات اللف دد فل اةفشلى الفرلةذ اللتهتوةل تفةتات أةاة الد ارسة اجسلسةة لةل
 )71ل ثلةلً تل ثل ة

دألةةلرهد وةةةل  )90 – 72سةةا ولفتسةةط ألةةرى  )71.2سةةا  .تاسةةفلدد

الولاةةث ل لتأ ة ف رةوة ة تااةةد اةةةث فثمةةت هةةذه الل لتأ ة فةةدرةولً للةةد درو ة دسةةلوة
ررث ثسلت دسوتأةلً و لةللل أةدد ثسةلت  )00ثسة
اةةتأل اللتهو ة

وتاو ة

تولسةفلداد لمةةلس اجسةلس الل رفةل

تلمةةةلس ل فمةةدات الل ثلةةةل اتلقةةل تةرهلةةل لةةل ىأةةداد /الولاةةث دشةةلرت افةةلئر

الد ارس ة ىلةةل ت ةةتد فةةرتا دال ة ىاعةةلئةلً وةةةل المةلسةةةل الموثةةل تالو ةةدى لثل لتأ ة الف رةوة ة فةةل
لفقةرات الل رف تل فمدات الل ثلةل اتأل اللتهو لعللي المةلس الو دى ةلةل ت ةدت زةةلد فةل

دأداد الفرلةذ اللرشاةل لل ووأل الل ثلةل و د اذافقل لل فطوةا الوراللر.

تد رى ةأل لةل دةةتت ةتاوةراهةد  )Ayoub & Ibrahim, 2013د ارسة لسةاة لثف ةرى
أث ةةل اذفف ارض ةةلت الف ةةل ة فامق ةةل الل ثل ةةتل السة ة تدةتل ا ةةتأل ى ة ة ار ات الف ةةرى أث ةةل الط ةةرت
اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تاذلفرفةةلت الفةةل ةلةةةل دل ف ةةتد ىلةةل ةةاس الل ثةةد تددتار الل ثلةةةل

تال لالطا الف ثةلة الفلو ةل لقل .تود وةلد الولارةلل وفطةتةر اسةفولا فمرةةر ذافةل ففةةتل لةل )91
فم ةةر فا ةةت للسة ة أتال ةةأل ه ةةل ،الفمة ةةةد اللس ةةفلر تالع ةةلرد تلف ةةدد اجو ةةلد تالر ةةردى تفمة ةةةد

الس ةةةلا تش ةةلر ف ةةل الد ارسة ة أةاة ة لةتاة ة ل ةةل  )0279ل ةةل الل ثل ةةةل تالل ثل ةةلت تالمة ةةلدات

الفروتة اخدارة

لل للفثى لالطا الللثة الف ثةلة  .تدظقرت الافلئر دل الفمةةد لف دد اجو لد
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ةةل فةةل لمدل ة اذفف ارضةةلت رةةد فمةةةةد السةةةلا رةةد الرةةردى رةةد اللسةةفلر رةةد العةةلرد ةلةةل دظقةةرت

الافلئر دةضلً ت تد فأرةرات دال لثلفقةرات اللسفمث الاتع – الفلعص أثل اللفقةرات الفلو .

تولد لةلأل دوةت زةفةتل  )7109ود ارسة لثف ةرى أثةل در ة اف لهةلت طثوة ةثةة ال ثةتد

الفروتة – الل ثلةل اللسفموثةةل اات اللتهتوةل تاللفرتوةل تالورالر اللمدل لقةد تةةذل الف ةرى
أثل فلأثة فدرةس لسلا فالة اللتهو تالفرتا فل فالة اف لهلت هكذ الطثو اات اللتهتوةل
تاللفرتوةل تالورالر اللمدل لقد .تود فةتات أةا الدراس لل  )14طللولً تطللو لل طثو ةثة

ال ثة ةةتد الفروتة ة ة و لل ة ة آأل الوةة ةةت تاللس ة ة ثةل فة ةةل الرعة ةةأل العة ةةةرل لث ة ةةلد ال ة ةةلل ل /7101
 7100لةةتزأةل أثةةل الل لتأ ة الف رةوة ة توث ة أةةددهل  )73طللو ةلً تطللو ة للةةل س ة ثتا فةةل

لسةةلا فالةة ة اللتهوة ة تالفر ةةتا تالل لتأة ة الض ةةلوط تأ ةةددهل  )90ل ةةل اللس ة ثةل ف ةةل اللة ةتاد

اجلرى .تدشلرت الافلئر ىلل دل اف لهلت الل ثلةل اللسفموثةةل اات الطثو اللتهتوةل تاللفرتوةل
تورالر الرألة اللمدل ووأل دراس لسلا فالة اللتهو تالفرتا ةلات ودر

لفتسط  .ةلل لوةات

الافة ةلئر دل د ارسة ة لس ةةلا فالةة ة اللتهوة ة تالفر ةةتا ة ةةلل لة ة در ةةر ذت دذلة ة ىاع ةةلئة ف ةةل فقةة ةةر
اذف لهلت اات اللتهتوةل تاللفرتوةل تالورالر اللمدل لقد لدى دفراد الل لتأ الف رةوة .
تفالتلت دراس لالد سثةللل  )7102الةشى أل الررتا فل الفعترات الللطئة أةل
اللتهةةتوةل لةةدى ل ثلةةل الف ثةةةد ال ةةلد فةةل لقترة ة لعةةر ال روة ة تالللثة ة ال روة ة الس ة تدة

تالةش ةةى أ ةةل در ةةر لفقةة ةرات الا ةةتع اذ فل ةةلأل تأ ةةدد س ةةاتات اللو ةةر تالاع ةةتأل أث ةةل دترات
فدرةوة فل ل لأل فروة اللتهتوةل) فل اسف لولت الل ثلةل أثل لمةلس الفعترات الللطئة أةل

اللتهةةتوةل تاأفلةةدت الد ارسة أثةةل اللةةاقر التعةةرل تفةتاةةت أةاة الد ارسة لةةل  )700ل ثل ةلً
تل ثلة لةةاقد  )007لةةل لعةةر ت  )55لةةل السة تدة

توفطوةةةا اسةةفولا الل فمةةدات الللطئة

أل اللتهتوةل فتعثت افلئر الدراس ىلةل دل در ة الفعةترات الللطئة أةل اللتهةتوةل لةل ووةأل

الل ثلةةةل ةوةةةر ىلةةل اةةد لةةل .ةلةةل دا ة فت ةةد فةةرتا دال ة ىاعةةلئةلً وةةةل لفتسةةطلت رفةةت در ةةلت
الل ثلةةةل اللع ةرةةل تالس ة تدةةل فةةل دو ةةلد ل فمةةدات اةةتأل الم ةتااةل اجسلسةةة – ل فمةةدات اةةتأل

الفتزةة – ل فمةةدات اةةتأل الفشةةلةص وةالةةل ذ فت ةةد فةةرتا فةةل دو ةةلد ل فمةةدات اةةتأل لسةةفتةلت

