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دراسة مسحية تحليلية للخصائص المنهجية والبحثية في الدراسات 
المتعلقة بمعلمي الطلبة الموهوبين بين فترة 2000 إلى 2017

الملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل م�سح الدرا�سات العربية التي تناولت اخل�سائ�ص املنهجية والبحثية املتعلقة مبعلمي 
الطلب��ة املوهوب��ني يف الف��رة م��ن 2017-2000، املن�س��ورة يف قواعد البيان��ات التابعة ملكتب��ة جامعة اخلليج 
العرب��ي، وحتلي��ل م�سامينه��ا للوقوف على اأهم ما تو�سل��ت اإليه فيما يتعلق مبعلمي الطلب��ة املوهوبني. وتكونت 
عين��ة الدرا�س��ة م��ن )42( درا�سة من�س��ورة وغري من�س��ورة، واتبعت الدرا�س��ة املنهج امل�سح��ي التحليلي مل�سمون 
الدرا�س��ات ال�سابق��ة، ومت تفري��غ البيانات ع��ن طريق اأداة من اإع��داد الباحثتني. وت�سري النتائ��ج اإىل اأن اأكرث 
االأه��داف الت��ي بحث��ت يف درا�س��ات معلمي الطلب��ة املوهوبني ه��ي كفايات املعلم��ني، واأن هناك تزاي��دا يف عدد 
الدرا�س��ات املن�س��ورة يف ال�سن��وات اخلم�ص االأخرية، كم��ا تو�سلت الدرا�س��ة اإىل اأن اأكرث املناه��ج املتبعة �سيوعًا 
ه��و املنه��ج الو�سفي، واأك��رث الدرا�سات �سملت بيانات كمية، وتق��ع نوعية الدرا�سات يف الدرا�س��ات امل�سحية، كما 
اأن اأك��رث االأدوات ا�ستخدام��ًا ه��ي اال�ستبان��ة، واأن اأغلب عين��ات الدرا�سات كان��ت ع�سوائية ب�سيط��ة، والعينة 
امل�ستهدف��ة االأك��رث تناواًل هي عينة املعلمني، واأن اأكرث الدرا�سات بلغ حجم عينتها 200 - 250، وكانت العينات 

االأكرث ا�ستهدافًا هي الذكور واالإناث. 

الكلمات املفتاحية: معلم املوهوبني، درا�سات حتليلية، اخل�سائ�ص املنهجية والبحثية. 
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A Review of Research Methods and Characteristics of 
Studies Related to Teachers of Gifted Students during 

2000-2017

Abstract:

This study aimed to review and analyze research methods and characteristics 
of Arabic studies conducted in relation  to teachers of gifted students from 
2000 to 2017, which were published in the databases of the library of the 
Arabian Gulf University. It focused on major findings  of these studies. To 
achieve this objective, an analytical method was applied to a sample of (42) 
published and unpublished studies, using a research instrument developed 
by the researchers. The results revealed that the objectives of  most of the 
studies reviewed focused on the competencies of teachers of gifted students. 
The most common method used was the descriptive method, depending on 
quantitative data collected through questionnaires.  In addition, most of the 
samples were randomly selected whose sizes ranged between 200- 250  
participants, covering male and female teachers.

Keywords: teachers of gifted students, analytical studies, research and 
methodology characteristics.
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المقدمة:
ي�سه��م معل��م الطلبة املوهوب��ني اإ�سهاما مهما يف تربي��ة املوهوبني، عرب اكت�سافهم وتوف��ري اال�سراتيجيات 
واخلدم��ات التعليمي��ة املنا�سب��ة له��م، كما ي�سع��ى لتوفري ا�سراتيجي��ات التفك��ري االإبداعي والقي��ادة، وتوفري 
خدم��ات تربوية تتعلق باجلوانب االنفعالية واالجتماعي��ة )Christensen-Needham, 2012(. وتتم 
ه��ذه املهم��ة عرب درايت��ه بالتنوع يف تق��دمي ا�سراتيجي��ات التعليم املتماي��ز يف تعليم الطلب��ة املوهوبني، عرب 
املناهج الدرا�سية العادية والدمج بينهم، وبني اخلربات اخلا�سة بالربامج )Kaplan, 2003(. كما ي�ساعد يف 
تطوي��ر وتنمية مهارات باقي املعلمني، حول احتياجات الطلبة املوهوب��ني املعرفية، والنف�سية واالجتماعية، 
وتقدمي امل�سورة لهم والأولياء االأمور يف التعامل مع الطلبة املوهوبني؛ لذا يعد وعي املعلم بطبيعة وحاجات هذه 
 الفئ��ة وطرائ��ق التدري�ص املنا�سبة من االأمور التي يحتاجها، حتى يكون ناجح��ًا يف عمله مع الطلبة املوهوبني

.)Kurr, 2009( 
وت�سمن��ت الدرا�س��ات العربية يف جمال معلم املوهوبني جمموعة من الدرا�س��ات املتنوعة اإال اأنه مل يتم اإجراء 
درا�سة حتليل حمتوى حول هذ الدرا�سات. وتعد درا�سات حتليل املحتوى من االأ�ساليب ال�سائعة التي ت�ستخدم 
يف جم��االت بحثي��ة متنوع��ة، كو�سف البح��وث من اأجل تطويره��ا، وهو يعتم��د على حتديد اأه��داف التحليل 
ووح��دة التحلي��ل؛ للتو�سل اإىل مدى �سيوع ظاهرة ما، اأو فكرة وبالتايل توؤدي لتقييم نوعية البحوث التي يتم 

تقدميها، واقراح ا�سراتيجيات منا�سبة لتح�سني نوعيتها )اأبو عم�سة، 2015(.
اأخ��ذ االهتم��ام بالبح��ث العلم��ي يف جمال تربي��ة املوهوب��ني اأ�سكااًل عدي��دة، منه��ا التحليل الكم��ي للأدبيات 
البحثي��ة، اأو م��ا ي�سم��ى بالدرا�سات الببليومرية اأو درا�س��ات حتليل املحتوى، والهدف الرئي�س��ي لهذا النوع من 

الدرا�سات تقييم نوعية البحوث التي يتم تنفيذها، واقراح ا�سراتيجيات منا�سبة لتح�سني نوعيتها. 
وا�ستخ��دم الباحثون درا�سات حتليل املحتوى يف بحث ودرا�س��ة الكثري من ق�سايا املوهبة والتفوق. حيث قامت 
درا�س��ة عط��اهلل )2008( بو�سف واق��ع االإنتاج العلمي يف جم��ال املوهبة والتفوق املن�س��ور يف املجلت العلمية 
العربي��ة يف الف��رة )1997-2007( با�ستخدام الدرا�سة الببليومرية لدرا�س��ة تطور حركة الن�سر يف جمال 
املوهب��ة والتف��وق يف املجاالت العلمية يف الوطن العربي. حيث بل��غ حجم االإنتاج العلمي )334( مادة من�سورة 
يف املج��لت العلمي��ة العربية املحكمة. اأظهرت النتائج اأن غالبية املج��لت العلمية التي ن�سرت االإنتاج العلمي 
يف جمال املوهبة والتفوق يف م�سر، وقد بلغت ن�سبتها )58.7 %(، تليها ال�سعودية بن�سبة )11.1 %(، والفرة 
التي ازداد فيها االإنتاج االأكرب يف )1997-2007(، واأن غالبية االإنتاج العلمي كان من اإنتاج الباحثني الذكور.   
وتاأت��ي ه��ذه الدرا�سة لتتن��اول اأحد اأفرع جمال تربي��ة املوهوبني، وه��و معلم تربية املوهوب��ني، حيث يتناول 
التحلي��ل حمت��وى الدرا�س��ات العربي��ة، من حي��ث اأهدافها وخ�سائ�سه��ا املنهجية الت��ي تناولت معلم��ي الطلبة 

املوهوبني من �سنة )2000 اإىل 2017(.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يعت��رب معل��م الطلب��ة املوهوبني عن�سًرا م��ن العنا�س��ر الرئي�سة لنج��اح برام��ج الرعاية املقدم��ة للطلبة 
يف  الرغب��ة  الباحث��ني  ل��دى  تط��ورت  فق��د  وتعليمه��م،  تربيته��م  عملي��ة  يف  اأ�سا�سًي��ا  وعن�س��ًرا  املوهوب��ني، 
حتلي��ل حمتوي��ات الدرا�س��ات الت��ي تناول��ت ه��وؤالء املعلم��ني، ومنهجيته��ا واأهدافه��ا. وعلي��ه قام��ت الدرا�سة 
 بدرا�س��ة اجتاه��ات واأه��داف البح��وث الت��ي تتعلق مبعلم��ي الطلب��ة املوهوبني يف ال��دول العربي��ة للأعوام من
)2000 اإىل 2017( لتحلي��ل م�سم��ون هذه الدرا�سات والبحوث املن�سورة يف قواعد البيانات، ويف: دار املنظومة 
–GoogleScholar، الت��ي توفرها مكتبة جامع��ة اخلليج العربي للدرا�س��ات التي تناولت معلمي  – �سمع��ة 
الطلبة املوهوبني، ملعرفة املجاالت واالأهداف التي تناولتها هذه الدرا�سات يف جمال تربية املوهوبني، وملعرفة 
التغ��ري امل�ستمر واملت�سارع، واملراجعة ال�ساملة الأهم الدرا�سات املن�سورة، لتحديد املعامل االأ�سا�سية لهذا اجلانب 
م��ن جوان��ب تربي��ة املوهوبني، وتوفري املعلوم��ات عنه، مما ي�سهم يف توف��ري الفهم الواعي املتكام��ل وال�سامل يف 

الدرا�سات العربية املتعلقة مبعلم الطلبة املوهوبني، ملواكبة التوجهات العاملية احلديثة.



