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٦٦٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

 إ راا  

:  

إن البرامج ذات الجودة تحتوي التقویم كمكون مبني داخل البرن�امج، وھ�و 
یزود مخططي البرامج ومطبقیھا وصانعي الق�رار بالمعلوم�ات الالزم�ة ع�ن نج�اح 

وعادة ما یساعد التقویم في تحس�ین فھ�م أداء الب�رامج  ،أكبرالبرنامج ولفھمھ بشكل 
ك��ل جوان��ب األداء تفس��ر أس��باب األداء المالح��ظ أو ع��دم تحقی��ق بتزوی��د بیان��ات ل

 ,GAOاألھ��داف أو األث��ر الكل��ي للب��رامج الرابط��ة الوطنی��ة لرعای��ة الموھ��وبین (
2000 .(  

ل���ذا ف���إن التق���ویم ل���یس عملی���ة واح���دة وإنم���ا ھ���و مجموع���ة م���ن العملی���ات 
ة ھ��ذه واإلج��راءات المتتابع��ة والمتفاعل��ة نح��و تحقی��ق ھ��دف مع��ین. وتختل��ف طبیع��

  العملیات باختالف تعریف التقویم والنظریة التي یتبناھا. 

 :الدراسة مشكلة

وتحسین  نجاح مدى من للتحقق ھامة وملحة وضرورة حاجة یعتبر التقییم إن
 التقییم یكون وحتى ، برنامج مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیةوتطویر 

 بھا، االسترشاد یتم عالمیا ومقبولة كتوبةم ومعاییر أسس یتطلب ذلك ومفیداُ  فعاالً 
 National) الموھوبین لألطفال األمریكیة الوطنیة الجمعیة قامت وقد

Association for Gifted Children )   والعدید من المؤسسات الحكومیة
 محددة ومؤشرات ومعاییر مبادئ والخاصة في دول العالم والعالم العربي بتطویر

الموھوبین حیث اعتمدت سبعة محاور لتقویم  تعلیم برامج مكونات جمیع تغطي
برامج الموھوبین وھي(تصمیم البرنامج وفلسفتھ، إدارة البرنامج وخدماتھ، طرق 
ترشیح المعلمین واختیار الطلبة، المنھج وطرق التعلم، خطة االرشاد والتوجیھ، 

ھذه المشكلة تبنت  التطور المھني للقائمین على البرنامج، تقویم البرنامج).ولتبریر
الدراسة نموذج التقویم الثالثي (مدخالت، عملیات، مخرجات)، لتقویم مدارس 

  التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة 

مدرسة التمیز في المملكة االردنیة  تقییمفي  الحالیة الدراسة مشكلھتحددت 
 ضوء في الھاشمیة وفق النموذج الثالثي (المدخالت والعملیات والمخرجات)

  .الموھوبین لتعلیم العالمیة المعاییر

  أھداف الدراسة

تزوید المستفیدین من التقویم، والباحثین، وصانعي القرار الدراسة الى  تھدف
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

بصورة واضحة عن مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة وفق النموذج 
ئة الثالثي (مدخالت، عملیات، مخرجات). والتعرف على مدى مطابقة البی

المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس التمیز في المملكة 
األردنیة الھاشمیة مع المعاییر العالمیة ، والتعرف على مدى تحقیق المدرسة 

  لألھداف التي انشئت ألجلھا و مالئمة المخرجات للمدخالت والعملیات.

 

 :الدراسة أھمیة

  في: الدراسة ھذه أھمیة تكمن

 نواة تعدالتي التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة و مدارس یعةطب  -١
بھذه  واالرتقاءوالتطویر  والتوسع االنتشار یستھدف وطني لمشروع

 استقراء لذلك المستقبل قادة إلعداد مناسبة تعلیمیة بیئة ّكونالمدارس لتُ 
 على والتعرف األردن، في الموھوبین الطلبة تربیة لنظام الحالي الواقع

 وتجارب خبرات ضوء لھم في رعایة أفضل تقدیم تعیق التي المشكالت
  .المتقدمة الدول

مدرسة  لتقییم العالمیة المعاییر تعتمد كونھا في أھمیة لھا الحالیة والدراسة -٢
اعتمادا على نموذج التقییم ثالثي  الھاشمیة األردنیة التمیز في المملكة

أول دراسة حسب علم وھي  مخرجات) عملیات، (مدخالت، األبعاد
 الباحث تناولت ھذه المكونات الثالث.

استھدفت الدراسة المھارات التي تعتبر االبرز في خصائص الطلبة   -٣
الذات والقیادة وبعض أنواع  وھي (تنظیمالتمیزین كمخرج للبرنامج 

مھارات التفكیر العلیا المختلفة لدى الطلبة مثل التفكیر االبتكاري والتفكیر 
 الناقد). 

 عملیات، مدخالت،تقییم البیئة المدرسیة ( الحالیةاعتمدت الدراسة   -٤
اي من وجھة نظرھم باإلضافة الى  الطلبةكما یشعر بھا  مخرجات)

المعاییر العالمیة لتقییم مداس الموھوبین من وجھة نظر المعلمین 
 واإلداریین.

 بینھا نوم وتوصیاتھا الدراسة ھذه نتائج من تستفید قد التي الفئات تعدد  -٥
 والكوادر التربویون والمشرفون التربویة السیاسة تخطیط عن ولینؤالمس

 تربیة برامج في والعاملون للتمیز، الثاني عبد هللا الملك مدارس في العاملة
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 .أمورھم وأولیاء المدارس بھذه الملتحقون والطلبة عام، بشكل الموھوبین

 منھا یستفید یمكن أنو عربیةال للمكتبة نوعیة كإضافة الدراسةھذه  تأتيقد   -٦
 أن الممكن ومن للموھوبین، الخاصة المدارس في والعاملون الباحثون

 في الموھوبین تربیة برامج على للقائمین مرجعیة الدراسة ھذه تكون
 .وتحسینھ العمل آلیات تطویر أجل من والتعلیم التربیة وزارة

  :للمصطلحات اإلجرائیة التعریفات.

 المعتمدة لتقییم والموجھات والقواعد المبادئ مجموعة ھي :لمیةالعا المعاییر-١
 الموھوبین( لألطفال األمریكیة الوطنیة مثل الجمعیة الموھوبین تعلیم برامج

(Landrum, Callahan, & Shaklee, 2003  وتقسم الى سبعة محاور
(تصمیم البرنامج وفلسفتھ، إدارة البرنامج وخدماتھ، طرق ترشیح المعلمین 

خطة االرشاد والتوجیھ، التطور المھني  الطلبة، المنھج وطرق التعلم، اختیارو
 للقائمین على البرنامج، تقویم البرنامج).

التي تحصل علیھا برامج  الدرجة الدراسة ھذه في یعرف :المدرسةتقییم -٢
وفلسفة  اإلثرائیة والمناھج المعلمین واختیار القبول نظاممدرسة التمیز على 

 من الدراسة أفراد استجابات خالل ج وأھدافھ الخاصة والبیئة المدرسیة منالبرنام
ومدى نجاح  الباحث أعدھا التي التقییم أدوات على واالداریین والطلبة المعلمین

  .المدرسة في تحقیق اھدفھا الخاصة بالطلبة المتمیزین

رنامج : یعرف الباحث المدخالت لغایات الدراسة السیاق العام للبالمدخالت-٣
 المستخدمةوفلسفة البرنامج وتصمیم البرنامج وتعریف الموھبة والمحكات 

والخصائص السیكومتریة للمقاییس وإجراءات ترشیح ومراحل عملیة القبول 
اختیار المعلمین والبناء المدرسي والمرافق العامة ودرجة امتالك  للطلبة إجراءات

  والقیادة.لناقد والتعلم المنظم ذاتیا الطلبة لمھارات التفكیر أالبتكاري والتفكیر ا

: یعرف الباحث العملیات لغایات الدراسة ھي المناھج االثرائیة العملیات-٤
والمناھج الدراسیة والخطط الدراسیة ومجاالت االثراء ومواصفات الوحدات 
االثرائیة وعالقة المنھاج االثرائي بالمنھاج العام وتدریب المعلمین وتأھیل 

رق التدریس والنشاطات واألنظمة والتعلیمات واإلرشاد التربوي المعلمین وط
  .المدرسیةوالصحة 

: یعرف الباحث المخرجات لغایات الدراسة ھي درجة تحصیل المخرجات-٥
الطالب في نھایة العام الحالي (معدل تحصیل الطالب) ودرجة امتالك الطالب 

المنظم ذاتیا والقیادة وتقییم لمھارات التفكیر أالبتكاري والتفكیر الناقد والتعلم 
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 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

المعلمین واإلداریین والطلبة لبرامج المدرسة وخدماتھا ادوات تقییم المدرسة 
  وطرق التقییم وتوظیف نتائج التقییم ومستوى تحقیق االھداف.

 :الدراسة حدود

 مدخالت،( الموھوبینبرامج  تقییم المكونات على الحالیة الدراسة تقتصر-١
في محافظة العقبة  للتمیز الثاني عبد هللالملك  مدرسة يفمخرجات)  عملیات،

 :وھي

  في محافظة العقبة  للتمیز الثاني عبد هللا الملك مدرسة فيالمدخالت
(أھداف البرنامج وفلسفتھ وتصمیم االنشطة وترتیبھا والموارد البشریة 

  المتوفرة).

 العقبة في محافظة  للتمیز الثاني عبدهللا الملك مدرسة في العملیات
   (خطوات تنفیذ البرنامج وسیر العمل فیھ والصعوبات التي تعترضھ).

 في محافظة العقبة (ربط  للتمیز الثاني عبدهللا الملك مدرسة في المخرجات
     االھداف والمدخالت والعملیات لتقدیر مدى الجودة المخرجات ).

 بدهللا الثاني األھداف الخاصة للمدرسة المادة الثانیة من تعلیمات مدارس ع
 م تم ذكرھا سابقا. ٢٠٠٧للتمیز لسنة 

خاللھا من  الدراسة أدوات تطبیق تم التي الزمنیة بالفترة الدراسة نتائج تتحدد -  ٢
  . ٢٠١٢/٢٠١٣ الدراسي في العام ٢٠١٣\٦\١ولغایة  ٢٠١٢\٩\١

ز تقتصر الدراسة على الطلبة المتمیزین في مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتمی – ٣
  في محافظة العقبة.

  

 االطار النظري 

 تمھید

 من أبناؤھا بھ ما یسھم على یعتمد االمم لتقدم الرئیسة المؤشرات أھم أحد إن
 كبیر بشكل بالموھوبین االھتمام أھمیة جاءت ھنا ومن واكتشافات، اختراعات

 األمة، بمستقبل للنھوض علیھم ویعول مجتمع، ألي حقیقیة ثروة یشكلون أنھم حیث
 أمة ألي العصریة الحیاة متطلبات تفرضھا حتمیة ضرورة بھم االھتمام أصبح وقد

 في المتقدمة الدول ما دفع وھذا .االمم بین لالرتقاء مكانا لھا تجد لكي تسعى
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 الطاقات كل وتسخیر المبدعة، العقول اجتذاب على للتسابق والحاضر الماضي
 التربویة والبرامج الخطط دادوإع الموھوبین عن للكشف المتوافرة واإلمكانات

 الموھوبین وعلى المجتمع على بالنفع یعود بما قدراتھم، وتنمیة لرعایتھم المالئمة
  .أنفسھم

  

  مفھوم التمیز:

یع��د مص��طلح التمی��ز م��ن المص��طلحات والمف��اھیم الت��ي س��ادھا االلتب��اس   
ل�م  الت�يواالبتك�ار ووالخلط مع مفاھیم أخرى كالعبقری�ة والموھب�ة والتف�وق العقل�ي 

ذل��ك إل��ى  ال��نفس ویع��زىتح��دد ویتف��ق عل��ى تعریفھ��ا بش��كل مح��دد م��ن قب��ل علم��اء 
المفھ�وم اختالف وجھات النظر وكذلك تع�دد الم�دارس والنظری�ات الت�ي تفس�ر ھ�ذا 

أطلق مصطلح الموھوب عل�ى األش�خاص ذوي الق�درة المتمی�زة ب�دون تحدی�د  حیث
ھود تیرمان في العشرینات ارتبط ونتیجة لج نوع ھذه الموھبة أو درجة التمیز فیھا.

ت�م االعتم��اد عل��ى درج��ات اختب��ارات ال��ذكاء  ال��ذكاء، حی��ثمفھ�وم الموھب��ة بمفھ��وم 
وفي أواخر الخمسینات تحول االھتمام بالموھبة العقلیة إلى  لتحدید الفرد الموھوب،

االبتكار وكان ذلك بفضل جیلفورد وتورانس ثم تطور االھتمام بدراسة الموھبة في 
).وم�ع ٤٨-٤٧:ص١٩٩٩المج�االت والنش�اطات اإلنس�انیة (ح�داد والس�رور، جمی�ع

تع��دد المص��طلحات والمف��اھیم للتمی��ز تع��ددت أیض��ا التع��اریف المتعلق��ة ب��التمیز فق��د 
أش�ار بع�ض علم�اء ال�نفس إل�ى أن التمی�ز عملی�ة عقلی�ة تم�ر بمراح�ل متع�ددة (عب�د 

شيء جدید وغیر مسبوق ) والبعض األخر نظر إلى التمیز بأنھ إنتاج ١٩٧٧الغفار،
)MACKINNON,1962 & ROGERS,1959 وأشار فریق أخ�ر للتمی�ز (

في ضوء سمات الشخصیة وخصائص معرفیة وانفعالیة یمتاز بھا الفرد عن غی�ره 
)،وفریق أخر یرى أن التمیز مجموعة من ١٩٨٥من االعتیادیین (خیرهللا والكناني،

م���������������������ا ). وأGUILFORD,1959الق���������������������درات العقلی���������������������ة(جیلفورد:
أم�ا  ) فعرفھ بأنھ أسلوب في التفكیر والس�لوك،TORRANCE,1974(تورانس:

) MARLAND,1972أكث��ر التع��اریف الت��ي الق��ت قب��وال ھ��و تعری��ف (مارالن��د:
التعری�ف وجاء ف�ي ھ�ذا  حیث اعتمد على مجموعة من المعاییر في تعریف التمیز،

ن�ة م�ع المجموع�ة الطفل المتمی�ز ھ�و ذل�ك الف�رد ال�ذي یظھ�ر أداء متمی�زا مقار أن“
العالی�ة العقلیة  التالیة: القدرةالعمریة التي ینتمي إلیھا في واحدة أو أكثر من األبعاد 

عل�ى  المرتف�ع والق�درةعل�ى التحص�یل األك�ادیمي  العالی�ة والق�درةاإلبداعیة  والقدرة
 العالی�ة والمرون�ة وااللت�زام والدافعی�ةعل�ى المث�ابرة  متمیزة والقدرةالقیام بمھارات 

-٤٣:ص١٩٨٩االس��تقاللیة ف��ي التفكی��ر وغیرھ��ا م��ن س��مات الشخصیة"(الروس��ان،
٤٤.(   



        
 
 

 

 

 

٦٧٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

  :٢٠٠١الثاني للتمیز  عبد هللالملك  مدارس

أنش��أت وزارة التربی��ة والتعل��یم م��دارس التمّی��ز باس��م م��دارس المل��ك عب��د هللا الث��اني 
یم كرم�ز وطن�ي یس�عى برنامجھ�ا إل�ى تق�د إلیھا تتطلعللتمیز كتجربة رائدة طموحة 

خدمات تربویة تخصصیة تھ�دف إل�ى تط�ویر العملی�ة التعلیمی�ة للطلب�ة الموھ�وبین، 
بحی��ث تلب��ي احتیاج��اتھم وتتناس��ب م��ع ق��دراتھم م��ن خ��الل تط��ویر البیئ��ة الص��فیة 

وق�د  والمدرسیة والخبرات التربویة التي تسھم في صقل مواھ�ب الطلب�ة وتنمیتھ�ا. 
 والطفیل�ةارب�د والزرق�اء والبلق�اء مدارس في مراكز محافظات  عدة الوزارةأنشأت 

واخیرا العقبة، وتسعى ضمن خططھا التطویری�ة المس�تقبلیة إل�ى اس�تحداث مدرس�ة 
ف��ي ك��ل محافظ��ة. وی��تم اختی��ار وترش��یح الطلب��ة لاللتح��اق بھ��ذه الم��دارس ب��دءاً م��ن 

آلی��ة واض��حة ومح��ددة اعتم��ادا عل��ى مجموع��ة م��ن األس��س  وف��ق الس��ابعالص��ف 
وزارة التربی����ة والتعل����یم.  التربی����ةا واعتم����دتھا وزارة والتعلیم����ات الت����ي أقرتھ����

   )(2007والتعلیم

الث�اني للتمی�ز ف�ي مطل�ع الع�ام  عب�د هللاوقد تم افتتاح اول مدرسة من مدارس الملك 
في محافظة الزرقاء ثم ف�ي محافظ�ة ارب�د ث�م ف�ي محافظ�ة  ٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسي 

ا في محافظ�ة العقب�ة ف�ي مطل�ع البلقاء ثم محافظة عجلون ثم محافظة الطفیلة وأخیر
  )٢٠١١وزارة التربیة والتعلیم( ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي 

) مدرسة للطلبة الموھوبین ١٢وفي ھذا اإلطار یجري العمل على استحداث (
وفق خطة عمل إجرائیة تنفذ  للتمیز وذلكالثاني  هللا تسمى مدارس الملك عبد
 على مدى ثالث سنوات. 

  الطلبة:ومعاییر اختیار  أسس

یتم ترشیح الطلبة الذین انھوا بنجاح الصف السادس االساسي وضمن المعاییر 
  اآلتیة:

% ٩٥ال یق���ل معدل���ھ ف���ي العل���وم والریاض���یات واللغ���ة االنجلیزی���ة ع���ن  -١
 %.٩٥والمعدل العام عن 

مراجعة سجل الطالب التحصیلي لثالث سنوات سابقة للتع�رف عل�ى ثب�ات  -٢
ة الن ذلك یعد دلیالً على امكانی�ة اس�تمراره اطراد تقدمھ في المواد المختلف

 فشلھ.وعدم 
) درج�ة ١٤٠خضوعھ الختبار قدرات عقلیة بحیث تزید نسبة ذكاؤه عن ( -٣

 ) طالب من بینھم في كل عام.١٠٠ویتم اختیار اعلى (
اجراء دراسة لتاریخ الحالة م�ن قب�ل فری�ق متخص�ص م�ن المدرس�ة یض�م  -٤

م�ي الم�واد ف�ي ص�فوف اعل�ى معلمي المدرس�ة ف�ي الص�فوف االول�ى ومعل
والمرشد وم�دیر المدرس�ة بھ�دف جم�ع معلوم�ات تس�اعد ف�ي اتخ�اذ الق�رار 
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 المناسب.
  خضوعھ لمقابلة یؤخذ على ضوئھا موافقة ولي األمر. -٥
  قدرة فنیة: للترجیح.  -٦
  قدرة أدبیة: للترجیح.   -٧
  قدرة ریاضیة: للترجیح.   -٨

  المدرسة : أھداف- ٥/٢

ة مح��ددة م��ن الطلب��ة الموھ��وبین، م��ن ال��ذین ی��تم أھ��داف كمی��ة : اس��تیعاب نس��ب -١
اكتشافھم بعد نھایة الصف السادس األساسي، وی�تم انتق�اؤھم وف�ق ض�وابط متع�ددة. 

  ویكون التعلیم بمدرسة الموھوبین مختلط من الجنسین .

  أھداف نوعیة : تتمثل في تمكین الطلبة الموھوبین من : -٢

  نبھا كافة .مواصلة تطویر شخصیاتھم وبنائھا من جوا -

تنمیة قدراتھم العلمیة والبحثیة والمھاریة بموجب مناھج وأسالیب متمیزة خاص�ة  -
 تؤھلھم لیكونوا مبتكرین وذوي مھارات علمیة متمیزة .

االھتمام بالجانب االبداعي وتشجیع تولید األفكار األصیلة واستثمارھا لمصلحة  -
 المجتمع.

ث�ابرة واس�تمرار التح�دي للمش�كالت بش�كل إشباع رغبة الطلب�ة ف�ي االط�الع والم -
 مبرمج وھادف .

 تنمیة التوجیھ الذاتي لدى المتفوق في إطار جماعي في التعلیم والعمل . -

  المعاییر العالمیة لتقییم برامج الموھوبین: 

 Nationalلألطف����ال الموھ����وبین ( األمریكی����ة)الوطنی����ة ( قام����ت الجمعی����ة 
Association for Gifted Children- NAGC بنشر معاییر  1998) عام

ب��رامج الموھ��وبین لجمی��ع المراح��ل الدراس��یة م��ن ری��اض األطف��ال وحت��ى المرحل��ة 
الثانوی��ة، وق��د ُص��ممت ھ��ذه المع��اییر لمس��اعدة الم��دارس لفح��ص ج��ودة ب��رامجھم 

وإرش���ادات أساس���یة  مب���ادئ المخصص���ة لتعل���یم الموھ���وبین ، وش���ملت المع���اییر
)Guiding Principles  توى الحد األدن�ى م�ن األداء () ،في مسMinimum 

Performance Standards) واألداء المتمی�������ز (Exampler 
Performance Standards إن ع��دم وج��ود مع��اییر یجع��ل الق��ائمین عل��ى .(

البرامج یقدمون ممارسات عشوائیة ال ترتبط ببعضھا. وفي كثیر من الوالی�ات ف�ي 
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 ال یط�ابق: المس�توى األول عن�دما (ثالثة مستویات لفحص البرن�امج أمریكا توضع
البرنامج المعیار)، والثاني عندما (یطابق الحد األدنى من المعیار)، والثالث عن�دما 

مع�اییر ب�رامج الموھ�وبین إل�ى س�بعة  NAGCقس�مت (یطابق الحد األمثل) . وق�د 
  مجاالت: 

  ) تصمیم البرنامج وفلسفتھ 1( 

  ) إدارة البرنامج وخدماتھ 2(

  رشیح واختیار الطلبة ) طرائق ت3(

  ) المنھج وطرائق التعلم 4(

  ) خطة اإلرشاد والتوجیھ االجتماعي واالنفعالي5(

  ) التطویر المھني للقائمین على البرامج6(

  ) تقویم البرنامج 7(

الم�نھج  الطلب�ة،وھ�ي طرائ�ق ترش�یح واختی�ار  الدراس�ة،تم اختیار ثالث منھا لھذه 
للق����������ائمین عل����������ى الب����������رامج التط����������ویر المھن����������ي  ال����������تعلم،وطرائ����������ق 

http://www.nagc.org/index.aspx?id=546.  