الذةل – ل فمدات اتأل رألة اللتهتوةل – ل فمدات اتأل لعلئص اللتهتوةل – الدر

الةثة

لثلمةةلس هةةذا ولخضةةلف ىلةل ت ةةتد درةةر للفقةةرى الاةةتع اذ فلةةلأل تأةدد سةةاتات اللوةةر تأةةدد
ت تد درر لثاعتأل أثل الدترات الفدرةوة .
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تةةةذل وةةلد ةةةأل لةةل أوةةدالرالل سةةثةللل تفقةةلال لاةةةت  )7103ود ارسة ذلفوةةلر ف للةة
وراللر ىرشلدى ل ل فل ف دةأل و ض اجفةلر تالل فمدات الللطئ لدى الل ثلةل اات اجطرلأل
اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تفةتاةةت أةا ة الد ارس ة لةةل  )911ل ثل ةلً تل ثل ة فةةد اافمةةل  )91لةةاقد
 )01فة ةةل اللراث ة ة اذوفدائة ة ة ت  )01فة ةةل اللراث ة ة اخأدادة ة ة ت  )01فة ةةل اللراث ة ة الرلاتة ة ة .
تولس ةةفلداد لمة ةةلس اف له ةةلت ل ثل ةةل الف ث ةةةد ال ةةلد اا ةةت اجطر ةةلأل اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل ىأ ةةداد/
الولار ةةلل تالورا ةةللر اخرش ةةلدى دظق ةةرت اف ةةلئر الد ارسة ة ف ةةدةأل اذف له ةةلت الس ةةثوة تالل فم ةةدات
الللطئ لل ثلةل الل اراةأل اذوفدائةة تاخأدادةة تالرلاتةة ااةت اجطرةلأل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل لةل
دفراد الل لتأ الف رةوة .
تفلةةل ةةأل لةل دةةر توةةرةل ةتاةثةةى تسةةرفةت (Dila, Berrin, Elif & Servet,
) 2017لةل ى ة ار د ارسة لثفامةا لةل آ ار تت قةلت اظةر الل ثلةةل ووةأل اللدلة فةل لراثة لةل
وو ةةأل اللدرسة ة ا ةةتأل اجطر ةةلأل اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل تو ةةد ف ةةد اس ةةفلداد لمة ةةلس فم ةةدةر الل ثل ةةةل
لثلعةةلئص السةةثتةة لثلتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تالةةذى تض ة شةةلهةل  )7107ةلةةل فةةد اسةةفلداد
دشةلأل لل اللملورت شو لافظل تدشلرت افلئر الدراس ىلل دل ل ثلل لراث لل ووأل اللدرسة
ةروط ةةتل و ةةةل اللتهوة ة تاللع ةةلئص الل رفةة ة وش ةةةأل أ ةةلد اة ةةث ةرة ةةزتل دائلة ةلً أث ةةل اللق ةةلرات
الل رفة ة ةسةةللت دسلسةةة لحطرةةلأل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل ىذ دظقةةرت اسةةف لولفقد أثةةل اللمةةةلس
داقد ة فمدتل دل هكذ اجطرلأل لتهتوةل فل لقلرات األ اللشةةرت تاللقةلرات الل رفةة وعةر
ألل تلةاقد لفرددتل وشأل لل ةلص اللقلرات اذ فللأة تالفتاعأل.

فـــــرضـــــي انــذراســــــة:
ف ةةب ض ةةت لش ةةةث الد ارسة ة تده ةةدافقل تدهلةفق ةةل تل ةةل ل ةةرأل اخط ةةلر الاظ ةةرى تالد ارس ةةلت
تالواتث السلوم ةلةل عةلغ فرضب الدراس أثل الاات الفللل،
 -0فت ةةد فةةرتا دالة ة ىاعةةلئةلً وةةةل لفتس ةةطلت رفةةت در ةةلت دفةةراد أةا ة الد ارس ة ف ةةب ةةةأل ل ةةل
الل فمدات اتأل اجفراد اللتهتوةل تاللفرةتوةل تالل فمةدات اةتأل وةرالر رأةلةفقد تالل فمةدات
ةةأل فب المةلسةل الموثب تالو دي لعللي المةلس الو دي.
 -7ذ فت ة ةةد ف ة ةةرتا دالة ة ة ىاع ة ةةلئةلً و ة ةةةل لفتس ة ةةطلت رف ة ةةت در ة ةةلت دفة ة ةراد أةاة ة ة الد ارسة ة ة ف ة ةةب
المةلسة ةةةل الو ة ةةدي تالففو ة ةةل و ة ةةد لة ةةرتر رة ةةرث شة ةةقتر فمرةو ة ةلً لة ةةل ى ة ة ار المةة ةةلس الو ة ةةدى)
فة ةةب ةة ةةأل لة ةةل الل فمة ةةدات اة ةةتأل اجفة ةةراد اللتهة ةةتوةل تاللفرة ةةتوةل تالل فمة ةةدات اة ةةتأل و ة ةرالر
رألةفقد تالل فمدات ةةأل .
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انطــريقــــة واإلجــــــراءات:
أوالً :الطـــزيكــــــــــة:
أ) منهج الدراسة:
اأفلةةدت الد ارس ة الراها ة أثةةل اللةةاقر شةةو الف رةوةةب Quazi – experimental
method؛ لفلةررً فةل فعةلةد الل لتأة التااةد ذت المةلسةةل الموثةب تالو ةدي – The one

 Group Pre test, Post test Designأثل للهر لطلت .)095 7117
ب) عينة الدراسة:
فةتات ال ةا اجسلسة لثدراس لل  )73طللولً تطللو لةل طةرت الرروة الرلاةة وشة و
الفروةة ة الللعة ة وةثةة ة الفروةة ة ولخس ةةللأةثة

 )7104تود وث لفتسط دألةلرهد الزلاةة

لل ة ة وا ةةل الس ةةتةس لث ة ةلد ال ةةلل ل – 7103

 )05.93سةا وةلااراى ل ةةلري وةدره  .)1.43توةد

تو اذلفةلر أثل الرروة الرلاةة وعةر للعة لةتاقةل فةدرس لة الولارة الاللةة لمةرر اللتهوة
تالفرتا ةأاد لمررات الرعأل الدراسل اجتأل لثررو الرلاة ش و الفروة الللعة  .دلةل أةل أةاة

الفاما لةل اللعةلئص السةةةتلفرة لثلمةةلس فمةد اشةفلثت أثةل  )29طللوةلً تطللوة لةل طةرت
تطللوةةلت ش ة و الفروة ة الللع ة وللةثة ة ذافقةةل .توث ة لفتسةةط دألةةلرهد الزلاة ة

 )05.09سةةا

ولااراى ل ةلري ودره .)1.50
ج) أداة الدراسـة:
 مقياس "معتقدات المعممين منا قبنل الخدمنة حنول الموهنوبين والمتفنوقين وبنرامج رعنايتهم"
إعداد /الباحثة.

فةةد واةةل هةةذا اللمةةةلس وةةللر تع ىلةةل اجطةةر الاظرة ة تالد ارسةةلت تاللمةةلةةس السةةلوم تذات

ال رو ة تلاقةةل أثةةل سةةوةأل اللرةةلأل ذ الاعةةر ةةلةتوس )(Jacobs, 1972؛ تفةةةرى تفلذاةةت
رتاةثةز تددالةس تةةل تلةت

Tirri, Tallent – Runnels, Adams, Yuen & Lau,

)2002؛ تهةت ةرةل تفةلل هةةأل تفةرهةتفةل (Hoogeveen, Van Hel & Verhoeven,

)2005؛ تلالد رةلض .7115

توة ةةد فةة ةةتل اللمةة ةةلس فة ةةل عة ةةترف اجتلة ة ة لة ةةل  )21لرة ةةرد لاقة ةةل  )71لرة ةةرد فمة ةةةس

الل فم ةةدات اةةةتأل اللته ةةتوةل تاللفرةةةتوةل وداةة ة لة ةةل اللر ةةرد  )71 – 0ت  )71دلة ةةرى فمة ةةةس
الل فمة ةةدات اة ةةتأل و ة ةرالر رأة ةةلةفقد وداة ة ة لة ةةل اللرة ةةرد  )21 – 70تةة ةةأل لرة ةةرد ةملوثقة ةةل رة ةةرث

