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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد السابع عشر ، العدد الثاين

 اإلحساءالرضا عن برامج رعاية الموهوبين وعالقته بفعالية الذات لدى الطلبة الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بمحافظة 
Satisfaction on gifted programs and its relation to self-efficacy for the gifted students 

middle stage in Al Ahassa 
 *د. أحمد رجب محمد السيد

 ملخص
 رعاية برامج عن الرضاهدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني 

 مبحافظة املتوسطة باملرحلة املوهوبني الطلبة لدى الذات وفعالية املوهوبني
 الطالب والطالبات، كما هدفت إىل الكشف عن الفروق بني اإلحساء

، وتكونت عينة الذات وفعالية املوهوبني رعاية برامج عن الرضايف كل من 
الطلبة املوهوبني امللتحقني بربامج طالبًا وطالبة من  731الدراسة من 
طالباً،  17، بواقع اإلحساءمبحافظة باملرحلة املتوسطة  رعاية املوهبني

، املوهوبني رعاية برامج عن الرضاطالبة، طبق عليهم مقياس  66و
لدراسة عن )إعداد الباحث(، وأسفرت نتائج ا الذات فعاليةومقياس 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بني درجات أفراد عينة الدراسة على 
 فعاليةوبني درجاهتم على مقياس  املوهوبني رعاية برامج عن الرضامقياس 
، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بني الذات

 برامج عن الرضامتوسطات درجات الطالب والطالبات على مقياس 
فروق دالة إحصائيًا بني لصاحل الطالب، وعدم وجود  املوهوبني رعاية

 .الذات فعاليةدرجات الطالب والطالبات على مقياس  متوسطات
 الرضاعن برامج رعاية املوهوبني، فعالية الكممات المفتاحية:

 .املوهوبني .الطلبةالذات
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Abstract 
This study aimed to reveal the relationship between 

satisfaction on gifted programs and self-efficacy for 

gifted students in Al Ahassa, Saudi Arabia and also 

aimed study to detect differences between male and 

female students in each of the variables of satisfaction 

on gifted programs and self-efficacy. And composed 

the sample of the study of 137 students from the 

gifted students middle stage in Al Ahassa. This 

sample was divided into 71 male and 66 female. They 

were applied to   them scale of the satisfaction on 

gifted programs, and scale of self-efficacy (by the 

researcher). This study resulted in existing a referring 

statistic positive relation between marks of the 

sample individuals according to the scale of  

satisfaction on gifted programs and their marks 

according to the scale of the self-efficacy. This study 

also resulted in existing referring statistic differences 

between male and female students in satisfaction on 

gifted programs for the male. This study also resulted 

not  existing  referring statistic differences between 

male and female students in Self- efficacy. 
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