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 امللخص: 
الحالية إلى تحليل رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة املجازة من قسم علم النفس التربوي بكلية هدفت الدراسة 

وذلك من خالل خصائصها ؛ من أجل معرفة واقعها وبناء إطار  2017إلى  2007العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية خالل الفترة من عام 

 ( رسالة ماجستير ودكتوراه.93)املحتوى، وتكونت العينة من   يعتمد على التحليل، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب تحليل نظري علمي

لرسائل استهدفت فئة جنس اإلناث، وفئة الطلبة في املرحلة األساسية، وأغلب مناهج البحث املستخدمة ا% 61.3 توصلت الدراسة إلى أن 

لكمية وتحديدا املنهج الوصفي، كما أن أغلبها استخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات، وأن أكثر من نصف الرسائل لم تتبن أي من فيها هي املناهج ا

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها دعوة الجامعات والكليات في مجال التفوق العقلي واملوهبة ، النظريات أو النماذج التعليمية 

 لى توجيه املزيد من االهتمام بدراسة التفوق العقلي من خالل الدراسات النوعية.إ

 بحوث املوهبة والتفوق العقلي، تحليل املحتوى، برامج الدراسات العليا، رسائل املاجستير والدكتوراه. فتايية:املكلمات ال

 قدمـــة: امل
طبيعيا ملجال علم النفس التربوي وكان هناك تفاعل واضح وملحوظ للعلم الجديد مع تعليم املوهوبين في بداية القرن العشرين امتدادا ر ظه 

لم كنتيجة األهداف التربوية في وقت مبكر من األبحاث التي أجريت في هذا املجال مطلع القرن العشرين، وظهرت املمارسات التربوية الخاصة بهذا الع

الذي يحدد الطلبة املستفيدين من تعليم مختلف نوعيا يلبي احتياجاتهم حيث برزت قدراتهم العقلية ثانوية من خالل تطوير اختبار الذكاء في املدارس 

 (.(Condliffe L, 2000 كوندليف املتميزة

تعثرت البحوث في مجال التفوق العقلي واملوهبة من البداية في وقت مبكر من القرن العشرين، حيث كانت التصورات املبدئية أن تعليم 

ستند إليه املوهوبين ال يعدو كونه حالة من الترف لهم وأنهم ليسوا بحاجة ملن يعتني بهم، والزال العلماء يناقشون الحاجة إلى بحث راسخ األساس ت

 (.Coleman et al, 2007)كوملاناملمارسات في مجال تعليم املوهوبين 

( ، وشهدت هذه الفترة jolly & Kettler, 2008) جولي وكاتلر تشير بعض الدراسات إلى توفر أبحاث عن املوهوبين منذ أكثر من تسعين عام 

وفي اإلجراءات التي تمت فيها للتعرف على هؤالء الطالب وخدمتهم الطويلة تغيرات مهمة في اتجاهات البحوث في مجال التفوق العقلي واملوهبة 

 (.2016الجاجي ،  &والسياسات التربوية املوضوعة لهم ) الحدابي 

ات ازداد االهتمام بمجال التفوق العقلي واملوهبة في العالم العربي في العقدين املاضيين من خالل إنشاء أقسام التربية الخاصة في الجامع

ين ، وال تخلو دولة عربية من وجود جامعة على األقل تدرس في كلياتها هذا التخصص، ولقد بدأ االهتمام بالرعاية التربوية الخاصة باملوهوبالعربية 

مبكر على مستوى  وقتواملتفوقين متأخرا نسبيا في العالم العربي مقارنة مع الدول الغربية، وقد اهتمت اململكة األردنية بالطلبة املوهوبين واملتفوقين في 

وكان من أهم مهامه اكتشاف الطلبة املتفوقين ، وتقديم مستويات  19٨٤العالم العربي حيث تم إنشاء مركز السلط الريادي للطلبة املتفوقين عام 

وفقا لإلمكانات واالهتمامات الخاصة  اإلبداعيفي العلوم والرياضيات، واللغتين العربية واإلنجليزية، والحاسوب، وتهيئة فرص النشاط ة إثراءيمتقدمة 

 (.199٨ ،رلكل طالب )السرو 

مراحل التعليم املختلفة، الستثمار قدراتهم، و إمدادهم  فيوأعدت وزارة التربية والتعليم األردنية مشروعا لرعاية املوهوبين واملتفوقين 

املجاالت املختلفة السيما العلوم والرياضيات واللغات، وإعداد  فيإلبداعية بالوسائل واإلمكانات التي تمكنهم من البحث واالكتشاف، وتطوير قدراتهم ا
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وكان من أهم معامله إنشاء  19٨6/19٨7 الدراس يالتخصصات العلمية والفنية واألدبية، وقد بدأ تنفيذ هذا املشروع خالل العام  فيقيادات املستقبل 

 وتطوير الخطط الدراسية واملناهج بحيث تستجيب الحتياجات الطالب املوهوبين واملتفوقين . إلعداد الكوادر التعليمية،  1992مركز التميز التربوي 

، وهي مدرسة ثانوية مختلطة مدة الدراسة بها أربع سنوات، ويختار طالبها 1993وتواصلت هذه الجهود من خالل إنشاء مدرسة اليوبيل عام 