اسف لولت هل لتافا – لالةد – ل لرض) فألذ الدر لت  )0 – 7 – 9أثل الفرفةت .لفةتل
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أثل اللمةلس  )071تدوأل در ة

دأثل در

 )21تةثلةل اف ة الل لةتع الةثةل لثةدر لت أثةل

اللمةلس ىلل الامعلل دأل ذل أثل عا ل فمدات الررد تال ةس عاةي.
الخصائص السيكومترية لممقياس:

 صدق المقياس:

فد أرض اللمةلس فل عترف اجتلة أثل ل لتأ لل السلد اللاةلةل اللفلععةل
فةةل ل ةةلذت الفروة ة الللع ة تأثةةد الةةارس الفروةةتى تالعةةا الارس ةة لثاةةا  )0تذل ة خوةةدا
لمفرا ةةلفقد تلراظ ةةلفقد الف ةةل دف ةةلدت الولارة ة تدراةةرت الوا ةةث تو ةةد اأفدو ةةرت اس ةةو افر ةةلا الس ةةلد
اللاةلةةةل أثةةل لرةةردات اللمةةةلس ل ةةةل اًر لثعةةدا اةةةث دشةةلرت افةةلئر الفاةةةةد ىلةةل عةةراةف
تلالسوف ل لر ال ةا تلثقدى الذي علد لل د ث .
ةلة ةةل فة ةةد الفامة ةةا لة ةةل عة ةةدا الفةة ةةتةل الررضة ةةب العة ةةدا الواة ةةلئب) لة ةةل لة ةةرأل ىة ة ةةلد
وةلة ة ة ف ة ةةلاس اخلفو ة ةةلر  Test Homogeneityأث ة ةةل ل ة ةةلهر لط ة ةةلت – 091 7114
 )092تذلة ة ة واس ة ةةلت ل للة ة ةأل اخرفو ة ةةلط و ة ةةةل در ة ة ة ة ة ةةأل لر ة ةةرد تالدر ة ة ة الةثةة ة ة لثلمة ة ةةلس
تة ة ةةذا ل ة ةةل ل ة ةةرأل ل للة ة ةأل اخرفو ة ةةلط و ة ةةةل در ة ة ة ة ة ةةأل و ة ةةد تالدر ة ة ة الةثةة ة ة لثلمة ة ةةلس تةتضة ة ةي
ال دتلةل الفللةةل ل للرت اخرفولط الالف ،
جذول ( )1قيه معامالت اإلرلباط بني درجة كل مفزدة والذرجة الللية للنكياض
أرقاو معامالت أرقاو معامالت أرقاو معامالت أرقاو معامالت
املفزدات اإلرلباط املفزدات اإلرلباط املفزدات اإلرلباط املفزدات اإلرلباط





1

0.41

2

0.18

3

0.37

4

0.45

5

0.45

6

0.57

7

0.57

8

0.46

9

0.60

10

0.44














11

0.61

12

0.34

13

0.31

14

0.36

15

0.41

16

0.08









17

0.39

18

0.01

19

0.18

20

0.44
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21

0.46

22

0.54



23

0.19

24

0.57

25

0.60

26

0.21






27

0.54

28

0.57

29

0.35

30

0.50








31

0.11

32

0.53

33

0.40

34

0.19







35

0.51

36

0.44

37

0.48

38

0.37

39

0.51

40

0.47
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ةفض ة ةةي ل ة ةةل ة ةةدتأل  )0دل اللر ة ةةردات درو ة ةةلد 92 90 72 79 05 04 02 7

ة ت اذفقل اةث داقةل وةد اعةثت أثةل ل ةللرت ارفوةلط لالرضة تغةةر دالة

تلةل رةد دعةوي

ةفةتل لل  )97لررد فراتات وةد ل للرت ارفولطقةل وللدر ة الةثةة
اللمةلس تفا هذا اخ ار
ل
لثلمةلس لل وةل  )1.20 - 1.90تهل وةد دال أاد لسفتةب 1.10؛ .)1.11
جذول ()2
قيه معامالت اإلرلباط بني درجة كل بعذ والذرجة الللية للنكياض
أبعاد املكياض
املعتكذات ذول املوٍوبني واملتفوقني
املعتكذات ذول بزامخ الزعاية
املكياض كلل


املعتكذات ذول األفزاد

املعتكذات ذول بزامخ رعاية

املكياض

املوٍوبني واملتفوقني

املوٍوبني واملتفوقني

كلل



-



0.93

0.73
0.92



-

دال أاد لسفتى )1.10

لرفر

ةفضي لل دتأل  )7دل ل للرت اخرفولط وةل در ة ةةأل و ةد تالدر ة الةثةة لثلمةةلس

تدال أاد لسفتى .)1.10

تللزةد لل الفاما لل عدا اللمةلس الاللل فمد فد اسلت عةدا اللاة

لةل لةرأل

ىة ةةلد ل لل ةةأل اذرفو ةةلط و ةةةل لمة ةةلس ل فم ةةدات الل ثل ةةةل ا ةةتأل اللتهوة ة ىأ ةةداد /لال ةةد رة ةةلض
 )7115تاللمةة ةةلس الاة ةةللب تالة ةةذى فة ةةد فطوةم ة ة هة ةةت اتلة ةةر أثة ةةل دف ة ةراد أةا ة ة الفامة ةةا لة ةةل

اللعلئص السةةةتلفرة

توةد وثة ل للةأل اذرفوةلط وةاقلةل  )1,40تهةت ل للةأل ارفوةلط داأل أاةد

لسةةفتى  )1,10تةةةدأل أثةةل در ة عةةدا لرفر ة  .توللفةةللب ةفلف ة اللمةةةلس ودر ة لالسةةو لةةل
العدا ف ث عللالً لدسفلداد فب الدراس الاللة .

 ثبات المقياس:
فةةد اسةةفلداد طرةم ة دلرةةل ةرتاوةةلخ لاسةةلت روةةلت اللمةةةلس الاةةللل ةلةةل اسةةفدلدلت دةض ةلً
طرةم ة الف زئ ة الاعةةرة ىذ فةةد فمسةةةد اللمةةةلس ىلةةل اعةةرةل تاسةةفدلدلت در ةةلت الاعةةرةل فةةب
اسةةلت ل للةةأل الروةةلت الاعةةرب لثلمةةةلس تفثةةب ذلة اسةةفلداد ل لدلة سةةوةرللل – وةراتل لاسةةلت
لوةل ولل دتأل الفللل،
ل للأل الرولت الةثل ةلل هت ل
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جذول ()3
معامالت ثبات املكياض بطزيكيت ألفا كزوىباخ ،والتحزئة اليصفية
أبعاد املكياض
ٌ= 43
املعتكذات ذول املوٍوبني واملتفوقني
املعتكذات ذول بزامخ الزعاية
املكياض كلل

معامل
ألفـــــــــــا
كزوىباخ
0,79
0,85
0,89

معامل الجبات بالتحزئة اليصفية
معامل الجبات الللى
معامل الجبات اليصفى (معامل
سبريماٌ  -بزاوٌ
اإلرلباط بني اليصفني)
0,84
0,73
0,82
0,69
0,82
0,69

تف فوةةر هةةذه المةةةد لالسةةو للةةل ة ةةأل اللمةةةلس فةةل عةةترف الاقلئة ة تاللةتا ة لةةل )97

لررد لثاا  )7عللالً لدسفلداد فب الدراس الاللة .

