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  الوحدة لدى الطلبة الموهوبين الشعور بالتفكير االختراعي و

  والمدارس العاديةاصة بالموهوبينخ المدارس اليف

 )1( القضيبنعبد الرمحنورة بنت 

 نعبد الرمحجامعة األمرية نورة بنت 

 )هـ18/01/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛06/08/1441قدم للنرش يف (

الوحـدة لـدى الطلبـة املوهـوبني تبًعـا الخـتالف املدرسـة، واملرحلـة الشعور ب االخرتاعي وريالتفكيف عرفة الفروق الدراسة إىل مهذه   هدفت:املستخلص

من املدارس اخلاصـة ) 151( املوهوبني، منهم الثالث الثانويو الثالث املتوسط ني طلبة الصفطالًبا وطالبة من) 233(تكّونت عينة الدراسة من . نوعالدراسية، وال

 املـدارس اخلاصـة يفعـدم وجـود فـروق بـني الطلبـة املوهـوبني توصلت النتائج إىل . من الفصول اخلاصة باملوهوبني ضمن املدارس العادية) 82(و، بنيباملوهو

 لـصالح الطلبـة املوهـوبني  يف الشعور بالوحدةبينهام فروق ، يف حني أظهرت النتائج وجودالتفكري االخرتاعي رس العادية يفاديف امل املوهوبني والطلبةباملوهوبني 

يف التفكـري   املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبنييفالطلبـة املوهـوبني ومل تظهر النتائج فروًقا بـني طلبـة املرحلـة املتوسـطة واملرحلـة الثانويـة مـن .  املدارس العاديةيف

 والطـالببني الطالبـات  كام كشفت النتائج عن وجود فروق . الثانوية غري أهنا أظهرت فروًقا بينهام يف الشعور بالوحدة النفسية لصالح طلبة املرحلةاالخرتاعي،

 .ومل تظهر النتائج فروًقا بينهام يف الشعور بالوحدة ،يف التفكري االخرتاعي لصالح الطالبات  املدارس اخلاصة باملوهوبنيمن طلبة

 . اإلبداع، أسلوب حل املشكالت، العزلة، املتفوقني:الكلامت املفتاحية
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Abstract: The study seeks to identify differences in inventive thinking and loneliness among gifted students based on type of school, 
educational level, and gender. a sample of (233) male and female gifted students were selected from 9th, and 12th graders, (151) of which 
were selected from special schools for gifted students, and (82) were selected from special classes for gifted students in normal schools. 
Results showed that there were no significant differences in inventive thinking between students in gifted students schools and gifted 
students in normal schools. However, results showed significant differences in loneliness for gifted students in normal schools. Although no 
differences were found in inventive thinking between 9th and 12 graders in gifted student's schools, differences between these groups were 
found in loneliness for 12th graders. Study showed differences in inventive thinking between males and females in gifted students schools for 
females, and no differences in loneliness. 
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مة  :املقدِّ

دُّ املــدارس اخلاصــة بــاملوهوبني أحــد أشــكال ُتَعــ

الربامج القائمة عىل جتميع القـدرات، والتـي تـستهدف 

 فقـط يف املراحـل Gifted Students الطالب املوهـوبني

م هـذه املـدارس النظـام قـدِّ التعليمية املختلفة، حيـث تُ 

التعليمي الذي يتناسب مع قدراهتم وإمكاناهتم، والذي 

ــ م والنمــو يف املــستوى واألداء قــدُّ ق التمــن خاللــه حيقِّ

م يف هـذه املـدارس الـربامج التعليميـة قدِّ  إذ تُ ،الدرايس

ا مـن بـرامج املـدارس العاديـة بشكل أرسع وأكثر عمقً 

)Henderson, 2007؛ (Zhang, 2017. 

تعمل برامج مدارس املوهوبني عىل زيادة الدافعية 

تهـا،  بامللل لدى طلب الشعورتقليلونحو التعلم والعمل 

من خالل بناء مستوى مناسب من املنافسة بني الطالب، 

 وجتنـب ، بناء عادات االسـتذكار اجليـدةعىلكام تساعد 

تعمل عىل تعزيز الطـالب يف و. سوء التحصيل الدرايس

تطلعاهتم للحيـاة اجلامعيـة واملهـن املـستقبلية، وحتديـد 

 اخلطط التعليمية واملهنية، وتنمية املهارات اإلبداعية، كام

ز عىل تنمية اجلوانب واملهارات املتميزة لدى الطالب تركِّ 

ــؤثِّ املوهــوب، ــا ي ــات مم ــىل االهتامم ــايب ع  ر بــشكل إجي

(Henderson, 2007; Olszewski-Kubilius & 
Thomson, 2003; Reis & Renzulli, 2010). 

 ال خيـارً  ولكون املدارس اخلاصة بـاملوهوبني متثِّـ

الب أنفـسهم وأهـاليهم،  عـىل مـستوى الطـمهًام ا تربويً 

 فإن هذه الدراسة سـتتناول ،وعىل مستوى املجتمع ككل

تشري األدبيات والدراسـات متغريين من املتغريات التي 

ـأهنـا متثِّـإىل  السابقة ع الطـالب ل أهـداًفا أو آثـاًرا لتجمُّ

املوهوبني يف مدارس خاصة، فمن األهداف التي هتـدف 

ن وحيققه الطلبة املوهوب ما :ها هذه املدارس وتتطلع هلاإلي

لـه نـوع مـن  والـذي يمثِّ ،من نواتج يف شـتى املجـاالت

، أما مـن جانـب اآلثـار. التفكري هو التفكري االخرتاعي

 فسيتم تناول تأثري عزلـة الطلبـة ، سيام اآلثار السلبيةوال

 عنـه بالوحـدة النفـسية، عـربَّ ما يُ  يف مدارس خاصة وهو

 .يشء من التفصيل بينِ وسيتم استعراض كال املتغريَ 

ــدُّ   Inventive Thinking  التفكــري االخرتاعــيُيَع

واحًدا من املجاالت األساسية للنجاح يف القرن احلـادي 

 تلك املنهجيـة التـي تـستهدف : بأنهفعرَّ يُ  ووالعرشين،

 يف ،البحــث عــن حلــول إبداعيــة للمــشكالت احلاليــة

الوقت الذي ال يستطيع فيه الفـرد االعـتامد عـىل عنـرص 

ربة أو املعرفة املتوفرة لديـه بـصورة فعليـة يف الوقـت اخل

م حلوًال لتلك املـشكلة، احلايل لكوهنا ال تستطيع أن تقدّ 

ومن ثم فإن التفكري االخرتاعي يعتمد عىل جمموعـة مـن 

اإلجــراءات، والطــرق، واالســرتاتيجيات التــي يمكــن 

ــة  ــري تقليدي ــول غ ــل إىل حل ــا يف التوص ــتامد عليه االع

 التفكري االخرتاعيويتضمن ). Łącka, 2015( للمشكلة

ــي ــارات، وه ــن امله ــة م ــة : جمموع ، flexibilityاملرون

، curiosity، والفضول self-regulationوالتنظيم الذايت 

 ومهارات ،risk taking، واملخاطرة creativityواإلبداع 
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واملنطـــق ، higher order thinkingالتفكــري العليـــا 

reasoning )Abdul Samad & Osman, 2017.( 

 التفكري االخرتاعي بأنواع التفكري األخرى ويرتبط

ريى كثري مـن البـاحثني أن ، فاإلبداعيالناقد وكالتفكري 

 Beer, 2008) (التفكري االخرتاعي يعترب ذا طبيعة ناقـدة

التفكري يف عدد من املهارات هذان النوعان من إذ يشرتك 

رة عـىل اختـاذ  التفكري املستنري، والقـدثلوالسلوكيات م

يل، والفــضول، وإدارة املواقــف القــرار، والتفكــري التــأمُّ 

 ,National Institute of Education)املعقدة والغامضة 

2104, p.7)، التفكـري االخرتاعـي ارتبـاط حيث أما من 

بالتفكري اإلبـداعي، فـإن التفكـري االخرتاعـي يـشري إىل 

 حيـث ،القدرة عىل حل املشكالت يف البيئـات املفتوحـة

اإلبداع الطالب عىل الربط ما بني املعرفة العلمية  يساعد

 ,Baumgartner & Reiser)ومشكالت احلياة الواقعيـة 

1998) . 

 Inventive ن نظام التفكـري االخرتاعـيتارخيًيا، فإ

Thinking System  إىل املبـادئ اسـتناًداقد تـم تطـويره 

 Genrich م هبا العامل الرويس غرينش التـشولريالتي تقدَّ 

Altschuler ّر إطاًرا للتفكري من شأنه أن يسهم  الذي طو

 ،ل إىل حلول غري تقليدية للمشكالت املختلفـةيف التوصُّ 

 وذلك ،والبعد عن مفهوم العشوائية يف تناول املشكالت

بعد دراسته ملئات اآلالف من احللـول االخرتاعيـة غـري 

 احلـلاف التقليدية ومقارنتها باملوقف املوجود قبل اكتش

)Küçükyazıcı & Şener, 2014( ، َّل التـشولري كام توص

 ،إىل أبرز النامذج والتصنيفات املشرتكة بني االخرتاعـات

ف باسـم اسـرتاتيجية عـرَ وهو مـا دفعـه إىل تقـديم مـا يُ 

ARIZ، وهي اختصار للمصطلح الـرويس Algorithm 

for Inventive Problem Solving، والذي يعني احللول 

ة حلل املشكالت بصورة اخرتاعية، ومـا لبـث أن احلسابي

 وهو ما ،ل إليهاقام بعده طالبه بتطوير األفكار التي توصَّ 

يجية تريـز تف باسـم اسـرتاعـرَ ل إىل ما يُ نتج عنه التوصُّ 

TRIZ،والتــي تعــد اختــصاًرا ملــصطلح  Theory for 

Inventive Problem Solving ــل ــة ح ــي نظري  وتعن

 ,Goldenberg, Horowitz) ةاملشكالت بصورة اخرتاعي

Levav & Mazursky, 2003, p.5) . وجتدر اإلشـارة إىل

أن االستعانة بتلك االسرتاتيجية قـد أصـبح أحـد أهـم 

األدوات اخلاصة بالتفكري االخرتاعي، كام أن هلا العديـد 

من االنعكاسات اإلجيابية عىل قـدرات حـل املـشكالت 

ــستوى ــىل م ــات ع ــراد واملجموع  & Nähler) األف

Gronauer, 2016) . 