  األساسیة في الكشف والتعرف على الطلبة الموھوبین والمتفوقین: المبادئ-أوال 

 عملیة ترشیح الطلبة للبرنامج ھي عملیة شاملة ومتناسقة لتحدید المستحقین  -١
  لھذه الخدمة من الطلبة الموھوبین. 

ت��وفر أدوات القی��اس الت��ي تس��تخدم لجم��ع معلوم��ات ح��ول ق��درات ومواھ��ب   - ٢
الحتیاج��اتھم المتنوع��ة ، والتع��رف عل��ى م��واطن الق��وة  الطلب��ة الموھ��وبین ووص��فاً 

  لدیھم . 

مخط��ط بیان��ات للطلب��ة یس��اعد ف��ي تقی��یم  مص��ادر الق��وة ل��دى الطلب��ة  تط��ویر  -٣
  تھم بھدف التخطیط لبناء برنامج  التدخل المناسب إلشباع احتیاجاتھم.واحتیاجا

  الحدیثة.جمیع إجراءات التعرف والقیاس على األبحاث والنظریات  ترتكز-٤

اإلجراءات المكتوبة للكشف والتعرف على الطلبة الموھوبین على أق�ل  تتضمن- ٥
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ستمراریة ف�ي البرن�امج، تقدیر معلومات كافیة لشروط اختیار الطلبة للبرنامج، واال
وإعادة تقییم الطلبة، وإخراج الطلبة من البرنامج، وإجراءات االستئناف لإلفادة من 

  البرنامج.

  :  ما یليالمبادئ األساسیة لمناھج الموھوبین  -ثانیا
أن تستمر المناھج المتمیزة والمختلف�ة للموھ�وبین م�ن مرحل�ة م�ا قب�ل الروض�ة  -١

  وحتى الصف الثاني عشر.
اس�تبدالھا لك�ي  من المھم تع�دیل المن�اھج التعلیمی�ة الص�فیة العادی�ة وتغییرھ�ا أو -٢

  تلبي الحاجات المتفردة للطلبة الموھوبین .
یك��ون مع��دل س��رعة التعل��یم مرن��ا م���ن أج��ل إتاح��ة الفرص��ة لتس��ریع الطلب���ة  -٣

  الموھوبین عندما یكون ذلك مناسبا.
ع ف���ي المواض���یع الدراس���یة یج���ب ت���وفیر الف���رص للتس���ریع الص���في والتس���ری -٤

  للموھوبین من المتعلمین.
 
م��ن المھ��م ت��وفیر سلس��لة م��ن خی��ارات المن��اھج المتمی��زة واألس��الیب التعلیمی��ة ،  -٥

  ومصادر معلومات لتلبیة الحاجات المتنوعة للموھوبین.
  المعلمین وتدریبھم  المبادئ االساسیة الختیار -ثالثا

متوفراً لجمیع المعنیین بتعلیم برنامج تطویر المعلمین یجب أن یكون  -١
 الطلبة الموھوبین 

المعلمون المؤھلون ھم فقط الذین یشتركون في تعلیم الطلبة  -٢
  الموھوبین.

معلمو المدرسة بحاجة إلى دعم جھودھم المتعلقة بتعلیم الطلبة  -٣
 الموھوبین

 المعلم���ون المعنی���ون بتعل���یم الموھ���وبین یج���ب دعمھ���م بالوق���ت ال���وفیر-٤
 ، واألدوات و خط���ط التعل���یم اإلثرائی���ة، المن���اھجوتط���ویرلتحض���یر 

Landrum, Callahan, & Shaklee, 2003 .  
  تقویم برامج الموھوبین 

ھناك طرق عدیدة لتقویم البرامج وبخاص�ة ب�رامج الموھ�وبین وم�ن ط�رق 
 Management-Oriented) التق���ویم تل���ك الت���ي ترّك���ز عل���ى الق���رارات

Evaluation) ّوم م�ع اإلداری�ین لتحدی�د الق�رارات الت�ي والتي تتضمن تعاون المق
المتص�لة  والمس�اوئیجب أن یتخذھا اإلداري وجمع معلومات كافیة ع�ن المحاس�ن 

وذل��ك بغ��رض الوص��ول إل��ى حك��م مبن��ي عل��ى محك��ات مح��ددة  ب��دیل،بك��ل ق��رار 
، وم�اك ك�ولتش     Callahan & Caldwell ,1986(كاالھ�ان وكال�دویل 

McCulloch , 2001 (  م ھ��ذه النم��اذج م��ا یع��رف باس��م نم��وذج . وم��ن أھ��
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 CIPP الق��رارات المتع���ددة لتق���ویم الس���یاق والم��دخالت والعملی���ات والن���واتج
Evaluation Model- Context, Input, Process, Product   ال�ذي
) و ال��ذي Stufflebeam Daniel , 1971 19, ٨٣أوج��ده  دانی��ال س��تافلبیم (

انعي الق��رار بالمعلوم��ات المھم��ة الت��ي َیعتب��ر أھ��م أھ��داف التق��ویم ھ��و تزوی��د ص��
تس���اعدھم عل���ى اتخ���اذ الق���رارت ، وتحدی���د المس���ئولیات ، والمس���اعدة عل���ى فھ���م 

 Sylvia استراتیجیات البرنامج واألھداف التي یراد تقییمھا. وقد قدمت سیلفیا ریم 
Rimmاص��ة ب��رامج اإلث��راء (دیف��یس و ری��منموذج��ا لتق��ویم ب��رامج الموھ��وبین ،خ 

Davis & Rimm, 1998 (  .یعتمد على نموذج القرارات المتعددة  

  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

نظرا الن معظم الدراسات السابقة ذات الصلة التي تمت مراجعتھا تناولت أكثر من 
بعد أو مكون من مكونات برامج تربیة الموھوبین فقد وجد الباحث أنھ من االفضل 

لتي ناقشتھا ھذه الدراسات وترتیبھا من تصنیف ھذه الدراسات حسب المواضیع ا
 .األقدم الى األحدث

) دراسة وطنیة لسیاسة الدولة ودورھا في ٢٠١٠قام الباحث بول ، كریستینا(
تقییم برنامج الموھوبین وقد تم استعراض جمیع الوثائق والمعلومات والبیانات 

ضمون والممارسات الوطنیة لتقییم برامج الموھوبین ، تم إجراء تحلیل م
وثائق رفیعة المستوى لتحدید سیاسة الدولة في ثالثة مناھج رئیسیة لتعزیز 
السیاسات المحلیة لتقییم برنامج الموھوبین : (أ) السیاسات الرامیة إلى الشروع 
في وضع سیاسات فرعیة لتوجیھ ممارسة برنامج التقییم ، (ب) سیاسات تدعو 

، (ج) السیاسات التي تعین خدمات المدارس الموھوبین لمباشرة تقییم برامجھا 
المساعدة التقنیة لدعم تقییم البرامج .واظھرت النتائج المستخلصة إلى أن 
غالبیة ھذه السیاسات تفتقر إلى شمولیة التقییم والمراجعة ،والتركیز على 
الجانب النظري ، وبطء في تنفیذ سیاسة التقییم ، وان المكونات برنامج ھي 

للتقییم ، وان سیاسة الدولة في التقییم تحتوي على  جزء من سیاسة شاملة
  ٪ من مكونات التقییم الشامل. ٣٠الغالبیة العظمى أقل من 

) دراسة كان الغرض من ھذه الدراسة إجراء ٢٠١٠أجرى ھارویل ، براون(
للموھوبین. تناولت تقییم مدى نجاح  K - 5تقییم برنامج التعلیم برنامج 

لموھوبین حسب معاییر اللجنة الوطنیة االمریكیة البرنامج برنامج تعلیم ا
لرعایة األطفال الموھوبین. باإلضافة إلى ذلك ، وشملت ھذه الدراسة 

. استخدم K - 5تصورات أصحاب العالقة في برنامج تعلیم الموھوبین الحالیة 
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ھذا النھج لتقییم البرامج االعتماد فضال عن النموذج المنطقي لتخطیط البرامج 
والمالحظات الصفیة حیث  والمقابلة،ھا. استخدام أدوات المسح الشامل وتقییم

) مناطق في والیة كلیفورنیا. وأظھرت النتائج أن ھناك فروقا ٣شملت العینة (
 التزامھم بمعاییرللمنطقة الجغرافیة حول مفھوم  إحصائیة تعزىذات داللة 

ا في اإلدراك. وقد وأن ھناك اختالفا بسیط الوطنیة،برنامج رعایة الموھوبین 
تم تحدید نقاط القوة والفرص المتاحة لتحسین البرنامج. وخرجت بتوصیات 

  بوضع خطط للمنطقة قصیر ومتوسط وطویل األجل.

) دراسة ھدفت تقویم البرنامج التربوي للطلبة ٢٠١١واجرى النعامنة (
ن من المتفوقین في المراكز الریادیة في ضوء أھداف التطویر التربوي في األرد

وجھة نظر كل من الھیئة التدریسیة في المراكز والطلبة المتفوقین الملتحقین بھا، 
) فرداً، یتوزعون على ٨٠وبلغ مجموع أفراد مجتمع البحث من الھیئة التدریسیة (

) طالبا وطالبة من الصف الثامن والتاسع ١٩٠وظائف (مدیر، وإداري، ومعلم) و(
وجھة لعینة الدراسة واظھرت النتائج أن ال والعاشر االساسي، وقد صمم اداة م

فروق ذات داللة في تقویم الطلبة للبرنامج التربوي للطلبة المتفوقین في المراكز 
الریادیة تعزى إلى صفوفھم الدراسیة. وان برامج المراكز الریادیة في االردن 

ویر دون الوسط من وجھة نظر المعلمین واالدارین والطلبة ولم تحقق اھداف التط
  التربوي في االردن.

) دراسة ھدفت الى تقویم البرنامج الدراسي لمدارس ٢٠١١اجرت كیوان (
الملك عبدهللا الثاني للتمیز في االردن وفق نموذج ستفلبیم وفي ضوء معاییر 

) معلما ٣٨الجمعیة الوطنیة لالطفال الموھوبین، وتكونت عینة الدراسة من (
) طالبا وطالبة ،واظھرت النتائج ان ٥٤) اداریا واداریة و(١٧ومعلمة و(

برامج المدرسة بحاجة الى تطویر حیث ان مستوى البرامج متدٍن حسب 
الموھوبین والبد من مراجعة السیاسات  لألطفالمعاییر الجمعیة الوطنیة 

والمحكات المستخدمة للكشف عن الموھوبین وتبني اھداف وتعریف واضح 
  ارس التمیز.للموھبة وتدریب وتأھیل العملي مد

 الطلبة واقع إلى التعرف الدراسة ) دراسة ھدفت٢٠١٢أجرى العاجز ومرتجى (
 عینة استجابات في الفروق والكشف عن غزة، بمحافظة والمتفوقین الموھوبین

 على الخدمة) والتعرف سنوات و ، العلمي المؤھل (النوع، لمتغیر تبعاً  الدراسة
 وجھة من غزة بمحافظة والمتفوقین ھوبینالمو الطلبة تواجھ التي المشكالت أھم

 ، والمتفوقین الموھوبین الطلبة وضع تحسین سبل بعض تحدید مع نظر المعلمین،
الوصفي، واستخدم المعاییر االمریكیة لرعایة  الباحثان المنھج استخدم قد و

 معلماً  ( 46 ) من الدراسة عینة وتكونت االستبیان الدراسة أداة وكانت الموھوبین
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 لوزارة التابعة واإلناث للذكور للموھوبین عرفات مدرستي في یعملون  علمةوم
 كل االستبانة مجاالت في حسابي متوسط أعلى حصلت على وقد والتعلیم، التربیة

 مرشد بالمدرسة یتوفر ، مقصف مناسب بالمدرسة یتوفر -: التالیة الفقرات من
 العلمیة، على درجاتھم بناء نالموھوبی مدرسة طلبة اختیار یتم ، ونفسي اجتماعي

بأولیاء  اإلدارة تتصل مواھبھم، تقیس اختبارات إجراء بعد الطلبة اختیار یتم
 إدارة قبل من لإلشراف المعلمون یخضع ومشكالتھم، أبنائھم تقدم لمتابعة األمور

 تنمي إثرائیة أنشطة على تحتوي المناھج التعلیم، و وزارة التربیة و المدرسة
 صعوبة ، الذاتي التعلم التدریس تعزز طرق ، الطلبة لدى العلمي حثالب مھارات
 وقد المدرسة، في نظام التسریع وجود عدم المستقبل، في للدارسة المھني االختیار
 النوع لمتغیر تعزى إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال أنھ : الدراسة توصلت
 كانت وقد العلمي المؤھل لمتغیر تعزى فروق وجدت بینما الخدمة، وسنوات
 بوضع الباحثان قام وقد والمشكالت، المناھج بعدي في حملة البكالوریوس لصالح
  .الدراسة ضوء نتائج في التوصیات بعض

  تعقیب على الدراسات السابقة 

ومن خالل مراجعة نتائج الدراسات المتعلقة بتقییم برامج الطلبة الموھوبین     
ول نوعیة البرامج والخدمات التربویة وقدرتھا والمتفوقین فإن بعض الدراسات تنا

على تلبیة حاجات الطلبة الموھوبین والمتفوقین، وبعضھا تناول تقییم البرامج من 
أجل تحسینھا وتطویرھا، وبعض الدراسات تناولت الكفایات الخاصة بمعلم الطلبة 

ات وأخرى تناولت مناھج الطلبة الموھوبین والمتفوقین، والسیاس الموھوبین،
والتعرف على  وأسالیب الكشفواالجراءات العامة لبرامج الموھوبین والمتفوقین 

الموھوبین. وبصورة أكثر تحدیدا اھتمت بعض الدراسات السابقة بالتعرف على 
نوعیة البرامج والخدمات التربویة المقدمة للطلبة الموھوبین وتناولت فعالیة 

ن وقدرتھا على تلبیة حاجاتھم الفعلیة، البرامج التربویة المقدمة للطلبة الموھوبی
وھدفت بعض الدراسات الى التعرف على أكثر الطرائق فعالیة لتنفیذ برامج الطلبة 
الموھوبین، وھدفت دراسات اخرى إلى تحري أفضل الخیارات المتاحة لتعلیم 
الطلبة الموھوبین والمتفوقین بھدف الوصول إلى وضع توصیات لتحسین برامج 

واھتمت بعض الدراسات بإجراء تقییم للبرامج  والمتفوقین في المدارسالموھوبین 
بھدف إدخال التحسینات علیھا وتطویرھا و ھدفت دراسات الى تقییم البرامج 
االثرائیة الصیفیة وإلى تقییم وعنونة مواقف المعلمین نحو تقنیة استعمال تكنولوجیا 

واھتمت دراسات بتحلیل  .المعلومات في الصفوف الخاصة بالطلبة الموھوبین
االجراءات والسیاسات المعنیة بتحدید واختیار الطلبة الموھوبین وأسالیب الكشف 
والتعرف علیھم، والتعرف على واقع اكتشاف ورعایة الطلبة الموھوبین ، وبعض 
الدراسات ھدفت الى التعرف على المعاییر واالدوات المستخدمة في الكشف عن 
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عاییر مرنة الختیار الطلبة الموھوبین لھذه البرامج ، الموھوبین وإلى تصمیم م
وبعضھا أكدت على المعاییر واالدوات المستخدمة للتعرف على الطلبة الموھوبین 
والمتفوقین ، و إلى التعرف على معاییر اكتشاف الموھوبین ووجھة نظر االدارة 

لت بعض وتناو . المدرسیة وأولیاء أمور الطلبة في برامج رعایة الموھوبین
قائمة بالكفایات  وإلى إعدادالدراسات الكفایات الخاصة بمعلم الطلبة الموھوبین 

المھنیة واالجتماعیة والخصائص الشخصیة لمعلم الطلبة الموھوبین. وكذلك دراسة 
 الموھوبین،أشارت إلى نقص في المعلمین المتخصصین في مجال تعلیم الطلبة 

ف على خصائص المعلمین الفاعلین للطلبة باإلضافة الى دراسة ھدفت إلى التعر
 .الموھوبین

وتناولت دراسات أخرى تقییم المناھج الخاصة بالطلبة الموھوبین والتي أشارت    
فیھا إلى المنھاج المقدم في ھذه البرامج یختلف عن المنھاج العادي الذي تقدمھ 

لإلحباط.  الوزارة بل انھ یؤدي أن إلى تدن في مستوى تحصیل الطلبة ویعرضھم
اما بالنسبة الى الدراسة الحالیة فھي تختلف عن الدراسات السابقة في كونھا 

والعملیات  الثالثة المدخالتتعتمد (المكونات الرئیسیة للمدرسة بأبعادھا 
من خالل المعاییر العالمیة االمریكیة والبریطانیة والعربیة في تقییم  والمخرجات)

وتعتمد اھداف المدرسة لتقییم المخرجات  وقین،والمتفبرامج الطلبة الموھوبین 
ومھارات تنظیم  أكادیميمن حیث مھارات التفكیر الناقد واالبتكاري كمخرج 

  .الموھوبینالذات كمخرج نفسي ومھارة القیادة كمخرج شخصي للطلبة 

  أسئلة الدراسة

 : التالیة األسئلة عن لإلجابة الدراسة ھذه تسعى

والبیئة المدرسیة والخدمات المسانده التي تقدمھا  ما مدى مطابقة البرامج -١
 مدارس التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة مع المعاییر العالمیة ؟

التمیز ما اثر البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي تقدمھا مدارس  -٢
ن اجلھا في تحقیق األھداف الخاصة التي أنشئت م في المملكة األردنیة الھاشمیة

  عدة أسئلة.وینبثق عن ھذا السؤال األسئلة  ٢٠٠٧حسب التعلیمات لسنة 

ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي تقدمھا مدارس  -٣
في تنمیة  مھارات التفكیر االبتكاري لدى  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة

  الطالب المتمیز. 

لبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي تقدمھا مدارس ھل ھناك أثر ل -٤
في تنمیة مھارات تنظیم الذات لدى الطالب  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة
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  المتمیز. 

ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي تقدمھا مدارس  -٥
في تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى الطالب  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة

  المتمیز. 

ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي تقدمھا مدارس  -٦
التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات القیادة لدى الطالب المتمیز 

 في التخصصات المختلفة.

