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  :مستخلص البحث 
التعلم والتطویر، وتخطیط المناھج وطرق : (رامج الموھوبین في ضوء معاییر      یھدف البحث إلى تعرف واقع ب

ین  ،التدریس،  والبیئة التعلیمیة   والبرامج  التعلیمیة والتعلم والتطویر من وجھة نظر الطالب الموھوبین والمعلم
ة   ة االبتدائی ي المرحل وبین         ،ف الب الموھ ن الط ة م ع الدراس ون مجتم في، وتك نھج الوص ث الم تخدم البح  واس

ة                ة العربی یھم بالمملك سادس ومعلم صف ال ة بال ة االبتدائی وبین بالمرحل م   الملتحقین ببرامج الموھ سعودیة، وت  ال
ددھم   شوائیة وع ة ع ار عین ًا و ) ١٧٦(اختی تبانتین) ٦٣(طالب داد اس ث بإع ام الباح ًا، وق الب :  معلم ى للط األول

 وقد تحددت محاورھا على ضوء أسئلة البحث،  ،الموھوبین والثانیة لمعلمیھم لجمع المعلومات من عینة الدراسة   
ا     ق معی ا تحق ن أھمھ ائج م ى نت ث إل ل البح الب     :(روتوص ر الط ة نظ ن وجھ ق م ة مواف ویر بدرج تعلم والتط ال

یھم       -الموھوبین وبین ومعلم ة  - تخطیط البرامج وطرق التدریس بدرجة موافق من وجھة نظر الطالب الموھ  البیئ
ر     -التعلیمیة بدرجة موافق من وجھة نظر الطالب الموھوبین      ة نظ شدة من وجھ  البرامج بدرجة  بدرجة موافق ب

  : ، وقد قدم الباحث من خالل النتائج عددًا من التوصیات أھمھا)ینالطالب الموھوب

  .االھتمام باستخدام األسالیب الحدیثة في برامج الموھوبین لتفعیل تعلیم الطالب الموھوبین -
  .توفیر متطلبات تحسین واقع برامج الموھوبین في المرحلة االبتدائیة -
  . الموھوبین في المرحلة االبتدائیةتھیئة البیئة المناسبة التي تحسن من واقع برامج -
 .إقامة ورش العمل والندوات للبحث في كیفیة تحسین واقع برامج الموھوبین في المرحلة االبتدائیة -
  

  The Status-Quo of the Gifted Programs in the Light of Some Global Standards 
from the Viewpoints of the Gifted Students and Primary School Teachers 

By 
Othman Bawah Musallat Al-Subay 

Director of the Gifted Students Education, Bisha Governorate 
ABSTRACT 
The current research aimed to identify the status-quo of the gifted programs in 
light of the following criteria learning and development, curriculum planning, 
teaching methods, educational environment, educational programs, learning and 
development from the viewpoints of the gifted students and teachers in the 
primary stage. The research made use of the descriptive method, and the research 
community was the gifted students enrolled in the gifted programs in the primary 
stage (grade six) and their teachers in the Kingdom of Saudi Arabia and the 
participants totaling (176) students and (63) teachers were randomly assigned. The 
researcher developed two questionnaires: the first for the talented students and the 
second for their teachers to gather the target data. The results of the study 
revealed that the following criteria were  achieved, namely, the gifted students 
agreed about learning and development, the gifted students and their teachers 
agreed about planning programs and teaching methods, the gifted students agreed 
about the educational environment, and also the  gifted students strongly agreed 
about the programs. Finally, the researcher recommended paying attention to the 
utilization of the modern techniques in the gifted programs to activate the 
education of the talented students, providing the requirements for improving the 
status-quo of the gifted programs at the primary stage, creating the appropriate 
environment that improves the gifted programs in the primary stage and 
organizing workshops and seminars to discuss the different ways of improving the 
gifted programs in the primary stage. 
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:مقدمة البحث  
د                ن طریقھم تنعق شریة،  فع ا الب م مواردھ ل أھ شعوبھم،  ب ة ل روات الحقیقی ون الث      یعتبر الموھوب

ة وحل المشكالت      ذلك أصبح         اآلمال لمواجھ دیات،  ل ة التح ة،  ومواجھ سیرة التنمی ي تعترض م  الت
دراتھم ضرورة                    ى حسن استثمار طاقتھم وق ایتھم، والعمل عل ة طرق رع االھتمام باكتشافھم وتھیئ

  .ملحة یفرضھا التقدم العلمي والتكنولوجي في المستقبل 
ة خاصة ت        درات عقلی ون  یمتلكون ق ون والموھوب رانھم           فاألفراد المتفوق ن أق ین ع م مختلف جعلھ

ع               ستقبل زاھر للمجتم ن أجل م اجھم م ي باحتی ة خاصة تف رامج تربوی ى ب اجون إل م یحت ادیین فھ الع
  )م٢٠٠٦محمد، (

ا،      ر وتنمیتھ ارات التفكی سعودیة بمھ ي ال وبین ف ز الموھ ي مراك ة ف رامج الرعای ت ب د اھتم      ولق
دم          ستقلة تق ررات م ن خالل مق شكل مباشر م ة       فقدمتھا ب رامج اإلثرائی ام والب یم الع دارس التعل ي م ف

ى تحسینھا                  ا والعمل عل ى تقییمھ ى آخر إل ت إل ن وق اج م رامج تحت ذه الب بمراكز الموھوبین، لكن ھ
  . لمواكب عجلة التطور واالنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي

ة       رامج التربوی اھج والب ویر المن ي تط ة ف ة التربی ن أھمی ل،    وتكم ة   ألنھا تحت ي العملی زًا ف  مرك
ویتطلب األمر من وزارة التربیة وإدارات التعلیم في أي بلد الفلسفة التربویة، التي تتماشى     . التربویة

  ) ٢٠٠٠أبو حویج، .(مع روح العصر الذي یطلب األصالة والجدة 
وبین      ال الموھ ة لألطف ة األمریكی ة الوطنی ت الجمعی د قام  National Association for( وق

Gifted Children   (   یم رامج تعل بتطویر مبادئ ومعاییر ومؤشرات محددة تغطي جمیع مكونات ب
  .الموھوبین وتستخدم على نطاق واسع لتقییم ھذه البرامج داخل الوالیات المتحدة وخارجھا

  :وھي) ٢٠١٠ ،NAGC( ومن ھذه المعاییر معاییر برامج الموھوبین
 .التقییم والتقویم. ٢                 .                   التعلیم والتطویر .١
 البیئة التعلیمیة.٤.                        تخطیط الناھج وطرق التدریس.٣

 .التربیة المھنیة .٦البرامج                                                 .٥

ة           ي رعای الم ف دول الع ة ب سعودیة مقارن ة ال ة التجرب ى حداث النظر إل وبین        وب رامج الموھ وب
ذه       والمتفوقین في قطاع التعلیم العام فإن التقییم یعتبر حاجة وضرورة ھامة للتحقق من مدى نجاح ھ

  .البرامج لتحسینھا وتطویرھا
دى                     ة الطالب الموھوبین، وم رامج رعای الواقع الحالي لب رة الباحث ب ع خب ن واق      ومما سبق وم

ین بمحافظة       مالءمتھا، وما ینبغي أن تكون علیھ، ح     یم البن ي تعل ة الموھوبین ف یث عمل معلمًا لرعای
ة نظر الطالب                ن وجھ ة للموھوبین م رامج المقدم ع الب ة واق ذه الدراسة لمعرف ت ھ د أت بیشة، لذا فق
الى          شیئة اهللا تع سھم بم ي ست أنفسھم ومعلمیھم وفق بعض المعاییر وتقدیم التوصیات والمقترحات الت

  .  للموھوبین والرقي بھا لمستوى الطالب الموھوبینفي تطویر البرامج المقدمة 
   
 تساؤالت البحث:  

  :تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي         
وبین             ـ   ة نظر الطالب الموھ ن وجھ ة م اییر العالمی ض المع ي ضوء بع ما واقع برامج الموھوبین ف

 ومعلمیھم في المرحلة االبتدائیة؟
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  :یةویتفرع عن ھذا السؤال األسئلة التال       
وبین           .١ ما واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر من وجھة نظر الطالب الموھ

  والمعلمین في المرحلة االبتدائیة؟
ة نظر                .٢ ن وجھ دریس م اھج وطرق الت ار تخطیط الن  ما واقع برامج الموھوبین في ضوء معی

  الطالب الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة؟
رامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة التعلیمیة من وجھة نظر الطالب الموھوبین        ما واقع ب   .٣

  والمعلمین في المرحلة االبتدائیة؟
وبین      .٤ الب الموھ ر الط ة نظ ن وجھ رامج م ار الب وء معی ي ض وبین ف رامج الموھ ع ب ا واق   م

 والمعلمین في المرحلة االبتدائیة؟
  :أھمیة البحث 

ي الممل     .١ سعودیة    أنھ البحث  األولى ف ة ال ة العربی م الباحث     –ك دود عل ي ح یم    – ف ي مجال تقی  ف
 .برامج الموھوبین من وجھة نظر الطالب الموھوبین والمعلمین معًا

ق            .٢ ذین یقومون بتطبی ون ال م الطالب والمعلم وي ھ یعتبر بحثا تقیمیًا من وجھة نظر قطاع ترب
 . واستخدام برامج الموھوبین والتعامل معھا یومیًا

وات              قد تساعد  .٣ تح قن ا یف ة الموھوبین مم رامج  رعای ذ ب ع تنفی ة واق ي معرف ذا البحث ف  نتائج ھ
  .جدیدة للتطویر

 .قد تدعم نتائجھ  أیضًا النقاط اإلیجابیة في برامج رعایة الموھوبین .٤
ى       .٥ داف المثل قد تسھم في استثمار الفرصة المتاحة لجھود وزارة التربیة والتعلیم في تحقیق األھ

 .لموھوبینلبرامج رعایة ا

  :أھداف البحث 
الب    .١ ر الط ة نظ ن وجھ ویر م تعلم والتط ار ال وء معی ي ض وبین ف رامج الموھ ع ب رف واق   تع

  .الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة
ة                 .٢ ن وجھ دریس م اھج وطرق الت ار تخطیط الن ي ضوء معی   تعرف واقع برامج الموھوبین ف

  .حلة االبتدائیةنظر الطالب الموھوبین والمعلمین في المر
الب       .٣ ر الط ة نظ ن وجھ ة م ة التعلیمی ار البیئ وء معی ي ض وبین ف رامج الموھ ع ب رف واق   تع

  .الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة
وبین                .٤ ة نظر الطالب الموھ ن وجھ رامج م   تعرف واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار الب

  .والمعلمین في المرحلة االبتدائیة
  :ثحدود البح

وبین          :  الحدود المكانیة  ة الموھ رامج لرعای ا ب اقتصر البحث على مدارس المرحلة االبتدائیة التي بھ
  .التابعة اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة 

  ھـ١٤٣٥-١٤٣٤خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :الحدود الزمانیة
  :مصطلحات البحث

  :لموھوبینبرامج ا .١
رف      بري، (ع ا ) م٢٠٠٢ص رامج بأنھ ات    :"الب وات والتعلیم راءات والخط ة االج  مجموع

