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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
مقدمة
هتتم الدوؿ اؼبتقدمة اىتماما ابلغا برعاية اؼبوىوبُت واؼبتفوقُت من أبنائها؛ إدياان منها بضرورة أمهية بناء اإلنساف واالستثمار
فيو ،فسنَّت التشريعات وخصصت اؼبيزانيات وتِبنَّت اؼببادرات اػباصة بًتبية اؼبوىوبُت كشفاً ورعاية.
وتتفاوت برامج اؼبوىوبُت يف دوؿ العامل؛ فالقليل من الدوؿ األوربية ال تسمح بفصوؿ اإلثراء أو الفصوؿ اػباصة بينما تسمح
بتخطي الصفوؼ؛ األمر الذي ال يتطلب أي تسهيالت أو ميزانيات ،وبعض الدوؿ ال تقدـ خيارات تعليم للموىوبُت بينما تركز
على مسابقات الرايضيات واغبساب والفيزايء ،والبعض يهتم ابلتمايز يف الفصوؿ يف تعليم اؼبتعلمُت ،وتويل العديد من الدوؿ برامج
اؼبوىوبُت أمهية ابلغة؛ بل إف بناء برامج اؼبوىوبُت أصبحت ذات أنواع متعددة موجودة حاليا يف أكثر من أربعُت دولة (السمادوين
.)33 ،2009
ومل تكن دوؿ العامل العريب يف منأى عن تلك التعيينات واالجراءات يف االىتماـ ابلربامج اػباصة ابؼبوىوبُت .ففي مصر
ِ
اعتمدت مدرسة للمتفوقُت بعُت مشس عاـ  1990ـ ،كما يف قامت إبنشاء فصوؿ للمتفوقُت ابؼبدارس الثانوية العامة ،إضافة إىل
مراكز رعاية للموىوبُت واؼبتفوقُت اتبعة لإلدارة العامة للًتبية االجتماعية بوزارة الًتبية والتعليم (ضبادة ،)119 ،2002 ،وقامت
األردف إبنشاء قسما خاصا يف مديرية الًتبية اػباصة ؼبتابعة برامج اؼبوىوبُت واؼبتفوقُت منذ 1995ـ ،وافتتحت مركز رايدي يف
مدينة السلط وتتابعت حىت وصلت إىل (  )19مركزا رايداي ،وافتتحت ثالث مدارس للتميز (جرواف ،)493 ،2011 ،ويف
السعودية تضمنت سياسة التعليم يف اؼبملكة منذ عاـ  1969ـ التشريعات ابكتشاؼ اؼبوىوبُت ورعايتهم يف أربع مواد كلية،
وترصبت عاـ  1987ـ يف برانمج الكشف عن اؼبوىوبُت ورعايتهم ،والذي نتج عنو إعداد وتقنُت مقياسُت يف الذكاء واإلبداع،
وبدأت الرعاية بربانؾبُت يف العلوـ والرايضيات (آؿ شارع ،)2000 ،ومن مث أنشئت مؤسسة اؼبلك عبدالعزيز ورجالو لرعاية اؼبوىبة
واالبداع عاـ  1999ـ ،فاإلدارة العامة اؼبوىوبُت بوزارة الًتبية والتعليم عاـ 2000ـ واعتمدت الربامج اإلثرائية من خالؿ التجميع،
والتسريع كأساليب لرعاية اؼبوىوبُت ،ويف أغسطس  2015صدر قرار الوزارة إبنشاء فصوؿ اؼبوىوبُت يف مدارس التعليم العاـ.
وابلرغم من ؿباولة بناء الربامج اػباصة ابؼبوىوبُت يف البيئة العربية مبكراً( .العنزي( .)1995 ،نصر ،)2،2002،ويف ضوء
اؼبعايَت العاؼبية (جرواف(،)2007 ،احملارمة ،)4، 2009 ،ويف البيئات السعودية على يف ضوء معايَت اعبودة (اؼبنتشري،)2007 ،
(اعبغيماف ،معاجيٍت (  ،)2013أو يف ضوء معايَت اعبمعية الوطنية لألطفاؿ اؼبوىوبُت( .الزىراين(،)2012 ،السبيعي،2013،
 ، )13إال أف نتائج الدراسات تشَت إىل تقليدية عملية التدريس ،وصبود البيئة التعليمية ،وحاجة اؼبعلمُت للتدريب والتأىيل على
بعض مهارات تعليم اؼبوىوبُت(العنزي( ،)1995 ،نصر ،)2002 ،بل يؤكد (جرواف  )506 ،2011أف نتائج اختيار اؼبعلمُت
وتدريبهم لعينة دراسة التقييم دبدارس التميز ابألردف لربانمج اؼبوىوبُت جاءت منخفضة مع اؼبعايَت العاؼبية اؼبستخدمة يف إبصبايل
متوسط ( )2,15ويعزى السبب أف اختيار اؼبعلمُت ؼبدارس تعليم اؼبوىوبُت مل ترؽ إىل مستوى اؼبعايَت العاؼبية ،ابإلضافة إىل عدـ
إشراؾ اؼبعلمُت يف ربديد موضوعات الربامج اػباصة ابؼبوىوبُت أو تطوير اؼبناىج ،حيث يقوـ هبذه اؼبهمة أساتذة جامعات ليسوا
على دراية كافية ابحتياجات الطلبة اؼبوىوبُت (احملارمة ،)4 ،2009 ،كما تشَت العديد من الدراسات إىل أف الطلبة اؼبوىوبُت
يدرسوف مع زمالئهم يف التعليم األساسي مناىج دراسية ال تليب حاجاهتم الًتبوية والتعليمية ،ويعانوف من إغفاؿ حاجاهتم الذاتية،
وأف معظم أفراد تلك الفئة يعانوف من اإلمهاؿ( .الغامدي.)2006 ،
وقد الحظ الباحثاف خالؿ إشرافهم على تنفيذ الربامج اػباصة اليت تقدـ للطلبة اؼبوىوبُت داخل اؼبدرسة وجود فرقاً بُت األداء
اؼبتوقع والواقع الفعلي لدى بعض الطلبة يف الربامج تظهر يف صورة تسرب البعض ،أو ملل آخرين أو مسايرة الطلبة للمعلم لفًتة
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
ومن مث حيوؿ مساره ،وىذا ما يؤكده رنزويل وريس ) ) Renzulli,j,s Reis,S.M. 1994األمر الذي جيعل مراجعة البناء
العاـ لربامج اؼبوىوبُت مقروان بوعي مصممي الربامج من اؼبعلمُت واػبرباء على تلبية احتياجات الطلبة.
كما تربز اغباجة إىل بناء برامج لًتبية اؼبوىوبُت وتقدمي خدمات خاصة ترقى ألف يتقن الطلبة اؼبنتمُت إليها ؼبستوى متقدـ من
اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبالئمة للمحتوى ،وضماف إعدادىم ؼبمارسات فاعلة لتحقيق أىدافها ،وتليب حاجات الطلبة اؼبوىوبُت يف ذات
الوقت ،فإف العديد من التحدايت تقف أماـ برامج تربية اؼبوىوبُت :كالتنوع الواسع ،إضافة إىل االلتزاـ يف إعداد الطلبة ابؼبعارؼ
واؼبهارات العميقة والواسعة يف الوقت نفسو مع ضرورة توافر معيارية اؼبهارات واؼبعارؼ يف خلفية فكر القائمُت على بناء برامج
اؼبوىوبُت اػباصة ومن مث تبادؽبا مع اؼبنفذين لعقد االتفاقات مع اؼبستهدفُت من الطلبة اؼبوىوبُت؛ ال سيما يف ضعف العمل يف بناء
الربامج اػباصة ابؼبوىوبُت وفق معايَت معتمدة لربامج اؼبوىوبُت يف البيئة احمللية من جهة أو عدـ وجودىا ،لذا ربدد مشكلة الدراسة

