
 

  

 
  

 

أثر دراسة مقرر "المىهبة والتفىق" فى ارتقاء معتقذات 

طالب قسم التربية الخاصة المعلمين ما قبل الخذمة حىل 

 المىهىبين والمتفىقين وبرامج رعايتهم
 

 

 

 

 

 

 

 

  دادـإع

 د/ أمـــــم محمـــــذ غنايــــم

 ـــةمـــــــذرض الرتبيـــــــة اخلاصــــ
 كليــــة الرتبيــــة باإلمساعيليــــة 
 جامعــــة قيــــاة الشويــــص

 
 
 
 
 
 



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 1 

أثر دراسة مقرر "انمىهبة وانتفىق" فً ارتقاء معتقذات طالب قسم انتربية انخاصة 

 انمعهمين ما قبم انخذمة حىل انمىهىبين وانمتفىقين وبرامج رعايتهم
  دادـإع

 مـــــذ غنايـــــم محمـــــ/ أمد

 ةــــــة اخلاصــــــذرض الرتبيــــــم
 جامعة قياة الشويص –كلية الرتبية باإلمساعيلية 

 ةــــــص انذراســــــمهخ

هدفت الدراسة  الاللةة  ىلةل الف ةرى أثةل درةر فةدرةس لمةرر  اللتهوة  تالفرةتا  فةل ارفمةل  
للتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  ل فمةةدات طةةرت الفروةةة  الللعةة  الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدلةة  اةةتأل اجفةةراد ا

( طللوةةةًل تطللوةةة  لةةةل طةةةرت الرروةةة  الرلاةةةة  73توةةرالر رأةةةلةفقد  توةةةد فةتاةةةت أةاةةة  الدراسةةة  لةةةل  
 ال ةةةةةلل للد ث ةةةةةلوشةةةةة و  الفروةةةةةة  الللعةةةةة  وةثةةةةةة  الفروةةةةةة  ولخسةةةةةللأةثة   لل ةةةةة  واةةةةةل  السةةةةةتةس  

 يةةةةةةةةةلر اى ل سةةةةةةةةا  وةةةةةةةةلاار ( 05.93 لرهد الزلاةةةةةةةةة  لةةةةةةةةأد  توثةةةةةةةة  لفتسةةةةةةةةط (7104 – 7103 
الل ثلةل لل ووأل اللدلة  اةتأل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل  تفد فطوةا لمةلس  ل فمدات (.1.43دره  و

شةو  الف رةوةب ولسةفلداد فعةلةد تورالر رألةفقد  ىأداد/ الولار   تاأفلدت الدراسة  أثةل اللةاقر 
 وةةل ىاعةلئةلً  ت تد فرتا دالة   تدتضات الافلئر الل لتأ  التااد  ذت المةلسةل الموثب تالو دي

  فةةةب ةةةةأل لةةةل الل فمةةةدات اةةةتأل اجفةةةراد اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةلالطةةةرت در ةةةلت  لفتسةةةطلت رفةةةت
فةب المةلسةةل الموثةب تالو ةدي  لعةللي المةةلس فقد  تالل فمةدات ةةةأل الل فمدات اةتأل وةرالر رأةلةت 

ةلةةةل دظقةةةرت الافةةةلئر اسةةةفلرارة  درةةةر فةةةدرةس لمةةةرر  اللتهوةةة  تالفرةةةتا  و ةةةد اافقةةةل  ففةةةر   .الو ةةةدي
ت ةتد درةر ف لةلأل للةل للةل ةكةةد  ةس  ولد  فمدر وررث شقتر تذلة  لةل لةرأل المةةلس الففو ةل فدر 

فةةد فدرةسةةة  أثةةةل ل فمةةدات دفةةةراد أةاةةة  الدراسةة . تدتعةةةت الولارةةة  وضةةرتر  اةةةث تفشةةة ة   لةةةة  
الملئلةل أثل رألة  اللتهتوةل تاللفرتوةل  ل ثلةل  آول   لدرا  ... ىلة(( أثةل ف ةدةأل ل فمةدافقد 

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

طرت وسد الفروة  الللع  الل ثلةل لل  -الل فمدات  –اللتهتوتل تاللفرتوتل  الللنات املفتاذية:
 ورالر رألة  اللتهتوةل تاللفرتوةل. -ووأل اللدل  
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 ة:ــــــة انذراســــــمقذمـ

شةةةقد الاعةةةى الرةةةلال لةةةل المةةةرل ال شةةةرةل اهفلللةةةًل للعةةةًل وةةةةل أثلةةةل  الةةةارس تالفروةةةة  
وةةةلللتهتوةل تاللفرةةةتوةل  تاأفوةةةلرهد فئةةة   دةةةةد  لةةةل وةةةةل فئةةةلت ذتى اذافةل ةةةلت الللعةةة   فقةةةد 

  تلقذا فقد ةافل تل ةلفثةتل ودرات لفلةز  ف  ثقد للفثرةل الفرفًل  تهرةًل أل دورااقد ال لدةةل
ىلةةل وةةرالر فروتةةة  للعةة  فثوةةل اافةل ةةلفقد الررةةةد  لةةل اةةةث اذهفلةةلد ولةفشةةلفقد تالف ةةرى أثةةل 
لعلئعقد الارسة  تاذ فللأة  تاذار للة  تال سلة   تذل  فلقةدًا لرألةفقد تال لةأل أثةل اسةل 

أل وةدر تةرةلةلل قد  ىسةللأةاسفرللر ودرافقد تاسف دادافقد ولل ة تد وللرلئد  أثةةقد تأثةل ل فل ةلف
 (. 0  7104لاشلر  

ةرةةةر لةةل اللةةروةل تالوةةلارةل أثةةل دل الل ثةةد هةةت اللرفةةلح الةةرئةس لا ةةلح ال لثةةة   تةفرةةا
الفروتة  فةل دى وراةللر فروةتى سةتا  ةةلل جفةراد أةلدةةل دد ل ةلوةل دد لتهةتوةل  فةللل ثد و لةلاة  

لرهل  تفمةةتى رتح اخوةةداع دت فمفثقةةل  تفرةةةر دل ةقةةةا الرةةرص الفةةل فمةةتى رمةة  اللةةف ثد وارسةة  دت فةةد
الفرةةر الالود دت فاوطة . تهةت الةذى ةرةفي الل ةلأل لثفاعةةأل تاخا ةلز دت ةقثمة . لمةد ةةلل السةكاأل 
اةةتأل دهلةةة  الل ثةةد لرةةلر اهفلةةلد تدراسةة  دائلةةًل. تفةةل ل ةةلأل ف ثةةةد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل دظقةةرت 

ل الل ثد ةافأل اللرةز اجتأل لل اةث دهلةفة  فةل   د0540دراس  لساة  رائد  د راهل رةازتلل  
ا ةلح الوةةرالر الفروتةة  لقةةكذ  الطثوة  لةةل وةةل للسةة  أشةر أةةللًر دسلسةةًل ذةةةرت لةل ووةةأل لوةةرا  

 (.791  7102أللثةل فل ل لأل ف ثةد اللتهتوةل تاللفرتوةل  ففال  رتال  
اذافةل لت الللع  ةلل دل الال   ىلل ت تد ل ثلةل ةفسلتل وللفسللي تاللرتا  تفقد 

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 تفالةةة  تعةةمأل 

فاةأل اظقةل لةل  لتاهت تودرات الطرت  فللل ثد الةى  ل  لاقر و  وعةتر دت لةلد  ف ثةلةة  لةد
 اخأةةةةةةةةةةداد ال ةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةر لةةةةةةةةةةل ل ثةةةةةةةةةةد غةةةةةةةةةةةر ةةةةةةةةةةةى  لةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةاقر لفلةةةةةةةةةةةز تةفةةةةةةةةةةلت لفمةةةةةةةةةةدد 

 (.32  7102 فلطل  الا رة   
ترغةةد الةةةدتر اللقةةةد الةةذى ةث وةةة  الل ثةةةد وتعةةر  دةرةةةر اللارةةةزات الوةئةةة  فةةةأرةرًا فةةةل فطةةةتر 

ل  أموةلت اللتهو   تفةل ألثةة  الةشةى تالف ةرى أثةل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل  ىذ داة  للزالةت هاة
فاةتأل دتل ددا  هةةذا الةدتر أثةةل الت ة  اجةلةةأل  ففلرةةأل فثة  ال موةةلت فةل اذأفمةةلدات تالفعةةترات 

 . (Carrington & Bailey, 2000)الللطئ  لدى الةرةر لل الل ثلةل 
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فمةد دشةةلرت ددوةةلت الواةةث فةةل ل ةلأل اللتهوةة  تالفرةتا تاخوةةداع ىلةةل دل هاةل   لثةة  لةةل 
هلت الفل ةالثقل الل ثلتل اتأل اللتهو  تالفل فةكرر فةل فرشةةالفقد الل لرى تالل فمدات تاذف ل

لثفرلةةةةذ اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةتوةل  دت فةةةةل داةةةةللقد اللف ثمةةةة  وةةةلللتهتوةل تاللفرةةةةتوةل للعةةةة  ذتى 
اخألوةةةلت تاذضةةةطراولت اذار للةةةة  تالسةةةثتةة  تعةةة تولت الةةةف ثد  دت فثةةة  الفةةةل فف ثةةةا ولللثرةةةة  

(. ةلةل 7115ى اذ فللأل تاذوفعلدى لقكذ  الفرلةذ  لالد رةةلض  الرملفة  تال روة  تاللسفت 
فةةكرر فةةل لةةدرةلفقد  تفمةةةةلقد لثافةةلئر  تالفةةةلرهد ذسةةفرافة ةلت الف ثةةةد دراةةل  لللرسةةفقد لثفةةدرةس 

 (. 10  7113 دالد الثتغلال  تأوةر القتلل  تسثتى  تهر  
امص الدأد اللمدد لقةد الف ةلل ىل امص الل ثتللت أل اجطرلأل اللتهتوةل تاللفرتوةل ت 

أةةل الل فمةةدات الللطئةة  الةرةةةر  الفةةل فةةدتر اةةتأل هةةكذ  اجطرةةلأل. فتسةةلئأل اخأةةرد أثةةل سةةوةأل 
اللرلأل ةرةرًا لل فعتر اجطرلأل اللتهتوةل أثل داقد أولور  عقلر الا د غرةوت اجطتار ولدرتل 

فلللةةًل ةلةةل ةر ةةأل دى أةةلزى أثةةل اةةأل اللسةةلئأل الرةلضةةة  الل مةةد   دت ال ةةزى أثةةل آلةة  لتسةةةمة  
لافرى. تذ ةر ثتل دى شةا سةتى المةرا   تالفلةلرةل تالدراسة  طةتاأل الةةتد. ةلةل ةشةة  دةضةًل وةةل 

للتهةتوةل ذ ةافةل تل ىلةل دى لسةلأد  للعة  جاقةد دذةةةل   ةدًا توةلدرتل اللروةل دل اجطرةلأل ا
أل اللتهةةةتوةل هةةةد دتلئةةة  أثةةةل فطةةةتةر وةةةدرافقد وأارسةةةقد. تهاةةةل  سةةةت  فقةةةد آلةةةر لرةةةلده دل اجطرةةةل

اجطرةةلأل اللفرتوةةتل دةلدةلةةةًل فةةل اللدرسةة   للةةل ةةةكدى ىلةةل اسةةفرال  دطرةةلأل رولةةل ةةتاةةتا لتهةةتوةل 
تلةةةل فاعةةةثقد الدراسةةل لفةةةدل اللةةةًل  تةةةت  ةةةلس  تغةةةتر  لاةةةت  تدلاةةةد ىدتارد  تدى فراةةةةز 

 (.7107آرلةل  
فقد العرة   للل ةلرأل ىشةللة  هذا تفرفوط ل فمدات الل ثلةل تفعترافقد الرةرة  وسثتةةل

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

رة  فةلل ةف ثا وف زةز الفرتا ل فمدات الل ثلةل الضلاة  فشةأل فأرةرًا لولشرًا أثل لللرسفقد الع
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 

دالةةةةأل الرعةةةةتأل الدراسةةةةة . دلةةةةل  اةفسةةةةلت الل رفةةةة   تلةةةةذا ةةةةةدألتل طروقةةةةد اللفرةةةةتوةل تاللوةةةةدأةل
الل ثلتل السة تدةتل فثةدةقد لرةلهةد تل فمةدات غةةر دوةمة  ااةت الفرةتا تاخوةداع فةةلد فرةرز ةرةةرًا 
لةةل العةةراألت وةةةاقد توةةةل طروقةةد اللفرةةتوةل تاللوةةدأةل دالةةأل الرعةةتأل الدراسةةة   تألتلةةًل فةة ل 
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ثةةةتل  تلفلةةةردتل  اللفرةةتوةل تاللوةةةدأةل غللوةةةًل لةةةل ةاظةةةر ىلةةةةقد لةةل ووةةةأل ل ثلةةةةقد  أثةةةل داقةةةد ل طو
تأعل  تلل رد ود ذ ةاعأل هكذ  الطرت أثل اذهفللد اخة لول تالفش ة  لةل ووةأل ل ثلةةقد 

(Chan & Yuen, 2015, 201) . 
ترغةةةد ف ددةةةة  الدراسةةةلت الفةةةل فالتلةةةت لتضةةةتع الل فمةةةدات تاذف لهةةةلت ااةةةت اللتهةةةتوةل 

زالت فالأل اتأًل لل الضولوة  تأدد تضتح الركة  تاللفرتوةل تورالر رألةفقد  ىذ دل العتر  ذ 
 & McCoach)فةلل ةف ثا ولتاوى الل ثلةل اات الطثو  اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد 

Siegle, 2007) ىذ ةةةرى فرةةةا لةةاقد دل وةةرالر رألةةة  اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل ذات وةلةة  تفلرةةأل .
لةةةةدةقد اتأةةةةًل لةةةةل الةةةةفارظ تالفةةةةردد وشةةةةأل ال ةةةة  اتأةةةةًل لةةةةل الرفلهةةةةة  جفةةةةراد هةةةةذه الرئةةةة   تآلةةةةرتل 

اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل ىلةةةل لةةةدللت للعةةة  تةةةةرتل دل هاةةةل  فئةةةلت دلةةةرى لةةةل ذتى اذسةةةفرال  
اللةةةزدتج هةةةد وال ةةة  دةوةةةر ىلةةةل فثةةة  اللةةةدللت لةةةل اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل  تفرةةةةا رللةةةث ذ زاأل 

 وةل وشةةةةةةةةةأل أةةةةةةةةلدة ةةةةةةةةلرض توشةةةةةةةةد  فثةةةةةةةة  الوةةةةةةةةرالر تاللةةةةةةةةدللت الللعةةةةةةةة  وةةةةةةةةلللتهتوةل تاللفرةةةةةةةةت 
 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  

توةل فةةةةل الل فلةةةة   تزةةةةةلد  أةةةةدد اللسةةةةلولت / تالفرةةةةةةز اخأرلةةةةل أثةةةةل دتر اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةة
اللسةةةةلرات اللفلععةةةة  فةةةةل اللتهوةةةة  تالفرةةةةتا فةةةةل لطةةةةط ىأةةةةداد الل ثلةةةةةل   لةةةةلأل دوةةةةت زةفةةةةتل  

(. للةةةل وةةةد ةةةةدف  وللطثوةةة  اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل دارسةةةقد ىلةةةل فامةةةةا لزةةةةد لةةةل 0141  7109
  ةللرمةةة  وةةةللارس  اخا ةةلزات أثةةةل عةة ةد الفاعةةةةأل اجةةةلدةلل  تةالةةةل لةةدةقد لعةةةلئص ىة لوةةة

وةةةةدا  الةةةةردى وارةةةةة  فةةةةل للفثةةةةى  تااةةةةت الاةةةةةل  اجةلدةلةةةةة    تالمةةةةدر  أثةةةةل اذفعةةةةلأل الر ةةةةلأل  تاة
تاذاطةةرا وةةرتح اجلةةأل تالفرةةلكأل  تف سةةةد طلتاةةلفقد تدارلقةةد اللسةةفموثة   تعةةتًذ ىلةةل فامةةةا 

  الاللةةة  (. تهةةذا  ةةتهر لةةل فسةة ل ىلةةة  الدراسةة25  7114القلةةةلت اللألتلةة   ا لةةلل اللتسةةتي  
تهةةت لالتلةة  اذرفمةةل  ول فمةةدات طةةرت الفروةةة  الللعةة  الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدلةة  اةةتأل اجفةةراد 

 اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد.    