دودة   رات مح ل خب ا لنق تم اتباعھ ي ی د ال ر   ،والقواع رة أو غی ة، مباش سموعة أو مرئی روءة أو م  مق
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ي مك  ر، ف ور كبی راد أو جمھ ة أف رد أو مجموع ك لف ة، وذل ة أو تثقیفی ة أو ترفیھی رة، تعلیمی ان مباش
  ".  واحد أو أماكن متفرقة، لتحقیق أھداف محددة

ا    وبین بأنھ رامج الموھ ى لب ف اإلجرائ ز      :  التعری ي مراك وبین ف ذ الموھ ة للتالمی رامج المقدم الب
ي              و الموھوبین ف دیمھا معلم دادھا وتق ي إع سھم  ف ي ی الموھوبین أو غرف مصادر الموھوبین والت

سیر  ات ع ض محافظ دارس بع شی (م یس م ا، خم اصأبھ شة، النم سابھم  ) ط، بی ذ واك ك التالمی ألولئ
  .المھارات التفكیریة والذاتیة لتطویر قدراتھم وتنمیة مواھبھم

  :المعاییر .٢
ار امج           :  المعی اح البرن یس نج ین یق ك مع ى مح ي عل ن األداء مبن ّدد م ستوى مح و م ھ

)sa.org.mawhiba.www وف یعتم ة   ، وس ة االمریكی ة الوطنی ف الجمعی ى تعری ث عل د الباح
وبین       یم الموھ رامج تعل دة لب د المعتم ادئ والقواع ة المب ي مجموع اییر وھ وبین للمع ال الموھ لألطف

رامج        )www.nagc.org(والمنشورة في موقع الجمعیة    اییر ب ى مع ، وسوف تركز ھذه الدراسة عل
  )وطرق التدریس، والبیئة التعلیمیة، البرامجالتعلیم والتطویر، وتخطیط البرامج (الموھوبین

  :الطالب الموھوبین .٣
وفر  : "الموھوبین بأنھم ) م١٩٩٧(    یعرف النافع وآخرون    ھم األطفال والتالمیذ والطالب الذین تت

لدیھم استعدادات وقدرات غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة أقرانھم في مجال أو أكثر من المجاالت       
درھا ال ي یق ي   الت صیل العلم اري والتح ر االبتك ي والتفكی وق العلم االت التف ي مج ة ف ع وخاص مجتم

م    ذین ت ل وال شكل متكام م ب وفر لھ ة ال تت ة خاص ة تعلیمی ى رعای اجون إل ة ویحت ارات الخاص والمھ
  )١٥ص". (اختیارھم وفق األسس العلمیة الخاصة والمحددة

ة     األفراد الذین :  بأنھ ویعرف الموھوبین إجرائیاً        وبین بالمرحل ة الموھ رامج رعای تم قبولھم في ب
ات         بعض محافظ ة ل یم التابع إدارة التعل وبین ب سم الموھ ي ق سادس والمسجلین ف ة بالصف ال االبتدائی

  .ھـ١٤٣٥/ ١٤٣٤للعام الدراسي  ) أبھا، خمیس مشیط، بیشة، النماص(عسیر
  اإلطار النظرى والدراسات السابقة

  : المحور األول 
بالموھوبین یعد من أھم اھتمامات اإلنسان منذ القدم، حیث تفتخر المجتمعات بمن یبرز إن االھتمام 

  . في مجال أو أكثر من المجاالت التي یقدرھا ذلك المجتمع
تستند فلسفة إنشاء برامج تربویة خاصة بالموھوبین : مبررات البرامج الخاصة برعایة الموھوبین 

  :إلى مجموعة من المبررات كما یلي)٢٠٠٦محمد،(لتربیتھم وتعلیمھم كما ذكر 
إن برامج التعلیم العام معدة بما یتناسب مع قدرات غالبیة : عدم كفایة برامج التعلیم العام .١

 ولذلك فھذه البرامج ال تتناسب وال تفي ،الطالب في مراحل التعلیم العام وھم فئة العادیین
البرامج الدراسیة العامة ال تتحدى قدرات باحتیاجات الطالب الموھوبین والمتفوقین خاصة وإن 

  . مما قد تسبب لھم حالة من الشعور بالملل ،ھؤالء الطالب
ینتمي الطالب الموھوبون إلى مجتمع : حاجة الطالب الموھوب و المتفوق إلى برامج خاصة.٢

لوا  وإن من حقھم أن یحص، ولذلك فھم بأمس الحاجة إلى رعایة خاصة،ذوي االحتیاجات الخاصة
  .على فرص متكافئة كغیرھم من العادیین بما یتناسب مع قدراتھم وبما یشبع احتیاجاتھم 
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یتعرض معظم : البرامج الخاصة ضرورة لتحقیق النمو المتوازن للطالب الموھوب والمتفوق .٣
الطالب الموھوبون إلى مشكالت تكیفیھ في محیطھم المجتمعي وخاصة المدرسي بسبب التفاوت 

 فھم في ،ت النمو العقلي واالنفعالي واالجتماعي في حال تواجدھم مع أقرانھم العادیینفي مستویا
  حاجة إلى برامج خاصة لمساعدتھم على التكیف والتفاعل 

یمثل الطالب الموھوبون : رعایة الموھوبون والمتفوقون ضمان الزدھار المجتمع وتنمیتھ .٤
 ومن الواجب ، وتعتبر ھذه ثروة في غایة األھمیة،من نسبة سكان المجتمع % ٣والمتفوقون حوالي 

فعلى عاتق الموھوبون والمتفوقون . أال یتم تبدید ھذه الثروة باإلھمال وانعدام الرعایة المقدمة لھم 
  .  تقع مسؤولیة تقدم المجتمع وارتقائھ 

  برامج الموھوبین :  
حاول أن ترعى مختلف فئات التفوق أّن البرامج الخاصة بالموھوبین ت ) ٢٠٠١(     ویذكر سلیمان 

 ، واألنشطة،المناھج:  وتحدد دور المدرسة من حیث، واجتماعیة، وتربویة،العقلي على أسس نفسیة
 ودور األسرة بالتعاون منع المدرسة ودور الھیئات المتخصصة التي یمكنھا ،واإلدارة في رعایتھم

  :تقدیم العون للمدرسة ومن أنواعھا ما یلى 
 والمتمثلة في ،یعتبر ھذا النوع من البرامج المفضلة في حال واحدة فقط : المدارس الخاصة:  أوال

تقدیم خدمات تعلیمیة خاصة للطلبة الموھوبین المتواجدین في المجتمعات التي تعاني من صعوبات 
ینتمي إلیھ وھذا یعني أن األسرة أو المدرسة التي . ثقافیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو انفعالیة 
حیث یصبح البرنامج الخاص في المدرسة الخاصة . الطالب المتمیز تعاني من صعوبات معینة 
  ) ٢٠١٠،السرور. (مالذا ومنقذا لقدراتھم وحامیا لھا من التراجع 

  ومن أھم ،    وتتمیز المدارس الخاصة بالموھوبین بإیجابیات كثیرة مقارنة مع األسالیب األخرى
 وذلك ألن ،توفر المدرسة الخاصة بطبیعتھا مناخا ایجابیا داعما للتمیز واإلبداع( :اإلیجابیات 

 على – وأولیاء أمورھم محكوم دائما من الناحیة النظریة ، ومعلمیھا وطلبتھا،التوجھ العام إلدارتھا
 المدرسة   البرنامج الخاص في، بمعاییر التمیز والتطویر في جمیع جوانب العملیة التربویة–األقل 

 وخصوصا المنھاج الذي یصمم عادة ،یعتبر مالذًا ومنقذًا لقدراتھم العقلیة وحامیا لھا من التراجع
  ) .٢٠١٠جروان،( وقدراتھم الفائقة ،لیستجیب الحتیاجاتھم
یتم اختیار الطلبة لھذه الصفوف على أساس مستوى أدائھم على المحكات التي :ثانیًا غرف المصادر 

ویبقى الطلبة فیھا طوال الیوم الدراسي وعلى مدار السنة الدراسیة یدرسون .  المدرسة تقررھا إدارة
 لكنھا ،ویدرس فیھا مناھج خاصة قد تكون مالئمة لمناھج المدارس العادیة. جمیع المقررات معا 

  ) .٢٠٠٢،جروان)  (الصفوف المرحلة ( أكثر تقدما وتطورا وتسمى 
 وحرصھ ،لیب الشائعة والمالئمة في أغلب الدول نظرا لكلفتھ القلیلة   ویعد ھذا األسلوب من األسا

 ،على توفیر فرص االحتكاك للطلبة الموھوبین وبین مع مجتمع المدرسة وأقرانھم في نفس العمر
  .ویعد كذلك مناخا مناسبا لتلبیة احتیاجات ھؤالء الطلبة وتنمیة قدراتھم 

 أي العمل مع ،مثل عمل الدراسات خالل العمل : صفوف خاصة خارج المدرسة العادیة: ثالثا
 أو ، أو زیارات الطالب ألماكن تتناسب مع اھتماماتھم ومیولھم،أشخاص عمل في موقعھم

 الموسیقى، ورش العمل، الفنون، المتاحف، أو ،المشاركة في برامج المجتمع المحلي مثل المسرح
 التعلیم الیومي في المدرسة العادیة بحیث یلتقي االلتحاق بصفوق إثرائیة خاصة خارج نطاق برنامج

 ویتلقون ،الطلبة المتمیزون من عدة مدارس في موقع موحد في نھایة الیوم المدرسي وأیام العطل
  ) .٢٠١٠ ،السرور.( تعلیما خاصا 

  من أكثر البرامج شیوعا في العالم) :برنامج اإلثراء المدرسي الشامل ( غرف المصادر أو : رابعا 
 وألنھ یحسن بنیة التعلیم في المدرسة ، وأكثر قبوال من األفراد داخل المجتمع المحلي،ألنھ أقل تكلفة
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ویعتبر من أكثر البرامج التي أثبت أنھا ذات فاعلیة . العادیة بشكل عام وشامل وعلى كافة األصعدة 
غرفة الصف العادیة فھم ألن الطلبة العادیین یستفیدون من زمالئھم المتمیزین عند عودتھم  إلى 

 حیث یتم Pull Out Classesویطلق علیھ أیضا بالصفوف المرحلة . یعرضون علیھم خبراتھم 
تشكیلھا عن طریق سحب الطلبة الموھوبین و المتمیزین من صفوفھم المعتادة في أوقات معینة 

 إلى صفوفھم  ثم یعودون بعده،لممارسة نشاط معین أو دراسة مقرر ما،خالل الیوم الدراسي
  ) ٢٠١٠السرور،.(األصلیة
   التسریع ھو تنظیم وقت التعلم لیقابل  Acceleration Program;: برامج اإلسراع : خامسا 

.  والعمل ضمن مستوى متقدم،ویواكب القدرات الفردیة للطلبة مما یقود لمزید من التفكیر اإلبداعي
على تحسین مستوى الدافعیة والثقة بالنفس ، واإلسراع بشكل عام یعمل )٢٠١٢قطاني ومریزیق، (

 وحل المشكالت التعلیمیة ، والشعور باإلنجاز وتحسین االتجاھات نحو التربیة والتعلیم،لدى الطلبة
  .لدى الطلبة الموھوبین

 رعایة الموھوبین في المملكة: 

تعلیم التي    یوجد في المملكة مراكز للموھوبین في جمیع المناطق التعلیمة وبعض إدارات ال
تمارس نشاطھا ورعایتھا للموھوبین، ویتوقع ان یتم التوسع في افتتاح مراكز رعایة الموھوبین 

