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أثر برنامج المشاريع الهادفة على أداء الطالب بمدارس دار الذكرر اهلليذة   

 للبنين بمحافظة جدة
 

  *جيادل بت ع. د
 الملخص

 
ال راسددا الليل ددا الددص اللى ددر الددص برددم تلل ددر عمادديدف ل وادديريع الهيحدددا   الددر  ي ل ددم ب دد   تهدد  
 الدر  ي  ددي دد  ددد ار  ( 8002/8002ت مجدد   )وكىادا ل لوددىال اللديط لل ددىيم الوى  دا ال دمادف ال

اسددلم ط ال ي دد  . الددر م ال   ددا ل  لدد ف عوليد ددا جدد   ل ددص بحاا ال ددي  الواددير  ف ددد  ال مادديدف
الولهج ف الى ل   حراسا الليلا د  الل يدر سؤال ال ل    ط ي الك ل ص دجوىلدا ددف الواديريع 

اسدددلم ط ال ي ددد  اتجدددمااا  .   قددديط عهدددي ال دددي  عيسدددلم اط بسددد ى  ال لددد  ال  وددد ال لث دددا اللددد
الو رجا ضوف اللوىال الليط لل ىيم الوى  ا د  جو ع ال  يادي   دىل الواديريع ال لث دا الو  ددا ددف 

للددد  دىدددلىا  ي  الدددا ا صدددي   صدددي    ل صدددر الدددص  جدددىح ددددم   حال دددي    بجدددما ل  هدددي اللل  دددر ات
(α=0000 )يم اللهددي   ددد  عمادديدف م الدد  ير   بحاا ال ددي  ددد  الل ددى ياا ال ددي  ددد  الل ددى عدد ف بح

 .الوايريع الهيحدا
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 :مقدمة -1
ويتحلى  . يُعترب الطالب املتصف بالنشاط األكادميي املتميز طالب علم ومكون للمعرفة من الطراز األول

ب بالقىىة ع علىى  ااىىتيعاب كىىم كبىىم مىىن العلىىوأ واملعرفىىة دون ضن يكىىون لةيىى  بال ىىرو ع هىى ا النىىو  مىىن الطىىا
االهتمىىاأ لتحويىىى  ىللىىىج  إ منىىتالن  ىل ضن االالمىىىايف و ا ىىىال املعىىرو واىىىن املكىىىا ا  واملعلومىىا  عىىىن ىللىىىج 

و  مىىىن ولقىىىة بينىىىو البحىىىوا الكثىىىمع الىىى  ضجريىىىو علىىى  هىىى ا النىىى. ا ىىىال يعتىىىرب هىىىةفا  ومقصىىىةا  و  ىىىة ىلا ىىى 
ضهنىم يتصىنون توىتوك ىلكىات مر نىن وعىة ع على   قيى   (Sternberg & Davidson, 2005)الطىاب 

كما  شم ه ه الة ااا   إ امتاك ه ه النوعية من الطاب عاعىةع معرفيىة ضعمى  وضعىر  .  جنازا  عالية
وهىىىم ضكثىىىر مرواىىىة و  مىىىن ضعىىىراهنم و املوىىىتوك العمىىىر، ضو األكىىىادميين وضن لىىىةيكم مكىىىا ا   د اكيىىىة ع يمىىىةن

ضاىىاليبكم  ىى  املشىىكا ن وضهنىىم يعتىىربون تططىىون  اىىتا يقيون ضف ىى  مىىن ضعىىراهنمن وين ىىلون التعامىى  مىىن 
األمو  املعقةع وىلا  التحىة،ن وضن لىةيكم عىة ع ضف ى  على  الن ىر مىن زاويىة ضكىرك وميتلكىون  ىبكة من مىة 

ص املواضىىين و ااصىىاتص ىلا  االهتمىىاأن  ىىا و ىاملة مىىن املعلومىىا   ىىول كىى  ا قىىات  وا جىراتا  الىى   ىى
ولقىىىة دىىو د ااىىىة ومناعشىىة ااصىىىاتص املعرفيىىة و لىىىج ال ىىىرو ية . جيعلكىىم متميىىىزين عىىن ضعىىىراهنم مىىن الطىىىاب

للمنىىىىات التعلمىىىىي املنااىىىىب لىىىىاالت الطىىىىاب علىىىى  اطىىىىاا وااىىىىنن و ن   يىىىىتم  طبيقكىىىىا و النصىىىىول الة ااىىىىية 
 .التقليةية 

عىىىرو فر ىىىىا  ضف ىىىى  لميبىىىىةا  الىىى ، ميكىىىىن ضن ي كىىىىر علىىى  هي ىىىىة  نكىىىىم  بىىىىةاعي يىىىوفر التميىىىىز العقلىىىىي واملو 
(Clark, 1992; Guilford, 1954; Rogers, 2002)  يعتمىة األاىلوب العلمىي و البحىث املت ىمن

ا  وىىايف باملشىىكا  الىى   واجىى  ا تمىىنن والقىىة ع علىى  املا  ىىةن ووضىىن النرضىىيا  واكتبا هىىان والتحقىى  
وو كلتىىا ا ىىالت  جيىىب ضن . اتىىة ا و عميمكىىان ضو علىى  هي ىىة منىىتال ضو اكتشىىا  ا ةيىىةمىىن  ىىحة النتىىاتال وف

و تلىف اوعيىة منتقىىا  ا بىةا  وفى  عىىة ع . يكىون النىا ال عىن التنكىىم ا بىةاعي ىلو فاتىةع وعبىىول و ا تمىن
را ىىب ومىىن  نىو  ااصىىاتص و عىىةد ا وااىىب واكىىتا  امل(. 6002الويىىة، واىى ن )و وجى  الشىىاص املبىىة  

واملوتويا  والتعرينا ن ي   ا بةا  متكواا  من جمموعة من املكا ا  والقة ا  ال  ميكن كشىنكا والتعىر  
الطاعىىةن : و مىن  لىج القىة ا (. 6002؛ الطيطىىين 6002؛ الشىيالين 6002جىروانن ) ليكىا و طويرهىا 

ية للمشىكا  والقىة ع على   عرينكىا واملرواةن واأل الةن والتحليى ن والتكيىبن واال تنىاا باال،ىاهن وا وااى
 .  و ةيةهان والتقييمن والتنبان والتنكم املنطقي

 ىىتلاص و ضن  (Davis & Rimm, 2004)وللمبىىةع  كصىىاتص جىىرك   ىىةها بصىىنة متكىىر ع 
يتحلىىىىون بثقىىىىة عاليىىىىة بىىىىالنن ن وباالاىىىىتقاليةن  –و كثىىىىم مىىىىن األ يىىىىان  –املبىىىىةع  مىىىىن الصىىىىلا  والكبىىىىا  

ضكى  املاىاطرن وبطاعىة عاليىةن و مىايف مر نىنن و ىب للملىامرعن واالاىتطا ن وبىاملر  و ىب  وبا عةاأ على 
كمىىا ضن ف ىة املبىىةع  ديى   إ االهتمىىاأ بىىالننون وا مىال واجنىى اب  ىىو . املةاعبىةن وباملثاليىىةن وبعمى  التنكىىم

صىاتص هى ه الن ىة كى لج ومىن ضهىم ك. ةيىهن  كون ضكثىر  د اكىا  و وااىية وبةاألمو  املعقةع واللام ةن وض
 .ضن لةيكا  ربا  عل  اللمو  ال ، عادع ما يصا ب االخنراط و ا لول ا بةاعية
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 نكىىىم و اوىىى  منتىىىو  "أاىىى  التنكىىىم ا بىىىةاعي ب( 25: ن ص6002)و علىىى  مىىىا  قىىىةأ عىىىر   الطيطىىىي 
ع  اتىىاه هىىاد  يتوىىم  ىىةده املعلومىىا  التقليةيىىة ضو القوالىىب املوضىىوعةن كمىىا ضاىى  يعىىرب  عىىن انوىى  و  ىىو  ال

اشىىاط عقلىىي مركىىب ( "38: ن ص6002)كمىىا اعتىىربه جىىروان ". بىالتنو  وا ىىةع واأل ىىالة وبقابليتىى  للتحقىى 
ويتميىز . وهاد   وجك   غبة عوية و البحىث عىن  لىول ضو التو ى   إ اىوا ال ض ىيلة    كىن معروفىة اىابقا  

 ىىر معرفيىىة واانعاليىىة وضكاعيىىة متةاكلىىة  شىىك  التنكىىم ا بىىةاعي بالشىىمولية والتعقيىىة ألاىى  ينطىىو، علىى  عنا
 ". الة ىلهنية فريةع

حيتاه الطلبة املوهوب   إ عنصىرين هىام    ىبا  فىروا التنىوا وا بىةا  الى  ميتلكوهنىا والى  ديىزهم عىن 
  (Differentiation)والتمييىز  (Acceleration)( ضو اكتصىا  املىنكال)التوىرين : ضعراهنم من الطىاب اىا 

(Reis, 1981; Renzulli & Reis, 1997; Rogers, 2002; Strip & Hirsch, 2000; 

Winebrenner, 2001 .) يعىر  التوىىرين(Davis & Rimm, 2004; Reis, Burns, & 

Renzulli, 1992; Rogers, 2002 ) بأاىى  اكتصىىا  فىىتع  عليميىىة خىىةدع مىىن كىىال  لطيىىة ا تىىوك
ضعصىر بكثىم  ىا هىو خىةد ض ىا ن كىأن وتصىر ختىوك اىنت  د ااىيت  و التعليمي لتلج النتع و مةع زمنيىة 

 .انة وا ةع ضو ختوك فصل  د ااي  و فص  وا ةن ضو ختوك مادع د ااية و عةع ضاابين
ضمىىا التمييىىز فيعىىر  بأاىى   ىىوفم بىىرامال و ضاشىىطة للن ىىة املوهوبىىة مىىن الطىىاب  تلىىف عىىن  لىىج الىى   قىىةأ 

 ق  املوتوك املطلوب مىن التحىة،   ىبا  القىة ا  العقليىة والرغبىة املعرفيىة لتلىج الن ىة ألعراهنم  يث ضهنا  
(Fliegler, 1961; Gallagher, 1996; Ruf, 2005 .) ولىى لج دضب القىىاتمون علىى   صىىميم