وتربز أمهية التفكري االخرتاعي يف أنـه يعمـل عـىل 

استثارة العمليات املعرفيـة للطـالب مـن أجـل تطبيـق 

ــف  ــة يف املواق ــات املتنوع ــا املعلوم ــائل تكنولوجي وس

 املعقدة، والقدرة عـىل فهـم التبعـات املختلفـة للـسلوك

(Fandiño, 2013) الــذي يمتلــك التفكــري فردالفــ؛ 

املوارد اعي يستطيع حتقيق أقىص استفادة ممكنة من االخرت
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 وإضـفاءتحقيق التغري اإلجيايب املطلوب، لواملعارف املتاحة 

قيمة حقيقية للمنتجات أو اخلدمات أو النتائج النهائية التي 

 .(Ispal & Jabor, 2014) يمكن احلصول عليها

 أساًسـا دُّ عَ تُ التفكري االخرتاعي تنمية  فإن ،وبالتايل

عداد وتطوير املفكرين املبتكرين القادرين عىل املسامهة إل

 إعـداد مـن خـاللبصورة أساسية يف النهضة الوطنيـة، 

الطالب الذين يتمتعون بالقدرة عىل اإلبداع، واالبتكار، 

واالستكشاف، والتفكري خارج نطاق كل ما هو تقليدي، 

 ,Abdul Samad & Osman) وحل املشكالت الواقعيـة

العديد من الباحثني يف جمال العلوم الطبيعية يسعى  و(2017

والتكنولوجية إىل تعزيز مستويات التفكري االخرتاعـي بـني 

 من خالل التأكيد عىل رضورة أن تتضمن املناهج ،الطالب

ــل  ــة بح ــرتاتيجيات اخلاص ــن االس ــد م ــية العدي الدراس

ـــشكالت ـــوجي ،امل ـــرص التكنول ـــل الع ـــة يف ظ  خاص

 .Ali, 2015) (عرفةواالقتصاديات القائمة عىل امل

وعن مستوى التفكري االخرتاعي لـدى الطـالب، 

 ,Abdullah & Osman) وعثامن عبد اهللادراسة توصلت 

2010a)  من الرضا لدى طـالب مرتفعةإىل وجود درجة 

املرحلة االبتدائية يف برونـاي يف مجيـع مهـارات التفكـري 

 ،االخرتاعي باسـتثناء مهـاريت التفكـري العليـا واإلبـداع

 مـن ل كلٌّ  توّص ، يف حنيمنخفًضافيهام يث كان الرضا ح

ـــسامرة  ـــم وال ـــري ) 2017(ملح ـــستوى التفك إىل أن م

االخرتاعي لدى الطلبة املوهوبني من طلبة الصف الثامن 

 جمـال التوجيـه الـذايت ا جًدا، واحتلَّ باألردن كان مرتفعً 

ت مهـارات التفكـري العليـا املرتبة األوىل، يف حني احتّلـ

 .السليم املرتبة األخريةواملنطق 

فقـد كانـت النتـائج ) اجلنـدر(أما عن متغريِّ النوع 

 & Abdullah)دراسة عبداهللا وعثامن متباينة، إذ توّصلت 

Osman, 2010a)( وجود فروق يف مهارات التفكـري  إىل

، ويف ى إىل متغري النوع لصالح الطالباتعزَ االخرتاعي تُ 

 ,Abdullah & Osman)دراسة أخرى للباحثني أنفسهم 

2010b)  ُّل املخـاطر ق اإلناث يف حتمُّ أظهرت النتائج تفو

ــوالفــضول، يف حــني تفــوَّ  ف وإدارة ق الــذكور يف التكيُّ

) 2017(، يف حني مل تظهر دراسة ملحم والـسامرة التعقيد

 .ى ملتغري النوععزَ تُ  يف التفكري االخرتاعي فروًقا

 سـةوعن املتغريات الثقافيـة والبيئيـة أظهـرت درا

)Abdullah & Osman, 2010b ( ُّق طلبة بروناي يف تفو

، كام أظهرت دراسة التفكري االخرتاعي عىل طلبة ماليزيا

)Abdullah & Osman, 2010a ( ــروق يف ــود ف وج

ى إىل متغــري مكــان عــزَ مهــارات التفكــري االخرتاعــي تُ 

ــنام املدرســة لــصالح الطــالب يف املنــاطق احلــرضية ، بي

 ,Sahak) هاك وشـو وعـثامنكل من ساأظهرت دراسة 

Soh & Osman, 2012)  أن مكان الدراسة سواء كان يف

 مـن املفـاهيم املرتبطـة ر عـىل أيٍّ املدينة أو الريف ال يؤثّ 

 ).2017 ملحم والسامرة،(بالتفكري االخرتاعي 

هت إىل تنمية  ويوجد عدد من الدراسات التي توجَّ



 )هـ1443/م2021(، الرياض )4(، العدد 33، املجلد علوم الرتبويةجملة ال

– 703 – 

 ;Ali, 2015; Barak, 2013): التفكري االخرتاعـي مثـل

Barak & mesika, 2007; Wogkraso, Sitti & . 

Piyakum, 20152016 الزكري، ؛.( 

 ،Loneliness الوحدةب  الشعورأما من حيث متغريِّ 

أكثـر املـشكالت االجتامعيـة شـيوًعا، من   الوحدةفتعد

عتقـادهم بعـدم اوعادة ما يشعر األفراد بالوحدة نتيجـة 

 سواء ،بعضهمب همكفاءة العالقات الشخصية التي تربط

وجود عـدد قليـل مـن (أكان ذلك عىل املستوى الكمي 

ــدقاء ــي أم، )األص ــستوى الكيف ــىل امل ــود ( ع ــدم وج ع

ف عرَّ تُ و. (Nitu, 2017)أو كليهام )  متعمقةقويةعالقات 

 االعتقـاد والـشعور بالعزلـة عـن :أهناب  النفسيةالوحدة

، ا أو مفرتًضـااآلخرين، وقد يكون ذلك االعتقاد حقيقيً 

هو ما يرتتب عليه الشعور باحلزن، واالكتئاب، والقلق و

(Wan, 2009) . 

اهـتامم عـىل حاز موضوع الشعور بالوحـدة لقد و

ات يالباحثني يف جمـال علـم الـنفس منـذ فـرتة اخلمـسين

ـ،عىل يد سـوليفان) 1953( د أن الوحـدة هـي  الـذي أكَّ

شعور غري سار ينتج عن جمموعة مـن املتطلبـات التـي مل 

 ، ومـن ثـم(Chen, 2015; Wright, 2005) عهايتم إشبا

 ،اتي بالوحدة يف الـسبعينتي اهتمتانترشت البحوث ال

 والتي أكـد معظمهـا أن الثالثة املاضية،عقود ال وال سيام

ات التي طرأت عىل العامل الغريب قد ساعدت عـىل التغريُّ 

 ولعل أبرز تلك ،ف باسم العزلة االجتامعيةعرَ انتشار ما يُ 

 ارتفاع معدالت الطالق، وزيادة عدد األفراد :التغريات

الـذين يعيـشون بمفـردهم، والفقـر، وتـدين مــستويات 

 . (Wright, 2005)الرعاية الصحية 

ت حاولــت العديــد مــن النظريــات التــي فــرسَّ و

الوحدة توفري العديد مـن املـدخالت التـي يمكـن مـن 

خالهلا فهم طبيعة عملية التواصل التـي تـتم بـني الفـرد 

رين، ولقـد أكـدت تلـك النظريـات أن االعتقـاد واآلخ

ــدم املال ــة ءبع ــة inadequacyم ــات االجتامعي  يف العالق

مقارنة باملعايري املثاليـة اخلاصـة بـه التـي حتكـم تكـوين 

ة يـــؤدي إىل الــشعور بالعزلـــة االجتامعيـــ العالقــات

(Zavaleta, Samuel & Mills, 2014, p.19) . 

تي حتـول دون تعد الوحدة واحدة من العقبات الو

 إضـافة إىل ،حتقيق االندماج االجتامعـي النـاجح للفـرد

ولة عن افتقاد األفـراد للهـدف احلقيقـي مـن ؤكوهنا مس

كـام  .العالقات التي تربط بينهم وبني غريهم يف املجتمع

وحدة العديد من التـداعيات الـسلبية لل يمكن أن يكون

مر ، األر املشاعو التطلعات أوعىل مستوى االحتياجات أ

الذي من شأنه إعاقة النمو النفـيس والشخـيص الـسليم 

أن   كـام،(Mukhanova & Romanova, 2013) للفـرد

لشعور بالوحدة تـأثًريا سـلبًيا عـىل الـصحة اجلـسدية، ل

 يـرتبطوالوجدانية، واملعرفية اخلاصـة بـاألفراد، حيـث 

الشعور بالوحـدة بارتفـاع ضـغط الـدم، وزيـادة خطـر 

 واألوعيـة الدمويـة، إضـافة إىل اإلصابة بأمراض القلب
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سرتول، وارتفاع معـدل الـسكر، يارتفاع معدالت الكول

وتدين مستويات الكفاءة الذاتيـة، وزيـادة يف األعـراض 

ــة،  ــة األكاديمي ــستوى الدافعي ــدين يف م ــة، وت االكتئابي

وكــذلك عــدم القــدرة عــىل مــسايرة األداء األكــاديمي 

 ,Pijpers, 2017;  Rosenstreich & Margalit)لألقران 

2015). 