 ة: ــــذراســة انـــمشكه

( و اةتال لةةل هةت الةذى ة ةت دل ةةدلرس لثطثوةة  Tirri, 2008فةل دراسة  وةلد وقةل فةةرى  
  فاةةلتأل فةقةةل دوةةرز .?Who Should Teach Gifted Students  اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل .
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لعلئص الل ثد ال ةد وعر  ألل   تلعلئص ل ثد اللتهتوةل تاللفرتوةل وعر  للعة  تالفةل 
درا   للعةةةةقل فةةةةل، الاةلةةةة   تاللوةةةةرات الفدرةسةةةةة   تاخللةةةةلد وللفثةةةةى فةةةةرتع ال ثةةةةد تالل رفةةةة   تاة

وللطرا تاجسللةت الللفثرة  للملوثة  اافةل ةلفقد   لعلئص الطثو  اللتهتوةل تاللفرتوةل  تالتأل
تدلةةةةةرًا اذف لهةةةةلت تالفعةةةةترات اخة لوةةةةة  لةةةةل ووةةةةأل هةةةةكذ  الل ثلةةةةةل ااةةةةت طروقةةةةد اللتهةةةةتوةل 

دى اف لهةلت تل فمةدات الل ثلةةل  –تاللفرتوةل تاللةدللت اللمدلة  لقةد. توةد دلمةل الولاةث أثةقةل 
لزةةةدًا لةةل الضةةت  تاذهفلةةلد دتل  – للمدلةة  لقةةدااةةت طروقةةد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تاللةةدللت ا

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 

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

( ىلةل ت ةتد أتالةأل Garcia & Guerra, 2004توةد دشةلر ةةأل لةل  لرسةةل ت ةتةرا  
أدةةةد  وةةد فسةةقد فةةل ا ةةلح دت فشةةأل الةرةةةر لةةل اللللرسةةلت الف ثةلةةة  تفةةل لمةةدلفقل فثةة  الاظةةرات 

 ةمة  تالل فمةدات الللطئة  الفةةل ةفوالهةل الل ثلةتل ااةت طروقةةد. ىذ فعةوي ةلعةرل   لرشةةي دت الل
فثفةةر  فداةةد لةةل وةةدرافقد ةل ثلةةةل أثةةل الفوةةلر اذففراضةةلت  تفعةةلةد الوةةرالر تاجاشةةط  الفالتةةة  
اللفاتأةة   تالفطثةة  ىلةةل لةةل هةةت دو ةةد لةةل الاثةةتأل الفمثةدةةة   تالتعةةتأل ولللكسسةة  تاللف ثلةةةل ااةةت 

( دل هةةذه Geake & Gross, 2008ةةةةر امةمةةل تذات ل اةةل. تدضةةلى  ةةل  ت ةةرتس  فق
اللتاوى تاذف لهلت السثوة  ذ فقدد فمط ىلةلاة  فتفةر ف ثةد ف لأل تلفاتع لثلتهتوةل تاللفرتوةل  

 وأل تفقدد دةضًل ف للة  ورالر الفطتةر اللقال اللسفلر فل ف ثةد اللتهتوةل تاللفرتوةل.
وة فةل دراسةفقلل الفةل هةدفت ىلةل  (Ayoub & Ibrahim, 2013)راهةد تافرمةل دةةتت تاة

الةشةةةى أةةةل ل فمةةةدات الل ثلةةةةل ااةةةت ى ةةةرا ات الف ةةةرى أثةةةل اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل وللللثةةةة  
ال روةةة  السةة تدة  أثةةل دل دهلةةة  هةةذه الل فمةةدات فةةل الامةمةة  فةلةةل فةةل فأرةرهةةل اللافلةةأل أثةةل 

ال  ىذ دا  لل اللفتوة  دل فلةلرس هةذه الل فمةدات فةأرةرًا اخ را ات تاللللرسلت اللولشر  فل اللةد
أثل ىدراةلت تاففراضلت الل ثلةل تاللدرس  لطوة   الدتر تالتظةر  الفل ةمتلتل وقل فل فطةتةر 
اللتهوةةة  لةةةدى  لةةةة  الطةةةرت الةةةذةل ةلفثةةةةتل اسةةةف دادات لفلةةةةز  فةةةل ل ةةةلذت للفثرةةة   دت فةةةل 

دت اجةلدةلة  أثل اسلت اجاةتاع اجلةرى لةل اللتاهةت  اذهفللد واتع تااد لل اللتاهت ال مثة 
 الفل ةمدرهل الل فل  تال دةر  ولذهفللد.
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ىل لرةةأل هةةذه الل فمةةدات الللطئةة  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 

(  ة ةت Kerr, Colangelo & Gaeth, 1988 فمده الل ثلتل ااته لل ل فمدات سةثوة   لل ة
امضةةقل تالفشةةةة  فةةل عةةافقل  فلةةل الرلوةةت دل هاةةل  داللطةةًل لف ةةدد  لةةل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  
تلسفتةلت للفثر  لل اللتهو   فةو ض اجطرةلأل اللتهةتوةل ةفرتوةتل فةل لةةلدةل ةرةةر   فةل اةةل 

لأل آلةةرةل فةةل ل ةةلأل تااةةد دت ل ةةللةل فمةةط لرةةأل الرةلضةةةلت تال ثةةتد. تهاةةل  فف ثةةل لتهوةة  دطرةة
و ض اجطرلأل اللتهتوةل الذةل ة لاتل فةل التوةت ذافة  لةل عة تولت الةف ثد دت أسةر المةرا   دت 

 (. 7107الاشلط الارةل اللررط تفشفت اذافوله  تةت  ةلس تآلرةل  

اللتهوةة  تالفرةةتا لرةةلده اذفرةةلا  تةوةةدت دل هاةةل  فت ةة  لثلةةتس وةةةل الوةةلارةل فةةل ل ةةلأل
أثةةل ت ةةتد وعةةتر فةةل وةةدرات تلقةةلرات الل ثلةةةل ووةةأل تدراةةل  اللدلةة  فةةل الةشةةى تالف ةةرى أثةةل 
اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  تةةةذا ت ةةتد لرةةلهةد ولعةةر  تغةةةر ةلفةةة  اةةتأل للهةةة  اللتهوةة  تلعةةلئص 

ثوة  ةلةةل دل فةكرر فةل اللتهتوةل تاللفرتوةل  ةلل دل لدةقد ل فمدات توتاأةد الطةة  تفتو ةلت سة
ألثةةلت اافمةلئقد لثفرلةةذ فةةل وةرالر رألةة  اللتهةةتوةل تاللفرةتوةل  فقةد غللوةةًل لةل ةطةترتل لرةةلهةد 

 ,Siegle, Moore؛ 7115للعةة  وقةةد لثلتهوةة  تاللتهةةتوةل تطةةرا اافمةةلئقد  لالةةد رةةةلض  

Mann & Wilson, 2010  .) 

ل ل ةلأل اللتهوة  تالفرةتا  تالواةةث ىل الال ة  لثاة  خأةداد تفأهةةأل تفةدرةت الل ثلةةةل فة
ةسلوقد الل لرى تاللقلرات الرزل  لثف للأل ل  اللتهتوةل  فل ل فمدافقد اتأل اللتهو  تالفرتا  تاة
تاللفرةةةتوةل. تةةةةأفل ذلةةة  فةةةل ىطةةةلر الامةةةد اللت ةةة  ىلةةةل ةرةةةل   تف للةةةة  الل ثلةةةةل فةةةل هةةةذا الل ةةةلأل 

 Rubenzer & Twaite, 1979  ؛ 7109وةةت زةفةةتل  ؛ ت لةةلأل د7115؛ تلالةةد رةةةلض
 (. 7102تلالد سثةللل  

ترغةةد ت ةةتد و ةةض اللكشةةرات الفةةل فةةتال وعةة تو  فقةةةةر الل فمةةدات  ىذ دل هاةةل  شةةو  
افرلا فل الركى اللرلهةلة  الاظرة  تافلئر أةا  لل الواتث الف رةوة  أثةل دل الل فمةدات ةلةةل 

رةس ال لل ةةةة  تالفةةةدرةت ةلةةةةل دل ففقةةةةر ةثةةةةًل دت  زئةةةةًل ولةةةرتر التوةةةت  فلةةةل لةةةرأل لوةةةرات الفةةةد
ىاداث فقةةرات  تهرة  فل ل فمةدات الطثوة  الل ثلةةل  ىذ فةتفر فثة  اللوةرات الفدرةسةة  تالوةرالر 
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 الف ثةلةةةةةة  فةةةةةرص الةةةةةف ثد تالتعةةةةةتأل ىلةةةةةل لرةةةةةلهةد تاضةةةةةا   ةلةةةةةل فشةةةةة   الطللةةةةةت الل ثةةةةةد أثةةةةةل 
 الفةةةةةةةةةةةةدور فةةةةةةةةةةةةل ل فمدافةةةةةةةةةةةة  الشلعةةةةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةةةةل ةسةةةةةةةةةةةةقأل فقةةةةةةةةةةةةةةر فثةةةةةةةةةةةة  الل فمةةةةةةةةةةةةدات تارفملئقةةةةةةةةةةةةل 

(. تهةةةذا لةةةل دةدفةةة  دراسةةةلت أدةةةةد  ةدراسةةة  ةلشةةةةتل 19 – 17  7114 دوةةةت الل ةةةد الشةةةترو ل  
(؛ 7119(؛ تأثةةل الفلةةللل تففاةةل سةةثةللل  Cashion & Sullenger, 1996تسةةتلةا ر  

(؛  تأوةةةةةد الةةةةةرالل سةةةةةثةللل تفقةةةةةلال لاةةةةةةت 7102(؛ تدالةةةةةد لطةةةةةلت  7115تلالةةةةةد رةةةةةةلض  
  الاللة  فل السكالةل الفللةةل، (  تلل رد ففثلص لشةث  الدراس 7103 
طةةرت وسةةد الفروةةة  الللعةة  هةةأل فةةكرر دراسةة  لمةةرر  اللتهوةة  تالفرةةتا  فةةل ارفمةةل  ل فمةةدات  -0

  . الل ثلةل لل ووأل اللدل  اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد

ورفةةر  هةةأل سةةةلفد فةةأرةر اللمةةرر فةةل اذرفمةةل  ول فمةةدات دفةةراد أةاةة  الدراسةة  و ةةد اافقةةل  فدرةسةة   -7
 فمدر وررث شقتر . -ففر  اللفلو   -زلاة  لادد  

 ة:ـــــذراســذف انـــــه

هدفت الدراس  الاللة  ىلل الف رى أثةل درةر دراسة  لمةرر  اللتهوة  تالفرةتا  فةل اذرفمةل  
ول فمةةةدات طةةةرت وسةةةد الفروةةةة  الللعةةة  الل ثلةةةةل لةةةل ووةةةأل اللدلةةة  اةةةتأل اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل 

 تورالر رألةفقد. 

 ة:ــذراســة انـــأهمي

   ففضةةةةةي دهلةةةةةة  الدراسةةةةة  الاللةةةةةة  فةةةةةل ىطةةةةةلر فالتلقةةةةةل للفقةةةةةةر  الل فمةةةةةدات  تهةةةةةذا رغةةةةةد داةةةةة
ةافلةةةةةةل لث تااةةةةةةت الل رفةةةةةةة  ىذ داةةةةةة  ذات فةةةةةةأرةر وةةةةةةلل  فةةةةةةل الاةةةةةةتاال الت دااةةةةةةة  تالسةةةةةةثتةة  

 تالفطوةمة  لحفراد.

   طةرت وسةد الفروةة  الللعة  ةلل دل الرئ  الفل فالتلفقل الدراس  الاللةة  تاهفلةت وقةل هةل فئة
تهةةد فثةة  الرئةة  الفةةل سةةتى ففلةةرج فةةل غضةةتل سةةاتات وثةثةة   ةةدًا  الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدلةة 

لةف للةةأل و ةةض لرة ةقةةل دت  لةةة قد لةة  فئةةلت للفثرةة  لةةل ذتى اذافةل ةةلت الللعةة  تأثةةل 
قد  ردسقد  اللتهتوةل تاللفرتوةل  تالذةل هد فل ال   للس  ىلل لل ةرقلقد  تةدر  لفطثوةلف

تةثوةةل اافةل ةةلفقد. تلةةل ةفامةةا ذلةة  ىذ ىذا ارفمةةت ل فمةةدات تفعةةترات هةةكذ  اللةةروةل اةةتأل 
 اللتهتوةل تاللفرتوةل.

  ىضلف  ىلل اجدا  الفل فسقد الدراس  الاللة  فل فمدةلقل لثلةفو  ال روة  تاللفلرث  فل لمةةلس
 . لر رألةفقد الل ثلةل لل ووأل اللدل  اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورا  ل فمدات
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 ة:ـــــــات انذراســـــــمصطهح

 :  Beliefesاملعتكذات  -1

تهل دفةلر راسل  ىلل اةد لةل فةل ذهةل الرةرد فاشةأ فةل ففةر  ألرةة  ل ةاة  افة ة  ل تالةأل 
رملفةةة  توةئةةة  تا فللأةةة  تةةةفللض أاقةةل اف ةةله ل ةةةل ىة ةةلول دت سةةثول ةظقةةر فةةل سةةثت  الرةةرد 

 لمةةةةلس  ل فمةةةداترائةةةةًل وللدر ةةة  الفةةةل ةةةةفد الاعةةةتأل أثةقةةةل فةةةل تلللرسةةةلف  الللفثرةةة . تف ةةةرلى ى 
 الل ثلةل لل ووأل اللدل  اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد  ىأداد/ الولار . 

 :Gifted and Talentedاملوٍوبوٌ واملتفوقوٌ  -2

سةد ( دل اللتهو  هل فث  المدر  اللفلةز  الفةل ةف29 - 27  7111ةرى ألدأل أود اهلل  
وقل الررد فل  لات تااد دت دةرر لل ال تاات الفل فلرأل ل لذت دسلسة  لثلتهو   تالفل اددهل 

 فل سف  ل لذت ألل  ستا  لاررد  دت ل فل   تهل،(Marland, 1971, 8) للرذاد 
 . ودر  أمثة  ألل 
 .اسف داد دةلدةلل للص 

 .اخوداع دت الفرةةر الافل ل 

 . المدر  المةلدة 

 دائة  تالوعرة .الراتل اج 

 . المدر  الارسارةة 

 طالب قسم التربية الخاصة المعممين ما قبل الخدمة: -1

هد دتلئ  الطرت تالطللولت الةذنل ةدرسةتل وللرروة  الرلاةة  وشة و  الفروةة  الللعة  وةثةة  
 . 7104/ 7103الفروة  ولذسللأةثة   لل   وال  الستةس لث لد ال لل ل 

 متفوقين:برامج رعاية الموهوبين وال -2

تةمعةةد وقةةل الوةةرالر الفروتةةة   تالطةةرا تاجسةةللةت الفدرةسةةة  الفةةل فاسةة د لةة  اللعةةلئص 
اللفررد  لثطرت اللتهتوةل تاللفرتوةل تدسللةوقد فل الف ثد تالفرةةر  تفثوةل اافةل ةلفقد الللعة   
تفالةةةةل اسةةةةف دادافقد ال للةةةةة  ىلةةةةل دوعةةةةل لةةةةل ةلةاقةةةةل وثتغةةةة . تفعةةةةاى هةةةةذه الوةةةةرالر فةةةةل ىطةةةةلر 

  7102اسةةفرافة ةفةل رئةسةةفةل هلةةل اخرةةرا  الف ثةلةةل  تالفسةةرة  الف ثةلةةل  أوةةداللطثت المرةطةةل  
910 – 917   .) 
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 انذراسات انسابقة:اإلطار اننظري و

 املوٍوبوٌ واملتفوقوٌ:
( دل هاةةل  اللةة  لةةل اللثةةط تالقرلةةة  اةةتأل لرقةةتلل 22  7114ةةةرى ففاةةل  ةةرتال  
تردت ول ةلل  للفثرة  لةل وةاقةل لفلةةز  تلفرةتا  تلتهةتت   Giftedاللتهو  تالفرتا  تدل ةثل  

ول ال تااد هت لتهتت  تود در   الولاث هذه الالل  لةل اللثةط  Talentedوةالل تردت ةثل  
ىلل أد  دسولت لل وةاقل توتع الةفلت فرةس  للشةث  الفر ل  ةلل ف ةسقل وتالةس الثق  تالفروةة  

اخا ثةزة   ىذ دل هذه المتالةس ذ فرةرا فةل الل اةل وةةل ةثلفةل     الفل ف رلت اللرردات تالف وةرات 
 Talented &Gifted.  