مىن واىات  . النماىله املطو ع للموهبىة على    ىمينكا بىرامال ميكىن مىن كالىا  ىوفم عنصىر، التوىرين والتمييىز
مييز ا ربة  ةيثا  الربامال ال   ث الطاب عل  القيىاأ تشىا ين  عتمىة على  البحىث العلمىي و ضاىلو ان الت

ومىىن هىى ه .  ضىىافة  إ كوهنىىا هادفىىة  إ معا ىىة   ىىةك الق ىىايا الىى   ىىم ا تمىىن الىى ، ينتمىىي  ليىى  الطالىىب
 (.6003بتجين " )ر املوهبةبراامال املشا ين الادفة املت من و النموىله التاأ لتطوي"الربامال 

 :مشكلة الدراسة و أهميتها -2

 ىىتلاص املشىىكلة و د ااىىة ضاىىر براىىامال املشىىا ين الادفىىة املت ىىمن و النمىىوىله التىىاأ لتطىىوير املوهبىىة علىى   
 ت ى  م ىاهر املشىكلة و . ضدات الطاب املشا ك  و فعاليا   تةا يف دا  ال كر األهلية للبن  تحاف ىة جىةع

املكىىا ا  و ب التعلىىيم العىىاأ و  وايىىف القىىة ع املعرفيىىة الىى   صىىلوا عليكىىا و العلىىوأ املاتلنىىةن و فشىى  طىىا
املتعىىىةدع و ضاىىىاليب  ىىى  املشىىىكا ن والتاطىىىي  االاىىىتا يقي علىىى  اىىىبي  املثىىىالن للتو ىىى   إ منتقىىىا  

 . بةاعية ىلا  انن للمقتمن
 :أسئلة الدراسة -3

 : للة ااة ااال وا ة يتمث  و التايل
وجىة فىروا دالىة   صىاتيا  بى  ضدات الطىاب و التقىوي الىةو ، وضدات الطىاب و التقىوي النكىاتي و ه   

  براامال املشا ين الادفة؟
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 :أهداف الدراسة - 4

 ىىىىة  الة ااىىىىة ا اليىىىىة  إ معرفىىىىة ضاىىىىر براىىىىامال األاشىىىىطة املوجكىىىىة علىىىى  ضدات طىىىىاب الوعىىىىات ا اراتىىىىي و 
 .حاف ة جةعمةا يف ال كر األهلية للبن  ت

 :حدود الدراسة - 5

 نحصر عينة الة ااة و املشا ين البحثية املقةمة من طاب مةا يف دا  الى كر األهليىة للبنى  و خاف ىة 
 .أ 6003جةع للعاأ الة ااي 

  :أهمية الدراسة -6

ا تىىىوك  كمىىن ضايىىىة د ااىىىة ضاىىىر براىىىامال املشىىىا ين الادفىىىة و  اجىىىة الطىىىاب املوهىىىوب   إ بىىىرامال كىىىا ه 
األكىىادميي الىى   ىىوفر املنىىات املنااىىب لتحويىى  املوىىتوك املعىىرو املتقىىةأ و املكىىا ا  املتعىىةدع الىى  ميتلكوهنىىا  إ 

كمىىا  ت ىىمن ضايىىة براىىامال املشىىا ين الادفىىة الىى ، هىىو عيىىة الة ااىىة و  ىىوفم ض ىىة . منىىتال ىلو انىىن للمقتمىىن
حىىىىث العلمىىىىي مىىىن كىىىىال القيىىىاأ تشىىىىا ين مىىىىن عنا ىىىر التمييىىىىز الىىى   ىىىىث الطىىىىاب علىىى   علىىىىم ضاىىىاليب الب

 .  اكتيا هم  ة   إ معا ة ض ة الق ايا ال   م ا تمن ال ، ينتمون  لي 
 :فروض الدراسة - 7

بىىىى  ضدات  (02نα =0)عنىىىىة موىىىتوك  وجىىىود فىىىروا دالىىىىة   صىىىاتيا  : "للة ااىىىة فىىىر  وا ىىىىة يىىىنص علىىىى 
 ". النكاتي و براامال املشا ين الادفة الطاب و التقوي الةو ، وضدات الطاب و التقوي

 :اإلطار النظري - 8

 :املفاهيم النظرية -8-1

جىرك و املقةمىىة التعىىر  ملنكىىوأ ا بىةا  مىىن ضوجىى  عىىةعن ىلكىر منكىىا ضاىى  ي كىىر على  هي ىىة  نكىىم  بىىةاعي 
(Clark, 1992; Guilford, 1954; Rogers, 2002)  يعتمىة على  األاىلوب العلمىي و البحىىث

ا  وىىايف باملشىىكا  الىى   واجىى  ا تمىىنن والقىىة ع علىى  املا  ىىةن ووضىىن النرضىىيا  واكتبا هىىان  املت ىىمن
وو كلتىىا ا ىىالت  . والتحقىى  مىىن  ىىحة النتىىاتال وفاتىىة ا و عميمكىىان ضو علىى  هي ىىة منىىتال ضو اكتشىىا  ا ةيىىة

  ىىا ع  إ  اجىىىة كمىىا جىىر  ا. جيىىب ضن يكىىون النىىا ال عىىن التنكىىم ا بىىةاعي ىلو فاتىىىةع وعبىىول و ا تمىىن
ديىزهم عىن ضعىراهنم مىن الطلبة املوهوب   إ عنصرين هام    با  فروا التنوا وا بةا  ال  ميتلكوهنىا والى  

 ,Reis) (Differentiation)والتمييىىز  (Acceleration)( ضو اكتصىىا  املىىنكال)التوىىرين : الطىىاب اىىا

1981; Renzulli & Reis, 1997; Rogers, 2002; Strip & Hirsch, 2000; 

Winebrenner, 2001 .) و مىىىن ضجىىى   ىىىوفم التمييىىىز املطلىىىوب و الواىىىات  املعينىىىة علىىى   اكىىىا  القىىىة ع
ا بةاعية لةك الطاب املوهوب  جرك   ىم  براىامال املشىا ين الادفىة كأ ىة الىربامال الرتيوىية الى  يشىملكا 

 (. 6003بتجين )النموىله التاأ لتطوير املوهبة 
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 :ار النظري للنموذج التام لتطوير املوهبةاإلط -8-2
منكومىىىا  لىىىا يتمثىىى  و كوهنىىىا مزجيىىىا  متقااوىىىا  مىىىن ( 6003بتجىىىين )يقىىىةأ النمىىىوىله التىىىاأ لتطىىىوير املوهبىىىة 

واملعرفىىىةن والوىىىما  / والننىىىون ضو/ القىىىة ع العقليىىىة العاليىىىةن والتميىىىز و جمىىىال ضو ضكثىىىر مىىىن جمىىىاال  العلىىىوأ ضو
افعيىة الشاصىية وا بتكىا ن واألاىاليب املتعىةدع الى  مىن كالىا  وىتق  املعلومىا  الشاصىية املتمثلىة و الة

ويكىة  . و طر  و  وايف هاد  اةمة ا اوان وا تمىنن مىن االاىتعةاد الوجىةاح لتحمى   بعىا  التنىرد
بي ىة املة اىية النموىله بالعموأ  إ  لبية ا تياجىا   طىوير املوهبىة  ميىن الن ىا  الطابيىة الى   تكىون منكىا ال

على  اكىىتا  ضعما هىىا وموىىتويا ا األكادمييىىة وعىىة ا ا العقليىىة وااتماتكىىا الىىةميوغراو واالجتمىىاعي وىللىىج مىىن 
وعلىىى  وجىىى  . كىىىال  ىىىوفم الىىىربامال واألاشىىىطة الىىى   قىىى  عنصىىىر، التمييىىىز والتوىىىرين و بي ىىىة  عليميىىىة ماتمىىىة

 علىىم عاليىىة املوىىتوك   تصىىف بالتحىىة، واملتعىىة و  شىىقين عمليىىة : ضوال  : التنصىىي  فىىلن النمىىوىله يكىىة   إ
 طىىوير املوهبىىة : ااايىىا  . املىىةا يف ا كوميىىة واألهليىىةن علىى  اكىىتا  موىىتويا ا األكادمييىىة و ركيبتكىىا الةميوغرافيىىة

 ا تملة ضو الكامنة ضو املكملة و النا  ة وىللج بتقوي  مكاايا ا دو يا ن و وفم النرص  اراتكىان وا مكاايىا 
االلتىىىىزاأ تواجكىىىىة : االثىىىىا  . وااىىىىةما  لتطىىىىوير عىىىىة ا  الطىىىىاب فيكىىىىا وااىىىىتاةاأ املرواىىىىة و التمييىىىىز والتوىىىىرين

التحىة، و  طىىوير املوهبىىة مىن كىىال ابتكىىا  و قىىةي بىرامال  نمىىي مىىواطن ا بىةا  والقىىوع و عىىة ا  الطىىاب 
رص  عليميىىىىة ىلا  فعاليىىىىة ماتمىىىىة االاىىىىتقابة للحاجىىىىة  إ  قىىىىةي فىىىى:  ابعىىىىا  . و لبيىىىىة مىىىىواطن االهتمىىىىاأ فىىىىيكم

كلىىى  : كاموىىىا  .  اجىىىا  الطىىىاب الىىى ين ضابتىىىوا عىىىة ا  ضو  جنىىىازا  عاليىىىة و جمىىىاال  متعىىىةدع مىىىن املوهبىىىة
جمتمىىن مة اىىي  عىىاوح يت ىىمن فىىرص منااىىبة للطىىابن وألوليىىات األمىىو  وللمعلمىى  ولميدا يىى  للمشىىا كة و 

ادميي  ميىىىىن الطىىىىاب و ايىىىىن ا ىىىىاال ن ودمىىىىال األعمىىىىال ا ىىىىاىل القىىىىرا ا  املنااىىىىبةن و وىىىى  األدات األكىىىى
األكادمييىىىة املعتىىىادع مىىىن ضاشىىىطة  اراتيىىىة ىلا  ملىىىزكن و شىىىقين  طىىىوير األدات املكىىى   ميىىىن العىىىامل  و البي ىىىة 

 .املة ايةن وكل  بي ة  عليمية ىلا  عيم  اامية
 وىىىعة ضجىىىزات  تيوىىىة  قىىىى  و مىىىن ( النمىىىوىله( )6003بتجىىىىين )يتكىىىون النمىىىوىله التىىىاأ لتطىىىوير املوهبىىىة 