صيل دراس ي، اختبار استعداد أكاديمي، قائمة سمات سلوكية ( وتعنى املدرسة بتقديم مناهج بعناية وفق مراحل متعددة باستخدام محكات معينة ) تح

املجاالت العلمية والثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية،  فيوبرامج أنشطة تربوية شاملة   ،خاصة إثرائية، ومقررات إضافية طبقا الحتياجات طالبها

 (.199٨ه، والتربية القيادية، والبحوث والدراسات امليدانية وخدمة املجتمع )جروان، اإلرشاد والتوجي فيإضافة إلى برامج 

البحوث التربوية بشكل عام هي استجابة للقضايا التربوية املحيطة بالنظم التربوية، وهناك العديد من القضايا واملشكالت التي تؤرق 

ايا واملشكالت في اعتبارهم، وذلك على مستوى نوعية املشكالت التي هي موضع البحث، املجتمع، وعلى واضعي األولويات البحثية أن يضعوا هذه القض

تفادة من وكيفية التفكير فيها، وكذلك سبل جمع البيانات وتحليلها، والبحوث التربوية ليست بمعزل عن غيرها من البحوث العلمية، حيث يمكنها االس

 (2006العلوم األخرى ، وطرق البحث فيها )زيتون ،

 تعد دراسة الواقع أساسا للتعرف على االختالف بين األداء املرجو واألداء الفعلي حيث تعد دراسة الواقع من أفضل الطرق في تقديم العون 

 (.2003لآلخرين على البرامج التعليمية والتربوية )عالم،

برامج التفوق العقلي واملوهبة في الوطن العربي ومدى ومما الشك فيه أن تحليل بحوث التفوق العقلي واملوهبة سيقدم مؤشرات عن واقع 

 (.2009توافقها مع املعايير والتجارب العاملية ) املحارمه،

( والتي تهدف إلى مسح Van et al, 2009) فانمن أهم الدراسات املسحية في مجال تقييم برامج التفوق العقلي واملوهبة الدراسة التي قامت 

برامج املوهوبين وجدت أن نصف هذه البرامج لم يتم تقييمها على اإلطالق أما البرامج التي تم تقييمها فكانت من  قبل أشخاص ( إدارة تعليمية في 192)

 غير مدربين وكان معظمها مالحظات املعلمين ونتائج الطلبة.

تجاهات املالحظة في أبحاث التفوق التي توصلت إلى اال( Shaughnessy & Person, 2009) شاغني وبرسون  ويؤكد هذا االستنتاج دراسة

لى ضرورة تبني العقلي واملوهبة حيث استهدفت موضوعات مثل : اإلبداع ، التلمذة ، التوجيه واإلرشاد بينما لم تتطرق لالتجاهات املرغوبة والتي تؤكد ع

 قضايا كالجانب العصبي للدماغ والجينات والتشريع وسياسات الرعاية.

ى االهتمام العلمي باملوهوبين في الواقع العربي يقع في دائرة االهتمامات الفردية للباحثين والذين غالبا ما ( إل2009سليمان،وتوصل )

 يخططون أبحاثهم ويجرونها بدوافع فردية وجهود ذاتية.

ليم املوهوبين إلـى أن السياسات ( في تقييمها لبرامج مدارس امللك عبدهللا الثاني للتميز في ضوء املعايير العاملية لتع2009املحارمة ،وأكدت )

ة بدرجة العامـة واملحكات واإلجراءات املستخدمة في الكشف عن املوهوبين ، واملناهج اإلثرائية املستخدمة، وشروط اختيار املعلمين جاءت متطابق

 منخفضة مع املعايير العاملية. 

الطلبة املوهوبين بمرحلة التعليم األساس ي باململكة العربيـة  ( للتعرف على واقـع البحث في مجال رعاية2006الغامدي،وفي محاولة )

والفنية واملالية السـعودية، توصل إلى أن مساهمات الجهات الرسمية ال زالت في بداياتها وينقصها التخطيط والتنظيم لتوفير اإلمكانات املادية والبشرية 

 إلنجاح البحوث العلمية التي تخدم هذه الفئة. 

( بدراسة عن واقع البحث العلمي في مجال التفوق العقلي واملوهبة من خالل مسح ميداني لدراسات علمية Dai et al, 2010) دايوقد قام 

( دراسة علمية وقد خلصت إلى نتائج تفيد ببداية ظهور الدراسات الكيفية في مجال املوهوبين وشيوع 123٤من خالل استقصاء ) 2010-199٨من 

 ود خلل بين األسس النظرية واملمارسات امليدانية.الدراسات الوصفية ووج

خبيرا في مجال املوهوبين عن التحديات األساسية التي تتعلق بتعليم املوهوبين في  6٤( باستجواب Baker,1998) بيكر وفي دراسة قام بها

في عدم ترجمة النتائج العلمية إلى توصيات تطبيقية مجال البحث العلمي، توصل إلى أن أهم التحديات في مجال البحث العلمي عن املوهوبين تتمثل 

 مباشرة لتطوير تعليم املوهوبين.