ةسةةفلدد الللفعةةتل فةةل امةةأل الفروةةة  الللعةة  لعةةطثي اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل لدشةةلر  ت 
ىلل دتلئ  اجفةراد الةذةل فةد الف ةرى أثةةقد تاةفشةلفقد لةل ووةأل دشةللص لةكهثةل وتعةرقد وةلدرةل 

ا ةةةةلز وةرةةةةل   ولرأةةةة . تهةةةةذا ة اةةةةل داةةةة  ذ ةلةةةةةل جى طرةةةةأل دل ةفثمةةةةل اللةةةةدللت أثةةةةل اجدا  تاخ
الللعة  وةةلللتهتوةل تاللفرةةتوةل ىذ ىذا فةةد الفوةةلره تفمةةةةد ودرافة  وعةةر  رسةةلة  أثةةل ةةةد تااةةد لةةل 
اللفلععةل. ةلل ة ال دل الطرأل الذى ذ ةاما ىا لزًا  ةدا فل اللدرس  ود ة فور ةذل  لكهًر 

ةلتوةةل  تاجلقةةلت لةةرًر وةةأل طرثقةةد وةةد دظقةةر  –لللعةة  ىذا شةة ر دفةةراد آلةةرتل لفثمةةل اللةةدللت ا
أثةل فلف ة  ومةدر  دأثةل لةل اللفتسةط.  –وتضتح لةل ةةدأل وطةرا دلةرى غةةر اخا ةلز اجةةلدةلل 

تةلةةةةل هةةةةت ل ثةةةةتد فةةةة ل اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل ذ ةفلف ةةةةتل  لةةةةة قد وةةةةارس المةةةةدر لةةةةل اللتاهةةةةت 
دت الةةط تااةةد لظقةةتر اللتهوةة   ىذ ةلةةةل فمسةةةد الةةدذئأل الفةةل فةةاد تالمةةدرات  ةلةةل ذ ةت ةةد دسةةثتت 

أةةل ت ةةتد لتهوةة  دت فرةةتا فةةل فئةةلت للةةس هةةل، وةةدر  أمثةةة  أللةة   تاسةةف داد دةةةلدةلل لةةلص  
توةةدر  أثةةل اخوةةداع  توةةدر  وةلدةةة   تالراةةتل اجدائةةة  تالوعةةرة . تةلةةةل لثلتهةةتت دت اللفرةةتا دل 

ااد لل فث  الل لذت  دت و ضقل  دت  لة قل  فةثةةس ةةتل للهرًا أثل اات للص فل ل لأل ت 
 (.04 – 03  7110ةتفللل  

تود ةشرت افلئر الدراس  ال ثلة  اللاظل  لثلتهو  تالفرتا أةل دل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل 
ةفلف تل ول لتأ  لل اللعةلئص ال مثةة  الل رفةة   تاللزا ةة  اذار للةة   تاخ فللأةة   تاللةةتأل 

فل فلفثى ألةل هةت لةدى دوةرااقد ال ةلدةةل. توةد سةلأدت هةذه الافةلئر وعةر  أللة  تاذهفللللت ال
أثل فمدةد عتر  دةرر فةللًر 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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  تلا زلةةةةةةةتل  تأةةةةةةةدتااةتل  تلفلةةةةةةةردتل  تدةرةةةةةةةر أرضةةةةةةة  لةةةةةةةل غةةةةةةةةرهد لاضةةةةةةةوطةل  تلاطةةةةةةةتتل
 (.030  7102لرضطراولت اذار للة   أوداللطثت المرةطل  

تةلةل ى للأل دورز لل فتعثت ىلة  الدراسةلت ال ثلةة  فةلةل ةف ثةا ولعةلئص اللتهةتوةل 
   اللوةةةةر   تاللفرةةةتوةل فةةةل دل، اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل لةةةدةقد وةةةدرات دفضةةةأل لةةةل غةةةةرهد فةةةل المةةةرا

تالرةةةرت  الثقتةةةة   تفةةةل الرةلضةةةةلت الاسةةةوة   تال ثةةةتد  تالاضةةةر اللوةةةةر  تلةةةدةقد وةةةدرات أللةةةة  فةةةل 
الفرةةز  تالف مةد دت الف ددة   ةلل داقد لف ددت اللقلرات  تلرلورتل  تةلفثةةتل وةدرات أللةة  فةل 

دةقد اسلسةةةة  الفتاعةةةأل الثرظةةةل  تةفلف ةةةتل واسةةةو  ذةةةةل  لرفر ةةة   تهةةةد دعةةةالت وةةةةد أللةةةة   تلةةة
لررطةة   تةفلف ةةتل ولل لذوةةةة  تالشةة وة   تلةةدةقد لةةةةتأل لثمةةرا   دةرةةر لةةةل غةةةرهد  ةلةةل دل لةةةةتلقد 
لوةر  فل الاةتاال اللةةلاةةةة  تال ثلةة   تةرةةزتل أثةل الفرلعةةأل الدوةمة   تهةد ذتى ارةس طتةةأل 

أل تاةةةةت فةةةةل ال لةةةةأل وشةةةةةا لاةةةةدد  تةا ةةةةزتل لقةةةةللقد الدراسةةةةة  وسةةةةرأ  فلئمةةةة   تلةةةةدةقد لةةةةةأل لثلةةةةةل
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  

ذاةةةةر   ةةةةد   أثةةةل اسةةةفلداد الرلةةةتز تالةثلةةةلت تاجروةةةلد تفاسةةةس اللشةةةةرت تاثقةةةل  ةلةةةل دل لةةةدةقد 
 (.013  7107تسرأ  فل فقد تفتلةد اجفةلر ال دةد   سللر أةلعر  تاتر اسللأةأل  

تل  اخأفراى وت تد فث  اللعلئص  ىذل دل دى فرد لتهتت دت لفرتا لةس وللضةرتر  
هةةذه اللعةةلئص  فةلةةل دل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل ةاارفةةتل أةةل اللفتسةةط فةةل  لرةةألدل فةةتل لدةةة  

علئص أل دورااقد ال ةلدةةل  فة ل هاةل  دةضةًل ىاارافةلت أةل لفتسةط ل لتأة  ل لتأ  لل الل
ةتسى المرةةتفل  تأوةد ال زةةز اللتهتوةل تاللفرتوةل الفل ةافلل ىلةقل دى فرد لتهتت دت لفرتا  

 (.222 – 229  7107  السرطلتى  ت لةأل العللدى
ف ةةةةتل وةةةة  لةةةةل تذ ةقةةةةةت أةةةةل اجذهةةةةلل دل و ةةةةض اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل واةةةةةد لةةةةل ةفل

لعةةةلئص ةللازأةةة  لثةلللةةةة   تالالةةةت غةةةةر اللفةةةزالل  تالاسلسةةةة  اللررطةةة   وةةةد ةوةةةدتل سةةةثتةةلت 
ل ةاة  ةلةةل دل ةسةل  فقلقةةل لةل ووةأل الل ثلةةةل  دت فرسةر وعةتر  سةةثوة  ةةللفلرد  تأةدد اذلفرةةلأل 

تاذاسةةالت  لثف ثةلةةلت  تالفوةةرد لةةل اللقةةلد الرتفةاةةة   تفةةرط الاشةةلط  تال دتااةةة   تاللةةةأل لث زلةة  
تضةةة ى الفاعةةةةأل ... ىلةةة(  للةةةل ة  ثقةةةد ةتعةةةرتل وةةةأاقد لشةةةةثتل  تلشةةةلغوتل  تلفلةةةردتل  

(. 772  7102تلرةرتل لثلفلأت دةرر لل ةتاقد لتهتوةل دت لفرتوةل  أوداللطثت المرةطةل  
تلذا ف اقد وال   ىلل رألة  للع  تلسفلر  لل ووأل ل ثد لفلعص ةفرقد اافةل لفقد اللفاتأ  

ف لتز ادتد الال لت ال مثة  تالل رفة   فلللتهو  ود فورز اةاةًل تفلوةت اةاةًل آلةر جسةولت الفل ف
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ةرةر  ود فةتل ا فللأة  دت ارسة  ... ىل(  تلل رد فت تد ل ثد لفلعص لفلو  لفث  الفطترات 
تالفقةةةةرات دلةةةر فةةةل غلةةةة  اجهلةةةة  لف زةةةةز لةةةتاطل المةةةت  تل لل ةةة  لةةةتاطل الضةةة ى لةةةل لراثةةة  

لل ة طل اللتهتت تاللفرتا رااة  تاطلئالاةًل تشة ترًا ولجلرة  ففزةةد ىافل ةفة  تةفضةلأى للراث   ل
 (.       204  7100 قده  زةدال السرطلتى تدالد أتاد  

 بزامخ رعاية املوٍوبني واملتفوقني:
ة فلةةةد افلةةةلذ المةةةرار اللالسةةةت وشةةةأل فادةةةةد الوراةةةللر اللرئةةةد لثرألةةةة  الفروتةةةة  لثلتهةةةتت 

ثةةةل الدراسةةة  اللفةللثةةة  ل تااةةةت شلعةةةةف  ال سةةةلة  تال مثةةةة  تاذار للةةةة  تاذ فللأةةةة  تاللفرةةةتا أ
تالفةةل ةف ةةلتل فةقةةل ةةةأل لةةل دأضةةل  الطةةلود اللدرسةةل  الل ثةةد  تاجلعةةلئل الارسةةل  تاجلعةةلئل 
اخ فلةةلأل   تالتالةةدةل  تالطرةةأل ارسةة . تفةةل ضةةت  ى ةةرا ات فمةةةةد لالسةةو  تلف ةةدد  فشةةلأل، الةةط 

تى ذةلئة   تفاعةةث   تلقلرافة   تل ةلأل لتهوفة  دت فرتوة   تاتأةة  اافةل لفة   الت الطرأل  تلسةف
تاخلةلاةةةةلت الللدةةةةة  تالفسةةةةقةرت اللفلاةةةة  لثاظةةةةلد اللدرسةةةةل تالل فلةةةة  اللاثةةةةل  تفتو ةةةةلت التالةةةةدةل 
ترغوفقلل فل الرألة  الللع  لثطرةأل  تالظةرتى اجسةرة  تاذ فللأةة   تلةدى فةتافر ال اعةر الوشةرى 

 (.917  7102اللكهثةل لث لأل ل  اللتهتوةل تاللفرتوةل  أوداللطثت المرةطل   لل الل ثلةل
تولرا  ةةةة  ال دةةةةةد لةةةةل الةفلوةةةةلت ال ثلةةةةة  اةةةةتأل وةةةةرالر تاسةةةةفرافة ةلت رألةةةةة  اللتهةةةةتوةل 

(؛ 7119(؛ تسةةةةةثرةل رةةةةةد  7117(؛ تزةاةةةةت شةةةةمةر  0555  سةةةةتزال تاةاوراةةةةرتاللفرةةةةتوةل لرةةةةأل، 
( ةلةل المةتأل 7101(؛ تةتسى وطللل  7102ل  رتال  (؛ تففا7101تسثةللل أود التااد  

 دل فث  الورالر تاذسفرافة ةلت ففلاتر ضلل،
  الفسرة  اجةلدةللAcademic Acceleration 

    اخررا  الف ثةللEducational Enrichment 

    الورالر اخرشلدةCounseling Programs        

  ف لة  اللتهتوةل تاللفرتوةلGrouping         

 الفلدرس  الف ثةد  اللازللHome Schooling  

( ىلل دل اسفرافة ةلت الرألة  الفروتة  لثلتهتوةل 40  7110تود ذهت فكاد دوت اطت  
تاللفرةةةةتوةل لةسةةةةت لارعةةةةث  دت لسةةةةفمث  أةةةةل و ضةةةةقل الةةةةو ض  فللف للةةةةأل لةةةة  اخرةةةةرا  أثةةةةل داةةةة  

لةةل اذعةةطالع  ةلةةل دل دى  اسةةفرافة ة  لارعةةث  أةةل غةرهةةل لةةل اذسةةفرافة ةلت فةةة  وةةدر ةوةةةر
اقةل  الدراسة   اسفرافة ة  ىذا لد ففضلل ودرًا لةل اخرةرا  فعةوي أدةلة  ال ةدتى  فمرةز العةرتى تاة
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فل أدد دوأل لل الساتات  الفسرة ( ذ ةالأل ل ال دةور لل ذل  لةل لةد ةفضةلل اللةاقر ال ةلدى 
را  ذسةةفرللر التوةةت فةةل داشةةط  فالةةة  المةةدرات ال مثةةة  ال ثةةةل.. تلقةةذا ذوةةد دل فةةفرزد وةةرالر اخرةة

 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 تلوةةرات لفةللثةة  فضةةد أثةةل سةةوةأل اللرةةلأل الفسةةرة  تاخرةةرا  تاخرشةةلد  ذلةة  

ل هذا الاتع لل الورالر ىذا لل فتافرت ل  الشرتط الضرترة  لثا لح ةلةل دل ةسةف ةت ور للةة  ج
لللفثةةى اذافةل ةةلت الرردةةة  لثلتهةةتوةل تاللفرةةتوةل فةةل ال تااةةت الل رفةةة  تاذار للةةة  تاخوداأةةة  

 (.  027  7102تالارسارةة   ففال  رتال  

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

اذف لهةةةلت تلةةةل ىذا ةةةةلل اللعةةةطثالل لفةةةرادفةل دد للفثرةةةةل دد لفةةةدالثةل. اةةةةث دظقةةةر الفةةةراث 
السةةةةةةتلت ل اللف ثةةةةا ودراسةةةة  هةةةةذةل اللعةةةةطثاةل ت ةةةةتد اتأةةةةًل لةةةةل اللثةةةةط تالفشةةةةتةش وةاقلةةةةل  

قلل لفرادفةل  ترللةث ردى دل هاةل  شةةًر فللو ض فرا وةاقل  تاسفلدلقلل الو ض اتلر أثل دا
لةةل دشةةةلأل الفةةدالأل تالفرلأةةأل فةلةةل وةاقلةةل  تةلةةةل ىظقةةلر ذلةة  ودر ةة  دةرةةر تضةةتاًل تركةةة . فمةةد 

( ىلةةل دل الل فمةدات لةل اللعةةطثالت الفةل ةعة ت ف رةرقةةل Pajares, 1992ذهةت ول ةلرةس  
ةلذف لهةةةلت  تالمةةةةةد   أثةةةل ت ةةة  الدوةةة   تداقةةةةل ففماةةة  تففلرةةةل تفسةةةف لر فاةةةةت لسةةةلةلت أدةةةةد 

