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  ملخص الدراسة
  .أمرية بنت عبد اهللا بن حممد مصريي  :اسم الباحثة 

  .كتشاف ورعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام ال للمهام الالزمة درجة ممارسة اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني : عنوان الدراسة

ة من قبل وزارة التربية والتعليم يف اكتشاف ورعاية درجة ممارسة املهام املعتمد هدفت الدراسة إىل التعرف على: أهداف الدراسة
و وضع التشريعات املنظمة لتطبيق ،املوهوبني مبدارس التعليم العام واملتمثلة يف ووضع اخلطط املتعلقة برعاية املوهوبني ومتابعة تنفيذها

وإنشاء قاعدة ،واألقسام خلدمة الطلبة املوهوبني  و التوسع يف إنشاء املراكز،و تأهيل وتدريب الكوادر البشرية،أساليب رعاية املوهوبني
وتنسيق ،و االستفادة من اخلربات واإلمكانيات يف جمال رعاية املوهوبني عن طريق التعاون مع اجلهات املعنية ،معلومات عن املوهوبني 

   .بة واإلبداع ومدى االستفادة من ذلك العالقة بني مراكز رعاية املوهوبني التابعة هلا وبني مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموه
   . استخدم املنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة

مجيع موظفي اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني يف الرياض، و مراكز رعاية املوهوبني يف مدينة مكة املكرمة، جدة ، الطائف  :جمتمع الدراسة
  . موظفا) ٨٦(البالغ عددهم 
  . دمت االستبانة كأداة للدراسة استخ :أداة الدراسة

  . ،و اختبار شيفيه )ت(التكرارات، النسب املئوية، االحنراف املعياري، حتليل التباين األحادي، اختبارات  :األساليب اإلحصائية
  : أهم نتائج الدراسة

ات املنظمة لتطبيق كافة أساليب اكتشاف ووضع التشريع،تقوم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني أحيانا بوضع اخلطط وتتابع تنفيذها  - ١
وتتبادل اخلربات مع اجلهات ،وتتوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني،و تأهيل الكوادر البشرية الكتشاف ورعاية املوهوبني،ورعاية املوهوبني

  .املعنية يف جمال رعاية املوهوبني
وتنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك ،معلومات للموهوبنيونادرا ما تقوم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بإنشاء قاعدة - ٢

  .عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع
بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف احملور األول ، الثاين ، الثالث ، الرابع ، ) ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٣

 . العمل احلايل ، وكانت الفروق لصاحل موظفي مراكز رعاية املوهوبني السادس ، السابع تبعاً ملتغري
بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف احملور األول ، الثاين ، الثالث ، الرابع ، ) ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٤

 . وكانت الفروق لصاحل مكة املكرمة،السابع ، تبعاً ملتغري مقر العمل
بني استجابات أفراد جمتمع الدراسة يف احملور األول فقط تبعاً ملتغري اخلدمة يف )  ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٥

 .اال التربوي ، وكانت الفروق لصاحل من هلم  أقل من سنة خربة
تمع الدراسة يف احملور الثالث فقط تبعاً ملـتغري عـدد   بني استجابات أفراد جم)  ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -٦

  .الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني وذلك لصاحل املوظفني امللتحقني بأكثر من ثالث دورات 
  : على اإلدارة العامة الكتشاف ورعاية املوهوبني  :أهم التوصيات

  .ومتابعة تنفيذها ، تفعيل اخلطط املوضوعة  - ١
 .موضوع رعاية الطالب املوهوبني يف مناهج كليات التربية على املسؤولني يف وزارة التعليم العايلطرح إدخال  - ٢
 .  مركز لرعاية املوهوبنيكل لالعمل على ختصيص ميزانية مستقلة خاصة برعاية املوهوبني  - ٣
، والقائمني على تنفيذ تلك الربامج على العمل على بناء قاعدة معلومات تضم بيانات عن الطالب املوهوبني ، والربامج املنفذة هلم  - ٤

 . مستوى كل منطقة 
 . بناء نظام إعالمي متكامل عن املوهبةإشراك املؤسسات اتمعية ل - ٥
 .بني مراكز رعاية املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع إعداد حبوث ودراسات مشتركة  - ٦

 



 

An Abstract 
Name of Researcher:  Ameerah Abdullah Mohammed Musairi 

Title: The extent of practicing General Directorate of Sponsoring Talented the sponsorship of talented 
students by the in discovering the talented students of schools of general education. 
The objectives of the study: The study aims at identifying the extent of practicing the duties approved 
by the Ministry of Education in discovering and sponsoring talented students of schools of general 
education. Such duties are represented in laying out plans relevant to sponsoring talented students; follow 
up of execution of these plans, proposing the regulations to be applied for the techniques of sponsoring 
talented students, to qualify and train cadres and to establish more centers and departments to serve 
talented students; to establish data base for talented students, to make use of experts and potentialities 
provided for sponsoring talented students by way of cooperation with concerned bodies and coordination 
between the centers of sponsorship of talented students and King Abdul Aziz Institution for Talent and 
Creation and to see how it could be benefited from. 
Methodology of the study: The analytical descriptive method is used. 
The population of the study: All staff of the General Directorate of Sponsoring Talented students in 
Riyadh and the staff of the centers of sponsoring talented students in Makkah, Jeddah and Taif. All being 
(٨٦) subjects. 
The instrument of the study: A questionnaire is used as an instrument of the study. 
Statistical Techniques: Frequency, percentages, standard curve, mono-variance analysis, T tests and 
Shevet Test are used. 
The most important findings: 

١-The General Directorate of sponsoring talented students sometimes prepares plans and follows up 
its execution, lays out regulations for the application of all techniques of discovering and 
sponsoring talented students, qualifies cadres for this purpose, establishes more centers for 
sponsoring talented students and exchange know-how with concerned bodies. 

٢-The General Directorate of sponsoring talented students rarely establishes data bases for talented 
students as well as it rarely coordinates with King Abdul Aziz Institution for Talent and Creation. 

٣-There are differences of statistical significance at the level of (٠٥}٠) among the responses of the 
subjects of the study on the first axle, the second, the third, the fourth, the sixth and the seventh 
axle. Such differences were in favor of the employees of the centers of sponsoring talented 
students. 

٤-There are differences of statistical significance at the level of (٠٥}٠) among the responses of the 
subjects of the study on the first axle, the second, the third, the fourth, and the seventh axle based 
on the variance of work place. Such differences were in favor of Makkah center. 

٥-There are differences of statistical significance at the level of (٠٥}٠) among the responses of the 
subjects of the study on the first axle only based on the variance of service in the field of 
education. Such differences were in favor of those who have less than one year experience. 

٦-There are differences of statistical significance at the level of (٠٥}٠) among the responses of the 
subjects of the study on the third axle only based on the variance of number of training courses in 
the field of sponsoring talented students. Such differences were in favor of those who have joined 
more than three training courses. 

The most important recommendations: 
The General Directorate of Talented students should do the followings: 

١-To activate the laid down plans and follow up its implementation. 
٢-To propose teaching talented students the subjects of colleges of education to the officials of the 

Ministry of Higher Education. 
٣-To single out a budget for the sponsorship of talented students at each directorate the centers of 

sponsoring talented students. 
٤-To build up data base consisting of talented students' information, programmes prepared and 

implemented for them, and those who are involved with the execution of these programmes at the 
level of each area. 

٥-To establish full media system about talent in which universities, colleges and concerned 
institutions take part in order to discover and sponsor talent. 

٦-joint reaserche prepration between the centers of sponsoring talented students and King Abdul Aziz 
Institution for Talent and Creation.  
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  )١٤:لقمانF)لِوالِديْك إِلَيَّ الْمصِريُووصَّيْنا الْأِ�ْسان بِوالِديْهِ حملَتْهُ أُمُّهُ وهْناً علَى وهْنٍ وفِصالُهُ فِي عاميْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي و(:تعاىلقال 

نت وما زالت ، وعانت لكي تراين يف هذا املكان إىل من كاإىل من محلت وتعبت وسهرت
سـراً  بـدعائها   غمـرتين من جبانيب إىل منبع العطف واحلنان إىل رمز األمومة والكفاح إىل 

ـ  ،، إىل من سقتين احلنان وفجرته ينابيع اغترف منه يف كل آنوجهراً ل اهللا أن يلبسـها  أأس
ـ ..... ثوب الصحة والعافية وأن يطيل يف عمرها ا إىل والديت زين بنت أمحد باعبداهللا أدامه

  . اهللا وأحسن عملها 
إىل من رباين صغرياً وعطف على كبرياً، وأحسن تعليمي كثرياً، وما زلت أتعلم منه الكـثري  
والكثري إىل من كان يل نعم األب ونعم القدوة يف كفاحه وصربه وشجاعته وشهامته ونقاء 

 يل مـد مصـريي أدامـه اهللا   إىل والدي الشيخ عبد اهللا بن حم..... سريرته ورجاحة عقله
  . وإلخويت

 معني، وكان دوماً يشجعين علـى  ريإىل رفيق دريب الذي كان يل خ..... إىل زوجي الغايل
..... صفحات هذه الدراسةيف إىل من كانت ملساعدته بصمة من نور ،اجلهد  منبذل املزيد 

   .إىل زوجي صاحل بن إبراهيم اخلزامي
/ إىل شـقيقي األكـرب   .....نجاح والتفوقدائماً بقيمة الإىل القلب احلنون إىل من أشعرين 

  . عابد
  .عصام / إىل شقيقي ..... إىل من أرى يف إصراره وعزميته على النجاح والتقدم قدوة يل

   .حممد/ األصغر شقيقيإىل ..... ركين طفوليتإىل من من شا
/ الكربى  شقيقيتإىل ..... إىل القلب النابض بالطيبة والوفاء واحلب إىل من وهبين اهللا مودا

   .عفاف
/  شـقيقيت إىل ..... إىل من أثرت يف حيايت وكان لسؤهلا وتشجيعها األثر الكبري يف نفسي

  .عبري 



 

إىل الزهور اليت أستنشق عبريها، وأسعد دوما برؤيتها إىل أبنائي مجانة وحممد جعلهم اهللا من 
  . الدهمأصحاب املواهب املتميزة والعقول الراجحة جعلهم اهللا قرة عني يل ولو

  .احتواين إىل والدة زوجي أمدها اهللا بالصحة والعافية الذي، إىل القلب إىل األم اليت مل تلدين
إىل والد زوجي ..... إىل من أرى يف عينه الصمود والشموخ والقوة ويف قلبه احلنان واحلب

  .ي أدام اهللا عليه الصحة والعافيةإبراهيم بن حممد صاحل اخلزام/ األستاذ 
مل تلـدهم   ةأفتخر م دائما وأتباهى جبمال قلوم وأحب متيز أرواحهم إىل أخـو  إىل من
ربـاب أدام اهللا  ،جيهان ،مالك ،أماين ،وسيلة  ،أنصاف ،ل زوجي أما ةإىل أخو..... أمي

  . احملبة بيننا
يام إىل ، وشكل بصمة ال متحي مبرور األوأخوايت إىل كل من أثر يف حيايت إىل مجيع أخواين

، وأرجو من اهللا العلي القدير أن يكون هذا العمـل خالصـاً   الء أهدي مثرة جهديكل هؤ
  .  أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليلوجهه الكرمي وال يسعين إال أن أقول ريب أوزعين

     

  الباحثة    

  بنت عبد اهللا مصريي ةأمري
 

 

 

 

 



 

 

  ـر وتـقـديـرشـك

لطانه ، لـه احلمد حىت يرضـى ولــه   احلمد هللا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم س     
لوهاب ، الـذي بفضـله تـتم    احلمد إذا رضي ولـه احلمد بعد الرضا، احلمد هللا املعطي ا

، والصالة والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري سيدنا حممد بن عبد اهللا خامت الصاحلات
  . بإحسان إىل يوم الدينتابعني لـه األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحابته وآل بيته وال

(øŒÎ (رب العاملني القائل يف كتابه املبني  احلمد هللا uρšχ©Œr' s?öΝä3š/ u‘⎦ È⌡ s9óΟ è?ö x6 x©ö(...Ν ä3 ¯Ρ y‰ƒÎ— V{  

  .)٧:إبراهيم(
فإن الشكر أوال هللا سبحانه وتعاىل على فضله الواسع ونعمه العديدة وتيسريه وتوفيقـه       

ويطيب يل بعد أن من اهللا علي ووفقين إلمتام ،احلمد وله الشكروعونه على إمتام الدراسة فله 
صرح العلمي يف أطهر رقعة يف األرض جامعـة أم  لهذه الدراسة أن أتقدم بالشكر والتقدير ل

، وأخص بالشكر والتقـدير  ستكمال دراسيت العليا يف رحااالقرى على إتاحة الفرصة يل ال
اسة سواًء بالتوجيه أو النصح أو املساعدة وأسـأل  كل من كان لـه دور يف إجناز هذه الدر

  . اهللا أن جيعل ذلك يف ميزان حسنام 
محزة بن / ، وعاطر الثناء إىل أستاذي الدكتور سرين تقدمي جزيل الشكر واالمتنانكما ي     

، وتوجيهاته الـنرية ومالحظاتـه   إلشرافه على هذه الدراسة، ولرعايته النبيلة عبد اهللا عقيل
ـ  امو ،مةالقي ال كان لسديد رأيه وصائب فكره واهتمامه األثر الكبري يف إجناز الدراسة فأس

إىل األستاذين الكـرميني   الشكر والتقدير واالعتراف بالفضلو، اهللا أن جيزيه عين خري اجلزاء
لتفضـلهما مشـكورين    ، مييخالد السل/ الدكتور و أسعد بن حسن مكاوي/ الدكتور
إبداء مالحظام اليت كان هلا االثر الكبري يف إضفاء الصبغة العلميـة  الدراسة و خطة مبناقشة
جلميع أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية والتخطيط على ما بـذلوه  و،الدراسةعلى 

جلميع األسـاتذة احملكمـني ألداة    و،ة أضاءت أمامي طريق البحث العلميمن جهود علمي
ر نريه، ومرئيات قيمة ، وال أنسـى أن أقـدم الشـكر    الدراسة على ما أشاروا به من أفكا



 

، ومنسويب مراكز رعاية املوهـوبني مبكـة   العامة لرعاية املوهوبني بالرياضملنسويب اإلدارة 
  . فضلهن باإلجابة على أداة الدراسةاملكرمة ، وجدة ، والطائف لت

ذي شـجعين  وأرى من الواجب علي أن أسجل كلمة شكر وعرفان باجلميل لزوجي ال     
  .صاحل بن إبراهيم اخلزامي/ وآزرين وقامسين جهدي الستكمال هذه الدراسة األستاذ 

كما ال يفوتين أن أشكر من هلما الفضل بعد اهللا يف مساعديت يف احلصول على مراجع      
/ الدراسة ومد يد العون واملساعدة يل يف توزيع أداة الدراسة األخوان الفاضـالن املهنـدس  

  .  عصام بن عبد اهللا مصريي/ واألستاذ عبد اهللا مصرييعابد بن 
والشكر كل الشكر ملن ساندتين وقت الدراسة ومل تبخل علـي بـاهود والنصـح         

عفاف بنـت  / واإلرشاد والتوجيه ورأت يف جناحي ومتيزي جناح هلا إىل شقيقيت األستاذة 
  . عبد اهللا مصريي

ين بعـد اهللا إلخـراج هـذه    تنان إىل كل من ساعدويطيب يل أن أوجه الشكر واالمت     
اليت  جيهان بنت إبراهيم اخلزامي/ الدراسة بالشكل املطلوب إىل األخت الفاضلة األستاذة 

  األستاذ والشكر موصول إىل،احلاسب اآليل هلا مين جزيل الشكرمل تبخل علي خبربا يف 
  .الدراسة ناءأثيل من مساعدة  هملا قدم زياد بن إبراهيم اخلزامي/ 

اليت لن أنسـى فضـلها يف    نور بنت حممد مصريي/ الدكتورة  كما يشرفين أن أشكر     
  .مني هلا مين جزيل الشكر والتقديرتوزيع أداة الدارسة على احملك

وإبداء النصح والتوجيه ،، حلسن صداقتهم لتقدير جلميع زمياليت يف الدراسةوالشكر وا     
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  ...وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  بنت عبداهللا مصريي ةأمري                                                                    
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   

اعتىن اإلسالم بالعقل اعتناًء بالغاً وجعله من الضرورات اخلمس اليت حرم اإلضرار ـا       
فالعقل يعترب أساسـاً يف   ،لأللوهية واستحقاقهلتكون نعمة عظيمة شاهدة على ربوبية اخلالق 

 ومن بينها هجل أن يفاضل بني خلقه يف نعمواقتضت حكمة اهللا عز و اإلنسان،املعرفة عند 

yì ® :تعاىلالعقل والعلم والفهم وغري ذلك فقال  sù u‘ uρ öΝ ä3 ŸÒ ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 〈)األنعام :

ـ يلذلك فالفروق الفردية تعترب مبدأ أص ،)١٦٥ يف   هالً يف اإلسالم ويتجلى ذلك يف قول
زل الناس منازهلم وخناطب الناس علـى  ـء أن ننأمرنا حنن معاشر األنبيا: ((حديثه الشريف
  . البخاريرواه ))  قدر عقوهلم

وهذا األمر مل  ،تقنياً ومعلوماتياً بشكل كبري جداً انفجاراويشهد العامل يف هذا العصر      
ب اليت أودعها اهللا يف بين حيدث إال بتوفيق اهللا عز وجل وبأمره مث بسبب الطاقات واملواه

  . البشر
فاملوهوبون يف كل جمتمع هم ذخرية الوطن ومنابع ثروته فهم عـدة احلاضـر وقـادة         

تسعى األمم الواعدة "بقوله ) ٣:هـ١٤٢٧ (علوي  املستقبل يف شىت امليادين أكد على ذلك
، ألن اإلمهال يف م الربامج الكفيلة بصقل مهاراممن هذه الطاقات وتستثمر فيه لالستفادة

  ."األمة يف أنفس ثرواا الوطنية على استثماريةع فرص يتضي رعاية املوهوبني يعين
ورمبا مبـرور األيـام    واضمحلتاملوهبة كالنبتة إذا تركت دون سقاية ورعاية ذبلت ف     
، أو رمبا وجهت توجيهاً خاطئاً فتصبح معاول هدم بعد أن كان يرجى منها أن تكون ختتفي

لورقة الراحبة إذا ما أردنا أن خنتصر الوقت للحاق مبـن  العناية باملوهوب تعترب اف ، أداة للبناء
  .التجريبيةسبقنا يف جانب التقنية والعلوم 

، اقتصاديأوهلما : ادا من أمهية كشف وتنمية املواهبففي الوقت احلاضر نشأ سببان ز     
فقد وجد أن املوهوبني يتضاعف إنتاجهم وتزداد مكاسبهم إذا وفرت هلم التربية املدرسـية  

  . ثانيهما التنافس مع الدول األخرىو ،املناسبة إلظهار قدرام الكامنة



 

أن اتمعات اليت استطاعت أن تتعرف على املواهـب  ) ٤:هـ١٤٢٧ ( النافع وأكد     
تعـبري عنـها   لل هلم ، وإتاحة الفرصةمن أبنائها املوهوبونوالقدرات غري العادية اليت ميتلكها 

، أما اتمعات اليت مل تتعرف على املوهوبني من ملنتجة واملتقدمةهي اتمعات ا واستثمارها
  .إا تعيش يف ظل التخلف واجلمودستثمار مواهبهم فالأبنائها ومل يئ هلم فرص 

ومنواً يف مجيع ااالت على الـرغم   وازدهاراًفهناك بعض الدول اليت رت العامل تقدماً      
بيعية والثروات املادية وإمنا كانت الوسـيلة الناجحـة الـيت    من افتقارها جلميع املوارد الط
، اليابان: فيما حققه العقل البشري املتميز، ومن أمثلة هذه الدول اعتمدت عليها تلك الدول

 عاماً من خروجها نياليت أصبحت من أعظم الدول اقتصاداً يف العامل بعد مرور مخسة ومخس
  .ية الثانيةهزومة يف احلرب العاملحمطمة متاماً وم

من حماور أولويـات   حمور املوهوبنياالهتمام برعاية  أن) ٤٢٤ :م٢٠٠٢ ( ى حممدأور     
علـى   اًمن هذا املنطلق متثل رعاية املوهوبني استثمار، العمل التربوي بوزارة التربية والتعليم

ات عديدة ما يتم صرفه على املوهوبني ال يضيع بل يظهر مردوده بعد سنو فإن ،املدى البعيد
  .الت احلياةامتعددة يف كل جمابتكارات وإجنازات و إسهاماتعلى هيئة 

اهتمـت   الغربية من الدول اًأن كثري) ٦:هـ١٤٢٧ ( النافعأكد على الصعيد العاملي ف     
وخاصة يف جانب االكتشاف  عليهم الكثري من الدراسات ت، وأجرذه الفئة وأولتها عناية

من تلك  القليليد العريب فنجد أن ما يقدم للموهوبني ال ميثل سوى أما على الصع ،والرعاية
واململكة العربية السعودية حذت حذو هذه الدول املتقدمة يف اكتشاف ورعاية  ،الدراسات

 فتضمنت سياسة،املوهوبني وإميانا منها بأمهية هذه الفئة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع 
حمددة لكل مرحلة وكان من بينها  اًلة يف إدارة رعاية املوهوبني أهدافالتعليم يف اململكة املتمث

   أهداف توجه إىل العناية بأصحاب القدرات واملواهب، وقد جاء يف اخلطة العشرية
لوزارة التربية والتعليم عدة بنود لرعاية املوهوبني واملوهوبات يف ااالت )  ٢٢:م٢٠٠٢ (

 -اء مقاييس تساعد على اكتشاف املوهوبني واملوهوبـات  عن طريق بن"العلمية واإلبداعية 
تطوير  –على البيئة السعودية  ةقدرات الطالب املوهوبني مقننلقياس  إعداد وتقنني مقاييس



 

تصميم برامج ونشاطات إثرائية لرفع كفاءة الطالب  –برامج تعليم للموهوبني واملوهوبات 
  .)٢٢(" املوهوب

باإلشراف علـى اكتشـاف املوهـوبني     إجياد إدارة عامة تعىن إىلونظراً للحاجة املاسة    
دارة العامة لرعاية املوهوبني بوزارة التربية والتعليم وذلك بـالقرار  اإل ورعايتهم فقد مت إنشاء

فاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني هي اجلهاز  ،هـ٤/٣/١٤٢١وتاريخ  ٥٨٠٥٤الوزاري رقم 
اململكة العربيـة السـعودية   أمام وزارة التربية والتعليم يف املسئول األول  التربوي والتعليمي

تنفيـذ  ل وذلـك ،لقيام بكل عمل من شأنه اكتشاف ورعاية املوهوبني مبدارس التعليم العامل
  . اخلاصة ذه الفئة سياسة رعاية املوهوبني وحتقيق مهام وزارة التربية والتعليم

  :الدراسة مشكلة
 أروقة وزارات التربية والتعلـيم،  بني اهتمامان أحدث املواضيع تعترب رعاية املوهوبني م     

يعتـرب الرقـي إىل   و، ، إال أا تعترب من أقدم املواضيع اهتماماًوهي رغم حداثة سنها نظاماً
مـن إنشـاء    ىمسمرحلة رعاية املوهوبني داخل املدرسة خطوة رئيسية حنو حتقيق اهلدف األ

مما تبذله اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني من جمهودات إال  وعلى الرغم إدارة عامة للموهوبني،
عدم مناسبة اهليكل التنظيمي الصادر أن هناك العديد من الدراسات اليت أشارت نتائجها إىل 

 قنـوات من وزارة التربية والتعليم لتحقيق األهداف اليت وضع من أجلها إىل جانب ضعف 
و قصـور  ،مراكز رعاية املوهـوبني  واية املوهوبني اإلدارة العامة لرع بني كل مناالتصال 

إىل جانب عـدم  ،التعليم ما قبل اجلامعي عن رعاية املوهوبني كما وكيفا يف الربامج التعليمية
 وجود برامج أو أي خدمات أخرى لرعاية الطـالب املوهـوبني يف املـدارس االبتدائيـة    

  ).٨:هـ١٤٢٣،الشهراين،٦ :٢٠٠٢،ونصر،٥:هـ١٤٢٤:الثبييت(
 اإلدارة ممارسـة وجود دراسات سابقة لتحديد درجة وتتحدد مشكلة الدراسة يف عدم      

العامة لرعاية املوهوبني املهام اليت وضعتها وزارة التربية والتعليم واليت تسهم يف اكتشـاف  
  .ورعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام

 درجـة  للتأكد مـن   احلالية ةدراسال إلعدادضرورة  أصبحت هناكوبناء على ما سبق      
الالزمة الكتشاف ورعايـة   ملهام وزارة التربية والتعليم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني تنفيذ



 

ـ   كوبذل، املوهوبني يف مدارس التعليم العام  يتنحصر مشكلة الدراسة يف السـؤال الرئيس
  -:التايل
الكتشـاف ورعايـة    الالزمـة  مهامللالعامة لرعاية املوهوبني  اإلدارةدرجة ممارسة ما 

  املوهوبني يف مدارس التعليم العام؟ 

  -:الدراسة أسئلة
  - :األسئلة الفرعية التالية السابق الرئيس ويتفرع من السؤال

اخلطـط املتعلقـة برعايـة     وضعلاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  ا درجة ممارسةم -١
 م ؟املوهوبني ومتابعة تنفيذها يف مدارس التعليم العا

وضع التشريعات املنظمة لتطبيـق  ل لرعاية املوهوبني العامة اإلدارة ما درجة ممارسة -٢
  ؟وخارجها مدارس التعليم العام أساليب ورعاية املوهوبني داخل 

تأهيل وتدريب الكوادر الوطنيـة  ل املوهوبنياإلدارة العامة لرعاية  ما درجة ممارسة -٣
 التعليم العام ؟ لرعاية الطلبة املوهوبني يف مدارس 

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني لتوسع يف إنشاء املراكز واألقسـام   ما درجة ممارسة -٤
 التعليم العام ؟ مدارسخلدمة الطلبة املوهوبني يف 

عـن   قاعـدة معلومـات   إلنشاء إلدارة العامة لرعاية املوهوبنيا ما درجة ممارسة -٥
 التعليم العام ؟  مدارساملوهوبني يف 

   اجلهـات  من خربات وإمكانيات اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني استفادة ما درجة  -٦
 ؟  والتعاون معها املعنية يف جمال رعاية املوهوبني

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني العالقة بني مراكز رعاية املوهـوبني  تنسيق ما درجة  -٧
وفق اللوائح  للموهبة واإلبداعز ورجاله التابعة إلدارا وبني مؤسسة امللك عبد العزي

 والتعليمات ؟ 
جمتمع الدراسة  أفراد متوسطات استجابات إحصائية بني ةهل توجد فروق ذات دالل -٨

 تسنوا دعد، لالعم رمق، العمل احلايل(تبعا للمتغريات التالية الثمانية اور االستبيانحمل
  ؟)  جمال رعاية املوهوبنيالتدريبية يف تالدورا، اخلدمة يف اال التربوي



 

  : أهداف الدراسة 
 اإلدارة العامة لرعاية املوهـوبني  درجة ممارسة التعرف علىالدراسة احلالية إىل  هدفت     
كتشاف ورعاية الطـالب املوهـوبني يف   ال  لمهام املعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليمل

   .مدارس التعليم العام
   -: هداف الفرعية التاليةم األويتفرع من هذا اهلدف العا

اخلطـط املتعلقـة   وضع لاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  درجة ممارسةالتعرف على  -١
  .العامبرعاية املوهوبني ومتابعة تنفيذها يف مدارس التعليم 

وضع التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب لاإلدارة العامة  درجة ممارسةالتعرف على  -٢
  .وخارجها مدارس التعليم العاموبني داخل ورعاية املوه

التعرف على دور اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني جتاه تأهيل وتـدريب الكـوادر    -٣
 . الوطنية لرعاية الطلبة املوهوبني يف مدارس التعليم العام 

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني لتوسع يف إنشاء املراكـز   درجة ممارسةالتعرف على  -٤
 . التعليم العام  مدارسألقسام خلدمة الطلبة املوهوبني يف وا
 نشاء قاعدة معلومـات إلاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني درجة ممارسة التعرف على  -٥

 .التعليم العام  مدارسعن املوهوبني يف 
 مكانيـات إاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني من خربات و درجة استفادةالتعرف على  -٦

 . هاالتعاون معويف جمال رعاية املوهوبني  ت املعنية اجلها
اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني العالقة بني مراكز رعايـة   درجة تنسيقالتعرف على  -٧

ومـدى   للموهبة واإلبداع املوهوبني التابعة هلا وبني مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله
 .ذلكاالستفادة من 
  : أمهية الدراسة

دراسة ذات أمهية حقيقية حملدودية الدراسات يف هذا اال وباألخص يف قسـم  تعد ال     
   -:وتربز أمهيتها من خالل ما يلي  التربوية والتخطيطاإلدارة 



 

جاءت هذه الدراسة استجابة للتوجه اجلديد يف الدولة واملتمثل يف تقدمي العناية املكثفة  -١  
 اإلقليمـي  العلمـي ؤمتر املرات املنعقدة املؤمت توصيات ضح من خاللللموهوبني والوا

على  واليت أوصت يف جمملها )هـ١٤٢٧ (و منتدى جدة للموهبة ) هـ٤٢٧ (للموهبة
إعداد دراسات عن دور مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل يف رعايـة املوهـوبني   

 .نيوتنمية التفكري والتعرف على األساليب املتبعة يف الكشف والتعرف على املوهوب
لني باإلدارة العامة لرعاية املوهوبني من ؤومساعدة املس يفسوف تسهم هذه الدراسة  -٢

خالل تزويدهم باملعلومات واإلحصائيات اليت توضح درجة أداء اإلدارة العامة لرعايـة  
املوهوبني للمهام املكلفة ا من قبل وزارة التربية والتعليم  األمر الذي سيسهم يف حتديد 

وبالتايل ستساهم هذه املعلومات يف وضع بـرامج   ،لقوة أو الضعف إن وجدتنقاط ا
تدريبية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة الكتشاف ورعاية املوهوبني للموظفني ذه 

ممـا يسـهم يف   اإلدارة واملراكز التابعة هلا من أجل تعريفهم ذه املهام وسبل تنفيذها 
  .وبالتايل حتقيق أهداف السياسة التعليمية اخلاصة ذه الفئة تطوير أدائهم يف تنفيذ املهام

  :حدود الدراسة
  :املكانيةاحلدود 
اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوزارة  مجيع املوظفني بكل من علىامليدانية الدراسة  اقتصرت

لـإلدارة العامـة    املراكز التنفيذية لرعاية املوهوبني املمثلة و ،الرياض مبدينة  التربية والتعليم
  . والطائف لرعاية املوهوبني يف كل من مكة وجدة

  :نيةاحلدود الزما
   .هـ١٤٢٨ اجلامعي عاملالفصل الدراسي الثاين ل يفالدراسة مت تطبيق      

  :احلدود املوضوعية
املكلفة  مهام للاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  تنفيذ درجةعلى  الدراسة ههذ اقتصرت     
علـيم  تيف مـدارس ال  ورعايـة املوهـوبني   كتشـاف ال وزارة التربية والتعليممن قبل ا 
 :واحملددة يف،العام

 . اخلطط املتعلقة برعاية املوهوبني ومتابعة تنفيذها يف مدارس التعليم العاموضع  -



 

 مدارس التعليم العاموضع التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب ورعاية املوهوبني داخل  -
  .اوخارجه

 .تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لرعاية الطلبة املوهوبني يف مدارس التعليم العام  -
 . التعليم العام  مدارسالتوسع يف إنشاء املراكز واألقسام خلدمة الطلبة املوهوبني يف  -
 .التعليم العام  مدارسعن املوهوبني يف  إنشاء قاعدة معلومات -
انيات يف جمال رعاية املوهوبني عن طريق التعاون مـع  االستفادة من اخلربات واإلمك -

 . اجلهات املعنية 
تنسيق العالقة بني مراكز رعاية املوهوبني التابعة هلا وبني مؤسسة امللك عبد العزيـز   -

  .ومدى االستفادة من ذلك للموهبة واإلبداع ورجاله

  :الدراسةمصطلحات 

:رعاية املوهوبنيل اإلدارة العامة 
اجلهاز التربوي  "بأا اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني )١٦:هـ١٤٢٣ ( جليغيماناعرف      

والتعليمي الذي يقوم بتنفيذ سياسة رعايـة املوهـوبني وحتقيـق أهـداف ومهـام وزارة      
  .)"سابقا(املعارف
   :الطالب املوهوبني اكتشاف

تلـك   "عملية اكتشاف الطالب املوهوبني بأـا )  ٤٧:هـ١٤١١( الشخصعرف      
   ."ات للتعرف على الطالب املوهوبنيالعملية اليت تقوم على استخدام طرق ووسائل وأدو

ـ : ني إجرائيا بأاب املوهوبالالط اكتشاف وعرفت عملية     ب العملية التعرف على الط
متهيداً لرعايتها يف مـدارس التعلـيم    كوذل ،ا ونوحتديد نوع املوهبة اليت يتمتع نياملوهوب
  .العام

   :الطالب املوهوبنيرعاية 
الربامج الـيت  " عملية رعاية الطالب املوهوبني بأا )٤٧:هـ١٤١١ ( الشخصعرف      

  ".قدراميتم إعدادها دف تلبية احتياجات الطالب املوهوبني وتنمية 



 

ـ : ني إجرائيا بأاب املوهوبالرعاية الط وعرفت عملية     ة الربامج اليت تقدمها اإلدارة العام
يف مـدارس  ومساعدم لتنمية مواهبهم  نيب املوهوباللطاإرشاد و لتوجيه لرعاية املوهوبني 

  .التعليم العام
  
  



 

  

אא 

אא 

  

Wאא 

Wאאא 

 



 

Wאא 
 
 اجلزء األول

  املوهبة واملوهوبون          
 .املوهبة وأنواعها -            
 .املوهوب ومربرات االهتمام به -            

  الثاين اجلزء                      
 اكتشاف ورعاية املوهوبني

  ..مفهوم اكتشاف ورعاية املوهوبني -          
 .التطور التارخيي الكتشاف ورعاية املوهوبني -          

  الثالث اجلزء                    
 أساليب اكتشاف ورعاية املوهوبني

 .أساليب الكشف على املوهوبني -     
 .يف اكتشاف املوهوبني النظرية احلديثة -     

 .استراتيجيات الرعاية التربوية للموهوبني -     

 الرابع اجلزء                   
جهود وزارة التربية والتعليم يف اكتشاف ورعاية    

  املوهوبني
 .اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني -    
 . بنيأهم اإلجنازات يف جمال رعاية املوهو -    



 

  
 

אא 
  املوهبة واملوهوبون

  
  .املوهبة وأنواعها  -           
  .املوهوب ومربرات االهتمام به -             

 

 



 

  اإلطار النظري :أوال

 علـى  اإلطار النظري وركز، السابقة توالدراسا، اإلطار النظري إىل هذا الفصلقسم      
وهي عبـارة   األوليةالفصل من مصادرها املعلومات يف هذا وقد روعي مجع ، أجزاء  ةأربع

  .يف مؤمترات قدمت عمل قأورا، تمقاال، عن كتب

  نواملوهبة واملوهوب
مثينـة جيـب االهتمـام ـم      اً، وكنوزىيعد األشخاص املوهوبون ثروة أساسية كرب     

