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 ملخص الدرااة: 
تعرف واقع  أهداف برامج رعاية الموهوبين بالمرحلة االبتدائية، ومعرفة هدفت الدرااة 

مدى تسقيق األهداف في الواقع الفعلي، وإبراز أهم ابل تطوير أهداف برامج رعاية 
لمعلمات بمدينة تربويات وامن وجهة نظر المشرفات الالموهوبين للمرحلة االبتدائية 

ااتخدمت الدرااة المنهج الولفي المسسي، وطبقت أداة الدرااة على كامل . و الرياض
( من المشرفات التربويات على البرنامج بمدينة الرياض. وتوللت 49مجتمع الدرااة )

الدرااة إلى موافقة أفراد عينة الدرااة )إلى حد ما( على أن مستوى البرنامج يتنااب مع 
يوت الطالبة واهتمامها، وعلى أنه ينمي مهارات مبادئ البسث العلمي لدى أهداف وم

الطالبات، كما أن أنشطة البرنامج تفي باحتياجات الموهوبات المعرفية، والمهارية، 
موافقة أفراد عينة الدرااة )إلى حد ما( فيما يتعلق  واالجتماعية المتناابة مع األهداف.
عمل اختبارات دورية تكشف مواهب الطالبات المختلفة،  بسبل تطوير أهداف البرنامج على

وعلى تضمين النشاط الدرااي مشروعات للدرااة السرة برعاية المعلم ودعمها، وعلى 
اشتمات برنامج الموهوبين على جميع طالبات مراحل المرحلة االبتدائية. وكان من أبرز 

تنمية مهارات معلمات الطالبات التوليات: تكثيف البرامج التدريبية القبلية والبعدية ل
الموهوبات. وضرورة اعتماد معايير عالمية حديثة في نظام اختيار الطالبات الموهوبات، 

 مع ضرورة التقييم المستمر لهن.
درااة  ،المرحلة االبتدائية، المشرفات التربويات، برامج الموهوبين الكلمات المفتاحية:

 تقويمية.
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Abstract: 

This study identifies  the objectives of the care of talented primary 
schoolchildren program in Riyadh. The researcher used the 
survey descriptive study and applied on a study population 
totaling (94) female educational supervisors and Teachers for the 
program. The following are the most significant findings: the 
program's content consists with objectives of students, this 
improves the schoolgirls’ principles of scientific research and 
program activities. qualifying teachers accessing to methods of 
instructions and means of promotion strengths in field of care of 
talented schoolgirls before being hired in the program. providing 
the opportunity to all schoolgirls upon exploring talented ones, 
follow-up schoolgirls performance on continuing basis. the 
development of program's objectives through concluding 
periodical exams for revealing the talented students, the school 
activities shall include free study projects under the care of 
teachers and the talented schoolchildren program shall include all 
schoolchildren of primary stage. 

Keywords: Talented Schoolchildren Program, Educational 
Supervisors, Primary Stage , evaluation study. 
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 المقدمة:
ُيعد الموهوبون موردا بشريًا يفوق قيمة أي مورد من الموارد المالية أو الطبيعية 

ولديهم ااتعدادات فطرية وقدرات غير األخرى، فهم الثروة الوطنية التي ال تعادلها ثروة، 
عادية وأداء متميز عن بقية أقرانهم في مجات أو أكثر من المجاالت التي يقدرها المجتمع، 

 .ة مجاالت التفوق العقلي والتفكير االبتكاري والتسصيل العلمي والمهارات الخالةوخال
فالطلبة الموهوبون يمتلكون مهارات متنوعة عالية، وباتساع وعمق في معارفهم 
وقدرتهم على اكتساب واختزان كم هائل من المعلومات حوت موضوعات متنوعة، ويرتبط 

ل اتط ع، كثير األائلة، ولديه اهتماماٌت بذلك حقيقة أن الموهوب بطبيعته مسب 
عديدة، وهذا من شأنه أن يفتح أمامه نوافذ على حقوت المعرفة المختلفة. وبهذا الصدد 
تجدر ا شارة إلى أن الذاكرة القوية تعد أعظم ا ح عقلي يمتلكه الفرد، وال ايما بالنسبة 

نات، وذلك ألن النجاح في للطلبة ذوي التسصيل المرتفع وهم يعدون أنفسهم ل متسا
االمتسانات المدراية التقليدية يعتمد أاااًا على قدرة الفرد على ااترجاع المواد المطلوبة 

(. ومن هذا المنطلق فإن تنمية قدرات 33، ص م9004ضمن الوقت المسدد )السليمان، 
لتربوية، الطلبة الموهوبين وفق قدراتهم وإمكاناتهم وخصائصهم من أهم أدوار المؤاسات ا

ااتثمارهم وتنميتهم أمرًا ضروريًا للتنمية؛ ولذا فإن أي مجتمع يسعى للتقدم والبناء عليه و 
أن يتطلع إلى عقوت الموهوبين من أبنائه ويعمل على رعايتهم وتوفير المناخات المناابة 

؛ وتلبية احتياجاتهم الخالة لهم دليل ومؤشر قوي يعكس مدى  ط ق قدراتهم ا بداعية
هتمام المؤاسات التربوية بتنمية الموهبة ورعاية الموهوبين، وبالمقابل فإن عدم توفير ا

الرعاية المناابة والملبية الحتياجات هؤالء الطلبة ايؤثر البًا على مدى ارعة وفاعلية 
 تقدم المجتمع وتنميته.

وقد ظهرت بوادر االهتمام المنظم بالمؤاسات التربوية في منتصف القرن 
ن المي دي، حيث بدأت مختلف األنظمة التربوية في الدوت المتقدمة كالواليات العشري

المتسدة األمريكية وكثير من الدوت األوروبية والشرق أايوية، بإعداد برامج تعليمية 
 & ,Ferguson, 2009,p 452 : Davis)خالة للموهوبين بغرض تلبية حاجاتهم 

Siegel, 2010, P 212) 
ت األخيرة إعداد برامج تربوية خالة للط ب الموهوبين إلى جانب بدأ في السنواوقد 

طرق معينة لتعليمهم، ويتضح االهتمام الكبير بذلك من تشكيل خمس وخمسين دولة أعضاء في " 
المجلس العالمي للمتفوقين عقليًا والموهوبين " الذي توجد اكرتاريته بجامعة جنوب فلوريدا 

وتختلف األاس الفلسفية والدوافع الكامنة وراء الدوت المختلفة في  بالواليات المتسدة األمريكية،
 (.943، ص9009عملية االهتمام بهذه الفئة )الشربيني، ولادق، 
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كما أنشئت مدارس خالة بالموهوبين اتبع فيها نظام تخطى الصفوف "ا اراع" 
(Acceleration)  للموهوبين في منها على ابيل المثات مدراة كراتوفر التي تتيح الفرلة

المجاالت األكاديمية والفنية والرياضية وأن يتلقوا خبرات تعليمية إضافية بسسب موهبة كل طالب، 
كما أنشئت فصوت خالة أيضا للط ب الموهوبين في الرياضيات، ثم افتتست فصوت أخرى 

تكنولوجيا، المجلس القومي للتعليم والبسث العلمي والللموهوبين في العلوم والمجاالت األخرى )
9000 ،92).  

ومن أبرز مظاهر االهتمام بالموهوبين أيضًا، تقديم مواد تعليمية للط ب 
الموهوبين تتضمن أشكااًل هنداية ومسائل رياضية وموضوعات بسثية، وعلى الطالب أن 
يتعامل معها بمفرده أو بمساعدة معلم كفء، وجاءت نتائج تقييم هذه البرامج لتدت على 

(، وهو ما يعنى نموًا وتطويرًا 711، ص9009ذكاء الط ب )عبد الكريم،  زيادة نسبة
 للقدرات العقلية الفذة للط ب وهو أ مر يسسب لهذا البرنامج الدرااي. 

ثم انتقل االهتمام بالموهوبين في العديد من الدوت العربية، وذلك في العقدين 
القرن السالي، وقد اختلفت  األخيرين من القرن العشرين والسنوات العشر األولى من

نوعية االهتمام بالموهوبين من دولة ألخرى في البلدان العربية )الجهني والمزروعي، 
 (.72م، ص 9002؛ جروان، 70م، ص 9002

وُتعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدوت اهتماما بالموهوبين ورعايتهم، 
كة لهم رعاية خالة بدأت في مجات على الصعيدين العربي والخليجي، حيث أولت الممل

الكشف عن الموهوبين من خ ت إنجاز المشروع الوطني "برنامج الكشف عن الموهوبين 
فتم تطوير عدد من اختبارات القدرات  ه(7997ورعايتهم"، والذي أعده النافع وآخرون )

، اختبار Wechslerالعقلية وتقنينها على البيئة السعودية كاختبار الذكاء الفردي وكسلر 
للتفكير ا بداعي. وبناًء على تلك المقاييس  Torranceالقدرات العقلية، اختبار تورانس 

تم إنشاء برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم الذي تبنته وزارة التعليم من خ ت مراكز 
رعاية الموهوبين التي تم إنشاؤها بمختلف مناطق المملكة. كما تم تأايس مؤاسة لدعم 

اية الموهوبين في المملكة وهي مؤاسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ورع
 (. 322 -321م، ص9072)مزيو، 

ولقياس مدى فاعلية تلك البرامج بشكل علمي دقيق؛ نستاج لوجود معلومات 
وبيانات دقيقة حولها، يتم السصوت عليها من خ ت أدوات ايكولوجية متعددة ومختلفة 

يمية تعكس جدوى هذه البرامج، وواقع مخرجاتها، وفاعليتها، وتأثيراتها وعملية تقو 
ا يجابية المنشودة على شخصية الط ب الموهوبين المشاركين في هذه البرامج؛ ف  فائدة 

 لتلك البرامج دون تقويم يسهم في تطويرها لتسقق مزيد من الفاعلية في مخرجاتها.
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هتمام منذ بدايته رغم أنه يمثل أحد المكونات تقويم برامج الموهوبين باالولم يسظ 
.  & p 145)Eckert(Purecell ,2006 ,األاااية في تصميم برامج الموهوبين 

وهذا األمر قد يكون له تأثير البي في المماراات التقويمية المستخدمة في تقويم برامج 
 ),Callahan & Rise 195 :2004الموهوبين )

 ا حساس بمشكلة الدرااة: 
يستاج أي نظام تربوي بااتمرار إلى تطوير مكونات العملية التعليمية )معلمين،  
ومنهج، برامج تعليمية، وطلبة،  بيئة تربوية(،  لمواجهة التسديات،  بهدف الولوت إلى 
الغرض المطلوب منه بكفاءة تامة،  وال يتملك إال بوجود المعلم المبدع يؤثر إيجابًا على 

 (. 924،  9072والشنطاوي،  الوك ط به )الزند 
ويعد ضعف العناية بالموهبة وا بداع أحد مواطن الخلل في المؤاسات 
األكاديمية التي ما زالت بعيدة عن هذا الميدان، إذ كيف لهذا الواط أن يهتم بالتميز 
وا بداع وما زالت عديٌد من جوانب النوعية دون مستوى الطموح، وال توفر البيئة 

المطلوبة ولو بسدها األدنى لرعاية التميز وا بداع، وتفتقر إلى البيئة والمستلزمات 
السليمة، والواط الصسي الم ئم، والمناخ الجيد ل هتمام بالتميز، وا بداع الذي يعد 