 ووفًقا للنظرية البنائية ،لطلبة املوهوبنيل بالنسبةأما 

فيجوتسكي ل Social constructivist theory االجتامعية

ن األطفال املوهوبني الـذين إ :فإنه يمكن القول) 1978(

 سواء أكـان هبم،ال جيدون دعًام كافًيا يف البيئات املحيطة 

وبغض  - تامعي أم املعريفذلك الدعم عىل املستوى االج

 - النظر عن املرحلة الدراسـية، أو اجلـنس اخلـاص هبـم

م بمفـردهم، عىل الـتعلُّ بقدرهتم ينمو لدهيم شعور قوي 

بـصورة فرديـة عـىل مـستوى األنـشطة  وكذلك العمـل

املختلفة التي تتم يف بيئات التعلم الصفية التي يتواجدون 

يـرى كـام ، French, Walker & Shore, 2011) (هـافي

بعض الباحثني أن االحتياجات االجتامعيـة والوجدانيـة 

الفريدة التي يتمتـع هبـا الطـالب املوهوبـون هـي التـي 

جتعلهم يشعرون باالختالف، واالغرتاب، والوحـدة يف 

ظل عامل حميط هبم يتمتع برؤى وقيم خمتلفة عام حيتـاجون 

 ).Ignat, 2011( إليه

 Ogurlu, Yalin) ويؤكد أوجريلو ويالني وبـريبن

& Birben, 2018)  أن الـشعور بالوحـدة بـني الطـالب

املوهوبني من شأنه أن يؤدي إىل جعـل أولئـك الطـالب 

أكثر عرضة للمشكالت النفسية املختلفة، ولعـل أشـهر 

تلك املشكالت التي قد يعاين منها الطـالب املوهوبـون 

 نتيجــة للمــشاعر واخلــربات ؛ واالكتئــاب، القلــق:هـي

 . مروا هبا بفعل الوحدةالسلبية التي

الوحـدة  التـي تناولـت وجد عدد من الدراساتيو

) Vries, 2017(فرايس  ل فقد توصَّ ،لدى الطلبة املوهوبني

 من املدارس الطلبة اهلولنديني عىل قام هبايف دراسته التي 

إىل ارتفـاع العليا واجلامعـات مـن ذوي الـذكاء املرتفـع 

وي الـذكاء  الطـالب ذ لـدىالشعور بالوحـدةمستوى 

الطالب ذوي الـذكاء العـادي، وعــدم بـ مقارنـةالعـايل 

 بـني العمـر واجلـنس واملـستوى ةوجود عالقة ارتباطيـ

 . التعليمي والشعور بالوحدة

) French et al., 2011(أما دراسة فرينش وآخرين 

لون العمـل لت إىل أن الطالب املوهوبني يفـضِّ توّص فقد 

ــة ــة التعليمي ــة االجبمفــردهم يف البيئ ــات تامعي  والواجب

ــية ــضِّ . املدرس ــان يف ــض األحي ــع ويف بع ــل م لون العم

 لألهداف ااآلخرين عندما يكون الوضع التعليمي مناسبً 

 ويــرتبط عمـل الطــالب املوهـوبني مــع كـام ،التعليميـة

اآلخرين بشكل كبري بشعورهم بالدعم يف عملية الـتعلم 

 .من قبل املعلمني وأقراهنم من الطالب

لت -Moore) ريتـشاردسون- موري دراسةوتوصَّ

Richardson, 2002) ـــشعور  إىل ارتفـــاع مـــستوى ال
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اإلناث ب  مقارنةبالوحدة لدى الطالب الذكور املوهوبني

كــام توصــلت النتــائج إىل ارتفــاع الــشعور . املوهوبــات

بالوحدة لدى الطالب املوهوبني األمريكيني مـن أصـل 

 . بيضاءالطالب املوهوبني ذوي البرشة البفريقي مقارنة أ

ويف دراسات أخرى لبحث العالقـة بـني الوحـدة 

 وبعض االضطرابات النفسية لـدى املوهـوبني، توصـل

إىل عـدم ) Ogurlu et al., 2018(ن وأوجورلـو وآخـر

ــوبني ــات املوه ــالب والطالب ــني الط ــروق ب ــود ف  وج

ــات  ــة واملوهوب ــود عالق ــسية، ووج ــراض النف يف األع

ــ ــسيةارتباطي ــراض النف ــني األع ــة ب ــشعور  إجيابي ة وال

 بـني التفكـري ة عدم وجود عالقة ارتباطيـوإىل ،بالوحدة

 . اإلبداعي والشعور بالوحدة

الـصحة النفـسية بدراسـة  ىخـرأ بحوث وقامت

 فقــد ،لــدى املوهــوبني امللتحقــني يف املــدارس اخلاصــة

 Fouladchang et) فوالدشانج وآخـرين توصل كل من

al., 2010)  يف مـستوى تفوق الطالب غري املوهوبني إىل

يف حـني  ،الرضا عن احلياة مقارنـة بـالطالب املوهـوبني

 وارتفاًعـا يف  مستوى القلقأظهر املوهوبون انخفاًضا يف

 .مقارنة بغري املوهوبنيمستوى الضغوط 

 ,Bakar)وإيـشاك ر ويزيـد ابكـ وتوصلت دراسة

Yazid & Ishak, 2014) أحد أهـم تعد  إىل أن الضغوط

اجه الطـالب املوهـوبني، كـام املشكالت النفسية التي تو

 النفـسية االضطرابات  أكثريعترب القلق ثم االكتئاب من

ن، إال أن الطـالب و الطـالب املوهوبـيعـاين منهـاالتي 

ف النفــيس املوهـوبني متتعـوا بمـستوى مرتفـع يف التكيُّـ

لت الدراسة إىل وجود واالجتامعي والوجداين، كام توصَّ 

ف االجتامعـي ت التكيُّ  سلبية بني مستوياةعالقة ارتباطي

والنفيس والوجداين وارتفـاع مـستوى االكتئـاب لـدى 

 . الطالب املوهوبني

إىل عدم وجـود ) 2014(وتوصل الصامدي والغزو 

فروق بني الطالب املوهوبني امللتحقني وغـري امللتحقـني 

بمدارس املوهوبني يف التكيف االجتامعـي، وإىل وجـود 

عـىل، وعـدم فروق ُتعـَزى للـصف لـصالح الـصف األ

وجود فروق ُتعَزى للنوع، وعدم وجود فروق ُتعَزى إىل 

ــف  التفاعــل بــني املجموعــة والــصف والنــوع يف التكيُّ

 . االجتامعي

ــويني  ــة العب ــلت دراس ــام توص إىل أن ) 2008(ك

مستوى التكيف االجتامعـي لـدى الطلبـة املوهـوبني يف 

مدرسة اليوبيل للموهوبني يف األردن هي من متوسط إىل 

ــف مر ــروق يف التكي ــود ف ــلت إىل وج ــام توص ــع، ك تف

االجتامعي حسب الـصف لـصالح الـصف األعـىل، يف 

  .حني مل تكن هناك فروق ُتعَزى ملتغري النوع

وبناء عىل ما سبق عرضـه، فـإن املـدارس اخلاصـة 

باملوهوبني تعد بيئة متفـردة بطلبتهـا املتميـزين وبراجمهـا 

االخـرتاع لـدى اخلاصة، التي تتجه نحو تنمية اإلبداع و

طلبتها يف بيئة تنافسية إجيابيـة، ولكنهـا قـد ال ختلـو مـن 



 ...الوحدة لدى الطلبة املوهوبنيالشعور بالتفكري االخرتاعي و : القضيبنعبد الرمحنورة بنت 

– 706 – 

بعض اآلثار السلبية كالعزلة والـشعور بالوحـدة، إال أن 

ذلك يتطلب مزيًدا من البحث والدراسة يف ظل حمدودية 

  .الدراسات العربية التي بحثت يف هذا اجلانب

 :مشكلة الدراسة

رعاية املوهوبني اهتمت اململكة العربية السعودية ب

ــربامج  ــن ال ــد م ــديم العدي ــالل تق ــن خ ــوقني م واملتف

ــدمات ــيواخل ــت ب توِّ ، الت ــشاءج ــة إن ــدارس خاص  م

، وتعد املدرسـة الفيـصلية للبنـني بجـدة أول باملوهوبني

مدرسة خاصة للموهوبني يف اململكة، تم افتتاحهـا عـام 

، تبعها تضم مرحلتني متوسطة وثانويةهـ، 1430-1431

مني افتتـاح مدرسـة املوهوبـات للمرحلـة بعد ذلك بعا

افتتاح املرحلـة من ثم  و،هـ1433-1432املتوسطة بجدة 

 .ـه1436-1435الثانوية عام 

تتفرد تلك املـدارس بطلبتهـا املتميـزين بقـدراهتم 

، والذين يتم اختيـارهم بنـاء العقلية وسامهتم الشخصية

ات ومعايري حمددة ة ، ويعترب اجتياز مقياس موهبعىل حمكَّ

 وتستخدم يف تدريـسهم .املعيار األهم للقبول باملدارس

الطرق القائمة عىل االستقصاء والبحث، كام تعمل عـىل 

تنمية إمكاناهتم وقدراهتم بتـدريبهم عـىل بـرامج تنميـة 

، وتوفري املناخ التفكري وحل املشكالت والبحث العلمي

ــيس  ــف النف ــىل التكيُّ ــة ع ــساعد الطلب ــذي ي ــيس ال النف

  ).2019إدارة املوهوبني بجدة،  (واالجتامعي

 أحد أبرز التحديات التي تواجه ومما ال شك فيه أن

 هو الكيفية التي يمكن  األخريةالنظام التعليمي يف اآلونة

 يف للطلبـةمن خالهلا تعزيز قـدرات التفكـري اإلبـداعي 

اجلوانب املتعلقة بحل املشكالت، والتصميم، واخـرتاع 

 وبالرغم من وجود العديد ،ةاملنتجات واخلدمات اجلديد

من الدراسات التي استهدفت استقصاء اإلبـداع وحـل 

ن مسألة الكيفية التـي يمكـن مـن خالهلـا فإاملشكالت، 

حتسني قدرات حل املشكالت والتفكري االخرتاعي بـني 

 الباحثني العديد منزال موضًعا للبحث بني تالطالب ال 

(Barak & Albert, 2017) . 

تفكري االخرتاعي فإننا نجد أنه يعتـرب وبالنظر إىل ال

واحًدا من العوامل األساسية للنجاح سواء أكـان ذلـك 

عىل مستوى الطـالب، أم املؤسـسات، أم عـىل مـستوى 

املجتمعات ككل، وهو ما دفـع الكثـري مـن احلكومـات 

وهيئات براءات االخـرتاع إىل تطـوير منـاهج مدروسـة 

ي للطالب يف يمكن من خالهلا تدريس التفكري االخرتاع

املدارس، كام تم تطوير العديد من املرشوعات بالتعـاون 

مع عدد من الرتبويني، واملخرتعني، والعلـامء، وغـريهم 

 ).(Rushton, 2012 من املتخصصني لتطوير ذلك األمر

ويمكن القول إن املدارس اخلاصة باملوهوبني ُتَعـدُّ 

من برامج بيئة مناسبة لتنمية التفكري االخرتاعي بام تقدمه 

نوعية خاصة تتناسب مـع قـدرات طلبتهـا املرتفعـة، إذ 

ــة  ــارات اإلبداعي ــة امله ــدارس إىل تنمي ــذه امل ــدف ه هت

والدافعية نحو التعلم والعمل لـدى طلبتهـا املوهـوبني، 
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وحتقيق نتائج تعليمية إجيابية، وتعزيـز تطلعـات الطلبـة 