 الفصل الرابع

  الدراسة منھج وإجراءات

یتض���من ھ���ذا الفص���ل وص���فا لمجتم���ع الدراس���ة وعینتھ���ا، وأدوات الدراس���ة الت���ي 
كم�ا یتض�من وص�فا لإلج�راءات الت�ي اتبع�ت ف�ي تطبی�ق  البیان�ات،استخدمت لجمع 

أدوات الدراسة للحصول على النتائج و متغی�رات الدراس�ة وتص�میمھا والمعالج�ات 
 . اإلحصائیة للبیانات

 مجتمع الدراسة  -١

ن مجتمع الدراس�ة م�ن جمی�ع الطلب�ة والمعلم�ین واإلداری�ین ف�ي مدرس�ة المل�ك یتكو
) ١٤) معلما ومعلمة و(٣٦) منھم (٢٥٣عبدهللا للتمیز في محافظة العقبة وعددھم (

) طالب�ا وطلب�ة م�ن الص�ف الس�ابع أألساس�ي ولغای�ة الح�ادي ٢٠٣إداریاً وإداریة و(
 .٢٠١١/٢٠١٢عشر، للعام الدراسي 

  :-ةعینة الدراس-٢

الث�اني  عب�د هللاوطلب�ة مدرس�ة المل�ك  وإداريتم اختی�ار عین�ة الدراس�ة م�ن معلم�ي 
) بنس���بة ١) كالت���الي: م���دیر مدرس���ة (١٠٩للتمی���ز ف���ي محافظ���ة العقب���ة وع���ددھم (

% ٣٣) معلم��ا ومعلم�ة بنس��بة ١٢% و(٤٣ وفنی��ین بنس�بة) إداری�ین ٦%، و(١٠٠
% من ٤٤حادي عشر بنسبة ) طالبا وطالبة من الصفوف السابع والتاسع وال٩٠و(

% م��ن مجم��وع الص��فوف المس��تھدفة وق��د ت��م ٩٦مجم��وع طلب��ة المدرس��ة وبنس��بة 
اختی��ار العین��ة بالطریق��ة الطبقی��ة العش��وائیة. حی��ث ت��م مراع��اة تحقی��ق التك��افؤ ب��ین 
العین��ات ف��ي المتغی��رات األساس��یة مث��ل ال��ذكاء والمس��توى االجتم��اعي واالقتص��ادي 

ة طبق��ا للمتغی��رات الم��ذكورة حی��ث ان جمی��ع الطلب��ة للطلب��ة وكان��ت العین��ة متجانس��
في الع�ام الس�ابق للدراس�ة وجم�یعھم حص�ل عل�ى  ٩٨-٩٥ ما بینمعدالتھم تتراوح 
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) عل�ى اختب�ار ال�ذكاء وق�د اطل�ع الباح�ث عل�ى ملف�ات الطلب�ة ١٢٥نسبة أعلى م�ن (
المس��تھدفین ف��ي عین��ة الدراس��ة ووج��د المس��توى االقتص��ادي واالجتم��اعي ایض��ا 

  وتكونت العینة مناصفة بین الذكور واإلناث.  متجانس

  

  -أدوات الدراسة :-٣

اعتمد الباحث عدة ادوات لتقییم مدرسة تمیز في المملك�ة االردنی�ة الھاش�میة حس�ب 
  -المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین وكانت على النحو اآلتي:

  لمین واالداریینأوالً : أداة تقییم (المدخالت والعملیات والمخرجات) موجھھ للمع

اداة مطابق���ة المع���اییر العالمی���ة لتقی���یم مدرس���ة الموھ���وبین (م���دخالت عملی���ات 
 مخرجات)

لتحقی��ق أھ��داف الدراس��ة ت��م بن��اء أداة لتق��ویم مدرس��ة التمی��ز م��ن وجھ��ة نظ��ر       
المعلمین واإلداریین وحسب المعاییر العالمیة لتقییم مدار س الموھوبین المستخدمة 

سس������ات التربوی������ة مث������ل الجمعی������ة األمریكی������ة لرعای������ة ف������ي كثی������ر م������ن المؤ
) ودلی������ل تكس������اس للكش������ف ورعای������ة وتط������ویر ب������رامج ١٩٩٨الموھ������وبین(
) ونم���وذج ال���دكتور فتح���ي ج���روان رئ���یس ومؤس���س المجل���س ٢٠٠١الموھ���وبین(

) ومع��������������اییر ٢٠١٠العرب��������������ي للموھ��������������وبین والمتف��������������وقین (ج��������������روان
) ونم�وذج تق�ویم ٢٠٠٢( دةوالمتف�وقین ف�ي المملك�ة المتح� الموھ�وبین لتعلیم الجودة

) ٢٠٠٦األداء الشامل المدرسي في جمھوریة مصر العربیة(سلیمان وعبد العزی�ز،
) وف���ق ٢٠١٢) ودراس���ة الع���اجز ومرتج���ى (٢٠١١واالس���تعانة بدراس���ة كی���وان (

النموذج الثالثي(المدخالت، العملیات ، المخرجات) حیث یشمل الطلبة والمدرس�ین 
توزی��ع االداة عل��ى اإلداری��ین والمعلم��ین ،والت��ي  والبیئ��ة والمدرس��ة كك��ل حی��ث ت��م

 . تكونت من ثالثة محاور

  المدخالت -المحور األول:

  العملیات -المحور الثاني:

 المخرجات-الثالث: المحور 

 محای��د، غی��ر اواف��ق،بش��دة، وق�د ت��م اعتم��اد س��لم درج��ات لیك��رت الخماس�ي (اواف��ق 
  )١(ملحق األداة وثبات  وقد تم التحقق من صدق موافق، غیر موافق بشدة)
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  تقییم المخرجات ادوات-ثانیا 

  )للطلبة(مخرجاتأداة تقییم األھداف الخاصة بالمدرسة موجھة 

وبمراجع��ة األدب الترب��وي واالس��تعانة بالمق��اییس العالمی��ة الس��ابقة ودراس��ة       
) ولتحقی�ق أھ�داف الدراس�ة ق�ام الباح�ث ٢٠٠٨( مراحل�ھ) ودراس�ة ٢٠٠٩النعامنھ(

أداة لتقویم أھداف مدرسة التمی�ز كمخرج�ات لتقی�یم المدرس�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر ببناء 
، واإلب�داعات والمواھ�ب النظری�ة، ھ�ي: الخلفی�ةالطالب مكون�ة م�ن أربع�ة مح�اور 

أبرز االھداف الخاصة التي  النافعة. وھذهالحیاة  المتمیز، مھاراتشخصیة الطالب 
تم التحقق من صدق وثب�ات قد وم ٢٠٠٧انشئت من اجلھا المدرسة حسب تعلیمات 

 )١األداة (ملحق 

  ثالثا: أدوات قیاس خصائص الطلبة الموھوبین (مخرجات)

لتحقیق أھداف الدراسة والكش�ف ع�ن م�دى تحقی�ق المدرس�ة لألھ�داف الت�ي أسس�ت 
من اجلھا قام الباحث بمراجعة االدب التربوي واالطالع على العدی�د م�ن المق�اییس 

، ٢٠٠٠اس��ة ومنھ��ا مقی��اس التفكی��ر الناق��د كالیفورنی��ا واالختب��ارات الت��ي تخ��دم الدر
مقی��اس التفكی��ر الناق��د اع��داد  ٢٠٠٦الری��اض  –التفكی��ر الناق��د اكادیمی��ة الموھب��ة 

جلیس��ر  –مقی�اس واطس��ون  ٢٠٠٤مقی��اس فاش�یون للتفكی��ر الناق��د  ٢٠٠٦الخال�دي 
یمیة مقیاس اكاد ٢٠٠٨ترجمة د.جابر عبدالحمید، مقیاس جروان للتفكیر االبداعي 

مقی�اس  ٢٠١٠مقیاس التفكیر االیجابي النسخة العربیة  ٢٠٠٦الریاض  –الموھبة 
مقیاس التفكیر االبتكاري  ٢٠٠٩التفكیر االبتكاري تورنس النسخة العربیة الطاھر 

مقیاس التفكیر االبتكاري ت�ورنس النس�خة  ٢٠٠٦تورنس النسخة العربیة الربضي 
بع��د  ١٩٩٠بتك��اري تقن��ین مج��دي حبی��ب اختب��ار ابرھ��ام اال ٢٠٠٨العربی��ة نوف��ل 

   -االطالع على كل ما سبق اعتمد الباحث االدوات اآلتیة:

 California Critical)٢٠٠٠اختب���ار كالیفورنی���ا للتفكی���ر الناق���د ( -أ
Thinking Skills Test (CCTST), 2000:  تعری��ب وتقن��ین نوف��ل

)٢٠٠٨(  

ستناداً إلى التعریف ال�ذي ت�م التوص�ل تم بناء اختبار كالیفورنیا للتفكیر الناقد ا      
. یش�تمل (APA)إلیھ في إجماع الخبراء ف�ي م�ؤتمر جمعی�ة عل�م ال�نفس األمریكی�ة 

-٢التحلی�ل -١الناق�د ھ�ي: مھ�ارات  ھذا االختبار على قیاس خمس مھارات للتفكی�ر
التقییم. وت�م تعری�ب وتطبی�ق االختب�ار عل�ى -٥االستنتاج -٤االستدالل -٣االستقراء 

) وق��د اش��ارت مع��امالت الص��دق ٢٠٠٨ة االردنی��ة م��ن قب��ل الباح��ث ( نوف��ل البیئ��
والثبات ان االختبار یحظى بمعاییر ثب�ات وص�دق مناس�بة حی�ث الص�دق الظ�اھري 
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وثب��ات  ٠.٨٢و  ٠.٧٨م��ن قب��ل المحكم��ین والص��دق التجریب��ي حی��ث ت��راوح م��ن 
  وھذه القیم مقبولة احصائیا . ٠.٨٧و  ٠.٧٣االختبار تراوح من  

  Measure of innovative thinkingمقیاس التفكیر االبتكاري   –ب 

اختبار القدرة على تحقیقا ألھداف البحث لجأ الباحث إلى استخدام جزء من (
   -وذلك للمبررات اآلتیة: ١٩٨١الذي أعده سید خیر هللالتفكیر االبتكاري) 

م ف��ي إن ھ��ذا االختب��ار ق��د ت��م إع��داده ف��ي البیئی��ة العربی��ة وس��بق أن اس��تخد -١
العدید من الدراسات العربیة، ویمكن تطبیقھ بطریقة جمعیة في أي مستوى 
تعلیمي ابتداء من الصف الرابع االساسي وحت�ى المس�توى الج�امعي (خی�ر 

  ).١٩٨١هللا،
إن ھ�ذا االختب�ار ق��د ت�م اس�تخدامھ ف��ي البیئ�ة االردنی�ة م��ن قب�ل العدی�د م��ن   -٢

ن أش��اروا ب��دورھم إل��ى )ال��ذی٢٠٠٦) و (االم��ام،٢٠٠٦الب��احثین (ج��رادات 
یس���ر وس���ھولة اس���تخدام ھ���ذا االختب���ار باإلض���افة إل���ى تمتع���ھ بخص���ائص 

  سیكومتریة عالیة فیما یتعلق بصدقھ وثباتھ .
 Measure of self-regulation of لل�تعلمالتنظ�یم ال�ذاتي مقی�اس  –ج 

learning    

الس�تعانة من أجل تحقیق اھ�داف الدراس�ة ق�ام الباح�ث بمراجع�ة األدب الترب�وي وبا
مقی��اس س�ي ری��ان و دیك��ي لتنظ��یم  ١٩٧٠بالمق�اییس " مقی��اس تنظ��یم ال�ذات ك��انفر 

مقی��اس  ١٩٩١مقی��اس تنظ��یم ال��ذات میل��ر وب��راون  ٢٠٠٠ال��ذات متع��دد المع��اییر 
ومقیاس المنظم ذاتیا رالف  ٢٠٠٦ومقیاس التنظیم الذاتي لرشوان  ١٩٩٨وبراون 

مقی�اس التنظ�یم انس�ب مقی�اس ھو شوارزر وشمیتز ومایفریدریك ووج�د الباح�ث ان
 للبیئ�ة ( 2007 ) و عدل�ھ أحم�د  (Purdie)ب�وردي  ال�ذي أع�ده  ال�ذاتي لل�تعلم

العربیة الحتوائھ عل�ى العدی�د م�ن المھ�ارات وتطبیق�ھ عل�ى البیئ�ة العربی�ة ف�ي ع�دة 
  دراسات واثبت معامالت صدق وثبات مقبولة .

 Measure) الموھوبیند . مقیاس مھارات القیادة لدى الطلبة 
of leadership  talented students(  

من أجل تحقیق اھداف الدراسة قام الباحث بمراجعة األدب التربوي وباالستعانة 
بالمقاییس العالمیة األجنبیة والمقاییس العربیة مقیاس السلوك القیادي للطلبة 

) حیث ٢٠٠٩) والسلوك القیادي للطلبة (ابو سیف،٢٠١٢الموھوبین(العدوان،
الدراسات بعض الجوانب لبناء اداة اما مناسبة للدراسة  ھذهاستخلص الباحث من 

وھي (الصفات، والمھارات،  القیادةحیث تناول الباحث ثالثة محاور رئیسیة في 
  :ھي ثالث محاور،  في فقرة موزعة ( 28 ) من المقیاس والمعرفة ) یتكون

 ٩( من   رات القیادیة وفقراتھوالمھا ) ٨ولغایة  ١الصفات القیادیة فقراتھ( من 
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وقد تحقق من  ) ٩.(ملحق ) ٢٨ولغایة  ٢١) والمعرفة وفقراتھ (من  ٢٠ولغایة 
  )١(ملحق صدق وثبات األداة 

  إجراءات تطبیق الدراسة: - ٤

بعد التحقق من صدق وثبات االدوات تم اخد موافقة إدارة البحث والتطویر -  
رسال كتاب تسھیل مھمة في جمیع مراحل التربوي في وزارة التربیة والتعلیم إل

 البحث. 

مخاطبة مدیریة التربیة والتعلیم لمحافظة العقبة واطالعھم على موضوع   -
 )١(ملحق .الدراسة ولتسھیل مھمة إجراء الدراسة

الثاني للتمیز واطالعھا على موضوع البحث  عبد هللامقابلة مدیرة مدرسة الملك  -
تطبیق أدوات البحث القبلیة والبعدیة حب الجدول ، وتحدید مواعید وإجراءاتھ

  المتفق علیھ.

  تقدیر درجات المقاییس : - ٥

وأعطیت كل فقرة في األداة خمسة مستویات ، مع األخذ بعین االعتبار أن قیم  
المتوسطات  الحسابیة التي ستتوصل لھا الدراسة  ویتعامل معھا لتفسیر البیانات 

 على النحو اآلتي : 

  1,00 - 2,33الفقرة  بین   /ا كان متوسط المجال منخفض إذ

   2,34 - 3,66الفقرة  بین     /متوسط إذا كان متوسط المجال 

  5,00    – 3,67الفقرة  بین      /مرتفع إذا كان متوسط المجال 

  لكل مقاییس المدخالت حسب المعاییر العالمیة ومقیاس القیادة والتعلم المنظم ذاتیا.

وھي اعلى درجة وادنى درجة صفر وقد  ٣٤الناقد الدرجة الكلیة  ومقیاس التفكیر
  -صنف الباحث الطلبة حسب الدرجات كما یلي :

  ال یمتلك المھارة  ١١-٠

  یمتلك المھارة بدرجة متوسطة  ٢٢ -١٢

  یمتلك المھارة  ٣٤ - ٢٣

وھي اعلى درجة وادنى درجة  ٢٠٠اما مقیاس التفكیر االبتكاري الدرجة الكلیة 
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  قد صنف الباحث استجابات الطلبة حسب الدرجات كما یلي :صفر و

  درجة ال یمتلك المھارة ٦٥

  درجة یمتلك المھارة بدرجة متوسطھ١٤٠-٦٦

  درجة یمتلك المھارة   ٢٠٠ – ١٤١

 تصمیم الدراسة والتحلیل اإلحصائي: - ٦

  تصمیم الدراسة:

واحدة جموعة تم استخدام المنھج الوصفي والتصمیم شبھ التجریبي الذي یتضمن م
قبلي وبعدي، لتقییم برنامج مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة  بمقیاسین

) من  ANCOVAتم استخدام تحلیل التباین األحادي لعینتین مرتبطتین للتحقق ( 
داللة الفروق بین متوسطات درجات المجموعة، بدایة العام الدراسي ونھایة العام 

 الدراسي . 

  حصائیة:األسالیب اإل

تم تحلیل البیانات بعد جمعھا حیث تم استخراج المتوسطات الحسابیة باستخدام 
واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة  (SPSS)البرنامج اإلحصائي،

الدراسة على فقرات األداة والمقیاس التي شملتھا أدوات الدراسة، وتمت المقارنات 
یات حسب معدل الفقرات والمعاییر العالمیة، اإلحصائیة لألداة المدخالت والعمل

وتم استخدام التحلیل التباین االحادي ألدوات المخرجات المقاییس االبتكاري والناقد 
والمنظم ذاتیا والقیادة على أساس المقارنات ما بین االختبارات القبلیة واالختبارات 

 لحادي عشر ) ومعدل تحصیل الطلبة حسب الصف (السابع ، التاسع ، ا البعدیة

  الفصل الخامس
  عرض النتائج ومناقشتھا

  والتوصیات
  عرض نتائـــــج الدراسة:  

عرض النتائج التي تم التوصل الیھا و مناقشتھا وفقا ألسئلة الدراسة التي       
ھدفت الى تقییم مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة حسب المعاییر 

) حیث تمثل  مخرجات ،عملیات،ي (مدخالت العالمیة ووفقا لنموذج الثالث
إجابة السؤال االول تقییم المدخالت والعملیات والمخرجات من وجھة نظر 
المعلمین واإلداریین، وإجابة السؤال الثاني مدى تحقق االھداف التي انشئت 
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ألجلھا مدرسة التمیز من وجھة نظر الطلبة ،وإجابة االسئلة الثالث والرابع 
دس تقییم مھارات التفكیر العلیا ومھارة القیادة ومھارة التعلم والخامس والسا

المنظم ذاتیا التي یمتلكھا الطلبة المتمیزون واثر مدرسة التمیز علیھا وإجابة 
السؤال السابع تقییم مدرسة التمیز ككل وفقا إلجابة االسئلة السابقة .مستخدما 

وتحلیل التباین  ط حسابي وانحراف معیاريساالسالیب االحصائیة من متو
  ).SPSSباستخدام برنامج التحلیل اإلحصائي (

ما مدى مطابقة برامج مدرسة التمیز في النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول: 
 المملكة األردنیة الھاشمیة مع المعاییر العالمیة للتقییم الطلبة الموھوبین؟

میة حسب مدخالت برنامج مدارس التمیز في المملكة االردنیة الھاش  - أ
  المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین من وجھة نظر المعلمین واالداریین.

لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات     
المعیاریة الستجابات أفراد العینة من االداریین والمعلمین في المدرسة على فقرات 

ة في الكشف عن الطلبة الموھوبین والمتفوقین االداة المستندة إلى المعاییر العالمی
  وقد تم تحلیل النتائج وفق المحاور التي تضمنتھا األداة.

حیث أظھرت ان أعلى االبعاد السیاق العام بمستوى متوسط وان متوسط الحسابي 
ادنى االبعاد بعد مراحل عملیة  ) وكانت٠.٨٦٠) وانحراف معیاري (٣.٢٥للبعد (

) وانحراف ٢.٠١ي وان المتوسط الحسابي للبعد (القبول بمستوى متدن
البعد إجراءات ترشیح الطلبة بمستوى متدني وان المتوسط  ) ویلیھ٠.٦١٩معیاري(

) وكانت االستجابات على االبعاد ٠.٨٤٨) وانحراف معیاري (٢.٢١الحسابي (
  ).٢.٦٧ -٣.١٩بین (جمیعھا بمستوى متوسط وتراوحت 
لي لمحور المدخالت متوسط بوسط حسابي وتظھر النتائج ان المستوى الك

) وعلیھ فأن المدخالت بشكل عام لمدرسة ٠.٦٤٢وانحراف معیاري ( )٢.٨٢(
التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة جاءت متطابقة بدرجة متوسطة مع المعاییر 

  العالمیة المستخدمة في الدراسة من وجھة نظر أفراد العینة.
التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة حسب  العملیات لبرامج مدارس –ب   

  المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین من وجھة نظر المعلمین واإلداریین.
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد محور العملیات،  تظھر النتائج

لمیة ُیالحظ أن بعد الخطط الدراسیة جاءت متطابقة بدرجة مرتفعة مع المعاییر العا
)، بینما جاءت متطابقة 0.816وانحراف معیاري (3.68)بمتوسط حسابي بلغ (

الوحدات االثرائیة وعالقتھا بالمنھاج  مع المعاییر العالمیة بدرجة متدنیة  على أبعاد
مواصفات )، و ٠.٩٣٧) وانحراف معیاري (2.22، بمتوسط حسابي ( العام

) ٢.٢٥بمتوسط حسابي ( وتقیمیھا الوحدات االثرائیة ودور المعلمین في تطویرھا
أما متوسط االستجابات على باقي اإلبعاد في محور 1.01)وانحراف معیاري (

  ) ٢.٩١- ٣.٦٠العملیات جاءت بمستوى متوسط وتراوحت بین (
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وتظھر النتائج ان المستوى الكلي لمحور العملیات متوسط بوسط حسابي 
ملیات بشكل عام لمدرسة ) وعلیھ فأن الع٠.٧٢٣وانحراف معیاري ( )٢.٨٢(

التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة جاءت متطابقة بدرجة متوسطة مع المعاییر 
  العالمیة المستخدمة في الدراسة من وجھة نظر أفراد العینة.

المخرجات لبرامج مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة حسب  –ج 
  واإلداریین.وجھة نظر المعلمین المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین من 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد محور تظھر النتائج ان 
المخرجات، ُیالحظ أن جمیع االبعاد جاءت بمستوى متوسط وكان بعد ادوات 

  ).٣.٢١متوسط ( أدني) وبعد طرق التقییم ٣.٥٠التقییم أعلى متوسط (
المخرجات متوسط بوسط حسابي وبذلك ان المستوى الكلي لمحور 

) وعلیھ فأن المخرجات بشكل عام لمدرسة ٠.٨١٧وانحراف معیاري ( )٣.٤٤(
التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة جاءت متطابقة بدرجة متوسطة مع المعاییر 

  العالمیة المستخدمة في الدراسة من وجھة نظر أفراد العینة.
البرامج والخدمات المساندة التي  آثرما  ني:الثاالسؤال النتائج المتعلقة بإجابة 

في تحقیق األھداف الخاصة  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةتقدمھا مدرسة 
وینبثق عن ھذا السؤال  ٢٠٠٧التي أنشئت من اجلھا حسب التعلیمات لسنة 

 -التالیة: األسئلة 
التمیز في ھل ساھمت البرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة  –أ 

في تزوید الطالب المتمیز بخلفیة نظریة متینة في  المملكة األردنیة الھاشمیة
  المعارف األساسیة بمستویاتھا االتقاني و االثرائي.

