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اإلهداء
ُ
سعيت لجعله علما ً ينتفع به بإذن هللا.
اإلهداء ما بين أيديكم هو نتاج جهدي ،وما
وأقدمه إهدا ًء إلى:
قدوتي وأيقونة النجاح بنظري أمي التي مهدت دربي حبا ً ودعاء.
وإلى أبي الغالي الذي علمني أن كل عناء يعقبه فو ٌز يستحق الصبر والكفاح.
وإلى زوجي الكتف التي استندت عليها ،الذي وعدته يوما ً بأنه سيفخر بي ولعله حان الوعد.
وإلى سيد طموحي ودافعي األقوى لكل تمي ّز؛ ابني وقطعة قلبي عبد هللا.
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شكر وتقدير
ّ
وسخر لي وسائل العون منه حتى إنهاء بحثي (أثر التسريع
الحمد هلل والشكر له بدءاً ومنتهى ،والحمد هلل الذي وفقني
على الطالبات المسرعات ومقارنته بغير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية بمحافظة األحساء) ،الذي أتمنى أن يكون
ث قادمة.
نقطة تستوقف المهتمين ،وأن يش ّكل فارقا ً بتأثيره في بحو ٍ
وم ن ثم أرفع شكري الجزيل لعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل ،وذوي الهامات العليا أعضاء هيئة التدريس
بقسم التربية الخاصة (مسار تربية الموهوبين).
باسم من ذهب ،وقام ٍة علمية يشار إليها بالبنان ،إلى د .عبد الحميد العرفج أتق ّدم بجزيل الشكر
وأرصّع هذه الصفحة ٍ
لشخصه الكريم عرفانا ً بعظيم الجميل حين و ّجهني ودلّني وعلمني ،وبفضل هللا ثم تأسيا ً بتوصياته أتممت بحثي الذي آمل أن
يرتقي لذائقته الثقافية العلمية الزاخرة.
ولكل من شاركني إعداد هذا البحث ممن أسدى إل ّي نصحاً ،أو ق ّدم لي مرجعاً ،وحتى من دعا لي بالتوفيق ،لكم كل
امتناني وشكري وصادق دعائي.

ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات ومقارنته
بالطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على ( )41طالبة وتم
اختيار عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات والالتي يبلغ عددهن ( )7طالبات ،وكذلك الطالبات الموهوبات غير
المسرعات في فصول الموهوبات والالتي يبلغ عددهن ( )7طالبات ،وقد استخدمت الدراسة الحالية أداة المقابلة للتوصل للنتائج.
وأسفرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق من الناحيتين األكاديمية والنفسية لصالح الطالبات الموهوبات المسرعات من
ناحية التحصيل األكاديمي واألساليب واالستراتيجيات المقدمة لهن ومدى رضاهن عن البرنامج المقدم لهن ،كما توصلت نتائج
الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات من ناحية التكيف
النفسي في برنامج التسريع وفصول الموهوبين ،وسرعة التجانس بين الطالبات.
وأوصت الدراسة إلى نشر ثقافة برامج الموهوبين عن طريق ندوات ولقاءات ومطويات ،وتوضيح أهداف برنامج
التسريع األكاديمي وآلية تنفيذه في جميع المدارس وللمعلمين وأولياء األمور ولجميع الطلبة ،والتعديل على أوقات اختبارات
التسريع للطلبة المرشحين ،واإلشراف على متابعة الطلبة الموهوبين في المدرسة.
الكلمات المفتاحية :التسريع ،الطالبات الموهوبات ،المسرعات ،غير المسرعات ،األثار النفسية ،األكاديمية.
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The effect of acceleration on accelerated students and its comparison with nonaccelerators، both psychologically and academically, in Al-Ahsa Governorate.

Summary:
This study aims to discover the academic and psychological effects of the gifted students who
get accelerated in comparison to the gifted students who did not live in Al-Ahssa city from the
student's point of view. In this study, we get feedback from the students through interviews. The
sample taken for interviews consists of fourteen (14) students. Seven (7) were selected out of the
accelerated gifted students, and the rest were out of the gifted students who did not get
accelerated.
The results of this study show and _ prove_ that there are psychological and academic
differences affecting positively the selected gifted students among the interviewed students in
terms of their GPA ،and the methodologies and strategies applies for their education and how
satisfied they are with those methodologies and strategies applies. Moreover ،this study reveals
no difference between the gifted students who get into the acceleration program and the gifted
students who did not get selected for the program in terms of psychological adaption in the
acceleration program and how fast the homogeneity between them.
The study recommends spreading the gifted student's acceleration program using seminars ،
meetings and booklets illustrating acceleration program goals ،mechanism used for the program
implementation in all schools, including teachers ،students and parents. ،this study also
recommends making it possible to amend the exam dates for the candidate students who applied
to the acceleration program and supervise the gifted students in school.

Keywords: Acceleration ،gifted students ،accelerated/non-accelerated students and acceleration
program ،psychological and academic effects.
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المقدمة
تهتم معظم الدول المتقدمة بالتعليم اهتماما ً كبيراً للمساهمة في تقدم الدولة بشكل عام ،واالهتمام بتقدم المجتمع واألفراد
بشكل خاص ،ويتميز عصرنا بسرعة التطوير والتغير ،ويجب مواكبة ذلك التغير السريع بما فيه مصلحة للجميع ،إذ يعود ذلك
إلى األبحاث والدراسات واالكتشافات المعرفية الحديثة والتطور التكنولوجي الهائل ،حيث تلعب التكنولوجيا دوراً بارزاً في
تحسين التعليم وتطويره ،لذلك من الضروري تقليل األساليب التقليدية والتعويض عنها بالطرق واألساليب الحديثة
واالستراتيجيات المتنوعة لمعايشة تلك التطورات ،وتهيئة البيئة التعليمية بالوسائل الفعالة لمراعاة الفروق الفردية وبروز الثروة
البشرية في جميع أنحاء العالم.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية  ،0202كما قال ولي العهد األمير محمد بن سلمان" :إن المملكة
تمتلك ثروة عظيمة ،وإن ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت :شعب طموح ،معظمه من الشباب هو فخر بالدنا
وضمان مستقبله بعون هللا ،وال ننسى أنه بسواعد أبنائنا قامت هذه الدولة في ظروف بالغة الصعوبة عندما وحدها الملك عبد
العزيز آل سعود ،وبسواعد أبنائه سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد" (وزارة التعليم) .لذلك تسعى المملكة العربية السعودية
إلى إيجاد بيئة تعليمية غنية تهتم بتعليم الطالب والطالبات بشكل عام ،والتركيز على الموهوبين والمتفوقين وضرورة اكتشافهم،
حيث تم إنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين عام (4141هـ) ،التي تساهم في التعرف على الطالب
والطالبات الموهوبين والمتفوقين الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تميزهم عن أقرانهم الذين في عمرهم ،من أجل تقديم مناهج
خاصة بهم ،ووضع البرامج المالئمة لقدراتهم ،وتلبية احتياجاتهم ،وأكدت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ضرورة
بناء الموارد البشرية المؤهلة وتلبية متطلبات سوق العمل ،واالستثمار في البنية التحتية من أجل التطوير واالبتكار في عملية
التعليم والتغير اإليجابي ،وبناء ا ألنظمة المدنية المساندة واالرتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور وليس المعلم،
والتركيز على بناء المهارات لديهم وصقل شخصية الطالب وزرع الثقة بداخلهم وبناء روح اإلبداع لدى الجميع ،لذلك دعت
إلى توفير الدعم المناسب لجميع الفئات.
يعد الطالب الموهوبون ثروة بشرية يجب استغاللها واستثمارها واالستفادة من تلك الطاقات والقدرات من خالل تقديم
الرعاية المناسبة لهم ،حيث تؤكد عشا والمحارمة (0247م) أن الطالب الموهوبين يمتلكون قدرات عقلية عالية ،فهم بحاجة إلى
العناية واالهتمام والرعاية الخاصة ،وتحديد ميزانيات للبرامج والمناهج الخاصة بهم كبقية فئات ذوي االحتياجات الخاصة،
إلعداد الخطط التربوية والبرامج التي تلبي احتياجاتهم وتوفير المؤسسات والجمعيات التي تعنى باالهتمام بهم الستثمار قدراتهم
ودعمهم.
ومن البرامج الشائعة التي اهتمت بها المملكة للموهوبين برنامج التسريع ،والهدف الرئيس منه كما ذكر د .عبدهللا
الجغيمان ( )0242تلبية الحاجات األكاديمية المتنامية للطلبة ذوي الموهبة ،بما يتوافق مع عمرهم الذهني ال الزمني ،ووضح
العديد من المزايا للبرنامج ،ومنها حفظ أوقاتهم وجهودهم من الضياع واستثمارها بكفاءة وفاعلية ،كما أنه يوفر لهم المرونة في
التعليم ،ويقلل التكلفة المادية ،في حين أن له سلبيات قد تؤثر نفسيا ً واجتماعيا ً على الطالب الموهوب إن لم تتوافر المقومات
الالزمة لنجاح البرنامج ،فقد يؤثر التسريع على معنويات الطالب ومستوى تقدمه.
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أن العديد من الدراسات التي تحدثت عن التكيف االجتماعي والعاطفي والنفسي واألكاديمي للموهوبين  Termanويذكر
أشارت إلى أنهم يظهرون تكيفا جيدا ويتمتعون بالعالقات مع رفاقهم ،بينما تأكد بعض الدراسات وجود بعض القالقل العاطفية
واالجتماعية واألكاديمية المرافقة للموهوبين ،وخصوصا الطالب ذوي المستوى المرتفع جداً ،حيث يواجه بعضهم مشكالت
مثل الكمالية وردود الفعل القوية والنمو غير المتوازن في تلك المجاالت والحساسية الزائدة وغيرها (جروان .)0242 ،لذلك
ينبغي ضرورة مراعاة الجوانب النفسية واألكاديمية لدى الطالب الموهوبين ،ألنها تشكل أهمية بالغة لديهم ،وتعد متغيرا أساسيا
على الصعيد المدرسي ،والحاجة إلى تقديم البرامج واألنشطة المالئمة لهم ولقدراتهم ،لما لها من تأثير سلبي أو إيجابي على
الطالب ،وال بد من تقديم التوعية ألولياء األمور والمدرسة والمعلمين بشكل خاص لتلبية حاجات الطلبة الموهوبين.

مشكلة الدراسة
تتجه المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر لبرامج الموهوبين لتحسينها وتطويرها بما يتالءم مع الطلبة
الموهوبين ،ومن أهم تلك البرامج برنامج التسريع ،ويشير ) )Clark 2013إلى أن عدم السماح بتسريع الطلبة المتفوقين عقليا ً
في العملية التعليمية يعتبر بحق مشكلة ،ألن هؤالء الطلبة سيعانون من الضجر والملل واإلحباط وعدم االنتباه إذا أجبروا على
البقاء في الصفوف العادية مع أقرانهم من الفئة العمرية نفسها ،فتنتج عن ذلك فجوة كبيرة بين سرعتهم في التعليم وقدرتهم
العالية في االستيعاب ،وبين ما يواجهونه في الصفوف العادية من تكرار ومهمات دون مستواهم.
ومن خالل الممارسة الفعلية والمالحظة الميدانية ونظراً إلى وجود طاقات وقدرات هائلة تمتلكها الطالبات الموهوبات،
إال أنه لوحظ ضيق وضجر بعض الطالبات الموهوبات من تلك الضغوط النفسية أو األكاديمية التي تواجههن من قبل المدرسة
أو األسرة ،فكان ال بد من البحث والكشف عن تلك األسباب واآلثار المترتبة التي تواجه الطالبات الموهوبات المسرعات وغير
المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية لديهن ،للتعديل والتطوير بما يتالءم مع حاجاتهن ،حيث أكد بيرتز وماتيوس
وماكبي وماكوش (0242م) ،أن برامج التسريع تحمل معها خطراً كبيراً ،لذلك عند إعداد عملية التعرف على المواهب الختيار
الطالب لتلك البرامج ،فمن المنطقي تقبل السلبيات أكثر من اإليجابيات ،صحيح أن االخطاء في عملية اإللحاق بالوضع
األكاديمي المتقدم حتمية الوقوع ،ولكن الفشل في تسريع الطالب المتفوق قد يكون أقل ضرراً من تسريع طالب قادر على
االستمرار في هذا التسريع.
وقد برزت مشكلة الدراسة لتسليط الضوء على برامج الموهوبين وخصوصا برنامج التسريع في المملكة العربية
السعودية ،وتحديداً في محافظة األحساء ،وفاعليتها في تلبية احتياجات الطالبات الموهوبات ،لذلك أرادت الباحثة معرفة اآلثار
المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية على الطالبات الموهوبات المنتميات إلى برامج الموهوبين ،وهما الطالبات الموهوبات
المسرعات والموهوبات غير المسرعات في محافظة األحساء ،ومن هنا برزت مشكلة الدراسة الحالية بالتساؤل الرئيس اآلتي:
ما اآلثار المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات من الناحيتين (النفسية واألكاديمية) بمحافظة
األحساء؟
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تساؤالت الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .4ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن؟
 .0ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن؟
 .0ما الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات غير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية بمحافظة
األحساء؟

أهداف الدراسة
 .4هدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات بمحافظة
األحساء من وجهة نظرهن.
 .0هدفت الدراسة إلى الكشف عن اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة
األحساء من وجهة نظرهن.
 .0دراسة مقارنة عن اآلثار المترتبة من الناحيتين (النفسية واألكاديمية) بين الطالبات المسرعات وغير المسرعات
بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن.

أهمية الدراسة
أهمية إجراء الدراسة تعود إلى ضرورة االهتمام بالطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات والعناية بهن،
وتلبية احتياجاتهن وتقديم الخدمات المالئمة لهن ولقدراتهن لتحقيق التعليم الجيد لهن.
 .1األهمية النظرية
تستمد الدراسة أهميتها من خالل تطرقها لموضوع خاص بالطلبة الموهوبين ألن الطلبة الموهوبين ثروة بشرية تمتلك
طاقات كبيرة ،ولهم دور كبير وفعال في المجتمع لما يمتلكونه من قدرات ومواهب عالية مقارنة بمن هم في عمرهم ،لذلك
تأتي أهمية الكشف عن اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية على الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات
الموهوبات غير المسرعات ،لتوفير إطار نظري للتعديل والتغيير والتطوير على تلك البرامج.
 .2األهمية العملية
تكمن أهمية الدراسة من الناحية العملية إلفادة العاملين في المؤسسات التعليمية لالهتمام بالصحة النفسية للطلبة
الموهوبين ،وخصوصا المسرعين لمعالجة تلك اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية التي تواجه الطالبات سواء
في المدرسة أو في المنزل ،ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهن.

حدود الدراسة
الحدود البشرية :الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبات.
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الحدود المكانية :الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبات بمحافظة
األحساء ،بمدارس األنجال األهلية ،والمتوسطة الثالثة عشر بالهفوف ،واالبتدائية األولى بالمركز ،والمتوسطة الخامسة
بالمبرز ،ومتوسطة القارة الثانية.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاني للعام (4112هـ.)0241 /

مصطلحات الدراسة
التسريع Acceleration
تعديل المناهج والسلم الدراسي بما يتوافق مع استعدادات الطلبة وحاجاتهم ،ويتضمن التسريع إجراء عملية تقليص

"

للمدة التي يقضيها الطالب ذو الموهبة في التعليم النظامي ،وهو ما يتيح له التقدم في السلم التعليمي أسرع من العادة" (الجغيمان،
0242أ).
التعريف اإلجرائي :اختصار الطالبات الموهوبات للسلم التعليمي في مدة زمنية أقل من أقرانهن عن طريق تخطي الصفوف،
حيث يتم تسريعهن مرة أو مرتين من المرحلة األساسية ،من الصف الرابع االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي أو من الصف
األول متوسط إلى الصف الثالث متوسط.
الطالبات الموهوبات Gifted Students
الموهوب هو "الذي يتوفر لديه استعداد وقدرات غير عادية ،أو أداء متميز عن أقرانه في مجال أو أكثر من مجاالت
التي يقدرها المجتمع ،وخصوصا في مجاالت التفوق العقلي والتفكير االبتكاري ،والتحصيل العلمي ،والمهارات والقدرات
الخاصة ،ويحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة"( .الرابغي.)0240 ،
التعريف اإلجرائي :الطالبات الالتي يمتزن بقدرات عقلية عالية وتحصيل دراسي مرتفع وأداء عال عن بقية أقرانهن ،وتم
ترشيحهن من قبل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين ويتلقين برامج خاصة بالموهوبين.
الطالبات المسرعات Accelerated Students
الطلبة المسرعون عموما ،وهم "الطلبة المتفوقون الذين يسمح لهم وفق نظام التسريع بإكمال المراحل الدراسية
المختلفة بعمر زمني أقل من المعتاد" (العجيلي ،ب .ت).
التعريف اإلجرائي :الطالبات المتفوقات بمحافظة األحساء الالتي تم تسريعهن من قبل المشروع الوطني للتعرف على
الموهوبين ،المجتازات من الصف الرابع االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي أو الطالبات المسرعات من الصف األول
متوسط إلى الصف الثالث متوسط.
الطالبات الموهوبات غير المسرعات تعريفهن إجرائياً:
الطالبات الموهوبات في محافظة األحساء المرشحات من قبل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والمجتازات
لمقياس موهبة في المرحلة المتوسطة أو االبتدائية ،وتقدم لهن الرعاية في فصول خاصة بالموهوبين.
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األثر النفسي Psychological impact
"األثر المرتبط بالعامل النفسي الذي يصاحب التطورات التربوية ،ويهدف إلى شغل أوقات الفراغ ،ويعود على
صاحبه بالتغيير اإليجابي ،ويقصد به اكتساب المهارات النفسية التي توازن بين مختلف المجاالت التي تتعلق بمواكبة الحاالت
النفسية الخاصة ،مع مراعاة الجوانب النفسية والتربوية واالجتماعية ،التي تساعد على تحسين األداء النفسي واالجتماعي".
(هارون ،وإبراهيم ،والجميل ،وأحمد0247 ،م).
التعريف اإلجرائي :مدى التأثير اإليجابي أو السلبي على الناحية النفسية للطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات من
قبل األسرة والمدرسة والمحيطين بهن ،ومدى قدرتهن على السيطرة والموازنة والتحكم بتلك التأثيرات النفسية.