إليـه   توفري ما حيتاجالذي سيسهم يف  األمرتمع وتطوره ، توجيههم خلدمة ا ورعايتهم و
الناميـة  ، وقد ازداد اهتمام اتمعات مستقبالتمع من مفكرين وعلماء يف جماالت املعرفة ا

منذ بداية النصف الثاين من القرن العشرين باملوهوبني من أجل االستفادة مما ميتلكونه مـن  
يشـكلون   نيبأن املوهـوب ) "١٠:هـ١٤٢٤ (على ذلك الثبييت  وأكد، قدرات وإمكانات

والقدوة لآلخرين يف االجتـهاد ،   قالنطلال، ألم القوة الدافعة واحملفزة لتقدمدائماً قاطرة ا
ألنه يف إطار التنافس العاملي املطرد الذي يسرينا حنو أمواج العوملة املتالطمة تصبح املوهبـة  

 أنتقـدم البـد    ومن خالل ما، "تنافسية يدركها من يقدر أمهيتهاعمله نادرة وميزة نسبية 
  .لتعرف على املوهوبة واملوهوبني عن قربيف ا نتعمق 

   :املوهبةتعريف  -

  ."ما  هي حيازة املرء أو امتالكه مليزة أن املوهبة) "  ٥٣:م٢٠٠٥ (يرى  القريطي      
ومعناها ) وهب ( للفعل  االمسيةن املوهبة هي أحد التصريفات أ )٣:م ١٩٩٧ (وذكر كلننت

  .ذي ال ميلكه اإلنسانوهي الشيء الأي أعطى دون مقابل :اللغوي 
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  . اء اهللا احلسىن اسم من أمس) الوهاب ( و



 

، ويعود ذلـك إىل اخـتالفهم يف   تعريفهم للموهبة اختالفاً واضحاًاختلف الباحثون يف     
ـ  ،االجتاهات النظرية واخلربات العملية اليت ينطلقون منها يف حتديد جماالت املوهبـة  رأى ف

  : تالفات تعود إىل األسباب التاليةأن االخ) ٤٠٨ :هـ١٤١٨ (القريويت وآخرون 
   .املوهوبالختالف حول حتديد خصائص الطفل ا -
  .املوهوباالختالف حول حتديد طرق واكتشاف الطفل  -
  .املوهبةاالختالف حول حتديد جماالت  -
  .املوهبةاالختالف حول حتديد مستوى التفوق الالزم لتحديد  -
  .)التميز – االبتكار –اإلبداع  –التفوق (املختلفة ملفهوم املوهبة منها  املصطلحات -
  كلننت كل من ذكرلكثرة هذه التعاريف فمنهم من صنفها إىل جمموعات ف ةجيونت     
  : أن هناك ) ٤٩-٤٨:م٢٠٠٤ (و جروان) ٦-٥:م١٩٩٧(      
ـ وهي ) : مبختلف أنواعه ( تعتمد على عمليات القياس ) كمية (  فتعار ي -  فتعار ي

اختبـار  يف راء تقدمه ترتكز يف مضموا على النسبة اليت حيصل عليها الطالب من ج
مقياس من املقاييس مثل مقاييس الذكاء أو اإلبداع أو القدرات أو التحصيل ، ولعـل  

درجـة كافيـة    ١٣٥أن  فقد حدد، الشهري خري مثال على ذلكTermanتعريف 
البد أن حيصل الطالب علـى   والعتبار الشخص موهوباً بني طالب املرحلة الثانوية ، 

كما عرف  املـؤمتر  ،ه موهوباً إذا كان يف املرحلة االبتدائيةدرجة ذكاء العتبار ١٤٠
املوهوبة يف ضوء تعدد أنواع الذكاء على ) ٣٥:م٢٠٠٠ (القومي املصري للموهوبني 

، وقدرات فنـون  خاصة ، قدرات رياضية ونفس حركية قدرات عامة أو"أا تتضمن
 ".خل إ... تشكيلية وفنون أداء 

 فتعار يوهي  ):مرتبطة حباجات اتمع وقيمه ( حمللية حمددة لالحتياجات ا فتعار ي -
حيث  .أخرىمعتمدة بشكل رمسي أو غري رمسي ومنتشرة يف مناطق أو جمتمعات دون 

مبعىن آخر أنه ليس شرطاً . متثل هذه التعاريف الصفات املرغوب فيها يف منطقة حمددة 
غبة لدى مناطق وجمتمعات تلقى نفس الرما أن تكون صفات املوهبة املرغوبة يف منطقة 

من أشهرها Marlandتقرير  باسمولعل تعريف املكتب األمريكي الشهري  ،أخرى 



 

هو فرد يتم التعرف " حيث حددت حدوداً للموهوب ، وميكن تلخيصها بأن املوهوب
عليه بواسطة متخصصني  مؤهلني علمياً ، وهو من ذوي األداء املرتفع وممن ال ختدمه 

عادية ، وحباجة إىل برامج متخصصة ليتمكن مـن خدمـة نفسـه    مناهج املدارس ال
  " .وجمتمعه

ـ  وضـعت بعض الـدول   أن )١٧٢ :م١٩٩٧ (خرونآاخلياط و وأكد       اًتعريف
تستخدم قوانني احلكومة الفيدرالية حديثاً مصطلح :ففي أمريكا ، ا اًللموهوب خاص

ـ  توى أداء مرتفعـاً أو  متفوق وموهوب لإلشارة إىل أولئك األفراد ممن يظهرون مس
استعداداً يف ااالت العقلية ، واالبتكارية ، والفنية ، والقيادة ، واالستعداد األكادميي 
اخلاص وبالتايل فهم يف حاجة إىل خدمات أو أنشطة معينة ، ال تقدم عادة من خالل 

فـي  ف ،تنمية طاقتهم على أعلى مسـتوى ممكـن   إىل املنهج الدراسي العادي يهدف
هلم طاقات بشرية يتم التعـبري   األفراد الذينهم أولئك  بأميعرف املوهوبون  :اروسي

  .املوهبةعنها وتنميتها يف أنشطة معينة حتتاج إىل هذه 
فرد مهمـا  وهي تشجيع ال: تعاريف تركز على األداء من خالل اخلصائص السلوكية  -

ع ، وعلى التعامل جهده على إمتام عمله بأفضل ما يستطي كان مستواه أن يبذل قصار
مع املسائل البسيطة بطرق عظيمة وخمتلفة عن طريق االعتماد على أبرز مسات املوهبة 

ومن أشهرها  ،بواالستيعامثل حب االستطالع ، تنوع امليول وعمقها ، سرعة التعلم 
للحلقات الثالث للسلوك املوهوب الذي يؤكد على أمهيته توافر  Renzulliمفهوم 

توسط واملهارات اإلبداعية وااللتزام بأداء العمل ليتمكن الفـرد مـن   املستوى فوق امل
  . يف املسائل البسيطة بسلوك موهوب اإلتيان

واليت تتضمن إشارة واضحة للحاجة املاسـة إىل مشـروعات أو   : التعريفات التربوية 
  مبا يف ذلك املنهج وأسلوب التدريس لتلبية احتياجات األطفال متغايرةبرامج تربوية 

 املوهوبني وتندرج أشهر التعريفات املقبولة عاملياً ضمن هذه اإلطار تعريف 
 Clark) (هم أولئك الذين يعطون دليالً علـى  " بأن األطفال املوهوبني١٩٩٢:٧٦
والفنية والقيادية واألكادمييـة   واإلبداعيةعلى األداء الرفيع يف ااالت العقلية قدرم 



 

نشطة ال تقدمها املدرسة عادة وذلـك مـن أجـل    خدمات وأإىل اخلاصة وحيتاجون 
  ."التطوير الكامل ملثل هذه االستعدادات

أن التعريفات احلديثة للموهبة قد اعتمدت على تغـيري  ) " ٥٣:م٢٠٠٣ (يبغالز وأكد     
نظرة اتمع ألداء املوهوب ، فلم يعد ينظر إىل القدرة العقلية العالية بأا املعيار الوحيـد يف  

  ".نظر إىل معايري أخرى رئيسية ياملوهبة بل أصبح تعريف 

  : أنواع املوهبة

  :املوهبة إىل قسمني وذلك على النحو التايل ) ٣٨ :م١٩٩٩ (شقريزينب قسمت  

  : املوهبة العامة -
واألداء الفائق يف جمال  املتجددوهي مستوى عال من االستعداد والقدرة العامة على التفكري 

 ،قيادياً أو غريه من ااالت اجتماعياً، عملياً، علمياً،ساين سواء كان من جماالت النشاط اإلن
   .بالذكاءطري ترتبط فوهي ذات أصل 

   :اخلاصةاملوهبة  -
اخلاصة على األداء املتميز يف جمال معني  أو القدرةوهي مستوى عال من االستعداد 

ء أكان سوا) بط بالذكاءال ترت(أو أكثر من جماالت النشاط اإلنساين وهي ذات أصل تكويين 
   .ااالتمن  علمياً أو أدبياً أو غريه

  :املوهوب 
 ،مفهوم موهوب للداللة على متتع الفرد باملوهبـة  اشتقاقمع شيوع مفهوم املوهبة مت      

خـتالف يف  ا يظهـر الشديد حول حتديد مفهوم املوهبة كان طبيعياً أن  لالختالفونتيجة 
ن إ" بقولـه )  ١٠٣:هـ١٤١٨ ( ويؤكد على ذلك  عمريةفل املوهوب حتديد مفهوم الط

  ."اوية اليت ينظر منها إىل املوهبةوهوب اختلفت باختالف الزاملاختالف النظرة إىل من هو 

   :املوهوبتعريف 
مثل مصطلح الطفل  املوهوب،اليت تعرب عن مفهوم الطفل املرادفة تعددت املصطلحات      

إال أن مصطلح الطفـل املوهـوب هـو أكثـر      املتميز، الطفل العبقري،والطفل  املتفوق،



 

لتعريفات اليت تنسجم مع املفهوم احلديث للموهبـة  لعرض  وفيما يلي ،املصطلحات شيوعاً
  :فمنها 

هم أولئك الذين يـتم  " لالطفال املوهوبني بأم (١٩٨٥:٨٥) Gallagerف تعري -
، األداء الرفيـع ين لديهم قـدرة علـى   التعرف عليهم من قبل أشخاص مؤهلني والذ

يقدمه الربنامج العـادي   أكثر مماوحيتاجون إىل برامج تربوية متميزة وخدمات إضافية 
  ."دف متكينهم من حتقيق فائدة هلم وللمجتمع معاً

 فقد أخـذ يف  وبفقد قدم تعريفاً مركب للموه (١٩٨٦:٥) Tannebaumا أم -
وينص تعريفه على أن  ،فسية للفرداالعتبار العوامل االجتماعية باإلضافة إىل العوامل الن

الطفل املوهوب هو ذلك الطفل الذي يتوافر لديه االستعداد أو اإلمكانيـة ليصـبح   "
منطلقاً لألفكار يف جماالت األنشطة كافة اليت من شأا تدعيم احلياة البشرية أخالقيـاً  

  ".وعقلياً وعاطفياً واجتماعياً
ريكية القوميـة للدراسـات   جلمعية األما إىل تعريف)١٤:هـ١٤٢٤ (الزهراينويشري  -

يف أدائه يف أي جمال دائما أن الطفل املوهوب هو من يظهر امتيازاً ب) م١٩٨٥ (التربوية
 .لـه قيمة

 بـأم الطالب املوهوبني ) ٦ :هـ١٤٢٥ (املوهوبنياإلدارة العامة لرعاية كما تعرف  -
متميز عن بقية أفـرادهم  الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات فوق العادية أو أداء "

وحيتاجون إىل رعاية تعليمية خاصة  اتمع،يف جمال أو أكثر من ااالت اليت يقدرها 
 ".ال تتوافر يف منهج الدراسة العادية 

فر لديه االطالب الذي تتو بأنه" املوهوب) ٥٦:م١٩٩٧ (شارع وآخرون  لآويعرف   -
التفـوق العقلـي واإلبـداع     استعدادات وقدرات غري عادية ، وخاصة يف جمـاالت 

، والتحصيل العلمي ، املهارات والقدرات اخلاصة ، والذين يتم اجتيـازهم  واالبتكار
وفق األسس واملقاييس العلمية احملددة يف إجراءات برنامج التعرف علـى املوهـوبني   

  ". والكشف عنهم 

   



 

  مربرات االهتمام باملوهوبني
ل أو بآخر يف تزايد االهتمام بتربيـة املوهـوبني   كثرية هي األسباب اليت سامهت بشك     

ـ ١٤٢٤(الزهراينوقد ذكر كل من ،  وتعليمهم عاملياً منذ بداية القرن العشرين -١١٢:هـ
ـ أن هناك )  ١٢٠-١١٤:م٢٠٠٤ (وجروان)١١٦ ربرات أدت إىل االهتمـام  عدد من امل

  : منها باملوهوبني عاملياً

 : الباردة وسباق التسلحب احلر -
مها الواليـات   العاملية الثانية بروز قوتني عظيمتنيدت الساحة الدولية بعد احلرب شه     

املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت ، وراح كل منهما يستقطب أكرب عدد ممكن من الدول 
وكان من أبرز نتائج هذه احلالة سباق حمموم  ،احلليفة والصديقة يف مواجهة الطرف اآلخر 

ومن الطبيعي أن يكـون للموهـوبني   ) أسلحة الدمار ( أنواع األسلحة على تطوير مجيع 
أكادميياً وتقنياً دور فاعل يف مجيع امليادين وااالت ، ألن األمم يف صراعها من أجل البقاء 
والسيطرة ال جتد بداً من االعتماد على أبنائها األكثر قدرة وكفاءة يف تنفيذ املهمات الصعبة 

  . ا عند اندالع احلروب ونشوب األزمات أياً كانت وال سيم

   : االنفجار السكاين والثورة التقنية واملعرفية -١
قـد  و ،شهد العامل خالل العقود األخرية الثالثة أعظم انفجار معريف يف تاريخ البشرية     

رافق التقدم املعريف انفجار سكاين هائل يتزايد فيه عدد سكان العامل سنوياً مبقدار مئة مليون 
تقريباً ، ومن الطبيعي أن يتزايد تبعاً لذلك مشكالت الغذاء والتعليم والصـحة واإلسـكان   
وبالقدر الذي حتل فيه مشكالت كثرية مع تزايد املعرفة ، فإن االنفجار السكاين والعوملـة  
يوجدان مشكالت أكثر ليس فقط على املستوى احمللي بل على املستوى العاملي ، ألن الثورة 

ألي دولة سوى أن  اًالتصاالت واملعلومات أزالت احلدود واحلواجز ومل تترك خياريف جمال ا
تؤثر وتتأثر باألحداث اجلارية ، وألن املشكالت املعاصرة النامجة عن عوامل التقدم املعـريف  

أن  تسـتدعي والتزايد السكاين وحمدودية املوارد على درجة كبرية من التعقيد ، فإن احلاجة 
على أبنائها املوهوبني يف التصدي هلذه املهمة وإجياد أفضل احللـول للوفـاء   تعتمد كل أمة 



 

باحتياجام ، وال شك أن هذا التوجه يعين الرعاية املبكرة هلذه الفئة يف مؤسسات التعلـيم  
  .احلكومية وغري احلكومية 

أن هناك مربرات تدعو إىل ضـرورة االهتمـام   )  ٦:م٢٠٠٢ (نصر إىل جانب ذلك ذكر 
   -:وهوبني يف املراحل التعليمية ومن بينها ما يليبامل
قبل اجلامعي واجلامعي والعايل عن رعاية املوهوبني كمـا   برامج التعليم سواءقصور  - ١

 . رعاية املوهوبنيوكيفاً يف 
 .قصور اإلمكانات املتاحة حالياً البشرية والتجهيزات املعملية - ٢
  .خربات الدول املتقدمة ضوء يف التعليم يف قصور ما مت إجنازه يف جمال رعاية املوهوبني -٣ 
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  اكتشاف ورعاية املوهوبني

  
  .مفهوم اكتشاف ورعاية املوهوبني  -      
  .التطور التارخيي الكتشاف ورعاية املوهوبني -   

          
            
  
  

 



 

  اكتشاف ورعاية املوهوبني
 باالهتمام أولويةالبشري  راالستثماجماالت أمثن ثروة وأنفس مورد وأكثر  نييعد املوهوب     
رعاية املختلفة له أوجه لذلك يعد الكشف عنهم وحتديد مدخالم السلوكية ومن مث تقدمي ،

  .ساس املبدئي لتحديد متطلبام واحتياجام اخلاصة مبثابة األ

  مفهوم اكتشاف ورعاية املوهوبني
أن العمل مبجال املوهبة والتعامل مع فئة املوهوبني يتم ) ١٧٣: ٢٠٠٥ قد أشار القريطي     

حيث غن اهلدف النـهائي  من خالل مرحلتني تكامليتني ال ميك فصل إحدامها عن األخرى 
الكامـل للقـدرات العقليـة     األمثل جمال املوهوبني واملتمثل يف االستثمار يف راالستثمامن 

  :إال من خالل تكامل هاتني املرحلتني مها حتقيقهاملتميزة اليت ميتلكها املوهوب ال ميكن 
  :مرحلة االكتشاف

ق املستخدمة للتعرف على أصحاب املواهب وجمـال  واألدوات واملتمثلة يف اإلجراءات      
اليت يتمتع ا كال منهم وميكن اإلشارة إىل أن هذه املرحلة أقرب ما تكون إىل عملية  املوهبة
  .التقييم

  :مرحلة الرعاية 
لكل من لدية موهبة عل أن تكون تلك الرعاية  لعون و التوجيه تعين هذه املرحلة تقدمي ا     

  .التعليمية  وإمكانات اتمع واملؤسسةمتناسبة مع جمال املوهبة وخصائص املوهوب 

  التطور التارخيي الكتشاف ورعاية املوهوبني

مفهوم املوهبـة   ثقافةصبغت كل ف،اتمعات برعاية املوهوبني  اهتمتمنذ قدمي الزمن      
اليت حتتاج إليها وأشكال الرباعة والتميز اليت متجـدها ،   لالستعداداتمبنظورها اخلاص تبعاً 

الفالسفة ا دو القدماء جمنيليونانياف ،اليب احلياة السائدة فيهها وتزكيها ، وأسذوالقيم اليت حتب
عظموا املهندسني واجلنود ، والعـرب قـدروا الشـعراء     نوالرومانيو، واخلطباء واألقوياء

  . والفرسان 
عنت اتمعات منـذ زمـن   بدأت عملية اكتشاف ورعاية املوهوبني قبل امليالد حيث      

أن يف القرن ) ١٣:م٢٠٠٥ (القريطيواملتفوقني ورعايتهم فذكر بعيد بالتنقيب عن املوهوبني 



 

على أمهية انتقاء األطفال والشـباب   )م.ق ٣٤٧ – ٤٢٧(لرابع قبل امليالد ركز أفالطون ا
 ،ذوي االستعدادات والقدرات العقلية العالية وتعليمهم ليتولوا زمام قيادة الدولة يف املستقبل 

الذي وضـع فيـه   ) اجلمهورية ( الطون صنف كتابه أن أف) " ٤:م٢٠٠٣ (يب غالزوذكر 
إىل ثالثة أصـناف   –اً خاصاً يخمططاً مفصالً تمع يوناين مثايل ، وجعل لـه نظاماً تعليم

، واجلنود مزودين ا وهم احلكام والفالسفةعلى متيزهم من حيث املواهب اليت يولدون  ابناء
أن أفالطون أكد على أن ) ١٣:م ٢٠٠٥ ( القريطي وأكد،"ن ، والصناع والزراع واحملاربو
ني يجبات احلكام النظر يف معدن كل طفلٍ ، والكشف عـن األطفـال الـذهب   امن أهم و

هو الذي وضع يف جبلة بعضكم ذهباً ليمكنـهم مـن أن    إن اهللا" دهم بالرعاية فقال هوتع
آخرين  ةليكونوا حماربني ، كما وضع يف طين ا حكاماً ووضع يف وطنية بعضكم فضةيكونو

  .رصاصاً وحناساً ليكونوا صناعاً
، وجعلوا هلم برامج تدريبية خاصة يف اهتموا بانتقاء الشباب املوهوبني فقد نيالروماني أما     

جماالت القانون والسياسة واالستراتيجية العسكرية بغرض االعتماد عليهم يف توسيع رقعـة  
 )٣:م١٩٩٨(ةدبانخلود ت على ذلك كما أكدو، )١٤:م٢٠٠٥ (القريطي  الدولة الرومانية

أن الرومان اهتموا باألشخاص ذوي التفكري املتقدم والقـدرات العاليـة ألغـراض    " بقوهلا
االت اهلندسـة والقـانون   نصب يف جماعسكرية و أن االهتمام باألفراد املتفوقني وتعليمهم 

  ."واإلدارة
عمـال العقـل   إ علـى م حث اإلسالأما بالنسبة لرعاية املوهوبني عند املسلمني فقد 
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مواهبـهم ، حيـث كانـت    قد وجد املوهوبون يف ظل اإلسالم أرضاً خصبة لنمو ف     
اتمعات اإلسالمية تشجع أصحاب املواهب وتستفيد من إمكانام البناءة ، وقـد كـان   

على قدر طاقته  ئر أصحابه ، كل، فاستخرج مكونات وذخاأصفى الناس بصرية رسول 
 أنه يف عهد الرسول بقوله ) ٤١:هـ١٤٢٤ (الزهراين  وأكد على ذلك ،واستعداده وميوله 

  شاعر من شعراء الدعوة قال لـه النيب  ةاملواهب ، فهذا عبد اهللا بن رواحشجعت :  



 

   .)عليك باملشركني ( 
فقد شجع الرسول مواهب شعراء الدعوة فنافحوا عنه بأشعارهم وسـيوفهم وأقالمهـم      

وقد سار علـى ذلـك خلفـاؤه     ،وعلى رأسهم حسان بن ثابت فرضي اهللا عنهم أمجعني
فقـد  ، ارت األجيال يف القرون املفضلة مستهدية دي رسول اهللا وأصحابه وأتباعه وس
املسلمون يف خمتلف العصور بالكشف عـن   عين" بقوله ) ١٤:م٢٠٠٥ (أكد ذلك القريطي

ملالحظة وإحلاقهم مبجالس املوهوبني والناني واملتميزين بسرعة احلفظ وسالمة التفكري وقوة ا
  ". قبل احلكام  ، واالحتفاء م وإكرامهم منالعلماء

    فبهذه األمثلة وغريها ظهر اإلبداع يف جمتمعات املسلمني اخلرية يف كافة امليـادين وكـان
وذلك يف القرون التالية للقـرون   املختلفة،إنصاف اتمع اإلسالمي كفيالً بتقدير املواهب 

سـالمية  أنه عرب العصور اإل)  ١٥:م٢٠٠٥القريطي ، ( وأكد على ذلك  ، املفضلةاألوىل 
املتعاقبة ازدهرت فنون عديدة ، كالعمارة اإلسالمية اليت جتلـت يف املسـاجد واخلانـات    
والقالع واألسوار والقصور واليت تظهر مواهب املسلمني وتقف شـاهداً علـى اإلبـداع    

علماء املسلمني مل يتوقفوا عند حد النقل ، وإمنا أضافوا الكثري إىل علوم اإلغريـق  ف،واملوهبة
منهم علماء من أمثال جابر بن حيان يف الكيمياء ، والرازي وابـن   غواهلند فقد نبوالفرس 

يف احلساب واجلرب ، واملتنيب يف الشعر ،  يواخلوارزمسينا يف الطب ، والفارايب يف الفلسفة ، 
فضل هؤالء العباقرة وأمثاهلم ازدهرت الدولة اإلسالمية يف عصور كثرية كالدولة األموية بو

  .والعباسية
ن السلطان العثمـاين  إىل أ) ٥٨ :م٢٠٠٣ (يبغالزة العثمانية فقد أشار أما بالنسبة للدول     

 لالهتمـام اختـذ إجـراءات مهمـة    ) م ١٥٦٦ – ١٤٥٩( يف الفترة منسليمان القانوين 
باملوهوبني واملتميزين ، فقد كان يرسل اجلنود يف أحناء اإلمرباطورية العثمانية للبحث عـن  

ميز يف جماالت التعليم ، والقوة البدنية ، دف توفري أفضل األساليب التربويـة  الشباب املت
  ) ١٤٧:م١٩٩٩ (شقري  زينبوأكدت على ذلك  ، والتدريبية هلم عن طريق مدرسة باالس

أن الدولة العثمانية هي أول دولة تقوم بعملية املسح السـكاين الكتشـاف املوهـوبني    " 
  ".ذلك دف تعليمهم وتدريبهم يف شىت ااالت وواملتفوقني 



 

هتمام اهتم الغرب باملوهوبني وكان لظهور حركة القياس العقلي أثر عل تطور اال قدو     
 تـأثر  أن تطور االهتمام باملوهوبني )١١٤-١١٢:هـ١٤٢٤ (الزهراين  رأشاف ،باملوهوبني 

ساً لقدراتـه  ذلك أن عملية الكشف عن املوهوب تتطلب قياوبتطور حركة القياس العقلي، 
بطريقة ما وقد ظل القياس العقلي حموراً أساسياً من حماور املشروعات اليت تستهدف رعايـة  

على زيادة ة القياس العقلي حرك تهذه الفئة من األطفال واليافعني والراشدين ، ولقد ساعد
مـا   وقد تطورت حركة القياس العقلي من خالل الفترة ،االهتمام بتربية املوهوبني وتعلمهم

 يف أقطار خمتلفة من نيم بفضل جمهودات الكثريين من العلماء والتربوي١٩٧٥ -م ١٩٧٠بني 
إليهم أكرب األثر يف تقـدم هـذه    ثة منهم تركوا بصمات واضحة ويعزىالعامل ، ولكن ثال

   -:احلركة وهم 
 JFrancis GaltonW 
 جتريبـاً ملسـتوى    فهو أول من حاول دراسة الذكاء باستخدام املعدالت املتخصصـة

اإلجناز،وقد وجد أن مجيع األفراد املتميزين لديهم بعض اخلصائص العامة خلصها بالقـدرة  
وعد هذه اخلصائص موروثة وأشار إىل أن األفراد خيتلفون يف ،واحلماس ، واالستعداد للعمل

 اخلصائص املوروثة من حيث الدرجة فقط ، وأوضح أن هناك نوعني من القدرة مها القدرة
العامة والقدرة اخلاصة اليت هي مبثابة مواهب واستعدادات أساسية لعمل ما ، وكان يرى أن 
من دون قدرة عامة ال يستطيع الفرد أن يكون رياضياً ، ولكن لن يصبح رياضياً عظيماً إذا 

  . مل تتوافر لديه قدرة خاصة مرتفعة 
- Alfred Binet :  

د بينيه األب الروحي الختبارات الذكاء احلديثة، فيمكن اعتبار العامل الفرنسي الفر     
وكان من أهم إسهاماته توضيح مفهوم العمر العقلي الذي يعين منو الذكاء، وأن أي طفل قد 
يكون يف مستوى عقلي مالئم لعمره وقد يكون متقدماً أو متأخراً عن ذلك ، وأن األطفال 

ألسباب منها ارتفاع نسبة  اللذين يتعلمون بسرعة يف أي مستوى عمري حيققون ذلك
م توصل بينيه إىل وضع أول اختبار فردي متكامل للذكاء عرف ١٩٠٥ذكائهم ، ويف عام 

مبقياس بينيه ، وكان يشتمل على ثالثني اختباراً فرعياً متدرجة بشكل منتظم وفق صعوبتها ، 



 

ينيه أن الذكاء مسة وأعترب ب ،وال يتطلب النجاح فيها خربة معينة نتيجة برامج تعليمية حمددة 
  . عامة وعرفه بداية على أنه القدرة على التكيف بفاعلية مع احمليط 

 JLewis TermanW 
تشري األدبيات املتوافرة إىل ارتباط اسم تريمان ارتباطاً وثيقا بعلم نفس املوهبة وتعلـيم       

لبحـوث الـيت   املوهوبني بصورة مل يسبقه إليها أحد ، فقد كان رائـداً يف الدراسـات وا  
استهدفت حتديد وسائل التعرف على املوهوبني وتطوير أساليب التربية والتعليم املالئمة هلم 

أعماله الضخمة يف هذا اإلطار بدراسة أجراها على مائة طفل تزيد نسب Terman وبدأ ،
، الستقصاء السمات العقلية والبدنية والشخصية لعينه كبرية من األطفال  ١٤٠ذكائهم عن 

وهوبني يعقبها بدراسة تتبعية تتيح لـه معرفة ما تؤول إليه أحواهلم يف سن الرشد ، وتظهر امل
  -:يف أن  Terman أمهية هذه الدراسات اليت قام به

نتائج هذه  الدراسة تفيد يف تسليط الضوء على مشكالت هذه الفئـة مـن الطلبـة         
ولياء أمور الطلبة يف الواليات املتحدة وحاجتهم للرعاية ، كما أثارت اهتمامات التربويني وأ

األمريكية مبوضوع تربية الطلبة املوهوبني وتعليمهم ، إىل جانب ما قدمته نتائج الدراسة  من 
إجابات عن بعض التساؤالت اليت قد تثار عند التخطيط لوضع بـرامج خاصـة بالطلبـة    

  . املوهوبني 
    من الربامج اليت تم ذه الفئة فقد وبظهور هذه الدراسات وتطورها ظهرت العديد      
االهتمام العشرين شهد تزايداً ملحوظاً يف  أن مطلع القرن" )  ٥٩:هـ١٤٢٤ (الزهراين أكد

العلمي باملوهوبني واملتميزين ، وذلك من خالل برامج التسريع ضمن الربامج املدرسية العاديـة،  
ريطانيا أنشئت مدارس خاصة بالتالميذ ففي ب،حبيث يدرس الطلبة يف صفوف أعلى من صفوفهم 

مدارس التوعية اليت تؤهـل املوهـوبني    وانتشرت  Grammer Schoolاملوهوبني وهي  

   ."مبدارس عليا خاصة فقط باملوهوبني لاللتحاق

يف  –روسيا حالياً  –بعد جناح االحتاد السوفييت  أن)  ٢٠:م٢٠٠٥ (القريطي  أشاروقد      
م فقد كان نقطة حتـول يف  ١٩٥٧قمر صناعي للقضاء يف أكتوبر أول ) سبوتنيك(إطالق 

االهتمام باملوهوبني واملتفوقني يف أمريكا وأوروبا ، حيث ظهر االهتمام يف الواليات املتحدة 
أنشئت اجلمعية الوطنيـة لألطفـال   فقد  ،خاصة بضرورة االهتمام باملوهوبني لبلوغ القمم 



 

م، وصدرت أول دوريـة متخصصـة   ١٩٥٢ريكية عام املوهوبني يف الواليات املتحدة األم
م ١٩٧١يف عـام  ) جملة الطفل الريفية(برعاية املوهوبني يف الواليات املتحدة املتعددة وهي 

وكان من ضمن أهدافها التعريف بالطفل املوهوب وخصائصـه والطـرق املسـتخدمة يف    
م ١٩٧٥نـدن عـام   وعقد أول مؤمتر عاملي حول األطفال املوهوبني يف مدينـة ل ، رعايته

، واشتملت أعمال املؤمتر على حبوث ومناقشات حول موضوعات متعددة عـن املوهبـة   
وقد كان هذا املؤمتر مبثابـة  ، وشرح جتارب بعض الدول يف جمال رعاية األطفال املوهوبني 

يف  أخر إطار ذلك عقد مؤمتر دويل ويف نقطة حتول مهمة يف تطور االهتمام بتربية املوهوبني
ـ  ١٩٥٨ير فربا اً وتعلـيمهم يف املرحلـة   يف سبل الكشف عن املوهوبني واملتفوقني أكادميي

  .الثانوية

من خروجها مهزومة يف احلرب العاملية الثانية فقد استطاعت من  رغمعلى الفأما اليابان     
فقـد   ،خالل اهتمامها باملوهوبني حتريك الطاقات اهلائلة الكامنة يف أعماق الشعب الياباين

بأن اليابان اهتمت بتربية املوهبة يف نظام التعليم اليابـاين  )  ٢٦:م٢٠٠٥ ( الشيخليار أش
  :وفقا لفلسفة التربية اليابانية القائمة على مايلي

  .االهتمام املبكر بتنمية قدرات التفكري األساسية منذ الطفولة املبكرة -
                 املشكالت تلكون القدرة على حلمل اليوم وعامل املستقبل حيتاجان إىل إعداد أفراد مياعأن  -
  .وخاصة روح املبادرة،إثراء موهبة الطفل وإمناؤه  -
لالستجابة إىل  مؤهالويكون ،تربية إنسان يتناسب مع حتديات القرن احلادي والعشرين  -

  .مكتشفات العلم احلديث بإجيابية
وهوبني يف اليابان وتنمية مواهبهم اكتشاف املأنه ميكن  )٢٨:م٢٠٠٥(وحدد الشخيلي     

  :وقدرام من خالل
  .Binetدرجة مبقياس  ١٣٠اكتشاف الطالب اللذين يزيد ذكائهم عن  -
  .تعقد مباريات يف التفكري اإلبداعي حلل املشكالت  -
     وعمل معرض سنوي يسمي،األطفال لتنمية قدرات االبتكار  تالختراعاعمل نوادي  -  

  .عامل الغدنظرة يف مستقبل 



 

  .عمل مدارس خاصة لصفوة الطالب وجامعات للمتميزين  -
يف تطوير وتنمية قدرات املوهوبني )احمللي،االهلي،احلكومي(تشارك مجيع مراحل التعليم  -

  .من أبنائها بدء من مرحلة رياض األطفال وحىت التعليم اجلامعي
خـالل الربـع    هاـنامى يف معظمأخذ االهتمام باملوهوبني يـت أما الدول العربية فقد     

األخري من القرن العشرين امليالدي ، فقد تنبه الكثري بأمر التربية إىل أن تطوير بالدهم ال يتم 
كـبرياً   اهتماماففي مصر لقي املوهوبون  ،املوهوبني  أبنائهممن خالل االهتمام بقدرات  إال

أن حممد علي باشا قام ) " ٢٩:م٢٠٠٥ (فقد ذكر القريطي ،منذ بدايات القرن التاسع عشر 
بتجميع املتميزين وإرساهلم يف بعثات خارجية إىل أوروبا لدراسة العلوم احلديثـة والتـزود   
باخلربات املتقدمة وكان من بينهم رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك الذين أصبحوا بعد ذلـك  

 صكمـا أكـد الشـخ   و،"مبثابة األساس حلركة التنوير والتحـديث والنهضـة احلديثـة   
م حظيت ثالث فئات من املوهـوبني  ١٩٥٢ة يوليو عام رأنه بعد قيام ثو" ) ٢٤:م١٩٩٩(

، واملتفوقـون يف الفنـون األدائيـة ،    التعليمية وهم املتفوقون حتصـيال  واملتفوقني بالرعاية
م ١٩٦٠بدأ منذ عـام  أنه )  ٣٠ – ٢٩: م ٢٠٠٥( ريطي قوأكد ال، "واملتفوقون رياضياً 

ملوهوبني ببعض املدارس الثانوية مبحافظة القاهرة ، مث امتـدت هـذه   إنشاء فصول خاصة با
م أنشئت مدرسة املوهـوبني التجريبيـة   ١٩٩٦الفصول إىل احملافظات املختلفة ، ومن عام 

  : النموذجية بعني مشس ودف هذه املدرسة إىل ما يلي 
  . الكشف عن استعدادات املوهوبني الكامنة والعمل على تنميتها  -١
  . إعداد جيل من املوهوبني يتوىل زمام القيادة ومهام البناء  -٢
تدريب املوهوبني على فهم طبيعة مشكالت اتمع واإلسهام يف حلـها عـن طريـق     -٣