 (.23، والقرشي، 9002األااس المتين للتنمية ا نسانية )توفيق، 
تمام وا رشاد والتوجيه بدرجة كما أثبتت الدرااات حاجة الموهوبين للرعاية وااله

ال تقل أهمية عن حاجة الطلبة العاديين أو ذوي لعوبات التعلم أو غيرهم. فا خفاق في 
مساعدتهم لبلوغ أقصى طاقاتهم وإمكانياتهم ربما يعتبر مأااة لهم وللمجتمع على حد 

بوية (. فهم عندما ُيسرمون من الفرص التر 9070اواء )الريساني والزريقات وطنوس، 
المصممة لهم، قد يتسربون من المدارس أو قد يجنسون، ألن النظم التربوية واالجتماعية 
تتجاهلهم، وربما تسيء معاملتهم أحيانًا. فقد يعتقد البعض أن الطلبة المتفوقين 
والموهوبين هم طلبة أذكياء بما فيه الكفاية، بسيث أنهم يستطيعون شق طريقهم بأنفسهم 

قد يشك البعض اآلخر بجدوى االهتمام الخاص بهم )الخطيب  من دون عناء. كما
 (.9004والسديدي، 

وال بد ألي برنامج تربوي في أية مدراة إذا ما توفر له التخطيط والتنفيذ 
السليمين أن يثري تلك المدراة بأكملها ويسّسن نوعية التعليم فيها. فوجود برامج للطلبة 

ربوي ضروري، لتمسَّ منفعُته الوضَع التعليمي في المتفوقين في المدراة أو النظام الت
المدراة بشكل عام، حيث يتم تبادت الخبرات بين معلمي البرنامج ومعلمي المدراة، 
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وإتاحة إمكانيات المشروع لُتستعمل من قبل جميع معلمي المدراة وطلبتها، فااتخدام 
 (.9070إمكانيات المدراة يقلل من كلفة المشروع )السرور، 

ظل االهتمام المتزايد بالموهوبات من قبل لانعي القرار بالمملكة العربية في و 
السعودية أدى إلى ظهور خطط ااتراتيجية مشتركة وتنسيق وتشاور بين الجهات المعنية 
بالرعاية. نتج عنها مجموعة من الخدمات واألنشطة والبرامج التي يتم تطبيقها في الميدان 

ء أنشطة وبرامج العطل الصيفية، أو عطل نهاية األابوع، منذ فترة ليست بالقصيرة، اوا
أو برامج الرعاية المدراية التي تتبناها ا دارة العامة لرعاية الموهوبين في الوزارة، 
وتشرف على تنفيذها في مدارس التعليم في كافة المراحل إال أن معظم هذه البرامج 

في حيث أن الساجة قائمة إلى إجراء واألنشطة لم يتم التسقق من فاعليتها بالشكل الكا
 (.992م، ص 9073درااات تقويمية لها )الجغيمان، 

( إلى أن تقويم برامج الموهوبين 3م، ص 9002كما أشار الجهني والمزروعي )
بالمملكة العربية السعودية؛ كما أن عدم  لم يسظ باالهتمام الكافي من قبل الباحثين

اية الموهوبين ليس فقط بالمملكة العربية السعودية. بل االهتمام بالدرااات التقويمية لرع
حيث تبين أن نصف قلة الدرااات التقويمية لبرامج الموهوبين؛ ظاهرة عالمية حيث تبين 

البرامج المنفذة ال يتم تقويمها. وتلك التي يتم تقويمها ال تستخدم كوادر مؤهلة وذات 
لمستخدمة في التقويم تقتصر على كفاءة معترف بها في التقويم، كما أن األدوات ا

م حظات المعلمين وتقويم إنتاج الطلبة، وهناك عدد قليل جدًا من المناطق التعليمية التي 
 ,Davis)قدمت خططًا جيدة لعمليات تقويم مستمرة لبرامج الموهوبين المنفذة في مداراها 

Rimm, & Siegel, 2010, p217). 
أن تقويم برامج الموهوبين ( إلى 912، ص م9079كما أشار ردادي وآخرون )

في البيئة العربية بشكل عام والمملكة العربية بشكل خاص ركزت بشكل كبير على تأثير 
برامج الموهوبين على بعض المتغيرات مثل التسصيل األكاديمي كمؤشر على مخرجات 

ى مخرجات التعلم المعرفية، والدافعية ومفهوم الذات، واالتجاه نسو التعلم كمؤشرات عل
التعلم الوجدانية وعلى الرغم من أن برامج الموهوبين تركز على الجوانب األكاديمية 

 العلمية، إال أنها تركز أيضًا على تنمية مهارات التفكير والشخصية للط ب المشاركين.
 مشكلة الدرااة:

في ضوء ما ابق تتسدد مشكلة الدرااة السالية في ندرة الدرااات التي اهتمت 
ويم برامج رعاية الموهوبين رغم أهمية هذه الفئة وأهمية البرامج التي تقدم لها والتي بتق

واقع أهداف برامج من األهمية تقويمها بااتمرار، ومن هنا تأتي هذه الدرااة للوقوف 
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من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة  رعاية الموهوبين بالمرحلة االبتدائية
 الرياض.
 الدرااة: أائلة

تتسدد في السؤات الرئيس التالي: ما واقع أهداف برامج رعاية الموهوبين بالمرحلة 
 االبتدائية من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياض؟

 :ينالتالي سؤالينوتفرَّع من السؤات الرئيس ال
وجهمممة نظمممر ممممن مممما ممممدى تسقمممق األهمممداف فمممي الواقمممع الفعلمممي للمرحلمممة االبتدائيمممة  .7

 ؟المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياض
ممن وجهمة نظمر مما امبل تطموير أهمداف بمرامج رعايمة الموهموبين للمرحلمة االبتدائيمة  .9

 ؟المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياض
 هدفا الدرااة:

من وجهة نظر تعرف مستوى تسقق األهداف في الواقع الفعلي للمرحلة االبتدائية  .7
 .لمشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياضا

من وجهة إبراز أهم ابل تطوير أهداف برامج رعاية الموهوبين للمرحلة االبتدائية  .9
 .نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياض

 أهمية الدرااة:
 تتلخص أهمية الدرااة في عدة نقاط:

الموهوبين للمرحلة االبتدائية ومدى  اهتمامها بمعرفة الواقع الفعلي ألهداف برامج .7
 تسققها.

يمكن أن تستخلص من نتائج درااتها بعض الواائل لتطوير أهداف برامج رعايمة  .9
الموهمموبين للمرحلممة االبتدائيممة بمدينممة الريمماض؛ لتسقيممق رؤيممة المملكممة العربيممة 

 في التنمية والتطوير. 9030السعودية 
ي مجالهمما الهتمامهمما بدرااممة الواقممع يمكممن أن تعممد هممذه الدرااممة إضممافة جديممدة فمم .3

 الفعلي ألهداف برامج الموهوبين ومدى تسققها وابل تطويرها وتجويدها.
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 حدود الدرااة:   
تطمموير أهممداف بممرامج رعايممة الموهمموبين بالمرحلممة االبتدائيممة السممدود الموضمموعية:  .7

 .من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياض
بشمممرية: شمممملت الدراامممة المشمممرفات التربويمممات والمعلممممات فمممي برنمممامج السمممدود ال .9

 الموهوبين.
السمدود الزمانيمة: تممم إجمراء همذه الدرااممة خم ت الفصمل الدرااممي الثماني ممن العممام  .3

 هم. 7934/7990الدرااي 
 .السدود المكانية: تم إجراء هذه الدرااة في مدينة الرياض .9

 مفاهيم الدرااة:
 الموهوبون:

( 97، 9000تطوير وتدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا،  عرف )مركز
الط ب الموهوبين بأنهم "من يصلون في تسصيلهم الدرااي إلى مستوى يضعهم ضمن 

( من المجموعة التي ينتمون إليها، وهم ألساب المواهب في %90-%72أفضل )
 الرياضيات والعلوم والمجاالت الميكانيكية والقيادة... إلخ".

 رامج رعاية الموهوبين:ب  
( بأنها: برامج 9074تعرفها مؤاسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة وا بداع )

تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجاالت العلمية ذات األولوية 
 الوطنية. 
لفة تعرفها الباحثة بأنها: برامج أعدتها وزارة التعليم تعمل على توفير خبرات مختو 

تعطي فرلًا عديدة ومتنوعة للط ب في معرفة مهاراتهم مما يساعد ألساب القرار على 
 اكتشاف مواهبهم ومساندتهم في تنميتها وتوجيهها.

 أواًل: ا طار النظري:
 مفهوم الموهبة:

يعد مصطلح الموهبة والتفوق من المصطلسات الجدلية التي اختلف الباحثون 
( بأن االتفاق على 29، ص 9079، ويؤكد )جروان، في تعريفه بشكل دقيق وواضح

تعريف عام للموهبة أمر لعب وقد يكون مستسيل، وذلك لكونه مصطلح مجرد يختلف 
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باخت ف ثقافات البلد والقطر الواحد ويشبهه بالكرم والشجاعة فيتفاوت تعريفهما باخت ف 
الخت ف يرجع إلى بأن هذا ا Sidney M. Moonثقافات البلدان. وترى ايدني م. مون 

 اخت ف الثقافة والسيااة ونتائج البسث العلمي.
لغة: هي ما وهب هللا الفرد من قدرات وااتعدادات  Giftednessالموهبة و 

فطرية، والط حًا هي ااتعداد الطفل للتفوق في المجاالت األكاديمية وغير األكاديمية، 
ة ومزاجية واجتماعية وخلقية والطالب الموهوب هو الطالب الذي يتميز بصفات جسمي

 (.30، ص9000أالم وأوضح من المتواط. )مسمود،
وبشكل عام، تتفق المعاجم العربية وا نجليزية على أن الموهبة تعتبر قدرة أو 
ااتعدادًا فطريًا لدى الفرد، أما من الناحيتين التربوية وااللط حية، فهناك الكثير من 

ف معرفيها، والرؤية التي ينظرون منها إلى الموهبة، التعريفات للموهبة، تختلف باخت 
فمنها ما يشير إلى الذكاء أو البناء النفسي السيكولوجي أو التسصيل أو األداء. لكن بعد 
تعمق العلماء في درااة الذكاء والقدرات العقلية العامة وجدوا أنها قدرة مركبة، وتتكون من 

قدرة عقلية. وبهذا  720وزم ؤه( إلى  طائفة من القدرات، تولل خ لها )جيلفورد
التعريف تكون الموهبة في طائفة معينة من القدرات بداًل من حصرها في مؤشر واحد هو 
نسبة الذكاء. وبذلك اتسع المصطلح ليشمل كل من يقدم إنتاجًا أليً  في أي مجات يسظى 

 (.472-471، 9002بقبوت المجتمع. )األحمدي، 
الموهبة بأنها "تمايز نوعي في قدرة معينة واحدة أو  (9002وعرف )عبد هللا، 

أكثر، أو في مجات واحد أو أكثر من المجاالت التي يمكن أن تشهد التمايز، الذي ينعكس 
 على هيئة عطاء جديد، وفكرة جديدة، وإنتاج أليل".