األثر األكاديميAcademic impact :
"تحقيق الجوانب التربوية كافة التي تساعد المتعلم على إيجاد الحياة التعليمية المتوازنة ،وذلك من خالل الدعم
باألنشطة للمتعلم التي تساعد على التعلم ،ويساعد على تحقيق التوازن والقبول ،ومساعدته على مواكبة التطورات التعليمية".
(هارون وآخرون0247 ،م).
التعريف اإلجرائي :اآلثار السلبية أو اإليجابية التي تقع على الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات وتعبر عن
حالتهن الدراسية ،وتكون نتيجة للمعرفة األكاديمية التي اكتسبتها الطالبة في العملية التعليمة من معلومات ومعارف ومدى
فاعلية األساليب واالستراتيجيات التدريسية المقدمة ومدى التأثير على مستواها التعليمي.

منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي ،إذ إنها تهدف إلى التعرف على أثر التسريع على الطالبات الموهوبات
ومقارنته بالطالبات الموهوبات غير المسرعات بمحافظة األحساء ،ويعرف سالطنيه والجيالني ( )0240المنهج الوصفي بأنه
هو (أسلوب أو طريقة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة ،بهدف اكتشاف
حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها ،والعالقات التي تتصل بها وتغيرها ،وكشف الجوانب التي تحكمها).

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات في المرحلة االبتدائية والمتوسطة والالتي يبلغ عددهن
( )01طالبة ،في حين بلغ عدد الطالبات الموهوبات غير المسرعات ( )210طالبة ،بمحافظة األحساء في المملكة العربية
السعودية ،وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (0241م4112 /هـ).
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عينة الدراسة
قامت الباحثة بإجراء دراسة على عينة قصدية وهي أحد أساليب العينة غير العشوائية ،وتكونت العينة من الطالبات
الموهوبات المسرعات والالتي يبلغ عددهن ( )7طالبات ،والطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبين والالتي
يبلغ عددهن ( )7طالبات.

أداة الدراسة
بناء على منهج الدراسة ،وبعد االطالع على األدبيات النظرية للدراسة ،وفي إطار مشكلة الدراسة وتساؤالتها وأهدافها
والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وبنا ًء على طبيعة البيانات التي يُراد جمعها ،قامت الباحثة باستخدام أداة
(المقابلة) كأداة لجمع البيانات من الطالبات الموهوبات المسرعات ،والطالبات الموهوبات غير المسرعات.
وكذلك قامت بالتأكد من صدق أداة الدراسة (المقابلة) من خالل عرضها على المشرف العلمي للبحث ،ثم عرضها
على مجموعة من المحكمين األكاديميين ،حيث تم االطالع على تحكيمهم حول وضوح الصياغة في كل عبارة من العبارات،
واألخذ بآرائهم لتصحيح ما ينبغي تصحيحه ومدى مالءمتها للمحور الذي تنتمي إليه ،والحذف لكل عبارة غير مناسبة في أي
محور من المحاور ،وعلى ضوء توجيهاتهم ومقترحاتهم قامت الباحثة بالتعديل واإلضافة والحذف على حسب توجيهاتهم،
والتعديل على العبارات غير المناسبة أو غير المالئمة ،وقاموا بإعادة صياغتها حتى تكون أكثر مالءمة ووضوحا ،وفي ضوء
آراء المحكمين قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة (المقابلة) في صورتها النهائية ومن ثم تطبيقها ميدانياً.

اإلطار النظري للدراسة
الطالب الموهوبون Gifted Students
"يتفاوت تعريف الموهوب تبعا ً لدرجة الموهبة والتفوق التي تؤخذ على أنها الحد الفاصل بين الموهوبين وغير
الموهوبين ،وإذا اعتمدت نسبة الذكاء كمحك فإن النقاط الفاصلة المقترحة تختلف بصورة واسعة من سلطة إلى أخرى وتمتد بين
نسب الذكاء من  442إلى  ،422ولكن معظم النقاط الفاصلة المستخدمة فعليا ً تقع بين ( )402و(( .")402جروان0242 ،م).
عرف المكتب األمريكي للتربية الموهوبين والمتفوقين بأنهم "األطفال الموهوبون والمتفوقون ،هم هؤالء الذين تم
تحديدهم عن طريق أشخاص مؤهلين مهنياً ،وبفضل قدرات بارزة لديهم فهم قادرون على األداء العالي .هؤالء هم األطفال
الذين يتطلبون برامج وخدمات تربوية متميزة غير تلك المتوافرة طبيعيا ً عن طريق برامج المدرسة ،وذلك لكي يدركوا إسهامهم
ألنفسهم وللمجتمع".) 2014،Siegle ،Rimm ،Davis( .
ويعرف أديب الخالدي (0222م) الموهوب بأنه ذو األداء المرتفع في أي مجال من المجاالت التي تحظى بتقدير
المجتمع ،ويتضمن مستوى األداء المرتفع المحكات التالية( :مستوى مرتفع في القدرة العقلية العامة ،ومستوى مرتفع في القدرة
على التفكير االبتكاري ،مستوى تحصيلي مرتفع يضع الفرد ضمن أفضل  %42من بين أقرانه ،والقدرة على القيادة
االجتماعية ،وقدرة عالية على اإلنجاز).
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خصائص الطالب الموهوبين Characteristics of gifted students
أكد الجهني ( ) 0242وجود العديد من الدراسات التي أشارت إلى تميز الموهوبين عن غيرهم في السمات الشخصية
والخصائص السلوكية ،ومن تلك الدراسات :دراسة ( )1925 ،termanالطويلة التي استمرت  02عاما ً للتعرف على خصائص
األطفال الموهوبين الذين تزيد درجة ذكائهم عن ( )412درجة ،ودراسة ( )1959 ،terman & odenعن خصائص الطالب
الموهوبين والعديد من الدراسات ،التي ساعدت الكتاب والباحثين من هذه الدراسات في تحديد الخصائص مثل:
 oالخصائص األكاديمية Academic characteristics
ومن الخصائص األكاديمية التي وضحها جونسن (0241م) بأن الطلبة الموهوبين يمتازون بمحبتهم لالطالع والبحث
وبكثرة طرح األسئلة ،وبأنهم يمتلكون قدرة على حل المشكالت المعقدة ،والقدرة على التعبير لفظياً ،وسرعتهم في
استيعاب المعلومات المقدمة ،والمفردات المجردة.
 oالخصائص االنفعالية Emotional characteristics
بينما وضح جروان (0244م) الخصائص االنفعالية للطلبة الموهوبين وهي الحساسية العالية في فهم مشاعر اآلخرين،
وقدرتهم على ضبط الذات ،ويمتازون بتوقعات عالية من ذاتهم قد تؤدي بهم إلى اإلحباط ،وشدة وعيهم بذاتهم
وشعورهم باالختالف عن اآلخرين ،وعمق العواطف واالنفعاالت لديهم ،والكمالية لدى البعض.
 oالخصائص االجتماعية Social characteristics
ويذكر عامر (0221م) الخصائص االجتماعية لدى الطالب الموهوبين ،حيث إنهم يتمازون بالقدرة على القيادة ،وحل
المشكالت االجتماعية والبيئية التي تواجههم ،وقدرتهم على تكوين العالقات االجتماعية ،واحترامهم لوجهات النظر
لآلخرين وتقديرها ،واهتمامهم بالقيم المثالية كالعدل ،وميلهم لأللعاب الجماعية والمعقدة.
 oالخصائص العقلية mental characteristics
ومن الخصائص العقلية التي يمتاز بها الطلبة الموهوبون ،يذكر الخالدي (0222م) قدرتهم على التفكير التقاربي
والتفكير التباعدي ،ويمتازون بقوة الذاكرة ،وبأنهم يمتلكون قدرة عالية على االنتباه لفترات طويلة ،وشدة التركيز،
وقدرتهم على حل المشكالت.
ويذكر الباحثون  & Thomson (2012) ،Olszewski-Kubilius ،Leeفي إحدى الدراسات المقارنة ،بأن الطالب
المسرعين لم يكن لديهم تغير ملحوظ في قدراتهم الشخصية واالجتماعية مقارنة بالطالب العاديين ،بينما وجد الباحثون أن
الطالب الموهوبين المسرعين لديهم مفاهيم ذاتية أعلى وأكثر إيجابية من أقرانهم العاديين.
وبنا ًء على ما تقدم من خصائص أكاديمية وانفعالية وعقلية واجتماعية مختلفة ،وجد أن هناك اختالفا بين أولئك الطالب
الموهوبين ،وقد يمتازون بها عن غيرهم من الطلبة العاديين ،فقد تكون تلك الخصائص إيجابية،
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لهم وقد تسبب لهم بعض المشكالت في األسرة مع الوالدين أو األخوة ،أو في المدرسة مع األقران واألصدقاء ،لذلك
تجب مراعاة تلك الفئة وتقديرها وتفهم احتياجاتهم وتقديم الرعاية المناسبة والمالئمة لهم.
الحاجات النفسية واألكاديمية للموهوبين
من المؤكد أن لكل فرد حاجات متنوعة سواء كانت حاجات أساسية للحياة ،أو حاجات اجتماعية أو نفسية أو عقلية أو
أكاديمية وغيرها ،فتلك الحاجات تختلف باختالف األشخاص وتنوعهم وطبيعة حياتهم وعيشهم ،إذاً فالطالب الموهوب لديه
حاجات خاصة باختالف خصائصهم ،ومن ضمن تلك الحاجات:
الحاجات النفسية للموهوبين
تؤكد إحدى الدراسات الحاجات النفسية للموهوبين ،ومن ضمنها الحاجة إلى األمن واالستقرار النفسي عن طريق التعبير
برأيه بحرية والتصرف بحرية والثقة باآلخرين ،والحاجة إلى تقدير الذات ،ويقصد بها أن يحكم الموهوب على نفسه وقدراته
ومواهبه وإعطائها تقديراً مناسباً ،والحاجة إلى تقدير اآلخرين بأن يشعر باحترام وتقدير اآلخرين له ،والحاجة إلى العطف
والحنان ،والحاجة إلى الثقة واالنتماء وفهم الذات وغيرها (توفيق ،ب.ت).
وذكرت غزيل القحطاني ( 0242م) أن لألسرة الدور الكبير في تحقيق الحاجات النفسية للموهوب من خالل توفير الجو
الهادئ واآلمن للموهوب ،ومواجهة المشكالت األسرية بعيداً عنه ،وعدم تحميل الموهوب فوق طاقته ،ألن ذلك قد يؤدي إلى أثر
رجعي على نموه واستقراره النفسي ويؤثر على موهبته.
إذاً أهمية الكشف عن الحاجات النفسية للطلبة الموهوبين ومراعاة تلك الحاجات ،ولألسرة والمدرسة الدور األكبر في
تلبية تلك الحاجات ،فهي تساعد الموه وب على فهم ذاته ،وتقوية شخصيته ،وتعزز ثقته بنفسه ،وقدرته في التغلب على
المشكالت التي تواجهه ،فاألسرة الداعم األول للموهوب ،والمدرسة هي البيئة االجتماعية األكبر للموهوب ،فهما القادران على
فهم سلوكياته وحاجاته وإرشاده للتغلب عليها ،كما وضحت بعض الدراسات مثل (القحطاني0242 ،م) و(توفيق ،ب.ت) عن
بعض الحاجات النفسية للطالب الموهوب.
الحاجات األكاديمية للموهوبين
تلعب األسرة والمدرسة دوراً كبيراً في تلبية الحاجات األكاديمية للموهوبين ،ويوضح مهداوي (0221م) أن الموهوب
بحاجة إلى البيئة التعليمية المحفزة ،وتوفير الكتب والمراجع التي تساعد على تعليمهم ،والقدرة على اكتشافهم والتعرف على
مواهبهم لتنميتها وتطويرها ،ووجود المناهج التي تتحدى قدراتهم وتثير استطالعاتهم ،وتوفير المعلمين القادرين على فهمهم
وتعليمهم ،وتوفير األدوات واألنشطة المثيرة لتفكيرهم ،وذكرت غزيل القحطاني (0242م) أن من الحاجات األكاديمية
للموهوبين مشاركة الوالدين للموهوب في اختيار مسار دراسته عن طريق التشاور من غير قسر وإجبار ،فذلك قد يلحق به
الضرر مستقبالً.
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لذلك يجب إشباع حاجات الطلبة الموهوبين ،ومنها الحاجة األكاديمية ألهميتها ،ومساعدتهم في تحقيق الرضا ،ورفع
مستوى التحصيل الدراسي لهم عن طريق نجاح العملية التعليمية من معلمين وبرامج وإدارة وغيرها،
ويؤكدان الالال والالال ( ) 0240أهمية تلبية الحاجات األكاديمية للموهوبين ،وأن الطالب الموهوبين ثروة نفيسة
ألوطانهم ،فهم مصدر للعطاء ،وبالوقت نفسه فهم يشكلون تحديا ً صعبا ً ألسرتهم والمعلمين ،لذلك ينبغي أن يحصلوا على فرص
تعليمية وتربوية تتالءم مع قدراتهم واستعداداتهم وتلبي احتياجاتهم ،فذلك من أبسط حقوقهم.
برامج تعليم الموهوبين Gifted Education Programs
ذكر الجغيمان (0242ب) "أن لبرامج تعليم وتربية الموهوبين تنظيمات علمية وتنظيمات إدارية ،حيث تتضمن
التنظيمات العلمية برامج اإلثراء والتسريع واإلرشاد ،وقد تكون منفصلة أي أن كل نوع منها منعزل عن اآلخر أو قد تكون
مدمجة ،بحيث يمكن أن تقدم جميع هذه األنواع في آن واحد للفئة المستهدفة نفسها ،بينما التنظيمات اإلدارية التي تتضمن برامج
داخل المدرسة وأخرى خارجها ،ولكل منهما تفصيالته المستقلة".
التنظيمات اإلدارية
 .1الفصول الخاصة بالموهوبين:
إن نظام الصفوف الخاصة للموهوبين تلقى تأييداً كبيراً من قبل المهتمين بالدراسة عن تلك الفئة ،وإعداد البرامج
التربوية والنفسية الخاصة لرعايتهم ،حيث يؤيد عبد السالم عبد الغفار فكرة إنشاء تلك الصفوف للموهوبين في المدارس
العادية ،وعدم إنشاء مدارس خاصة لهم ،ألن وجودهم في تلك الصفوف يساعد على تهيئة فرصة االشتراك مع الطالب
العاديين في األنشطة المدرسية المتنوعة (الخالدي0222 ،م).
 .2التجميع داخل الفصل:
يقصد به فصل الطالب في كل فصل إلى مجموعات صغيرة ،وقد تكون بنا ًء على القدرة في القراءة أو الرياضيات
أو غيرها ،وأيضا ً يتضمن التعلم التعاوني ،حيث يتفاعل فيه طالبان أو أكثر إلتقان مادة أو إنتاج إجابة جماعية لموضوع
ما ،أو إلنجاز مشاريع من أنواع متعددة (ديفيز وآخرون.)0241 ،
 .3تحوير المنهج أو تعديله (المناهج المتمايزة):
"يتم تنفيذه داخل الصفوف الدراسية العادية ،وذلك من أجل خدمة الطالب الموهوبين من دون إحداث خلل في
التركيبة الطالبية ،ويعود ذلك النوع في التركيز على إعادة تعريف العناصر األساسية في المقرر الدراسي ،والمحتوى
المعرفي ،والعمليات ،والمخرجات أو المنتجات ،والمبدأ العام من تعديل تلك المناهج أن تكون مختلفة عن التي تقدم في
المنهج العادي ،وتراعي الفروق الفردية بين الموهوبين والعاديين"( .الجغيمان 0242 ،ب).
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وضحت إحدى التقارير آراء الطالب الموهوبين من خالل إجراء استطالع رأي نحو دمجهم مع الطلبة العاديين في
الفصل ،وتوصلت النتائج من وجهة نظرهم بأن وجودهم في تلك الفصول ال يساهم في تحدي قدراتهم أو منحهم فرصة
للنجاح ( .)Farkas ،2008 Loveless ،& Duffettبينما يؤكدان ( )& Callahan 2013 ،Hertberg-Davisحاجة
الطالب الموهوبين إلى برامج خاصة بهم ،ألن برامج التعليم العام المقدمة للطلبة العاديين ال تلبي احتياجات الطالب
الموهوبين ،وذلك بسبب عدم تدريب المعلمين وقلة الخبرة لديهم في التعامل مع تلك الفئة.
التنظيمات العلمية
 .4برنامج اإلثراء Enrichment program
"يقصد به سلسلة منظمة من النشاطات التعليمية المقصودة المكملة للمنهج ،حيث يتم تقديم العديد من البرامج التي توفر
الخبرات التربوية والمعلومات الغنية ،سواء كان في موضوع واحد (اإلثراء العمودي ،) vertical enrichmentأو تقديم
المعلومات والخبرات في العديد من الموضوعات (اإلثراء األفقي  ،)Horizontal enrichmentبهدف تلبية احتياجات الطلبة
الموهوبين الملتحقين بمدارس الموهوبين"( .الرمحي ،وحمد0222 ،م).
 .0برنامج التسريع Acceleration Program
ويعرف التسريع في الدليل اإلجرائي المطور للملكة العربية السعودية (4101/4102هـ) بأنه "إجراء يعطي للطالب
الموهوب الذي استوفى كامل شروط التسريع الحق في االنتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد
من الصف الدراسي الذي يدرس فيه".
أجريت العديد من الدراسات الطولية على برامج الموهوبين ،وتوصلت النتائج إلى أن لها تأثيرا إيجابيا على مستقبل
الطالب الموهوبين وخططهم بعد المرحلة الثانوية ،حيث وجدت الدراسات أن  002من الطالب الذين تم إجراء الدراسة عليهم
في مرحلة المراهقة بنسبة  %20قد حصلوا على درجة الماجستير وما فوق ،و %11منهم حصلوا على درجة الدكتوراه ،في
حين أن  %2منهم حاصلون على أعلى من درجة الدكتوراه.)2013 ،& Benbow ،Lubinski ،Kell( .
إذاً فالطلبة الموهوبون بحاجة إلى البرامج المالئمة لقدراتهم وتلبي احتياجاتهم ،فعند ترشيح الطالب الموهوب يجب
اختيار البرنامج المناسب له ،والخدمات المميزة التي تتحدى قدراتهم ،بعيداً عن األساليب التقليدية والبرامج المتكررة التي
تقدمها المدارس العادية ،وتتفق مع دراسة ( ) Kemp & Hodge 2012،Walshفي الحاجة إلى تطبيق أساليب تعليمية
تطورية مناسبة للطلبة الموهوبين ،مثل مضاعفة العمل ،التعلم التعاوني ،والدروس الخصوصية ،واختيار البرامج المناسبة لهم
مثل التسريع واإلثراء.
المقارنة بين التسريع واألثراء
عند تقديم المناهج العادية للطلبة الموهوبين ،يصابون بالملل واإلحباط والنفور من عملية التعليم ،فاإلثراء يجعل الطلبة
الموهوبين يتعلمون مع أقرانهم العاديين بالعمر نفسه ،وتقدم لهم برامج إثرائية متنوعة ،ويخصص لهم منهج مميز ،وبذلك
فاإلثراء ال يؤدي بالضرر على الطالب من الناحية النفسية أو االجتماعية أو العاطفية،
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وله العديد من الفوائد ،ولكن هذه الفوائد قد ال توازي فوائد برنامج التسريع ،ألنه يقوم برفع مستوى األداء الدراسي،
والتقدم لألمام بخطى أسرع ،وزيادة مستوى اإلثراء في المناهج الدراسية ،والحاجة إلى اإلرشاد( .كوالنجيلو ،وديفيز،
0244م).
نظام برنامج التسريع في المملكة العربية السعودية
إن التسريع أحد األساليب العلمية المالئمة للطلبة الموهوبين لما يبديه من تفوق وموهبة ونبوغ علمي يفوق أقرانه ،ولما
يتمتعون به من استعدادات وقدرات غير عادية تمكنهم من التعلم واالستيعاب بشكل أسرع ،حيث يجب إيجاد آليات
واستراتيجيات تتعامل مع تلك الفئة من الطالب الموهوبين ،ونصت الئحة تقويم الطالب بتاريخ  4102/44/2هـ على أنه يحق
لوزارة التعليم أن تصدر قراراً بتسريع الطالب الذي يبدي تفوقا ً غير عادي في دراسته إلى صف أعلى من صفه (وزارة التعليم،
4101هـ).
وحرصت المملكة العربية السعودية على االهتمام بالموهوبين ورعايتهم وبذلت العديد من الجهود ،وقد مرت بمراحل
مختلفة ،ففي المرحلة األولى كثفت البرامج البحثية المتكاملة من قبل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله واإلدارة العامة لتعليم
البنات ووزارة المعارف ،وتمخض من تلك الدراسات برنامج وطني بهدف الكشف عن الموهوبين ،وتضمن برنامجين إثرائيين
في مجالي العلوم والرياضيات .ثم تم تطبيقها في المدارس التابعة لوزارة المعارف في عام 4147هـ ،ثم اإلدارة العامة للبنات
في عام 4142هـ ،وتم التطبيق الفعلي في المدارس 4141هـ ،ثم تم إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين والموهوبات في
العامين  4100-4104هـ ووحدت جهودهما في عام 4100هـ( .الغامدي.)0242 ،
ووضحت وزارة التعليم في المملكة (4101/4102هـ) في الدليل اإلجرائي لتسريع الطالب والطالبات الذين أبدوا تفوقا ً
غير عادي في مراحل التعليم العام المراحل والصفوف التي يطبق عليها نظام التسريع األكاديمي في المرحلة االبتدائية
والصفوف التي يتم التسريع فيها من الصف الرابع االبتدائي إلى الصف السادس االبتدائي ،بينما في المرحلة المتوسطة يتم
التسريع من الصف األول متوسط إلى الصف ا لثالث متوسط ،ويسمح للطالب أن يسرع مرتين كحد أقصى خالل مسيرته
التعليمية ،بشرط أن يسرع الطالب وفق إجراءات التسريع المعتمدة.
وفي إحدى الدراسات المقارنة للفضيل والزهار والمنير والمدني والغامدي (0242م) التي تهدف إلى تقويم مراكز
اكتشاف الموهوبين بالمنطقة الشرقية والغربية بالمملكة العربية السعودية وفق معايير المؤسسة العالمية لألطفال الموهوبين،
توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق في المراكز بين المنطقة الشرقية والغربية،
وكالهما يتفقان في المطابقة مع معايير المؤسسة العالمية لألطفال الموهوبين ( )NAGCمن ناحية تصميم البرامج
واختيار المعلمين والقيام بتدريبهم والمطابقة في المناهج اإلثرائية المقدمة للموهوبين وفق تلك المعايير ،ولكن وضعت الدراسة
بعض التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى أداء الخدمات.
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إيجابيات برنامج التسريع:
حيث أكد ضيف هللا الغامدي (0242م) أن للتسريع العديد من اإليجابيات ومنها:
 .4ميل الطلبة لمصاحبة األكبر منهم سناً ،ألن مستوى اهتماماتهم متشابه.
 .0تحسن أداء الطلبة المسرعين مقارنة بغير المسرعين لمن هم في سنه.
 .0ازدياد مستوى الدافعية ،والثقة بالنفس لدى الطلبة وشعورهم باإلنجاز واالتجاهات اإليجابية نحو التعلم.
 .1منع الخمول العقلي عن طريق تقديم محتوى مالئم يتحدى قدراتهم.
سلبيات برنامج التسريع:
ذكر دودين والصاعدي بعض السلبيات التي قد يحدثها التسريع األكاديمي على الطالب الموهوبين ،ومنها (العابد0221 ،م):
 .4قلة التعليم الجيد.
 .0عدم الحصول على المعلومات األساسية عندما يحدث تخطي للصفوف.
 .0يسبب في حدوث فجوات ويؤثر ذلك على أدائه في المستقبل.
 .1حدوث نضوج مبكر ينتج عنه معرفة دون خبرة.
 .2عدم تقبل الزمالء بالفصل األكبر منه سناً.
 .2االعتماد على الحفظ فقط وإهمال جانب اإلبداع.
يؤكد ) Colangelo ،Assouline & VanTassel-Baska (2015إيجابيات التسريع مقارنة ببقية برامج الموهوبين
حيث إنه أقل تكلفة ،وقدرة الطالب على اإلنتاج في مراحل مبكرة مقارنة بزمالئهم ،بينما يؤكد بيرتز وآخرون (0242م) بأن
نسبة الخطر المحتملة في برامج التسريع كبيرة نسبياً ،وعادة ما يكون احتمال الخطر في برنامج اإلثراء أقل منه في برامج
التسريع.
وحتى يتم القضاء على المشكالت أو السلبيات التي قد يحدثها برنامج التسريع ،يجب أن يصاحبه برامج متنوعة وطرق
تدريس متالئمة ومختلفة لتحقيق الهدف من التسريع ،ألن وجود الطالب الموهوب مع الطلبة العاديين األكبر منه سنا ً قد يحدث
بذلك نتائج سلبية ،لذلك يجب تقديم التوعية ألولياء األمور والمعلمين،
وتقديم اإلرشاد للطلبة المسرعين .وتتفق مع دراسة العابد (0221م) حتى ينجح برنامج التسريع يجب عند تطبيقه أن تعي
األسرة والمدرسة دورهما الحقيقي الذي يجب أن يترتب عليهما تجاه الطالب الموهوب المراد تسريعه لضمان مصلحة الطالب
ومصلحة العملية التعليمية.
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عالقة التسريع بتلبية حاجات الموهوبين النفسية واألكاديمية
يوضح الجغيمان ( 0242أ) بأن التسريع يهدف إلى توفير فرص تربوية متنوعة تلبي حاجات الطلبة الموهوبين من
الناحية العقلية والنفسية واالجتماعية من أجل تحقيق النجاح وخدمة الفرد لنفسه ومجتمعه ،ويؤكد بأن التسريع إحدى الركائز
المهمة التي تقوم بتقديم الرعاية الخاصة للموهوبين من أجل تلبية حاجاتهم المتنوعة ،وباألخص الحاجات األكاديمية للمحافظة
على شغفهم للتعلم.
وأجري استطالع لمديري المدارس والمعلمين أكدوا فيه بأن التسريع يلبي االحتياجات الفردية المتنوعة للموهوبين ،وبأن
التسريع له تأثير كبير على تحسين تحصيل الطالب ،حيث توصلت نتائج االستطالع إلى تأييد  %22من مديري المدارس