  .لیشمل معظم المحافظات
نشطت حركة تربیة الموھوبین في المملكة خالل اآلونة األخیرة بشكل الفت، إذ تم إنشاء    و

 مؤسسة وطنیة حضاریة أنشئت ، وھي"مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ للموھبة واإلبداع"
 وُتعنى بتشجیع الموھوبین، وتنمیة مواھبھم من -  حفظھ اهللا –برعایة خـادم الحرمین الشریفین 

خالل تقدیم برامج تھدف إلى اكتشاف الموھوبین ورعایتھم في جمیع المراحل الدراسیة المختلفة 
  )٢٠٠٥الجغیمان،. (وعلى مستوى المملكة

ربیة الموھوبین في المملكة بسرعة انتشار ثقافة تربیة الموھوبین، وتعدد     وقد اّتسمت حركة ت
مؤسسة الملك عبد "التابعة لـ ) المحلیة والدولیة(برامج اإلثراء الصیفیة:( البرامج وتنوعھاومنھا

العزیز ورجالھ للموھبة واإلبداع، برامج مراكز الموھوبین التابع لوزارة التربیة والتعلیم، برامج 
لمصادر في بعض المدارس الحكومیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم، غرف ا

)www.mawhiba.org(  
  البرامج اإلثرائیة المنفذة للطالب الموھوبین بالمملكة العربیة السعودیة:  

البرامج ھو توفیر فرص تربویة  الھدف العام من ): خارج الدوام المدرسي(البرامج اإلثرائیة : أوًال
متنوعة وعادلة لجمیع الطالب الموھوبین إلبراز مواھبھم وتھیئة رعایة تربویة متخصصة لھم من 
خالل برامج إثرائیة علمیة تقنیة یتم تصمیمھا وفق األنموذج اإلثرائي الفاعل المعتمد من اإلدارة 

  )ه١٤٢٨وزارة التربیة والتعلیم،.(العامة للموھوبین
وتتلخص فكرة البرنامج بتقدیم خدمات : برنامج رعایة الموھوبین بمدارس التعلیم العام: یًاثان

تربویة خاصة الكتشاف وتنمیة مواھب الطالب والطالبات في المدارس العامة حیث یقضون معظم 
أوقاتھم التعلیمیة حیث یعمل البرنامج وفق آلیة إلعداد معلمین متفرغین ومعلمات متفرغات للعمل 

  )٢٠٠٥الجغیمان،.(في مدارس التعلیم العام بمجال رعایة الموھوبین
الملتقیات اإلثرائیة الصیفیة أحد أنماط الرعایة التي : الملتقیات اإلثرائیة الصیفیة للموھوبین: ثالثًا

تقدمھا اإلدارة العامة للموھوبین بوزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة، وتنفذ في 
لف المناطق التعلیمیة سعًیا منھا لتقدیم برامج نوعیة شمولیة لفئة محددة من أبناء الوطن من مخت

مدارس التعلیم العام خالل فترة اإلجازة الصیفیة من خالل التعامل مع محتوى علمي یتحدى قدراتھم 
 .ھوینمیھا لیصل الطالب الموھوب إلى درجة الرضا عن ذاتھ ویكون عنصًرا فاعًلا في مجتمع
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(org.mawhiba.www) ، والھدف من تلك الملتقیات ھو تنمیة قدرات الطالب الموھوبین العلمیة
واإلبداعیة من خالل تقدیم برامج إثرائیة مكثفة وفق استراتیجیات رعایة الموھوبین التربویة، 

  .لمیةوتعتمد على الممارسات التجریبیة والمشاریع الع
برنامج تنمیة االختراع ھو أحد برامج تنمیة الذكاء الصناعي التي تقدمھا اإلدارة : االختراع: رابعًا

العامة للموھوبین بوزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة وینفد في جمیع إدارات 
ل االختراع إلى تدریب التربیة والتعلیم، وذلك من منطلق الحاجة لدى الطالب الموھوبین في مجا

  )١٤٢٨وزارة التربیة والتعلیم،.(طاقاتھم اإلبداعیة في المجاالت التقنیة
 المعاییر العالمیة لبرامج الموھوبین:  

  :وھي) ٢٠١٠ ،NAGC( ومن ھذه المعاییر معاییر برامج الموھوبین
بمبدأ التجدید على ضرورة األخذ ) م٢٠٠١سعید وعبد الخالق،( ویؤكد :التعلیم والتطویر: أوًال

والتطویر األمر الذي جعل من تصمیم المناھج وتطویرھا یحتل مركز الصدارة بین مجاالت التجدید 
حیث اعتبرا أن من بین المبادئ ) م٢٠٠٩حمادات، (و ) م٢٠٠٨قندیل، (في التربیة، وھو ما یؤكده 

  .طویر المعاصرالتي تقوم علیھا عملیة تطویر البرامج اتسامھا باالستمراریة وھو سمة الت
فإشراك الطالب الموھوب في عملیة التخطیط للبرامج أمر : تخطیط البرامج وطرق التدریس: ثانیًا

( و) ٢٠٠١ ،سعید وعبدالخالق( في غایة األھمیة وھو ما یؤكد كثیر من التربویین من أبرزھم 
 أبرز ما یمیز حیث أشاروا إلى أن من) ٢٠٠٤ ،الفتالوي(و) ٢٠٠٦ ،شاھین(و) ٢٠٠٢ ،الحیلة

المنھج التربوي الحدیث ھو إعداده بطریقة تعاونیة منطلقا من اإلیمان بالدور اإلیجابي للتلمیذ وھو 
  ..ما یحتم إتاحة الفرصة لھ للمشاركة في عملیة اإلعداد واختیار الخبرات التعلیمیة المقدمة فیھ 

سیا وداعما مھما في صقل المواھب ورعایتھا تعتبر البیئة التعلیمیة عامال أسا: البیئة التعلیمیة: ثالثًا
 وأن التلمیذ الموھوب ،األمر الذي یتطلب أن تتمیز تلك البیئة بمواصفات عالیة وجودة ونوعیة

یحتاج إلى أن یعیش في بیئة صالحة فھو كالشجرة المثمرة التي ال تعطي أجود ما عندھا إال إذا 
ون موھوبا إال في الظروف المناسبة إذ أن الظروف توافرت الظروف المناسبة لھا، فاإلنسان ال یك

  .الغیر المناسبة قد تسھم في الحد من الموھبة
الخوالدة، (  ولتحدید الحاجات دور مھم وحیوي في تصمیم البرامج یؤكد ذلك  :البرامج: رابعًا

حیث أشاروا إلى أھمیة مراعاة حقوق ) م٢٠٠٣الفتالوي، (و) م٢٠٠٦نجوى شاھین، ( و) م٢٠٠٤
المتعلم في بناء البرامج وضرورة اتخاذ من تلك الحاجات أساسا الختیار المواد واألنشطة العلمیة، 
فإن التلمیذ یقبل على ذلك بطریقة أكثر فاعلیة وإیجابیة ویزداد نشاطھ مما یساعد على تحقیق النمو 

  .الشامل وإحداث التغییر المنشودة في سلوكیاتھ
  :الدراسات السابقة

دراسة ھدفت إلى تقویم البرامج المسائیة المقدمة بمركز الموھوبین )  ٢٠١٢(زھراني    أجرى ال
. في ضوء بعض المعاییر من وجھة نظر التالمیذ المستفیدین في كل من مكة المكرمة،  جدة،  اللیث

من المستوى الرابع لرعایة الطالب ) ١٣٣(حیث اقتصرت عینة الدراسة على التالمیذ وعددھم 
 وأشارت نتائج الدراسة إلى تحقق المعاییر المرتبطة بمواصفات والبیئة التعلیمیة الموھوبین،

  .المرتبطة بالتلمیذ الموھوب و معلمي الموھوبین للبرامج المسائیة بدرجة عالیة
دراسة ھدفت إلى تقییم برامج مدارس الملك عبد اهللا الثاني للتمیز في ) ٢٠٠٩(   وأجرت المحارمة
 وأشارت نتائج الدراسة ،لمیة لتعلیم الموھوبین،  على عینة الدراسة من مدیريضوء المعاییر العا

إلى أن تقدیرات أفراد العینة ألبعاد أدوات الدراسة جاءت متطابقة بدرجة منخفضة مع المعاییر 
  .العالمیة المستخدمة في الدراسة

م وعنونة مواقف ھدفت إلى تقیی) Shaunessy ، 2005(      وفي دراسة قامت بھا شیانسي  
المعلمین نحو تقنیة استعمال تكنولوجیا المعلومات في الصفوف الخاصة بالطلبة الموھوبین من 
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الصفوف الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وقد أشارت نتائج الدراسة على أن الجمعیة الوطنیة 
قد ) The National Association for Gifted Children (NAGCلألطفال الموھوبین 

طورت معاییر جدیدة أكدت فیھا على دوَر تقنیِة تكنولوجیا المعلومات في برامج الموھوبین كمعاییر 
  .تقنیِة لبرامِج الطلبة الموھوبیِن
دراسة ھدفت إلى تحلیل نتائج تقییم ) VanTassel-Baska ، 2006(     وأجرت فان تاسل باسكا  

فة ضمن المناطق الرئیسة لتحسین برامج مدرسة مختل ) ٢٠(برامج للموھوبین أجریت في  ٧( (
الطلبة الموھوبین في الوالیات المتحدة األمریكیة،  وقد أشارت نتائج  الدراسة إلى أن میدان تعلیم 
الموھوبین قد یكون عرضة لخسران البنیة التحتیة في المستویات المحلیة إذا لم یحدث تطویر على 

  .مناطق المدروسة البرامج خالل السنوات القلیلة القادمة لل
 تعقیب على الدراسات السابقة:  

    من خالل مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع تقییم برامج الموھوبین والمتفوقین، إن 
تدور حول عدد من المحاور الرئیسیة، )  ٢٠٠٩(المحارمة) ٢٠١٢(معظم الدراسات الزھراني

 ومدى تلبیتھا لحاجات الطالب الموھوبین بعضھا تناول نوعیة البرامج والخدمات التربویة
إلى تقییم البرامج االثرائیة بھدف إدخال ) ٢٠١٢(والمتفوقین، واھتمت بعض الدراسات الزھراني

إلى تقییم البرامج االثرائیة الصیفیة )  ٢٠١٢(تحسینات علیھا وتطویرھا وھدفت دراسة الزھراني
  .یفیة من أجل تحسینھا وتطویرھاوتقییم مواقف المعلمین و إلى تقویم البرامج الص

    وقد استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في اھداف الدراسة لكن أھداف ھذه الدراسة تعنى 
بواقع البرامج المقدمة للموھوبین من حیث تطویرھا وطرق تدریسھا والبیئة التي تقدم فیھا ھذه 

صفي،  واختیار العینة لكن ھذه الدراسة البرامج وكذلك في اختیار منھج الدراسة وھو المنھج الو
تختلف عن الدراسات السابقة ألخذھا بعین االعتبار كامل عینة المجتمع وتقسیمھا إلى عینة 
استطالعیة وعینة دراسة وكذلك اعتنت ھذه الدراسة بطلبة المرحلة االبتدائیة والذي یعتبر سبق في 

ي یسبق العمر الزمني قد تكون الدراسة األولى على اختیار ھذه العینة التي تتمتع بالنمو العقلي الذ
  .مستوى العالم العربي في اختیار ھذه العینة