( إلى أن جاردنر اعتبر أنواع الذكاء مكونًا 713:9002وأشار )الشريف، 
نات الموهبة عند الفرد، ألن المستوى العالي في األداء، والقدرة على حل أااايًا من مكو 

المشك ت، وإبداع ما ينتج وابتكار السلوت الجديدة للمشك ت التي تتمثل في أنواع الذكاء 
 المتعدد، هي جوهر الموهبة.
 مفهوم الطالب الموهوب:

يتميز عن غيره ( الطالب الموهوب بأنه ذلك الطالب الذي 2، 9009يعرف )نصر، 
( درجة فما فوق با ضافة إلى مهارات أخرى مثل التفكير 730بذكاء مرتفع يصل إلى )

 العلمي واالبتكارى.
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( بأنه من لديه ا مكانات ال زمة لتسقيق إنجازات أو 24، 9009ويعرفه )الزيات، 
ا تشمله أداءات غير عادية في أي من المجاالت المختلفة التي تسظى بتقدير الجماعة، بم

من قدرات عقلية ابتكارية في الموايقى أو الفن، أو إظهار المهارات االجتماعية، أو 
 القيادية، أو التسصيل األكاديمي المعرفي والمهاري.  

(، الطالب الموهوب بأنه " الطالب الذي يتمتع بالعديد 94، 9002ويعّرف ا مام )
يب والنقد البّناء للمواقف المهمة التي من الصفات ا بداعية كقدرته على التسليل والترك

تواجهه في حياته العملية، وكذلك ااتخدام معارفه ومهاراته الخالة في حل المشك ت 
 إضافة إلى قدرته الفائقة على االكتشاف واالبتكار واالختراع لكل ما هو جديد ومفيد".

عرفهم (، فقد 21، 9002( المشار إليه في جروان )Gallagherأّما جلجار ) 
بأنهم "األطفات الموهوبون هم أولئك الذين يتم التعرف عليهم من قبل أشخاص مؤهلين، 
والذين لديهم قدرة على األداء الرفيع، ويستاجون إلى برامج تربوية متميزة وخدمات إضافية 
فوق ما يقدمه البرنامج المدراي العادي بهدف تمكينهم من تسقيق فائدة لهم وللمجتمع 

 .معا"
(، الطفل الموهوب " كل من يمتلك قدرة 342، 9002حين اعتبر جروان ) في  

ااتثنائية أو ااتعدادًا فطريًا غير عادي في مجاٍت أو أكثر من المجاالت العقلية وا بداعية 
واالجتماعية  واالنفعالية والفنية، وذلك بداللة أدائه من خ ت اختبار أو أكثر من اختبارات 

من  %2وا بداع والقيادية وغيرها، بسيث يضعه أداؤه ضمن أعلى  الذكاء أو االاتعداد
 أقرانه في المجتمع )المدراي( أو مجتمع المقارنة الذي ينتمي إليه". 

 خصائص الموهوبين:
الخصممائص الجسمممية: يتصممف األطفممات ذوي التفمموق والموهبممة بممأنهم أكثممر وزنممًا عنممد  .7

ت مبكمر، وتفموقهم علمى أقمرانهم فمي الوالدة، إضافًة إلمى ظهمور األامنان لمديهم فمي وقم
النطق والك م في أعمار مبكرة، وتفوقهم على أقمرانهم فمي المشمي المبكمر، وزيمادة فمي 
الطوت، وقوة البنية في مرحلة الطفولة، كما أنهم يصلون إلمى مرحلمة البلموغ فمي عممر 
 ألغر من العاديين، ويتميمزون بقسمط وافمر ممن السيويمة والنشماط خم ت مراحمل نمموهم

 (. 99: 9004)السليمان، 
الخصمممائص المعرفيمممة: إن الصمممفات المعرفيمممة والعقليمممة للمتفممموقين والموهوبمممات همممي  .9

الصفات المهممة واألااامية التمي ممن خ لهما يمتم التعمرف علميهم، فالمذكاء همو نتيجمة 
للتفاعممل بممين العوامممل الوراثيممة والبيئممة. ويتميممز الطلبممة الموهوبممون والمتفوقممون عقليمما 

رفيمة تميمزهم عمن أقمرانهم فمي مرحلمة مبكمرة ممن نمموهم. وتمؤدي التنشمئة بخصائص مع
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األارية والظروف المسيطة دورا مهمما فمي اامتمرار تنميمة همذه الخصمائص ممع التقمدم 
فممي السممن، بينممما قممد يممؤدي عممدم تمموافر الرعايممة السممليمة إلممى إخفمماء كثيممر مممن هممذه 

جعلهمما قمموى امملبية  الخصممائص بسممبب حسااممية الموهمموب والمتفمموق، وقممد يممؤدي إلممى
 (.21: 9079معيقة للتعلم )جروان، 

إن الطفل المتفوق والموهوب يتميز بتعلم اللغة وفهمها، حيث تعد من 
الخصائص الدالة على التفوق والموهبة في وقت مبكر من عمر الطفل ومن الخصائص 

م التعبير األولية في الظهور والتي تتضح في النمو السريع في اكتساب اللغة، فيظهر لديه
اللفظي لتفسير ما يدور حولهم، فيصبح لديهم من الكلمات والمفردات ما يساعدهم على 
إجراء العمليات الذهنية المجردة، وتكوين مفاهيم أخرى معقدة، ومعالجة الموضوعات، وحل 
المشك ت، وتكوين بناء معرفي يساعدهم على فهم الع قات والترابطات للموضوعات 

(. فالطفل الموهوب والمتفوق يكشف في ان مبكرة عن 92: 9004يمان، المتعددة )السل
رغبة قوية في التعرف على العالم من حوله وفهمه، من خ ت قوة م حظته وطرحه 
التساؤالت التي تبدو غير منسجمة مع مستواه العمري أو الصفي. وتعد مهمة الراشدين 

لمناابة عنصرًا هامًا في بناء الشخصية في االاتجابة لهذه التساؤالت وتقديم المعلومات ا
 .االاتكشافية وتقويتها لدى الطفل الموهوب

 العقلية:  الخصائص .3
إن الطفل الموهوب يكون أارع في نموه العقلي من غيره من األطفات العاديين، كما  -أ

أن المستوى الذي يصل إليه الطفل الموهوب عالي من المستوى الذي يصل إليه 
 يمثله في العمر الزمني. الطفل العادي الذي

حفظ كمية كبيرة من المعلومات وقوة الذاكرة وقوة التركيز، وحب القراءة، وتعلمها في  -ب
ان مبكرة، والنضج المبكر في قراءة كتب الكبار، وقراءتهم المستفيضة في مجاالت 
خالة، وحب االاتط ع، وتفضيل العمل االاتق لي، ووضوح التفكير وخصوبة 

 ظة والقدرة الفائقة على الم حظة.الخيات واليق
إن معدت النمو اللغوي لدى الموهوبين يكون أفضل من أقرانهم من السن نفسه، وان  -ج

قدراتهم على القراءة السليمة أفضل من العاديين، كما إنهم يتميزون بنوعية األلفاظ 
نظم. التي يستخدمونها، وبقدراتهم على السوار والمسادثة والقدرة على التفكير الم

 (.9002)جروان، 
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 الخصائص االنفعالية والدافعية:  .9
يتميز األطفات الموهوبون بالثقة بالنفس، والثبات االنفعالي، والتفاؤت، وا لرار، 
والمثابرة، وحب االاتط ع، واالعتماد على النفس، واالكتفاء الذاتي، وضبط النفس، 

على القيادة الجماعية. )المعايطة وتسمل المسؤولية. واقل تمركزًا حوت الذات، والقدرة 
 (.9000والبوليز، 

 الخصائص االجتماعية:  .2
يتميز األطفات الموهوبون بالمبادرة للعمل ومساعدة اآلخرين، ومقاومة الضغوط 
االجتماعية وتدخل اآلخرين في شؤونه، والقدرة على كسب األلدقاء، والميل لمصاحبة 

قافي، والمشاركة والتفاعل مع المجموعة، األكبر انًا، وحب النشاط االجتماعي والث
وتفضيل السلوك المقبوت اجتماعيًا، والميل إلى المرح وبهجة الدعابة والنكتة، وتسمل 

(، 9009المسؤولية، والقدرة على قيادة اآلخرين، والشعبية العالية بين أقرانه. )جروان، 
 (.9000)المعايطة والبوليز، 
 رعاية الموهوبين:

الرعايمة األامرية للموهموبين تتأكمد فمي دورهما فمي  :الموهموبين في رعايمة دور األارة -7
إشباع الساجات األاااية وشبه األااامية، وتموفير وإشمباع الساجمات النفسمية والوجدانيمة 
كالساجة إلى السب والتقدير والشعور باألمن واالنتماء. وغيرها، ومسماعدته علمى التوالمل 

لمى التوالمل االيجمابي ممع المصمادر المختلفمة للثقافمة االجتماعي مع أقرانمه. ومسماعدته ع
والبيئمممة االجتماعيمممة، وتشمممجيعه علمممى االعتمممماد علمممى نفسمممه وعلمممى مواجهمممة الصمممعوبات 
والمشك ت بنفسه لما في ذلك من ا حساس بالمسؤولية منذ لغره، وإشراكه فمي مختلمف 

اعيممة الضممرورية األنشممطة االجتماعيممة حتممى يممتمكن مممن تنميممة الصممفات والمهممارات االجتم
 ( 329: 9000ال زمة للسياة في المجتمع. أكد ذلك التويجري ومنصور )

دور المدراممة فممي رعايممة الموهمموبين: تتممولى المدراممة عمليممة التنشممئة االجتماعيممة  -9
بالتكامممل مممع بمماقي المؤاسممات األخممرى، فلهمما دور كبيممر فممي بنمماء الشخصممية مممن خمم ت 

ي يضممم عوامممل تسمماعد إلممى حممد كبيممر علممى التفمموق. احتكماك الطلبممة بالواممط المدراممي الممذ
فيقع على عاتقها مسئولية تعرف الموهوبين واكتشافهم، وتسفيزهم وبناء الدوافع االيجابيمة 
نسممو التفمموق وااممتخدام قممدراتهم وتوظيفهمما ل رتقمماء بمسممتوى أدائهممم فممي مختلممف جوانممب 

 ت عمدة أممور وهمي (. ممن خم172: 9070السياة، ولقل قدراتهم وممواهبهم )عبمد ربمه، 
 (:740-722: 9003كما ذكرتها لطيفة طبات )
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   المعلممم: فهممو قائمممد العمممل التربمموي والتعليممممي داخممل المدراممة ممممن خمم ت دوره داخمممل
الفصممل، وهممذا ممما أكممده علممماء التربيممة فممي " أن المعلممم هممو العامممل المهممم جممدًا فممي عمليممة 

تضماءت أممام هيئمة التمدريس إذ أنهما ال التربية، وأن المناهج والتنظميم المدرامي واألجهمزة ت
 (.17: 9002تكتسب حيويتها إال من خ ت شخصية المعلم" )رمضان، 

  طريقة التدريس: حتى يكون للمعلم دورًا كبيرًا في تفوق الطالب دراايًا، عليمه أن يتخمذ
طريقة التدريس المناابة، فهناك العديد منها وعلى المعلم أن يعرف مما يمت ءم ممع قمدرات 

 الطالب العقلية كطريقة السوار أو الطريقة االاتقرائية.
  المنمماهج والبرنممامج الدرااممية: وتتمثممل فممي مجموعممة الخبممرات التعليميممة والمممواد المقممررة

المقدمة للموهوب، والتي تسقق النمو النفسي والجسمي والمعرفي لهم مع مراعماة للفمروق 
 الفردية. 