يف اإلجابة على السؤاؿ الرئيس التايل :ما أمهية معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر

خرباء ادلوهبة؟ ويتفرع من السؤاؿ الرئيس األسئلة التالية- :

س :1ما أمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة؟ س  :2ما أمهية منو اؼبتعلمُت
وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة؟
س :3ما أمهية الفروؽ الفردية يف التعلم كمعيار بناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء
اؼبوىبة؟
س :4ما أمهية االسًتاتيجيات التعلمية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء
اؼبوىبة؟
س :5ما أمهية بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية كمعايَت لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة
نظر خرباء اؼبوىبة؟
س :6ما أمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة؟
س :7ما أمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة؟
س :8ما أمهية التقييم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة؟
س :9ما أمهية اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر
خرباء اؼبوىبة؟
س :10ما أمهية التعاوف كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة؟
أهداف الدراسة :ـ

معرفة أمهية بناء معايَت الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت واؼبتمثلة :يف (األسس ،منو اؼبتعلمُت وخصائصهم ،الفروؽ الفردية يف
التعلم ،االسًتاتيجيات التعلمية ،بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية ،اللغة والتواصل ،التخطيط التعليمي ،التقييم ،اؼبمارسات
اؼبهنية واألخالقية ،التعاوف) من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة.

حدود الدراسة :ـ

 اغبدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة اغبالية يف العاـ الدراسي  2015ـ.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
 اغبدود البشرية :خرباء اؼبوىبة ابؼبملكة العربية السعودية واؼبمثلة دبديري إدارات ومراكز اؼبوىوبُت والعاملُت يف اجملاؿ من
معلمُت ومشرفُت.
 اغبدود اؼبوضوعية :معايَت بناء الربامج اػباصة ابؼبوىوبُت ابؼبملكة العربية السعودية.