( إلى التأكد من مدى استخدام Gallahan et al, 2015)كالهان وفيما يتعلق باألساليب العلمية املستخدمة في مجال دراسة املوهوبين سعى 

عتبار أن دراسة الحالة تمكن املسئولين من االستماع إلى أصوات املوهوبين بصورة مباشرة، منهج دراسة الحالة في الدراسات العلمية عن املوهوبين با

 وبعد تحليله ألربع دوريات علمية مهتمة بنشر البحث العلمي عن املوهوبين لم يجد إال دراستين فقط تستخدم أسلوب دراسة الحالة.

أبحاث فردية ال تعتمد  وهير فيها اتفاق نتائج األبحاث رغم تقارب البيئات الثقافية ال زالت البحوث في العالم العربي تأتي بنتائج متغايرة يند

، مما يؤكد الحاجة املاسة ملراعاة الظروف املحيطة بواقع في الغالبالنظام املؤسس ي ويهدف معدو هذه الدراسات الحصول على الترقيات الوظيفية على 

االستقرار من خالل التركيز على املمارسات العملية والبرامج التطبيقية للطلبة املوهوبين بقصد تلبية الطلبة املوهوبين في العالم العربي، لتحقيق 

 احتياجاتهم على أساس علمي من خالل دراسة وتحليل واقع البحث العلمي للطلبة املوهوبين .
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الدكتوراه بقسم علم النفس التربوي بكلية العلوم تسعى هذه الدراسة للتعرف على املجاالت البحثية التي تناولتها أطروحات املاجستير و 

على العشر سنوات في العمل بمجال برنامج رعاية  تزيدفي جامعة عمان العربية في مجال التفوق العقلي واملوهبة، وكان للباحث تجربة  التربوية والنفسية

 م يقع بين يديه دراسات تحلل واقع البحث في مجال التفوق العقلي واملوهبة.املوهوبين اإلثرائي التابع لألمانة العامة للتربية الخاصة بدولة الكويت ول

ن مرور ملا لم توجد دراسة تحليل لواقع رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة التي منحت في البيئة األردنية بالرغم م 

ك رغب الباحث في دراسة الرسائل التي منحت في تخصص التفوق العقلي واملوهبة في قسم أكثر من عقد من الزمان على بداية منح هذه الرسائل ، لذل

، واملجاالت اومنهاجيته ، للتعرف على خصائص هذه الرسائلعلم النفس التربوي بكلية الدراسات التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية وتحليلها 

املمارسة  املهنية واملوضوعات التي تناولتها، والطرق العلمية التي استخدمتها، وذلك بهدف الوقوف على خصائص هذه الرسائل ومعرفة مالمستها لواقع

 املهنية للتفوق العقلي في البيئة األردنية. 

ز من رسائل في هذا التخصص ، ومعرفة قربها أو بعدها عن يأمل الباحث أن تشكل هذه الدراسة بداية مرحلة تؤسس للوقوف على ما ينج

في تناول ومعالجة القضايا البحثية التي تخص الطلبة املتفوقين عقليا واملوهوبين، ويأمل الباحث كذلك أن تؤسس نتائج هذه  اومنهاجيتهالطرق العلمية 

هذا التخصص، واإلشراف األكاديمي، لتحسين جودة الرسائل العلمية التي الدراسة ملرحلة من التقييم واملراجعة من جانب طلبة الدراسات العليا ل

 : مشكلة الدراسة الحالية فيستمنح في هذا التخصص ونوعيتها ألجل ذلك برزت مشكلة الدراسة الحالية ، وعليه فقد تحددت 

كلية العلوم التربوية والنفسية في التربوي بتحليل رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة في قسم علم النفس 

 .2017-2007جامعة عمان العربية للفترة من 

 أسئلة الدراسة:  
ما خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه املجازة من قسم من العرض السابق ملشكلة الدراسة تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال التالي : 

 ينبثق من السؤال الرئيس ي التساؤالت الفرعية التالية: التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية؟علم النفس بكلية العلوم 

 ما جنس الفئات املستهدفة في هذه الرسائل؟ .1

 ة في هذه الرسائل؟الرئيسما املجاالت  .2

 ما الفئات املستهدفة في هذه الرسائل؟ .3

 ما مناهج البحث املستخدمة في هذه الرسائل؟ .٤

 البيانات املستخدمة في هذه الرسائل؟ما أدوات جمع  .5

 :أهمية الدراسة
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في تحقيقها لآلتي:

 ترشد الباحثين إلى تجنب تناول املوضوعات املتكررة في مجال التفوق العقلي واملوهبة . .1

 وسيلة توجيه إلجراء دراسات متعمقة وفق أسس علمية واضحة في مجال التفوق العقلي. .2

 د الباحثين على تكوين رؤية واضحة لواقع البحث العلمي في مجال التفوق العقلي واملوهبة.تساع .3

 تحتوي فائدة علمية مستخلصة من نتائجها وتوصياتها لتوجيه البحث العلمي في مجال التفوق العقلي واملوهبة. .٤

 ى الوطن العربي.تيسير عملية التخطيط لبرامج رعاية املوهوبين في اململكة األردنية والتعميم عل .5

 الدراسة: محددات
ما تم تحليله من موضوعات في رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة املجازة من قسم علم النفس التربوي الحدود املوضوعية: 

البحث املستخدم في الدراسة، وأداة جمع البيانات وشملت العناوين ومجال البحث الرئيس ي والفرعي وجنس الفئات املستهدفة في الدراسة ، ومنهج 

 املستخدمة في الدراسة، طبيعة الفئات املستهدفة في الدراسة ، واملرحلة الدراسية املستهدفة.