  . التخطيط السليم والتفكري العلمي املنظم 
وتكفل املدرسة للطالب مناهج إضافية يف مجيع املواد وتترك هلم حرية إجراء البحـوث       
علمية يف خمتلف املوضوعات ، كما تعين بتهيئه النشاطات الفنيـة والرياضـية والثقافيـة    ال

واالجتماعية اليت تسمح بالكشف عن مواهبهم وإشباع ميوهلم واحتياجام ، وتـوفر هلـم   
أحدث الكتب ليتمكن الطالب من االستعانة ا يف دراسة املوضوعات اإلضافية ، واملدرسة 



 

هو برنامج تعليمي تقوم به الواليات املتحدة األمريكيـة لـربط   و Globeعضو مبشروع 
م ١٩٩٥عـام  ا من املدارس على مستوى العامل بشبكة لتبادل املعلومات يف اال العلمي بد

  . وتشارك فيه أربعون دولة من دول العامل 
            وهناك دول عربية أخرى قدمت بعض اخلـدمات للمتفـوقني واملوهـوبني فـذكرت       

أن يف األردن مت إنشاء مركز السلطة الريادي للطلبة املتفوقني ) ٢٧:م ١٩٩٨( نادية السرور
م ومن مهامه اكتشاف الطلبة املتفوقني وتقدمي مسـتويات إثرائيـة يف العلـوم    ١٩٨٤عام 

والرياضيات و يئة فرص النشاط اإلبداعي وفقاً لإلمكانات واالهتمامات اخلاصـة لكـل   
أهدافه الكشف عن املواهب الطلبة وتقدمي نشاطات تربوية اختيارية موجهـة   وأهم، طالب

لتنمية مواهبهم ، وتعميق وعي الطلبة باملعارف األساسية من خالل الربامج اإلثرائية ، وتنمية 
  .اجلوانب االنفعالية من خالل الربامج اإلرشادية

 اليوبيـل حت مدرسـة  تفتام ١٩٩٣أنه يف عام ) ١٢٩:م ٢٠٠٤ (كما أكد جروان      
وهي أول مدرسة رمسية يف العامل العريب وهي مدرسة ثانوية يف األردن للموهوبني واملتفوقني 

ت إضافية طبقـاً الحتياجـات   املدرسة بتقدمي مناهج خاصة إثرائية ، ومقررا خمتلطة، وتعىن
لرياضـية  ، وبرامج أنشطة تربوية شاملة يف اـاالت العلميـة الثقافيـة والفنيـة وا    طالا

تشرف عليها مؤسسة امللك حسني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مبوجب ، واالجتماعية
   -:اتفاقية وأهم أهداف املدرسة ما يلي 

  تقدمي برنامج تربوي متوازن يرتكز على قاعدة علمية متينة ويوفر فرصاً لتطوير مهارات  -١
   .التفكري العليا وحل املشكالت واختاذ القرار 

  .تزويد الطلبة خبربات تعلم فريدة خارج اإلطار الصفي  -٢
مرحلة توظيفهـا يف حـل    إىل مساعدة الطلبة يف االنتقال من مرحلة اكتشاف املعرفة -٣

  املشكالت 
تقدمي خدمات تربوية متنوعة للمؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة من خالل الربامج  -٤

   .ليمية التدريبية للهيئات اإلدارية والتع



 

اسة عن طريق أنه يتم اختيار الطلبة يف هذه الدر)  ١١٩:م ٢٠٠٥( وأكد الشيخلي                 
  : مراحل هي عدة 

  املرحلة التمهيدية         -١            
                                              رحلة الترشيح واستقبال الطلبات             م -٢            
  مرحلة االختبارات - ٣

 ار نظام واحد مـن النظـامني   يار الطلبة يتم الدراسة فيها عن طريق اختيومن بعد اخت     
  : املوجودين يف املدرسة وهي 

  نظام السنوات الدراسية )  ٢    نظام الساعات املعتمدة ) ١
لتقيـيم الـذايت ،   ملف الطالب ، تقييم الرفاق ، ا :ويتم تقييم الطالب ائياً عن طريق     

  . الطالب  هااملشاركة يف مناقشات الصف ونشاطاته ، املشروعات واألحباث اليت يعد
وقد اهتمت الدول العربية حديثاً بإنشاء الروابط واملنظمات واملؤسسات القومية      

ت اليت تعىن بشئون املوهوبني واملتفوقني وبإجراء البحوث وعقد الندوات واملؤمترا واإلقليمية
إىل أن ) ٣٤: ٢٠٠٥(والقريطي) ١١٤: ١٤٢٤(فأشار الزهراين ،قضاياهمحول خمتلف 

العديد من املؤسسات اليت سامهت يف جمال رعاية وتربية وتعليم املوهوب عن طريق  هناك
علمية إجراء البحوث والدراسات ونشر املطبوعات وعقد املؤمترات والندوات ال

سسات الوطنية والدولية واإلقليمية دور فعال يف رفع وكانت هلذه اجلمعيات واملؤ،املتخصصة
ودعم البحوث والنشرات وبرامج الدراسات العليا ،درجة وعي اتمع حباجات املوهوبني 

وغدت  ،لتأهيل إعداد املعلمني واملشرفني للعمل يف برامج املوهوبني يف أحناء خمتلفة من العامل 
ني من األطفال والشباب والكبار يف امليادين املختلفة براجمها كلياً أو جزئياً برعاية املوهوب

وتتراوح خدماا ما بني برامج تنمية املواهب العلمية واألدبية والفنية لألطفال والشباب 
ومن أبرز وقد أنشئت خالل العقدين املاضيني  ،وبرامج الرعاية الشاملة واملتنوعةوالكبار 

  -:هذه املؤسسات ما يلي
  . الرياض / ريب لدول اخلليج مكتب التربية الع -
 . املنطقة الشرقية/ مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني  -



 

 . القاهرة / الس العريب للطفولة والتنمية  -
 . عمان/ الس العريب للموهوبني واملتفوقني  -
  . اإلمارات/  مجعية اإلمارات لرعاية املوهوبني -  

  .تونس /والعلوموالثقافة املنظمة العربية للتربية  -
 .األردن  /مؤسسة نور احلسني  -

  



 

  

אא 
  أساليب اكتشاف ورعاية املوهوبني

  
  .أساليب الكشف على املوهوبني -    

 .ديثة يف اكتشاف املوهوبنياحل النظرية -    
 .تربوية للموهوبنياستراتيجيات الرعاية ال -    
 



 

  أساليب اكتشاف ورعاية املوهوبني
كما تعددت مفاهيم وتعريفات املوهبة واملوهوبني تعددت كـذلك األسـاليب الـيت         

ووفقاً  والتعريفات،فقد تطورت هذه األساليب وفقاً لتطور املفاهيم  ،اكتشافهم تستخدم يف 
وأهداف وطبيعة الـربامج التربويـة والتعليميـة     املوهوبني،ت اتمع ونظرته إىل الحتياجا
  .لرعايتهم

  أساليب الكشف على املوهوبني 

فعندما كانت املوهبة مرتبطة مبفهـوم  " )م١٩٩٧ (يشري إىل ذلك آل شارع وآخرون
ملستخدمة يف القدرة العقلية العامة كانت اختبارات الذكاء هي الوسيلة املوضوعية الوحيدة ا

، كأحد أبعـاد  أالبتكاريت إضافة بعد التفكري اختبار املوهوبني والكشف عنهم ، مث ملا مت
، مث أالبتكـاري والـتفكري  التفوق واملوهبة استحدثت العديد من املقاييس لقياس اإلبداع 

 ، وجبانب االختبارات واملقاييس املوضوعية اليتىل ذلك اختبار التحصيل األكادمييأضيف إ
تعتمد على التقدير الكمي للموهبة استخدمت كذلك األساليب الذاتية اليت تعتمـد علـى   

  .)٢٤("، ودراسة احلالةاآلباء ، واملدرسني ، والزمالء حياملالحظة والتقدير الشخصي لترش

ن عملية الكشف والتعرف على إ"يف قوله  ) ١٢٦:م٢٠٠٤ (جروان وأكد على ذلك      
هدف إىل رعايتهم وإطـالق  ياملدخل الطبيعي ألي مشروع أو برنامج  الطلبة املوهوبني متثل

ثار خطرية آطاقتهم ، فهي عملية يف غاية األمهية ألنه يترتب عليها اختاذ قرارات قد تكون هلا 
  ".، فيصف مبوجبها الطالب على أنه موهوب أو غري موهوب 

 أكـدت اسات والبحوث نتائج العديد من الدر أن) ٣٥:م١٩٩٧ (وقد أشار حسانني      
عاماً حيث كلما مت اكتشاف املوهوبني والتعرف علـيهم مبكـراً ، أمكـن     اًأن هناك اتفاق

للمتخصصني يف جمال رعايتهم توجيه اجلهود وتعزيز اخلربات التعليمية املالئمة وإعداد أنسب 
 لـك وأكد على ذ ،الوسائل واإلمكانيات حىت يتحقق للموهوبني أقصى قدر ممكن من النمو

أن التأخر يف كشف هذه الطاقات يؤدي إىل خسارة كبرية حمققة ، " )٦٩:م٢٠٠٣ ( يبغالز
  ".ويعرقل النمو الطبيعي إلمكانام واستعدادام 

   



 

  :الكشف عن املوهوبني صنفت إىل أساليبأن )  ٢٤٦:م ٢٠٠٣ ( هرييذكر  الز
  ):االختبارات(موضوعية اللطرق الا  -أ 

     ينة متتاز بدرجة عالية من الصدق والثبات ومنها االختبارات وهي مقاييس موضوعية مع     
   .املوضوعياملستخدمة يف التقييم 

 ):ختبارية االال ( الطرق الذاتية   - ب 
 وتعتمد هذه الطريقة على السـرية الشخصـية   غري رمسية موضوعية  أقل وهي مقاييس   

  . والتعاريف واملالحظة 
املوهوبني مع بيان  اكتشافيف استخدمت ساليب اليت األيتطرق هذا اجلزء إىل وسوف      

   -:األساليباإلجيابيات والسلبيات لكل طريقة على ضوء الدراسات اليت تعرضت هلذه 

   :الذكاءاختبارات  :أوالً
أن هذه االختبارات تستخدم منذ بدايـة  ) ٢٩:م١٩٩٧ (آل شارع وآخرون  ذكر

ر كأهم الوسائل املوضوعية يف التعرف على وجودها يف أوائل هذا القرن حىت الوقت احلاض
 أكـد و،وهي االختبارات اليت تقيس قدرة الفرد العقلية بشكل عـام   اكتشافهماملوهوبني 
بعاد السياسية يف تعريف املوهبة ، وأن أن الذكاء ، ميثل أحد األ" )١٨٧:م٢٠٠٥ (القريطي

وأا ظلت لفترة طويلـة   االختبارات وسيلة ال غىن عنها يف عملية تشخيص التفوق العقلي
  ".للكشف عن املوهوبني واملتفوقني  اًحمكاً وحيد

أن اختبارات الذكاء من االجتاهات " )٤٤٢:م٢٠٠١(وإىل جانب ذلك أشار سيد 
وأكدت العديد من الدراسات أن الطالب الذين مت  ،العاملية املستخدمة يف اكتشاف املوهوبني
فعة هم األكثر شيوعاً ومتثيالً يف الدراسـات الـيت   اختيارهم على أساس نسبة الذكاء املرت

  )".١٥٠– ١٣٠(تناولت خصائص املوهوبني واملتفوقني حيث تراوحت نسبة الذكاء ما بني 
األطفال املوهوبني على أم األطفـال الـذين   )" ٤٤٠:م١٩٩٧ (كما حدد أبو زيد      

اء أو االستعداد األكـادميي  يستطيعون حتقيق أداء مرتفع يف واحد أو أكثر يف جماالت الذك
  ".اخلاص أو التفكري اإلبداعي أو مهارة فائقة يف الفنون األدائية أو البصرية 



 

 الذكاء،من الباحثني اعتمدوا على نسبة  اًأن كثري)" ١٣٠:م٢٠٠٤ (جروان وكما أكد     
  ".ودنياكأساس لتصنيف املوهوبني إىل مستويات عليا ومتوسطة 

ر هناك العديد من الباحثني يعارضون استخدام اختبارات الـذكاء يف  على اجلانب اآلخ     
علـى أمهيـة   (١٩٩٨)  Davis & Rimm  اكتشاف املوهوبني حيث أكدت دراسـة 

استخدام عدة حمكات الكتشاف األطفال املوهوبني واملتفوقني وذلك انسجاماً مع االجتاهات 
مقبوالً ذلك االجتاه التقليدي الـذي   ، حيث مل يعديف نظرية الذكاء ومفهوم املوهبة احلديثة

يساوي بني املوهبة والذكاء فكلما تنوعت مصادر البيانات قلت نسبة اخلطـأ يف اختيـار   
  . املوهوبني

أن من بني االنتقادات املوجهة ) "٦٠:م١٩٩٠(ى الروسان وآخرون أإىل جانب ذلك ر     
من عدم ) "١٣٥:م١٩٩٧ (زحلوق  امه وتؤكد،"ملقاييس الذكاء أا متحيزة ثقافياً وطبقياً 

ـ  لية يف حتديـدها  يجدوى وكفاية اختبارات الذكاء والقدرات العقلية واالختبارات التحص
لألطفال املوهوبني واملتفوقني ، فحصول الفرد على معدل عال يف اختبار الذكاء ال يعين أن 

  ". اإلبداع ضعيف ألن االرتباط بني الذكاء ، واملوهبة أو  هابتكاريلديه موهبة وقدرات 
أنه بغض النظر عن اجلدل الذي مل يتوقف حول طبيعة ) ١٣١:م٢٠٠٤ (جروان  أكدو     
أساليب قياسه من جهة واستخدام هذه األساليب يف التعـرف علـى األطفـال     و الذكاء

فإن مقاييس الذكاء املعروفة تبقى مـثرية للجـدل يف    املوهوبني واملتفوقني من جهة أخرى
علمية واألكادميية إىل أن يتم التوصل إىل مقاييس أكثر فاعلية وصدقاً من مقـاييس  الدوائر ال
  .الذكاء
أن اختبارات الذكاء مت تصـنيفها  ) ٢٤٧ :هـ١٤٢٤ (الزهراين  السياق ذكر اويف هذ     
  : إىل

لتطبيقها  طويالً اًوهي أفضل طريقة ولكن تتطلب وقت :اختبارات الذكاء الفردية  )أ 
 ريقة عملية للكشف عن املواهب ، خاصة يف املدارس اليت ليس اكما أا ليست ط

االختبارات اللغوية ( ومن هذه االختبارات  ،من املختصني يف علم النفس كافعدد 
 ) . االختبارات شبه األدبية لوكسلر ( و ) االختبارات األدبية آلرثر (و )  هالفردية لبني



 

 ألـا   عطاء فكرة عامة عن األطفالوهي مفيدة يف إ :اجلمعياختبارات الذكاء   )ب 
 يؤخذ و ،طفالتعد وسيلة عملية ومفيدة ألغراض املسح  املبدئي  ألعداد كبرية من األ

إىل جانب أا أقل ثباتـا  ،عليها أنه ينقصها التفاعل الفردي بني الفاحص واملفحوص 
ختبـار  وا،من االختبارات الفردية ومن بينها اختبارات رافن للمصفوفات املتتابعـة 

 .واختبار كاليفورنيا للنضج العقلي،لينون للمقدرة العقلية-أوتيس
أن االختبارات الفردية أفضل مـن االختبـارات   ) " ١٣١:م٢٠٠٤ (جروان وأشار     

  ".وبدقة  هاجلمعية يف تقدير وتشخيص القدرات العقلية لكل طفل على حد

  :األكادميياختبارات التحصيل  :ثانياً
من أكثر الوسائل شيوعا يف التعرف على املوهوبني بعد اختبارات ختبارات تعد هذه اال     

الذكاء على أساس أن ارتفاع معدل التحصيل يعد مؤشرا قويا على تفوق الطفل وموهبتـه  
لية العامة تعـد  يأن  القدرة التحص) " ٧٢:م٢٠٠٣ (يب غالز ىرأف ،وسرعة فهمه واستيعابه

وهبة ، كما حتدد اختبارات التحصيل األكـادميي موقـع   األساسية املكونة للم حد األبعادأ
  زدادت نسبة حتصيله األكادميي عن ا اإذ موهوباًفالتلميذ يعد  ،"ألقرانهالتلميذ بالنسبة 

 )٩٠ ( %".  
بأا اختبارات لقياس قـدرة  "اختبارات التحصيل) ٢٤٨:هـ١٤٢٤(وعرف الزهراين     

املدرسية العامة بطريقة معينة ، واليت يعرب عنـها  الفرد يف احلصول على املعلومات واخلربات 
  ".عادة بنسبة مئوية 

مـن أكثـر    تعترب ن اختبارات التحصيلأ)  ٣١:م١٩٩٧ (آل شارع وآخرون كد أو     
الـبالد العربيـة ويف    أكثركما يستخدم يف  ،الطرق استخداماً وشيوعاً يف الواليات املتحدة

مـن  ) "  ٣٠:م١٩٩٤ابونيان والضبيان ، ( كدته دراسة وهذا ما أ،اململكة العربية السعودية
أن التفوق يف التحصيل الدراسي العام أو التحصيل الدراسي يف كل من العلوم والرياضيات 

  ".يعد ضمن حمكات التعرف والكشف عن املوهوبني يف اململكة العربية السعودية 
  :مايلي) ١٩٠:م٢٠٠٥(ريطيومن أهم االختبارات التحصيلية املقننة كما ذكرها الق     



 

اختبار كاليفوورنيا للتحصيل ويستخدم لقياس التحصيل من الصف األول إىل الصف  -
  .الثالث ثانوي يف جماالت مفردات القراءة والفهم واالستدالل احلسايب واللغة 

 .اختبارات جيتس لالستعداد للقراءة -
 .اختبارات أيوا للمهارات األساسية  -
 .الصامتة اختبارات أيوا للقراءة -
  .اختارات االستعداد التحصيلي يف الرياضيات واللغة والعلوم -

ة كمحك للموهبـة  يعلى االختبارات التحصيل االنتقاداتورغم هذا فهناك العديد من      
 وعلى مقدرة عقلية كبرية ولكنهم نيموهوب هناك أطفاالً أن" )٤٠:م٢٠٠٠ (اخلليفة أىرف،

وأكد ذلـك  ".أو إظهار مواهبهم يف االختبارات التقليديةيفتقرون إىل القدرة على التحصيل 
أن من سلبيات اختبارات التحصيل أا تقوم يف الغالب ) ٣٢:م١٩٩٧ (آل شارع وآخرون 

جانب إال على احلفظ واالستظهار واالستيعاب للمعلومات ولذلك فهي ال تقيس يف الغالب 
  . القدرة على التذكر واسترجاع املعلومات 

قـدرة االختبـارات    يف شكك العديد من الباحثنيأن )  ٢٤:م ٢٠٠٠ (عالم  وذكر     
  .لية احلالية على حتديد ما ميتلكه الفرد من مهارات وإمكانات وقدرات يالتحص
  : أن من أهم سلبيات اختبارات التحصيل ) ٣٢:م١٩٩٧(ى  آل شارع وآخرون أور

وهي منخفضة الصدق  درسية،املأن وسيلة التقومي للتحصيل الدراسي هي االمتحانات  -
  .آخرإىل الرتباطها بتقدير املدرس اليت قد تتفاوت من مدرس  والثبات،

مم حسب مستوى غالبية تالميذ على املنهج املدرسي املص أن التحصيل الدراسي مبين -
دافعيتـه  يف ، ولذلك ال جيد املوهوب فيه حتدياً لقدراته واستعداداته فيؤثر ذلك الصف

 . أدائه  وخيفض من مستوى
مسـتوى حتصـيل التلميـذ     يفإن هناك عوامل أسرية واجتماعية واقتصادية قد تؤثر  -

 .املوهوب رغم ما ميلكه من استعدادات وقدرات 
  
  



 

  ) :التفكري االبتكاري (  اإلبداعاختبارات  :ثالثاً
إلبداعية يد القدرة اتعد مقاييس اإلبداع أو التفكري االبتكاري من املقاييس املناسبة لتحد     

املفحوص يعد مبدعاً إذا حصل علـى   أن) "٧٤:م٢٠٠٣ ( غيبى  الزألدى املفحوص، فر
درجة عالية يف هذه املقاييس، كما يعد الفرد موهوباً ، إذا متيز عن أقرانه املناظرين لــه يف  

  ".العمر الزمين يف قدرته اإلبداعية ، كما يعد التفكري اإلبداعي مؤشراً أساسياً على املوهبة 
من أمثلة االختبارات اليت تقيس التفكري اإلبداعي  أن)  ١٩٢:م٢٠٠٥ (وذكر القريطي      

  :أو اإلبداع مايلي
  ) .م ١٩٦٥(  لعام اختبارات جيلفورد للمقدرة على التفكري اإلبداعي -
 ). م ١٩٧٣(  لعام للتفكري اإلبداعي ستور اناختبارات  -
 .) م ١٩٦٢(  لعام اختبارات جتيزلز وجاكسون -
  ).   م ١٩٦٥( لعام اختبارات واالس وكوجان  -

نه قد تباينت وجهات النظر حول مفهوم اإلبداع فنجد أ) ٤١:م١٩٩١( ى الدريينأور     
من ينظر لإلبداع كعملية ومن ينظر إليه كناتج ومن ينظر إليه من خالل مسـات شخصـية   

 ، تساعد على منو اإلبداعئية واليتللمبدعني ومن ينظر إليه من خالل العوامل والظروف البي
) ٤٤٢:م٢٠٠١ ( د ذكر سـيد فق ،لتعدد االختبارات املستخدمة يف قياس اإلبداعونتيجة 

أن هذه االختبارات حتتاج إىل إعادة صياغة يف حمتواها العام واخلاص مما يتطلـب إعـادة   "
  ".يقها على عينات خمتلفة من الطالبها حىت ميكن تطبنتقني

أن معظـم  " الختبارات اإلبداع  ةإىل أهم االنتقادات املوجه)  ٢٦:م٢٠٠٠ (عالم أشارو 
االختبارات املستخدمة يف قياس اإلبداع يف البيئة العربية اختبارات معربة ليست هلا معـايري  

  القريطي  ذكرو،"ثابتة يف تصميمها وأن مفهوم اإلبداع خيتلف باختالفات الثقافات
كاء األطفال املوهوبني ذوي القدرات اخلاصـة ،  أا اختبارات تبني ذ) "  ٢٤٧:م٢٠٠٥ (

لشهراين ا أكدو،"وهذه االختبارات ميكن أن متدنا بأدلة أكثر على املوهبة اليت جيب أن تنمو 
من على الرغم من أمهية هذا النوع من االختبارات إال أن التطرق لـه )" ٣٥:هـ١٤٢٣ (

  ".قبل املؤلفني حمدود بشكل كبري



 

  :يف مايلي ) ٢٤٨ :هـ١٤٢٤ (الزهراين  عددهاارات بومن أهم هذه االخت
  .اليدويةاختبارات القدرة  -
  .امليكانيكيةاختبارات املهارات  -
  .الكتابيةاختبارات املهارات  -
   .الفنيةاختبارات املهارات  -

  :مقاييس السمات الشخصية  :رابعا
دوات مقاييس السمات الشخصية والعقليـة مـن األ   أن)  ٧٧ :م٢٠٠٣ (يبغالز ىأر     

، وباإلضـافة إىل  لق بالطالقة واملرونة، واألصالةاملهمة يف تشخيص قدرات املوهوبني اليت تتع
مسات شخصية أخرى كقوة الدافعية، وقوة اإلرادة، واالجتهاد، والطموح، والقدرة علـى  

أنه زاد االعتمـاد علـى   ) ١٨٥ :م٢٠٠٥ ( القريطيوأشار ، الصعبة االلتزام بأداء املهمات
السمات واخلصائص السلوكية كأحد حمكات الكشف والتعرف علـى املوهـوبني   مقاييس 

  واملتفوقني بعد التأكيدات املتوالية يف التعريفات احلديثة للموهبة على أمهية العوامل الدافعية
  .، والثقة بالنفس ، والطموح والسيطرةكاحلاجة إىل اإلجناز)  العقلية غري(  

  ): ٧٧:م ٢٠٠٣ (يب غالز ليهإشار أ وأهم هذه االختبارات ما
: قيس هذا االختبار أربعة جوانـب هـي  وي) اختبار قياس سلوك ومسات الطالب املتفوق ( 

  .القدرة على التعلم ، والدافعية ، واإلبداع ، والقدرة على القيادة 
العديد من االنتقادات اليت وجهـت ملقـاييس    )١٤٣ :م٢٠٠٤ (جروان  أوردوقد 

   :أمههاالسمات الشخصية 
أن عدداً من فقرات هذه املقاييس يتضمن أكثر من فكرة واحدة مما جيعلها تبدو طويلة  -

ومركبة من عدة أبعاد وبالتايل قد ال تكون مجيعها متوافرة لدى الطالب وقد ال تكون 
دقة التقدير وموضوعيته تتأثر بصياغة الفقـرات   نإإذ  ،مجيعها مالحظة من قبل املعلم

  .  .وحمتواها
وهـذا   ،فهو الوحيد الذي يقوم بوضع تقدير لكل فقـرة  اًعلم قد يكون صعبعمل امل -

  .طويليتضمن مالحظته لسلوك الطالب على مدى 



 

   :املعلمنيتقديرات : خامسا
تعد مالحظات املعلمني وأحكامهم على عدد من الفعاليات الصفية والالصفية اليت يقوم      

  . بني ومتيزهم عن بقية التالميذ العاديني ا التالميذ ، وسيلة مهمة لتشخيص املوهو
أن من أهم مميزات هذه الطريقـة أـا تأخـذ يف    ) ١٨٣ :م٢٠٠٥ (القريطي  فأشار     

  االعتبار الصفات والسمات الشخصية املتميزة للطفل املوهوب واليت ميكن أن يالحظها املعلم 
، ، والطمـوح ، واالجتهادكاملثابرة، ة سلوك الطالب داخل الفصل وخارجهمن خالل متابع

 حكامألأن ) " ٢٦:م٢٠٠٠ (كد  عالم أو،واملشاركة يف حل املشكالت،والتركيز واالنتباه
املعلمني قيمة كبرية يف الكشف عن املوهوبني يف بعض اـاالت الـيت تسـتلزم القـرب     

  ".ة واالحتكاك املباشر مع الطفل وخباصة القيادة االجتماعية ، وااالت الفنية واألدبي
ومع ذلك فقد لوحظ أن هذه الطريقة أقل صدقاً ودقة من األدوات املعينة كاالختبارات     

إىل ما يشوب أحكام املعلمني أحياناً من ) ١٨٤:م٢٠٠٥ (ويرجع ذلك  القريطي ،واملقاييس
حتيزات قد جتعلهم أكثر تفضيالً للطفل العادي من الطفل املوهوب ، وقد يستبعد املعلمـون  

من التالميذ املوهوبني بسبب قصور فهمهم ملعىن املوهبة تارة و تارة بسبب نقصـان  كثرياً 
تدريبهم على مالحظة سلوك املوهوب ، وتارة أخرى بسبب ضيقهم مما يثريه هؤالء التالميذ 

  .من متاعب نتيجة تساؤالم غري العادية والبعيدة عن توقعام 
ون ضمن مقررات إعدادهم داخل كليات التربية لذا فإنه من الضروري أن يتلقى املعلم     

  .عنهممقرراً على األقل عن املوهوبني واملتفوقني وخصائصهم وأساليب الكشف 

   :اآلباءمالحظة  :سادسا
تعد مالحظات الوالدين ألبنائهم ذات أمهية خاصة يف الكشـف عـن األطفـال    

 باملغاالةهذه الطريقة  حياناألالرغم مما تتصف به يف كثري من على املوهوبني يف وقت مبكر 
ن ميثالن مصدراً هاماً للحصول يأن الوالد) ١٨٠-١٧٩:م٢٠٠٥ (القريطي  فرأى،والتحيز 

على بعض املعلومات اليت تسهم يف التعرف املبكر على موهبة الطفل ، ألما أكثر النـاس  
لرمسية والنواحي غري احتكاكاً به وتفاعالً وقرباً منه ومن مث مالحظة لسلوكه يف املواقف غري ا

 ترشيحيؤخذ على رغم ذلك ،األكادميية ، كاهتمامات الطفل وميوله ، وتفضالته الشخصية



 

الوالدين أن حكمهما ال خيلو من اهلوى الشخصي والذاتية ملا يف طبيعتهما من ميل وحتيـز  
، ومن وهبةة والفهم الصحيحني ملعىن املكما يفتقر بعض اآلباء واألمهات إىل املعرف ،ألبنائهم

مث فقد يعتمدون على مؤشرات غري دقيقة يف احلكم على الطفل فرمبا يبخسون قدر املوهبـة  
  .ة املخالفة اليت يتمتع ا طفلهم ألا ال تتفق مع مفهومهم أو طموحامياحلقيق
ومما سبق جيب أن تؤخذ نتائج كل طريقة من الطرق السابقة حبذر عنـد اسـتخدامها        

وأن ال يعتمد على واحدة منها كلياً بل ينظر على أا  ،األطفال املوهوبني كمحكا لتحديد
  . تم وفقاً هلا عملية اكتشاف الطالب املوهوبني وحتديدهم تواحدة من املعايري املختلفة اليت 

  ديثة يف اكتشاف املوهوبنياحل النظرية

شاف املوهوبني السابقة نتقادات السابقة اليت وجهت الختبارات ومقاييس اكتلالنتيجة      
 كبديل ظهرت بعض األساليب اجلديدة املتبعة عاملياً يف الوقت احلايل يف اكتشاف املوهوبني

 )٤٣٣:م٢٠٠١ (سيد أشار إليهاحيث تعتمد هذه األساليب كما لالختبارات السيكومترية 
 اجتـاه  علـى  ةعلى تقييم أداء التالميذ من خالل جمموعة من املهام واألنشطة العملية القائم"

Grdner للموهبة احلديثة والتعريفات للذكاء النظرات املتعددة يف جاردنر".  
نظراً للتباين امللحوظ يف االجتاهات السابقة ألساليب  أنه)  ٤٥:م٢٠٠٠ (وأكد عالم      

اكتشاف املوهوبني لفت ذلك أنظار الباحثني إىل ضرورة اسـتحداث وتطـوير وسـائل    
  :وحمكات تتميز مبا يلي

  . سهولة استخدامها يف اكتشاف املوهوبني وحتديدهم  -
 . معاجلة أوجه القصور يف املقاييس السيكومترية التقليدية  -
  .إمكانية استخدامها يف كل اهليئات الثقافية  -

ودورهـا يف اكتشـاف   Multiple lntelligences theory Gardner نظريـة  
   :املوهوبني

افترض أن مستوى ذكـاء   Gardnerنأ)  ٤٤٧ – ٤٤٥: م٢٠٠١ (سيد  وضح
ومن  ،الفرد ميثل قوى عقلية ذاتية التحكم تعمل بصورة فردية أو بصورة منسجمة مع بعضها

والبيولوجية والثقافية قام بصياغة قائمـة   ةخالل مراجعته لألحباث والدراسات السيكولوجي



 

نظور التقليـدي  إلجنازي خيتلف عن املاللذكاء  اًمتثل منظوراً جديد أنواع للذكاء ٧تتضمن 
   -:هي  ةوالذكاءات السبع

  احلركيالذكاء اجلسمي  -٤ املكاينالذكاء -٣ املنطقيالذكاء  -٢ اللغويالذكاء -١
   .االجتماعيالذكاء  -٧ الشخصيالذكاء  -٦ الذكاء املوسيقي -٥

الذكاء تعمل بصورة مستقلة وهـذا يعـين أن   أنواع من  ٧ هكما أضاف إىل أن هذ
كما وضح أن ،يف ذكاء آخر اًمشا اًب مستوى مرتفعيف ذكاء معني ال يتطل املستوى املرتفع

خيتلف عن األداء يف االختبارات التقليدية حيث يعتمد األداء يف  ةاألداء يف الذكاءات السبع
عتمد االختبارات التقليدية على تعلى املهام ، واألنشطة ، واملقابالت بينما  ةالذكاءات السبع

  .الورقة والقلم 
املتعددة قد أسهمت يف إثراء أدبيات البحـث   ن نظرية الذكاءإمما سبق ميكن القول 

الـيت  برامج التقييم عنها جمموعة من  انبثقكما  ،العلمي املتعلق باملوهبة واكتشاف املوهوبني
  . استمدت دعائمها وركائزها من هذه النظرية 

  :فيما يلي أهم هذه الربامج) ١٧٧:م٢٠٠٤  (وعدد جروان 
  . التقييم باستخدام تقدير حل املشكلة  -
 .التقييم باستخدام برنامج النموذج املوهوب  -
 . التقييم باستخدام مشروع الدعم لتأكيد وزيادة املوهبة  -
 )  DISCOVER( التقييم باستخدام برنامج  -

ألول مرة يف جامعة  هاوقدَّم) م ١٩٩٥( يف عام  Makerقد قام بإعداد هذا الربامج و
ذ الصـفوف الثالـث والرابـع    بالواليات املتحدة األمريكية ومت تطبيقه على تالمي أريزونا
، وكان نتيجة هلذا التطبيق ارتفاع معدل التعرف على التالميذ املوهوبني يف هـذه  واخلامس

  .املدارس مقارنة باستخدام االختبارات السيكومترية التقليدية 
  
  
  



 

  لموهوبنيلاستراتيجيات الرعاية التربوية 

حيث  ،ليةإىل إجراءات عم باملوهوبني يف اال التربوي والتعليمي توجيه االهتمامقد مت      
فلسفتها تتنوع هذه األساليب تبعاً لتباين و،اتيجيات وأساليب متعددة لرعايتهممت تطوير استر

  .البشرية واملادية وطبيعة اتمع املستهدف خبدماا  اوإمكاناوأهدافها 
أنه حسب ما كتب يف مراجع علم نفس املوهبة والتفوق )  ٢١:م ٢٠٠٤ (ان جروأشار و 

  : أنواع رئيسية وهي ةميكن تصنيف هذه االستراتيجيات يف ثالث
  . التسريع األكادميي  -
  .التربوي اإلثراء -
  .التجميع -

  .وفيما يلي يتم توضيح كل أسلوب من هذه األساليب وإجيابيات وسلبيات كل أسلوب
:يع األكادمييالتسر :أوالً
ـ التسريع األكـادميي  إستراتيجية  نأ) ٨٠:م٢٠٠٣ (يبغى الزأر      بالسـماح  " تلخصت

، أو اجتياز ملرحلة ة ما يف عمر زمين أقل من املعتادمبرحلة تعليمي بااللتحاقللتالميذ املوهوبني 
ك مـن خـالل   ها التالميذ العاديون وذلإلي تعليمية ما يف مدة زمنية أقل من املدة اليت حيتاج

  ".موميوهل هموقدرا نيمع حاجات املوهوبوضع مناهج تعليمية مرنة تتناسب 
وتبين هذه اإلستراتيجية على أساس أن الطفل املوهوب واملتفوق لديـه مـن اجلـدارة         

والنضج العقلي املبكر يف بعض ااالت ، ومن سرعة االستيعاب والفهم والتعليم ما ميكنـه  
ثر تقدماً أو تعلم قدر أكرب من املعارف واملهارات واخلربات اليت يتعلمهـا  من تعلم منهج أك