أمهية الدراسة :ـ
تتلخص أمهية الدراسة يف :ػ
 .1توفر للمختصُت يف تصميم برامج اؼبوىوبُت اػباصة ؾبموعة من اؼبعايَت اليت ينبغي مراعاهتا عند بناء الربامج لضماف ربقيق
األىداؼ العامة وفق االتفاقات.
 .2تساعد اؼبختصُت يف وزارة الًتبية والتعليم من وضع معايَت واضحة اؼبعامل سبثل أساسا لنظاـ ؿباسيب يعتمد على بناء
أداوت ووسائل لتقومي للربامج يف ؾباالت التنوع للطلبة اؼبوىوبُت.
 .3تفيد منفذي الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن اؼبوىوبُت يف تلمس احتياجات الطلبة لنوع الربامج التنموية اليت
ديكن تسكُت الطلبة وفقا الحتياجاهتم.
 .4تفيد اجملتمع الًتبوي من طلبة ومعلمُت وأولياء األمور ابالطالع على اؼبعايَت اؼبوضوعة ألبنائهم يف الربامج ومالئمتها دبا
حيقق أىدافهم وتوفَت الفرص اؼبالئمة ؽبم.
مصطلحات الدراسة :ـ

 /1ادلعايري  :تعرفها (  )Jeanne,1996, 42أبهنا :النصوص اؼبعربة عن اؼبستوى النوعي الذي جيب أف يكوف ماثال

بوضوح يف صبيع اعبوانب األساسية واؼبكونة ألي برانمج تعليمي ،وىذه اعبوانب تشمل الفلسفة اليت ينطلق منها الربانمج،
واؽبيئة التعليمية ،والطالب ،واإلدارة ،واؼبصادر التعليمية ،والكفاايت اؼبهنية للمعلم.

وربدد اؼبعايَت يف الدراسة احلالية أبهنا ؾبموعة اؼبؤشرات اليت ينبغي أف تتوافر يف الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت واليت تساعد
على ربقيق التعلم بفعالية.
 /2معايري بناء برامج ادلوهوبني  :ربدد يف الدراسة احلالية أبهنا :ؾبموعة اؼبؤشرات اليت تتحقق يف الربامج اػباصة ابؼبوىوبُت
وتشمل :األسس ،منو اؼبتعلمُت وخصائصهم ،الفروؽ الفردية يف التعلم ،االسًتاتيجيات التعلمية  ،بيئات التعلم والتفاعالت
االجتماعية ،اللغة والتواصل ،التخطيط التعليمي ،التقييم ،اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية ،التعاوف.

/3الربامج اخلاصة  :يعرفها رنزويل وريس ) :)Renzulli,j,s Reis,S.M. 1994ابهنا ؾبموعة اػبدمات الشاملة
واؼبقدمة للطلبة اؼبوىوبُت لتعزز فرص تطوير سلوكياهتم.

وربدد يف الدراسة احلالية أبهنا :ؾبموعة اػبدمات اػباصة -اؼبتصلة واؼبستمرة-واؼبتضمنة عبميع فرص تطوير فئة الطلبة اؼبنصفُت
ضمن فئة اؼبوىوبُت وذوي األداء اؼبميز وتشمل :إجراءات إدخاؿ تعديالت مناسبة يف اؼبنهج اؼبدرسي العادي يف اجملاالت اليت
ترتبط دبستوى مرتفع من القدرة لديهم ،وتسمح بتعديل اؼبنهج يف اجملاالت اليت يظهر فيها الطلبة مستوى عاليا من الكفاءة،
وتصبح أساليب التسريع اؼبتقدمة للمنهج التقليدي ىي " اؼبنهج العادي " للطلبة الذين يظهروف قدرة عالية يف مادة أو أكثر
من اؼبواد اؼبدرسية ،كما تتضمن أيضا اػبدمات اليت ال تتوافر عادة عن طريق اإلجراءات اؼبدرسية العادية.

5|Page

معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
 /4الطلبة ادلوهوبون :ىم الذين تتوفر لديهم استعدادات وقدرات غَت عاديَّة ،أو أداء متميِّزاً عن بقية أقراهنم ،يف ؾباؿ أو
أكثر من اجملاالت اليت يق ِّدرىا اجملتمع ،وخاصة يف ؾباالت التفوؽ العقلي ،والتفكَت االبتكاري ،والتحصيل العلمي ،واؼبهارات

والقدرات اػباصة ،وحيتاجوف إىل رعاية تعليمية خاصة ال تتوفر ؽبم بشكل متكامل يف منهج اؼبدرسة العادية (آؿ شارع،
.)2000

