تقيين نظام اختيار الطلبة املوهوبني ملدرسة
اليوبيل للتويز يف ضوء هعايري اجلوعية
الوطنية األهريكية لتعلين املوهوبني

لينا محمىد املحازمت**

إطساء محمد عصام عشا*

امللخص_ هدفذ هره الدزاطت إلى جلُُم هظام ازخُاز الؼلبت في مدزطت الُىبُل للخمحز في طىء مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت
لخػلُم اإلاىهىبحن ،وجم ازخُاز غُىت الدزاطت غشىابُا مً مػلمي وػلبت مدزطت الُىبُل ،وبلغ غددها ( )43مػلما ومػلمت ،و( )757ػالبا
وػالبت مً اإلاظخىي الدزاس ي (الخاطؼ – الػاشس -الحادي غشس) ،وجم اطخسدام أداجان لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن أخدهما
مً وحهت هظس اإلاػلمحن وألازسي مً وحهت هظس الؼلبت ،واطخسدمذ الباخثخان اإلاىهج الىصفي في هره الدزاطت ،وأظهسث الىخابج أن
دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل لىظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن مً وحهت هظس اإلاػلمحن حاءث مخؼابلت بدزحت مسجفػت مؼ مػاًحر الجمػُت
الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن وبمخىطؽ خظابي ( ،)3434أما دزحت جؼبُم بسامج مدزطت الُىبُل لىظام ازخُاز الؼلبت مً وحهت
هظس الؼلبت أظهسث بأنها حاءث مخؼابلت بدزحت مسجفػت ،وبمخىطؽ خظابي ( ،)34.3هما أظهسث الىخابج غدم وحىد فسوق في اطخجاباث
اإلاػلمحن لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن في مدزطت الُىبُل حػصي إلاخغحر الجيع والخبرة ،وغدم وحىد فسوق في اطخجاباث الؼلبت
لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن في مدزطت الُىبُل حػصي إلاخغحر الجيع ،ووحىد فسوق في اطخجاباث الؼلبت حػصي إلاخغحر اإلاظخىي
الدزاس ي للؼلبت لصالح اإلاظخىي الدزاس ي الخاطؼ ،وكد زلصذ الدزاطت إلى مجمىغت مً الخىصُاث مً أهمها طسوزة اغخماد مػاًحر
غاإلاُت خدًثت في بىاء البرامج الخاصت باإلاىهىبحن ،وشٍادة الػىاًت مً كبل وشازة التربُت والخػلُم باهدشاف الؼلبت اإلاىهىبحن في مساخل
مبىسة ،وجلدًم الخدماث اإلاىاطبت لهم.
الكلماث املفخاحيت :جلُُم ،الؼلبت اإلاىهىبحن ،مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت4

* جامعت عمان العسبيت.
** أطخاذ مظاعد _ كليت العلىم التربىيت والنفظيت _ جامعت عمان العسبيت.
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جقييم هظام اخخياز الطلبت املىهىبين ملدزطت اليىبيل للخميز في ضىء
معاًير الجمعيت الىطنيت ألامسيكيت لخعليم املىهىبين
بسامج إزسابُت زاصت بهره الفئت ،وكد أولذ اإلاملىت ألازدهُت الهاشمُت
اهخماما في مجاٌ زغاًت اإلاىهىبحن ،فظػذ وشازة التربُت والخػلُم إلى
إغداد مشسوع لسغاًت اإلاخفىكحن في مساخل الخػلُم اإلاسخلفت ،فلد
أوشئذ مدازض لسغاًت اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن جدذ مظمى مدازض اإلالً
غبدهللا الثاوي للخمحز ،وٍلدز غددها ختى إغداد هره الدزاطت بػشسة
مدازض مىشغت غلى زمع مدافظاث في اإلاملىت ،وجخجلى أهدافها في
اطدثماز كدزاث اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن إلى أكص ى خد ممىً ،وإغداد
كُاداث في مسخلف اإلاجاالث ،وإمداد اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن بالىطابل
وؤلامياهاث التي جمىنهم مً البدث والاهدشاف وجؼىٍس كدزاتهم
َ
ؤلابداغُت في مجاالث مخىىغت وج َف َّهم كدزاتهم ،وكد خظُذ هره اإلادازض
بدزاطت جلُُمُت لبرامجها الخاصت باإلاىهىبحن.
هما جم إوشاء مدزطت الُىبُل الخاصت بالؼلبت اإلاىهىبحن
واإلاخفىكحن؛ التي بدأث غملها طىت 1994م؛ بهدف جلدًم مىاهج ملسزة
مً وشازة التربُت والخػلُم بؼسق وأطالُب حدًدة ،وجلدًم مظاكاث
إطافُت ،وجىظُم بسهامج شامل لألوشؼت التربىٍت في مجاالث مخىىغت
(غلمُت ،زلافُت ،احخماغُت ،فىُت ،زٍاطُت) [ ،]3وهىالً الػدًد مً
الاطتراجُجُاث لخددًد الؼلبت اإلاىهىبحن ،ولىً البد أن جيىن غملُت
الازخُاز مىخظمت وفػالت وجؤدي إلى صىؼ كسازاث جسبىٍت وحػلُمُت
مىاطبت للؼلبت4
لرا وان البد مً أن جدظى هره اإلادزطت بدزاطت جلُُمُت ألخد أهم
ميىهاث بسامج اإلاىهىبحن وهى هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن ،وذلً
للخأهد مً حىدة الخدماث اإلالدمت لهم ،والىصىٌ إلى خىم خىٌ مدي
جؼابلها مؼ مػاًحر هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن اإلاؼىزة ،والتي وطػذ
مً كبل الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن فيان الغسض مً
هره الدزاطت هى جلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن إلادزطت الُىبُل
في طىء مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت )(NAGC
أـ .أطئلت الدزاطت
 -1ما دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل للخمحز إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت
الامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن لىظام ازخُاز الؼلبت لبرامج اإلاىهىبحن مً
وحهت هظس اإلاػلمحن؟.
 -2ما دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل للخمحز إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت
الامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن لىظام ازخُاز الؼلبت لبرامج اإلاىهىبحن مً
وحهت هظس الؼلبت؟.
 -3هل جىحد فسوق ذاث داللت اخصابُت غىد مظخىي (. (α = .5.بحن
اطخجاباث الؼلبت في دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل للخمحز إلاػاًحر
الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن حػصي إلاخغحري الجيع
واإلاظخىي الدزاس ي للؼلبت؟.
 -4هل جىحد فسوق ذاث داللت اخصابُت غىد مظخىي (. (α = .5.بحن
اطخجاباث اإلاػلمحن في دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل للخمحز إلاػاًحر
الج ـمػ ـُ ـت ال ـىػى ـُ ـت ألام ـسٍ ـىُ ـت لخػ ـلُ ـم اإلا ـىه ـىبُ ـً حػ ـصي إلاخغُ ـسي الجيع