الطممم ب الموهممموبين: وقمممد حمممددها عبمممد ربمممه دور المؤاسمممات ا ع ميمممة فمممي رعايمممة  -3
( فيما يأتي: نشر ثقافة المعرفة العلمية وقيمها، بناء وتنمية وتشكيل وعي 197: 9070)

الموهوبين، المساهمة فمي تنميمة الجوانمب االجتماعيمة، والنفسمية، واالقتصمادية، والثقافيمة، 
ل لتسممماق بالعممممل فمممي  وفمممتح أبمممواب وامممائل ا عممم م لممممن تتممموافر فممميهم الموهبمممة وا جمممادة

 مؤاساتها، ووظائفها، وبرامجها.
دور المؤاسات األهلية والقطاع الخاص في رعايمة الطلبمة الموهموبين: تعمد مؤاسمات  -9

القطاع الخاص إحدى المؤاسات الرئيسة المسئولة عن جانب مهم في التنمية االقتصادية 
عم وتنظيم وتمويل الممؤتمرات واالجتماعية في المجتمع السديث، من خ ت المساهمة في د

العلمية المسلية. وتقديم المكافآت والسوافز المالية للموهوبات. وتقديم الدعم الممالي لبمرامج 
 رعاية الموهوبات في المؤاسات التعليمية والتربوية. توفير فرص لتدريب الموهوبات.

 برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام:
لرعاية الموهوبين العديد من البرامج المتخصصة التي تهدف  تقدم ا دارة العامة

تقديم الرعاية المتكاملة للطالبة الموهوبة ومن هذه البرامج: برنامج رعاية الموهوبين 
بمدارس التعليم العام، وفيما يلي نبذة موجزة عن هذا البرنامج وهي كما ذكرها الجغيمان 

(7992 :73-72:) 
من ا دارة العامة لرعاية الموهوبات بأحقية جميع طلبمة التعلميم العمام أواًل رؤية البرنامج: تؤ 

أن  –في السصوت على فرص متكافئة الكتشاف مواهبهم وتنميتها. لمذا فممن المؤممل 
أن تعمل معلمة رعاية الموهوبين على تهيئمة خبمرات تربويمة متنوعمة  -شاء هللا تعالى

عمددة ومسماعدتهم علمى تنميتهما مممن تموفر فرلمًا عديمدة الكتشماف مواهمب الطلبمة المت



 م 0202لسنة  يناير( لثانيا، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -155- 

خ ت البرامج ا ثرائيمة والتعيينمات الخالمة فمي الصمفوف الدراامية العاديمة والصمفوف 
 الخالة.

ثانيممًا فكممرة البرنممامج: تأهيممل معلمممات متفرغممات فممي مممدارس التعلمميم العممام فممي مجممات رعايممة 
ددة تتركمز بهما مسمؤوليات متعم الموهوبات تست مسمى )معلمة رعاية موهوبمات( ينماط

في اكتشاف المواهب وتوجيهها من خ ت برامج علميمة تناامب ممع مواهمب الطالبمات 
 المتنوعة.

ثالثًا أهداف البرنامج: تهيئة رعاية تربوية متخصصة لمواهب الطالبات المتنوعمة ممن خم ت 
أعضاء دائمين فمي المدرامة، وإعمداد معلممة متخصصمة فمي مجمات رعايمة الموهوبمات 

وعلى دراية بأااليب تعليم الموهوبات. وتوفير فرص تربويمة متنوعمة داخل كل مدراة 
 .وعادلة لجميع الطالبات  براز مواهبهن

 رعاية الطلبة الموهوبين في المملكة العربية السعودية:
حرلت المملكة العربية السعودية على االهتمام بالموهوبين ورعايتهم وبذلت في 

( 794: 9070رغدة العطيوي وإيناس والخالدي ) ذلك جهود مرت بمراحل مختلفة ذكرتها
 فيما يلي: 

 - 7970المرحلة األولى إعداد برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم: امتدت من عام )
( حيث كثفت وزارة التربية والتعليم ومدينة الملك عبد العزيمز للعلموم والتقنيمة ه7972

ف عمممن الموهممموبين، وتضممممين جهودهممما فمممي إعمممداد البمممرامج البسثيمممة المتكاملمممة للكشممم
 برنامجين إثرائيين في مجالي العلوم، والرياضيات. 

 7972المرحلة الثانية: تطبيق برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم: تم تطبيقهما عمام )
فممممي مممممدارس البنممممين التابعممممة لمممموزارة التربيممممة والتعلمممميم؛ وتمممموفير كافممممة ه( 7990 -

 . ا مكانيات البشرية والتقنية لتطبيقه
ه( 7990المرحلة الثالثة: تأايس مؤاسة الملك عبد العزيز ورجالمه لرعايمة الموهموبين: )

وهنا كانت االنط قة الفعلية لرعاية الموهوبين في المملكة العربيمة السمعودية بصمدور 
 -رحمممه هللا-أمممر ملكممي مممن خممادم السممرمين الشممريفين الملممك فهممد بممن عبممد العزيممز

 بتأايسها.
تممم إنشمماء ( 7999 -7997إنشمماء ا دارة العامممة لرعايممة الموهمموبين: ) المرحلممة الرابعممة:

ا دارة العامممة لرعايممة الموهمموبين والموهوبممات؛  لتقممديم البممرامج الخالممة بالكشممف عممن 
الموهوبين، كالبرنامج ا ثرائي، والملتقيات الصيفية، وبمرامج الرعايمة بممدارس التعلميم 
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وهممموبين، كمممما تقممموم بتكممموين اللجمممان خالمممة العمممام، والبمممرامج التدريبيمممة لمعلممممي الم
 بالموهوبين، وبا شراف على المنتديات ا لكترونية الخالة بهم.

 ثانيًا الدرااات السابقة: 
(: هدفت تعرف مدى برامج رعاية الموهوبين مصممة 2018درااة )الرويلي، 

ة في البرامج، لتلبية احتياجات الموهوبين، والتعرف على أهم المعوقات ونقاط الضعف والقو 
وتقديم مقترحات لتفعيلها. ااتخدم الباحث المنهج الولفي التسليلي، واتخذ من االاتبيان 
أداة له لجمع البيانات. كان من أبرز النتائج: أن من أبرز المعوقات عدم وجود عدد كافي 

 من المعلمين يسد االحتياج، وغياب الدعم المادي.
دفت تقديم ااتراتيجية مقترحة  دارة (: ه2018درااة )البلوشية وآخرون، 

برامج رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم في الطنة عمان. ااتخدمت الباحثة 
منهج أالوب التسليل البيئي الرباعي، وطبقت ااتمارة على مجموعة من الخبراء. كان من 

ألكاديمية في مجات أبرز النتائج: أن من أبرز التهديدات االفتقار إلى التخصصات ا
 الموهبة بمؤاسات التعليم العالي، وقلة الوعي بأهمية الطلبة الموهوبين واحتياجاتهم.

(: هدفت قياس فاعلية ااتخدام األنشطة ا ثرائية في 9072درااة )الغامدي، 
تنمية ا بداع الرياضي لدى ط ب الصف الرابع االبتدائي الموهوبين بالمدارس السكومية 

الباحة. ااتخدم الباحث المنهج التجريبي، وأعد اختبار ا بداع الرياضي لقياس  في منطقة
فاعلية األنشطة ا ثرائية في تنمية ا بداع الرياض. وكان من أبرز النتائج فاعلية 
ااتخدام األنشطة ا ثرائية في تنمية ا بداع الرياضي لدى الط ب الموهوبين بالمرحلة 

 االبتدائية.
(: تهدف الدرااة إلى تقصي معايير جودة تطوير برامج 9071ة، درااة )عشري

رعاية الموهوبين في كليات التربية من وجهة نظر خبراء التربية بالجامعات السودانية. 
ااتخدمت المنهج الولفي، واتخذت من االاتبيان أداة لها لجمع المعلومات. كان من 

ااتجابة أفراد العينة في معايير جودة أبرز النتائج: وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 تطوير برامج رعاية الموهوبين.

(: هدفت تعرف أثر برنامج تدريبي لتنمية 9071درااة )عسيري والينبعاوي، 
مهارات التفكير ا بداعي في دافعية ا نجاز لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

ج شبه التجريبي، وجعلت قياس لدافعية ا نجاز المدينة المنورة. ااتخدمت الدرااة المنه
أداة لها لجمع المعلومات. وكان من أبرز النتائج: وجود أثر بارز في البرنامج التدريبي 

 في تنمية الدافعية لإلنجاز لدى الطالبات الموهوبات.
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(: هدفت تقييم نظام اختيار الطلبة الموهوبين 9071درااة )المسارمة وعشا، 
وبيل للتميز في ضوء معايير الجمعية الوطنية األمريكية لتعليم الموهوبين. في مدراة الي

ااتخدمت الدرااة المنهج الولفي، وتم تطوير مقياس لتقييم نظام اختيار الطلبة 
الموهوبين. كان من أبرز النتائج: عدم وجود فروق بين ااتجابات المعلمين لتقييم نظام 

ير الجنس، وعدم وجود فروق بين ااتجابات الطلبة اختيار الطلبة الموهوبين تعزى لمتغ
تعزى لمتغير النوع، ووجود فروق في ااتجابات الطلبة تعزى لمتغير المستوى الدرااي 

 لصالح المستوى التااع.
(: هدفت تسديد أهم المشك ت التي تواجه تنفيذ برامج 9072درااة )الرواجفة، 

ليم العام في منطقة مكة المكرمة. ااتخدم الطلبة الموهوبين والمتفوقين في مدارس التع
الباحث المنهج الولفي، واتخذ من االاتبانة أداة له لجمع المعلومات. وكان من أبرز 
النتائج: أن تنفيذ برامج الموهوبين في مكة المكرمة يواجه مشك ت مرتفعة في البعد 

 .ا داري والبعد األاري 
تقويم مراكز اكتشاف ورعاية (: هدفت 9072درااة )عطا الفضيل وآخرون، 

الموهوبين بك  من المنطقة الشرقية والغربية بالمملكة العربية السعودية وفق معايير 
. ااتخدمت الدرااة المنهج الولفي (NAGC)المؤاسة العالمية لألطفات الموهوبين 

التسليلي، وااتخدمت االاتبانة كأداة لجمع المعلومات. أولت الدرااة بعمل عدد من 
آلليات بالنسبة لتصميم البرامج المقدمة للموهوبين، وبالنسبة للمعايير اختيار المعلمين ا

 وتدريبهم، وأيضا بالنسبة للمناهج االثرائية المستخدمة في تسريع عمليات التعلم.
(: هدفت الكشف عن أبرز المعوقات التي تواجه 9079درااة )آت ردعان، 

ة نظر معلميهم بمنطقة عسير، ومعرفة الفروق تطبيق برامج رعاية الموهوبين من وجه
ذات الداللة ا حصائية بين متواطات ااتجابات عينة الدرااة حوت معوقات تطبيق برامج 
رعاية الموهوبين التي تعزي لمتغيرات الدرااة. ااتخدم الباحث المنهج الولفي، وجعل 

موافقة عينة الدرااة بدرجة  االاتبانة أداة له لجمع المعلومات. وكان من أبرز النتائج إلى
 كبيرة على بعض المعوقات المتعلقة ببرامج رعاية الموهوبين.

