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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على �أثر كل من الثقافة واجلن�س على فرط
الإ�ستثارات (وفق نظرية دابرو�سكي) لدى عينة من الطلبة املوهوبني يف كل من الكويت
والأردن ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت اختيار عينة ع�شوائية مكونة من ( )115طالبا ً
وطالبة من الطلبة املوهوبني ،منهم ( )58طالبا وطالبة موهوبني يف الأردن ،و()57
طالبا ً وطالبة موهوبني يف الكويت واملقيدين بال�صف التا�سع املتو�سط .ولتحقيق
�أغرا�ض الدرا�سة مت تطبيق مقيا�س فرط الإ�ستثارات (الن�سخة الثانية) ( ،)OEQIIوالذي
يتكون من ( )50فقرة موزعة على �أبعاده الأ�سا�سية اخلم�سة :النف�س حركية ،واحل�سية،
والتخيلية ،والعقلية ،واالنفعالية.
وقد �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أمناط فرط اال�ستثارة تعزى
ملتغريي العوامل الثقافية واجلن�س لدى عينة الدرا�سة من الطلبة املوهوبني الأردنيني
ّ
والكويتيني ،فيما مل تظهر النتائج �أي فروق دالة �إح�صائيا ً تعزى للتفاعل بني متغريي
العوامل الثقافية واجلن�س يف كل من العينة الأردنية والكويتية.
ويف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يو�صي الباحثون مبزيد من الدرا�سات
عرب الثقافية يف جمال علم نف�س املوهبة والإبداع من �أجل الو�صول �إىل فهم �أو�سع
لت�أثري ثقافة املجتمع على تطور مواهب وا�ستعدادات املوهوبني ،وت�ضمني مفهوم فرط
الإ�ستثارات يف برامج الك�شف والتعرف على الطلبة املوهوبني ويف برامج تعليمهم
و�إر�شادهم .
الكلمات املفتاحية :فرط الإ�ستثارات ،العوامل الثقافية ،املوهبة.
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Abstract
The purpose of this study was to examine the effect of cultural factors
and gender on the patterns over excitabilities (based on Dabrawski’s theory)
among gifted students in both Jordan and Kuwait.
To achieve that, a random sample consisting of (115) male and female
gifted students in ninth grades in Jordan and Kuwait, (58) Jordanian male
and female gifted students and (57) Kuwaiti male and female gifted students
was selected. The researchers used the Over excitabilities Questionnaire-two
(OEQII) which consists of (50) items, distributed among five basic dimensions: Psychomotor, Sensual, Imaginational, Intellectual, Emotional.
The result showed that: there are statistically significant differences in the
patterns of Overexcitabilities attributed to the variables of cultural factors and
gender among the gifted students in each of Jordan and Kuwait, and there
were no statistically significant differences in the interaction between the cultural factors and gender variables in the sample of the study.
Based on the study results, the researchers recommend further cross-cultural studies in the field of creativity and gifted education for more comprehensive understanding to the effects of culture factors on the gifted potential and
aptitudes, and including the concept of Overexcitabilities in the gifted identification process and in their education programs and counseling services.
Key words: overexcitabilities, cultural factors, giftedness.
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املقدمة

يالحظ اليوم �إن االجتاه نحو الدرا�سات والبحوث احل�ضارية املقارنة يف ميادين العلوم

الإن�سانية بوجه عام والرتبية بوجه خا�ص قد ات�سم بالندرة ،رغم �أهمية تلك البحوث عرب
الثقافية بني املجتمعات العربية والتي ت�ساعد يف فهم ال�سياقات وطبيعة العالقات وتف�سري

طبيعة منو ال�شخ�صية والقدرات املعرفية لدى الأفراد يف �سياقها البيئي الثقايف واالجتماعي
والفيزيقي (الطبيعي) ،وا�ستخال�ص التعميمات من تلك املقارنات الثقافية و�صور الإفادة

التطبيقية الرتبوية املمكنة.

وتعترب الأطر احل�ضارية والثقافية من �أهم اجلوانب التي يجب �سربها يف حقل تربية وتعليم

ورعاية املوهوبني حتديدا ،حيث تلعب تلك اجلوانب دورا مهما يف تعزيز وتنمية املواهب لدى
الأفراد وحتديد الأدوار لكال اجلن�سني �أو كبتها �أوتنميطها وفقا للمحددات الثقافية واملجتمعية،

وهو ما �أكده دابرو�سكي يف نظريته لدور املحددات البيئية يف ت�أثريها على منو اال�ستعدادات

والإمكانات لدى الأفراد املوهوبني.

حيث يرى دابرو�سكي �أنه ب�شكل عام تر�سم الوراثة حدود منو وبناء ال�شخ�صية وال�سلوك

الإن�ساين ،فيما حتدد العوامل البيئية مدى النمو واالرتقاء داخل تلك احلدود ،فالعالقة بني

الوراثة والبيئة عالقة تفاعلية ،لي�س لأي منهما وجود م�ستقل عن الأخر ،فهي عالقة وظيفية
متبادلة بني اال�ستعدادات والإمكانات وما يقابله من و�سط بيئي حمرك وحمفز �أو مثبط؛ �إال �أن

دابرو�سكي ي�شري �إىل عامل ثالث م�ستقل  Autonomous Factorوهو عامل الو�سط واملحرك
مابني الوراثة والبيئة ولهذا العامل دور م�ستقل يف نظريته حول مناء وتقدم ال�شخ�صية،

والذي يرى دابرو�سكي �أنه املحرك نحو الو�صول �إىل �أعلى امل�ستويات يف التنظيم الهرمي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لل�شخ�صية الب�رشية ،ويعد عامال ً انتقائيا ً يف ال�شخ�صية وله الدور الأ�سا�س يف الرتبية الذاتية
والت�أثريات البيئية املحيطة (املطريي.)2010 ،

نظرية االنق�سام الإيجابي لدابرو�سكي (:)Theory of Positive Disintegration, TPD

ُ
طورت هذه النظرية والتي تُعرف �أي�ضا ً بنظرية اال�ستعدادات والإمكانات التطورية (Theory

 )of Developmental Potential, TDPمن قبل املعالج والطبيب النف�سي البولندي كازميريز

دابرو�سكي ( ،)Kaziniers Dabrowskiوهي نظرية لتف�سري منو ال�شخ�صية الإن�سانية ،فهي
ال تتعامل مع مكونات معينة من النمو الب�رشي �أو مع احلاجات الب�رشية الأ�سا�سية كما هو

احلال يف بع�ض النظريات الأخرى ،ولكنها تعالج وب�شكلٍ مبا�رش طبيعة عملية النمو والتطور،

وقد القت نظرية دابرو�سكي قبوال وا�سعا يف الأو�ساط العلمية ذات ال�صلة ،لقيمة النظرية

ومدى توليدها للبحث العلمي على مدى العقود ال�سابقة ،وما مييز هذه النظرية �أنها ال ترى
منو ال�شخ�صية الإن�سانية نتاج ممتد ملراحل النمو الإن�ساين املرتبط بالعمر كما يف نظرية
اريك�سون للنمو النف�س-اجتماعي �أو نظرية ما�سلو للحاجات ،حيث تتبنى �إطارا ً نظريا ً عك�س

الأطر النظرية العامة ،فالقلق والتوتر وال�رصاعات النف�سية والع�صبية والتي يُعتقد �أنها ت�ؤثر

ب�شكل �سلبي على ال�شخ�صية الإن�سانية ت�ؤدي من وجهة نظر دابرو�سكي �إىل انق�سامات
يف البناء النف�سي لل�شخ�صية الإن�سانية ،خا�ص ًة عند الأفراد الذين ميتلكون ا�ستعدادات

و�إمكانات تطورية مرتفعة حيث �أن هذه الأعرا�ض تلعب دورا تنظيميا كوحدات Primary

 integrationم�ؤدية النق�سام تطوري ايجابي يف عملية منو ال�شخ�صية الإن�سانية حيث يحل
امل�ستوى الأعلى حمل امل�ستوى الأدنى وفق م�ستويات التطور النمائي لل�شخ�صية الإن�سانية

من منظور دابرو�سكي (املطريي.)2010 ،

وقد عرف دابرو�سكي اال�ستعدادات والإمكانات التطورية للأفراد Developmental

 Potentialب�أنها“ :موهبة داخلية مت�أ�صلة ( )Constitutional Endowmentيتحدد من

خاللها طبيعة ومدى النمو العقلي واالنفعايل املمكن للفرد ،والتي ميكن قيا�سها على
�أ�سا�س املكونات الآتية :فرط الإ�ستثارات النف�سية ،القدرات اخلا�صة واملواهب ،والقوى النمائية
عرفها بالقوة والن�شاط
املحركة (الداينميات او الداينماكيات) ( )Dynamismsوالتي ّ

العقلي ( )Mental Forceالدافع واملتحكم بال�سلوك ومنوه” .وقد بنى دابرو�سكي نظريته

على درا�ساته الإكلينيكية التحليلية ومتابعته لل�سري الذاتية للحاالت التي �ضمت املوهوبني
من الفنانني ورجال الدين واملراهقني والأطفال والذين عانوا من ويالت احلروب ،وقد الحظ وجود
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والأحا�سي�س وامل�شاعر والنمو الأخالقي واالنفعايل له�ؤالء الأطفال الذين كان تفاعلهم مع

احلياة بدرجة �أكرب� ،أو فوق املتو�سط مقارن ًة بغريهم من العاديني من حيث الكثافة ،واملدة،

وتكرار احلدوث (Lysy & Piechowski, 1983; Bouchet, 2004 Mendaglio & Tillier,
.)2006; Tieso, 2007

ورغم �أن نظرية دابرو�سكي ( )TDPلي�ست نظرية لتف�سري املوهبة و�إمنا هدفت �إىل فهم

تلك امل�ستويات العليا من التطور النمائي االنفعايل والأخالقي للإن�سان� ،إال �أن دابرو�سكي

( )Dabrowski, 1967قد �أكد على �أهمية دور املوهبة كم�ؤ�رش دال �إىل التفوق والو�صول

�إىل امل�ستويات العليا من النمو العقلي واالنفعايل والأخالقي ،كما �أكد دابرو�سكي على
�أهمية ت�أ�صيل نظريته يف النمو الب�رشي بحيث ال تُعد العوامل االنفعالية جوانب ثانوية يف

عملية التطور النمائي للأفراد ،بل تلعب دورا ً �أ�سا�سيا ً يف تكوين النمو ،ولذلك كان وا�ضحا ً �أن
دابرو�سكي ومن خالل �أبحاثه ،والتي �أ�س�س من خاللها نظريته قد كان مهتما ً بقيا�س وتقدير

النمو االنفعايل والإمكانات التطورية للموهوبني (املطريي.)2010 ،

يعرف دابرو�سكي (Dabrowski,
مفهوم فرط الإ�ستثارات (:)Overexcitabilities, OEs
ّ
 )1964اال�ستثارة املرتفعة �أو فرط اال�ستثارة ب�أنها ”:قدرة فائقة تظهر على �شكل رد فعل

كبري على املثريات الداخلية واخلارجية من خالل رغبة جاحمة يف التعلم ،وخيال مفعم باحليوية،
وطاقة ح�سية وج�سدية ،وح�سا�سية زائدة ،وحدة يف االنفعاالت” .وتظهر هذه الإ�ستثارات

املرتفعة عرب خم�سة �أ�شكال ك�إ�ستثارات نف�سية مرتفعة وهي :النف�سحركية ،واحل�سية،
والعقلية ،والتخيلية ،واالنفعالية ،ولذلك ف�إن املظاهر اخلا�صة بهذه اال�ستثارات املرتفعة