 .1املقدمت
أصبدذ جسبُت وحػلُم اإلاىهىبحن حل اهخمام هثحر مً الدوٌ غلى
ازخالف جؼىزها ،وأدزهذ هره الدوٌ أن مً أطساز جفىكها وغلىها بما
جمخلىه مً أفساد مىهىبحن ،لرلً البد مً اهدشافهم وجلدًم الػىاًت
والسغاًت لهم بيافت الىطابل وألاطالُب ،فاإلاىهىبىن ًمخليىن كدزاث
غالُت جدخاج إلى الػىاًت بها وجؼىٍسها لخدلُم الخؼىز اإلاظخمس اإلايشىد،
فهم فئت هباقي فئاث ذوي الحاحاث الخاصت ألازسي التي جلدم لهم
السغاًت وجسصص اإلاحزاهُاث إلوشاء وجؼىٍس بسامج زاصت بهم ،لرلً
طػذ الىثحر مً الدوٌ لخىفحر البِئت اإلاىاطبت لهم ،وجلدًم الخدماث
اإلاسخلفت لخلبُت اخخُاحاتهم.
ٌػد البدء بالىشف غً اإلاىهىبحن ،مً اإلاهماث الظسوزٍت لسغاًت
ُ
اإلاىهبت والخفىق وبىاء البرامج لهم؛ زم جؼبُلها ومخابػتها ،وح َػ ُّد اإلاػسفت
بسصابص اإلاىهىبحن الػامت أمسا مهما بدزحت هبحرة خُث حظهل غملُت
اهدشافهم ،وجددًد الجىاهب اإلاخمحزة لديهم ،وٍجب أن هدزن أن هىان
فسوكاث بحن اإلاىهىبحن في زصابصهم اإلاسخلفت [.[1
ذهس واالهان وجىملُيظىن وهاوظاهس وبالهد ومىن [ ]7في أن جلُُم
بسامج اإلاىهىبحن هى البداًت في غملُت الخسؼُؽ للبرهامج؛ فػىد وطؼ
ألاهداف وألاغساض لبرهامج اإلاىهىبحنً ،جب جصمُم مىهجا للُاض ما
إذا واهذ ألاهداف كد جم الىصىٌ إليها ،وصىف أطباب اإلاشازهت في
جلُُم البرهامج في فئخحن :جدظحن البرهامج وخماًت البرهامج.
وأشازث حىوظً [ ]4إلى أهه خدًثا أمىً وطؼ مػاًحر الخمحز لبرامج
اإلاىهىبحن ،وأن وحىد اإلاػاًحر هي الؼسٍلت ألامثل للىصىٌ إلى جسؼُؽ
أفظل وجؼىٍس لبرامج اإلاىهىبحن وهرلً ًمىً جلُُم بسامج اإلاىهىبحن مً
زالٌ هره اإلاػاًحر ،وكد أوضح وٍججز  Wiggins, 2004هما وزد في
حىوظً [ ]4أن جلً هي الؼسٍلت ألامثل للحصىٌ غلى أطالُب
ومظخىٍاث زابخت لألداء ،بهدف الىصىٌ إليها.
وكد أولذ اإلاملىت ألازدهُت الهاشمُت اهخماما بفئت اإلاىهىبحن
واإلاخفىكحن فظػذ إلى إوشاء اإلادازض الخاصت باإلاىهىبحن ،مثل مدزطت
الُىبُل ،ومدازض اإلالً غبدهللا الثاوي للخمحز ،وغسف مصادز الؼلبت
اإلاىهىبحن التي جلدم البرامج الخاصت بهم.
ومً هىا اهدظبذ هره الدزاطت أهمُتها خُث جىاولذ مىطىغا
ًخػلم بخلُُم أخد أهم ميىهاث بسامج اإلاىهىبحن وهى هظام ازخُاز
الؼلبت اإلاىهىبحن في مدزطت الُىبُل للخمحز ،والتي حػخبر أوٌ مدزطت
مخسصصت بخػلُم الؼلبت اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن في اإلاىؼلت الػسبُت،
وحػلذ مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت التي جم اغخمادها في الىالًاث
اإلاخددة ألامسٍىُت وغحرها مً دوٌ الػالم أطاطا لهرا الخلُُم.
 .2مشكلت الدزاطت
اشداد الاهخمام بسغاًت اإلاىهىبحن ،وزاصت في جلدًم البرامج
الخاصت بهم ،والتي جلبي اخخُاحاتهم ،وللد جىاوٌ ألادب التربىي بػع
الخصابص اإلامحزة لهره الفئت ،هما جىاوٌ أًظا أهمُت وكُمت وحىد
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د .محدداث الدزاطت
• الحدود البشسٍت :اكخصسث غُىت الدزاطت غلى مػلمي وػلبت مدزطت
الُىبُل وغددهم ( )43مػلما ومػلمت و( )757ػالبا وػالبت ،خُث جم
ازخُاز الػُىت غشىابُا مً مجخمؼ الدزاطت ( )6.مػلما ومػلمت و()5..
ػالبا وػالبت4
الحدود الصماهُت :جم جؼبُم أدواث الدزاطت في الفصل الدزاس ي ألاوٌ
للػام (4)7.17/7.16
الحدود اإلاىطىغُت :مدي جىفس الصدق والثباث في اإلالاًِع التي كامذ
الباخثخان بخؼىٍسها4
إمياهُت الخػمُمً :خددد حػمُم هخابج هره الدزاطت غلى اإلاجخمػاث
اإلامازلت إلاجخمؼ الدزاطت.
 .3إلاطاز النظسي
ظهس الاهخمام باإلاىهىبحن مىر اللدم وذلً جصامىا مؼ جؼىز خسهت
اللُاض الػللي ،ووان هرا طمً الاهخمام اإلاباشس لألزصابُحن الىفظُحن
واإلاػلمحن وآلاباء ،وكد طػذ الػدًد مً الدوٌ للىشف غً هره
الفئت ،والاهخمام بها ،وزغاًتها طمً بسامج مىاطبت لها؛ إلاا أدزهخه مً
أن كدزاتها حػلى بمبدغيها ومىهىبيها ،فهم الثروة ألافظل هفػا ،وألاغم
فابدة مً حمُؼ الثرواث ألازسي إذا جم اطخغاللها [.[7
ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن
هىالً الػدًد مً الاطتراجُجُاث لخددًد الؼلبت اإلاىهىبحن ،ولىً
البد أن جيىن غملُت الازخُاز مىخظمت وفػالت وجؤدي إلى صىؼ كسازاث
جسبىٍت وحػلُمُت مىاطبت للؼلبت ،وبحن حسوان [ ]8أطالُب الىشف غً
الؼلبت اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن وهي :ازخبازاث الرواء (الفسدًت والجمػُت)،
وازخبازاث الخدصُل الاوادًمي (اإلادزطُت واإلالىىت) ،وازخبازاث ؤلابداع،
وجسشُذ اإلاػلمحن وأولُاء ألامىز والصمالء.
اإلادياث اإلاػخمدة لللبىٌ في مدزطت الُىبُل خظب دلُل مدزطت
الُىبُل لػام :7.16
ًخم اغخماد اإلادياث الخالُت لجمُؼ الؼلبت الساغبحن بااللخداق
بمدزطت الُىبُل ومً وافت البرامج4
 اإلادً الاوٌ :الػالماث اإلادزطُت –كُاض مظخىي الخدصُل والالتزام. اإلادً الثاوي :ازخباز الاطخػداد ألاوادًمي –كُاض الاطخػداد ألاوادًميلدي اإلاخلدم.
 اإلادً الثالث :ازخباز جلىٍم اللدزاث ؤلابداغُت اليامىت – كُاضدزحت ؤلابداع ووظبت الرواء.
 اإلادً السابؼ :اإلالابلت الشخصُت – إلاػسفت الظماث الظلىهُتواللُادًت لدي اإلاخلدم.
 اإلادً الخامع :ازخباز اللغت الاهجلحزًت زاص بالؼلبت اإلاخلدمحنللبرامج ألاحىبُت والؼلبت اإلاخلدمحن للصف الػاشس الىػجي.
مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن:
جؼىزث خسهت اإلاػاًحر مىر  1984غىدما وشسث الهُئت الىػىُت
للخمحز التربىي في الىالًاث اإلاخددة جلسٍس "أمت في زؼس "وأوصذ بأن غلى
اإلادازض واليلُاث والجامػاث أن جدبجى مػاًحر كابلت لللُاض وأن جسفؼ
طلف جىكػاتها لألداء ألاوادًمي ،وحػد مػاًحر الجمػُت الىػىُت
ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن (National Association For Gifted