جمموعكا التنوين والتمييىزن لتلبيىة ا اجىا  العقليىة املاتلنىة  ميىن الطىاب املشىا ك  و الرباىامال مىن كىال 
 :الربامال واألاشطة املتعةدعن وهي

 :السجل التام لتطور املوهبة -8-2-1
 نعيىىىى  يىىىىة  مىىىىن و ىىىىةوين و كقيىىىىة  جراتواىىىىيلة من( 6003بتجىىىىين )يعتىىىىرب الوىىىىق  التىىىىاأ لتطىىىىو  املوهبىىىىة 

ولقىة جىرك  صىميم مكواىا  الوىق  . املعلوما  الةالة على  املوهبىةن ومىن ت متابعىة  طىو  املوهبىة و واينكىا
بطريقىىة دكىىن املعلمىى  وضوليىىىات األمىىو  القىىاتم  علىىى   طىىوير عىىة ا  الطىىاب ا بةاعيىىىة مىىن اىىن معلومىىىا  

ب  ا ب الوق ن وك لج دكىنكم مىن  ىةيثكا بصىنة عةيةع وتتلنة ودالة عل  مكامن التميز لةك الطال
كما دك ن مكواا  الوق  املكتم  من  صنيف املعلوما  و جمموعىا  عامىة  تمثى  و القىة ا ن . دو ية

 . والوما  الولوكيةن واالهتماما ن وضااليب التعلم والتعبم والتنكم املن لة لةك الطالب
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معلومىا  الوضىىن الىراهن الى   واىى  املعلومىا  املعروفىىة : هىي ويتكىون الوىق  مىىن اااىة مكواىا   تيوىىة 
 اليىىا  عىىن الطالىىب  ىىا ب الوىىق ن و شىىم  اىىقل  األكىىادميي واتىىاتال عيىىايف اكتبىىا ا  القىىة ا  والىى كات 
واالبتكىىا ن ومعلومىىا  كطىىة التطىىوير الىى   ىىو، معلومىىا  ااطىىة املوضىىوعة لتطىىوير مكىىامن املوهبىىة وا بىىةا  

  التطو  ال   و، عل  املوتقةا  ال  اكتوبكا الطالب مىن كىال  طبيى  كطىة لةك الطالبن ومعلوما
 . التطوير
 :برنامج اإلثراء العام -8-2-2

مىىىن جمموعىىىة مىىىن الو ىىىةا  املصىىىاغة لتحقىىى  األهىىىةا  ( 6003بتجىىىين )يتكىىىون براىىىامال ا اىىىرات العىىىاأ 
كىىة  براىىامال ا اىىرات العىىاأ  إ  عىىري  و ي. العامىىة والتنصىىيلية للرباىىامال واملوجكىىة  ىىو  ىىرحية عمىىوأ الطىىاب

الطىىىىاب  إ جمموعىىىىىة عري ىىىىة ومتنوعىىىىىة مىىىىن ضفىىىىىر  املعرفىىىىىة املاتلنىىىىة واملواضىىىىىين ا اراتيىىىىىىىة املتعىىىىىىىىىةدعن واملكىىىىىنن 
والوايىىا ن واألعىىىاأن واألمىىىاكنن واأل ىىىةاان الىى  ال  تويكىىىا املنىىىاهال الة ااىىىيةن وىللىىج مىىىن كىىىال واىىىات  

نىىة الىى  يوىىتقي مىىن كالىىا الطىىاب املعلومىىا  واملعىىا   مثىى  ا اضىىرين واىىب  متعىىةدع  اتىىم الطىىرا املاتل
 . العر  املاتلنة من ضفاأ و رات  مرتية و مطويا  ومطبوعا  وكتب

 :برنامج تنمية املهارات -8-2-3

من و ةا   ة يبية ا رية و طبيقيةن  لطىي و جمموعكىا ( 6003بتجين )يتكون براامال  نمية املكا ا  
ويكىىة  الرباىىىامال  إ  شىىقين  طىىو  األاىىىاليب . املكىىا ا  الازمىىىة لتطىىوير املكىىا ا  املتنوعىىىة للطىىاب  زمىىة

واملكىا ا  وىللىىج مىىن كىال  ىىوفم الىىربامال التة يبيىىة املكا يىة الىى   تاجكىىا الن ىا  املوىىتكةفة مىىن الطىىاب و 
امال  نميىىة املكىىا ا  ف تىى  مىىن ويوىىتكة  براىى. جمىىاال  التنكىىم واملكىىا ا  ا يا يىىة ومكىىا ا  البحىىث العلمىىي

٪  إ 52هىىي ف ىىة الوعىىات ا اراتىىي الىى ،  ىىتاو  اوىىبت  بىى  : ثاايىىةهىىي عمىىوأ الطىىابن وال: الطىىابن األوإ
 .٪ من الطاب60

 :برنامج األنشطة املوجهة -8-2-4

مىىن جمموعىىا  ضاشىىطة ال  ىىنية  لطىىي و جمموعكىىا ( 6003بتجىىين )يتكىىون براىىامال األاشىىطة املوجكىىة 
و تمحىىو  األاشىىطة  ىىول ضفىىر  املعرفىىة . ب  غبىىا  الشىىرحية املوىىتكةفة مىىن الطىىاب واملعلمىى  وا دا يىى ضغلىى

كمىا  تعامىى  هى ه األاشىطة علىى  اكىتا  ختويا ىىا . الرتيوىة واملتةاكلىةن   ضىىافة  إ املواضىين املشىتكة بينكىىا
من واملكىا ا  الشاصىية و التعامى  وضهةافكا من ضااليب ومكىا ا  الىتعلم املاتلنىة الى  منكىا مكىا ا  التنكى

. مىىن اركىىىرين ومكىىىا ا  كينيىىة الىىىتعلمن والعمىىى  علىىى   طبيىى  ىللىىىج علىىى  موىىات   يا يىىىة ىلا  ملىىىزك وفاتىىىةع
والىة  األاىايف لرباىامال األاشىىطة املوجكىة هىو  ىىوفم النر ىة  ميىن الطىىاب لتطويىىىىر اهتمامىىىىا من ومكىىامن 

امال موجىى  لشاشىىطة ميىىا يف مىىن كالىى  الطىىاب باال ىىتاك مىىن ضع ىىات القىىىىىىوع وا بىىةا  فىىيكمن مىىن كىىال براىى
ويوتكة  براامال األاشطة املوجكة ايىن الطىاب . هي ة التة ي  وا دا ي  و املةا يف اهتماما م املشتكة

علىى  اكىىتا  ضعمىىا هم وموىىتويا م التعليميىىة وكلنيىىا م االجتماعيىىةن وكىى لج ايىىن ضع ىىات هي ىىة التىىة ي  
 . ي  و املةا يفن والراغب  من ضوليات األمو وا دا  
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 :صتخبرنامج اإلثراء امل -8-2-5

مىىىن و ىىىةا   عليميىىىة لكىىى  مىىىن مىىىواد القىىىر ن الكىىىري ( 6003بتجىىىين )ص تاىىىيتكىىىون براىىىامال ا اىىىرات امل
وا و والرياضيا  والعلوأ الطبيعية والللت  العربية وا جنليزية  يث  لطي و جمموعكا  زمة مىن املعىا    نى

كمىىا ضن األاىىلوب الىى ،  قىىةأ بىى  املىىادع العلميىىة . ختواهىىا وموىىتواها العلمىىي  لىىج الىى   عطىى  لبقيىىة الطىىاب
ن وي ىا   إ ىللىج (Bloom, 1985)للطاب يوتاةأ مكىا ا  التنكىم العليىا و من ومىة بلىوأ للتنكىم 

للةاللىة على  كينيىة  طبيى  مىا يتعلمى   الرب  بى  املعىا   والعلىوأ املاتلنىة وااىتاةاأ ضمثلىة مىن ا يىاع العمليىة
ا اوىىان و مواجكىىة املشىىاك  واألعبىىات والتكىىاليف اليوميىىة للحيىىاع العصىىرية و جيىىاد ا لىىول املنااىىبة الىى  ميكىىن 

ص  إ  قيىى  عنصىىر التمييىىز الىى ، تاىىويكىىة  براىىامال ا اىىرات امل. األمىىة وىىامها اةمىىة ا اوىىان وا تمىىن و 
جا   طوير املوهبة وىللج بتىوفم املىادع ا اراتيىة املطلوبىة لشىرحية الوعىات ا اراتىي يعة ض ة عنصر،  لبية ا تيا
 .ص ف ة الوعات ا اراتيتاويوتكة  براامال ا ارات امل. ةدعمن الطاب و جماال  متع

 :شاريع اهلادفةبرنامج امل -8-2-6

ن ااىىىربا  املكتوىىىبة بىىىةتا  مىىىن يعتىىىرب براىىىامال املشىىىا ين الادفىىىة الواىىىيلة الىىى  مىىىن كالىىىا يىىىتم  نعيىىى  ايىىى
املكىىىا ا  األاااىىىية وو ىىىوال   إ ا تىىىوك املتقىىىةأ مىىىن املعلومىىىا  والواىىىات  وااطىىىوا ن و اكا هىىىا علىىى  هي ىىىة 

وميثىىى  هىىى ا النىىىو  مىىىن الىىىتعلم التطبيىىى  العملىىىي للمحتىىىوك املعىىىرو (. 6003بتجىىىين )منىىىتال يقةمىىى  الطالىىىب 
. الى  اكتوىبكان وااةماجى  والتزامى  الشاصىي بعمليىة الىتعل م للطالبن  ضافة  إ  طبيقى  للاطىوا  ا جراتيىة

كمىىا يعتىىىرب هىى ا النىىىو  مىىن الىىىتعل م ض ىىة الواىىىات  النعالىىىة للتكيىىف مىىىن ضاىىاليب الىىىتعلم املركبىىة الىىى   وىىىتاةأ 
فكىىو بالتىىىايل يكىىىة   إ  طىىوير  مكاايىىىا  البحىىىث . معلومىىا  مىىىن ضفىىر  متعىىىةدع و املعرفىىىة و  طبيىى  وا ىىىة

ي والنىىى  لىىىةك الن ىىىة املوىىىتكةفة مىىىن الطىىىاب  يىىىث ميىىىا يف ضفىىىراد  لىىىج الن ىىىة دو  البا ىىىث وا اتىىىاه العملىىى
املمىىىىا يف اطىىىىوا  و جىىىىراتا  البحىىىىث العلمىىىىي املتقىىىىةأ والىىىى ، مىىىىن كالىىىى  يىىىىتم  طىىىىوير ضاىىىىاليب التنكىىىىمن 