تاجاةةةةةةلد  تاترا   تاجةةةةةةدتلت ةلت  تالفعةةةةةترات  تاللرةةةةةلهةد  تالاظرةةةةةةلت الضةةةةةلاة   تالاظرةةةةةةلت 
العرةا   تالاظرةلت الشلعة   تال لثةلت ال مثة  الدالثة   تت قلت الاظةر... ىلة(. فةل التوةت 

الرةرد تلدرةلفة  دت  ( أثةل دل الل فمةدات ف اةل فعةترات0545الذى دةد فة  أودالثطةى لثةرة   
ل لرف  اتأل لتضتع لل  دلل اخف لهلت ففلرأل الالل  الت دااة  لثررد تالفةل ففةةتل واةلً  أثةل لةل 
ةت ةةد لدةةة  لةةل ل فمةةدات دت فعةةترات فةلةةل ةف ثةةا ولتضةةتع لةةل دت شةةاص لةةل  تالفةةل فدف ةة  فةةل 

ةل  تةفادد لةل ل ظد اجاةلل ىلل المةلد وو ض اذسف لولت دت السثتةةلت اةللقل فل لتوى ل 
 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 داةة  الف سةةةد الل رفةةل 
 .(011  0545لرف له  تدا  داد لةتالف  اجسلسة   فل، أودالثطةى لثةر   
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 (Leder & Grootenboer, 2005, 2)لةدر ت رتفاوتر تفل هذا السةلا دةضًل اوفرح 
ال فة  ال رو  وةل الل فمدات تاذف لهلت ةلل وللشةأل الفلطةطل الفللل،  دالتذ ًل تضل

 ( العالقة بني املعتكذات واالجتاٍات1طلل )
ةفضةةي لةةل الشةةةأل السةةلوا ت ةةتد أروةة  وةةةل اذف لهةةلت تالل فمةةدات  توةةةل الل فمةةدات 

هةةذه ال روةة  لةسةةت ةوةةةر   ىضةةلف  ىلةةل دل اخف لهةةلت هةةل دوةةرت لةةل ةةةةتل لث لاةةت تالمةةةد  ىذ دل 
الت ةةةةداال دى اللسةةةةئتأل أةةةةل اللشةةةةلأر تاذار ةةةةلذت  فةةةةل اةةةةةل فوةةةةدت الل فمةةةةدات دوةةةةرت لث لاةةةةت 

 الل رفل.
 تفةلل ةثل أرض للفعر للل ترد لل ف رةرلت لثل فمدات فل الفراث السةةتلت ل، 

وأاقةل،   (Leder & Grootenboer, 2005, 2)ترىذ أرفقةل ةةأل لةل لةةدر ت رتفاوة
 أولر  أل فلرةرت دالثة  غللوًل 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 

ةة  فةةل الفةةدرةس لسةفموًر  دالةةد الثتغةةلال تآلةةرةل  تلرشةد لسةةثت  الطللةةت الل ثةد فةةل اةلفةة  ال لث
7113  14.) 

( وأاقةةل، أةةلدات ال مةةأل الرةرةةة   الفةةل فةةدأل 04  7101تأرففقةةل فلطلةة  الزهةةرا  اسةسةة   
أثل العتات تاللطأ  تهل الةلة  أثةل المةةد اللتلةد  لسةثت  اخاسةلل  توللفةللل فة ل الل فمةدات 

الل أثل لشلأره تسثتة  دةضًل. فكرر وشةأل لولشر لةس فمط أثل فةر اخاسل  ل  تاة
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( وأاقةةل، لةةدرةلت الرةةرد الذافةةة  الفةةل فشةةةثت لدةةة  742  7102لللةةد السةةر  ةلةةل أرفقةةل 
 تاأفمد وعافقل ضلاةًل دت عراا .

تدةضةةًل ةلةةةل ف رةرقةةل أثةةل داقةةل، اذففراضةةلت تالمالأةةلت لةةدى اجفةةراد اةةتأل لتضةةتع لةةل 
  7102تلةلت اةتأل هةذا اللتضةتع  هةرةل  الةاةدرى  تالفل  ل ت افة   لل ةفتفر لةدةقد لةل ل ث

055 – 711.) 
توالً  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  

لةتالفقةةل. تأثةةة  ةلةةةل ف رةةةى الل فمةةدات لةةل ووةةأل  اخاسةةلاة  هةةل ةةةأل لفةللةةأل ذ ةلةةةل فعةةأل
أفكار راسخة إلى حد ما فى ذهنن الفنرد تأ نى فنى فتنرة عمرينة معيأنة أتي نة الولار  أثل داقل، 

لعوامل ثقافية وبيئية وا تماعية ويتمخض عأها ات اه معين إي ابى أو سمبى يظهر فى سموك 
  الفرد وممارساته المختمفة.      

 ملعتكذات:طزق اكتظاف ا
( ىلل دا  ةلةةل الةشةى ألةل ةفواةله دى 75 – 74  7101فشةر فلطل  الزهرا  اسةس   

 فرد لل ل فمدات لل لرأل تسلئأل ررر  هل، 
 :فلةةةةل لةةةةرأل الةثلةةةةلت تال وةةةةلرات الفةةةةل ةفرةةةةته وقةةةةل الشةةةةلص ففضةةةةي  المغننننة والكننننالم

 ل فمداف   تلعتعًل فل الل  فثفلت الثسلل.

 :ل الل فمةةدات لةة  ف وةرافةة  الللعةة   فةةللف وةر أةةل الموةةتأل فةةةأل ل فمةةد لةة الفسننيولو يا
تالرضةةةل ةلفثةةةى وةةةةأل فأةةةةةد أةةةل الةةةرفض تالسةةةلط. تة لةةة  دلةةةةر اللةةةكلاةل هةةةلفةل 
الطةرةمفةل فةل أوةلر  وثةقة  فةمةةتأل  لةل دضةلر داةد شةةئًل ىلةةل ظقةر فةل فثفةلت لسةةلا   

 تعرالت ت ق  .

 :جل هاةةةل  ل فمةةةدات  وةةةللاظر ىلةةةل سةةثت  اخاسةةةلل اف ةةرى أثةةةل ل فمدافةة   السننموك
ة ثاقةةل اخاسةةلل وتأةةة   تدلةةرى غةةةر ل ثاةة  ىذ داقةةل فلأثةة  تلةةكرر  فةةل سةةثتة . فةة ذا 
دردت دل ف رى ل فمدات شلص فراوةت سةثتة   فاةةل  الرةرد الللر ةة  هةل اا ةةلس 
للةةل ودالثةة   ىذ داةة  ةت ةةد فطةةلوا لولشةةر وةةةل الطرةمةة  الفةةل ةرةةةر وقةةل الشةةلص تلةةل 

 طرةم  فعرف  تف لرو  للر ةًل.ةش ر و  دالثةًل  توةل 
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 املعتكذات اخلاطئة ذول املوٍوبني واملتفوقني:
ةرةةةةر  هةةةل اجفةةةةلر تاذففراضةةةلت غةةةةر الدوةمةةة  تاللشتشةةة  الفةةةل فشةةةة  اةةةتأل اللتهةةةتوةل 
تاللفرةةتوةل توةةرالر رأةةلةفقد. تل ةةأل و ةةض هةةذه اجفةةةلر تاذففراضةةلت ةلةةةل ى لللقةةل ضةةلل فثةة  

(؛ Cashion & Sullenger, 1996ةةأل لةل ةلشةةتل تسةتلةا ر   تفمةًل للةل دتردهالملئلة  تذلة  
 تواتدهل ةلل ةثل،  (Laschober, 2012)(؛ تذسةتوةر 7107تتةت  ةلس تآلرةل  

 .اللتهو  دلر فطرى 

 .ف فلد اللتهو  ةثةًل أثل ال لأل ال لد 

 .سةعوي اجطرلأل اللتهتوتل ةتلًل لل راشدةل ولرزةل 

 لتهتت ىألولت ف ثلة .لل الالدر دل ةةتل لدى الطرأل ال 

 . 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 

 ل  اللرفر  هت اللا  التاةد لثف رى أثل اللتهتوةل تاللفرتوةل.الذة 

 .اللتهتوتل تاللفرتوتل ةا اتل وعرى الاظر أل دى شةا 

 .ىل الورالر الرردة  لثلتهتوةل تاللفرتوةل ةلفة  للملوث  ةلف  اافةل لفقد 

 للفرتوةل. الف ثةد اللفللةز دالأل فعتأل الف ثةد ال لد ةلى  للتا ق  اافةل لت اللتهتوةل تا 

تفث  اجفةلر تهذه اذففراضلت الفةل فةد ذةرهةل  تاجلةرى الفةل ذ ففسة  الررعة  لةذةرهل  
لةةد ةفةةر  ال ثلةةل  تالوةةلارةل فةةل ل ةةلأل اللتهوةة  تالفرةةتا لقةةل الطرةةةا دتل ردتد فوةةرهل أثةةل لةةدى 
لطئقةةةل فثةةةةأل ف ةةةأل رد ف ةةةأل لسةةةلت لةةة  فةةةل اللمةةةدار تلضةةةلد لةةة  فةةةل اذف ةةةله. فثمةةةد دشةةةلر ةةةةأل لةةةل 

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

  ٌاملوٍبة ثابتة ميذ امليالد:  الزد على املعتكذ الظائع بأ 

ةتل سثوة  توةد فةةتل ىل اللتهو  لةست رلوف  لاذ اللةرد  جاقل ففأرر و تالأل أدةد  ود ف
ىة لوةةةة   تلةةةل ال تالةةةأل الفةةةل فةةةكرر أثةةةل التهةةةل فةةةأرةرًا سةةةثوةًل  الرمةةةر  تال ةةةتع  تالوةئةةةلت اللدرسةةةة  
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الرمةةةر   تامةةص اللرةةةرات   دلةةل ال تالةةأل الفةةل فةةكرر ولخة ةةلت أثةةل الةةت اللتاهةةت فلاقةةل  الوةئةةلت 
 اللدرسة  اللرةر   تالدأد وشفل عتره .  

 ئع بأٌ املوٍوبني واملتفوقني يتنيزوٌ فى كافة اجملاالت:الزد على املعتكذ الظا 
اللتهوةة  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 

لللتهتوتل ذتت عة تولت الةف ثد أثةل سةوةأل اجشللص ذتى اللتهو  تاخألو  فل ارةس التوةت. فة
اللرلأل هد الذةل ةلفثةتل ىلةلالت أمثة  غةر ألدة  لةاقد ة لاتل فل التوت ذافة  لةل عة تولت 
اتأةةةة  فةةةل الةةةف ثد ف  ةةةأل دداكهةةةد فةةةل و ةةةض لظةةةلهر الفاعةةةةأل دت اذا ةةةلز اجةةةةلدةلل لالرضةةةًل 

 االرلضًل لثاتظًل. 

 يصبروٌ موٍوبني ألٌ آبـاهٍه يـذفعوىَه  ـو املوٍبـة     الزد على املعتكذ الظائع بأٌ األطفال س
 "أو مبعيى آخز ٍو أٌ املوٍبة ىتاد جمَودات الوالذيً":

ذ فةةةةدأد افةةةةلئر الدراسةةةةلت الفةةةةل د رةةةةةت فةةةةل هةةةةذا الل ةةةةلأل دل اللتهوةةةة  افةةةةلج ل قةةةةتدات 
ف ةدد التالدةل  فرولةل ةةدأد تةشة   التالةدال لتهوة  الطرةأل دت فرتوة   تلةاقلةل ذ ةلثمةلل اللتهوة   

داأل لةةةل اللتهةةةتوةل ةااةةةدرتل لةةةل لثرةةةةلت اوفعةةةلدة  لفداةةةة   تلةةةل وةئةةةلت فمةةةةر   فللةةةذةل  ةلرةةةأل 
 فرلأأل وةل اخلةلالت تاللسلهللت الوةئة . 

         ــوبني ــى املوٍ ــزف عل ــذ للتع ــو ا ــم الوذي ــع ٍ ــذكاه املزلف ــأٌ ال ــذ الظــائع ب ــى املعتك ــزد عل ال
 واملتفوقني:

تد أثةل اففةراض لةكداه دل الطثوة  اللتهةتوةل هةد هذا الل فمد الللطا لف رةى اللتهو  ةمة
ل لتأةة  لف لاسةة  لةةل اجفةةراد  تدل لرقةةتد اللتهوةة  ةااعةةر فةةل و ةةد تااةةد دت لظقةةر تااةةد هةةت 
ارفرةةلع لسةةفتى الةةذةل  دت ال للةةأل ال ةةلد الةةذى اوفراةة  سةةوةرللل دتل غةةةره لةةل اللظةةلهر. فةلةةل دل 

لةل اللعةلئص أةل دوةرااقد ال ةلدةةل   اللتهتوةل تاللفرتوةل ةاارفتل أل اللفتسط فل ل لتأة 
ف ل هال  دةضةًل ىاارافةلت أةل لفتسةط ل لتأة  اللتهةتوةل تاللفرةتوةل الفةل ةافلةل ىلةقةل دى فةرد 

 لتهتت دت لفرتا.



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 17 

 :الزد على املعتكذ الظائع بأٌ اذتياجات املوٍوبني واملتفوقني اذتياجات معزفية فكط 
ةةل فةل ال دةةد لةل اذافةل ةلت اجسلسةة  ةشفر  اللتهتوتل تاللفرتوةتل لة  دوةرااقد ال ةلد

وةةةد داقةةد ةلفثرةةتل أةةاقد ةرئةة  للعةة  فةةل ل لتأةة  لةةل اذافةل ةةلت الفةةل فررضةةقل لعلئعةةقد 
  تلةةل وةةةل هةةذه اذافةل ةةلت، اذافةل ةةلت الارسةةة  ةللال ةة  ىلةةل اجلةةل تال الةةة  تالفشةة ة   الاتأةةة 

اللررطة  تالاةد  اذار للةة   تاذافةل ةلت  تاذافةل لت اذار للة  ةللال   ىلل الفلرةى لل الاسلسةة 
 اذ فللأة  ةللال   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:

ت افةةلئر ال دةةةد لةةل الدراسةةلت دل اسةةو  غةةةر ضةةئةث  لةةل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل لمةةد ةشةةر
ة ةةةةةلاتل لةةةةةل لشةةةةةةرت للفثرةةةةة  تةتا قةةةةةتل و ةةةةةض الل توةةةةةلت فةةةةةل وةئةةةةةلفقد اجسةةةةةرة  تاللدرسةةةةةة  
تالل فل ةةة   تدل هةةذه اللشةةةرت ذف ةةرض اسةةف دادافقد الرلئمةة  لثةةذوتأل تالفةةدهتر فمةةط وةةأل تفقةةدد 

داتاأةةًل لةةل العةةراألت ... ىلةة(. توةةد فةةةتل لعلئعةةقد تسةةللفقد دلةةاقد الارسةةل  تفتلةةد دالثقةةد 
لعةةدر لةةل لعةةلدر هةةذه اللشةةةةرت ىضةةلف  ىلةةل وةئةةلفقد اللدرسةةةة  تاجسةةرة . للةةل ة  ثقةةد فةةةل 

رشلدة .   ال   للس  ىلل لدللت فت ةقة  تاة

     الــزد علــى املعتكــذ الظــائع بــأٌ الــ امخ الفزديــة للنوٍــوبني واملتفــوقني كافيــة ملكابلــة كافــة
 ذتياجالَه:ا

فةةةةل هةةةةذا الل فمةةةةد اللةةةةلطا هةةةةت اتلةةةةر اففةةةةراض لةةةةكداه دل اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل هةةةةةد 
ل لتأةةةة  لف لاسةةةة  لةةةةل اجفةةةةراد  تداةةةة  ةلةةةةةل لةةةةل لةةةةرأل الوراةةةةللر الرةةةةردى فمةةةةدةد لةةةةل ةالسةةةةوقد 
لةةةةل لةةةةدللت. ىذ داةةةة  لةةةةل اللرةةةةةد ىدرا  امةمةةةة  لقلةةةة  تهةةةةل داةةةة  ذ ةت ةةةةد وراةةةةللر فةةةةردى ةلةةةةةل 