(: هدفت تعرف دور مراكز رعاية الموهوبين في 9073درااة )ال ال وال ال، 
تنمية القيادة، والتعرف على معيقات تنمية القيادة في مراكز رعاية موهوبين، لدى الط ب 

العربية السعودية من وجهة نظر معلميهم الذكور، وذلك في ابيل الموهوبين في المملكة 
الوقوف عليها ومساولة إيجاد السلوت المناابة. ااتخدمت الدرااة المنهج الولفي، 
وااتخدمت مقياس الكشف عن دور مراكز رعاية الموهوبين في تنمية القيادة من إعداد 

رعاية الموهوبين في تنمية القيادة لدى الباحثين، وأظهرت النتائج فيما يتعلق بدور مراكز 
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الط ب الموهوبين، أن األدوار التالية جاءت بالدرجة األولى وهي: إقامة مسابقات في 
مجاالت القيادة، وتوفير المادة الدرااية السديثة والسيوية وغير التقليدية الداعمة للقيادة، 

 ننة.وكذلك اكتشاف المهارات القيادية عند الط ب بأااليب مق
(: هدفت تطوير برامج اكتشاف الموهوبين ورعايتهم 9070درااة )الدالمي، 

بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية، من خ ت إعداد تصور مقترح لتطوير تلك 
البرامج في ضوء االتجاهات العالمية المعالرة. ااتخدم الباحث المنهج الولفي الوثائقي، 

ي. كان من أبرز النتائج: أن البرامج ركزت على اكتشاف والمنهج الولفي المسس
الموهوبين ذوي القدرات العقلية واألكاديمية، وأهملت الموهوبات في الجوانب األخرى. 

األوت والثاني -وتغفل برامج اكتشاف الموهوبات الطلبة الموهوبات في الصفوف األولية 
عامة في برامج اكتشاف الموهوبات من المرحلة االبتدائية. أن الترشيسات ال -والثالث

 اقتصرت على ترشيسات المعلمين، وأهملت ترشيسات اآلباء واألقران.
 التعليق على الدرااات السابقة: 

تناولت الدرااات السابقة موضوع برامج الموهوبات من جوانب مختلفة فمنها ما 
سارمه وعشا، ( ودرااة )الم9072تناوت تقييم برامج الموهوبات كدرااة )الرويلي، 

(، 9070(، ومنها ما تناوت تصور مقترح لبرامج الموهوبات كدرااة )الدالمي، 9071
(، ومنها ما تناوت 9072ومنها ما تناوت ااتراتيجية مقترحة كدرااة )البلوشية وآخرون، 

(، ومنها ما تناوت أثر في تنمية جانب 9072فاعلية األنشطة ا ثرائية كدرااة )الغامدي، 
(، ومنها ما تناوت 9073( ودرااة )ال ال، 9071ااة )عسيري والينبعاوي، معين كدر 

(، ومنها ما تناوت المشك ت التي 9071معايير جودة تطوير البرامج كدرااة )عشرية، 
(، ومنها ما كان درااة 9079( ودرااة )آت ردعان، 9072تواجه البرامج )الرواجفة، 

 (.9072)عطا الفضيل وآخرون،  مقارنة لمراكز اكتشاف الموهوبات كدرااة
كذلك من الدرااات ما تم تطبيقه داخل المملكة العربية السعودية كدرااة 

(، 9071(، ودرااة )عسيري والينبعاوي، 9072(، ودرااة )الغامدي، 9072)الرويلي، 
(، 9070(، ودرااة )الدالمي، 9073(، ودرااة )ال ال وال ال، 9072ودرااة )الرواجفة، 

(. ومنها ما تم 9072(، ودرااة )عطا الفضيل وآخرون، 9079)آت ردعان، ودرااة 
( بسلطنة 9072تطبيقه خارج المملكة العربية السعودية كدرااة )البلوشية وآخرون، 

 ( باألردن. 9071( بالسودان، ودرااة )المسارمة وعشا، 9071عمان، ودرااة )عشرية، 
أداة لجمع المعلومات ماعدا درااة اتفقت جميع الدرااات في ااتخدام االاتبانة 

( فتم فيها إعداد اختبار ا بداع الرياضي، ودرااة )ال ال وال ال، 9072)الغامدي، 



 م 0202لسنة  يناير( لثانيا، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -105- 

( تم ااتخدام مقياس الكشف عن دور مراكز رعاية الموهوبات في تنمية القيادة 9073
لمستوى ( فتم ااتخدام االاتبانة وااتمارة تسليل ا9072فيها. أما درااة )ابراهيم، 

( فتم ااتخدام ااتمارة طبقت على 9072والمقابلة، أما درااة )البلوشية وآخرون، 
( وتم فيها تطوير مقياس 9071مجموعة من الخبراء، وأخيرًا درااة )المسارمة وعشا، 

لتقييم نظام اختيار الطلبة الموهوبات. اختلفت الدرااة السالية عن الدرااات السابقة في 
 كما أنها اختلفت عنهم في المساور التي تناولتها أداة الدرااة. الفئة المستهدفة،

وااتفادت الدرااة السالية من الدرااات في السابقة في تدعيم ا حساس 
بمشكلتها وفي تناوت بعض المفاهيم النظرية، با ضافة ل اتفادة منها في إعداد األداة 

ج، با ضافة ل اترشاد بما ورد وبعض ا جراءات المنهجية، وفي تفسير ومناقشة النتائ
 .بها من مراجع ذات للة بموضوعها

 منهج الدرااة:
-929: 9002ااتخدمت الدرااة المنهج الولفي المسسي. وعرفه أبو ع م )

( بأنه ذلك النوع من البسوث الذي يتّم بوااطة ااتقصاء آراء جميع أفراد مجتمع 922
 ااتخدام االاتبانة أو المقابلة كأدوات له. البسث أو عّينة ممثلة منهم، وعادة ما يتم 

 مجتمع الدرااة وعينتها:
( من المشرفات التربويات 49أجريت الدرااة على كامل المجتمع والبالغ عدده )

 ومعلمات الموهوبات بالمرحلة االبتدائية بمنطقة الرياض.
 أداة الدرااة: 

الدرااة وهي  ااتخدمت الباحثة األداة األكثر م ءمة لتسقق أهداف هذه
"االاتبانة". ولبناء أداة الدرااة قامت الباحثة بمراجعة األدبيات، والدرااات السابقة ذات 

 الع قة بموضوعها. 
َرااة إلى مجالين، هي: المجات األوت: مستوى تسقق  وقد تّم تقسيم أداة الدِّ

رع هي: الهدف األهداف في الواقع الفعلي للمرحلة االبتدائية، وتم تقسيمه إلى ث ث أف
األوت: تهيئة رعاية تربوية متخصصة لمواهب الطالبات المتنوعة من خ ت عضوات 
دائمات في المدراة. الهدف الثاني: إعداد معلمة متخصصة في مجات رعاية الموهوبات 
داخل كل مدراة على دراية بأااليب تعليم الموهوبات. الهدف الثالث: توفير فرص تربوية 

 جميع الطالبات  براز مواهبهم وتنميتها.  متنوعة وعادلة ل
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 المجات الثاني: ابل تطوير أهداف برامج رعاية الموهوبات
 الصدق الظاهري: لدق المسكمين:

للتسقق من الصدق الظاهري لألداة تم عرضها على مجموعة من أعضاء هيئة 
، حيث التدريس المتخصصين في المناهج وطرق وتدريس وفي القياس والتقويم التربوي 

طلبت منهم الباحثة إبداء آرائهم حوت مدى مناابة عبارات االاتبانة لقياس ما وضعت 
ألجله، با ضافة لمدى ا مة لياغة عباراتها ووضوحها وخلوها من األخطاء اللغوية 
وا م ئية، وغير ذلك مما يرونه من تعدي ت با ضافة أو السذف أو تعديل في الصياغة، 

 هم وعمل الملسوظات التي أبدوها ألبست األداة في لورتها النهائية.وبعد األخذ بآرائ
 : Internal consistently Validityالصدق الداخلي )االتساق الداخلي(

للتأكد من تمااك عبارات االاتبانة قامت الباحثة بسساب لدق االتساق 
الدرااة، وذلك ( من أفراد عينة 30الداخلي ل اتبانة على عينة ااتط عية مكونة من )

بسساب معام ت ارتباط بيراون بين الدرجة لكل عبارة والدرجة الكلية للمجات التابعة له، 
وكذلك بين الدرجة الكلية لكل مجات وبين الدرجة الكلية ل اتبانة وااُتخدم لذلك برنامج 

(SPSSوالجداوت التالية توضح ذلك ). 
ن كل عبارة من عبارات االاتبانة وبين ( يوضح معام ت ارتباط بيراون بي7جدوت رقم )

 للمجات الدرجة الكلية

 رقم العبارة
معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمجات
مستوى الداللة 
 رقم العبارة ا حصائية

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمجات
 مستوى الداللة

 ا حصائية 

 مرحلة االبتدائيةالمجات األوت: مدى تسقيق األهداف في الواقع الفعلي لل
7 0.24 0.007** 4 0.27 0.00** 
9 0.93 0.072* 70 0.19 0.00** 
3 0.92 0.00** 77 0.29 0.009** 
9 0.12 0.00** 79 0.29 0.00** 
2 0.10 0.00** 73 0.19 0.00** 
2 0.13 0.00** 79 0.22 0.00** 
1 0.29 0.00** 72 0.22 0.00** 
2 0.22 0.00**    
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 رقم العبارة
معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمجات
مستوى الداللة 
 رقم العبارة ا حصائية

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمجات
 مستوى الداللة

 ا حصائية 

 ثاني: ابل تطوير أهداف برامج رعاية الموهوبينالمجات ال
7 0.21 0.00** 1 0.49 0.00** 
9 0.22 0.00** 2 0.49 0.00** 
3 0.24 0.00** 4 0.22 0.007** 
9 0.40 0.00** 70 0.21 0.00** 
2 0.22 0.00** 77 0.22 0.00** 
2 0.22 0.00**    

 .(0.07ى )(، )**( دالة عند مستو 0.02)*( دالة عند مستوى )
( يوضح معام ت ارتباط بيراون بين الدرجة الكلية لكل مجات من مجاالت 9جدوت رقم )

 ل اتبانة االاتبانة وبين الدرجة الكلية

 المجات
معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمجات

مستوى 
الداللة 
 ا حصائية

المجات األوت: مستوى تسقيق األهداف في الواقع 
 **0.00 0.42 بتدائيةالفعلي للمرحلة اال

المجات الثاني: ابل تطوير أهداف برامج رعاية 
 **0.00 0.42 الموهوبين

 (.0.07(، )**( دالة عند مستوى )0.02)*( دالة عند مستوى )
 ثبات أداة الداراة:

المقصود بثبات المقياس أن يعطي النتائج نفسها تقريبًا لو تكرر تطبيقه أكثر 
(. وتم حساب 324: 9003في ظروف مماثلة )العساف،  من مرة على نفس األشخاص

( من أفراد عينة الدرااة، ويوضح ذلك 30الثبات على عينة ااتط عية مكونة من )
 :الجدوت التالي
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( يبين قيم معام ت ثبات مجاالت االاتبانة وإجمالي االاتبانة بااتخدام 3جدوت رقم )
 خمعامل ألفا كرونبا

عدد  المجات
 العبارات

ل ألفا معام
 كرونباخ

المجات األوت: مستوى تسقيق األهداف في الواقع الفعلي 
 0.49 72 للمرحلة االبتدائية

 0.42 77 المجات الثاني: ابل تطوير أهداف برامج رعاية الموهوبين
 0.42 92 إجمالي االاتبانة