والخبرة؟
ب .أهميت الدزاطت
جىمً أهمُت الدزاطت في حاهبان الىظسي والخؼبُلي وهما واآلحي:
 -1جمىىذ هره الدزاطت في الىشف غً واكؼ التربُت والخػلُم
للمىهىبحن في ألازدن ملازهت مؼ الدوٌ ألازسي اإلاخؼىزة في هرا اإلاجاٌ.
 -2حػد هره الدزاطت مخممت لدزاطاث طابلت في مجاٌ جلُُم هظام
ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن غلى مظخىي اإلاملىت ألازدهُت الهاشمُت،
وإطافت للمىخباث التربىٍت ،وزاصت فُما ًخػلم ببرامج اإلاىهىبحن.
 -3أطهمذ هره الدزاطت بخىفحر ملُاض لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت
اإلاىهىبحن وفلا إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن لػام
(4)7.1.
ّ
 -4جىفس آفاق بدثُت للمهخمحن بسغاًت اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن وجلدًم
الخدماث لهم.
ّ
 -5جىفس مسحػُت في جلُُم البرامج لللابمحن غلى البرامج الخاصت
باإلاىهىبحن واإلاخفىكحن في وشازة التربُت والخػلُم واللؼاع الخاص4
ج .مصطلحاث الدزاطت
الخلُُم :هي غملُت مىظمت لجمؼ البُاهاث وجدلُلها وجددًد دزحت
جدلُم ألاهداف التربىٍت واجساذ اللسازاث بشأنها إلاػالجت حىاهب
الظػف وجىفحر الىمى الظلُم اإلاخيامل للفسد [.[5
وَػسف "جلُُم هظام ازخُاز الؼلبت" إحسابُا في الدزاطت الحالُت
بالدزحت التي خصل غليها أفساد غُىت الدزاطت مً اإلاػلمحن والؼلبت غلى
اإلالُاض اإلاػخمد لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن في طىء مػاًحر
الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت.
الؼلبت اإلاىهىبىن :هم الؼلبت الرًً ًظهسون أدلت غلى إمياهُت ألاداء
الػالي في مجاالث مسخلفت مثل اللدزاث الػللُت أو ؤلابداغُت أو الفىُت
أو اللدزة اللُادًت أو في مجاٌ أوادًمي زاص وٍدخاحىن إلى زدماث أو
أوشؼت ال جلدمها غادة اإلادازض مً أحل جىمُت جلً ؤلامياهاث بصىزة
واملت [.[6
ُوَ َّ
ػسف "الؼلبت اإلاىهىبىن واإلاخفىكىن" إحسابُا في الدزاطت الحالُت:
بأنهم الؼلبت واإلالخدلىن بمدزطت الُىبُل للخمحز زالٌ الػام الدزاس ي
( )7.17–7.16للفصل الدزاس ي ألاوٌ والرًً جم كبىلهم وجؼبُم
مػاًحر الىشف غنهم في طىء اإلاػاًحر اإلاػخمدة مً مدزطت الُىبُل للخمحز
والرًً طُجُبىن غلى ملُاض ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن اإلاػد مً كبل
الباخثخان.
مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن ( :)7.1.وهي مػاًحر
بسمجت جسبُت اإلاىهىبحن ،والتي وطػذ مً كبل الجمػُت الىػىُت
ألامسٍىُت والتي جسخص بالبرامج والخدماث اإلالدمت للمىهىبحن وهي جىفس
أطاطا اللىاغد وؤلاحساءاث التي حػخبر طسوزٍت لخىفحر زدماث وبسامج
جىفر بأطالُب وػسق مخىىغت ومىظمت للؼلبت اإلاىهىبحن وجسهص غلى
جؼىٍس اإلاخػلمحن اإلاىهىبحن وجظم طخت مػاًحر هي :الخػلم والىمى،
والخلُُم جسؼُؽ اإلانهاج والخدزَع ،وبِئاث الخػلم ،والبرمجت ،والخؼىٍس
اإلانهي [.[6
ُوح َّ
ػسف "مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت" ألغساض هره الدزاطت
بمػاًحر ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن.
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) childrenللػام  7.1.في مظخىي ما كبل السوطت وختى نهاًت الصف
الثاوي غشس غلى دزحت هبحرة مً ألاهمُت للمجاالث اإلاهىُت خُث جلدم
ُ
إزشاداث مترابؼت ومىظمت للخؼىٍس اإلانهي ،وػسق جدظحن البرامج ،وج َل ّدم
مػاًحر بسمجت جسبُت اإلاىهىبحن هُيلُت مىاطبت حظاغد غلى جددًد
غالماث مسحػُت مىاطبت ،وجؼىٍس الظُاطاث واللىاهحن وؤلاحساءاث،
وجددًد اإلامازطاث ألاهثر فاغلُت للؼالب اإلاىهىبحن ،وٍيىن اإلادترفىن
الػاملىن في مجاٌ جسبُت اإلاىهىبحن أهثر وغُا باإلامازطاث الصفُت
اإلاظدىدة الى ألادلت الظسوزٍت لخدظحن مسسحاث الؼالب اإلاىهىبحن،
وٍمىً اجساذ اإلاػاًحر دلُال غلى الىمى اإلانهي للمػلمحن وٍمىً اطخسدام
هره اإلاػاًحر غلى مظخىي اإلاؤطظاث لخصمُم دوزاث وبسامج زاصت
باإلاىهىبحن ،وٍمىً اطخسدام هره اإلاػاًحر في هظب الخأًُد وجدلُم
مبادزاث حدًدة غلى اإلاظخىي اإلادلي والىػجي ،وٍمىً لهره اإلاػاًحر بػد
ذلً أن جىحه اإلاسبحن هدى الخػسف إلى الؼلبت اإلاىهىبحن وجؼىٍس البرامج
وجدظحن هىغُت الخدماث اإلالدمت لهم وألطسهم [.[4
اإلابادا الػامت التي جؤطع غليها مػاًحر بسمجت جسبُت اإلاىهىبحن:
 -1الخفىق غملُت مظخمسة ومخؼىزة.
 -2جىحد اإلاىهبت لدي الؼلبت ذوي الخلفُاث الثلافُت اإلاخىىغت.
ً -3يبغي ْأن جسهص اإلاػاًحر غلى مسسحاث الؼلبت بدال مً جسهحزها غلى
اإلامازطاث.
ّ
ُ
 -4اإلاسبىن حمُػا مظؤولىن غً جسبُت الؼلبت اإلاىهىبحن؛ خُث خدد
اإلاسبىن غلى الىدى آلاحي :ؤلادازٍىن ،اإلاػلمىن ،اإلاسشدون ،اإلاظاهدون
للخدزَع مً زلفُاث مهىُت مسخلفت.
ً -5يبغي جلدًم زدماث للؼلبت اإلاىهىبحن زالٌ الُىم اإلادزس ي وفي
البِئاث حمُػها اطدىادا إلى كدزاتهم وخاحاتهم واهخماماتهم ،وخظب
اإلاػاًحر التي وطػتها الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن
إلايىهاث بسامج اإلاىهىبحن لػام  7.1.وهي:
 -1الخػلم والىمى
 -2الخلُُم
 -3جسؼُؽ اإلانهاج والخدزَع
 -4بِئاث الخػلم
 -5البرمجت
 -6الخؼىٍس اإلانهي
 .4الدزاطاث الظابقت
كامذ مدازمت [ ]9بدزاطت هدفذ إلى جلُُم بسامج مدازض اإلالً
غبدهللا الثاوي للخمحز في طىء اإلاػاًحر الػاإلاُت لخػلُم اإلاىهىبحن غلى غُىت
ميىهت مً ( )4مً حمُؼ مدًسي مدازض اإلالً غبدهللا للخمحز باإلطافت
إلى ( )6مً اإلاظاغدًً والفىحن ؤلادازٍحن و( )145مػلما ومػلمت وطخت
وزالزىن ػالبا وػالبت جم ازخُازهم مً الصفحن الػاشس والثاوي غشس
واطخسدمذ اإلاىهج الىصفي اإلاظحي والىىعي وجم جؼىٍس زالزت اطدباهاث
بهدف جلُُم ميىهاث البرامج الثالزت اإلاخػللت بىظام ازخُاز اإلاػلمحن
وجدزٍبهم وهظام كبىٌ الؼلبت وػبُػت اإلاىاهج الدزاطُت ؤلازسابُت
اإلاؼبلت ،مظدىدة في ذلً إلى اإلاػاًحر الػاإلاُت اإلاظخسدمت في بسامج حػلُم
اإلاىهىبحن ،باإلطافت إلى جؼىٍس همىذج ملابلت للؼلبت؛ أظهسث الىخابج
باليظبت لخلُُم اإلاىاهج وأطع ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن وأطع ازخُاز
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اإلاػلمحن أنها حاءث مخؼابلت بدزحت مىسفظت مؼ اإلاػاًحر اإلاظخسدمت في
الدزاطت4
وأحسي الػاحص ومسججى [ ]1.دزاطت هدفذ إلاػسفت واكؼ الؼلبت
اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن في مدافظت غصة في فلظؼحن مً وحهت هظس
اإلاػلمحن ،وهشفذ غً الفسوق في الاطخجاباث لػُىت الدزاطت جبػا لػدة
مخغحراث (الجيع واإلاؤهل الػلمي وطىىاث الخدمت)؛ وهرلً حػسفذ
الدزاطت إلى اإلاشىالث التي جىاحه الؼلبت اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن مً
وحهت هظس اإلاػلمحن ،واطخسدم الباخث الاطدباهت هأداة للدزاطت واجبؼ
اإلاىهج الىصفي ،وجيىهذ غُىت الدزاطت مً ( )36مػلما ومػلمت وأشازث
هدُجت الدزاطت إلى جىفس ملصف مىاطب في اإلادزطت ومسشد احخماعي
وهفس ي وجم ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن بىاء غلى الدزحت الػلمُت ،وهرلً
بػد احخُاشهم الزخبازاث كُاض اإلاىهبت ،وجخابؼ إدازة اإلادزطت جلدم
الؼلبت مؼ اولُاء امىزهم ،هما ًسظؼ اإلاػلمىن لإلشساف مً كبل وشازة
التربُت والخػلُم ،وبُيذ الىخابج أن اإلاىاهج جدخىي غلى أوشؼت إزسابُت
جىمي مهازاث البدث الػلمي لدي الؼلبت اإلاىهىبحن ،هما جىصلذ
الدزاطت إلى غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن اطخجاباث
اإلاػلمحن حػصي إلاخغحري (الجيع وطىىاث الخدمت) ووحىد فسوق دالت
إخصابُا حػصي إلاخغحر اإلاؤهل الػلمي.
وأحسي الجغُمان ومػاحُجي [ ]11دزاطت هدفذ إلى جلىٍم بسهامج
زغاًت اإلاىهىبحن في طىء مػاًحر حىدة البرامج ؤلازسابُت غلى غُىت ميىهت
مً ( )34مدزطت في الظػىدًت خُث جم اطخسدام اإلاىهج الىصفي
اإلاظحي وواهذ أدواث الدزاطت هي اإلاالخظت واإلالابلت الشخصُت هأدواث
لجمؼ البُاهاث ،وأظهسث الىخابج َّأن البرامج ؤلازسابُت وان لها أزس إًجابي
في جلدًم الخدماث اإلاخىىغت للمىهىبحن وأولُاء أمىزهم واإلاػلمحن،
باإلطافت إلى وحىد مػاًحر للىشف غً اإلاىهىبحن كبل أن جؼبم غليهم
زدماث بسامج اإلاىهىبحن ،هما أظهسث الىخابج غدم هفاًت الىكذ
لللاءاث ألاطبىغُت للؼلبت اإلاىهىبحن َّ
وأن حصء مً اإلاػلمحن ال ًمليىن
ألاهلُت في هره البرامج.
كام غبد اإلاغجي [ ]17بدازطت هدفذ إلى جلُُم البرامج اإلاػخمدة
بمدازض اإلاىهىبحن في الجمهىزٍت الُمىُت في طىء اإلاػاًحر الػاإلاُت ووفلا
لبػع اإلاخغحراث غلى غُىت ميىهت مً طخحن مػلما و( )146مً الؼلبت
اإلاىهىبحن و( )116مً أولُاء أمىز الؼلبت اإلاىهىبحن ووان الهدف منها
جلُُم بسامج اإلاىهىبحن اإلاػخمدة في الُمً مً وحهت هظس اإلاػاًحر الػاإلاُت،
واغخمدث الدزاطت غلى اإلاىهج الىصفي اإلاظحي في حمؼ البُاهاث،
واطخسدم الباخث الاطدباهت هأداة لجمؼ اإلاػلىماث وجمذ مػالجتها
اخصابُا باألطالُب الخالُت (اإلاخىطؽ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي
والازخباز الخاةي ،وجدلُل الخباًً ألاخادي) وأظهسث الىخابج مؼابلت
البرامج في مدازض اإلاىهىبحن في الُمً بدزحت مىسفظت مؼ اإلاػاًحر
الػاإلاُت لبرامج اإلاىهىبحن هما وأهه ال جىحد فسوق دالت إخصابُا بحن
اطخجاباث اإلاػلمحن في مؼابلت البرامج اإلاػخمدة بمدازض اإلاىهىبحن في
الجمهىزٍت الُمىُت للمػاًحر الػاإلاُت لخػلُم اإلاىهىبحن جبػا إلاخغحري
الخبرة والجيع ،هما َّأهه لم جىحد فسوق دالت إخصابُا بحن اطخجاباث
الؼلبت اإلاىهىبحن جبػا إلاخغحري الجيع واإلاظخىي الدزاس ي ،ولم
جظهس هىان فسوق دالت إخصابُا بحن اطخجاباث أولُاء ألامىز جبػا إلاخغحر
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اإلاظتهدفت وكد وان جدصُلهم ألاوادًمي مسجفػا وجم اطخسدام اإلاىهج
الىصفي الخدلُلي واطخسدم الباخثان الاطدباهت واإلالازهاث هأداة
للدزاطت ،وأظهسث الىخابج َّأن اإلاػلىماث التي حمػها مً الاطدباهاث
جظُف غىصسا مهما في جلُُم بسامج اإلاىهىبحن وزصىصا باطخسدام
اإلالازهاث ،وأظهسث لىا كُمت الػىاصس اإلايىهت لبرامج اإلاىهىبحن.
أما في دزاطت مايهُىن [ ]17فلد كامذ بخدلُل أزس البرامج ؤلازسابُت
غلى الؼالب اإلاىهىبحن مً الصف ألاوٌ الى الصف الثاوي غشس وبُيذ
كُمت هره اإلاىاهج ؤلازسابُت مدغىمت بأدلت مً زالٌ الدزاطاث ،وبدثذ
هره الدزاطت الؼىلُت في ( )5.4دزاطت جم حمػها بحن غامي (-1985
 ،)7.13خُث جم اطدبػاد ( )377دزاطت لم جخؼابم مؼ اإلاػاًحر
اإلاخظمىت للدزاطت أظهسث الىخابج بػد الاطخلصاء َّأن  76دزاطت
ػابلذ مػاًحر الخظمحن وجم جدلُلها همُا بشيل مفصل منها زالزت غشس
دزاطت وان للبرامج ؤلازسابُت فيها جأزحر اًجابي غلى الخدصُل الاوادًمي
وطخت غشس دزاطت وان للبرامج ؤلازسابُت فيها جأزحر إًجابي غلى جؼىٍس
اإلاهازاث الاحخماغُت ولىخظ َّأن أهثر البرامج جأزحرا غلى الخدصُل
ألاوادًمي غلى الؼالب اإلاىهىبحن هي البرامج الصُفُت وأهثر البرامج جأزحرا
غلى جؼىٍس اإلاهازاث الاحخماغُت للؼالب اإلاىهىبحن هي البرامج ألاوادًمُت
الظىىٍت.
الخعقيب على الدزاطاث الظابقت:
مً زالٌ اإلاساحػت للدزاطاث الظابلت التي جم جىاولها ،خُث هدفذ
مػظمها إلى جلُُم بسامج الؼلبت اإلاىهىبحن ُوحد َّأن غالبُت هره
الدزاطاث جىاولذ مىطىع جلُُم ميىهاث بسامج اإلاىهىبحن ،هما بدثذ
بػع الدزاطاث في جدلُل أزس البرامج ؤلازسابُت غلى الؼلبت اإلاىهىبحن
وجبحن َّأن للبرامج ؤلازسابُت جأزحر إًجابي وزاصت غلى الخدصُل ألاوادًمي
وجؼىٍس اإلاهازاث الاطخلاللُت والاحخماغُت ،هما جىاولذ دزاطاث أزسي
واكؼ بسامج اإلاىهىبحن.
َّإن الدزاطت الحالُت الخلذ مؼ مػظم الدزاطاث الظابلت في
الجىاهب آلاجُت مً خُث الهدف مً جلُُم أخد ميىهاث بسامج
اإلاىهىبحن والخأهد مً فاغلُتها وإدزاٌ الخدظِىاث غليها ووان لهره
الدزاطاث صلت مباشسة في الدزاطت الحالُت أهثر مً غحرها هدزاطت
مدازمت [ ]9ودزاطت الشهسي [ ]13ودزاطت غبداإلاغجي [ ]17ودزاطت
هازوٍل ودًبرا [ ،]15واجفلذ مػها الدازطت الحالُت في اغخمادها إلاػاًحر
الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن في جلُُمها لبرامج
اإلاىهىبحن ،واجفلذ هره الدزاطت مؼ دزاطت الػاحص ومسججى [ ]1.في
جىاوله الفسوق في اطخجاباث اإلاػلمحن لبػع اإلاخغحراث وهي (الجيع
والخبرة)4
مً زالٌ اطخػساض هره الدزاطاث فلد اطخفادث الباخثخان في
الخػسف غلى مىهجُت جلً الدزاطاث التي بدثذ في جلُُم بسامج
اإلاىهىبحن مً خُث الػُىاث ،واإلاىهج اإلاظخسدم ،ومساخل إحساء جلً
الدزاطاث ،واطخفادث هرلً بالخػسف غلى أزس البرامج ؤلازسابُت غلى
اإلاىهىبحن ،وإن أهم ما ًمحز هره الدزاطت الحالُت غً الدزاطاث
الظابلت هى ازخُازها إلادزطت الُىبُل ،خُث حػد مً أوابل اإلادازض التي
حػجى باإلاىهىبحن واإلاخفىكحن في اإلاىؼلت الػسبُت ،هما أهه جم اغخماد
مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن لػام ( )7.1.مً