ومىىن كىىال براىىامال املشىىا ين الادفىىة فىىلن دو  الطالىىب يتحىىول . واملما اىىةن والتقىىةين بأاىىلوب مكىى  خىىت 
كمىىىىا ضن دو  املعلىىىىم يتحىىىىول مىىىىن دو  الىىىىىُملقي . مىىىىن دو  املتلقىىىىي  إ دو  الىىىىىُموتعلنم والبا ىىىىث عىىىىن النتىىىىاتال

واملصىىىة  للمعرفىىىة  إ دو  مركىىىب مىىىن ضدوا  عىىىةع  تمثىىى  و املوجىىى ن والراعىىىين ومصىىىة  الواىىىات ن وو بعىىى  
 . األ يان الشريج ضو الزمي 

النىىرص الىى  يوىىتطين ضفىىراد الن ىىة املوىىتكةفة مىىن كالىىا   ىىوفم: و تمثىى  األهىىةا  التنصىىيلية للرباىىامال و
 ا اىة اهتمامىا من و طبيى  ضوجىى  املعرفىة لىةيكمن وااىىتاراه مىواطن ا بىةا  فىىيكمن وااللتىزاأ تكمىة و براىىامال 
مىن اكتيىا هم وو مواضىين لىةيكم اهتمىاأ كىاص  ىا؛ واكتوىاب موىتوك متقىةأ مىن النكىم و ا تىوك املعىىرو 

املعا ىىىة و ض ىىىة ضفىىىر  املعرفىىىةن والننىىىون التطبيقيىىىةن والة ااىىىا  و العاعىىىا  البينيىىىة بىىى  ضفىىىر   وو ااطىىىوا 
العلىىىوأ واملعرفىىىة؛ و طىىىوير منتقىىىىا  ض ىىىيلة ىلا   ىىىأام مبا ىىىىر علىىى  ف ىىىة موىىىىتكةفة؛ و طىىىوير مكىىىا ا  الىىىىتعلم 

 قىىوي الىى ا ن و . ا ا  والاملوجكىىة ىلا يىىا  و التاطىىي  والتن ىىيم وااىىتاةاأ املىىوا د و دا ع الوعىىو وا ىىاىل القىىر 
منىىات مىىن التحنيىىز العىىايل؛ و طىىوير اىىب  االلتىىزاأ باملكىىاأن والثقىىة و الىىنن ن والشىىعو  با جنىىازا  ا بةاعيىىةن 
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واملقىىة ع علىىى  التناعىى  مىىىن اركىىىرين مىىن الطىىىاب واملة اىى  واألفىىىراد وااىىىربات مىىن ىلو، االهتمامىىىا  العاليىىىة 
 . تماأ املشتكةوالقة ا  املتقةمةن و جماال  االه

ويتكىىىون براىىىامال املشىىىا ين الادفىىىة مىىىن جمموعىىىة مىىىن ا جىىىراتا  الىىى   ىىىممو لتحقىىى  األهىىىةا  العامىىىة 
ويعتىرب براىامال املشىا ين (.  6003بتجىين )والتنصيلية للربامال املوجكة  ىو الشىرحية املوىتكةفة مىن الطىاب 
تىوكن  ىل  تطلىىب املشىىا كة فيى  مقىىة ع عقليىىة الادفىة مىىن ضكثىىر بىرامال النمىىوىله  قىىةما  مىن  يىىث األهىىةا  وا 

عاليةن وديزا  و مكا ا  التنكم والبحث العلمين واهتماما  كا ا  بأ ىة فىرو  العلىوأ واملعرفىةن والتزامىا  بتىوفم 
ولىىى لج فىىىىلن هىىىى ا الرباىىىامال يوىىىىتكة  األفىىىىىىىىراد . الوعىىىو و قىىىىةي ا كىىىة املطلىىىىوب  لتحقيىىىى  اتىىىاتال موىىىىتكةفة

الصليىىىىىىىرع مىىن الطىىاب الىى ين عىىة ضابتىىوا عمليىىا  اهتمامىىا   ىىادعا  تواضىىين معرفيىىة معينىىةن ولىىةيكم  وا موعىىىىىىىىا 
وميكىن القىول ضن . الرغبة ا قيقية و متابعة د ااة  لج املواضين واالهتماما  عل  موتوك عاٍل مىن االلتىزاأ

 .٪ من عموأ الطاب8 –٪ 6اوبة  براامال املشا ين الادفة يوتكة  ف ة املبةع  من الطاب ال  دث  
 :برنامج التسريع األكادميي  -8-2-7

مىىىىن ا جىىىراتا  الىىى  جيىىىب   باعكىىىا للتأكىىىة مىىىىن ( 6003بتجىىىين )يتكىىىون براىىىامال التوىىىرين األكىىىادميي 
ويعىة التوىرين و  املىنكال  . مطابقة الوىما  الشاصىية والقىة ا  العقليىة للطالىب املر ى  ملتطلبىا  الرباىامال

د ااىية ضو ضكثىر ض ىة اايىا ا  األكثىر  ىيوعا ن وهىو اايىا  املعتمىة و الن ىاأ التبىو، والتعليمىي  كاما  لونة
ويكىة  براىامال التوىىرين األكىادميي  إ  ىوفم املىادع الة ااىية للطالىب و انىى  . و اململكىة العربيىة الوىعودية

 .  اراتيويوتكة  براامال التورين األكادميي طاب الوعات ا. املوتوك العقلي ل 
 :برنامج الرعاية اخلاصة -8-2-8

مىىىىن ااطىىىى  ىلا  األبعىىىىاد االاىىىىتا يقية وااطىىىىوا  ( 6003بتجىىىىين )يتكىىىىون براىىىىامال الرعايىىىىة ااا ىىىىة 
املر ليىة الى  وضىعو لتنااىىب عىة ا  وطمىو  كىى  طالىب والاىيما الطىىاب املشىا ك  و الرباىامالن وكىى لج 

. لى  يىتم مىن كالىا التاطىي  واالكتيىا  والتوزيىن والتطبيى  والجمموعة من ا جراتا  التنني يىة املصىا بة وا
ويكة  الرباامال  إ  وفم ضالوب مقنن للتمييز ب  الطاب املوهوب  عل  عة  ا مكااىا  .  قوي واملتابعة

العقلية لك  منكم من كال كطة ىلا  ضبعاد ااتا يقية وكطىوا  مر ليىة  وضىن لتنااىب طمىو  وعىة ا  
ويوىىتكة  براىىامال الرعايىىة . ويشىىر  علىى  وضىىن و طبيىى  ااطىىة تتصىىون و جمىىال املوهبىىة. وهىىوبالطالىىب امل

 .ااا ة ف ة الوعات ا اراتي من الطاب
 :الربامج املساندة -8-2-9

براىامال  ىة يب معلمىي املوهبىةن : من ض بن برامال فرعيىة و هىي ( 6003بتجين ) تكون الربامال املوااةع 
و ىة  هى ه الىىربامال . وىين وبراىامال ا   ىاد األكىادميين وبراىىامال  ثقيىف ضوليىات األمىو وبراىامال ا   ىاد النن

 إ  قىىةي ااىىةما  املوىىااةع الىىربامال املكواىىا  الرتيوىىة للنمىىوىله التىىاأ لتطىىوير املوهبىىة الىى   تنىى  ايعكىىا و  
اىىا  لنقىىىا  عمليىىىة كوهنىىا موجكىىىة  ىىو كىىىةما  لىىا عاعىىىة غىىم مبا ىىىرع باملوهبىىة وا بىىىةا ن وكىى لج  عتىىىرب ضاا

امال املوااةع  ة يب معلمىي املوهبىة الى ، يكىة  و ت من الرب . الكشف والتطوير ال  يكة   ليكا النموىله
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 إ  ىىوفم املىىواد العلميىىةن الن ريىىة والعمليىىةن الىى  ميكىىن مىىن كالىىا  أهيىى  معلمىىي ومر ىىىة،  -و العمىىوأ  -
ةمة لكشىف و طىوير املوهبىة وبكينيىة التصىة، للمشىاك  الطاب املوهوب  باملعرفىة الازمىة والواىات  املوىتا

الى ، يكىة  ( 6002املطىم،ن )كما  ت من الىربامال املوىااةع براىامال ا   ىاد الننوىي . ال  عة  صا بكا
 إ موىىاعةع الطىىىاب املوهىىىوب  علىىى  النمىىىو الوىىو، والتكيىىىف ا جيىىىاال و ا ىىىاال  االجتماعيىىىة واالانعاليىىىة 

الىربامال املوىىااةع براىىامال ا   ىاد األكىىادميي الىى ، يتكىون مىىن املعلومىىا  املوىىتمةع كمىىا  ت ىىمن . والوىلوكية
مىىن املقىىايي  الىى   ىىةد القىىة ا ن والوىىما ن واالهتمامىىا ن وضاىىاليب الىىتعلم املن ىىلةن وضاىىاليب التنكىىم 

ا  التنني يىىىىة املن ىىىلةن وضاىىىاليب التعبىىىم املن ىىىلةن وامليىىىول املكنيىىىة؛  ضىىىافة  إ الىىىربامال ا   ىىىاديةن وا جىىىرات
املصىىا بة الىى  يىىتم مىىن كالىىا  قيىى  ضهىىةا  الرباىىامالنال   قىى  غىىر  ا   ىىاد األكىىادميي و ىىةعم عرا ا ىى  

ويكىىة  براىىامال ا   ىىاد األكىىادميي  إ موىىاعةع طىىاب الشىىرحية املوىىتكةفة علىى   طىىوير التوجىى  . وض كامىى 
ن كىال براىامال  ثقينىي ألوليىات األمىو   ىوفم و يىتم مى. الازأ  و ااتكشا  املكن املوتقبلية والتاطىي  لىا

 . الثقافة ال   واعة عل   وفم املنات العاتلي املنااب لتطو  املوهبة
وحيتىىىو، النمىىىوىله علىىى  ااىىىةما  النعليىىىة الىىى   قىىىة أ للطىىىابن وا   ىىىادا  الننيىىىة الىىى   عىىى  جكىىىا   