ثاىياً :اإلجـــــــــــــــــــزاهات:

وقد سارت إ رات الدراسة وفق الخطوات التالية:

 -0فد فطوةا ددا الدراس لمةلس ل فمدات الل ثلةل لل ووأل اللدل اةتأل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل
تورالر رألةفقد أثل أةاة الد ارسة الوةلل أةددهل  )73طللوةلً تطللوة فةل دتأل لالضةر لةل

لالضرات اللمرر ةتد 7104 – 7103/5/71د ةمةلس ووثل.

 -7ف ة ةةد الو ة ةةد وف ة ةةدرةس لم ة ةةرر اللتهوة ة ة تالفر ة ةةتا اأفو ة ةةل اًر ل ة ةةل ة ة ةةتد  7103/01/7تاف ة ةةل ة ة ةةتد

 .7103/07/00ول دأل  )01لالضرات زلل اللالضر ةفةرتاح لةل وةةل )011 – 071

دوةم

و لللل  )71 – 71سلأ فدرةسة  .تود فاتأت لتضتألت اللمرر وةل،

 ف رةرلت اللتهو تالفرتا.

 اظرةلت تاللذج فل اللتهو تالفرتا.

 الةشى تالف رى أثل اللتهتوةل تاللفرتوةل.
 لعلئص اللتهتوةل تاللفرتوةل ال سلة

تال مثة الل رفة

تاذ فللأة

تاذار للة ).

 ورالر تاسفرافة ةلت رألة اللتهتوةل تاللفرتوةل اخرشلد– اخر ار – الفسرة – الف لة ).

 -9اس ةةفلدلت الولارة ة ف ةةل ف ةةدرةس اللم ةةرر أ ةةد ط ةةرا فدرةس ةةة ه ةةل ،اللالض ةةر تالاة ةتار
تاللالوش ة

تال عةةى الةةذهال ىضةةلف ىلةةل فةثةةةى الطثو ة وةةو ض الفةثةرةةلت تالتا وةةلت

اللازلة ة ل ة اذسةةف لا وشةةوة الل ثتلةةلت الدتلة ة اذافراةةت ل لةةأل  Searchفةةل و ةةض
اللتضتألت ذات ال رو لرأل لتضتع لل

الطرأل.
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 -2لرأل ففر فدرةس اللمرر ةلل ةراأل ألثة فمةةةد الطثوة وشةةأل لسةفلر فاةت لةل ةسةلل
وللفمةةد الفةتةال تذل لثفأةةد لةل لةدى فقةد الطثوة للتضةتألت اللمةرر وعةر لسةفلر
لل لرأل اذلفولرات الشرتة تةذا الفولر لافعى الرعأل اللةد فةرد .
 -1و د اذافقل لل فدرةس اللمرر فد فطوةا ددا الدراس لمةلس ل فمدات الل ثلةل لل ووأل
اللدل ة اةةتأل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تو ةرالر رأةةلةفقد أثةةل أةا ة الد ارس ة الوةةلل أةةددهل
 )73طللولً تطللو

ةمةلس و دى.

 -2فةةد ىدلةةلأل الوةلاةةلت أثةةل وراةةللر  SPSS V. 24تاسةةفلدلت اجسةةللةت اخاعةةلئة
اللالسو لاسلت دذل الررتا وةل المةلسةل الموثل تالو دى.
 -3و د لرتر ففر زلاة فمدر وةررث شةقتر فمرةوةلً فةد فطوةةا ددا الد ارسة لمةةلس ل فمةدات
الل ثلةل لل ووأل اللدل اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل توةرالر رأةلةفقد أثةل أةاة الد ارسة
الو ةةلل أ ةةددهل  )73طللوة ةلً تطللوة ة

ةمة ةةلس ففو ةةل تذلة ة لثفام ةةا ل ةةل اس ةةفل اررة اجر ةةر

الر لأل لدراس لمرر اللتهو تالفرتا .
 -4فةةد ىدلةةلأل الوةلاةةلت أثةةل وراةةللر  SPSS V. 24تاسةةفلدلت اجسةةللةت اخاعةةلئة
اللالسو لاسلت دذل الررتا وةل المةلسةل الو دى تالففو ل.

نتـــــائـــج انــذراســــــة:
ىتائخ الفزض األول ومياقظتَا:
ةةةاص هةةذا الرةةرض أثةةل دا ة  ،فت ةةد فةةرتا دال ة ىاعةةلئةلً وةةةل لفتسةةطلت رفةةت در ةةلت
دفراد أةا الد ارسة فةب ةةأل لةل الل فمةدات اةتأل اجفةراد اللتهةتوةل تاللفرةتوةل تالل فمةدات اةتأل
ورالر رألةفقد تالل فمدات ةةأل فب المةلسةل الموثب تالو دي لعللي المةلس الو دي .
تلثفامةةا لةةل عةةا هةةذا الرةةرض فةةد اسةةفلداد الفوةةلر تةثةتةسةةتل Wilcoxon Test
الرو ةةلرالفرى لاس ةةلت دذلة ة الر ةةرتا و ةةةل ف ةةتزة ل ل ل ةةتأفةل لة ةرفوطفةل أث ةةل ل ةةلهر لط ةةلت
 )219 7115لل لرأل ال دتأل الفللب،
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جذول ()4
داللة الفزوق بني متوسطات رلب درجات أفزاد عيية الذراسة يف كل مً "املعتكذات ذول األفزاد
املوٍوبني واملتفوقني ،واملعتكذات ذول بزامخ رعايتَه ،واملعتكذات كلل".
املتػري
املعتكذات ذول
األفزاد
املوٍوبني
واملتفوقني
املعتكذات ذول
بزامخ رعاية
املوٍوبني
واملتفوقني

املعتكذات كلل

الـفــزوق

ٌ

متوسط
الزلب

جمنوع
الزلب

الزلب الشالبة

24

13.90

333.50

الزلب املوجبة

3

14.83

44.50

ا ايذ
اجملنوع
الزلب الشالبة

صفز
27
18

12.53

225.50

الزلب املوجبة

5

10.10

50.50

ا ايذ
اجملنوع
الزلب الشالبة

4
27
23

14.83

341

الزلب املوجبة

4

9.25

37

ا ايذ
اجملنوع

صفز
27

وةلة ة  Tال دتلةة ة ف ةةل اللة ة
)1.11

 010؛ تفل الل

 49لدذل الطرى التااد

قينة
""T
الصػزى
44.50

50.50

37

قينة
""Z
3.481-

2.674-

3.656-

ل  )73أا ةةد لس ةةفتى )1.10

ل  )79أاةد لسةفتى )1.10

ذحه
األثز
0.98

0.97

0.97

مشتوى
الذاللة
دالة عيذ
;0.01
0.05

دالة عيذ
;0.01
0.05

دالة عيذ
;0.01
0.05

 33تأا ةةد لس ةةفتى

 27تأاةد لسةفتى )1.11

ةفضي لل دتأل  )2ت تد فرتا دال وةل لفتسةطلت رفةت در ةلت دفةراد أةاة الد ارسة

فةةب ةةةأل لةةل الل فمةةدات اةةتأل اجف ةراد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تالل فمةةدات اةةتأل و ةرالر رأةةلةفقد
تالل فمةةدات ةةةةأل  .فةةب المةلسةةةل الموثةةب تالو ةةدي اةةةث ىل وةل ة " "Tالعةةقرى اللاسةةتو دال ة

ىاعلئةلً أاد لسفتةب  )1.11 1.10لعللي المةلس الو دي للل ةكةد ت تد درر ف للأل لدراس
لمرر اللتهو تالفرتا أثل الل فمدات.