الطالب العادي باملنهج العادي من خالل الفترة الزمنية نفسها مما يساعده على إاء الربنامج 
أنـه ميكـن تنفيـذ هـذه     ) ٢٤٠:م٢٠٠٢ (حممد  أشارو ،يف زمن أقل ويف سن مبكرة

   -:التايلسلوب وذلك على النحو من خالل أكثر من أ اإلستراتيجية
  . التبكري بدخول الطفل الروضة  -
 . التبكري بإحلاق الطفل باملدرسة االبتدائية  -
 . بعض الصفوف الدراسية  يختط -



 

 . اإلسراع يف تعليمه مقررات دراسية معينة  -
 . إاء املرحلة التعليمية قبل زمالئه  -
أو يف أكثر من مرحلة تعليمية  ،واحدوذلك يف أكثر من صف دراسي  املتزامن،العقد  -

   .واحدة
راسة مادة دراسـية  وهي تلك الفصول اليت يتجمع فيها األطفال لد :امعةالفصول  -

  .األصليةبعد ذلك إىل فصوهلم  معينة مث يعودون
التسـريع   إسـتراتيجية إىل أن هناك مميزات متيـز  ) ٢٨٧:م٢٠٠٥ (القريطي  أشارو     

 : ستراتيجيات ومن بني هذه املميزات األكادميي عن غريها من اال
يتيح التسريع للطالب املوهوبني واملتفوقني اكتساب أقصى قدر من املعرفـة واخلـربة    -

املرتبطة مبجاالت تفوقهم يف وقت مبكر مما ميكنهم من اخلروج إىل احليـاة العمليـة   
اليت تتسـم   والعمل واإلنتاج وتقدمي مسامهتهم اإلبداعية تمعام يف سنوات شبام

 . باحليوية والنشاط 
يتميز التسريع بأنه ال يتطلب نفقات إضافية للربنامج التعليمي ، ويقلـل مـن عـدد     -

 . سنوات الدراسة 
يليب التسريع التعليمي كثرياً من االحتياجات العقلية للطالب املوهوبني ، ويزيد مـن   -

 . جناز ومن ثقتهم بأنفسهم دافعيتهم للتعلم واإل
 . اإلداريةمن الناحية  سهالً اًسريع األكادميي بكونه أسلوبيتميز الت -
 ،التسريع التعليمي إستراتيجيةمن التخوفات بشأن تطبيق  إىل عددومع ذلك يشري البعض     

ن نتائج البحوث والدراسات اليت مت إجراؤها أإىل ) ١٩٥:م١٩٩٨ (السرورنادية  فأشارت
طي املوهوب لصف دراسي واحد أو أكثـر  خت إنيف هذا الشأن قد كشفت بصورة واضحة 

وأن سوء التوافق عادة ما ينتج عن عمليـة اإلحلـاق    ،توافقه االجتماعي يفلـه أثر سليب 
ن تسريع الطفل املتميز لـيس أكثـر سـلبياً مـن     أاخلاطئ للطالب يف الربامج التسريعية، و

  .االحتفاظ به يف الصف العادي مع أقرانه بنفس العمر الزمين 



 

أن التسريع التعليمـي مـن شـأنه    "  )(٢٠٠٤:٢٧  Davis & Rimm ىأما رك     

األكادميية وتكثيفها على الطفل مما جيعله عرضة للضغوط وقـد   واألعباءمضاعفة املتطلبات 
  ".يقوده إىل االختراق النفسي املبكر 

أ من لتها ضرورة توفري اخلدمات اإلرشادية كجزء ال يتجزاللحد من هذه املخاوف وإزو     
التسريع التعليمي ، وذلك لتهيئة الطفل للربنامج التعليمي وتعويض الطفل علـى   إستراتيجية

كما ينصح بضرورة تشخيص و،فرص اللعب والتعامل مع أقرانه يف مواقف الدراسة واحلياة 
الفجوات املعرفية واملهارية لدى الطالب املوهوبني بصورة مستمرة ومساعدم على تعلم أي 

ساسية أو مهارات ضرورية مل يتمكنوا من تعلمها نتيجة ختطي بعض الصـفوف أو  أجزاء أ
  .املقررات 

أوا دراسام يف مراحل وجيزة  ملوهوبنيومن بني األمثلة اليت وردت يف بعض املراجع      
عـن  ، )٨٦:م١٩٨٠( عبد الرحيم ذكره يف مرحلة مبكرة من عمرهم ما مإبداعاوقدموا 

سيد جالل التحق جبامعة البترول واملعادن بالظهران باململكـة العربيـة   طفل أفغاين يدعى 
ه الثانوية وعمره مخسـة  أى دراست الذيأما جون باردين . السعودية وعمره عشرة أعوام 

  . ، وحصل بعد ذلك على جائزة نوبل يف الفيزياءعشر عاماً

   :التجميع إستراتيجية :ثانياً
وضع  فيه ذلك األسلوب الذي يتم بأنه"وب التجميع أسل) ٢٤٢:م٢٠٠٢ (حممدعرف      

األطفال املوهوبني يف جمموعات متجانسة تضم األقران الذين يشبهوم يف معدالت الذكاء 
  ".أو االهتمامات أو املهارات واملواهب 

اهلدف من جتميـع املوهـوبني واملتفـوقني     "أنإىل )  ١٩٩٧: ١٢٥( Kirkرأشاو     
 يئة الفرص لكي يتفاعلوا عن طريق نظرائهم عقلياً ، والتقليل من مـدى  وتعليمهم معاً هو

التباين يف املقدرات واملستويات األدائية من خالل جمموعات متكافئة من حيـث املسـتوى   
  ."التحصلي 

  
  



 

   -: للتجميع مها نيأن هناك منط) ٢٩٣:م٢٠٠٥ (القريطي  أشارو     
ويشري هـذا الـنمط إىل جتميـع ذوي     :ماثلةاملتالتجميع املتجانس أو تبعاً للقدرات   )أ 

وامليول واالهتمامـات املتقاربـة أو    املتجانسة،االستعدادات ومستويات التحصيل 
 .معاًاملتشاة يف جمموعة واحدة لتلقي اخلدمات واملناهج التربوية اخلاصة 

ويشري إىل الرعايـة التربويـة   : قدرات املختلطة لالتجميع غري املتجانس أو حبسب ا  )ب 
للطالب مجيعاً من ذوي القدرات املختلفة ومستويات التحصيل املتباينة داخل الفصل 

  . العادي نفسه يف جمموعات صغرية 
أن ) ٣٠٠-٢٩٣:م٢٠٠٥ (و  القريطي ) ٣٢-٣١:هـ١٤٢٤ (الزهراين   كل من وذكر
  : ن أشكال التجميع املتجانس ما يليم

   .واملتفوقنياملوهوبني التجميع يف مدارس خاصة داخلية أو خارجية خاصة ب -
التجميع يف فصول خاصة باملوهوبني داخل املدارس العادية حبيث يتـاح للموهـوبني    -

واملتفوقني وفقاً هلذا الشكل من الربامج مشاركة أقرام العاديني يف األنشطة املدرسية 
فـق  املعتادة ومن مث التفاعل معهم واكتساب اخلربات االجتماعية اليت تعينهم على التوا

 إلشـباع تلقي الربامج واخلدمات التربويـة اخلاصـة   نفسه االجتماعي ، ويف الوقت 
 . م املعرفية احتياجا

ويطبق هذا الربنامج عندما ال يكون عـدد  : التجميع العنقودي داخل الفصل العادي  -
طالب املدرسة كبرياً حبيث ال يوجد عدد كاف من الطالب املوهوبني لتكوين فصـل  

 م ، فإن أحد البدائل املتاحة لتعليمهم هو ضم هؤالء الطالب معاً ألداء مستقل خاص
 . مهام مشتركة داخل أحد الفصول العادية 

حيث يتم سـحب الطـالب    :العاديةمن الفصول  السحب املؤقتالتجميع بطريقة  -
املوهوبني من فصوهلم العادية اليت يدرسون فيها املنهج العادي مع زمالئهم العـاديني  

 .عهم يف جمموعات نوعية معاً لفترة مؤقتة يومياً أو أسبوعياً وجتمي
  
   



 

كال التجميع غري املتجـانس مـا   أن من أش) ٥٣:م٢٠٠٣ (النجدي وآخرون ى أور
 : يلي
وهو أسلوب تدريس يكفل عمل جمموعات صغرية غري متجانسة تضم : التعليم التعاوين -

ويقوم العمل داخل  ومنخفضة،طة ذوي مقدرات متباينة عالية ومتوس اًكالً منها طالب
  .اإلجيايبهذه اموعات على أساس من التعاون واالعتماد املتبادل 

ويتيح هذا األسلوب للطالب املوهوب واملتفوق التقـدم يف  : التعليم التفريدي أو املفرد -
دراسته وفقاً ملقدرته الفردية وسرعته الذاتية ومنط تعلمه واالعتمـاد علـى الـنفس    

  . الذايت  والتوجيه
ومن أهم املربرات اليت يستند إليها املنادون بتجميع الطالب املوهـوبني مـا ذكـره         

أن التجميع يتيح للطالب املوهوب تكريس كل طاقاته للدراسة ) " ٣٠١:م٢٠٠٥ (القريطي
لقدرة علـى التنـافس   إىل جانب أنه يولد لدى الطالب املزيد من ا ،والتحصيل بتركيز أكرب

أن من أهم مـا مييـز هـذا    ) "١٤٩:م٢٠٠٥ (كد  الشيخلي أكما  و .")رة  واالستشا
األسلوب أنه يزود الطلبة املوهوبني برؤية أفضل لقدرام العقلية وذلك من خالل مواجهتهم 

  ". للتحديات اليت تنطوي عليها املمارسات املختلفة واألنشطة املقدمة هلم 
مـن   املتطلباتمن  اًاألسلوب ملا يتضمنه عددغري أن البعض يتحفظ من استخدام هذا      

ج إىل برنامج تعليمي جيد أن هذا األسلوب حيتا) " ٦٣:م١٩٩٧ (حسانني أمهها ما ذكره 
، لذلك فهو يف حاجة إىل املزيد من البحوث لقبول ، سواء يف احملتوى ، أو الطريقةالتخطيط

لتجميع يف مدارس خاصـة  أن ا) " ٣٠٢:م٢٠٠٥ (كد  القريطيأكما  ،"اإلستراتيجيةهذه 
يعزل املوهوبني من سباق احلياة الطبيعية مما حيرمهم من اخلربات االجتماعية مـع أقـرام   

 علـى  العاديني ، غري أن ذلك حيتاج إىل تكلفة عالية مما يتطلب جتهيزات خاصة ، ومعلمني
أن )  ٢٠٢:م١٩٩٨ (سـرور   ناديـة إىل جانب ذلك أكدت ،"درجة عالية من التخصص

يع املوهوبني يف فصول خاصة م قد يشعرهم بالتعايل والغرور والغطرسة ، ويف الوقـت  جتم
إىل جانب افتقادهم للقيادة األكادميية  ،لدى أقرام العاديني بالدونيةاعاً بنطا يقد ينمنفسه 

  .يف الصفوف التعليمية رمهم من التعامل مع مناذج القدوةمن قبل أقرام املتفوقني وحي



 

   :اإلثراء إستراتيجية :ثالثاً
  بأا إغناء املناهج يف إطار الصـفوف العاديـة   ) " ١٥١:م٢٠٠٥ (الشيخلي  هاوعرف     

كي تالئم مطالب وحاجات الطالب املتفوق سواء من حيـث العمـق أو مـن حيـث      
أن اإلثراء يعين إدخال تعديالت أو إضافات على ) " ٢٥:م٢٠٠٤ (جروان رأىو،"االتساع
  ". مع احتياجات الطلبة املوهوبني واملتفوقني  تتالءمررة للطلبة العاديني حىت املناهج املق

اإلثراء التعليمـي تطبـق    إستراتيجيةإىل أن  ) ٣٥:م١٩٩٧ (حممود  أشارت يسريةو     
بصورة فردية أو يف جمموعات صغرية متجانسة من الطالب داخل الفصل الدراسي العـادي  

، كما تطبق من خالل أنشطة إضافية تقدم أحياناً داخـل   أو يف الفصول واملدارس اخلاصة
غرفة املصادر  غرفة املصادر أو املكتبة املدرسية أو املعامل حتت إشراف املعلم العادي أو معلم

  . أو املعلم الزائر 
ن إثراء املنهج الدراسي املعتاد يعتمـد علـى   أ) ٢٧١-٢٧٠:م٢٠٠٥ (القريطي وذكر     

العديد من الصور و البدائل الـيت تتخطـى جمـرد     وإضافةة تعليمية الت وأنشطاإغنائه مبج
  : مضاعفة الواجبات الروتينية ومنها

ويعين إضافة وحدات أو تقدمي موضـوعات مناسـبة    :املستعرضاإلثراء األفقي أو   )أ 
جديدة ملوضوعات املنهج األصلي اليت يدرسها الطالب فعـالً يف مقـرر أو عـدة    

االستمرارية وإشباع االحتياجات و والتمديدقيق االتساع مقررات واليت من شأا حت
  .املعرفية

ويعىن به تعميق حمتوى جمال ما من جماالت املنهج املقـرر   :أو العمودي ياإلثراء الرأس   )ب 
الواقعية اليت تسمح للطالب مبزيد من التفكري التأملي واإلبداعي وتنمية مقدرم علـى  

التطبيق والتحليل والتركيب والتقومي يف موضوع  حل املشكالت واستخدام مهارام يف
  . ام باحلقائق واملعلومات السطحيةما من موضوعات املنهج بدالً من جمرد اإلمل

ـ   بقوله ) ٢٦:م٢٠٠٤ (جروان أشارو      يف  ىلكي يكون اإلثراء فعاالً ال بـد أن تراع
   -:أمههاختصيصه وتنظيمه جمموعة من العوامل 

  . ام الدراسية ميول الطلبة واهتمام -



 

 . أساليب التعليم املفضلة لدى الطلبة  -
 . طريقة جتميع الطلبة والوقت املتخصص لتجميعهم  -
 . تأهيل املعلم الذي سيقوم بالعمل  -
 . اإلمكانات املادية للمدرسة  -

أن من أهم ما مييز هذا األسلوب أنـه يسـاعد   )  ١٥٢ :م٢٠٠٥ (الشيخلي  وذكر     
ال الذي حيظى باهتمامه إىل جانب أنه يهيئ للطالب املوهـوب  الطالب بالتخصص يف  ا

فرصاً ملواجهة املشكالت اليت تنطوي على إثارة التحدي والبحث بعمق ، وغري ذلك أنـه  
ميتاز بقلة التكاليف مقارنة باألساليب األخرى ، ويؤدي إىل تنافس املعلمني من حيث تطوير 

  .ويد العملية التعليمية أساليب تعليمية جديدة مما يؤدي إىل جت
أن من أهم ما يؤخذ على أسلوب اإلثراء أن معظـم  ) ٦٢ :م١٩٩٧ (وذكر حسانني     

غـري أن األسـلوب    ،املعلمني ليس لديهم املعرفة و املهارة لتجهيز اخلربات اإلثرائية الالزمة
احد الو حيتاج إىل إدخال تعديالت جذرية على طرق إعداد املعلم ، وحتديد عدد طلبة الصف

  . وحتضري مواد تعليمية إضافية
  



 

  

  

 
אאא 

جهود وزارة التربية والتعليم يف اكتشاف 
  ورعاية املوهوبني

 
 .اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني -
 . أهم اإلجنازات يف جمال رعاية املوهوبني -
 

 

 



 

  وزارة التربية والتعليم يف اكتشاف ورعاية املوهوبنيجهود 
لقد اعتمدت اتمعات املتقدمة على أعمال وإجنازات أبنائها من أصحاب القـدرات       

ا جتاوز والكفاءات العالية والفعالة ، والذي كان هلم كبري األثر ليس على جمتمعهم فقط وإمن
من خدمات وإبداعات ساعدت البشرية يف حل الكثري من املشـكالت   هذلك إىل ما قدمو
اليوم من إجنازات وتقدم علمي جمتمعات املتقدمة ، فما تشهده  جمتمعام اليت كانت تواجه

وتكنولوجي هائل ميثل بعضاً من إجنازات هؤالء املوهوبني الذين أطلقت هلـم جمتمعـام   
  .منة عن طريق الرعاية واالهتمام طاقام الكا

اململكة العربية السعودية من الدول العربية اليت أولت فكرة االهتمام بـاملوهوبني   وتعترب     
يف  حيث نصـت سياسـة التعلـيم باململكـة العربيـة السـعودية       أبنائها،واملتفوقني من 

ضـمن   ٧٧٩رقم قرار جملس الوزراء يف  على اكتشاف املوهوبني ورعايتهم هـ١٤١٦عام
أما املواد العامة فهي تشري إىل رعاية مجيع الطالب والطالبات بـل  ،مواد عامة ومواد خاصة

وفيها إشارات وتلميحات للرعاية  ،ومجيع أبناء وبنات اململكة العربية السعودية واملقيمني ا
   .واخلاصةالعامة 

جـاء يف  ) أحكام خاصة( سابقا) ٢٢: هـ١٤١٦وزارة املعارف ، (يف  ففي الباب اخلامس
   -:يليما ) رعاية النابغني ( الفصل التاسع 

ترعى الدولة النابغني رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها وإتاحة  ): ١٩٢( املادة  -
  .نبوغهمالفرصة أمامهم يف جمال 

وبرامج الدراسة اخلاصة م  اكتشافهم،تضع اجلهات املختصة وسائل  ):١٩٣(املادة  -
  .هلملتقديرية املشجعة واملزايا ا

مـن قـدرام مـع     لالستفادةيأ للنابغني وسائل البحث العلمي ) :  ١٩٤( املادة  -
  . سالميتعهدهم بالتوجيه اإل

تنفيذ هذه اخلطوات خالل األعوام  ءأنه بد) ١١٤: م٢٠٠٥ ( وأكد على ذلك العرتي     
لـه للعلـوم والتقنيـة    هـ عندما تنبت مدينة امللك عبد العزيز ورجا١٤١٦ -هـ ١٤١٠

برنامج الكشف عن املوهوبني (  مشروعاً وطنياً باسم وارة التربية والتعليمبالتعاون مع وزارة 



 

هـ برئاسة معايل ٢٩/١٠/١٤١٦حمضر االجتماع املنعقد يف  يف والذي تأسس ) ورعايتهم 
عزيز ورجاله د الومشاركة وكيل الوزارة ونائب رئيس مدينة امللك عب التربية والتعليموزير 

التربيـة  ، وقد مت تبين املشروع والبدء يف تطبيقه يف املدارس التابعـة لـوزارة   للعلوم والتقنية
  .وتوفري كافة اإلمكانيات البشرية والتقنية الالزمة لتنفيذه والتعليم

مـن خـالل   ) ٢٨١ :م٢٠٠٥( القحص همن املشروع كما ذكر األساسيويتحدد اهلدف 
   -:زاء أج ٣ إىلاملشروع  تصميم
   .عنهميهدف إىل إعداد برنامج للتعرف على املوهوبني والكشف  :األولاجلزء 
إلعداد برنامج إثرائي يف العلوم والرياضيات كنموذج لـربامج رعايـة    يهدف :الثايناجلزء 

   .املوهوبني
حبيث تتضـافر جهـود املؤسسـات     املوهوبني،لتوعية اتمع حول  يهدف :الثالثاجلزء 

   .ورعايتهماملختلفة يف االهتمام باملوهوبني  االجتماعية
هـ بإنشاء العديد من مراكز املوهوبني يف ١٤٢٠عام  التربية والتعليموقد قامت وزارة      

ن وزارة املعارف قامـت  أ) " ٤:هـ١٤٢٣ (أشار آل كاسيف ،مناطق وحمافظات اململكة 
هـ ستة مراكز يف كل ١٤٢٠عام بافتتاح عدد من مراكز رعاية املوهوبني بلغ عددها بنهاية 
  ". حساءمن الرياض ، الطائف ، املدينة املنورة ، جدة ، الدمام ، األ

أن مراكز رعاية املوهوبني ما هـي إال مؤسسـة   ) " ١٠٩:م٢٠٠٥ (األمحدي أشارو     
تربوية تعمل وفق النظام االجتماعي السائد يف اململكة بأسلوب وفكر جديد يسعى لتحقيق 

  ".ة التعليم ا وخاصة يف جمال رعاية املوهوبني أهداف سياس
أن رسالة مراكز رعاية املوهوبني تقوم على اكتشاف ) ٣: هـ١٤٢٣ (هودكد أو     

الطالب املوهوبني من خالل عمليات مقننة مث تقدمي الرعاية التعليمية والعلمية واالجتماعية 
علمي ومن خالل تعزيز برامج  على أسس يةوالنفسية والسلوكية هلم من خالل برامج مبن

معينة يف اكتشاف  ستراتيجيةوتقوم مراكز رعاية املوهوبني على إ، "أنشطة املدارس 
      ).            اختبارات الذكاء(مثل ةنالطرق العلمية املقن) أ      :املوهوبني هي

 .التحصيل الدراسي)ج                 .ترشيح املعلمني)ب
                                                                 



 

  :واليت تتمثل يف،هذه املراكز باكتشاف املوهوبني بل تقوم برعايتهم  يوال تكتف
والرعاية النفسـية  ) التسريع  –اإلثراء  –التجميع ( الرعاية التعليمية من خالل برامج  -

 . واالجتماعية من خالل برامج التوعية واإلرشاد 
تطوير املنـتج إىل   ،تسجيل املنتج وتتمثل يف املساعدة على اإلنتاجية  أي تقدمي:ةاملتابع -

  .الطالب دراسياً تبين،مشروع 
بعيدة األجل ملـدة   اًإىل أن هناك أهداف)  ٢٥٥:م ١٩٩٤ (أبو نيان والضبيان   شارفأ     
   -:ومن أمهها  مراكز رعاية املوهوبني هدفت إليها سنتني
  . والعمل على تأمني كافة جتهيزاته تأسيس مقر املركز  )١
 . نعة برسالة املركز واملؤهلة للعمل فيه تترشيح الكوادر البشرية املق )٢
 . إعداد الكوادر البشرية وتدريبهم من خالل برامج تدريبية خمصصة  )٣
  . على اكتشاف ورعاية املوهوبني ) بصورة موازية ( العمل يف نفس الفترة  )٤

   -) :املرحلة الثانية ( ة األجل أما بالنسبة لألهداف متوسط
  . االستمرارية يف اكتشاف الطالب املوهوبني بالطرق املقننة  )١
متابعة الطالب املوهوبني وذلك من خالل سجله يف احلاسب اآليل يشـمل كافـة    )٢

 ). استمارة متابعة املوهوب ( البيانات عنه ومن خالل سجل يدوي 
  .لرعايةعية اتمع من خالل برنامج ااالستمرار يف توجيه الطالب املوهوبني وتو )٣

   -) :املرحلة الثالثة ( أما عن أهداف طويلة األجل 
  . متابعة األهداف متوسطة األجل -
 .موهوباً خالل مخس سنوات بإذن اهللا ١٦٠يهدف كل مركز إىل رعاية  -

  اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني

 ورعايـة املوهـوبني عـام    الكتشـاف مة بإنشاء إدارة عاوزارة التربية والتعليم قامت      
جيـاد إدارة عامـة   أنه نظراً للحاجة املاسة إىل إ) ٨٦:هـ١٤٢٤( وضح الثبييت،هـ١٤٢١
  املوهوبني ممثلة للجهاز التربوي والتعليمي الذي يقوم بتنفيذ سياسة اململكة يف رعايـة لرعاية 

فقد مت إنشاء إدارة عامة تعىن ) سابقا(املوهوبني وحتقيق األهداف اليت ترمي هلا وزارة املعارف



 

وتـاريخ   ٥٨٠٥٤باإلشراف على اكتشاف املوهوبني ورعايتهم وذلك بالقرار الوزاري رقم 
هـ ، وتشرف اإلدارة العامة عملياً على املراكز السابقة التابعة إداريـاً إلدارات  ٤/٣/١٤٢١

مة لرعاية املوهوبني جملـس  ويشرف على اإلدارة العا ، التعليم املختلفة يف املناطق واحملافظات
اإلدارة العامـة يف رعايـة    والتعليم وكما ذكر يف رعاية املوهوبني وهي هيئة يف وزارة التربية

أا تعترب اإلدارة العليا اليت تشرف على شؤون رعاية ) ٦: هـ١٤٢٥ (املوهوبني واملوهوبات
سته وعضوية من يـراه مـن   املوهوبني واملوهوبات وتشكل من قبل وزير التربية والتعليم برئا

مسئويل الوزارة واملختصني واملهتمني يف جمال رعاية املوهوبني، ويكون املدير العام لـإلدارة  
العامة لرعاية املوهوبني عضواً وأميناً للمجلس وجيتمع الس بناء على دعوة من رئيسه مرتني 

  :على األقل كل عام وخيتص الس مبا يلي 
  . لالزمة إلنشاء مراكز رعاية املوهوبني وجتهيزها وتشغيلهااعتماد امليزانيات ا -
  .إقرار اخلطط املنظمة لربامج رعاية املوهوبني -
  .إقرار الربامج وأوجه النشاط ذات الصلة برعاية املوهوبني -
  .املوافقة على برامج تدريب العاملني يف جمال رعاية املوهوبني وتأهيلهم -
  .عاية املوهوبني من مشاريع وموضوعاتالبت فيما تعرضه اإلدارة العامة لر -

  : وأهدافها رسالة اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني و رؤيتها
أن رسالتها تتحدد ) ٥: ـه١٤٢٥( ذكر يف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني واملوهوبات     

ربية السـعودية  يف املسامهة يف إعداد ويئة البيئة التربوية املناسبة يف خمتلف مناطق اململكة الع
وحمافظاا اليت تساعد على التعرف على الطالب ذوي القدرات العقلية واألكادمييـة العاليـة   
وإتاحة فرص تربوية متنوعة هلم الكتشاف مواهبهم وقدرام وتنميتها من خالل املشـاركة  

ماا إىل مجيع أما بالنسبة لرؤيتها فتعمل اإلدارة على أن تصل خبد،الفعالة يف الربامج اإلثرائية 
الطلبة املوهوبني وتقدمي الرعاية املالئمة هلم يف مجيع مدارس التعليم العام ، وتطوير نظم تربوية 

  . وبرامج إثرائية وفق أفضل املقاييس العاملية 
اإلدارة العامة يف رعايـة املوهـوبني    ميكن حتديد األهداف العامة لإلدارة كما ذكر يف     

  :فيما يلي) ٨ :ـه١٤٢٥ (واملوهوبات



 

  . تعزيز االنتماء الديين والوطين لدى الطلبة املوهوبني وتوجيه قدرام يف سبيل ذلك  -
  .حتقيق سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية فيما يتعلق برعاية املوهوبني -
  . إجياد بيئة تربوية تتيح للموهوبني إبراز قدرام وتنمية إمكانام ومواهبهم  -
اية تربوية منظمة ملواهب الطلبة املتنوعة من خالل برامج رعاية املوهوبني داخل يئة رع -

  . املدارس وخارجها 
إعداد وتدريب املعلمني واملشرفني على أساليب التعرف على مواهب وقدرات الطلبة  -

  . املتنوعة وسبل تعزيز جوانب القوة يف مجيع الطلبة ويف مجيع ااالت
 .تربوية متنوعة وعادلة جلميع الطلبة إلبراز مواهبهم وتنميتها املسامهة يف توفري فرص -

  :اإلدارات الفرعية يف اإلدارة العامة
أن هنـاك  ) ١٥-١٠: ـه١٤٢٥( ذكر يف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني واملوهوبات     

  : ثالث إدارات فرعية هي
   عن جدولة أساليب الرعاية للطلبة  وهي اإلدارة املسئولة: إدارة الرعاية والربامج اإلثرائية) ١ 

املوهوبني وتطبيقها مبختلف مرافق اخلدمات اليت تقدمها الوزارة ووضع األسس الكفيلـة  
                                                                                   .بذلك وتطويرها

  : ومن أهدافها 
  . عاية املوهوبني وبرامج رعاية املوهوبني باملدارس العامة نشر اخلدمات عرب مراكز ر •
الربامج املسائية ، برامج رعاية املوهوبني داخل ( تشجيع املمارسات اإلثرائية املختلفة  •

عرب املؤسسات التابعة ) اخل ... املدرسة ، برامج أيام اخلميس ، امللتقيات الصيفية ، 
  . ها لإلدارة العامة لرعاية املوهوبني وغري

 . متابعة برامج تسريع الطلبة  •
  .)مثل التلمذة ( تقنني املتوفر من أساليب رعاية املوهوبني واملعمول ا حالياً  •
 . العمل على تدريب املتميزين من معلمي التعليم العام لرعاية املوهوبني  •
العمل على تثقيف اتمع داخل أسوار املدرسة وخارجها عن املوهبة واإلبداع  •

 . البتكار وا



 

املتابعة والتقييم والتطوير والتحديث مبا يواكب التطور العلمي واحتياجات املوهوبني  •
  . باململكة 

وهي اإلدارة املسئولة عن استشراف واستقراء املستقبل ووضع : إدارة الدراسات والتطبيق) ٢
رعايـة   يف جمـال  قبل وأثنـاء اخلدمـة   وتأهيل العاملني اخلطط املناسبة لـه،وعن تدريب

  .املوهوبني
  :ومن أهدافها

رسم اخلطط املستقبلية قريبة وبعيدة املدى لتحقيق أهداف تعليم ورعاية املوهوبني يف  •
  .  ضوء السياسة التعليمية للمملكة 

رفع كفاءة العاملني يف جمال رعاية املوهوبني وذلك من خالل عقد الدورات والورش  •
  . التدريبية 

  . ؤمترات العربية والعاملية املشاركة يف الندوات وامل •
نقل اخلربات التربوية العاملية يف جمال رعاية املوهوبني من خالل عقد لقاءات وندوات  •

 .  علمية مع خرباء عامليني متهيداً لنقلها إىل امليدان التربوي يف اململكة 
هي الوحدة املسئولة عن توفري املقـاييس  :  وحدة الكشف والتعرف على املوهوبني )٤

لمية املقننة واحملافظة على سريتها على آلية تطبيقها ومتابعة تنفيـذها يف أقسـام   الع
  .ومراكز رعاية املوهوبني بعناية ووفق األسس العلمية العاملية

  :ومن أهدافها
التعرف على القدرات العقلية واإلبداعية لدى الطلبة بواسطة مقاييس معدة ومقننة  •

  .  على البيئة السعودية 
طلبة الذين لديهم قدرات عقلية متميزة وتوجيههم لربامج الرعاية مبا يتناسب اختيار ال •

  .مع قدرام وميوهلم 
تقومي أداء الطالب يف الربامج لتحديد مدى كفاءة األدوات املستخدمة ومناسبة  •

 الربامج املعدة
 . إعداد وتقنني األدوات واملقاييس الالزمة على البيئة احمللية   •



 

  :عامة لرعاية املوهوبنيمهام اإلدارة ال
أن على اإلدارة لرعاية )٩: ـه١٤٢٥( ذكر يف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني واملوهوبات

 حددها جملس رعاية املوهوبني يف وزارة التربية والتعليم املوهوبني القيام  مبجموعة من املهام
  : ، من أمهها 

مارس التعليم ومتابعة تنفيذها يف  اقتراح اخلطط املتعلقة برعاية املوهوبني وتعميمها •
  العام

  . توفري االختبارات واملقاييس واآلليات املناسبة الكتشاف املوهوبني  •
 . التعاون مع اجلهات املعنية يف جمال رعاية املوهوبني لإلفادة من خرباا وإمكاناا  •
 . العمل على تقدمي برامج لرعاية املوهوبني داخل مدارسهم  •
 . ح مراكز رعاية املوهوبني بالتنسيق مع إدارات التعليم التوسع بافتتا •
 . إعداد اخلطط البحثية والتقوميية والتطويرية لكل أنشطة اإلدارة العامة واملراكز  •
 . إجياد قاعة معلومات عن املوهوبني يف مجيع مراحل التعليم العام  •
 . رعاية إصدار نشرات وكتيبات تعريفية بشأن املوهبة واإلبداع وأساليب ال •
التعاون وتبادل اخلربات مع املؤسسات واجلهات املتخصصة يف رعاية املوهوبني ،  •

والتواصل مع أجهزة اإلعالم واألندية العلمية والثقافية واجلامعات ومراكز البحث ، 
 . وذلك عل املستويات العربية واإلسالمية والعاملية كافة 

إثراء ، ( فة أساليب رعاية املوهوبني اقتراح التشريعات واألطر املنظمة لتطبيق كا •
 . ورفعها للجهات املعنية العتمادها ..) تسريع ، إرشاد

 ) . خاصة بالنسبة للمعلمني ( دعم برامج التدريب والتأهيل يف أثناء اخلدمة  •
 ) . مثل احملاضرات التثقيفية ( دعم برامج خدمة اتمع  •
 . ومتابعة تنفيذها  بتعاث يف جمال رعاية املوهوبنيإعداد خطط اإل •
وفق اللوائح  للموهبة واإلبداعالتنسيق بني املراكز ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله  •

  .  والتعليمات



 

واليت من أبرزهـا   عن اكتشاف ورعاية املوهوبني املسئولةومن بني مؤسسات اتمع      
-٢٧١:م٢٠٠٥( اريالعمرميا ذكرت ، مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع 

بإنشاء مؤسسة امللك )١٠٩/ أ( در املرسوم امللكي رقم هـ ص١٣/٥/١٤٢٠يف أنه )"٢٧٢
مؤسسة خرييـة ذات شخصـية    فهي ،عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني مبدينة الرياض 

صاحب السمو امللكي األمـري    ها، يرعاها ويرأسمستقلة ال تسعى إىل الربح املادياعتبارية 
ملـك  " ( بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء ورئيس احلرس الوطينعبد اهللا

إىل رعاية املوهوبني من الـذكور واإلنـاث يف خمتلـف     املؤسسة و دف ، )اململكة حاليا
األعمار وذلك بالكشف عنهم بأساليب علمية وتقدمي الرعاية هلم يف جماالت التفوق العلمي 

يثة واإلبداع األديب واالبتكارات واالختراعـات العلميـة واملواهـب    يف خمتلف العلوم احلد
  .املتميزة

 املادة الثالثة من النظام األساسي ملؤسسة نأ) ٢٢٨ :م٢٠٠٠(وآخرونالتوجيري  وأكد     
   -:األهداف التاليةنصت على  امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع

 .اكز الكشف عن املوهوبني ورعايتهمتوفري الدعم املايل والعيين لربامج ومر -
 .تقدمي  املنح للموهوبني لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدرام  -
 . جوائز يف جماالت املوهبة املختلفة  منح -
إعداد الربامج والبحوث والدراسات العلمية يف جمال اختصاص املؤسسة ودعمها بذاا  -

 . أو بالتنسيق واملشاركة مع غريها 
والرعاية للموهوبني وأسرهم ملساعدم على تذليل الصعوبات اليت حتد من توفري الدعم  -

  .مواهبهممنو قدرام و 
دعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر املتخصصة يف جمال اكتشـاف ورعايـة    -

  .املوهوبني
 . تنمية واستثمار االختراعات واالبتكارات بذاا أو باملشاركة مع اآلخرين  -
 . ة للجهات احلكومية وغري احلكومية لغرض تقدمي الرعاية للموهوبني تقدمي املشور -
 . إصدار املواد اإلعالمية املتخصصة لنشر املعرفة والوعي يف جمال املوهوبني  -



 

جنازات يف جمال رعاية املوهوبنيأهم اإل 
 أا متت منذ بداية العمل) ١٠-٢:ـه١٤٢٥ (املوهوبنيذكرت  اإلدارة العامة لرعاية      