و %77من المعلمين.)2017 ،& Olszewski-Kubilius Makel ،Steenbergen-Hu( .
يعد التسريع من البرامج المهمة التي تساعد على تلبية حاجات الطلبة الموهوبين ،وخصوصا الحاجات النفسية
واألكاديمية ،من خالل تحقيقه لمبدأ تكافؤ فرص التعليم ،وزيادة ثقة الفرد بذاته وبقدراته ،وتتفق مع دراسة )Noel Jett (2017

في تجربتها مع التسريع وفاعليته في تلبية حاجات الطلبة الموهوبين ،حيث تؤكد بأن التسريع آمن وإيجابي وأن الفرد يستطيع
العيش وتقبل الحياة ،ويساعده في القدرة على االستقالل الذاتي وتقدير الذات ،ويجب على الموهوب أن تكون لديه نظرةُ إيجابية
نحو التعلم ،ألن ذلك يعزز ويشجع بنسبة كبيرة للتعلم ،ومن خالل تخطي الصفوف الذي يساهم في تحسن نضوجه ويتيح له
الفرصة للتعلم عن طريق تفاعله مع أفراد أكبر منه سناً.
وتؤكد ) Susan Rhodes (2019بأن التسريع يلبي احتياجات الطلبة الموهوبين ذوي الدخل المنخفض ،من خالل
ذكرها ألحد الطلبة المسرعين الذين غير التسريع حياتهم ،حيث وضحت بأن الطالب عندما تم اكتشافه وتسريعه استطاع التغلب
على الجوانب النفسية لديه ،واستطاع إكمال دراسته والحصول على درجة البكالوريوس في وقت قصير مقارنة بالمحيطين به،
والحصول على الوظيفة وتغير حياته وحياة والديه ،فكان للتسريع األثر اإليجابي على ذلك.
دور األسرة في تلبية الحاجات النفسية واألكاديمية للموهوب
تعد األسرة اللبنة األساسية في بناء الطفل في مرحلة طفولته ،ففي تلك المرحلة يكون الطفل قابال للتشكيل والتغير ،حيث
تستطيع األسرة أن تغرس فيه الخصائص الشخصية واالجتماعية وتطوير مواهبه وإمكانياته ،فالطفل يتأثر بالجو المحيط به،
فيجب على األسرة أن تقوم بدورها باحتضان الطفل واكتشاف مواهبه وتقديم الرعاية المناسبة له ،فإن لم تقم األسرة باحتضان
الطفل وتبني موهبته من خالل تشجيعه وتهيئة المناخ المالئم له فقد تتالشى وتختفي.
فقد ورد في رؤية المملكة العربية السعودية  0202أن األسرة هي نواة المجتمع ،وتمثل الحضانة األولى لألبناء والتي
تحمي المجتمع من التفكك ،ومن أهدافها تعزيز مبادئ الرعاية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج ،ويتم ذلك من خالل تعزيز
دور األسرة وقيامها بمسؤولياتها ،وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية ،وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة (رؤية
المملكة العربية السعودية 0242 ،0202م).
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وتؤكد غزيل القحطاني (0242م) أن أهمية األسرة تكمن بصورة أقوى عندما يوجد بها طفل موهوب ،ويتطلب منها ذلك
جهوداً كبيرة لتلبية احتياجاته ،والرفع من مستوى مواهبه وقدراته،
فإن الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية للموهوبين غير محددة ،بحيث يجب أن يخضع الطفل الموهوب لمنهج
علمي وتربوي يراعي جنسه ،وسنه العمري والعقلي ،ومستواه االجتماعي والثقافي ،حتى يؤثر على الطالب إيجابيا ً من النواحي
النفسية واالجتماعية واألكاديمية.
وقد يواجه الطالب الموهوبون العديد من المشكالت ،لذلك يجب على أسرة الموهوب والمحيطين به التعرف عليها
والوعي بها ،لتساعدنا في تربية الموهوب وتقديم الرعاية المالئمة له .ومن تلك المشكالت التي ذكرها الالال والالال (0241م):
التوقعات العالية من الوالدين نحو الطالب الموهوب ،وبروز دوره في األسرة مما يسبب الغيرة واالختالفات بين أخوته،
والحماية الزائدة من قبل الوالدين ،وتعزيز مكانة الموهوب أو مركزيته في األسرة.
وتوضح دراسة داير (0244م) النتائج التي توصل إليها من المعوقات التي تواجه األسرة تجاه الطالب الموهوب
وإغفالها إشباع الحاجات األساسية له ،وتركيزها فقط على الناحية العقلية واألكاديمية ،فقد يؤثر ذلك على الناحية النفسية
للموهوب ،بسبب تناسي األسرة أن من بين هذه الحاجات يجب أن يعيش الموهوب مرحلته العمرية.
ويذكر ) MOHAMMED ALZAHRANI (2015في دراسته من ضمن المعوقات ،أن البيئة المنزلية تفتقر إلى
المعززات أو الوسائل التي تساعد في تنمية قدرات واستعدادات الموهوب ،واستثارة تفكيره ،وعدم استثمار طاقته داخل المنزل،
من خالل توفير الوسائل المساعدة كالكتب والمجالت واألجهزة المرئية أو المسموعة ،واأللعاب التعليمية المناسبة له وغيرها.
فالموهوب قد يواجه الكثير من المعوقات في حياته ،فيجب على األسرة عدم تجاهله ،ومساعدته في التغلب على تلك
المعوقات حتى يتجاوزها ،عن طريق حل تلك المشكالت ،وتقديم الدعم له نفسيا ً واجتماعياً ،لذلك يجب على الوالدين الموازنة
واالعتدال في معاملة الموهوب ،بعدم المبالغة في المدح والثناء والتعزيز أو الترفيع له بما يفوق قدرته ،وعدم اإلهمال أو
الحرمان مما قد يسبب له اإلحباط واالكتئاب وتالشي الموهبة ،فقد يكون له مردود سلبي على الموهوب ،فعلى األسرة معرفة
الحاجات النفسية واألكاديمية واالجتماعية للموهوب لتلبي احتياجاته.
دور المدرسة في تلبية الحاجات النفسية واألكاديمية للموهوب
تعد المدرسة المفتاح الرئيس في تربية الطلبة الموهوبين ،من خالل تهيئة المناخ المالئم لهم وتقديم البرامج التربوية
المناسبة ،ويجب أن تتعاون المدرسة باستمرار مع األسرة في تنمية شخصية الموهوب وصقل مواهبه ،ومتابعة المستوى
التعليمي للطالب ،والجوانب النفسية واال جتماعية واالنفعالية ،لنجاح العملية التعليمية حتى تؤتي ثمارها في تقدم وتطور
المواهب.
وتؤكد منال الشريف (0242م) في دراستها األسس التي تقوم عليها تربية الموهوبين بالتعاون بين األسرة والمدرسة ،من
خالل استغالل القدرة العقلية لدى الموهوب بطريقة سليمة،
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وتوفير مراكز قيادية للموهوب تنمي من خاللها شخصيته وتعزز الجوانب النفسية لديه ،كما توازن بين األعمال
المطلوبة من الموهوب وعدم تحدي ذكاء الموهوب فوق طاقته أو االستهانة بقدراته ،وتنظم مع األسرة عن طريق تقديم برامج
توعوية للوالدين.
وتأتي أهمية تلبية الحاجات النفسية و األكاديمية واالجتماعية للموهوبين من خالل وضع برامج تعليمية وتربوية،
باإلضافة إلى البرامج اإلرشادية التي تساعد على تلبية تلك الحاجات ،ووقايتهم من المشكالت التي قد يتعرضون لها ،وهناك
العديد من البرامج التي تثبت فعاليتها مثل (برامج تعليم التفكير وبرامج تطوير مفهوم الذات ،وبرامج مهارات االتصال
والقيادة) ،وغيرها من البرامج التي تساعد على تطوير شخصية الموهوب وعلى دعمه نفسيا ً وتكيفه اجتماعياً ،كما تدعمه
أكاديميا ً من خالل تلك البرامج التعليمية (الالال ،والالال0240 ،م).
ويؤكد مصطفى عناني (0240م) أنه لتعزيز دور المدرسة يجب تهيئة المكتبة المدرسية لتكون مالئمة للتعلم الذاتي من
خالل توفير الكتب الحديثة والمتنوعة ،واأللعاب التعليمية الهادفة ،وأجهزة الحاسب اآللي المعدة لممارسة الهوايات والميول التي
ال يستطيع التعبير عنها عن طريق البرامج المدرسية العادية ،ويتطلب على مدير المدرسة والمعلمين توفير خبرات تربوية
تناسب قدرات الموهوبين ،وإتاحة الفرصة لهم في تحمل المسؤولية ،وتشجيع المواهب معنويا ً ومادياً.