99

اأ. مرمي خالد الفودري      د. فاطمة اأحمد اجلا�سم
املجلد العا�سر  العدد )19( 2019م 

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق https://doi.org/10.20428/IJTD.10.19.5

ميكن بلورة م�سكلة البحث يف االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
م��ا االأه��داف االأكرث انت�ساًرا يف الدرا�س��ات العربية التي تناولت معلمي الطلب��ة املوهوبني من �سنة 2000   .1

اإىل 2017؟ 
م��ا اخل�سائ�ص االأك��رث ا�ستخداًما يف الدرا�سات العربي��ة التي تناولت معلمي الطلب��ة املوهوبني، من حيث   .2

املنهج امل�ستخدم، ونوع البيانات، وطرائق جمعها، وطرائق تناولها، وفئة العينة امل�ستخدمة؟
أهداف الدراسة: 

التعّرف اإىل اأهداف الدرا�سات العربية املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني.   .1
التعّرف اإىل اخل�سائ�ص االأكرث ا�ستخدامًا يف الدرا�سات العربية التي تناولت معلمي الطلبة املوهوبني، من   .2
حيث املنهج امل�ستخدم، نوع البيانات، وطرائق تناولها وجمعها، طرائق تناولها، وفئة العينة امل�ستخدمة.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة يف اجلوانب االآتية: 

االأهمية النظرية:
حتدي��د اأه��داف الدرا�سات التي من �ساأنها اأن تفيد القائم��ني واملخت�سني على رعاية املوهوبني، وتر�سدهم   .1

الأهداف الدرا�سات التي اهتمت مبعلمي الطلبة املوهوبني.
عم��ل مقارب��ة منهجي��ة عام��ة، تعتم��د على حتلي��ل جمموعة متنوع��ة م��ن املعلوم��ات مت ا�ستخل�سها من   .2
البح��وث يف املج��االت املختلف��ة، لتعريف املهتم��ني باأن�سب املناهج املتبع��ة يف مثل هذا الن��وع من البحوث، 

وحثهم على عمل املزيد من الدرا�سات يف نف�ص املجال، الإثراء هذا املجال باملعلومات الكافية. 
بناء قاعدة معرفية من خلل حتديد الن�سب لفئات التحليل التي مت تناولها، وهي: االأهداف - البيانات   .3
- املنهجي��ة املتبع��ة - االأدوات - ن��وع العين��ة - خ�سائ���ص العين��ة - طرائ��ق التحليل، وربطه��ا ومقارنتها 

ببع�سها البع�ص، والتو�سل لنتائج مبنية على الدرا�سات ال�سابقة.
االأهمية العملية: 

تق��دم و�سًف��ا متكامًل للدرا�سات العربي��ة املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوب��ني يف الفرة )2000 - 2017(،   .1
وذلك قد ي�سهم يف تطوير البحوث والدرا�سات امل�ستقبلية.  

اإعط��اء توجه��ات للباحث��ني يف جم��ال تربي��ة املوهوبني بخ�سو���ص ق�سايا االأبح��اث امل�ستقبلي��ة املتعلقة   .2
مبعلمي الطلبة املوهوبني.

حدود الدراسة: 
تتمثل حدود الدرا�سة يف م�سح وحتليل م�سمون الدرا�سات والبحوث واملقاالت التي تناولت معلمي الطلبة 
املوهوب��ني من 2000 حتى 2017، املتاح��ة يف قواعد البيانات التابعة ملكتبة جامعة اخلليج العربي، وهي: دار 

.GoogleScholar– املنظومة –  �سمعة
مصطلحات الدراسة: 

Ԁ :حتليل امل�سمون
ت�سني��ف كم��ي للأف��كار واملعاين واملعلومات الت��ي ت�سكل امل�سمون، عل��ى اأ�سا�ص نظام فئوي مع��ني، تو�سع ب�سورة 
ترتبط بفرو�ص معينة ذات علقة بذلك امل�سمون، فهو االأطوار التي يتم من خللها جمع املعلومات، والو�سول 
 لبيان��ات، ميك��ن تلخي�سه��ا ومقارنته��ا ع��ن طريق التطبي��ق املو�سوع��ي والن�سقي لطرائ��ق الت�سني��ف الفئوي (

عطية، 2010(.



100

اأ. مرمي خالد الفودري      د. فاطمة اأحمد اجلا�سم
املجلد العا�سر  العدد )19( 2019م 

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.10.19.5لتطوير التفوق

Ԁ  :معلم املوهوبني
املعل��م ال��ذي يتم اختياره وفًقا ملعاي��ري و�سوابط حمددة ليكون معلًما للموهوبني، واإم��داده بالربامج واملقررات 

والو�سائل واالأ�ساليب اخلا�سة بهم، مع التدريب عليها تدريًبا عملًيا )املزورع، 2000(.
Ԁ  : الت�سميم البحثي للدرا�سة

تتبع الدرا�سة املنهج امل�سحي لتحديد الدرا�سات ال�سابقة، وحتليل م�سمون فيها، حيث يعد حتليل امل�سمون اأداة 
اأو اأ�سلوبا ا�ستكماليا، ي�ستخدم يف اإطار منهج متكامل مع املنهج امل�سحي ملجموعة من الدرا�سات، مت ن�سرها خلل 
ال�سبع ع�سرة �سنة املا�سية منذ عام 2000 حتى 2017، بهدف التو�سل اإىل ا�ستدالالت العلقات واالرتباطات 

حول معلمي الطلبة املوهوبني )عطية، 2010(.
اإلطار النظري:

تناول��ت الدرا�س��ات املتعلقة مبعل��م الطلبة املوهوبني ع��دة جوانب، اأحد تلك اجلوان��ب خ�سائ�ص و�سمات 
معل��م الطلبة املوهوبني، التي يتميز بها التي توؤهله لتعليم ورعاية هوؤالء الطلبة، ومت درا�سة تلك اخل�سائ�ص 
م��ن النواح��ي املعرفي��ة وال�سخ�سي��ة واالجتماعي��ة )Tassel-Baska & Johnsen, 2007(. وركزت هذه 
الدرا�س��ات الت��ي تناولت معلمي الطلبة املوهوبني على جمموعة م��ن اخل�سائ�ص التي يجب اأن يتمتع بها هوؤالء 
املعلم��ني، به��دف رفع قدراته��م لتنمي��ة اجلوانب املعرفي��ة والنف�سي��ة واالجتماعي��ة للطلب��ة املوهوبني؛ ومن 
الدرا�س��ات الت��ي اعتم��دت على راأي معلم��ي الطلبة املوهوبني ح��ول اخل�سائ�ص، درا�س��ة Chanا)2001( التي 
ح��ددت اخل�سائ���ص املمي��زة لدى معلمي الطلب��ة املوهوبني كاالآتي: الق��درة على تعليم مه��ارات التفكري، وحل 
امل�س��كلت، واالإبداع، والقدرة على التفاعل مع الطلبة ب�سكل فاعل، وا�ستخدام التقنيات التحفيزية املنا�سبة. 
واأ�س��ار كل م��ن Ford وTrotmanا)2001( يف درا�سته��م ح��ول التعّرف اإىل خ�سائ�ص وكفاي��ات معلمي الطلبة 
املوهوب��ني، اإىل اأن��ه البد من توافر بع�ص ال�سمات مثل املرونة، واالإملام الثقايف املتعدد، الذي ي�ساعد يف التعامل 
مع هذه الفئة ب�سكل اإيجابي. كما حدد كل من Tassel-Baska، Macfarlane وFengا)2006( اخل�سائ�ص 
املمي��زة ملعلم��ي الطلبة املوهوبني مبا ياأتي: املعرفة واال�ستخدام الفع��ال لتقنيات التدري�ص، ومهارات االت�سال 

القوية، والقدرة على فهم احتياجات الطلبة املوهوبني.
و�ساهم��ت درا�س��ات عديدة حول فهم وبن��اء ال�سخ�سية املثالية، حيث اأظه��ر Mills ا)2003( اأن املعلمني الذين 
يتمي��زون بدرج��ة عالي��ة من الفاعلي��ة يف التعامل مع الطلب��ة املوهوبني لديه��م االنفتاح واملرون��ة، وميتلكون 
الق��درة على التحلي��ل املنطقي واملو�سوعي. كم��ا الح��ظ Feldhusen ا)1997( اأن اخل�سائ�ص املوجودة لدى 
 Graffam معلم��ي الطلبة املوهوبني كان��ت مماثلة لتلك املوجودة لدى الطلبة املوهوبني. كم��ا اأ�سارت درا�سة
ا)2006( ال�ستك�س��اف وفهم اأ�ساليب معلمي الطلبة املوهوب��ني التي ميكن اأن تك�سف ممار�سات اأف�سل لتعليم هذه 