ولإلجابة على الفرع (أ) من السؤال الثاني رصد الباحث المتوسطات الحسابیة 
النظریة والمعارف  واالنحرافات المعیاریة الستجابة الطلبة على فقرات الخلفیة

  .االساسیة بمستویاتھا االتقاني واالثرائي
الخلفیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمحور  انتظھر النتائج 

النظریة والمعارف االساسیة بمستویاتھا االتقاني واالثرائي حیث ان ادنى 
انجازات المتوسطات كانت الفقرة تقدر انجازات الطالب باالمتحانات بسجل 

) بمستوى متدني تلیھا ١.٠٦وانحراف معیاري ( )٢.٢٢الطالب بمتوسط حسابي (
) ٢.٢٧الفقرة یوجد ترابط بین المواد االتقانیة واالثرائیة بمتوسط حسابي (

) والفقرة تزید المواد الدراسیة والنشاطات من ١.١٦وانحراف المعیاري (
)وجاءت ١.٢٤معیاري ( )وانحراف٢.٢٩معلوماتي المعرفیة بمتوسط حسابي (

أعلى الفقرات یعد المعلمون أنشطة تناسب مستویات الطلبة بمتوسط حسابي 
) تلیھا الفقرة یتابع المعلمون التطورات الحدیثة ١.٢٧) وانحراف معیاري (٣.٧٤(

) ١.٣٥) وانحراف معیاري (٣.٧١في مجاالت تخصصھم بمتوسط حسابي (
ى متوسط وأما المحور ككل جاء بمستوى مرتفع وجاءت باقي الفقرات بمستو
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) بمستوى متوسط وبذلك تكون ٠.٦٨) وانحراف معیاري (٣.٢٣بمتوسط حسابي (
مساھمة البرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة االردنیة 
الھاشمیة في تزوید الطالب بالخلفیة النظریة والمعارف االساسیة بمستویاتھا 

  من وجھة نظر الطلبة بمستوى متوسط . رائيوألثاالتقاني 
التمیز في ھل ساھمت البرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس  –ب 

في إكساب الطالب المتمیز مھارات الحیاة النافعة  المملكة األردنیة الھاشمیة
  المرتبطة بالعلوم والتكنولوجیا.

احث المتوسطات الحسابیة ولإلجابة على الفرع (ب) من السؤال الثاني رصد الب
إكساب الطالب المتمیز واالنحرافات المعیاریة الستجابة الطلبة على الفقرات 

  مھارات الحیاة النافعة المرتبطة بالعلوم والتكنولوجیا. 
تظھر نتائج ان ادنى الفقرات ھي توفر المكتبات والكتب االلكترونیة والمناسبة في 

) وبمستوى متدني ١.٣١راف معیاري () وانح٢.٢٤المدرسة بمتوسط حسابي (
وتلیھا الفقرة  تقدر انجازات الطالب باالمتحانات االلكترونیة بمتوسط حسابي 

) بمستوى متدني وان أعلى الفقرات ھي  الفقرة ١.٢٧) وانحراف معیاري (٢.٢٧(
)وانحراف معیاري ٣.٩٧یتم تكلیف الطلبة بإعداد مشاریع علمیة بمتوسط حسابي (

توى مرتفع وتلیھا تعرض النشاطات التدریسیة من خالل التطبیق ) وبمس٠.٩٨(
) وبمستوى مرتفع ٠.٨٤)وانحراف معیاري (٣.٩٠العملي بمتوسط حسابي (

وتلیھا الفقرة تستعمل الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیا في التدریس بمتوسط حسابي 
ما أتعلمھ  ) وبمستوى مرتفع وتلیھا الفقرة أطبق٠.٨٤) وانحراف معیاري (٣.٩٠(

) ٠.٨٢)وانحراف معیاري (٣.٨٠في المدرسة في حیاتي العامة بمتوسط حسابي (
وبمستوى مرتفع وتلیھا الفقرة تتوافر في معلمي المدرسة مھارة ربط المعرفة 

) وبمستوى مرتفع ٠.٨٨)وانحراف معیاري ( ٣.٧١بالحیاة بمتوسط حسابي (
ام التكنولوجیا بمتوسط حسابي وتلیھا الفقرة تتوافر في معلمي المدرسة استخد

) وبمستوى مرتفع وتلیھا الفقرة توفر خدمات ١.٠٨)وانحراف معیاري (٣.٧٢(
االتصال بالشبكة العالمیة بین الطالب والمعلمین بمتوسط حسابي 

) وبمستوى مرتفع وان وباقي الفقرات بمستوى ١.٢٧)وانحراف معیاري (٣.٧١(
  ).٠.٦٩) وانحراف معیاري (٣.٣٩متوسط وان المحور ككل حاء بمتوسط (

ومن خالل النتائج تكون مساھمة البرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة 
التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في إكساب الطالب مھارات الحیاة النافعة 

  المرتبطة بالعلوم والتكنولوجیا من وجھة نظر الطلبة بمستوى متوسط .
التمیز في امج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس ھل تساھم البر –ج  

  في تنمیة مواھب وإبداعات الطالب المتمیز.  المملكة األردنیة الھاشمیة

ولإلجابة على الفرع (ج) من السؤال الثاني استخدم الباحث المتوسطات الحسابیة 
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اعات تنمیة مواھب وإبد واالنحرافات المعیاریة الستجابة الطلبة على الفقرات
  المتمیزالطالب 

یشارك الطلبة في النشاطات االجتماعیة بمتوسط تظھر نتائج ان ادنى الفقرات ھي 
) وبمستوى متدني ویلیھا الفقرة یشارك ١.٤٢) وانحراف معیاري( ٢.٠٦حسابي (

) ١.١٩) وانحراف معیاري (٢.٠٧الطلبة في النشاطات الثقافیة بمتوسط حسابي (
قرة یشارك الطلبة في أعمال تطوعیة لخدمة المجتمع وبمستوى متدني ویلیھا الف
) وبمستوى متدني ١.٢٠) وانحراف معیاري (٢.١٦المحلي بمتوسط حسابي (

ویلیھا الفقرة یشارك الطلبة في المجالس واللجان المدرسیة المختلفة بمتوسط 
) وبمستوى متدني ویلیھا الفقرة یتم ١.٣٥) وانحراف معیاري (٢.١٩حسابي (
) وانحراف ٢.٢٠طلبة على صیانة األجھزة االلكترونیة بمتوسط حسابي (تدریب ال

) بمستوى متدني وتلیھا الفقرة یشارك الطلبة في المعارض ١.٢٩معیاري (
) وبمستوى متدني وتلیھا ١.٣٨) وانحراف معیاري (٢.٢٦المتنوعة بمتوسط (

وسط حسابي الفقرة یشارك الطلبة في األندیة الصیفیة التي تقیمھا المدرسة بمت
) وبمستوى متدني كما اظھرت النتائج ان أعلى ١.٣١) وانحراف معیاري (٢.٢٦(

) ٤.١٦الفقرات ھي یشارك الطلبة في النشاطات العلمیة بمتوسط حسابي (
) بمستوى مرتفع ویلیھا الفقرة یتم تكلیف الطلبة بكتابة ٠.٨٧وانحراف معیاري (

) ٠.٨٦انحراف معیاري () و٣.٦٩األبحاث والتقاریر. بمتوسط حسابي (
وبمستوى مرتفع وان باقي الفقرات جاءت بمستوى متوسط ویالحظ ان المتوسط 

) وبذلك ٠.٨٣) وانحراف معیاري (٢.٧٩بمتوسط حسابي ( ككل جاءتللمحور 
تكون مساھمة البرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة 

ھب وإبداعات الطالب المتمیز من وجھة نظر موا في تنمیةاألردنیة الھاشمیة 
 .الطلبة بمستوى متوسط

ھل تساھم البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا  –د 
في تنمیة شخصیة الطالب المتمیز  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 

  وتعزز ثقتھ بنفسھ وقدراتھ وتطویر نظرتھ للمستقبل.

على الفرع (د) من السؤال الثاني استخدم الباحث المتوسطات الحسابیة  ولإلجابة
محور تنمیة شخصیة الطالب  واالنحرافات المعیاریة الستجابة الطلبة على الفقرات

  المتمیز وتعزز ثقتھ بنفسھ وقدراتھ وتطویر نظرتھ للمستقبل 
ار اآلخرین. تظھر نتائج ان اعلى الفقرات ھي تطور المناھج قدرتي على قبول أفك

) وبمستوى مرتفع وتلیھا الفقرة یستطیع ١.٠٧) وانحراف (٤.٢٩بمتوسط حسابي (
) ٣.٩٨الطلبة تغییر جلساتھم بحریة داخل القاعات الدراسیة بمتوسط حسابي (

) وبمستوى مرتفع تلیھا الفقرة یعامل المعلمون الطلبة ١.٠٥وانحراف معیاري (
) بمستوى ١.٣٠) وانحراف معیاري (٣.٨٣بأسلوب دیمقراطي وعادل بمتوسط (

مرتفع تلیھا الفقرة تطرح في الدروس أسئلة تبدأ بـ(كیف؟لماذا؟ماذا لو؟) بمتوسط 
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) وبمستوى مرتفع وتلیھا الفقرة تعرض ١.٢١) وانحراف معیاري (٣.٧٩حسابي (
) وانحراف ٣.٧٧النشاطات التدریسیة من خالل المناقشة بمتوسط حسابي (

وى مرتفع والفقرة والفقرة یشجع المعلمون الطلبة على ) بمست١.١٨معیاري (
) ١.١١) وانحراف معیاري (٣.٦٩الحوار وإبداء الرأي. بمتوسط حسابي (

بمستوى مرتفع والفقرة تسود عالقات المحبة وروح التعاون بین الطلبة في 
) وبمستوى مرتفع ٠.٩٠) وانحراف معیاري ٣.٦٨المدرسة بمتوسط حسابي (

فقرات في ھذا المحور بمستوى متوسط ویالحظ ان المتوسط وجاءت باقي ال
) ٠.٨٤) واالنحراف المعیاري (٣.٥٥الحسابي للمحور ككل جاءت بمتوسط (

وبذلك تكون مساھمة البرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في 
نظرتھ و بنفسھشخصیة الطالب المتمیز وثقتھ  في تنمیةالمملكة األردنیة الھاشمیة 

 للمستقبل من وجھة نظر الطلبة بمستوى متوسط.
  

للبیئة المدرسیة والبرامج  أثرھل یوجد  الثالث:النتائج المتعلقة بإجابة السؤال 
في  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةوالخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس 

  تنمیة مھارات التفكیر أالبتكاري لدى الطالب المتمیز. 
تشیر نتائج وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي والبعدي حیث 

ولصالح البعدي لجمیع المھارات  ،  والختبار التفكیر أالبتكاري ككل ، وقد كانت 
لجمیع  المھارات  ٠.٠٥≤  αتلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند مستوى داللة 

المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة  البیئةولالختبار الكلي  مما یشیر الى أثر 
المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات التفكیر التمیز في التي تقدمھا مدرسة 

خالل الفترة الزمنیة التي امضاھا الطلبة ذكور أالبتكاري لدى الطالب المتمیز ،
ذكور  وان درجة امتالك مھارة التفكیر االبتكاري لدىواناث في مدرسة التمیز ، 

) ودرجة امتالك اناث ١١٨.٦٦الصف التاسع بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي (
  . )١٠٦.٠٦الصف التاسع متوسطة ایضا بمتوسط (

وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي  حیث تشیر نتائج الى
د والبعدي ولصالح البعدي لجمیع المھارات،والختبار التفكیر أالبتكاري ككل ، وق

لجمیع   ٠.٠٥≤  αكانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند مستوى داللة 
المھارات ولالختبار الكلي عدا مھارة المرونھ عند الذكور ومھارة الطالقة عند 

وان درجة امتالك مھارة التفكیر االبتكاري لدى إناث الصف الحادي عشر  االناث،
امتالك ذكور الصف  ) ودرجة١٢٤.١٣بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي (
  . )١٠٠.٦٠الحادي عشر متوسطة ایضا بمتوسط (
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السؤال الرابع: ھل یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج إجابة النتائج المتعلقة ب
 التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةوالخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة 

  ؟. في تنمیة مھارات تنظیم الذات لدى الطالب المتمیز 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المتوسطات  انحیث تشیر نتائج 

عند  مھارة االحتفاظ الحسابیة لالختبارین القبلي والبعدي لجمیع المھارات عدا
≤  αاالناث ،  وقد كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند مستوى داللة 

بعدي مما یظھر اثر المدرسة ولصالح االختبار ال لإلناثلمھارة االحتفاظ  ٠.٠٥
بینت النتائج ان متوسطات االختیار القبلیة للذكور في التسمیع  المھارة، كمافي ھذه 

وان درجة وطلب المساعدة أعلى من البعدي وكذلك مھارة التسمیع عند االناث  
امتالك مھارة التعلم المنظم ذاتیا لدى ذكور الصف سابع بدرجة مرتفع وبمتوسط 

 )٤.٣١) ودرجة امتالك إناث الصف السابع مرتفع ایضا بمتوسط (٤.٤٥حسابي (
.  

بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین  فروق ظاھریةال یوجد  ھانحیث تظھر نتائج 
القبلي والبعدي حیث لم تكن الفروق ذات داللة احصائیة لجمیع المھارات 

حیث الجنسین  خطیط لكالالتمھارة  عداذاتیا ولالختبار الكلي لمھارة التعلم المنظم 
كانت الفروق لدى الذكور لصالح االختبار البعدي والفروق لدى االناث لصالح 

مما یشیر انھ ال یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات  االختبار القبلي،
المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات 

وان درجة امتالك مھارة التعلم المنظم ذاتیا لدى  ات لدى الطالب المتمیز.تنظیم الذ
) ودرجة امتالك ذكور ٤.٠٥إناث الصف التاسع بدرجة مرتفع وبمتوسط حسابي (

  . )٤.٣١الصف التاسع متوسط ایضا بمتوسط (
  

وجود فروق  ظاھریة بین المتوسطات الحسابیة ال ی انھحیث تظھر نتائج 
لي والبعدي حیث كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة لمھارة لالختبارین القب

التخطیط للذكور واالناث حیث ان الفرق لدى الذكور لصالح البعدي والفرق لدى 
االناث ایضا لصالح البعدي ومھارة التسمیع عند االناث والذكور وكانت الفروق 

دة اعلى من لصالح القبلي،حیث المتوسط الحسابي القبلي لمھارة طلب المساع
المتوسط البعدي  اي ال اثر للبیئة المدرسیة في ھذه المھارة عند اإلناث اما مھارة 
التخطیط  حیث المتوسط الحسابي البعدي اعلى من القبلي مما یشیر لوجود اثر 

وان درجة  للبیئة المدرسیة على مھارة التخطیط عند الطالبات مع مرور الزمن.
ذاتیا لدى ذكور الصف الحادي عشربدرجة مرتفع  امتالك مھارة التعلم المنظم

) ودرجة امتالك إناث الصف الحادي عشر مرتفع ایضا ٤.٠١وبمتوسط حسابي (
  ).٣.٦٨بمتوسط (
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السؤال الخامس: ھل یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج النتائج المتعلقة ب
في  یةفي المملكة األردنیة الھاشموالخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة 

  تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى الطالب المتمیز ؟.
الى وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي  انحیث تشیر نتائج 

والبعدي ولصالح البعدي لجمیع مھارات التفكیر الناقد  ، والختبار التفكیر الناقد 
 ٠.٠٥≤  αستوى داللة ككل ، وقد كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند م

لجمیع  المھارات ولالختبار الكلي  عدا مھارتي التحلیل واالستقراء عند الذكور و 
مھارة التحلیل عند االناث ، وان جمیع المھارات ذات داللھ احصائیة لصالح 
االختبار البعدي لكال الجنسین وھذا یشیر الى اثر البیئة المدرسیة والبرامج 

لتي تقدمھا مدرسة في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة والخدمات المساندة ا
وان درجة  مھارات التفكیر الناقد لدى الطالب المتمیز  خالل الفترة الزمنیة .

امتالك مھارة التفكیر الناقد لدى إناث الصف السابع بدرجة مرتفع وبمتوسط 
توسط ) ودرجة امتالك لدى ذكور الصف سابع مرتفع ایضا بم٢٥.٢٠حسابي (

)٢٣.٧٣( .  
الى وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي  حیث تشیر نتائج

والبعدي ولصالح البعدي لجمیع مھارات التفكیر الناقد للصف التاسع  ، والختبار 
التفكیر الناقد ككل ، وقد كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند مستوى داللة 

α  ≥ستنتاج واالستدالل ولالختبار الكلي  عند الذكور ولصالح لمھارتي اال  ٠.٠٥
االختبار البعدي ، ولجمیع مھارات التفكیر الناقد عند االناث عدا مھارة التقییم 
حیث انة ال یوجد داللھ إحصائیة وھذا یشیر الى اثر البیئة المدرسیة والبرامج 

األردنیة الھاشمیة في والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة 
وان درجة امتالك مھارة  تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى الطلبة المتمیزین.

) ٢٦.٥٣التفكیر الناقد لدى الذكور الصف التاسع بدرجة مرتفع وبمتوسط حسابي (
  . )٢٥.٤٠ودرجة امتالك لدى االناث الصف التاسع مرتفع ایضا بمتوسط (

روق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي نتائج الى وجود فالحیث تشیر 
والبعدي ولصالح البعدي لمعظم مھارات التفكیر الناقد للصف الحادي عشر ، 
والختبار التفكیر الناقد ككل ، وقد كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند 

ذكور لمھارتي التحلیل والتقییم ولالختبار الكلي  عند ال  ٠.٠٥≤  αمستوى داللة 
، ولمھارة االستقراء فقط  عند االناث ، أي أن اثر البیئة المدرسیة والبرامج 
والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في 
تنمیة مھارات التفكیر الناقد ذات اثر على مھارات التفكیر مجتمعة وال تنمي بشكل 

جة امتالك مھارة التفكیر الناقد لدى إناث الصف وان درمتخصص مھارة بعینھا . 
) ودرجة لدى ذكور الصف ٢٨.٤٨الحادي عشر بدرجة مرتفع وبمتوسط حسابي (

  . )٢٨.٢٧مرتفع ایضا بمتوسط ( عشر امتالكالحادي 
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للبیئة المدرسیة والبرامج  أثرالنتائج المتعلقة بالسؤال السادس: ھل یوجد 
التمیز في محافظة العقبة في المملكة مدرسة  والخدمات المساندة التي تقدمھا

في تنمیة مھارة الطالب المتمیز للقیادة في التخصصات  األردنیة الھاشمیة
  . المختلفة؟

نتائج الى وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي الحیث تشیر 
تبار القیادة والبعدي ولصالح البعدي لجمیع محاور القیادة  للصف السابع  ، والخ
  ٠.٠٥≤  αككل ، وقد كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند مستوى داللة 

لجمیع  المحاور عند الذكور واالناث .  وھذا یشیر الى اثر البیئة المدرسیة 
والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة األردنیة 

وان درجة امتالك مھارة  المتمیزین.ادة لدى الطلبة الھاشمیة في تنمیة مھارات القی
) ودرجة ٤.٦٥السابع بدرجة مرتفع وبمتوسط حسابي ( ذكور الصفالقیادة لدى 

  . )٤.٣٣لدى إناث الصف السابع امتالك مرتفع ایضا بمتوسط (
حیث تشیر نتائج الى وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي 

والختبار القیادة  التاسع، القیادة للصفالبعدي لجمیع محاور والبعدي ولصالح 
  ٠.٠٥≤  αمستوى داللة  احصائیة عندوقد كانت تلك الفروق ذات داللة  ككل،

لجمیع  المحاور عند الذكور عدا المعرفة و محوري الصفات والمعرفة عند 
ساندة التي االناث.  وھذا یشیر الى اثر البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات الم

تقدمھا مدرسة التمیز في محافظة العقبة في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة 
المعرفة لدى الطلبة بمفھوم القیادة  القیادة لدى الطلبة المتمیزین ونقصمھارات 

وان درجة امتالك  وصفاتھا وخصائصھا وغیرھا من المجاالت المعرفیة للقیادة .
) ٤.١٦لصف التاسع بدرجة مرتفع وبمتوسط حسابي (مھارة القیادة لدى ذكور ا

  . )٣.٩٣ودرجة لدى إناث الصف التاسع امتالك مرتفع ایضا بمتوسط (
نتائج الى وجود فروق بین المتوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي الحیث تشیر     

والختبار  عشر،الحادي  القیادة للصفوالبعدي ولصالح البعدي لجمیع محاور 
≤  αمستوى داللة  احصائیة عندوقد كانت تلك الفروق ذات داللة  ككل، القیادة
عند الذكور واإلناث عدا محور المعرفة لدى كل منھما.  لجمیع المحاور ٠.٠٥

وھذا یشیر الى اثر البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا 
الھاشمیة في تنمیة مھارات مدرسة التمیز في محافظة العقبة في المملكة األردنیة 

المعرفة لدى الطلبة بمفھوم القیادة وخصائصھا  المتمیزین ونقصالقیادة لدى الطلبة 
وغیرھا من المجاالت المعرفیة للقیادة. وان درجة امتالك مھارة القیادة لدى إناث 

) ودرجة لدى ذكور الصف ٤.٢٥الصف السابع بدرجة مرتفع وبمتوسط حسابي (
  . )٤.٠٠رتفع ایضا بمتوسط (سابع امتالك م

بین   ٠.٠٥≤  αنتائج وجود فروق ذات داللھ عند مستوى داللة التظھر    
متوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي والبعدي لصالح البعدي على المقیاسین 
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التفكیر الناقد والتفكیر االبتكاري لكال الجنسین وال یوجد فروق ذات داللھ بین 
ختبارین القبلي والبعدي على المقیاسین مھارة القیادة والتعلم متوسطات الحسابیة لال

درجة امتالك الذكور لمھارة القیادة اعلى من درجة  الجنسین. وانالمنظم ذاتیا لكال 
امتالك االناث لنفس المھارة، وان درجة امتالك الذكور لمھارة التفكیر االبتكاري 

ان درجة امتالك الذكور لمھارة ادنى من درجة امتالك االناث لنفس المھارة، و
  التعلم المنظم ذاتیا اعلى من درجة امتالك االناث لنفس المھارة.