الدراسات السابقة
تناولت الباحثة الدراسات والبحوث السابقة من خالل ترتيبها تصاعدياً ،وتم تقسيمها إلى ثالث محاور بحيث يكون
المحور األول دراسات متعلقة بالطلبة المسرعين ،بينما المحور الثاني دراسات متعلقة بالطلبة الموهوبين ،بينما المحور الثالث
دراسات متعلقة بالمقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين وغير المسرعين.
المحور األول :دراسات متعلقة بالطلبة الموهوبين المسرعين
دراسة  ،(1984) kulik & Kulikوالتي تهدف إلى معرفة تأثير التسريع على الطالب في المرحلة االبتدائية والثانوية،
بحيث توصل الباحثان عن طريق مراجعة تحليلية إحصائية ( (Meta-Analysisإلى إحدى وعشرين دراسة تجريبية حول
تأثير التسريع ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التسريع يسهم في تحصيل الطلبة الدراسي ،وأن أداء الطلبة الدراسي للمسرعين
يفوق مستوى الطلبة غير المسرعين.
دراسة  ،(1994) ،& Stanley ،Marolf ،Charltonوهدفت تلك الدراسة إلى التعرف على اآلثار األكاديمية
واالجتماعية للتسريع األكاديمي ،واشتملت عينة الدراسة على ( )41طالبا ً مسرعين ،من خالل تقارير ذاتية للطالب المشاركين
في التسريع حول تجربتهم نحو التسريع ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التسريع ساعد على االهتمام بالتعلم وعلى التقليل من
الروتين والملل لديهم ،وإضافة إلى ذلك أكدت النتائج فوائد التسريع من ناحية توفير وقت للطلبة لإلبداع.
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دراسة  ،(2001) ،& Rankin ،Carlon ،Ashton ،Vialleهدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار األكاديمية
واالجتماعية واالنفعالية للطلبة المسرعين ،واستخدم الباحثون دراسة الحالة على خمسة طلبة مسرعين من الذكور واإلناث ،كما
استخدموا أداة المقابلة مع الطلبة والمعلمين أولياء األمور للتوصل إلى النتائج ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى التأثير اإليجابي
للتسريع على الطلبة المسرعين من النواحي األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية ،وازدياد الثقة لديهم ،وشغف التعلم بعد التسريع.
وفي دراسة لمركز التميز التربوي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية )0220-0224( ،بعنوان التوافق
النفسي واالجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي للطلبة المسرعين أكاديمياً ،والتي تهدف إلى الكشف عن التوافق النفسي
واالجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي للطلبة المسرعين ،قام فريق البحث باستخدام االستبانة والسجالت المدرسية
والمقابالت الفردية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )400طالبا ً وطالبة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى إظهار أفراد عينة الدراسة
مستويات عالية من التوافق النفسي واالجتماعي والدراسي ،وبأن معظم الطلبة الملتحقين ببرنامج التسريع األكاديمي حافظوا
على متوسطات التحصيل الدراسي ( %12فما فوق) ،وأبدى جميع أفراد العينة رضاهم وسعادتهم من خبرة التسريع ،وذكرت
الدراسة العديد من التوصيات من ضمنها متابعة الطلبة المسرعين خالل دراستهم للتعرف على توافقهم الدراسي واالجتماعي،
ودراسة الحالة االجتماعية والنفسية واالقتصادية واألكاديمية وغيرها للطلبة المسرعين للكشف عن األسباب.
دراسة  ،(2009) ،Moon ،Steenbergen-Huبعنوان أثر التسريع على المتعلمين ذوي القدرات العالية ،والتي تهدف
إلى قياس فاعلية التسريع األكاديمي على التحصيل الدراسي ،والنمو العاطفي واالجتماعي للطالب الذي يمتلكون قدرات عالية
من خالل مجموعة الدراسات والبحوث التي أجريت ما بين (0221-4121م) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )02دراسة حول
التسريع األكاديمي ،واستخدم الباحث فيها المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت نتائج الدراسة أن للتسريع تأثيراً إيجابيا ً على
الطالب ذوي القدرات العالية إذا طبق بالطريقة الصحيحة في التحصيل الدراسي والعاطفي.
دراسة جروان والمجالي ) 0221( ،بعنوان أثر التسريع األكاديمي على التحصيل الدراسي والتكيف النفسي واالجتماعي
المدرسي للطلبة المسرعين في محافظة عمان لألعوام الدراسية0222/0221 -0222 /4111 :م ،والتي تهدف إلى التعرف
على أثر التسريع على التحصي ل الدراسي والتكيف النفسي واالجتماعي المدرسي للطلبة المسرعين في مدارس محافظة عمان،
وتكونت عينة الدراسة من ( )00طالبا ً وطالبة )47( ،ذكوراً و( )42إناثاً ،واستخدم الباحثان مقياس التكيف النفسي المطور
لجبريل ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للتسريع األكاديمي أثرا إيجابيا على التحصيل الدراسي للطلبة والتكيف النفسي
واالجتماعي ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في مستوى التحصيل الدراسي والتكيف االجتماعي لمتغير الجنس ،وبشكل عام
يمكن القول إن الطلبة المسرعين حافظوا على معدالت تحصيلية مرتفعة ،أما من ناحية التكيف النفسي فتوجد فروق إحصائية
لمتغير الجنس لصالح البنات ،وتوصلت النتائج إلى أن التسريع ساعد الطالب على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ،وذكرت الدراسة العديد
من التوصيات ومنها إجراء العديد من الدراسات للتأكد من فاعلية برنامج التسريع ،وإعادة النظر في اختبارات الطالب
المسرعين بحيث يمكن التأ جيل وتقديم االختبارات خالل العطلة الصيفية وفق برنامج تحدده المدرسة مع الطالب المسرع،
والتنوع في برامج التسريع بما يتالءم مع قدراتهم واحتياجاتهم ،والتنوع في المقاييس المستخدمة لترشيح الطالب ،وتأهيل
معلمي الطلبة المسرعين ،وضرورة مساعدة اإلدارة المدرسية والمعلمين للطالب المرشحين للتسريع ،وأال يكون دور المدرس
سلبيا ،وتبسيط وتوضيح اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تحددها وزارة التعليم للطالب المسرعين.
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دراسة العابد ،)0221( ،بعنوان اتجاهات المعلمين وأولياء أمور الطلبة نحو التسريع األكاديمي وعالقتها ببعض
المتغيرات ،والتي تهدف إلى تقصي اتجاهات المعلمين وأولياء األمور وعالقتها ببعض المتغيرات ،وأعدت الباحثة مقياساً
للتعرف على اتجاهاتهم نحو التسريع األكاديمي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )222معلم من الذكور واإلناث ،وتوصلت نتائج
الدراسة إلى أن اتجاهات أولياء األمور والمعلمين ك انت محايدة نحو التسريع األكاديمي ،وتوضح عدم وجود الوعي الصحيح
للتسريع األكاديمي ،وقلة أعداد الطالب الملتحقين بالتسريع ،وعدم إخضاع معلمين الطلبة المسرعين لدورات تدريبية ،والحاجة
إلى عمل محاضرات توعوية ألولياء األمور والمعلمين اتجاه التسريع األكاديمي.
وفي در اسة العجيلي( ،ب .ت) ،بعنوان دراسة مقارنة في الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين في العراق ونظرائهم
في األردن ،والتي تهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية للطلبة المسرعين بالعراق واألردن والتعرف على الفروق بينهم،
واستخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية ،وبلغت عينة الدراسة  422طالب وطالبات في العراق ،و 422طالب وطالبات في
األردن ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جميع الطلبة المسرعين يعانون من ضغوط نفسية ،وأن الذكور يعانون بدرجة أكبر من
اإلناث،
وتوصي الباحثة بتقديم الخدمات اإلرشادية للطلبة المسرعين ومتابعة إرشادهم في المدرسة والمنزل ،وتقديم التوعية
ألولياء الطلبة والمعلمين لتحقيق الصحة النفسية للمسرعين.
التعليق على دراسات المحور األول:
يمكن تلخيص ما تناولته الدراسات السابقة المتعلقة بالطلبة المسرعين وفق متغيرين رئيسيين وهي (الجانب النفسي المتعلق
بالطلبة الموهوبين المسرعين ،والجانب األكاديمي المتعلق بالطلبة الموهوبين المسرعين)
 .4متغير الجانب النفسي :أكدت بعض الدراسات السابقة على أثر التسريع اإليجابي من الناحية النفسية للطلبة الموهوبين
المسرعين مثل دراسة (جروان والمجالي ،)0221 ،بينما بعض الدراسات أمثال دراسة (العجيلي) أكدت على وجود
بعض الضغوطات النفسية التي تواجه الطلبة الموهوبين المسرعين ،ويمكن تلخيص بعض تلك الضغوطات النفسية
في:


الخوف من الفشل في االمتحانات وعدم الحصول على معدالت عالية.

 الضجر واالنزعاج من كثرة االمتحانات.
 كثرة الواجبات المنزلية التي تتجاوز قدراتهم.
 الخوف والخجل من الخطأ أمام طلبة الصف.
 االنزعاج من كثرة الطلبة بالصف.
 .0متغير الجانب األكاديمي :أشارت العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة (جروان والمجالي )0221 ،ودراسة
( ،)1994 ،& Stanley ،Marolf ،Charltonإلى األثر اإليجابي الذي يتركه التسريع على الطالبات الموهوبات
من الناحية األكاديمية كازدياد االهتمام بالتعلم ،وساعد على التقليل من الروتين والملل لديهم ،وإضافة إلى ذلك أكدت
النتائج فوائد التسريع من ناحية توفير وقت للطلبة لإلبداع.
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المحور الثاني :دراسات متعلقة بالطلبة الموهوبين غير المسرعين
دراسة الكيكي )0227( ،بعنوان الضغوط النفسية التي تواجه طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات في مركز محافظة
نينوى ،والتي تهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية التي تواجه طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات والتعرف على الفروق
في الضغوط النفسية بين طلبة الثانويتين وفقا ً لمتغير الجنس ،وتكونت العينة من ( )402طالباً وطالبة ،واستخدمت الباحثة أداة
االستبانة للتوصل إلى النتائج ،وتوصلت النتائج إلى وجود ضغوط نفسية تواجه الطالب والطالبات المتميزين والمتميزات ،بينما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية بين طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات وفقا ً لمتغير الجنس (ذكور -
إناث).
دراسة األشول ) 0240( ،بعنوان المشكالت التي يعاني منها الطالب الموهوبون والمتفوقون في مدرسة الميثاق ،والتي
تهدف إلى الكشف عن أبرز المشكالت التعليمية والنفسية التي يعاني منها الطالب المنتسبون إلى البرنامج الوطني لرعاية
الموهوبين والمتفوقين في أمانة العاصمة ،وتكونت عينة البحث من ( )20طالبا ً وطالبة ،واستخدمت الباحثة أداة االستبانة
للتوصل إلى النتائج ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مشكالت تعليمية بدرجة كبيرة ،بينما المشكالت النفسية بدرجة
متوسطة ،ومن تلك المشكالت عدم استالم الكتب ،وعدم تقديم دورات توعوية لهم ،وال توجد أنشطة علمية صيفية وغيرها.
دراسة الالال والالال ،)0240( ،بعنوان المشكالت التي تواجه الطالب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من وجهة
نظر معلميهم ،والتي تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية والتعليمية واالجتماعية ،التي تواجه الطالب الموهوبين في
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم ،وتكونت العينة من ( )441معلما ً ملتحقين بمديرية تعليم الموهوبين
والمتفوقين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية ،واستخدم الباحثان مقياسا للكشف عن مشكالت الطالب الموهوبين ،واشتمل
المقياس ع لى المشكالت النفسية ومشكالت تعليمية وأكاديمية ،وتوصلت النتائج من ناحية المشكالت النفسية إلى شعورهم
بالحساسية من النقد الموجه إليهم ،وتذبذب الروح المعنوية لديهم ،بينما من الناحية التعليمية توصلت النتائج إلى عدم وجود
مكافآت وتشجيع ودعم من قبل المدرسة ،وعدم وجود مناهج خاصة ومناسبة لهم ،وعدم وجود أماكن للطالب الموهوبين
لممارسة هواياتهم بالمدرسة ،وضعف قدرات المعلمين في التعرف على خصائص الموهوبين ،وهم يعتمدون فقط على
التحصيل الدراسي معيار أساسي ،وقلة الوعي ببرامج الموهوبين ،بينما من الناحية االجتماعية المضايقات من قبل زمالئهم،
والسخرية وكثرة األسئلة واالنتقادات ،وعدم قدرتهم على مصارحة والديهم بالضغوط والمشكالت.
دراسة القطان ،)0242( ،بعنوان المشكالت األكاديمية والنفسية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بدولة
الكويت ،والتي تهدف التعرف على المشكالت األكاديمية والنفسية لدى الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بالكويت ،وتكونت عينة
الدراسة من ( ) 212من الطلبة الموهوبين ،وقامت الباحثة بإعداد مقياس للكشف عن مشكالت الطلبة ،ويشتمل المقياس على
محورين األول المشكالت النفسية والثاني المشكالت األكاديمية ،وتوصلت نتائج الدراسة في ما يتعلق بالمشكالت النفسية إلى
وجود الشعور باالغتراب والنقص ،وتذبذب الروح المعنوية باالنخفاض واالرتفاع ،وبينما من ناحية المشكالت األكاديمية فقد
توصلت النتائج إلى شعورهم بالملل والضجر ،وعدم وجود مصادر تعلم للموهوبين ،وضعف الوسائل التعليمية المقدمة لهم،
واالفتقار إلى الندوات واألنشطة وورش العمل ،والحاجة إلى تأهيل معلمي الطلبة الموهوبين.
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دراسة رابح والطيب ( ،) 0242بعنوان بعض المشكالت النفسية لدى الموهوبين وعالقتها بتقدير الذات :دراسة على
الطالب الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز الثانوية بوالية الخرطوم ،والتي تهدف إلى التعرف على بعض المشكالت النفسية
وعالقتها بتقدير الذات لدى الطالب الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز بوالية الخرطوم ،وتكونت عينة الدراسة من ()020
طالبا ً وطالبة ،وقام الباحثان بتطبيق مقياس المشكالت النفسية وتقدير الذات من إعدادهما ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود
مشكالت نفسية لدى الموهوبين ،ووجود عالقة عكسية بين المشكالت النفسية وتقدير الذات.
دراسة الصفار ( ،) 0242والتي كانت بعنوان الضغوط النفسية لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المرحلة الثانوية بدولة
الكويت :دراسة مقارنة ،وتهدف إلى التعرف على الضغوط النفسية التي تواجه الطلبة الموهوبين والعاديين بالمرحلة الثانوية
بالكويت ،واشتملت عينة الدراسة على ( )22طالبا ً وطالبة من الموهوبين ،بينما الطلبة العاديون ( ،)401وقامت الباحثة بإعداد
مقياس للضغوط النفسية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى الضغوط النفسية لدى الموهوبين ،ووجود فروق ذات
داللة إحصائية في الضغوط النفسية بين الموهوبين والعاديين في تقدير مستوى كل من الضغوط المدرسية واألسرية والعالقات
مع اآلخرين ،وجميع مصادر الضغوط الشخصية ،وتبين نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الضغوط النفسية لدى اإلناث منها لدى
الذكور.
التعليق على دراسات المحور الثاني:
من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها يمكن تلخيصها وفق متغيرين رئيسيين وهما (الجانب النفسي المتعلق بالطلبة
الموهوبين غير المسرعين ،والجانب األكاديمي المتعلق بالطلبة الموهوبين غير المسرعين):
 .4متغير الجانب النفسي :معظم الدراسات السابقة تؤكد على وجود مشكالت نفسية لدى الطلبة الموهوبين أمثال دراسة
(الكيكي )0227 ،ودراسة (رابح والطيب ،)0242 ،بينما بعض الدراسات مثل دراسة (الصفار )0242 ،توصلت إلى
نتائج في انخفاض الضغوط النفسية لدى الموهوبين.
 .0متغير الجانب األكاديمي :من الناحية األكاديمية تؤكد بعض الدراسات وجود مشكالت تعليمية لدى الطلبة الموهوبين
مثل دراسة (الالال والالال )0240 ،ودراسة (القطان )0242 ،وتمثلت تلك المشكالت في:
 عدم وجود مصادر تعلم للموهوبين في بعض المدارس.


ضعف الوسائل التعليمية المقدمة للطلبة الموهوبين مما يؤدي إلى شعورهم بالملل.

 االفتقار إلى الندوات وورش العمل المقدمة لهم.