الجيع.
وبدث الػمسي [ ]14في دزاطخه التي تهدف إلى مػسفت واكؼ بسامج
الىشف غً الؼلبت اإلاىهىبحن في مىؼلت الباخت ،مً وحهت هظس
الػاملحن في بسامج اإلاىهىبحن في مىؼلت الباخت ،غلى غُىت ميىهت مً
( )184فسدا ،وجددًد ما إذا وان هىالً فسوكا في الخلُُم للبرامج ٌػصي
إلى اإلاخغحراث الخالُت( :الجيع والخبرة واإلاؤهل الػلمي) ،واطخسدم
الباخث الاطدباهت هأداة للدزاطت ،وأظهسث الىخابج ازجفاغا في إدزان
الػاملحن في مجاٌ اإلاىهبت لىاكؼ بسامج الىشف غً اإلاىهىبحن ،هما
وحدث فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن الػاملحن حػصي إلاخغحر الجيع
(ذهس – أهثى) لصالح الروىز في البرهامج في مجاٌ اطتراجُجُاث الخدزَع
الصفُت ومدي مالبمت ؤلامياهاث والخىظُماث والخجهحزاث لسغاًت
اإلاىهىبحن ،وفي مجالي الاطتراجُجُاث الخلىٍمُت اإلاؼبلت غلى اإلاىهىبحن
وألاطالُب اإلاظخسدمت في الىشف غً اإلاىهىبحن خظب مخغحر اإلاؤهل
الػلمي (بيالىزٍىض  -دزاطاث غلُا) لصالح مؤهل الدزاطاث الػلُا ،وفي
مجاٌ مدي مالبمت الخىظُماث والخجهحزاث ،وؤلامياهاث لسغاًت اإلاىهىبحن
حػصي إلاخغحر الخبرة (كلُلت -مخىطؼت -هبحرة) واهذ الفسوق لصالح ذوي
الخبرة الىبحرة.
وأحسي الشهسي [ ]13دزاطت هدفذ إلى جلىٍم بسامج جسبُت اإلاىهىبحن في
اإلاىؼلت الشمالُت باإلاملىت الػسبُت الظػىدًت في طىء مػاًحر الجىدة
الػاإلاُت غلى غُىت مسخازة غشىابُا وبلغ غددها ( )6.4مً ػالب
اإلادازض و( )17.مػلما ومػلمت و( )118مدًسا ومدًسة وزمظحن مشسفا
ومشسفت و( )375مً أولُاء أمىز الؼلبت اإلاىهىبحن واكخصسث غلى جلُُم
زالزت مجاالث هي :ميىهاث بسامج اإلاىهىبحن هي :اإلاىاهج وػسق الخدزَع
وهفاًاث اإلاػلمحن في مدازض ومساهص وزغاًت اإلاىهىبحن بشماٌ الظػىدًت
واغخمد الباخث اإلاىهج الىصفي اإلاظحي مً زالٌ اطخسدام الاطدباهت،
وأظهسث الىخابج َّأن دزحت جؼابم ميىهاث بسامج اإلاىهىبحن غىد حمُؼ
الفئاث وان مسجفػا ،وزاصت فُما ًخػلم بمدخىي البرهامجَّ ،
وأن دزحت
جؼابم اإلاىاهج وػسق الخدزَع وان غالُا وجؼابم بدزحت مسجفػت في
هفاًاث اإلاػلمحن الػاملحن في بسامج اإلاىهىبحن مؼ مػاًحر الجىدة الػاإلاُت،
وأشازث الدزاطت إلى َّأن هىان فسوق ذاث داللت إخصابُت بحن بسامج
الروىز وؤلاهار فُما ًخػلم باإلاىاهج وػسق الخدزَع وهفاًاث اإلاػلمحن
لصالح ؤلاهار.
زاهُا :الدزاطاث ألاحىبُت:
أحسي ول مً هازوٍل ودًبرا [ ]15دزاطت هدفذ إلى جلُُم بسهامج
اإلاىهىبحن  K-5ومػسفت مدي جؼابله مؼ مػاًحر الجمػُت الىػىُت
ألامسٍىُت وجظمىذ الدزاطت وحهاث هظس اإلاػىُحن واطخسدم فيها
الباخث الاطدباهت واإلالابلت واإلاالخظاث ،وأظهسث الىخابج فاغلُت البرهامج
وجؼابله مؼ مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن ،هما
وضح الباخث هلاغ اللىة في البرهامج والىلاغ التي بداحت إلى جدظحن4
وكدم الباخث جىصُاث كصحرة ومخىطؼت وػىٍلت اإلادي لخؼبُم بسامج
اإلاىهىبحن لخيىن أهثر فاغلُت4
وأحسي ول مً ولىس وفاهدزبلىج [ ]16دزاطت هدفذ إلى جلُُم بسامج
اإلاىهىبحن مً وحهت هظس زسٍجي مدزطت  CGSللمىهىبحن زالٌ طىت
( ،)7.17/7.11وواهذ الػُىت ميىهت مً ( )143ػالبا مً اإلادزطت
15
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كبل الباخثخحن ،وهرا ما جمحزث به هره الدزاطت غً الدزاطاث الظابلت
التي كُمذ بسامج اإلاىهىبحن بىاء غلى مػاًحر غاإلاُت.
 .5الطسيقت وإجساءاتها
أ .منهج الدزاطت
اطخسدمذ الباخثخان في هره الدزاطت اإلاىهج الىصفي اإلاظحي
للخػسف غلى دزحت جؼبُم هظام ازخاز الؼلبت اإلاىهىبحن في مدزطت
الُىبُل إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن.
ب .مجخمع الدزاطت
ََ
جي َّىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ مػلمي مدزطت الُىبُل للػام الدزاس ي

العينت
الطلبت

املعلمين

( )7.17/7.16وغددهم ( )6.مػلما ومػلمت وحمُؼ ػالب مدزطت
الُىبُل وغددهم ( )5..ػالب وػالبت.
ج .عينت الدزاطت
ََ
جي َّىهذ الػُىت مً ( )43مػلما ومػلمت مً مدزطت الُىبُل ،منهم
( )11مػلما ،و( )74مػلمت جم ازخُازهم غشىابُا ،و( )757ػالبا وػالبت
مً مدزطت الُىبُل منهم ( )151ػالبا ،و( )1.6ػالبت ،وجم ازخُازهم
غشىابُا مً ػلبت الصف الخاطؼ والػاشس والحادي غشس ،والجدوٌ
(ً )1بحن جىشَؼ أفساد الدزاطت خظب اإلاخغحراث.