وللمقارنة بین جمیع االختبارات التي تعرض لھا الطلبة ولمعرفة اثر الصف على 
ھذه االختبارات استخدم الباحث اختبار (ت) لعینتین مرتبطتین لالختبارات ككل 

  الصف،.وفقا لمتغیر 
بین   ٠.٠٥≤  αنتائج وجود فروق ذات داللھ عند مستوى داللة الر تظھ

متوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي والبعدي لصالح البعدي على المقیاسین 
التفكیر الناقد والتفكیر االبتكاري للصفوف الثالثة وال یوجد فروق ذات داللھ بین 

مقیاسین مھارة القیادة والتعلم متوسطات الحسابیة لالختبارین القبلي والبعدي على ال
المنظم ذاتیا للصفوف الثالثة عدا الحادي عشر لمقیاس التعلم المنظم ذاتیا لصالح 
البعدي. وان درجة امتالك لمھارة التفكیر الناقد جاءت بالترتیب من االعلى الى 

وان درجة امتالك لمھارة  ،االدنى الحادي عشر ثم التاسع ثم السابع لنفس المھارة
لقیادة جاءت بالترتیب من االعلى الى االدنى السابع ثم الحادي عشر ثم التاسع ا

وان درجة امتالك لمھارة التفكیر االبتكاري جاءت بالترتیب من  ،لنفس المھارة
االعلى الى االدنى السابع ثم التاسع والحادي عشر ثم لنفس المھارة، وان درجة 

بالترتیب من االعلى الى االدنى السابع ثم  امتالك لمھارة التعلم المنظم ذاتیا جاءت
  .التاسع والحادي عشر لنفس المھارة

وللمقارنة بین جمیع االختبارات التي تعرض لھا الطلبة ولمعرفة اثر المدرسة في 
تنمیة ھذه المھارات استخدم الباحث اختبار (ت) لعینتین مرتبطتین لالختبارات 

  ككل.
بین المتوسطات الحسابیة الى وجود فروق  نتائجظھر التحیث 

لالختبارین القبلي والبعدي ولصالح البعدي لجمیع المقاییس عدا مقیاس التعلم 
، وقد كانت تلك الفروق ذات داللة احصائیة  عند ومھارة القیادة المنظم ذاتیا  
لجمیع  المقاییس ، عدا مقیاس التعلم المنظم ذاتیا   ٠.٠٥≤  αمستوى داللة 

وھذا یشیر الى اثر البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات  ومھارات القیادة ،
المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة 
مھارات  التفكیر الناقد والتفكیر االبتكاري لدى الطلبة المتمیزین  وضعف 

  أثرھا في تنمیة مھارات التعلم الذاتي ومھارة القیادة.
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  تفسیر النتائج:مناقشة و
 (المدخالتھدفت الدراسة الحالیة إلى تقییم مدرسة للتمیز وفق النموذج الثالثي 

في ضوء المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین، وإلجابة عن  والمخرجات)والعملیات 
أسئلة الدراسة تم تحلیل إجابات عینة الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا حسب ترتیب 

  اسئلة الدراسة.
  

ما مدى مطابقة برامج مدرسة شة النتائج المتعلقة بإجابة السؤال األول: مناق
التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة مع المعاییر العالمیة للتقییم الطلبة 

 الموھوبین؟
مدخالت برنامج مدارس التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة حسب   - أ

  المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین.
النتائج ان مدخالت مدرسة التمیز جاءت متطابقة بدرجة متوسطة مع اظھرت       

المعاییر العالمیة المستخدمة في الدراسة من وجھة نظر أفراد العینة ( المعلمین 
ویمكن ان یعزى ذلك إلى ان السیاق العام للمدرسة من حیث   واإلداریین )،

نة ولكن ال یتم االھداف الخاصة واضحة بالبرنامج  من وجھة نظر افراد العی
تطبیقھا على ارض الواقع، وان عملیة تقییم الطلبة المتمیزین تعتمد على التحصیل 
الدراسي دون اعتماد معاییر االبداع او التمیز او الموھبة وھذا واضح من شروط 
قبول الطلبة في مدرسة التمیز وان تمویل برامج المدرسة تتم من خالل وزارة 

م موازنة المدرسة  وھي غیر مناسبة  الن وزارة التربیة التربیة والتعلیم في معظ
ال تسمح بتمویل المدارس الحكومیة من خالل شركات خاصة او افراد وان موازنة 
المدرسة مثل جمیع المدارس الحكومیة ترصد الموازنة حسب عدد الطلبة وعدد 
 الشعب الدراسیة مما یعطل كثیر من البرامج في خطط المدرسة وعدم تحقیق
اھداف المدرسة حیث ان مدارس التمیز تحتاج الى تنفید مشاریع الطلبة وتلبیة 
احتیاجاتھم االبداعیة، وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت الیة دراسة دولف 

)Dolph,2009( ) وھیل اندرسونHill-Anderson,2008 و(الخالدي (
حتیاجات ودلت النتائج ان فلسفة المدرسة ال ترقى لمستوى تلبیة ا )٢٠٠٢,

واھتمامات الطلبة حیث انھا ال تتناول مواضیع متعدده للموھبة والتمیز وتركز 
یجد  ٢٠٠٧على التحصیل وبمراجعة تعلیمات مدارس التمیز في المملكة االردنیة 

ان التركیز على التحصیل من خالل المناھج االتقانیة واالثرائیة وفرصة الطالب 
ن خالل المناھج أو الفصل الصیفي وھو للممارسة مواھبھ وابداعاتھ تأتي م

% من الطلبة بالدوام حسب سجالت المدرسة وان المناھج ٢٠اختیاري وال یلتزم 
االثرائیة والبرامج االثرائیة ال تلبي طموح الطلبة من حیث انھا شبھ إختیاریة لعدم 
وجود معلم العطائھا أو بحجة العبء الدراسي للطالب حیث ال یستطیع الطالب او 

حصص یومیا وان األنظمة  ٨ظھرا أي  ٣المعلم البقاء في المدرسة بعد الساعة 
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التي اتبعتھا وزارة التربیة والتعلیم في تغییب دور المعلمین والمدیرین بالنسبة 
إلجراءات الكشف عن المتمیزین واالقتصار على المختصین من مركز الوزارة 

وخطة البرنامج الن المعلم المیدان للقیام بكافة اإلجراءات الخاصة بوضع االھداف 
ھو القادر على التعامل المباشر مع الطلبة المتمیزین وھو القادر على فھم 
احتیاجاتھم وتحقیق اھدافھم ضمن االمكانات المتاحة وھذا ما اكده توملنسون 

، وأظھرت النتائج المتعلقة )Tomlinson and Callahan1994وكالھان (
ومعاییر اختیاره والتحاقھ في برنامج مدرسة التمیز غیر بتعریف الطالب المتمیز 

واضحة وان الطالب المتمیز ھو االعلى تحصیال وال یوجد تعریف ألنواع 
وجوانب أخرى للتمیز مما یدل على ان طرق وعملیات الكشف واختیار الطلبة 
المتمیزین ال تتماشى مع النظریات الحدیثة حیث ھناك جوانب اخرى غیر التحصل 

كن ادراجھا ضمن المعاییر حیث ان التحصیل مؤشر ولكنھ غیر كافي وان یم
اختبارات الذكاء تعطي نتائج دقیقة فیجب االعتماد على اختبار الذكاء اوال ثم 

التحصیل ثم باقي مظاھر التمیز حیث ان الممارسات ھذه غالبا ما تستثني طالب  
یز لكنھم بالحقیقة یملكون قدرات ال یستكملون المعاییر التقلیدیة لبرامج مدرسة التم

معرفیة وفنیة وإبداعیة تمكنھم من االلتحاق في برامج المدرسة وھذا ما اشار الیة 
الى انھ رغم من اتفاق الباحثین على تحدید  )Carnellor,1996كارینلور (

االطفال المتمیزین یجب ان یكون مبنیا على معاییر متعددة وتتفق ھذه النتیجة مع 
) ٢٠٠٣) ودراسة (السرور والجاسم ٢٠٠٦الیة دراسة (المومني ، ما توصلت
) التي توصلت الى عدم وضوح تعریف واضح Strober,1995ودراسة (

للطالب المتمیز فنسبة االعتماد على اختبارات التحصیل واختبارات الذكاء عالیة 
ن في اعتماد النتائج في وزارة التربیة والتعلیم كمحك للحكم على الطالب دو

حیث تعد مالحظات المعلمین الرجوع الى مالحظات المعلمین واعتمادھا كمعاییر
واإلداریین وأحكامھم على الفعالیات التي یقوم بھا الطلبة ، وسیلة مھمة لتشخیص 
الموھوبین وتمییزھم عن بقیة الطلبة العادیین. فقد یكون للمعلمون مالحظات 
مباشرة حول مدى مشاركة الطالب داخل الصف، أو طرحھ لبعض األسئلة 

اصة، أو مساھمتھ في اللجان العلمیة المدرسیة وكذلك المتمیزة، أو استجابتھ الخ
من خالل تحصیلھ األكادیمي المرتفع، ومیولھ الفنیة أو الموسیقیة أو الریاضیة، أو 
من خالل امتالكھ مھارة في كتابة الشعر، أو من خالل رغبتھ القویة للمعرفة، أو 

لقدرات التي یتمتع بھا من خالل استغراقھ في التفكیر والعمل لفترة طویلة، إن ھذه ا
،   .المعلم واإلداري المؤھل تحتم إشراكھ في إجراءات الكشف عن المتمیزین

ویمكن أیضاً ان تعزى ھذه النتیجة إلى اعتماد محكات ترشیح الطلبة على 
التحصیل الدراسي كمؤشر دون االخذ باالعتبار سجل الطالب وانجازاتھ او 

ختبار القدرات فالرجوع لسجل الطالب مقاییس اخر قبل مقیاس القبول وھو ا
وإنجازاتھ یضع صورة متكاملة عن الطالب المتمیز وبالتالي ستكون قرارات 



        
 
 

 

 

 

٦٩٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

ترشیحھ ذات دقة وموضوعیة عالیة.اما خصائص الطلبة المتمیزون فھي غیر 
معروفة لدى القائمین على برنامج مدرسة التمیز وغیر مفعلة في وزارة التربیة 

على قلة التثقیف والتدریب والتأھیل للعاملین الذین یتعاملون مع والتعلیم وھذا یدل 
) ان مدیریات التربیة Hill,2008الطلبة المتمیزون وھذا ما اكده ھیل اندرسون (

والتعلیم تحتاج الى توضیح متزاید حول خصائص وسمات وإحتیاجات المتعلمین 
  التمیزین.

یس المستخدمھ تتسم بالصدق وأظھرت النتائج ان الخصائص السیكومتریة للمقای
والثباث وقدرة عالیة على كشف الطالب المتمیز ولكنھا جزء من عملیة الكشف 
ولیست كافیة حیث انھا ال تغطي اال جانب التحصیل وجانب الذكاء دون النظر الى 
الجوانب االبداعیة االخرى لدى الطالب المتمیز ودلت النتائج ان مراحل عملیة 

للجمیع وانھا ال تخدم الطلبة ضعاف التحصیل وعدم االخذ برأي القبول غیر معلنھ 
المعلم واألھل في عملیة القبول  حیث ان عملیة القبول تنفرد بھا وزارة التربیة 
والتعلیم وھي التي تمتلك قواعد البیانات وال تملك المدرسة مراجعة نظام القبول او 

ختیار المعلمین واضحة تقیمھ بصورة منتظمة.وأظھرت النتائج ان اجراءات ا
وتعتمد على المؤھل والخبرة وال تأخذ بعین االعتبار تمیز وإبداع المعلم حیث 
یترك لمدیر التربیة والتعلیم بتشكیل لجنة لمقابلة المعلم المتقدم للعمل تشارك بھا 

 ٧ادارة المدرسة وغالبا ما تعتمد معیار سنوات العمل والمؤھل االكادیمي وھناك 
أداري مجتمع الدراسة غیر حاصلین على مؤھالت بعد الشھادة من معلمي و

  معلمین خبراتھم ال تزید على سنتین. ٩الجامعیة االولى وان 
ودلت النتائج ان الخدمات الطالبیة المقدمة للطلبة المتمیزین من خدمات صحیة 
ومرافق ومصادر تعلم كافیة ومناسبة من وجھة نظر المعلمین واالداریین حیث ان 

مدرسة حدیثة البناء ومجھزة بأحدث االجھزة واللوازم والمرافق . وأظھرت ال
النتائج ان ادارة المدرسة تنظم لقاءین خالل العام الدراسي مع اولیاء االمور لكنھا 
غیر كافیة وتدعو أدارة المدرسة اولیاء االمور للمشاركة في النشاطات المدرسیة 

  أو حضورھا.
برنامج مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة وتخلص النتیجة ان  مدخالت 

متطابقة بدرجة متوسطة مع المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین حسب وجھة نظر 
المعلمین واالداریین وھي بحاجة الى مراجعة وتطویر وتحسین وتقییم  فلسفة 

المعاییر البرنامج وأھدافھ وتعریف التمیز وطرق الكشف وقبول الطلبة المتمیزین و
  المعتدة في الترشیح والقبول وادارة البرنامج.

وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ دراسة (العاجز ومرتجى،      
دراسة  ) و 2009 ،) دراسة (المراحلھ٢٠١١كیوان، )ودراسة ( ٢٠١٢

 ,Jarwan, & Feldhusenودراسة جروان وفیلدھیوزن () 2006(المومني، 
1992( .  
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یات لبرامج مدارس التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة حسب العمل –ب     

  المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین.
جاءت متطابقة بدرجة   العملیات في مدارس التمیز اظھرت النتائج ان     

أفراد العینة  من وجھة نظر  مع المعاییر العالمیة المستخدمة في الدراسة متوسطة
وقد یعزى ذلك إلى ما تتبعھ وزارة التربیة من إجراءات    (المعلمین واإلداریین)،
ثرائیة، حیث ال یتم إجراء أي دراسات مسحیة لمعرفة اإل خاصة بإعداد المناھج

االحتیاجات الخاصة بالطلبة الموھوبین قبل وضع ھذه المناھج ، باإلضافة إلى 
طویر ھذه ثرائیة أو إشراكھم في تاإل  تغییب دور المعلمین في تحدید الموضوعات

المناھج، وتكلیف متخصصین من الجامعات لیسوا على درایة كافیة باحتیاجات 
الطلبة الموھوبین، ومواصفات أو خصائص المناھج اإلثرائیة للطلبة الموھوبین، 
حتى یتمكنوا من إعداد المناھج الخاصة بھم كما ذكر الباحث سابقا للمعلم دور 

ھم بحكم التعامل المباشر معھم وبالتالي  كبیر في تحدید احتیاجات الطلبة ومیول
یحتاج الطلبة الموھوبون إلى تربیة خاصة ، وذلك من خالل توفیر مناھج خاصة 
تتناسب واإلمكانات المعرفیة المتمیزة لھم وھذا یجعل إشراك المعلمین في بناء 
المناھج لھذه الفئة ضرورة تربویة، باإلضافة إلى أن بعض المعلمین لم یخضعوا 

ى دورات تدریبیة كافیة في مجال تطبیق المناھج اإلثرائیة، مع غیاب بعض إل
  الوسائل والتقنیات الالزمة لتطبیق ھذه المناھج في بعض المدارس.

وأظھرت النتائج ان اھداف محتوى مناھج مدرسة التمیز ھي نفسھا محتوى مناھج 
وطموح الطالب المتمیز المدارس العادیة باستثناء المنھاج االثرائي،وال یلبي اھتمام 

والمناھج ال تعدل للتوافق مع اھتمامات واستعدادات وأنماط تعلم الطلبة المتمیزین 
وقد یعزى ذلك الى عدم وجود خطة للكشف عن میول واھتمامات الطلبة 
المتمیزین وال یتضمن على مھارات التفكیر العلیا واظھرت النتائج حسب وجھة 

ھناك استمراریة وتتابع بالمناھج االثرائیة،وھذا ما نظر المعلمین واالداریین ان 
) من ان المنھاج المقدم للطلبة المتمیزین یجب ان Dplph,2009اكده دولف (

یلبي احتیاجاتھم في الغرف الصفیة وان یكون متوافقا مع میولھم وخصائصھم. 
وان اسالیب التدریس المستخدمة في مدرسة التمیز تعتمد وبشكل مباشر على 

ات المعلم وكفایاتھ وشخصیتھ وزیادة الوعي التربوي للمعلم واستخدام طرق قدر
التدریس الحدیثة تنعكس على فعالیة العملیة التعلمیة التعلیمیة و تتفق ھذه النتجیة 

) والتي اظھرت ان طرق التدریس لم تلبي حاجات ٢٠٠٢مع دراسة (الخالدي ،
في تحدیدھا الطلبة  حیث یفتقر  الطلبة بشكل جید وان مجاالت االثراء ال یشارك

المنھاج االثرائي خدمات االرشاد التربوي المتخصص في التعامل مع الطالب 
  المتمیز.
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وفیما یتعلق بخبرات التعلم المقدمة للطلبة اظھرت النتائج انھا غیر متوفرة بقدر 
كافي عند معظم المعلمین ویعزى ذلك الى وجود عدد من المعلمین الجدد وقلیلي 

خبرة مما ینعكس على تھیئة فرص التعلم للطلبة وبالنسبة لتوافق المناھج االثرائیة ال
واالتقانیة اظھرت النتائج ضعف التوافق بین المناھج االثرائیة واالتقانیة وقد یعزى 
السبب الى ان المناھج االثرائیة واالتقانیة لم توضع على ایدي خبراء او 

ن وان التركیز في المدرسة على التحصیل استشارتھم في مجال تعلیم المتمیزی
االكادیمي والذي یرتبط بھ استمرار الطالب في المدرسة او عدمھ وان المناھج 
االثرائیة في الغالب ال تعطى اھتمام مقارنة بالمناھج االتقانیة حیث ال یوجد 

ھا اختبارات او تقییم للمناھج االثرائیة من قبل المعلم وتعتبر اضافیة وال یتقدم ب
الطلبة المتحان الدراسة الثانویة العامة واما طرق تقویم واستراتیجیاتھ الطلبة 
فیرى المعلمون واالداریون انھا مناسبة بدرجة متوسطة لكن البد من تفعیل وتطور 
ادوات التقییم وقد تعزى ھذه النتیجة لقلة خبرة وتدریب المعلمین وعدم اشراكھم 

ائج ان الفرص التعلیمیة والتسریع االكادیمي في تطویر المناھج . واظھرت النت
غیر متاحة للطلبة وذلك بسسبب العبء والواجبات ومتطلبات البرنامج مما یرھق 
كاھل الطلبة ویشعرھم بالتقصیر في معظم الوقت وخاصة ان عالمات التحصیل 
مھمة بالنسبة لھم حیث تعلیمات الوزارة ال تسمح بذلك، وھذه النتیجة تتفق مع ما 

) ودراسة ٢٠١١) ودراسة( النعامنة،٢٠١١دراسة( كیوان ،وصلت الیھ ت
  ) .,2009(المراحلة 

جاءت متطابقة   في مدارس التمیزكما أظھرت النتائج ان تدریب وتأھیل المعلمین  
أفراد   من وجھة نظر  مع المعاییر العالمیة المستخدمة في الدراسة  بدرجة متوسطة

الشروط واإلجراءات ویمكن ان یعزى ذلك الى    العینة ( المعلمین واإلداریین)،
والتدابیر التي تتخذھا وزارة التربیة الختیار المعلمین لھذه المدارس من مرحلة 
اإلعالن عن توافر الشواغر إلى مرحلة إجراء المقابالت، والتي لم ترق إلى 
مستوى المعاییر العالمیة من حیث عدم اشتراط حصول المعلم على إجازة تعلیم 

تطلب دراسة مساقات في مجال علم نفس الموھبة والتفوق بعد درجة ت
البكالوریوس، حتى تؤھلھ للعمل مع الموھوبین، باإلضافة إلى قصور برامج 
تدریب المعلمین قبل التحاقھم بمدارس التمیز وأثناء الخدمة حتى یكونوا مطلعین 

علیم على ما یستجد في مجال تخصصھم من جھة ، ومجال استراتیجیات ت
الموھوبین من جھة أخري وھناك ندرة في بعض التخصصات المطلوبة في 
المحافظة وعدم وجود حوافز مادیة للمعلمین تمیزھم عن غیرھا من المدارس، 
وُیضاف إلى ذلك أّن اختیار المعلمین ال یتّم من قبل خبراء في مجال تعلیم 

رة للمعلمین واإلداریین ال ودلت النتائج ان المؤھالت االكادیمیة والخبالمتمیزین، 
معلمین حاصلین على  ٧ترقى لمستوى طموحات وأھداف مدرسة التمیز حیث ان 

ماجستیر وان خبرات المعلمین التي تم  ٤دبلوم عالي و ٨مؤھل بكالوریوس و 
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الى  ٦معلمین من  ٦سنوات و ٥معلم خبراتھم اقل من  ١٢تطبیق الدراسة علیھم 
وق وھي مدیرة المدرسة، حیث یتم اختیار المعلمین فما ف ١٦سنة ومعلم واحد  ١٥

  حسب التخصصات المطلوبة .
واظھرت النتائج ان مستوى النشاطات وخدمة المجتمع ال ترقى الى مستوى مقبول 
حسب المعاییر العالمیة حیث ال تتوفر في المدرسة خطة للزیارات المیدانیة 

تتم من خالل مبادرات شخصیة للجامعات والمؤسسات العلمیة حیث الزیارات قلیلة 
من قبل بعض المعلمین وانھ ال تتوفر خدمات النقل للطالب وان الرحالت 
المدرسیة نادرة حیث ھناك عزوف من قبل الطلبة للمشاركة بالرحالت للعبء 
الدراسي التي یتعرض لھ الطالب،وھناك ضعف في عالقة المدرسة مع المجتمع 

المدرسة وبرامجھا وعدم وجود نشرات وقلة المحلي ویعزى ذلك لعدم التعریف ب
مشاركة المجتمع بنشاطات المدرسة وعدم مشاركة المدرسة بفعالیات یقیمھا 
المجتمع المحلي، وفیما یتعلق بمستوى الخدمات االرشادیة والصحة المدرسیة من 
وجھة نظر المعلمین واالداریین ان ھناك خطة للتوجیھ واالرشاد واضحة وان 

بوي یقوم بدوره لكن تنقص المرشد مھارات التعامل مع الطلبة المرشد التر
المتمیزین حیث ان خبرات المرشد التربوي السابقة في مدارس عادیة حیث یقیم 
المرشد اللقاءات االرشادیة المتخصصة بالتكیف داخل المدرسة ویستخدم بعض 

 تتمیز المدرسة المقاییس وأدوات االرشاد المقننة، وبالنسبة الى الرعایة الصحیة ال
عن المدارس العادیة سوى بالمكان المخصص للصحة المدرسیة ووجود ممرضة 
لرعایة الطلبة ، ویتم متابعة عالج الطلبة من قبل اطباء من وزارة الصحة وبشكل 

   دوري .
وتخلص النتیجة ان  العملیات برنامج مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة 

سطة مع المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین حسب وجھة نظر متطابقة بدرجة متو
المعلمین واإلداریین وھي بحاجة الى مراجعة من الوحدات االثرائیة وعالقتھا 

    بالمنھاج العام ومواصفات المناھج االئرائیة ودور المعلم في تطویرھا وتقیمھا. 
لتي أجرتھا وزارة التربیة وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ الدراسة القومیة ا  

ومع دراسة   (U.S. Dept. Of Education, 1993)  والتعلیم الفیدرالیة
  ).2006عویدات ( ودراسة   )١٩٨٢الطحان (

المخرجات لبرامج مدرسة التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة حسب  –ج    
  المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین.