ةل ةةل ف ةةد اس ةةلت ا ةةد الف ةةأرةر  Effect Sizeف ةةل اللة ة اس ةةفلداد الفو ةةلر تةثةةس ةةتل

أوداللا د الدردةر )050 7112؛ اةث ل ت وةل ا د الفأرةر فب الل فمةدات اةتأل اجفةراد
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اللته ة ةةتوةل تاللفر ة ةةتوةل  )1.54تف ة ةةل الل فم ة ةةدات ا ة ةةتأل وة ة ةرالر رألةة ة ة اللته ة ةةتوةل تاللفر ة ةةتوةل
 )1.53تفةل الل فمةةدات ةةةةأل  )1.53تهةل وةةةد فةةدأل أثةل ا ةةد فةةأرةر ةوةةةر للةةل ةشةةةر ىلةةل

ف ةةأرةر د ارسة ة لم ةةرر اللتهوة ة تالفر ةةتا ول ةةل ةافتةة ة ل ةةل ل ةةلرى تل ثتل ةةلت تلق ةةلرات ف ةةل ارفم ةةل

ل فمةةدات الطثو ة دف ةراد أةا ة الد ارس ة اةةتأل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تو ةرالر رأةةلةفقد .تأثة ة فروةةت

عا الررض اجتأل.

تففرةةا هةةذه الافة ة ل ة افةةلئر د ارسةةلت ةةةأل لةةل ةلشةةةتل تسةةتلةا ر

1996

& Cashion

)Sullenger,؛ تأثة ةةل الفلة ةةللل تففاة ةةل سة ةةثةللل )7119؛ تدو ةةت الل ةةد الشةةةترو ل

7114؛ تلالد رةلض )7115؛ تدالد لطلت )7102؛ تأودالرالل سثةللل تفقةلال لاةةت
 )7103تالفل دشلرت لة قل ىلةل ىلةلاةة اةدتث فقةةةر فةل الل فمةدات وعةتر ةثةة دت زئةة

تهت لل دألف الدراس الاللة .

تل ةةأل هةةذا الفةةأرةر الةوةةةر لد ارسة لمةةرر اللتهوة تالفرةةتا فةةل ل فمةةدات الطثوة دفةراد أةاة

الدراس اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد تل فمدافقد ةةأل تالذى فد رعده وال ً أثل
در ة ةةلفقد الموثة ة ة تالو دة ة ة فة ةةل لمةة ةةلس ل فمة ةةدات الل ثلة ةةةل لة ةةل ووة ةةأل اللدل ة ة اة ةةتأل اللتهة ةةتوةل
تاللفرتوةل تورالر رألةفقد ىالل ةاد وللر أل أثل دل الفعترات تالل فمدات الللطئ ةلات فشقأل

اة اًز ةوة اًر لةل الل ةلأل الل رفةل لقةكذ الطثوة

تداقةد ةةلاتا ة ةلاتل لةل وعةتر توثة تأةل ةتاد ار

ولللرة ةةلهةد تالل ة ةةلرى اللف ثم ة ة ورئ ة ة اللتهة ةةتوةل تاللفرة ةةتوةل .تتفم ة ةلً للة ةةل ذة ة ةره ةة ةةأل لة ةةل دوتالل ة ةةد
الشترو ل )7114؛ تلالةد رةةلض  )7115فة ل فةل هةذا ىشةلر ىلةل ضةرتر اذهفلةلد وفطةتةر
الوة ةرالر الف ثةلةة ة تالفدرةوةة ة لفتس ةةة ركةة ة الل ثل ةةةل  -وو ةةأل تدرا ةةل اللدلة ة  -ا ةةتأل اللته ةةتوةل

تاللفرتوةل لفر ةأل ددائقد فل اللرااأل الدراسة الللفثر .

ىل ل فم ةةدات الطثوة ة الل ثل ةةةل ف ةةكرر تفف ةةأرر وللل رفة ة اللقاةة ة تالفروتةة ة الف ةةل ةفثمتاق ةةل درا ةةل

الفاةةلوقد وةةللورالر الف ثةلة ة فللل ةةلرى تالل ثتلةةلت تاللقةةلرات الفةةل ةةفسةةوقل الطثو ة الل ثلةةتل فةةاظد
تفا الرقد المةلل لثلةدرةلت الفةل ةالثتاقةل ااةت سةثتةقد الفدرةسةل للةل ةكةةد دهلةة الفةةتةل اللقاةل
تالفلععةل فةةل فشةةةأل تف ةةدةأل ل فمةدات الل ثلةةةل ااةت للفثةةى ددتارهةد التظةرةة تفةل ضةةت ذلة

ة ةةت دل فرةةةز و ةرالر فةةةتةل الل ثلةةةل تاف لهةةلت الفاةةدةث الفروةةتى أثةةل ضةةرتر فقةةد وةةةد تل فمةةدات

الل ثلةل الفل ةالثتاقل اات وة اررافقد الفدرةسةة ةلةدلأل ذسةفاداث لاةلال ف ثةلةة ف ثلةة وةلدر أثةل
فارةز لملعد الفقةةر اللرفمو تفا غلةلت الف دةد اللاشتد فل ،ألدأل رةلل .)370 7101

تأثة ةلةل اأفولر لمرر اللتهو تالفرةتا الةذى فةد فدرةسة فةل الد ارسة الاللةة ذلفوةلر
در ةره أثةةل ل فمةةدات الطثو ة دف ةراد أةا ة الد ارس ة لةتا ةلً لةةل لةتاةةلت وراةةللر الفةةةتةل الفلععةةل
تاللقاةةل لقةةكذ الطةةرت ىذ فضةةلل لافةةتى هةةذا اللمةةرر ةةةد لةةل الل ةةلرى تالل ثتلةةلت اللترم ة
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وةةددت وف رةةةى اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل لةةل ت قةةلت اظةةر للفثر ة تلةةل لقةةذه الف رةرةةلت تللأثةقةةل
تالاظرةلت اللفولةاة فةل فرسةةر اللتهوة تالفرةتا تةةذا لعةلئص اللتهةتوةل تاللفرةتوةل ال سةلة
تال مثة الل رفة تاذ فللأة تاذار للة تالسثتةة  ...ىل) ىضةلف ىلةل ددتات الةشةى تالف ةرى
أثةةةقد تةةرةة فادةةةدهد تاافمةةلئقد تدةضةلً اسةةفرافة ةلت رأةةلةفقد تف ثةةةلقد تلةةذا فمةةد ةةةلل لد ارسةةف
أظةد اجرر فل اذرفمل ول فمدات هكذ الطثو تلالتلة الاةد للةل ة لاتاة لةل وعةتر توثة فةل
التأل تاخد ار فةلل ةف ثا ورئ اللتهتوةل تاللفرتوةل.
تلل لات آلر ف د الراةلت تاذسفرافة ةلت الفل فد اسفلدالقل ةتسلئأل تطةرا لفةدرةس
اللمةرر أثةل وةدر ةوةةر لةةل اجهلةة فمةد اشةفلثت فثة الراةةلت تاذسةفرافة ةلت أثةل اللالضةةر
تالا ةتار تاللالوش ة تال عةةى الةةذهال تالتا وةةلت اللازلة ة ت لة قةةل فاةةةلت تاسةةفرافة ةلت دروفةةت
فأرةرهل الر للأل فل ةرةر لل الواتث تالدراسلت ستا وللاسو لثل فمدات دت غةرهل لةل اللفقةةرات.
ةتاضلف لذل فمد ةلات الولار ف لةثى الطثو وللواث فل شوة الل ثتللت الدتلة اذافرات أل
و ةةض اللتضةةتألت تالوةرالر الشةةةم تذات العةةث ولتضةةتألت اللمةةرر تلاقةةل أثةةل سةةوةأل اللرةةلأل
لشرتع لل الطرأل تلرأل هذه اللتضتألت ةلات ف ذت اافوله الطثو تفرةر اهفلللقد.
هذا توةد ارةت الولارة الطثوة دفةراد أةاة الد ارسة تشة فقد أثةل ضةرتر اذلفةزاد ولتأةد
اللالضر وأل تواضتر ال لات الللص ولل لثل تشددت أثل ضرتر اذلفزاد وةلف لةل ةةثرةتل
وة لقةةلد توةةد ةلاةةت اسةةف لو الطثوة وللر ةةأل ةوةةةر فللقللوةة ال ظلةةل لةةاقد ةلاةةت ارةعة أثةةل
الاضتر تاذلفزاد تلدةقل شقى لل رفة اللزةةد تاللزةةد لةل الل ثتلةلت تالل ةلرى اةتأل اللتهةتوةل
تاللفرتوةل تورالر رألةفقد.
تلل ال تالأل الفل اممت لل دراس لمرر اللتهو تالفرتا الرلئد اللر ت ارص الولار
أث ةةل فمة ةةةد تفم ةةتةد الطثوة ة ولس ةةفلرار ل ةةل ل ةةرأل ل ةةل ةس ةةلل و ةةللفمتةد الفة ةةتةال تة ةةذا ل ةةل ل ةةرأل
الفالاةةلت لافعةةى الرعةةأل توةةد ةةةلل لةةذل لةةردتد ةوةةةر أثةةل ددا الطةةرت اجةةةلدةلل للع ة
تدل غةللوةفقد ةلاةةت ارةعة أثةل الفمةةدد تالفلةةةز ةتااةراز الةةدر لت ال للةة لةةتل هةةذا اللمةةرر داةةد
اللمةةررات الفلععةةة  .فض ةرً أةةل رتح الرةله ة الفةةل ةلاةةت فسةةتد اللالضةةر لفلرةةى لةةل اةةد
السةةأد تاللث ةةأل ال ةةذى وةةد ة ةةده ال ةةو ض افة ة التو ةةت الةوة ةةر الةةذى ةمض ةةتا وملأةة اللالضةةرات.
توفضلفر ةلفة ال تالةأل سةلوم الةذةر ةةلل لد ارسة لمةرر اللتهوة تالفرةتا فةأرةر ةوةةر فةل اذرفمةل
ول فمدات الطثو الل ثلةل لل ووأل اللدل اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد.