المحور الثالث :دراسات متعلقة بالمقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين وغير المسرعين
دراسة القيار ) 0220( ،والتي كانت بعنوان الضغوط النفسية للطلبة المسرعين وأقرانهم من غير المسرعين بحسب
متغير الجنس والمرحلة الدراسية :دراسة مقارنة ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين
وغير المسرعين ،ومعرفة الفروق في الضغوط النفسية بينهم حسب متغير الجنس والمرحلة الدراسية،
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وبلغت عينة الدراسة ( )422طالب وطالبات ،واستخدمت الباحثة مقياسا للضغوط النفسية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى
أن الطلبة المسرعين من كال الجنسيين يعانون من ضغوط نفسية بدرجة أكبر من أقرانهم غير المسرعين.
دراسة دودين ( ،) 0227بعنوان دراسة مقارنة بين برامج التسريع واإلثراء وقياس آثرها على الدافعية للتعلم والتحصيل
وتقدير الذات للطلبة الموهوبين ف ي األردن ،والتي تهدف إلى المقارنة بين اآلثار التي تتركها برامج التسريع والتي تتركها
برامج اإلثراء على الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي وتقدير الذات لدى الطلبة الموهوبين ذكوراً وإناثاً ،وبلغت عينة الدراسة
( )422طالبا ً وطالبة )14( ،منهم مندرجون في برامج التسريع ،بينما ( )14منهم في برامج اإلثراء ،واستخدمت الباحثة مقياس
دافعية التعلم ومقياس تقدير الذات للتوصل إلى النتائج ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
الدافعية للتعلم وتقدير الذات والتحصيل لصالح الطلبة المسرعين ،ووجود فروق في مستوى التحصيل الدراسي لصالح اإلناث.
دراسة  ،(2009) ،& Maron ،Lohman ،Wellsوالتي هدفت إلى مقارنة مستوى تحصيل الطلبة المسرعين في
المرحلة االبتدائية أو المتوسطة مع الطلبة المتفوقين الذين لم يتم تسريعهم ،إذ أجرى الباحثون دراسة موسعة اشتملت على
 01.022طالبا ً وطالبة  ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة الذين تم تسريعهم في مرحلة مبكرة حققوا نتائج إيجابية أكبر في
مستوى التحصيل الدراسي ،وبأن أداءهم كان أفضل من أقرانهم غير المسرعين.
دراسة عادل )0242-0222( ،بعنوان الفروق بين المندرجين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها على متغيرات
التوافق المدرسي والدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي في ضوء متغير المرحلة التعليمية في مملكة البحرين (،)0242-0222
التي تهدف إلى معرفة الفروق بين الطلبة المندرجين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها من حيث متغير التوافق
المدرسي ،والدافعية لإلنجاز ،والتحسن في التحصيل الدراسي عبر المراحل الدراسية ،واشتملت عينة الدراسة من البنين
والبنات الذين بلغ عددهم ( )02طالبا وطالبة ،وطبق عليهم مقياس التوافق المدرسي ومقياس الدافعية لإلنجاز ،وتوصلت نتائج
الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق المدرسي بين الطلبة المسرعين وغير المسرعين،
ووجود فروق في مستوى تحسين التحصيل األكاديمي باختالف المرحلة العمرية.
دراسة جروان 0247( ،م) بعنوان البحوث التربوية حول التسريع األكاديمي للطلبة الموهوبين بين النظرية والتطبيق،
والتي هدفت إلى إجراء مراجعة للبحوث والدراسات التي أجريت على مدى سبعة عقود في الواليات المتحدة والصين واألردن
وغيرها ،حول موضوع تسريع الطلبة الموهوبين فاعليته وآثاره على التطور المعرفي والتكيف االنفعالي واالجتماعي للطلبة
الذين تم تسريعهم مقارنة بالطلبة غير المسرعين الذين قدمت لهم برامج إثرائية ،واستخدم الباحث المنهج التاريخي والتحليلي،
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التسريع من أفضل البدائل للطلبة الموهوبين ،وأظهرت تفوق الطلبة المسرعين في التحصيل
األكاديمي على أقرانهم غير المسرعين ،وتوضح النتائج إلى أن فوائد التسريع أكاديميا ً أكثر بكثير من فوائد اإلثراء.
التعليق على دراسات المحور الثالث:
من خالل تلك الدراسات السابقة يمكن تلخيصها وفق متغيرين رئيسيين وهما (المقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين
وغير المسرعين من الجانب األكاديمي ،والمقارنة بين الطلبة الموهوبين المسرعين وغير المسرعين من الجانب النفسي):
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 .4متغير الجانب النفسي :شهدت عدد من الدراسات ومن ضمنها دراسة (القيار )0220 ،بأن الطلبة المسرعين يعانون
من ضغوطات نفسية أكثر من الطلبة الموهوبين غير المسرعين.
 .0متغير الجانب األكاديمي :معظم الدراسات تؤكد فاعلية التسريع من الناحية األكاديمية للطلبة المسرعين أكثر من الطلبة
الموهوبين غير المسرعين مثل دراسة (دودين )0227 ،ودراسة (جروان ،)0247 ،بينما دراسة (عادل-0222 ،
 )0242تؤكد عدم وجود فروق من الناحية األكاديمية بين الطلبة المسرعين وغير المسرعين.
التعقيب على جميع الدراسات السابقة
من خالل ما سبق من الدراسات يمكن تلخيص ما تناولته تلك الدراسات في عدد من المحاور واالستفادة منها في الدراسة
الحالية وهي:


تنوعت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التسريع من حيث مجتمعات الطلبة الموهوبين ،مثال على ذلك دراسة
(عادل )0242 ،في البحرين ،بينما دراسة (دودين )0227 ،كانت باألردن ،بينما دراسة (الصفار )0242 ،بالكويت،
ودراسة (رابح والطيب )0242 ،بالخرطوم ،وغيرها العديد من الدراسات التي تنوعت فيها مواضيع التسريع ،وقلة
الدراسات في المملكة العربية السعودية وتحديداً محافظة األحساء التي تناولت موضوع التسريع ،مما ساعد الباحثة
الختيار موضوع الدراسة عن التسريع والمقارنة بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير
المسرعات في فصول الموهوبين.



تبين من خالل تلك الدراسات السابقة التي تم تناولها في هذه الدراسة بأن معظم الدراسات استخدمت أداة االستبانة أو
المقاييس مثل دراسة دودين ( )0227ودراسة القيار ( ،)0220وقلة الدراسات المعتمدة على أداة المقابلة ،ومن هنا
استفادت الباحثة ف ي اختيار األداة المناسبة للدراسة وهي المقابلة إلتاحة الفرصة للطالبات الموهوبات بالتعبير عن
آرائهن بحرية دون التقيد بعبارات محددة.



أما بالنسبة لمتغيرات الدراسة الجانب النفسي والجانب األكاديمي ،فمن خالل االطالع على تلك الدراسات اتضحت
أهمية تلك الجوانب لدى الطلب الموهوبين ،مثل دراسة ( )1994 ،& Stanley ،Marolf ،Charltonالتي تهدف
إلى التعرف على اآلثار األكاديمية للتسريع ،ودراسة (الالال والالال )0240 ،والتي هدفت إلى التعرف على المشكالت
النفسية والتعليمية للموهوبين ،واستفادت الباحثة من تلك الدراسات عن أهمية تلك الجوانب لدى الطلبة الموهوبين
بشكل عام والطلبة المسرعين بشكل خاص.

عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشتها.
هدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية للطالبات الموهوبات المسرعات
وغير المسرعات بمحافظة األحساء من وجهة نظرهن ،وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة عن طريق تحليل البيانات
النوعية التي تم جمعها واستخراجها من خالل المقابالت مع الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات بمحافظة
األحساء من وجهة نظرهن ،وفيما يلي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها:
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات بمحافظةاألحساء من وجهة نظرهن؟
ولإلجابة على ذلك السؤال تم عمل مقابلة مع ( )7من الطالبات الموهوبات المسرعات في المرحلة االبتدائية أو المرحلة
المتوسطة )0( ،طالبات من المدارس األهلية ،و( )1طالبات موهوبات مسرعات من مدارس حكومية ،وتوصلت نتائج المقابلة
إلى مجموعة من األسباب المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية واآلراء والمقترحات لبرنامج التسريع ،وقد تم تقسيم تلك
النتائج وتحليلها إلى ثالثة أقسام (قبل الترشيح لبرنامج التسريع ،وأثناء البرنامج ،وبعد البرنامج):
تحليل استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال األول قبل الترشيح لبرنامج التسريع:

أ-

قبل الترشيح لبرنامج التسريع
الرقم
.4
.0
.0

التكرار

إجابات الطالبات
ال توجددد خلفيددة مسددبقة عددن برنددامج التسددريع قبددل الترشدديح ،وبددأن الترشدديح كددان مددن قبددل المدرسددة
والمعلمات.
شددروط التسددريع مناسددبة جددداً ،ولكددن عدددم مالءمددة وقددت االختبددار واألفضددل أن يكددون فددي اإلجددازة
الصيفية.
وجود معلمة مساعدة لالستعانة بها وقت المذاكرة عند الحاجة لتوضديح بعدض األساسديات والمفداهيم
الجديدة.

7
2
1

.1

الحاجة إلى وجود مسؤولة خاصة بالطالبات الموهوبات بكل مدرسة.

2

.2

وضحت المدرسة (مسؤولة الموهوبات) للطالبات إجراءات التسريع.

0

.2
.7

توقعات الطالبات قبل التسريع بوجود أنشدطة صدفية وغيدر صدفية متنوعدة ومختلفدة ،ووجدود بدرامج
ورحالت خارج المدرسة تساعد على تطوير قدراتهن ومهاراتهن.
الحاجة إلى وجود توعية أو دورات أو ورش عن برنامج التسريع.

2
7

جدول 1
إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات قبل الترشيح لبرنامج التسريع

يوضح الجدول( )4إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة ،حيث تبين في الفقرة رقم ( )4اتفقت جميع
عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات عدم رضاهن عن قلة الوعي في برامج الموهوبين بشكل عام وعن برنامج
التسريع بشكل خاص ،حيث اتضح من خالل إجاباتهن عدم وجود خلفية مسبقة لدى جميع الطالبات الموهوبات المسرعات
وأولياء أمورهن عن البرنامج ،وبأن الترشيح كان من قبل المعلمات والمدرسة،
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حيث وضحت الطالبة (ض،أ) قلة الوعي ببرنامج التسريع بقولها( :ماكنت أعرف البرنامج والترشيح جاني من معلمتي
وحتى أهلي استغربوا ألنهم ما يعرفون البرنامج من قبل) ،بينما ذكرت (ر.ح) قائلة( :أول مره أسمع عن البرنامج يوم رشحتني
المدرسة وكنت خايفة ومترددة ألني ماكنت أعرفه من قبل بس إصرار و إقناع أهلي كان السبب في موافقتي).
حيث تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة العابد ( )0221بأن من أسباب قلة الطلبة المسرعين هو قلة الوعي بالتسريع
األكاديمي ،والحاجة إلى نشر ثقافة التسريع من خالل توعية أولياء األمور عن طريق عقد ندوات ولقاءات.
وبنا ًء على ما سبق ربما يعود قلة الوعي في برامج الموهوبين بشكل عام إلى المعرفة المحدودة لدى الكوادر التعليمية
واإلدارية ببرنامج التسريع وإجراءاته ،وعدم إطالع أولياء األمور والطالبات على البرامج الخاصة بالطالبات ،لذلك الحاجة إلى
نشر الوعي ببرامج الموهوبين في جميع المدارس لدى الطالبات والمعلمات وإدارة المدرسة وأولياء األمور.
وتوضح الفقرة ( )0و الفقرة ( )0بأن غالبية الطالبات الموهوبات المسرعات اتفقن على مدى رضاهن عن شروط
التسريع وإجراءاته للطالبات المرشحات ،إال إن وقت المذاكرة واالختبار غير مالءم في نهاية الفصل الدراسي ،بحيث يتفق مع
االختبارات المدرسية النهائية للطالبات ،مما يسبب للطالبات ضغوطا نفسية وتوترا وقلقا وخوفا من عدم االجتياز ،واقترحت
الطالبات أن يكون االختبار في اإلجازة الصيفية ،وتوضح استجابات الطالبة حاجتهم إلى وجود معلمة مساعدة لالستعانة بها
وقت المذاكرة عند الحاجة إلى توضيح بعض األساسيات والمفاهيم الجديدة لجود بعض المقررات الجديدة عليهن ،حيث تحدثت
الطالبة (م.أ) برأيها عن شروط التسريع و إجراءاته قائلة ( :الشروط مناسبه بس الوقت ضيق للمذاكرة ألن يصادف االختبارات
النهائية ،نحس بضغط ما نقدر نوفق بين األثنين ،و ياليت في معلمة نقدر نرجع لها عشان تساعدنا إذا كان في معلومة
مافهمناها) ،بينما وضحت (ج.ع) قائلة ( :الشروط مناسبة لكن أحس أفضل لو زادوا عدد الطالبات المرشحات ألن كثير تعبوا و
اجتهدوا باألخير يأخذون ثنتين بس).
تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة جروان والمجالي ( ،)0221بالحاجة إلى إعادة النظر في اختبارات الطالب
المسرعين بحيث يمكن التأجيل وتقديم االختبارات خالل العطلة الصيفية وفق برنامج تحدده المدرسة مع الطالب المسرع وفق
برنامج مريح.
بينما توضح الفقرة رقم ( )1اتفاق غالبية العينة من الطالبات على الحاجة إلى وجود مسؤولة موهوبات في كل مدرسة
توضح للطالبات خطوات وإجراءات التسريع واإلجابة على جميع استفساراتهن ،بينما في الفقرة رقم ( )2نسبة بسيطة من
الطالبات المسرعات في المدارس األهلية يؤكدن وجود مسؤولة موهوبات خاصة بهن وضحت لهن إجراءات التسريع ،حيث
تحدثت الطالبة (م.أ) من الطالبات الموهوبات في المدارس الحكومية عن رأيها بخصوص مسؤولة الموهوبات قائلة ( :ما كان
عندنا مسؤولة موهوبات وال كنا عارفين عن إجراءات التسريع بس علمونا عن يوم االختبار)
بينما ذكرت الطالبة (ر.ح) من الطالبات الموهوبات في المدارس األهلية قائلة( :مسؤولة الموهوبات كانت موجودة معنا
على طول وتجاوب على أسئلتنا ووضحت لنا اإلجراءات).
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وتتفق تلك النتائج مع دراسة جروان والمجالي ( )0221إلى ضرورة مساعدة اإلدارة المدرسية والمعلمين للطالب
المرشحين للتدريس ،وتبسيط وتوضيح اإلجراءات اإلدارية والفنية التي تحددها وزارة التعليم للطالب المسرعين.
بينما توضح الفقرة رقم ( )2توقعات الطالبات الموهوبات المسرعات من برنامج التسريع قبل التحاقهن به ،وجود
األنشطة الصفية وغير الصفية المقدمة لهن ،وتوقعاتهن بوجود رحالت وأنشطة متنوعة ومختلفة تراعي قدراتهن ،حيث
وضحت الطالبة (د.ب) توقعاتها عن البرنامج قبل التحاقها به قائلة( :كنت متوقعة في برامج وأنشطة متنوعة) ،بينما وضحت
الطالبة (ج.ع) قائلة( :كنت متوقعة أكثر من كذا ،على األقل نشاط وال برنامج واحد في األسبوع لو داخل الفصل وليس شرط
خارج الفصل).
وفي الفقرة ( )7اتفق جميع أفراد عينة الدراسة حاجتهن إلى وجود توعية أو دورات أو ورش للطالبات الموهوبات
المسرعات عن برنامج التسريع لمساعدتهن على التكيف والتغلب على المشكالت التي تواجههن ،ويؤكد الجميع على عدم تقديم
التوعية لهن ،حيث وضحت الطالبة (د.ع) رأيها من ناحية وجود توعية أو دورات بعد قبولهن في البرنامج قائلة( :ترشحت
وانتقلت للصف السادس على طول ما قدم لي وال شيء).
وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة العجيلي (ب .ت) ،ودراسة العابد ( ،)0221في الحاجة إلى وجود محاضرات
توعوية ألولياء األمور والطالبات والمعلمات لتحقيق الصحة النفسية للمسرعين.
بنا ًء على ما سبق أظهرت استجابات الطالبات المسرعات بأن من أهم اآلثار النفسية و األكاديمية المترتبة عليهن قبل
الترشيح لبرنامج التسريع عدم الرضا عن البرنامج لوجود ضغوط نفسية لدى الطالبات ،ويعود ذلك إلى عدم مالءمة أوقات
إجراء االختبارات والجهد المبذول والتعب وقت المذاكرة والخوف والقلق من الفشل في االختبارات وعدم وجود الدعم و
المساعدة من قبل المعلمين و إدارة المدرسة ،وربما يعود ذلك إلى ضعف الوعي ببرامج الموهوبين لدى إدارة المدرسة ،وهذه
النتائج اتفقت مع نتائج دراسة العجيلي (ب .ت) ،ودراسة العابد ( ،)0221ودراسة جروان والمجالي (.)0221
ب -تحليل استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثاني أثناء البرنامج :يوضح
الجدول( )0إجابات الطالبات وآرائهن ومقترحاتهن أثناء تجربتهن لبرنامج التسريع.
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أثناء البرنامج
الرقم

التكرار

إجابات الطالبات

.1

سهولة التكيف والتجانس مع طالبات المرحلة الجديدة.

7

.2

مالءمة المناهج الدراسية المقدمة في المرحلة الجديدة.

6

.3

الحاجة إلى وجود مناهج إضافية أو أنشطة إضافية متنوعة تتحدى قدراتهن.

7

.4

مالءمة األنشطة غير الصفية للطالبات.

3

.5

عدم وجود أنشطة غير صفية لدى الطالبات ،وعدم استشارتهن في اختيار األنشطة

4

المالئمة لهن.
.6

القدرة على الموازنة بين المهام المطلوبة لقلة األنشطة المقدمة لهن.

7

.7

األساليب واالستراتيجيات المقدمة للطالبات من قبل المعلمات مناسبة.