مع  جاءت متطابقة بدرجة متوسطة  ي مدارس التمیزف المخرجاتتظھر النتائج ان 
أفراد العینة ( المعلمین   من وجھة نظر المعاییر العالمیة المستخدمة في الدراسة

ان اھداف التقییم واضحة و االستراتجیات المستخدمة في التقییم   واإلداریین)،
وھذا ینعكس  متنوعة اال ان مواضیع التقییم ال تركز على الموھبة واإلبداع والتمیز

على عدم استفادة الطالب من البرنامج الذي یقدم لھ وبذلك ال تتحقق االھداف 
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جمیعھا وان ادوات التقییم جیدة ومناسبة والقائمین على التقییم مؤھلین ومدربین 
لكن ال یوجد متخصصین وال یشارك في التقییم ادارة المدرسة والمعلمین او اساتذة 

التقییم ترصد من قبل المقیمین وترسل على شكل  جامعات مختصین وان نتائج
تقریربتوصیات الى ادارة المدرسة لالطالع علیھا وال یوجد متابعة لنتائج التقییم 
وان التقییم یتم بشكل شبھ دوري وال تبنى قرارات على نتائج التقییم وانما یطلب 

واالداریین  من ادارة المدرسة متابعة وااللتزام بالتوصیات اما شعور المعلمین
بالرضا عن برنامج المدرسة ھناك اتفاق على ان ما ھو مكتوب مناسب ومقبول 
وما یطبق غیر مناسب وبحاجة الى مراجعة، وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت 

) Raborn2000) ودراسة رابورن ( ٢٠٠٣الیھ دراسة (سرور والجاسم 
لیست ذات جدوى ) من ان البرامج المنفذة strober1995ودراسة ستریبر(

العداد المتمیزین ،فعملیة تقییم برامج المتمیزین تعد اداة قویة تخدم عدة اھداف فقد 
) ان التقییم قد یكون حافزا قویا للتطویر النھ یساعد في Smutney,2003اشار (

المستقبل على تقدیم البرنامج الدراسي االفضل للمتمیزین والتي تالئم احتیاجاتھم 
) Bio,1997) وھذا ما اكده بیو (Smutney,2003حاتھم (وتطلعاتھم وطمو

من ان التقییم الشامل لبرامج المتمیزین یبین ماتم تحقیقھ ویسعى الى ارضاء 
المستفیدین منھ ،فأن عملیة التقییم تشاركیة لجمع وجھات النظر للمعنین في 

راف البرنامج للتطویر والتحسین من مخرجاتھ بما یعود بالنفع على جمیع االط
ذات العالقة. وتخلص النتیجة ان مخرجات برنامج مدرسة التمیز في المملكة 
االردنیة الھاشمیة متطابقة بدرجة متوسطة مع المعاییر العالمیة لتعلیم الموھوبین 
حسب وجھة نظر المعلمین واالداریین وھي بحاجة الى تطویر وتحسین وخاصة 

دارة والمعلمین وا لطلبة في عملیة االستفاذة من النتائج والتوصیات واشراك اال
) ٢٠١١).ودراسة كیوان (٢٠٠٨وتتفق ھذه النتائج مع دراسة جروان ( التقییم .

  )٢٠١٢ودراسة العاجز ومرتجى (
السؤال الثاني: ما اثر البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا 

یق األھداف الخاصة التي مدارس التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تحق
باعتبارھا من مخرجات برنامج  ٢٠٠٧أنشئت من اجلھا حسب التعلیمات لسنة 

  -مدرسة التمیز. وینبثق عن ھذا السؤال األسئلة التالیة :
ھل ساھمت البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا  –أ 

تزوید الطالب المتمیز بخلفیة مدارس التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في 
  نظریة متینة في المعارف األساسیة بمستویاتھا االتقاني و االثرائي.

أظھرت النتائج ان البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا 
مدارس التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تزوید الطالب المتمیز بخلفیة 

ارف األساسیة بمستویاتھا االتقاني و االثرائي بدرجة متوسطة نظریة متینة في المع
.  
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وقد تعزى ھذه النتیجة انھ ال یوجد ترابط بین المواد االتقانیة واالثرائیة  في 
المدرسة مما یزید من تشتت الطلبة وزیادة العبء الدراسي على الطلبة حیث 

من معلوماتھم المعرفیة  یرون ان المواد الدراسیة والنشاطات المرتبطة بھا ال تزید
مما یؤدي ایضا الى الرجوع الى مصادر خارجیة لتزیدھم وبالمعرفة وان تقدیر 
انجازات الطلبة ال تتم من خالل سجل انجازاتھم مما یعطي للعالمة الدور االكبر 
في تقدیر منجزاتھم حیث ان الطالب الممیز لھ قدرات خاصة في كثیر من 

مة في االمتحانات اما الشفویة او التحریریة تقید ابداع المجاالت فالحكم الى العال
وتمیز الطالب الذي یسعى ان یكون منفرد وممیز في المجاالت االكادیمیة 
والشخصیة ویعزو الباحث ھذا الى ان نقص خبرة المعلمین بالتعامل مع الطلبة 

میھا الممیزین یسبب ھذا االشكالیة وان طریقة تنفیذ النشاطات المدرسیة وتصمی
حیث ان المعلم یھتم بتغطیة المناھج المقررة في الوقت المطلوب على حساب ھذه 
األنشطة،  لذلك  كان تفاعل الطالب مع المنھاج بتقدیر متوسط ، فالمناھج 
المدرسیة تكسبھم المعارف االساسیة المطلوبة، والمشكلة تكمن في النشاطات التي 

لمدرسیة فھي دون المستوى، فاألنشطة ینفذھا المعلمون في تدریسھم والبرامج ا
التي تصمم بأسالیب وتقنیات تتوائم مع قدرات الطلبة الموھوبین تعمل على تطویر 
مستویات عالیة من عملیات التفكیر، ومھارات البحث واالستقصاء وتزودھم 
بخبرات إضافیة غنیة ، إال أن تصمیم ھذه األنشطة یحتاج للجھد والوقت من المعلم 

صب تركیزه على انھاء المنھاج في الفترة الزمنیة التي تحددھا االدارة الذي ین
المدرسیة مما یكون على حساب نوعیة النشاطات التي تنفذ فیھا البرامج، ویقدر 
الطلبة دعوة محاضرین لعرض النشاطات المدرسیة مما یثري معلوماتھم وتزیدھم 

االت تخصصھم ترضي بالمعرفة ومتابعة المعلمین للتطورات الحدیثة في مج
فضول الطلبة المتمیزین ویصبح المعلم مصدر من مصادر المعرفة لدیھم وإعداد 
المعلمون أنشطة تناسب مستویات الطلبة المتمیزین جزء مھم إلكسابھم المعرفة 
وطریق لالكتشاف الذاتي لطاقات وإبداعات الطالب المتمیز. وتتفق ھذه النتائج مع 

  ).٢٠٠٩)ودراسة (مراحلة ،٢٠١٠سة (النعامنة،) ودرا٢٠١١دراسة (كیوان،
ھل ساھمت البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا  –ب 

في إكساب الطالب المتمیز مھارات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 
  الحیاة النافعة المرتبطة بالعلوم والتكنولوجیا.

رسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا أظھرت النتائج ان البیئة المد
ساھمت في إكساب الطالب المتمیز  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 

  مھارات الحیاة النافعة المرتبطة بالعلوم والتكنولوجیا بدرجة متوسطة.
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن المدرسة تحاول ان تأخذ منحى متقدم في تدریس 

بة من حیث استخدام التكنولوجیا في اسالیب التدریس وان الطلبة یطبقون الطل
بعض ما یدرسونھ في الحیاة وخاصة في المشاریع البسیطة التي یقدمونھا 
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كمتطلبات للمواد الدراسیة،وان المناھج االثرائیة مع عدم اعطاءھا االھتمام الكافي 
ب التقنیة والتكنولوجیا في من قبل المدرسة إال ان الطلبة یمارسون بعض الجوان

االبحاث والمشاریع التي یعدونھا ومن خالل اطالع الباحث على النشاطات 
والمعارض والتجارب التي قام بھا الطلبة معظمھا تستخدم الحاسوب في العرض 
والتنفیذ ،وھناك تواصل بین الطلبة والمعلمین الكترونیا وخاصة على شبكة وزارة 

یدویف) على موقع المدرسة وان جمیع مالحظات المدرسة التربیة والتعلیم (اال
والمعلمین ترسل الى الطالب وولي امره الكترونیا على حساب الطالب وولي امره 
من قبل االدارة لكن ال یوجد تواصل غیر رسمي بین المعلمین والطلبة بالطرق 

  المعروفة البرید االلكتروني وصفحات التواصل االجتماعي.
تساھم البیئة المدرسیة عراض استجابات الطلبة على الفقرات السابقة من خالل است 

التمیز في المملكة األردنیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس 
في إكساب الطالب المتمیز مھارات الحیاة النافعة المرتبطة بالعلوم  الھاشمیة

ختبارات االلكترونیة والتي والتكنولوجیا بدرجة متوسطة، وتفتقر المدرسة الى اال
تزید من قدرات الطالب وخاصة ان ھناك نتائج فوریة لالنجاز وان انجاز الطالب 
الفردي حسب قدراتھ وعلى المدرسة االھتمام بدخول االمتحانات العالم االلكتروني 
، وھناك نقص حسب وجھة نظر الطلبة في الكتب االلكترونیة في مكتبة المدرسة 

الب ان الكتاب الكتروني سھل الوصول الیھ واقل كلفة واخف وزن حیث یعتبر الط
وتتفق ھذة النتائج مع دراسة  من الكتاب العادي ویمكن معالجعة محتویاتھ الكترونیا

  ).٢٠١٠(النعامنھ 
ھل تساھم البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا  –ج 

في تنمیة مواھب وإبداعات الطالب  اشمیةالتمیز في المملكة األردنیة الھمدارس 
  المتمیز. 

أظھرت النتائج ان البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا 
تساھم في تنمیة مواھب وإبداعات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 

  الطالب المتمیز بدرجة متوسطة. 
المدرسیة تركز على النشاطات المنھجیة  ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بان البرامج

والمرتبطة بالمنھاج سواء على المستوى االتقاني او االثرائي وذلك اللتزام المعلم 
بالخطة السنویة للمنھاج، لكن ھناك مجاالت في الفصل الصیفي والذي یعتبر 
البرنامج االھم إلبداعات ومواھب الطلبة حیث النشاطات الالمنھجیة والزیارات 

میدانیة والمشاریع والخدمة المجتمعیة ورغم ذلك ھناك ضعف في تنفیذ البرنامج ال
الصیفي حیث یعمل مجموعة من المعلمین الراغبین لمدة خمسة اسابیع متواصلة 
مع الطلبة حسب خطة متفق علیھا وھي تطوعیة غیر ملزمة للطالب و ال تغطي 

في النشاطات الثقافیة جمیع احتیاجات الطلبة، وان عزوف الطلبة بالمشاركة 
واالجتماعیة والمجالس الطالبیة وخدمة المجتمع المحلي للمدرسة حیث یفضل 
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الطالب الدراسة والحصول على العالمات في التحصیل على المشاركة مما یحرم 
الطالب من فرصة تنمیة المواھب واإلبداعات لدیھ وما زال الطلبة في جانب 

بة االبحاث والتقاریر والمشاركة في النشاطات االبداع والموھبة مقتصر على كتا
العلمیة وعزوف الطلبة بالمشاركة باللجان والمجالس الطالبیة اعتقادا منھم ان ھذه 

الفترة المجالس واللجان تؤثر على تحصیلھم وانشغالھم عن دراستھم. وتسھم 
إبداعاتھ الزمنیة التي یقضیھا الطالب في مدارس التمیز في تنمیة قدراتھ ومواھبھ و

وتكسبھ المعرفة الن الطالب یكتسب الخبرة من التعلم والنشاط الذي یتعرض لھ 
خالل دراستھ وخاصة أن نشاطات المدرسة وبرامجھا مرتبطة بأھداف المناھج 

  المتنوعة والشاملة وما یرافقھا من برامج.
مھا البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدوتظھر النتائج ان  

تساھم في تنمیة مواھب وإبداعات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 
) ٢٠١١الطالب المتمیز بدرجة متوسطة وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة (كیوان 

  ) ٢٠١٠) ودراسة (النعامنة ٢٠٠٩ودراسة (مراحلة 
  

ا ھل تساھم البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھ –د 
في تنمیة شخصیة الطالب المتمیز  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 

  وتعزز ثقتھ بنفسھ وقدراتھ وتطویر نظرتھ للمستقبل.
  

أظھرت النتائج ان البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا 
ة الطالب تساھم في تنمیة شخصی التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 

  المتمیز وتعزز ثقتھ بنفسھ وقدراتھ وتطویر نظرتھ للمستقبل بدرجة متوسطة.
ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بان البرامج المدرسیة والخدمات البیئة والعالقات داخل 
المدرسیة مبنیة على اساس المشاركة بین المعلم والطالب حیث ان المعلمین في 

كافي على التعامل مع الطلبة الممیزین بطریقة  ھذه المدارس لم یتم تدریبھم بشكل
تضمن تطویر قدراتھم واستشراف المستقبل لدیھم، فعملیة اختیار المعلمین 
الممیزین للعمل في ھذه المدارس وتأھلیھم وتدریبھم تتیح للطلبة التقرب منھم 
بشكل مما یزید من فرصة اكتساب خبرات وصفات ممیزه رغم أن أسالیب التعامل 

بل المعلمین مریحة ودیمقراطیة وعادلھ للطلبة مع وجود مظاھر للتنافس من ق
وخاصة بین االناث مع بعضھن لبعض واإلناث والذكور بشكل عام ورغم ذلك 
یسود جو المحبة بین الطلبة انفسھم والطلبة والمعلمین واإلداریین حیث ھناك 

ت شبھ شھریة مع اولیاء لقاءات شبھ اسبوعیة بین الطلبة والمعلمین واإلدارة ولقاءا
االمور ویستطیع الطلبة تغییر جلستھ في الصف مما یعطي حریة وراحة لھم 
وبذلك ان البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس التمیز 
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

في المملكة األردنیة الھاشمیة تساھم في تنمیة شخصیة الطالب المتمیز وتعزز ثقتھ 
  تطویر نظرتھ للمستقبل بدرجة متوسطة. بنفسھ وقدراتھ و

تظھر النتائج السؤال الثالث بجمیع فروعھ أن البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات 
المساندة التي تقدماھا مدرسة التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة لھا اثر في 

. م بدرجة متوسطة٢٠٠٧تحقیق األھداف التي أنشئت ألجلھا حسب التعلیمات لسنة 
). ٢٠١١) ودراسة (كیوان ٢٠١٢وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  (العاجز ومرتجى 

  ).٢٠٠٦) ودراسة (جروان ٢٠٠٩) ودراسة (المراحلة ٢٠١٠ودراسة(النعامنة 
  

السؤال الثالث : ھل یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي 
في تنمیة مھارات التفكیر  لھاشمیةالتمیز في المملكة األردنیة اتقدمھا مدارس 

  أالبتكاري لدى الطالب المتمیز. 
  

أظھرت النتائج انھ یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي 
تقدمھا مدارس التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات التفكیر 

نتیجة ان الطلبة المتمیزین یمتلكون أالبتكاري لدى الطالب المتمیز. ویمكن تفسیر ال
أصال مھارات التفكیر أالبتكاري وھو مؤشر للكشف عن الطلبة المتمیزین وبما ان 
المدرسة تعنى وتھتم بالتمیز فأن برامجھا مبنیة على تنمیة مھارات التفكیر العلیا 

تعلیم  للطلبة المتمیزین من خالل المناھج االثرائیة والبرامج التطویریة الذي یتطلب
الطالب الموھوبین أنماطاً منوعة من االبتكار تعمل على إیقاظ مواھبھم وإشباع 
اھتماماتھم التي تتطلع دائماً وتتجھ نحو األعمال والجوانب غیر المألوفة، لكونھم 
یواجھون سیالً من األسئلة وحب االستطالع وتعدد المصادر وتنوعھا التي تحرك 

لة والتركیز على استخدام الطرائق التدریسیة قدرات عقلیة عالیة وأفكار أصی
الحدیثة التي تسھم في تحفیز الطلبة على االبتكار كطریقة حل المشكالت ودائرة 
التعلم المتعلقة بالنشاطات والتدریبات التي تتضمنھا المناھج اإلثرائیة من حیث 
إضافة أنشطة تسھم في تنمیة القدرات االبتكاریة وخاصًة في مستوى 

نة.وتشیر النتائج ان درجة امتالك االناث لمھارة التفكیر االبتكاري اعلى من المرو
درجة امتالك الذكور ویعزو الباحث ان درجة اھتمام االناث وشدة تنافسھم في 
التحصیل وقلة االھتمام بالنشاطات غیر المنھجیة مقارنة بالذكور وتدل النتائج ان 

االبتكاري مقارنة بالصف التاسع  الصف السابع اكثر امتالك لمھارة التفكیر
والحادي عشر ویعزو الباحث ان طلبة الصف السابع ھم طالب جدد ومن المھم 
جدا اظھار قدراتھم ومھاراتھم الثبات انفسھم في مدرسة التمیز حتى یاخد المعلمین 

) ١٩٩١Renzullانطباع جید عنھم، وتتفق ھذه النتائج مع دراسة رنزولي (
 ( 2006 ) ) اإلمام١٩٩٨) سواقد والنبھان (Johnson,1974جونسون (
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

السؤال الرابع: ھل یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة 
في تنمیة مھارات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةالتي تقدمھا مدارس 

  تنظیم الذات لدى الطالب المتمیز. 
مدرسیة والبرامج والخدمات المساندة أظھرت النتائج انھ ال یوجد اثر للبیئة ال

في تنمیة مھارات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةالتي تقدمھا مدارس 
  تنظیم الذات لدى الطالب المتمیز.