جدول 1
جىشيع أفساد عينت الدزاطت من املعلمين والطلبت
الركىز
املظخىياث

املخغير

اإلاظخىي الدزاس ي الخاطؼ
الػاشس
الحادي غشس
طىىاث الخبرة
للمػلمحن

4
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املجمىع
أكل مً زمع طىىاث
زمع طىىاث فأهثر
املجمىع

د .أدواث الدزاطت
جم جؼىٍس ملُاض لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن باالغخماد
غلى الدزاطاث الظابلت وهي :مدازمت [ ]9والشهسي [ ]13باإلطافت إلى
السحىع إلى مػاًحر بسمجت حػلُم اإلاىهىبحن الخاصت بالجمػُت الىػىُت
ألامسٍىُت ) (NAGCغلى الىدى آلاحي:
جم جؼىٍس اإلالاًِع بػد اللُام بالخؼىاث آلاجُت:
 -1السحىع إلى مػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت اإلاترحمت في
حىوظً[ ]6والسحىع إلى دزاطت مدازمت [ ]9ودزاطت الشهسي [.[13
 -2جم جؼىٍس أدواث الدزاطت بالصىزة النهابُت بػد غسطها غلى ()11
مً اإلادىمحن مً أغظاء الهُئاث الخدزَظُت في الجامػاث ألازدهُت
إلبداء زأيهم مً خُث الصُاغت اللغىٍت للفلساث وأي اكتراخاث أزسي
ًسونها مىاطبت.
جم جؼىٍس أدواث الدزاطت بصىزتها النهابُت غلى الىدى آلاحي:
*ملُاض لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن مً وحهت هظس مػلمي
مدزطت الُىبُل ميىهت مً ( )73فلسة.

إلاهاث

املجمىع

38
48
20

103
97
57
257
5
30

65
49
37
151
0
11

5
19

11

73

1.6

45

* ملُاض لخلُُم هظام ازخُاز الؼلبت مً وحهت هظس الؼلبت في مدزطت
الُىبُل ميىهت مً( )8فلساث.
جدزحذ اطخجاباث اإلاػلمحن والؼلبت غلى فلساث اإلالُاض وفم
زمع دزحاث خظب ملُاض لُىسث الخماس ي غلى الىدى الخالي :أوافم
بشدة( ،)5أوافم( ،)3غحر مخأهد ( ،)4ال أوافم ( ،)7ال أوافم بشدة (4)1
ػسٍلت جلدًس الدزحاث
وجم اغخماد اإلاػادلت آلاجُت( :الحد ألاغلى لالطخجاباث – الحد
ألادوى لالطخجاباث) ÷ ( 4مظخىٍاث(
1444 = 4 ÷ 1 – 5
وغلُه ًيىن جىشَؼ الحدود الفاصلت للمخىطؼاث الحظابُت غلى
الىدى آلاحي:
الحد ألادوى الفاصل  ،7444=1+1444الحد اإلاخىطؽ الفاصل
 ،4467=1444+7443الحد اإلاسجفؼ الفاصل  4468فأهثر ،والجدوٌ زكم
(ً )7ىضح دزحت الخؼبُم بىاء غلى اإلاخىطؼاث الحظابُت.

جدول  .2دزجت الخطبيق بناء على املخىططاث الحظابيت
دزجت الخطبيق
مىسفع
مخىطؽ
مسجفؼ

املخىطط الحظابي
7444 – 14..
4467 – 7443
54.. – 4468

وحامػت غمان الػسبُت ،اإلاخسصصحن في مجاٌ التربُت الخاصت ،إلبداء
آزائهم واكتراخاتهم خىٌ طالمت الصُاغت للفلساث ووطىح اإلاػجى
اللغىي ،وكامذ الباخثخان بخػدًل ما ػلب منهما.
مؤشساث صدق البىاء :جم الخدلم مً مؤشساث صدق البىاء ألدواث
الدزاطت وإًجاد مػامالث الازجباغ بحن دزحت الفلسة والدزحت اليلُت

صدق ألادواث:
كامذ الباخثخان بالخدلم مً الصدق الظاهسي وذلً بػسض
ّ
اإلالاًِع غلى (ُ )11م َدىما مً أغظاء الهُئت الخدزَظُت في الجامػاث
ألازدهُت الحيىمُت والخاصت وهي :الجامػت الهاشمُت ،والجامػت الػسبُت
اإلافخىخت ،وحامػت الصزكاء الخاصت ،وحامػت البللاء الخؼبُلُت،
16

وٍالخظ أن الازجباغ كىي بحن دزحت الفلسة والدزحت اليلُت الطخجاباث
اإلاػلمحن والؼلبت ،هما هى مىضح في الجدوٌ ( )4والجدوٌ (4)3

الطخجاباث اإلاػلمحن ومػامالث الازجباغ بحن دزحت الفلسة والدزحت
اليلُت الطخجاباث الؼلبت غىد مظخىي الداللت الاخصابُت )،(α = 0.01

جدول 3
معامالث الازجباط بين دزجت الفقسة والدزجت الكليت الطخجاباث املعلمين
زقم الفقسة
1
7
4
3
5
6
7
8
9
1.
11
17

زقم الفقسة
14
13
15
16
17
18
19
7.
71
77
74
73

معامل الازجباط
**0.60
**0.51
**0.47
**0.53
**0.64
**0.65
**0.54
**0.66
**0.61
**0.61
**0.47
**0.78

معامل الازجباط
**0.65
**0.72
**0.66
**0.57
**0.57
**0.64
**0.56
**0.60
**0.75
**0.71
**0.64
**0.69
) (α=0.01دالت إخصابُا غىد مظخىي **

جدول 4
معامالث الازجباط بين دزجت الفقسة والدزجت الكليت الطخجاباث الطلبت
زقم الفقسة
1
7
4
3

زقم الفقسة
5
6
7
8

معامل الازجباط
**0.54
**0.63
**0.48
**0.58

معامل الازجباط
**0.54
**0.53
**0.62
**0.57
) (α=0.01دالت إخصابُا غىد مظخىي **

ّ
ُم َدىما وهم مً أغظاء الهُئت الخدزَظُت في ول مً الجامػت الهاشمُت
والجامػت الػسبُت اإلافخىخت وحامػت الصزكاء الخاصت وحامػت البللاء
الخؼبُلُت ،وحامػت غمان الػسبُت ،واإلاخسصصحن في مجاٌ التربُت
الخاصت.
 -5جم الحصىٌ غلى زؼاب زطمي مً الجامػت لخؼبُم الدزاطت.
 -6جم الحصىٌ غلى هخاب حظهُل مهمت مً حامػت غمان الػسبُت
مىحها إلى مدزطت الُىبُل للخمحز.
 -7جم الخأهد مً زباث أدواث الدزاطت وذلً بخؼبُم اإلالُاض غلى غُىت
مً مػلمي وػلبت مدزطت الُىبُل كبل أطبىغحن مً إحساء الدزاطت.
 -8كامذ الباخثان بازخُاز غُىت غشىابُت مً مػلمي وػلبت مدزطت
الُىبُل وغددهم ( )43مػلما ومػلمت و( )757ػالبا وػالبت مً الصف
الخاطؼ والػاشس والحادي غشس بمظاغدة مً اإلاظؤولحن.
 -9كامذ الباخثخان بالخيظُم مؼ ؤلادازة في جددًد ًىم لشسح الهدف
مً الدزاطت وأهمُتها ألفساد الػُىت وهُفُت حػبئت همىذج الاطدباهت ومً
زم جىشَؼ الاطدباهاث غلى أفساد الػُىت.
 -10جم حمؼ البُاهاث وجفسَغها في البرهامج اإلاسصص لللُام باإلاػالجت
ؤلاخصابُت زم اللُام بالخدلُل ؤلاخصاةي اإلاىاطب إلاجمىغت البُاهاث
اإلاظخسسحت وذلً باطخسدام بسهامج )(SPSS
 -11جم مىاكشت هخابج الخدلُل ؤلاخصاةي وؤلاحابت غً أطئلت الدزاطت.