ةل ةةةةةةةلت  لةةةةةةةة  اللتهةةةةةةةتوةل تاللفرةةةةةةةتوةل  جل فةةةةةةةل ذلةةةةةةة  فمةةةةةةةةةد لرةةةةةةةرص لةةةةةةةل لرلةةةةةةة  فثوةةةةةةةة  ااف
ألوةةةة  لل ثلةةةةل الف ثةةةةةد ال ةةةةلد فةةةةل فالةةةةأل لسةةةةئتلة   الفاةةةةتع تاذلةةةةفرى اللت ةةةةتد  فةلةةةةل وةةةةةاقد  تاة

 فمدةد اللدللت اللالسو  الفل ةافل قل هكذ  الطرت.  
ل ثلةةل سةتا  تلمد ااطثمت ال دةد لل الواتث تالدراسلت الفل اهفلت ودراس  ل فمةدات ال

ووةةةأل اللدلةةة  دت دراةةةل  اللدلةةة  اةةةتأل اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل تلعلئعةةةقد تطةةةرا الةشةةةى أةةةاقد 
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توةةةرالر رأةةةلةفقد  تفولةاةةةت اللعةةةطثالت الفةةةل اسةةةفلدلفقل هةةةذه الواةةةتث فةلةةةل وةةةةل الل فمةةةدات  
 تالفعترات  تاذففراضلت  تاذف لهلت  تلل وةل هذه الدراسلت،  

لتلةةةت الةشةةةى أةةةل فعةةةترات الل ثلةةةةل تالطثوةةة  فةةةل ( تا0551دراسةةة  لاةةةلأل الزأوةةةل  
اللراثفةل اخأدادة  تالرلاتة  ولدةرة  فروةة  ىروةد للرقةتد الطللةت اللتهةتت. توثقةت أةاة  الدراسة  

( ل ثلةًل تل ثلة   تاسةفلدلت الدراسة  ددا  لةل 745( طللوًل تطللو   ت  195( فردًا لاقد  474 
لفةةل فلةةةز الطللةةت اللتهةةتت لتزأةة  فةةل رةةرث فطةةتةر الولارةة  فضةةلات ل لتأةة  لةةل السةةللت ا

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 قةة  اظةةر 

خ لوة  أةل اجسةئث  تالفاةدث الل ثلةل تالطرت لاقل أثةل سةوةأل اللرةلأل ذ الاعةر  ال ةرد  فةل ا
تاللالوشةةة    ةةةةذل  ةشةةةرت الدراسةةة  أةةةل الةةةفرى فعةةةترات الطةةةرت تالطللوةةةلت للرقةةةتد الطللةةةت 

 اللتهتت وللفرى الفاشئ  اذ فللأة  تاللورات الفروتة  الفل ةلر وقل ةأل لل ال اسةل.
فةةدرةت   Cashion & Sullenger, 1996)دراسةة  ةلشةةةتل تسةةتلةا ر  تاسةةفقدفت 

  لةةةةل الل ثلةةةةةل تاللةةةةدرا  تذتى اللوةةةةر  فةةةةل ىاةةةةدى الةةةةدترات العةةةةةرة  لف ثةةةةةد اللتهةةةةتوةل ل لتأةةةة
تاللفرةةةتوةل وقةةةرض لالتلةةة  فقةةةةةر ل فمةةةدافقد ااةةةت اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل  تفاسةةةةل لللرسةةةفقد 

( لةل اللشةلرةةل لفادةةد ت قةلت 11العرة   تو د اافقل  الوراللر العةرل أمدت لملورت ل   
وةرةةل   الةةدتر  الفدرةوةةة . توةةد دشةةلر ل ظةةد اللشةةلرةةل ىلةةل اةةدتث فقةةةةر فةةل  اظةةرهد فةلةةل ةف ثةةا

فقلقةةةةةد لطوة ةةةةة  اللتهوةةةةة   تاذأفةةةةةراى ولافةل ةةةةةلت اللف ثلةةةةةةل اللتهةةةةةتوةل تاللفرةةةةةتوةل. تفاسةةةةةل 
لللرسفقد العرة  اةث شلثت الفقةةرات فل لللرس  الل ثلةل و د الدتر  الفدرةوةة  دلةر اللاةلهر 

شط  ىررائة   تفتفةر لالهر دراسةة  لفولةاة  لثطةرت اللتهةتوةل تاللفرةتوةل  الدراسة   تاسفلداد دا
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.  

ودراس  لثةشةى أةل اف لهةلت   (McCoach &Siegle, 2007)ة ألتولد لةةتفش تس
ل ثلةةةل الف ثةةةةد ال ةةةلدى ااةةةت اللةةةدللت الللعةةة  الفةةةل فمةةةدد لثلتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل  ةلةةةل التلةةةت 
اخ لوة  ألةل ىذا ةةلل الل ثلةتل الةذةل فثمةتا فةدرةوًل دت لةل ذتى اللوةر  فةل ل ةلأل ف ثةةد اللتهةةتوةل 

تهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل  تدةرةةةةر اافلةةةةلًذ جل ةاظةةةةرتا جارسةةةةقد تاللفرةةةةتوةل دةرةةةةر دألةةةةل تلسةةةةلاد  لثل
ةلتهتوةل دد غةر ذلة . ىضةلف  ىلةل لالتلة  الةشةى ألةل ىذا ةلاةت فت ةد الفرفةلت تفةرتا وةةل 
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ل ثلةةةةل الفروةةةةة  الللعةةةة  تل ثلةةةةل الفروةةةةة  ال لدةةةةة  فةةةةل اف لهةةةةلفقد ااةةةةت اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل 
( لةةةل الل ثلةةةةل  تولسةةةفلداد 727الدراسةةة  أثةةةل  تاللةةةدللت الفةةةل فمةةةدد لقةةةد. توةةةد اشةةةفلثت أةاةةة  

 & Gagneلمةةةلس اذف لهةةلت ااةةت اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل تف ثةةةلقد ىأةةداد/  لاةةةة  تاةةلدةت  

Nadeau, 1991 دشلرت الافلئر ىلل دل الل ثلةل الذةل فثمتا فدرةوًل فل ل لأل ف ثةد اللتهةتوةل )
عترافقد الذافةة  هةذه ذ فةرفوط ولف لهةلفقد لدةقد فعترات دأثل اات ذتافقد ةلتهتوةل  رغد دل ف

اات اللتهتوةل تف ثةةلقد  ةلةل دشةلرت الافةلئر ىلةل ت ةتد الفرفةلت طرةرة  وةةل اف لهةلت ل ثلةل 
الف ثةةةد ال ةةلدى تل ثلةةل الفروةةة  الللعةة   تدل ل ثلةةل الفروةةة  الللعةة  لةةدةقد اف لهةةلت لالرضةة  

 اات اللتهتوةل تف ثةلقد تلل رد فدألقد دوأل.
( ىلةةةةل الفوةةةةلر درةةةةر وراةةةةللر فةةةةدرةول فةةةةل ىةسةةةةلت 7115دراسةةةة  لالةةةةد رةةةةةلض  تهةةةةدفت 

الل ثلةةةةل  و ةةةض اللرةةةلهةد اللف ثمةةة  ولللتهوةةة  تالف ةةةرى أثةةةل الفرلةةةةذ اللتهةةةتوةل  تفةةةل ف ةةةدةأل 
ل فمدافقد اتأل اللتهو   تالتوتى أثةل درةر الوراةللر فةل فرشةةالت الل ثلةةل تافرلوقةل لة  الفمةةةد 

فل اةفشلى الفرلةذ اللتهتوةل  تفةتات أةاة  الدراسة  اجسلسةة  لةل  وأاشط  الذةل ات اللف دد 
( سةةا . تاسةةفلدد 71.2( سةةا  ولفتسةةط ألةةرى  90 – 72( ل ثلةةًل تل ثلةة   دألةةلرهد وةةةل  71 

الولاةةث ل لتأةة  ف رةوةةة  تااةةد   اةةةث فثمةةت هةةذه الل لتأةة  فةةدرةوًل للةةد  درو ةة  دسةةلوة   وتاوةة  
(  ثسة   تولسةفلداد لمةةلس اجسةلس الل رفةل 00ررث  ثسلت دسوتأةًل و  لةللل أةدد  ثسةلت  

لةةل ىأةةداد/ الولاةةث  دشةةلرت افةةلئر اةةتأل اللتهوةة   تلمةةةلس ل فمةةدات الل ثلةةةل اتلقةةل تةرهلةةل 
الدراسةة  ىلةةل ت ةةتد فةةرتا دالةة  ىاعةةلئةًل وةةةل المةلسةةةل الموثةةل تالو ةةدى لثل لتأةة  الف رةوةةة  فةةل 
لفقةرات الل رف  تل فمدات الل ثلةل اتأل اللتهو  لعللي المةلس الو دى  ةلةل ت ةدت زةةلد  فةل 

 فطوةا الوراللر.     دأداد الفرلةذ اللرشاةل لل ووأل الل ثلةل و د اذافقل  لل
وةراهةد  ( دراسة  لسةاة  لثف ةرى Ayoub & Ibrahim, 2013 تد رى ةأل لةل دةةتت تاة

أثةةةةل اذففراضةةةةلت الفةةةةل ة فامقةةةةل الل ثلةةةةتل السةةةة تدةتل اةةةةتأل ى ةةةةرا ات الف ةةةةرى أثةةةةل الطةةةةرت 
اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  تاذلفرفةةلت الفةةل ةلةةةل دل ف ةةتد ىلةةل  ةةاس الل ثةةد  تددتار الل ثلةةةل   

( 91لالطا الف ثةلة  الفلو ةل لقل. تود وةلد الولارةلل وفطةتةر اسةفولا  فمرةةر ذافةل ففةةتل لةل  تال
فمةةةر  فاةةةت للسةةة  أتالةةةأل هةةةل، الفمةةةةةد اللسةةةفلر  تالعةةةلرد  تلف ةةةدد اجو ةةةلد  تالرةةةردى  تفمةةةةةد 

( لةةةةل الل ثلةةةةةل تالل ثلةةةةلت تالمةةةةةلدات 0279السةةةةةلا  تشةةةةلر  فةةةةل الدراسةةةة  أةاةةةة  لةتاةةةة  لةةةةل  
اخدارة   لل للفثى لالطا الللثة  الف ثةلة . تدظقرت الافلئر دل الفمةةد لف دد اجو لد الفروتة  
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 ةةل  فةةل لمدلةة  اذففراضةةلت رةةد فمةةةةد السةةةلا رةةد الرةةردى رةةد اللسةةفلر رةةد العةةلرد  ةلةةل دظقةةرت 
 الفلعص  أثل اللفقةرات الفلو  . –الافلئر دةضًل ت تد فأرةرات دال  لثلفقةرات اللسفمث   الاتع 

( ودراسة  لثف ةرى أثةل در ة  اف لهةلت طثوة  ةثةة  ال ثةتد 7109تولد  لةلأل دوةت زةفةتل  
الل ثلةل اللسفموثةةل اات اللتهتوةل تاللفرتوةل تالورالر اللمدل  لقةد  تةةذل  الف ةرى  –الفروتة  

أثل فلأثة  فدرةس لسلا فالة  اللتهو  تالفرتا فل فالة  اف لهلت هكذ  الطثو  اات اللتهتوةل 
( طللوًل تطللو  لل طثو  ةثة  14تاللفرتوةل تالورالر اللمدل  لقد. تود فةتات أةا  الدراس  لل  

/ 7101ال ثةةةةتد الفروتةةةةة  و لل ةةةة  آأل الوةةةةةت تاللسةةةة ثةل فةةةةل الرعةةةةأل العةةةةةرل لث ةةةةلد ال ةةةةلل ل 
( طللوةةةًل تطللوةةة  للةةةل سةةة ثتا فةةةل 73  لةةةتزأةل أثةةةل الل لتأةةة  الف رةوةةةة  توثةةة  أةةةددهل  7100

( لةةةل اللسةةة ثةل فةةةل اللةةةتاد 90ةةةة  اللتهوةةة  تالفرةةةتا  تالل لتأةةة  الضةةةلوط  تأةةةددهل  لسةةةلا فال
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 وةلات 

لئر دل دراسةةةة  لسةةةةلا فالةةةةة  اللتهوةةةة  تالفرةةةةتا ةةةةةلل لةةةة  درةةةةر ذت دذلةةةة  ىاعةةةةلئة  فةةةةل فقةةةةةةر الافةةةة
 اذف لهلت اات اللتهتوةل تاللفرتوةل تالورالر اللمدل  لقد لدى دفراد الل لتأ  الف رةوة . 

( الةشى أل الررتا فل الفعترات الللطئة  أةل 7102تفالتلت دراس  لالد سثةللل  
الف ثةةةةد ال ةةةلد فةةةل  لقترةةةة  لعةةةر ال روةةةة  تالللثةةةة  ال روةةةة  السةةة تدة   اللتهةةةتوةل لةةةدى ل ثلةةةل 

تالةشةةةى أةةةل درةةةر لفقةةةةرات  الاةةةتع اذ فلةةةلأل  تأةةةدد سةةةاتات اللوةةةر   تالاعةةةتأل أثةةةل دترات 
فدرةوة  فل ل لأل فروة  اللتهتوةل( فل اسف لولت الل ثلةل أثل لمةلس الفعترات الللطئة  أةل 

( ل ثلةةًل 700اللةةاقر التعةةرل  تفةتاةةت أةاةة  الدراسةة  لةةل  اللتهةةتوةل  تاأفلةةدت الدراسةة  أثةةل 
( لةةل السةة تدة   توفطوةةةا اسةةفولا  الل فمةةدات الللطئةة  55( لةةل لعةةر  ت  007تل ثلةة  لةةاقد  

أل اللتهتوةل فتعثت افلئر الدراس  ىلةل دل در ة  الفعةترات الللطئة  أةل اللتهةتوةل لةل ووةأل 
دالةة  ىاعةةلئةًل وةةةل لفتسةةطلت رفةةت در ةةةلت  الل ثلةةةل ةوةةةر  ىلةةل اةةد لةةل. ةلةةل داةة  فت ةةةد فةةرتا

ل فمةةدات اةةتأل  –الل ثلةةةل اللعةةرةةل تالسةة تدةةل فةةل دو ةةلد  ل فمةةدات اةةتأل المةةتااةل اجسلسةةة  
ل فمةةدات اةةتأل الفشةةلةص   وةالةةل ذ فت ةةد فةةرتا فةةل دو ةةلد  ل فمةةدات اةةتأل لسةةفتةلت  –الفتزةةة  
الدر   الةثة   –ص اللتهتوةل ل فمدات اتأل لعلئ –ل فمدات اتأل رألة  اللتهتوةل  –الذةل  

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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( ودراسةة  ذلفوةةلر ف للةةة  7103تةةةذل  وةةلد ةةةأل لةةل أوةةدالرالل سةةثةللل تفقةةلال لاةةةت  
ةأل و ض اجفةلر تالل فمدات الللطئ  لدى الل ثلةل اات اجطرلأل وراللر ىرشلدى  ل ل فل ف د

( لةةاقد 91( ل ثلةةًل تل ثلةة  فةةد اافمةةل   911اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  تفةتاةةت أةاةة  الدراسةة  لةةل  
( فةةةةل اللراثةةةة  الرلاتةةةةة . 01( فةةةةل اللراثةةةة  اخأدادةةةةة   ت 01( فةةةةل اللراثةةةة  اذوفدائةةةةة   ت 01 