بن وضاىىىاليب  قىىىوي ضدات كىىى  املشىىىا ك  و ا  ىىىرا  علىىى   ننيىىى  ختويا ىىى  و وجيىىى  العمليىىىة التعليميىىىة للطىىىا
كمىىا يتميىىز . فقىىرا  النمىىوىله مىىن طىىاب ومة اىى  و دا يىى ن با ضىىافة  إ طىىرا  قىىوي موىىتويا  ترجا ىى 

النمىىوىله باملرواىىة الننيىىة  يىىث ال يشىىم  بىىرامال وضاشىىطة خىىةدعن بىى  يشىىم  ضطىىرا  ميكىىن مىىن كالىىا  صىىميم 
انىىىىات التطبيىىىى ن با ضىىىىافة  إ ماتمتكىىىىا للنىىىىروا العمريىىىىة للطىىىىابن الىىىىربامال الىىىى   ىىىىاتأ األهىىىىةا  املر ليىىىىة ض
ب  ميكىن القىول ضن املرواىة الننيىة للنمىوىله دكىن جكىة ا  ىرا  . واملقة ا  العقلية املتناو ة للمشا ك  منكم

 والتوجيىى  مىىن  قبىى  األفكىىا ن وااىىتاةاأ ا مكااىىا  املتىىوفرع دون عيىىودن والتكيىىف مىىن املتطلبىىا  والقيىىود الىى 
 نرضىىىكا البي ىىىة املة اىىىية الىىى  يطبىىى  فيكىىىا النمىىىوىله والتو ىىى   إ بىىىرامال  يىىىزع  أكىىى  طىىىابن  لىىىج البي ىىىة و قىىى  

 . األهةا  ااا ة  ا
 :الدراسات السابقة -9
 :دراسات عن مناذج الرعاية -9-1

 The Enrichment Triad / Revolving Door Modelيعتىرب كىا  مىن جىوىله ا اىرات الثااىي 

(Renzulli & Reis, 1986) كطىة  ىاملة لمياىرات ( 6003بتجىين )ن و النمىوىله التىاأ لتطىوير املوهبىة
عرب املة اةن  ممو لتاطي الكثم من املشاك  ال  ضعاعىو اىم العةيىة مىن الىربامال ااا ىة املوجكىة  ىو 

ا  تتلنىة مىن و يكىة  النموىلجىان  إ  قىةي ضاىوا  متعىةدع مىن موىتوي. الطاب مىن ىلو، القىة ا  العاليىة
ا ارات  موعة عري ة مىن طىاب املىةا يف بىةال  مىن الن ىة املتميىزع وا صىو ع و اوىبة اىاا  إ  ى  باملاتىة 
و هي ال   قةأ لا كةما  ا اىرات عىادعن و يكىة  كى لج  إ دمىال الرباىامال ااىاص مىن ا صىص املعتىادع 

ة بى  مة اىىي النصىىول وبىى  الى ين وُك لىىو  لىىيكم مكىىاأ و املىةا يفن و طىىوير عاعىىة  عاوايىة بىىةال  مىىن التنافوىىي
 دا ع براىىامال  عايىىة املوهىىوب ن و يعمىىة كىى لج  إ التقليىى  مىىن التكيىىز  ىىول خنبىىة املوهىىوب  وبالتىىايل  نيىىف 
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االاطبا  الوليب ال ، عادع ما يُعط   ىول الطىاب املشىا ك  و بىرامال الرعايىة ااا ىة بىاملوهوب ن و ضكىما  
 .  بُعة وجودع ا ارات  مين الطاب واشر اقافة ا ودع و اين جوااب املة اة وخيطكا إ  و

يعتمىة جىىوىله ا اىىرات الثااىىي ا ريىىا  على  جىىوىله  كىىر جىىرك  ثىى  و طىىويره مىن عبىى  كىى  مىىن  اىىزويلن و يىى  
 ن وكى لج على  الة ااىا  الى  (Renzulli, 1977 ; Renzulli, Reis, & Smith, 1981)ومسيىث 

منكىىوأ "  ثىىو و مسىىا  األفىىراد املبىىةع  واملنتقىى ن والىى  اىىتال عنكىىا  عريىىف  اىىزويل للموهبىىة  ىىو موىىم  
ن واىتال عنى  ْجع ى  التكيىز (The Three Rings Conception of Giftedness)" ا لقىا  الىثاا 

و يتكىون . لى  الطىاب ول  طوير الوكيا  املوهبةن و ول الربامال وااةما  ال   قةأ بةال  من التكيىز ع
عيىايف عىة ا  الطىاب : النموىلهن با ضافة  إ عنا ىر التن ىيم وا دا عن مىن  وىة عنا ىر للاىةما  هىي 

و  شىىم  القىىة ا ن واالهتمامىىا ن وضاىىاليب الىىتعلمن وضىىل  املىىنكال الىى ، يشىىم   عىىةيا  املىىنكال ا ىىايل 
املتمثىى  و ضاشىىطة ااتكشىىافية عامىىة  قىىة أ  (I)لىىياتنم الطىىاب مىىن ىلو، القىىة ا  العاليىىةن وا اىىرات مىىن اىىو  

للطاب فكرع مبةتيىة عىن مواضىين عةيىةع وجمىاال  د ااىة ال  لطى  عىادع و املنىاهال الة ااىيةن وا اىرات مىن 
وهىىىي عبىىىا ع عىىىن ضاشىىىطة  ة يبيىىىة  قىىىةأ  موعىىىا  مىىىن الطىىىاب هىىىةفكا  نميىىىة املكىىىا ا  ا د اكيىىىة  (II)اىىىو  

تعلمن ومكىىا ا  البحىىىث واالاىىتجا ن ومكىىىا ا  اال صىىالن وا اىىىرات مىىن اىىىو  واالانعاليىىةن ومكىىىا ا  كينيىىة الىىى
(III)  وهىي ضاشىطة موجكىىة  ىو البحىىث و مشىاك   قيقيىىة مىن عبى  جمموعىىا   ىلمع مىىن الطىاب هىىةفكا

 ىىة يبكم علىى  متابعىىة د ااىىة جمىىاال  ىلا  اهتمىىاأ كىىاص لىىمن و طبيىى  املكىىا ا  املكتوىىبة و خىىي   قيقىىي 
 . وعملي

ايىىىة د ااىىىة هىىى ين النمىىىوىلج  و كوهنمىىىا يقىىىةمان كطىىىة  ىىىاملة الكتشىىىا  و  طىىىوير املوهبىىىةن و كمىىىن ض
 . لكون براامال املشا ين الادفة ال ، هو موضو  ه ه الة ااةن و ض ة الربامال األاااية و كليكماو 

 ":اإلثراء الثالثي عرب املدرسة"دراسات حول فاعلية منوذج  -9-2

جوىلجىا  منكقيىا   55ااتعرضىو  (Van Tassel – Baska & Brown, 2007) ب  د ااىة  ليليىة 
 & Stanley)مىن النمىاىله املوجكىة  ىو  علىيم املوهىوب   ىة  التعىر   إ فاعليتكىان ضن جىوىلجي اىتاالي 

Benbow, 1986) ن ْو اىىزويل(Renzulli, 1988 ) يتميىىزان عىىن بقيىىة النمىىاىله موضىىن الة ااىىة بكوهنمىىا
ة الوىىىاتةع و  قىىى   عايىىىة املوهىىىوب  منىىى  منتصىىىف الوىىىبعينا  املياديىىىةن و بكوهنمىىىا ميىىىثان املنكقيىىىة الرتيوىىى

ميىىثان بطريقىىة جيىىةع ضاىىلوب ا  ىىرا  علىى  النصىى  الربجمىىي بىى  ضاىىلوال ا اىىرات والتوىىرين املتعامىى  معكمىىا و 
 املة اىة و و و د ااة ضكرك  ىة   إ التعىر  على  مىةك فاعليىة جىوىله ا اىرات الثااىي عىرب. جمال الرعاية

 و ىلو (Olenchak &  Renzulli, 1989)   ىةك عشىرع مة اىة عىرب الواليىا  املتحىةع األمريكيىة 
و بينىو الة ااىة  . الة ااة  إ  ةوا  لما   جيابية و  وج  الطاب و املعلم   ُعزك  إ فاعليىة النمىوىله

كما بينىو اتىاتال . املعةل الطبيعيك لج ضن املنتقا  املبتكرع للطاب كااو متعةدعن و فاعو و عةدها 
التحليى  بشىىك  واضىى  الزيىىادع الكبىىمع و معىىةل ضاشىىطة الطىىاب ا اراتيىىةن و اهتمىىاأ و  ركيىىز الطىىاب علىى  

 .األاشطة ال   عرب عن اهتماما م الشاصية
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جىودع املنتقىا  الى  ضكملكىا الطىاب املشىا ك  و فعاليىا  جىوىله  Reis, 1981))كما د او  يى  
رات الثااىىين و بينىىو اتىىاتال الة ااىىة فاعليىىة النمىىوىله و التىىأام علىى  ضدات الطىىاب و جمىىاال  البحىىوا ا اىى

ضاىىر جىىوىله ا اىىرات الثااىىي علىى   اتىىاه الطىىاب  (Starko, 1986)و د يف اىىتا كو .  والة ااىىا  الادفىىة
وكا جكىا الى  ضاتقتكىا االبتكا ، من كال  جرات مو  على  عىةد مىن املنتقىا  االبتكا يىة داكى  املة اىة 

عينا  من الطابن فوجة ضن طاب ا موعة ال   ا كو و فعاليا  النموىلهن و كثم من األ يان  بىةض 
و  كراه منتقا  ابتكا ية من  لقات انوكان داك  املة اة وكا جكان ضكثر من ا موعىة الى     شىا ك و 

كىىر طىىاب العينىىة الناعلىىة  نوعىىا  ضكثىىر و املشىىا ينن كمىىا ضا. فعاليىىا  النمىىوىله تعىىةل ال ىىعف لكىى  طالىىب
 .و طو ا  ضعم  و خاوال م لتطوير منتقا  مبتكرعن وو و نكم ألهةافكم 

ضاىر ضاىلوب ضىل  املىنكال املوىتاةأ و  (Reis & Purcell, 1993)كمىا د اىو  يى  مىن بو اىي  
ه  ىىو املشىىا ين والبحىىوا الادفىىة مىىن النمىوىله علىى   ىىوفم الوعىىو للطىىاب مىىن ىلو، القىىة ا  العاليىة لتوىىام 