بوي بجامعة اقتصرت الدراسة على رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة املجازة من قسم علم النفس التر الحدود املكانية: 

 عمان العربية  واملتوفرة بمكتبة الجامعة في عمان اململكة األردنية الهاشمية.

وحتى نهاية  2007تناولت الدراسة رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة واملجازة خالل الفترة منذ بداية العام الحدود الزمانية: 

 .2017العام 
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 :مصطلحات الدراسة
هي البحوث العلمية التي تناولت موضوع رعاية املوهوبين واملتفوقين عقليا سواء كان تشخيصا أو تنمية في كافة  :رسائل املوهبة والتفوق العقلي

يضا كافة مراحلها ومستوياتها، باإلضافة إلى البحوث العلمية التي استهدفت قياس خصائص الشخصية وسماتها سواء املوهوبين والعاديين، متضمنة أ

 (.2016برامج التفكير بكافة أنواعه وأشكاله )الحدابي والجاجي،

: عملية منظمة تتمثل في إعادة تنظيم مادة االتصال اإلنساني املستهدفة بالتحليل، في منظومات خاصة تتسق مع الرموز املفتاحية التي تحليل املحتوى 

 (.201٤ستخدم لنتائج التحليل )الخوالده وعيد ،وضعها املحلل أساسا لعمله ويراها تناسب تحقيق أهداف امل

: برامج تعنى بدراسة وتطوير وتنمية املجتمعات ، وهي املصنع الذي ينتج العلم والفكر الذي يقوم عليه العمل بمعناه الواسع ويشمل الدراسات العليا

 (.199٨كل ما من شأنه أن يدفع املجتمع إلى التقدم )العاجز وآخرون،

: أي رسالة علمية قدمت ضمن متطلبات الحصول على درجة املاجستير أو الدكتوراه، وفي هذه الدراسة الرسائل التي تم  تير والدكتوراهرسائل املاجس

 في قسم علم النفس التربوي بجامعة عمان العربية. 2017-2007تقديمها في الفترة من 

 لدراسة:ا إجراءات
 منهج الدراسة :

 املالئم ملوضوعها، ،وتستخدم الدراسة الحالية في تحليل الرسائل املنهج الوصفي باستخدام تحليل املحتوى.تحدد طبيعة الدراسة املنهج 

 مجتمع الدراسة وعينتها :

يمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة، ومنحت من قبل قسم علم نفس التربوي 

 ، املوجودة في مركز إيداع الرسائل الجامعية في مكتبة جامعة عمان العربية. 2017-2007وم التربوية والنفسية في الفترة من بكلية العل

( رسالة ، تم حصرها 93سلوب الحصر الشامل لرسائل، وقد بلغ عددها )أوقد طبقت الدراسة على مجتمعها كامال حيث تم االعتماد  على 

 ن في مكتبة جامعة عمان العربية.من قبل الباحث والعاملي

 أداة الدراسة :

بعد الرجوع ألدبيات البحث في مجال التفوق العقلي واملوهبة استخدم الباحث بطاقة تحليل املحتوى التي أعدها حيث تركز األداة على 

لتي تم التطرق لها، والفئات املستهدفة، خصائص الرسالة وتشمل عناصر التحليل الخمسة التالية: جنس الفئات املستهدفة، ومجاالت الدراسة ا

 ومناهج البحث، وأدوات جمع البيانات.

 صدق األداة:

تم عرض استبيان تحليل املحتوى بصورته األولية على خمسة من املحكمين ممن لهم اطالع واهتمام بموضوع الدراسة من قسم التربية 

 ئيا. الخاصة بكلية التربية األساسية، وذلك للتأكد من تحقق الهدف املرجو منها، وشمولها ألبعاد التحليل، ووضوح عباراته وصحة صياغتها اجرا

 نتائج آراء املحكمين استبيان تحليل املحتوى : (1جدول )
 متوسط الدرجات 5محكم   ٤محكم   3محكم  2محكم  1محكم  البند م

 5 5 5 5 5 5 تحقق الهدف املرجو 1

 ٤.6 5 5 ٤ ٤ 5 شامل ألبعاد التحليل 2

 5 5 5 5 5 5 العبارات واضحة 3

 ٤.٨ 5 5 5 ٤ 5 العبارات مصاغة إجرائيا ٤

 1.٨ 2كا

 ثبات األداة:

طالب من  ةفقد تم اختيار عينة من خمس رسائل ماجستير ودكتوراه في التفوق العقلي واملوهبة من مجتمع الدراسة، وطلب من خمس 

وى ، وطلب طالب الدراسات العليا الذين يدرسون في قسم علم النفس التربوي بعد أن تم تدريبهم من قبل الباحث على كيفية استعمال أداة تحليل املحت

دلة بيرسون، حيث منهم تحليل الرسائل املذكورة وإعادة التطبيق بفارق زمني قدره خمسة عشر يوما ، وقد تم استخدام معامل االرتباط حسب معا