  :منھجیة وإجراءات البحث
 : منھج البحث

في        نھج الوص ث الم تخدم الباح ث اس داف البح ا ألھ ي تحقیق وبین ف رامج الموھ ع ب ة  واق  لدراس
ذا  ضوء بعض المعاییر العالمیة وجھة نظر الطالب المو      ھوبین ومعلمیھم في المرحلة االبتدائیة، ولھ

شیر       ا ی ھ كم في ألن نھج الوص و الم ا ھ ب لھ نھج المناس إن الم دس،(ف ن  ) ه١٤١٨ع د م م العدی یالئ
  .المشاكل التربویة أكثر من غیره

  : مجتمع البحث
  تكون مجتمع البحث من جمیع الطالب الموھوبین الملتحقین في برامج الموھوبین بالمرحلة 

بتدائیة بالصف السادس بالمملكة العربیة السعودیة ألنھم الفئة التي لدیھا تجربة تطبیق برامج اال
الموھوبین المقدمة في المرحلة االبتدائیة لمعایشتھم ھذه البرامج مدة ثالث سنوات ولبلوغھم 

   وجمیع معلمي الموھوبین بالمملكة العربیة السعودیة ،مستویات عمریة
 ختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة من جمیع محافظات المملكة العربیة تم ا: عینة البحث

طالبا من الطالب الموھوبین الملتحقین في برامج ) ١٤٠ (،معلمًا) ٣٤( وتم اختیار ،السعودیة
 .الموھوبین بالمرحلة االبتدائیة بالصف السادس 
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 أدوات البحث : 

  :   وقد تكونت أدوات البحث  من
واقع برامج الموھوبین في ضوء بعض المعاییر العالمیة من وجھة نظر " وان بعن": استبانة  .١

  ) صورة الطالب" (الطالب الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة 
برامج الموھوبین في ضوء بعض المعاییر العالمیة من وجھة نظر " للتعرف : استبانة  .٢

  )صورة المعلم" (یة الطالب الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائ
 مر بناء أداتي البحث  بالخطوات التالیة: خطوات بناء أداتي البحث:  
قام الباحث بمسح شامل لألدبیات السابقة من دراسات اشتملت على أدوات وتقاریر  .١

ومقاالت وبحوث وكتب توفرت لدیھ، والتي استعان بھا الباحث في تحدید المعاییر المناسبة 
نتین في صورتھا األولیة وتكونت من أربع معاییر في كل استبانھ وكانت وبناء فقرات اإلستبا

مؤشرًا، أما مؤشرت األداء في ) ٥٥(مؤشرات األداء في اإلستبانة المصممة للطالب ھي
   . مؤشرًا) ٤٩(اإلستبانة المصممة للمعلمین ھي 

نیة  من الجمعیة الوط٢٠١٠ترجمة كتیب المعاییر العالمیة الذي صدر في نوفمبر  .٢
 NAGC Pre-K-Grade 12 "األمریكیة لرعایة األطفال الموھوبین والذي كان بعنوان

Gifted Programming Standards 
 .ترتیب المعاییر ذات األھمیة بالنسبة للدراسة والمناسبة للعینة .٣
معرفة أبرز المعاییر التي یمكن دراسة واقع برامج الموھوبین في المرحلة االبتدائیة من  .٤

 خاللھا
 .ترتیب مؤشرات األداء لكل معیار والتي یمكن االعتماد علیھا في بناء األداة .٥
  طریقة التصحیح: 

  استخدم الباحث المقیاس الخماسي المتدرج في كال االستبانتین حسب مقیاس لیكرت في الجانب     
الستجابة  ووفقًا لمقیاس لیكرت الخماسي تم تحدید درجة ا،األیسر من كل استبانة أمام كل مؤشر

) ٣(لالستجابة موافق  والدرجة ) ٤(لالستجابة موافق بشدة والدرجة ) ٥(بحیث یعطي الدرجة 
لالستجابة غیر ) ١(لالستجابة غیر موافق والدرجة ) ٢(لالستجابة موافق إلى حد ما والدرجة 

 أكبر =المدى: موافق بشدة، وعلى ذلك تم استخدام المعیار التالي للحكم على درجة االستجابة 
 = ٥ ÷ ٤= عدد فئات االستجابة  ÷ المدى = ، وطول الفئة ٤ = ١ – ٥=   أقل درجة –درجة 

غیر (تكون درجة االستجابة ) ١٫٨(إلى ) ١(من :  وبالتالي إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي٠٫٨
) ٢٫٦١(،ومن من )غیر موافق(تكون درجة االستجابة ) ٢٫٦(إلى ) ١٫٨١(، و من )موافق بشدة

تكون درجة ) ٤٫٢(إلى ) ٣٫٤١(، ومن )موافق إلى حد ما(تكون درجة االستجابة ) ٣٫٤(ى إل
 ).موافق بشدة(تكون درجة االستجابة ) ٥(إلى ) ٤٫٢١(، ومن )موافق(االستجابة 

 صدق أداتي البحث:  
  قام الباحث بعد االنتھاء من بناء االستبانتین بعرضھا على مجموعة من:صدق المحكمین لألداتین 

المحكمین من ذوي اإلختصاص والخبرة من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الباحة،  
والمختصین في الجامعات السعودیة وعدد من مشرفي الموھوبین بإدارة تعلیم بیشة، وتم توجیھ 

ًء محكمًا، وبنا) ١١(خطاب للمحكمین موضحًا بھ مشكلة الدراسة وأھدافھا،  وبلغ عدد المحكمین 
على آراء المحكمین حول مدى مناسبة االستبانتین ألھداف الدراسة،  ووفقًا لتوجیھاتھم وتوجیھات 
مشرف الدراسة تم تعدیل صیاغة المؤشرات لغویًا،  وإضافة وحذف بعضھا لیصبح عدد المؤشرات 

  .مؤشرًا موزعة على أربعة مجاالت) ٤٠(في كل استبانة 
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 من ٢٠١٠المعاییر العالمیة الذي صدر في نوفمبر تم عرض ترجمة كتیب : صدق الترجمة
الجمعیة الوطنیة األمریكیة لرعایة األطفال الموھوبین وأداتي الدراسة على اثنین من أساتذة اللغة 
اإلنجلیزیة بكلیة العلوم واآلداب بجامعة الباحة لمراجعة ترجمة الباحث ووجد اتفاق بینھما بنسبة 

مة مع تعدیل الصیاغة لبعض العبارات بما یتماشى مع واقع على صحة ما ورد في الترج% ١٠٠
  .العینة المستخدمة في الدراسة الحالیة

بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداتي الدراسة قام الباحث : صدق االتساق الداخلي لألداتین 
د عینة من غیر أفرا(بتطبیقھا میدانیًا وعلى عینة من المعلمین أفراد عینة البحث االستطالعیة 

قام الباحث بحساب معامل االرتباط بیرسون لمعرفة )  طالبًا ٣٠معلم و ٢٥= البحث األساسیة ن
الصدق الداخلي لالستبانتین حیث تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات كل 

 توضح ذلك استبانة بالدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة للمقیاس الذي تنتمي إلیھ العبارة كما
  :الجداول التالیة 

  :استبانة المعلمین: أوًال
 ٢٥    تم حساب معامالت ارتباط بیرسون لمعاییر األداة بالدرجة الكلیة لألداة على عینة بلغت  

معلمًا، وكانت  قیم معامل ارتباط كل محور من محاور االستبانة بالدرجة الكلیة لالستبانة موجب 
فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع األداة، حیث كان ) ٠٫٠١(لداللة ودال إحصائیًا عند مستوي ا

، وتخطیط البرامج **)٠٫٥٨٧(بالدرجة الكلیة یساوى " التعلم والتطویر " معامل ارتباط معیار 
  )**٠٫٦٩٥"(البرامج "، و**)٠٫٧٨٤"(البیئة التعلیمیة" ، ومعیار **)٠٫٦٩٨"(وطرق التدریس

  : استبانة الطالب: ثانیًا
 ٣٠   تم حساب معامالت ارتباط بیرسون لمعاییر األداة بالدرجة الكلیة لألداة على عینة بلغت   

طالبا، وكانت  قیم معامل ارتباط كل محور من محاور االستبانة بالدرجة الكلیة لالستبانة موجب 
یث كان فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع األداة، ح) ٠٫٠١(ودال إحصائیًا عند مستوي الداللة 

، وتخطیط البرامج **)٠٫٥٦٨(بالدرجة الكلیة یساوى " التعلم والتطویر " معامل ارتباط معیار 
  **)٠٫٥٦٩"(البرامج "، و**)٠٫٥٨٧"(البیئة التعلیمیة" ، و**)٠٫٥٧٤"(وطرق التدریس

) معادلة ألفا كرونباخ( لقیاس مدى ثبات أداتي الدراسة استخدم الباحث : ثبات أداتي الدراسة
)Cronbach's Alpha (α) ( وجاء معامل الثبات العام لالستبانتین عال حیث بلغ)٠٫٩٦٩ ( 

الستبانة الطالب وھذا یدل على أن االستبانتین تتمتعان  ) ٠٫٩٥٤( الستبانة المعلمین بینما بلغ 
  .بدرجة عالیة من الثبات یمكن االعتماد علیھما في التطبیق المیداني للدراسة

 ألداتي الدراسة الصورة النھائیة :  
واعتمادھا ) اإلستبانتین(بعد التحقق من صدق وثبات أداتي الدراسة : خطوات تطبیق أداتي الدراسة

من سعادة المشرف على الدراسة، تم تطبیقھا على عینة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام 
  .ھـ ١٤٣٤/١٤٣٥الدراسي 

  أسالیب المعالجة اإلحصائیة:  
ق أھداف البحث وتحلیل البیانات التي تم تجمیعھا، فقد تم استخدام العدید من األسالیب     لتحقی

 Statistical Package forاإلحصائیة المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 
Social Sciences والتي یرمز لھا اختصارًا بالرمز  )SPSS.(  
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لى الخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة التكرارات والنسب المئویة للتعرف ع .١
  .البحث وتحدید استجابات أفرادھا تجاه عبارات المحاور الرئیسة التي تتضمنھا أداة البحث

وذلك لمعرفة مدى  " Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  .٢
رات البحث ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد البحث على كل عبارة من عبارات متغی

  .األساسیة
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد  " Mean" المتوسط الحسابي  .٣

 ).متوسط متوسطات العبارات(البحث عن المحاور الرئیسة 
 للتعرف على مدى انحراف "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعیاري  .٤

ات متغیرات البحث، ولكل محور من المحاور استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبار
 .المقیاس. الرئیسة عن متوسطھا الحسابي

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر التعلم والتطویر من  : النتائج الخاصة بالسؤال األول

  :ظر المعلمین وجھة نظر الطالب الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة  من وجھة ن
    لتعرف واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر التعلم والتطویر تم حساب التكرارات والنسب 
المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد عینة الدراسة من 

  : المعلمین  وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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تجابات أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على عبارات محور واقع برامج الموھوبین اس )١(جدول رقم 
  في ضوء معیار التعلم والتطویر مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقة

المتوسط   العبارة     م
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

درجة   الرتبة
  الموافقة

٤ 
ى        تعزز برامج الموھوبین الطالب الموھوبین عل

  موافق ١ ٠٫٨٣٦ ٣٫٧١  فھم الذات لدیھم

٢ 
ي    تساعد برامج الموھوبین الطالب الموھوبین ف

  موافق ٢ ٠٫٧٧٩ ٣٫٦٢  تحدید الطریقة المثلى في التعلم واالستیعاب

١ 
ة        یستخدم في برامج الموھوبین األسالیب الحدیث

  موافق ٣ ٠٫٨٨٨ ٣٫٦٢  في تعلیم الطالب الموھوبین

٥ 
رامج الموھوبین     ب    تطور ب ي تتناس شطة الت  األن

  إلى حد ما ٤ ١٫٠٧٠ ٣٫٣٥  مع نمو الطالب الموھوبین وثقافتھم

٣ 
وبین      الب الموھ وبین الط رامج الموھ ساعد ب ت

 على تطویر النمو المعرفي والعاطفي لدیھم
  إلى حد ما ٥ ١٫٠٩٨ ٣٫٣٥

٦ 
ین        ة ب تراعي  برامج الموھوبین  الفروق الفردی

  إلى حد ما ٦ ٠٫٩٩٤ ٣٫٢٦  الطالب الوھوبین

١٠ 
الب    ھ الط ي توجی وبین ف رامج الموھ سھم ب ت
ع   ب م ا یتناس ستقبل بم ة الم وبین لمھن الموھ

  قدراتھم ومواھبھم
  إلى حد ما  ٧ ١٫٠٦٧ ٣٫٢١

٨ 
ى          تدفع  برامج الموھوبین الطالب الموھوبین إل

  إلى حد ما  ٨ ٠٫٨٨٦ ٣٫٠٦  التعلم خارج المدرسة بما یتوافق مع قدراتھم

٩ 
رامج   ساعد ب ر   ت ع أس اون م وبین التع الموھ

واد       ى الم صول عل ي الح وبین ف الب الموھ الط
  الالزمة لتطویر مواھب أبنائھم

  إلى حد ما ٩ ١٫٠٧١ ٢٫٩٤

٧ 
الب     ة الط ي متابع وبین ف رامج الموھ ساعد  ب ت
ویر   دني وتط صیل المت وبین ذوي التح الموھ

  طرق تعلمھم
  إلى حد ما ١٠  ١٫٢٠٠ ٢٫٧٩

  إلى حد ما  ٠٫٦٦٤ ٣٫٢٩  العام المتوسط
أن أفراد عینة الدراسة من المعلمین  موافقون )٤(      یتضح من من خالل النتائج الموضحة جدول 

) ٥ من ٣٫٢٩(إلى حد ما على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر بمتوسط 
 وھى الفئة التي )٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١من (وھو متوسط یقع في الفئة الثالثة من فئات المقیاس الخماسي 

 وأن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة ،على أداة البحث" موافق إلى حد "تشیر إلى خیار 
من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر حیث تراوحت 

 ٢٫٧٩( مابین متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر 
   )   .  ٣٫٧١إلى 

       ومن خالل النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء 
معیار التعلم والتطویر من وجھة نظر المعلمین تتمثل في تعزیز برامج الموھوبین فھم الذات لدى 

لى أكساب الطالب الموھوبین الثقة في الطالب الموھوبین وتفسر ھذه النتیجة بأن البرامج تركز ع
  ذاتھم مما یعزز من فاعلیة ھذه البرامج في اكساب الطالب الموھوبین لفھم الذات

 للتعرف على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر تم :من وجھة نظر الطالب
المعیاریة والرتب حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
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الستجابات أفراد عینة الدراسة من الطالب على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في ضوء 
  :معاییر التعلم والتطویر وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي

استجابات أفراد عینة الدراسة من الطالب على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في  : )٢(جدول 
  معیار التعلم والتطویر مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقةضوء 

 المتوسط   العبارة    م
  الحسابى 

االنحراف 
  المعیارى 

درجة   الرتبة
  الموافقة

٣ 
دراتي           ي تطویر ق رامج الموھوبین ف تسھم ب

 وموھبتي
  موافق بشدة ١ ٠٫٧٢٤ ٤٫٤٨

٦ 
ى     ساعدني عل ة ت وبین المقدم رامج الموھ ب

  موافق  بشدة  ٢ ٠٫٧٣٦ ٤٫٢٤  یر العلمي بشكل مستمرتنمیة مھارة التفك

٩ 
دیر      ة وتق ي معرف وبین ف رامج الموھ سھم ب ت

  موافق ٣ ٠٫٨٧٥ ٤٫١٨  ذاتي فیما یتعلق بنقاط القوة في موھبتي

١ 
ن     ي م ستخدمھا معلم ي ی تعلم الت الیب ال أس
خالل برامج الموھوبین تختلف عن األسالیب 

  التي في الصف الدراسي العادي
  موافق ٤ ٠٫٩٧٢ ٤٫١١

٥ 
دیم       ة لتق وبین فرص رامج الموھ ي ب یح ل تت

  موافق ٥ ٠٫٨٧٤ ٤٫٠٨  أفكاري بشكل مستمر

٤ 
ر    وبین تثی رامج الموھ ض ب أرى أن بع

  موافق ٦ ٠٫٨٧١ ٤٫٠٦  التحدي بیني وبین أقراني

٢ 
ن          شف ع ى الك تحرص برامج الموھوبین عل

  افقمو  ٧ ٠٫٨٢٥ ٤٫٠٥  حاجات الطالب الموھوبین قبل تنفیذھا 

٧ 
تطور برامج الموھوبین قدراتي في استخدام       

  موافق  ٨ ١٫٠٢٥ ٣٫٩٩  االنترنت للبحث عن المعلومات

١٠ 
تشعرني  برامج الموھوبین بالمسئولیة تجاه   

  موافق ٩ ١٫٢٠٧ ٣٫٩٠  أي عمل أقوم بھ

٨ 
تشبع برامج الموھوبین فضولي غیر العادي      

  موافق ١٠ ١٫٠٣٤ ٣٫٧١  في الحصول على المعرفة بشتى الطرق

  موافق ٠٫٥٥  ٤٫٠٨  المتوسط العام
أن أفراد عینة البحث من الطالب موافقون على ) ٥(    یتضح من خالل النتائج الموضحة جدول 

وھو متوسط یقع ) ٥ من ٤٫٠٢(واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر بمتوسط 
وھى الفئة التي تشیر إلى خیار ) ٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١من (في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي 

 كما أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة ،على أداة البحث حسب مقیاس تصحیح األداة" موافق "
البحث من الطالب  على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر حیث تراوحت 

 ٣٫٧١( ضوء معاییر التعلم والتطویر مابین متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في 
مما یوضح شبھ التفاوت في موافقة أفراد عینة البحث من الطالب  على واقع برامج  ) ٤٫٤٨إلى 

 .الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر   

      ومن خالل النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء 
ر التعلم والتطویر من وجھة نظر الطالب تتمثل في أسھام برامج الموھوبین في تطویر قدرات معیا

وموھبة الطالب وتفسر ھذه النتیجة بأن البرامج تركز على أكتشاف الموھبة وتطویرھا لدى 
الطالب مما یعزز من فاعلیة ھذه البرامج في تطویر قدرات وموھبة الطالب، و تتفق مع نتیجة 
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م والتي بینت توفر أساسیات استخدام الحاسب اآللي واالنترنت لدى ٢٠٠٧اسة العتیبي دراسة در
والتي بینت )  ٢٠٠٧(بینما تختلف مع نتیجة دراسة المنتشري%) ٩٥(أفراد مجتمع الدراسة بنسبة 

عدم وضوح الرؤیة واألھداف واالستراتیجیات فیما : عن بعض معوقات تحقیق الجودة أبرزھا 
  . وقلة اإلنفاق المالي ،موھوبینیخص رعایة ال

ما  واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس : ينتائج السؤال الثان
  من وجھة نظر الطالب الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة ؟ 

 البرامج للتعرف على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط : من وجھة نظر المعلمین
وطرق التدریس تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات 
المعیاریة والرتب الستجابات أفراد عینة الدراسة من المعلمین  وجاءت النتائج كما یوضحھا 

  : الجدول التالي
ع برامج الموھوبین في استجابات أفراد عینة الدراسة من المعلمین على عبارات محور واق: )٣(جدول 

  ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقة
المتوسط   العبارة    م

الحسابى 
االنحراف 
  المعیارى 

درجة   الرتبة
  الموافقة

تساعد برامج الموھوبین استخدام الطالب الموھوبین    ١٥
  موافق ١ ٠٫٨٦٩ ٤٫١٨  اتطریقة التعلیم التعاوني للتوصل الى المعلوم

١٧
ائل      تخدام وس ى اس وبین عل رامج الموھ ساعد ب ت
الب    ات للط یل المعلوم ا لتوص التكنولوجی

    ......)،حاسب آلي، كامیرا رقمیة(الموھوبین
  موافق  ٢ ٠٫٩٦٥ ٤٫٠٩

ى     ١٨ وبین عل الب الموھ وبین الط رامج الموھ ث  ب تح
  موافق ٣ ٠٫٨٨٦ ٣٫٩٤  تطویر مھاراتھم للمشاركة في المسابقات المحلیة

تساعد برامج الموھوبین استخدام الطالب الموھوبین    ١٦
  موافق ٤ ٠٫٨٣٠ ٣٫٩١  طریقة التعلم الذاتي للبحث عن المعلومات

ى     ١٩ وبین عل الب الموھ وبین الط رامج الموھ ث  ب تح
  موافق ٥ ٠٫٧٨٤ ٣٫٨٥  تطویر مھاراتھم للمشاركة في المسابقات الدولیة

لموھوبین استخدام الطالب الموھوبین  تساعد برامج ا  ١٤
  موافق ٦ ٠٫٩٢٥ ٣٫٥٩  طریقة البحث باالستقصاء عن المعلومات

ة      ١١ ة زمنی ع خط ي وض وبین  ف رامج الموھ ساھم  ب ت
  موافق  ٧ ١٫٢٣٧ ٣٫٥٣  للمعلم

تؤكد برامج الموھوبین على تكامل األدوات واألجھزة       ١٣
 الضروریة في غرفة الطالب الموھوبین

  موافق  ٨ ١٫٢٥٨ ٣٫٤١

١٢
وبین      الب الموھ وبین الط رامج الموھ ساعد  ب ت
رامج     ة لب ة الزمنی ع الخط ي وض شاركة ف الم

  الموھوبین بشكل مستمر
  إلى حد ما ٩ ١٫١٨٢ ٣٫٢٤

٢٠
تحث  برامج الموھوبین الطالب الموھوبین على تعلم       
ستفید     ي ی ة ك ة االنجلیزی ي اللغ اراتھم ف ویر مھ وتط

  عالم منھا في نقل موھبتھ إلى ال
  إلى حد ما ١٠  ١٫٣١٥ ٢٫٧١

  موافق  ٠٫٧١٣ ٣٫٦٤  المتوسط العام
یتضح أن أفراد عینة الدراسة من المعلمین  موافقون ) ٧(      من خالل النتائج الموضحة جدول

 من ٣٫٦٤(على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس بمتوسط 
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وھى الفئة ) ٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١من (الرابعة من فئات المقیاس الخماسي وھو متوسط یقع في الفئة ) ٥
 كما أن ھناك تفاوت ،على أداة الدراسة حسب مقیاس تصحیح األداة" موافق "التي تشیر إلى خیار 