د للحياة اجلامعية واملهن املستقبلية، ومساعدهتم عىل حتدي

كام  )Reis & Renzulli, 2010(اخلطط التعليمية واملهنية 

ات تسمح لطلبتها باملشاركة يف بعض األحداث واملسابق

العلمية، وااللتحاق باملنافـسات التعليميـة دون اختبـار 

 ).Han, 2007(قبيل مسبق 

  ملـدارس املوهـوبني، فقـدالعديدة املميزات ورغم

آبـاء الطـالب   أن)Henderson, 2007(ذكر هيندرسون 

 املدارس اخلاصة تؤدي إىل شعورهذه  أن يروناملوهوبني 

الفئة  بالعزلة عن أقراهنم من الطالب العاديني من أبنائهم

، ويصعب عىل الطالب املوهوبني تكـوين العمرية نفسها

صــداقات جديــدة مــع أقــراهنم يف الفــصول الدراســية 

الب  كام يرى املعلمون أن وجود الط.اخلاصة باملوهوبني

داخل الفصول الدراسية للموهوبني يقلل مـن مـستوى 

تقدير الذات والطبيعـة التنافـسية التـي جيـدها الطالـب 

يفتقـد كـذلك  .املوهوب مع أقرانه من الطالب العاديني

ن لـألدوار القياديـة األكاديميـة التـي والطالب املوهوبـ

يامرسوهنا مع أقراهنم من الطالب يف الفصول الدراسـية 

ز لـدهيم القـيم واملهـارات القياديـة التـي تعـزِّ العادية و

  .الذاتية

أن املـدارس اخلاصـة ) Neal, 2016(نيل ضيف وي

 ،باملوهوبني تؤدي إىل شعور الطالـب املوهـوب بالعزلـة

 الـذين مـنوأنه منبوذ من أقرانه من الطـالب العـاديني 

ل الطالب املوهوب ، ويف بعض األحيان يفضِّ نفس عمره

قـه  تفوّ العاديني أكثر مـنمن قبل أقرانه أن يكون مقبوًال 

ر البيئـة املدرسـية اخلاصـة  قـد تـؤثِّ من ثـم، و.الدرايس

 مما يؤدي إىل انخفاض املـستوى ،باملوهوبني عىل الطالب

 يف اهلروب من املدرسـة  الطالب ويبدأ،واألداء الدرايس

 من خالل التفاعل مع أقرانه من ،من أجل حتقيق السعادة

 .  يف املدارس التقليديةالطالب العاديني

وتأسيــًسا عــىل مــا ســبق، فــإن املــدارس اخلاصــة 

ًعا للطلبة املوهوبني الـذين يتمتَّعـون  باملوهوبني تعّد جتمُّ

بقدرات عقلية مرتفعة بناء عىل حمكات معتمـدة، والتـي 

مة يف املعرفة والبحـث والتفكـري  م برامج نوعية متقدِّ تقدِّ

يـارهم وفـق معـايري من خالل معلمني ومدّربني تم اخت

مهنية عالية، جتعل مثل هذه املدارس بيئة جاذبة لإلبـداع 

كـام أن مثـل هـذه البيئـات تـوفِّر تقارًبـا يف . واالخرتاع

القدرات والسامت واخلصائص بني طلبتها، األمر الـذي 

اختلف فيه الباحثون يف مدى تأثريه عىل الطلبة من ناحية 

لنقـيض مـن ذلـك زيادة التفاعل االجتامعـي، أو عـىل ا

الشعور بالوحدة والعزلة عن النسيج الطبيعي للمجتمع 

الذي يضم قدرات وسامت خمتلفة، مثل هـذه املتغـريات 

جديرة بالبحث والدراسـة عـىل عينـات وبيئـات مهمـة 

وحتــاول هــذه . كاملــدارس اخلاصــة بالطلبــة املوهــوبني

 املـدارس بـام هـذهكانـت مثـل  الدراسة استقصاء ما إذا

مه م ن أ كفيلـة بـبرامج تعليمية وإثرائية وإرشـادية نتقدِّ
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الطلبـة، وتقليـل الـشعور خرتاعي لدى الز التفكري اتعزِّ 

ــة  ــة التــي عــادة مــا يعــاين منهــا الطلب بالوحــدة والعزل

مـن يمكن حتديـد مـشكلة الدراسـة وبذلك  .املوهوبون

 : التساؤالت التاليةن عخالل اإلجابة

ــروق  -1 ــد ف ــل توج ــصائية ذاته ــة إح يف  دالل

ــي ــري االخرتاع ــدة التفك ــشعور بالوح ــة  وال ــني الطلب ب

  املدارس اخلاصـة بـاملوهوبني وبـني الطلبـةيفاملوهوبني 

 املوهوبني يف الفصول اخلاصة ضمن املدارس العادية؟

ــصائية يف  -2 ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

بني طلبة املرحلـة  بالوحدة والشعور التفكري االخرتاعي

 يفة الثانوية من الطلبة املوهـوبني املتوسطة وطلبة املرحل

 املدارس اخلاصة باملوهوبني؟

ــصائية يف  -3 ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

بـني الطالبـات  والـشعور بالوحـدة التفكري االخرتاعـي

ــة  ــدارس اخلاص ــوبني يف امل ــة املوه ــات والطلب املوهوب

 باملوهوبني؟ 

 :إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة

 املـنهج الوصـفي مـن نـوع  الدراسة احلاليةاتبعت

البحوث السببية املقارنة ملناسبتها ألهـداف وتـساؤالت 

 .الدراسة

  :جمتمع الدراسة

يف تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة املوهوبني 

 امللتحقــني ،املرحلــة املتوســطة والثانويــة ذكــوًرا وإناًثــا

ــاملوهوبني بمحافظــة جــدةباملــدارس  للعــام  اخلاصــة ب

ـــدرايس  ـــددهم )2019-2018(ال ـــا ) 458(، وع طالًب

ــة، ــنهم  وطالب ــن) 188(م ــا م ــصلية طالًب ــة الفي  املدرس

ــوبني ــةللموه ) 270(، و للمــرحلتني املتوســطة والثانوي

إدارة املوهوبـات (املوهوبات   وثانويةمتوسطةطالبة من 

 . )2018؛ املدرسة الفيصلية، 2019بجدة، 

 املوهوبنين جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة كام تكوّ 

امللتحقني بالفصول اخلاصة باملوهوبني ضـمن املـدارس 

 املتوسطة والثانوية ذكوًرا وإناًثـا يف تني من املرحلالعادية

وعـددهم ) 2019-2018( للعـام الـدرايس حمافظة جدة

طالًبــا مــن ثــالث ) 321(طالًبــا وطالبــة، مــنهم ) 549(

طالبـة ) 228(مدارس متوسطة وأربع مدارس ثانويـة، و

املرجع (رس متوسطة وست مدارس ثانوية من أربع مدا

  .)السابق

 :عينة الدراسة

 طالًبا وطالبة مـن) 233(تكونت عينة الدراسة من 

طلبة الـصف الثالـث املتوسـط وطلبـة الـصف الثالـث 

طالًبـا ) 151( املوهوبني بمحافظـة جـدة، مـنهم الثانوي

 بشكل قصدي من املدارس اخلاصة هم اختياروطالبة تم

 املدرسة الفيصلية للموهوبني للبنـني، :هي و،باملوهوبني

  بمحافظة جدة،ومتوسطة املوهوبات وثانوية املوهوبات

 املوهــوبني امللتحقــني  الطلبــةطالًبـا وطالبــة مــن) 82(و
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مدرسـة : بالفصول اخلاصة ضمن املدارس العادية وهي

ــطة  ــرحلتني املتوس ــني للم ــلطان للبن ــري س ــع األم جمم

للبنـات، ) 110(، )95: (طةوالثانوية، واملدرستان املتوس

ــة  ــني )13(والثانوي ــة للبن ــَتني الثانوي ــًام أن املدرس ، عل

والبنات مها من املدارس الوحيدة التي يوجد فيها طلبـة 

 وتـم .من الصف الثالث الثانوي وقت تطبيـق الدراسـة

اختيار الصف الثالث املتوسط، والصف الثالث الثانوي 

 اميتضح فـيهقد  ، آخر صف يف كل مرحلة دراسيةامكوهن

 ،األثــر الرتاكمــي للمنــاهج وطــرق التــدريس اخلاصــة

 والتي من ،م يف تلك املدارسقدَّ والربامج اإلثرائية التي تُ 

إذا ما املمكن أن تدعم التفكري االخرتاعي، كام قد يتضح 

  الــشعور يفة املتمثلــكــان هنــاك بعــض اآلثــار النفــسية

العينـة واجلدول التـايل يوضـح توزيـع أفـراد . الوحدةب

املرحلــة الدراســية، نــوع (: حــسب متغــريات الدراســة

 ).املدرسة، اجلنس

 

 .توزيع عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة): 1(جدول 

 النسبة العدد التصنيف املتغريات

 67.0 156 متوسطة
 املرحلة الدراسية

 33.0 77 ثانوية

 64.8 151 مدرسة موهوبني
 نوع املدرسة

  35.2 82 مدرسة عادية

 51.1 119 ذكر
 اجلنس

 48.9 114 أنثى

 100.00 233 املجموع

 :أدوات الدراسة

 :مقياس التفكري االخرتاعي -1

ــسامرة  ــم وال ــاس ملح ــذا املقي ــد ه  ،)2017(أع

: ، هـي أبعـاد سـتةموزعـة عـىلبنًدا  مخسنيويتكون من 

التوجيه الـذايت، القـدرة عـىل التكيُّـف وإدارة التعقيـد، 

ل املخاطرة،  حـب االسـتطالع، اإلبـداع، مهـارات حتمُّ

مقيـاس ل  مـن خـالعنهـا تـتم اإلجابـة التفكري العليا،

موافق بشدة، موافق، غري متأكد، غـري  (:ليكرت اخلاميس

ـ،)موافق، غـري موافـق بـشدة ق مـن صـدق  وتـم التحقُّ

مني  املقياس بواسطة صدق املحكِّ يعدِّ املقياس من قبل مُ 

 املقيـاس، مـن ثبـات واالتساق الداخيل، كام تم التحقق

بطريقـة ) .92 (ت بلغـةوتوصال إىل معامل ثبات مرتفعـ

 ولقـد .بطريقـة إعـادة االختبـار) .94(ألفا كرونبـاخ، و

تغيـري صـياغة (أجرت الباحثة تعديالت عـىل املقيـاس 

؛ بغرض أن يقيس )بنود، حذف بنود، إضافة بنود جديدة

 كل بند املحور ذاته، وال يكون هنـاك تـداخل بـني بنـود

املحاور املختلفة، بحيث أصبح املقياس يف نسخته املعدلة 

ــن  ــون م ــام) 44(يتك ــًدا، ك ــدائل بن ــة ب ــّدلت الباحث  ع

االستجابة إىل استجابات رباعية؛ إذ حذفت االسـتجابة 

ــيطية  ــد(الوس ــري متأك ــا ) غ ــأ إليه ــا يلج ــادة م ــي ع الت

املستجيبون للنفاذ من االستجابة الدقيقة، كام تم استبدال 

 –أحياًنـا  –نادًرا  –أبًدا (: إىل الصياغات التاليةالصياغة 

؛ كون البنود تتناول درجة املامرسة يف مواقف حمددة )دائًام 
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 . أكثر من درجة املوافقة