 ( وهي نسبة مناسبة ألغراض هذه الدراسة. %٨9بلغت قيمة الثبات )

 النتائج ومناقشتها:
 ما خصائص رسائل املاجستير والدكتوراه املجازة من قسم علم النفس والتربية بجامعة عمان العربية؟ النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس:
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 ل من خالل نتائج األسئلة الفرعية كما يلي :وملعرفة النتائج تم تحليل محتوى الرسائ

 جنس الفئات املستهدفة في الرسائل؟ ما .1

 اتوزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغير جنس الفئات املستهدفة فيه :(2)جدول 
 النسبة املئوية تالتكرارا الجنس

 %61.3 57 إناث

 %3٨.7 36 ذكور 

 93 100% 

( رسالة 36%( يليها )61.3( رسالة بنسبة )57أن الرسائل التي استهدفت فئة جنس اإلناث عالية حيث تمثلت في ) (2يتضح من الجدول رقم )

 %( من إجمالي الرسائل.3٨.7استهدفت فئة جنس الذكور بنسبة )

، وقد يعود السبب  الح اإلناثلص يتبن من هذه النتيجة أن هناك فرق بين الرسائل التي استهدفت فئة الذكور وتلك التي استهدفت فئة اإلناث

وفئة اإلناث أكثر  العتبارات اجتماعية ودون حواجز نفسية ، اإلناثتطبيقها على عليهم والتي يسهل ث في ذلك إلى أن أغلب معدي الرسائل من جنس اإلنا

، وقد يكون لدى الباحثين أيضا اتجاه هذه الفئة تعاون من فئة الذكور في التطبيق ويأخذن األمر على محمل الجد مما يشجع الباحثين على التطبيق على

ومن األفضل توجيه الباحثات إلى تنويع العينات لتالفي مثل هذه الفروق، تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه ، ايجابي نحو التعامل مع هذه الفئة

 . املوهبة نشرت من قبل باحثات إناث( بأن النسبة األكبر من بحوث التفوق العقلي و Nilholm, 2011)نيلهلوم دراسة 

 ما املجاالت الرئيسية  في هذه الرسائل؟ .2

 توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغير املجاالت املستخدمة :(3جدول)

 

 

 

 

 

%( يليها مهارات التفكير 3٨.7( رسالة بنسبة )36( أن الرسائل التي استهدفت الذكاء هي األعلى حيث تمثلت في )3يتضح من الجدول رقم )

بنسبة ( رسالة وهو العدد األقل 2٤%( من إجمالي الرسائل ويأتي التفكير في املرتبة الثالثة حيث تمثل في )35.5( رسالة بنسبة )33حيث تمثلت في )

 %( من إجمالي الرسائل.٨.25)

ن من هذه النتيجة أن ليس هناك فروق كبيرة بين الرسائل التي استهدفت املجاالت الثالث ، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن هذه ييتب

بشكل عام، تتفق هذه النتيجة مع  املوضوعات مطروقة بشكل كبير في الواقع التربوي لهذه الدراسات وفي املناقشات العلمية وتحظى باهتمام الباحثين

 ( التي أكدت فعالية برامج اإلثراء ومهارات التفكير باهتمام الباحثين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.Vaughn,1991)فوجن ما توصلت إليه دراسة 

 ما الفئات املستهدفة في هذه الرسائل؟ .3

 دفة فيهاتوزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغير الفئات املسته :(4جدول)

 

 

 

 

 

 

( رسالة ٨2كانت عالية جدا وبفارق كبير عن بقية الفئات حيث تمثلت في )( أن الرسائل التي استهدفت فئة الطلبة ٤يتضح من الجدول رقم )

%( ويحل كل من فئة اإلداريين ٤.3( رسائل وبنسبة )٤%( ثم فئة املشرفين بعدد )5.٤( رسائل وبنسبة )5%( يليها فئة املعلمين بعدد )٨٨.1بنسبة )

 منها.%( لكل 1.1( رسالة وبنسبة )1والوالدين في ذيل القائمة بعدد )

 النسبة املئوية التكرارات املجال

 %3٨.7 36 الذكاء

 %35.5 33 مهارات التفكير

 %25.٨ 2٤ التفكير

 93 100% 

 النسبة املئوية التكرارات الفئة

 %٨٨.1 ٨2 طلبة

 %5.٤ 5 معلمين

 %٤.3 ٤ مشرفين

 %1.1 1 إداريين

 %1.1 1 الوالدين

 93 100% 
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 يتبن من هذه النتيجة أن هناك فرق كبير بين الرسائل التي استهدفت فئة الطلبة وتلك التي استهدفت بقية الفئات، وقد يعود السبب في ذلك

طلبة ، تتفق من الإلى أن الوصول إلى الطلبة في املدارس أسهل بكثير من الوصول إلى أولياء األمور مما نحى بالعدد األكبر من الباحثين الختيار عيناتهم 

( والتي أكدت بأن أكثر الفئات التي تم دراستها في مجال التفوق العقلي واملوهبة هم الطلبة Heller,2000)هيلر هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

زت على الطلبة في التعليم ( بأن معظم الدراسات ركReis & Renzulli,2010)رايس ورنزولي له  ما توصلوتحديدا املرحلة األساسية، ويتفق مع ذلك 

( بندرة الدراسات املطبقة على فئة املديرين وعلل ذلك لعدم وجود مدراء 2009السمادوني،)األساس ي، وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصل إليه 

 متخصصين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.