الفئ��ة، ووج��د اأن م��ن متطلب��ات معلم الطلبة املوهوب��ني تاأطري التعلم الف��ردي واجلماعي يف وق��ت واحد، واأن 
العلق��ات الت��ي يطوره��ا معلم الطلبة املوهوبني مع الطلب��ة، هي اأهم لرفع الدافعي��ة وتنمية قدراتهم، وحتى 
ي�سبح معلما للطلبة املوهوبني البد من مراعاة اخللفية ال�سخ�سية، والتدريب املهني. واأكدت على ذلك درا�سة 
كل م��ن Cheung وHui ا)2011(، وق��د قي��م معلمو الطلبة املوهوبني اأنف�سهم، عل��ى اأنهم اأعلى يف اخل�سائ�ص 
م��ن خلل ات�سالهم مع الطلبة املوهوبني، كم��ا اأن املعلمني تزداد كفاءتهم بتدري�ص الطلبة املوهوبني من خلل 
Eilam املزي��د م��ن التدريب واخلربة حتى يتمكنوا من فهم ه��وؤالء الطلبة ب�سكل اأف�سل. وق��د اأظهرت درا�سة 
 وVidergor ا)2011( اأن الطلب��ة املوهوب��ني يق��درون اخل�سائ���ص ال�سخ�سي��ة واملعرفي��ة اأك��رث مم��ا يقدرون 
اخل�سائ���ص الربوي��ة ل��دى معلميه��م، كم��ا اأكدت ه��ذه الدرا�س��ة على اأهمي��ة وعي معلم��ي الطلب��ة املوهوبني 

بتوجهات الطلبة الثقافية ملا له من اأثر على ت�سورات الطلبة املوهوبني وتف�سيلتهم.
ويف درا�س��ة ق��ام به��ا Caeeve ا)2003( هدفت اإىل معرفة العلقة ب��ني خ�سائ�ص املعل��م واأ�سلوبه التعليمي، 
واأداء الطلب��ة وحت�سيله��م، حي��ث تب��ني اأن خ�سائ�ص املعلم��ني مرتبطة بدرج��ات عالية بالتفك��ري االإبداعي، 
وه��ي: ا�ستخدام املجموعات، والتطبيق العملي للجوانب النظرية، والقابلية لتعلم مهارات التفكري. كما اأكدت 
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درا�سة. Katerina et al ا)2010( اأن معلمي الطلبة املوهوبني هم املحور الذي تدور حوله العملية الربوية 
الناجح��ة؛ ل��ذا يجب اأن يتمتع معل��م املوهوبني بالعديد من ال�سف��ات العلمية وال�سخ�سية الت��ي توؤهله لتعليم 

هوؤالء املوهوبني وتنمية مواهبهم.
Quigleyو Vialle كم��ا مت تن��اول خ�سائ�ص معلم��ي الطلبة املوهوبني من وجهة نظ��ر الطلبة اأنف�سهم.وق��ام
ا)2002( بدرا�سة اأظهرت اأن جمموعة ال�سمات واخل�سائ�ص ال�سخ�سية واالجتماعية ملعلمي الطلبة املوهوبني 

كان��ت مف�سلة لدى الطلبة ب�سورة اأكرث من اخل�سائ���ص املعرفية. وجاءت درا�سة Vialle وTischlerا)2005( 
ال�ستط��لع وجه��ات نظ��ر الطلبة املوهوب��ني ح��ول معلميهم، حيث اأظه��رت تطابق��ا يف اإجابات عين��ات البحث 
املختلف��ة ب�سكل ع��ام، وخا�سة يف تف�سيله��م ملجموعة من اخل�سائ���ص وال�سمات ال�سخ�سية عل��ى املعرفية لدى 
املعلم��ني الفاعل��ني، كما اأن الطلبة املوهوبني يف�سلون املعلمني الفاعلني املمتلكني ملجموعة اخل�سائ�ص وال�سمات 
وامله��ارات ال�سخ�سي��ة والق��درات املعرفية جنب��ًا اإىل جنب مع االأ�سالي��ب وامله��ارات واال�سراتيجيات وطرائق 
التدري�ص الفعال. وك�سفت درا�سة Vialle وTischlerا)2009( الطلبة املوهوبني يف�سلون ال�سفات ال�سخ�سية 
االجتماعية ملعلميهم، كما اأظهرت اأن معلمي الطلبة املوهوبني ال يحتاجون اإىل جمموعة معينة من اخل�سائ�ص 
ال�سخ�سي��ة لك��ي يكون��وا فاعلني م��ع الطلبة املوهوب��ني؛ وبداًل عن ذلك ميك��ن تدريبهم ليكون��وا ممار�سني اأكرث 
فاعلي��ة م��ع الطلبة املوهوبني. كما خل�ست درا�س��ة Delaneyا)2009( اأن اأهم خم�ص خ�سائ�ص ملعلمي الطلبة 
املوهوبني من وجهة نظر الطلبة هي: املعرفة، وروح الدعابة، واالحرام، وال�سرب، والتنظيم. وتو�سلت درا�سة 
Thompson، اGreer وGreerا)2004( اإىل وج��ود عدة �سم��ات ومنها: العدل، واالإبداع، وتقبل االأخطاء، 
والت�سامح، واالحرام، والتوقعات العالية. كما اأكدت درا�سة Thomasا)2011( على اأن اأهم اخل�سائ�ص التي 
متي��ز بها معلم��و الطلبة املوهوبني هي: �سعة االطلع واملعرفة، البحث عن اجلدي��د، و�سع القواعد للتعامل مع 
الطلب��ة املوهوب��ني، التوقعات العالية، التي تدفعه��م اإىل تقدمي اأف�سل ما لديهم، واملرون��ة يف التعامل، واملرح، 
وا�ستخ��دام الو�سائ��ل املختلفة جل��ذب االنتباه، والق��درة على تقدمي االأن�سط��ة املختلفة الت��ي تزيل الرتابة 

وامللل.
وم��ن جان��ب اآخر، يعد الذكاء االأخلقي من الذكاءات امل�ستحدث��ة امل�ساعدة يف تكوين �سخ�سية معلمي الطلبة 
املوهوب��ني، حيث تو�سلت O'Connorا)2000( اإىل اأن الذكاء االأخلقي ي�ساعد يف منع ال�سلوكيات اخلاطئة 
م��ن قبل بع�ص معلمي املوهوبني، مثل: ال�سلوك الع��دواين، والتحيز لبع�ص الطلبة، ويرتبط الذكاء االأخلقي 
Esmaeli و ب�س��كل كب��ري بالقدرات املعرفية لدى معلمي الطلب��ة املوهوبني، حيث اأكد كل م��ن Beheshtifar،ا
Moghadamا)2011( اأن هن��اك علق��ة اإيجابي��ة ب��ني ال��ذكاء االأخلق��ي ل��دى معلمي الطلب��ة املوهوبني 

وحت�سيل طلبتهم.
رغم تنوع هذه اخل�سائ�ص وكرثة ما ا�ستملت عليه من نقاط، اإال اأن الرغبة يف العمل مع الطلبة املوهوبني رغم 
كل املتطلبات ال�سفية التي يحتاجها تعليمهم، وكذلك االإبداع الدائم يف التعاطي مع املواد الدرا�سية، والقدرة 
على نقل النظريات الربوية واال�سراتيجيات التعليمية اإىل غرفة التعلم، واإ�سافة ما يتنا�سب مع اهتمامات 
ومي��ول الطال��ب، وخلق عن�سر الت�سوي��ق واملتعة لديهم، تعد من اأهم االأمور امل�ساع��دة يف تقدمي تعليم خمتلف 

للمتفوقني واملوهوبني.
اإن اإعداد معلمي الطلبة املوهوبني من املو�سوعات التي حر�ست الدرا�سات على طرحها، حيث تركز االجتاهات 
احلديثة على الكفايات، اأكرث من تركيزها على خ�سائ�ص و�سفات معلمي الطلبة املوهوبني؛ الأن املعلم ي�ستطيع 
اكت�ساب الكفايات اأثناء عملية االإعداد لي�سبح معلمًا للطلبة املوهوبني )Chan, 2001(. لقد تبنت اجلمعية 
الوطني��ة للأطف��ال املوهوبني وجمل���ص الطلبة املوهوب��ني يف الوالي��ات املتحدة االأمريكي��ة )NAGC( و�سع 
معاي��ري للمه��ارات املطلوب توافرها لدى معلمي الطلبة املوهوبني، فاعتمدت يف عام 2000 عدة معايري معرفية، 
ومه��ارات لتعلي��م املوهوب��ني، وتطوير الربام��ج التدريبية ملعلمي الطلب��ة املوهوبني، وت�سم��ل: االأ�سا�سيات، منو 
خ�سائ���ص املتعلمني، الف��روق الفردية يف التعليم، اال�سراتيجي��ات التعليمية، البيئ��ة التعليمية والتفاعلت 
االجتماعي��ة، اللغة والتوا�س��ل، التخطيط التعليمي، التقومي واملمار�سات االأخلقي��ة واملهنية، والتعاون. ويف 
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ع��ام 2013 مت تعدي��ل تلك املعاي��ري باخت�سارها ل�سبع��ة معايري، حيث ا�ستمل��ت على: التعل��م والنمو والفروق 
الفردي��ة، بيئ��ات التعلم، املنه��ج الدرا�سي واملحت��وى، التقييم، تخطي��ط الدرو�ص واال�سراتيجي��ات، املمار�سة 