ولقد تم التحقق مـن صـدق املقيـاس يف الدراسـة 

احلالية من خـالل االتـساق الـداخيل، واجلـدول التـايل 

اب يوضــح نتــائج االتــساق الــداخيل مــن خــالل حــس

معامالت االرتباط بني البنود وكل مـن الدرجـة الكليـة 

 .للبعد التي تنتمي إليه، والدرجة الكلية للمقياس

 

 )43=ن: العينة االستطالعية( بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه وبالدرجة الكلية للمقياس معامالت ارتباط بنود مقياس التفكري االخرتاعي): 2(جدول 

 ط بالبعداالرتبا م البعد
االرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقياس
 االرتباط بالبعد م

االرتباط بالدرجة 

 الكلية للمقياس

ارتباط البعد 

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

1 0.71** 0.43** 4 0.73** 0.55** 

 القدرة عىل التوجيه الذايت **0.45 **0.63 5 **0.54 **0.78 2

3 0.75** 0.51** 6 0.49** 0.43** 

0.70** 

7 0.61** 0.69** 10 0.59** 0.42** 

8 0.50** 0.54** 11 0.46** 0.18 
القدرة عىل التكيف وإدارة 

 التعقيد
9 0.42** 0.43** 12 0.31* 0.22 

0.82** 

13 0.48** 0.31* 16 0.36* 0.23 

 املخاطرة **0.53 **0.67 17 **0.56 **0.59 14

15 0.60** 0.28 18 0.65** 0.43** 

0.69** 

19 0.65** 0.60** 22 0.59** 0.41** 

 حب االستطالع **0.59 **0.76 23 **0.48 **0.71 20

21 0.71** 0.43**    

0.73** 

24 0.68** 0.70** 29 0.66** 0.55** 

25 0.64** 0.54** 30 0.50** 0.41** 

26 0.53** 0.49** 31 0.68** 0.55** 

27 0.60** 0.59** 32 0.59** 0.43** 

 اإلبداع

28 0.60** 0.62** 33 0.62** 0.48** 

0.87** 

34 0.56** 0.56** 40 0.55** 0.46** 

35 0.73** 0.65** 41 0.67** 0.59** 

36 0.52** 0.50** 42 0.62** 0.55** 

37 0.50** 0.40** 43 0.65** 0.58** 

38 0.63** 0.46** 44 0.53** 0.41** 

 مهارات التفكري العليا

39 0.56** 0.43**    

0.86** 

 0.0دالة عند مستوى **  0.05دالة عند مستوى * 
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أن مجيع بنود مقياس التفكري ) 2(يتضح من جدول 

االخرتاعــي دالــة إحــصائيا مــع الدرجــة الكليــة للبعــد 

: والدرجة الكلية للمقياس، باستثناء البنود ذات األرقام

رة عـىل التكيـف وإدارة التعقيـد من بعد القـد) 12 ،11(

من بعد املخاطرة مل تصل إىل مستوى الداللة ) 16 ،15(و

مع الدرجة الكلية للمقياس، بينام كانت دالة مع الدرجة 

كـام يالحـظ أن مجيـع . الكلية للبعـد الـذي تنتمـي إليـه

األبعاد دالة إحصائيا مع الدرجة الكلية للمقياس، لذلك 

 ود املقياسأبقت الباحثة عىل مجيع بن

كام تـمَّ التحقـق مـن الـصدق العـاميل التوكيـدي 

Confirmatory Factor Analysi ـــاس التفكـــري  ملقي

باسـتخدام ) 150= ن (االخرتاعي عىل عينة استطالعية 

ــد مــن صــدق البنــاء Lisrel 8.8برنــامج  ؛ هبــدف التأكُّ

، ولقـد حقـق الكامن لألبعاد الفرعيـة واملقيـاس ككـل

ميل التوكيــدي ملقيــاس التفكــري نمــوذج التحليــل العــا

االخرتاعي مؤرشات حسن مطابقة جيدة، كام يتضح من 

 : اجلدول التايل

 

 

 .مؤرشات حسن املطابقة لنموذج التحليل العاميل التوكيدي ملقياس التفكري االخرتاعي): 3(جدول 

 املدى املثايل للمؤرش قيمة املؤرش اسم املؤرش م

1 

  X2 2االختبار اإلحصائي كا

  df رجات احلريةد

 2مستوى داللة كا

15.60 
9 

0.08 

  غري دالة إحصائيًا2أن تكون قيمة كا

 )5(إىل ) صفر( X2 / df 1.73 2نسبة كا 2

 )1(إىل ) صفر( GFI  0.97 مؤرش حسن املطابقة 3

 )1(إىل ) صفر( AGFI  0.92 مؤرش حسن املطابقة املصحح 4

 )0.1(إىل ) رصف( RMSR  0.029 جذر متوسط مربعات البواقي 5

 )0.1(إىل ) صفر( RMSEA 0.07 جذر متوسط خطأ االقرتاب 6

7 
  ECVIمؤرش الصدق الزائف املتوقع للنموذج احلايل 

  مؤرش الصدق الزائف املتوقع للنموذج املشبع

0.266 
0.282 

 أن تكون قيمة املؤرش للنموذج احلايل أقل من نظريهتا للنموذج املشبع

 )1(إىل ) صفر( NFI 0.98 ياريمؤرش املطابقة املع 8

 )1(إىل ) صفر( CFI 0.99 مؤرش املطابقة املُقارن 9

 )1(إىل ) صفر( RFI 0.97 مؤرش املطابقة النسبي 10

 

أن نموذج التحليل العـاميل ) 3(يتضح من جدول 

التوكيدي ملقياس التفكري االخرتاعي قد حقق قيم جيدة 

) 2كا(بع كاي ملؤرشات حسن املطابقة، حيث إن قيمة مر

غري دالة إحصائًيا، وقيمة مؤرش الصدق الزائف املتوقـع 
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أقل من ) نموذج العامل الكامن الواحد(للنموذج احلايل 

نظريهتا للنموذج املشبع، وأن قيم بقية املؤرشات وقعـت 

يف املدى املثايل لكل مؤرش، مما يدل عىل مطابقة النموذج 

ن تـشبُّعات أبعـاد كام أ. اجليدة للبيانات موضع االختبار

مقياس التفكـري االخرتاعـي بالعامـل الكـامن الواحـد 

ملقياس التفكري االخرتاعي دالة إحـصائًيا عنـد مـستوى 

، مما يدل عىل صدق مجيع أبعاد مقيـاس التفكـري )0.01(

 ).4(االخرتاعي، وهذا ما يوضحه جدول 

 

 .واخلطأ املعياري لتقدير التشبُّع) ت(لكامن الواحد، مقرونة بقيم تشبُّعات أبعاد مقياس التفكري االخرتاعي بالعامل ا): 4(جدول 

 مستوى الداللة )ت(قيمة  اخلطأ املعياري لتقدير التشبع التشبُّع أبعاد التفكري االخرتاعي م

 0.01 11.10 0.07 0.78 القدرة عىل التوجيه الذايت 1

 0.01 10.82 0.07 0.77 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد 2

 0.01 4.13 0.08 0.34 املخاطرة 3

 0.01 11.89 0.07 0.82 حب االستطالع 4

 0.01 12.39 0.07 0.84 اإلبداع 5

 0.01 13.63 0.07 0.89 مهارات التفكري العليا 6

 

كام تـمَّ التحقـق مـن ثبـات االختبـار عـىل العينـة 

االستطالعية نفسها باسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ، 

ح معامالت الثبات ملقياس التفكـري واجلدول التايل  يوضِّ

 .االخرتاعي

 

 .)43=ن: العينة االستطالعية(االخرتاعي معامالت ثبات مقياس التفكري ): 5(جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 0.79 6 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.50 6 دارة التعقيدوإف القدرة عىل التكيُّ 

 0.61 6 املخاطرة

 0.74 5 حب االستطالع

 0.83 10 اإلبداع

 0.82 11 مهارات التفكري العليا

 0.93 44  ملقياس التفكري االخرتاعيالثبات الكيل

 

أن معامالت الثبات ألبعـاد ) 5(يتضح من جدول 

، وقـد )0.83-0.50(التفكري االخرتاعي تراوحـت بـني 

اعـي بلغ معامل الثبـات الكـيل ملقيـاس التفكـري االخرت

 . معامل ثبات مرتفعةو، وه)0.93(
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  جامعة كاليفورنيا لـوس أنجلـوس للوحـدةمقياس -2

UCLA loneliness scale (version 3) : 

جلامعـة ) (Russell, 1996 راسـيل أعد هذا املقياس

جمدي حممد الدسوقي  تعريب وتقنني الدكتوركاليفورنيا، 

نكلية الرتبية النوعية جامعة املنوفيةب   املقياس مـن، يتكوَّ

) 9(بنـًدا منـه بـشكل موجـب، و) 11(بنًدا، صيغ ) 20(

بشكل سالب، تعكـس البنـود الـشعور بالوحـدة،  بنود

الدرجـة املرتفعـة شـعوًرا شـديًدا بالوحـدة،  حيث متّثل

والدرجة املخفـضة شـعوًرا بـسيًطا بالوحـدة، ُيـصّحح 

نادًرا  -أبًدا ( :خالل مقياس ليكرت الرباعي املقياس من

ق من ثبات املقياس بواسطة ،)دائًام  -أحياًنا  -  وتم التحقُّ

راسيل عـىل عينـة الدراسـة األصـلية، وبلغـت معامـل 

 ).2013الدسوقي،  (),92( الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

وتم التحقق من صدق وثبات املقياس يف الدراسة 

طالًبــا ) 43(احلاليـة عـىل عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن 

التايل يوضح نتائج االتـساق الـداخيل وطالبة، واجلدول 

 .ملقياس الشعور بالوحدة النفسية

 

 

 .)43=ن: العينة االستطالعية( معامالت ارتباط بنود مقياس الشعور بالوحدة النفسية بالدرجة الكلية للمقياس ):6(جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.75** 6 0.57** 11 0.51** 16 0.64** 

2 0.57** 7 0.69** 12 0.65** 17 0.47** 

3 0.64** 8 0.76** 13 0.62** 18 0.58** 

4 0.61** 9 0.55** 14 0.74** 19 0.46** 

5 0.46** 10 0.72** 15 0.44** 20 0.57** 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 