 ما مناهج البحث املستخدمة  في هذه الرسائل؟ .4

 متغير جنس الفئات املستهدفة فيهاتوزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق  :(5جدول)

 

 

 

 

 

 

%( ولم يحظ املنهج النوعي بأي نصيب في 100( رسالة بنسبة )93)( أن الرسائل التي استخدمت املنهج الكمي كانت 5يتضح من الجدول رقم )

( رسالة وبنسبة 35%( ثم املنهج التجريبي بعدد )62.٤( رسالة بنسبة )5٨هذه الرسائل ، واستخدمت الرسائل في الجانب الكمي املنهج الوصفي بعدد )

(37.6.)% 

قد يعود للنمط التقليدي في الدراسات تفاء الدراسات في الجانب النوعي يتبن من هذه النتيجة أن تفوق الدراسات في الجانب الكمي واخ

يجة مع ما العربية بشكل عام واعتمادها على املنهج الكمي وحذر املؤسسات األكاديمية في العالم العربي من استخدام املنهج النوعي، تتفق هذه النت

أكدت على شيوع الدراسات الكمية وندرة الدراسات النوعية في مجال التفوق ( والتي Dia & Swanson, 2010)داي وسوزانتوصلت إليه دراسة 

% من البحوث املنشورة في مجال التفوق العقلي واملوهبة كانت كمية 9٤( بأن Mendaglio, 2003)منداقليو وما توصلت له دراسة  العقلي واملوهبة

 % فقط كانت بحوث نوعية.6و

ويتبين أيضا من الجدول استخدام املنهج الوصفي بشكل أكبر من املنهج التجريبي من قبل الباحثين وقد يعود ذلك لسهولة إجراءات املنهج  

لت ( حيث توصJolly & Todd, 2008)جولي وتود إليه  ما توصلالوصفي واملدة الزمنية لتطبيق أدواته مقابل املنهج التجريبي، وتتفق هذه النتيجة مع 

 لشيوع استخدام املنهج الوصفي مقابل الدراسات التجريبية .

 ما أدوات جمع البيانات املستخدمة في هذه الرسائل ؟ .5

 توزيع التكرارات والنسب املئوية للرسائل وفق متغير أدوات جمع البيانات :(6جدول)

 

 

 

 

 

 

( 21%( وجاء بعدها االختبار بعدد )٤٨.٤( رسالة وبنسبة )٤5( أن الرسائل التي استخدمت االستبانة كان عددها )6يتضح من الجدول رقم )

 %(.12.9( رسالة وبنسبة )12%( ومن ثم بطاقة املالحظة بعدد )16.1وبنسبة )( رسالة 15( ويليها املقابلة بعدد )22.65رسالة وبنسبة )

 وذلك أن دراسات مجال التفوق العقلي واملوهبة مقارنة ببقية األدوات االستبانة كان األكثر شيوعا في يتبن من هذه النتيجة أن استخدام 

للمنهج الوصفي في هذه األبحاث حيث كان األكثر استخداما وهذا يدل على توافق  ومناسبتهااألسهل في االستخدام والتحليل االحصائي  تعد االستبانة

 النسبة املئوية التكرارات املنهج

 %100 93 كمي

 0 0 نوعي

 93 100% 

 %62.٤ 5٨ وصفي

 %37.6 35 تجريبي

 93 100% 

 النسبة املئوية التكرارات األداة

 %٤٨.٤ ٤5 استبانة

 %22.6 21 اختبار

 %16.1 15 مقابلة

 %12.9 12 بطاقة مالحظة

 93 100% 
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( بأن أكثر األدوات املستخدمة Heller,2000)هيلر ، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة النتائج في السؤال الرابع والخامس لهذه الدراسة 

 لتي أكدت على استخدام املقابالت في أبحاث املوهبة والتفوق العقلي.ا( Shaughnessy,2009)شاغني كانت املقابلة ودراسة 

 مناقشة النتائج:
سعت الدراسة الحالية إلى تحليل محتوى رسائل املاجستير والدكتوراه في مجال التفوق العقلي واملوهبة والذي يعد مجاال حيويا في قطاع 

وتميزت الدراسة من قبل الباحثين في الدراسات العليا واملعلمين في امليدان وبعض املدربين في سوق العمل  االدراسات التربوية والنفسية ومستهدف

وصفي التحليلي  باألصالة في هذا املجال حيث لم يقع في يد الباحث أي دراسة تناولت تحليل هذا املجال في البيئة العربية، واستخدمت الدراسة املنهج ال

ة الظواهر أو املشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين لدراسكونه األنسب 

عناصر وشاملة ل الدراسةخصائص  ، وباستخدام بطاقة تحليل املحتوى كأداة تساعد للتعرف علىتمنح الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة

اد استهدافها للوصول ألفضل النتائج على عينة من الدراسات ذات قيمة علمية وتحت اشراف أساتذة متميزين في مجال التفوق العقلي املر  التحليل

 واملوهبة .