ال  هىي مىن ضىمن الىربامال الى  يقىةمكا النمىوىلهن فوجىةا فروعىا  دالىة و ا موعىا  الناعلىةن  ىا ( III)النو  
 .ياكة فاعلية النموىله 

ن (Burns, 1987)بماىىز ن و (Gubbins, 1982)جىىوبنز ن و (Reis, 1981)و ىىث كىى  مىىن  يىى  
بىرامال التىة يب املاتلنىة على  عىة ا  الطىاب و البىةت و د ااىا   ضاىر (Newman, 1991)ايىومن و 

وااتكمالا ن فقة د او  ي  جودع املنتقىا  الى  ضكملكىا الطىاب املشىا ك  و فعاليىا  (III) من او  
طالبىىا  و الصىنو  األول  إ الوىاديف االبتىىةاتين  5526جىوىله ا اىرات الثااىىي مىن كىال عينىىة مكواىة مىن 

٪  إ 52الى  دثىى  (  ىو  املوهبىة)نكم توجىب  جىراتا  النمىوىله و جمموعىىة الوعىات ا اراتىي جىرك  صىنيو 
ت جىرك  قوىيم طىاب الوعىات ا اراتىي و كى  مة اىة . ٪ من  اىايل طىاب املىةا يف الى  ينتمىون  ليكىا62

الىى كات النرديىىةن ضو  و اكتبىىا ا ( ٪2)و ىىو، ف ىة طىىاب الشىىرحية العليىا ( ض) إ جممىوعت ؛ ا موعىىة األوإ 
و  تكىىون مىىن الطىىاب ىلو، القىىة ا  فىىوا املتواىى ن ( ب)اكتبىىا ا  التنىىوا األكىىادميين وا موعىىة الثاايىىة 

و اكتبىا ا  الى كات النرديىةن وبالتىىىايل   يتمك نىوا مىىن ( ض)ولكىن مىن الى ين  ققىوا د جىا  ضعى  مىىن الشىرحية 
ت جىىىرك الوىىىما  لطىىىاب كلتىىىا ا مىىىوعت  . راتا  املعتىىادعاملشىىا كة و بىىىرامال  عايىىىة املوهىىىوب  توجىىىب ا جىىى

 .باملشا كة و فعاليا  النموىله 
ولقة بينو اتاتال الة ااة عةأ وجود فروا   كر و ايىن عنا ىر جىودع البحىوا الى  عىاأ  ىا الطىابن  

يةيىة الى  توجىب  جىراتا  الكشىف التقل( )ب)كما ضن  واب متوا  عنا ر ا ودع الرتيوة للمقموعىة 
ن األمىر الى ، ياكىة (ض)كااو ضعل  بقلي  مىن ا موعىة (   يكن لا ضن  وتنية من كةما   عاية املوهوب 

 .مرع ضكرك فاعلية النموىله و التأام عل  ضدات الطاب و جماال  البحوا والة ااا  الادفة 
 قيىى  ا جنىىىازن  ااىىتاةاأ النمىىوىله للتو ىىى   إ مىىا  ىلا كىىان (Gubbins, 1982)كمىىا  ىىث جىىوبنز 

ومنكوأ ال ا ن واالا باط الشاصي لا ا  باط بولوك ا اتاه االبتكا ،ن ليصى   إ ضن اتىاتال التحليى    
 . ننة و كشف اال  باط ب  العنا ر امل كو ع والوك ا اتاه االبتكا ، 
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  ااىتاةاأ بىىرامال تتلنىىة علىى (Newman, 1991)ايىىومن و  (Burns, 1987)و ىث كىى  مىىن بماىز 
( II)فقىة د يف بماىز ضاىر بىرامال التىة يب مىن اىو  (. III)املشا ك  و برامال املشا ين والة ااا  مىن النىو  

طالبا   و البةت و  وا  ى  مشىكا  خىةدع و جىوىله ا اىرات الثااىي ليقىة  252عل  عرا ا  عي نة من 
٪ لبىىةت  ىىوا مىىن اىىو  22رب بنوىىبة ضن الطىىاب الىى ين ااىىة جوا و بىىرامال التىىة يب كااىىو لىىةيكم فر ىىة ضكىى

(III )وعلي  ااتنتال بماز ضن  ىة يب الطىاب على  املكىا ا  املطلوبىة . من الطاب ال ين   يتلقوا التة يب
هىى ه الىىربامال كىىال  لىربامال البحىىوا والة ااىىا  عبىى  البىىةت فيكىىا يزيىىة مىىن عىىةد الطىىاب الىى ين يوىىااون و

 .العاأ الة ااي
دمىىال جمموعىىة مىىن بىىرامال التىىة يب و ا بىىةا ن والتاطىىي ن   (Newman, 1991)كمىىا  ىىث ايىىومن 

وا ىىىاىل القىىىرا ا ن واالاىىىتقراتن والتوا ىىى ن مىىىن  وجيكىىىا  املعلمىىى   ىىىو كينيىىىة  طىىىي  و دا ع و دىىىاأ مشىىىىرو  
هىىاد ن مىىن ضجىى  د ااىىة ضاىىر هىى ه الىىربامال علىى  جىىودع املنتقىىا ن وعلىى  عىىةد الطىىاب الىى ين ال يكملىىون 

 نيىة اتىىاتال الة ااىة ضن العينىة الناعلىة  ىو  عىىةدا  مىن الطىاب مىن الى ين   يكملىىوا . ؤوهااملشىا ين الى  بىة
كمىا ضاكىر  ليى  النتىاتال فرعىا  ملحواىىا  و . الة ااىا  الى  بىةؤوها ضعى  بة جىة ملحواىة مىن العينىىة ال ىابطة

 .كا العينة ال ابطة جودع املنتقا  ال  ضفرز ا  وا العينة الناعلة مقا اة بتلج النتاتال ال  ضاتقت
 :املنهج وإجراءات الدراسة - 11
 :منهج الدراسة -11-1

ااىىىتاةأ البا ىىىث املىىىنكال الو ىىىني الىىى ، يقىىىوأ علىىى  و ىىىف اىىىاهرع مىىىن ال ىىىواهر الننوىىىية للو ىىىول  إ 
كمىا (. 6002ضبىو عىاأن )ضاباب ه ه ال اهرع والعوامى  الى   ىتحكم فيكىان وااىتااص النتىاتال لتعميمكىا 

ث مىنكال د ااىىة ا الىةن وهىىو ض ىة املنىىاهال النعالىة و الة ااىىا  الو ىنية والوىىببية والتقومييىىةن ااىتاةأ البا ىى
. وىللج عنةما  كون هناك ا اجة  إ االهتماأ بو ةع وا ةع من الو ىةا  ا اوىااية بشىك  مركىز ومتعمى 

 ااىىة متعمقىىة ويعىىر  مىىنكال د ااىىة ا الىىة بأاىى  املىىنكال الىى ، يت ىىمن د ااىىة  الىىة وا ىىةع ضو ب ىىن  ىىاال  د
مىىىن  ليىىى  كىىى  عامىىى  مىىىن العوامىىى  املىىىاارع واالهتمىىىاأ بكىىى   ىىىيت عىىىن ا الىىىة املة واىىىة بلىىىر  الو ىىىول  إ 

و لقىىة ضو د البا ىىث ض ىىة (. 6002ضبىىو النصىىرن ) عميمىىا   نطبىى  علىى  غمهىىا مىىن الو ىىةا  املشىىا ة لىىا 
للةاللىىة علىى  ( 50)و امللحىى   III البحىىوا الىى  عىىاأ  ىىا طىىاب الرعايىىة ااا ىىة الىى ين ضدىىوا  ثىىا  مىىن النىىو 

 . اوعية املنتال ال ، دو د اات 
 : عينة الدراسة -11-2

عىىىةأ البا ىىىىث دو ع  ة يبيىىىىة و منىىىىاهال البحىىىىث العلمىىىي لطىىىىاب الوعىىىىات ا اراتىىىىي و مىىىىةا يف دا  الىىىى كر 
. تابتكىىاطىابن  ىىة   إ  ىة يبكم علىى   طبيى  البحىىوا العلميىة و ك 502األهليىة للبنىى  و البىالد عىىةدهم 

طالبىىا  ميثلىىون  25 قىىةأ  اىىر ىللىىج . مسىى  البا ىىث بعىىة ىللىىج للطىىاب باال ىىتاك و براىىامال املشىىا ين الادفىىة
٪ مىىن عىىةد طىىاب الوعىىات ا اراتىىي بطلىىب  طبيىى  مشىىرو  هىىاد  ن  يىىث عىىاأ البا ىىث بنىىرز الطلبىىا  83

( 6003بتجىين )لتطىوير املوهبىة املقةمة بنات  عل  مةك ااتكمال الطلب للمعايم ا ةدع و النموىله التاأ 
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٪ مىن عىةد املشىا ين 22.32دثى  املشىا ين املاتىا ع عينىة الة ااىةن وهىي بنوىبة . مشىروعا   62و اكتىا  منكىا 
 . املقةمة ض ا  

 :أدوات الدراسة -11-3

ن  (6003بتجىىين )ااىتاةأ البا ىث جمموعىة مىن النمىاىله املة جىىة و  جىراتا  براىامال املشىا ين الادفىة 
   ىممو ملعرفىىة اهتمامىا  الطىاب العلميىىةن و قىةي طلىىب املشىرو ن و جىرات املقابلىىة الشاصىية ملقىىةأ و الى

 .الطلبن واكتيا  الطاب لتنني  مشرو  هاد ن وكتابة ااطةن واملراجعة والتل ية الراجعة
 :التحليل اإلحصائي -11-4

بااىىىتاةاأ بىىىرامال للحااىىىب اريل مت  نريىىىد ايىىىن البيااىىىا  الىىى   صىىى  عليكىىىا مىىىن ا جىىىراتا  الوىىىابقة 
(. SPSS)ضعىة  كصيصىا  لى لجن و مت  ليلكىىا   صىاتيا  بااىتاةاأ ا زمىىة ا  صىاتية للعلىوأ االجتماعيىىة 

ىلو الىىى يل  (  )ولقىىىة ااىىىتاةأ املتواىىى  ا وىىىاال واال ىىىرا  املعيىىىا ، والتبىىىاين والنوىىىب امل ويىىىةن واكتبىىىا  
 .للعينا  املوتقلة