، غيمر موافمق 9، إلمى حمد مما = 3وتم إعطاء أوزان البدائل كما يأتي: )موافق = 
(، ثممم تممم تصممنيف تلممك ويتضممح مممن الجممدوت السممابق ارتفمماع معممام ت ثبممات مجممالي 7= 

(، كمما بلمغ معاممل ثبمات 0.42، 0.49االاتبانة بااتخدام معامل ألفا كرونباخ حيث بلغا )
( وهمو معامممل ثبمات مرتفمع، ممما يمدت علمى تسقممق 0.42ألفما كرونبماخ  جممالي االامتبانة )
، إلمى حمد مما 3عطاء أوزان البمدائل كمما يمأتي: )موافمق = ثبات االاتبانة بشكل عام. وتم إ

(، ثم تم تصنيف تلك ا جابات إلى ث ث مستويات متسماوية الممدى 7، غير موافق = 9= 
عدد بدائل المقياس = ÷ أقل قيمة(  -من خ ت المعادلة التالية: طوت الفئة = )أكبر قيمة

 ية لكل ولف أو بديل.؛ لنسصل على مدى المتواطات التال0.22= 9( ÷ 3-7)
 نتائج الدرااة:

السؤات األوت: ما مستوى تسقق األهمداف فمي الواقمع الفعلمي لطالبمات المرحلمة 
 االبتدائية من وجهة نظر المشرفات التربويات والمعلمات بمدينة الرياض؟

لإلجابة عليه تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتواطات السسابية 
ية والترتيب للمتواط السسابي لعبارات المجات األوت من وجهة نظر واالنسرافات المعيار 
 أفراد عينة الدرااة.
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( يبين التكرارات والنسب المئوية والمتواطات السسابية واالنسرافات المعيارية 9جدوت )
والترتيب للمتواط السسابي ألفراد عينة الدرااة حوت عبارات المجات األوت: مستوى تسقق 

 واقع الفعلي للمرحلة االبتدائياألهداف في ال
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أهممداف البرنممامج واضممسة  7
 ومهامه مسددة.

 70.29 23.23 92.23 % 1 0.24 9.72 70 20 99 ك

3 
مستمموى البرنممامج يتنااممب 
مع أهداف وميوت الطالبة 

 واهتمامها.

 79 22 71 ك
9.02 0.22 73 % 72.04 24.72 79.11 

9 
المخصصمممممممممات الماليمممممممممة 
للبرنممممامج كافيممممة لتسقممممق 

 أهدافه.

 94 33 79 ك
7.27 0.17 72 % 79.11 32.77 29.73 

الهدف األوت: تهيئة رعاية تربوية متخصصة لمواهب الطلبة المتنوعة من خ ت عضوات دائمات 
 في المدراة

نممممامج مهممممارات ينمممممي البر  2
 التفكير العليا.

 73.23 32.3 91.21 % 9 0.17 9.39 73 32 92 ك

9 
ينمممممي البرنممممامج مهممممارات 
مبادئ البسث العلمي لدى 

 الطالبات.

 79 94 33 ك
9.99 0.22 3 % 32.77 29.73 79.11 

2 

تفمممممي أنشممممممطة البرنممممممامج 
باحتياجممممممات الموهوبممممممات 
المعرفيمممممممممممة والمهاريمممممممممممة 

لمتناامممممبة واالجتماعيمممممة ا
 مع األهداف.

 79 20 30 ك

9.71 0.21 2 % 37.47 23.74 79.24 

1 
المممممممواد واألجهممممممزة التممممممي 
تستخدم لتطبيمق البرنمامج 
تراعممي احتياجممات وقممدرات 
 الموهوبات وفق األهداف.

 97 94 99 ك
9.03 0.24 79 % 92.23 29.73 99.39 

  0.22 9.74 المتواط العام للهدف األوت
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الثاني: إعداد معلمة متخصصة في مجات رعاية الموهوبات داخل كل مدراة على دراية  الهدف
 بأااليب تعليم الموهوبات

77 
تجديممد وتسممديث معلومممات 
المعلمممممممممممات المممممممممممؤه ت 
لرعايممة الموهوبممات لتنميممة 

 احتياجاتهن.

 90 90 39 ك
9.72 0.12 2 % 32.71 99.22 97.92 

2 

تأهيل معلمات علمى درايمة 
امماليب التممدريس واممبل بأ

تعزيز مواطن القوة للعممل 
فممممممممممي مجممممممممممات رعايممممممممممة 
الموهوبمممات قبمممل تعييمممنهم 

 في البرنامج.

 72 94 94 ك

9.79 0.22 4 % 30.22 29.73 71.09 

4 
إقامممممممة بممممممرامج تدريبيممممممة 
متنوعة لتمدريب المعلممات 
 بعد التساقهم بالبرنامج.

 93 31 39 ك
9.79 0.11 77 % 32.71 34.32 99.91 

70 
اختيمممممار المعلممممممات وفمممممق 
أاممس ومتطلبممات واضممسة 
 عن طريق التنافس السر.

 94 92 31 ك
9.04 0.29 79 % 34.32 94.14 30.22 

  0.12 9.79 المتواط العام للهدف الثاني
 الهدف الثالث: توفير فرص تربوية متنوعة وعادلة لجميع الطلبة  براز مواهبهم وتنميتها

73 
متكافئممممممة  إتاحمممممة فرلمممممة

لجميممممممع الطالبممممممات عنممممممد 
 اكتشاف مواهبهن.

 2 93 93 ك
9.31 0.29 7 % 92.19 92.19 2.27 

79 

اكتشممماف الموهوبمممات ممممن 
جميمممممع جوانمممممب الموهبمممممة 
وعممممممدم االقتصممممممار علممممممى 
اكتشاف الموهوبمات ذوات 
القممممممممممممممممدرات العقليممممممممممممممممة 

 واألكاديمية.
 

 73 29 94 ك

9.71 0.22 9 % 30.22 22.39 73.23 
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72 

تعمممممممدد وامممممممائل ترشممممممميح 
الطالبمممممممممممات ل لتسممممممممممماق 
بأنشطة البرنامج ا ثرائيمة 
والتمممممممي تقممممممميس جميمممممممع 
القمممممممممممممممدرات الذهنيمممممممممممممممة 

 وا بداعية والشخصية.

 97 31 32 ك

9.72 0.11 2 % 32.3 34.32 99.39 

79 
متابعمممممممة أداء الطالبمممممممات 
باامممتمرار لضممممان وبيمممان 
ممممممممدى تسقمممممممق أهمممممممداف 

 البرنامج.

 71 94 92 ك
9.79 0.24 70 % 94.14 29.73 72.04 

  0.24 9.73 المتواط العام للهدف الثالث
  0.24 9.73 المتواط العام للمجات

( أن وجهات نظر أفراد عينة الدرااة حوت درجة 9أوضست نتائج الجدوت رقم )
موافقتهن على هذا المجات بدرجة )إلى حد ما( وذلك بشكل عام. وعلى مستوى العبارات 

افقة أفراد عينة الدرااة على العبارتين إتاحة فرلة متكافئة لجميع الطالبات فقد جاءت مو 
عند اكتشاف مواهبهن، وينمي البرنامج مهارات التفكير العليا بدرجة )موافق(؛ وترجع 
الباحثة ذلك إلى أن اتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطالبات يساهم في إبراز موهوبات 

ا بداع أكثر، واتفقت هذه النتيجة مع درااة )المسارمه أكثر، ويزيد من دافعيتهن في 
(. كذلك ترى الباحثة أن حرص القائمين على البرنامج في اختيار أفضل 9071وعشا، 

األااليب والطرق التعليمية التي تنمي مهارات التفكير العليا لدى الطالبات، وأكد ذلك 
 (.9072(، ودرااة )الرويلي، 9071درااة )المسارمه وعشا، 

بينما جاءت موافقة أفراد عينة الدرااة بقية عبارات هذا المجات بدرجة )إلى حد 
ما( فعبارة )اكتشاف الموهوبات من جميع جوانب الموهبة وعدم االقتصار على اكتشاف 
الموهوبات ذوات القدرات العقلية واألكاديمية(؛ وترجع الباحثة ذلك إلى ضرورة إتاحة 

بات لجميع الطالبات وعدم االقتصار على الموهوبات ذوات الفرلة في اكتشاف الموهو 
القدرة العقلية واألكاديمية، فقد يكون هناك موهوبات من الناحية المهارية أو الفنية؛ وذلك 
ألن االقتصار على اكتشاف الموهوبات ذوات القدرات العقلية واألكاديمية يضعف من 

تالي تقل إتاحة الفرص المتكافئة للطالبات. التركيز على بقية الجوانب عند الطالبات؛ وبال
(. فيسب أن تعدد واائل الترشيح للطالبات 9070وهذا ما أشارت إليه درااة )الدالمي، 
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الموهوبات ليساهم ذلك في إتاحة الفرلة لجميع الطالبات في إبراز مواهبهن. ومن المهم 
أهداف البرنامج؛ إذ أن أيضًا متابعة أداء الطالبات بااتمرار لضمان وبيان مدى تسقق 

المتابعة المستمرة لألداء تكشف عن نقاط الضعف في وقت مبكر مما يساهم في تقويم 
 أداء الطالبة وتطويره بما يسقق أهداف البرنامج.

كما أنه على القائمين على البرنامج بتقديم أنشطة مدرواة تست َأيدي خبراء 
ناحية المعرفية، والمهارية، واالجتماعية، مختصين تفي باحتياجات الطالبة الموهوبة من ال

 ( على ذلك.9071(، ودرااة )عسيري والينبعاوي، 9072وأكدت درااة )الغامدي، 
وأوضست بيانات الجدوت كذلك أنه من الضروري أن يسرص القائمين على 
البرنامج على بيان أهدافه ومهامه بشكل أكبر فهي ليست تامة الوضوح. وأشارت درااة 

( إلى ذلك. بينما درااة )البلوشية وآخرون، 9071(، ودرااة )عشرية، 9072ي، )الرويل
 ( فقد اختلفت مع هذه النتيجة حيث أظهرت الدرااة ضعف وضوح األهداف.9072

كما أشارت بيانات الجدوت إلى أهمية إدراك نقاط الضعف وتسسينها وإدراك نقاط 
يد وتسديث بياناتهن في وقت مبكر القوة وتعزيزها لدى معلمات البرنامج من خ ت تجد

يؤدي؛ لما في ذلك من تفادي أي خسائر أو هدر تعليمي؛ ألنهن األااس في العملية 
التعليمية. كما أن إقامة برامج تدريبية متنوعة لتدريب المعلمات بعد التساقهم بالبرنامج 

ف البرنامج. يساهم في تأهيل معلمات مدربات متمكنات لتعليم الموهوبات مما يسقق أهدا
(. كذلك أشار الجدوت إلى أهمية اختيار 9072ويؤكد ذلك درااة )البلوشية وآخرون، 

المعلمات وفق أاس ومتطلبات واضسة عن طريق التنافس السر؛ وترجع إلى عناية 
واهتمام ا دارة العامة لرعاية الموهوبات على ألهمية االختيار المقنن لمعلمات الموهوبات؛ 

من دور حيوي وواضح في إدارة العملية التعلمية. وأشارت درااة )الرويلي، وذلك لما لهن 
 ( إلى ذلك.9072

كما أن المواد واألجهزة التي تستخدم لتطبيق البرنامج تراعي احتياجات وقدرات 
الموهوبات وفق األهداف؛ وذلك أن ا دارة العامة لتأهيل الموهوبات تسعى جاهدة إلى 

لبرنامج بما يتنااب مع قدرات الموهوبات واحتياجاتهن لكنها لم توفير جميع ما يستاجه ا
تصل بعد للمستوى المطلوب؛ وقد يكون ذلك ألن البرنامج الزات حديث عهد بالنسبة 
للتعليم السعودي فيستاج تسسنه إلى بعض الوقت. واتفقت هذه النتيجة مع درااة 

ت عكس ذلك فترى أن المواد ( أظهر 9072(. إال أن درااة )الرواجفة، 9072)الرويلي، 
 واألجهزة التي تستخدم لتطبيق البرنامج ال تراعي احتياجات الموهوبات.