في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط 
حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء البرامج وطرق التدریس 

مما یوضح التفاوت في موافقة  ) ٤٫١٨ إلى ٢٫٧١( معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس مابین 
أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج 

 .وطرق التدریس 

 النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء      ومن خالل
معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس من وجھة نظر المعلمین تتمثل في مساھمة برامج 
الموھوبین استخدام الطالب الموھوبین طریقة التعلیم التعاوني للتوصل الى المعلومات وتفسر ھذه 

ركز على مساعدة الطالب على التعلم من خالل أسلوب التعلم من األقران النتیجة بأن البرامج ت
والتعلم التعاوني مما یعزز من فاعلیة ھذه البرامج في اكساب الطالب الموھوبین لفعالیة استخدام 
الطالب الموھوبین طریقة التعلیم التعاوني للتوصل الى المعلومات، وتتفق ھذه النتائج مع نتیجة 

والتي بینت أن محتوى برامج الموھوبین مالئمة إلى حد ما الحتیاجات ) ه١٤٢٤(ي دراسة آل كاس
  .الطالب الموھوبین تنوع طرق التدریس والتقویم 

  للتعرف على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر تخطیط : من وجھة نظر الطالب
تكرارات والنسب واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البرامج وطرق التدریس تم حساب ال

المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد عینة الدراسة 
من الطالب على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط واقع برامج 

  : الموھوبین وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
نة الدراسة من الطالب على عبارات واقع برامج الموھوبین في ضوء استجابات أفراد عی: )٤(جدول 

  معیار البرامج وطرق التدریس مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقة
المتوسط   العبارة    م

  الحسابى
االنحراف 
  درجة  الرتبة  المعیارى

   الموافقة

اراتي     ١٩ ویر مھ ي تط وبین ف رامج الموھ سھم ب ت
  موافق ١ ٠٫٨٤٧ ٤٫١٩  المحلیة والدولیةللمشاركة في السابقات 

رامج الموھوبین        ١٢ ن ب امج م أرى أن فكرة كل برن
  موافق ٢ ٠٫٨٦٢ ٤٫٠٧  وأھدافھ واضحة لي

صیص ١٧ ي تخ م ف وبین المعل رامج الموھ ساعد ب ت
  موافق ٣ ١٫٠٢٤ ٤٫٠٤  جزء من الوقت للنقاش العلمي بشكل مستمر

دث ع   ١٤ ة التح وبین فرص رامج الموھ یح  ب ن تت
  موافق ٤ ٠٫٨٨١ ٣٫٩١  أفكاري بشكل مستمر

١٨
تخدام   ي اس م ف وبین المعل رامج الموھ ساعد  ب ت

اش      اء النق ة أثن ئلة المفتوح ل (األس ل: مث  ،عل
  .....)، ركب،حلل

  موافق ٥ ٠٫٩٦٣ ٣٫٨٨

١٦
تخدام     ي اس م ف وبین المعل رامج الموھ ساعد ب ت
ل          رة ك شوقة لعرض فك العروض التوضیحیة الم

  برنامج
  موافق ٦ ٠٫٩٦٣ ٣٫٨٥
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المتوسط   العبارة    م
  الحسابى

االنحراف 
  درجة  الرتبة  المعیارى

   الموافقة

شكالت         ١٥ ار الم تساعد  برامج الموھوبین في اختی
  موافق  ٧ ٠٫٩٥٤ ٣٫٨٢  البحثیة بشكل مستمر

ي    ١٣ م ف شاركتي المعل وبین م رامج الموھ یح  ب تت
  موافق  ٨ ١٫٠٧٨ ٣٫٧٠  بناء الخطة الزمنیة للبرامج بشكل مستمر

بقت     ١١ ي س ة الت ة والتوعی رة التھیئ أرى أن فت
  إلى حد ما ٩ ١٫٠٨ ٣٫٣٩  ین كانت كافیةبرامج الموھوب

٢٠
ي            م وتطویر لغت ي تعل تسھم برامج الموھوبین ف
ى      االنجلیزیة كي أستفید منھا في نقل موھبتي إل

  العالم
  إلى حد ما ١٠ ١٫٤٥٠ ٣٫٢٨

  موافق  ٠٫٦٦  ٣٫٨٢ المتوسط العام
من الطالب   موافقون أن أفراد عینة الدراسة ) ٨(      یتضح من خالل النتائج الموضحة بالجدول

على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس  برامج الموھوبین 
 ٣٫٤١من (وھو متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي ) ٥ من ٣٫٨٢(بمتوسط 

یاس تصحیح على أداة الدراسة حسب مق" موافق "وھى الفئة التي تشیر إلى خیار ) ٤٫٢٠إلى 
 كما أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من الطالب  على واقع برامج الموھوبین ،األداة

في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس برامج الموھوبین حیث تراوحت متوسطات 
 ( موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس مابین

مما یوضح التفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من الطالب   على واقع  ) ٤٫١٩ إلى ٣٫٢٨
 .برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس 

      ومن خالل النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء 
دریس من وجھة نظر الطالب تتمثل في مساھمة برامج الموھوبین معیار تخطیط البرامج وطرق الت

في تطویر مھارات الطالب الموھوبین للمشاركة في السابقات المحلیة والدولیة وتفسر ھذه النتیجة 
 ،بأن البرامج تركز على أشراك الطالب في المسابقات لتعزیز دافعیتھم للتعلم وأكسابھم للمعرفة

والتي بینت تحقق المعاییر المرتبطة )  ٢٠١٢(تیجة دراسة الزھرانيوتتفق ھذه النتائج مع ن
بمواصفات والبیئة التعلیمیة المرتبطة بالتلمیذ الموھوب و معلمي الموھوبین للبرامج المسائیة 

  .بدرجة 
 ما  واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البیئة التعلیمیة  من وجھة نظر :نتائج السؤال الثالث

  الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة ؟الطالب 
للتعرف على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة التعلیمیة  تم : من وجھة نظر المعلمین

حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
 عبارات محور واقع برامج الموھوبین في ضوء الستجابات أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على

  : معیار البیئة التعلیمیة  وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
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استجابات أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على عبارات محور واقع برامج  :)٥( جدول 
  وافقالموھوبین في ضوء معیار البیئة التعلیمیة  مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الم

 المتوسط   العبارة    م
  الحسابى 

االنحراف 
  المعیارى 

درجة   الرتبة
  الموافقة

الب    ٢٩ ادة للط رص القی وبین ف رامج الموھ زز ب تع
  موافق ١ ١٫٠٤٥ ٣٫٦٢  الموھوبین في المجتمع

وبین     ٢٨ الب الموھ وبین الط رامج الموھ ئ ب تھی
  موافق  ٢ ١٫٠٢٢ ٣٫٥٣  نفسیًا للوصول إلى المراكز األولى

وبین  ٢٧ الب الموھ وبین الط رامج الموھ درب  ب ت
  موافق ٣ ١٫٠٢٢ ٣٫٤٧  المھارات االجتماعیة الالزمة

وبین   ٢٦ الب الموھ وبین للط رامج الموھ وفر ب ت
  إلى حد ما ٤ ١٫٠١٥ ٣٫٣٨  فرص اكتشاف الذات لدیھم

٣٠
زمالء      شاركة ال ي م وبین ف رامج الموھ سھم ب ت
ي     ل الرق ن أج اإلدارة م وبین ب سم الموھ بق

  بمستوى الخدمات المقدمة للطالب الموھوبین
  إلى حد ما ٥ ١٫٢٢٤ ٣٫٣٢

٢١
زة     وبین مجھ الب الموھ ة للط ي غرف وفر ف تت

بة  التجھیزات المناس امیرا  (ب ي، ك ب آال حاس
  لتحقیق أھداف برامج الموھوبین...) رقمیة، 

  إلى حد ما ٦ ١٫٣٥٠ ٣٫٢٤

ع     ٢٥ ب م وبین تتناس الب الموھ ة الط أرى أن غرف
  إلى حد ما  ٧ ١٫١٣٨ ٣٫٠٩  لموھوبین المقدمةبرامج ا

زة  ٢٢ وبین األجھ الب الموھ ة الط ي غرف وفر ف تت
 المتوفرة تتمیز بحداثة برامجھا بشكل واضح

  إلى حد ما  ٨ ١٫٢٣١ ٣٫٠٠

صال    ٢٤ بكة ات تتوفر في غرفة الطالب الموھوبین ش
  إلى حد ما ٩ ١٫٣٨١ ٢٫٩٧  باالنترنت ذات جودة عالیة

ي غرف ٢٣ وفر ف ة تت وبین مكتب الب الموھ ة الط
  إلى حد ما ١٠  ١٫٢٠٠ ٢٫٧٩  )الكتب والبرامج(تحتوي على العدید من 

  إلى حد ما  ٠٫٩٣٢ ٣٫٢٤ المتوسط العام
أن أفراد عینة الدراسة من المعلمین  موافقون إلى حد ما ) ٩( یتصح خالل النتائج الموضحة الجدول

وھو متوسط ) ٥ من ٣٫٢٤(ئة التعلیمیة  بمتوسط على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البی
وھى الفئة التي تشیر إلى ) ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١من (یقع في الفئة الثالثة من فئات المقیاس الخماسي 

على أداة الدراسة حسب مقیاس تصحیح األداة، كما أن ھناك تفاوت في " موافق إلى حد ما"خیار 
لى واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البیئة موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  ع

التعلیمیة  حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البیئة 
مما یوضح التفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من  ) ٣٫٦٢ إلى ٢٫٧٩( التعلیمیة  مابین 

 .معیار البیئة التعلیمیة  المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في ضوء 

    ومن خالل النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء 
معیار البیئة التعلیمیة  من وجھة نظر المعلمین تتمثل في تعزیز برامج الموھوبین فرص القیادة 

كز على أشراك الطالب في حل للطالب الموھوبین في المجتمع وتفسر ھذه النتیجة بأن البرامج تر
مشكالت المجتمع مما یعزز من فاعلیة ھذه البرامج في تعزیز فرص القیادة للطالب الموھوبین في 

م والتي بینت توفر أساسیات استخدام ٢٠٠٧المجتمع، وتفق مع نتیجة دراسة دراسة العتیبي 
  .%   )٩٥( الحاسب اآللي واالنترنت لدى أفراد مجتمع الدراسة بنسبة 
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للتعرف على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة التعلیمیة تم : من وجھة نظر الطالب 
حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب 
الستجابات أفراد عینة الدراسة من الطالب   على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في ضوء 

  : ر البیئة التعلیمیة وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التاليمعیا
استجابات أفراد عینة الدراسة من الطالب على عبارات محور واقع برامج الموھوبین  :)٦(جدول 

  في ضوء معیار البیئة التعلیمیة مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقة
 المتوسط   العبارة    م