 :هاعرض النتائج ومناقشت -11

عدد ف بحاا  (α =0 00)للدد  دىددلىا  تىجدد  دددم   حالددا ا صددي  ي  " تددلف دمضدد ا ال راسددا ل ددص بادد  
 ".هي   د  عمايدف الوايريع الهيحداال ي  د  الل ىيم ال  ر   بحاا ال ي  د  الل ىيم الل

ف ىىة  للتحقىى  مىىن النرضىىية املىى كو ع عىىاأ البا ىىث بتقىىةي دو ع ضوليىىة و ضاااىىيا  البحىىث العلمىىي لطىىاب
طالبىىىىا ن وىللىىىىج لتحنيىىىىز الطىىىىاب علىىىى  املشىىىىا كة و فعاليىىىىا  براىىىىامال  502الوعىىىىات ا اراتىىىىي البىىىىالد عىىىىةدهم 

طالبىىا  ةطىىة  جىىرات  25وتوجىىب  جىىراتا  النمىىوىله التىىاأ لتطىىوير املوهبىىة  قىىةأ بعىىة ىللىىج . املشىىا ين الادفىىة
روعا ن ت  ىىر  الطىىاب مشىى 62مشىىرو  هىىاد ن جىىرك فحصىىكا و صىىنيتكا بااىىتاةاأ انىى  ا جىىراتا   إ 

املشىىىا كون و فعاليىىىا  النمىىىوىله التىىىاأ لتطىىىوير املوهبىىىة و التننيىىى  بعىىىة ضن كصىىىص البا ىىىث لكىىى  طالىىىب ضو 
جمموعىة طىاب جىرك اعتمىاد مشىروعكمن مشىرفا  فنيىا  جىرك  ة يبى  مىن عبى  البا ىث على   جىراتا  النمىىوىله 

. قوأ تكمة املتابعىة وا  ىرا  النى  و جمىال املشىرو ااعة  ة يبيةن لي 56التاأ لتطوير املوهبة و دو ع مة ا 
ت عىىىاأ البا ىىىث بتقىىىوي ضدات الطىىىاب و . أ6003مشىىىا ين بنكايىىىة العىىىاأ الة ااىىىي  2ولقىىىة ضكمىىى  الطىىىاب 

املشىىا ين الوىىتة املىى كو عن بةايىىة علىى  ضاىىايف ااطىىة البحثيىىة الىى   قىىةموا  ىىان كىى  و مشىىروع ن واعتىىرب ىللىىج 
 قىىوي األدات دو يىىا  ضانىىات التننيىى ن و قوميكىىا مىىرع ضكىىمع عنىىة االاتكىىات مىىن . كمىىا مت . القبلىىيالتقىىوي هىىو التقىىوي 

تقىوي النكىاتين واعتىرب ا وىاال للتقيومىا  الةو يىة وال املشرو  و هناية العاأ الة ااىين ت مت  وىاب املتواى 
 . ىللج املتوا  التقوي البعة، لشدات

من ضجى  املقا اىة (  )ة ا  الطاب البحثية عاأ البا ث بلجرات اكتبا  ملعرفة ضار النموىله التاأ عل  عو 
ن وضد جىىو النتىىىاتال (α =0.02) لكشىىىف عىىن النىىروا عنىىىة موىىتوك بىى  اتىىاتال الة ااىىىة القبليىىة والبعةيىىة وا

 (.6)و ا ةول  عم (  )تاتال اكتبا ن كما ضد جو ا(5)بحوا املنتكية و ا ةول  عمال  طبقو عل  ال
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 1قم الج  ل ر 
 ع ين ال لىث الوللر   اجويل ي  الل ىيم

 دىوص ال ل  رقم ال ل 
 اجويل ي  الل ىيم

ال  ر  
 ال ل

ال  ر  
 الثيا 

ال  ر  
 الولىسط اللهي  

 8.22 2.00 2.22 5.822 كنز جيب محايت : الشعب املرجااية 52630005
 6.32 6.36 8.82 6.22 عصة ماارع 52630002

امال  كىىم بىىارال  الككرباتيىىة عىىن طريىى  ا ااىىب  صىىميم براىى 52630002
 8.62 2.00 8.28 6.03 اريل

 8.88 2.00 8.53 5.36  لوا كو ايش جةع 52630052
 6.36 8.22 6.35 5.35 جكاز للتعر  عل  العما  النقةية الو عية وكشف التزوير 52630052
 6.26 8.22 6.22 5.82 عصة  اب 52630068

 1الج  ل رقم 
 د  عمايدف الوايريع الهيحدا(  )الي ف اخل ير 

 ال  وا اي لويل ا حرجا اللميا ( )ق وا  ايالما  الىسط ال  لا الولغ ما 
 0.002 2 2.80 0.23 5.32 2 القيايف القبلي
    0.32 2.00 2 القيايف البعة،

املشىا   ليىى  ضعىاه فىىلن ( و براىامال املشىىا ين الادفىة(  ) اتىاتال اكتبىىا ( )6)وكمىا ي كىر و ا ىىةول  عىم 
وعيمىىىىة اال ىىىىرا  املعيىىىىا ، القبلىىىىي ن 2.00و البعىىىة، ن 5.32الواىىى  ا وىىىىاال القبلىىىىي ألدات الطىىىىاب هىىىىو 

وكشىىىىنو اتىىىىاتال  جىىىىىرات . 0.22ن و البعىىىىة، 0.68وعيمىىىىة التبىىىىاين القبلىىىىي هىىىىىو ن 0.32ن والبعىىىىة، 0.23
هىي ن 2.80ا وىوبة (  )ضن عيمة ن ب  ضدات الطاب القبلي و البعة،لنحص داللة النروا (  )اكتبا  

ن وضن النىىىىروا بىىى  متواىىىطا  د جىىىا  ضدات الطىىىاب القبلىىىي 6.22ا رجىىىة والباللىىىة (  )ضكىىىرب مىىىن عيمىىىة 
وبالتىىىىايل يتحقىىىى  النىىىىر  بوجىىىىة فىىىىروا ىلا  ن  (02نα =0)  دالىىىىة   صىىىىاتيا  عنىىىىة موىىىىتوكوالبعىىىىة،  عتىىىىرب

ب  ضدات الطاب و التقىوي الىةو ، وضدات الطىاب و التقىوي النكىاتي  (02نα  =0)  صاتيا  عنة موتوك 
 .و براامال املشا ين الادفة

كمىىا عىىاأ البا ىىث بة ااىىة  الىىة كىى  طالىىب و  ننيىى  مشىىروع  الىىاد ن وعىىي م ضداتهن وكتىىب  قريىىر  الىىة 
 اتىاتال د ااىة ا الىة ضن طالبىا  وا ىةا  و شىم. يب   ض، البا ث و  طو  عة ا  الطالب و مكااا   املوتقبلية

عةأ  ث  مننصل ن وضن طالب  ا تكا و  قةي  ث مشتكن وضن ض بعىة طىاب عىةأ كى  وا ىة مىنكم  ثىا  
كمىىا  كشىىف اتىىاتال التقىىا ير ضن الطىىاب عىىة ضدىىوا اىىاا دو ا  و منىىاهال البحىىث العلمىىين وضن . مننصىىا  

 صىميم براىامال  كىم " اةن وضن الطالب ال ، عةأ البحث املوىم  موتواهم البحثي عة  طو  بصو ع ملحو 
عىىة اىىاف  علىى  موىىتوك اململكىىة بىى  طىىاب التعلىىيم العىىاأ " بىىارال  الككرباتيىىة عىىن طريىى  ا ااىىب اريل 

 62لينوز بشر  دثيلكا و موابقة املعلوما ية عل  موتوك العا  العرال الى ، ضعىيم و األ دن و النىتع مىن 
 .أ6003يواي   62 إ 
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ن ْو  اىىىىىزويل ْو  يىىىىى  ْو مسيىىىىىث (Reis,1981) تنىىىىى  اتىىىىىاتال هىىىىى ه الة ااىىىىىة مىىىىىن اتىىىىىاتال د ااىىىىىا   يىىىىى  
(Renzulli, Reis, & Smith, 1981 ) و ضن  واىىين داتىىرع الوىىما  للطىىاب باملشىىا كة و الىىربامال

وبىىىىون املاتىىىىا ون ا اراتيىىىىة يتىىىىي  لىىىىم النر ىىىىة ملنتقىىىىا  ابتكا يىىىىة   ىىىىاهي  لىىىىج الىىىى  ينتقكىىىىا الطىىىىاب املوه
ضن بىرامال الرعايىة الى  ( Renzulli & Reis, 1994) يى  و اكىة د ااىا   اىزويل و . تقليةيىةباألاىاليب ال

 عتمىىة علىى  اصىىوص ا ريىىة واضىىحة  ىىول منكىىوأ املوهبىىةن واملبنيىىة علىى  اتىىاتال  ىىوا علميىىة اىىليمة ومنكقيىىة 
و تنىى  .   كة و  ىىوا هادفىىة ومتقةمىىةمتعىىةدع و الكشىىف واالكتيىىا ن  يىى  النر ىىة للطىىاب للتطىىو  واملشىىا

 ,Tassel – Baska & Brown)بااىكا ْو بىراون  –هى ه النتىاتال ضي ىا  مىن مىا جىات و د ااىة  ااى  

ن  ىىول فاعليىىة جىىوىله ا اىىرات الثااىىي عىىرب املة اىىةن الىى   بىى  منكىىا وجىىود ضاىىر  جيىىاال للنمىىوىله علىى  (2007
 . الطاب من ىلو، القة ا  العالية

و ( Renzulli & Reis, 1998)ر  تنى  اتىاتال الة ااىة ا اليىة مىن  ض،  اىزويل ْو  يى  من جااب  ك
ضن هنىىىاك  اجىىىة  إ التمييىىىز بىىى  الطىىىاب و اىىىبي   قىىىةي  علىىىيم عىىىادل  ميىىىن الطىىىاب لينااىىىب عىىىة ا م 

علىىىوأ الىىى   ىىىة   إ د ااىىىة ضاىىىر  طبيىىى  بىىىرامال  اراتيىىىة و ال( 5323)النرديىىىةن ومىىىن اتىىىاتال د ااىىىة ال ىىىبيبان 
والرياضيا  عل  التحصي  الة ااي للطابن وا،اهكم  و هىا   املىاد   الة ااىيت ن واكتوىا م ملكىا ا  
االاتقصىىىات العلمىىىىين فوجىىىىة ضن الىىىربامال ا اراتيىىىىة  فعىىىىو موىىىىتوك التحصىىىي  الة ااىىىىين وضكوىىىىبو الطىىىىاب 