وربدد يف الدراسة احلالية جبميع الطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت والذي يقعوف ضمن (  )%5-1من اؼبشروع الوطٍت
للتعرؼ عن الطلبة اؼبوىوبُت ابؼبملكة العربية السعودية.
 /5خرباء ادلوهبة  :صبيع من يتعامل مع الطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت والذين حصلوا على برامج مهنية يف ؾباؿ
اؼبوىوبُت وفق معايَت اإلدارة العامة للموىوبُت بوزارة التعليم ،وؽبم معرفة خبصائصهم وأساليب التعامل مع فئة الطلبة اؼبوىوبُت.
وربدد يف الدراسة احلالية أبهنم :مديرو إدارات وأقساـ اؼبوىوبُت ،ومديرو مراكز اؼبوىوبُت ،ومشرفو اؼبوىوبُت ،ومعلمو

اؼبوىوبُت إبدارات التعليم ابؼبملكة العربية السعودية.

اإلطار النظري والدراسات ادلتصلة:
مفهوم ادلعايري:

منذ أوائل التسعينات برزت حركة اؼبعايَت يف التعليم؛ نتيجة لظهور عدة مفاىيم يف األجواء الًتبوية مثل :الًتبية اؼبستمرة،
والتعليم مدى اغبياة ،والتنمية البشرية اؼبستدامة ،والًتبية اؼبستقبلية ،كما أف تنوع األساليب يف طرائق التدريس ومصادر التعلم،
وانتقاؿ العملية التعليمية من التعليم إىل التعلم ،ومن اؼبعلم إىل اؼبتعلم أسهم يف ريعاهنا( .عبد اؼبوجود ،دمحم.)11 ،1996،
ِ
وتعرؼ ) )wieshel,2003اؼبعايَت أبهنا  :تلك اؼبؤشرات اؼبرتبطة ابحملتوى واألداء وفرص التعلم واؼبنهج ومنح رخصة
ّ
مزاولة اؼبهنة للمعلمُت ) ،)wieshel,2003,P 27ويعرؼ اؼبعايَت كال من جريب مارؾ وسندي جريب ( Garbe
 )Mark&Cindyنقال عن (ؿبمود )280 ،2005 ،أبهنا" :ما ينبغي أف يعرفو صبيع الطلبة ويكونوا قادرين على أدائو
وعملو" ،وتشَت(  ) Coubuild ,1992,1542إف عبارة معيار " "Standardيف التعليم تعٍت :مستوى من التحصيل أو
من اعبودة يفًتض أف يكوف مقبوال وأنو يقيس أمراً ما ،يف حُت يرى (  )Ravitch,1996,2أف اؼبعايَت ىي :اؼبعرفة األساسية
وصف ؼبا
والكفاايت الالزمة لتحقيق اعبودة يف التعليم ،ويف الوقت الذي يؤكد البعض أف اؼبعايَت ىي األىداؼ التعليمية فهما
ٌ
جيب أف يعرفو اؼبتعلم ويكوف قادرا على أدائو ،واالختالؼ أييت أبف األىداؼ يتم وضعها لتعرب عن رؤية مشًتكة ولكن ال يتم
قياسها ،أما اؼبعايَت توضع وعملية القياس والتقومي مالزمة ؽبا(.)Mueller,2003,5
ويؤكد ) )Scholal.1996أف اؼبعايَت ال جيب تقليدىا أو نسخها من أي دولة أخرى ،ولكن ينبغي أف تكوف لكل دولة
معايَتىا اؼبوضوعة أبيدي أبنائها مع األخذ يف االعتبار القيم الكونية ،واؼبنافسة يف علم االقتصاد الكوين .وتؤكد الدراسات ضرورة
Denner,
 )Jonson,2001و (
التزاـ كل دولة دبعايَتىا اػباصة هبا كما يف دراسيت (
)Norman&Salzman,2003
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وعليو فإف أبرز خصائص اؼبعايَت تتلخص يف أهنا عبارات مصاغة على صورة مؤشرات تقيس مستوى األداء اؼبتفق عليو يف
احملاور احملددة اليت يتضمنها اؼبعيار ،كما اهنا تتضمن أسس النظاـ التعليمي يف ؿباور متعددة تعتمد على اؼبساءلة واؼبسؤولية ،كما
تربز خاصية ترابط اؼبعايَت مع كفاايت األفراد اؼبؤىلُت يف التعامل مع الربامج ذات اؼبعايَت :البناء ،والتنفيذ ،والتقومي ،والتطوير.
ادلعايري يف برامج ادلوهوبني:
تربز أمهية اؼبعايَت يف التعليم عموما أبهنا تؤكد جودة التعليم ،وتصف ما جيب أف يكوف عليو التعلم والتعليم لتحسُت
اؼبخرجات ،وسبد النظاـ التعليم أبسس التقومي ،وسبثل أساسا للمحاسبة ،ويف ؾباؿ اؼبوىوبُت تظهر جليا يف إاتحة فرص متساوية يف
التعليم ( ،) Saliger,1995.293وسبثل اؼبعايَت يف ؾباؿ تربية اؼبوىوبُت جزءً من شبكة معايَت أوسع من معايَت اإلعداد اؼبهٍت
الوطٍت ومعايَت تطوير الربامج اؼبؤثرة يف تربية اؼبعلمُت والطالب معاً ،وقد استخدـ اجمللس الوطٍت العتماد تربية اؼبوىوبُت
( )NCATEاؼبعايَت األولية (  )NAGCلكل من (  )CBC-TAGيف اعتماد برامج تربية اؼبوىوبُت ( ،)NCATE
ولقد لوحظ أف تلك اؼبعايَت تغَتت وأهنا ستؤثر يف اؼبراجعة القادمة ؼبعايَت إعداد اؼبعلمُت (  )2013واليت تبنتها اعبمعية الوطنية