  الحسابى 
االنحراف 

  رى المعیا
درجة   الرتبة

  الموافقة

٢١ 
الطالب    ة ب ة خاص ي غرف م ف أتعل

  موافق بشدة ١ ٠٫٦٩٤ ٤٫٥٢  الموھوبین لتنفیذ برامج الموھوبین

٢٦ 
ى   وبین عل رامج الموھ ساعدني ب ت

  موافق بشدة ٢ ٠٫٨٥١ ٤٫٢٩  تعزیز ثقتي بنفسي

٢٨ 
التغییر    رامج الموھوبین ب شعرني ب ت

موافق  بشدة  ٣ ٠٫٧٩٤ ٤٫٢٧  االیجابي في طریقة تفكیري

٣٠ 
تحثني برامج الموھوبین على احترم      

  موافق  بشدة ٤ ٠٫٨٧٠ ٤٫٢٤  آراء اآلخرین وأفكارھم

٢٤ 
غفي   وبین ش رامج الموھ ر ب تثی

  موافق  بشدة ٥ ٠٫٨٢٩ ٤٫٢١  ودافعیتي للتعلم

٢٩ 
ة    ي تنمی وبین ف رامج الموھ سھم ب ت
ع   ل م ة للتواص ارات الكافی المھ

  المجتمع من حولي
  موافق ٦ ٠٫٧٥٤ ٤٫١٢

٢٧ 
ویر     ي تط وبین ف رامج الموھ سھم ب ت

  موافق  ٧ ٠٫٨٩٠ ٤٫٠٨  عالقتي االجتماعیة

٢٥ 
ة       نستخدم مواد جیدة في برنامج ثقاف

  موافق  ٨ ١٫٠٦١ ٣٫٨٦  االختراع

٢٣ 
زة    ع األدوات واألجھ ي جمی اح ل تت

 أثناء تنفیذ برامج الموھوبین
  موافق ٩ ٠٫٩١٠ ٣٫٨٦

٢٢ 
ة الموھوبی       ي غرف ن األدوات یتوفر ف

ذ    ة لتنفی زة الحدیث ائل واألجھ والوس
  برامج الموھوبین

  موافق ١٠ ١٫٢٦١ ٣٫٥٢

المتوسط 
  موافق  ٠٫٥٥  ٤٫١٠  العام

أن أفراد عینة الدراسة من الطالب  موافقون على ( )     یتضح من خالل النتائج الموضحة الجدول
وھو متوسط یقع في ) ٥ من ٤٫١٠ (واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة التعلیمیة بمتوسط

وھى الفئة التي تشیر إلى خیار ) ٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١من (الفئة الرابعة من فئات المقیاس الخماسي 
على أداة الدراسة حسب مقیاس تصحیح األداة كما أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة " موافق "

عیار البیئة التعلیمیة حیث تراوحت الدراسة من الطالب  على واقع برامج الموھوبین في ضوء م
 إلى ٣٫٥٢( متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة التعلیمیة مابین 

مما یوضح التفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من الطالب على واقع برامج الموھوبین  ) ٤٫٥٢
  .    ائج أن أفراد عینة الدراسة من الطالبفي ضوء معیار البیئة التعلیمیة حیث یتضح من النت
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     ومن خالل النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء 
معیار البیئة التعلیمیة  من وجھة نظر الطالب تتمثل في تعلیم الطالب الموھوبین في غرفة خاصة 

سر ھذه النتیجة بأن تعلیم الطالب الموھوبین في بالطالب الموھوبین لتنفیذ برامج الموھوبین وتف
غرفة خاصة بالطالب الموھوبین لتنفیذ برامج الموھوبین یحسن من فاعلیة تعلیم الطالب مما یعزز 

والتي بینت أن ) ٢٠٠٨(من فاعلیة ھذه البرامج، وتتفق ھذه النتائج مع نتیجة دراسة آل كاسي 
 الحتیاجات الطالب الموھوبین تنوع طرق التدریس محتوى برامج الموھوبین مالئمة إلى حد ما

  .والتقویم  
ما واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البرامج من وجھة نظر الطالب   :   نتائج السؤال الرابع 

  الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة ؟
      ین ار         :من وجھة نظر المعلم ي ضوء معی رامج الموھوبین ف ع ب ى واق للتعرف عل

ساب    م ح ة ت ة االبتدائی ي المرحل ین ف وبین والمعلم الب الموھ ر الط ة نظ ن وجھ رامج م الب
ة والرتب الستجابات             ات المعیاری ة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف التكرارات والنسب المئوی

  : أفراد عینة الدراسة من المعلمین  وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي
اد عینة الدراسة من المعلمین على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في استجابات أفر): ٧(جدول 

  ضوء معیار البرامج مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقة
 المتوسط   العبارة    م

  الحسابى 
االنحراف 
  المعیارى 

درجة   الرتبة
  الموافقة

ي     ٣٢ ر ف ارات التفكی وبین  مھ رامج الموھ دمج  ب ت
  موافق ١ ٠٫٨٩٨ ٣٫٧٤  مج الموھوبینالمحتوى العلمي لبرا

الب     ٣٧ ذاتي للط تعلم ال ي ال وبین ف رامج الموھ ساعد ب ت
  موافق ٢ ١٫٠٢١ ٣٫٥٦  الموھوبین

  موافق ٣ ١٫٠٢٢ ٣٫٥٣  أفكار برامج الموھوبین وأھدافھا واضحة لي٣١

صادر متنوعة      ٣٣ رامج الموھوبین م ستخدم ب ة (ت مرئی
  فقموا ٤ ١٫٢٠٩ ٣٫٤١  في تقدیمھا) وسمعیة

ع     ٣٤ ب م ي تتناس وبین المتنوعة الت رامج الموھ دم ب تق
 احتیاجات الطالب الموھوبین باختالف قدراتھم

  إلى حد ما ٥ ٠٫٨٧٨ ٣٫٣٢

سب          ٣٨ ي ح تساعد برامج الموھوبین في التوجیھ المھن
  إلى حد ما ٦ ٠٫٩٣١ ٣٫٢٦  قدرات الطالب الموھوبین

٣٥
ة    الت علمی ذ رح ى تنفی وبین عل رامج الموھ ث ب  تح

ض     وى بع ع محت ب م وبین تتناس الب الموھ للط
  البرامج المقدمة لھم

  إلى حد ما ٧ ١٫١٠٩ ٣٫٢٦

افي  ٣٦ ب والك ل المناس دمات والتموی ن الخ ق م أتحق
  إلى حد ما ٨ ١٫١٦٣ ٣٫٢٦  لبرامج الموھوبین

وبین     ٣٩ الب الموھ وبین للط رامج الموھ ض ب دم بع تق
  إلى حد ما ٩ ١٫١٦٧ ٣٫١٨  عبر االنترنت

سا٤٠ وبین   ت الب الموھ ر الط وبین أس رامج الموھ عد ب
  إلى حد ما ١٠  ١٫٢٨٨ ٣٫٠٩  في تنفیذھا وتقدیمھا

  إلى حد ما  ٠٫٨٠٨ ٣٫٣٦  المتوسط العام
یتضح أن أفراد عینة الدراسة من المعلمین  ) ١٥(من خالل النتائج الموضحة الجدول          

) ٥ من ٣٫٣٦(امج بمتوسط موافقون إلى حد ما على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البر



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     العلمى فى التربیةمجلة البحث 

 

١٠٣

وھى الفئة التي ) ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١من (وھو متوسط یقع في الفئة الثالثة من فئات المقیاس الخماسي 
 كما أن ھناك ،على أداة الدراسة حسب مقیاس تصحیح األداة " موافق إلى حد ما "تشیر إلى خیار 

 برامج الموھوبین في ضوء معیار تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع
البرامج حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البرامج 

یوضح التفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع  )  ٣٫٧٤ إلى ٣٫٠٩( مابین 
 برامج الموھوبین في ضوء معیار البرامج  

تائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء     ومن خالل الن
معیار البرامج من وجھة نظر المعلمین تتمثل في أن برامج الموھوبین  تدمج  مھارات التفكیر في 
المحتوى العلمي لبرامج الموھوبین وتفسر ھذه النتیجة بأن دمج برامج الموھوبین  لمھارات التفكیر 

العلمي لبرامج الموھوبین یحسن من مھارات التفكیر لدى الطالب الموھوبین مما في المحتوى 
م والتي بینت توفر ٢٠٠٧یعزز من فاعلیة ھذه البرامج، وتتفق مع نتیجة دراسة دراسة العتیبي 

  %   )  .٩٥( أساسیات استخدام الحاسب اآللي واالنترنت لدى أفراد مجتمع الدراسة بنسبة 
للتعرف على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البرامج تم حساب  : بمن وجھة نظر الطال

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد 
عینة الدراسة من الطالب  على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البرامج 

  :  یوضحھا الجدول التاليوجاءت النتائج كما
استجابات أفراد عینة الدراسة من الطالب على عبارات محور واقع برامج الموھوبین في : )٨(جدول 

  ضوء معیار البرامج مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات الموافقة
المتوسط   العبارة    م

الحسابى 
االنحراف 
  المعیارى 

درجة   الرتبة
  الموافقة

٣٩ 
 ١ ٠٫٧٢٣ ٤٫٢٩  وبین میولي لمھنة المستقبلتطور برامج الموھ

موافق 
  بشدة

٣٥ 
تعرفني  في برامج الموھوبین على أسلوب حل المشكالت         

 ٢ ٠٫٧٧٤ ٤٫٢٦  بطرق إبداعیة
موافق  

  بشدة

٣٣ 
 ٣ ٠٫٩١٠ ٤٫٢٦ تعرفني برامج الموھوبین على أسلوب العصف الذھني

موافق   
  بشدة

٣٦ 
لو   ى أس وبین عل رامج الموھ ي ب ي  ف ر تعرفن ب التفكی

 ٤ ٠٫٨٢٣ ٤٫٢٥  العلمي
موافق    

  بشدة

٣١ 
موافق     ٥ ٠٫٧٦٠ ٤٫٢٥  أشارك في جمیع برامج الموھوبین التي یقدمھا معلمي

  بشدة
  موافق  ٦ ٠٫٨٠٤ ٤٫١٩  تعرفني برامج الموھوبین على أسلوب التفكیر اإلبداعي ٣٤

  موافق  ٧ ٠٫٨٦٢ ٤٫١٩  تحدد لي  برامج الموھوبین بعض أھدافي المستقبلیة ٣٨

٣٢ 
ول    اري ح یم أفك ي تنظ وبین  ف رامج الموھ ساعدني ب ت

  موافق ٨ ٠٫٨٥٠ ٤٫١٨  موھبتي الخاصة

  موافق ٩ ٠٫٩٤٩ ٤٫١٤  تدفعني برامج الموھوبین إلى التعلم الذاتي ٤٠

٣٧ 
ة    رتي المدرس شاركة أس ي م وبین ف رامج الموھ سھم  ب ت

  موافق ١٠ ٠٫٨٨٥ ٤٫٠٩  في ابراز موھبتي

موافق    ٠٫٥٥  ٤٫٢١  المتوسط العام
  بشدة
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أن أفراد عینة الدراسة من الطالب   موافقون ) ١٦(      یتضح من خالل النتائج الموضحة الجدول
وھو متوسط ) ٥ من ٤٫٢١(بشدة على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البرامج بمتوسط 

 كما أن ھناك تفاوت في ،)٥٫٠٠ إلى ٤٫٢١من (یقع في الفئة الخامسة من فئات المقیاس الخماسي 
موافقة أفراد عینة الدراسة من الطالب   على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البرامج 

( حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البرامج مابین 
الطالب   على واقع مما یوضح التفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من  ) ٤٫٢٩ إلى ٤٫٠٩

برامج الموھوبین في ضوء معاییر البرامج حیث یتضح من النتائج أن أفراد عینة الدراسة من 
  .الطالب 