الف ثةةةةد ال ةةةلد ااةةةت اجطرةةةلأل اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل ىأةةةداد/  تولسةةةفلداد لمةةةةلس اف لهةةةلت ل ثلةةةل
الولارةةةةلل  تالوراةةةةللر اخرشةةةةلدى دظقةةةةرت افةةةةلئر الدراسةةةة  ف ةةةةدةأل اذف لهةةةةلت السةةةةثوة  تالل فمةةةةدات 
الللطئ  لل ثلةل اللرااةأل اذوفدائةة  تاخأدادةة  تالرلاتةة  ااةت اجطرةلأل اللتهةتوةل تاللفرةتوةل لةل 

             دفراد الل لتأ  الف رةوة . 
ةثةةى  تسةةرفةت   ,Dila, Berrin, Elif & Servet)تفلةةل ةةأل لةل دةةر  توةةرةل  تاة

لةل ى ةرا  دراسة  لثفامةا لةل آرا  تت قةلت اظةر الل ثلةةل ووةأل اللدلة  فةل لراثة  لةل    (2017
ووةةةأل اللدرسةةة  اةةةتأل اجطرةةةلأل اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل  توةةةد فةةةد اسةةةفلداد لمةةةةلس فمةةةدةر الل ثلةةةةل 

(  ةلةةةل فةةةد اسةةةفلداد 7107السةةةثتةة  لثلتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل تالةةةذى تضةةة   شةةةلهةل  لثلعةةةلئص 
دشةلأل لل اللملورت شو  لافظل   تدشلرت افلئر الدراس  ىلل دل ل ثلل لراث  لل ووأل اللدرسة  
ةروطةةةتل وةةةةل اللتهوةةة  تاللعةةةلئص الل رفةةةة  وشةةةةأل أةةةلد  اةةةةث ةرةةةةزتل دائلةةةًل أثةةةل اللقةةةلرات 

لحطرةةلأل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  ىذ دظقةةرت اسةةف لولفقد أثةةل اللمةةةلس الل رفةةة  ةسةةللت دسلسةةة  
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.  
 ة:ــــــذراســي انـــــرضـــــف

لةةةل لةةةرأل اخطةةةلر الاظةةةرى تالدراسةةةلت الدراسةةة  تدهةةةدافقل تدهلةفقةةةل  ت  فةةةب ضةةةت  لشةةةةث 
 تالواتث السلوم  ةلةل عةلغ  فرضب الدراس  أثل الاات الفللل،  

فةةةب ةةةةأل لةةةل دفةةةراد أةاةةة  الدراسةةة   در ةةةلت رفةةةت فت ةةةد فةةةرتا دالةةة  ىاعةةةلئةًل وةةةةل لفتسةةةطلت -0
فقد  تالل فمةدات رالر رأةلةالل فمةدات اةتأل وة  ت الل فمدات اتأل اجفراد اللتهتوةل تاللفرةتوةل 

 .فب المةلسةل الموثب تالو دي  لعللي المةلس الو ديةةأل  

فةةةةةب دفةةةةةراد أةاةةةةة  الدراسةةةةة   در ةةةةةلت رفةةةةةت فت ةةةةةد فةةةةةرتا دالةةةةة  ىاعةةةةةلئةًل وةةةةةةل لفتسةةةةةطلت ذ -7
 تالففو ةةةةل  و ةةةةد لةةةةرتر رةةةةرث شةةةةقتر فمرةوةةةةًل لةةةةل ى ةةةةرا  المةةةةةلس الو ةةةةدى( المةلسةةةةةل الو ةةةةدي

الل فمةةةةةدات اةةةةةتأل وةةةةةرالر   ت اد اللتهةةةةةتوةل تاللفرةةةةةتوةلالل فمةةةةةدات اةةةةةتأل اجفةةةةةر  فةةةةةب ةةةةةةأل لةةةةةل 
   فقد  تالل فمدات ةةأل .رألة
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 راءات:ــــــة واإلجــــريقــانط

 ـة:ـــــــــزيكـــالطأواًل: 
 منهج الدراسة:  (أ

 Quazi – experimentalاأفلةةدت الدراسةة  الراهاةة  أثةةل اللةةاقر شةةو  الف رةوةةب

method لتااةد  ذت المةلسةةل الموثةب تالو ةدي ؛ لفلةرًر فةل فعةلةد الل لتأة  اThe one – 

Group Pre test, Post test Design    095  7117 أثل للهر لطلت.) 
 عينة الدراسة: (ب

( طللوًل تطللو  لةل طةرت الرروة  الرلاةة  وشة و  73فةتات ال ةا  اجسلسة  لثدراس  لل  
 – 7103  ال ةةةلل للد ث ةةةلالسةةةتةس    لل ةةة  واةةةل  الفروةةةة  الللعةةة  وةثةةةة  الفروةةةة  ولخسةةةللأةثة 

توةد  (.1.43وةدره   يةةلر اى ل سةا  وةلاار ( 05.93 لرهد الزلاةة  لةأد  تود وث  لفتسط (7104
تو  اذلفةلر أثل الرروة  الرلاةة  وعةر  للعة  لةتاقةل فةدرس لة  الولارة  الاللةة   لمةرر اللتهوة  

 و  الفروة  الللعة . دلةل أةل أةاة  تالفرتا  ةأاد لمررات الرعأل الدراسل اجتأل لثررو  الرلاة  ش
( طللوةًل تطللوة  لةل طةرت 29الفاما لةل اللعةلئص السةةةتلفرة  لثلمةةلس فمةد اشةفلثت أثةل  

سةةا   ( 05.09 دألةةلرهد الزلاةةة  توثةة  لفتسةةط تطللوةةلت شةة و  الفروةةة  الللعةة  وللةثةةة  ذافقةةل. 
 (.1.50ودره   يةلر اى ل ولاار 

 أداة الدراسـة: (ج

  المعممين منا قبنل الخدمنة حنول الموهنوبين والمتفنوقين وبنرامج رعنايتهم" مقياس "معتقدات
 إعداد/ الباحثة.

فةةد واةةل  هةةذا اللمةةةلس وةةللر تع ىلةةل اجطةةر الاظرةةة  تالدراسةةلت تاللمةةلةةس السةةلوم  تذات 
؛ تفةةةرى  تفلذاةةةت (Jacobs, 1972)ال روةة  تلاقةةل أثةةةل سةةوةأل اللرةةلأل ذ الاعةةةر  ةةلةتوس 

 ,Tirri, Tallent – Runnels, Adams, Yuen & Lauتلةت   رتاةثةز  تددالةس  تةةل 

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

 .7115؛ تلالد رةلض  (2005
( لرةةةةرد  فمةةةةةس 71( لرةةةةرد  لاقةةةةل  21وةةةةد فةةةةةتل اللمةةةةةلس فةةةةل عةةةةترف  اجتلةةةةة  لةةةةل  ت 

( دلةةةةرى فمةةةةةس 71(  ت  71 – 0لةةةةل اللرةةةةرد    الل فمةةةةدات اةةةةتأل اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل وداةةةةة 
(  تةةةةةأل لرةةةةرد  ةملوثقةةةةل رةةةةرث 21 – 70الل فمةةةةدات اةةةةتأل وةةةةرالر رأةةةةلةفقد وداةةةةة  لةةةةل اللرةةةةرد   

( أثل الفرفةت. لفةتل 0 – 7 – 9ل لرض( فألذ الدر لت   –لالةد  –اسف لولت هل  لتافا 
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 لةتع الةثةل لثةدر لت أثةل ( تةثلةل اف ة  الل21(  تدوأل در ة   071دأثل در   أثل اللمةلس  
 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 
(  تذلةة  خوةةةدا  0ة   لثاةةةا فةةل ل ةةلذت الفروةةةة  الللعةة  تأثةةةد الةةارس الفروةةتى تالعةةةا  الارسةة

لمفراةةةلفقد تلراظةةةلفقد الفةةةل دفةةةلدت الولارةةة  تدراةةةرت الواةةةث  توةةةد اأفدوةةةرت اسةةةو  افرةةةلا السةةةلد  
اللاةلةةةل أثةةةل لرةةردات اللمةةةةلس ل ةةةلرًا لثعةةةدا  اةةةث دشةةةلرت افةةلئر الفاةةةةةد ىلةةل عةةةراةف  

 تلالسوف  ل لر ال ةا  تلثقدى الذي علد لل د ث .
لفةةةةةةتةل الررضةةةةةب  العةةةةةدا الواةةةةةلئب( لةةةةةل لةةةةةرأل ىة ةةةةةلد لفامةةةةةا لةةةةةل عةةةةةدا ااةلةةةةةل فةةةةةد 

 – 091  7114 أثةةةةةل لةةةةةلهر لطةةةةةلت   Test Homogeneityوةلةةةةة  ف ةةةةةلاس اخلفوةةةةةلر 
أل اخرفوةةةةةةلط وةةةةةةةل در ةةةةةة  ةةةةةةةأل لرةةةةةةرد  تالدر ةةةةةة  الةثةةةةةةة  لثلمةةةةةةةلس  لةةةةةةل ت لاسةةةةةةلذلةةةةةة  وت (  092

 يأل اخرفوةةةةةلط وةةةةةةل در ةةةةة  ةةةةةةأل و ةةةةةد تالدر ةةةةة  الةثةةةةةة  لثلمةةةةةةلس تةتضةةةةةلةةةةةل تةةةةةةذا لةةةةةل لةةةةةرأل ل
 لط الالف  ،فوةةل ل للرت اخر لةل الفللت دل ا

 ( قيه معامالت اإلرلباط بني درجة كل مفزدة والذرجة الللية للنكياض1جذول )
أرقاو 
 املفزدات

معامالت 
 اإلرلباط

أرقاو 
 املفزدات

معامالت 
 اإلرلباط

أرقاو 
 املفزدات

معامالت 
 اإلرلباط

أرقاو 
 املفزدات

معامالت 
 اإلرلباط

1 0.41 11 0.61 21 0.46 31 11.0 
2 18.0 12 0.34 22 0.54 32 0.53 
3 0.37 13 0.31 23 19.0 33 0.40 
4 0.45 14 0.36 24 0.57 34 19.0 
5 0.45 15 0.41 25 0.60 35 0.51 
6 0.57 16 08.0 26 21.0 36 0.44 
7 0.57 17 0.39 27 0.54 37 0.48 
8 0.46 18 01.0 28 0.57 38 0.37 
9 0.60 19 18.0 29 0.35 39 0.51 
10 0.44 20 0.44 30 0.50 40 0.47 

   1.11دال  أاد لسفتى)                               1.10دال  أاد لسفتى) 



  هـــــــذ غيايـــــــل حمنـــــــأم د/ 
 

 24 

 92  90  72  79  05  04  02  7دل اللرةةةةةردات دروةةةةةلد ( 0ةفضةةةةةي لةةةةةل  ةةةةةدتأل  
اذفقل اةث داقةل وةد اعةثت أثةل ل ةللرت ارفوةلط لالرضة  تغةةر دالة   تلةل رةد دعةوي ة ت 

( لررد  فراتات وةد ل للرت ارفولطقةل وللدر ة  الةثةة  97اللمةلس تفا هذا اخ را  ةفةتلل لل  
 (. 1.11؛ 1.10لسفتةب  أاد ( تهل وةد دال  1.20 - 1.90لثلمةلس لل وةل  

 ( 2جذول )
 بني درجة كل بعذ والذرجة الللية للنكياضاط قيه معامالت اإلرلب

 أبعاد املكياض
املعتكذات ذول األفزاد 
 املوٍوبني واملتفوقني

املعتكذات ذول بزامخ رعاية 
 املوٍوبني واملتفوقني

املكياض 
 كلل

   - املعتكذات ذول املوٍوبني واملتفوقني
  - 0.73 املعتكذات ذول بزامخ الزعاية

 - 0.92 0.93 املكياض كلل
   1.10دال  أاد لسفتى) 

 وةل در ة  ةةأل و ةد تالدر ة  الةثةة  لثلمةةلسدل ل للرت اخرفولط ( 7ةفضي لل  دتأل  
 (.1.10لسفتى  أاد لرفر   تدال  

تللزةد لل الفاما لل عدا اللمةلس الاللل  فمد فد اسلت  عةدا اللاة   لةل لةرأل 
لل ثلةةةةل اةةةتأل اللتهوةةة   ىأةةةداد/ لالةةةد رةةةةلض ىة ةةةلد ل للةةةأل اذرفوةةةلط وةةةةل  لمةةةةلس ل فمةةةدات ا

(  تاللمةةةةةةلس الاةةةةةللب  تالةةةةةذى فةةةةةد فطوةمةةةةة  هةةةةةت اتلةةةةةر أثةةةةةل دفةةةةةراد أةاةةةةة  الفامةةةةةا لةةةةةل 7115 
( تهةت ل للةأل ارفوةلط داأل أاةد 40,1اللعلئص السةةةتلفرة   توةد وثة  ل للةأل اذرفوةلط وةاقلةل  

س ودر ةة  لالسةةو  لةةل عةةدا لرفر ةة . توللفةةللب ةفلفةة  اللمةةةل   ةة( تةةةدأل أثةةل در 10,1لسةةفتى  
 العدا ف  ث  عللاًل لدسفلداد فب الدراس  الاللة . 

 :ثبات المقياس 

فةةد اسةةفلداد طرةمةة  دلرةةل ةرتاوةةلخ لاسةةلت روةةلت اللمةةةلس الاةةللل  ةلةةل اسةةفدلدلت دةضةةًل   
ىذ فةةةد فمسةةةةد اللمةةةةلس ىلةةةل اعةةةرةل  تاسةةةفدلدلت در ةةةلت الاعةةةرةل فةةةب  طرةمةةة  الف زئةةة  الاعةةةرة 

وةةراتل لاسةةلت  –ت الاعةةرب لثلمةةةلس  تفثةةب ذلةة  اسةةفلداد ل لدلةة  سةةوةرللل اسةةلت ل للةةأل الروةةل
 ل للأل الرولت الةثل ةلل هت لوةلل ولل دتأل الفللل،
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 (3جذول )
 معامالت ثبات املكياض بطزيكيت ألفا كزوىباخ، والتحزئة اليصفية

 أبعاد املكياض
 =ٌ43 

معامل 
ا ـــــــــــألف

 كزوىباخ

 يصفيةئة الزحتت بالابجمل الاعم

معامل الجبات اليصفى )معامل 
 اإلرلباط بني اليصفني(

 معامل الجبات الللى
 بزاوٌ -ماٌ ريبس

 84,0 73,0 79,0 املعتكذات ذول املوٍوبني واملتفوقني

 82,0 69,0 85,0 املعتكذات ذول بزامخ الزعاية

 82,0 69,0 89,0 املكياض كلل

( 97س فةةل عةةترف  الاقلئةةة  تاللةتاةة  لةةل  تف فوةةر هةةذه المةةةد لالسةةو  للةةل ة  ةةأل اللمةةةل
 عللاًل لدسفلداد فب الدراس  الاللة . (7 لثاا  لررد 

 زاهات:  ـــــــــــــــــــاإلج :ثاىيًا
 وقد سارت إ رات الدراسة وفق الخطوات التالية:

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

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

تافةةةةةل ةةةةةةتد  7/01/7103فةةةةةد الوةةةةةد  وفةةةةةدرةس لمةةةةةرر اللتهوةةةةة  تالفرةةةةةتا اأفوةةةةةلرًا لةةةةةل ةةةةةةتد  -7
( 011 – 071لةل وةةل   ( لالضرات  زلل اللالضر  ةفةرتاح01. ول دأل  00/07/7103

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

 .ف رةرلت اللتهو  تالفرتا 

 .اظرةلت تاللذج فل اللتهو  تالفرتا 

 .الةشى تالف رى أثل اللتهتوةل تاللفرتوةل 

  تاذار للة (.لعلئص اللتهتوةل تاللفرتوةل  ال سلة   تال مثة  الل رفة   تاذ فللأة   

 الف لة (.  –الفسرة  –اخررا  –ورالر تاسفرافة ةلت رألة  اللتهتوةل تاللفرتوةل  اخرشلد 

اسةةةفلدلت الولارةةة  فةةةل فةةةدرةس اللمةةةرر أةةةد  طةةةرا فدرةسةةةة  هةةةل، اللالضةةةر   تالاةةةتار  -9
تاللالوشةةة   تال عةةةى الةةةذهال  ىضةةةلف  ىلةةةل فةثةةةةى الطثوةةة  وةةةو ض الفةثةرةةةلت تالتا وةةةلت 

فةةل و ةةض  Searchاذسةةف لا  وشةةوة  الل ثتلةةلت الدتلةةة   اذافراةةت  ل لةةأل  اللازلةةة  لةة 
 اللتضتألت ذات ال رو  لرأل لتضتع  لل   الطرأل.
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لرأل ففر  فدرةس اللمرر ةلل ةراأل ألثة  فمةةةد الطثوة  وشةةأل لسةفلر فاةت لةل ةسةلل  -2
لسةفلر   وللفمةةد الفةتةال  تذل  لثفأةةد لةل لةدى فقةد الطثوة  للتضةتألت اللمةرر وعةر  

 لل لرأل اذلفولرات الشرتة  تةذا الفولر لافعى الرعأل  اللةد فةرد .