لألطفاؿ اؼبوىوبُت وؾبلس األطفاؿ غَت العاديُت(  ،)CBCورابطة اؼبوىوبُت ( )CCSSO,2011,NCAT,2009
(جونسن.)20 ،2012،
وتؤكد جونسوف )21 ،2013 ( ،أبنو ديكن أف تقدـ معايَت برؾبة اؼبوىوبُت ىيكلة مناسبة تساعد على ربديد عالمات
مرجعية مناسبة ،وتطوير السياسات والقوانُت واالجراءات وربديد اؼبمارسات األكثر فاعلية للطالب اؼبوىوبُت
(.)Jhonsen,2011a,15
وتكشف معاير برامج تربية اؼبوىوبُت األمهية اليت يوليها ىذا اغبقل ػبدمة الفئات غَت اؼبمثلة يف ؾباالت التقومي ،وزبطيط
اؼبناىج وتطوير البيئات التعليمية ،والربامج ،وتعزز ىذه اؼبعايَت فكرة أف التنوع موجود يف ؾبتمعنا من خالؿ التعبَت الفردي عن
النبوغ (.)Jonsen,2006,29
وىناؾ العديد من اؼبعايَت يف بناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت واؼبتصلة بكفاايت معلمي اؼبوىوبُت واليت صممت
ؼبساعدة اؼبدارس على فحص جودة الربامج اػباصة بتعليم اؼبوىوبُت ،فقد قامت اعبمعية الوطنية لألطفاؿ اؼبوىوبُت
(" )National Association for Gifted Children "NAGCابلوالايت اؼبتحدة األمريكية واؼبنشور عاـ
1998ـ  ،والنسخة اؼبطورة لو عاـ 2010ـ ( )NAGC,2010واليت مشلت األبعاد السبعة التالية :ربديد الطالب  ،النمو
اؼبهٍت ،التوجيو واالرشاد االجتماعي-العاطفي  ،وتقومي الربانمج  ،تصميم الربانمج ،إدارة الربانمج ،اؼبنهاج وطرؽ التدريس .
كما قاـ ؾبلس األطفاؿ غَت العاديُت  Council for Exceptional Children (CEC,2000).ابلعمل
ألكثر من طبسة وشبانُت عاما لوضع اؼبعايَت اؼبهنية للمعملُت الذين يقوموف بتعليم الفئات اػباصة من اؼبوىوبُت وغَتىم لتحسُت
اعبودة للمعلمُت والربامج اليت يقدموهنا ،وقامت إبصدار معايَت تتضمن األبعاد العشرة التالية :األسس ،منو اؼبتعلمُت وخصائصهم،
الفروؽ الفردية يف التعلم ،االسًتاتيجيات التعلمية  ،بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية ،اللغة والتواصل ،التخطيط التعليمي ،
التقييم ،اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية ،التعاوف (( ، )CEC,2000ىوساوي .)51 ،2012،
عالقة معايري الربامج ابلكفاايت:
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يالحظ أف كال من معايَت إعداد اؼبعلمُت واؼبعايَت الوطنية تؤثراف يف تطوير معايَت برامج اؼبوىوبُت ،كما تقدـ اؼبعايَت الوطنية
لربامج الطالب اؼبوىوبُت مستوى متقدـ يف دعم الربامج اؼبدرسية ،وعلى ىذا النحو فإف ىذه اؼبدارس لديها وعي ليس بنوعية
اؼبعلمُت يف ؾباؿ تربية اؼبوىوبُت ،بل يف ؾباؿ خصائص جودة الربامج (جونسن ،)20 ،2012 ،إضافة إىل أف معايَت برامج تربية
اؼبوىوبُت (  )NAGCسبثل أمهية للمجاالت اؼبهنية ،وربقق الفائدة للمربُت صبيعا ،حيث تقدـ ىذه اؼبعايَت إرشادات مًتابطة
ومنظمة للتطوير اؼبهٍت لألفراد الذين يتلقوف اػبدمة وتؤدي يف نفس الوقت إىل ربسُت الربامج (جونسن،)20 ،2012،
وتشَت جونسوف وفاف اتسل (  )2008إىل أف معايَت برامج اؼبوىوبُت والتنوع يف خدماهتا اػباصة سبكنت من ربديد
خصائص الربامج الفاعلة يف تربية اؼبوىوبُت ،وللتحقق من درجة االنسجاـ بُت اؼبدارس واؼبنطقة التعليمية؛ لذا فإف الطالب صبيعا
يتمكنوف من اغبصوؿ على تربية نوعية ( ،)Jhonsen, Van Tassel-Baska,&Robinson,2008,وخاصة عندما
تتوفر قاعدة معرفية وكفاايت مرتبطة بتعليم اؼبوىوبُت( ، )Evans,1994( .السرور.)١٩٩٧،
ومن اؼبؤكد أنو من خالؿ معايَت برامج اؼبوىوبُت يكوف العاملوف احملًتفوف يف تربية اؼبوىوبُت أكثر وعياً ابؼبمارسات الصفية
اؼبستندة إىل األدلة الضرورية يف ربسُت ـبرجات الطالب اؼبوىوبُت ،كما ديكن ازباذ ىذه اؼبعايَت دليال على النمو اؼبهٍت للمعلمُت
أفراداً وؾبموعات على مستوى اؼبناطق التعليمية ،وديكن ؼبؤسسات ومنظمات إعداد اؼبربُت استخداـ ىذه اؼبعايَت يف ربديد النظرية
ذات العالقة ،والدراسات البحثية ،وأساليب التدريس لتصميم دورات وبرامج مًتابطة ومتماسكة( .جونسوف.)21 ،2013،
الربامج اخلاصة ابدلوهوبني:
تشَت تعريفات اؼبوىوبُت إىل العديد من القضااي اؼبشًتكة يف تكوين فلسفة الطلبة اؼبوىوبُت أو ما يسمى ابلتعريف الذي حيدد
التوجهات الرئيسة يف ؾباؿ رعاية الطلبة اؼبوىوبُت والتعرؼ عليهم يف ؾبتمع ما ،إال أف اػبطوط العريضة تتمثل يف أساسيتُت
تتضمنها التعريفات يف ؾباؿ اؼبوىبة؛ تدور حوؿ مفهومي معلومات اؼبكانة (  ،)Status Informationومعلومات األداء
( ، )Action Informationوتضمن معلومات اؼبكانة إغباؽ التالميذ اغباصلُت على أعلى الدرجات يف اختبارات القدرة
العقلية ابلربامج اػباصة ،بينما تؤّكِد معلومات األداء على معرفة استجاابت التالميذ للخربات التنشيطية واليت ديكن استخدامها
عند ازباذ القرارات اػباصة بتحديد الطلبة الذين ديكن أف يلتحقوا أبنشطة تعليمية متقدمة أو فردية .وأىم ما دييز بُت " معلومات
اؼبكانة ومعلومات األداء "  " Status and Action Informationىو أف األخَتة ال ديكن التوصل إليها قبل أف يتم
اختيار التالميذ لاللتحاؽ ابلربامج اػباصة .وتظهر بداايت اؼبوىبة أو مؤشراهتا يف سلوؾ أو استجاابت التالميذ ،وليس يف
األحداث األولية .وىذا اؼبستوى من التعرؼ ديثل جزءً ال يتجزأ من اػبربات العامة اليت تقدـ كربامج خاصة للطلبة اؼبصنفُت ضمن
فئة اؼبوىوبُت.)Freeman, 1962( .
وتعترب " معلومات اؼبكانة " (  ،)Status Informationواليت يتم اغبصوؿ عليها من مصادر متعددة مثل :درجات
االختبارات ،وتقديرات اؼبعلمُت ،وغَتىا من البياانت اليت ديكن صبعها وربليلها يف نقطة زمنية ؿبددة ،ذات قيمة عملية يف ازباذ
Renzulli,j,s
القرارات األولية دبا جيب أف تتضمنو الربامج اػباصة للطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من خدمات.
).)Reis,S.M. 1994
وتتلخص معلومات األداء يف األشياء اعبديدة اليت ينبغي معرفتها عن الطلبة؛ من األىداؼ ،والنشاطات اليت يقوـ هبا خارج
اؼبدرسة وداخلها ،ومنو اؼبوىبة ،وسجل األداء ،ومن أوىل اػبدمات اليت تقدـ جملموعة الطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت إجراءات
إدخاؿ تعديالت مناسبة يف اؼبنهج اؼبدرسي العادي يف اجملاالت اليت ترتبط دبستوى مرتفع من القدرة لديهم ،ومن الطبيعي أف يعدؿ
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اؼبنهج يف اجملاالت اليت يظهر فيها التالميذ مستوى عاليا من الكفاءة ،وتصبح برامج التسريع والتقدـ يف اؼبنهج التقليدي ىي "
Renzulli,j,s Reis,S.M.
اؼبنهج العادي " للتالميذ الذين يظهروف قدرة عالية يف مادة أو أكثر من اؼبواد اؼبدرسية
).)1994
ومن ىنا كانت اغباجة إىل برامج خاصة للطلبة اؼبصنفُت ضمن اؼبوىوبُت تلتحم ابؼبنهج اؼبدرسي ،ولكنها تتحرر يف ؿبتواىا،
فالربانمج ال يلتزـ دبحتوى سابق التجهيز بل ينبع من حاجات الطلبة وميوؽبم واىتمامهم الفعلية ،وينطلق من أساليب التعليم
والتعلم اؼبدرسي وإف التزـ أبىدافو؛ ولذلك فهو يتضمن تدريب الطلبة على اؼبهارات اؼبعرفية والوجدانية اليت أصبعت الدراسات
والبحوث على اعتبارىا متطلبات لتنمية اؼبوىبة.
وقد قاـ تريفنجر و سوراتر (  :)Treffinger & Sortare ( )1992بوضع أط ٍر للربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت
ضمن فئة اؼبوىوبُت يف ؿباور رئيسة تؤكد على أف تعلم الطلبة ال بد أف يتميز بطرؽ استيعاب فروؽ التالميذ وأساليب تعلمهم،
ومعرفة نقاط القوة يف اجملاؿ األكادديي اػباص ابلطلبة واىتماماهتم ،وتوفَت احتياجات اإلثراء والتسريع؛ لتتضمن التعديالت
اؼبالئمة ،كما أف تضمُت احملتوى اؼبعدؿ ينبغي أف يكوف ربط الطالب ابؼبشكالت الواقعية من خالؿ حل اؼبشكالت أمر لو أمهيتو،
ويبدو أف مساعدة الطلبة على وعيهم ابىتماماهتم وقدراهتم وتقدير ذواهتم التقدير اؼبناسب ال سيما تلك التحدايت خارج اؼبدرسة
ِ
وتربز دور الطالب كعضو فاعل يف ؾبتمعو ،كما أف الربامج اػباصة ابلطلبة
وذباوزىا بطريقة تعاونية تنطلق من مصادر ؾبتمعية ّ
اؼبصنفُت ضمن اؼبوىوبُت من األمهية دبكاف أف تتوازف بُت اؼبشاركة التعاونية وبُت االحتياجات الفردية للطالب.
الدراسات ادلتصلة:

دراسة العجمي (  )2011ىدفت إىل التعرؼ على واقع برامج رعاية اؼبوىوابت ابؼبرحلة االبتدائية يف مدارس التعليم العاـ
دبنطقة الرايض من خالؿ استطالع وجهة نظر اؼبعلمات واؼبشرفات الًتبوايت دبركز رعاية اؼبوىوابت ،وؽبذا الغرض قامت الباحثة
بتصميم استبانة للتعرؼ على واقع برامج رعاية الطالبات اؼبوىوابت ،وقد كشفت الدراسة عن أف أكثر األىداؼ ربققا ىو تكوين
االذباىات اإلجيابية لدى اؼبوىوابت يف ؾباؿ التفكَت والعمل التعاوين ،وجاءت مالحظات معلمات اؼبوىوابت األكثر استخداما يف
ؾباؿ تقومي أداء الطالبات اؼبوىوابت ،كما أف طريقة أسلوب حل اؼبشكالت والتفكَت الناقد أكثر الطرؽ استخداما يف تدريس
الطالبات اؼبوىوابت.

وأجرت كيوان ( )2011دراسة هتدؼ إىل تقومي الربانمج الدراسي ؼبدارس اؼبلك عبد هللا الثاين للتميز يف األردف وفق منوذج

سفيلبيم ويف ضوء معايَت اعبمعية الوطنية لألطفاؿ اؼبوىوبُت ،واستخدمت الدراسة منهجيتا البحث الكمي والنوعي وتكونت عينتا
الدراسة من :العينة األوىل (الكمية) من (  )400طالب وطالبة ،و (  )108معلم ومعلمة ،وصبيع مديري اؼبدارس والبالغ عددىم
( )3مديرين ،وصبيع مشريف ومشرفات اؼبدارس وعددىم (  )39مشرفاً ومشرفة ،وكما مت اختيار (  )22معلماً ومعلمة ،لتطبيق
مقياس اؼبالحظة الصفية .أما العينة الثانية (النوعية)تكونت من ( )40طالباً وطالبة ،وطبقت عليهم اؼبقابالت اعبماعية ومع ()20
معلماً ومعلمة ،ومديري مدارس اؼبلك عبد هللا الثاين للتميز الثالثة ،ومع (  )15مشرفاً مشرفة ،وأظهرت النتائج على أف الربانمج
الدراسي مل يتمكن من تلبية اغبد األمثل من اؼبعايَت اعبمعية الوطنية لألطفاؿ اؼبوىوبُت.
أما دراسة ادلومين (  )2011فقد ىدفت إىل التعرؼ على طبيعة الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبتوفقُت يف األردف من حيث