ىتائخ الفزض الجاىى ومياقظتَا:

ةاص هذا الررض أثل دا  ،ذ فت د فرتا دالة ىاعةلئةلً وةةل لفتسةطلت رفةت در ةلت

دفراد أةا الدراس فب المةلسةل الو دي تالففو ل و د لرتر ررث شقتر فمرةولً لل ى ار المةلس
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الو ةةدى) فةةب ةةةأل لةةل الل فمةةدات اةةتأل اجف ةراد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تالل فمةةدات اةةتأل و ةرالر
رألةفقد تالل فمدات ةةأل .

تلثفامةةا لةةل عةةا هةةذا الرةةرض فةةد اسةةفلداد الفوةةلر تةثةتةسةةتل Wilcoxon Test

الرو ةةلرالفرى لاس ةةلت دذلة ة الر ةةرتا و ةةةل ف ةةتزة ل ل ل ةةتأفةل لة ةرفوطفةل أث ةةل ل ةةلهر لط ةةلت

 )219 7115لل لرأل ال دتأل الفللب،

جذول ()5
داللة الفزوق بني متوسطات رلب درجات أفزاد عيية الذراسة يف كل مً "املعتكذات ذول األفزاد
املوٍوبني واملتفوقني ،واملعتكذات ذول بزامخ رعايتَه ،واملعتكذات كلل".

املتػري
املعتكذات ذول األفزاد
املوٍوبني واملتفوقني
املعتكذات ذول بزامخ
رعاية املوٍوبني
واملتفوقني
املعتكذات كلل

)1.11

الـفــزوق

ٌ

متوسط
الزلب

جمنوع
الزلب

الزلب الشالبة

5

13.10

65.50

الزلب املوجبة

15

9.63

144.50

ا ايذ
اجملنوع
الزلب الشالبة
الزلب املوجبة
ا ايذ
اجملنوع
الزلب الشالبة
الزلب املوجبة
ا ايذ
اجملنوع

7
27
13
12
2
27
10
14
3
27

وةلة ة  Tال دتلةة ة ف ةةل اللة ة
 17؛ تفل الل

 51؛ تفل الل

قينة
""T
الصػزى

قينة
""Z

مشتوى
الذاللة

65.50

1.486-

غري دالة

15.23
10.58

198
127

127

0.961-

غري دالة

15.15
10.61

151.50
148.50

148.50

0.043-

غري دالة

ل  )71أا ةةد لس ةةفتى )1.10

ل  )71أاد لسفتى )1.10

ل  )72أاد لسةفتى )1.10

 93تأا ةةد لس ةةفتى

 24تأاد لسفتى )1.11

 20تأاةد لسةفتى )1.11

 40لدذلة

الطرفةل.

ةفضةةي لةةل ةةدتأل  )1أةةدد ت ةةتد فةةرتا دال ة وةةةل لفتسةةطلت رفةةت در ةةلت دف ةراد أةا ة

الد ارسة ة ف ةةب ة ةةأل ل ةةل الل فم ةةدات ا ةةتأل اجفة ةراد اللته ةةتوةل تاللفر ةةتوةل تالل فم ةةدات ا ةةتأل وة ةرالر
رأة ةةلةفقد تالل فمة ةةدات ةةة ةةأل  .فة ةةب المةلسة ةةةل الو ة ةةدي تالففو ة ةةل اةة ةةث ىل وةل ة ة " "Tالعة ةةقرى

اللاستو غةةر دالة ىاعةلئةلً أاةد لسةفتةب  )1.11 1.10للةل ةكةةد اسةفل اررة اجرةر الر لةلأل
لدراس لمرر اللتهو تالفرتا أثل الل فمدات.
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تةلة ةةل ىر ةةلع اس ةةفل اررة دت الف ةةداد اجر ةةر الر ل ةةلأل لد ارسة ة لم ةةرر اللتهوة ة تالفر ةةتا أث ةةل
ل فمةةدات طثوة الفروةة الللعة الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدلة ىلةةل دل هةةذا اللمةةرر هةةت داةةد اللمةةررات
الفلععة تالذى فد الفوةلر الطثوة فةة ضةلل اذلفوةلرات الاقلئةة لثرعةأل الد ارسةل اجتأل لث ةلد
ال لل ل  )7104 – 7103تأثة ةلل أثل الطرت ج أل ا فةلز هةذا اذلفوةلر تالا ةلح فةة
ةلتا ل ةةل اةفس ةةوته ل ةةل ل ةةلرى
تالاع ةةتأل أث ةةل الفم ةةدةرات اللرفر ة ة الف ةةل ةطلا ةةتل ىلةق ةةل دل ةرس ة ل
تل ثتللت تلقلرات أل طرةا الفةرار تالارظ تاللللرس  ...ىل) .هذا فضةرً ألةل فلةت اخشةلر
ىلةة ة ل ةةرأل فرس ةةةر تلالوشة ة اف ةةلئر الر ةةرض اجتأل لثد ارسة ة الاللةة ة ل ةةل ط ةةرا فدرةس ةةة تدس ةةللةت
فمتةلة تداشط فعثة  ...ىل) .لل ال تالأل الفل سلهلت ودر ةوةر فل فر ةأل درر اللمرر وأل
تاسفلرار درره و د اافقل ففر فدرةس ولد زلاة فمدر وررث شقتر.