و د اذافقل  لل فدرةس اللمرر فد فطوةا ددا  الدراس   لمةلس ل فمدات الل ثلةل لل ووأل  -1
اللدلةة  اةةتأل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل توةةرالر رأةةلةفقد  أثةةل أةاةة  الدراسةة  الوةةلل  أةةددهل 

 س و دى.( طللوًل تطللو   ةمةل73 

تاسةةفلدلت اجسةةللةت اخاعةةلئة    SPSS V. 24فةةد ىدلةةلأل الوةلاةةلت أثةةل وراةةللر  -2
 اللالسو  لاسلت دذل  الررتا وةل المةلسةل الموثل تالو دى.  

و د لرتر ففر  زلاة  فمدر وةررث شةقتر فمرةوةًل فةد فطوةةا ددا  الدراسة   لمةةلس ل فمةدات  -3
للفرتوةل توةرالر رأةلةفقد  أثةل أةاة  الدراسة  الل ثلةل لل ووأل اللدل  اتأل اللتهتوةل تا

( طللوةةةًل تطللوةةة   ةمةةةةلس ففو ةةةل تذلةةة  لثفامةةةا لةةةل اسةةةفلرارة  اجرةةةر 73الوةةةلل  أةةةددهل  
 الر لأل لدراس  لمرر  اللتهو  تالفرتا .

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

 :ةــــــذراســانج ـــائـــــنت

   :األول ومياقظتَا فزضال ىتائخ
 در ةةلت رفةةت فت ةةد فةةرتا دالةة  ىاعةةلئةًل وةةةل لفتسةةطلت  ،ةةةاص هةةذا الرةةرض أثةةل داةة 

الل فمةدات اةتأل   ت الل فمةدات اةتأل اجفةراد اللتهةتوةل تاللفرةتوةل فةب ةةأل لةل دفراد أةا  الدراسة  
   .فب المةلسةل الموثب تالو دي  لعللي المةلس الو ديفقد  تالل فمدات ةةأل  ورالر رألة

 Wilcoxon Testتلثفامةةا لةةل عةةا  هةةذا الرةةرض فةةد اسةةفلداد الفوةةلر تةثةتةسةةتل 
لطةةةلت  أثةةةل لةةةلهر الروةةةلرالفرى لاسةةةلت دذلةةة  الرةةةرتا وةةةةل فةةةتزة ل ل لةةةتأفةل لةةةرفوطفةل  

 ( لل لرأل ال دتأل الفللب،219  7115
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 (4)جذول 
 املعتكذات ذول األفزاد"يف كل مً درجات أفزاد عيية الذراسة  رلب داللة الفزوق بني متوسطات

 تَه، واملعتكذات كلل".املعتكذات ذول بزامخ رعاي، واملوٍوبني واملتفوقني 

 
 متوسط ٌ الـفــزوق املتػري

 الزلب
 جمنوع
 الزلب

قينة 
"T" 
 الصػزى

قينة 
"Z" 

ذحه 
 األثز

مشتوى 
 الذاللة

ملعتكذات ذول ا
األفزاد 
املوٍوبني 
 واملتفوقني

 333.50 13.90 24 الزلب الشالبة
44.50 -3.481 0.98 

 دالة عيذ
0.01 ;
 44.50 14.83 3 الزلب املوجبة 0.05

       صفز ا ايذ
       27 اجملنوع

املعتكذات ذول 
بزامخ رعاية 
املوٍوبني 
 واملتفوقني

 225.50 12.53 18 الزلب الشالبة
50.50 -2.674 0.97 

 دالة عيذ
0.01 ;
 50.50 10.10 5 الزلب املوجبة 0.05

       4 ا ايذ
       27 اجملنوع

 املعتكذات كلل

 341 14.83 23 الزلب الشالبة
37 -3.656 0.97 

 دالة عيذ
0.01 ;
 37 9.25 4 الزلب املوجبة 0.05

       صفز ا ايذ
       27 اجملنوع

   تأاةةةد لسةةةفتى 33(   1.10أاةةةد لسةةةفتى  ( 73فةةةل اللةةة   ل    ال دتلةةةة  Tوةلةةة   
( 1.11   تأاةد لسةفتى  27(   1.10أاةد لسةفتى  ( 79؛ تفل الل   ل   010(   1.11 

 لدذل  الطرى التااد 49  
در ةلت دفةراد أةاة  الدراسة   رفةت وةل لفتسةطلت( ت تد فرتا دال  2ةفضي لل  دتأل  

فقد  الل فمةةدات اةةتأل وةةرالر رأةةةلة  ت الل فمةةدات اةةتأل اجفةةةراد اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل فةةب ةةةأل لةةل 
العةةقرى اللاسةةتو  دالةة   "T"فةةب المةلسةةةل الموثةةب تالو ةةدي  اةةةث ىل وةلةة   تالل فمةةدات ةةةةأل .

ت تد درر ف للأل لدراس  للل ةكةد   ( لعللي المةلس الو دي1.11  1.10ىاعلئةًل أاد لسفتةب  
 لفرتا أثل الل فمدات.  لمرر اللتهو  تا

فةةةل اللةةة  اسةةةفلداد الفوةةةلر تةثةةسةةةتل             Effect Sizeةلةةةل فةةةد اسةةةلت ا ةةةد الفةةةأرةر 
فب الل فمةدات اةتأل اجفةراد  فأرةرال(؛ اةث  ل ت وةل  ا د 050  7112الدردةر  أوداللا د  
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للفرةةةةةتوةل الل فمةةةةةدات اةةةةةتأل وةةةةةرالر رألةةةةةة  اللتهةةةةةتوةل تاتفةةةةةل (  1.54اللتهةةةةةتوةل تاللفرةةةةةتوةل  
للةةل ةشةةةر ىلةةل   وةةةد فةةدأل أثةل ا ةةد فةةأرةر ةوةةةر لتهةة  (1.53  ةةةةألالل فمةةدات   تفةل (1.53 

فةةةأرةر دراسةةة  لمةةةرر اللتهوةةة  تالفرةةةتا ولةةةل ةافتةةةة  لةةةل ل ةةةلرى تل ثتلةةةلت تلقةةةلرات فةةةل ارفمةةةل  
فروةةت  ل فمةةدات الطثوةة  دفةةراد أةاةة  الدراسةة  اةةتأل اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل  توةةرالر رأةةلةفقد. تأثةةة 

 .اجتألررض الا  ع
 & Cashionتففرةةا هةةذه الافة ةة  لةة  افةةلئر دراسةةلت ةةةأل لةةل ةلشةةةتل تسةةتلةا ر  

Sullenger, 1996  ؛ تدوةةةةت الل ةةةةد الشةةةةترو ل  7119(؛ تأثةةةةل الفلةةةةللل تففاةةةةل سةةةةثةللل)
(؛  تأودالرالل سثةللل تفقةلال لاةةت 7102(؛ تدالد لطلت  7115؛ تلالد رةلض  7114

ىلةل ىلةلاةة  اةدتث فقةةةر فةل الل فمةدات وعةتر  ةثةة  دت  زئةة   ( تالفل دشلرت  لة قل7103 
 تهت لل دألف  الدراس  الاللة .

تل ةةأل هةةذا الفةةأرةر الةوةةةر لدراسةة  لمةةرر اللتهوةة  تالفرةةتا فةةل ل فمةةدات الطثوةة  دفةةراد أةاةة  
ل الدراس  اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل  تورالر رألةفقد  تل فمدافقد ةةأل  تالذى فد رعده والً  أث

 لمةةةةةلس ل فمةةةةدات الل ثلةةةةةل لةةةةل ووةةةةأل اللدلةةةة  اةةةةتأل اللتهةةةةتوةل در ةةةةلفقد الموثةةةةة  تالو دةةةةة  فةةةةل 
  ىالل ةاد وللر أل أثل دل الفعترات تالل فمدات الللطئ  ةلات فشقأل تاللفرتوةل تورالر رألةفقد 

د را  اةزًا ةوةرًا لةل الل ةلأل الل رفةل لقةكذ  الطثوة   تداقةد ةةلاتا ة ةلاتل لةل وعةتر توثة  تأةل تاة
ولللرةةةةلهةد تالل ةةةةلرى اللف ثمةةةة  ورئةةةة  اللتهةةةةتوةل تاللفرةةةةتوةل. تتفمةةةةًل للةةةةل ذةةةةةره ةةةةةأل لةةةةل دوتالل ةةةةد 

( فة ل فةل هةذا ىشةلر  ىلةل ضةرتر  اذهفلةلد وفطةتةر 7115(؛ تلالةد رةةلض  7114الشترو ل  
اةةةتأل اللتهةةةتوةل  -ووةةةأل تدراةةةل  اللدلةةة   -الوةةةرالر الف ثةلةةةة  تالفدرةوةةةة  لفتسةةةة  ركةةةة  الل ثلةةةةل 

 للفرتوةل لفر ةأل ددائقد فل اللرااأل الدراسة  الللفثر .      تا
ىل ل فمةةةدات الطثوةةة  الل ثلةةةةل فةةةكرر تففةةةأرر وللل رفةةة  اللقاةةةة  تالفروتةةةة  الفةةةل ةفثمتاقةةةل دراةةةل  
الفاةةلوقد وةةةللورالر الف ثةلةةةة   فللل ةةلرى تالل ثتلةةةلت تاللقةةةلرات الفةةةل ةةفسةةوقل الطثوةةة  الل ثلةةةتل فةةةاظد 

ثلةدرةلت الفةل ةالثتاقةل ااةت سةثتةقد الفدرةسةل  للةل ةكةةد دهلةة  الفةةتةل اللقاةل تفا الرقد المةلل ل
تالفلععةل فةةل فشةةةأل تف ةةدةأل ل فمةدات الل ثلةةةل ااةت للفثةةى ددتارهةد التظةرةةة   تفةل ضةةت  ذلةة  
ة ةةت دل فرةةةز وةةرالر فةةةتةل الل ثلةةةل تاف لهةةلت الفاةةدةث الفروةةتى أثةةل ضةةرتر  فقةةد وةةةد تل فمةةدات 

لثتاقل اات وةرارافقد الفدرةسةة  ةلةدلأل ذسةفاداث لاةلال ف ثةلةة  ف ثلةة  وةلدر  أثةل الل ثلةل الفل ةا
 (.370  7101فارةز لملعد الفقةةر اللرفمو  تفا غلةلت الف دةد اللاشتد   فل، ألدأل رةلل  

تأثة  ةلةل اأفولر لمرر اللتهو  تالفرةتا الةذى فةد فدرةسة  فةل الدراسة  الاللةة  ذلفوةلر 
ت الطثوةة  دفةةراد أةاةة  الدراسةة  لةتاةةًل لةةل لةتاةةلت وراةةللر الفةةةتةل الفلععةةل درةةره أثةةل ل فمةةدا

تاللقاةةل لقةةكذ  الطةةرت  ىذ فضةةلل لافةةتى هةةذا اللمةةرر ةةةد لةةل الل ةةلرى تالل ثتلةةلت اللترمةة   
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وةةددت وف رةةةةى اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل لةةةل ت قةةةلت اظةةر للفثرةةة  تلةةةل لقةةةذه الف رةرةةةلت تللأثةقةةةل  
رسةةر اللتهوة  تالفرةتا  تةةذا لعةلئص اللتهةتوةل تاللفرةتوةل ال سةلة  تالاظرةلت اللفولةاة  فةل ف

تال مثة  الل رفة  تاذ فللأة  تاذار للة  تالسثتةة  ... ىل(  ىضةلف  ىلةل ددتات الةشةى تالف ةرى 
أثةةةقد تةةرةةة  فادةةةدهد تاافمةةلئقد  تدةضةةًل اسةةفرافة ةلت رأةةلةفقد تف ثةةةلقد  تلةةذا فمةةد ةةةلل لدراسةةف  

اذرفمل  ول فمدات هكذ  الطثو  تلالتلة  الاةد للةل ة لاتاة  لةل وعةتر توثة  فةل  أظةد اجرر فل
 التأل تاخدرا  فةلل ةف ثا ورئ  اللتهتوةل تاللفرتوةل.

تلل  لات آلر ف د الراةلت تاذسفرافة ةلت الفل فد اسفلدالقل ةتسلئأل تطةرا لفةدرةس 
ت تاذسةفرافة ةلت أثةل اللالضةةر   اللمةرر أثةل وةدر ةوةةر لةةل اجهلةة   فمةد اشةفلثت فثةة  الراةةل

تالاةةتار تاللالوشةة   تال عةةى الةةذهال  تالتا وةةلت اللازلةةة  ت لة قةةل فاةةةلت تاسةةفرافة ةلت دروفةةت 
فأرةرهل الر للأل فل ةرةر لل الواتث تالدراسلت ستا  وللاسو  لثل فمدات دت غةرهل لةل اللفقةةرات. 

ضلف  لذل  فمد ةلات الولار  فةلثى الطثو  وللواث  فل شوة  الل ثتللت الدتلة   اذافرات  أل تاة
و ةةض اللتضةةتألت تالوةةرالر الشةةةم  تذات العةةث  ولتضةةتألت اللمةةرر تلاقةةل أثةةل سةةوةأل اللرةةلأل 

  لشرتع  لل   الطرأل  تلرأل هذه اللتضتألت ةلات ف ذت اافوله الطثو  تفرةر اهفلللقد.
ضةرتر  اذلفةزاد ولتأةد هذا توةد ارةت الولارة  الطثوة  دفةراد أةاة  الدراسة  تشة  فقد أثةل 

اللالضر  وأل تواضتر ال لات الللص ولل لثل  تشددت أثل ضرتر  اذلفزاد وةلف  لةل ةةثرةتل 
وةة  لقةةلد  توةةد ةلاةةت اسةةف لو  الطثوةة  وللر ةةأل ةوةةةر   فللقللوةةة  ال ظلةةل لةةاقد ةلاةةت ارةعةة  أثةةل 

رى اةتأل اللتهةتوةل الاضتر تاذلفزاد تلدةقل شقى لل رفة  اللزةةد تاللزةةد لةل الل ثتلةلت تالل ةل
 تاللفرتوةل تورالر رألةفقد.    