5

.8

الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمات لعدم وجود األساليب المتنوعة والمختلفة المالئمة

2

لهن للبعد عن الملل ،ولكي تساعد على تحدي قدراتهن.
جدول 2
إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات أثناء البرنامج

يوضح الجدول ( )0استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة ،في الفقرة ( )4اتفاق جميع عينة الدراسة على
سهولة التكيف في المرحلة الجديدة وسرعة تجانسهن مع الطالبات ،حيث تحدثت الطالبة (ض.أ) عن قدرتها على التكيف مع
الطالبات بقولها( :في البداية تضايقت من تصرفات البنات ألني أصغر منهم لكن بعدين بسرعة اندمجت معهم) ،بينما عبرت
الطالبة (ر.ح) قائلة( :ما واجهت صعوبة بالعكس دخلت بسرعة معهم وكنت مبسوطة أهم شيء عندي عقليتهم).
وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة مركز التميز التربوي وتنمية الموارد البشرية ( )0220-0224والتي تهدف إلى الكشف
عن التوافق النفسي واالجتماعي والمدرسي والتحصيل الدراسي للطلبة المسرعين ،بأن أفراد عينة الدراسة من الطالب
المسرعين أظهروا مستويات عالية من التكيف والتوافق النفسي.
بنا ًء على ما سبق من ناحية التكيف النفسي لدى الطالبات ربما يعود ذلك إلى النضوج العقلي لديهن ،ووجود البيئة
التعليمية المحفزة لذلك والتي ساعدت على سهولة التكيف بين الطالبات المسرعات.
بينما في الفقرة رقم ( )0وفقرة رقم ( )0تتفق غالبية الطالبات على رضاهن عن المناهج الدراسية المقدمة لهن ومدى
مالءمتها لقدراتهن،
وتؤكد جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات حاجتهن إلى مناهج إضافية أو أنشطة وبرامج خارجية
تتحدى قدراتهن تختلف عن المناهج األساسية المقدمة لهن،
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حيث تحدثت الطالبة (ر.ح) عن مالءمة المناهج الدراسية ولك ضعف األنشطة المقدمة فيها بقولها( :المناهج مناسبة بس
تمنيت لو مناهج خاصة فينا وال أنشطة إضافية خاصة بالمنهج) ،بينما ذكرت (د.ع) قائلة( :المناهج مناسبة لنا بس ما في فرق
بين مناهجنا ومناهج باقي الفصول).
بينما في الفقرة رقم ( )1توضح نسبة بسيطة من الطالبات وجود أنشطة غير صفية في المدارس األهلية للطالبات
ا لمسرعات واستشارتهن في اختيار النشاط المالئم لقدراتهن ،مما ساعدهن في التغلب على الروتين والبعد عن الملل ،حيث
تحدثت الطالبة (د.ب) رضاها عن األنشطة غير الصفية المقدمة لهن قائلة( :يعرضون علينا مجموعة من األنشطة المتنوعة
ونختار منها ،فادتني كثير).
وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة ) Marolf ، Charlton & Stanley (1994والتي تهدف إلى التعرف على
اآلثار األكاديمية و االجتماعية للتسريع األكاديمي ،أن للتسريع أثرا إيجابيا على الطالبات الموهوبات المسرعات ويساعد على
االهتمام بالتعلم والتقليل من الروتين والملل لديهن.
بينما الفقرة ( )2يؤكدن نسبة متوسطة من الطالبات المسرعات في المدارس الحكومية تضجرهن من عدم وجود أنشطة
غير صفية لهن وعدم استشارتهن نحو ذلك ،ويوضحن حاجتهن إلى وجود تلك األنشطة للبعد عن الملل والروتين ،تحدثت
الطالبة (م.أ) قائلة( :ما في نشاطات وال يفكرون يستشيرونا أصال) ،بينما وضحت الطالبة (و.أ) قائلة( :ما عندنا نشاطات صفية
وال غير صفية بس يخيرون البنات إذا حابين يسون نشاط هم بنفسهم للطالبات).
بنا ًء على ما سبق ربما يعود ذلك إلى الثقافة التقليدية في عملية التدريس بالمدارس الحكومية لدى بعض المعلمين وقلة
المعرفة في التنويع باألنشطة غير الصفية الخاصة بالطالبات الموهوبات ،أما بالنسبة إلجابات الطالبات الملتحقات بالمدارس
األهلية ربما يعود ذلك للنظام التعليمي المتبع في بعض المدارس األهلية كنوع من التحفيز والتميز للطلبة وكسر الروتين السائد
في العملية التعليمة والتي جعل للتسريع تأثيراً إيجابيا ً على الطالبات المسرعات.
تشير جميع عينة الدراسة للطالبات المسرعات في الفقرة ( )2قدرتهن على الموازنة بين المهام المطلوبة منهن ،والسبب
في ذلك يعود لقلة األنشطة المقدمة لهن ،وتحدثت الطالبة (ض.أ) عن قلة المهام الدراسية قائلة( :ما في مهام كثير أصالً بس
واجبات بسيطة) ،بينما ذكرت الطالبة (ر.ح) قائلة( :نقدر نوازن بين المهام ألن المعلمات كانت طريقتهم حلوة منسقين بينهم،
يفعلون أسبوع للمهام والواجبات المنزلية ،وأسبوع يكون ألنشطة خارجية نطبقها في المدرسة).
وتشير معظم الطالبات المسرعات في الفقرة رقم ( )7إلى فاعلية األساليب واالستراتيجيات المقدمة من قبل المعلمات
ومدى مالئمتها لهن ،وتحدثت الطالبة (ر.ح) رضاها عن األساليب المقدمة من قبل المعلمات قائلة( :في تنوع بطريقة الشرح من
المعلمات وأحسن شيء إذا قسمونا لمجموعات وكان الشرح على وحدة من الطالبات ألن احياناً أسلوبها يكون أقرب ومناسب لنا
أكثر) ،بينما ذكرت الطالبة (ج.ع) عن رأيها قائلة( :حلوة ومنوعة لكن نحتاج جانب حركي أكثر).
وتختلف نتائج الدراسة مع نتائج دراسة عابد ( )0221ودراسة جروان والمجالي ( )0221التي أوضحت الحاجة لتأهيل
المعلمين وتدريبهم.
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بينما في الفقرة ( )2قلة من الطالبات المسرعات يؤكدن حاجتهن إلى التنوع في األساليب واالستراتيجيات ،وربما يعود
ذلك إلى المعرفة المحدودة عن برامج الموهوبين لدى الكوادر التعليمية واإلدارية بطرق التدريس الخاصة بالطالبات الموهوبات
المسرعات على وجه الخصوص ،وعدم الدراية الكافية باألنشطة التي تحفز التفكير واإلبداع.
ومن خالل ما سبق باإلمكان القول من اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات أثناء
البرنامج ،زيادة الثقة بالنفس لديهن وتحسين مستوى الدافعية للتعلم ،وتوسيع مدارك وآفاق للطالبات أثناء عملية التسريع،
والتنافس بينهن والحافز نحو التفوق العملي واألكاديمي ،وتحسين اتجاهاتهن نحو التعلم ،وقد تمتاز المدارس األهلية على
المدارس الحكومية من خالل وجود معلمات مؤهالت ،وأنشطة غير صفية متنوعة مالءمة للطالبات.
ت -تحليل استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثالث بعد البرنامج :يوضح الجدول رقم
( )0إجابات الطالبات وآرائهن ومقترحاتهن بعد تجربتهن لبرنامج التسريع.
جدول3
إجابات الطالبات الموهوبات المسرعات بعد البرنامج
بعد البرنامج
الرقم

التكرار

إجابات الطالبات

.1

رضا الطالبات المسرعات عن برنامج التسريع.

7

.2

مالءمة برنامج التسريع لقدراتهن.

7

.3

إيجابيات التسريع أكثر من سلبياته.

7

.4

من إيجابيات التسريع (البعد عن الملل ،الروتين ،االعتماد على النفس ،الثقة بالنفس،

7

اختصار للوقت والتخرج في عمر أصغر).
.5

الرضا عن التحصيل الدراسي بعد التسريع.

7

.6

ارتفاع التحصيل الدراسي بعد التسريع.

7

توضح استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات في الجدول رقم ( )0اتفاق جميع عينة الدراسة في الفقرة ( )4والفقرة
( ) 0رضاهن عن برنامج التسريع ،ومدى مالءمته لقدراتهن ،حيث تحدثت الطالبة (ر.ح) عن مدى رضاها عن تجربة التسريع
قائلة( :البرنامج جداً مناسب بس ياليت يغيرون وقت االختبار عشان أقدر أذاكر ويمكن اتسرع في المرحلة المتوسطة) ،بينما
ذكرتت الطالبة (ج.ع) قائلة( :راضية عن البرنامج وأتمنى يزيدون نسبة الترشيح ألن كثير يحتاجونه وكنت أتمنى لو تسرعت
في متوسط).
تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة  (2001)،& Rankin، Carlon، Ashton،Vialleوالتي تهدف إلى التعرف
على اآلثار األكاديمية واالجتماعية و االنفعالية للطلبة المسرعين ،حيث توصلت إلى أن للتسريع التأثير اإليجابي على الطلبة
المسرعين من تلك النواحي.
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بينما في الفقرة ( )0والفقرة ( )1يتفق جميع عينة الدراسة على أن للتسريع إيجابيات كثيرة ،ومنها البعد عن الملل في
الحصص الدراسية ،والروتين الدراسي ،وزيادة ثقتهن بأنفسهن وبقدراتهن ،والقدرة على االعتماد بالنفس ،وتبادل الخبرات مع
األكبر منهن سناً ،والتخرج في عمر أصغر ،حيث تحدثت الطالبة (ر.ح) رضاها عن برنامج التسريع قائلة( :ساعدني أعتمد
على نفسي وال أحتاج أرجع ألحد في مذاكرتي مع إني في ابتدائي وفي مناهج جديدة) ،بينما وضحت الطالبة (ض.أ) قائلة( :
زادت ثقتي بنفسي وقدرت أتخرج في عمر أصغر عن الباقي وحسيت أني مميزة عن البقية).
وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة  (2001)،& Rankin، Carlon، Ashton،Vialleبأن التسريع ساعد على زيادة
الثقة بالنفس للطالبات ،وشغفهن وحبهن لالطالع والبحث ،و مع دراسة  (1994)، & Stanley، Marolf،Charltonوالتي
أكدت فوائد التسريع من ناحية توفير الوقت للطالبة ،واالهتمام بالتعلم وعلى التقليل من الروتين والملل لدى الطلبة المسرعين.
بينما في الفقرة ( )2والفقرة ( )2اتفاق جميع عينة الدراسة على مدى رضاهن عن تحصيلهن الدراسي ،ويوضحن ارتفاع
تحصيلهن الدراسي بعد التسريع بسبب زيادة ثقتهن بأنفسهن ،تحدثت الطالبة (د.ب) على رضاها عن تحصيلها الدراسي قائلة:
(تحصيلي الحظته صاير يرتفع ما ينزل)
وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة مركز التميز التربوي لتنمية الموارد ( )0224-022بأن معظم الطلبة الملتحقين ببرنامج
التسريع حافظوا على تحصيل دراسي مرتفع ،وكذلك تؤكد دراسة  (2009)، Moon،Steenbergen-Huبأن للتسريع أثرا
إيجابيا على الطالبات المسرعات في التحصيل الدراسي إذا طبق بطريقة صحيحة.
بنا ًء على ما سبق من استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات باإلمكان القول من اآلثار المترتبة على الطالبات من
الناحيتين النفسية و األكاديمية بعد برنامج التسريع ،فاعلية التسريع على الطالبات المسرعات وبأن له األثر اإليجابي عليهن من
تلك النواحي حيث ساعد على زيادة ثقتهن بأنفسهن و ارتفاع تحصيلهن الدراسي ويمتاز البرنامج بالعديد من اإليجابيات ،ولكن
ربما يحتاج إلى المتابعة و التقويم للتعديل وخاصة في المدارس الحكومية ،وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة جروان ()0247
بأن برنامج التسريع ساعد على زيادة الثقة بالنفس لدى الطالبات ،و التقليل من فرص الملل في المدرسة ،ومنع الخمول العقلي
ج ّراء التعلم القائم على التكرار ،عن طريق تقديم مستوى مناسب من المحتوى الذي يتحدى قدرات الطلبة المتفوقين عقلياً،
ويكسبهم باإلضافة لذلك عادات دراسة جيدة تجنبهم تدني التحصيل ،و اختصار الفترة الزمنية الالزمة كي يكمل الطلبة
المتفوقون عقليا ً البرامج المدرسية التقليدية ،وإعدادهم للبدء في اإلسهام المهني واإلنتاجية المبكرة مما يؤدي إلى زيادة الدخل
القومي.
وإضافة إلى ذلك زيادة فرص التنافس والحافز نحو التفوق العملي واألكاديمي ،والشعور بالرضى وتقدير الذات وتقدير
اآلخرين ،وتوسيع وفتح آفاق جديدة لدى الطالبات المسرعات ،حيث يصبح تعلمهن ذو معنى ،ومن أهم تلك اآلثار من وجهة
نظرهن بأن برنامج التسريع ساعد على ارتفاع التحصيل الدراسي لهن.
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما اآلثار النفسية واألكاديمية المترتبة على الطالبات الموهوبات غير المسرعاتبمحافظة األحساء من وجهة نظرهن؟
ولإلجابة على ذلك السؤال تم عمل مقابلة مع ( )7من الطالبات الموهوبات غير المسرعات في المرحلة المتوسطة)0( ،
طالبات من المدارس األهلية ،و( )1طالبات موهوبات من المدارس الحكومية ،وتوصلت نتائج المقابلة إلى مجموعة من
األسباب المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية ومجموعة من اآلراء والمقترحات لبرنامج التسريع ،وقد تم تقسيم تلك
النتائج وتحليلها إلى ثالثة أقسام (قبل القبول في فصول الموهوبين ،أثناء التعلم في فصول الموهوبين ،بعد تجربة فصول
الموهوبين):
أ -تحليل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال األول قبل القبول في فصول
الموهوبين:
جدول 4

إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات قبل القبول في فصول الموهوبين
قبل القبول في فصول الموهوبين
الرقم

التكرار

إجابات الطالبات

.1

عدم وجود خلفية مسبقة عن برامج الموهوبين ،وبأن الترشيح من قبل المدرسة والمعلمات.

7

.2

الرضا عن أساليب الترشيح واالختيار.

3

.3

أساليب الترشيح واالختيار غير مناسبة العتمادها على التحصيل الدراسي فقط.

4

توضح استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الجدول رقم ( )1اتفاق جميع عينة الدراسة من الطالبات
الموهوبات في الفقرة رقم ( )4على عدم وجود خلفية مسبقة عن برامج الموهوبين وبأن الترشيح كان من قبل المدرسة
والمعلمات ،حيث تحدثت الطالبة (ز.ب) عن ضعف الوعي ببرامج الموهوبين قائلة( :ماكنت أعرف عن البرنامج وترشحت من
المدرسة وحتى أهلي كانوا ضده خائفين على تحصيلي الدراسي) ،بينما تحدثت الطالبة (ن.ع) قائلة( :ماكنت أعرف عن برامج
الموهوبين وترشيحي من المعلمة وضحت لي بأن فصول الموهوبين معناها إن نسبة ذكائي أعلى).
وتتفق نتائج تلك الدراسة مع نتائج دراسة الالال والالال ( ،)0240والتي تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية
والتعليمية واالجتماعية التي تواجه الطالب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهن ،وتوصلت النتائج إلى قلة
الوعي ببرامج الموهوبين.
وفي الفقرة رقم ( )0تتفق عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات في المدارس األهلية رضاهن عن أساليب الترشيح
واالختيار ،وتحدثت الطالبة (د.ب) رضاها عن أساليب الترشيح قائلة( :راضين وحتى األسئلة كانت سهله ألنهم عطونا نماذج
عن األسئلة نقرأ منها قبل نختبر).
بينما في الفقرة ( )1توضح نسبة متوسطة من الطالبات الموهوبات في المدارس الحكومية عكس ذلك عدم رضاهن عن
أساليب الترشيح واالختيار العتمادهن في الترشيح على التحصيل الدراسي أو ترشيحات المعلمين فقط ،ويقترحن تطبيق
اختبارات الذكاء عليهن قبل ترشيحهن لفصول الموهوبين،
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حيث تحدثت الطالبة (ج.ش) عن ضعف أساليب الترشيح قائلة( :ما كانت مناسبة ألنهم اعتمدوا بس على المعلمات
يختارون الطالبات اللي درجة تحصيلهم مرتفعة) ،بينما عبرت الطالبة (ن.ع) عن رأيها قائلة( :مو راضين عن الترشيح ألن
كان همهم بس يفتحون فصول للموهوبين أغلب الموجودين في فصول الموهوبين ما طبقوا عليهم اختبار كان اختيارهم على
حسب تحصيلنا الدراسي).
وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة الالال والالال ( )0240التي أكدت أن المعلمين لديهم ضعف في كشف
خصائص الطلبة الموهوبين ،وهم يعتمدون فقط على التحصيل الدراسي معيار أساسي.
بنا ًء على ما سبق من خالل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات قبل الترشيح لفصول الموهوبين من اآلثار
المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية ،باإلمكان القول ضعف الوعي لدى إدارة المدرسة عن برامج الموهوبين ،لذلك من
الضروري تقديم التوعية لجميع المدارس وخاصة المدارس الحكومية لألخذ بنتائج المقاييس الموضوعية المقننة المعتمدة من
قبل اإلدارة العامة لرعاية الموهوبات وعدم االعتماد على التحصيل الدراسي فقط كمعيار للترشيح.
ب -تحليل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثاني أثناء التعلم في فصول
الموهوبين:
جدول 5
إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات أثناء التعلم في فصول الموهوبين
أثناء التعلم في فصول الموهوبين
إجابات الطالبات

الرقم

التكرار

.1

ال يوجد اختالف بين فصول الطلبة الموهوبين وفصول الطلبة العاديين.

5

.2

عدم الرضا عن طرائق التدريس المقدمة في فصول الموهوبين.

7

.3

عدم مراعاة المعلمات لنمط التعلم لدى الطالبات ،واعتماد المعلمات على أسلوب

7

اإللقاء والمحاضرة.
.4

مالئمة المناهج الدراسية المقدمة.

7

.5

الحاجة إلى وجود مناهج خاصة بالطلبة الموهوبين.

5

.6

وجود مناهج خاصة بالعلوم والرياضيات.

3

.7

ال توجد أنشطة غير صفية خاصة بالطالبات الموهوبات.