( )OEsتعد م�ؤ�رشا ً داال ً على الإمكانات التطورية �أو النمو االنفعايل للأفراد املوهوبني ،وتعد

م�ؤ�رشا ً على وجود املوهبة .وي�ؤكد دابرو�سكي ( )Dabrowski, 1972على �أهمية العوامل

االنفعالية واخليالية والعقلية بالذات ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ال بد �أن يكون العامل االنفعايل على
الأقل بقوة العوامل الأخرى نف�سها للو�صول �إىل امل�ستوى الأعلى من اال�ستثارات املرتفعة

الدالة (Bouchet & Falk, 2001; Phichowski, 1986; Mendaglio & Tillier,

.)2006; Treat, 2006; Akarsu & Guzel, 2006

وت�شري �سيلفرمان (� )Silverman, 1994إىل �أن دابرو�سكي وثّق نتائج �أبحاثه من خالل

الفحو�صات الع�صبية الإكلينيكية ،وا�ستنتج ب�أن الأفراد املوهوبني لديهم ا�ستجابات �أكرث

و�ضوحا ً ملختلف �أنواع املثريات ،و�أطلق على هذه الظاهرة ا�سم ()Super Stimulatability

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
القدرة على اال�ستجابة املرتفعة للمثريات ،والتي ترجمت �إىل ( )Overexcitabilityفرط
احل�سية – اخليالية – العقلية – االنفعالية) (.)Piechowski, 2006

كما ت�شري ليند (� )Lind, 2001أنه بات من امل�ؤكد وامل�س ّلم به �أن احلدة واحل�سا�سية

اال�ستثارية املرتفعة هي من اخل�صائ�ص وال�سمات الدالة على املوهوبني بدرجة عالية،

وهذا ما �أكده �أولياء الأمور واملعلمني نتيجة مالحظتهم وجود فروق �سلوكية وبنيوية بني
الأطفال املوهوبني بدرجة عالية وبني �أقرانهم من العاديني ،حيث قدمت نظرية دابرو�سكي

لال�ستعدادات والإمكانات التطورية �إطارا ً ميكن من خالله فهم طبيعة تلك اخل�صائ�ص ،وحيث
يرى دابرو�سكي �أنه لي�س جميع الأفراد ي�صلون �إىل م�ستوى متقدم من التطور والنمو ،ولكن

يف حالة توفر القدرة والذكاء جمتمع ًة مع اال�ستثارات املرتفعة ف�إنه ميكن التنب�ؤ باحتمالية

التطور مل�ستويات عالية.

�إن الأ�شكال اخلم�سة اال�ستثارات املرتفعة ( )OEsهي قدرات وراثية لال�ستجابة للمثريات

واملحفزات ،وميكن مالحظتها كخا�صية لدى الأفراد املبدعني واملوهوبني يتم التعبري عنها يف

ووعي وح�سا�سية متزايدة ،ومتثل اختالفا ً حقيقيا ً يف ن�سق احلياة ونوعية املواقف والتجارب
حدة
ٍ
احلياتية للفرد املوهوب (املطريي.)2010 ،

وي�ؤكد دابرو�سكي (� )Dabrowski, 1972أن الفرد الذي لديه هذه اخل�صائ�ص ،وال�سيما

االنفعالية والعقلية والتخيلية يرى الواقع بطريقة خمتلفة ومتعددة اجلوانب ،وهي تعد �أكرث

و�أهم اال�ستثارات للتنب�ؤ بالإمكانات التطورية للموهبة لدى الفرد (.)Tillier, 2009

و يف مراجعة للأدب الرتبوي اخلا�ص مبجال املوهبة وتعليم املوهوبني ،يُالحظ تعدد الدرا�سات

وتنوعها التي قام بها الباحثون منذ الثمانينيات من القرن املا�ضي حول تطبيقات نظرية

االنق�سامات الإيجابية ( )Theory of Positive Disintegration, TPDلـدابرو�سكي من

خالل مفهوم فرط الإ�ستثارات بهدف فهم مظاهر املوهبة الكامنة ،والتعرف والك�شف عن
املوهوبني حيث دلت تلك الدرا�سات على وجود عالقة بني املوهبة وفرط اال�ستثارات ،حيث
ظهرت خ�صائ�ص فرط اال�ستثارة (� )OEsأكرث انت�شارا ً لدى الأفراد املوهوبني واملبدعني مقارن ًة
مع غريهم من العاديني ،وبالتايل ف�إن مفهوم فرط الإ�ستثارات كخ�صائ�ص �شخ�صية حمورية

ميكن �أن تلعب دورا ً يف التعرف على املوهوبني من خالل مقايي�س فرط اال�ستثارة ()OEQ

;(Ackerman & Paulus, 1997; Falk, et al., 1999; Bouchet & Falk, 2001
Bouchard, 2004; Treat, 2006 Mendaglio & Tillier, 2006; Akarsu & Guzel,
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 )2006; Tieso, 2007رغم �أن الفرتة الزمنية لتلك الدرا�سات النظرية واالجتاهات البحثية
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والتطبيقية ،والتي امتدت فرتاتها الزمنية ملا يزيد عن ثالثة عقود زمنية م�ضت� ،إال �أن

جميعها كانت درا�سات واجتاهات بحثية �أجنبية ،فيما عدا درا�سة املطريي( )2010والتي هدفت
�إىل فح�ص العالقة بني �أمناط فرط اال�ستثارات وفق نظرية دابرو�سكي وبني الذكاء والتح�صيل

الدرا�سي وفاعليتها يف الك�شف عن الطلبة املوهوبني يف ال�صفني ال�سابع والتا�سع املتو�سط
يف دولة الكويت ،فقد قام الباحث بتعريب وتقنني �صورة معربة ملقيا�س فرط اال�ستثارة

( )OEQIIوالتحقق من �صدقه وثباته ،وقد �أجريت الدرا�سة على عينة من طلبة ال�صفني

ال�سابع والتا�سع املتو�سط يف دولة الكويت ،وبلغ عدد �أفرادها ( )1020طالبا ً وطالبةً .وقد

ا�ستخدم الباحث حمك الذكاء مقا�سا ً باختبار امل�صفوفات املتتابعة لـرافن ،بهدف توزيع �أفراد
العينة �إىل جمموعتني (جمموعة املوهوبني – جمموعة العاديني) ،ومن ثم مت تطبيق مقيا�س
فرط اال�ستثارة ( .)OEQIIوبا�ستخدام التحليل التمييزي (،)Discriminate Analysis
وذلك للتعرف على فرط اال�ستثارات النف�سية ( )OEsاملميزة للطلبة املوهوبني عن الطلبة

غري املوهوبني ،فقد �أظهرت النتائج �أنه ميكن من خالل مقيا�س فرط اال�ستثارة ()OEQII

متييز الطلبة املوهوبني عن �أقرانهم العاديني حيث كانت هنالك فروقا متييزية دالة �إح�صائيا

يف املقايي�س الفرعية الأربعة (االنفعالية ،والعقلية ،والتخيلية ،والنف�سحركية ملقيا�س فرط
اال�ستثارة  ،فيما مل تظهر النتائج �أي متايز بني جمموعتي (املوهوبني والعاديني) على مقيا�س

فرط اال�ستثارة احل�سية الفرعي؛ �أي مل تظهر هناك فروق متييزية دالة.

وقد �أثبتت كثري من الدرا�سات فاعلية مقايي�س فرط اال�ستثارات يف ك�شف ومتييز الطلبة

املوهوبني من غريهم من العاديني يف جميع �أمناط فرط اال�ستثارات اخلم�سة ،ففي درا�سة
لتاي�سو ( )Tieso, 2007هدفت �إىل التعرف على �أمناط فرط اال�ستثارات لدى الطلبة املوهوبني

وامللتحقني ب�إحدى برامج الإثراء ال�صيفية اخلا�صة باملوهوبني ،وكذلك التعرف على هذه الأمناط
لدى �أولياء �أمورهم .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )143طالبا ً وطالبةً ،وكان املدى العمري
من (� )15-5سن ًة مبتو�سط �أعمار ( ،)10.15وكذلك �ضمت العينة للآباء والأمهات (،)161 =N

وكان املدى العمري لهم من (� )59-31سنة ،مبتو�سط عمري قدره (� )34.5سنة ،وقد ا�ستخدمت
الباحثة �أداة ( )OEQIIلقيا�س م�ستويات حدة فرط اال�ستثارات ،وكذلك ا�ستبيان دميوغرايف
لأولياء الأمور ،ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة بني كال اجلن�سني ،والفئات العمرية

املختلفة لكل من الطلبة والطالبات املوهوبني و�أولياء �أمورهم ،كذلك دلت النتائج �أن هناك
ت�أثريات ذات داللة لدخل الأ�رسة على فرط اال�ستثارة التخيلية ،واحل�سية .وظهرت فروق دالة بني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الذكور والإناث يف اال�ستثارة احل�سية واالنفعالية دالة ل�صالح الإناث فيما �أظهر الذكور تفوقا ً
ويف درا�سة بوكيت و�أكارزيو ( )Akarsu & Guzel, 2006والتي هدفت �إىل مقارنة فرط

اال�ستثارات بني كل من الطلبة املوهوبني والعاديني يف ال�صف العا�رش يف تركيا ،وقد تكونت
العينة من ( )711طالبا ً وطالبةً ،حيث مت فرز العينة لتحديد املوهوبني والعاديني من خالل
اختبار امل�صفوفات املتتابعة لـرافن ،ومنوذج مالحظة وتقييم املعلم لت�صنيف الطلبة من

حيث اجلوانب الدافعية والإبداع والقيادة ،ومت تطبيق مقيا�س فرط اال�ستثارة ( ،)OEQIIحيث
�أظهرت جمموعة املوهوبني تفوقا ً يف م�ستويات فرط اال�ستثارة وذات داللة مقارنة مبجموعة

الطلبة العاديني ،ومل توجد �أية فروق تعزى ملتغري اجلن�س.

ويف درا�سة عرب ثقافية قام بها �سميث ( )Smith, 2006هدف من خاللها �إىل التعرف

على مدى ت�أثري كل من بلد املن�ش�أ واجلن�س على �أمناط فرط اال�ستثارات لدى الطلبة املتفوقني
�أكادمييا ً يف كل من �أمريكا وكوريا ،حيث �ضمت جمموعة الطلبة املوهوبني الأمريكيني عدد

( )227طالبا ً وطالب ًة من املوهوبني امل�شاركني يف املخيم ال�صيفي للموهوبني يف �أ�شالند

�أوهايو ( )Ashland, Ohioمنهم ( )139من الذكور ،و( )88من الإناث� .أما جمموعة الطلبة

املوهوبني الكوريني فقد �ضمت ( )338طالبا ً وطالب ًة مت حتديدهم كموهوبني و�أحلقوا مبدر�سة

خا�صة للموهوبني ،منهم ( )117من الذكور ،و( )221من الإناث ،وقد مت تطبيق مقيا�س فرط

اال�ستثارات ( )OEQIIعلى كال املجموعتني وبا�ستخدام حتليل التباين الثنائي (2Way
 ،)ANOVAتو�صلت الدرا�سة �إىل نتيجة مفادها �أنه توجد هناك فروق دالة �إح�صائيا ً عند
م�ستوى داللة ( )0.001يف �أربعة مقايي�س فرعية لفرط لال�ستثارات اخلم�سة باختالف تفاعل
اجلن�س مع بلد املن�ش�أ ،حيث وجدت تلك الفروق ل�صالح املوهوبني الإناث (�أمريكا) ،والإناث (كوريا)

يف اال�ستثارة االنفعالية ،ويف اال�ستثارة احل�سية كانت الفروق دالة ل�صالح الذكور (�أمريكا)،
والذكور (كوريا) .ويف مقيا�س اال�ستثارة التخيلية كانت الفروق ل�صالح الذكور والإناث (كوريا)،

و�أخريا ً مل توجد فروق دالة �إح�صائيا ً بني كل من جمموعة املوهوبني (ذكور – �إناث) يف �أمريكا
وبني املوهوبني (ذكور – �إناث) يف كوريا يف مقيا�س فرط اال�ستثارة العقلية تعزى لتفاعل متغري

اجلن�س وبلد املن�ش�أ.