.)Johnsen, 2012( املهنية واالأخلقية، التعاون
وليق��دم معل��م الطلبة املوهوب��ني الرعاية املنا�سبة للطلب��ة املوهوبني، البد اأن يتمتع بق��در كاف من الكفايات، 
والق��درات، وامله��ارات التعليمي��ة. واأك��دت درا�س��ة Ford وTrotmanا)2001(، عل��ى �س��رورة تواف��ر كفايات 
 Gentry، املرون��ة، واالإمل��ام الثق��ايف املتع��دد للمعل��م، وكذل��ك التعام��ل االإيجاب��ي م��ع الطلب��ة. كم��ا وج��د
Steenbergen-Hu وChoiا)2011( اأن معلم��ي الطلبة املوهوبني الذي��ن يتمتعون بالكفايات االأكرث قيمة 
يتمتعون باخل�سائ�ص االآتية: لديهم اهتمام حقيقي بالطلبة، وبناء علقات قوية معهم، واملحافظة على خلق 

بيئة تعليمية حمفزة، ولديهم �سغف جتاه تعليمهم هذه الفئة.
وح��ول ت�س��ورات وتف�سيلت الطلبة املوهوبني لكفاي��ات معلميهم، قامت درا�س��ة Açıkgözا)2005( بالتعّرف 
اإىل تف�سي��لت الطلبة املوهوبني لكفايات معلميهم، واأ�س��ارت النتائج اإىل وجود فروق يف تف�سيلت اخل�سائ�ص 
ترج��ع لعامل الن��وع االجتماعي، حيث كانت االإناث اأك��رث ح�سا�سية للجوانب ال�سخ�سي��ة ملعلميهم، بينما اهتم 
الذكور مبعارف معلمي الطلبة املوهوبني، و�سعة اطلعهم واأخلقهم، كما اأظهرت عدد من ال�سفات غري املرغوبة 
يف معلم��ي الطلب��ة املوهوبني ومنها: التحي��ز يف التعامل، العبو���ص، ا�ستخدام االأ�ساليب اململ��ة. وعلى النقي�ص 
فم��ن اأبرز ال�سفات املف�سل��ة لدى الطلبة املوهوبني، هي العدل، ح�سن اال�ستم��اع، والت�سويق يف عر�ص الدرو�ص، 
 Conejeros-Solarا،اGómez-Arizaga واحلر���ص على اإيجاد بيئة �سفية جي��دة. كما عر�ست درا�س��ة
وMartinا)2016( تف�سي��لت الطلب��ة املوهوبني ومعلميه��م، فكان تركيز الطلبة عل��ى الكفايات االجتماعية 
والعاطفية وا�سراتيجيات التدري�ص، بينما ف�سل معلمو الطلبة املوهوبني الكفاءات املعرفية واملعرفة العميقة 
يف جماله��م واملمار�سة املهنية وا�سراتيجي��ات التعلم. ومن الدرا�سات التي اعتمدت على اآراء الطلبة املوهوبني 
ح��ول كفايات معلميه��م، درا�سة Delisleا)2012( الذي ق��ام با�ستطلع اآرائهم ح��ول الكفايات اللزمة ملعلمي 
الطلب��ة املوهوبني، وتو�سل��ت الدرا�سة اإىل اأهمية اإعداد معلمي الطلبة املوهوبني مع �سرورة اإملام املعلم ب�سمات 
املوهوبني، وطرائق التدري�ص التي تلئمهم والو�سائل التعليمية التي ت�ستخدم معهم وكذلك اأ�ساليب التقومي.
واأك��د اأهمي��ة هذا التوجه كل م��ن Leavitt وGeakeا)2009( ببناء قائمة الكفاي��ات اللزمة ملعلمي الطلبة 
املوهوب��ني، وق��د تو�سل��ت اإىل اأن املعلمني الذين تلق��وا برنامج التدري��ب والتطوير املهني �سع��روا باملقدرة على 
اإح��داث متايز يف منهاج الطلبة املوهوبني. كم��ا تو�سلت درا�سة كل من Tassel-Baska وJohnsenا)2007( 
ح��ول املعاي��ري الوطني��ة التي يجب توافرها ل��دى معلمي الطلبة املوهوب��ني، اإال اأن من اأهمه��ا: مراعاة الفروق 
الفردية، ا�ستخدام ا�سراتيجيات التدري�سية امللئمة التي تقود للتدري�ص الفاعل، والتخطيط اجليد. وبينت 
درا�س��ة Johnsenا)2013( اأن املعلم��ني يحتاج��ون اإىل معرفة املعايري والكفاي��ات اللزمة يف جمال عملهم، ملا 
له من تاأثري اإيجابي على الكفاءة املهنية وامليدانية، ومن اأهم املعايري التي مت اعتمادها، وهي معايري اجلمعية 
الوطني��ة للأطف��ال املوهوبني، مهارات تعليم املوهوب��ني واملتفوقني، معايري االإعداد املتق��دم يف الدمج، ومعايري 

التدري�ص املهنية واملحتوى.
ومم��ا �سب��ق عر�سه من درا�س��ات، يت�سح اأن معلم الطلب��ة املوهوبني يفر�ص اأن ميتلك كفاي��ات معرفية واأدائية 
تتنا�س��ب م��ع املهم��ة املوكلة اإلي��ه، فالنجاح يف اأي عم��ل يتطلب جمموعة حم��ددة من الكفاي��ات واملهارات التي 
يتم اكت�سابها من خلل الدرا�سة والتاأهيل االأكادميي املتخ�س�ص والربامج التدريبية املتنوعة، حيث اإنه ميكن 
حتدي��د ه��ذه الكفايات بكفاي��ات التخطيط، والتنفيذ، والتق��ومي، التي ميكن حتديدها وف��ق االأهداف العامة 
الت��ي تن�سده��ا اجلهة التعليمية امل�سوؤولة يف جمال رعاية املوهوبني؛ ل��ذا يجب حتديد قوائم الكفايات م�سبقا 
وب�سيغ��ة اإجرائية، حتى ميكن يف �سوئها حتديد االحتياج��ات التدريبية للم�ستهدفني من التدريب. اإن توفري 
معل��م موؤه��ل اأكادميي��ا ومهنيا، ولديه من اخل�سائ���ص والكفايات م��ا يوؤهله لتقدمي الرعاي��ة للطلبة املوهوبني 
�سي�سهم يف حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص التعليمية من خلل تقدمي خدمات تربوية؛ تتنا�سب مع قدرات الطلبة 

املوهوبني.    
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تع��د برام��ج اإعداد وتاأهيل املعلمني وتدريبهم من اأجل التعامل مع الطلبة املوهوبني عن�سًرا مهًما يف التخطيط 
الناج��ح للهتم��ام به��ذه الفئة ورعايتها، ولك��ي يتمكن املعلم من تعلي��م املوهوبني ينبغ��ي اأن يتحلى بجملة من 
اخل�سائ���ص ال�سخ�سي��ة والكفايات املهنية اللزم��ة التي ميكن لربامج االإعداد والتاأهي��ل ت�سليط ال�سوء عليها 
وتطويره��ا م��ن الناحيت��ني النظرية والعملي��ة واملختلفة متاًما عن الربام��ج املقدمة ملعلم��ي الطلبة العاديني، 
باالإ�سافة اإىل اأن تدري�ص الطلبة املوهوبني يختلف قلًبا وقالًبا عن تدري�ص الطلب العاديني وذلك لكون هذه 
الفئة تت�سم بقدرات تفوق قدرات زملئهم، من حيث �سرعة التعلم، وزيادة املعلومات، واالإثراء اللغوي، ودقة 

امللحظة، والدافعية للإجناز، وال�سرعة يف اإدراك العلقات الكامنة )املحارمة وحممود، 2012(.
وم��ن اجلوان��ب الت��ي مت درا�ستها ح��ول معلمي الطلب��ة املوهوب��ني الدرا�سات املتعلق��ة بتاأهيل ه��وؤالء املعلمني. 
ولق��د اأك��دت درا�س��ة Bainا، اBourgeois وPappasا)2003( اأهمي��ة ت�سم��ني برامج تاأهي��ل معلمي الطلبة 
املوهوب��ني املح��اور االآتي��ة: االأ�سا�ص النظري لرعاية املوهوب��ني من اأهداف ونظريات، جم��االت التفكري العليا 
يف ت�سني��ف بلوم، مهارات التفكري االإبداع��ي، واآلية ا�ستخدام الربامج االإثرائي��ة. واأ�سارت بع�ص ا�ستطلعات 
ال��راأي الت��ي مت ت�سمينها يف الدرا�سة اإىل اأن الربامج االإثرائية من اأه��م اخلدمات التي ميكن اأن يقدمها معلمو 
املوهوبني يف املدر�سة، واأن هوؤالء املعلمني بحاجة ما�سة اإىل تدريب مكثف على ت�سميمها وتنفيذها. كما اأو�ست 
درا�س��ة Tassel-BaskaاوJohnsenا)2007( ب�سرورة تدري��ب معلمي الطلبة املوهوبني اأثناء اخلدمة لرفع 
كفاءتهم يف جوانب عديدة، منها برامج تدريبية حول مهارات التدري�ص الفاعل للطلبة املوهوبني. اأما درا�سة 
Knight، اVail-Smith وBarnesا)1992( فق��د هدف��ت التعرف اإىل اجتاه��ات معلمي الطلبة املوهوبني نحو 
احلاجة لربامج التدريب،  واأظهرت الدرا�سة اأن غالبية املعلمني يرغبون يف التدريب لتقدمي امل�ساعدة وتلبية 