أكدت في البعض منها على توافقها مع ما هو مطروح عامليا وبأن الباحث العربي ليس بمنئ عن ما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 

الدراسة ببعض النتائج حيث وجدت أن االستبانة من أكثر األدوات استخداما في وتفردت حوله في العالم من دراسات علمية في هذا املجال،  يجري 

 بين الدراسات التي استهدفت فئة الذكور وتلك التي استهدفت فئة اإلناث لصالح وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فرق  بحوث التفوق العقلي واملوهبة،

لحقبة األخيرة اإلناث، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن أغلب معدي الرسائل من اإلناث كون املرأة في املجتمع الشرقي زاد اهتمامها بعملية التعلم في ا

العتبارات اجتماعية ودون حواجز نفسية، ومن األفضل توجيه الباحثات إلى تنويع العينات لتالفي مثل هذه الفروق،  البناتويسهل عليها التطبيق على 

( بأن النسبة األكبر من بحوث التفوق العقلي واملوهبة نشرت من قبل Nilholm, 2011)نيلهلوم   واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

 باحثات إناث.

ق في مجاالت البحث الرئيسية اتضح أنه ليس هناك فروق كبيرة بين الرسائل التي استهدفت املجاالت الثالث )الذكاء، التفكير، وفيما يتعل

علمية وتحظى مهارات التفكير(، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن هذه املوضوعات مطروقة بشكل كبير في الواقع التربوي لهذه الدراسات وفي املناقشات ال

 فوجن مام الباحثين بشكل عام ولها ممارسات تطبيقية في املدارس والدورات التدريبية، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسةباهت

(Vaughn,1991.حيث حظيت برامج اإلثراء ومهارات التفكير باهتمام الباحثين في مجال التفوق العقلي واملوهبة ) 

دفت فئة الطلبة وتلك التي استهدفت بقية الفئات )إداريين، معلمين، مشرفين أولياء أمور(، وقد يعود بين الرسائل التي استه فرق كان هناك 

تيار عيناتهم من السبب في ذلك إلى أن الوصول إلى الطلبة في املدارس أسهل بكثير من الوصول إلى أولياء األمور مما نحى بالعدد األكبر من الباحثين الخ

( والتي أكدت بأن أكثر الفئات التي تم دراستها في مجال التفوق العقلي Heller, 2000) هيلر تيجة مع ما توصلت إليه دراسةالطلبة ، وتتفق هذه الن

( بأن معظم الدراسات ركزت على الطلبة في Thygesen, 2000)ثقيسن له  ما توصلواملوهبة هم الطلبة وتحديدا املرحلة األساسية، ويتفق مع ذلك 

( بندرة الدراسات املطبقة على فئة املديرين وعلل ذلك لعدم وجود مدراء 2009السمادوني،األساس ي، وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصل إليه )التعليم 

 متخصصين في مجال التفوق العقلي واملوهبة.

النوعي تماما، وقد يعود ذلك على الدراسات في الجانب الكمي كان لها النصيب الشامل في هذه الدراسات واختفت الدراسات في الجانب 

فق هذه النتيجة اعتماد الدراسات العربية بشكل عام على املنهج الكمي والحذر في املؤسسات األكاديمية في العالم العربي من استخدام املنهج النوعي، تت

كمية وندرة الدراسات النوعية في مجال التفوق ( والتي أكدت على شيوع الدراسات الDia & Swanson,2010)داي وسوزن مع ما توصلت إليه دراسة 

% من البحوث املنشورة في مجال التفوق العقلي واملوهبة 9٤بأن ( Mendaglio,2003)منداقليو العقلي واملوهبة ، ويتفق معها ما توصلت له دراسة 

نهج التجريبي من قبل الباحثين، وقد يعود ذلك % فقط كانت بحوث نوعية، واستخدمت الدراسات املنهج الوصفي بشكل أكبر من امل6كانت كمية و

 & Jolly)جولي وتود إليه  تتوصل لسهولة إجراءات املنهج الوصفي واملدة الزمنية لتطبيق أدواته مقابل املنهج التجريبي، وتتفق هذه النتيجة مع ما

Todd,2008.حيث توصلت لشيوع استخدام املنهج الوصفي مقابل الدراسات التجريبية ) 

م تخدام االستبانة كان األكثر شيوعا في دراسات مجال التفوق العقلي واملوهبة مقارنة ببقية األدوات وتعد االستبانة األسهل في االستخدااس

وتختلف م ، والتحليل االحصائي مما نحى بالباحثين استخدامها في قسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات التربوية والنفسية الستخدامها في دراساته

( التي Shaughnessy,2009) شاغني ( بأن أكثر األدوات املستخدمة كانت املقابلة ودراسةHeller,2000)هيلير هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

 أكدت على استخدام املقابالت في أبحاث املوهبة والتفوق العقلي.
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 التوصيات:
 االهتمام بدراسة التفوق العقلي من خالل الدراسات النوعية.دعوة الجامعات والكليات إلى توجيه املزيد من  ●

 وضع سياسة بحثية طويلة املدى لطلبة الدراسات العليا في قسم علم النفس التربوي لالسترشاد بها في أثناء إعداد الطلبة لخطط أبحاثهم. ●

راء الدراسات التجريبية في الجانب الكمي والتوجه نحو على أعضاء هيئة التدريس واملشرفين األكاديميين توجيه طلبة الدراسات العليا إلج ●

 الدراسات النوعية إلثراء مجال التفوق العقلي واملوهبة.