انتىصيـــــــات وانمقترحـــــــات:

فل ضت لل فتعثت ىلة الدراس لل افلئر ةلةل فمدةد الفتعةلت تاللمفرالت الفللة ،

أ) التــــــوصيـــــات:

 -0ضرتر ى ار اللزةد لل الورالر الف ثةلةة تالفدرةوةة ج ةأل فطةتةر ل فمةدات الل ثلةةل سةتا
ووأل اللدل دت درالئقل.
 -7فسثي الل ثلةل ستا ووأل اللدل دت درالئقل وسرح الل رف تالرملف لل لعةلدرهلل الللفثرة
ج أل فةتةل الئط عد ضد فةتةل اجفةلر تالل فمدات الللطئ .
 -9دلةذ الاةطة تالاةةذر اةةلأل الف للةةأل لة دفةراد فئة اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل للعة أاةةد الةشةةى
تالف رى أثةقد افل ذ ةفد فعاةى فرد غةر لتهتت أثل دا لتهتت تال ةس عاةي.
 -2لالتل ف دةأل الل فمدات الللطئ ستا لدى الل ثلةل دت اللد ار دت اتول دت اجورال للل لقل
لل لطتر أثل اللللرسلت الللفثر ل دفراد هذه الرئ .
 -1اغفاة ةةلد فرع ة ة دل الل فمةةةدات ففقةة ةةر تفف ةةةدأل تفة ةةل تو ةةت لة ةةت ز ج ةةأل اذهفلة ةةلد ولذرفمة ةةل
ول فمدات الطثو فل ةلف اللرااأل الف ثةلة تلل لرأل للفثى اللمررات الدراسة .

ب) مكرتذات بإجزاه حبوث مشتكبلية:

 -0ف للة وراللر فدرةول لف دةأل ل فمدات التالدةل تاجورال اات اللتهتوةل تاللفرتوةل.
 -7درر فاسةل الل فمدات اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل فل الفاعةأل اجةلدةلل لدةقد.
 -9أرو الل فمدات اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل وو ض اللفقةرات الف ثةلة تالرملفة .
 -2الررتا فل الل فمدات اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل فل ىطلر و ض المدرات ال مثة لثل ثلةل.
 -1دراس لل فمدات الل ثلةل اتأل فئلت لفولةا لل اللراهمةل ذتى اذسفرال اللزدتج.
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انمــــراجــــــع
دوتالل د ىوراهةد الشترو ل  .)7114درر دراس لمرر أثد الارس الف ثةلل فل ارفمل الل فمدات
اةةتأل ةةةأل لةةل االل رف ة تالةةف ثد تالداف ة ة لةةدى طللوةةلت الررو ة الرللر ة وةثة ة الفروة ة
وللزولزةا .ل ث ةثة الفروة ولللاعتر

لل

اللاعتر .43 – 10 7 22

دال ةةد أث ةةل لط ةةلت  .)7102ورا ةةللر لمف ةةرح و ةةلئد أث ةةل ف ةةل اجتر ةةللل تالةةر ةةللل لثفرلة ةةذ
اللتهتوةل ذتى ع تولت الف ثد ولللراث اخأدادة تدرره فل فالة فرةةرهد القادسل

تفاسةل ل فمدافقد الل رفة  .ل ث فروتةلت الرةلضةلت .52 – 2 )25 03

دالةةد أةسةةل الثتغةةلال تأوةةةر أوةةداهلل القةةتلل تسةةثتى وةةلور ةةتهر  .)7113ل فمةةدات طثو ة
تطللوةةلت ةثة ة الفروة ة اجسلسةةة ودتل ة الةتةةةت أةةل اخوةةداع .ل ث ة لسةةفموأل الفروة ة

ال روة

.44 – 20 )22 09

ىسللأةأل ىوراهةد ودر تةرةللل أتةض لاشلر  .)7104التذج لمفرح لفالة اخوداع لحطرةلأل
اللتهةةتوةل ذتى اذافةل ةةلت الللع ة ولسةةفلداد الرسةةد .الل ث ة اللع ةرة لثد ارسةةلت

الارسة

.97 – 0 )011 74

لة ةةلأل أوة ةةداهلل دوتزةفة ةةتل  .)7109فلأثة ة ة فة ةةدرةس لسة ةةلا فالة ة ة اللتهو ة ة تالفرة ةةتا فة ةةل فالة ة ة
اف لهلت أةا لل طثو ةثة ال ثتد الفروتة  -الل ثلةل اللسفموثةةل – اات الطثو

اللفلةة ةزةل تالوة ةرالر اللمدلة ة لق ةةد .د ارس ةةلت ال ث ةةتد الفروتةة ة

.0210

– 0142 )7 21

لللةةد للةةةس السةةر  .)7102درةةر فاتة ة الفةةدرةس أثةةل الم ةرار الفدرةسةةل تالل فمةةدات ااةةت ف ثةةةد
الرةلضةةةلت تف ثلقةةل فةةل ضةةت اظرةةةلت الةةف ثد الل رفة ة لةةدى طللوةةلت الرةلضةةةلت
و لل ة ة اجوع ةةل وق ةةز .ل ثة ة

لل ة ة اجوع ةةل سثسس ةةث ال ث ةةتد اخاس ةةلاة ) 71

.971 – 733 )7

زةةةدال دالةةد السةةرطلتى تدالةةد دالةةد أ ةتاد  .)7100لمدل ة فةةل الفروة ة الللع ة سةةةةتلت ة
ذتى اخألو تاللتهو  .الرةلض ،دار الالشر الدتلل لثاشر تالفتزة .

زةات لالتد شمةر  .)7117رألة اللفرةتوةل تاللتهةتوةل تاللوةدأةل .المةلهرر ،لةفوة الاقضة
اللعرة .
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سللر لطثا أةلعةر تاةتر أزةةزى ىسةللأةأل  .)7107سةللت تلعةلئص الطثوة اللتهةتوةل
تاللفرتوةل ةأسةلس لفطةتةر لمةلةةس الةشةى أةاقد .الل ثة ال روةة لفطةتةر الفرةتا
.001–53 )2

ةتسةةى  .)7101أثةةد ارةةس اللتهو ة ركة ة سةةةةتلت ة تاا ةلسةةلت فروتة ة .
دسةةثةللل أودالتااةةد د
الملهر ،لعر ال روة لثاشر تالفتزة .
س ةةةثرةل رة ةةد  .)7119رألةة ة اللته ةةتوةل ،ىرش ةةلدات لثو ةةل تالل ثل ةةةل .فر لةة  ،أ ةةلدأل أو ةةد اهلل
لالد الملهر  ،دار الرشلد.

ستزال تاةاورار  .)0555فروة اجطرلأل اللفرتوةل تاللتهتوةل فل اللدارس ال لة

اسةفرافة ةلت

تالةةلذج فطوةمة ة ) .فر لة ة  ،أوةةدال زةز السةةةد الش ةةلص تزةةةدال دالةةد الس ةةرطلتى

ال ةل ،دار الةفلت ال لل ل.

ألدأل رةةلل  .)7101ل فمةدات الطثوة الل ثلةةل ااةت ف ثةد الرةلضةةلت تف ثلقةل .ل ثة ال لل ة
اخسرلة

سثسث الدراسلت اخاسلاة ) .310 – 305 )7 04

ألدأل أود اهلل لالد  .)7111سةةتلت ة اللتهو  .الملهر ،دار الرشلد.