وأخيرًا جاءت عدم موافقة أفراد عينة الدرااة على العبارة )المخصصات المالية 
للبرنامج كافية لتسقيق أهدافه(؛ وذلك يدت على وجود حاجة مااة لدرااة جدوى حديثة 
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ات المالية المفروضة التي يجب أن تصرف على البرنامج. واتفقت تقيس حجم المخصص
 (. 9072(، ودرااة )البلوشية وآخرون، 9072هذه النتيجة مع درااة )الرويلي، 

وفيما يلي المقارنة بين المتواطات السسابية ألهداف برامج رعاية الموهوبات 
 بالمرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية:

( يوضح المتواطات السسابية ألهداف برامج رعاية الموهوبات بالمرحلة 2جدوت )
 االبتدائية في المملكة العربية السعودية

المتواط  الهدف
 السسابي

درجة 
 الموافقة

 الترتيب

الهدف األوت: تهيئة رعاية تربويمة متخصصمة لمواهمب 
الطلبممممة المتنوعممممة مممممن خمممم ت أعضمممماء دائمممممين فممممي 

 المدراة.

 7 اإلى حد م 9.74

الهمممدف الثممماني: إعمممداد معلممممة متخصصمممة فمممي مجمممات 
رعاية الموهوبات داخل كل مدراة على دراية بأااليب 

 تعليم الموهوبات.

 3 إلى حد ما 9.79

الهممدف الثالممث: تمموفير فممرص تربويممة متنوعممة وعادلممة 
 لجميع الطلبة  براز مواهبهم وتنميتها.

 9 إلى حد ما 9.73

رعايممممة الموهوبممممات  المتواممممط العممممام ألهممممداف بممممرامج
 بالمرحلة االبتدائية بمدينة الرياض

 موافق 9.72

السمممؤات الثممماني: مممما امممبل تطممموير أهمممداف بمممرامج رعايمممة الموهوبمممات للمرحلمممة 
 ؟االبتدائية في المملكة العربية السعودية

لإلجابة عليه تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتواطات السسابية  
والترتيب للمتواط السسابي لعبارات المجات الثاني من وجهة نظر واالنسرافات المعيارية 

 .أفراد عينة الدرااة
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( يبين التكرارات والنسب المئوية والمتواطات السسابية واالنسرافات المعيارية 2جدوت )
 توالترتيب للمتواط السسابي ألفراد عينة الدرااة حوت عبارا

واط المت غير موافق إلى حد ما موافق العبارة م
 السسابي

االنسراف 
 الترتيب المعياري 

7 
تضمين النشاط الدراامي 
مشروعات للدرااة السرة 
 برعاية المعلمة ودعمها

 4 29 33 ك
9.92 0.29 7 

% 32.77 22.39 4.21 

9 

احتممممواء البرنممممامج علممممى 
مجموعمممممة مختمممممارة ممممممن 
األلعممممماب الذكيمممممة التمممممي 
تتطلمممب مهمممارات التفكيمممر 

 العليا

 97 92 92 ك

9.92 0.2 9 
% 91.21 94.14 99.39 

3 
عمممممل اختبممممارات دوريممممة 
تكشف مواهمب الطالبمات 

 المختلفة

 72 97 32 ك
9.99 0.17 3 

% 90.93 93.29 72.42 

9 
امتداد ترشيح الموهوبات 
إلمممممى األامممممرة واألقمممممران، 
وعممدم االكتفمماء بالمعلمممة 

 فقط

 72 31 34 ك
9.99 0.12 9 

% 97.94 34.32 74.72 

2 
اشممتمات مرحلممة اكتشمماف 
الموهوبمممات علمممى جميمممع 
طالبممات مراحمممل المرحلمممة 

 االبتدائية

 71 90 31 ك
9.97 0.13 2 

% 34.32 99.22 72.04 

2 
المتابعممممممممممة المسممممممممممتمرة 
للمعلمممممممممممممة والطالبممممممممممممة 
بأاممممممملوب بعيمممممممد عمممممممن 

 الجمود والروتين

 97 32 31 ك
9.71 0.11 2 

% 34.32 32.3 99.39 

1 
ت تزويممممممممممممممد المعلممممممممممممممما

بتعليممممات كافيمممة لكتابمممة 
م حظاتهن والتعبير عن 

 99 31 33 ك
9.7 0.12 2 

% 32.77 34.32 92.23 
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واط المت غير موافق إلى حد ما موافق العبارة م
 السسابي

االنسراف 
 الترتيب المعياري 

 أحكامهن في البرنامج 

2 
تقممممديم السمممموافز الماديممممة 
والمعنويممة للعممام ت فممي 

 هذا المجات

 33 72 93 ك
9.77 0.4 1 

% 92.19 74.72 32.77 

4 

إعممممممداد رعايممممممة تربويممممممة 
 متخصصمممممممممة لمواهمممممممممب
الطالبمممات المتنوعمممة ممممن 
خممم ت عضممموات دائممممات 

 في المدراة

 92 32 33 ك

9.04 0.14 4 
% 32.77 32.3 92.2 

70 

تممممممممممممممممموفير الرعايمممممممممممممممممة 
االجتماعية والمادية ممن 
البرنممممممامج التممممممي تكفممممممل 
االامممممتمرار فمممممي تفممممموق 
الطالبممات خمم ت المراحممل 

 الدرااية

 94 39 33 ك

9.09 0.29 70 
% 32.77 39.09 30.22 

77 

إعمممممداد مراكمممممز لممممميفية 
لرعايمممممممممممة الموهوبمممممممممممات 
وإمممدادهن بممما يلممزم مممن 
دعممممم وخامممممات وتوجيممممه 

 وإرشاد

 90 79 99 ك

9.09 0.49 77 
% 99.22 79.11 99.22 

  0.12 9.72 المتواط العام للمجات

( أن جميع وجهات نظر أفراد عينة الدرااة درجة 2يتضح من الجدوت رقم )
ذا المجات )إلى حد ما( وذلك بشكل عام. حيث أوضست بيانات موافقتهن على عبارات ه

الجدوت أن األلعاب الذكية تساهم في شد انتباه الطالبات وتشجيع العملية التعليمية 
وتطويرها. وفي هذا تأكيد على ما ورد في مجات الهدف األوت )تنمية مهارات التفكير 

لطالبات المختلفة؛ يساهم في تجديد العليا(. كما أن عمل اختبارات دورية تكشف مواهب ا
نشاط الطالبات، ومتابعة تطور مواهبهن المختلفة. فيجب إعداد رعاية تربوية متخصصة 
لمواهب الطالبات المتنوعة من خ ت عضوات دائمات في المدراة؛ عن طريق توفير 
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درات خبيرات تربويات يتسمن بالتنوع والعمق الفكري والعلمي، قادرات على االهتمام بق
 الموهوبات ورعايتهن.

كما أوضح الجدوت أهمية امتداد ترشيح الموهوبات إلى األارة واألقران، وعدم 
االكتفاء بالمعلمة فقط؛ وذلك أن بعض الموهوبات يشعرن بالخجل أمام معلماتهن مما 

(. كما أن 9070يعيق عملية تقييم المعلمة لها وترشيسها. وأكدت ذلك درااة )الدالمي، 
ت مرحلة اكتشاف الموهوبات على جميع طالبات مراحل المرحلة االبتدائية وعدم اشتما

االقتصار على لف معين؛ يؤكد أهمية مبدأ إتاحة الفرص المتكافئة لجميع الطالبات. 
 ( إلى ذلك.9070وأشارت درااة )الدالمي، 

هن كما أن تزويد المعلمات بتعليمات كافية لكتابة م حظاتهن والتعبير عن أحكام
في البرنامج يساهم بشكل كبير في تطويره إذا أخذت تلك الم حظات بعين االعتبار؛ ألنها 
لم تصدر إال من معلمات ذوات خبرة ويعملن في الميدان نفسه. كما أن تقديم السوافز 
المادية والمعنوية للعام ت في هذا المجات في غاية األهمية؛ لما للسوافز من قدرة هائلة 

 لدافعية وا نتاجية.في زيادة ا
وأخيرًا يجب توفير الرعاية االجتماعية والمادية من البرنامج التي تكفل االاتمرار 
في تفوق الطالبات خ ت المراحل الدرااية؛ فتوافر هذين الجانبين بالغ األهمية؛ ألنه عند 

 وجود أي خ ت في أحدهما ايؤدي بالتالي إلى ضعف الطالبة الموهوبة.
 ااة: توليات الدر 

 بناء على نتائج الدرااة تولي الباحثة بما يلي:
تمموفير الممموارد الماديممة الكافيممة لبممرامج رعايممة الموهمموبين، والتممي تسمماهم فممي تسقيممق  .7

 أهداف البرنامج.
تكثيممممف البممممرامج التدريبيممممة القبليممممة والبعديممممة لتنميممممة مهممممارات معلمممممات الطالبممممات  .9

 الموهوبات.
فممي نظممام اختيممار الطالبممات الموهوبممات، مممع  ضممرورة اعتممماد معممايير عالميممة حديثممة .3

 ضرورة التقييم المستمر لهن.
إلمممام المعلمممات القائمممات علممى البرنممامج بسيااممات وأهممداف البرنممامج بشممكل واضممح  .9

 وكاٍف؛ ألن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى نجاح البرنامج. 
ضمممرورة توعيمممة أوليممماء أممممور الطالبمممات بضمممرورة ا لممممام بخصمممائص الموهوبمممات  .2

اجاتهن المعرفية والوجدانية والعلمية، والتوالل المستمر بينهم وبمين المدرامة واحتي
 .للوقوف على مستوياتهن الدرااية ومعرفتها
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 مقترحات الدرااة:
تصور مقترح لتطوير برامج رعايمة الموهموبين بالمملكمة العربيمة السمعودية فمي ضموء  .7

 خبرات بعض الدوات.
الموهموبين بالمرحلمة المتوامطة ممن وجهمة  دور المناهج الدراامية فمي تنميمة قمدرات .9

 نظرهم في ضوء بعض المتغيرات.
مممدى امممت ك معلمممي المرحلممة الثانويممة مهممارات التممدريس ا بممداعي مممن وجهممة نظممر  .3

 الط ب في ضوء بعض المتغيرات.
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 قائمة المصادر والمراجع:
. 2والتربوية. ط م(. مناهج البسث في العلوم النفسية9002أبوع م، رجاء مسمود. )

  مصر: دار النشر للجامعات.
(: المشك ت والساجات ا رشادية للط ب الموهوبين 9002األحمدي، مسمد عليثة )

 –جدة  30/2/9002-92والمتفوقين، المؤتمر العلمي ا قليمي للموهبة، 
 مؤاسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

ات برامج رعاية الموهوبين من وجهة نظر معلميهم م(. معوق9079آت درعان، مسمد. )
بمنطقة عسير. راالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة الباحة، منطقة 

 الباحة.
(. فاعلية برنامج إثرائي قائم على بعض القضايا المثيرة 9002ا مام، مسمد لالح.)