احتياجات الطلبة املوهوبني.
وم��ن جهة اأخ��رى، اأظه��رت نتائ��ج Lassigا)2009( اأن التطوير املهني ملعلم��ي الطلبة املوهوب��ني كانت له اآثار 
اإيجابي��ة عل��ى مواق��ف املعلم��ني جتاه ه��ذه الفئ��ة. واأك��دت درا�س��ة O'neilا)2011( اأن لدى معلم��ي الطلبة 
املوهوب��ني ا�ستح�ساًنا كبرًيا جتاه التطوير املهني يف الكف��اءات التي تتعلق با�ستخدام اال�سراتيجيات املنا�سبة 
للطلب��ة املوهوبني، وتعزي��ز االإبداع اأو التفكري الناق��د. كلما اأ�سارت درا�س��ة Towers وPorathا)2001( اإىل 
�س��رورة اأن يت�سم��ن برنامج االإعداد املهني ملعلمي الطلبة املوهوبني مه��ارات ذات علقة باالنفتاح على خربات 
االآخري��ن، واالإب��داع، وم�سارك��ة الطلب��ة يف تعلمه��م وا�ستك�سافه��م، والتمك��ن م��ن اأ�سالي��ب التدري���ص الفاعل، 
والرب��ط ب��ني معلومات املجاالت العلمي��ة املختلفة بطريقة جذاب��ة. واأك��دت Kaplanا)2003( على �سرورة 
االهتم��ام باالأ�سالي��ب التدري�سي��ة الت��ي يج��ب التاأكد من اإتق��ان معلم الطلب��ة املوهوبني لها، وبع�سه��ا ميكن اأن 
يك��ون �سم��ن برامج االإعداد املهني ملعلم��ي الطلبة املوهوبني، ومن اأهم تلك االأ�سالي��ب: املهارات البحثية، وحل 
 Chan امل�س��كلت بطرائ��ق اإبداعية، والتنويع يف ا�ستخ��دام االأ�ساليب التدري�سية. باالإ�ساف��ة اإىل ذلك وجد 
وYuenا)2014( اأن م�سارك��ة معلم��ي الطلب��ة املوهوب��ني املبا�س��رة يف اأن�سط��ة تعلي��م الطلب��ة املوهوب��ني كانت 
ا، حيث كان لها علقة اإيجابية يف توظي��ف املعلمني ا�سراتيجيات التدري�ص املبتكرة والتكيفية يف  مهم��ة اأي�سً
الف�س��ول الدرا�سي��ة. وعلوة على ذلك، تبني من درا�س��ة Chan وYuenا)2015( اأن معلمي الطلبة املوهوبني 
الذي��ن خ�سع��وا للتدري��ب املهني ولديهم خربة كان��وا مرنني يف ا�ستخ��دام خمتلف اال�سراتيجي��ات التعليمية، 

ولديهم قدرة على اإدارة الف�سل. 
وعل��ى الرغ��م م��ن االع��راف الر�سم��ي باأهمي��ة معلم��ي الطلب��ة املوهوب��ني يف تلبي��ة احتياجات ه��ذه الفئة، 
اإال اأن هن��اك بع���ص البح��وث ت�س��ري اإىل اأن معلمي الطلب��ة املوهوبني غالًبا م��ا يفتقرون اإىل املعرف��ة واملهارات 
 Taylor &,  Milton، 2006; Hudson, Hudson,( لتحدي��د وتلبي��ة احتياج��ات الطلب��ة املوهوب��ني
Lewis, & Watters, 2010; Troxclair, 2013(، وه��ذا النق���ص مرتب��ط يف االإع��داد املهني ملعلمي الطلبة 
املوهوب��ني. واأك��دت ذل��ك نتائ��ج درا�س��ة Fraser-Seeto،ا Howard وWoodcockا)2015(، حي��ث كان 
هن��اك نق���ص يف املعرف��ة واال�ستيعاب للتطوير املهن��ي لدى معلمي الطلب��ة املوهوبني، على الرغ��م من ا�ستعداد 
 الربام��ج واملق��ررات للقي��ام به��ذا التطوير يف التعلي��م املهني للطلب��ة املوهوب��ني واملتفوقني. وتبني م��ن درا�سة 
Carrington وBaileyا)2000( اأن املعلم��ني يف مراح��ل م��ا قب��ل اخلدم��ة ميلكون وجهة نظ��ر اإيجابية نحو 
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املقارنة بينهم وبني االأ�ساتذة داخل اخلدمة. كما وجد Wanا)2016( اأن هناك تغيريات اإيجابية يف معتقدات 
 Cheung معلم��ي الطلب��ة املوهوبني بعد اأخذهم لدورة حول التعليم املتمايز. ويف درا�سة اأخرى، قارن كل من
وHuiا)2011( املعلمني الذين مل يكن لديهم تنمية مهنية حمددة يف تعليم الطلبة املوهوبني مع اأولئك الذين 
خ�سع��وا للتدري��ب املهني، حيث �سن��ف املعلمني املدربني  باأنه��م اأعلى من غري املدربني يف الكف��اءات واملهارات يف 
تعلي��م الطلب��ة املوهوبني. بينما تطرقت درا�س��ة Boiceا)1995( لعر�ص املعوق��ات االأ�سا�سية لربنامج تدريب 
معلم��ي الطلبة املوهوب��ني، وبينت الدرا�سة اأن معلمي الطلبة املوهوبني يحتاج��ون اإىل التدريب على املزيد من 

املهارات يف املجاالت التقنية والربوية، واالأ�ساليب واالأن�سطة.
يت�س��ح اأن للموهوب��ني حاجات ولديهم م�سكلت، وكل ذلك يلقى بع��بء كبري على معلمي الطلبة املوهوبني، ومن 
هن��ا تكم��ن اأهمية دور معل��م الطلبة املوهوبني واأهمي��ة اإعداده االإع��داد املنا�سب، وتدريب��ه واإك�سابه املهارات 
اللزم��ة للتعام��ل م��ع الطلبة املوهوبني، وه��ذا يظهر اأهمي��ة الربية العملي��ة يف التفاعل بني املعل��م والطلبة 
املتفوقني واملوهوبني، ليكت�سب خربة م�ساحبة بالتوجيه اأثناء التدريب،  وغري م�ستحب اأن يخو�ص جتربته يف 
املي��دان واملتطلب��ات العملية غري وا�سحة لديه، اإذ من االأف�سل اأن يكون على دراية مبا �سيواجه لي�سع ت�سورات 
مرتبط��ة بالواق��ع.  وعلى الرغم من االعراف الر�سمي باأهمية معلم��ي الطلبة املوهوبني يف تلبية احتياجات 
ه��ذه الفئ��ة، اإال اأن��ه التزال البحوث ت�سري اإىل اأن املعلم��ني غالًبا ما يفتقرون اإىل املعرف��ة واملهارات االأ�سا�سية 

لتحديد وتلبية احتياجات الطلبة املوهوبني.
الدراسات السابقة:

تطرق��ت درا�سة البخي��ت )2012(، اإىل و�سف واق��ع الك�سف عن املوهوبني يف البح��وث العاملية املعا�سرة 
 املن�س��ورة يف املج��لت العاملي��ة املحكم��ة يف الف��رة )2004-2009(، ومت حتلي��ل )157( بحًث��ا، وق��د �سكل��ت 
%( م��ن االإنت��اج البحثي العامل��ي يف جمال املوهبة والتفوق. بينما ق��ام اخلليفة )2006( باإجراء   15.54(
درا�س��ة ملعرف��ة ن�ساط علماء النف�ص العرب يف الدوريات العاملية، حي��ث تناولت الدرا�سة )25( درا�سة عربية 
من�س��ورة يف دوريات اأجنبي��ة، وك�سفت النتائج عن وجود خم�ص جمموعات م��ن االهتمامات البحثية، من بينها 
جمموع��ة لدرا�س��ات الذكاء واملوهبة، وجمموع��ة لدرا�سات االإبداع. كما اأجرى ح�س��ن )2003( درا�سة تهدف 
اإىل م�س��ح للبح��وث العربي��ة اخلا�سة باملوهوبني واملتفوق��ني يف الفرة من ع��ام 1990 اإىل 2002، ملعرفة اأكرث 
املح��كات امل�ستخدمة يف التعّرف اإىل املوهوبني واملتفوقني، وتو�سل��ت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث املحكات امل�ستخدمة 
يف التع��ّرف اإىل املوهوب��ني ه��ي مقايي�ص اخل�سائ���ص ال�سلوكية ودرج��ات التح�سيل الدرا�س��ي، وم�ستوى الذكاء 