وملا كانت الدرا�سات قد �أثبتت العالقة بني املوهبة واال�ستثارات الفائقة للموهوبني ،جند �أن

هناك منحى واجتاها ً جديدا ً من خالل فح�ص العالقة بني �أمناط فرط اال�ستثارات داخل جمموعات
املوهوبني والتمايز فيما بينهم داخل املجموعة وعالقتها ببع�ض املتغريات الدميغرافية والثقافية
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الأخرى كالدرا�سة التي قام بها كل من بو�شيت وفالك ( )Bouchet & Falk, 2001حيث
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هدفت �إىل بحث العالقة بني املوهبة واجلن�س و فرط اال�ستثارة ،وقد �ضمت عينة الدرا�سة

جمموعة كبرية من امل�شاركني من طلبة جامعة �آكرون ( ،)Akronوعددهم ( )562طالبا ً

وطالب ًة من املوهوبني ،وقد ا�ستخدم الباحثان يف الدرا�سة �أداة ( .)OEQIIوقد �أظهرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية دالة بني املوهبة و فرط اال�ستثارة ،و�أظهرت النتائج فروقا ً دالة تعزى
للجن�س يف فرط اال�ستثارة العقلية والتخيلية والنف�سحركية ل�صالح الذكور ،فيما كانت

الفروق دالة ل�صالح الإناث يف بعدي فرط اال�ستثارة االنفعالية واحل�سية.

كذلك درا�سة كل من ميلر و�سيلفرمان وفالك ()Miller, Silverman & Falk, 1994
والتي هدفت �إىل فح�ص العالقة بني اال�ستعداد التطوري وبني مفهوم فرط اال�ستثارات واجلن�س

ومدى �إمكانية التنب�ؤ من خاللها باملوهبة ،وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني ،حيث
�ضمت املجموعة الأوىل فئة املوهوبني عقلياً ،وعددهم ( 11( )41من الذكور ،و  30من الإناث)،
فيما �ضمت عينة الطلبة العاديني من حيث القدرة العقلية ( 12( )42من الذكور ،و 30من

الإناث) ،وجميع �أفراد العينة كانوا من الطلبة اجلامعيني .وبا�ستخدام حتليل االنحدار الهرمي،

�أظهرت النتائج �أنه ميكن التنب�ؤ من خالل فرط اال�ستثارات بني املجموعتني ل�صالح جمموعة
املوهوبني ،وكانت الفروق دالة �إح�صائياً ،ومن ناحية �أثر اجلن�س فقد �أظهرت النتائج وجود فروق

دالة �إح�صائيا ً بني متو�سطات جمموعتي الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س ،حيث كانت الفروق دالة

�إح�صائيا ً ل�صالح الإناث على مقيا�س فرط اال�ستثارة االنفعالية /العاطفية ،فيما كانت
الفروق دالة ل�صالح الذكور يف مقيا�س فرط اال�ستثارة العقلية ،كذلك �أظهرت النتائج �أن

هناك ارتباطا ً �إيجابيا ً بني كل من ال�سعة واال�ستعداد التطوري (مقيا�س تفا�صيل اال�ستجابة

( )Definition Response Instruction, DRIوبني اال�ستثارات الفائقة (.)OEQ

وبنا ًء على ما �سبق يت�أكد افتقار البيئة العربية البحوث والدرا�سات التطبيقية املتعلقة
مبفهوم فرط اال�ستثارات ونظرية اال�ستعدادات والإمكانات التطورية لـدابرو�سكي يف جمال

الك�شف والتعرف على الطلبة املوهوبني و�إر�شادهم وفهم طبيعة هذه اخل�صائ�ص التي
ميتلكونها واعتبارها كجوانب �إيجابية يف �شخ�صياتهم ،واثر الثقافة على تعزيز �أو حتييد
تلك اخل�صائ�ص ،وكل ذلك ي�ؤكد �أهمية الدرا�سة احلالية ،ويك�شف عن موقعها بني الدرا�سات

العربية ذات ال�صلة يف جمال تعليم املوهوبني.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�شكلة الدرا�سة

لدابرو�سكي ( )TDPقد ت�شكل ثورةً يف درا�سة علم نف�س املوهبة وتعليم املوهوبني ،حيث
�إن لهذه النظرية ثالثة �آثار وتطبيقات رئي�سة هي )1( :طريقة جديدة للتعرف والك�شف عن
املوهوبني )2( ،طريقة جديدة لتعليم الأفراد املوهوبني وتربيتهم )3( ،منظور ومنحى �إر�شادي

جديد للتعامل مع م�شكالت املوهوبني الناجتة عن خ�صائ�صهم واحتياجاتهم الفريدة.

ومن جانب �آخر ،يرى دابرو�سكي �أن لعامل البيئة والثقافة االجتماعية دورا ً حا�سما ً وم�ؤثرا ً يف

منو اال�ستعدادات �أو كبتها ،وذلك لأن هناك تفاعال ً فيما بني البيئة والوراثة يتو�سطهما عامل

الإرادة الذاتية (العامل امل�ستقل) والذي يرى دابرو�سكي �أنه املحرك نحو الو�صول �إىل �أعلى
امل�ستويات يف ال�شخ�صية الب�رشية ،حيث يعد عامال ً انتقائيا ً يف ال�شخ�صية وله دور �أ�سا�س يف
الرتبية الذاتية ،ويف العالج النف�سي التلقائي .وتربز فاعليته وينمو كنتيجة للموهبة الوراثية

والت�أثريات البيئية املحيطة (.)Silverman, 1980; Piechowski & Calanjelo, 1985

وبناء على ما �سبق؛ ف�إن البحث احلايل ي�سعى �إىل الك�شف عن �أثر كل من الثقافة واجلن�س

على �أمناط فرط اال�ستثارة  Overexcitabilityلدى املوهوبني يف كل من املجتمع الكويتي
واملجتمع الأردين.

هدف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن �أثر كل من العوامل الثقافية واجلن�س على �أمناط

فرط اال�ستثارة لدى عينة من الطلبة املوهوبني يف كل من الأردن والكويت.

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة احلالية �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 -1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 > αبني متو�سط ا�ستجابات

الطلبة املوهوبني الأردنيني ومتو�سط ا�ستجابات الطلبة املوهوبني الكويتيني على مقيا�س
فرط اال�ستثارات ( )OEQIIو�أبعاده املختلفة؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 > αبني متو�سط ا�ستجابات
الطلبة املوهوبون يف عينة الدرا�سة على مقيا�س فرط اال�ستثارات ( )OEQIIو�أبعاده املختلفة

تعزى ملتغري اجلن�س؟
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لقد �أكدت �سيلفرمان (� )Silverman, 1980أن نظرية اال�ستعدادات والإمكانات التطورية
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 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 > αبني متو�سط ا�ستجابات
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الطلبة املوهوبون يف عينة الدرا�سة على مقيا�س فرط اال�ستثارات ( )OEQIIو�أبعاده املختلفة

تعزى للتفاعل بني متغريي ثقافة املجتمع واجلن�س؟

�أهمية الدرا�سة

ي�ستمد البحث �أهميته من جمموعة من االعتبارات النظرية والعملية للنتائج املتوقعة

للبحث التي ميكن حتديدها مبا ي�أتي:

 -1ي�أتي البحث احلايل ك�إ�ضافة نوعية للمكتبة العربية وللباحثني والعاملني يف حقل تعليم
املوهوبني يف تناوله لنظرية الإمكانات واال�ستعدادات التطورية لدابرو�سكي وتطبيقاتها
العملية من خالل مفهوم فرط اال�ستثارات ( )OEsعند املوهوبني كقوة حمركة ومظاهر منو

كامنة ( )Potentialتعد م�ؤ�رشا ً قويا ً على وجود املوهبة .والذي قد ي�ساعد الرتبويني واملعلمني
و�أولياء �أمور الطلبة املوهوبني يف فهم الإمكانات التطورية والنمو االنفعايل ومكوناته عند

�أبنائهم املوهوبني.

� -2إن فرط اال�ستثارات ( )OEsكمفهوم �أ�سا�سي وتطبيقي لنظرية دابرو�سكي ()TPD
ي�أتي كا�ستحداث تربوي تطبيقي حديث يف جمال تعليم املوهوبني ،و�إن نقله للعربية و�إجراء

مقارنات بني الدول العربية يفتح املجال �أمام �إجراء املزيد من البحوث امل�ستفي�ضة ذات ال�صلة

باملو�ضوع والتي ميكن �أن حتدث تطورا ً يف جمال تعليم املوهوبني و�إر�شادهم.
وميكن �أن تربز الأهمية التطبيقية من خالل الأمور الآتية:

 -ي�ساعد هذا البحث يف تقدمي �صورة عربية ملقيا�س فرط اال�ستثارات ( )OEQ-Twoكمحك

و�أداة �إ�ضافية غري تقليدية للتعرف والك�شف عن الطلبة املوهوبني ت�ضاف �إىل حمكات الك�شف

والت�شخي�ص التقليدية كاختبارات الذكاء والتح�صيل ،ومقايي�س التقدير املعروفة.

 ميكن �أن ي�سهم البحث احلايل وما يقدمه من �أدب نظري يف دعم ا�ستخدام نظرية دابرو�سكييف فرط اال�ستثارات ( )OEsك�إطار للربامج الإر�شادية العربية للموهوبني يف جماالت النمو

االنفعايل وجماالت تعليم املوهوبني.

حمددات الدرا�سة

تتحدد �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة احلالية بالعنا�رص التالية:

 -اقت�رصت الدرا�سة على عينة من الطلبة املوهوبني يف ال�صف التا�سع يف الكويت والأردن.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 مو�ضوعية ا�ستجابات امل�شاركني يف الدرا�سة ومدى فهمهم لفقرات املقيا�س. اقت�رصت املقارنة تبعا ملتغري العوامل الثقافية واجلن�س ومل ت�ؤخذ العوامل الأخرى والتي قديكون لها �أثر على نتائج الدرا�سة.

 -يتحدد تعميم النتائج بخ�صائ�ص عينة الدرا�سة.