زباث أدواث الدزاطت:
للخأهد مً زباث أدواث الدزاطت جم خظاب زباث الاحظاق الدازلي
باطخسدام مػادلت هسوهبار ألفا ،وذلً بخؼبُم الدزاطت كبل أطبىغحن
مً إحساء الدزاطت غلى غُىت اطخؼالغُت مً زازج غُىت الدزاطت
ميىهت مً ( )75ػالب وػالبت ،و( )15مػلم ومػلمت ،وبلغذ كُمت
مػامل زباث هسوهبار ألفا لخلُُم فلساث هظام ازخُاز الؼلبت) ).494
وهي كُمت غالُت حدا وحشحر إلى أن الدزاطت جخمخؼ بدزحت غالُت مً
الثباث ،وبرلً جيىن أداة الدزاطت صالحت وٍمىً الاغخماد غلى هخابج
الدزاطت.
إحساءاث الدزاطت:
لخدلُم هدف الدزاطت كامذ الباخثخان باإلحساءاث الخالُت:
 -1جم جددًد الجهت اإلاظتهدفت في الدزاطت وهي مدزطت الُىبُل وجددًد
الػُىت والتي جخمثل في مػلمي وػالب مدزطت الُىبُل.
 -2جم السحىع الى الدزاطاث الظابلت اإلاخػللت ببرامج اإلاىهىبحن وجلُُمها
ومػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت.
 -3جم جؼىٍس أداة الدزاطت بالسحىع الى أدواث دزاطاث طابلت مدازمت
[ ،]9والشهسي [ ،]13باإلطافت الى السحىع الى مػاًحر الجمػُت الىػىُت
ألامسٍىُت اإلاترحمت في حىوظً [.[6
 -4ج ـم الخدل ـم م ـً الص ـدق والثباث ألدواث الدزاطت وغسطها غلى ()11
17
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 -12جلدًم الخىصُاث واإلالترخاث.
 .6النخائج
الظؤاٌ ألاوٌ :ما دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل للخمحز إلاػاًحر الجمػُت
ال ـىػىُ ـ ـت ألام ـسٍىُ ـت لخػ ـلُ ـم اإلا ـىه ـىبُ ـً لىظ ـام ازخُ ـاز الؼلـب ـت ل ـب ـسامـ ـج

السقم
7

4
1
24
3
7
9
74
15
13
18
71
77
6
16
5
11
1.
17
14
7.
8
19

4
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اإلاىهىبحن مً وحهت هظس اإلاػلمحن؟
لإلحابت غً هرا الظؤاٌ جم خظاب اإلاخىطؼاث والاهدسافاث
اإلاػُازٍت لفلساث جلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن مً وحهت هظس
اإلاػلمحن ،والجدوٌ (ً )5بحن ذلً.

جدول 5
املخىططاث والاهحسافاث املعيازيت لفقساث جقييم هظام اخخياز الطلبت املىهىبين بمدازض اليىبيل من وجهت هظس املعلمين
املخىطط الحظابي الاهحساف املعيازي
دزجت الخطبيق
الفقسة
مسجفؼ
0.43
4.76
حظدىد اإلادزطت إلى مدياث مخػددة جخظمً أطالُب جلُُم مخػددة
(ازخبازاث الرواء ،الخدصُل ألاوادًمي ،ملابلت ،ملاًِع ؤلابداع)444
للىشف غً الؼلبت اإلاىهىبحن4
مسجفؼ
0.43
4.76
جخىافم مػاًحر اللبىٌ في اإلادزطت مؼ أهداف اإلادزطت ومؼ الغسض
مً جىفُر بسهامج اإلاىهىبحن4
مسجفؼ
0.45
4.74
لدي اإلادزطت حػسٍفا إحسابُا مدددا وواضحا للؼلبت اإلاىهىبحن
مسجفؼ
0.54
4.65
جىفس اإلادزطت الىكذ الري جخؼلبه غملُت الخلُُم
مسجفؼ
0.55
4.61
حػد اإلالاًِع وأدواث الخلُُم اإلاظخسدمت مالبمت(صادكت وزابخت
ومىطىغُت) لغسض اللبىٌ4
ٌ
مسجفؼ
0.5
4.59
مػلمى اإلادزطت غلى مػسفت بىظام اللبى وإحساءاجه
مسجفؼ
0.56
4.59
كساز ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن ًؤزر مً كبل مجمىغت مً اإلاسخصحن
في حػلُم اإلاىهىبحن واللُاض
مسجفؼ
0.5
4.59
جسجىص حمُؼ احساءاث اللبىٌ في اإلادزطت غلى مػاًحر غاإلاُت
مسجفؼ
0.75
4.53
جؼبم اإلادزطت مػاًحر كبىٌ مظخمسة (هماذج لغىٍت أو غحر لغىٍت)
بأطلىب غحر مخدحز لخدلُم الغسض منها
مسجفؼ
0.61
4.52
جساحؼ اإلادزطت هظام اللبىٌ لديها بشيل مىخظم
مسجفؼ
0.71
4.47
جىفس اإلادزطت اإلاصادز التي جخؼلبها غملُت الخلُُم
مسجفؼ
0.66
4.47
جخم مػالجت الدزحاث التي خصل غليها الؼالب غلى اإلادياث حمُػا
ودمجها مً زالٌ ػسٍلت غلمُت
مسجفؼ
0.56
4.47
جلىم اإلادزطت بمساحػت ؤلاحساءاث اإلاؼبلت حمُػها مً زالٌ
مجمىغت البُاهاث التي جم الحصىٌ غليها
مسجفؼ
0.61
4.41
جؼبم أدواث الخلُُم في ظسوف مالبمت
حظاغد اإلادزطت أولُاء ألامىز غلى فهم هُفُت حػبئت همىذج كبىٌ
مسجفؼ
0.78
4.41
الؼلبت
مسجفؼ
0.67
4.38
حظمذ اإلالاًِع وأدواث الخلُُم بلُاض أداء ًفىق مظخىي الصف
الػادي
مسجفؼ
0.75
4.29
حظخسدم اإلادزطت أطلىب دزاطت الحالت في اجساذ كسازاث ازخُاز
الؼلبت الرًً ًلػىن غلى الحد الفاصل في الدزحاث
مسجفؼ
0.7
4.26
جلىم اإلادزطت بئزطاٌ ؤلاشػاز طىىٍا للؼالب وأولُاء ألامىز بلغاث
مخػددة جخظمً مػلىماث خىٌ بسامج اإلاىهىبحن
مسجفؼ
0.9
4.26
حظخسدم اإلادزطت ازخبازاث أغلى مً اإلاظخىي الصفي لخددًد
حىاهب اللىة الؼلبت
مسجفؼ
0.9
4.26
جلىم إدازة اإلادزطت بخىشَؼ هماذج الترشُذ وػلباث الالخداق غلى
حمُؼ اإلادازض اإلاظتهدفت
مسجفؼ
0.71
4.26
حػخمد الىلاغ غلى الحدود الفاصلت في الدزحاث لالهخلاٌ مً
مسخلت إلى أزسي في غملُت اللبىٌ
ّ
هظام اللبىٌ ّ
ّ
مسجفؼ
0.88
4.11
الخػسف غلى الؼلبت اإلاىهىبحن مخدوي
فػاٌ في
الخدصُل اإلادزس ي وذوي صػىباث الخػلم
مسجفؼ
0.95
4.06
ٌظمذ للؼلبت غحر اإلالبىلحن وأولُاء أمىزهم باالغتراض غلى هدُجت
الازخباز
18

جلىم اإلادزطت بخىفحر بسامج جؼىٍس منهي وجدزٍب ألولُاء ألامىز الرًً
17
ٌشتروىن في غملُت الازخُاز خىٌ الخصابص التي ًخمحز بها مجخمؼ
اإلاىهىبحن ودوزهم في غملُت الازخُاز
اإلاخىطؽ الىلي للفلساث

0.99

3.85
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أشازث الىخابج أن دزحت جؼبُم بسامج مدزطت الُىبُل للخمحز
إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن في مجاٌ ازخُاز
الؼلبت اإلاىهىبحن مً وحهت هظس اإلاػلمحن وان مسجفػا ،ووان أغلى
مخىطؽ للفلسة زكم ( )7حظدىد اإلادزطت إلى مدياث مخػددة جخظمً
أطالُب جلُُم مخػددة (ازخبازاث الرواء ،الخدصُل ألاوادًمي ،ملابلت،
ملاًِع ؤلابداع )444للىشف غً الؼلبت اإلاىهىبحن ،والفلسة زكم ()4
جخىافم مػاًحر اللبىٌ في اإلادزطت مؼ أهداف اإلادزطت ومؼ الغسض مً
جىفُر بسهامج اإلاىهىبحن ،ووان أدوى مخىطؽ خظابي للفلسة زكم ()17
جلىم اإلادزطت بخىفحر بسامج جؼىٍس منهي وجدزٍب ألولُاء ألامىز الرًً
ٌشتروىن في غملُت الازخُاز خىٌ الخصابص التي ًخمحز بها مجخمؼ
اإلاىهىبحن ودوزهم في غملُت الازخُاز ،وجفظس الباخثخان هره الىدُجت
أن هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن إلادزطت الُىبُل ًلىم غلى غدة
مدياث هي :الخدصُل الدزاس ي اإلاخمحز في آزس زالزت فصىٌ دزاطُت،
وىن الخفىق الدزاس ي مً اإلاؤشساث اللىٍت غلى دافػُت الؼالب
واطخػداده للخػلم ،أما اإلادً الثاوي فهى احخُاش ازخباز الاطخػداد
ألاوادًمي ،الري ٌشخمل غلى كُاض الخفىحر السٍاض ي واللغىي واإلاىؼلي،
غً ػسٍم مجمىغت ازخبازاث ػىزث زصُصا ألغساض اإلادزطت،
واإلادً الثالث هى اإلالابلت الشخصُت التي ٌظخدٌ منها غلى الخصابص
والظماث الظلىهُت للؼلبت مثل اللُادة وخب الاطخؼالع والسغبت في