ودرجات التح�سيل الدرا�سي.
كم��ا تو�سل��ت درا�س��ة Forlin وForlinا)2000( اإىل اأن اأح��د جماالت االهتمام يف بح��وث الربية اخلا�سة يف 
ا�سرالي��ا هي درا�سات حول معلم��ي املوهوبني قبل اخلدمة، وقد ق��ام.Smith et alا)2002( بتحليل البحوث 
ذات العلق��ة بالربي��ة اخلا�س��ة التي هدفت لتطوي��ر معايري املمار�س��ة املهنية يف جم��االت الربية اخلا�سة، 
وتو�سل��وا اإىل اأن الكث��ري م��ن البح��وث ال تق��دم اأدل��ة قوي��ة تدع��م اال�ستنتاجات الت��ي خرجت به��ا. كما قام 
Nilholmا)2007( بتحلي��ل البح��وث يف 12 جمل��ة علمي��ة من�س��ورة، وتب��ني اأن م��ن املو�سوع��ات التي حظيت 
باالهتم��ام البحث��ي االأك��رب كان��ت الق�سايا املهني��ة يف الربي��ة اخلا�س��ة. ويف درا�سة اخلطي��ب )2010( التي 
% من توزيع البحوث التي تناولت  هدف��ت لتحلي��ل البحوث العربية ذات العلقة بالربية اخلا�س��ة، وبلغت 8 
 الق�ساي��ا املتعلق��ة باملعلمني )معلمي تربية اخلا�س��ة( من جمموع الدرا�سات العربية الت��ي مت حتليلها منذ عام

 .2007 -  1998 
وباالط��لع عل��ى الدرا�س��ات الت��ي تناول��ت حتلي��ل املحت��وى يف �سوء توجه��ات، ومنهجي��ة ومو�سوع��ات تربية 
املوهوب��ني، ونوعي��ة البح��وث، فلم يتن��اول اأي بحث عربي �ساب��ق حتليل حمت��وى الدرا�سات العربي��ة املتعلقة 
مبعلم��ي الطلب��ة املوهوبني. ويف ه��ذه الدرا�سة مت اإج��راء حتليل للدرا�س��ات العربية املتعلق��ة مبعلمي الطلبة 
املوهوب��ني، لتق��دم و�سًف��ا متكام��ًل للدرا�س��ات العربية املتعلق��ة بهوؤالء املعلم��ني يف الف��رة )2000 - 2017(، 
لي�سهم يف تطوير البحوث والدرا�سات امل�ستقبلية، واإفادة القائمني واملخت�سني على رعاية املوهوبني واإر�سادهم 

الأهداف الدرا�سات التي اهتمت مبعلمي الطلبة املوهوبني.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة:

جمي��ع الدرا�س��ات العربية التي تناولت معلم الطلبة املوهوبني من��ذ عام 2000 اإىل 2017، واملن�سورة يف جميع 
قواعد البيانات وكان جمموعها )42( درا�سة.

عينة الدرا�سة:
تتناول الدرا�سة عددا من الدرا�سات ال�سابقة،  جمموعها )42( درا�سة يف الفرة الواقعة بني 2000 - 2017، 
مت البحث ال�سامل يف قواعد البيانات العربية التي توفرها مكتبة جامعة اخلليج العربي، وتوزعت الدرا�سات 

ح�سب ال�سنوات كما يف اجلدول )1(. 
جدول )1(: الدرا�سات موزعة ح�سب ال�سنوات منذ 2000 حتى 2017

املجموع املجموع ال�سنة املجموع ال�سنة املجموع ال�سنة املجموع ال�سنة املجموع ال�سنة
4 2 2012 1 2009 1 2006 0 2003 2 2000
4 6 2013 4 2010 3 2007 0 2004 0 2001
2 6 2014 2 2011 1 2008 2 2005 2 2002

10 14 مج 7 مج 5 مج 2 مج 4 مج
املجموع الكلي: 42

با�ستعرا���ص اجلدول )1( الذي يو�سح توزي��ع الدرا�سات املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني وفقًا لل�سنوات، وقد 
مت ت�سني��ف �سب��ع ع�سرة �سنة الفرة الزمني��ة للتحليل، وبالتايل اأ�سبح لدينا �ست للف��رة الزمنية، وبلغ عدد 
الدرا�س��ات الت��ي مت حتليله��ا 42 درا�س��ة، م��ن امللحظ اأن ع��دد الدرا�سات خ��لل الفرة م��ن 2012-2014 هي 
 ،% 2015-2017 بن�سبة 23.80  % م��ن الن�سبة الكلية للدرا�سات، يليها الفرة م��ن  االأك��رث اإذ بلغ��ت 33.33 
الفرة من اأما   ،% 2006-2008 بن�سبة 11.90  من   الفرة  اأما   ،%  والفرة من 2009-2011 بن�سبة 16.66 
"2000-2002فه��ي قب��ل االأخ��رية فق��د بلغ��ت 11.90 %، اأم��ا الف��رة االأق��ل  2003-2005وج��اءت بن�سب��ة
%. يبني اجلدول )2( توزيع البحوث التي متت مراجعتها ح�سب النوع االجتماعي للباحث/ الباحثني،   4.67

كما يو�سح اجلدول توزيع البحوث ح�سب فئتها.
جدول )2(: توزيع البحوث ح�سب النوع االجتماعي للباحث/الباحثني، وفئة البحث من�سورة/غري من�سورة

النوع االجتماعي العدد الن�سبة فئة البحث التكرار الن�سبة
34 ذكر %61.81 بحوث من�سورة 34 %81.0

انثى 21 %38.18  ر�سائل ماج�ستري/
دكتوراه غري من�سورة 8 %19.0

55 املجموع %100 42 املجموع %100

ويت�س��ح م��ن اجل��دول )2( اأن 61.81% م��ن البحوث نف��ذت من قبل باحث��ني، واأن 38.18% منه��ا نفذ من قبل 
باحث��ات. ويج��در االإ�س��ارة اإىل اأن الع��دد االإجم��ايل للباحث��ني زاد وذل��ك لر�س��د الن��وع االجتماع��ي جلمي��ع 
الباحثني يف حال كان البحث املن�سور يف جملة علمية، قد نفذ من قبل اأكرث من باحث واحد. كما اأن 81% من 
 البح��وث الت��ي متت مراجعتها بحوث من�سورة يف جملت علمي��ة حمكمة، و19% فيها كانت بحوث غري من�سورة 

)ر�سائل ماج�ستري/دكتوراه(.
اأداة الدرا�سة:

ولقيا���ص ثب��ات عملي��ة ر�س��د املعلوم��ات فقد مت ر�س��د وحتليل املعلوم��ات جميعه��ا بالتوافق ب��ني الباحثتني يف 
الدرا�سة. وت�سمنت يف �سكلها النهائي جمموعة من اجلوانب مت حتليلها، وهي كما يلي: الباحث - ال�سنة - البلد 
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- نوع البيانات - املنهج املتبع - االأدوات - العينة )حجمها - نوعها - النوع االجتماعي - الفئة امل�ستهدفة( - نوع 
التحليل - الهدف من البحث - جمال الربنامج - منهجية البحث. مت جمع البيانات املتعلقة بالدرا�سة من خلل 
اأداة للتحلي��ل، مت اإعداده��ا اعتماًدا على اأ�سئلة الدرا�سة، ومت حتديد م�ستويات كل متغري مبا يتنا�سب واأهداف 
الدرا�س��ة، وبذل��ك فاإنه��ا تعت��رب ذات داللة �سدق حمت��وى منا�سبة. وللتحقق م��ن �سلحي��ة االأداة وم�ستويات 
املتغ��ريات فيه��ا، مت عر�سها على جمموعة م��ن حملة درجة الدكتوراه يف تربية املوهوب��ني والقيا�ص والتقومي 
ومنهجية البحث وعلم النف�ص الربوي والربية اخلا�سة، وبذلك فاإنها تعد ذات داللة �سدق منطقي مقبولة. 

مت التاأكد من ثبات االأداة عرب التحليل بالتوافق بني الباحثتني يف هذه الدرا�سة.
اإجراءات الدرا�سة: 

اتبعت الباحثتان عدة اإجراءات لتي�سري عملية التطبيق وهي: 
االط��لع عل��ى االأدب الرب��وي يف جمال تربي��ة املوهوبني وما يتعل��ق بدرا�سات معلم��ي الطلبة املوهوبني،   .1
وبناء اأداة حتليل الدرا�سة، ومت اعتمادها على اأ�سئلة الدرا�سة لتحليل الدرا�سات املتعلقة مبعلمي الطلبة 

املوهوبني. 
تق��دمي املقيا���ص اإىل �ستة حمكمني خمت�سني يف جمال تربية املوهوب��ني من مملكة البحرين، كما مت عمل   .2

التعديلت اللزمة التي  اقرحها   املحكمون. 
مت حتدي��د الدرا�س��ات الت��ي تناولت معلم��ي الطلبة املوهوبني بع��د بحث م�ستفي�ص من امل�س��ادر املطبوعة   .3
واالإلكروني��ة املتوف��رة. فقد اأج��ري م�سح يدوي للر�سائ��ل اجلامعية املتوفرة يف جامع��ة اخلليج العربي، 
باالإ�ساف��ة اإىل الدرا�س��ات التي ن�سرت يف جملت تربوية عربية منذ ع��ام 2000 وحتى عام 2017، وبلغ 
ع��دد البح��وث العربي��ة الت��ي مت حتليله��ا 42 بحث��ًا ور�سال��ة جامعي��ة، ومت التحليل  ب�س��كل م�سرك بني 

الباحثتني يف هذا البحث، با�ستخدام اأداة التحليل التي مت اإعدادها م�سبًقا.
اإدخال البيانات يف برنامج )SPSS( لعمل التحليلت اللزمة ال�ستخراج التكرارات والن�سب املئوية.  .4

عر���ص البيان��ات يف �سورة جداول اإح�سائية، ومن ثم حاولت الباحثت��ان تف�سري النتائج التي مت التو�سل   .5
اإليها بتو�سيح مدلوالتها يف تو�سيات الدرا�سة.