ن مجيع معـامالت ارتبـاط أ) 6( من جدول يتضح

د مقياس الشعور بالوحدة النفسية مع الدرجة الكلية بنو

كـام تـم  ).0.01(ا عنـد مـستوى للمقياس دالة إحـصائيً 

ــات  ــن ثب ــق م ــا املالتحق ــل ألف ــتخدام معام ــاس باس قي

 .، وهو معامل ثبات مرتفع)0.90(، وبلغ كرونباخ

 :األساليب اإلحصائية

لداللة الفروق للعينـات ) ت(تم استخدام اختبار 

 .إلجابة عن تساؤالت الدراسةاملستقلة ل

 :نتائج الدراسة

هل توجد فـروق ذات داللـة : السؤال األولنتيجة 

بـني  والـشعور بالوحـدة إحصائية يف التفكري االخرتاعي

 املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني وبـني يفالطلبة املوهـوبني 

 املوهـوبني يف الفـصول اخلاصـة ضـمن املـدارس الطلبة

 العادية؟
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) ت(  استخدام اختبار تم :لسؤال هذا انلإلجابة ع

ف عـىل  للتعـرّ ؛لداللة الفروق بني جمموعتني مـستقلتني

ــوبني ــة املوه ــات الطلب ــطي درج ــروق يف متوس   يفالف

املدارس اخلاصة باملوهوبني، ودرجات الطلبة املوهـوبني 

 والدرجـة ،رس العاديـةااملـدالفصول اخلاصة ضمن  يف

 الـشعور  ومقيـاسالكلية ملقيـاس التفكـري االخرتاعـي

ـ النتائج التي تـمَّ واجلدول التايل يبنيِّ . بالوحدة ل  التوصُّ

  .إليها

 

بـاملوهوبني ودرجـات الطلبـة املوهـوبني امللتحقـني  لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطلبة املوهوبني امللتحقني باملدارس اخلاصـة) ت(اختبار  :)7(جدول 

 . ومقياس الشعور بالوحدةياس التفكري االخرتاعيرس العادية يف مقادفصول اخلاصة ضمن املبال

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد نوع املدرسة البعد

 0.64 3.19 151 مدرسة موهوبني
 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.55 3.07 82 مدرسة عادية
1.51 0.133 

 0.55 3.03 151 سة موهوبنيمدر
 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد

 0.49 3.00 82 مدرسة عادية
0.40 0.688 

 0.49 2.65 151 مدرسة موهوبني
 املخاطرة

 0.52 2.52 82 مدرسة عادية
1.92 0.056 

 0.62 3.22 151 مدرسة موهوبني
 حب االستطالع

 0.60 3.15 82 مدرسة عادية
0.84 0.403 

 0.60 3.09 151 مدرسة موهوبني
 اإلبداع

 0.53 3.07 82 مدرسة عادية
0.27 0.791 

 0.61 3.16 151 مدرسة موهوبني
 مهارات التفكري العليا

 0.51 3.14 82 مدرسة عادية
0.26 0.794 

 0.49 3.07 151 مدرسة موهوبني
 الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي

 0.39 3.01 82 مدرسة عادية
0.92 0.357 

 0.54 2.01 151 مدرسة موهوبني
 لية ملقياس الشعور بالوحدة الدرجة الك

 0.58 2.22 82 مدرسة عادية
2.75** 0.006 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 

غـري دالـة يف ) ت( أن قـيم )7(يتضح من جـدول 

القدرة عىل التوجيه الذايت، القدرة عىل التكيف : (األبعاد

ع، اإلبـداع، وإدارة التعقيد، املخاطرة، حـب االسـتطال

، ويف الدرجـة الكليـة ملقيـاس )مهارات التفكـري العليـا

التفكري االخرتاعي، مما يشري إىل عدم وجود فـروق ذات 

 يفداللة إحصائية بني متوسطي درجات الطلبة املوهوبني 

املدارس اخلاصة باملوهوبني ودرجات الطلبـة املوهـوبني 

رس العاديــة يف تلــك ادفــصول اخلاصــة ضــمن املــ اليف
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 . ملقياس التفكري االخرتاعي والدرجة الكليةاألبعاد

دالـة عنـد ) ت( أن قيمة )7(يتضح من جدول كام 

 مما يشري إىل ، يف مقياس الشعور بالوحدة)0.01(مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

 املــدارس اخلاصــة بــاملوهوبني يفالطلبــة املوهــوبني 

فـصول اخلاصـة ضـمن  اليف ودرجات الطلبة املوهوبني

رس العادية يف مقيـاس الـشعور بالوحـدة، وكانـت ادامل

ــة املوهــوبني   املــدارس يفتلــك الفــروق لــصالح الطلب

رس العاديـة ااملـديف  أن الطلبـة املوهـوبني : أي،العادية

 يفيشعرون بالوحدة النفسية أكثر من الطلبـة املوهـوبني 

 .املدارس اخلاصة باملوهوبني

هل توجد فـروق ذات داللـة :  الثايننتيجة السؤال

بـني  والـشعور بالوحـدة إحصائية يف التفكري االخرتاعي

طلبة املرحلة املتوسطة وطلبة املرحلة الثانوية مـن الطلبـة 

  املدارس اخلاصة باملوهوبني؟يفاملوهوبني 

) ت(  استخدام اختبار تم : هذا السؤالنلإلجابة ع

ف عـىل  للتعـرُّ ؛لداللة الفروق بني جمموعتني مـستقلتني

 يفالفروق يف متوسط درجـات أفـراد الطلبـة املوهـوبني 

 والدرجـة الكليـة ملقيـاس ،املدارس اخلاصة بـاملوهوبني

 تبًعــا  ومقيــاس الــشعور بالوحــدةالتفكــري االخرتاعــي

ــة الدراســية  ــة-املتوســطة (الخــتالف املرحل ).  الثانوي

  .ا التوصل إليه النتائج التي تمَّ واجلدول التايل يبّني 

 

 ومقيـاس باملـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني يف مقيـاس التفكـري االخرتاعـي لداللة الفروق يف متوسط درجات الطلبة املوهوبني امللتحقني) ت(اختبار : )8(جدول 

 . باختالف املرحلة الدراسيةالشعور بالوحدة

 املتوسط احلسايب العدد املرحلة الدراسية البعد
االنحراف 

 املعياري
 ستوى الداللةم قيمة ت

 0.66 3.21 96 املتوسطة
 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.60 3.17 55 الثانوية
0.38 0.705 

 0.55 3.08 96 املتوسطة
 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد

 0.56 2.95 55 الثانوية
1.37 0.172 

 0.53 2.66 96 املتوسطة
 املخاطرة

 0.42 2.62 55 الثانوية
0.53 0.597 

 0.59 3.24 96 املتوسطة
 حب االستطالع

 0.68 3.20 55 الثانوية
0.38 0.702 

 0.58 3.10 96 املتوسطة
 اإلبداع

 0.63 3.08 55 الثانوية
0.24 0.809 

 0.63 3.18 96 املتوسطة
 مهارات التفكري العليا

 0.58 3.13 55 الثانوية
0.51 0.610 
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 ).8(جدول / تابع

 املتوسط احلسايب العدد لة الدراسيةاملرح البعد
االنحراف 

 املعياري
 مستوى الداللة قيمة ت

 0.49 3.09 96 املتوسطة
 الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي

 0.50 3.04 55 الثانوية
0.64 0.523 

 0.50 1.90 96 املتوسطة
 الدرجة الكلية ملقياس الشعور بالوحدة النفسية

 0.54 2.20 55 ثانويةال
3.48** 0.001 

 0.01دالة عند مستوى ** 

 

غـري دالـة يف ) ت( أن قـيم )8(يتضح من جـدول 

القدرة عىل التوجيه الذايت، القدرة عىل التكيف : (األبعاد

وإدارة التعقيد، املخاطرة، حـب االسـتطالع، اإلبـداع، 

، ويف الدرجـة الكليـة ملقيـاس )مهارات التفكـري العليـا

عي، مما يشري إىل عدم وجود فـروق ذات التفكري االخرتا

 يفداللة إحصائية بني متوسط درجات الطلبة املوهـوبني 

والدرجـة  ،املدارس اخلاصة باملوهوبني يف تلـك األبعـاد

ملقيــاس التفكــري االخرتاعــي، تعــود الخــتالف الكليــة 

 .املرحلة الدراسية

دالـة عنـد ) ت( أن قيمة )8(يتضح من جدول كام 

 مقياس الشعور بالوحدة، مما يشري إىل يف) 0.01(مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـط درجـات 

ــوبني  ــة املوه ــاملوهوبني يف يفالطلب ــة ب ــدارس اخلاص  امل

مقيــاس الــشعور بالوحــدة، تعــود الخــتالف املرحلــة 

طلبـة املرحلـة   وكانت تلك الفـروق لـصالح،الدراسية

 يشعرون بالوحـدة  أن طلبة املرحلة الثانوية: أي،الثانوية

 .رحلة املتوسطةاملأكثر من طلبة 

هل توجد فروق ذات داللـة : نتيجة السؤال الثالث

بـني  والـشعور بالوحـدة إحصائية يف التفكري االخرتاعي

ــدارس  ــوبني يف امل ــة املوه ــات والطلب ــات املوهوب الطالب

 اخلاصة باملوهوبني؟ 

) ت(  استخدام اختبار تم : هذا السؤالنلإلجابة ع

ف عـىل  للتعـرُّ ؛لة الفروق بني جمموعتني مـستقلتنيلدال

الفروق بـني متوسـطي درجـات الطالبـات املوهوبـات 

ودرجـــات الطلبـــة املوهـــوبني يف املـــدارس اخلاصـــة 

  والدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعـي،باملوهوبني

 النتـائج واجلدول التايل يبـنيِّ . ومقياس الشعور بالوحدة

 .االتي تم التوصل إليه
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 املدارس اخلاصة باملوهوبني يف مقياس التفكـري املوهوبني يف لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطالبات املوهوبات ودرجات الطلبة) ت(اختبار : )9(جدول 

 . ومقياس الشعور بالوحدةاالخرتاعي

 املتوسط احلسايب العدد نوع العينة البعد
االنحراف 

 املعياري
 لةمستوى الدال قيمة ت

 0.51 3.36 69 طالبات
 القدرة عىل التوجيه الذايت

 0.70 3.05 82 طالب
3.09** 0.002 

 0.50 3.12 69 طالبات
 القدرة عىل التكيف وإدارة التعقيد

 0.59 2.95 82 طالب
1.83 0.070 

 0.47 2.69 69 طالبات
 املخاطرة

 0.51 2.61 82 طالب
0.98 0.327 

 0.48 3.41 69 طالبات
 حب االستطالع

 0.69 3.06 82 طالب
3.65** 0.000 

 0.47 3.22 69 طالبات
 اإلبداع

 0.67 2.98 82 طالب
2.58** 0.011 

 0.45 3.38 69 طالبات
 مهارات التفكري العليا

 0.66 2.97 82 طالب
4.50** 0.000 

 0.38 3.22 69 طالبات
 الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي

 0.54 2.95 82 طالب
3.63** 0.000 

 0.50 2.04 69 طالبات
 الدرجة الكلية ملقياس الشعور بالوحدة 

 0.57 1.98 82 طالب
0.70 0.488 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 