م�صطلحات الدرا�سة

يدور البحث حول ثالثة م�صطلحات �أ�سا�سية ،وميكن �أن نعرف هذه امل�صطلحات الثالثة

وفقا ملفاهيمها الدالة عليها على النحو التايل:

املوهبة (� :)Giftednessأن تعريف كالرك ( )Clark, 1992ملفهوم املوهبة هو الأن�سب
لطبيعة البحث احلايل؛ كون هذا التعريف ي�أخذ بعني االعتبار العوامل البيولوجية والوراثية

للموهبة ،والذي ين�سجم مع نظرية دابرو�سكي ملفهوم فرط اال�ستثارات ( ،)OEsو�أهمية
تعرف كالرك املوهبة
العامل البيولوجي والوراثي لال�ستعداد والإمكانات التطورية ،حيث
ّ

ب�أنها مفهوم ذو جذور بيولوجية وراثية تنعك�س مب�ستويات عليا على الذكاء والتطور املت�سارع
لوظائف الدماغ و�أن�شطته مبا يف ذلك احل�س البدين والعواطف /االنفعال واملعرفة واحلد�س،

و�إن التعبري عن مثل هذا الن�شاط املتقدم واملت�سارع ميكن �أن يكون يف �صورة قدرات مرتفعة

يف املجاالت املعرفية والإبداعية واال�ستعداد الأكادميي والقيادية والفنون املرئية والأدائية .ويف
�ضوء ذلك ف�إن املوهوب يحتاج �إىل خدمات وبرامج و�أن�شطة غري متوافرة عادةً يف املدر�سة

التقليدية حتى ي�ستطيع تنمية ا�ستعداداته ب�صورة وافية ،وعليه ف�إن املوهبة والتفوق عملية
دينامية تقوم على التفاعل بني القدرة املوروثة واملحيط ،وحتدد قوة التفاعل م�ستوى تطور
القدرة الذي ميكن �أن يبلغه الفرد.

فرط اال�ستثارات (:)Overexcitabilities, OEs

يعرف
ّ

دابرو�سكي

وباي�شو�سكي

( )Dabrowski & Piechowski, 1977فرط اال�ستثارة �أو فرط القابلية للإ�ستثارة ب�أنها:

اال�ستجابة فوق املتو�سط والتي تفوق امل�ؤثرات امل�سببة لها ،والتي تظهر على �شكل �إ�ستثارات
عالية نف�سحركية وح�سية وعقلية وتخيلية وانفعالية ،وهذه اال�ستثارات والتي يعرب عنها
من خالل ال�شدة �أو احلدة ( )Intensityيف اال�ستجابة على �شكل رد فعل كبري على املثريات

الداخلية واخلارجية ميكن �أن ينظر �إليها �إيجابيا ً يف تطور الإمكانات واال�ستعدادات الفردية،
وم�ؤ�رش دال على وجود املوهبة.
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 -مدى �صدق وثبات �أداة الدرا�سة.
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وتعرف �إجرائيا ً يف الدرا�سة احلالية مبجموع الدرجات التي يح�صل عليها الطالب يف
ّ

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

املقايي�س الفرعية لأبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات ( ،)OEQIIوهذه الأبعاد هي:
 -1فرط اال�ستثارة النف�سحركية.
 -2فرط اال�ستثارة احل�سية.

 -3فرط اال�ستثارة التخيلية.
 -4فرط اال�ستثارة العقلية.

 -5فرط اال�ستثارة االنفعالية.

تعرف ب�أنها :طاقة
فرط اال�ستثارة النف�س -حركية (:)Psychomotor Overexcitability
ّ
مرتفعة ميكن مالحظته من خالل الرغبة يف احلركة ،والكالم ال�رسيع ،والدافعية املرتفعة

للعمل ،وحتدي الذات ب�أداء املهمات وعدم الراحة ،وتوتر انفعايل يرتجم �إىل ن�شاط نف�سحركي
كال�سلوك االندفاعي والن�شاط احلركي املكثف وغريها من املظاهر الدالة.

وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي لال�ستثارة
ّ

النف�سحركية ،والذي يتكون من ( )10فقرات.

تعرف بال�شعور واالبتهاج احل�سي
فرط اال�ستثارة احل�سية (:)Sensual Overexcitability
ّ

والبحث عن و�سائل ح�سية لتفريغ التوتر الداخلي ،ومن مظاهرها :االهتمام الكبري باملالب�س
واملظهر ،والتعلق باملجوهرات والزينة ،واال�ستمتاع بالأمور احل�سية كاللم�س ،والتذوق ،وال�شم.

وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي لال�ستثارة احل�سية،
ّ

والذي يتكون من ( )10فقرات.

فرط اال�ستثارة التخيلية ( :)Imaginational Overexcitabilityويعني هذا النوع من

اال�ستثارة وفرة الأفكار اخليالية ،وا�ستخدام املجاز يف التعبريات ال�شفوية ،والأفكار الذهنية
اخلالقة ،كما ميكن �أن ي�ستدل عليه ب�أحالم اليقظة وامليل نحو اخليال ،ويحدث ذلك نتيجة
لإتاحة املجال احلر للخيال.

وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي لال�ستثارة
ّ

املتخيلة ،والذي يتكون من ( )10فقرات.

فرط اال�ستثارة العقلية ( :)Intellectual Overexcitabilityوهي تعني ال�سعي املتوا�صل

لفهم املجهول ،وحب احلقيقة واملعرفة ،واملالحظة الناقدة ،وا�ستقالل التفكري �أكرث من التعلم
والتح�صيل الأكادميي يف حد ذاته .ويجب �أن ن�شري هنا �إىل �رضورة عدم اخللط بني القدرة

العقلية املرتفعة (الذكاء) ،وبني فرط اال�ستثارة العقلية ،ومثال ذلك �أن الذكاء ميكن �أن يعبرّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عنه من خالل القدرة على حل م�سائل الريا�ضيات �أما فرط اال�ستثارة العقلية فيعبرّ عنها من
وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي لال�ستثارة العقلية،
ّ

والذي يتكون من ( )10فقرات.

فرط اال�ستثارة االنفعالية ( :)Emotional Overexcitabilityوهي اال�ستثارة املرتفعة الأكرث
و�ضوحا ً من بني الأ�شكال الأخرى لال�ستثارات النف�سية الفائقة ،وتعني احل�سا�سية الزائدة،

والكمالية ،واحلدة االنفعالية ،واالنطواء الذاتي ،وفرط امل�شاعر ،والذاكرة امل�ؤثرة القوية.

وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الفرعي لال�ستثارة االنفعالية،
ّ

والذي يتكون من ( )10فقرات.

العوامل الثقافية  :Cultural factorsهي تلك العوامل ال�شاملة للبيئة الفيزيقية

(الطبيعية) واالجتماعية (�أ�رسية -مدر�سية -ثقافيةجمتمعية عامة وخا�صة �سائدة)

واملحيطة بالفرد ،وامل�ؤثرة ت�أثريا وا�ضحا على وظائفه العقلية والنف�سية ،والنافذة �إىل ال�سمات
العامة ل�شخ�صية الفرد وا�ستجاباته االجتماعية يف احلياة.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
عينة الدرا�سة

ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )115طالبا وطالبة من الطالب املوهوبني املقيدين يف ال�صف

التا�سع املتو�سط ،منهم ( )58طالبا �أردنيا ً ( بواقع ( )32طالبا ً من الذكور ،و( )26طالبة من

الإناث) ،و( )57طالبا كويتيا ً (بواقع ( )23طالبا ً من الذكور ،و( )34طالبة من الإناث) .و لعدم
وجود مدار�س خا�صة باملوهوبني بالكويت ،مت �سحب عينة ع�شوائية من ( )4مدار�س للبنني ،و()4

مدار�س للبنات ،حيث بلغ �إجمايل عينة الدرا�سة الكويتية ( )486طالبا ً وطالب ًة من ال�صف

التا�سع املتو�سط .وقد مت تطبيق اختبار الذكاء (م�صفوفات رافن املتتابعة) على العينة الأولية
حيث ي�صنف الطلبة �ضمن جمموعة املوهوبني من خالل ح�صولهم على درجة ذكاء� ) )125أو

�أكرث ،وتبعا لذلك مت حتديد ( )57طالبا وطالبة كموهوبني� ،أما فيما يتعلق بالعينة الأردنية فقد
�ضمت ( )58طالبا وطالبة موهوبني يف ال�صف التا�سع واملقيدين يف مدر�سة اليوبيل الثانوية

للموهوبني والتي ت�رشف عليها م�ؤ�س�سة امللك ح�سني بالتعاون مع وزارة الرتبية الأردنية حيث
يتم قبول الطلبة يف هذه املدر�سة بعد اجتيازهم اختبارات الذكاء وح�صولهم على درجة ذكاء

تزيد عن ( )125وتطبيق مقايي�س ال�سمات ال�شخ�صية للموهوبني.
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خالل الدافعية والرغبة واال�ستثارة املرتفعة حلل تلك امل�سائل الريا�ضية.
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�أداة الدرا�سة
مقيا�س فرط اال�ستثارات ()OEQII

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س فرط اال�ستثارات (Overexcitability Questionnaire
 ,)-Two, OEQIIالذي ترجمه (املطريي )2010 ،و�أوجد له دالالت ال�صدق والثبات على عينة
كويتية من الطلبة املوهوبني والطلبة العاديني(ملحق ،)1والذي يت�ضمن ب�صورته النهائية

( )50فقرةً موزعة على خم�سة �أبعاد لفرط الإ�ستثارات (( )OEsالنف�سحركية ،واحل�سية،

والتخيلية ،والعقلية ،واالنفعالية).

�صدق الأداة
�صدق البناء الداخلي

للت�أكد من �صدق البناء الداخلي ملقيا�س فرط اال�ستثارات ،مت ا�ستخراج معامالت االرتباط

بني �أبعاد املقيا�س اخلم�سة مع املجموع الكلي لتلك الأبعاد ،وذلك باالعتماد على عينة الدرا�سة
احلالية املطبقة على طلبة ال�صف التا�سع يف كل من اململكة الأردنية الها�شمية ،ودولة

الكويت ،والبالغ عددهم ( )115طالبا وطالبة بواقع ( )58طالبا وطالبة من اململكة الأردنية

الها�شمية ،و( )57طالبا وطالبة من دولة الكويت.

وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات واملجموع الكلي

للأبعاد ،املمثلة ال�ستجابات طلبة ال�صف التا�سع الأردنيني ما بني ( ،)0.82 – 0.77وتراوحت

ال�ستجابات طلبة العينة الكويتية ما بني ( ،)0.71-0.60بينما تراوحت قيم معامالت االرتباط
ال�ستجابات �أفراد عينتي الدرا�سة جمتمعة ما بني ( ،)0.74-0.64ويت�ضح من نتائج معامالت

االرتباط ال�سابقة ب�أن املقيا�س يتمتع بدرجة �صدق مقبولة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

ثبات الأداة

مت الت�أكد من ثبات املقيا�س با�ستخدام كل من معادلة كرونباخ الفا ،وثبات التجزئة الن�صفية،

حيث �أ�شارت نتائج معامالت الثبات مبفهوم االت�ساق الداخلي (كرونباخ الفا) ال�ستجابة طلبة
عينتي الدرا�سة الأردنية والكويتية نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات ،ب�أن قيم معامالت
الثبات ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع الأردنية نحو �أبعاد فرط اال�ستثارة تراوحت ما بني

( ،)0.85-0.75وللعينة الكويتية تراوحت ما بني (� ،)0.82-0.71أما بالن�سبة ال�ستجابة عينتي
الدرا�سة الكلية (الأردنية والكويتية) نحو �أبعاد فرط اال�ستثارات تراوحت ما بني (،)0.82-0.77

كذلك �أ�شارت نتائج معامالت الثبات مبفهوم (التجزئة الن�صفية) �أن قيم معامالت الثبات

ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع الأردنية نحو �أبعاد فرط اال�ستثارات تراوحت ما بني (-0.70

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 ،)0.86وللعينة الكويتية تراوحت ما بني (� ،)0.83-0.74إما بالن�سبة ال�ستجابة عينتي الدرا�سة
نتائج معامالت الثبات امل�ستخل�صة ،ي�ستدل ب�أن املقيا�س يتمتع بدرجة ثبات عالية تتنا�سب
مع �أغرا�ض هذه الدرا�سة.

الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة

مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد عينتي الدرا�سة الأردنية والكويتية على

املقيا�س ،وللت�أكد من مدى داللة الفروق �إح�صائيا ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) للمجموعات

امل�ستقلة ،وحتليل التباين الأحادي ،والثنائي ،واختبار �شيفيه للمقارنات البعدية ،بالإ�ضافة

ملعامل ارتباط بري�سون.

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 > α

بني متو�سط ا�ستجابات الطلبة املوهوبني الأردنيني ومتو�سط ا�ستجابات الطلبة املوهوبني
الكويتيني على مقيا�س فرط الإ�ستثارات ( )OEQIIو�أبعاده املختلفة؟

مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طالب املجموعتني

(الأردنيني ،الكويتيني) على جميع �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات ،حيث �أ�شارت النتائج �إىل
وجود فروق ظاهرة بني متو�سط ا�ستجابة طلبة جمموعتي الدرا�سة (الأردنيني ،الكويتيني) نحو

جميع �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات ،وللتحقق من داللة هذه الفروق الظاهرة مت ا�ستخدام

اختبار «ت» للمجموعات امل�ستقلة  ،Independent-Sample t testواجلدول رقم ( )1يبني
نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة»ت» الختبار داللة الفروق بني
متو�سط ا�ستجابة طلبة املجموعتني نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات
جمموعتي الدرا�سة
م�ستوى
�أبعاد
الطلبة الأردنيون(ن= )58الطلبة الكويتيون(ن=)57
قيمة «ت»
الداللة
االنحراف
املتو�سط
فرط اال�ستثارات املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.374
0.892
0.71
3.55
0.69
3.43
النف�سحركي
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�أبعاد
فرط اال�ستثارات
التخيلي
االنفعايل
العقلي
احل�سي
الكلي
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تابع اجلدول رقم ()1
جمموعتي الدرا�سة
الطلبة الأردنيون(ن= )58الطلبة الكويتيون(ن=)57
االنحراف
املتو�سط
املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.73
3.19
0.77
2.98
0.75
3.74
0.69
3.25
0.62
3.53
0.69
3.72
0.59
3.69
0.64
3.39
2.31
17.51
2.75
16.77

قيمة «ت»

م�ستوى
الداللة

1.456
3.658
1.515
2.578
1.557

0.148
0.000
0.133
0.001
0.122

يت�ضح من نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( ،)1ب�أنه توجد فروق دالة بني متو�سط ا�ستجابة

طلبة عينتي الدرا�سة (الأردنية ،الكويتية) نحو كل من بعدي فرط اال�ستثارة االنفعالية
وفرط اال�ستثارة احل�سية ،وجاءت هذه الفروق ل�صالح ا�ستجابة طلبة العينة الكويتية نحو

كال البعدين� ،إذ بلغت قيم «ت» ( )2.578 ،3.658على الرتتيب ،وهي دالة عند م�ستوى (> α

.)0.05

بينما مل تظهر النتائج �أية فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط درجة ا�ستجابة طلبة ال�صف

التا�سع املوهوبون نحو باقي �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارة باختالف البلد� ،إذ جاءت قيم "ت" غري
دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05 > α

�إن تلك الفروق ميكن تف�سريها انطالقا من مفهوم كال اال�ستثارتني (االنفعالية واحل�سية)

وكذلك من خالل ال�سياق الأ�رسي واالقت�صادي االجتماعي ،فاال�ستثارة االنفعالية غالبا ً ما تكون

�أقوى الإ�ستثارات حيث تتم مالحظتها من قبل �أولياء �أمور الأطفال املوهوبني ومعلميهم،
ويتم التعبري عنها بقدرة هائلة للعالقات العميقة وارتباطات عاطفية وح�سا�سية مفرطة
جتاه الآخرين والأماكن والأ�شياء ،وال�شفقة والتعاطف واحل�سا�سية يف العالقات؛ فهم يدركون

ب�شكل حاد م�شاعرهم مبمار�سة حوارات نف�سية داخلية و�أحكام ذاتية� .أما بالن�سبة لال�ستثارة
احل�سية والتي يعرب عنها بردود فعل قوية وا�ستجابات مرتفعة نحو املثريات التي يتم تلقيها من

خالل القنوات احل�سية ،والبحث يف مقابل ذلك عن الو�سائل احل�سية لتفريغ هذه اال�ستجابات
والتعبري عن هذه الردود من خالل اال�ستمتاع بالأمور احل�سية وما توفره البيئة املحيطة
باملوهوب ،وهذا ما توفره البيئة الكويتية من خالل املراكز والأندية وامل�ؤ�س�سات احلكومية

والأهلية املنت�رشة يف �أنحاء الدولة ،و�سهولة انت�ساب الطلبة املوهوبني �إىل تلك املراكز جمانا

�أو ب�أجور ،حيث توفر هذه املراكز خمتلف الأن�شطة احلركية والريا�ضية والفنية واللغوية التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ت�ساعد الطلبة املوهوبني يف التعبري عن �إمكاناتهم وا�ستعداداتهم وتطويرها ،كذلك الدعم
ومتركزها يف املدن الرئي�سية يف الغالب ،والبد من الإ�شارة �إىل �أن طلبة العينة الأردنية امل�شاركة
يف الدرا�سة احلالية من مدر�سة اليوبيل للموهوبني والذين يتم ا�ستقطابهم من خمتلف مدن

وقرى اململكة الأردنية ،وبالتايل ف�إن فر�صة ا�ستفادة الطلبة من هذه املراكز والأندية حمدودة
ب�سبب قلة عدد هذه املراكز وبعدها عن �أماكن �سكنهم وارتفاع �أجور اال�شرتاك فيها يف حالة

توفرها.

وعليه ف�إن العامل االقت�صادي واملتمثل يف دخل الدولة ب�شكل عام ودخل الأ�رسة ب�شكل

خا�ص _ ك�أحد العوامل امل�ؤثرة يف طبيعة ثقافة املجتمعات _ـ ال�شك انه يلعب دورا
كبريا من هذه الناحية ،وهذا ما �أكد عليه دابرو�سكي يف دور العوامل الثقافية ال�سائدة
والبيئة املحيطة وامل�ؤثرة يف منو اال�ستعدادات والإمكانات لدى الأطفال املوهوبني ،لذا ف�إن

فرط اال�ستثارات والتي هي �أحد اخل�صائ�ص النف�سية للأطفال املوهوبني عندما ال يتم �إغنا�ؤها
ودعمها من قبل الأ�رسة �أو البيئة املدر�سية واملجتمع ككل ،قد ت�ؤدي �إىل انطفاء املواهب

واال�ستعدادات ،وهو ما يثري ت�سا�ؤال ً حول دور البيئة الأ�رسية واملدر�سية يف تلبية حاجات �أبنائنا
املوهوبني واهتماماتهم وا�ستثارت قدراتهم و�إمكاناتهم ،حيث تعد البيئة املحيطة كعامل
م�ساعد وداعم لال�ستعدادات التطورية لنمو املواهب ،والعك�س �صحيح عندما تكون العوامل

الأ�رسية واملدر�سية والثقافية االجتماعية ال�سائدة والتي تعمل يف كثري من الأحيان كبيئات
حمبطة وفقرية ،تتطلب من الفرد املوهوب التكيف والتوافق الق�رسي �أو ما ي�سمى بالتنميط
االجتماعي  Normalization Socialرغم ا�ستعداداته و�إمكاناته التطورية الواعدة

(Ackerman 2009; Tillier, 2009; Tieso, 2007; Piechowski, 2006; Treat,

.);2006; Mendaglio & Tillier, 2006

وملا كانت املحددات البيئية والثقافية تعد من �أهم جوانب تعزيز وتنمية املواهب لدى الأفراد

�أو كبتها؛ ف�إننا جند اثر ذلك على �أمناط فرط اال�ستثارات لدى املوهوبني يف كال الثقافتني الأردنية
والكويتية.

ومن جانب �آخر ،فقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أمناط فرط

اال�ستثارات الأخرى (العقلية-التخيلية-النف�سحركية)يف العينة الكلية باختالف الثقافتني

الأردنية والكويتية.

�إن عدم وجود فروق دالة يف كل من اال�ستثارة العقلية والتخيلية حتديدا بني كل من
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الطلبة املوهوبني يف املجتمعني الأردين والكويتي �إمنا هي نتيجة منطقية كما يراها معدو
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هذه الدرا�سة وفقا للأطر النظرية العلمية وللعوامل الثقافية �أي�ضا ،فقد �أكدت كثري من

الدرا�سات ذات ال�صلة على �أن �أمناط اال�ستثارات التخيلية والعقلية واالنفعالية تعد الأهم
من بني اال�ستثارات الأخرى ،وميكن �أن ينظر لهـا ك�أ�سا�س لوجـود املوهبـة ،وتعد �أكرث واهم

اال�ستثارات للتنب�ؤ بالإمكانات التطورية للموهبة لدى الأفراد املوهوبني (;Falk et al., 1999

 )Mendaglio & Tillier, 2009; Tieso, 2007وكذلك ف�إن ثمة قوا�سم م�شرتكة بني

الثقافتني الأردنية والكويتية واملتمثلة يف وحدة الدين واللغة وتقارب العادات والتقاليد
ال�سائدة ،و�إن اختلفت �سبل تطبيقها �أو ممار�ستها �أو يف �شكلها اخلارجي .و�أما فيما يتعلق
بعدم وجود تباين وفروق يف منط اال�ستثارة النف�سحركية باختالف الثقافتني الأردنية والكويتية؛

ف�إن �إجابة ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة قد �أظهرت تلك الفروق باختالف اجلن�س وهو ما �سوف ي�شار

�إليه الحقا.

ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 > α

بني متو�سط ا�ستجابات الطلبة املوهوبون يف عينة الدرا�سة على مقيا�س فرط الإ�ستثارات
( )OEQIIو�أبعاده املختلفة تعزى ملتغري اجلن�س؟

مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع

املوهوبون لعينتي الدرا�سة نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات ،و�أ�شارت النتائج ب�أنه توجد
فروق ظاهرة بني متو�سط ا�ستجابة طلبة جمموعتي الدرا�سة الذكور والإناث نحو �أبعاد

مقيا�س فرط اال�ستثارات ،وللتحقق من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار «ت» للمجموعات
امل�ستقلة ،واجلدول رقم ( )2يبني نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة«ت» الختبار داللة الفروق بني
متو�سط ا�ستجابة طلبة عينتي الدرا�سة نحو �أبعاد املقيا�س باختالف اجلن�س
اجلن�س
قيمة «ت» م�ستوى
�أبعاد مقيا�س فرط
�إناث
ذكور
الداللة
اال�ستثارات
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.006
2.783
0.66
3.32
0.69
3.68
النف�سحركي
0.113
1.597
0.79
3.19
0.70
2.97
التخيلي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

االنفعايل
العقلي
احل�سي
الكلي

املتو�سط
احل�سابي
3.15
3.64
3.48
16.73

االنحراف
املعياري
0.66
0.73
0.56
2.29

املتو�سط
احل�سابي
3.81
3.61
3.59
17.52

�إناث

االنحراف
املعياري
0.71
0.59
0.69
2.49

قيمة «ت»

م�ستوى
الداللة

5.168
0.285
0.947
1.677

0.000
0.776
0.346
0.096

يت�ضح من نتائج التحليل للجدول رقم ( ،)2ب�أنه توجد فرق دالة �إح�صائيا بني متو�سط درجة

ا�ستجابة طلبة عينتي الدرا�سة نحو كل من بعدي فرط اال�ستثارة النف�سحركية واال�ستثارة
االنفعالية ،وجاءت الفروق يف بعد اال�ستثارة النف�سحركية ل�صالح الطلبة املوهوبون الذكور،

�إذ بلغت قيمة «ت» ( )2.783وهي دالة عند م�ستوى ( ،)0.05 > αبينما كانت الفروق يف بعد

فرط اال�ستثارة االنفعالية ل�صالح الطالبات املوهوبات الإناث� ،إذ بلغت قيم «ت» ( )5.168وهي
دالة عند م�ستوى (.)0.05 > α

وللتحقق من داللة الفروق بني ا�ستجابة عينتي الدرا�سة كل منهما على حده نحو �أبعاد

مقيا�س فرط اال�ستثارات ،مت التحقق �أوال ً من درجة ا�ستجابة طلبة العينة الأردنية نحو �أبعاد
مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف اجلن�س ،بحيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية ال�ستجابة طلبة العينة الأردنية نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف اجلن�س،

والذي �أ�شارت نتائجه �إىل وجود فروق ظاهرة بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة نحو �أبعاد املقيا�س،
وللتحقق من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار «ت» للمجموعات امل�ستقلة ،واجلدول رقم

( )3يبني نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة «ت» الختبار داللة الفروق بني
متو�سط ا�ستجابة العينة الأردنية نحو �أبعاد املقيا�س باختالف اجلن�س
اجلن�س
م�ستوى
�أبعاد مقيا�س
الإناث()26
الذكور()32
قيمة «ت»
الداللة
فرط اال�ستثارات
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.085
1.752
0.71
3.26
0.65
3.58
النف�سحركي
0.331
0.981
0.89
3.09
0.65
2.89
التخيلي
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�أبعاد مقيا�س فرط
اال�ستثارات

ذكور

تابع اجلدول رقم ()2
اجلن�س
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�أبعاد مقيا�س
فرط اال�ستثارات
االنفعايل
العقلي
احل�سي
الكلي
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تابع اجلدول رقم ()3
اجلن�س
الإناث()26
الذكور()32
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.74
3.47
0.59
3.07
0.71
3.71
0.69
3.72
0.70
3.38
0.60
3.40
3.11
16.92
2.47
16.65

قيمة «ت»

م�ستوى
الداللة

2.323
0.056
0.072
0.369

0.024
0.956
0.943
0.714

يت�ضح من نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( )3ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط

درجة ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع للعينة الأردنية نحو بعد فرط اال�ستثارة االنفعالية،
وجاءت هذه الفروق ل�صالح الطالبات الإناث� ،إذ بلغت قيمة «ت» ( ،)2.323هي دالة �إح�صائيا

عند م�ستوى (.)0.05 > α

بينما �أ�شارت النتائج ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة الطلبة الذكور

والإناث عند م�ستوى ( )0.05 > αنحو باقي �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات :النف�سحركي،

التخيلي ،العقلي ،احل�سي ،بالإ�ضافة للمجموع الكلي للأبعاد.

كذلك مت التحقق من درجة ا�ستجابة طلبة العينة الكويتية نحو �أبعاد مقيا�س فرط

اال�ستثارات باختالف اجلن�س ،بحيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع الكويتيني نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف
اجلن�س ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ظاهرة بني متو�سط درجة ا�ستجابة الطلبة نحو �أبعاد
املقيا�س باختالف اجلن�س ،وللتحقق من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام اختبار «ت» للمجموعات

امل�ستقلة ،واجلدول رقم ( )4يبني نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة«ت» الختبار داللة الفروق بني
متو�سط ا�ستجابة العينة الكويتية نحو �أبعاد املقيا�س باختالف اجلن�س
اجلن�س
م�ستوى
�أبعاد مقيا�س فرط
الإناث()34
الذكور()23
قيمة «ت»
الداللة
اال�ستثارات
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.018
2.430
0.63
3.37
0.75
3.82
النف�سحركي
0.326
0.991
0.71
3.26
0.76
3.10
التخيلي
0.000
4.641
0.57
4.06
0.73
3.26
االنفعايل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

العقلي
احل�سي
الكلي

قيمة «ت»

م�ستوى
الداللة

0.032
0.970
1.888

0.975
0.970
0.064

�أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( )4ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط درجة

ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع للعينة الكويتية نحو بعد فرط اال�ستثارة النف�سحركية،
وجاءت هذه الفروق ل�صالح الطلبة الذكور؛ �إذ بلغت قيمة «ت» ( )2.430وهي دالة �إح�صائيا

عند م�ستوى ( ،)0.05 > αكذلك �أ�شارت النتائج ب�أنه توجد فروق دالة بني متو�سط درجة
ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع املوهوبني نحو بعد اال�ستثارة االنفعالية ،وجاءت هذه الفروق

ل�صالح ا�ستجابة الطالبات الإناث؛ �إذ بلغت قيمة "ت" ( )4.641وهي دالة �إح�صائيا عند

م�ستوى (.)0.05 > α

بينما مل تظهر النتائج �أية فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط درجة ا�ستجابة الطلبة

الذكور والإناث عند م�ستوى ( )0.05 > αنحو باقي �أبعاد فرط اال�ستثارات :التخيلية ،العقلية،

احل�سية ،بالإ�ضافة للمجموع الكلي للأبعاد.

وللت�أكد من داللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابة طلبة عينتي الدرا�سة (ذكور الأردن ،ذكور

الكويت� ،إناث الأردن� ،إناث الكويت) ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع املوهوبني نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف جن�س
طلبة عينتي الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )5يبني نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع نحو
�أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف جن�س طلبة عينتي الدرا�سة
اجلنـ ـ ـ ـ ــ�س
�أبعاد فرط
اال�ستثارات
النف�سحركي
التخيلي
االنفعايل

الذكور
ذكور الكويت
ذكور الأردن
م
م
ح
م
0.75 3.82 0.65 3.58
0.76 3.10 0.65 2.89
0.73 3.26 0.59 3.07

�إناث الأردن
ح
م
0.71 3.26
0.89 3.10
0.74 3.47

الإناث
�إناث الكويت
ح
م
0.63 3.37
0.71 3.26
0.57 4.06

الكلي
م
3.49
3.10
3.49

ح
0.69
0.75
0.46
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�أبعاد مقيا�س فرط
اال�ستثارات

تابع اجلدول رقم ()4
اجلن�س
الإناث()34
الذكور()23
االنحراف
املتو�سط
االنحراف
املتو�سط
املعياري
احل�سابي
املعياري
احل�سابي
0.49
3.53
0.78
3.53
0.66
3.75
0.47
3.59
1.81
17.97
2.79
16.83
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اجلنـ ـ ـ ـ ــ�س
�أبعاد فرط
اال�ستثارات
العقلي
احل�سي
الكلي

الذكور
ذكور الكويت
ذكور الأردن
م
م
ح
م
0.78 3.53 0.69 3.72
0.47 3.59 0.60 3.39
2.79 16.83 2.47 16.65

�إناث الأردن
ح
م
0.71 3.71
0.70 3.38
3.11 16.92

الإناث
�إناث الكويت
ح
م
0.49 3.53
0.66 3.75
1.81 17.98

الكلي
م
3.63
3.54
17.14

ح
0.66
0.63
2.56

�أ�شارت نتائج التحليل للجدول رقم ( ،)5ب�أنه توجد فروق ظاهرة بني متو�سط درجة ا�ستجابة

كل من طلبة عينتي الدرا�سة (ذكور الأردن ،ذكور الكويت� ،إناث الأردن� ،إناث الكويت) نحو �أبعاد
مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف اجلن�س .وللتثبت من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام حتليل

التباين الأحادي ( )One -Way ANOVAواجلدول رقم ( )6يبني نتائج التحليل.

اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني متو�سط درجة ا�ستجابة عينتي
الدرا�سة يف �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف جن�س طلبة العينتني
درجات
جمموع
�أبعاد فرط
متو�سط قيمة  Fم�ستوى الداللة
امل�صدر
احلرية مربعات
املربعات
اال�ستثارات
1.513
3
4.538
بني املجموعات
0.024
3.279 0.461
111
51.205
داخل املجموعات
النف�سحركي
114
55.743
الكلي
0.758
3
2.275
بني املجموعات
0.261
1.354 0.560
111
62.184
داخل املجموعات
التخيلي
114
64.459
الكلي
0.331
3
18.093
بني املجموعات
0.000
14.189 0.425
111
47.178
داخل املجموعات
االنفعايل
114
65.271
الكلي
0.331
3
0.993
بني املجموعات
0.523
0.753 0.439
111
48.784
داخل املجموعات
العقلي
114
49.777
الكلي
0.951
3
2.854
بني املجموعات
0.065
2.479 0.384
111
42.598
داخل املجموعات
احل�سي
114
45.452
الكلي
11.622
3
34.865
بني املجموعات
0.149
1.815 6.404
111
710.891
داخل املجموعات
الكلي
114
745.756
الكلي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يت�ضح من نتائج التحليل للجدول رقم ( )6ب�أنه توجد فروق دالة بني متو�سط درجة ا�ستجابة

واال�ستثارة االنفعالية� ،إذا قيم  Fلهذه الأبعاد ( )14.189 ,3.279على الرتتيب وهي دالة عند

م�ستوى (.)0.05 > α

ولفح�ص اجتاه الفروق الدالة ملتو�سط درجة ا�ستجابة طلبة العينتني الأردنية والكويتية

نحو كل من بعد فرط اال�ستثارة النف�سحركية واال�ستثارة االنفعالية ،مت ا�ستخدام اختبار

املقارنات البعدية (�شيفيه) ،حيث �أ�شارت النتائج املتعلقة ببعد اال�ستثارة النف�سحركية �إىل

وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.05 > αبني متو�سط ا�ستجابة طلبة العينة
الكويتية الذكور ،ومتو�سط ا�ستجابة العينة الكويتية الإناث ،وذلك ل�صالح ا�ستجابة طالبات

العينة الكويتية� ،أما بالن�سبة لبعد اال�ستثارة االنفعالية ف�أ�شارت النتائج ب�أنه توجد فروق

دالة بني متو�سط ا�ستجابة طلبة العينتني الأردنية والكويتية الذكور ،ومتو�سط ا�ستجابة
طالبات العينة الكويتية الإناث ،وذلك ل�صالح ا�ستجابة طالبات العينة الكويتية الإناث،
كذلك �أ�شارت النتائج ب�أنه توجد فروق دالة بني متو�سط ا�ستجابة طالبات العينة الأردنية

الإناث ،ومتو�سط ا�ستجابة طالبات العينة الكويتية الإناث ،وذلك ل�صالح ا�ستجابة طالبات
العينة الكويتية الإناث ،واجلدول رقم ( )7يبني نتائج املقارنات البعدية.

اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار املقارنات البعدية (�شيفيه) لفح�ص داللة الفروق الثنائية بني
متو�سط ا�ستجابة طلبة عينتي الدرا�سة نحو بعدي فرط اال�ستثارة
باختالف جن�س طلبة العينتني
�إناث (الكويت)
�إناث (الأردن)
ذكور (الكويت)
اجلن�س
اال�ستثارة
0.20441
0.31346
0.24239
ذكور (الأردن)
0.44680
*0.55585
ذكور (الكويت)
النف�سحركية
0.10905
�إناث (الأردن)
*0.99614
0.40745
0.19524
ذكور (الأردن)
*0.80090
0.21221
ذكور (الكويت)
االنفعالية
*0.58869
�إناث (الأردن)
من العر�ض ال�سابق يت�ضح دور عامل اجلن�س يف الت�أثري على �أمناط فرط اال�ستثارات

لل�شخ�صية املوهوبة ،وعليه ف�إن فرط اال�ستثارة النف�سحركية والتي �أظهرت نتائج التحليل
فروقا ً دالة ل�صالح الذكور من خاللها ،وكذلك فرط اال�ستثارة العاطفية والتي كانت نتائجها

دالة ل�صالح الإناث وذلك يف العينة الكلية و يف كل عينة على حده ،كل ذلك ي�ؤكد �إىل
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طلبة عينتي الدرا�سة(الأردنية ،الكويتية) نحو كل من بعدي فرط اال�ستثارة النف�سحركية
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طبيعة الفروق املتعارف عليها بني اجلن�سني ،والتي يتم تعزيزها من قبل املجتمع ،فنجد �أن
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جماالت الأن�شطة التي ميار�سها الفتيان �سوا ًء يف املدر�سة �أو خارجها متعددة وو�سائل تفريغ
الطاقة واال�ستثارات النف�سحركية متوفرة للذكور �أكرث مما هي لدى الإناث يف جمتمعاتنا

العربية على وجه العموم ،ومن تلك الو�سائل مثال ً الأندية الريا�ضية والثقافية والفنية وغريها

من امل�ؤ�س�سات الريا�ضية والثقافية احلكومية والأهلية والتي تعنى بتلك اجلوانب .ومن ناحية
�أخرى جند �أن الفروق يف فرط اال�ستثارة االنفعالية /العاطفية قد كانت ل�صالح الإناث ،وهو

ما ي�ؤكد دور اجلن�س كعامل م�ؤثر يف طبيعة الفروق بني اجلن�سني يف جماالت النمو (اجل�سمية،

واالجتماعية ،والعقلية ،واالنفعالية -العاطفية) ،وملا كانت فرط اال�ستثارات االنفعالية\

العاطفية يعرب عنها من خالل فرط امل�شاعر واحل�سا�سية الفائقة جتاه الذات والآخرين والأماكن
والأ�شياء والتعاطف واحل�سا�سية يف العالقات وغريها من املظاهر الدالة ،ف�إن تلك اخل�صائ�ص
يف ال�شخ�صية الإن�سانية تغلب لدى الإناث حني مقارنتها مع الذكور.

�إن النتيجة احلالية قد اتفقت مع كثري من الدرا�سات ال�سابقة ،والتي �أكدت على ت�أثري

عامل اجلن�س يف �أمناط فرط اال�ستثارات النف�سية فيما بني الذكور والإناث ،ومن هذا املنطلق

ف�إن الدرا�سة احلالية لت�ؤكد على الدور امل�ؤثر للعوامل الثقافية واالجتماعية يف طبيعة الفروق
بني اجلن�سني يف �أمناط فرط اال�ستثارات ،و�أن هذا االجتاه قد �أكدت عليه الكثري من الدرا�سات

الأجنبية �أي�ضاً ،والتي ر�أت �أن للمجتمعات الغربية والأعراف املجتمعية �أي�ضا ً دورا ً م�ؤثرا ً يف

�إبراز تلك الفروق يف فرط اال�ستثارات لدى املوهوبني من اجلن�سني من خالل العالقة بني اجلن�س

وال�شخ�صية كما تقا�س من خالل فرط اال�ستثارات كما ظهر يف درا�سة كل منMiller,( :

1988; Miller, et al., 1994; Bread, 1995; Pirto, Cassone, Ckerman & Fraas,
.)1996; Bouchet & Falk, 2001; Smith, 2006;Tieso, 2007

ومن هذه الدرا�سات �أي�ضا درا�سة بو�شت وفولك ( ،)Bouchet & Falk, 2001ودرا�سة ميلر

و�آخرين ( )Miller, et al., 1994التي �أظهرت فروقا ً دالة ل�صالح الإناث يف فرط اال�ستثارة
االنفعالية واحل�سية والتخيلية ،بينما كانت الفروق ل�صالح الذكور يف فرط اال�ستثارات

العقلية والتخيلية والنف�سحركية.

ومن ناحية �أخرى تتفق نتائج الدرا�سة احلالية يف هذا اجلانب ب�شكل مبا�رش مع درا�سة

براد ( ،)Breard, 1995حيث دلت النتائج على وجود فروق دالة تعزى ملتغري اجلن�س يف فرط
اال�ستثارات ،حيث كانت الفروق دالة ل�صالح الذكور يف فرط اال�ستثارة النف�سحركية ،فيما

كانت الفروق دالة ل�صالح الإناث يف فرط اال�ستثارة االنفعالية /العاطفية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها
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بني متو�سط ا�ستجابات الطلبة املوهوبون يف عينة الدرا�سة على مقيا�س فرط الإ�ستثارات

( )OEQIIو�أبعاده املختلفة تعزى للتفاعل بني متغريي ثقافة املجتمع واجلن�س؟

مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع

املوهوبون نحو جميع �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات ،باختالف البلد واجلن�س ،واجلدول رقم ()8
يبني النتائج.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع املوهوبون
نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات باختالف متغريي البلد واجلن�س
جمموعتي الدرا�سة
الطلبة الأردنيون ()58

�أبعاد فرط
اال�ستثارات

الذكور

الطلبة الكويتيون ()57

الإناث

الذكور

الكلي

الكلي

الإناث

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

م

ح

النف�سحركي

3.58

0.65

3.26

0.71

3.43

0.69

3.82

0.75

3.37

0.63

3.55

0.71

التخيلي

2.89

0.65

3.09

0.89

2.98

0.77

3.10

0.76

3.26

0.71

3.19

0.73

االنفعايل

3.07

0.59

3.47

0.74

3.25

0.69

3.26

0.73

4.06

0.57

3.74

0.75

العقلي

3.72

0.69

3.71

0.71

3.72

0.69

3.53

0.78

3.53

0.49

3.53

0.62

احل�سي

3.40

0.60

3.38

0.70

3.39

0.64

3.59

0.47

3.75

0.66

3.69

0.59

الكلي

16.65

2.47

16.92

3.11

16.77

2.75

16.83

2.80

17.97

1.81

17.51

2.31

�أ�شارت نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( ،)8ب�أنه توجد فروق ظاهرة بني متو�سط درجة

ٍّ
كل من طلبة العينتني الأردنية والكويتية نحو �أبعاد مقيا�س فرط اال�ستثارات
ا�ستجابة

باختالف جن�س الطالب.

وللتثبت من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي ()Two-Way ANOVA

لكل بعد من �أبعاد فرط اال�ستثارات على حدة؛ وذلك باختالف ٍّ
كل من متغريي العينة (الأردنية،
الكويتية) ،واجلن�س(الذكور ،الإناث) واجلداول من ( )13-9تبني النتائج.

 -فرط اال�ستثارة النف�سحركية
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ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 > α
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اجلدول رقم ()9
نتائج حتليل التباين الثنائي للداللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة
نحو بعد فرط اال�ستثارة النف�سحركية باختالف اجلن�س
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
مربع �إيتا
قيمة F
امل�صدر
الداللة
مربعات
احلرية
مربعات
0.016
0.181
1.814
0.837
1
0.837
البلد
اجلن�س

4.024

1

4.024

8.722

0.004

0.073

البلد*اجلن�س

0.125

1

0.125

0.270

0.604

0.002

اخلط�أ

51.205

111

0.461

الكلي

55.743

114

يت�ضح من نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( ،)9ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط

ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع املوهوبني لكال العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة النف�سحركية
تعزى لبلد الطالب� ،إذ بلغت قيمة  )1.814( Fوهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (،)0.05 > α
ويت�ضح ذلك �أي�ضا من خالل ح�ساب حجم الأثر لهذه الفروق ,فبلغت قيمة مربع �إيتا (،)0.016

وهذا ي�شري �أي�ضا ب�أن الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة نحو هذا البعد غري دالة

�إح�صائيا ،بينما �أظهرت النتائج ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة

ال�صف التا�سع لكال العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة النف�سحركية تعزى جلن�س الطالب،
وجاءت هذه الفروق ل�صالح طلبة العينة الكويتية� ،إذ بلغت قيمة  )8.722( Fوهي دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05 > α

كذلك ك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة

العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة النف�سحركية تعزى للتفاعل بني متغريي اجلن�س وبلد

الطالب؛ �إذ بلغت قيمة  )0.270( Fوهي غري دالة عند م�ستوى (.)0.05 > α

 فرط اال�ستثارة التخيليةاجلدول رقم ()10
نتائج حتليل التباين الثنائي للداللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة
نحو بعد فرط اال�ستثارة التخيلية باختالف اجلن�س
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
مربع �إيتا
قيمة F
امل�صدر
الداللة
مربعات
احلرية
مربعات
0.014
0.220
1.520
0.581
1
0.581
البلد
0.017
0.166
1.942
1.088
1
1.088
اجلن�س

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مربع �إيتا
0.000

�أ�شارت نتائج التحليل للجدول رقم ( ،)10ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط

ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع املوهوبون لكال العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة التخيلية

تعزى لبلد الطالب ،ويت�ضح ذلك �أي�ضا من خالل ح�ساب حجم الأثر لهذه الفروق ,فبلغت

قيمة مربع �إيتا ( ،)0.014وهذا ي�شري �أي�ضا ب�أن الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة

نحو هذا البعد غري دال �إح�صائيا ،كذلك �أ�شارت النتائج ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سط ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع لكال العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة التخيلية تعزى

جلن�س الطالب� ،إذ بلغت قيمة  )1.942( Fوهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05>α

كذلك ك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة

عينتي الدرا�سة نحو بعد اال�ستثارة التخيلية تعزى للتفاعل بني متغريي اجلن�س وبلد الطالب؛

�إذ بلغت قيمة  )0.000( Fوهي غري دالة عند م�ستوى (.)0.05 > α

 فرط اال�ستثارة االنفعاليةاجلدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين الثنائي لداللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة
نحو بعد فرط اال�ستثارة االنفعالية باختالف اجلن�س
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
مربع �إيتا
قيمة F
امل�صدر
الداللة
مربعات
احلرية
مربعات
0.088
0.001
10.659
4.530
1
4.530
البلد
0.176
0.000
23.754
10.096
1
10.096
اجلن�س
0.022
0.113
2.554
1.086
1
1.086
البلد*اجلن�س
0.425
111
47.178
اخلط�أ
114
65.271
الكلي
�أظهرت نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( )11املتعلقة ببعد فرط اال�ستثارة االنفعالية ،ب�أنه

توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع لكال العينتني نحو

بعد فرط اال�ستثارة االنفعالية تعزى لبلد الطالب ،وجاءت هذه الفروق ل�صالح طلبة العينة
الكويتية� ،إذ بلغت قيمة  ،)10.659( Fوهي دالة عند م�ستوى ( ،)0.05 > αويت�ضح ذلك
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امل�صدر
البلد*اجلن�س
اخلط�أ
الكلي

جمموع
مربعات
0.0819
62.184
64.459

تابع اجلدول رقم ()10
متو�سط
درجات
قيمة F
مربعات
احلرية
0.000
0.0819
1
0.560
111
114