وقد تعزى ھذه النتیجة إلى ان الطلبة المتمیزین یمتلكون مھارات تنظیم الذات 
المدرسة لكن المدرسة وھو مؤشر للكشف عن الطلبة المتمیزین قبل اللتحاق ب

تركز على التحصیل والمھارات التي تزید من التحصیل االكادیمي وان اھتمام 
المدرسة بأن یكون الطالب متفوق منذ دخول المدرسة وحتى الثانویة العامة ھو 
انجاز بالنسبة للمدرسة وھذا ایضا انعكاس لتعلیمات الترشیح والقبول الخاصة 

كاء المعاییر المعتمدة للتمیز وان ثقافة االھل ال بالمدرسة حیث التحصیل والذ
زالت مھتمة بالتحصیل والنجاح بمعدالت عالیة دون االھتمام بالجوانب 
األخرى للتمیز والموھبة، وتشیر النتائج ان الذكور اكثر امتالك لمھارة التعلم 

یادة و المنظم ذاتیا مقارنة باالناث ویعزو الباحث الى ان الذكور لدیھم مھارة الق
لدیھم االستعداد للتخطیط والفشل وتحمل المسؤولیة مقارنة باإلناث وھم اقل 
تنافس وحساسیة لذلك تكون مھارة التخطیط وطلب المساعدة اكثر عند الذكور 
وھذا ایضا اشارة الیة نتائج الدراسة، ودلت نتائج الدراسة على ان طلبة الصف 

م ذاتیا مقارنة بالصفوف التاسع السابع اكثر الطلبة امتالكا لمھارة المنظ
والحادي عشر ویعزو الباحث الى ان طلبة الصف السابع  في السنة االولى من 
دخولھ للمدرسة ویتطلع الى ان یبقى في ھذه المدرسة ویحافظ على معدل عالي 
في التحصیل االكادیمي فیكون اكثر اھتمام من طلبة الصفوف االخرى وتتفق 

 وزانج ) وبیل٢٠٠٠و المقدادي (( 2006 ) جرادات ھذه النتائج مع دراسة
  )  Bail, Zhang & Tachiyama, 2008) وتاكیاما

  
السؤال الخامس : ھل یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة 

في تنمیة مھارات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةالتي تقدمھا مدارس 
  لمتمیز. التفكیر الناقد لدى الطالب ا

أظھرت النتائج انھ یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي 
في تنمیة مھارات التفكیر  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةتقدمھا مدارس 

  الناقد لدى الطالب المتمیز.
ویمكن أن تفسر ھذه النتیجة بان الطلبة المتمیزین یمتلكون مھارات التفكیر  
لناقد وھو ایضا مؤشر للكشف عن الطلبة المتمیزین ویعتبر امتالك مھارات ا

) أن اھتمام المدرسة ١٩٩١التفكیر العلیا من خصائص الطلبة الموھوبین (میلیر
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثالثمن العدد  الرابعاملجلد 
 ية لتعليم املوهوبنيتقويم مدرسة متيز يف اململكة األردنية اهلاشمية حسب املعايري العامل 

بالمتمیزین من خالل المناھج االثرائیة والبرامج التطویریة یطغى على 
جانب التحصیل  المھارات الشخصیة االخرى للطلبة المتمیزین والتركیز على

یدفع الطالب الى امتالك مھارات تفكیر علیا مثل التفكیر الناقد واالبداعي 
وغیرھما للحصول على أعلى العالمات الن معدل التحصیل بالنسبة للطالب 
یحدد مصیر بقاءه في المدرسة و ان الطلبة في المدارس تقریبا من نفس 

ه من حیث درجات التحصیل المستوى التحصیلي وتم قبولھم وفق معاییر موحد
ودرجات الذكاء ومن المالحظ في النتائج أن مھارة االستنتاج كانت ھي األدنى 

العادیة غیر مابین مھارات التفكیر الناقد ویعزو الباحث إلى أن المناھج الدراسیة 
مھارة االستنتاج بینما تركز على مصممھ بطریقة مناسبة لتنمیة قدرات الطلبة وإكسابھم 

رات المرتبطة بالحفظ واالسترجاع وتفتقر الى الحكم والتقییم ، وتشیر المھا
النتائج الى ان االناث اكثر امتالك لمھارات التفكیر الناقد مقارنة بالذكور 
ویعزو الباحث كما سبق ان اإلناث اكثر مثابرة وتنافس على العالمة وال 

كور وتشیر النتائج یشغلھم األلعاب الریاضیة والخروج من المنزل مقارنة بالذ
ان طلبة الصف الحادي عشر ھم اكثر الطلبة امتالك لمھارة التفكیر الناقد وذلك 
لعامل الخبرة والعمر وخاصة ان مھارات التفكیر الناقد التحلیل واالستقراء 

وتتفق واالستنتاج واالستدالل والتقییم بحاجة الى ممارسة وتدریب المتالكھا 
  ).٢٠٠٦) والعنزي ( ١٩٩٢و میلز(  ھذه النتائج مع دراسة روي

  
السؤال السادس : ھل یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة 

في تنمیة مھارة الطالب  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةالتي تقدمھا مدارس 
  .المتمیز للقیادة في التخصصات المختلفة
لمدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي أظھرت النتائج انھ ال یوجد اثر للبیئة ا

في تنمیة مھارة الطالب المتمیز  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةتقدمھا مدارس 
  للقیادة في التخصصات المختلفة.

مھارة الطالب المتمیز في ویمكن تفسیر ھذه النتیجة ان الطلبة المتمیزین یمتلكون  
ھم لمدرسة التمیز وان برامج المدرسة والبیئة وبدرجة مرتفعة قبل دخولالقیادة 

والخدمات لیس لھا اثر على تنمیة مھارة القیادة لدى الطالب المتمیز ویمكن تفسیر 
ھذه النتیجة أن من خصائص الطلبة المتفوقین امتالك درجة عالیة من السلوك 
القیادي مقارنة بغیرھم وان المدرسة ساھمت بدرجة بسیطة حسب استجابات 

لبة في تنمیة مھارات القیادة لدیھ حیث ان عزوف عن المشاركة في المجالس الط
واللجان الطالبیة والتي تساعد وبشكل اساسي على تنمیة مھارة القیادة لدیھم وان 
الطلبة في ھذه المدرسة ینصب اھتمامھم على الحصول على درجات عالیة في 

ین باألنشطة التي تساعد على االمتحانات والمشاریع المطلوبة منھم فھم غیر مھتم
تنمیة مھارات القیادة عندھم، ویرى الباحث ومن خالل النتائج السابقة ان الطالب 
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یملكون الصفات والمعرفة القیادیة ولكن ال یملكون بنفس الدرجة المھارات القیادیة 
مما یعزز ان الطلبة ال یمارسون الدور القیادي في المدرسة، وتدل نتائج الدراسة 

ى ان درجة امتالك الطلبة الذكور لمھارات القیادة اعلى مقارنة باالناث ویفسر عل
الباحث ان الطلبة الذكور االكثر مشاركة في النشاطات واالكثر احتكاك مع 
المجتمع المحلي والمشاركات الخارجیة وكما ان طبیعة التحدي لدى شخصیة 

وكما تشیر النتائج الى ان الطلبة الذكور تمیزھم عن االناث في مھارة القیادة، 
الصف الحادي عشر یمتلك مھارات القیادة مقارنة بالصفوف السابع والتاسع وھذا 
طبیعي لعامل العمر والخبرة والتجربة وھذه العوامل تنمي مھارات القیادة والتأثیر 
وللمدرسین والمدرسة ایضا دور في تنمیة مثل ھذه المھارات الشخصیة لدى 

) ٢٠٠١أدیبي () ودراسة ٢٠٠٦ه النتائج مع دراسة طعمة (وتتفق ھذالطلبة. 
) karens,& beans1990) ودراسة كارینز وبینز(١٩٩٤الشنار(ودراسة 

  .)١٩٩٣ودراسة الجاسم (
وبعد عرض النتائج ال بد من استعراض بعض األرقام الخاصة بمعدل 
 التحصیل لدى الطلبة ، أظھرت النتائج ان معدل تحصیل الطلبة قبل دخول
المدرسة أي معدل ترشیح قبولھم للصف السابع في مدرسة التمیز كان أعلى 

طالب وطالبة في الصف  ٦٠من معدالتھم في السنوات الالحقة حیث تم قبول 
من الطلبة  بنسبة  ٧ارتفع معدل  ٢٠١٢/٢٠١٣السابع للعام الدراسي 

%) بینما ١٥طلبة على معدالتھم السابقة بنسبة ( ٩%) وحافظ ١١.٧(
  %).٧٣.٣طالب وطالبة بنسبة ( ٤٤خفضت معدالت باقي الطلبة وعددھم ان

أما نتائج معدل التحصیل الصف التاسع والحادي عشر فكانت أیضا أدنى 
من معدالت ترشیحھم للقبول في المدرسة ولكن بنسبة اقل من طلبة الصف السابع 

اي بنسبة عن معدالتھم السابقة  ١٠٧طالب وطالبة من أصل  ٢٣حیث ارتفع معدل 
%) ٢٠.٥طالب وطالبة على معدالتھم السابقة بنسبة ( ٢٢%) بینما حافظ ٢١.٤(

%) ٥٧.٩طالب وطالبة بنسبة ( ٦٢وتدنى معدل تحصیل باقي الطلبة وعددھم 
ان  ٢٠١٢/٢٠١٣وتشیر نتائج الثانویة العامة للفصل الدراسي األول للعام الحالي 

% اي جمیع ٩١لثانویة العامة كان % وأدنى معدل للطلبة في ا١٠٠نسبة النجاح 
  حصلوا على معدالت مرتفعة. ١٧الطلبة وعددھم 

كما أظھرت نتائج معدل تحصیل الطالب للعام الحالي مقارنة بمعدل تحصیل 
% من عینة الدراسة تدنى معدل تحصیلھم ٦٣ترشیح الطالب لمدرسة التمیز ان 

الت الترشیح نتاج مدارس مقارنة بمعدالت ترشیحھم ویمكن تفسیر النتیجة ان معد
عادیة ومتطلباتھا اقل من متطلبات مدارس التمیز وان أسلوب تقییم طلبة التمیز 
یختلف عن أسلوب تقییم المدارس العادیة ویفسر أیضا أن األقران في المدارس 
العادیة غیر متجانسین واألقران في مدارس التمیز متجانسین بدرجة الذكاء ومعدل 

سیر نتیجة ان طلبة الصف التاسع والحادي عشر اكثر استقرار التحصیل ویمكن تف
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واقل تدني في معدل التحصیل لتعود الطلبة على أسلوب التقییم وطرق التدریس 
في مدرسة التمیز ولمعرفة معلمیھم بطریقة تفكیرھم والتعامل معھم بالتقویم 

) ودراسة   (frieman,2000الفردي وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
bio,1997)  .(  

كما اظھرت النتائج وبناءا على مالحظات الباحث التي جمعھا من اجل التحقق من 
مستویات االھداف المتضمنة في المناھج االثرائیة التي یتعرض لھا طلبة مدرسة 
التمیز في المملكة االردنیة الھاشمیة وحسب تصنیف بلوم ومن خالل االطالع على 

و المباحث لھذه المناھج تبین ان الطلبة یتعرضون تحلیل المحتوى الذي یعده معلم
لستة مباحث مختلفة وھي تكنولوجیا المعلومات والریاضیات المتقدمة 

) ٣١٩وااللكترونیات وقضایا معاصرة والقیادة وتعلم التفكیر وقد رصد الباحث (
ھدفا في تلك المباحث وكان مبحث تكنولوجیا لمعلومات أعلى عدد االھداف للصف 

ع ویلیھ الصف الحادي عشر لنفس المبحث وكانت اعلى نسبة االھداف حسب الساب
%) لمبحث الریاضیات الصف السابع ومستوى ٢٨مستویات بلوم التركیب (

%) لمبحث الكترونیات وكانت نسبة ٢٠%) لمبحث تعلم التفكیر و (٢١التقویم (
سبة %) لمبحث القیادة للصف الحادي عشر وكان مجمل ن٣٦مستوى التحلیل (

مستویات التفكیر العلیا 
%)وان مستوى ١٠%)،تقویم(١٢%)،تركیب(١٣%)،تحلیل(٢٦تطبیق(

%) ویالحظ الباحث ان نسبة مھارات ١٧%) الفھم واالستیعاب(٢١التذكروالحفظ(
التفكیر العلیا المباحث االثرائیة جیده ومناسبة لمستوى الطلبة وتغطي جمیع 

) وتتفق ھذه النتائج مع دراسة ١٠ق (المھارات في جمیع المباحث والصفوف ملح
  ).٢٠٠٢) وسرور (١٩٩٣روس (

  
  النتائج:ملخص 

بعد استعراض النتائج ومناقشتھا ولإلجابة على اسئلة الدراسة حسب ما اظھرتھ 
  النتائج:

ما مدى مطابقة البرامج والبیئة المدرسیة والخدمات المسانده التي  االول:السؤال 
  ملكة األردنیة الھاشمیة مع المعاییر العالمیة ؟ تقدمھا مدارس التمیز في الم

ان مكونات برنامج ( مدخالت، عملیات، مخرجات) لمدرسة التمیز في المملكة 
االردنیة الھاشمیة تتطابق مع المعاییر العالمیة لرعایة الموھوبین بدرجة متوسطة 

 من وجھة نظر أفراد العینة (المعلمین واإلداریین والطلبة ).
ما اثر البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي تقدمھا  لثاني:االسؤال 
في تحقیق األھداف الخاصة التي  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةمدارس 

   ؟ ٢٠٠٧أنشئت من اجلھا حسب التعلیمات لسنة 
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ان البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في 
المملكة األردنیة الھاشمیة ساھمت في تحقیق األھداف الخاصة التي أنشئت من 

م كمخرجات للبرنامج بمستوى متوسطة حسب ٢٠٠٧اجلھا حسب التعلیمات لسنة 
  وجھة الطلبة.

ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي  الثالث:السؤال 
في تنمیة  مھارات التفكیر  ألردنیة الھاشمیةالتمیز في المملكة اتقدمھا مدارس 

ثمة اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات االبتكاري لدى الطالب المتمیز؟ 
المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات 

ھارة التفكیر التفكیر أالبتكاري لدى الطالب المتمیز وان طلبة المدرسة یمتلكون م
  أالبتكاري بدرجة متوسطة. 

ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي  الرابع:السؤال 
في تنمیة مھارات تنظیم الذات  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةتقدمھا مدارس 

 لدى الطالب المتمیز؟
دمات المساندة التي تقدمھا مدرسة انھ ال یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخ 

التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات تنظیم الذات لدى الطالب 
  المتمیز. وان طلبة المدرسة یمتلكون مھارة التعلم المنظم ذاتیا بدرجة مرتفعة .

 السؤال الخامس: ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي
في تنمیة مھارات التفكیر الناقد  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیةتقدمھا مدارس 

  لدى الطالب المتمیز؟
وجود اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة التمیز  

في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات التفكیر الناقد لدى الطالب 
  ز،وان طلبة المدرسة یمتلكون مھارة التفكیر الناقد بدرجة متوسطة.المتمی

السؤال السادس: ھل ھناك أثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المسانده التي 
تقدمھا مدارس التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارات القیادة لدى 

  الطالب المتمیز في التخصصات المختلفة؟
للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدرسة  أثروجد ال ی 

التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة في تنمیة مھارة الطالب المتمیز للقیادة في 
 وان طلبة المدرسة یمتلكون مھارة القیادة بدرجة مرتفعة. المختلفة،التخصصات 

 
 توصیات الدراسة: 

 نتائج البحث: التوصیات المنبثقة عن -١
في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة، یمكن تقدیم التوصیات المنبثقة 

  عن النتائج اآلتیة:
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قیام وزارة التربیة والتعلیم بتبني تعریف إجرائي واضح ومحدد لمفھوم    -
بالموھوبین، الموھبة یتم تفعیلھ على ارض الواقع في المدارس المعنیة 

  .سھلة التطبیق والتقییم ید اھداف خاصة بالمدرسة اجرائیاالى تحد باإلضافة
متابعة وزارة التربیة والتعلیم لفلسفة وتصمیم برنامج مدرسة التمیز في المملكة  -

  األردنیة الھاشمیة وعمل مراجعة دوریة لھا.
تطویر اختبارات خاصة بالكشف عن الموھوبین وخاصة متدني التحصیل       -

بترشیحات أولیاء األمور والمعلمین واألقران، باإلضافة األكادیمي، واألخذ 
إلى استخدام اختبارات اخرى مثل التفكیر اإلبداعي والمواھب واإلبداعات لدى 

  المستخدمة.الطلبة ضمن محكات الكشف 
توفیر إجراءات معینة ضمن نظام القبول تسمح ألولیاء األمور باالطالع على    -

ھا في حالة عدم قبول أبنائھم، والعمل على نتائج أبنائھم واالعتراض علی
  تنظیم حمالت توعیة سنویة للمجتمع المحلي حول نظام القبول.

اشراك المعلمین وإدارة المدرسة في مراحل الترشیح والقبول للطلبة المتمیزین  -
  الجدد.

وضع الیات لتقییم الطلبة المستمر وعلى مدى السنوات التي یقضیھا الطالب في  -
  التمیز.مدرسة 

تخفیض سن القبول للطلبة المتمیزین حتى تبدأ في سن الروضة ما قبل الدخول  -
  الى المدرسة.

إجراء تقییم ومراجعة للمناھج اإلثرائیة المقدمة للطلبة في ضوء تطبیقھا في    -
في ضوء االحتیاجات النمائیة للطلبة وتراعي الفروق  المدارس وتطویرھا

ون في تطویرھا، باإلضافة إلى توفیر اإلرشادات یشارك المعلم الفردیة، وأن
  واألدلة الخاصة بھا للمعلمین لتمكینھم من تطبیقھا بشكل جید.

توفیر مناھج إثرائیة مكتوبة لكافة المواد لدى المعلمین، وتوفیر الوسائل    -
  والتقنیات الخاصة بتطبیق ھذه المناھج.

من الخبراء والمختصین في  أن تشكل وزارة التربیة لجنة متخصصة تضم عدداً  -
  المعلمین.مجال الموھبة والتفوق وعلم النفس تشرف على إجراءات اختیار 

اتخاذ التدابیر الالزمة لتنمیة كفایات معلمي الطلبة الموھوبین من خالل  -
إخضاعھم لبرامج تدریبیة متخصصة في مجال عملھم واثرئھم بطرق واسالیب 

ول انجاز الطالب وتنمیة الكفایات المھنیة تدریسیة حدیثة ومتنوعة تتمركز ح
واالجتماعیة الالزمة لھم، واعتماد معاییر لنظام إجازة معلمي الطلبة الموھوبین 

  والمتفوقین.
التركیز على خدمات االتصال االلكتروني بین الطلبة والمعلمین بحیث  -

صال یسمح للطلبة بمراسلة المعلم ویسمح للمعلم بتقییم الطالب من خالل االت
 االلكتروني ومن خالل انجازات شخصیة للطالب غیر مرتبط بالمنھاج.
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اعداد انشطة تعلیمیة مناسبة للطلبة بحیث تلبي احتیاجات الطلبة وتكون  -
دافعیتھم وتنمي  وتثیرمترابطة مع المناھج الدراسیة ومناسبة لمستویات الطلبة 

 العملي.والتركیز على التطبیق  بأنفسھمثقتھم 
ملة لتعلیمات الدوام المدرسي حیث یعطى للطالب مساحة أكبر مراجعة شا -

 ذاتیة.یستطیع من خاللھا ممارسة نشاطات 
مراجعة األنشطة الصفیة للمناھج االثرائیة من حیث ربطھا مع واقع  -

و شمولھا لمواضع أكثر تھم الطلبة المتمیزین  ومناسبتھا لمستویاتھمالطلبة 
ثقة الطالب بنفسھ وتقبل اراء االخرین و التركیز على االنشطة التي تنمي 

وإثارة دافعیة واستخدامھ ألسلوب حل المشكالت من خالل تبني الطلبة 
 لنشاطاتھم بأنفسھم لیمارسوا ما یساعدھم على تطویر نظرتھم للمستقبل. 

تطبیق التكنولوجیا في طرق التدریس واقرار المناھج المحوسبة واعتماد  -
عن بعد والتركیز على الجانب االدائي في تعلم التعلم االلكتروني والتعلم 

 الطلبة.
تعین المعلم المبدع والموھوب للتدریس الطلبة مع توفیر معلمي لألنشطة  -

الریاضیة والفنیة والموسیقى والمسرح والكترونیات والمھارات الحیاتیة 
 التي یتمیز بھا طلبة المدرسة.

شاركة في مھرجانات تنوع النشاطات الفنیة والعلمیة والریاضیة والم -
ومعارض من منجزات الطلبة او استضافة مثل ھذه الفعالیات في المدرسة 

  إلبراز مواھب الطلبة المختلفة.
تفعیل دور اللجان الطالبیة والمجالس الطالبیة وتوسیع المشاركات  -

  الوطنیة واالقلیمیة والدولیة من خالل المؤتمرات والمخیمات .
یا للطلبة في سن مبكر وتصمیم االنشطة تدریس مھارات التفكیر العل -

المدرسیة من خالل تنمیة مھارات التفكیر العلیا ووضع ادوات تقییم 
 لمنجزات الطلبة تعتمد على مھارات التفكیر العلیا .

وضع مناھج اثرائیة تعنى بتعلیم مھارات التفكیر االبداعي واالیتكاري  -
 االتقانیة واالثرائیة. والناقد وحل المشكالت وتكون منسجمة مع المناھج

تدریب الطلبة على وضع خطط الھداف قصیرة االمد وتنفیدھا وتكون  -
جزء من نشاطات المناھج وعلى تصمیم وتنفید وتطویر مشاریع من خالل 
المواد االتقانیة واالثرائیة وتكون جزء من تقییم الطلبة المتمیزین و على 

ل والمھام والمسؤولیات العمل الجماعي التعاوني من خالل وتقسیم العم
 بإشراكھم بالمجالس واألندیة الطالبیة.

تفعیل مناھج القیادة االثرائیة في المدرسة وتوفیر معلم متخصص لتدریس  -
 المبحث الھمیتھ في تطویر قدرات الطالب المتمیز .
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عمل برنامج شھري او فصلي یسمح للطلبة ممارسة دور المدیر والمعلم  -
 ي للطلبة لممارسة القیادة.ویكون بمثابة یوم تدریب

التركیز على الرحالت المدرسیة وتعزیز دور المرشد التربوي واالدارة  -
 المدرسیة في التعامل مع الطلبة المتمیزین.

عمل لقاءات مفتوحة دوریة بین المعلمین والطلبة وأولیاء االمور وقیادات  -
ھم الطلبة تربویة وقیادات المجتمع المحلي لمناقشة ایة امور ومستجدات ت

 المتمیزین. 