دالــة عنــد ) ت( أن قــيم )9(يتــضح مــن جــدول 

القدرة عىل التوجيه الـذايت، : ( يف األبعاد)0.01(مستوى 

، ويف )اع، مهارات التفكري العلياحب االستطالع، اإلبد

الدرجة الكلية ملقياس التفكري االخرتاعي، ممـا يـشري إىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

ــة  ــات ودرجــات الطلب  املوهــوبني يفالطالبــات املوهوب

  والدرجـةاملدارس اخلاصة بـاملوهوبني يف تلـك األبعـاد

 تلك الفروق لصالح ملقياس التفكري االخرتاعي، وكانت

 .عينة الطالبات

غـري ) ت( أن قـيم )9(من جـدول كذلك  ويتضح

القـدرة عـىل التكيـف وإدارة التعقيـد، : (دالة يف األبعاد

، مما يشري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة )املخاطرة

إحصائية بني متوسـطي درجـات الطالبـات املوهوبـات 

 ودرجـــات الطلبـــة املوهـــوبني يف املـــدارس اخلاصـــة

 .باملوهوبني يف تلك األبعاد ملقياس التفكري االخرتاعي

 غـري دالـة) ت(أن قيمة ) 9(يتضح من جدول كام 
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 ممـا يـشري إىل عـدم وجـود ،يف مقياس الشعور بالوحدة

ــة إحــصائية بــني متوســطي درجــات  فــروق ذات دالل

ــة املوهــوبني يف  ــات ودرجــات الطلب الطالبــات املوهوب

 . مقياس الشعور بالوحدةاملدارس اخلاصة باملوهوبني يف

 :مناقشة وتفسري النتائج

ختترب الدراسة احلالية مدى تأثري املـدارس اخلاصـة 

باملوهوبني عىل كل مـن التفكـري االخرتاعـي والـشعور 

بالوحدة، من خـالل املقارنـة بـني الطلبـة املوهـوبني يف 

ــوبني يف  ــة املوه ــاملوهوبني، والطلب ــة ب ــدارس اخلاص امل

 .املدارس العاديةالفصول اخلاصة ضمن 

ولقد توصلت الدراسة إىل عـدم وجـود فـروق يف 

خاصـة (التفكري االخرتاعي ُتعَزى ملتغـري نـوع املدرسـة 

ــاملوهوبني ــة-ب ــي )عادي ــري االخرتاع ــى أن التفك ، بمعن

وتعـزو الباحثـة . للموهوبني يف كال املدرستني متقـارب

 :النتيجة التي تم التوصل إليها إىل جانبني؛ اجلانب األول

يتعلق بطبيعة التفكري االخرتاعي بام يتضمنه مـن أبعـاد، 

القدرة عىل التوجيه الذايت، والقدرة عـىل التكيـف : وهي

ـــتطالع،  ـــب االس ـــاطرة، وح ـــد، واملخ وإدارة التعقي

واإلبداع، ومهارات التفكري العليا، فهذه األبعاد سـامت 

مميزة للطلبة املوهوبني حتى وإن كانت درجـة مـوهبتهم 

فقد كان املتوسط احلسايب للتفكـري االخرتاعـي متفاوتة، 

، بــانحراف )3.05(لكــال املجمــوعتني مرتفًعــا، إذ بلــغ 

كام أن نسبة الطالب املجتازين ملقيـاس ). 0.46(معياري 

موهبة يف مدارس حمافظة جدة وفًقـا إلحـصائيات إدارة 

بالنــسبة للطلبــة %) 40(بلــغ ) 1439(املوهــوبني بجــدة 

 أن هنـاك طلبـة موهـوبني حققـوا املتقدمني، إضـافة إىل

، ) درجـة فـأعىل880(درجة مرتفعة عىل مقياس موهبـة 

وهــو الــرشط األول لاللتحــاق باملــدارس اخلاصــة 

باملوهوبني، إال أهنم ليست لدهيم الرغبة أو املعرفة هم أو 

ـــة  ـــدارس اخلاص ـــاق بامل ـــاء أمـــورهم يف االلتح أولي

  .باملوهوبني

مة يف كـل أما اجلانب اآلخر، فيتعلق بالرب امج املُقدَّ

من املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني، والفـصول اخلاصـة 

باملوهوبني ضمن املدرسـة العاديـة؛ إذ تـم التعامـل مـع 

املدارس اخلاصـة والفـصول اخلاصـة معاملـة واحـدة، 

فكالمها يتبع وحدة املـدارس يف إدارة املوهـوبني، وهـي 

ب وحدة ُتعنَى باإلرشاف ومتابعة برنامج جتميـع الطـال

املوهوبني يف مدارس مستقلة أو فـصول خاصـة ضـمن 

 ).1439إدارة املوهوبني بجدة، (مدارس التعليم 

ــإدارة  ــة املوهــوبني ب ــرامج رعاي وعنــد اســتقراء ب

املوهوبني بجدة نالحظ أن برامج رعاية املوهوبني واحدة 

للمدارس اخلاصة باملوهوبني، والفصول اخلاصة ضـمن 

ام من بـرامج الرعايـة هـو املدارس العادية، فاهلدف الع

تقديم خدمات إثرائية نوعية متقّدمة للطالب أصـحاب 

القدرات العقليـة فـوق املتوسـط، واملجتـازين ملقيـاس 

ف عـىل املوهـوبني مـن الـصف  املرشوع الـوطني للتعـرُّ
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 .الرابع االبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي

املحتـوى العلمـي : أما مكونات الربامج فتتـضمن

العمق، االتساع، التكامل، التجريد، التحـدي، (املتعمق 

، ومهـارات %)50(بنـسبة ) التطبيق العمـيل، اإلنتاجيـة

ــري  ــي والتفك ــث العلم ــد (البح ــري الناق ــارات التفك مه

واإلبداعي، مهارات البحث العلمـي، مهـارات الـتعلم 

، %)20(بنــسبة ) التعــاوين، مهــارات الــتعلم الــذايت

 قبـول الفـشل، حب االسـتطالع،(والسامت الشخصية 

تقبل النقد، الثقة بـالنفس، املخـاطرة، التـساؤل، تقـدير 

ــذات ــسبة ) ال ــساندة %)20(بن ــارات م ــرامج (، ومه ب

ومل ُيالَحـظ %). 10(بنـسبة ) حاسوبية، بـرامج روبـرت

متييز أو تفريق بني الربامج املقّدمـة يف املـدارس اخلاصـة 

 .عنها يف الفصول اخلاصة ضمن املدرسة العادية

صـلت الدراسـة إىل عـدم وجـود فـروق يف كام تو

التفكري االخرتاعي بني طلبـة الـصف الثالـث املتوسـط 

وطلبة الـصف الثالـث الثـانوي، وتفـرسِّ الباحثـة هـذه 

النتيجة بأن الطـالب يف الـصف الثالـث الثـانوي لـيس 

بالــرضورة أن يكونــوا قــد التحقــوا باملــدارس اخلاصــة 

 إذ تسمح مدارس باملوهوبني من بداية املرحلة املتوسطة؛

املوهوبني باالنتقـال مـن املـدارس العاديـة إىل مـدارس 

ق الطالب  املوهوبني يف الصف األول الثانوي فقط إذا حقَّ

الرشوط، إضافة إىل أن الربامج املطروحة من قبـل إدارة 

املوهوبني بجدة واحدة لكال املرحلتني ومل يالحـظ متييـز 

 .ملرحلة دون أخرى

 وجود فروق بني املوهوبني وكشفت نتائج الدراسة

يف الدرجـة واملوهوبات يف املدارس اخلاصة بـاملوهوبني 

ــة  ــصالح عين ــي، ل ــري االخرتاع ــاس التفك ــة ملقي الكلي

ويمكـن تفـسري هـذه النتيجـة يف كـون إدارة  ،الطالبات

املوهوبات بجـدة مـن ضـمن براجمهـا الرئيـسة برنـامج 

اع ُيطَلق عليه مرشوع منظومـة االخـرت خاص باالخرتاع

م للطالبات املوهوبـات؛ لتنميـة « وهو برنامج رعاية ُيقدَّ

قدراهتن يف جمال االخرتاع وتـسخري التقنيـة واالبتكـار، 

وهو يستهدف طالبات الصف الثالث املتوسط والـصف 

إكساب : األول الثانوي، ومن األهداف العامة للربنامج

املتدربات املهارات األساسية لالخرتاع، وتدريبهن عـىل 

يات االخرتاع يف املجـاالت التقنيـة، واملخرجـات أساس

الرئيسة للربنامج أن تكون لدى الطالبات مهـارة تقـديم 

ــي ــث العلم ــات البح ــا ملنهجي ــات وفًق إدارة  (»خمرتع

ــدة،  ــات بج ــد )2019املوهوب ــامج يع ــذا الربن ــنام ه ، بي

 .اختيارًيا يف إدارة املوهوبني وال ُيطبَّق باستمرار

ة باملستوى املتميز يف تطبيق كام يمكن تفسري النتيج

معايري اجلودة الـذي وصـلت إليـه مدرسـة املوهوبـات 

والذي قد يكون انعكس أثره عىل الربامج املقدمـة، فقـد 

حققت متوسـطة املوهوبـات مـستوى التميـز يف تطبيـق 

معايري هيئة تقويم التعليم والتدريب يف الزيـارة امليدانيـة 

 املُكلَّف من قبل هيئة التقويمية من فريق التقويم املدريس
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تقويم التعليم والتدريب يف الفصل الدرايس الثـاين عـام 

: ، ولقد اسُتخِدم يف تلك الزيارات األدوات التالية1439

الطالبات، أولياء األمور، : استبانات تقييم من وجهة نظر

ــامت  ــة واملعل ــدة املدرس ــع قائ ــابالت م ــامت، ومق املعل

ــ ــفية ومدرس ــات ص ــات، ومالحظ ــل والطالب ية، وحتلي

وثائق، ويعترب مستوى التميز وفًقا هليئـة تقـويم التعلـيم 

والتــدريب ذا جــودة عاليــة، ويتطلــب اســتدامة التميــز 

القيـادة (واالبتكار، حيث بلغ املستوى العام للمدرسـة 

، %)99(، والتخطيط والثقافة التنظيمية %)98) (املدرسية

دريس ، واملجتمــع املــ%)97(وقيــادة العمليــة التعليميــة 

تتفـق و). 2019متوسطة وثانويـة املوهوبـات، %) (98(

 ).Abdullah & Osman, 2010a (هذه النتيجة مـع دراسـة

 كام اتفقت هذه النتيجة جزئًيا مع دراسة أخرى للباحَثنيِ 

 ). Abdullah & Osman, 2010b(نفسيهام 

ــن  ــدد م ــائج ع ــع نت ــة م ــذه النتيج ــت ه واختلف

ــر ف ــي مل تظه ــسابقة الت ــات ال ــري الدراس ــا يف التفك روًق

 ;Barak, 2013) :االخرتاعي ُيعَزى ملتغري النـوع، وهـي

Barak & mesika, 2007; Wogkraso, Sitti &. 