يةن و  تنىى  اتىىاتال الة ااىىة ضي ىىا ا،اهىىا   جيابيىىة  ىىو مىىاد  العلىىوأ والرياضىىيا ن وجىىو مكىىا ا م االاتقصىىات
 ;Robinson, 1983; Robinson & Robinson, 1982)مىىن  ض، جمموعىىة مىىن البىىا ث  

Stanley, 1997; Stanley & Benbow, 1986 ) ىول ضىرو ع ضن يكىون موىتوك وكطىوا  الىربامال 
 .التعليمية مكيف لينااب القة ا  واملعا   النردية لشطنال 

 ىول ضاىر ضاىلوب النمىوىله  (Reis & Purcell, 1993) ااىة  يى  ْو بو اىي  كما  تن  النتاتال من د
علىى   ىىىوفم الوعىىىو للطىىىاب مىىىن ىلو، القىىىة ا  العاليىىىة لتوىىىامه  ىىىو املشىىىا ين والبحىىىوا الادفىىىة مىىىن النىىىو  

(III ) الى  هىىي مىن ضىىمن الىىربامال الى  يقىىةمكا النمىوىله التىىاأ لتطىىوير املوهبىة  ىىو موىم  املشىىا ين الادفىىةن
ن ْو جىىىىىىىوبنز (Reis,1981)ةا فروعىىىىىىىا  دالىىىىىىىة و ا موعىىىىىىىا  الناعلىىىىىىىة؛  ومىىىىىىىن د ااىىىىىىىة كىىىىىىى  مىىىىىىىن  يىىىىىىى  فوجىىىىىىى

(Gubbins, 1982) بماىىىز ن و(Burns, 1987) ايىىىومن ن و(Newman, 1991)  ىىىول ضاىىىر بىىىرامال 
وااىتكمالان  يىث ضكىةوا مىرع ( III)التة يب املاتلنة عل  عة ا  الطىاب و البىةت و د ااىا  مىن اىو  

يىىة النمىىوىله و التىىأام علىى  ضدات الطىىاب و جمىىاال  البحىىوا والة ااىىا  الادفىىةن وهىىو مىىا يقىىةأ ضكىرك فاعل
كمىا  تنى  اتىاتال هى ه الة ااىة . للطاب و النموىله التاأ لتطوير املوهبة من كال براامال األاشطة املوجكىة

بىىىرامال  الىىى ، دمىىىال جمموعىىىة مىىىن (Newman, 1991)و جوااىىىب  نصىىىيلية عةيىىىةع مىىىن د ااىىىة  ايىىىومن 
التة يب و ا بةا ن والتاطي ن وا اىل القرا ا ن واالاتقراتن والتوا ى ن ومىن  وجيكىا  املعلمى   ىو كينيىة 
 طىىي  و دا ع و دىىاأ مشىىرو  هىىاد ن ود يف ضاىىر هىى ه الىىربامال علىى  جىىودع املنتقىىا ن وعلىى  عىىةد الطىىاب 

العينىىىة الناعلىىىة الىىى   ىىىو  عىىىةدا  مىىىن  وضفىىىاد  اتىىىاتال الة ااىىىة ضن. الىىى ين ال يكملىىىون املشىىىا ين الىىى  بىىىةؤوها
كمىا ضاكىىر . الطىاب الى ين   يكملىىوا الة ااىا  الىى  بىةؤوها هىم ضعىى  بة جىة ملحواىىة مىن العينىة ال ىىابطة
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 ليىى  النتىىاتال فرعىىا  ملحواىىا  و جىىودع املنتقىىا  الىى  ضفرز ىىا  ىىوا العينىىة الناعلىىة مقا اىىة بتلىىج النتىىاتال الىى  
 . ضاتقتكا العينة ال ابطة

  صىىميم  للنمىىوىله التىىاأ لتطىىوير املوهبىىةن اىىن البا ىىث بىى  بىىرامال ا اىىرات العىىاأ واملاىىتصن واألاشىىطة وو
وو علىىىم البا ىىىث فىىىلن هىىى ه الىىىربامال   يوىىىب  ضن اعىىىو و . املوجكىىىةن واملشىىىا ين الادفىىىةن والرعايىىىة ااا ىىىة

 ا النمىىوىلهن وىللىىج مىىن جىىوىله وا ىىةن  وىىع  مىىن كالىى   إ  قيىى   طىىوير املوهبىىة ككىىة  مشىىتك  ال و هىى
ومىىىن املىىىرج  ضن  كىىىون النتىىىاتال ا جيابيىىىة الىىى  . كىىىال  ناعىىى  الطىىىاب املشىىىا ك  و فعاليىىىا  هىىى ه الىىىربامال

 ققىو مىن كىال هى ه الة ااىة بوىىبب وجىود هى ه الىربامال ضىمن جىىوىله وا ىةن و ن كىان لكى  وا ىة منكىىا 
ومىن األاىباب األكىرك الى  ميكىن .  ه الة ااةاتاتق  ا جيابية الةالةن ولكن ليوو بالقوع ال  اكر  و ه

ضن  نوىر هى ه النتىاتال الىرب  بى  و ىةا  النمىوىله التىاأ لتطىوير املوهبىة مىن كىال ا جىراتا  املصىا بة لى ن 
 ىىا جيعىى  التنقىى  بىى  بىىرامال النمىىوىله وفىى  القىىة ع ال هنيىىة وموىىتوك الةافعيىىة الشاصىىية للطالىىب ضمىىرا  اىىكا  

ُحص لةفم قي ب لج موتوك ضدات 
 .   الطاب املشا ك  وينعك  ىللج عل  النتاتال امل

 :توصيات الدراسة -12

 :عل  ضوت ما  قةأ من اتاتال ه ه الة ااة يقت  البا ث مايلي
االاىىتمرا  و  طبيىى  النمىىوىله التىىاأ لتطىىوير املوهبىىة و مىىةا يف دا  الىى كر للبنىى  واعتبىىا ه ض ىىة  -18-1

 .ة عل  جعلكا ض ة املةا يف الراعية للموهبةالركاتز األاااية فيكان من التأكي
 جىىرات مراجعىىىة دو يىىة كا جيىىىة للنمىىىوىله التىىاأ لتطىىىوير املوهبىىة كىىى  اىىىنت  للتأكىىة مىىىن مواكبتىىى   -18-8

 .للتقةأ العلمي و جمال املوهبة وضااليب كشنكا و عايتكا
ةا يف األهليىىىة العمىىى  علىىى   طبيىىى  النمىىىوىله التىىىاأ لتطىىىوير املوهبىىىة و ضكىىىرب عىىىةد  كىىىن مىىىن املىىى -18-3

وااا ىىةن والعمىى  علىى  التعريىىف بىىالنموىله عربيىىا  و اىىاميا  عىىن طريىى  اشىىر البحىىوا والة ااىىا  النا،ىىة عىىن 
 . صةتااملادرا  والةو يا  العلمية امل طبيق  و 

العم  عل   واين و  نويىن جمىاال  املشىا ين الادفىة الى   عتمىة على  مىنكال البحىث العلمىين  -18-4
 .ب و املةا يف ا رية الكاملة و  ةية جمال املشا ين ال  ميكنكم االكتيا  منكاو عطات الطا

 :البحوث املستقبلية املقرتحة -13

لقىىة مت و هىى ه الة ااىىة  طبيىى  براىىامال املشىىا ين الادفىىة علىى  الىى كو  مىىن طىىاب التعلىىيم  -13-1
 .نروا ب  ال كو  وا اااالعاأن ويقت  البا ث  طبي  الرباامال و مة اة للبنا  لة ااة ال

اوبة لقيايف ضار براامال املشا ين الادفة ملةع عاأ د ااي وا ةن يقت   جىرات د ااىة طوليىة  -13-8
 .طويلة املةك ملتابعة الطاب املشا ك  و الرباامالن والطاب الناتزين و املوابقا  الونوية

ة املىة ه ضىمن النمىوىله التىاأ لتطىوير املوهبىة  جرات د ااا  مقا اة بى  براىامال املشىا ين الادفى -13-3
 .وبقية الربامال املماالة و جاىله  عاية املوهوب 
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 املراجع

 :املراجع العربية

 .جمموعة الني  العربية: القاهرع. عواعة البحث العلمي(. 6002) .ضبو النصرن مة و -
دا  النشىىر : القىىاهرع .بويىىةمنىىاهال البحىىث و العلىىوأ الننوىىية والت (. 6002) .ضبىو عىىاأن  جىىات خمىىة -

 .للقامعا 
. النمىىوىله التىاأ لتطىوير املوهبىىة و مىةا يف دا  الى كر للبنىى  تحاف ىة جىىةع(. 6003) .بتجىين عىادل -

 .ا امعة األمريكية و لنةن: لنةن.  االة دكتو اه  و النشر
 .دا  النكر :عمان(. 6ط. )املوهبة والتنوا وا بةا (. 6002) .جروانن فتحي عبة الرمحن -
. األطنال املوهوبىون واملتنوعىون ضاىاليب اكتشىافكم وطىرا  عىايتكم(. 6002) .الشيالينكالة كلي  -
 .دا  الكتاب ا امعي: الع 
مةينىىة امللىىج عبىىة العزيىىز : الريىىا . الرباىىامال ا اراتىىي و العلىىوأ(. 5323) .ال ىىبيبانن مواىى   ىىاح -

 .للعلوأ والتقنية
دا  املوىمع للنشىر : ن عمىان(6ط).  نمية عة ا  التنكم ا بىةاعي(. 6002) .الطيطين خمة محة - 

 .والتوزين والطباعة
مكتبىىىة : الكويىىىو. اضىىىطرابا ا.. منكومكىىىا : الصىىىحة الننوىىىية(. 6002) .املطىىىم،ن معصىىىومة اىىىكي  -

 .النا  للنشر والتوزين
  واملتنىىىوع  و نميىىىىة ضاىىىاليب الكشىىىىف عىىىن املبىىىىةع(. 6002) .الويىىىة،ن زيىىىةن وخمىىىىة جكىىىاد اىىىى  -

 .دا  الكتاب العرال: الع .  (6ط). التنكم ا بةاعي
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