مسجفؼ

مسجفؼ

اإلاػسفت والخػلم واللدزة ؤلابداغُت والؼالكت اللفظُت ،ومً هىا هالخظ
أن حمُؼ هره اإلاػاًحر جخفم مؼ الهدف والغسض مً جىفُر بسامج
اإلاىهىبحن ولخفظحر هدُجت الفلسة زكم ( )17كامذ الباخثخان بمساحػت
أهظمت اإلادزطت اإلاخػللت بازخُاز الؼلبت ،ولم ججد فيها آلُت غمل
واضحت للػىاًت بالخؼىٍس اإلانهي والخدزٍب ألولُاء ألامىز في ألامىز التي
حػجى باإلاىهىبحن وزصابصهم بالشيل اإلاؼلىب ،وهرا ما ًفظس خصىٌ
هره الفلسة غلى الدزحت اإلاخىطؼت ،وجخفم هره الىدُجت مؼ دزاطت ول
مً الػجزي ( ،)7.14خىٌ جىفس الىعي لدي ألاػساف الفاغلت في البرهامج
خىٌ مػاًحر ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن والػمسي [ ،]14خىٌ ازجفاع ادزان
الػاملحن في مجاٌ اإلاىهبت لىاكؼ بسامج الىشف غً اإلاىهىبحن وازخلفذ
هخابجها مؼ بػع الدزاطاث التي كُمذ بسامج اإلاىهىبحن هدزاطت
مدازمت [ ،]9ودزاطت غبد اإلاغجي [ ]17التي وان جلُُمها لىظام ازخُاز
الؼلبت لبرامج اإلاىهىبحن في مجاٌ ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن مىسفظا.
الظؤاٌ الثاوي :ما دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل للخمحز إلاػاًحر الجمػُت
الىػىُت الامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن لىظام ازخُاز الؼلبت لبرامج
اإلاىهىبحن مً وحهت هظس الؼلبت؟.
لإلحابت غً هرا الظؤاٌ جم خظاب اإلاخىطؼاث والاهدسافاث اإلاػُازٍت
لفلساث جلُُم هظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن مً وحهت هظس الؼلبت في
مدزطت الُىبُل هماهي في الجدوٌ (4)6

جدول 6
املخىططاث والاهحسافاث املعيازيت لفقساث جقييم هظام اخخياز الطلبت لبرامج املىهىبين من وجهت هظس الطلبت
الاهحساف املعيازي
املخىطط الحظابي
السقم الفقسة
0.7
4.42
حظدىد اإلادزطت إلى مدياث مخػددة جخظمً أطالُب جلُُم
7
مخػددة (الرواء ،الخدصُل ألاوادًمي ،ملابلت ،ملاًِع ؤلابداع)
للىشف غً الؼلبت اإلاىهىبحن
0.83
4.21
مػلمى اإلادزطت غلى مػسفت في هظام اللبىٌ وإحساءاجه
5
0.96
4.2
حظخسدم اإلادزطت ازخبازاث أغلى مً اإلاظخىي الصفي لخددًد
8
حىاهب اللىة غىد الؼلبت
ي
ق
0.81
4.11
حظمذ اإلالاًِع وأدواث الخلُُم بلُاض أداء ًفى مظخى الصف
4
الػادي
0.91
4.02
لدي اإلادزطت حػسٍفا إحسابُا مدددا وواضحا في ازخُاز الؼلبت
1
اإلاىهىبحن
0.94
3.94
جؼبم أدواث الخلُُم الزخُاز الؼلبت في ظسوف مالبمت
3
جلىم اإلادزطت بالخػسف طىىٍا غلى الؼالب وآلاباء وأولُاء ألامىز
0.98
3.86
7
ٌ
بلغاث مخػددة جخظمً مػلىماث خى بسامج اإلاىهىبحن
ّ
هظام اللبىٌ ّ
ّ
1.12
3.55
الخػسف غلى الؼلبت اإلاىهىبحن مخدوي
فػاٌ في
6
الخدصُل اإلادزس ي وذوي صػىباث الخػلم
4.04
اإلاخىطؽ الىلي للفلساث

خُث أشازث الىخابج أنها مسجفػت ووان أغلى مخىطؽ خظابي للفلسة
زكم ( )7أن اإلادزطت حظدىد إلى مدياث مخػددة جخظمً أطالُب جلُُم
مخػددة (الرواء ،الخدصُل ألاوادًمي ،ملابلت ،ملاًِع ؤلابداع)444

دزجت الخطبيق
مسجفؼ

مسجفؼ
مسجفؼ
مسجفؼ
مسجفؼ
مسجفؼ
مسجفؼ
مخىطؽ
مسجفؼ

للىشف غً الؼلبت اإلاىهىبحن ،وهره الىدُجت مؼابلت لدزحت جؼبُم
مدزطت الُىبُل لىظام ازخُاز الؼلبت مً وحهت هظس اإلاػلمحن ،ووان
ّ
الخػسف
أدوى مخىطؽ خظابي للفلسة زكم ( )6إن هظام اللبىٌ فػاٌ في
19

6

ّ
غلى الؼلبت اإلاىهىبحن مخدوي الخدصُل اإلادزس ي وذوي صػىباث الخػلم،
خُث واهذ دزحت جؼبُم هره الفلسة إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت
لخػلُم اإلاىهىبحن مخىطؼا وجفظس الباخثخان هره الىدُجت أن مً
شسوغ الترشُذ للؼلبت اإلاخلدمحن إلادزطت الُىبُل أن ًيىن مػدٌ
جدصُلهم الدزاس ي في آزس زالزت فصىٌ طمً أفظل اإلاػدالث في
اإلادزطت ،هرلً باليظبت ألولُاء ألامىز فهم ٌػخمدون غلى الخدصُل
ألاوادًمي اإلاسجفؼ وي ًفىسوا في جسشُذ أبىائهم للخظىع إلاػاًحر اللبىٌ
إلا ـدزطـ ـت الُىبُ ـ ـل ،هـ ـرل ـً ح ـػخ ـم ـد الـمدزطت الخدصُل ألاوادًمي للؼالب

4

7102

شسػا مً الدزحت ألاولى لخظىع الؼالب للمدياث ألازسي ،وبهرا
الشيل ال ًمىً مػسفت الؼلبت اإلاىهىبحن مخدوي الخدصُل واإلاىهىبحن
مً فئت صػىباث الخػلم ،وجخفم هره الىدُجت مؼ دزاطت هازوٍل ][15
والػمسي ]4[13
الظؤاٌ الثالث :هل جىحد فسوق ذاث داللت اخصابُت غىد مظخىي
( )α = 4.5.بحن اطخجاباث الؼلبت في دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل
للخمحز إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن حػصي
إلاخغحري الجيع واإلاظخىي الدزاس ي للؼلبت؟4

جدول 7
جحليل الخباًن الثنائي لداللت الفسوق بين بين اطخجاباث الطلبت في دزجت جطبيق مدازض اليىبيل للخميز ملعاًير الجمعيت الىطنيت ألامسيكيت لخعليم املىهىبين
حعصي ملخغيري الجنع واملظخىي الدزاس ي
مظخىي الداللت
قيمت (ف)
مخىطط املسبعاث
دزجاث الحسيت
مجمىع املسبعاث
مصدز الخباًن
..76
..28
..06
1
..13
الجيع
..00
10.22
2.45
2
4.91
اإلاظخىي الدزاس ي
..282
1.273
..306
2
..611
الجيع واإلاظخىي الدزاس ي
..24
250
60.01
الخؼأ
256
66.21
الىلي
جدول 8
املقازهاث البعدًت الخخباز شيفيه لداللت الفسوق بين اطخجاباث الطلبت في دزجت جطبيق مدازض اليىبيل للخميز ملعاًير الجمعيت الىطنيت ألامسيكيت لخعليم
املىهىبين حعصي ملخغير املظخىي الدزاس ي
الفسق بين املخىططين الخطأ املعيازي
املخغير
مظخىي الداللت الحد ألادوى الحد ألاغلى
اإلاظخىي الدزاس ي
اإلاظخىي الدزاس ي
اإلاظخىي الدزاس ي
*
..49
..15
.000
..06
..32
الػاشس
الصف الخاطؼ
*
..43
..03
.07
..08
..23
الحادي غشس
*
-..15
-..49
..00
..06
-..32
الخاطؼ
الصف الػاشس
..11
-..28
..57
..08
-..08
الحادي غشس
-..03
-..43
..01
..08
*-..23
الخاطؼ
الصف الحادي غشس
..29
-..11
..57
..08
..08
الػاشس

ػلبت اإلاظخىي الخاطؼ أكسب شمىُا لخظىغهم إلادياث اللبىٌ التي جم
جؼبُلها غليهم ،واجفلذ هره الىدُجت مؼ دزاطت مدازمت [ ،]9واجفلذ
مؼ دزاطت غبداإلاغجي [ ]17مً خُث أهه ال جىحد فسوق ذاث داللت
إخصابُت بحن اطخجاباث الؼلبت حػصي إلاخغحر الجيع وازخلفذ مػها في
وحىد فسوق في اطخجاباث الؼلبت حػصي إلاخغحر اإلاظخىي الدزاس ي.
الظؤاٌ السابؼ  :هل جىحد فسوق ذاث داللت اخصابُت غىد مظخىي
( (α = .5.بحن اطخجاباث اإلاػلمحن في دزحت جؼبُم مدزطت الُىبُل
للخمحز إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن حػصي إلاخغحري
الجيع والخبرة؟

أظهسث الىخابج أهه ال جىحد فسوق دالت إخصابُا غىد مظخىي
الداللت ( (α = .5.بحن اطخجاباث الؼلبت في دزحت جؼبُم مدازض
الُىبُل للخمحز إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت لخػلُم اإلاىهىبحن
لىظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن حػصي إلاخغحر الجيع وأن هىان فسوق
دالت إخصابُا غىد مظخىي الداللت (. (α = .5.في اطخجاباث الؼلبت في
دزحت جؼبُم مدازض الُىبُل للخمحز إلاػاًحر الجمػُت الىػىُت ألامسٍىُت
لخػلُم اإلاىهىبحن لىظام ازخُاز الؼلبت اإلاىهىبحن حػصي إلاخغحر اإلاظخىي
الدزاس ي بحن ػلبت اإلاظخىي الخاطؼ وػلبت اإلاظخىي الػاشس مً حهت،
وػلبت اإلاظخىي الخاطؼ وػلبت اإلاظخىي الحادي غشس مً حهت أزسي،
وذلً لصالح ػلبت اإلاظخىي الخاطؼ وجفظس الباخثخان هره الىدُجت أن