     من خالل النتائج الموضحة اعاله یتضح أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء 
 میول الطالب الموھوبین معاییر البرامج من وجھة نظر الطالب تتمثل في تطویر برامج الموھوبین

لمھنة المستقبل وتفسر ھذه النتیجة بأن برامج الموھوبین  تركز على تعزیز رغبة الطالب وتطویر 
المھارات التي تتوافق مع میولھم مما یعزز من فاعلیة ھذه البرامج في تطویر میول الطالب 

م والتي بینت توفر ٢٠٠٧الموھوبین لمھنة المستقبل، وتتفق مع نتیجة دراسة دراسة العتیبي 
بینما تختلف %) ٩٥(أساسیات استخدام الحاسب اآللي واالنترنت لدى أفراد مجتمع الدراسة بنسبة 

والتي بینت أن تقدیرات أفراد العینة ألبعاد أدوات ) ٢٠٠٧(ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة جروان 
  .خدمة في الدراسةالدراسة جاءت متطابقة بدرجة منخفضة مع المعاییر العالمیة المست

  ملخص النتائج  :  
أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في .١

ضوء معیار التعلم والتطویر حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في 
تعزیز برامج الموھوبین فھم "برزھا   وأ، )٣٫٧١ إلى ٢٫٧٩( ضوء معیار التعلم والتطویر مابین 

  ".  الذات لدى الطالب الموھوبین
أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من الطالب على واقع برامج الموھوبین في ضوء .٢

معیار التعلم والتطویر حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء 
أسھام برامج الموھوبین في تطویر " ، وابرزھا   )٤٫٤٨ إلى ٣٫٧١(  مابین معاییر التعلم والتطویر

  "قدرات وموھبة الطالب 
أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في .٣

ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج 
، وأبرزھا  )٤٫١٨ إلى ٢٫٧١( الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس مابین 

مساھمة برامج الموھوبین استخدام الطالب الموھوبین طریقة التعلیم التعاوني للتوصل الى 
  " .المعلومات

بین في ضوء  على واقع برامج الموھود عینة الدراسة من الطالبة أفراأن ھناك تفاوت في موافق.٤
معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس برامج الموھوبین حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على 

 ٤٫١٩ إلى ٣٫٢٨( واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس مابین 
 ، وأن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار تخطیط البرامج وطرق التدریس من)

وجھة نظر الطالب تتمثل في مساھمة برامج الموھوبین في تطویر مھارات الطالب الموھوبین 
  للمشاركة في السابقات المحلیة والدولي

أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في . ٥
وافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على ضوء معاییر البیئة التعلیمیة،كما أن ھناك تفاوت في م
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واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البیئة التعلیمیة  حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على 
، وأبرزھا  )٣٫٦٢ إلى ٢٫٧٩( لیمیة  مابین واقع برامج الموھوبین في ضوء معاییر البیئة التع

  ". الموھوبین في المجتمعتعزیز برامج الموھوبین فرص القیادة للطالب"
أن أفراد عینة الدراسة من الطالب موافقون على واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة .٦

ـ، أن أبرز مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء معیار البیئة )٥ من ٤٫١٠(التعلیمیة بمتوسط 
ن في غرفة خاصة بالطالب التعلیمیة من وجھة نظر الطالب تتمثل في تعلیم الطالب الموھوبی

  .الموھوبین لتنفیذ برامج الموھوبین
أن ھناك تفاوت في موافقة أفراد عینة الدراسة من المعلمین  على واقع برامج الموھوبین في . ٧ 

ضوء معیار البرامج حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبین في ضوء 
أن برامج الموھوبین  تدمج  ، وأبرزھا تتمثل فى  )٣٫٧٤ إلى ٣٫٠٩( معیار البرامج مابین 

  .مھارات التفكیر في المحتوى العلمي لبرامج الموھوبین
 على واقع برامج الموھوبین في ضوء ة أفراد عینة الدراسة من الطالبأن ھناك تفاوت في موافق.٨

ن في ضوء معاییر معاییر البرامج حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على واقع برامج الموھوبی
، وابرزھا تتمثل في تطویر برامج الموھوبین میول الطالب  )٤٫٢٩ إلى ٤٫٠٩( البرامج مابین 

  الموھوبین لمھنة المستقبل
  توصیات الدراسة:  

االھتمام باستخدام األسالیب الحدیثة في برامج الموھوبین لتفعیل تعلیم الطالب  .١
 .الموھوبین

ث في كیفیة تحسین واقع برامج الموھوبین في المرحلة إقامة ورش العمل والندوات للبح .٢
 .االبتدائیة

 .تھیئة البیئة المناسبة التي تحسن من واقع برامج الموھوبین في المرحلة االبتدائیة .٣
 .إجراء تقویم دوري لواقع برامج الموھوبین في المرحلة االبتدائیة .٤
 .بتدائیةتوفیر متطلبات تحسین واقع برامج الموھوبین في المرحلة اال .٥
توفیر فرص التدریب والتأھیل التي تحسن من القدرة على تنفیذ برامج الموھوبین في  .٦

 .المرحلة االبتدائیة
  .القیام بدراسات وافیة حول سبل تحسین واقع برامج الموھوبین في المرحلة االبتدائیة .٧
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  المراجع
  :المراجع العربیة : أوال

األساسیات، مشكالت المناھج، تطویر : ة المعاصرةالمناھج التربوی). م٢٠٠٠(أبو حویج، مروان
  . عمان، األردن،الدار العلمیة الدولیة. وتحدیث

واقع رعایة الموھوبین من وجھة نظر المشرفین في مراكز ).  م٢٠٠٨( عبد اهللا بن علي ،آل كاسي
جامعة  ، كلیة التربیة،رسالة ماجستیر منشورة. رعایة الموھوبین ببعض المناطق التعلیمیة

  . مكة المكرمة ،أم القرى
، أسالیب الكشف عن الموھوبین والمتفوقین ورعایتھم).  م٢٠٠٢( فتحي عبدا لرحمن ،جروان

  . دار الفكر ،عمان
  . دار الفكر ،عمان : الموھبة والتفوق واإلبداع).  م٢٠١٠( فتحي عبدا لرحمن،جروان

ة الموھوبین والمناھج االثرائیة واختیار تقییم نظام قبول الطلب.)م٢٠٠٧(جروان، فتحي جروان
. المعلمین في مدارس التمیز باألردن في ضوء بعض المعاییر العالمیة لبرنامج الموھوبین

  مجلة كلیة التربیة، جامعة عین شمس، العدد الخامس والثالثون الجزء الثالث  
الملك عبدالعزیز ورجالھ مؤسسة . برنامج رعایة الموھوبین المدرسي). م٢٠٠٥(الجغیمان، عبداهللا

  . الریاض،لرعایة الموھوبین
  .عمان دار الحامد  . المناھج التربویة).  م٢٠٠٩(محمد حسن ،حمادات

  .دار الكتاب الجامعي. العین .  طرائق التدریس واستراتجیاتھ).  م٢٠٠٢( محمد محمود ،الحیلة
عمان  . یة وتصمیم الكتاب التعلیميأسس بناء المناھج التربو).  م٢٠٠٤( محمد محمود ،الخوالدة

 دار المسرة 

  دار الفكر العربي . القاھرة . إثراء بیئة التعلم ).  م ٢٠٠٦( علي ،راشد
تقویم البرامج المسائیة المقدمة بمركز الموھوبین في ضوء بعض ). م٢٠١٢(الزھراني، محمد

رسالة . ة، جدة، اللیثالمعاییر من وجھة نظر التالمیذ المستفیدین في كل من مكة المكرم
  .، جامعة أم القرى)غیر منشورة(ماجستیر

دار .  األردن ،عمان. مدخل إلى تربیة المتمیزین والموھوبین).  م   ٢٠١٠(    نادیل ھایل ،السرور
  .الفكر 

علم التربیة التطبیقي المناھج ).  م  ٢٠٠١(   راشراش أنیس ، أبو طالب محمد وعبدالخالق،سعید
  . دار النھضة العربیة ،بیروت. وجیا تدریسھا وتقویمھا والتكنول

ورقة مقدمة للملتقى . تجارب عالمیة حدیثة في رعایة الموھوبین).  م  ٢٠٠١(   علي ،سلیمان
 / ١٩ – ١٨( األول لمؤسسات رعایة الموھوبین بدول الخلیج العربي المنعقد في الریاض 

  )  ه  ١٤٢١ / ١٠
القاھرة، دار . أساسیات وتطبیقات في علم المناھج ).  م  ٢٠٠٦  (   نجوى عبد الرحیم،شاھین

  .القاھرة 
إدارة بیئة التعلم الشبكي بمراكز رعایة الموھوبین بمنطقة ).  م   ٢٠٠٧(  ، منیف مفرح العتیبي

  .مكة المكرمة .  جامعة أم القرى ،رسالة ماجستیر غیر منشورة. مكة المكرمة
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. المعوقات التي تواجھ الطلبة الموھوبین في التعلیم األساسي   ). ٢٠٠٦   ( حمدان أحمد ،الغامدي
  .وزارة التربیة والتعلیم) ١٣٨( مجلة المعرفة العدد 

تقییم مدارس الملك عبدا هللا الثاني للتمیز في ضوء المعاییر العالمیة ).  م   ٢٠٠٨(   لینا ،المحارمة
العلمي العربي السادس لرعایة الموھوبین دراسة مقدمة للمؤتمر . لتعلیم الموھوبین 

  .عمان، األردن ،والمتفوقین
الموھبة والتفوق واالبتكار الخصائص أسالیب ). م  ٢٠٠٦(    عبد الصبور منصور ،محمد

  .الریاض دار الزھراء .  برامج الموھوبین ،التعرف
رعایة الموھوبین بالمملكة متطلبات الجودة في برامج ).  م  ٢٠٠٧(    عبداهللا شلوان ،المنتشري

ورقة مقدمة للقاء الرابع عشر للجمعیة السعودیة للعلوم التربویة والنقسیة . العربیة السعودیة 
  .القصیم . 

رسالة ماجستیر . تقییم برامج الطلبة الموھوبین في األردن).  م   ٢٠٠٦(   سمر فواز ،المومني
  .ن  مملكة األرد، الجامعة األردنیة،غیر منشورة

(  الجوھرة ، والسلیمان، مطلق، والحازمي، موسى، الضبیان، عبداهللا، القاطعي، عبد اهللا،النافع
مدینة الملك عبد العزیز للعلوم . مشروع برنامج الكشف عن الموھوبین ورعایتھم). م١٩٩٧
 . اللجنة والوطنیة للتعلیم ،والتقنیة

  . احات التنظیمیة لمراكز الموھوبین اإلیض)  ه١٤٢٨( وزارة التربیة والتعلیم 
  :المراجع األجنبیة : ثانیا

  28-Na onal Associa on for Gi ed Children(2010). NAGC Pre-K-Grade 12 
Gifted Programming Standards. Center for Gifted Education 
University of Arkansas. 

 29- Shaunessy ، E. (2005). Assessing and addressing teacher's attitudes 
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Today ، 28 (3) ، 45-53. 

30-Van Tassel -Baska ، j. (2006). A Content analysis of evalua on findings 
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  :المواقع اإللكترونیة: ثالثًا
31-  www.mawhiba.org.sa  )ه٥/١٤٣٥ / ٣(  

32-  www.nagc.org          )ه٥/١١/١٤٣٤(  

  
  
 