قامت ا اإلدارة  يف رعاية املوهوبني يف اململكة العربية السعودية إىل اآلن عدد من اإلجنازات
 أخذتو مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداعالعامة لرعاية املوهوبني مبساندة 

   -:يليعديدة ميكن إمجاهلا فيما  يمناح هذه اإلجنازات
ني واملوهوبات يف اململكة العربيـة السـعودية بعـد    مركزا لرعاية املوهوب ٥٩ افتتاح -

  . هـ ١٤٢٠مراكزيف عام٥
 . عقد دورات تدريبية يف جمال الكشف والرعاية لتأهيل املعلمني للعمل يف املراكز  -
 هـ ١٤٢٤ – ١٤٢٣تنفيذ مراحل الكشف املعتمدة للعامني  -
العلـوم الطبيعيـة   ثرائية يف العلـوم الشـرعية و  إعداد مواد علمية وفكرية للربامج اإل -

 . والرياضيات والتنمية الفكرية والفنية 
 ٧٠ثرائي يف التربية الفنية يف مركز رعاية املوهوبني يف الرياض على تنفيذ الربنامج اإل -

 . هـ ١٤٢١ – ١٤٢٠هـ و ١٤٢٠-١٤١٩طالباً خالل العامني الدراسيني 
امللـك  عم من مؤسسة تنفيذ جمموعة من الربامج الصيفية يف خمتلف مناطق اململكة بد -

  .احلكوميةالعزيز ورجاله بالتعاون مع املؤسسات  عبد
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لرعاية الطلبة املوهوبني عن طريق رفع تأهيل خرجيـي   -

بالتنسيق مع ) الدفعة األوىل ( معلماً  ٨٨التفوق واالبتكار حيث مت رفع تأهيل مسار 
نهم يف مدارس التعلـيم العـام يف   يمللك سعود ومت تعيكلية العلوم التطبيقية يف جامعة ا

 ٤٠معلماً ولقد مت توزيعهم على  ٤٠رفع تأهيل ) الدفعة الثانية( أرجاء اململكة  خمتلف
 .)١رقم(ق ملح أنظرإدارات تعليمية وفق اجلدول  ٩مدرسة ابتدائية للبنني موزعة على 

برنامج رعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام وقد نفذ يف عامه األول يف سـت إدارات   -
 ). ٢رقم( ملحقانظر  وثالث إدارات تعليمية للبنات حسب اجلدولللبنني تعليمية 



 

فقد تبنت املؤسسة جـائزة   ،جائزة مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني -
ىل تنمية روح اإلبداع واالبتكار العلمي والتقين لـدى  سنوية لإلبداع العلمي دف إ

   .الناشئة والشباب من طالب وطالبات



 

  الدراسات السابقة :ثانيا
سفر موضوع أنظرا ألن موضوع الدراسة مل تتعرض له كثري من الدراسات السابقة فقد      

ومن نتائجها  احلصر واالستقراء للدراسات السابقة عن عدة دراسات دف االستفادة منها
وبالرغم من عدم احلصول على دراسات متشاة تناولت اهلدف فإن ، لصاحل هذه الدراسة 

من دراسات متعددة كان هلا األثر الكبري يف إثراء هذه الدراسة سـواء يف اجلانـب    ما وجد
فقـد  ، النظري أو يف تصميم أداة الدراسة أو يف تتبع ما توصلت إليه من نتائج وتوصـيات 

ت الدراسة احلالية على الدراسات السابقة اليت مت احلصول عليها من بعـض الكتـب   إعتمد
ودراسات املاجستري املنشورة وغري املنشورة باإلضافة إىل دراسات منشـورة يف دوريـات   

وقد رتبت هذه الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمين بدءاً باألقدم مث األحدث ويف مايلي  ، علمية
  :اسة من الدراسات اليت مت مراجعتهااستعراض موجز لكل در

 املتعلمون املوهوبون يف فصول مـدراس اململكـة  : بعنوان، )م١٩٩٠(معاجيين  دراسة
تشخيص الوضع الراهن لتعلـيم املوهـوبني يف    :إىل تدفه  .النظامية واحلاجة إىل التقييم

واهتمامات  حتياجاتاتقومي  و وتقومي املفاهيم اخلاصة م وتقدير ،العربية السعودية اململكة
التعرف على املؤهالت املطلوبـة ملعلمـي    و ،باملدارس املتوسطة والثانويةالطلبة املوهوبني 

، وتكونت عينـة   ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي ماستخد و.  يف تلك املراحل املوهوبني
 وتوصـلت   .يف مدينة الرياض مدرسة متوسطة وثانوية)  ٢٣(  طالب من)٢٣٣(دراسة ال

احتياجـات الطلبـة    تلـيب برامج خاصة عدم وجود : الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها 
بـأن   الدراسة توقعـوا   أفراد عينةيف تلك املراحل وعلى الرغم من ذلك إال أن  املوهوبني

تزودهم بكل ما يلزم لتنمية  للموهوبني،اململكة العربية السعودية ستقوم بفتح مدارس خاصة 
   .مهارام
املوهوبني كيـف حتـدث   رعاية األطفال : بعنوان دراسة)١٩٩٢( Howleyرى وأج

التعرف على أهم مشكالت ومعوقات خـدمات التعلـيم   :هدفت إىل   .وكيف ال حتدث
     باحث املنهج الوصفي يف دراسته وتكونتولقد استخدم ال  .املتخصص لألطفال املوهوبني

  



 

كما اسـتخدم  ،يف فرجينيا األطفال املوهوبنيأولياء أمور ومعلمي  فرد من) ٣٢٠( العينة من
ولقد خرجـت    .الدراسةاستمارة االستقصاء كأداة جلمع املعلومات والبيانات اخلاصة ذه 

برامج تعليمية خاصة باألطفـال   عدم وجود: هذه الدراسة مبجموعة من النتائج من أمهها 
باألطفـال  تعليمية خاصـة   ستخدام أساليب وبرامجال إىل جانب افتقار املدارس،املوهوبني
   .املوهوبني

االجتاهات التربوية املعاصـرة  : بعنوان دراسة)م١٩٩٣( الغامدي إىل جانب ذلك أجرى
 . ، ومدى االستفادة منها يف اململكة العربية السـعودية عاية املوهوبني يف التعليم العاملر

االطـالع علـى    ، التعرف على املوهوبني ورعايتهم ،حتديد مفهوم املوهوب  :هدفت إىل
بيـان  و ،وحماولة االستفادة منها يف رعايتهم يف اململكة  ارب العاملية يف رعاية املوهوبنيالتج

استخدام الباحث املنهج الوصفي  و .املوهوبنيورعاية  الكتشاف،اجلهود املبذولة يف اململكة 
صصني من دول فرد من التربويني املتخ )٢٢٥(وكانت عينة الدراسة مكونة من ،يف دراسته 
بدول  واملؤسسات قناعة الدول: وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها   .اخلليج العريب
تنوع أساليب ، وطرائق  ،بأمهية رعاية املوهوبني ، وتوفري الربامج املناسبة هلم  اخلليج العريب

والتجميع من تعليم وتربية املوهوبني ، ولكن أظهرت الدراسة أن أساليب اإلثراء والتسريع 
خضوع رعاية الطالب املوهوبني من الناحية اإلشرافية  ،أهم األساليب املستخدمة لرعايتهم 

  .  يف اململكة العربية السعودية  لوزارة التربية والتعليم
واقع رعاية املتفوقني واحتياجام املستقبلية كما : بعنوان )م١٩٩٤ ( العرتيدراسة أما 

والوضع املنشود  احلايل،التعرف على الواقع :إىلهدفت  . الكويت  يراها التربويون يف دولة
معرفة آراء التربويني حول السياسات التربوية احلالية و ،املتفوقني يف املدارس الثانوية لرعاية 

ملنشودة ا ةوالصور درجة التباعد بني الواقع احلايل التعرف علىو، جتاه رعاية الطلبة املتفوقني 
وكانت عينة الدراسـة  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي و  .املتفوقنيلرعاية الطلبة 

عـدم  : وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمههـا   . من التربويني )  ٤٠٨( مكونة من 
افتقار اإلدارة املدرسية احلالية للمرونة الالزمة ، .املتفوقنيبرامج تربوية خاصة للطلبة  وجود

الـتفكري   :مثـل على بعض املهـارات  وجود معلمني غري مدربني ،نيلتعليم الطالب املتفوق



 

الربامج إعداد وتطوير  –طرق التعرف على الطلبة املتفوقني  –التفكري النقدي  – أالبتكاري
   .هلم التربوية

هدفت .  رؤية تربوية –املوهوبون ورعايتهم : نوانبع، )م ١٩٩٤ (عمرية دراسةو
حتديـد   ،العاديـة وبني من خالل ما يقدم يف املـدارس  تشخيص واقع االهتمام باملوه:إىل

، لية املنهج على األنشطة الالصفية، ورعاية الطالب فيهـا ضرورة مشو ،املوهوبنيخصائص 
وكانت عينة ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي . وعدم اقتصاره على املادة الدراسية 

صلت الدراسة وتو  .بالدول األعضاء فرد من التربويني املتخصصني)٧٥(الدراسة مكونة من
رعايـة   ينصب،األعضاء وفصول للمتفوقني بالدول  مدارس، عدم وجود: إىل النتائج التالية

مراكز لرعاية الطالب عدم وجود ،  فقط املواد الدراسيةيف املدارس على الطالب املوهوبني 
  .األعضاءاملوهوبني بالدول 

خطة الكتشاف ورعاية الطالب املوهـوبني يف  : بعنوان ،)هـ ١٤١٦ (العتييبدراسة و
والوسائل املسـتخدمة   الطرائق،حتديد :هدفت إىل  .العام باململكة العربية السعوديةالتعليم 

واألساليب املستخدمة  الطرائق،التعرف على  ،هلاومعرفتهم  املوهوبني،يف اكتشاف الطالب 
الكتشـاف ورعايـة الطـالب     وضع خطة ،مواهبهموتنمية  املوهوبني،يف رعاية الطالب 

 سـعودية وفقـاً للطرائـق ، والوسـائل    املوهوبني يف التعليم العام يف اململكة العربيـة ال 
واالستراتيجيات يف هذا اال ، ومبا حيقق األهداف اخلاصة هلذه الفئة الـواردة يف سياسـة   

وتوصلت الدراسة   . دراسته املنهج الوصفي التحليلياستخدم الباحث يف . التعليم باململكة 
رعاية الطالب املوهوبني ، وتنميـة  لطرائق وأساليب  عدم وجود: إىل عدد من النتائج أمهها 

ورعاية الطالب املوهوبني يف التعليم العام باململكة  الكتشافخطة عدم وجود و، مواهبهم 
  .العربية السعودية 

املوهوبني باحللقـة   أهداف وبرامج رعاية األطفال :بعنوان، ) م١٩٩٥ (حسييندراسة و
ف رعاية معرفة أهدا: هدفت إىل  .تقومييةدراسة  –األوىل من التعليم األساسي يف مصر 

وضـع  و ،معرفة الربامج التربوية لرعاية األطفال املوهـوبني  و ،األطفال املوهوبني يف مصر
الباحـث   اسـتخدم  . مستقبلية للعناية التربوية واالجتماعية لألطفال املوهوبني إستراتيجية



 

طفـال وطفلـة يف   )٢٤(وطبقت الدراسة على عينة تتكون من  املنهج الوصفي يف دراسته
فرد من املعلمني واملشرفني واملهتمني اللذين )٢٤(،الصف الرابع واخلامس والسادس االبتدائي

توصلت الدراسة إىل النتائج   .وأستخدم الباحث املقابلة أداة للدراسة.يتعاملون مع املوهوبني
 عـدم ، املوهوبنيضعف اجلهود املبذولة من قبل املؤسسات املختلفة لرعاية األطفال  :الية الت

واملواد اخلام الالزمة لألطفال املوهوبني لكي ميارسـوا   واألجهزة، واألدوات، الكتب،توفر 
بعض األطفال املوهوبني خيرجون من بيئات غنية والبعض من بيئات فقرية والبعض  ،مواهبهم

  .الوراثة والبيئة يدخالن يف تشكيل الطفل املوهوب، متوسطةمن بيئات 
طوير املهنيـة يف تعلـيم   ممارسات الت :بعنوان ،) ١٩٩٨( West berg kayen دراسةو

 .معرفة طبيعة ممارسات التطوير املهين يف تعليم الطالب املوهـوبني :هدفت إىل  . املوهوبني
منطقـة  ) ١٢٣١(عينة الدراسة مـن  وتكونت، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي

وتوصلت الدراسـة    .واستخدم الباحث االستبيان كأداة جلمع البيانات ،تعليمية يف أمريكا 
املوهوبني يف  تدين حجم اإلنفاق على التطوير املهين املتعلق بتعليم: إىل عدد من النتائج أمهها 

إال فيما ندر  بتدريب املعلمني يف  نيام املتخصصني يف تعليم املوهوبعدم قي ،املناطق التعليمية
غياب التقومي يف أكثر املناطق التعليمية ألثـر ممارسـات    ،مهنياًاملناطق التعليمية لتطويرهم 

  . التطوير املهين 
إسهامات اإلدارة املدرسـية يف اكتشـاف   : بعنوان ، )هـ ١٤٢٣( شهرايندراسة الو

جهة نظر مديري املـدارس االبتدائيـة   دراسة ميدانية من و –ورعاية الطالب املوهوبني 
معرفة إسهامات اإلدارة املدرسـية يف  : هدفت إىل .  ببشةواملشرفني التربويني يف حمافظة 

مدى إدراك مديري املـدارس  : اكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني من خالل التعرف على
وطرائق  وخصائصه، وب،املوهملفهوم الطالب  ببشةواملشرفني التربويني يف حمافظة  االبتدائية،
 املوهـوبني مدى إمكانية تطبيق خطة الكتشـاف الطـالب   و ،رعايتهوأساليب  اكتشافه،
وبلغ عدد جمتمع الدراسة ،استخدام الباحث املنهج الوصفي املسحي يف دراسته   .ورعايتهم

وتوصلت الدراسة إىل النتـائج    .مدير مدرسة) ١٦٨(مشرفا تربويا)٣٨(فرد وهم )٢٠٦(
يف الوقت احلاضر ألي أداة أو طريقـة   ببشةعدم تطبيق املدارس االبتدائية يف حمافظة :  التالية



 

عدم وجود برامج ، أو أي خدمات أخرى لرعاية الطـالب   ،املوهوبالكتشاف الطالب 
يرى جمتمع الدراسة تطبيق اخلطة اليت أعدها  ، ببشةاملوهوبني يف املدارس االبتدائية مبحافظة 

   .الكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني) ـ ه١٤١٦العتييب ( 
 –تقومي برامج مركزي رعايـة املوهـوبني يف    :بعنوان، )هـ ١٤٢٣( خلالديادراسة و

: هـدفت إىل   .واملختصنيمن وجهة نظر املشرفني واملعلمني املتعاونني  –الطائف وجدة 
اية املوهوبني من تقومي برامج مراكز رعاية املوهوبني من خالل دراسة واقع برامج مراكز رع

  .واملعلمون املتعاونون واملختصـون  وجهة نظر األطراف الفاعلة يف الربنامج وهم املشرفون
  معلماً و)  ٥٤(واستخدام الباحث املنهج الوصفي يف دراسته ، وتكونت عينة الدراسة من 

) ١٨( و  يف حمافظيت الطائف وجدة ،مشرفاً تربوياً تابعني ملركزي رعاية املوهوبني )  ٣٩( 
امللك سـعود  : خمتصاً يف جمال رعاية املوهوبني من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات التالية 

  .بالرياض ، وأم القرى مبكة املكرمة ، وامللك عبد العزيز جبدة واخلليج العـريب بـالبحرين  
أهـداف   ال حتقق اإلمكانات املادية املتوافرة: وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها 

ظهور عدد من املشكالت اليت تواجه املوهـوبني  ،مراكز رعاية املوهوبني بالشكل املطلوب
وعدم وجود  للعاملني،وعدم وجود حوافز  يف مراكز رعاية املوهوبني املركزية اإلدارية :منها

   .دعم مادي للقيام بنشاطات املركز
معوقات رعاية املوهوبني دراسة وصفية لتحديد : بعنوان، )هـ ١٤٢٣ (الشريفدراسة و

املنفذة لربامج رعاية املوهوبني مبدينة الطائف من وجهة نظر املعلمني  االبتدائيةيف املدارس 
معرفة معوقات رعاية املوهوبني يف املـدارس االبتدائيـة    :إىل هدفت  .والتربوينياملشرفني 

ملعلمني واملشرفني حول هذه والفرق بني رأي ا ،املنفذة لربامج رعاية املوهوبني مبدينة الطائف
استخدم الباحث املنهج   ).املؤهل الدراسي اخلربة، الوظيفة،(تغريات التالية املعوقات وفقاً للم

معلماً وهم )  ٢٩( معلماً ومشرفاً تربوياً بواقع )  ٥٠( جمتمع الدراسة من  تكوني ،الوصفي
ـ  القائمون على برنامج رعاية املوهوبني باملدارس االبتدائية مشـرفاً  ) ٢١(ائف و مبدينة الط

كشـفت  : توصل الباحث للنتائج التاليـة    .الطائفتربوياً يعملون مبركز املوهوبني مبدينة 
الدراسة عن وجود معوقات لرعاية املوهوبني وهذه املعوقات مرتبة كالتايل وفقـاً ألعلـى   



 

ات املرتبطة باملنـاهج  املعوق) (  ٣.٥٥املعوقات املرتبطة بالبيئة املدرسية مبتوسط ( متوسط 
املعوقات اإلداريـة مبتوسـط   ( )  ٩٣.٤٢املعوقات التخصصية مبتوسط ()  ٣.٤٥مبتوسط 
املعوقـات  () ٣.٢٩املعوقات األسرية مبتوسط (  ) ٣.٣٣املعوقات املالية مبتوسط () ٣.٣٧

جـد  ال تو،) ٣.١٨املرتبطة بالتالميذ مبتوسـط   املعوقات) (  ٣.٢٤املتعلقة باملعلم مبتوسط 
فروق ذات داللة إحصائية بني آراء املعلمني واملشرفني التربويني يف معوقات رعاية املوهوبني 

  .الوظيفةتبعاً ملتغري 
رؤية مستقيلة لتفعيل اكتشاف ورعايـة املوهـوبني   : بعنوان ،)م ٢٠٠٢ (نصري دراسةو

يـة  رعامربرات االهتمـام باكتشـاف و   معرفة: إىلهدفت  . باملراحل التعليمية يف مصر
، ، واألسرة  ظهور املوهبة ومنها الفرد ذاته، والعوامل اليت تؤثر يفاملوهوبني باملراحل التعليمية
وتكونت ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  . ، واتمع واملدرسة، واجلامعة، والبيئة

كانـت    .مصرفرد من التربويني املهتمني مبجال رعاية املوهوبني يف )٤٨٨(عينة الدراسة من
تطوير املناهج التعليمية املقررة على املوهوبني عدم وجود منهجية حمددة ل: الدراسةأهم نتائج 

ـ  قلـة االهتمـام  بنوك أسئلة تقيس مدى ما حتقق من أهداف تربوية  عدم وجود، الورش ب
ل كلية متكاملة للتربية اخلاصة تشم عدم وجود،واملعامل واألجهزة اخلاصة بتعليم املوهوبني 

االهتمام بتوفري عدم التخصصات الالزمة لذوي االحتياجات اخلاصة ومن بينها املوهوبون ، 
  . البحوث يف جمال املوهبة قلة واملعلمني املؤهلني للتدريس للموهوبني ، 

مراكز رعاية املوهـوبني يف اململكـة    إدارةواقع  :بعنوان ،)هـ١٤٢٤ (دراسة الثبييتو
تقومي خصـائص اهليكـل    :إىلهدفت .  ظر القائمني عليهاودية من وجهة نالعربية السع

 اإلداريـة واملعوقات اليت وضعت من اجله  لألهدافومدى مناسبته  ،التنظيمي وطبيعة عمله
 لوما وسـائ ،مراكز رعاية املوهوبني إدارةوالصفات املطلوب توافرها يف من يتوىل لتفعيلها 

 وواقعالفنية واملادية والتجهيزات يف املراكز  اإلمكاناتومدى توافر  ،متويل رعاية املوهوبني
استخدم الباحـث املنـهج     .العامة لرعاية املوهوبني واإلدارةالتنسيق بني مراكز املوهوبني 
فرد من مـديري مراكـز   ) ١٠٩(ويتكون جمتمع الدراسة من، الوصفي املسحي يف دراسته

الدراسـة   نتائج أهم  .تخصصنيواملشرفني التربويني امل،ورؤساء الوحدات ،رعاية املوهوبني 



 

التعليم ازدواجية مع املهام الـيت تقـوم ـا     إدارةقسم لرعاية املوهوبني يف  إنشاءيشكل :
اليت  األهدافعدم مناسبة اهليكل التنظيمي الصادر من وزارة التربية والتعليم لتحقيق ،املراكز

هوبني وهذا ينعكس سـلبا  عدم وجود مصادر متويل ثابتة ملراكز رعاية املو.وضعت من اجله
املراكـز   نوارتفاعها ماملراكز  اىلالعامة  اإلدارهضعف خطوط االتصال من ،على نشاطاا 

  .العامة  اإلدارة إىل
تطوير طرق اكتشاف ورعايـة املوهـوبني يف   : بعنوان ،)هـ١٤٢٥ (دراسة العطاسو

ـ  اململكة العربية السعودية يف ضوء خرب هـدفت إىل    .ة ة الواليات املتحـدة األمريكي
التعرف على مفهوم املوهبة واملفاهيم املرتبطة ا إىل جانب التعرف بشـكل عـام علـى    :

خصائص الطالب املوهوبني والتعرف على طرق االكتشاف وأساليب الرعاية للموهـوبني  
يكية يف اكتشـاف  بشكل عام ، واالطالع على املالمح العامة خلربة الواليات املتحدة األمر

وتوصلت الدراسـة إىل    . املقارن) املنهج الوصفي ( لباحث استخدم ا  .ملوهوبنيورعاية ا
أن االهتمام باملوهوبني يقوم على فلسفة وآليات وممارسات ، فأما الفلسـفة  : النتائج التالية 

فهي املبادئ والعقائد اليت يؤمن ا اتمع ، وأما اآلليات فهي طـرق وأسـاليب كشـف    
وأما املمارسات فهي قائمة على أن كل جمتمع حيدد لــه املمارسـة    ورعاية املوهوبني ،

إن كل دول  ،املالئمة وفق الفلسفة اليت يؤمن ا واآللية اليت يراها متوافقة مع هذه الفلسفة 
 يتسم،موممارستها يف رعاية املوهوبني واالهتمام  وآلياا،هلا فلسفتها ) السعودية وأمريكا ( 

ة التعليمية األمريكية بسرعة التكيف والشعور بالتحـدي وإبـراز اهلويـة    التغري يف األنظم
بدأ العمل العقلي إلعداد وتطوير اكتشاف املوهوبني ورعايتهم خالل  ،للمواطن األمريكي 

قصور رعاية املوهوبني باململكة العربية السعودية ، وضـعف   ،تقريباًهـ ١٤١٧ – ١٤١٠
  .  خصصت هلا اإلمكانات املادية وامليزانيات اليت

  والدارسة احلالية الدراسات السابقة العالقة بني
من خالل عرض الدراسات السابقة تبني أن بعضها يتفق مع الدراسة احلالية من حيـث       

 موضوع اكتشاف ورعاية املوهوبني بصفة عامة فهـي تتفـق مـع دراسـة كـل مـن      
الدراسة وتشخيص الواقـع   وأداةيف املنهج ) م١٩٩٣(ودراسة الغامدي )م١٩٩٤(العنيزي



 

 دراسـة  يف عنـها  اختلفت أا إال ،احلايل والتعرف على الوضع املنشود لرعاية املوهوبني 
ركزت  )هـ١٤٢٣( فدراسة الثبييت املسئول عن عملية اكتشافهم ورعايتهم اجلهاز اإلداري

رة اليت ركزت علـى دور إدا  )هـ١٤٢٣( الشهراينودراسة  ،على مراكز رعاية املوهوبني
ضـع خطـة   الـيت اهتمـت بو   )هـ١٤١٦( ودراسة العتييب ،املدرسة يف رعاية املوهوبني
اليت اهتمـت مبمارسـات   )  ١٩٩٨( West bergودراسة ،الكتشاف ورعاية املوهوبني

إال أن الدراسة احلالية ركزت على اإلدارة العامة لرعايـة  ،التطوير املهين يف تعليم املوهوبني
لفت يف األهداف واملكان والفترة الزمنية واملنطقة اجلغرافيـة الـيت   كما أا اخت، املوهوبني

  .طبقت فيها الدراسة



 

 

  

אא 
אאאא 

 
 

Wאא 
Wאא 
Wאאא 
אWאאא 



 

إجراءات الدراسة 

،  وأداـا اشتمل هذا الفصل على وصف ملنهج الدراسـة، وجمتمعهـا، وعينتـها،    

كما تضمن وصفاً لإلجراءات املتبعة يف الدراسـة، مـن حيـث    ، واخلطوات اليت مرت ا

  . املعاجلات اإلحصائية املستخدمةو التصميم،

   :منهج الدراسة :أوال
بعد أن قامت الباحثة  بتحديد مشكلة الدراسة، واإلطالع على الدراسات السابقة، 
ومراجعة العديد من املناهج البحثية، توصلت إىل أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج 

واهر فحسب أو الواقع  إمنـا يهـدف إىل   ألنه ال يهدف إىل وصف الظالوصفي التحليلي 
ملهـام  ممارسة اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني درجة معرفة  الوصول الستنتاجات تساهم يف

وأكد على ،يف مدارس التعليم العام وزارة التربية والتعليم الالزمة الكتشاف ورعاية املوهوبني
يعتمـد   صفي التحليلي بأنهيف تعريفه للمنهج الو) ٣١٠:م٢٠٠٣ (عبيدات وآخرونذلك 
دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعـبرياً  "على 

كيفياً أو كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويبني خصائصها، بينما التعـبري الكمـي   
  ". رقمياً ملقدار الظاهرة،أو حجمها يعطينا وصفاً

  :اسة جمتمع الدر: ثانيا
يف اإلدارة العامة لرعايـة املوهـوبني    املوظفنييتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع      

  .موظفا، وفيما يلي وصف هلذا اتمع )٨٦(عددهم ومراكز املوهوبني والبالغ 
 ةمـديرا إلدار املوهوبني يف مدينة الريـاض مـن    العامة لرعايةاإلدارة  موظفيمجيع  - ١

 ).قسم اإلرشاد–قسم الرعاية  -االكتشافقسم ( مأقساومساعده ورؤساء 
 الطـائف مـن   ،جـدة  ،املوهوبني يف منطقة مكة املكرمة مراكز رعاية موظفيمجيع  - ٢

مديري املراكز ومساعديهم ورؤساء وحدات ومشرفني تربويني متخصصني ومعلمني (
 ).موهوبني

 



 

  :يلي وصف هلذا اتمع ويف ما
  ) ١( جدول رقم 

 باإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ومراكز املوهوبنياملوظفني من  وصف جمتمع الدراسة
  اموع  معلم مشرف موظف إداري  املدينة

  ١٠  ٦  ٣  ١  مكة املكرمة

  ٢٣  -  ١٧  ٦  الرياض

  ٢٠  ٩  ٨  ٣  جدة

  ٣٣  ١٧  ١٢  ٤  الطائف

  ٨٦  ٣٢  ٤٠  ١٤  الكلي اموع
  

هذه الدراسة على مجيـع أفـراد   نظراً لصغر حجم جمتمع الدراسة وإمكانية تطبيق أداة      
اسـتخدم  لـذا  ، يف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ومراكز املوهوبنياملوظفني جمتمعها من 
  ).عينة أي دراسة مجيع أفراد اتمع دون اللجوء إىل أخذ(ر الشامل أسلوب احلص
  :جمتمع الدراسة  خصائص

  توزيع جمتمع الدراسة تبعا ملتغري العمل احلايل -١
  ) ٢( دول رقم ج

  لعمل احلايلا ملتغري الدراسة  تبعا جمتمعأفراد توزيع 
 % التكرار العمل احلايل

 ٢٧.٣ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

 ٧٢.٧ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلياموع 

املوهوبني بلغـت  لرعاية  يف اإلدارة العامة نيظفيتضح أن نسبة املو )٢( من اجلدول رقم      
 يف مراكز رعاية املوهـوبني  نيظفنسبة املويف حني أن من أفراد جمتمع الدراسة، %) ٢٧.٣(

  %).٧٢.٧( بلغت
  



 

  جمتمع الدراسة حسب متغري مقر العمل أفراد توزيع -٢

  ) ٣ (جدول رقم 

  مقر العمل ملتغري الدراسة  تبعا جمتمعتوزيع 

 % التكرار مقر العمل
 ١٣.٧ ١٠ مدينة مكة املكرمة

 ٢٧.٤ ٢٠ مدينة الرياض

 ٢١.٩ ١٦ مدينة جدة

 ٣٧.٠ ٢٧ مدينة الطائف

 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلياموع 
  

  مدينـة مكـة املكرمـة   جمتمع الدراسة يف أفراد يتضح أن نسبة ) ٣(من اجلدول رقم      

جمتمع  ونسبة أفراد، %) ٢٧.٤(  الرياضمدينة جمتمع الدراسة يف  ونسبة أفراد،%) ١٣.٧(

  الطـائف مدينـة  جمتمـع الدراسـة يف   ونسبة أفراد ، %)٢١.٩(  جدةمدينة الدراسة يف 

)٣٧.٠٠ (%.  

  جمتمع الدراسة حسب متغري عدد سنوات اخلدمة يف اال التربوي أفراد توزيع-٣

  )  ٤(  جدول رقم 

  عدد سنوات اخلدمة يف جمال العمل التربوي ملتغري تبعا جمتمع الدراسةأفراد توزيع 

 %التكرار ت اخلدمة يف جمال العمل التربويسنوا
 ٢٨.٨ ٢١ سنوات ٥أقل من 

 ٣٢.٩ ٢٤ سنوات ١٠اقل من  - ٥من 

 ٣٨.٤ ٢٨ سنوات فأكثر ١٠من 

 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلي

  سنوات ٥أقل من أن نسبة أفراد جمتمع الدراسة يف فئة ) ٤(من اجلدول رقم يتضح       



 

من ، و%) ٣٢.٩( سنوات ١٠اقل من  - ٥من و نسبة أفراد جمتمع الدراسة %) ٢٨.٨( 

  %).٣٨.٤( سنوات فأكثر ١٠

  عدد سنوات اخلدمة يف جمال رعاية املوهوبني جمتمع الدراسة حسب متغري أفراد توزيع-٤

  )٥(جدول رقم 

  عدد سنوات اخلدمة  يف جمال رعاية املوهوبنيملتغري الدراسة  تبعا  جمتمع أفراد يوضح توزيع

 % التكرار جمال رعاية املوهوبنيسنوات اخلدمة  يف 
 ٠ ٠  أقل من سنة

 ٣٠.١ ٢٢ سنوات ٥اقل من  –من سنة 
 ٥٦.٢ ٤١ سنوات ١٠اقل من  - ٥من 

 ١٣.٧ ١٠ سنوات فأكثر ١٠من 
 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلياموع 

 سنوات ٥اقل من  -من سنة جمتمع الدراسة نسبة أفراد أن  )٥(جدول رقم  من يتضح     

، وسنوات اخلدمة %)٥٦.٢( سنوات ١٠اقل من  - ٥من ات اخلدمة ، و سنو%)٣٠.١(

  %).١٣.٧( سنوات فأكثر ١٠من 

  املؤهل العلميمتغري جمتمع الدراسة حسب  أفراد توزيع -٥

  ) ٦( جدول رقم 

  ملؤهل العلميملتغري االدراسة  تبعا  جمتمع أفراد توزيع

 %  التكرار املؤهل العلمي
 ٦.٨ ٥ دكتوراه

 ١٣.٧ ١٠ ماجستري
 ٦.٨ ٥ دبلوم عايل
 ٧١.٢ ٥٢ بكالوريوس

 ١.٤ ١  دبلوم

 ١٠٠.٠ ٧٣  الكلياموع  



 

أعلـى مـن   جمتمع الدراسـة مـن فئـة    أفراد أن نسبة  ) ٦( رقم جدول من يتضح          
  %).٧٢.٤(و فئة بكالوريس فأقل،  %)٢٧.٤(البكالوريوس

  علمياملؤهل ال نوع جمتمع الدراسة حسب متغري أفراد توزيع -٦
  ) ٧( جدول رقم 

  العلمي املؤهل ملتغريتبعا   جمتمع الدراسةأفراد توزيع 
 %  التكرار نوع املؤهل
 ٨٦.٣ ٦٣  تربوي

 ١٣.٧ ١٠ غري تربوي
 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلياموع 

  جمتمع الدراسة ذو املؤهل العلمـي التربـوي   أفراد نسبة أن)  ٧( جدول رقم  من يتضح     

 يا لتربو جمتمع الدراسة ذو املؤهل العلمي غري أن نسبة أفراد يف حني، %)٨٦.٣(  كانت

  %).١٣.٧(  كانت

  التخصص متغري جمتمع الدراسة حسبأفراد توزيع  -٧

  )  ٨(  جدول رقم 

  للتخصص ملتغري تبعا جمتمع أفراد توزيع

 %  العدد التخصص
 ٧٤.٠ ٥٤ دراسات نظرية

 ٢٦.٠ ١٩ دراسات طبيعية

 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلي

 دراسـات نظريـة  جمتمع الدراسة مـن فئـة   أفراد أن نسبة  )٨(من اجلدول رقم يتضح     

دراسات جمتمع الدراسة من فئة  أفراد نسبة يف حني أن من أفراد جمتمع الدراسة،%) ٧٤.٠(

  .%)٢٦.٠( طبيعية

  



 

الدورات التدريبية يف جمـال رعايـة    عددجمتمع الدراسة حسب متغري أفراد توزيع  -٨
  املوهوبني

  ) ٩( ل رقم جدو
لدورات التدريبية يف جمال رعاية اعدد  ملتغري الدراسة  تبعا جمتمعأفراد يوضح توزيع 

  املوهوبني
 % التكرار عدد الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني

 ١.٤ ١ ال يوجد

 ٤.١ ٣  دورة واحدة
 ٤.١ ٣ دورتان

 ١٦.٤ ١٢ ثالث دورات
 ٧٤.٠ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

 ١٠٠.٠ ٧٣ الكلي

 دورات  ٣بأكثر من  جمتمع الدراسة الذين التحقواأفراد أن  ) ٩( جدول رقم  من يتضح     
  .% ) ٧٤.٠٠(  كانت يف جمال رعاية املوهوبني تدريبية

   :أداة الدراسة: ثالثا
وهي أكثر أدوات البحث العلمي استخداماً، مت استخدام االستبانه كأداة هلذه الدراسة،      
جمتمع الدراسة وكذلك مالءمتها لطبيعة هـذه   عن من أفضل وسائل مجع املعلومات وتعترب

الدراسة من حيث اجلهد واإلمكانات وانتشار أفراد جمتمع الدراسـة يف أمـاكن متباعـدة    
أن االستبانه مـن األدوات املالئمـة   ) " ١٤٥ :م٢٠٠٣ (عبيدات وآخرون ذكرو ،وخمتلفة

تستخدم للحصول على  وأا،ائق مرتبطة بواقع معني للحصول على معلومات وبيانات وحق
حقائق عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل، فضالً عن أا وسيلة ميسرة جلمع البيانـات  