جدول 9
جحليل الخباًن الثنائي لداللت الفسوق بين اطخجاباث املعلمين في دزجت جطبيق مدازض اليىبيل للخميز ملعاًير الجمعيت الىطنيت ألامسيكيت لخعليم املىهىبين حعصي
ملخغيري الجنع والخبرة
مظخىي الداللت
قيمت (ف)
مخىطط املسبعاث
دزجاث الحسيت
مجمىع املسبعاث
مصدز الخباًن
0.84
0.04
0.01
1
0.01
الجيع
0.54
0.63
0.11
1
0.24
الخبرة
0
.000
الجيع والخبرة
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الخؼأ
الىلي

5.44
5.68

0.18
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[ ]8حسوان ،فخحي (4)7.16اإلاىهبت والخفىق(4غ4)7غمان :داز الفىس
لليشس والخىشَؼ4
[ ]9مدازمت ،لُىا ( 4)7..9جلُُم بسامج مدازض اإلالً غبدهللا الثاوي
للخمحز في طىء اإلاػاًحر الػاإلاُت لخػلُم اإلاىهىبحن 4زطالت دهخىزاة
غحر ميشىزة 4حامػت غمان الػسبُت 4ألازدن4
[ ]1.الػاحص فؤاد ،ومسججى شوي ( 4)7.17واكؼ الؼلبت اإلاىهىبحن
واإلاخفىكحن بمدافظت غصة وطبل جدظِىه 4مجلت الجامػت
ؤلاطالمُت للدزاطاث التربىٍت والىفظُت 4اإلاجلد( 4)7.الػدد(4)1
[ ]11الجغُمان ،غبدهللا ،ومػاحُجي ،أطامت ( 4)7.14جلىٍم بسهامج
زغاًت اإلاىهىبحن في طىء مػاًحر حىدة البرامج ؤلازسابُت 4مجلت
الػلىم التربىٍت والىفظُت 4البدسًٍ 4اإلاجلد  413الػدد (4)1
[ ]17غبد اإلاغجي ،غصام ( 4)7.13جلُُم البرامج اإلاػخمدة بمدازض
اإلاىهىبحن في الجمهىزٍت الُمىُت في طىء اإلاػاًحر الػاإلاُت وفلا
لبػع اإلاخغحراث 4ولُت التربُت 4زطالت دهخىزاة غحر ميشىزة4
حامػت حػص 4الُمً4
[ ]14الػمسي ،غبدهللا ( 4)7.13واكؼ بسامج الىشف وزغاًت الؼلبت
اإلاىهىبحن في اإلاسخلت الابخدابُت مً وحهت هظس الػاملحن بالبرامج في
مىؼلت الباخت 4زطالت ماحظخحر غحر ميشىزة 4ولُت التربُت 4حامػت
الباخت 4الظػىدًت
[ ]13الشهسي ،غبد السخمً ( 4)7.15جلىٍم بسامج جسبُت اإلاىهىبحن في
اإلاىؼلت الشمالُت باإلاملىت الػسبُت الظػىدًت في طىء مػاًحر
الجىدة الػاإلاُت 4ولُت الػلىم التربىٍت 4زطالت دهخىزاة غحر
ميشىزة 4الجامػت الازدهُت 4ألازدن4
ب .املساجع الاجنبيت
]7[ Callahan, C., Tomlinson, C. Hunsaker, S., Bland, L., & Moon,
T. (1995) Instruments and evaluation designs used in
gifted programs. Storrs: University of Connecticut, The
National Research Center on the gifted and Talented4
]15[ Harwell-B, Debra, A. (2010). Gifted Education and National
Standards: A K-5 Program Evaluation. ERIC Number:
ED5193464
]16[ Walker, L. Vander, P. & Merri, K. (2015) Surveying
Graduates of a Self-Contained High School Gifted
Program. Walker. Gifted Child Today, Vol. 38 Issue 3,
p160-176. 17p 4
]17[ Mihyeon, k. (2016). A Meta-Analysis Of the effect of
enrichment programs on gifted students. Gifted Child
Quarterly. 60.NO 2 102-1164 Prentice Hall. 395 pp

وهره الىدُجت حشحر إلى غدم وحىد فسوق في اطخجاباث اإلاػلمحن في
جلُُم هظام ازخُاز الؼلبت حػصي إلاخغحري الجيع والخبرة ،وجفظس
الباخثخان هره الىدُجت لدشابه وحىد اإلاػلمحن مً هال الجيظحن ومً
حمُؼ مظخىٍاث الخبرة في ظسوف غمل مدشابه في اإلادزطت ،وأنهم
ًسظػىن لىفع بسامج الخدزٍب والخأهُل الخاصت بخػلُم اإلاىهىبحن،
واجفلذ هره الىدُجت مؼ دزاطت الػاحص ومسججى [ ،]1.ودزاطت
غبداإلاغجي [.]17
الخىصياث
باالغخماد غلى هخابج الدزاطت فئهه ًمىً للدزاطت أن جىص ي بما ًلي:
 -1طسوزة اطخمساز إدازة مدزطت الُىبُل في دوزها في جؼىٍس البرامج
الخاصت باإلاىهىبحن واجساذ مدزطت الُىبُل هىمىذج ممحز باليظبت
لىشازة التربُت والخػلُم أو للمهخمحن في إوشاء بسامج زاصت باإلاىهىبحن
واإلاخفىكحن4
 -7طسوزة اغخماد مػاًحر غاإلاُت خدًثت في هظام ازخُاز الؼلبت
اإلاىهىبحن ،وطسوزة الخلُُم اإلاظخمس للبرامج اإلالدمت لفئت اإلاىهىبحن4
 -4شٍادة الػىاًت مً كبل وشازة التربُت والخػلُم باهدشاف الؼلبت
اإلاىهىبحن في مساخل مبىسة ،وجلدًم الخدماث اإلاىاطبت لهم ،وجؼىٍس
زؼت الىشف غً الؼلبت اإلاىهىبحن بدُث حظخؼُؼ الخػسف غلى
الؼلبت اإلاىهىبحن مخدوي الخدصُل ألاوادًمي أو ممً لديهم صػىباث
حػلم4
 -3جىص ي الباخثت بأزر اإلاػاًحر اإلاخبلُت مً مػاًحر الجمػُت الىػىُت
ألامسٍىُت وجلُُم مدزطت الُىبُل في طىئها4
املساجع
أ .املساجع العسبيت
[ ]1أبى أطػد ،أخمد ( 4)7.13إزشاد اإلاىهىبحن واإلاخفىكحن 4غ(4)7
غمان :داز اإلاظحرة للؼباغت واليشس والخىشَؼ4
[ ]4حىوظً ،ض ( 4)7.13الخػسف غلى الؼالب اإلاىهىبحن( ،غظان
ازظحر ،مترحم) السٍاض :مؤطظت اإلالً غبد الػصٍص وزحاله
للمىهبت وؤلابداع وشسهت الػبُيان للخػلُم(4الػمل ألاصلي وشس في
غام 4)7.17
[ ]3الظسوز ،هادًا ( 4)7.1.مدزل إلى جسبُت اإلاخمحزًً واإلاىهىبحن( 4غ4)6
غمان :داز الفىس للؼباغت واليشس والخىشَؼ4
[ ]5أبى غىاب ،طػد ( 4)7..5في الخلىٍم التربىي مدازل واججاهاث4
(غ 4)1ألازدن :داز الامل لليشس والخىشَؼ4
[ ]6حىوظً ،ض ( 4)7.13مػاًحر بسمجت جسبُت اإلاىهىبحن( ،صالح أبى
حادو ،مترحم) السٍاض :مؤطظت اإلالً غبد الػصٍص وزحاله
للمىهبت وؤلابداع وشسهت الػبُيان للخػلُم( 4الػمل ألاصلي وشس
في غام 4)7.17
[ ]7كؼىاوي مدمد ،ومسٍصٍم هشام ( 4)7.15جسبُت اإلاىهىبحن وجىمُتهم4
غ( 4)4ألازدن :داز اإلاظحرة لليشس والخىشَؼ والؼباغت4
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EVALUATION OF THE SYSTEM OF
SELECTING GIFTED STUDENTS OF
JUBILEE SCHOOL FOR EXCELLENCE IN
THE LIGHT OF THE AMERICAN
NATIONAL ASSOCIATION STANDARDS
FOR GIFTED EDUCATION
ESRA M. ASHA
LINA M. ALMAHARMEH
Amman Arab University
ABSTRACT_ The aim of the study is to evaluate the system of selecting gifted students of Jubilee
School for Excellence in The Light of The American National Association Standards for Gifted
Education. The sample of the study is selected randomly from jubilee school’s teachers and
students consisting of (34) male and female teachers and (257) male and female students from the
study levels (ninth, tenth and eleventh) the tool was used to evaluate selecting student’s system as
perceived by teachers and students. The findings of the study showed that the system of selecting
gifted students in Jubilee school as perceived by teachers is compatible with NAGC standards in a
high degree with a mean of (4.43). while, the system of selecting gifted students in Jubilee school
as perceived by students is compatible with NAGC standards in a high degree with a mean of
(4.04). The findings showed that there are no differences in the responses of teachers regarding
the evaluation of selecting gifted students in Jubilee school attributed to gender and experience,
and there are no differences in the responses of students regarding the evaluation of selecting
gifted students in Jubilee school attributed to gender while, the differences are attributed to the
study level in favor of ninth study level. Based on the findings of the study the researcher
recommended the need to adopt modern international standards in designing gifted students
program as well as increased attention by the ministry of education by discovering the gifted
students in the early stages and provide appropriate services to them.
KEY WORDS: evaluation, gifted student, The American National Association Standards
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