تلل ال تالأل الفل اممت لل دراس  لمرر اللتهو  تالفرتا الرلئد  اللر ت  ارص الولار  
أثةةةل فمةةةةةد تفمةةةتةد الطثوةةة  ولسةةةفلرار لةةةل لةةةرأل لةةةل ةسةةةلل وةةةللفمتةد الفةةةةتةال  تةةةةذا لةةةل لةةةرأل 

ثةةل ددا  الطةةرت اجةةةلدةلل  للعةة  الفالاةةلت لافعةةى الرعةةأل  توةةد ةةةلل لةةذل  لةةردتد ةوةةةر أ
اةراز الةةدر لت ال للةةة  لةةتل هةةذا اللمةةرر داةةد  تدل غةللوةفقد ةلاةةت ارةعةة  أثةل الفمةةدد تالفلةةةز تاة
اللمةةررات الفلععةةة . فضةةًر أةةل رتح الرةلهةة  الفةةل ةلاةةت فسةةتد اللالضةةر  لفلرةةى لةةل اةةد  

وملأةةة  اللالضةةةرات.  السةةةأد تاللثةةةأل الةةةذى وةةةد ة ةةةده الةةةو ض افة ةةة  التوةةةت الةوةةةةر الةةةذى ةمضةةةتا 
توفضلفر ةلفة  ال تالةأل سةلوم  الةذةر ةةلل لدراسة  لمةرر اللتهوة  تالفرةتا فةأرةر ةوةةر فةل اذرفمةل  

 اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل  تورالر رألةفقد. الل ثلةل لل ووأل اللدل ول فمدات الطثو  
   :الجاىى ومياقظتَا فزضال ىتائخ

 در ةلت رفةت الة  ىاعةلئةًل وةةل لفتسةطلتفت د فرتا د  ذ ةاص هذا الررض أثل دا ،
تالففو ل  و د لرتر ررث شقتر فمرةوًل لل ى را  المةلس  فب المةلسةل الو ديدفراد أةا  الدراس  
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الل فمةةةدات اةةةتأل وةةةرالر   ت الل فمةةةدات اةةةتأل اجفةةةراد اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل فةةةب ةةةةأل لةةةل  الو ةةةدى(
 فقد  تالل فمدات ةةأل .رألة

 Wilcoxon Testرةةرض فةةد اسةةفلداد الفوةةلر تةثةتةسةةتل تلثفامةةا لةةل عةةا  هةةذا ال
لطةةةلت  أثةةةل لةةةلهر الروةةةلرالفرى لاسةةةلت دذلةةة  الرةةةرتا وةةةةل فةةةتزة ل ل لةةةتأفةل لةةةرفوطفةل  

 ( لل لرأل ال دتأل الفللب،219  7115
 (5جذول )

 املعتكذات ذول األفزاد "يف كل مً درجات أفزاد عيية الذراسة  رلب داللة الفزوق بني متوسطات
 تَه، واملعتكذات كلل".املعتكذات ذول بزامخ رعاي، ووٍوبني واملتفوقنيامل

 متوسط ٌ الـفــزوق املتػري
 الزلب

 جمنوع
 الزلب

قينة 
"T" 
 الصػزى

قينة 
"Z" 

مشتوى 
 الذاللة

املعتكذات ذول األفزاد 
 املوٍوبني واملتفوقني

 65.50 13.10 5 الزلب الشالبة
 144.50 9.63 15 بةالزلب املوج غري دالة 1.486- 65.50

      7 ا ايذ
      27 اجملنوع

املعتكذات ذول بزامخ 
رعاية املوٍوبني 
 واملتفوقني

 127 10.58 12 الزلب املوجبة غري دالة 0.961- 127 198 15.23 13 الزلب الشالبة
      2 ا ايذ
      27 اجملنوع

 املعتكذات كلل

 148.50 10.61 14 الزلب املوجبة غري دالة 0.043- 148.50 151.50 15.15 10 الزلب الشالبة
      3 ا ايذ
      27 اجملنوع

   تأاةةةد لسةةةفتى 93(   1.10أاةةةد لسةةةفتى  ( 71فةةةل اللةةة   ل    ال دتلةةةة  Tوةلةةة   
(   1.11   تأاد لسفتى  24(   1.10أاد لسفتى  ( 71؛ تفل الل   ل   17(   1.11 

لدذلة   40(   1.11   تأاةد لسةفتى  20(   1.10أاد لسةفتى  ( 72ل   ل  ؛ تفل ال 51
 الطرفةل.

در ةةلت دفةةراد أةاةة   رفةةت لفتسةةطلتت ةةتد فةةرتا دالةة  وةةةل أةةدد ( 1ةفضةةي لةةل  ةةدتأل  
الل فمةةةدات اةةةتأل وةةةرالر   ت الل فمةةةدات اةةةتأل اجفةةةراد اللتهةةةتوةل تاللفرةةةتوةل فةةةب ةةةةأل لةةةل الدراسةةة  

العةةةةقرى  "T"  اةةةةةث ىل وةلةةةة  تالففو ةةةةل لمةلسةةةةةل الو ةةةةديفةةةةب ا فقد  تالل فمةةةةدات ةةةةةةأل .رأةةةةلة
اسةفلرارة  اجرةر الر لةلأل للةل ةكةةد   (1.11  1.10دالة  ىاعةلئةًل أاةد لسةفتةب  غةةر اللاستو  

 لدراس  لمرر اللتهو  تالفرتا أثل الل فمدات.



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 31 

تةلةةةةل ىر ةةةلع اسةةةفلرارة  دت الفةةةداد اجرةةةر الر لةةةلأل لدراسةةة  لمةةةرر اللتهوةةة  تالفرةةةتا أثةةةل 
فمةةدات طثوةة  الفروةةة  الللعةة  الل ثلةةةل لةةل ووةةأل اللدلةة  ىلةةل دل هةةذا اللمةةرر هةةت داةةد اللمةةررات ل 

الفلععة  تالذى فد الفوةلر الطثوة  فةة  ضةلل اذلفوةلرات الاقلئةة  لثرعةأل الدراسةل اجتأل لث ةلد 
  تأثة  ةلل أثل الطرت ج أل ا فةلز هةذا اذلفوةلر تالا ةلح فةة  (7104 – 7103 ال لل ل 
تا لةةةل اةفسةةةوته لةةةل ل ةةةلرى تالاعةةةت  أل أثةةةل الفمةةةدةرات اللرفر ةةة  الفةةةل ةطلاةةةتل ىلةقةةةل دل ةرسةةةلل

تل ثتللت تلقلرات أل طرةا الفةرار تالارظ تاللللرس  ... ىل(. هذا فضةًر ألةل فلةت اخشةلر  
ىلةةةة  لةةةرأل فرسةةةةر تلالوشةةة  افةةةلئر الرةةةرض اجتأل لثدراسةةة  الاللةةةة  لةةةل طةةةرا فدرةسةةةة  تدسةةةللةت 

عثة  ... ىل(. لل ال تالأل الفل سلهلت ودر   ةوةر  فل فر ةأل درر اللمرر وأل فمتةلة  تداشط  ف
 تاسفلرار درره و د اافقل  ففر  فدرةس  ولد  زلاة  فمدر وررث شقتر.  

 ات:ـــــــات وانمقترحـــــــانتىصي

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

 ات:ـــــوصيــــــلتا أ( 
ضرتر  ى را  اللزةد لل الورالر الف ثةلةة  تالفدرةوةة  ج ةأل فطةتةر ل فمةدات الل ثلةةل سةتا    -0

 ووأل اللدل  دت درالئقل.

فسثي الل ثلةل ستا  ووأل اللدل  دت درالئقل وسرح الل رف  تالرملف  لل لعةلدرهلل الللفثرة    -7
 مدات الللطئ .ج أل فةتةل الئط عد ضد فةتةل اجفةلر تالل ف

دلةذ الاةطةة  تالاةةذر اةةلأل الف للةةأل لةة  دفةةراد فئةة  اللتهةةتوةل تاللفرةةتوةل للعةة  أاةةد الةشةةى   -9
 تالف رى أثةقد  افل ذ ةفد فعاةى فرد غةر لتهتت أثل دا  لتهتت تال ةس عاةي.

الل فمدات الللطئ  ستا  لدى الل ثلةل دت اللدرا  دت اتول  دت اجورال للل لقل  ف دةأللالتل   -2
 لل لطتر  أثل اللللرسلت الللفثر  ل  دفراد هذه الرئ .

اغفاةةةةلد فرعةةةة  دل الل فمةةةةدات ففقةةةةةر تفف ةةةةدأل تفةةةةل توةةةةت لةةةةت ز ج ةةةةأل اذهفلةةةةلد ولذرفمةةةةل   -1
 ول فمدات الطثو  فل ةلف  اللرااأل الف ثةلة  تلل لرأل للفثى اللمررات الدراسة .

 مكرتذات بإجزاه حبوث مشتكبلية:ب( 
 لف دةأل ل فمدات التالدةل تاجورال اات اللتهتوةل تاللفرتوةل.  ف للة  وراللر فدرةول -0

 درر فاسةل الل فمدات اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل فل الفاعةأل اجةلدةلل لدةقد. -7

 أرو  الل فمدات اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل وو ض اللفقةرات الف ثةلة  تالرملفة . -9

 فل ىطلر و ض المدرات ال مثة  لثل ثلةل.الررتا فل الل فمدات اتأل اللتهتوةل تاللفرتوةل  -2

 دراس  لل فمدات الل ثلةل اتأل فئلت لفولةا  لل اللراهمةل ذتى اذسفرال  اللزدتج.  -1
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 .52 – 2(  25  03تفاسةل ل فمدافقد الل رفة . ل ث  فروتةلت الرةلضةلت  
(. ل فمةةدات طثوةة  7113دالةةد أةسةةل الثتغةةلال  تأوةةةر أوةةداهلل القةةتلل  تسةةثتى وةةلور  ةةتهر  

تطللوةةلت ةثةةة  الفروةةة  اجسلسةةة  ودتلةة  الةتةةةت أةةل اخوةةداع. ل ثةة  لسةةفموأل الفروةةة  
 . 44 – 20(  22  09ال روة   

(. التذج لمفرح لفالة  اخوداع لحطرةلأل 7104ىسللأةأل ىوراهةد ودر  تةرةللل أتةض  لاشلر  
اللتهةةتوةل ذتى اذافةل ةةلت الللعةة  ولسةةفلداد الرسةةد. الل ثةة  اللعةةرة  لثدراسةةلت 

 .97 – 0(  011  74الارسة   
فرةةةةتا فةةةةل فالةةةةة  (. فلأثةةةةة  فةةةةدرةس لسةةةةلا فالةةةةة  اللتهوةةةة  تال7109 لةةةةلأل أوةةةةداهلل دوتزةفةةةةتل  

اات الطثو   –الل ثلةل اللسفموثةةل  -اف لهلت أةا  لل طثو  ةثة  ال ثتد الفروتة  
 – 0142(  7  21اللفلةةةةةزةل تالوةةةةرالر اللمدلةةةة  لقةةةةد. دراسةةةةلت  ال ثةةةةتد الفروتةةةةة   

0210. 
(. درةةر فاتةةة  الفةةدرةس أثةةل المةةرار الفدرةسةةل تالل فمةةدات ااةةت ف ثةةةد 7102لللةةد للةةةس السةةر  

لضةةةةلت تف ثلقةةةل فةةةل ضةةةت  اظرةةةةلت الةةةف ثد الل رفةةةة  لةةةدى طللوةةةلت الرةلضةةةةلت الرة
 71و لل ةةة  اجوعةةةل وقةةةز . ل ثةةة   لل ةةة  اجوعةةةل  سثسسةةةث  ال ثةةةتد اخاسةةةلاة (  

 7  )733 – 971 . 
لمدلةة  فةةل الفروةةة  الللعةة   سةةةةتلت ة   .(7100  زةةةدال دالةةد السةةرطلتى  تدالةةد دالةةد أةةتاد

 ةلض، دار الالشر الدتلل لثاشر تالفتزة .ذتى اخألو  تاللتهو  . الر 
(. رألة  اللفرةتوةل تاللتهةتوةل تاللوةدأةل. المةلهرر ، لةفوة  الاقضة  7117زةات لالتد شمةر  

 اللعرة .
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 ةفو  اجا ثت اللعرة .الملهر ، ل
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لةةدارس الف ثةةةد لةةل و ةةد اجسلسةةل ولاطمةة  شةةللأل الشةةروة  وسةةثطا  أدلةةلل.  أشةةر فةةل

 .40 – 19(  5  1الل ث  الدتلة  لفطتةر الفرتا  
ةةلل،  9(. اللتهوةة  تالفرةةتا تاخوةةداع. ط 7114ففاةةب أوةةد الةةرالل  ةةرتال   ل دلةة  تلاماةة   أل 

 دار الرةر الشرتل تلتزأتل.
ةةلل، دار الرةةةر  1الفرةةتا. ط (. اللتهوةة  ت 7102ففاةب أوةةد الةةرالل  ةرتال   لزةةد  تلاماةة   أل 

 الشرتل تلتزأتل
(. فعتر لتاد  للفع  لثةشى أل اللتهتوةل تال الة  وقد. 7110فكاد أودالثطةى دوتاطت  

 .42 – 30(  90  00الل ث  اللعرة  لثدراسلت الارسة   
ل اةفشةةةلى (. ةةةةةى فرأةةةل طرثةةة  اللتهةةةتت، دلةةةةأل اتوةةةل  تاجلقةةةلت ىلةةة7110فةثةةةةس ةتفلةةةلل  

دطرللقد اللتهتوةل ترألةفقد  فر ل ، أوةد القرةلر أوةد الاةةةد الةدللطل(. الرةةلض، 
 دار الزهرا  لثاشر تالفتزة .

(. الفةةدلأل لفاسةةةل الل فمةةدات تالل رفةة  اةةتأل اللتهوةة  لةةدى ل ثلةةل 7115لالةةد رةةةلض دالةةد  
  الفروةةةةة  اللراثةةةة  اذوفدائةةةةة  تدرةةةةره فةةةةل فرشةةةةةالفقد لثفرلةةةةةذ اللتهةةةةتوةل. ل ثةةةة  ةثةةةةة

 .   752 – 797  7(  0  71وأسةتط   لل   دسةتط  
(. الفعةترات الللطئة  أةل اللتهةتوةل لةدى ل ثلةل الف ثةةد ال ةلد فةل 7102لالد سةةد سةثةللل  

دراسة  لملراة . الل ثة   –ةأل لل  لقترة  لعر ال روة  تالللثة  ال روة  الس تدة  
 .75 – 9(  07  3الدتلة  لفطتةر الفرتا  
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(. فعترات الل ثلةةل تالطثوة  فةل اللةراثفةل اخأدادةة  تالرلاتةة  فةل 0551ةتاس الزأول  لالأل 
لدةرة  فروة  ىروةد للرقةتد الطللةت اللتهةتت. رسةلل  لل سةفةر  ةثةة  الفروةة    لل ة  

 الةرلت .
(. العةةةةدا الواةةةةلئل لثعةةةةةق  ال روةةةةة  للمةةةةةلس الل فمةةةةدات الدةلمراطةةةةة  7114ا لةةةةلل لالةةةةد اللتسةةةةتى  

 .  30 –11(  0  5. ل ث  ال ثتد الفروتة  تالارسة   ةثة  الفروة    لل   الوارةل  لثل ثد
(. اذف لهلت تالل فمدات الشةلئ   اةتأل لقاة  اللدلة  اذ فللأةة  7102هةرل  ةتسى الةادرى  

 .771 – 055(  7  5فل الةتةت. الل ث  اجرداة  لث ثتد اذ فللأة   
(. دلةةةأل التالةةدةل فةةل فروةةة  7107تارد  دي فراةةةز آرلةةةل  تةةةت  ةةةلس  تغةةتر  لاةةةت  تدلاةةةد ىد

اجطرةةلأل اللتهةةتوةل. فر لةة ، شةةرةا أرتاةة   فارةةةر، دالةةد أثةةةلل  تهةةةلد الالةةة   
 لرا   ، داتد سثةللل المرا   الرةلض، لةفو  ال وةةلل.

(. اللةةةةدلأل ىلةةةةل الفروةةةةة  7107ةتسةةةةى المرةةةةةتفل  تأوةةةةدال زةز السةةةةرطلتى  ت لةةةةةأل العةةةةللدى  
 لع . طو    دةد  لزةد  تلاما   دول، دار المثد.الل
 (. اللتهو  تالفرتا. أللل، دار اللسةر  لثاشر تالفتزة  تالطولأ .7101ةتسى وطللل  
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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. 