Piyakum, 20152017  ملحم والسامرة،؛(. 

لـدى الطلبـة  أما من حيث متغري الشعور بالوحدة

املوهوبني، فقد أظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق يف 

ملوهوبني من طلبة املدارس اخلاصة الشعور بالوحدة بني ا

ــمن  ــة ض ــصول اخلاص ــوبني يف الف ــاملوهوبني واملوه ب

املدارس العادية لـصالح الطلبـة املوهـوبني يف املـدارس 

العادية، مع مالحظة أن مستوى الشعور بالوحدة يف كال 

املجموعتني كان يف املستوى املتوسـط، إذ بلـغ املتوسـط 

ــة يف الــشعور بالوحــد  )2.08(ة النفــسية احلــسايب للعين

 .)0.56(درجة، بانحراف معياري 

وتفرسِّ الباحثة هذه النتيجة بكون الطلبة املوهوبني 

يف املدارس العاديـة ينتظمـون يف فـصل مـستقل ضـمن 

جمتمع املدرسة العادي بنظامه وطلبته ومعلميـه، ممـا قـد 

خيلق لدهيم نوًعا من الشعور باالختالف والعزلة، يعـّزز 

م عندما يتفاعلون مـع الطلبـة العـاديني ذلك الشعور أهن

الذين ختتلف قدراهتم وإمكانـاهتم املعرفيـة عـن الطلبـة 

املوهــوبني، ممــا يعكــس اختالًفــا بيــنهم يف االهتاممــات 

وامليول، والدوافع املعرفية، وأساليب التفكـري، وبالتـايل 

قد يشعر الطلبة املوهوبون بالغربة والوحدة مـع أقـراهنم 

 الوحدة  ما يمثله أحد أنواع الوحدة، وهوالعاديني، وهذا

تـضمن عـدم  التـي تIntellectual Lonelinessالفكرية 

قدرة الفرد عىل التواصل أو التزامن الفكري أو الرتبـوي 

 مع األقران، أو أفراد األرسة، أو املجموعات االجتامعيـة

(Bhagchandani, 2017). 

مـة إضافة إىل أن خـدمات اإلرشـاد املـدريس املُقدَّ 

للطلبة املوهوبني يف املـدارس اخلاصـة بـاملوهوبني أكثـر 

مبارشة للعناية بخصائص الطلبة املوهوبني واحتياجاهتم 

ومشكالهتم ومن أبرزها الشعور بالوحدة، بينام قد تكون 
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خدمات اإلرشاد املدريس يف املدارس العادية هي برامج 

ل  م خــدماهتا جلميــع الطــالب، حيــث يــشكِّ عامــة ُتقــدِّ

 .ب العاديون الرشحية الكربى منهمالطال

ــي  ــار الرابغ ــل (وأش ــيص، أبري ــصال شخ ، 23ات

إىل أن إدارة املوهوبني ال تـأُلو جهـًدا يف توحيـد ) 2019

التعامـل بــني الطلبــة املوهـوبني والعــاديني يف املــدارس 

مـة هلـم  العادية، وأن االختالف يكـون يف الـربامج املُقدَّ

شطة، وتأهيل معلمـي فقط، وإرشاكهم مًعا يف بعض األن

املوهــوبني ملواجهــة مــشكالت املوهــوبني مــن ضــمنها 

الشعور بالوحدة، وهـذا مـا ُيفـرسِّ أن مـستوى الـشعور 

. بالوحدة لدى الطلبة املوهوبني جاء يف املستوى املتوسط

وأشار إىل أن هناك بعض املامرسات اخلاطئة مـن بعـض 

 املعلمني ومديري املـدارس التـي قـد تـؤدي إىل تعميـق

الفجوة بني الطلبة املوهوبني والعاديني، مثل وضع صف 

مستقل للطلبة املوهوبني يف املقاصـف املدرسـية، وتـرك 

الطلبة العاديني يف صف طويل مزدحم، واملقارنات التي 

ــة  ــصفوف العادي ــون ال س ــذين يدرِّ ــون ال ــا املعلم جيرهي

وصفوف املوهوبني أمام الطلبـة أنفـسهم أو املعلمـني أو 

وحتى أمـام أوليـاء األمـور، والتـي تكـون يف اإلداريني 

صالح املوهوبني بأهنم طلبة أذكيـاء، مرحيـون، يعرفـون 

ومثل هذه املقارنات قـد ....اإلجابات برسعة، ملتزمون

ــراهنم  ــة العــاديني ضــد أق تثــري املــشاعر الــسلبية للطلب

د لــدى  ــز والتفــرُّ ز مــشاعر التميُّ املوهــوبني، وقــد تعــزِّ

 فيـه قـد يـصل بـبعض الطلبـة املوهوبني بـشكل مبـالغ

 . املوهوبني إىل الغرور والتكربُّ عىل قرينه الطالب العادي

يف الــشعور  وجــود فــروق كـام أظهــرت الدراســة

 من الطلبـة طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية بني بالوحدة

طلبـة بـاملوهوبني لـصالح املدارس اخلاصة يف املوهوبني 

 . املرحلة الثانوية

ه النتيجة من خالل عامـل املـدة ويمكن تفسري هذ

الزمنية التي قد يكون قضاها بعض الطلبـة املوهـوبني يف 

املدرسة اخلاصة من املرحلة املتوسطة وحتى الثانوية، ممـا 

أدى إىل وجود املوهوبني يف بيئة تربوية خاصة جًدا بعيًدا 

عن أقراهنم العاديني، الذين قد جيدون تنافـًسا معهـم أو 

كـام . دوار القيادية أثناء تفاعلهم معهمممارسة لبعض األ

وهـي  -يمكن تفسري النتيجة بطبيعة املرحلـة الدراسـية 

، التـي يكـون فيهـا مـستوى - الصف الثالـث الثـانوي

الضغط كبًريا جًدا عىل الطلبة؛ كـون هـذه املرحلـة هـي 

د بعدها مستقبل  املرحلة اخلتامية للتعليم العام، والتي ُحيدَّ

س الطلبـُة الطالب اجلامعي وم ن ثم املهني، حيـث يكـرِّ

جهدهم يف متابعة التحصيل الدرايس وأداء االختبارات 

ــارات  ــب، وأداء االختب ــن جان التحــصيلية املدرســية م

اختبـار القـدرات العامـة، واالختبـار : املعيارية، وهـي

ل نتـائج مجيـع هـذه  التحصييل من جانب آخـر، وتـشكِّ

، إضـافة إىل أن االختبارات معايري القبول يف اجلامعـات

وعي الطالب املوهوب بقدراته وإمكاناته املرتفعة السيام 
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أنه ملتحق بمدرسة خاصة باملوهوبني يشّكل ضغًطا أكرب 

عليه خاصة من املدرسة واألرسة واملجتمع بأرسه، حيث 

تعّلق تلك الفئـات آمـاهلم وتطلعـاهتم عـىل هـذه الفئـة 

 ,Bakar)ن وهذا ما توصلت إليه دراسة كلٌّ مـ. املوهوبة

Yazid & Ishak, 2014) ؛Fouladchang et al., 2010 

مقارنة بغـري  لدى املوهوبنيمن ارتفاع مستوى الضغوط 

  .لدى الطالب املوهوبني وغري املوهوبني املوهوبني

الشعور بالوحدة يف  ا فروقً يف حني مل تظهر الدراسة

 املوهـوبني يف املـدارس املوهوبات والطلبةبني الطالبات 

 وتعزو الباحثـة هـذه النتيجـة إىل أن باملوهوبني،اصة اخل

عامل النوع ليس هو العامل املؤثِّر يف الشعور بالوحـدة، 

إنام العوامل املؤثرة هـي سـامت الشخـصية، واملهـارات 

االجتامعية، والظـروف البيئيـة التـي قـد ختلـق شـعوًرا 

وتتفق هذه النتائج مـع مـا توصـل . بالوحدة من عدمها

ــه  ــع)Vries, 2017(إلي ــائج م ــف النت ــة ، وختتل  دراس

)Moore-Richardson, 2002.( 

 :التوصيات

  ــة ــربامج املقدم ــة لل ــات تقويمي ــراء دراس إج

للموهوبني يف املدارس اخلاصـة، والفـصول اخلاصـة يف 

املدارس العادية؛ للتوصل إىل أفضل الربامج التي حتقـق 

ــستوى التفكــري  ــيام عــىل م ــضل املخرجــات ال س أف

وتقلل من اآلثار النفسية السلبية كالـشعور االخرتاعي، 

 .بالوحدة

  بناء برامج رعاية املوهوبني يف املدارس اخلاصة

باملوهوبني، مراعية اخلصائص النامئيـة لطلبـة املـرحلتني 

 .املتوسطة والثانوية

  دعم خـدمات اإلرشـاد املـدريس يف املـدارس

العادية التي تتضمن فصوًال خاصة باملوهوبني بخدمات 

ـــتلمس إرشـــا ـــة املوهـــوبني، ل دية متخصـــصة للطلب

احتياجاهتم وحل مشكالهتم النفسية، والسـيام الـشعور 

 .بالوحدة

  إعــداد بــرامج تدريبيــة للتعامــل مــع الــشعور

بالوحدة، وإدارة الضغوط لـدى طلبـة الـصف الثالـث 

 .الثانوي من طلبة املدارس اخلاصة باملوهوبني

* * * 

خالـد . د: ل منتتقّدم الباحثة بالشكر والتقدير لك

نورة الغامـدي . الرابغي مدير إدارة املوهوبني بجدة، ود

ـــسهيالت  ـــىل الت ـــدة ع ـــات بج ـــديرة إدارة املوهوب م

ــدم ــي ق ــات الت ــد اواملعلوم ــتاذ حمم ــة، واألس ها للباحث

الــشهري مــدير مــدارس الفيــصلية للموهــوبني لتوليــه 

التطبيق عىل طلبة املدرسة، واألستاذ محيد اللهيبي أسـتاذ 

وبني بمجمع األمري سلطان الذي توّىل التطبيق عـىل املوه

 .عينة الفصول اخلاصة باملوهوبني

* * * 
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