أوةةدالرالل سةةةد دسةةثةللل تفقةةلال لالةةد لاةةةت  .)7103ف للة ة وراةةللر ىرشةةلدى ل ةةل فةةل
ف ةةدةأل و ةةض اجفةةةلر تالل فمةةدات الللطئة لةةدى اللف ثلةةةل ااةةت اجطرةةلأل اللفرةةتوةل
تاللتهتوةل .الل ث ال روة لد ارسةلت تواةتث ال ثةتد الفروتةة تاخاسةلاة

.021

أودالثطةى لثةر

– 35 5

 .)0545الل فمدات تاذف لهلت اات اللرةض الارسل لدى أةاة لةل الطثوة

تالطللولت ،دراس تعرة لملرا  .ل ث أثد الارس .003 – 019 )00 9

أوةةداللطثت دلةةةل المرةطةةل  .)7102اللتهتوةةتل تاللفرتوةةتل ،لعلئعةةقد تاةفشةةلفقد ترأةةلةفقد.
الملهر ،أللد الةفت.

أوة ةةداللا د دالة ةةد الة ةةدردةر  .)7112اخاعة ةةل الوة ةةلرالفرى تالروة ةةلرالفرى فة ةةب الفوة ةةلر فة ةةرتض
الواتث الارسة تالفروتة تاذ فللأة  .الملهر ،أللد الةفت.

أث ةةل أثة ةةل الفل ةةللل تففاة ةةل س ةةةد سة ةةثةللل  .)7119اس ةةفلداد الال ةةتذج الل رف ةةل فةةةل لدل ة ة
ال للأة ة تفع ةةاةي الل فم ةةدات الللطئة ة ل ةةدى ط ةةرت الر ةةلاتى الرا ةةل اا ةةت ف ةةلطل

الولا ت .ل ث أللد الفروة

.707 – 012 00 2
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أثل للهر لطةلت  .)7117لاةلهر الواةث فةب ال ثةتد الارسةة تالفروتةة تاذ فللأةة  .المةلهر،
لةفو اجا ثت اللعرة .

أثةةل لةةلهر لطةةلت  .)7114المةةةلس تالفمةةتةد فةةل ال ثةةتد الارسةةة تالفروتة ة تاذ فللأة ة  .ط3
لزةد تلاما

الملهر ،اللةفو اجةلدةلة .

أثةةل لةةلهر لطةةلت  .)7115اخاعةةل اذسةةفدذلل فةةب ال ثةةتد الارسةةة تالفروتةة تاذ فللأة ة .
الملهر ،لةفو اجا ثت اللعرة .

 .)7101الل فمدات الرملفة تفأرةرهل أثل الوال اذ فللأةة فةل لاطمة

فلطل الزه ار اسسةس

لفة  .ل ث

فلطل وات سثطلل الا رة

ةأل ال ثتد اخاسلاة تاذ فللأة

.97 – 71 01

 .)7102الال لت الارسة لثلفرتوةل فاعةثةلً فل العى الالدى

أشةةر فةةل لةةدارس الف ثةةةد لةةل و ةةد اجسلسةةل ولاطمة شةةللأل الشةروة وسةةثطا دألةةلل.
الل ث الدتلة لفطتةر الفرتا .40 – 19 )5 1

ففاةةب أوةةد الةةرالل ةةرتال  .)7114اللتهو ة تالفرةةتا تاخوةةداع .ط  9ل دل ة تلاما ة
دار الرةر الشرتل تلتزأتل.

ففاةب أوةةد الةةرالل ةرتال  .)7102اللتهوة تالفرةةتا .ط  1لزةةد تلاماة
الشرتل تلتزأتل

ألةةلل،

ألةةلل ،دار الرةةةر

فكاد أودالثطةى دوتاطت  .)7110فعتر لتاد للفع لثةشى أل اللتهتوةل تال الة وقد.
الل ث اللعرة لثدراسلت الارسة

.42 – 30 )90 00

فةث ةةةس ةتفل ةةلل  .)7110ةة ةةى فرأ ةةل طرثة ة اللته ةةتت ،دلة ةةأل اتو ةةل تاجلق ةةلت ىلة ةل اةفش ةةلى
دطرللقد اللتهتوةل ترألةفقد فر ل  ،أوةد القرةلر أوةد الاةةةد الةدللطل) .الرةةلض،

دار الزه ار لثاشر تالفتزة .

لالةةد رةةةلض دالةةد  .)7115الفةةدلأل لفاسةةةل الل فمةةدات تالل رف ة اةةتأل اللتهو ة لةةدى ل ثلةةل
اللراثة ة اذوفدائةة ة تدرة ةره ف ةةل فرش ةةةالفقد لثفرلة ةةذ اللته ةةتوةل .ل ثة ة ةثةة ة الفروةة ة

وأسةتط

لل

دسةتط .752 – 797 7 )0 71

لالد سةةد سةثةللل  .)7102الفعةترات الللطئة أةل اللتهةتوةل لةدى ل ثلةل الف ثةةد ال ةلد فةل
ةأل لل لقترة لعر ال روة تالللثة ال روة الس تدة – د ارسة لملراة  .الل ثة

الدتلة لفطتةر الفرتا .75 – 9 )07 3
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لالأل ةتاس الزأول  .)0551فعترات الل ثلةةل تالطثوة فةل اللةراثفةل اخأدادةة تالرلاتةة فةل
لدةرة فروة ىروةد للرقةتد الطللةت اللتهةتت .رسةلل لل سةفةر ةثةة الفروةة

الةرلت .

لل ة

ا ل ةةلل لال ةةد اللتس ةةتى  .)7114الع ةةدا الوا ةةلئل لثع ةةةق ال روةة ة للمة ةةلس الل فم ةةدات الدةلمراطةة ة
لثل ثد .ل ث ال ثتد الفروتة تالارسة ةثة الفروة

هةرل ةتسى الةادرى  .)7102اذف لهلت تالل فمدات الشةلئ
فل الةتةت .الل ث اجرداة لث ثتد اذ فللأة

لل الوارةل .30 –11 )0 5
اةتأل لقاة اللدلة اذ فللأةة

.771 – 055 )7 5

تةةةت ةةةلس تغةةتر لاةةةت تدلاةةةد ىدتارد دي ف ارةةةز آرلةةةل  .)7107دلةةةأل التالةةدةل فةةل فروةة
اجطرةةلأل اللتهةةتوةل .فر ل ة  ،شةةرةا أرتا ة

ل ار

 ،داتد سثةللل المرا

فارةةةر ،دالةةد أثةةةلل تهةةةلد الالة ة

الرةلض ،لةفو ال وةةلل.

ةتسةةةى المرةةةةتفل تأوةةةدال زةز السة ةةرطلتى ت لةة ةةأل العةةةللدى  .)7107الل ةةدلأل ىلة ةةل الفروة ة ة
الللع  .طو

دةد لزةد تلاما

دول ،دار المثد.

ةتسى وطللل  .)7101اللتهو تالفرتا .أللل ،دار اللسةر لثاشر تالفتزة تالطولأ .
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The Effect of Teaching a Course on Giftedness and Talent in Ascension
Beliefs' Students of the Department Special Education Pre-Service
Teachers About gifted and Talented and Their Care Programs
Abstract
The objective of the current study was to reveal the effect of
teaching a course on giftedness and talent in ascension beliefs' students
of the department special education pre-service teachers about gifted and
talented and their care programs. The basic sample of the study consisted
of (27) students from the second year of the special education
department at Ismailia College of Education for the academic year
(2017 - 2018), with an average age of (19.37) years, and a standard
deviation of (0.87). Using the scale of "beliefs' students pre-service
teachers about gifted and talented and their care programs" prepare/
researcher. The results showed that there were statistically significant
differences between the mean ranks scores of the sample individuals in
the pre and post measurements in each of the beliefs about gifted and
talented individuals, Beliefs about gifted programs, and beliefs as a
whole in favor of the post-measurement.
Keywords:
Gifted and Talented - Beliefs - Students of the Department Special
Education Pre-Service Teachers – Gifted and Talented programs.
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