املعاجلة االإح�سائية: 
با�ستخ��دام برنامج االإح�س��اء )SPSS( مت ا�ستخدام االأ�ساليب االإح�سائية املنا�سب��ة لهذه الدرا�سة من خلل 

ا�ستخراج التكرارات والن�سب املئوية للدرا�سات التي مت حتليلها.   
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اأواًل: نتائج حتليل وتف�سري ال�سوؤال االأول الذي ين�ص على: 
م��ا االأه��داف االأك��رث انت�ساًرا يف الدرا�سات العربية الت��ي تناولت معلمي الطلبة املوهوب��ني من �سنة 2000  اإىل 

2017؟ 

للإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال االأول، مت جم��ع االأه��داف الت��ي تطرقت له��ا درا�سات معلم��ي الطلب��ة املوهوبني ح�سب 
الرتيب، كما هو مو�سح يف اجلدول )3(. 
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جدول )3(: الهدف من الدرا�سات املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني

الن�سبة%التكرارالهدف من الدرا�سةالرتيب
1023.8كفايات املعلمني1
716.7خ�سائ�ص املعلمني2
49.5االإعداد املهني3
37.1اجتاهات املعلمني4
37.1اآراء املعلمني5
37.1برامج تدريبية6
37.1م�ستوى املعارف7
24.8تقييم املعلمني8
24.8م�سكالت املعلمني9

14.8التعرف اإىل املوهوبني10
12.4طرائق تدري�ص الطلبة املوهوبني11
12.4اأخرى12
12.4حتليل امل�سمون13
12.4تنمية قدرات الطلبة14

42100املجموع

ويت�سح من اجلدول )3( اأن اأكرث االأهداف تطبيًقا التي حظيت باهتمام حول الق�سايا املتعلقة مبعلمي الطلبة 
املوهوب��ني يف الوط��ن العرب��ي، هي: كفايات املعلمني جاءت بن�سب��ة 23.8 %، وخ�سائ�ص املعلمني بن�سبة بلغت 

.%  9.5 بن�سبة  املهن  واإعداد   ،%  16.7
ميك��ن تف�س��ري النتيج��ة ال�سابقة، اأن اأك��رث الدرا�سات تطرق��ت لكفايات معلم��ي الطلبة املوهوب��ني، وهذا يعود 
اإىل اأن الكفاي��ات وامله��ارات تعترب يف غاية االأهمية، حيث تركز االجتاه��ات احلديثة على الكفايات واملهارات 
املعرفي��ة لدى معلم��ي الطلبة املوهوبني اأكرث من الركيز على ال�سفات، ول�سمولية الكفايات من حيث الكفايات 
املهنية وال�سخ�سية واملعرفية. اأما فيما يتعلق بخ�سائ�ص معلمي الطلبة املوهوبني، فكان هناك درا�سات عديدة 
وقدمي��ة هدف��ت ملعرفة خ�سائ�ص معلمي الطلبة املوهوبني يف االأدب العربي واالأجنبي، ولكن ب�سبب قلة وجود 
مدار�ص خا�سة للطلبة املوهوبني ومعلميهم تعذر على بع�ص الدرا�سات حتديد عينة الدرا�سة من معلمي الطلبة 
املوهوب��ني. كم��ا احت��ل االإعداد املهن��ي يف االأدب االأجنبي اأهمية ك��ربى، ولكن يف الوطن العرب��ي مل يكن �سمن 
%من  اأه��داف الدرا�س��ات الت��ي مت حتليلها، واأكدت على ذل��ك درا�سة اخلطيب )2010(، حيث بلغ��ت الن�سبة 8 
توزي��ع البح��وث الت��ي تناول��ت الق�ساي��ا املتعلقة باملعلم��ني )معلم��ي الربية اخلا�س��ة( من جمم��وع الدرا�سات 

 .2007 - العربية التي مت حتليلها منذ عام 1998 
مع ملحظة تزايد االهتمام يف الدرا�سات املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني خلل ال�سنوات االأخرية، يف جميع 
املج��االت ب�س��كل عام، وقد يكون ال�سبب يف حداثة حركة تربية املوهوبني يف املنطقة العربية من جانب، ومن 
جان��ب اآخر اهتم��ام البحوث يف جمال تربية املوهوب��ني ب�سكل رئي�سي على ق�سايا الطلب��ة املوهوبني بالدرجة 

االأوىل، الأن الطالب هو املحور االأ�سا�سي للعملية التعليمية.
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ثانيًا: نتائج حتليل وتف�سري ال�سوؤال الثاين والذي ين�ص على:
م��ا اخل�سائ���ص االأكرث ا�ستخداًم��ا يف الدرا�سات العربية التي تناولت معلمي الطلب��ة املوهوبني، من حيث املنهج 

امل�ستخدم، ونوع البيانات، وطرائق جمعها، وطرق تناولها، وفئة العينة امل�ستخدمة؟
للإجابة عن ال�سوؤال الثاين، مت فرز وت�سنيف الدرا�سات بناء على اخل�سائ�ص االأكرث ا�ستخداًما من حيث املنهج 

امل�ستخدم، ونوع البيانات، وطرائق جمعها وتناولها، وفئة العينة امل�ستخدمة، كما هو مو�سح يف اجلدول )4(.
جدول )4(: التكرارات والن�سب املئوية للدرا�سات ح�سب خ�سائ�ص البحوث املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني

الن�سبة%التكرارنوع البياناتالن�سبة%التكراراملنهجالن�سبة%التكرارنوع البحث
3173.8كمي3788.1و�سفي2354.8م�سحية

614.3نوعي24.8تاريخي49.5ارتباطية
511.9خمتلط24.8جتريبي12.4حتليل حمتوى
42100املجموع12.4ا�ستقرائي12.4حتليل مقارن

حجم عينة 42100املجموع12.4جتريبية
الن�سبة%التكرارالبحث

اأدوات جمع 1126.2و�سفية
49.5اأقل من 50الن�سبة%التكرارالبيانات

- 2559.5200ا�ستبانة12.4تنبوؤيه  2502559.5

دليل حتليل 42100املجموع
- 511.9251حمتوى  50037.1

24.8اأكرث من 37.0500مقابلةالن�سبة%التكرارنوع العينة
511.9غري حمدد24.8اختبار2354.8ب�سيطة
37.1االأدوات24.8مقيا�ص نف�سي921.4العمدية
42100املجموع24.8قائمة مالحظة614.3اأخرى

النوع االجتماعي 12.4قائمة تقدير24.8منتظمة
الن�سبة%التكرارللعينة

37.1اإناث12.4اأداة برنامج24.8ع�سوائية طبقية
37.1ذكور12.4اإعداد مقيا�ص42100املجموع
العينة 

819اأخرى42100املجموعالن�سبة%التكرارامل�ستهدفة

2866.7ذكور +اناث2866.7معلمني
42100املجموع819اأخرى

511.9معلمني+ طلبة
37.1طلبة

42100املجموع

من خلل اجلدول )4( ميكن اأن نتو�سل ملا يلي: 
اأواًل:  اأك��رث اأن��واع البح��وث العربي��ة الت��ي مت تنفيذه��ا يف الدرا�س��ات املتعلق��ة مبعلمي الطلب��ة املوهوبني هي 
% م��ن البحوث التي مت حتليله��ا، تليها الدرا�س��ات الو�سفية بن�سبة  الدرا�س��ات امل�سحي��ة وج��اءت بن�سبة 54.8 
%، واالأق��ل بينهم هي درا�س��ات حتليل املحتوى، التحليل املقارن، الدرا�سات التجريبية والتنبوؤية بن�سبة   26.2

.%  2.4
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البحوث امل�سحية والو�سفية هي االأكرث اتباًعا، حيث اإن اأغلب الدرا�سات تقدم و�سفا لظاهرة معينة، وت�سخي�سا 
للو�سع الراهن، واأن اأغلب الدرا�سات امل�سحية اقت�سرت على تعّرف خ�سائ�ص معلمي الطلبة املوهوبني وكفاياتهم 
وغريه��ا م��ن الدرا�سات. كما اأن الدرا�سات الو�سفية التي جاءت يف الرتيب الثاين، تعترب من الدرا�سات االأكرث 
اتباًع��ا، وذل��ك الأن الباحثني يقوم��ون بو�سف الدرا�سة و�سًف��ا دقيًقا، للو�سول اإىل احلقائ��ق العلمية، وي�سعب 
تف�س��ري ه��ذا التوجه البحث��ي يف الدول العربية، ولكن قد تكمن االإجابة يف نزع��ة اأ�ساتذة اجلامعات لت�سجيع 
طلبته��م على تنفيذ الدرا�س��ات امل�سحية والو�سفية الإفادة املجتمع يف و�سف ظاهرة ما، واقت�سارها على توزيع 
اال�ستبان��ات، كم��ا اأن درا�سات حتليل املحت��وى واملقارن والتجريبي��ة والتنبوؤية اأتت يف املرحل��ة االأخرية، على 
الرغ��م م��ن ملءمة ه��ذه االأنواع من البحوث ملثل هذا النوع من الدرا�س��ات، اإال اأن �سعوبة اإيجاد معلمي الطلبة 
املوهوب��ني ق��د تكون اأحد اأ�سباب ع��دم توجه الباحثني اإليها، فمث��ل هذه االأنواع من الدرا�س��ات حتتاج ملدر�سة 
اأو جه��ة خمت�س��ة يتواج��د فيها معلمو الطلبة املوهوب��ني، كما مل تر�سد الباحثتان اأي نوع م��ن  الدرا�سات التي 
تخت���ص بتقن��ني املقايي���ص واخل�سائ���ص ال�سيكومري��ة  والدرا�سات التاريخي��ة للمو�سوع��ات املتعلقة مبعلمي 