  التوصیات العامة: - ٢
  في ضوء نتائج البحث الحالي، یتسنى للباحث التوصیة العامة بما یأتي:

إثارة دافعیة الطلبة المتفوقین وتحفیزھم لاللتحاق بمدارس التمیز من خالل   -
تعریف الطلبة وأولیاء أمورھم بأھمیة االلتحاق بالمدارس ومجاالت اإلفادة 

من خالل وسائل اإلعالم وأقسام اإلعالم في الوزارة ومدیریات منھا، وذلك 
التربیة وتوفیر بیئات مادیة ونفسیة للطلبة تختلف عن الموجودة في المدارس 
االعتیادیة، وإیفاد الطلبة في بعثات دراسیة إلى الجامعات الرسمیة داخل القطر 

صدر كتاباً وخارجھ، وأن تمنح مدارس التمیز طلبتھا شھادات خاصة، وأن ت
سنویاً یحتوي على إنجازات كل مدرسة، وأن تقدم وجبة طعام مجانیة للطلبة 

  في المدرسة.

أن تستثمر مدارس التمیز الخدمات اإلشرافیة في مدیریات التربیة التي تتبع   -
لھا، من خالل إلحاق المراكز بقسم اإلشراف التربوي، لغایات المتابعة الفنیة، 

  ھارات المعلمین وتطویر البرامج التربویة.والمساھمة في تنمیة م

أن یتم تقویم الطلبة الملتحقین بمدارس التمیز باستعمال االستراتیجیات   -
المتنوعة، كاالمتحانات الكتابیة والشفویة، وتفعیل سجل انجاز الطالب ،فضالً 
عن المشروعات واألبحاث التربویة، وحل المشكالت، ورصد درجاتھم الكلیة 

  خاصة، لحفز الطلبة على االھتمام والجد والمثابرة.في سجالت 
  المقترحات:   -٣

  ما یأتي: -في ضوء نتائج البحث الحالي-یقترح الباحث

إجراء دراسة حول أسباب عزوف بعض الطلبة المتفوقین عن االلتحاق   -
  بالمجالس واللجان المدرسیة والفصل الصیفي بمدارس التمیز.

حاق بمدارس التمیز على تحصیلھم الدراسي في إجراء دراسة حول أثر االلت  -
  مدارسھم االعتیادیة.
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إجراء دراسة حول مساھمة مدارس التمیز في إكساب الطلبة الملتحقین بھا   -
  مھارات االتصال، واتخاذ القرار، والقیادة، والتكیف االجتماعي والنفسي.

ي المدارس، یقوم بناء برنامج تربوي متكامل العناصر، یقدم للطلبة المتفوقین ف  -
على أساس حاجاتھم في المجاالت (النفسیة، والمعرفیة، والجسمیة، 

  واالجتماعیة) كي یكون معیناً في تقدیم الرعایة للطلبة المتفوقین.
یقترح الباحث إجراء مزید من الدراسات والبحوث لتقییم مكونات أخرى لبرامج  -

رنامج وخدماتھ، وخطط الموھوبین كتصمیم البرنامج وفلسفتھ، وإدارة الب
  التوجیھ واإلرشاد األكادیمي واالنفعالي والمھني. 
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  المراجع
  :العربیة المراجع

 الداخلی�ة لل�تعلم والدافعی�ة ال�ذاتي التنظیم .( 2007 ) .إبراھیم أحمد إبراھیم  -١
 .تنبؤی�ة دراس�ة) التربی�ة ط�الب كلی�ة لدى األكادیمي بالتحصیل عالقتھما في

 3جزء ، 31 عدد شمس، ، 69-135.عین امعةج ،التربیة كلیة مجلة
) الرعایة التربویة للمتفوقین دراسیا الق�اھرة : ٢٠٠٣أحلم رجب عبد الغفار ( -٢

 .دار الفجر للنشر والتوزیع
). دراس�ة مقارن�ة ألث�ر اس�تخدام نم�وذج ٢٠٠٦إقبال زین العابدین درن�دري ( -٣

ویم برامج لتقStandardsونموذج معاییر األداء  CIPPالقرارات المتعددة 
الموھوبات في تحسین البرامج وصنع القرارات. ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي 
اإلقلیمي للموھبة، مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ لرعایة الموھوبین، جدة 

 .٣٠/٨/٢٠٠٦-٢٦السعودیة 
 والب�داع بالموھب�ة المتعلق�ة المف�اھیم ( 2006 ) س�لیمان أحم�د ب�ن الس�ر -٤

 االقلیم�ي العلم�ي للم�ؤتمر مقدم�ة بح�وث .العالق�ة ذات الحدیث�ة والنظری�ات
 لرعای�ة - 30/8/2006.ورجال�ھ العزی�ز عب�د المل�ك مؤسس�ة ،للموھب�ة

 السعودیة جدة، الموھوبین،
) تق�ویم البرن�امج الدراس�ي لم�دارس المل�ك عب�دهللا ٢٠١١امیرة احمد كی�وان ( -٥

جمعی��ة الث��اني للتمی��ز ف��ي االردن وف��ق نم��وذج س��فیلبیم ف��ي ض��وء المع��اییر ال
،الجامعة األردنیة رسالة دكتوراه غیر منشورة الوطنیة لالطفال الموھوبین ،

 ،عمان األردن.
 الطلب�ة لمعلم�ي الالزم�ة األساس�یة الكفای�ات ( 1995 ) م�رار بریجی�ت -٦

 ) الع�دد ، األردنی�ة الجامع�ة أبح�اث مجل�ة ، المرحل�ة الثانوی�ة في الموھوبین
  . االردنیة الجامعة ( 20

 وتعمی�ق تنمیة والفھم المتعددة الذكاءت ). ٢٠٠٣ ( حمید جابرال عبد جابر -٧
 العربي الفكر دار : القاھرة

 اختب�ار تعلیم�ات كراس�ة ).  ١٩٧٥ ( وھن�دام جابر، یحیى الحمید عبد جابر -٨
 . العربیة النھضة دار : القاھرة . التفكیر الناقد

لكلی��ة تق��ویم المدرس��ة للتحس��ین وتقی��یم ا) 2010ج��ابر عب��د الحمی��د ج��ابر ( -٩
 القاھرة دار النھضة العربیة   لتنمیة الموھبة

 في الخاصة البرامج في الموھوبین منھاج تقییم ( 2006 ) حمزة الخوالدة -١٠
 ماجستیر رسالة والطلبة، المعلمین نظر وجھة من الھاشمیة االردنیة المملكة

 .االردن العربیة، عمان جامعة ،منشورة غیر
 دراس�ة : الناق�د والتفكی�ر ث�راءاإل، ) ٢٠٠٢ ( بھج�ات محم�ود رفع�ت -١١
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 الكتاب عالم : القاھرة . االبتدائي بالتعلیم المتفوقین على التالمیذ تجریبیة
 الدافعی�ة واس�تراتیجیات المعتق�دات ( 2002 ) .حس�ن ردادي ب�ن زی�ن -١٢

 م�دارس تالمی�ذ الدراس�ي ل�دى بالتحص�یل عالقتھ�ا ف�ي لل�تعلم ال�ذاتي التنظ�یم
 ع�دد ،بالزق�ازیق ، 171-234.التربی�ة كلی�ة ةمجل .المنورة المدینة منارات

41.  
 ف�ي الموھ�وبین الطلب�ة تربی�ة ب�رامج تقی�یم ( 2006 ). س�مر الم�ومني -١٣

 .االردنیة الجامعة ،غیر منشوره دكتوراه رسالة األردن،
)، تجرب����ة مص����ر ف����ي رعای����ة الموھ����وبین ٢٠٠١س����ھیر كام����ل احم����د ( -١٤

العرب��ي للطفول��ة  ، یص��درھا المجل��سمجل��ة الطفول��ة والتنمی��ةوالمتف��وقین، 
 ).٢٢٩-٢٠٣)، (ص٤)، العدد (١والتنمیة، مجلد (

)، ق�درات التفكی��ر االبتك�اري ف�ي عالقتھ��ا ٢٠٠١عب�اس عب�د عل��ي أدیب�ي ( -١٥
مجلة بعادات االستذكار وقلق االختبار لدى طالب التعلیم الثانوي والجامعي، 

)، الع�دد ٢، كلیة التربیة، جامع�ة البح�رین، المجل�د (العلوم التربویة والنفسیة
  ).١١٦-٧٨)، (ص٣(

)، دراسة مقارنة للعالقة بین ١٩٩٢عبد الجلیل الزوبعي،وإبراھیم الكناني ( -١٦
الق��درة العقلی��ة والتحص��یل الدراس��ي ل��دى تالمی��ذ الص��ف الس��ادس االبت��دائي 

-١٩٩١،١٩٩١-١٩٩٠المرشحین لم�دارس المتمی�زین ف�ي الع�راق للس�نتین (
 ، جامعة بغداد.نفسیةمركز البحوث التربویة وال)، دوریة ١٩٩٢

 بدولة المتفوقین رعایة لواقع مسحیة دراسة ( 1994 ) الغانم العزیز عبد  -١٧
  . العاشر العدد الثاني، المجلد أسیوط، كلیة التربیة، مجلة .الكویت

 بدول العام التعلیم في الموھوبون الطلبة ( 1990 ) الشخص العزیز عبد -١٨
 التربی�ة مكت�ب :الری�اض یتھم،رع�ا وسبل اكتشافھم أسالیب :العربي الخلیج
 .الخلیج لدول العربي

 
 ال�تعلم الدافعی�ة واس�تراتیجیات بنی�ة دراس�ة ( 1999 ) الحمی�د عزت عب�د -١٩

 الزق�ازیق، جامع�ة التربی�ة طالب كلی�ة لدى الدراسي التحصیل على وأثرھما
 33، 101-152.عدد ،بالزقازیق التربیة كلیة مجلة

 
اھج الدراسیة لمدارس المتمیزین من )، تقویم المن١٩٩٤عالن محمد علي ( -٢٠

، رس���الة ماجس���تیر (غی���ر وجھ���ة نظ���ر أعض���اء الھیئ���ة التدریس���یة والطلب���ة
 كلیة التربیة ابن رشد، جامعة بغداد. منشورة)،

 والجتماعی�ة المھنی�ة بالكفای�ات قائم�ة بن�اء (2006 ) ف�ادي عوی�دات -٢١
 غی�ر ماجس�تیر رس�الة ،الموھ�وبین الطلب�ة الشخص�یة لمعلم�ي والخص�ائص

 . العربیة عمان جامعة ،منشورة
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 ال�ذاتي لل�تعلم التنظ�یم اس�تراتیجیات ( 1995 ) .حلم�ي حس�ن فاطم�ة -٢٢
 الث�اني الص�ف ط�الب، ل�دى ال�ذكاء ومس�توى الدراس�ي بالتحص�یل وعالقتھ�ا

 159-22.191 عدد ،بالزقازیق التربیة كلیة مجلة اإلعدادي،
 )الثالث�ة (الطبع�ةوالب�داع  والتف�وق الموھب�ة ( 2008 ) فتح�ي ج�روان -٢٣

 والنشر. للطباعة الفكر دار :عمان
 الموھ�وبین الطلبة واقع) ٢٠١٢فؤاد على العاجز وزكي رمزي مرتجى ( -٢٤

 للدراسات اإلسالمیة الجامعة ، مجلةتحسینھ وسبل غزة بمحافظة والمتفوقین
  األول، العدد ، العشرین المجلد ،والنفسیة التربویة

 ف�ي الم�نظم ذاتی�ا ال�تعلم ن�اتمكو ( 1996 )الباس�ط إب�راھیم  عب�د لطف�ي -٢٥
 مرك�ز مجل�ة .األك�ادیمي الفش�ل، وتحم�ل والتحص�یل ال�ذات بتق�دیر عالقتھ�ا
  199 الخامسة، السنة -10.236 عدد ،قطر بجامعة التربویة البحوث

)، دراس�ة مقارن�ة ف�ي التفكی�ر االبتك�ار والتواف�ق ١٩٩٦لویس كارو بندر ( -٢٦
إقرانھم في المدارس األخرى، النفسي واالجتماعي لطلبة مدارس المتمیزین و

  كلیة التربیة ابن رشد، جامعة بغداد. أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)،

 للتمیز الثاني هللا عبد الملك مدارس برامج تقییم ( 2009 ) المحارمھ نالی -٢٧
 منش�ور غی�ر دكت�وراه رسالة ، الموھوبین لتعلیم المعاییر العالمیة ضوء في
 .العلیا للدراسات العربیة جامعة عمان التربویة، الدراسات كلیة ،ة

. تربیة المتف�وقین عقلی�اً ف�ي ال�بالد العربی�ة ).1982محمد خالد الطحان ( -٢٨
  تونس: المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم.

 الموھوبین ورعایة اكتشاف لتفعیل مستقبلیة رؤیة ( 2002 ) محمد نصر -٢٩
 تربیة الخامس العلمي لمؤتمرا إلى مقدم بحث مصر، التعلیمیة في بالمراحل

 أس�یوط، جامع�ة ،واإلب�داع التمی�ز إلى عصر المدخل والمتفوقین الموھوبین
  األول المجلد مصر،

 الساس�یات،:المعاص�رة التربوی�ة المن�اھج ( 2000 ) م�روان أبوح�ویج -٣٠
 .الدولیة العلمیة الدار:عمان ث.تطویر وتحدی المناھج، مشكالت

 دول�ة ف�ي المتف�وقین الطلب�ة معلم�ي تكفای�ا ( 2005 ) مفل�ح الرش�یدي  -٣١
 . االردن العربیة، عمان جامعة منشورة، ماجستیر غیر رسالة ،الكویت

 منش�ورات ، دمش�ق ،للمتف�وقین الخاص�ة التربیة ( 1994 ) مھا زحلوق -٣٢
 .االتحاد مطبعة : دمشق جامعة

 ،والموھ�وبین المتمیزین تربیة إلى مدخل ( 2003 ) السرور ھایل نادیا -٣٣
 .والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار:عمان

 العام�ة باألمان�ة المتف�وقین برن�امج تقی�یم ( 2002 ) الس�رور ھایل نادیا -٣٤
  .الكویت والتعلیم، التربیة وزارة :بدولة الكویت الخاصة للتربیة

 الص�یفیة اإلثرائیة البرامج تقییم .( 2003 ) الجاسم السرور، فاطمة نادیا -٣٥
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 لرعای�ة ورجال�ھ العزی�ز عب�د المل�ك س�ةمؤس ، االن�اث  -التفرغی�ة  غی�ر
  .  الختامي مؤتمر الریاض التقریر الموھوبین،

)، أثر برنامج الكورت التعلیمي في تنمیة بعض ٢٠٠٢ندى فتاح العباجي ( -٣٦
مھ���ارات (اإلدراك التفكی���ر الناق���د ـ التفكی���ر التق���اربي) ل���دى طلب���ة ثانوی���ة 

  تربیة، جامعة الموصل.كلیة ال أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)،المتمیزین، 
تعلیم�ات م�دارس المل�ك عب�دهللا الث�اني  ).١٩٩٤وزارة التربیة والتعل�یم (  -٣٧

الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة السادسة، والفقرة (أ) و(ب) من   للتمیز
) 3الم������ادة الحادی������ة واالربع������ین م������ن ق������انون التربی������ة والتعل������یم رق������م (

  وتعدیالتھ. 1994 لسنة
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راا  
مدرس�ة التمی�ز ف�ي المملك�ة االردنی�ة الھاش�میة وف�ق  تقی�یم ال�ى الدراس�ة ھدفت

 المع��اییر ض��وء ف��ي النم��وذج الثالث��ي * الم��دخالت والعملی��ات والمخرج��ات *
  الموھوبین. لتعلیم العالمیة

) طال��ب ١٢) معل��م (٦) اداري (١م��ن م��دیر مدرس��ة (ن��ة الدراس��ة تكون��ت عی
% وت��م اختی��ارھم بالطریق��ة الطبقی��ة العش��وائیة م��ن مجتم��ع ٤٣) بنس��بة ٩٠(

الدراسة ومناصفة بین الذكور واإلناث وتم اختیار الطلبة من الصفوف السابع 
. وجمیع افراد العینة من ٢٠١١/٢٠١٢والتاسع والحادي عشر للعام الدراسي 

  درسة الملك عبد هللا الثاني للتمیز في محافظة العقبة.م

اداة م��ن تص��میم الباح��ث موجھ��ة عل��ى وق��د اعتم��د الباح��ث ف��ي جم��ع البیان��ات 
للمعلمین واإلداریین لتقییم المدرسة حسب المعاییر العلمیة تحتوي على تق�ویم 
(م��دخالت ،عملی��ات ، مخرج��ات) وأداة أخ��رى م��ن تص��میم الباح��ث موجھ��ة 

ق��یم الب��رامج والبیئ��ة المدرس��یة وتحت��وي ایض��ا عل��ى تق��ویم اھ��داف للطلب��ة لت
)واختب��ار ٢٠٠٨المدرس�ة  وق��د طب��ق اختب�ار كالیفورنی��ا للتفكی��ر الناق�د (نوف��ل 

) واختب��ار ال��تعلم الم��نظم ٢٠٠٧ت��ورنس اللفظ��ي للتفكی��ر االبتك��اري (خی��رهللا 
م )واختب��ار مھ��ارات القی��ادة للطال��ب المتمی��ز م��ن تص��می٢٠٠٨ذاتی��ا (احم��د 

  الباحث.

وق��د ت��م تحلی��ل البیان��ات االحص��ائیة الت��ي جمعھ��ا الباح��ث باس��تخدام االس��الیب 
االحص��ائیة المناس��بة لك��ل م��ن البیان��ات الكمی��ة والنوعی��ة م��ن متوس��ط حس��ابي 

  .االحاديوانحراف معیاري وتحلیل التباین 

  وأظھرت النتائج ان: 

تط�ابق م�ع المع�اییر برامج مدرسة التمیز ف�ي المملك�ة االردنی�ة الھاش�میة ت    
العلمی��ة لرعای��ة الموھ��وبین بدرج��ة متوس��طة م��ن وجھ��ة نظ��ر أف��راد العین��ة( 

 المعلمین واإلداریین ).

البیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة الت�ي تق�دمھا م�دارس التمی�ز ف�ي 
المملكة األردنیة الھاشمیة س�اھمت ف�ي تحقی�ق األھ�داف الخاص�ة الت�ي أنش�ئت 

م بدرج���ة متوس��طة حس���ب وجھ���ة ٢٠٠٧التعلیم��ات لس���نة م��ن اجلھ���ا حس���ب 
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 الطلبة.

ثم��ة اث��ر للبیئ��ة المدرس��یة والب��رامج والخ��دمات المس��اندة الت��ي تق��دمھا م��دارس 
في تنمیة مھارات التفكیر أالبتكاري لدى  التمیز في المملكة األردنیة الھاشمیة

  الطالب المتمیز. 

المساندة التي تقدمھا مدارس  ال یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات
ف��ي تنمی��ة مھ��ارات تنظ��یم ال��ذات ل��دى  التمی��ز ف��ي المملك��ة األردنی��ة الھاش��میة

  الطالب المتمیز. 

ثم��ة اث��ر للبیئ��ة المدرس��یة والب��رامج والخ��دمات المس��اندة الت��ي تق��دمھا م��دارس 
ف��ي تنمی��ة مھ��ارات التفكی��ر الناق��د ل��دى  التمی��ز ف��ي المملك��ة األردنی��ة الھاش��میة

  الب المتمیز. الط

ال یوجد اثر للبیئة المدرسیة والبرامج والخدمات المساندة التي تقدمھا مدارس 
ف��ي تنمی��ة مھ��ارة القی��ادة ل��دى الطال��ب  التمی��ز ف��ي المملك��ة األردنی��ة الھاش��میة

  .المتمیز في التخصصات المختلفة
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Summary: 

The study aimed to evaluate a school for gifted 
students according to the triple pattern * input , 
process, output* in accordance with the international 
standards for educating gifted students. 

 

The study sample consisted of (1) school principal (6) 
teachers (12) students(90) at a percent of 43% of the 
study community half of them are males and half 
females, from classes seven, nine and eleven 
2011/2012. All the students are in King Abdullah 
school for gifted students in Aqaba. 

The researcher designed and adopted a data 
collection inventory  addressed to teachers and 
administrative to evaluate the school according to 
scientific standards evaluating (input , process, 
output) and designed a scale addressed to the 
students to evaluate school programs and 
environment also includes evaluating (input , process, 
output). The researcher implemented California test 
for critical thinking ( Nofal 2008) Torrance vocal test 
for creative thinking (Khair Allah 2007) Self educating 
test (Ahmad 2008) Distinguished student leadership 
skills test, designed by the researcher. 

The collected statistic data was analyzed according 
to quantity and qusing quality arithmetic mean, 
standard deviation and differential analysis (T). 

Results: The results showed that: 
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1. the programs of the distinguished school in the 
Hashemite Kingdom of Jordan corresponds 
moderately  with the scientific standards for 
caring for the gifted in the point of view of the 
study sample ( principals and teachers).  

2. the programs level , school environment   and 
supportive services presented by distinguished 
schools in the Hashemite Kingdom of Jordan 
fulfilled the special goals  for which it was 
established  according to the regulations of 
2007 in the point of the students. 

3. that the school environment, programs and 
supportive services presented by distinguished 
schools in the Hashemite Kingdom of Jordan 
helped develop creative thinking skills in gifted 
students. 

4. the programs level , school environment and 
supportive services presented by distinguished 
schools in the Hashemite Kingdom of Jordan 
helped develop self organization skills in gifted 
students. 

5. the school environment, programs and 
supportive services presented by distinguished 
schools in the Hashemite Kingdom of Jordan 
helped develop critical thinking skills in gifted 
students. 

6. the school environment, programs and 
supportive services presented by distinguished 
schools in the Hashemite Kingdom of Jordan 
helped develop leadership skills in gifted 
students. 