7

.8

وجود أنشطة غير صفية في اإلجازة الصيفية لجميع الطالبات الموهوبات وغير

3

الموهوبات برسوم.
.9
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تجانس الطالبات الموهوبات بالفصل.
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توضح استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات أثناء تعلمهن في فصول الموهوبين في الجدول رقم ( )5اتفاق
غالبية الطالبات في الفقرة رقم ( )4على عدم وجود اختالف بين فصول الموهوبين وفصول الطلبة العاديين من ناحية األساليب
أو االستراتيجيات المقدمة لهن والمناهج واألنشطة الصفية وغير الصفية ،وتحدثت الطالبة (ف.ظ) عن عد رضاها بفصول
الموهوبين قائلة( :ما حسيت في شيء مختلف عن الفصول العادية الفرق بس ألني أدرس في مدرسة أهلية في اهتمام بالطالبات
مقارنة لما كنت أدرس في مدرسة حكومية ،وحتى بالمدرسة األهلية ما في فرق بينا وبين فصول العاديين) ،بينما تحدثت الطالبة
(ج.ع) عن شعورها قائلة( :كنت مبسوطة مره وحسيت أني مميزة ألن المعلمة اختارتني لكن بعد ما ترشحت ودخلت فصل
الموهوبين ما حسيت في اختالف أبد) ،بينما وضحت الطالبة (ن.ع) برأيها قائلة( :تحمست في البداية ألن المعلمات يقولون
بتكونون واجهة المدرسة ومختلفين لكن بعدين اكتشفت ما في اختالف مجرد فصل أسمه فصل الموهوبين).
وتتفق استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات مع دراسة الالال والالال ( )0240إلى عدم وجود مكافآت وتشجيع
ودعم من قبل المعلمين والمدرسة للطلبة الموهوبين.
بنا ًء على ما سبق من استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ربما يعود ذلك إلى قلة الوعي ببرامج الموهوبين
لدى اإلدارة المدرسية ،والحاجة إلى تقديم دورات توعوية من قبل إدارة الموهوبات باالتفاق مع جميع المدارس لحاجتهن لذلك.
وفي الفقرة ( )0والفقرة ( )0تؤكدن جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات إلى عدم الرضا عن
طرائق التدريس المقدمة لهن بفصول الموهوبين ،وعدم مراعاتهن لنمط التعلم لدى الطالبات ،بينما تؤكد معظم الطالبات
شعورهن بالملل العتماد المعلمات على أسلوب اإللقاء والمحاضرة ،والحاجة إلى تطبيقات عملية وتجريبية ،حيث تحدثت
الطالبة (ج .ش) قائلة ( :عطونا مقاييس عشان يتعرفون على نمط التعلم عندنا لكن األسلوب واحد للجميع و الطريقة وحده)،
بينما عبرت الطالبة (ز .ب) قائلة( :طريقة التدريس وحدة و أسلوبهم واحد يا ليت يكون في جانب عملي أو تجريبي) ،بينما
تحدثت الطالبة (د.ب) قائلة( :ملينا من الروتين بس يعتمدون على أسلوب المحاضرة).
أظهرت استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات بفصول الموهوبين عدم رضا الطالبات عن طرائق التدريس
المقدمة لهن ،واعتماد المعلمات على أسلوب اإللقاء والمحاضرة ،واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة القطان ( )0242وجود
مشكالت تعليمية أكاديمية لدى الموهوبين ومنها ضعف الوسائل التعليمية المقدمة للطالبات ،والحاجة إلى تأهيل وتدريب
المعلمين ،وشعور الطلبة الموهوبين بالملل والضجر ،وكذلك تتفق مع نتائج دراسة الالال والالال ( )0240وجود مشكالت
أكاديمية ومنها ضعف قدرات المعلمين في التعرف على خصائص الموهوبين.
بنا ًء على ما سبق ربما يعود ذلك إلى المعرفة المحدودة لدى الكوادر التعليمية واإلدارية بطرق التدريس الخاصة
بالطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبين على وجه الخصوص ،وعدم الدراية الكافية باألنشطة التي تحفز
التفكير واإلبداع ،والحاجة إلى إيجاد بيئة تعليمية محفزة وغنية بالمثيرات التي تثير التفكير واستخدام الطرق األساليب
واالستراتيجيات التي من شأنها أن تنمي التفكير ويصبح التعليم في ضوئها له معنى وأثر.
توضح استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الفقرة ( )1اتفاق جميع عينة الدراسة على مالئمة المناهج
الدراسية المقدمة لهن ،حيث تحدثت الطالبة (أ.ذ) رضاها عن المناهج المقدمة لهن قائلة( :المناهج مناسبة لنا ما فيها اختالف
نفس باقي الفصول).
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بينما في الفقرة رقم ( )2تؤكد معظم الطالبات الحاجة إلى وجود مناهج خاصة بالطلبة الموهوبين ،بينما في الفقرة ()2
تؤكد نسبة بسيطة من عينة الطالبات الموهوبات الملتحقات بالمدارس األهلية وجود مناهج خاصة وحصص مكثفة للعلوم
والرياضيات ،حيث تحدثت الطالبة (ج .ش) عن حاجتهن لوجود مناهج خاصة بهن في المدارس الحكومية قائلة ( :مناهجنا نفس
باقي الفصول ودنا لو يكون في مناهج خاصة لنا وال المعلمة تغيير في المنهج لو شيء بسيط عشان نحس باالختالف بس دايم
معلمتنا مضغوطة بعدد الحصص ما تقدر تسوي لنا شيء) ،وعبرت الطالبة (د.ب) عن المناهج في المدارس األهلية قائلة ( :كل
الفصول نفس المناهج لكن يكثفون لنا العلوم والرياضيات أكثر حصص وعندنا كتب إضافية خاصة فيهم).
تتفق نتائج الدراسة مع دراسة الالال والالال ( ،)0240والتي كانت تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية واألكاديمية
للموهوبين ومن تلك المشكالت عدم وجود مناهج خاصة بالطلبة الموهوبين.
بينما في الفقرة رقم ( )7يتفق جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات على عدم وجود أنشطة غير
صفية خاصة بالطالبات الموهوبات ،بينما في الفقرة رقم ( )1تؤكد نسبة بسيطة من الطالبات الملتحقات بالمدارس األهلية وجود
أنشطة غير صفية في اإلجازة الصيفية لجميع الطالبات الموهوبات وغير الموهوبات برسوم ،حيث وضحت الطالبة تضجرها
من عدم وجود األنشطة قائلة( :ما في أصالً أنشطة صفية وال غير صفية بالمدرسة) ،بينما تحدثت الطالبة (أ.ذ) قائلة( :ما في
أنشطة بالمدرسة مره بس كانوا مسوين لكل المدرسة نشاط واللي حاب يشترك فيه وكان جداً عادي ما ستفدنا منه) ،بينما عبرت
الطالبة (د.ب) عن األنشطة المقدمة في المدرسة األهلية قائلة( :كانوا يقدمون لنا أنشطة غير صفية في اإلجازة للطالبات
الموهوبات بس ويخيرونا بين األنشطة اللي نحبها ،أما الحين صرنا ما نحب نسجل ألن صار زحمة مفتوح لجميع الطالبات
الموهوبات وغير الموهوبات اللي حاب يسجل مقابل رسوم).
وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة األشول ( )0240وجود مشكالت تعليمية كثيرة ومنها عدم وجو األنشطة الصيفية
التعليمية ،وتتفق كذلك مع دراسة القطان ( )0242حيث أشارت إلى افتقار األنشطة وورش العمل الخاصة بالطلبة الموهوبين.
بنا ًء على ما سبق ربما يرجع ذلك إلى الثقافة التقليدية في عملية التدريس لدى بعض المدارس وخاصة المعلمين وقلة
المعرفة عن خصائص الموهوبين وحاجتهن إلى تنويع األنشطة غير الصفية الخاصة بالطالبات الموهوبات وعدم توفير
اإلمكانيات المادية المناسبة التي تساعد على توفير األنشطة المالئمة ،وقلة توفير الوسائل واالمكانات لتنمية قدراتهن ومواهبهن.
بينما في الفقرة رقم ( )1يتفق جميع الطالبات الموهوبات غير المسرعات على سهولة التكيف في فصول الموهوبين
وتجانس الطالبات فيما بينهن ،حيث تحدثت الطالبة (ز .ب) عن قدرتها على التكيف قائلة( :من أول ما نقلت لفصل الموهوبين
تكيفت بسرعة معهم وحسيت أن احنا متجانسين لكن في منافسة بسيطة بينا)،
بينما تحدثت الطالبة (د.ب) قائلة( :تكيفنا بسرعة حتى المعلمات مسوينا مجموعات ويبدلون بين المجموعات حسيت أن
متجانسين مره وفي تبادل معلومات بينا).
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تختلف نتائج الدراسة مع نتائج الالال والالال ( )0240من حيث الصعوبة في التكيف بين الطلبة الموهوبين لوجود
المضايقات من قبل زمالئهم ،والسخرية وكثرة األسئلة واالنتقادات لهن ،وكذلك لم تتفق مع دراسة القطان ( )0242التي أكدت
شعور الطلبة الموهوبين باالغتراب والنقص ،وتذبذب الروح المعنوية باالنخفاض واالرتفاع.
بنا ًء على ما سبق يتضح من خالل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات مستوى النضج والتفاعل والتفاهم بين
الطالبات الموهوبات ،باإلضافة إلى ذلك ربما توافر عوامل خارجية محفزة ومعززة لهن ساعدتهن على التكيف فيما بينهن.
ويمكن القول بأن من اآلثار النفسية واألكاديمية للطالبات الموهوبات غير المسرعات أثناء التعلم في فصول الموهوبين
اإلحباط والملل من الروتين وقلة األنشطة المقدمة لهن ،وضعف األساليب التعليمية من قبل المعلمات وعدم مراعاة نمط التعلم
لديهن.
ت -تحليل استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ألسئلة المقابلة في المجال الثالث بعد تجربة فصول الموهوبين:
جدول 6
إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات بعد تجربة فصول الموهوبين
بعد تجربة فصول الموهوبين
إجابات الطالبات

الرقم

التكرار

.1

إيجابيات فصول الموهوبين (زيادة الثقة بالنفس ،حب االستطالع والبحث).

5

.2

الحاجة إلى تنوع األنشطة الصفية وغير الصفية للموهوبين.

7

.3

الحاجة إلى تأهل وتدريب المعلمين والتنوع في األساليب للبعد عن الملل.

7

.4

عدم الرضا عن التحصيل الدراسي.

4

.5

عدم الرضا عن فصول الموهوبين.

7

في الجدول رقم ( )2اتفاق غالبية الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الفقرة رقم ( )4على أن من إيجابيات فصول
الموهوبين زيادة الثقة بالنفس وحب البحث واالستطالع ،وتحدثت الطالبة (ج.ع) عن إيجابيات فصول الموهوبين قائلة( :سواء
كنت في فصول العاديين أو الموهوبين ما في فرق لكن الترشيح زاد ثقتي بنفسي وحسستني إني متفوقة ومتميزة مقارنة بباقي
زميالتي ،وصرت أحب أقرأ أكثر وشاركت في المسابقات).
يتفق جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات في الفقرة رقم ( )0وفقرة رقم ( )0إلى الحاجة إلى
وجود أنشطة صفية وغير صفية متنوعة تتحدى قدراتهن ،والحاجة إلى تأهيل وتدريب معلمات فصول الموهوبين والتنوع في
األساليب بما يتالءم مع قدراتهن ،وتحدثت الطالبة (ف.ظ) قائلة( :مع أن ترشيحي لفصول الموهوبين زادت ثقتي بنفسي لكن
تمنيت يكون في أنشطة متنوعة و أساليب مختلفة تميز فصول الموهوبين عن باقي الفصول ،صراحة أحس المعلمات ملولين ما
يحبون ينوعون باألساليب يعتمدون على أسلوب واحد بس) ،بينما عبرت الطالبة (د.ب) قائلة ( :قبل كان في أنشطة صباحية
تفاعلية للطالبات ،الحين ما في وال شيء ما نعرف ليس الغوها ).
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وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة القطان ( )0242والتي تهدف إلى التعرف على المشكالت النفسية واألكاديمية
للموهوبين حيث وضحت حاجة المعلمين للتأهيل والتدريب ،وتذبذب الروح المعنوية لدى الطالبات الموهوبات باالنخفاض
واالرتفاع.
بنا ًء على ما سبق ومن خالل مالحظتي للطالبات أثناء المقابلة تذبذب الروح المعنوية لديهن بسبب شعورهن بالسعادة
للترشيح في فصول الموهوبين وزيادة ثقتهن بأنفسهن ،إال أن بعد قبولهن شعرن باإلحباط والملل والتضجر لعدم اختالفهن عن
بقية الفصول ،وربما يعود ذلك إلى قلة الوعي ببرامج الموهوبين من قبل المدرسة والمعلمين ،وضعف الوعي لخصائص
الموهوبين لدى المعلمين.
واتفقت غالبية الطالبات الموهوبات في الفقرة رقم ( )1على عدم الرضا عن التحصيل الدراسي ،بسبب صعوبة المرحلة
المتوسطة ووجود العديد من المنافسات بالفصل ،وتحدثت الطالبة (أ.ذ) عن سبب نزول مستوى تحصيلها الدراسي قائلة:
(انخفض مستواي التحصيلي بسبب اعتمادهم على الحفظ) ،وعبرت الطالبة (ن.ع) قائلة( :كنت أخذ األول في الفصول العادية
لكن الحين في فصل الموهوبين بسبب وجود منافسات كثير فقدت األمل ونزل مستواي التحصيلي).
وفي الفقرة رقم ( )2يتفق جميع عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات غير المسرعات إلى عدم رضاهن عن فصول
الموهوبين ،وتحدثت الطالبة (ز .ب) عن تضجرها من قلة الوعي بفصول الموهوبين قائلة ( :مو راضية عن فصول الموهوبين
ألني توقعت في تجارب و أنشطة حركية متنوعة ،وهذا اللي سبب نزول مستواي دخلت و انصدمت من واقع هالفصول) ،بينما
تحدثت (ف.ظ) قائلة( :مو راضية ألني توقعت األفضل و ما شفت شيء ).
تتفق نتائج الدراسة مع دراسة األشول ( )0240إلى وجود مشكالت نفسية وأكاديمية لدى الطالبات الموهوبات غير
المسرعات ،ومن تلك المشكالت عدم توفر األنشطة العلمية ،وعدم تقديم دورات توعوية.
بنا ًء على ما سبق من خالل إجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات ،ربما يعود ذلك إلى عدم توفير بيئة خصبة
ومناسبة في المدرسة لإلبداع وقلة توفير الوسائل واإلمكانات لتنمية قدراتهن ومواهبهن ،وعدم وجود الدافعية لدي بعض
المعلمات وقلة المعرفة في مجال رعاية الموهوبات ،وعدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية في مجال رعاية الموهوبات

كان وراء هذه النتائج.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات منالناحيتين النفسية واألكاديمية بمحافظة األحساء؟
لإلجابة على ذلك السؤال تم تحليل إجابات عينة الدراسة من الطالبات الموهوبات المسرعات في المرحلة االبتدائية أو
المتوسطة ،والطالبات الموهوبات غير المسرعات من المرحلة المتوسطة ،بالمدارس الحكومية واألهلية ،وتوصلت نتائج
الدراسة إلى مجموعة من األسباب المترتبة على ذلك من الناحيتين النفسية واألكاديمية ومجموعة من اآلراء والمقترحات لبرامج
الموهوبين.
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الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات

يتفقن في

 -1عدم وجود خلفية مسبقة عن برامج
الموهوبين.
 -2ترشيح الطالبات الموهوبات من قبل
المعلمات.
 -3سهولة التكيف والتجانس مع
الطالبات بسرعة.
 -4من إيجابيات التسريع وفصول
الموهوبين زيادة الثقة بالنفس ،وحب
االستطالع والبحث.

 -5مالئمة المناهج المقدمة لهم.
 -6القدرة على الموازنة بين المهام
المطلوبة.

يختلفن في

-1رضا الطالبات المسرعات عن األساليب واالستراتيجيات
المقدمة من قبل المعلمات ،بينما تتفق عينة الدراسة من
الطالبات الموهوبات غير المسرعات على شعورهن بالملل من
طرائق التدريس المعتمدة و اعتماد المعلمات على أسلوب
اإللقاء والمحاضرة و الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمات.
-2ارتفاع التحصيل الدراسي للطالبات المسرعات ،بينما تتفق
الطالبات الموهوبات غير المسرعات على عدم رضاهن عن
التحصيل الدراسي.

-3اتفاق جميع الطالبات المسرعات على رضاهن عن برنامج
التسريع ،بينما يتفق جميع الطالبات الموهوبات غير المسرعات
عن عدم رضاهن عن فصول الموهوبين.

 -7الحاجة إلى وجود أنشطة متنوعة.