م�ستوى
الداللة
0.990
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�أي�ضا من خالل ح�ساب حجم الأثر لهذه الفروق ،فبلغت قيمة مربع �إيتا ( ،)0.088وهذا ي�شري
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�أي�ضا ب�أن الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة نحو هذا البعد دال �إح�صائيا ،كذلك

�أ�شارت النتائج ب�أنه توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع
لكال العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة االنفعالية تعزى جلن�س الطالب ،وجاءت هذه الفروق
ل�صالح طلبة العينة الكويتية� ،إذ بلغت قيمة  )23.754( Fوهي دالة �إح�صائيا عند م�ستوى

(.)0.05 > α

بينما �أظهرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة

عينتي الدرا�سة نحو بعد فرط اال�ستثارة االنفعالية تعزى للتفاعل بني متغريي اجلن�س وبلد

الطالب؛ �إذ بلغت قيمة  )2.554( Fوهي غري دالة عند م�ستوى (.)0.05 > α
 -فرط اال�ستثارة العقلية

اجلدول رقم ()12
نتائج حتليل التباين الثنائي لداللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة
نحو بعد فرط اال�ستثارة العقلية باختالف اجلن�س
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
مربع �إيتا
قيمة F
امل�صدر
الداللة
مربعات
احلرية
مربعات
0.019
0.143
2.177
0.957
1
0.957
البلد
0.000
0.950
0.004
0.002
1
0.002
اجلن�س
0.000
0.984
0.000
0.000
1
0.000
البلد*اجلن�س
0.439
111
48.784
اخلط�أ
114
49.777
الكلي

�أ�شارت نتائج التحليل للجدول رقم ( )12املتعلق ببعد فرط اال�ستثارة العقلية ،ب�أنه ال توجد

فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع لكال العينتني نحو بعد فرط

اال�ستثارة العقلية تعزى لبلد الطالب� ،إذ بلغت قيمة  )2.117( Fوهي غري دالة �إح�صائيا عند

م�ستوى ( ،)0.05 > αويت�ضح ذلك �أي�ضا من خالل ح�ساب حجم الأثر لهذه الفروق ,فبلغت

قيمة مربع �إيتا ( ،)0.019وهذا م�ؤ�رش ب�أن الفرق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة نحو هذا
البعد غري دالة �إح�صائيا ،كذلك �أ�شارت النتائج ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط

ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع لكال العينتني نحو بعد فرط اال�ستثارة العقلية تعزى جلن�س
الطالب� ،إذ بلغت قيمة  )0.004( Fوهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( ،)0.05 > αوهذا ما
ي�ؤكده حجم الأثر املمثل بقيمة مربع �إيتا ( )0.000مما ي�شري ب�أن الفرق بني متو�سط ا�ستجابة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العينتني باختالف جن�س الطالب متقاربة �إىل حد ما.

ا�ستجابة طلبة عينتي الدرا�سة نحو بعد فرط اال�ستثارة العقلية تعزى للتفاعل بني متغريي

اجلن�س وبلد الطالب؛ �إذ بلغت قيمة  )0.000( Fوهي غري دالة عند م�ستوى ( ،)0.05 > αوهذا
ما ي�ؤكده حجم الأثر املمثل بقيمة مربع �إيتا ( )0.000مما ي�شري ب�أن الفرق بني متو�سط ا�ستجابة

العينتني باختالف متغريي البلد واجلن�س متقاربة �إىل حدا ما.

 فرط اال�ستثارة احل�سيةاجلدول رقم ()13
نتائج حتليل التباين الثنائي للداللة الفروق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة
نحو بعد فرط اال�ستثارة احل�سية باختالف اجلن�س
م�ستوى
متو�سط
درجات
جمموع
مربع �إيتا
قيمة F
امل�صدر
الداللة
مربعات
احلرية
مربعات
0.051
0.016
5.996
2.301
1
2.301
البلد
0.003
0.555
0.350
0.134
1
0.134
اجلن�س
0.005
0.478
0.507
0.195
1
0.195
البلد*اجلن�س
0.384
111
42.598
اخلط�أ
114
45.452
الكلي
يت�ضح من نتائج التحليل يف اجلدول رقم ( )13املتعلق ببعد فرط اال�ستثارة احل�سية ،ب�أنه

توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع لكال العينتني نحو بعد

فرط اال�ستثارة احل�سية تعزى لبلد الطالب� ،إذ بلغت قيمة  )5.996( Fوهي دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى ( ،)0.05 > αويت�ضح ذلك �أي�ضا من خالل ح�ساب حجم الأثر لهذه الفروق ,فبلغت

قيمة مربع �إيتا ( ،)0.051وهذا م�ؤ�رش ب�أن الفرق بني متو�سط ا�ستجابة عينتي الدرا�سة نحو

هذا البعد دال �إح�صائيا ،بينما �أ�شارت النتائج ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط

ا�ستجابة طلبة ال�صف التا�سع لكلتا العينتني نحو البعد نف�سه تعزى جلن�س الطالب؛ �إذ
بلغت قيمة  )0.350( Fوهي غري دالة �إح�صائيا عند م�ستوى (.)0.05 > α

كذلك �أ�شارت النتائج املتعلقة بنف�س البعد ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط

ا�ستجابة طلبة عينتي الدرا�سة نحو بعد فرط اال�ستثارة احل�سية تعزى للتفاعل بني متغريي
اجلن�س وبلد الطالب؛ �إذ بلغت قيمة  )0.507( Fوهي غري دالة عند م�ستوى (.)0.05 > α

ورغم �أن هذه النتيجة ميكن �أن تف�رس من خالل تقارب الثقافتني يف كال املجتمعني يف
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كذلك ك�شفت النتائج املتعلقة بنف�س البعد ب�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سط
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ت�أثرياتها على كال اجلن�سني من املوهوبني ويف املحفزات �أو املثبطات التي ت�ضعها �أمام
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اال�ستثارات واال�ستعدادات التطورية الكامنة لديهم؛ �إال انه من ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أن هذه

النتائج ال حتملنا على القطع باملعاين والتف�سريات ال�سابقة وذلك ل�صغر حجم العينة ،كما
�أن درا�سة فرط اال�ستثارات النف�سية ك�أحد اخل�صائ�ص النف�سية لل�شخ�صية املوهوبة حتتاج

�إىل درا�سة �أكرث تعمقا ملعرفة الفروق الثقافية وت�أثرياتها على اجلن�سني من الطلبة املوهوبني
داخل املجتمع نف�سه.

وعلى كل ،ف�إن درا�سة التفاعل فيما بني الثقافة واجلن�س وت�أثرياتها على �أمناط فرط اال�ستثارة

واال�ستعدادات التطورية لدى الأفراد املوهوبني حتتم علينا مناق�شة مدى االختالف والت�شابه

يف الر�ؤى بني الثقافات العربية حول القدرات واال�ستعدادات املتوقعة للجن�سني(ذكور�-إناث)،

وكذلك على الفروق يف القدرات بني اجلن�سني ،حيث تلعب الأدوار االجتماعية املتوقعة من
الذكور والإناث دورا مبا�رشا ً يف ت�شكيل الر�ؤى املجتمعية حول مواهب وتفوق وا�ستعدادات كل

جن�س وطبيعة االعرتاف بالقدرات واال�ستعدادات التي تبدو من الذكور �أو الإناث� ،إن جمتمعاتنا
املحافظة والتي ت�ؤمن بت�سييد الذكور وف�سح جميع جماالت النمو والتطور �أمامهم غالبا

ما متار�س �ضغوطا جمتمعية على الإناث ،وحترمهن من حق النمو املتوازن و�إظهار تلكم
اال�ستعدادات التطورية والتي يُعرب عنها من خالل فرط اال�ستثارات وامل�ؤدية لتطور قدراتهن

�أ�سوة بالذكور� ،إن هذه ال�ضغوط املجتمعية متار�س بحجة ر�سالة املر�أة و�أدوارها الأ�رسية ،ولذلك
جند البع�ض مييز الذكور بالقدرات املنطقية الريا�ضية وامليكانيكية والتي ميكن اال�ستفادة

منها يف املجاالت العلمية والتقنية ،بينما مييز الإناث بالقدرات اللغوية واالجتماعية املهارية

والتي ميكن اال�ستفادة منها يف جماالت التدري�س واخلدمات الأ�رسية واالجتماعية وغريها.

كل ذلك يتم عرب نظم تربوية قائمة داعمة ،وهو ما �أ�شارت �إليه كثري من الدرا�سات �إىل

كون النظام التعليمي يلعب دورا ً م�ؤثرا يف تعزيز تلكم الر�ؤى الثقافية يف ت�أ�صيل ذلك التباين

فيما بني قدرات وا�ستعدادات املوهوبني من كال اجلن�سني (;Golombok & Fivish,1994

)Gregor, 1995; Stone, 2000
التو�صيات

يف �ضوء ما �أظهرته نتائـج الدرا�سة احلالية ومناق�شتها ،ف�إنه ميكن تقدمي التو�صيات

واملقرتحـات التالية:

� -إن التباين يف �أمناط فرط اال�ستثارات لدى املوهوبني يف كال املجتمعني الكويتي والأردين والتي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
دلت عليه نتائج البحث؛ لي�ؤكد �أهمية الثقافة املجتمعية يف تعزيز �أو �إطفاء اال�ستعدادات
على القائمني على �ش�ؤون املجتمع تهيئة الظروف وتلبية حاجات املوهوبني يف بيئة اجتماعية
غنية باملثريات املختلفة التي ت�ستثري القدرات الكامنة لديهم وتنمي �أمناط اال�ستثارات عندهم.

بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب �أن يكون املناخ االجتماعي واالقت�صادي وال�صحي والرتبوي منا�سبا ً
ومعززا لنمو قدراتهم ،و�أال يكون �سببا ً يف كبت �أو تعطيل تلك القدرات.

 -تعاون كل من الإدارة املدر�سية واملر�شد الطالبي يف �إعداد ن�رشات توعية مب�سطة وموجهة

�إىل �أ�رس املوهوبني واملعلمني �أي�ضا ،بحيث تت�ضمن معلومات عن قدرات وخ�صائ�ص الطلبة
املوهوبني وال�سلوكيات التي تُظهر �أمناط فرط اال�ستثارات ،وكيفيـة رعايـة املوهبة واال�ستعدادات

التطورية لديهم يف املراحل العمريـة املختلفة.

 ت�ضمني برامج الإر�شاد املوجهة للطلبة املوهوبني مفهوم فرط اال�ستثارات واال�ستعداداتوالإمكانات التطورية ك�أحد مظاهر املوهبة ،والتعريف بها لكل من الطلبة املوهوبني و�أولياء

�أمورهم ومعلميهم �أي�ضاً.

 -ا�ستخدام مقيا�س فرط اال�ستثارات ك�أداة �إ�ضافية يف الك�شف والتعرف على املوهوبني.

� -إجراء درا�سات تتناول مفهوم فرط اال�ستثارات وعالقتها مبتغريات �أخرى ذات عالقة باملوهوبني

و مراحل حياتهم التطورية.

 -القيام مبزيد من الدرا�سات عرب الثقافية يف جمال علم نف�س املوهبة والإبداع وتعليم

املوهوبني لأجل الو�صول �إىل فهم �أو�سع وا�شمل يف ت�أثري ثقافة املجتمع على تطور مواهب
وقدرات الأبناء املوهوبني واعتماد نتائجها ك�إطار مرجعي لربامج رعاية و�إر�شاد املوهوبني

والعاملني على رعايتهم.
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