طلبة المتفوقين. مجلة للجدت في تنمية مهارات التفكير الناقد واالبتكاري لدى ال
 .27-99(، 92)1الطفولة العربية، 

م(. ااتراتيجية 9072البلوشية، شمسة؛ ول ح الدين، نسرين؛ والعتيقي، إبراهيم. )
مقترحة  دارة برامج رعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. مجلة 

 .913 -909(، 711) 9التربية، 
(. كلنا مبدعون ولكن. القاهرة: 9002شي، ليلى بنت حسن. )توفيق، عبد الرحمن؛ القر 

 مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك.
م(. الموهوبون أفاق الرعاية والتأهيل بين 9000التويجري، مسمد، ومنصور، عبدالمجيد. )

 الواقعين العربي والعالمي. الرياض: مكتبة العبيكان.
 .للنشر. األردن: دار الفكر 9ا بداع. طم(. الموهبة والتفوق و 9079جروان، فتسي )

.عمان: دار 9(: أااليب الكشف عن الموهوبين. ط9079جروان، فتسي عبد الرحمن )
 الفكر للطباعة والنشر.

 ، عّمان، األردن: دار الفكر.3(. الموهبة والتفوق وا بداع، ط9002جروان، فتسي. )
بين المدراي. الرياض: مؤاسة م(. برنامج رعاية الموهو 9002الجغيمان، عبد هللا. )

 الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
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الجغيمان، عبد هللا؛ ومعاجيني، أاامة؛ وفتسي، أبو عوف؛ وطلعت، السسين؛ وباناجة، 
، تقويم برنامج رعاية الموهوبين في مدارس (9004اوزان؛ وأيوب، ع ء. )

 لرياض: وزارة التربية والتعليم.التعليم العام في المملكة العربية السعودية. ا
ه(. دليل برامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام. 7992الجغيمان، عبدهللا. )

 الرياض: ا دارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم السعودية.
م(. تقويم برامج رعاية الموهوبين في 9073الجغيمان، عبدهللا، ومعاجبني، أاامة. )

العام السعودية في ضوء معايير جودة البرامج ا ثرائية. مجلة مدارس التعليم 
 .992-971(، 7) 79العلوم التربوية والنفسية بجامعة البسرين، 

م(. أدوار ولعوبات معلمي الموهوبين المرتبط 9002الجهني، فايز والمزروعي، حفيظ. )
ي بمدارس بتخطيط وتنفيذ وتقويم المنهج ا ثرائي في برنامج الموهوبين المدرا

التعليم العام. راالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية 
 التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

(. المدخل إلى التربية الخالة. عّمان: دار الفكر 9004الخطيب، جمات والسديدي، منى. )
 للطباعة والنشر والتوزيع. 

قترح لتطوير برامج رعاية الموهوبين بالمرحلة م(.  تصور م9070الدالمي، مهنا. )
االبتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات العالمية المعالرة. راالة 
دكتوراة غير منشورة. قسم التربية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة ا مام مسمد 

 بن اعود ا ا مية، الرياض.
م(. تقويم 9079جيد، أاامة، وإبراهيم، عبدهللا. )ردادي، حسن، ومسمد، شعيب، وعبدالم

مخرجات برامج الموهوبين بمنطقة المدينة المنورة. مجلة درااات عربية في التربية 
 .942 – 932(، 37) 3وعلم النفس، 

م(. مجاالت تربية الطفل في األارة والمدراة من 9002رمضان، مسمد جابر مسمود. )
 لم الكتب. ، القاهرة: عا7منظور تكاملي. ط

م(. المشك ت التي تواجه برامج الموهوبين في التعليم العام في 9072الرواجفة، شاهر. )
منطقة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمين والمشرفين القائمين على تنفيذ هذه 

 .20 -32(، 9) 9البرامج. مجلة المعهد الدولي للدرااة والبسث، 
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مج الموهوبين من وجهة نظر قادة المدارس م(. تقييم برا9072الرويلي، مسمد. )
 39والمعلمين والط ب: درااة ميدانية في مسافظة طريف. مجلة كلية التربية، 

(3 ،)990- 932. 
(. درجة مماراة معلمي 9072الزند،  وليد خضر. الشنطاوي،  يواف عقيل خطار. )

اد المعرفة في ومعلمات التربية المهنية لمهارات التدريس ا بداعية في ضوء اقتص
األردن. جامعة دمشق. اوريا. مجلة اتساد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 

79(  ،9  ،)922- 303  . 
قضايا التعريف  المتفوقون عقليا ذوو لعوبات التعلم،. (9009) .مصطفى فتسي الزيات،

 القاهرة. دار النشر للجامعات، والتشخيص والع ج.
، 9(. الموهبة والتفوق، في الخطيب، جمات وآخرون. ط9070) .السرور، ناديا هايل

(، عّمان: 340-327مقدمة في تعليم الط ب ذوي الساجات الخالة، )ص ص 
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

م(. تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثلة التطبيقية، 9003اعادة، جودت أحمد. )
 لتوزيع.. عمان: دار الشروق للنشر وا7ط

م(. طفلك الموهوب اكتشافه رعايته توجيهه. القاهر: دار النهضة 9004السليمان، علي. )
 العربية.

 العقليأطفات عند القمة: الموهبة والتفوق  (.9009. )يسرية ولادق،  ،زكرياالشربيني، 
 .يدار الفكر العرب ،القاهرة، وا بداع، الطبعة األولى

(: االتجاهات المعالرة في البسوث 9002ون )الشريف، ل ح الدين حسين وآخر 
 النفسية والتربوية، المملكة العربية السعودية، الرياض: مكتبة الراشد للنشر.

م(. التنشئة األارية والتسصيل الدرااي لألبناء درااة ميدانية. 9003طبات، لطيفة. )
 ائر.راالة ماجستير غير منشورة، كلية علم االجتماع، جامعة اعد دحلب، الجز 

م(. درااات عن المتفوقين والموهوبين. القاهرة: الدار 9002عامر، طارق عبد الرؤوف. )
 العالمية للنشر والتوزيع.

"دمج الموهوبين كمدخل لتسقيق التميز للجميع"، مجلة  (.9009. )نهى حامدعبد الكريم، 
 ، جامعة الزقازيق، يناير.  90كلية التربية بالزقازيق، العدد 
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.  مجلة نبيوهو ب المطرعاية متكاملة لل ونحم(.  9070. )دي محمدمجعبد ربه، 
 .132 -173(، 94)9، م االناانيةومة االجتماعية والعلددرااات في الخ

. 7م(. المدخل إلى البسث في العلوم السلوكية. ط9003العساف، لالح بن حمد )
 الرياض: مكتبة العبيكان.

( أثر برنامج تدريبي مبني على مهارات م9071عسيري، إيمان والينبعاوي، أماني. )
التفكير ا بداعي في دافعية ا نجاز لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

 .17 -24(، 7) 79المدينة المنورة. مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، 
م(. معايير جودة التعليم تطوير برامج رعاية الموهوبين في 9071عشرية، إخ ص. )

ليات التربية من وجهة نظر خبراء التربية بالجامعات السودانية. المجلة العربية ك
 . 29 -77(، 7لعلوم ا عاقة والموهبة، )

؛ والغامدي، ندى. راون؛ والمدني، إيمان؛ وعسيري، نج ء؛ والزهار، نهي، لا الفضيطع
بية رغقية والرقة الشطبالمن نبيوهوأكتشاف الم زاكردرااة مقارنة لمم(. 9072)

 نبيوهوفات  المطالعالمية لألالمؤاسة  رمعايي قدية وفوبية الاعربالمملكة الع
(NAGCدرااات ت .)749 – 794(، 9) 99، جتماعيةاية ووبر. 

دية في وبة الاعرالتجم(. 9070يوليو  72-79، والخالدي، إيناس. )ةدرغالعطيوي، 
اع دبا هبة وولمورجاله ل زيزالعدعب كااة الملؤاع مدب هبة واورعاية الم

اقع وال نبي نبيوهوكتشاف ورعاية الماالعلمي  ، ورقة مقدمة إلى المؤتمر ذجًاونم
 ، مصر.جامعة بنها، تووالمأم

م(. األنشطة ا ثرائية وفاعليتها في تنمية ا بداع الرياضي لدى 9072الغامدي، عايض. )
سث العلمي والتنمية الط ب الموهوبين بالمرحلة االبتدائية. المؤاسة العربية للب

 .27 -79(، 79البشرية، )
دور مراكز رعاية الموهوبين في تنمية القيادة م(. 9073ال ال، زياد و ال ال، لائب. )

 9لدى الط ب الموهوبين في السعودية من وجهة نظر معلميهم. مجلة التربية، 
(729 ،)213- 102. 
 .9000. )شعبة التعليم العام -يا والتكنولوج العلميللتعليم والبسث  القوميالمجلس 

 القومي"الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر 
 ،، الدرااات والبسوث، المجلد الرابع9000أبريل  4للموهوبين، المنعقد بتاريخ 

 وزارة التربية والتعليم(. ،القاهرة
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ام اختيار الطلبة الموهوبين لمدراة م(. تقييم نظ9071المسارمة، لينا وعشا، إاراء. )
اليوبيل للتميز في ضوء معايير الجمعية الوطنية األمريكية لتعليم الموهوبين. 

 .99 -77(، 9) 2المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 
(: قائمة الذكاءات المتعددة لتقييم الموهوبين كرااة التعليمات، 9002مسمد، عبد هللا )

 .القاهرة: دار الرشاد
(: اكتشاف الشباب ذوي 9000مركز تطوير تدريس العلوم والرياضيات والتكنولوجيا )

المواهب العلمية ورعايتهم، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر القومي للموهوبين، 
 .ورشة العمل التسضيرية للمؤتمر والدرااات والبسوث، القاهرة

بين بمدارس التعليم العام م(، برنامج رعاية الموهو 9072مايو  97 -74مزيو، منات. )
في المملكة العربية السعودية بين الواقع والمأموت بمنظور تربوي، ورقة مقدمة إلى 
المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين نسو ااتراتيجية وطنية لرعاية 

 المبتكرين، جامعة ا مارات العربية المتسدة.
(: الموهبة والتفوق. 9000مد عبد الس م )المعايطة، خليل عبد الرحمن، والبواليز، مس

 األردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
رؤية مستقبلية لتفعيل اكتشاف ورعاية الموهوبين بالمراحل  .(9009) ي.مسمد عل نصر،

. تربية الموهوبين والمتفوقين  الخامسالعلمي  المؤتمرمصر .  فيالتعليمية 
 . 97-7داع . كلية التربية، جامعة أايوط ص ص المدخل إلى عصر التميز وا ب

(. مستوى التعليم البنائي لدى معلمي علوم المرحلة 9074النفيسة، لالح إبراهيم. )
(. 3) 9االبتدائية في منطقة الرياض. المجلة الدولية للبسوث في العلوم التربوية، 
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