شكل  : 1الفروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والموهوبات غير المسرعات (قبل البرنامج ،أثناء البرنامج ،بعد
البرنامج) من الناحيتين النفسية واألكاديمية.
بنا ًء على ما سبق من استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات و الطالبات الموهوبات غير المسرعات ،فقد وجد عدة
فروق بينهن من الناحيتين النفسية و األكاديمية ،وتمثلت الفروق بعدة جوانب أهمها جانب التحصيل الدراسي ،أظهرت استجابات
الطالبات المسرعات بصورة إيجابية على تحصيلهن الدراسي و ارتفاع معدالتهن عن السابق ،بينما الطالبات الموهوبات غير
المسرعات في فصول الموهوبين آبدين عكس ذلك عدم رضاهن عن التحصيل الدراسي لهن ،لوجود المنافسات فيما بينهن آثر
ذلك على مستوياتهن الدراسية ،ونتائج الدراسة تتفق مع دراسة  ، (2009)، & Maron، Lohman،Wellsودراسة دودين،
( )0227ودراسة عادل.)0242-0222( ،
و من جانب األساليب و االستراتيجيات أظهرت استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات رضاهن عن تلك األساليب
المقدمة لهن من قبل المعلمات ومدى مالئمتها لهن ،وتتفق تلك النتائج مع دراسة ، & Stanley، Marolf،Charlton

573

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

) ،(1994أن التسريع ساعد على االهتمام بالتعلم وساعد على التقليل من الروتين و الملل لديهم ،وتختلف مع دراسة جروان و
المجالي ( )0221الحاجة إلى تأهيل المعلمين.
بينما الطالبات الموهوبات غير المسرعات في فصول الموهوبين آبدين عكس ذلك من ناحية األساليب و االستراتيجيات
المقدمة لهن ،أظهرت النتائج شعورهن بالملل من طرائق التدريس المعتمدة و اعتماد المعلمات على أسلوب اإللقاء والمحاضرة
و الحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمات ،وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة القطان ( )0242حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود
بعض المشكالت األكاديمية التي يواجهن الطالبات الموهوبات غير المسرعات شعورهم بالملل و الضجر ،وضعف الوسائل
التعليمية و األساليب المقدمة لهم ،والحاجة إلى تأهيل معلمي الطلبة الموهوبين.
وأظهرت استجابات الطالبات الموهوبات المسرعات اتفاق جميع عينة الدراسة على رضاهن عن برنامج التسريع ،بينما
تختلف استجابات الطالبات الموهوبات غير المسرعات حيث آبدين عكس ذاك عدم رضاهن عن فصول الموهوبين ،وتتفق نتائج
الدراسة مع دراسة جروان (0247م) إلى أن التسريع من أفضل البدائل للطلبة الموهوبين ،و بأن فوائد التسريع أكاديميا ً أكثر
بكثير من فوائد اإلثراء.
وبنا ًء على ما سبق يتبين وجود اختالف بين الطالبات الموهوبات المسرّعات والطالبات الموهوبات غير المسرّعات من
الناحيتين النفسية واألكاديمية التي شملت على التحصيل األكاديمي واتجاهاتهم التربوية والرضا عن البرنامج المقدم لهن ،وأيضا ً
من ناحية البيئة الصفية واألساليب واالستراتيجيات المقدمة ،وحصل الطالبات المسرعات على درجات أعلى من أقرانهن غير
المسرعات،
وتتفق تلك النتائج مع دراسة دودين ( )0227وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعية للتعلم والتحصيل
لصالح الطلبة المسرعين ،وتتفق مع دراسة  (2009)، & Maron، Lohman،Wellsبأن الطلبة الذين تم تسريعهم في
مرحلة مبكراً حققوا نتائج إيجابية أكبر ،وبأن أدائهم كان أفضل من أقرانهم غير المسرعين ،وتتفق النتائج مع دراسة عادل،
( )0242-0222وجود فروق في مستوى تحسين التحصيل األكاديمي بين الطلبة المسرعين وغير المسرعين.

نتائج الدراسة
أهم النتائج المتعلقة بتساؤل الدراسة والذي نص على:
ما األثار المترتبة على الطالبات الموهوبات المسرعات والموهوبات غير المسرعات من الناحيتين النفسية واألكاديمية
بمحافظة األحساء؟
 .4أظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى وجود التوعية عن برامج الموهوبين في المدارس لإلدارة ،والمعلمين ،وأولياء األمور،
والطالبات ،عن طريق الندوات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل والمطويات.
 .0أكدت نتائج الدراسة فاعلية برامج الموهوبين من الناحية النفسية في زيادة الثقة بالنفس لدى الطالبات.
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 .0مالئمة شروط التسريع للطالبات المسرعات ،ولكن من الناحية النفسية هناك تذمر من قبل الطالبات على أوقات االختبار،
لذلك ضرورة إعادة النظر في إجراءات التسريع من خالل التعديل على أوقات االختبار للطالبات بحيث يكون خالل
العطلة الصيفية.
 .1أوضحت نتائج هذه الدراسة ضعف دور إدارات بعض المدارس الحكومية نحو برامج الموهوبين ،لعدم توفر مسؤولة
موهوبات للطالبات توضح لهن إجراءات التسريع واإلجابة على جميع استفساراتهن ،وتأكدن الطالبات حاجاتهن لذلك.
 .2أوضحت نتائج الدراسة تذمر الطالبات المسرعات وعدم رضاهن عن البرنامج قبل التسريع ،ويعود ذلك ألسباب نفسية
وأكاديمية تكمن في قصور إدارة المدرسة والمعلمات في عدم مساعدة الطالبات المرشحات للتسريع وتوضيح إجراءات
التسريع لهن ،وقلة التوعية عن برنامج التسريع.
 .6فاعلية برنامج التسريع على الطالبات المسرعات من حيث الجانب األكاديمي والنفسي ،في زيادة التحصيل الدراسي
واستثمار طاقاتهم التي قد تُهدر إذا بقوا في صفوفهم العادية ،وزيادة ثقتهم بذاتهم والدافعية للتعلم ،وساعدت على التنافس
بينهن والحافز نحو التفوق العلمي واألكاديمي.
 .7عدم وجود أنشطة غير صفية في المدارس الحكومية للطالبات الموهوبات المسرعات ،ويعود ذلك إلى الثقافة التقليدية في
عملية التدريس بالمدارس الحكومية لدى المعلمات ،وقلة معرفتهن في التنوع باألنشطة غير الصفية الخاصة بالطالبات
الموهوبات ،بينما تؤكد النتائج وجود أنشطة غير صفية للطالبات المسرعات بالمدارس األهلية ،ويعود ذلك إلى النظام
التعليمي المتبع في بعض المدارس األهلية كنوع من التحفيز والتميز للطالبات وكسر الروتين السائد في العملية التعليمية.
 .2أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أنشطة غير صفية خاصة بالطالبات الموهوبات غير المسرعات ،ويعود ذلك إلى قلة
الوعي بفصول الموهوبين ،والحاجة إلى تأهيل وتدريب المعلمين.
.9

تأكد النتائج مالئمة المناهج الدراسية المقدمة للطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات ،وقدرتهن في الموازنة
بين المهام المطلوبة منهن من قبل المدرسة ،ولكن الحاجة إلى وجود مناهج إضافية أو أنشطة صفية متنوعة تتحدى
قدراتهن.

 .11توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الطالبات الموهوبات المسرعات والطالبات الموهوبات غير المسرعات
من ناحية التكيف النفسي في برامج الموهوبين.
 .11وجود فروق من الناحية األكاديمية بين الطالبات الموهوبات المسرعات وغير المسرعات من ناحية التحصيل األكاديمي
واألساليب واالستراتيجيات المقدمة لهن ،حيث تبينت النتائج بأن الطالبات المسرعات مستوى تحصيلهن األكاديمي
أفضل من الطالبات الموهوبات غير المسرعات ،وبأن األساليب واالستراتيجيات المقدمة للطالبات المسرعات أكثر
تنوعا ً ومالئمة.
 .40توصلت نتائج الدراسة إلى أن برنامج التسريع أكثر إيجابية من فصول الموهوبين ،وبأن التسريع أكثر فاعلية من الناحية
النفسية واألكاديمية للطالبات الموهوبات.
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التوصيات
نظراً ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فقد قامت الباحثة بتقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة ببرامج
الموهوبين.
 .1نشر ثقافة برامج الموهوبين عن طريق ندوات ولقاءات ومطويات.
 .2توضيح أهداف برنامج التسريع األكاديمي وآلية تنفيذه في جميع المدارس وللمعلمين وأولياء األمور ولجميع الطلبة.
 .0التعديل على أوقات اختبارات التسريع للطلبة المرشحين بحيث يكون خالل العطلة الصيفية.
 .1اإلشراف على متابعة الطلبة الموهوبين في المدرسة.
 .2ضرورة وجود مسؤولة موهوبات في كل مدرسة لإلجابة على جميع استفسارات الطالبات وتوضيح إجراءات التسريع.
 .2تقديم محاضرات توعوية ألولياء األمور والمعلمين لتحقيق الصحة النفسية للطلبة المسرعين.
 .7تأهيل معلمين الطلبة المسرعين وإخضاعهم إلى دورات تدريبية.
 .2التنوع في األنشطة الصفية وغير الصفية المقدمة للطلبة الموهوبين بما يتالءم مع قدراتهم واحتياجاتهم.
 .1تحوير المناهج بما يتالءم مع استعدادات وقدرات الطلبة الموهوبين.
 .42توصي الدراسة بتطبيق أنواع التسريع األكاديمي األخرى مثل ضغط المنهج وضغط المقررات.

المقترحات
 .1إجراء دراسة حالة مع الطلبة المسرعين مرتين لمعرفة اآلثار المترتبة من الناحيتين النفسية واألكاديمية.
 .2إجراء دراسة مع الطلبة الذين رشحوا لبرنامج التسريع ،ولكنهم لم يلتحقوا بالبرنامج لمعرفة األسباب وإجراء
التعديالت للحد من ذلك.
 .3إجراء دراسة مقارنة بين الطلبة المسرعين في المدن والطلبة المسرعين في القرى من النواحي النفسية واألكاديمية
واالجتماعية واالقتصادية.
 .4إجراء دراسة مقارنة بين فصول الموهوبين في المدارس األهلية والمدارس الحكومية.
 .5إجراء دراسة مقارنة بين الطلبة المسرعين في المدارس األهلية والمدارس الحكومية.
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المراجع والمصادر
اوالً :المراجع العربية
األشول ،ألطاف أحمد0240( .م) .المشكالت التي يعاني منها الطالب الموهوبون والمتفوقون في مدرسة الميثاق ،المجلة
العربية لتطوير التفوق ،ع (.402-421 ،)2
بيترز ،سكوت وماتيوس ،مايكل وماكبي ،ماثيو وماكوش ،بيتسي .)0242( .ما وراء تربية الموهوبين( ،ترجمة :داوود سليمان
القرنة) ،الرياض ،العبيكان للنشر.
توفيق ،عصام( .ب .ت) .التالميذ الموهوبون وحاجاتهم إلى اإلرشاد النفسي بين معطيات الواقع وآليات تطويره ،المركز القومي
للبحوث التربوية والتنمية – مصر.
جروان ،فتحي0244( .م) .أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ،عمان ،دار الفكر.
جروان ،فتحي 0242( .م) .الموهبة والتفوق .عمان ،دار الفكر.
جروان ،فتحي 0247( .م) .البحوث التربوية حول التسريع األكاديمي للطلبة الموهوبين بين النظرية والتطبيق ،دراسة مقدمة
إلى المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر لرعاية الموهوبين ،المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ،عمان 40-44
نوفمبر.0247 ،
جروان ،فتحي والمجالي ،ماجدة0221( .م) .أثر التسريع األكاديمي على التحصيل الدراسي والتكيف النفسي واالجتماعي
المدرسي للطلبة المسرعين في محافظة عمان لألعوام الدراسية0222/0221-0222 /4111 :م ،المؤتمر العلمي
العربي السادس لرعاية الموهوبين والمتفوقين  -رعاية الموهوبين ضرورة حتمية لمستقبل عربي أفضل ،المجلس
العربي للموهوبين والمتفوقين ،عمان يوليو.0221 ،
الجغيمان ،عبدهللا0242( .أ) .الدليل الشامل في تصميم وتنفيذ برامج تربية ذوي الموهبة .الرياض ،العبيكان.
الجغيمان ،عبدهللا0242( .ب) .الدليل الشامل لتخطيط برامج تربية الطلبة ذوي الموهبة ،الرياض ،العبيكان.
الجهني  ،فايز 0242( .م) .مناهج وبرامج الموهوبين تخطيطها -تنفيذها -تقويمها ،عمان ،دار الحامد.
جونسن ،سوزان0241( .م) .التعرف على الطالب الموهوبين( ،ترجمة :غسان أخضير) ،الرياض ،العبيكان للنشر.
حسين ،شادية والزهراني ،نورة والصبحي ،ابتسام ومحمد ،سوميه .)0242( .اتجاهات طالب جامعة الباحة نحو الكلية
وعالقتها بمستوى االداء األكاديمي ،مجلة كلية التربية :مج100-001 ،04
الخالدي ،أديب 0222( ،م) .سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع.

577

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

داير ،عمر 0244( .م) .دور اإلدارة المدرسية في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين بمرحلتي األساس والثانوي بمدينة
الرياض ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة كردفان.
ديفيز ،غاري وريم ،سيلفيا وسيقل ،ديل0241( .م) .تربية الموهوبين والمتفوقين( ،ترجمة :أ.د.السيد ابراهيم السمادوني)،
عمان ،دار الفكر.
دودين ،ثريا يونس 0227( .م) .دراسة مقارنة بين برامج التسريع وقياس أثرها على الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذات
للطلبة الموهوبين في األردن ،رسالة دكتوراه منشورة ،كلية الدراسات التربوية العليا ،جامعة عمان العربية ،األردن.
رابح ،المعز والطيب ،أنس .) 0242( .بعض المشكالت النفسية لدى الموهوبين وعالقتها بتقدير الذات :دراسة على الطالب
الموهوبين بمدارس الموهبة والتميز الثانوية بوالية الخرطوم ،مجلة الدراسات العليا ،مج ،2ع(.02 – 4 ،)02
الرابغي ،خالد 0240( .م) .التفكير اإلبداعي وا لمتغيرات النفسية واالجتماعية لدى الطلبة الموهوبين ،األردن ،مركز ديبونو
لتعليم التفكير.
الرمحي ،موسى وحمد ،غادة0222( .م) .مدرسة المنهل العالمية  -برنامج المتميزين والموهوبين  -برنامج اإلثراء المدرسي
الشامل ،المؤتمر العلمي العربي الثاني لرعاية الموهوبين والمتفوقين  -التربية اإلبداعية أفضل استثمار للمستقبل،
المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين ،عمان ،نوفمبر.
الشريف ،منال0242( .م) .برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأمول
بمنظور تربوي ،المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين "نحو استراتيجية وطنية لرعاية المبتكرين" ،كلية التربية،
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،برعاية جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز  01-04مايو.
الصفار ،زينب محمد 0242( .م) .الضغوط النفسية لدى الموهوبين والعاديين من طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت :دراسة
مقارنة ،مجلة كلية التربية ،مج ،01ع (.142 – 070 ،)441
العابد ،لنا سليمان 0221( .م) .اتجاهات المعلمين وأولياء أمور الطلبة نحو التسريع األكاديمي وعالقتها ببعض المتغيرات،
رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.
عادل ،إيمان .) 0242-0222( .الفروق بين المندرجين في برامج التسريع وغير المندرجين فيها على متغيرات التوافق
المدرسي والدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي في ضوء متغير المرحلة التعليمية في مملكة البحرين (،)0242-0222
رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الخليج العربي ،البحرين.
عامر ،طارق0221( .م) .االتجاهات الحديثة للموهوبين والمتفوقين (اكتشافهم – خصائصهم  -رعايتهم) ،القاهرة ،المكتبة
األكاديمية.
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العجيلي ،شذى( .ب .ت) .دراسة مقارنة في الضغوط النفسية لدى الطلبة المسرعين في العراق ونظائرهم في األردن ،رسالة
ماجستير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد ،العراق.
عشا ،إسراء والمحارمة ،لينا 0247( .م) .تقييم برامج الموهوبين لمدرسة اليوبيل للتميز في ضوء معايير الجمعية الوطنية
األمريكية لتعليم الموهوبين .رسالة ماجستير منشورة ،جامعة عمان العربية ،كلية العلوم التربوية والنفسية ،األردن.
عناني ،مصطفى 0240( .م) .متطلبات تفعيل دور مدير المدرسة بمرحلة التعليم األساسي في رعاية التالميذ الموهوبين :دراسة
تحليلية ميدانية بالمدارس الحكومية بمنطقة العين التعليمية ،مجلة كلية التربية ،مج  ،00ع (.002–414 ،)4
الغامدي ،ضيف هللا 0242( .أ) .دور التسريع األكاديمي في تنمية الدافعية العقلية للطالب الموهوبين من وجهة نظر معلمي
الموهوبين بمدينة الرياض .المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية ،ع(.021-404 ،)42
الغامدي ،ضيف هللا 0242( .ب) .رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية ،المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية،
(.22-12 ،)41
القحطاني ،غزيل 0242( .م) .دور األسرة في توفير المتطلبات التربوية للطالبات الموهوبات في المرحلة االبتدائية من وجهة
نظر معلمات الموهوبات بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية العلوم
االجتماعية ،السعودية ،الرياض.
القطان ،منيرة صالح0242( .م) .بعنوان المشكالت األكاديمية والنفسية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بدولة
الكويت ،مجلة كلية التربية ،مج  ،07ع (.022 – 422 ،)427
القيار ،عادلة محمد0220( .م) .الضغوط النفسية للطلبة المسرعين وأقرانهم من غير المسرعين بحسب متغير الجنس والمرحلة
الدراسية :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة بغداد ،كلية التربية (ابن رشد) ،العراق ،بغداد.
كوالنجيلو ،نيكوالس وديفيز ،غازي0244( .م) .المرجع في تربية الموهوبين( ،ترجمة :صالح محمد أبو جادو ومحمود محمد
أبو جادو) ،الرياض ،العبيكان.
الكيكي ،محسن محمود0227( .م) .الضغوط النفسية التي تواجه طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات في مركز محافظة نينوى،
مجلة التربية والتعليم ،مج  ،41ع (.)1
الالال ،صائب والالال ،زياد0241( .م) .المدخل إلى الموهبة والتفوق واإلبداع ،مكتبة المتنبي ،الدمام.
الالال ،مراد والالال ،صائب0240( .م) .المشكالت التي تواجه الطالب الموهوبين في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر
معلميهم ،مجلة التربية ،مج  ،0ع (.174 – 112 ،)420
مهداوي ،تحسين حسين0221( .م) .استراتيجية التعلم للتمكن وأثرها على المتعلمين ،المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين،
مج .044 – 011 ،0
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 األثر التربوي والنفسي واالجتماعي لمقرر،)م0247( . خديجة، آمنة ومحمد، جمال الدين والجميل، محمد وأحمد،هارون
،00  مج، مجلة كلية التربية،الثقافة اإلسالمية في عالج بعض الظواهر السالبة على الطالب في الفصل الدراسي األول
.122-142 ،1 ع
 الدليل اإلجرائي المطور لتسريع الطالب والطالبات الذين أبدوا تفوقا ً غير عادي في مراحل التعليم.)هـ4101( ،وزارة التعليم
: مسترجع من،العام
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/GuidanceCounseling/Girl
s/PublishingImages/Pages/tamim.للطلبة02%التسريع02%دليل02%تعميم/pdf
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