إنشاء قاعدة بيانات عامة لجميع الرسائل واألطروحات الجامعية والبحوث العلمية املختلفة في مجال التفوق العقلي واملوهبة والعمل على  ●

 إتاحتها لجميع املهتمين باملجال.تصنيفها وتحديثها باستمرار و 

تشجيع الباحثين على استهداف عينات متنوعة من فئات املجتمع لتغطية جميع الجوانب املتعلقة بمجال التفوق العقلي واملوهبة بشكل يخدم  ●

 هذه القضية.

 طور العمل معها.تشجيع الباحثين في مجال التفوق العقلي واملوهبة نحو تطوير برامج إثرائية تخدم هذه الفئات وت ●

 تطوير املمارسات العملية والتطبيقية في مجال التفوق العقلي واملوهبة. ●

 املراجع:

: املراجع 
ً
 :العربيةأوال

 .الكتاب الجامعي دار : العين، اإلبداع( املوهبة و التفوق و 199٨)،جروان، فتحي عبد الرحمن .1

ورقة عمل مقدمة ، يير العاملية لتعليم املوهوبينعبدهللا الثاني للتميز في ضوء املعا تقييم برامج امللك (2009) ،املحارمة، لينا& جروان، فتحي  .2

 عمان. : األردن.  ألعمال املؤتمر العربي السادس لرعاية املوهوبين واملتفوقين

 (13)7املجلد والعدد ، املجلة الدولية لتطوير التفوق  ،اتجاهات بحوث املوهبة والتفكير في الوطن العربي (2016)، الجاجي، رجاء &الحدابي، داود  .3

 https://doi.org/10.20428/ijtd.7.2.7، 15٤-135ص 

 زمزم ناشرون وموزعون. : عمان ،تحليل املحتوى في املناهج والكتب الدراسية (201٤)، عيد، يحيى& ناصر  الخوالدة، .٤

 .: دار عالم الكتب القاهرة ،بياناتها إلكترونياتصميم البحوث الكيفية ومعالجة  (2006) ،زيتون ، كمال .5

 عمان: دار الفكر للطباعة والتوزيع. ،املدخل إلى تربية املتميزين واملوهوبين (199٨)، السرور، ناديا هايل .6

قدمة للمؤتمر ورقة م، اتجاهاته والصعوبات التي تواجهه -البحث العلمي عن املوهوبين في الوطن العربي (2006) ،سليمان، السر بن أحمد .7

 اململكة العربية السعودية: جدة.، العلمي اإلقليمي للموهبة

 عمان : دار الفكر. ،واملتفوقينتربية املوهوبين  (2009) ،السمادوني، السيد ابراهيم .٨

مجلة التقويم والقياس النفس ي  ،املشكالت الدراسية لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بمحافظة غزة (199٨) ،فؤاد وآخرون ،العاجز .9

 ( السنة السادسة.12العدد) ،والتربوي 

مية للدراسات مجلة الجامعة اإلسال ، واقع الطلبة املوهوبين واملتفوقين بمحافظة غزة وسبل تحسينه (2012) ،مرتجى، زكي &العاجز، فؤاد  .10

 . (1)العدد  (20)املجلد  التربوية والنفسية،

 .: دار الفكر العربي القاهرة، التقويم التربوي املؤسس ي، أسسه وتطبيقاته في تقويم املدارس (2003) ،صالح الدين محمود عالم، .11

بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي  ،ساسـي باململكة العربية السعوديةاملعوقات التي تواجه الطلبة املوهوبين في التعليم األ  (2006) ،الغامدي، حمدان .12

 اململكة العربية السعودية.  ، العزيز ورجاله لرعاية املوهوبينمؤسسة امللك عبد  اإلقليمي للموهبة تحـت رعايـة

، رسالة دكتوراه غير منشورة ،ايير العاملية لتعليم املوهوبينتقييم برامج مدارس امللك عبدهللا الثاني للتميز في ضوء املع (2009)،، ليناةملحارما .13
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Analytical Study of Master's and Doctoral Dissertations In the Field of Gifted 

and Talent Amman Arab University 2007-2017 
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Abstract: The present study aimed to analyze the master's and doctoral thesis in the field of gifted and 

talented approved by the Department of Educational Psychology, Faculty of Educational and Psychological 

Sciences, Amman Arab University, Amman, 2000 to 2017 through its characteristics; The study followed the 

descriptive approach in the method of content analysis. The sample consisted of (93) master's and doctoral thesis. 

 The study found that 61.3% of the messages targeted the female sex and the students in the basic stage. 

Most of the research methods used are quantitative and descriptive, and most of them used the questionnaire To 

collect data, and that more than half of the messages did not adopt any of the theories or models in the field of 

gifted and talented, and in the light of the results recommended the study several recommendations, the most 

important call for universities and colleges to pay more attention to study gifted and talented through qualitative 

studies. 

Keywords: gifted and talented Research, Content Analysis, Postgraduate Programs, Master and PhD Thesis. 
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