  ."الالزمة 
اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ومراكز اعتمد يف بناء االستبانه على املراجع الرمسية يف و     

ة واألدبيات ذات الصلة مبشكلة الدراسة واليت مت االسـتفاد  والتعليم املوهوبني ووزارة التربية



 

اإلطالع على العديد من الدوريات واـالت التربويـة   و ،منها يف اإلطار النظري للدراسة
  .البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبشكلة الدراسة احلاليةو

  : االستبانة على جزأين أساسيني مهااحتوت      

  :واشتملت على املتغريات التاليةعبارة عن معلومات عامة عن جمتمع الدراسة : األول اجلزء 

العمل احلايل، مقر العمل،املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلدمة يف اال التربـوي،  عـدد   
، املؤهل العلمي، نوع املؤهل، التخصـص، عـدد   اخلدمة يف جمال رعاية املوهوبني سنوات

  .جمال رعاية املوهوبنيالدورات التدريبية يف 

   :كالتايلحماور ) ٧(عبارة وزعت على ) ٣٧(جمموعة من العبارات اشتمل على : اجلزء الثاين

    وضع اخلطط املتعلقة باكتشاف ورعاية املوهوبني ومتابعة تنفيذها يف مدارس   :احملور األول
 .التعليم العام 

ليب اكتشاف ورعاية املوهـوبني داخـل   التشريعات املنظمة لتطبيق كافة أسا  :احملور الثاين
 .املدارس وخارجها 

تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الكتشاف ورعاية املوهـوبني يف مـدارس     : احملور الثالث
   .التعليم العام

  .التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني  :احملور الرابع

                  .يع مراحل التعليم العام ني يف مجإنشاء قاعدة معلوماتية وتثقيفية للموهوب   :احملور اخلامس

                   . االستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية يف جمال رعاية املوهوبني  :احملور السادس

تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية    :احملور السابع
 .املوهوبني 

يف اجلانـب  ) likert(خدم املقياس اخلماسي املتدرج حسب مقياس ليكـرت  استوقد      
  :األيسر أمام كل عبارة كما يف الشكل التايل



 

يث يعطى الدرجـة  اخلماسي مت حتديد درجة املمارسة حب Likertوفقا ملقياس ليكرت        
لالسـتجابة أحيانـا   ) ٣(لالستجابة غالبا و الدرجـة  ) ٤(لالستجابة دائما والدرجة ) ٥(

وعلى ذلك مت استخدام   ،لالستجابة ال حيدث) ١(لالستجابة نادرا و الدرجة ) ٢(والدرجة 
  إىل ) ١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من  :املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة

  )ال حيدث(درجة تكون درجة االستجابة )  ١.٨( 
درجة تكون درجـة االسـتجابة   )  ٢.٦( إىل ) ١.٨١(احلسايب من  طإذا كان قيمة املتوس

  )نادرا(
درجة تكون درجة االسـتجابة  )  ٣.٤( إىل ) ٢.٦١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

  .أي درجة متوسطة)أحيانا(
درجة تكون درجـة االسـتجابة   ) ٤.٢( إىل ) ٣.٤١(يب من إذا كانت قيمة املتوسط احلسا

  )غالبا(
درجة تكون درجـة االسـتجابة   )  ٥( إىل ) ٤.٢١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

  )دائما(

  ) :احملكمني صدق ( الصدق الظاهري 
ة على سـعاد  عرضتوبناء فقراا،  األوليةبعد االنتهاء من إعداد االستبانة يف صورا      

علـى   ه عرضـها فكانت من توجيهات ،يه ومالحظاتةأبداء روذلك إل املشرف على الدراسة
، ومت توجيه  خطاب للمحكمني موضح حملكمني من ذوي االختصاص واخلربةجمموعة من ا

  )٣رقم(ملحق أنظر )حمكم١٨(بلغ عدد احملكمنيو به مشكلة وأهداف الدراسة وتساؤالا،
، وسالمة الصياغة حاورة الفقرة، ووضوحها، وانتمائها للموذلك للتأكد من درجة مناسب، 

اللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى مالئمته لتحقيق اهلدف الذي وضـع مـن   
ألهداف الدراسـة،  ووفقـاً    ةبناًء على آراء احملكمني حول مدى مناسبة االستبان و ،أجله

  ال حيدث نادرا أحيانا غالبا  دائما  العبارة م

            إعداد اخلطط البحثية لكافة أنشطتها ١



 

ات لغوياً، وإضافة بعـض العبـارات،   لتوجيهام ومقترحام مت تعديل صياغة بعض العبار
عبارة موزعة ) ٣٧(عبارة بدالً من ) ٤٠( وحذف بعضها ليصبح عدد العبارات يف االستبانة 

  :وهي كالتايل )٤ملحق رقم( أنظرعلى سبعة حماور،
 – ١١من مشل العبارات  احملور الثاينو،يف االستبيان ١٠ – ١ مشل العبارات من احملور األول

مشـل   احملور الرابع،يف االستبيان ٢١ – ١٨من مشل العبارات احملور الثالث ،انيف االستبي ١٧
يف  ٣٠ – ٢٧مـن   مشـل العبـارات   احملور اخلامس،يف االستبيان ٢٦ – ٢٢من  العبارات
مشـل   احملور السـابع و،يف االستبيان ٣٥ – ٣١من  مشل العبارات احملور السادسو،االستبيان

  يانيف االستب ٤٠ – ٣٦العبارات من 

  : ثبات األداه
 كرونبـاخ  ألفا ثبات االستبانة وفقا ملعادلـة  لمعاممت التأكد من ثبات االستبانة حبساب

وجد أن قيمة معامل ألفاكرونباخ للمقيـاس ككـل   ) ١٠(دول رقم اجل وتظهر النتيجة يف

 وهذه القيمة مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عاليـة مـن   )٠.٩١(تساوي 

كذلك كانـت مجيـع قـيم الفـا     .الثبات وبالتايل ميكن االعتماد على النتائج والوثوق ا

  . ٠.٩اىل  ٠.٨٩ت من كررونباخ جلميع احملاور مرتفعة وتراوح

   ) ١٠(جدول رقم 

  معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ
 قيمة الفا كرونباخ احملور

 ٠.٩١  احملور األول
 ٠.٩٢ احملور الثاين

 ٠.٩٣  ر الثالثاحملو
 ٠.٨٩ احملور الرابع

 ٠.٩٤  اخلامساحملور 
 ٠.٩١  السادساحملور 
 ٠.٩١ السابعاحملور 

 ٠.٩١ املقياس الكلي



 

  :أداة الدراسة تطبيق : رابعا
دارة م القـرى لـإل  أعلى خطابات من عميد كلية التربية يف جامعة  مت احلصولقد 

 رعاية املوهوبني يف كل من مكة املكرمة وجدةومراكز  ،العامة لرعاية املوهوبني يف الرياض
االستبانة يف الفصل  وزعت وقد،)٥( رقم ملحق انظر،والطائف دف تسهيل مهمة الباحثة

وقد واجهـت   ،صليعلى عدد اتمع األ استبانة بواقعهـ ١٤٢٨الدراسي الثاين من عام 
 الـيت واجهتـها   باتالصعوإىل جانب بعض ،شخصيا الباحثة صعوبة يف توزيع االستبانات 

مجـع   وبعـد ،لذلك استغرق التطبيق أربعـة أسـابيع   ،بعد املناطق وتغيب املوظفنيبسبب 
املسـتكملة   تبلغ جمموع االستبيانا و) غري املكتمل(واستبعاد غري الصاحل منها  تاالستبيانا

  .%٨٤,٨٨واليت متثل نسبة  استبانه) ٧٣(التحليل اإلحصائي  اليت أدخلت يف عملية
املوزعة ، واملستكمل منها، والنسبة املئوية له  تيوضح عدد االستبيانا ول التايلواجلد

  .من العدد املوزع ومن اتمع الكلي
   )١١(جدول

  ملستكمل منها، ونسبتها املئويةاملوزعة، وا تعدد االستبيانا

  املدينة
عدد اتمع 

  األصلي

العدد 

  املوزع

 النسبة من اتمع

%  

العدد 

 املستكمل

  سبة من اتمعالن

%  

  %١٠٠ ١٠ %١٠٠  ١٠  ١٠  مكة املكرمة

  % ٨٦.٩٦ ٢٠ %١٠٠  ٢٣  ٢٣  الرياض

  % ٨٠  ١٦ %١٠٠  ٢٠  ٢٠  جدة

  % ٨١.٨٢ ٢٧ %١٠٠  ٣٣  ٣٣  الطائف

  % ٨٤.٨٨  ٧٣ %١٠٠  ٨٦  ٨٦  اموع

  :املستخدمة  األساليب اإلحصائية: خامسا
 حلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةا برنامج الدراسة مت استخدام تساؤالتلإلجابة عن      

Spss التاليةاإلحصائية  واستخرجت النتائج وفقا لالساليب :  
 .التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص جمتمع الدراسة - ١



 

الدراسة لكل عبارة أو  جمتمعحلساب القيمة اليت يعطيها أفراد وذلك  املتوسط احلسايب - ٢
سط احلسايب العام لكل حمور، وذلك لإلجابـة  واملتو ،)احملاور(جمموعة من العبارات 

 .على التساؤالت من  األول إىل السابع
لبيان استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول درجة ممارسـة اإلدارة   اإلحنراف املعياري - ٣

العامة لرعاية املوهوبني مهام وزارة التربية والتعلـيم الالزمـة الكتشـاف ورعايـة     
 . املوهوبني

الدراسة وذلك لإلجابة جمتمع  أفراد قارتة بني متوسطات استجاباتللم )ت ( اختبار  - ٤
عـدد   -مقرالعمل -العمل احلايل :التالية  لمتغريات املستقلةل تبعاعلى التساؤل الثامن 

 .الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني -سنوات اخلدمة يف اال التربوي
لدراسة الفروق بـني متوسـطات    Anova لتحليل التباين األحادي )ف ( اختبار  - ٥

 -العمـل احلـايل  :استجابات أفراد جمتمع الدراسة تبعا للمتغريات املسـتقلة التاليـة  
الدورات التدريبية يف جمال رعاية  -عدد سنوات اخلدمة يف اال التربوي -مقرالعمل
 .املوهوبني

  اد جمتمعأفر بني متوسطات استجاباتلتحديد مصدر إجتاه الفروق  Shffeواختبار   - ٦
الدراسة وذلك لإلجابة على التساؤل الثامن يف حالة وجود أكثر من جمموعتني مـن  

 .املتغريات املستقلة 
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  ومناقشة النتائج عرض

عرض النتائج اليت مت احلصول عليها مث  على أسئلة الدراسة و اإلجابة صلالف هذا يتناول

 ،واالحنرافـات املعياريـة   استخدام املتوسطات احلسـابية،  عن طريق  ئجالنتامناقشة هذه 

، ومت هلـذه العبـارات   وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام، للعبارات والترتيب النسيب

  :على النحو التايل النتائجعرض 

   :األول التساؤل

رعايـة  اخلطط املتعلقـة ب  وضعلاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  ما درجة ممارسة  

  ؟ املوهوبني ومتابعة تنفيذها يف مدارس التعليم العام

  )  ١٢( جدول رقم 
   للمحور األولالدراسة  جمتمع أفراد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 

 املتوسط احلسايب  االحنراف املعياري العبارة  م

 ٣.٥٥ ١.٠٩  تعميم اخلطط على إدارات التعليم ١
اد اخلطط البحثية لكافة أنشطتهاإعد  ٢  ٣.٤٤ ١.١٤ 
 ٣.٤٢ ١.١٤ إعداد اخلطط لربامج املوهوبني داخل املدارس وخارجها  ٣
 ٣.٢٣ ١.١٢ إعداد اخلطط التقوميية لكافة أنشطتها ٤
 ٣.١٨ ١.١٢ إعداد اخلطط التطويرية لكافة أنشطتها ٥
 ٣.١٥ ١.١٤ رسم اخلطط املستقبلية قريبة املدى  ٦
داد اخلطط لتدريب العاملني يف جمال رعاية املوهوبنيإع  ٧  ٣.١١ ١.١٢ 
 ٢.٨٦ ١.٠٨ رسم اخلطط املستقبلية بعيدة املدى  ٨
 ٢.٣٦ ١.١٧ إعداد خطط اإلبتعاث يف جمال رعاية املوهوبني  ٩
 ٢.١١ ١.٢٥ إشراك املدارس يف رسم اخلطط اخلاصة لرعاية املوهوبني  ١٠

 ٣.٠٤ ٠.٨٢  املتوسط العام



 

 الدراسة جمتمعأفراد وجود اختالف يف درجة استجابة )  ١٢( اجلدول رقم  يتضح من     

لخطـط املتعلقـة   لاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  وضع درجةبالنسبة للعبارات اليت تقيس 

يف مدارس التعلـيم العـام حيـث تراوحـت      تلك اخلطط برعاية املوهوبني ومتابعة تنفيذ

وهـذه املتوسـطات   )  ٣.٥٥ – ٢.١١(جمتمع الدراسة مـن  فراد أمتوسطات استجابات 

والذي يشري إىل أن درجة  للمعيار املستخدماحلسابية تقع بني الفئات الثانية والثالثة والرابعة 

نادرا و أحيانا وغالبا وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هـذه   املمارسة تقع بني

  :باالستبيان ترتيبا تنازليا كالتايل)  ١٠ –١( ات  من العبارات واليت متثلها العبار

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا   - أ 

األوىل مبتوسـط حسـايب    ةباملرتب)  تعميم اخلطط على إدارات التعليم(جاءت العبارة 

ـ   ةباملرتب) إعداد اخلطط البحثية لكافة أنشطتها(كانت العبارة و). ٣.٥٥( ط الثانيـة مبتوس

إعداد اخلطط لربامج املوهوبني داخـل املـدارس   (العبارة  ومن مث تلتها، )٣.٤٤(حسايب 

  ). ٣.٤٢( الثالثة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) وخارجه

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا  - ب 

ـ )  إعداد اخلطط التقوميية لكافة أنشطتها (لوحظ أن العبارة  الرابعـة   ةجاءت باملرتب

 )  إعداد اخلطط التطويرية لكافـة أنشـطتها  (، كانت العبارة ) ٣.٢٣( توسط حسايب مب

رسم اخلطط املسـتقبلية  (، بينما كانت العبارة ) ٣.١٨( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب

إعداد اخلطـط  (جاءت العبارة و،)٣.١٥( السادسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) قريبة املدى

 و،) ٣.١١( السابعة مبتوسط حسـايب   ةباملرتب) رعاية املوهوبني لتدريب العاملني يف جمال

الثامنـة مبتوسـط    ةجاءت باملرتب)  رسم اخلطط املستقبلية بعيدة املدى(لوحظ أن العبارة 

  .)٢.٨٦( حسايب 

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة نادرا  -ج 

J٨٣J



 

ـ )  بنيإعداد خطط االبتعاث يف جمال رعاية املوهو (كانت العبارة  التاسـعة   ةباملرتب

إشراك املدارس يف رسم اخلطط اخلاصة لرعايـة  (، بينما العبارة )٢.٣٦( مبتوسط حسايب 

العاشرة واألخرية من ضمن عبارات هذا احملور وذلك مبتوسط حسـايب   ةباملرتب)  املوهوبني

)٢.١١.(  

  تساوي  لحملور األوا لدرجة ممارسة قيمة املتوسط احلسايب العامأن مما سبق نرى 

تقـوم   أن اإلدارة العامة لرعاية املوهـوبني وهذا يعين  ،بدرجة أحيانامتارس أي )  ٣.٠٤( 

و قد تكون هناك  ،بوضع اخلطط املتعلقة باكتشاف ورعاية املوهوبني ولكن بدرجة متوسطة

مثل مركزية النظـام اإلداري   دون االستفادة من وضع هذه اخلططحالت عدد من العقبات 

تربية والتعليم األمر الذي اليسمح لإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوضع اخلطط اليت بوزارة ال

باإلضافة إىل أنه قد يعود السبب إىل عدم ، وإمنا تكتفي بعملية التنفيذ تراها مناسبة هلذه الفئة 

وجود الصالحيات الكافية للموظفني للمشاركة يف إعداد هذه اخلطط األمر الذي انعكـس  

دراسـة   نتـائج  مع اتفقتوهذه النتيجة ، جة ممارستهم هلا على الرغم من وجودهاعلى در

عدد من املشكالت اليت تواجه املوهوبني منها اليت توصلت إىل ظهور  )هـ١٤٢٣( اخلالدي

دراسـة  ختتلـف مـع نتـائج    إال أن هذه النتيجـة   ،يف مراكز املوهوبني املركزية اإلدارية

عدم وجود خطة الكتشاف ورعاية املوهوبني يف التعليم  اليت أكدت على)هـ١٤١٦(العتييب

  .العام باململكة العربية السعودية 



 

   :الثاين التساؤل

وضع التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب ورعاية لاإلدارة العامة  ما درجة ممارسة   

  وخارجها؟ مدارس التعليم العاماملوهوبني داخل 

  ) ١٣( جدول رقم 
  للمحور الثاينالدراسة جمتمع أفراد واالحنرافات املعيارية الستجابات  املتوسطات احلسابية

 املتوسط احلسايباالحنراف املعياري العبارة  م

 ٣.٧٨ ١.٢٣ حصر الطلبة الذين لديهم قدرات عقلية متميزة ١
 ٣.٦٤ ١.٢٢ إعداد املقاييس املقننة الالزمة على البيئة السعودية ٢

٣ 
املختلفة داخل املدرسة وخارجها  تشجيع الربامج اإلثرائية

امللتقيات -برامج أيام اخلميس-برامج مسائية(
...)الصيفية  

٣.٥٥ ١.٠٩ 

 ٣.٣٢ ١.٢٥ توجيه الطلبة لربامج الرعاية مبايتناسب مع قدرام ٤
 ٣.٠٠ ١.٠٤ يئة رعاية منظمة ملواهب الطلبة املتنوعة داخل املدرسة ٥
عاية الطلبة املوهوبنيتقنني أساليب حديثة الكتشاف ور ٦  ٢.٤٩ ١.١٤ 

٧ 
متابعة إجياد الربامج اإلثرائية لرعاية املوهوبني يف إدارات 

 التعليم
٢.٣٧ ١.٢٩ 

 ٣.١٦ ٠.٨٨ املتوسط العام
      

 الدراسة جمتمعأفراد وجود اختالف يف درجة استجابة )  ١٣( اجلدول رقم  يتضح من         

لتشريعات املنظمة لتطبيـق كافـة   لاإلدارة العامة  وضع درجةبالنسبة للعبارات اليت تقيس 

أساليب ورعاية املوهوبني داخل املدارس وخارجها حيث تراوحت متوسطات اسـتجابات  

وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثانيـة  )  ٣.٧٨ – ٢.٣٧( جمتمع الدراسة من 

نادرا أحيانا  درجة املمارسة تقع بني أن إىل والذي يشري ، للمعيار املستخدموالثالثة والرابعة 

من العبارات واليت متثلها العبارات وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه وغالبا 

  :باالستبيان ترتيبا تنازليا كالتايل)  ١٧ –١١( 



 

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة غالبا   - أ 

األوىل مبتوسط  ةباملرتب) يهم قدرات عقلية متميزةحصر الطلبة الذين لد(جاءت العبارة      
                )إعداد املقاييس املقننة الالزمة على البيئـة السـعودية  (جاءت العبارة و). ٣.٧٨( حسايب
تشجيع الـربامج اإلثرائيـة    (لوحظ أن العبارة و).  ٣.٦٤( الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب

                ...)امللتقيات الصيفية-برامج أيام اخلميس-برامج مسائية(رسة وخارجهااملختلفة داخل املد
  )٣.٥٥( الثالثة مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا   - ب 

عـة  الراب ةباملرتب) يتناسب مع قدرام توجيه الطلبة لربامج الرعاية مبا(كانت العبارة  

يئة رعاية منظمة ملواهب الطلبة املتنوعة داخل (العبارة وكانت ، )٣.٣٢( مبتوسط حسايب 

  ).٣.٠٠( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) املدرسة

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة نادرا   -ج 

ادسـة  الس ةباملرتب) تقنني أساليب حديثة الكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبني (العبارة 

 يف املوهوبنيمتابعة إجياد الربامج اإلثرائية لرعاية (وكانت العبارة،)٢.٤٩( مبتوسط حسايب

  ).٢.٣٧( السابعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب )إدارات التعليم 

  حملور الثاين  تساوي ا لدرجة ممارسة مما سبق نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام     

تقـوم   اإلدارة العامة لرعاية املوهـوبني  وهذا يعين أن، نابدرجة أحيامتارس أي )  ٣.١٦( 

بوضع الربامج الالزمة الكتشاف ورعاية املوهوبني داخل املدارس وخارجها ولكن بدرجـة  

فر اوقد يكون السبب يف ذلك عدم وضوح األهداف من هذه الربامج أو عدم تـو  ،متوسطة

العتماد على األساليب القدمية الكتشاف إىل جانب ا ،اإلمكانيات الالزمة لتنفيذ هذه الربامج

اليت أكـدت  ) هـ١٤٢٣( دراسة الغامدي نتائج وتتفق هذه النتيجة مع ورعاية املوهوبني،

أساليب وطرائق التعلم للموهوبني ولكن أظهرت الدراسة أن أسـلوب اإلثـراء   على وجود 

دراسـة  نتائج ق مع كما أا تتف،والتسريع والتجميع من أهم األساليب املستخدمة لرعايتهم



 

داخل املدرسة بدرجة  مرتبطة باملناهجاليت أكدت على وجود معوقات  )هـ١٤٢٣(الشريف 

دراسة  نتائج واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع، متوسطة حتول دون رعاية الطالب املوهوبني

 دراسة العنيزيونتائج  ،) ١٩٩٢( Howleyودراسةونتائج  ،)م١٩٩٠( كل من معاجيين

اليت ) هـ١٤٢٣( دراسة الشهرايننتائج و ،)هـ١٤١٦( دراسة العتييبنتائج و ،)م١٩٩٤(

ودراسـة  ،أكدت مجيعها عل عدم وجـود أي بـرامج لرعايـة املوهـوبني يف املـدارس     

اليت أكدت على عدم توفر كتب وأدوات وأجهزة ومواد خام لألطفـال  )م١٩٩٥(احلسيين

  .هويام ااملوهوبني لكي ميارسو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   :الثالث تساؤلال

تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لرعايـة  لاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  ما درجة ممارسة
  الطلبة املوهوبني يف مدارس التعليم العام ؟

  )١٤( جدول رقم 
   للمحور الثالثجمتمع الدراسة  أفراد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 

 املتوسط احلسايب حنراف املعيارياال العبارة م

تدريب العاملني أثناء اخلدمة يف جمال رعاية املوهوبني   ١  ٣.٣٠ ٠.٨٨ 
تأهيل العاملني يف جمال رعاية املوهوبني   ٢   ٣.٢٢ ٠.٩٩ 

٣ 
حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف جمال رعاية   

 املوهوبني
٣.٠٠ ١.٠٧ 

٤ 
  عاية املوهوبني بأحدث التطورات تزويد العاملني يف جمال ر

واملستجدات العلمية      
٢.٣٧ ٠.٩٢ 

 ٢.٩٧ ٠.٧٨ املتوسط العام

وجود اختالف يف درجة استجابة جمتمـع الدراسـة   )  ١٤( اجلدول رقم  يتضح من          

قيام اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بتأهيـل وتـدريب    درجةبالنسبة للعبارات اليت تقيس 

ادر الوطنية لرعاية الطلبة املوهوبني يف مدارس التعليم العام حيث تراوحت متوسـطات  الكو

وهذه املتوسطات احلسابية تقـع بـني   )  ٣.٣٠ – ٢.٣٧( استجابات جمتمع الدراسة من 

نـادرا   أن درجة املمارسة تقع بنيإىل  والذي يشري ،للمعيار املستخدمالفئات الثانية و الثالثة 

على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبـارات   وأحيانا وبناءا 

  تنازليا كالتايل باالستبيان ترتيبا)  ٢١ –١٨( من 

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا   -  أ
 يف املرتبة االوىل)تدريب العاملني أثناء اخلدمة يف جمال رعاية املوهوبني(جاءت العبارة 

) تأهيل العاملني يف جمال رعاية املوهـوبني (و جاءت العبارة ).  ٣.٣٠( وسط حسايب مبت



 

حتديد االحتياجات التدريبية (لوحظ أن العبارة  و). ٣.٢٢( الثانية  مبتوسط حسايب  ةباملرتب
  ). ٣.٠٠( الثالثة مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب) للعاملني يف جمال رعاية املوهوبني

  انت االستجابة عليها بدرجة نادراالعبارات اليت ك  -  ب
تزويد العاملني يف جمـال رعايـة املوهـوبني بأحـدث التطـورات      (كانت العبارة 
  ).٢.٣٧( الرابعة مبتوسط حسايب  ةباملرتب )واملستجدات العلمية

  حملور الثالث تساوي لدرجة ممارسة اسبق نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام  مما    
تقـوم  اإلدارة العامة لرعاية املوهـوبني   وهذا يعين أن ،بدرجة أحيانا متارس أي) ٢.٩٧( 

بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الكتشاف ورعاية املوهوبني ولكن بدرجة متوسطة ، وقد 
يكون السبب يف ذلك عدم االهتمام بتدريب املعلمني وذلك بسبب قلة املعلمني املـؤهلني  

  ١٩٩٨)( West berg Kayenدراسة نتائج يجة مع وتتفق هذه النت ،للعمل مع املوهوبني
واليت أكدت على تدين التطوير املهين ملعلمني املوهوبني إىل جانب عدم قيام املتخصصني يف 

دراسة  نتائج كما أن،تعليم املوهوبني بتدريب املعلمني يف املناطق التعليمية لتطويرهم مهنياً
غـري   معلمـني  أكدت على وجود)م٢٠٠٢( دراسة نصرينتائج و،  )م١٩٩٤( العنيزي

 وقد يعود السبب يف ذلك إىل ،مدربني على بعض املهارات املستخدمة مع الطلبة املوهوبني
أدى إىل عدم اهتمامهم بالبحث عن  مما  غياب التقومي الفعلي ألداء العاملني مع املوهوبني

تفقت ب املوهوبني، واكل ما هو جديد يف عامل املوهبة وابتكار األفكار اليت قد تفيد الطال
أن الـيت توصـلت إىل   ١٩٩٨)(West berg kayen  دراسة نتائج هذه النتيجة مع
كان له تـأثري  ية يف أكثر املناطق التعليم الفعلي ألداء  العاملني مع املوهوبني  غياب التقومي

  .على ممارسات رعاية املوهوبني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

   :الرابع التساؤل

خلدمة  مارة العامة لرعاية املوهوبني لتوسع يف إنشاء املراكز واألقسااإلد ما درجة ممارسة

  التعليم العام ؟ مدارس الطلبة املوهوبني يف 

  )   ١٥(   جدول رقم 
  للمحور الرابع جمتمع أفراد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات  

  احلسايب املتوسط  االحنراف املعياري  العبارة  م

 ٣.٣٧ ١.١٦ توصيف املهام املنصوص عليها ملراكز املوهوبني  ١
 ٣.١٨ ١.١٩ التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني يف كل مناطق اململكة  ٢
 ٢.٩٧ ١.٣٢ اعتماد امليزانيات الالزمة إلنشاء مراكز املوهوبني  ٣
على التطوير والتجديد تشجيع مديري املراكز  ٤  ٢.٦٠ ١.٠٠ 

٥ 
تقنية بكافة أشكاهلا ملراكز املوهوبني يف توفري وسائل ال 

 خمتلف مناطق اململكة
٢.٤٧ ١.٠٤ 

 ٢.٩٢ ٠.٨٤ املتوسط العام
  

 تمـع جم أفـراد  وجود اختالف يف درجة استجابة)  ١٥( اجلدول رقم يتضح من 

لتوسـع يف  باقيام اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  درجةبالنسبة للعبارات اليت تقيس  الدراسة

خلدمة الطلبة املوهوبني يف مراحل التعليم العـام حيـث تراوحـت     ماملراكز واألقسا إنشاء

وهـذه املتوسـطات   )  ٣.٣٧ – ٢.٤٧( جمتمع الدراسة من  أفراد متوسطات استجابات

أن درجـة  إىل  والـذي يشـري   ،للمعيار املستخدماحلسابية تقع بني الفئات الثانية و الثالثة 

ارات يانا وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبنادرا و أح املمارسة تقع بني

  :باالستبيان ترتيبا تنازليا كالتايل)  ٢٦–٢٢( واليت متثلها العبارات  من

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا   -  أ



 

مبتوسـط   األوىل ةباملرتب)  توصيف املهام املنصوص عليها ملراكز املوهوبني (جاءت العبارة 
التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني يف كـل منـاطق   (جاءت العبارة و ،  )٣.٣٧(  حسايب
اعتماد امليزانيـات  (لوحظ أن العبارة و ،) ٣.١٨( الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب )اململكة

  ). ٢.٩٧( الثالثة مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب) الالزمة إلنشاء مراكز املوهوبني
  ليت كانت االستجابة عليها بدرجة نادراالعبارات ا  -  ب

الرابعـة   ةباملرتب) على التطوير والتجديد تشجيع مديري املراكز(بينما كانت العبارة 

توفري وسائل التقنية بكافة أشكاهلا ملراكز املوهوبني يف (العبارة و، )٢.٦٠( مبتوسط حسايب 

  ). ٢.٤٧( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) خمتلف مناطق اململكة

  حملور الرابع  تساوي ا لدرجة ممارسة مما سبق نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام    
تقـوم  اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  وهذا يعين أن ،بدرجة أحيانا ارسمت أي)  ٢.٩٢( 

وقد يعود السـبب   ،بالعمل على التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني ولكن بدرجة متوسطة
ذلك لعدم وجود ميزانية حمددة يف وزارة التربية والتعليم، وهذه النتيجة تتفق مع الرئيسي ل

اليت توصلت إىل عدم وجود مصادر متويل ثابتة ملراكز ) هـ١٤٢٤ ( دراسة الثبييتنتائج 
راكز وبالتايل تلك املها إلي املوهوبني يتم اإلنفاق من خالهلا وندرة وسائل التقنية اليت حتتاج

ـ ١٤٢٣ ( دراسة اخلالدي نتائج ت معاتفقوهذه النتيجة  ، هاأهداف صعوبة حتقيق و ) هـ
وأن هـذه   ة،فراواليت توصلت إىل ضعف اإلمكانات املادية املتـو ) هـ١٤٢٥ ( العطاس

كما تتفق مع نتائج ،اإلمكانات ال حتقق أهداف مراكز رعاية املوهوبني بالشكل املطلوب 
   .املوهوبني د معوقات مالية تعوق رعايةاليت أكدت على وجو)هـ١٤٢٣(دراسة الشريف

  

  

  

  

  



 

  

  

   :اخلامس التساؤل

عن املوهـوبني   قاعدة معلومات إلنشاء اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ما درجة ممارسة

  ؟ التعليم العام مدارس يف مجيع 

  )   ١ ٦(جدول رقم 
  للمحور اخلامسلدراسة جمتمع اأفراد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 

 احلسايب املتوسط املعياري االحنراف العبارة  م

١ 
إنشاء منتدى إلكتروين يتيح الفرصة للموهـوبني تبـادل    

 املعلومات يف جمال املوهبة
٢.٩٦ ١.٠٧ 

 ٢.٢٧ ١.٠٣ حصرأمساء وأماكن املوهوبني على موقعها اإللكتروين  ٢

٣ 
لعمل على توفري ساحة نقاش حرة لطرح املشكالت وا 

 حلها من خالل املوقع 
٢.٢٥ ١.١٣ 

٤ 
التعريف بالعاملني والربامج املستخدمة يف رعاية املوهوبني  

 من خالل املوقع
٢.١٥ ١.٠٦ 

 ٢.٤١ ٠.٨٩  املتوسط العام
  

قاعـدة  نادرا ما توفر  أن اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني)  ١٦( اجلدول رقم  يتضح من     

وبني يف مجيع مراحل التعليم العام ، حيث بلغ املتوسط احلسـايب العـام   معلوماتية عن املوه

للمعيـار  وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانيـة  ) ٢.٤١( جمتمع الدراسة  أفراد الستجابات

  ).نادرا( ممارسةوهي الفئة اليت تشري إىل ) ٢.٦ –١.٨١(  املستخدم

بالنسبة للعبارات اليت  مع الدراسةأفراد جمت لوحظ أيضا وجود اختالف يف درجة استجابة    

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني قاعدة معلوماتية عن املوهـوبني يف مجيـع    درجة توفريتقيس 

  جمتمع الدراسة من افراد مراحل التعليم العام حيث تراوحت متوسطات استجابات



 

للمعيـار  الثـة  وهذه املتوسطات احلسابية تقع بني الفئات الثانية و الث)  ٢.٩٦ –٢.١٥( 

نادرا و أحيانا وبنـاءا علـى قـيم     أن درجة املمارسة تقع بنيإىل  والذي يشري ،املستخدم

)  ٣٠ –٢٧( املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلـها العبـارات  مـن    

  :باالستبيان ترتيبا تنازليا كالتايل

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا   -  أ

إنشاء منتدى إلكتروين يتيح الفرصة للموهوبني تبادل املعلومـات يف  (اءت العبارة ج

  ).٢.٩٦(األوىل مبتوسط حسايب  ةباملرتب )جمال املوهبة

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة نادرا  -  ب

يـة   الثان ةباملرتب) أمساء وأماكن املوهوبني على موقعها اإللكتروين حصر(جاءت العبارة      

توفري ساحة نقاش حرة لطرح املشـكالت  (لوحظ أن العبارة و).  ٢.٢٧( مبتوسط حسايب 

بينما ). ٢.٢٥( الثالثة مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب) والعمل على حلها من خالل املوقع

) التعريف بالعاملني والربامج املستخدمة يف رعاية املوهوبني من خالل املوقع(كانت العبارة 

   .)٢.١٥( الرابعة مبتوسط حسايب ةباملرتب

  حملور اخلامس تساوي ا لدرجة ممارسة مما سبق نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام    
ال يوجد لدى اإلدارة العامـة لرعايـة   ه وهذا يعين أن ،ةبدرجة نادرمتارس أي )  ٢.٤١( 

ام ، رغم أن هـذه  املوهوبني قاعدة معلومات لطالا املوهوبني يف مجيع مراحل التعليم الع
بأمساء  رليس لديها حصإال أنه الفقرة تعترب من املهام الرئيسية اليت تضطلع اإلدارة القيام ا 

وليس هناك جمال لتبـادل املعلومـات علـى     ،لكتروينوأماكن املوهوبني على موقعها اإل
طـوير  املوقع إىل عملية التحـديث والت كما ميكن تربير ذلك إىل افتقار  ،صفحات املوقع

بسبب عدم إدراك املوظفني بأمهية املوقع اإللكتروين لتبادل املعلومات بني اإلدارة العامـة  
 .واملراكز األخرى واجلهات املسؤولة اكتشاف ورعاية املوهوبني باململكة

  
  



 

  

  

   :السادس التساؤل

نية يف اجلهات املع من خربات وإمكانياتاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني  ما درجة استفادة

  ؟  والتعاون معهاجمال رعاية املوهوبني 

  )١٧(جدول رقم 
  للمحور السادس الدراسة جمتمع أفراد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات

 احلسايب املتوسط  املعيارياالحنراف  العبارة م

١
تنسيق التعاون وتبادل اخلـربات مـع املؤسسـات واجلهـات     

  ة املوهوبنياملتخصصة يف رعاي
٣.٠٤ ٠.٩٨ 

٢
نقل اخلربات التربوية العاملية يف جمال رعاية املوهوبني بعقد  

 لقاءات وندوات 
٢.٧٥ ٠.٩٧ 

 ٢.٦٣ ٠.٨٦ التواصل مع أجهزة االعالم واالندية العلمية والثقافية ٣

٤
االستفادة من جتارب الدول األخرى عن طريق تعديل وتقـيني   

 على البيئة السعودية بعض الدراسات وتطبيقها 
٢.٤٢ ٠.٨٥ 

 ٢.٣٠ ٠.٨٦ التواصل مع اجلامعات ومراكز األحباث املهتمة برعاية املوهوبني ٥
 ٢.٦٣ ٠.٧١  املتوسط العام

 الدراسـة  جمتمع أفراد وجود اختالف يف درجة استجابة)  ١٧( اجلدول رقم  يتضح من    

لعامة لرعاية املوهوبني مع اجلهات املعنية يف تعاون اإلدارة ا درجةبالنسبة للعبارات اليت تقيس 

 جمال رعاية املوهوبني لإلفادة من خربا وإمكانيتها حيث تراوحت متوسطات اسـتجابات 

وهذه املتوسطات احلسابية تقع بـني الفئـات   ) ٣.٠٤ – ٢.٣٠(جمتمع الدراسة من  افراد

نادرا وأحيانـا   املمارسة تقع بنيأن درجة إىل  والذي يشري ،للمعيار املستخدمالثانية والثالثة 

  وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من 

  :باالستبيان ترتيبا تنازليا كالتايل)  ٣٥ –٣١( 

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا   -  أ



 

ملؤسسات واجلهات املتخصصة يف تنسيق التعاون وتبادل اخلربات مع ا(جاءت العبارة 

نقل اخلـربات  (جاءت العبارة  و،)٣.٠٤( األوىل مبتوسط حسايب  ةباملرتب) رعاية املوهوبني

الثانيـة  مبتوسـط    ةباملرتب) التربوية العاملية يف جمال رعاية املوهوبني بعقد لقاءات وندوات

العلميـة   واألنديـة  اإلعـالم التواصل مع أجهزة (لوحظ أن العبارة  و،) ٢.٧٥( حسايب 

  الثالثة مبتوسط حسايب  ةجاءت باملرتب) ةوالثقافي

 )٢.٦٣ .(  

 العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة نادرا  -  ب

االستفادة من جتارب الدول األخرى عن طريق تعديل وتقيني بعض (بينما كانت العبارة      

العبارة  و،)٢.٤٢( عة مبتوسط حسايب الراب ةباملرتب) الدراسات وتطبيقها على البيئة السعودية

اخلامسة مبتوسـط   ةباملرتب) املهتمة برعاية املوهوبني األحباثالتواصل مع اجلامعات ومراكز (

  ).٢.٣٠( حسايب 

  حملور السادس  تساوي ا لدرجة ممارسة مما سبق نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام   
تقـوم   اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني أن وهذا يعين ،بدرجة أحيانا متارس أي)  ٢.٦٣( 

باالستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية يف جمال رعاية املوهـوبني ولكـن بدرجـة    
لقلة التعاون مع املؤسسات األخرى املعنية برعاية املوهوبني مثل وقد عزى ذلك ، متوسطة 

 دراسة نتائج  النتيجة تتفق مع اجلامعات والكليات ووسائل اإلعالم واألسرة واملدرسة وهذه
 مابني مؤسسـات اتمـع و  اليت توصلت إىل ضعف اجلهود املبذولة ) م ١٩٩٥ (حسيين 

 .املؤسسات املختلفة لرعاية املوهوبني
  

  

  

  



 

   :السابع لتساؤلا

لعالقة بني مراكز رعاية املوهوبني لإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بتنسيق ما درجة تنسيق ا

وفق اللـوائح   للموهبة واإلبداعإلدارا وبني مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله التابعة 

  ؟والتعليمات

  )١٨(جدول رقم 
  للمحور السابع جمتمع أفراد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات  

 الدراسة جمتمعأفراد وجود اختالف يف درجة استجابة )  ١٨( اجلدول رقم  يتضح من     

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني العالقة بني مراكـز   تنسيق درجةبالنسبة للعبارات اليت تقيس 

وفق  بداعللموهبة واإلرعاية املوهوبني التابعة إلدارا وبني مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله 

 ٢.٠١( جمتمع الدراسة من أفراد  اللوائح والتعليمات حيث تراوحت متوسطات استجابات 

 ،للمعيـار املسـتخدم   وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الثانية والثالثة)  ٣.١٩ –

نادرا وأحيانا وبناءا علـى قـيم املتوسـطات     أن درجة املمارسة تقع بنيإىل  والذي يشري

  املتوسط احلسايب املعيارياالحنراف   العبارة م

١
زيـز ورجالـه لتـبين    التنسيق مع مؤسسة امللك عبد الع 

  منجزات ومبتكرات املوهوبني
٣.١٩ ١.١٤ 

٢
توفري قنوات لتبادل اخلربات بني العاملني مبراكـز رعايـة    

  املوهوبني ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله
٣.٠٤ ١.٠٣ 

٣
تزويد مراكزها باخلربات البشرية املتميزة يف جمال املوهبـة   

  عزيز ورجالهمن خالل التواصل مع مؤسسة امللك عبدال
٢.٤٩ ٠.٩٦ 

٤
إرسال العاملني يف مراكز املوهوبني إىل مؤسسـة امللـك    

  عبدالعزيز ورجاله حلضور الدورات التدريبية املتنوعة 
٢.١٥ ١.٠٤ 

٥
إعداد الربامج والبحوث يف جمال املوهبة بالتنسـيق مـع    

  املراكز ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله
٢.٠١ ١.٠١ 

 ٢.٥٨ ٠.٧٩ املتوسط العام



 

باالستبيان ترتيبـا  )  ٤٠ –٣٦(  مت ترتيب هذه العبارات واليت متثلها العبارات  من احلسابية

  :تنازليا كالتايل

  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة أحيانا  -أ
ورجالـه لتـبين منجـزات     التنسيق مع مؤسسة امللك عبـدالعزيز (جاءت العبارة 
تـوفري  (جاءت العبـارة   و،) ٣.١٩( حسايب  األوىل مبتوسط ةباملرتب )ومبتكرات املوهوبني

العزيـز   قنوات لتبادل اخلربات بني العاملني مبراكز رعاية املوهوبني ومؤسسة امللـك عبـد  
  ). ٣.٠٤( الثانية مبتوسط حسايب  ةباملرتب) ورجاله
  العبارات اليت كانت االستجابة عليها بدرجة نادرا  -ب

خلربات البشرية املتميزة يف جمال املوهبة من خـالل  تزويد مراكزها با(لوحظ أن العبارة      
الثالثـة مبتوسـط حسـايب     ةجاءت باملرتب) العزيز ورجاله التواصل مع مؤسسة امللك عبد

 إرسال العاملني يف مراكز املوهوبني إىل مؤسسة امللك عبـد (بينما كانت العبارة  ،)٢.٤٩(
 ،)٢.١٥(الرابعة مبتوسط حسايب  ةاملرتبب) العزيز ورجاله حلضور الدورات التدريبية املتنوعة

 إعداد الربامج والبحوث يف جمال املوهبة بالتنسيق مع املراكز ومؤسسة امللك عبـد (العبارة و
  .)٢.٠١( اخلامسة مبتوسط حسايب  ةباملرتب) هالعزيز ورجال

   حملور السابع  تساويا لدرجة ممارسة مما سبق نرى أن قيمة املتوسط احلسايب العام     
اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ال تقـوم   وهذا يعين أن،ةبدرجة نادر متارس أي)  ٢.٥٨( 

للموهبـة  إال نادراً بتنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله 
ورغم أن هذه الفقرة تعترب من املهام املنصوص عليها اليت جيـب علـى اإلدارة   ، واإلبداع
تعمل على توفري قنوات اتصال بني مراكـز رعايـة    ا، وذلك يعين أن اإلدارة ال القيام

وقد يكون السبب يف ذلك ،للموهبة واإلبداعاملوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله 
أو  تصال عن طريقهـا مركزية اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني اليت تفرض أن تتم عملية اال

  .وظفني للسفر للمؤسسة لنقص يف امليزانيةعدم إتاحة الفرصة للم
  

  



 

  :التساؤل الثامن

حـول  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسـة  

 -مقر العمل -العمل احلايل( التاليةتبعا ملتغريات والدرجة الكلية  الثمانية حماور االستبيان

  ؟)ات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبنيالدور -عدد سنوات اخلدمة يف اال التربوي
  

  العمل احلايل تبعا ملتغري - :أوال
  ) ١٩(جدول رقم 

جمتمع الدراسة تبعا ملتغري العمل  أفراد نتائج اختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات
  احلايل

العدد الوظيفة احملاور
االحنرافاملتوسط

 قيمة ت
 الداللةدرجات

 اإلحصائية احلريةياملعيارحلسايب 

 األول
 ٠.٧١ ٢.٣٦ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

٠.٠٠ ٧١ ٥.١٣* 
 ٠.٧ ٣.٣ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

 الثاين
 ١.٠٣ ٢.٤٩ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

٠.٠٠ ٧١ ٤.٥٨* 
 ٠.٦٦ ٣.٤٢ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

 الثالث
 ٠.٦٣ ٢.٣٥ ٢٠ امةموظف يف اإلدارة الع

٠.٠٠ ٧١ ٤.٧٥* 
 ٠.٧١ ٣.٢١ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

 الرابع
 ٠.٨٥ ٢.٤٩ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

٠.٠٠ ٧١ ٢.٨٠* 
 ٠.٧٨ ٣.٠٨ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

اخلامس
 ٠.٨١ ٢.٣٨ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

٠.٨٤ ٧١ ٠.١٩ 
 ٠.٩٢ ٢.٤٢ ٥٣ ز رعاية املوهوبنيموظف يف مراك

السادس
 ٠.٦٣ ٢.٣٤ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

٠.٠٣ ٧١ ٢.٢٠  
 ٠.٧١ ٢.٧٤ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

 السابع
 ٠.٧١ ٢.١٣ ٢٠ موظف يف اإلدارة العامة

٠.٠٠ ٧١ ٣.١٥* 
 ٠.٧٦ ٢.٧٥ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

 الكلي
 ٠.٥٦ ٢.٣٧ ٢٠ يف اإلدارة العامة موظف

٠.٠٠ ٧١ ٤.٨٢* 
 ٠.٥٤ ٣.٠٦ ٥٣ موظف يف مراكز رعاية املوهوبني

  )٠,٥(مستوى الداللة *



 

بني  )٠,٠٥( عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية )١٩(يتضح من اجلدول 

  :جمتمع الدراسة يف احملاور التالية أفراد استجابات

  )ع اخلطط املتعلقة  باملوهوبني ومتابعة تنفيذهاوض(احملور األول 

موظفي مراكز (و) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن     

. التوايل ىعل )  ٠.٧٠، ٠.٧١( باحنرافات معيارية ) ٣.٣٠،  ٢.٣٦( هي) رعاية املوهوبني

، وهذا ) ٠.٠٥(مستوى داللة  عند إحصائياً ةوهي دال)  ٥.١٣ (هي ) ت ( وكانت قيمة 

) موظفي اإلدارة العامة(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجوديدل على 

اقتراح اخلطط املتعلقة برعاية املوهوبني ومتابعة حول ) موظفي مراكز رعاية املوهوبني(و

اية موظفي مراكز رع(انت هذه الفروق لصاحل وك تنفيذها يف مدارس التعليم العام

  ).املوهوبني

  ) املوهوبني التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب اكتشاف ورعاية( احملور الثاين

موظفي مراكـز  (و ) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن     

. التوايل ىعل )  ٠.٦٦، ١.٠٣( باحنرافات معيارية ) ٣.٤٢، ٢.٤٩ ( هي) رعاية املوهوبني

مما يـدل  ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٤.٥٨(هي ) ت ( يمة وكانت ق

) مـوظفي اإلدارة العامـة  (كل مـن  فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود على

التشريعات املنظمـة لتطبيـق   حول العبارات اليت تقيس). موظفي مراكز رعاية املوهوبني(و

  ).موظفي مراكز رعاية املوهوبني(ه الفروق لصاحل وكانت هذ أساليب االكتشاف والرعاية

  ) تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لرعاية املوهوبني(احملور الثالث 

موظفي مراكـز رعايـة   (و ) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  املتوسطات     

وكانت . ايلالتو ىعل) ٠.٧١،  ٠.٦٣(باحنرافات معيارية  ) ٣.٢١، ٢.٣٥(هي ) املوهوبني

فروق  وتعين وجود، )٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال) ٤.٧٥(هي ) ت(قيمة 

 



 

موظفي مراكز رعاية (و ) موظفي اإلدارة العامة(كل من ذات داللة إحصائية بني استجابات 

 تأهيل وتدريب الكوادر البشـرية لرعايـة املوهـوبني   حول العبارات اليت تقيس) املوهوبني

  .)موظفي مراكز رعاية املوهوبني(ذه الفروق لصاحل وكانت ه

  ) التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني(احملور الرابع 

مـوظفي  (و ) موظفي اإلدارة العامـة (الستجابات من احلسابية  املتوسطات يالحظ أن     

 ) ٠.٧٨،  ٠.٨٥(باحنرافـات معياريـة   ) ٣.٠٨،  ٢.٤٩ ( كانت )مراكز رعاية املوهوبني

عند مسـتوى داللـة    إحصائياً ةوهي دال)  ٢.٨٠ (هي ) ت ( وكانت قيمة . توايلال ىعل

مـوظفي  (كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود مما يدل على، )٠.٠٥(

التوسع يف إنشاء حول العبارات اليت تقيس. )موظفي مراكز رعاية املوهوبني(و) اإلدارة العامة

  .)موظفي مراكز رعاية املوهوبني(الفروق لصاحل  وكانت هذه مراكز املوهوبني

  )االستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية برعاية املوهوبني ( احملور السادس

موظفي مراكـز  (و ) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن     

ـ )  ٠.٧١، ٠.٦٣ (باحنرافات معياريـة  ) ٢.٧٤، ٢.٣٤ ( كانت) رعاية املوهوبني  ىعل

، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةي دالوه) ٢.٢٠(هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل

مـوظفي اإلدارة  (كل مـن  فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجودعلى  مما يدل

االسـتفادة وتبـادل   حول العبارات اليت تقـيس ) موظفي مراكز رعاية املوهوبني(و) العامة

مـوظفي مراكـز   (كانت هذه الفروق لصاحل وت مع اجلهات املعنية برعاية املوهوبني اخلربا

  .)رعاية املوهوبني

  ) تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله(احملور السابع 

موظفي مراكـز  (و ) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  املتوسطاتوجد أن      

ـ  ) ٠.٧٦،  ٠.٧١(باحنرافات معياريـة  )  ٢.٧٥،  ٢.١٣( كانت) ة املوهوبنيرعاي  ىعل



 

عند مستوى داللـة   إحصائياً ةدالوهذه القيمة )  ٣.١٥ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل

مـوظفي  (كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجوديدل على  مما، )٠.٠٥(

تنسيق العالقة حول العبارات اليت تقيس. )عاية املوهوبنيموظفي مراكز ر(و ) اإلدارة العامة

موظفي (وكانت هذه الفروق لصاحل  بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله

  .)مراكز رعاية املوهوبني

إنشاء قاعدة (وهو فروق ذات داللة إحصائية يف احملور اخلامس  أظهر اجلدول عدم وجود

  ) للموهوبني معلومات

موظفي مراكـز رعايـة   (و ) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  توسطاتفامل     

. التوايل ىعل )  ٠.٩٢،  ٠.٨١(باحنرافات معيارية ) ٢.٤٢،   ٢.٣٨ ( كانت. )املوهوبني

 مما، )٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةغري دال وهي)  ٠.١٩ (هي ) ت ( وكانت قيمة 

مـوظفي اإلدارة  (كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجوديدل على 

 إنشاء قاعدة معلوماتحول العبارات اليت تقيس) موظفي مراكز رعاية املوهوبني(و ) العامة

  .للموهوبني

  الدرجة الكلية 

موظفي مراكـز  (و ) موظفي اإلدارة العامة(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن     

ـ  )  ٠.٥٤، ٠.٥٦( باحنرافات معياريـة  )  ٣.٠٦،  ٢.٣٧ (هي ) وبنيرعاية املوه  ىعل

عنـد مسـتوى داللـة     إحصـائياً  ةي دالوه)  ٤.٨٢ (هي ) ت ( وكانت قيمة . التوايل

موظفي (كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود، وهذا يدل على )٠.٠٥(

حول الدرجة الكلية وكانت هذه الفروق  )موظفي مراكز رعاية املوهوبني(و ) اإلدارة العامة

  .)موظفي مراكز رعاية املوهوبني(لصاحل 
  



 

  مقر العمل  تبعا ملتغري -ثانيا 

  ) ٢٠(جدول رقم 
تبعا  جمتمع الدراسة أفراد نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات

 ملتغري مقر العمل

اتجمموع املربع مصادر التباين احملاور
درجات
 احلرية

الداللة اإلحصائية قيمة فمتوسط املربعات

  األول
 ٥.٠٥ ٣ ١٥.١٦ بني اموعات

١٠.٦٥ 
*٠.٠٠ 

   ٠.٤٧ ٦٩ ٣٢.٧٤داخل اموعات
     ٧٢ ٤٧.٩٠ الكلي

 الثاين
 ٤.٧٧ ٣ ١٤.٣٢ بني اموعات

٧.٩٧ 
*٠.٠٠ 

   ٠.٦٠ ٦٩ ٤١.٣٠داخل اموعات
     ٧٢ ٥٥.٦٢ الكلي

 الثالث
 ٤.٥٤ ٣ ١٣.٦٣ بني اموعات

١٠.٢٦ 
*٠.٠٠ 

   ٠.٤٤ ٦٩ ٣٠.٥٧داخل اموعات
     ٧٢ ٤٤.٢٠ الكلي

 الرابع
 ٢.٤٩ ٣ ٧.٤٨ بني اموعات

٣.٩٨ 
*٠.٠١ 

   ٠.٦٣ ٦٩ ٤٣.١٥داخل اموعات
     ٧٢ ٥٠.٦٣ الكلي

 اخلامس
 ٠.٨٦ ٣ ٢.٥٧ بني اموعات

١.٠٩ 
٠.٣٦ 

   ٠.٧٩ ٦٩ ٥٤.٣٧خل اموعاتدا
     ٧٢ ٥٦.٩٤ الكلي

 السادس
 ١.٠٥ ٣ ٣.١٤ بني اموعات

٢.١٩ 
٠.١٠ 

   ٠.٤٨ ٦٩ ٣٣.٠٠داخل اموعات
     ٧٢ ٣٦.١٣ الكلي

 السابع
 ٢.٠٤ ٣ ٦.١٢ بني اموعات

٣.٦٣ 
*٠.٠٢ 

   ٠.٥٦ ٦٩ ٣٨.٨١داخل اموعات
     ٧٢ ٤٤.٩٣ الكلي

 كليال
 ٢.٦٣ ٣ ٧.٨٨ بني اموعات

٨.٩٩ 
*٠.٠٠ 

   ٠.٢٩ ٦٩ ٢٠.١٥داخل اموعات
     ٧٢ ٢٨.٠٣ الكلي

  )٠,٥(مستوى الداللة *     



 

) ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) ٢٠(يتضح من اجلدول     

حديـد مصـدر اجتـاه    لت Sheffe وأستخدم اختباربني استجابات أفراد جمتمع الدراسة 

  .الفروق

  ) ٢١(  جدول رقم 
وفقا  استجابات أفراد جمتمع الدراسةلتحديد اجتاه الفروق بني متوسطات  Sheffeاختبار 

ملتغري مقر العمل 
 الداللة الفرق بني املتوسطات مقر العمل احملاور

 األول
 مكة املكرمةموظفي توجد فروق دالة لصاحل  ١.٢٢الرياضمكة املكرمة
 جدة موظفي توجد فروق دالة لصاحل ١.١١الرياض جدة
 الطائف موظفيتوجد فروق دالة لصاحل  ٠.٧٥الرياض الطائف

 الثاين
 مكة املكرمة موظفي توجد فروق دالة لصاحل ١.٢٢الرياضمكة املكرمة
 جدة موظفيتوجد فروق دالة لصاحل  ١.١٢الرياض جدة
 الطائف موظفية لصاحل توجد فروق دال ٠.٧٦الرياض الطائف

 الثالث
 مكة املكرمة موظفيتوجد فروق دالة لصاحل  ١.٣٠الرياضمكة املكرمة
 جدة موظفي توجد فروق دالة لصاحل ٠.٩٠الرياض جدة
 الطائف موظفي توجد فروق دالة لصاحل ٠.٦٧الرياض الطائف

 كة املكرمةم موظفيتوجد فروق دالة لصاحل  ٠.٩٧الرياضمكة املكرمة الرابع
 جدة موظفي توجد فروق دالة لصاحل ٠.٧٧الرياض جدةالسابع

 الكلي
 مكة املكرمة موظفيتوجد فروق دالة لصاحل  ٠.٨١الرياضمكة املكرمة
 جدة موظفي توجد فروق دالة لصاحل ١.١١الرياض جدة
 الطائف موظفي توجد فروق دالة لصاحل ٠.٦٥الرياض الطائف

  

  :وجود فروق يف احملاور التالية )٢١(يتضح من اجلدول

  )وضع اخلطط املتعلقة  باملوهوبني ومتابعة تنفيذها(احملور األول 

، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي ) ١٠.٦٥ (تساوي ) ف(قيمة 

وضع اخلطط املتعلقة   حول العبارات اليت تقيسجمتمع الدراسة  استجابات وتشري إىل اختالف



 

،وملعرفة لصاحل من هذه الفروق مت استخدام اختبار شيفية وكانت   ومتابعة تنفيذهاباملوهوبني

وبني جدة والرياض لصاحل جدة وبني . الفروق بني مكة املكرمة والرياض لصاحل مكة املكرمة

  .الطائف والرياض لصاحل الطائف

  )التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب االكتشاف والرعاية ( -:احملور الثاين

عند مستوى داللة دالة إحصائياً  وهذه القيمة)  ٧.٩٧(تساوي ) ف(أن قيمة  لوحظ      

جمتمع الدراسة كانت خمتلفة حول العبارات  أفراد على أن استجاباتوهو دليل ، ) ٠.٠٥(

وذلك تبعا ملقر العمل التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب االكتشاف والرعاية اليت تقيس 

وكانت الفروق بني مكة  Sheffe هذه الفروق مت استخدام اختبار وملعرفة لصاحل من

وبني جدة والرياض لصاحل جدة وبني الطائف . املكرمة والرياض لصاحل مكة املكرمة

  .والرياض لصاحل الطائف

  ) تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لرعاية املوهوبني(احملور الثالث 

تأهيل وتدريب الكوادر ب للعبارات اخلاصةوذلك ) ١٠.٢٦ (تساوي ) ف(كانت قيمة      

 و تشري إىل،) ٠.٠٥(عند مستوى داللة وهذه القيمة دالة إحصائياً  البشرية لرعاية املوهوبني

 Sheffe وفقا ملقر العمل ومت عمل اختبارجمتمع الدراسة  افراد استجاباتاختالف 

ني جدة والرياض لصاحل وب. وكانت الفروق بني مكة املكرمة والرياض لصاحل مكة املكرمة

  .جدة وبني الطائف والرياض لصاحل الطائف

  ) التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني(احملور الرابع 

 ،)٠.٠٥(عند مستوى داللـة   اإحصائيدالة وهذه القيمة )  ٣.٩٨(تساوي ) ف(قيمة      

وسـع يف  التب حول العبارات اخلاصةجمتمع الدراسة  أفراد استجاباتاختالف  ةوذلك نتيج

بني مكة املكرمـة  أن الفروق كانت  Sheffeودلت نتائج اختبار  إنشاء مراكز املوهوبني

   .والرياض لصاحل مكة املكرمة



 

 تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله(احملور السابع (  

عند مستوى داللـة   وهذه القيمة دالة إحصائياً)  ٣.٦٣(تساوي ) ف(أن قيمة  يتضح     

جمتمع الدراسة كانت خمتلفة حول العبـارات   أفراد على أن استجاباتوهو دليل ، )٠.٠٥(

وذلك تبعا  تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجالهاليت تقيس 

ق بني وكانت الفروSheffe  ملقر العمل وملعرفة لصاحل من هذه الفروق مت استخدام اختبار

  .جدة والرياض لصاحل جدة

  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف احملوريني التاليني الأنه يف حني 

  ) للموهوبني إنشاء قاعدة معلومات(احملور اخلامس 

عند مستوى  اإحصائيغري دالة وهذه القيمة ) ١.٠٩ (تساوي ) ف(قيمة يتضح أن      

  .تبعا ملقر العملجمتمع الدراسة أفراد ت استجاباتشابه  ةوذلك نتيج،) ٠.٠٥(داللة 

  )االستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية برعاية املوهوبني ( احملور السادس

عند مسـتوى داللـة    اإحصائيغري دالة وهذه القيمة ) ٢.١٩ (تساوي  )ف(قيمة كانت 

 جمتمـع د أفرامما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات ،) ٠.٠٥(

  .تبعا ملقر العمل الدراسة

  الدرجة الكلية

، )٠.٠٥(عند مستوى داللـة  وهذه القيمة دالة إحصائياً )  ٨.٩٩(تساوي ) ف(قيمة      

بني استجابات اتمع وكانت نتائج اختبار فروق ذات داللة إحصائية وجود وهذا يدل على 

وبني جـدة  . ض لصاحل مكة املكرمةبني مكة املكرمة والرياشيفية تدل على أن هذه الفروق 

  .والرياض لصاحل جدة وبني الطائف والرياض لصاحل الطائف



 

  عدد سنوات اخلدمة يف اال التربوي  تبعا ملتغري -ثالثا 

  ) ٢٢( جدول رقم 
  جمتمع الدراسة أفراد نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات

 خلدمة يف اال التربويتبعا ملتغري عدد سنوات ا
الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعات درجات احلريةجمموع املربعات مصادر التباين احملاور

 األول
  *٣.٥٢٠.٠٤ ٢.١٩ ٢ ٤.٣٨ بني اموعات
     ٠.٦٢ ٧٠ ٤٣.٥٢داخل اموعات

       ٧٢ ٤٧.٩٠ الكلي

 الثاين
 ١.٠٦٠.٣٥ ٠.٨٢ ٢ ١.٦٤ بني اموعات
     ٠.٧٧ ٧٠ ٥٣.٩٨داخل اموعات

       ٧٢ ٥٥.٦٢ الكلي

 الثالث
 ٠.٢٧٠.٧٦ ٠.١٧ ٢ ٠.٣٤ بني اموعات
     ٠.٦٣ ٧٠ ٤٣.٨٥داخل اموعات

       ٧٢ ٤٤.٢٠ الكلي

 الرابع
 ١.٣٢٠.٢٧ ٠.٩٢ ٢ ١.٨٤ بني اموعات
     ٠.٧٠ ٧٠ ٤٨.٧٩داخل اموعات

       ٧٢ ٥٠.٦٣ الكلي

اخلامس
 ٠.٣٦٠.٧٠ ٠.٢٩ ٢ ٠.٥٩ بني اموعات
     ٠.٨١ ٧٠ ٥٦.٣٥داخل اموعات

       ٧٢ ٥٦.٩٤ الكلي

السادس
 ٢.١٦٠.١٢ ١.٠٥ ٢ ٢.١٠ بني اموعات
     ٠.٤٩ ٧٠ ٣٤.٠٤داخل اموعات

       ٧٢ ٣٦.١٣ الكلي

 السابع
 ٢.٦٣٠.٠٨ ١.٥٧ ٢ ٣.١٤ بني اموعات
     ٠.٦٠ ٧٠ ٤١.٧٨داخل اموعات

       ٧٢ ٤٤.٩٣ الكلي

 الكلي
 ٢.١٢٠.١٣ ٠.٨٠ ٢ ١.٦٠ بني اموعات
     ٠.٣٨ ٧٠ ٢٦.٤٣داخل اموعات

       ٧٢ ٢٨.٠٣  الكلي



 

  ) ٢٣(  جدول رقم 
 عااستجابات أفراد جمتمع الدراسة تبلتحديد اجتاه الفروق بني متوسطات  Sheffe اختبار

 ملتغري عدد سنوات اخلربة يف اال التربوي
 الداللةالفرق بني املتوسطاتعدد سنوات اخلربة يف اال التربوياحملاور

األول
أقل من 
 سنة

 توجد فروق دالة لصاحل أقل من سنة ٠.٥٩ سنوات فأكثر ١٠من 

ات جمتمـع  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاب )٢٢(رقم يتضح من اجلدول     

  :الدراسة يف حمور واحد فقط وهو

  )وضع اخلطط املتعلقة  باملوهوبني ومتابعة تنفيذها(احملور األول 

وتشـري  ، )٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً وهي ) ٣.٥٢ (تساوي ) ف(قيمة      

قة  وضع اخلطط املتعل حول العبارات اليت تقيسجمتمع الدراسة  أفراد استجابات إىل اختالف

 Sheffe وملعرفة لصاحل من هذه الفروق مت استخدام اختبـار  ،باملوهوبني ومتابعة تنفيذها

  . سنوات فأكثر لصاحل أقل من سنة ١٠من وكانت الفروق بني أقل من سنة و

  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف احملاور التالية يف حني أنه ال

  )ليب االكتشاف والرعاية التشريعات املنظمة لتطبيق أسا( احملور الثاين

عنـد مسـتوى داللـة    دالة إحصائياً غري  وهذه القيمة)  ١.٠٦(تساوي ) ف(قيمة      

جمتمع الدراسة كانت متشاة حول العبارات  أفراد على أن استجاباتوهو دليل ، ) ٠.٠٥(

ـ  وذلك تبعا التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب االكتشاف والرعاية اليت تقيس  دد ملـتغري ع

  سنوات اخلدمة يف اال التربوي 

  ) تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لرعاية املوهوبني(احملور الثالث 

تأهيل وتدريب الكوادر ب وذلك للعبارات اخلاصة) ٠.٢٧ (تساوي ) ف(كانت قيمة      

ري تشو ،)٠.٠٥(عند مستوى داللة دالة إحصائياً غري وهذه القيمة  البشرية لرعاية املوهوبني

   .ملتغري عدد سنوات اخلدمة يف اال التربويوفقا جمتمع الدراسة  أفراد استجاباتتشاه  إىل



 

  ) التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني(احملور الرابع 

عند مسـتوى   اإحصائيغري دالة وهذه القيمة )  ١.٣٢(تساوي ) ف(أن قيمة لوحظ      

 حول العبارات اخلاصةجمتمع الدراسة  أفراد استجاباتتشاه  ةوذلك نتيج،) ٠.٠٥(داللة 

  . التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبنيب

  ) إنشاء قاعدة معلومات للموهوبني(احملور اخلامس 

عنـد مسـتوى داللـة     اإحصائيغري دالة وهذه القيمة ) ٠.٣٦ (تساوي ) ف(قيمة      

تغري عدد سنوات اخلدمة ملتبعا جمتمع الدراسة  أفراد استجاباتتشابه  ةوذلك نتيج ،)٠.٠٥(

  .يف اال التربوي

  )االستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية برعاية املوهوبني ( احملور السادس

عند مستوى داللـة   اإحصائيغري دالة وهذه القيمة ) ٢.١٦ (تساوي  )ف(قيمة كانت     

اتمـع   أفراد اباتمما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استج ،)٠.٠٥(

  .ملتغري عدد سنوات اخلدمة يف اال التربويتبعا 

  ) تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله(احملور السابع 

عنـد مسـتوى داللـة    دالة إحصـائياً   غري وهذه القيمة) ٢.٦٣(تساوي ) ف(قيمة      

جمتمع الدراسة كانت متشاه حول العبارات  فرادأ على أن استجاباتوهو دليل ، )٠.٠٥(

وذلك تبعا  تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجالهاليت تقيس 

  .ملتغري عدد سنوات اخلدمة يف اال التربوي

  الدرجة الكلية

ى داللـة  عند مسـتو دالة إحصائياً غري وهذه القيمة )  ٢.١٢(تساوي ) ف(قيمة أن      

 جمتمـع أفراد بني استجابات فروق ذات داللة إحصائية عدم وجود يدل على مما ، )٠.٠٥(

  .الدراسة



 

  عدد الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني   تبعا ملتغري -رابعا

  )  ٢٤( جدول رقم 
  جمتمع الدراسة   أفراد نتائج اختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات

 عدد الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني تبعا ملتغري
العددعدد الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني احملاور

االحنرافاملتوسط
قيمة ت

 الداللةدرجات
اإلحصائية احلريةاملعيارياحلسايب 

 األول
 ٢.٩٤٠.٧٨ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٥٤ ٧١ ٠.٦١ 
 ٣.٠٨٠.٨٣ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

 الثاين
 ٣.١٢٠.٨١ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٨٠ ٧١ ٠.٢٥ 
 ٣.١٨٠.٩١ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

 الثالث
 ٢.٩٣٠.٦٦ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٠١ ٧١ ٠.٢٤* 
 ٢.٩٩٠.٨٣ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

 الرابع
 ٣.٠٤٠.٨٣ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٤٥ ٧١ ٠.٧٤ 
 ٢.٨٧٠.٨٥ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

اخلامس
 ٢.٣٢٠.٨١ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٦٠ ٧١ ٠.٥٢ 
 ٢.٤٤٠.٩٢ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

السادس
 ٢.٨٤٠.٥١ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.١٣ ٧١ ١.٥٣ 
 ٢.٥٦٠.٧٦ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

 السابع
 ٢.٦٥٠.٦٧ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٦٣ ٧١ ٠.٤٧ 
 ٢.٥٥٠.٨٣ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

 الكلي
 ٢.٨٧٠.٥٨ ١٩ ثالث دورات فأقل

٠.٩٦ ٧١ ٠.٠٤ 
 ٢.٨٧٠.٦٥ ٥٤ دورات ٣أكثر من 

   )٠,٥(مستوى الداللة *  
بـني  ) ٠,٠٥(عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية )٢٤(رقم  يتضح من جدول 

  :جمتمع الدراسة يف حمور واحد فقط وهوأفراد استجابات 

  ) وتدريب الكوادر البشرية لرعاية املوهوبنيتأهيل (احملور الثالث 



 

كانـت  ) دورات ٣أكثر من (و ) ثالث دورات فأقل(الستجابات احلسابية  املتوسطات     

) ت ( وكانت قيمة . التوايل ىعل)  ٠.٨٣،  ٠.٦٦(باحنرافات معيارية )  ٢.٩٩،  ٢.٩٣(

فروق  يدل على وجودمما ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي دال)  ٠.٢٤ (هي 

) دورات ٣أكثر مـن  (و ) ثالث دورات فأقل(كل من ذات داللة إحصائية بني استجابات 

وذلـك لصـاحل    تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لرعاية املوهوبنيحول العبارات اليت تقيس

  .)دورات ٣أكثر من (

  :اور التاليةيف احمل  )٠,٠٥(عند مستوى يف حني أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية

  )وضع اخلطط املتعلقة  باملوهوبني ومتابعة تنفيذها(احملور األول 

) دورات ٣أكثر من (و) ثالث دورات فأقل(الستجابات احلسابية  املتوسطات لوحظ أن    

  وكانت قيمة . التوايل ىعل)  ٠.٨٣، ٠.٧٨( باحنرافات معيارية ) ٣.٠٨،  ٢.٩٤( كانت

علـى   مما يدل، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةدال وهي غري)  ٠.٦١ (هي ) ت ( 

أكثر (و) ثالث دورات فأقل(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود

اقتراح اخلطط املتعلقة برعاية املوهوبني ومتابعة تنفيـذها يف مـدارس   حول ) دورات ٣من 

  .التعليم العام

  )لتطبيق أساليب االكتشاف والرعاية التشريعات املنظمة ( احملور الثاين

) دورات ٣أكثر من (و ) ثالث دورات فأقل(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن     

وكانت قيمة . التوايل  ىعل)  ٠.٩١، ٠.٨١( باحنرافات معيارية ) ٣.١٨، ٣.١٢ ( كانت

 دل علـى ا يمم، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةوهي غري دال) ٠.٢٥ (هي ) ت ( 

أكثر (و) ثالث دورات فأقل(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود

التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب االكتشـاف  حول العبارات اليت تقيس). دورات ٣من 

  .والرعاية



 

  ) التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني(احملور الرابع 

 ٣أكثر مـن  (و ) ثالث دورات فأقل(ستجابات من الاحلسابية  املتوسطات يالحظ أن     

ـ  ) ٠.٨٥،  ٠.٨٣(باحنرافات معيارية ) ٢.٨٧،  ٣.٠٤ ( كانت )دورات . التـوايل  ىعل

، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللـة   إحصائياً ةوهي غري دال)  ٠.٧٤ (هي ) ت ( وكانت قيمة 

ثـالث دورات  (كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود مما يدل على

  . التوسع يف إنشاء مراكز املوهوبنيحول العبارات اليت تقيس. )دورات ٣أكثر من (و) فأقل

  ) إنشاء قاعدة معلومات للموهوبني(احملور اخلامس 

  هي. )دورات ٣أكثر من (و ) ثالث دورات فأقل(الستجابات احلسابية  ملتوسطاتا     

) ت(وكانت قيمة . التوايل ىعل )  ٠.٩٢،  ٠.٨١(باحنرافات معيارية ) ٢.٤٤ ، ٢.٣٢ (

عـدم  ، وهذا يدل علـى  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةغري دال وهي)  ٠.٥٢(هي 

أكثر من (و ) ثالث دورات فأقل(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود

  .إنشاء قاعدة معلومات للموهوبنيحول العبارات اليت تقيس) دورات ٣

  )اجلهات املعنية برعاية املوهوبنياالستفادة وتبادل اخلربات مع ( ر السادساحملو

) دورات ٣أكثر من (و) ثالث دورات فأقل(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن     

  وكانت قيمة . التوايل  ىعل) ٠.٧٦، ٠.٥١( باحنرافات معيارية  )٢.٥٦، ٢.٨٤ ( كانت

عدم على  دلمما ي، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  حصائياًإ ةي غري دالوه) ١.٥٣(هي ) ت ( 

 ٣أكثر من (و) ثالث دورات فأقل(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  وجود

االستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنيـة برعايـة   حول العبارات اليت تقيس) دورات

  .املوهوبني 

   ) املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجالـه  تنسيق العالقة بني مراكز(احملور السابع 
) دورات ٣أكثـر مـن   (و )ثـالث دورات فأقـل  (السـتجابات احلسـابية   املتوسطات

وكانت قيمة . التوايل ىعل)  ٠.٨٣،  ٠.٦٧(باحنرافات معيارية )  ٢.٥٥،  ٢.٦٥(كانت



 

يـدل   مما ،)٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةغري دالوهذه القيمة )  ٠.٤٧ (هي ) ت(
و ) ثالث دورات فأقل(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجودعلى 

تنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة حول العبارات اليت تقيس )دورات ٣أكثر من (
  .امللك عبد العزيز ورجاله

  الدرجة الكلية 

) دورات ٣أكثر من (و ) ات فأقلثالث دور(الستجابات احلسابية  املتوسطات وجد أن     

  وكانت قيمة . التوايل  ىعل) ٠.٦٥، ٠.٥٨( باحنرافات معيارية  )٢.٨٧،  ٢.٨٧( كانت

يدل علـى  مما ، ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة  إحصائياً ةي غري دالوه)  ٠.٠٤ (هي ) ت ( 

ثر أك(و) ثالث دورات فأقل(كل من فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  عدم وجود

  .حول الدرجة الكلية  )دورات ٣من 
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  ملخص نتائج الدراسة وتوصياا
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  تالدراسة والتوصيانتائج ملخص 
واليت مت على ضـوئها   ،النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  ملخصيتناول هذا الفصل      

إلدارة العامة لرعايـة  ا درجة ممارسةالتعرف على دف  التوصيات،استخالص جمموعة من 
كتشـاف ورعايـة الطـالب    الوزارة التربية والتعليم   للمهام املعتمدة من قبل ملوهوبنيا

  . املوهوبني يف مدارس التعليم العام

  :نتائج الدراسة
   :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوضع اخلطط املتعلقة باكتشاف املوهوبني تقوم أحيانا  )١
)  ٣.٠٤( فيذها يف مدارس التعليم العام حيث بلغ املتوسط احلسايب العام ومتابعة تن

   .بدرجة متوسطة متارس هذه املهمة اأوهذا يعين ، أي بدرجة أحياناً 
٢E  اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوضع التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب تقوم أحيانا

وخارجها حيث بلغ املتوسـط   م العامالتعلي دارسماكتشاف ورعاية املوهوبني داخل 
بدرجـة   متارس هذه املهمةا أوهذا يعين  ،أي بدرجة أحياناً) ٣.١٦( احلسايب العام

. متوسطة 
٣E  اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني تقوم أحياناً بتأهيل وتـدريب الكـوادر   تقوم أحيانا

بلـغ املتوسـط    البشرية الكتشاف ورعاية املوهوبني يف مدارس التعليم العام حيث
بدرجة  متارس هذه املهمةا أوهذا يعين  ،أي بدرجة أحياناً)  ٢.٩٧( احلسايب العام 

. متوسطة 
٤E  اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني تقوم أحياناً بالتوسع يف إنشـاء مراكـز   تقوم أحيانا

 وهذا يعين ،أي بدرجة أحياناً)  ٢.٩٢( املوهوبني حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 
بدرجة متوسطة متارس هذه املهمةا أ. 

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بإنشاء قاعدة معلوماتية للموهوبني يف التقوم إال نادرا  )٥
أي بدرجـة   )٢.٤١( لغ املتوسط احلسايب العـام  مجيع مراحل التعليم العام حيث ب

  .ا متارس هذه املهمة بدرجة نادراوهذا يعين أ ،نادراً



 

وتبادل اخلربات مع اجلهـات   باالستفادةاإلدارة العامة لرعاية املوهوبني يانا تقوم أح )٦
أي )  ٢.٦٣( املعنية يف جمال رعاية املوهوبني حيث بلغ املتوسط احلسـايب العـام   

 .بدرجة متوسطة متارس هذه املهمةا أوهذا يعين  ،بدرجة أحياناً
 بتنسيق العالقة بني مراكز املوهـوبني  اإلدارة العامة لرعاية املوهوبنيال تقوم إال نادرا  )٧

  ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 
  .بدرجة نادراً أا متارس هذه املهمة أي)  ٢.٥٨( 

٨E  فيما يتعلق بالفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات استجابات جمتمع الدراسة
عدد  -مقر العمل -العمل احلايل: (تبعا للمتغريات التالية الثمانية يانحول حماور االستب

):يف جمال رعاية املوهوبني ةالتدريبيالدورات  -سنوات اخلدمة يف اال التربوي 
بـني اسـتجابات جمتمـع    ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

تبعا ملـتغري العمـل    السابع،السادس ،الرابع ،الثالث ،الثاين ،يف احملور األول الدراسة
نه ال توجد أيف حني  ،وكانت الفروق لصاحل موظفي مراكز رعاية املوهوبني ،احلايل

 إنشاء قاعدة معلومات( احملور اخلامس الدراسة يفجمتمع  أفرادفروق بني استجابات 
 ).للموهوبني

مـع  بـني اسـتجابات جمت  ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
يف حني  ،السابع تبعا ملتغري مقر العمل ،الرابع ،الثالث ،الثاين ،الدراسة يف احملور األول

إنشـاء  ( احملورين اخلامس الدراسة يفجمتمع  أفرادنه ال توجد فروق بني استجابات أ
االستفادة وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية ( والسادس )قاعدة معلومات للموهوبني

 ).نيبرعاية املوهوب
بـني اسـتجابات جمتمـع    ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

وكانت الفـروق   ،يف اال التربوي ةملتغري اخلدمالدراسة يف احملور األول فقط تبعا 
نه ال توجـد  أيف حني ، سنوات فأكثر لصاحل أقل من سنة ١٠بني أقل من سنة ومن 
 ،اخلامس ،الرابع، الثالث، احملور الثاين يف الدراسةجمتمع  أفرادفروق بني استجابات 

 .يف اال التربوي ةملتغري اخلدمالسابع تبعا  ،السادس



 

بـني اسـتجابات جمتمـع    ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
يف جمـال رعايـة    ةالتدريبيالدورات  عدد الدراسة يف احملور الثالث فقط تبعا ملتغري

نه ال توجد فروق بـني  أيف حني ، ) أكثر من ثالث دورات( املوهوبني وذلك لصاحل
 ،السـادس  ،اخلامس ،الرابع ،الثاين، ولاحملوراأل الدراسة يفجمتمع  أفراداستجابات 
  .الدورات التدريبية يف جمال رعاية املوهوبني دملتغري عدالسابع تبعا 
   :توصيات الدراسة

املوهوبني ومتابعة تنفيذها يف مدراس بالنسبة لوضع اخلطط املتعلقة باكتشاف ورعاية  )١
اإلدارة العامة لرعاية ب املسؤولني  علىأن  )١( يتضح من النتيجة رقم،التعليم العام 

 :املوهوبني
إشراك أفراد مراكز رعاية املوهـوبني مشـرفني    والعمل علىاخلطط املوضوعة  تفعيل -

تلك املالحظات بكل وإبداء املالحظات عليها والعمل على دراسة  هاوضعيف ومعلمني 
مما سيساهم يف تنفيذ هذه اخلطط بشـكل   م الفئة األقرب للطالب املوهوبنيجدية أل

 . جاد وفعال
بالنسبة لوضع التشريعات املنظمة لتطبيق أساليب اكتشاف ورعاية املوهوبني داخل  )٢

اإلدارة العامـة  ب املسؤولني علىأن  )٢( يتضح من النتيجة رقم ،املدرسة وخارجها
 : عاية املوهوبنيلر

اسـتخدام  االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال اكتشاف ورعاية املوهوبني و  -
  .للمجتمع السعودي األكثر مناسبة احلديثة واملستجدات العلمية األساليب

املزيد من شروط االلتحاق للطالب املوهـوبني بـربامج ورعايـة     حتديدالعمل على  -
  .املدارس ومديريوصيات املعلمني واملرشدين تاألخذ املوهوبني وذلك عن 

بالنسبة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الكتشاف ورعاية املوهـوبني يف مـدارس    )٣
اإلدارة العامـة لرعايـة   املسؤولني بعلى أن  )٣( يتضح من النتيجة رقم ،التعليم العام

 : املوهوبني 



 

على املسئولني  يات التربيةموضوع رعاية الطالب املوهوبني يف مناهج كل طرح إدخال -
  . بوزارة التعليم العايل

مشرفني ومعلمني ومـديري  (العمل على تدريب العاملني يف جمال رعاية املوهوبني من  -
عن طريق إشـراكهم  مبدارس التعليم العام على أساليب التعامل مع املوهوبني  )مدارس

ليتمكنوا مـن   خارجياًأو  يف العديد من الدورات يف جمال رعاية املوهوبني إما داخلياً
اكتشاف ورعاية املوهوبني يف تلك املدارس حيث يقع عليه العبء األكـرب يف جنـاح   

 .تنفيذ خطط برنامج اإلثراء التعليمي واملهاري  
على اإلدارة  أن )٤( يتضح من النتيجة رقم ،بالنسبة للتوسع يف إنشاء مراكز املوهوبني )٤

 :العامة لرعاية املوهوبني
تطوير لكل مركز للصرف منها على يزانية مستقلة خاصة برعاية املوهوبني ختصيص م -

 .  وجتديد وسائل التقنية بكافة أشكاهلا يف خمتلف مناطق اململكة
واملسؤوليات والصالحيات لكل موظفني مراكز رعاية املوهـوبني مـع   حتديد املهام  -

 . املتابعة املستمرة لدرجة إجناز هذه املهام
يتضـح   ،بني يف مجيع مراحل التعليم العامشاء قاعدة معلومات للموهوبالنسبة إىل إن )٥

 : اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ب املسؤولني على أن )٥( من النتيجة رقم
بناء قاعدة معلومات يف اإلنترنت تضم بيانات عن الطالب املوهوبني والـربامج  ب البدء -

ومن  يةمج على مستوى كل منطقة تعليمالقائمني على تنفيذ تلك الرباكل املنفذة هلم و
 .احلديثةمث على مستوى الوزارة باستخدام التقنيات 

تفعيل خدمة املنتدى اإللكتروين يف اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني والعمل على حتديث  -
ألنه يعترب وسيلة سهلة وسريعة وعصرية للتواصل بني العاملني  ،املعلومات املوجودة فيه

التربوي واإلدارة العامة لرعاية املوهوبني من جهة وإتاحة الفرص للخـرباء  يف امليدان 
املختصني من مجيع أحناء الوطن العريب للتواصل والتعرف على مواهب الطالب املختلفة 

 . من جهة أخرى 



 

يتضح  ،وتبادل اخلربات مع اجلهات املعنية يف جمال رعاية املوهوبني لالستفادةبالنسبة  )٦
  :املوهوبنياإلدارة العامة لرعاية ب املسؤولني على أن )٦( ممن النتيجة رق

إشراك املؤسسات اتمعية من أسرة ، ومدرسة ، وزارة التربية والتعلـيم، ووسـائل    -
وضع رؤية مستقبلية و، بناء نظام إعالمي متكامل عن املوهبةلإعالم وزارة تعليم عال 

  .مالعا لتفعيل اكتشاف ورعاية املوهوبني مبراحل التعليم
 املؤسسـات يف  واجتاهـام برزت مواهبـهم   الذين املوهوبني الطالب دمج على العمل -

واألندية واهليئات اليت تعتين بإثراء ختصصام مثل األندية األدبية ومراكز الرياضـيات  
   .والعلوم

 بالنسبة لتنسيق العالقة بني مراكز املوهوبني ومؤسسة امللك عبد العزيـز ورجالـه   )٧
اإلدارة العامـة  ب املسؤولني على أن )٧( يتضح من النتيجة رقم ،واإلبداعللموهبة 

  :املوهوبنيلرعاية 
حبوث ودراسات مشتركة بني مراكز رعاية املوهوبني واملؤسسة عـن أحـدث    إعداد -

   .العامورعاية الطالب املوهوبني يف مدارس التعليم  الكتشافالطرق 
اله ومراكز رعايـة املوهـوبني واإلدارة   إشراك كل من مؤسسة امللك عبد العزيز ورج -

حتتضن اختراعات وابتكارات الطـالب املوهـوبني    حاضنةنفسها إلنشاء مركز ميثل 
  .الالزمةجمهزة بكامل املعدات واألجهزة واألدوات 

   :املقترحةالدراسات املستقبلية  :ثالثا
ملهـام   رجة ممارسـتها دإجراء دراسة مماثلة على اإلدارة العامة لرعاية املوهوبات ملعرفة  )١

 .لطالبات ويف مدارس التعليم العامورعاية ا باكتشافوزارة التربية والتعليم اخلاصة 
إجراء دراسة حول أهم املعوقات اليت تواجه اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني وحتول دون  )٢

 .العاماكتشاف ورعاية املوهوبني يف مدارس التعليم 
إلدارة العامة لرعاية املوهوبني من اكتشاف ورعاية فئـة  إجراء دراسة عن أهم إجنازات ا )٣

  .اقنياملعاملوهوبني 



 

إجراء دراسة مقارنة بني اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني ومؤسسة امللك عبـد العزيـز    )٤
  .اكل منه املتبعة لدىكتشاف وأساليب الرعاية اورجاله حول طرق 



 

 
אאא 

 



 

  }واملراجع املصادر{
  

 .القرآن الكرمي 
  . ث النبوي الشريفاحلدي

  املراجع العربية

ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمـي الثـاين   ، " الطفل املوهوب"). م١٩٩٧. (أبو زيد، مسري       
، يف القـاهرة، كليـة ريـاض    )رعايته  –تدريبه  –الطفل العريب املوهوب اكتشافه (

 .م ١٩٩٧أكتوبر  ٢٤ – ٣١خالل الفترة ، األطفال
أساليب وطرق اكتشاف املوهـوبني يف  " ). م١٩٩٤. (والضبيان ، صاحلأبو نيان ، إبراهيم 

حبث مقدم لندوة أساليب اكتشاف املوهوبني ورعايتهم يف . "اململكة العربية السعودية 
الناشر مكتب التربية العريب لدول اخلليج  :التعليم األساسي بدول اخلليج العريب، يف ديب

 .م ٢١/٩/١٩٩٧-١٩خالل الفترة ، العريب
  مشكالت الطالب املوهوبني باململكة العربية"). م٢٠٠٥. (حممد،األمحدي

للمؤمتر العلمي العريب الرابع لرعاية  دراسة مقدمة،"السعودية وعالقتها بعددمن املتغريات      
  ١٨–١٦خالل الفترة  مركز ديبونو لتعليم التفكريعمان ، الناشر ، املوهوبني واملتفوقني

  .م ٢٠٠٥/  ٧/ 
دليل اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني واملوهوبات ، ارة العامة لرعاية املوهوبني واملوهوباتاإلد

 .مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله: الرياض ،١٤٢٥لعام ) براجمها -أهدافها -نشأا(
خملص التقرير النهائي لربنامج الكشـف عـن    ).١٩٩٧.(آل شارع ، عبد اهللا وآخرون 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، اللجنة الوطنية : الرياض ، املوهوبني ورعايتهم
 . .للتعليم

املوهوبون أفاق الرعايـة  . )م٢٠٠٠. (التوجيري ، حممد ومنصور، عبد ايد وسيد ، أمحد
  .مكتبة العبيكان : ، الرياض  ١ط والتأهيل بني الواقعني العريب والعاملي



 

إدارة مراكز رعاية املوهوبني يف اململكة العربية السـعودية  واقع ). ١٤٢٤(. الثبييت ، حممد
كلية التربيـة، جامعـة أم   ،، رسالة ماجستري غري منشورةمن وجهة نظر القائمني عليها

 .القرى
  .دار الفكر: ، عمان٢ط  املوهبة والتفوق واإلبداع). م٢٠٠٤(. جروان ، فتحي       
مؤسسـة امللـك   :الرياض،ارة العامة لرعاية املوهوبنياإلد). هـ١٤٢٣( .عبداهللا،اجليغيمان       

  .عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني
 -تصنيفهم خصائصهم النفسية -رؤية سلوكية -املوهوبون"). م١٩٩٧. (حسانني ، محدي      

مكتب التربية العريب لدول اخلليج : ، حبث منشور ، الرياض  "طرق وأساليب رعايتهم
  .العريب

أهداف وبرامج رعاية األطفال املوهوبني باحللقـة األوىل  )." م١٩٨٩(، صالح الدين حسيين      
، رسالة ماجستري منشورة ، كلية التربية ، جامعة عني " من التعليم األساسي يف مصر

دراسات يف التفوق واملوهبة واالبداع ). م٢٠٠٧.(طارق،يف عامر.م ١٩٨٩مشس، 
  . ازوري العلميةدار الي: عمان، )١٠٦-١٠٥( واالبتكار

تقومي برامج مراكز املوهوبني من وجهة نظـر املشـرفني   "). هـ١٤٢٣.( اخلالدي ،عادي      
جامعـة أم  ، كلية التربية،، رسالة ماجستري منشورة  "واملعلمني املتعاونني واملختصني

  . القرى 
، الطفولة العريبجملة . متخلف ، عادي أم موهوبة هل الطفل آي). م٢٠٠٠.(اخلليفة ، عمر       

 .العدد الثاين، الكويت 
اخلياط، أمحد وعبد اهللا ، عائشة وعمرية، صالح وجاد، عبد العظيم وأنور، جاد ودرويـش،  

أساليب اكتشاف املوهوبني ورعايتهم يف التعلـيم األساسـي   "). م١٩٩٧. (عماد
شافهم يف حبث مقدم لندوة املوهوبني وأساليب اكت، "بدولة اإلمارات العربية املتحدة

التعليم األساسي بدول اخلليج العريب، ديب، الناشر مكتب اخلليج العريب لدول اخللـيج  
 . م١٩٩٧/ ٢١/٥-١٩العريب خالل الفترة من 



 

تطوير أداة للكشف عن حاجات ومشكالت الطلبة املوهـوبني  "). ١٩٩٨. (دبانه ، خلود
تري منشورة، كليـة  رسالة ماجس ،"يف الصف العاشر من املرحلة األساسية باألردن

 . اجلامعة األردنية: الدراسات العليا
  .املركز القومي للبحوث: ، القاهرة اإلبداع وتنميته).  م١٩٩١.(الدريين ، حسني

تطوير صورة أردنية معدلة ). "م١٩٩٠.(حممد وقطامي ، يوسف ،والبطش  فاروق،الروسان 
، جملة دراسات" . درسةعن مقياس برايد للكشف عن املوهوبني يف مرحلة ما قبل امل

 . عمان ، العدد الرابع
، ، دراسة منشـورة "استراتيجيات العناية باألطفال املوهوبني"). م١٩٩٧. (زحلوق، مها

دراسات يف التفـوق واملوهبـة   ). م٢٠٠٧(طارقز ، يف عامر، كلية رياض االطفال
  .دار اليازوري العلمية: عمان، )١٢٩-١٢٨ص ص(واالبداع واالبتكار

  .دار الفكر العريب :القاهرة، مقدمة يف التربية اخلاصة). م٢٠٠٣. (حممد سيد، الزغيب
إستراتيجيات الكشف عن املوهوبني واملبدعني ورعايتهم ). هـ١٤٢٤. (الزهراين، مسفر

 . دار طيبة : ، مكة املكرمة بني األصالة املعاصرة
ليمهم إطار فلسفي وخربات تربية املعاقني واملوهوبني ونظم تع ).٢٠٠٣. (الزهريي، إبراهيم
 . دار الفكر العريب : ، القاهرة  ١ط علمية
  .دار الفكر: عمان، مدخل إىل تربية املتميزين واملوهوبني). ١٩٩٨. (السرور ، نادية

، "اجتاهات معاصرة يف اكتشاف األطفال املوهـوبني واملتفـوقني  "). م٢٠٠١. (سيد، إمام
ربية املوهوبني واملتفوقني املـدخل إىل عصـر   ت(دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي اخلامس 

 – ١٤كلية التربية جامعة أسـيوط، خـالل الفتـرة    ، يف القاهرة، التميز واإلبداع
 .م١٥/١٢/٢٠٠٢

الطلبة املوهوبون يف التعليم العام بدول اخلليج العريب ). هـ١٤١١. (الشخص، عبد العزيز
ربية العريب لدول اخللـيج  مكتب الت: ، الرياضأساليب اكتشافهم وسبل رعايتهم –

 . العريب



 

األطفال املوهوبون واملتفوقون أساليب اكتشـافهم وطرائـق   ). ٢٠٠٥. (الشخيلي، خالد
 .دار الكتاب اجلامعي: ، العنيرعايتهم

دراسة وصفية لتحديد معوقات رعاية املوهـوبني يف  ). هـ١٤٢٣. (الشريف ، عبد الرمحن
اية املوهوبني مبدينة الطائف من وجهـة نظـر   املدارس االبتدائية املنفذة لربامج رع

جامعـة أم  ، ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربيةاملعلمني واملشرفني التربويني
  .القرى 
مكتبـة النهضـة     ، القاهرة ،  رعاية املتفوقني واملوهوبني واملبدعني).م١٩٩٩.(شقري ، زينب

  .املصرية
إلدارة املدرسية يف اكتشاف ورعايـة الطـالب   إسهامات ا). هـ١٤٢٣.(، فيصل لشهراينا

دراسة ميدانية من وجهة نظر مديري املدارس االبتدائيـة واملشـرفني    –املوهوبني 
كلية التربية ،قسـم االدارة  . رسالة ماجستري غري منشورة . التربويني مبحافظة بيشة 

  .جامعة أم القرى، والتخطيط التربوي
سـيكلوجية األطفـال غـري العـاديني      ).م١٩٨٠. (عبد الرحيم ، فتحي و بشاي ، حليم
  .دار القلم: ، الكويت  واستراتيجيات التربية اخلاصة

رؤية ورسالة واستراتيجيةواهداف مراكز رعاية املوهـوبني  ). هـ١٤٢٣.(صالح،عبداجلليل
  .وزارة املعارف:مكة الكرمة،بالعاصمة املقدسة

اململكة ، أساليبه-ادواته–مفهومه  -البحث العلمي ). م٢٠٠٣. (واخرون، ذوقان، عبيدات
  .سامة للنشر والتوزيعأدار : العربية السعودية

خطة الكتشاف ورعاية الطالب املوهوبني يف التعلـيم العـام   ). هـ١٤١٦.(العتييب ، خالد
، رسالة ماجستري غري منشـورة ،  ومدى االستفادة منها يف اململكة العربية السعودية

  . نورة ، جامعة امللك عبد العزيز كلية التربية باملدينة امل
تطوير طرق اكتشاف ورعاية املوهوبني يف اململكة العربيـة  ). هـ١٤٢٥.(العطاس ، طالب 

، رسالة ماجستري غري منشورة ، السعودية يف ضوء خربة الواليات املتحدة األمريكية
  . جامعة أم القرى، كلية التربية



 

تقومي التربوي والنفسي أساسـياته وتطبيقاتـه   القياس وال). م٢٠٠٠.(صالح الدين ، عالم
  .دار الفكر العريب: ، القاهرةوتوجيهاته املعاصرة

يف ،ورقة عمل مقدمة ملنتدى جدة للموهبـة . "جتربيت مع املوهبة"). ١٤٢٧. (إبراهيم، علوي
-٢٨خـالل الفتـرة مـن   ،الناشر  مؤسسة امللك عبـد العزيـز ورجالـة    :جدة
  .هـ١/١/١٤٢٧

اإلعالم يف خدمة املوهوبني دراسية وصـفية بـالتطبيق علـى    "). م٢٠٠٥( .العماري ، رميا
، دراسة مقدمة للمؤمتر العلمي " مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني

 مركز ديبونو لتعليم الـتفكري الناشر  :عمان ، العريب الرابع لرعاية املوهوبني واملتفوقني
  .م ٢٠٠٥/  ٧/ ١٨ – ١٦خالل الفترة 

مكتب التربية العريب :الرياض،املوهوبون ورعايتهم رؤية تربوية). هـ١٤١٨. (إبراهيم،عمرية
  .لدول اخلليج

: الرياض، مسرية رعاية املوهوبني يف اململكة العربية السعودية). م٢٠٠٥. (محدان، زيـالعن
  .مكتبة العبيكان

ام املستقبلية كما يراهـا  واقع رعاية الطلبة املتفوقني واحتياج). م١٩٩٤. (العنـزي، صاحل
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة اخلليج التربويون يف دولة الكويت

  . بالبحرين
دراسة لبطاقـة تقـومي األداء الـوظيفي    "). م١٩٩٣. (عبد احلكيم، سهيل ومبارك، القاضي

معلم التعليم العام حبث مقدم للمؤمتر الثاين إلعداد ، "للمعلمني واإلداريني واملوجهني
  .أبريل، يف اململكة العربية يف السعودية

 حبـث ، "جتربة معلم رعاية املوهوبني باململكة العربية السعودية"). م٢٠٠٥. (حسن،القحص
مركـز  الناشر  :عمان ، مقدم للمؤمتر العلمي العريب الرابع لرعاية املوهوبني واملتفوقني

  .م ٢٠٠٥/  ٧/ ١٨ – ١٦خالل الفترة  ديبونو لتعليم التفكري
، املوهوبون واملتفوقون خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم ).م٢٠٠٥.(القريطي ، عبد املطلب 

  . دار الفكر العريب: ، القاهرة  ١ط



 

دار القلم : ، ديب  ٢ط  املدخل إىل التربية اخلاصة). هـ١٤١٨.(، يوسف وآخرون يتالقريو
  .للنشر والتوزيع

، ورقة عمل مقدمة لنـدوة أسـاليب   "املوهبة بداية اخلري"). م١٩٩٧.(كلننت ، عبد الرمحن 
الناشـر  ، اكتشاف املوهوبني ورعايتهم يف التعليم األساسي بدول اخلليج العريب ، ديب

  .م١٩٩٧/ ٢١/٩-١٩خالل الفترة ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج العريب
 ،امللـك عبدالعزيزورجالـة   مؤسسة،الرياض  .)هـ١٤٢٧(. العلمي االقليمي للموهبةاملؤمتر 

  .هـ٦/٨/١٤٢٧-٢من  خالل الفترة
ـ ١٤٢٤(. املؤمتر العلمي العريب الثالث لرعاية املوهوبني واملتفوقني رعايـة املوهـوبني   " ).هـ
الـس العـريب للموهـوبني    :يف عمان،"واملبدعني أولوية عصرية يف عصر العوملة

  .هـ٢١/٤/١٤٢٤-١٩خالل الفترة من،واملتفوقني
، حبث مقدم للمؤمتر "الطفل املوهوب اكتشافه وأساليب رعايته ").م٢٠٠٢(. ، عادلحممد 

)  تربية املوهوبني واملتفوقني املدخل إىل عصـر التميـز واإلبـداع    ( العلمي اخلامس 
  . م١٢/٢٠٠٢/ ١٥ – ١٤خالل الفترة ، كلية التربية جامعة أسيوط، القاهرة
حبث منشـور،   . "ملية املعاصرة يف تعليم املوهوبنياالجتاهات العا"). م١٩٩٧. (حممود، يسرية

  .القاهرة ، العدد الثامن.جملة العلوم التربوية 
إحتياجات املتعلمني املتفوقني واملوهوبني بالصفوف الدراسـية  ). م١٩٩٠. (معاجيين، أسامة

، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعـة اخللـيج   العادية باململكة العربية السعودية
  .ينبالبحر

يف  ، ورقة عمل مقدمة ملنتدى جدة للموهبة. "املوهبة والتنمية" ).هـ١٤٢٧. (عبد اهللا، النافع
  .هـ١/١/١٤٢٧-٢٨ خالل الفترة من ،العزيز ورجاله مؤسسة امللك عبد الناشر :جدة

طرق وأساليب واسـتراتيجيات   ).م٢٠٠٣. (علي وعبد اهلادي، مىن، النجدي، أمحد وراشد
  .دار الفكر العريب: القاهرة ،حديثة يف التدريس

رؤية مستقبلية لتفعيل اكتشاف ورعايـة املوهـوبني باملراحـل    "). م٢٠٠٢. ( نصر، حممد
تربيـة املوهـوبني واملتفـوقني    (دراسة منشورة يف املؤمتر العلمي اخلامس ، "التعليمية



 

 – ١٤خالل الفتـرة  ، كلية التربية جامعة أسيوط، )املدخل إىل عصر التميز واإلبداع
  . م١٢/٢٠٠٢/ ١٥

إدارة التربية : جدة، اخلطة العشرية لوزارة التربية والتعليم  ).م٢٠٠٢(. موزارة التربية والتعلي
  .والتعليم

  . القاهرة  ، املؤمتر القومي املصري للموهوبني ).م٢٠٠٠. (وزارة التربية والتعليم
  .، الرياض  يةالسعود سياسة التعليم يف اململكة العربية  ).هـ١٤١٦(. وزارة املعارف
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أعداد وأماكن توزيع معلمي دورة تأهيل خرجي مسار التفوق واالبتكار على  يوضحجدول 
  إدارات تعليمية ١٠

  

 عدد املدارس اإلدارة التعليمية الرقم

  ٢٦  الرياض   ١  

  ٤  الشرقية  ٢  

  ١  امعة  ٣  

  ١  األحساء  ٤  

  ١  تبوك  ٥  

  ١  وادي الدواسر  ٦  

  ٢  جنران  ٧  

  ٢  جدة  ٨  

  ١  اخلرج  ٩  

  ١  الباحة  ١٠ 
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 حسب املناطق التعليميةربامج رعاية املوهوبني ل يوضح عدد املدارس املنفذة جدول

  

 عدد املدارس ] بنني [ املنطقة التعليمية  الرقم

 ٥ املدينة املنورة  ١
  ٥  حمايل عسري  ٢
  ٥  األحساء  ٣
  ٥  جدة   ٤
  ٤  الدمام  ٥
  ٥  العاصمة املقدسة  ٦

  عدد املدارس ] بنات[ املنطقة التعليمية  مالرق  

  ١٨  الرياض  ١
  ٦  الدمام  ٢
  ٤  جدة  ٣
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  )االستبانة ( بيان بأمساء حمكمي أداة الدراسة 

  جهة العمل  االســـم  م

  رئيس قسم التربية اخلاصة بكلية التربية جبدة   أسامة بن حسن معاجيين. د   ١ 

  عضو هيئة تدريس بقسم التربية اخلاصة بكلية التربية جبدة   بن حممد احلسيينعبد الناصر . د  ٢ 

  عضو هيئة تدريس بقسم التربية اخلاصة بكلية التربية جبدة   ناصر بن عبد اهللا خطاب. د   ٣ 

  عضو هيئة تدريس بقسم التربية اخلاصة بكلية التربية جبدة   خالد بن سعيد عثمان. د  ٤ 

  مساعد مدير التربية والتعليم مبحايل عسري   ف العتييبمنصور بن ناي. د  ٥ 

  عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط جبامعة أم القرى   أسعد بن حسن مكاوي. د  ٦ 

  عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط جبامعة أم القرى   سلطان سعيد خباري . د  ٧ 

   ة التقنية مبكة املكرمةبكليعضو هيئة تدريس   مجيل بن عبد اهللا رزق. د  ٨ 

  مشرف تربوي بإدارة التقومي الشامل مبكة املكرمة   منيف بن علي املطريف . د   ٩ 

  وكيلة قسم اإلدارة والتخطيط جبامعة أم القرى   مىن بنت حسن األمسر. د  ١٠ 

  عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط جبامعة أم القرى   جواهر بنت أمحد قناديلي. د  ١١ 

  عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط جبامعة أم القرى   فريدة بنت عبد اهللا البسام. د  ١٢ 

  عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط جبامعة أم القرى   عواطف بنت زيين خياط. د  ١٣ 

   أستاذ مساعد اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية جبدة  عاليه بنت عواض العتييب. د  ١٤ 

  جبامعة أم القرى اللغة العربيةعضو هيئة تدريس بقسم   رقية حممد صاحل اخلزامي. د  ١٥ 

  عضو هيئة تدريس أصول تربية وعلم نفس بكلية التربية جبدة   يسرية بنت أمحد صادق. د  ١٦ 

  عضو هيئة تدريس أصول تربية وعلم نفس بكلية التربية جبدة   إبتسام بنت حسن العسريي. د  ١٧ 

  عضو هيئة تدريس بقسم التربية اإلسالمية جبامعة أم القرى   رجاء بنت سيد علي احملضار. د  ١٨ 
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