الطلبة املوهوبني.
ثاني��ًا: فيم��ا يتعلق باملنهج املتبع يف البحوث التي تناولت معلمي الطلبة املوهوبني ترتبت بح�سب حجم ن�سبتها 

.)% %(، ا�ستقرائي )2.4  %(، جتريبي )4.8  %(، تاريخي )4.8  كاالآتي: و�سفي )88.1 
وميكن عزو �سبب التوجه للمنهج الو�سفي النت�سار اأغلب الدرا�سات املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني يف املجلت 
والدوري��ات، حي��ث تعتمد هذه املنهجي��ة على و�سف وتو�سيح خ�سائ�ص اأو كفاي��ات معلمي الطلبة املوهوبني يف 
مدر�س��ة م��ا، اأو ملعرفة درج��ة ارتباطها مع ظواهر اأخ��رى، وعلى الرغم من انت�سار املنه��ج الو�سفي، فكان هناك 

اإهمال يف ا�ستخدام املناهج االأخرى، مثل املنهج التجريبي واال�ستقرائي. 
 ،% %، يليه��ا الدرا�سات النوعي��ة بن�سبة 14.3  ثالث��ًا: اأك��رث اأن��واع البيانات ه��ي الكمية اإذ بلغ��ت ن�سبتها 73.8 

.% واالأقل بينها كانت الدرا�سات املختلطة )كمي – نوعي( جاءت بن�سبة 11.9 
فمازال��ت البيان��ات واملعلومات التي مت جمعها والتو�س��ل اإليها يف هذا املجال قليلة ومك��ررة، حيث اإن الباحثني 
مازال��وا بحاج��ة للمزي��د م��ن االأدب العلم��ي، وله��ذا اأغل��ب الدرا�سات الت��ي تعلق��ت مبعلمي الطلب��ة املوهوبني 
كان��ت كمي��ة، وه��ذا يف�س��ر مي��ول اأ�سات��ذة اجلامع��ات للدرا�س��ات الكمي��ة ل�سهول��ة حتلي��ل البيان��ات ول�سهولة 
�سب��ط العين��ات، لتحقي��ق تعميم نتائج الدرا�سات عل��ى �سرائح اأكرب من املجتمع، وباالإ�ساف��ة اإىل ذلك وجد اأن 
الدرا�س��ات النوعي��ة قليلة جدًا، وميكن تف�سريه حلاج��ة الدرا�سات النوعية جلهد ووق��ت اأكرب ولتف�سري دقيق 
لنتائ��ج الدرا�س��ات، ويرجع ذلك اأي�سا اأن اأغلب الدرا�سات التي تطرقت ملعلم��ي الطلبة املوهوبني كانت من�سورة 
 يف جم��لت ودوري��ات، وهذا ق��د يف�سر ميل اأغل��ب الدرا�سات للبح��وث الكمية، واأكدت على ذل��ك درا�سة كل من

 Forlin وForlinا)2000(، و.Smith et alا)2002(.
رابع��ًا: وفيم��ا يتعلق بعينات الدرا�سة، اأك��رث اأنواع العينات ا�ستخدامًا هي العين��ة الع�سوائية الب�سيطة بن�سبة 
%، واالأق��ل بينهم كان��ت العينة املنتظمة  %، ويليه��ا العين��ة العمدي��ة )غ��ري الع�سوائية( بن�سب��ة 21.4   54.8
%، وت�سري العينات الع�سوائية اإىل دقة وقوة نتائج الدرا�سات، و�سهولة تعميم الدرا�سات  والطبقية بن�سبة 4.8 

واال�ستفادة منها يف امليدان.
%، يليه��ا اأداة حتليل املحتوى  خام�س��ًا: اأك��رث االأدوات امل�ستخدم��ة جلمع البيانات ه��ي اال�ستبانة بن�سبة 59.5 
%. وبينت  %. واالأق��ل بينه��ا كان��ت قائمة تقدي��ر واأداة برنام��ج واإعداد مقيا���ص، بن�سب��ة 2.4  بن�سب��ة 11.9 
النتائ��ج اأن البح��وث الت��ي مت حتليله��ا ال ت�ستخ��دم اأ�ساليب متنوع��ة جلمع البيان��ات، فاالأدوات ت��كاد تقت�سر 
عل��ى اال�ستبان��ات، اأما قائم��ة التقدير واأداة برنامج فهي ن��ادرة متاًما، فثمة بحوث اقت�س��رت اأداتها فقط على 

اال�ستبانة، على الرغم عدم ملءمتها، وبحوث اأخرى مل ت�ستخدم اأدوات قيا�ص بديلة رغم �سرورتها. 
%، ويليها درا�س��ات مل حتدد حجم العينة  �ساد�س��ًا: اأغل��ب الدرا�سات بلغ عدد عينته��ا 200-250 بن�سبة 59.5 
%. وب�سكل ع��ام فقد كانت  %، ث��م الدرا�س��ات الت��ي بلغت حجم عينته��ا اأقل من 50 بن�سب��ة 9.5  بن�سب��ة 11.9 



110

اأ. مرمي خالد الفودري      د. فاطمة اأحمد اجلا�سم
املجلد العا�سر  العدد )19( 2019م 

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.10.19.5لتطوير التفوق

العين��ات كب��رية نوًع��ا ما، والت��ي هدفت جلمع اأك��رب قدر من املعلوم��ات للو�سول لنظ��رة اأعمق ح��ول الدرا�سات 
املتعلق��ة مبعلم��ي الطلبة املوهوبني، كما اأن هن��اك درا�سات مل حتدد حجم عينة الدرا�سة، مما يدل على �سعف 
ه��ذه الدرا�سات، وق��د يرجع ذلك اإىل اأن الدرا�سات املن�سورة اأغلبها درا�س��ات ن�سرت يف موؤمتر اأو جملة مما اأدي 

اإىل اخت�سار البيانات واملعلومات.
�سابع��ًا: يت�س��ح اأن االأك��رث يف عينات النوع االجتماعي لعين��ة الدرا�سات املتعلقة مبعلم��ي الطلبة املوهوبني، اإذ 
%، وميكن  % واالإناث بن�سب��ة 7.1  %، ويليها الذكور بن�سب��ة 7.1  بلغ��ت الن�سب��ة للذك��ور واالإناث بن�سب��ة 66.7 

تف�سري ذلك الهتمام الدرا�سات على باإبراز دور االإناث والذكور، ومل تكن مقت�سرة على نوع اجتماعي حمدد. 
ثامن��ًا: اأك��رث عين��ة م�ستهدف��ة يف الدرا�سات الت��ي تعلقت مبعلمي الطلب��ة املوهوبني، هي فئ��ة املعلمني اإذ بلغت 
%، وميكن تف�سريها  %، واالأقل كانت عين��ة الطلبة بن�سب��ة 7.1  %، وتليه��ا اأخ��رى بن�سب��ة 19  الن�سب��ة 66.66 
اأن اأغل��ب الدرا�س��ات اعتم��دت بالدرجة االأوىل على اآراء املعلم��ني ووجهات نظرهم، واأن هن��اك درا�سات قليلة 
تطرق��ت الآراء الطلب��ة يف معلميه��م، مم��ا ي�ستدع��ي احلاج��ة الإج��راء درا�سات ت�سته��دف معرف��ة راأي الطلبة 

املوهوبني يف معلميهم. 
التوصيات:

اإع��داد برامج تدريبية تهدف لتنمي��ة الكفايات لدى معلمي الطلبة املوهوبني، بخ�سائ�ص و�سمات الطلبة   .1
املوهوب��ني واحتياجاته��م، وتدريبهم على بع���ص ا�سراتيجيات التعلم التي ت�ساعده��م يف تنمية ورعاية 

هذه الفئة.
توجي��ه البح��وث امل�ستقبلية نحو الدرا�سات التي مل حتظ باهتمام كاف بع��د، مثل: االإعداد املهني ملعلمي   .2

الطلبة املوهوبني، والربامج التدريبية، وم�سكلت معلمي الطلبة املوهوبني. 
التو�س��ع يف ا�ستخ��دام منهجي��ة البح��ث النوعي، فه��ذه املنهجية لها اأهمي��ة خا�سة يف الدرا�س��ات املتعلقة   .3
مبعلم��ي الطلبة املوهوبني، حيث احلاج��ة كبرية لفهم خربات وحاجات معلمي الطلبة املوهوبني. وكذلك 
يق��رح على الباحثني االهتمام بت�ساميم البحث املكثفة، مثل: منهجية درا�سة حالة، ملا لها من تطبيقات 

مفيدة يف الق�سايا املتعلقة مبعلمي الطلبة املوهوبني. 
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