اؼبكوانت ،ومستوى األداء ،وقد قامت الباحثة ابستخداـ اؼبنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من (  )95معلماً من معلمي
الطلبة اؼبوىوبُت ،وقامت الباحثة ببناء وتطوير أربعة استبياانت خاصة لقياس آراء األطراؼ الفاعلة يف برامج اؼبوىوبُت ،وأظهرت
النتائج أف النسبة األعلى من الطلبة يعرفوف عن الربانمج من قبل اؼبعلمُت ،وىذه النسب قد تكوف مؤشر لضرورة تفعيل التوعية
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بشكل أفضل ،كما أظهرت النتائج اؼبتعلقة بتعريف الطالب اؼبوىوب اؼبعتمد ومعايَت اختيار الطلبة لاللتحاؽ ابلربانمج أف اؼبعرفة
غَت واضحة أو شاملة لدى صبيع فئات الدراسة ويف صبيع الربامج ،وتباينت معايَت اختيار الطالب اؼبوىوب لاللتحاؽ ابلربامج
بشكل غَت منطقي فبا يدؿ على عدـ توفر الوعي لدى األطراؼ الفاعلة يف الربامج.

وأجرى جروان (  )2011دراسة ىدفت إىل تقييم نظاـ قبوؿ الطلبة اؼبوىوبُت واؼبناىج الدراسية اإلثرائية يف مدارس اؼبلك

عبد هللا الثاين للتميز يف األردف من وجهة نظر كوادرىا اإلدارية والتعليمية ،وقاـ الباحث بتطوير استبانتُت ابالستناد إىل اؼبعايَت
العاؼبية اؼبستخدمة يف برامج تعليم اؼبوىوبُت ،وتكونت عينة الدراسة من مديري اؼبدارس الثالث (  )3ومساعديهم وعددىم ( ،)6
معلما ومعلمة  ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء ثالثة استباانت لتقييم نظاـ قبوؿ الطلبة يف
ابإلضافة إىل ( ً )135
اؼبدارس ،وطبيعة اؼبناىج الدراسية اإلثرائية اؼبطبقة يف اؼبدارس ،واختيار اؼبعلمُت وتدريبهم ابالستناد إىل معايَت ( ،)NAGC
وأشارت نتائج الدراسة إىل أف تقديرات أفراد العينة ألبعاد أدوات الدراسة جاءت متطابقة بدرجة منخفضة مع اؼبعايَت العاؼبية
اؼبستخدمة يف الدراسة ،حيث بلغ متوسط استجاابهتم على فقرات استبانة تقييم نظاـ قبوؿ الطلبة ( ،)2,10وبلغ ( )2,48على
فقرات استبانة تقييم اؼبناىج ،كما بلغ (  )2,15على استبانة اختيار اؼبعلمُت وتدريبهم ،حيث إف مراحل اختيار اؼبعلمُت ؽبذه
اؼبدارس مل ترؽ إىل مستوى اؼبعايَت العاؼبية ،ابإلضافة إىل تدين مستوى االىتماـ بربامج التدريب والتأىيل اػباصة ابؼبعلمُت.
وقام الزهراين ( )2012بدراسة تقومي الربامج اؼبسائية اؼبقدمة دبركز اؼبوىوبُت يف ضوء بعض اؼبعايَت من وجهة نظر التالميذ

اؼبستفيدين يف كل من مكة اؼبكرمة ،جدة ،الليث .واستخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة على (  )133طالب
من اؼبستوى الرابع لرعاية الطالب اؼبوىوبُت ،وأشارت نتائج الدراسة إىل ربقق اؼبعايَت اؼبرتبطة دبواصفات والبيئة التعليمية اؼبرتبطة
ابلتلميذ اؼبوىوب ومعلمي اؼبوىوبُت للربامج اؼبسائية بدرجة عالية.
يف حني أن دراسة ردادي وآخرون (  )2012ىدفت إىل تقومي ـبرجات الربامج وذلك من خالؿ الكشف عن مدى أثر

برامج اؼبوىوبُت دبنطقة اؼبدينة اؼبنورة على تنمية بعض اػبصائص الشخصية (العقلية ،والشخصية ،واالجتماعية) للطالب اؼبلتحقُت
بربانمج اؼبوىوبُت ،واستخدمت الدراسة اؼبنهج التجرييب ذات تصميم اجملموعة الواحدة ،وتكونت العينة من (  )90طالباً موىوابً،
واستخدـ لذلك ثالثة مقاييس لقياس التفكَت اؼبتفتح النشط ،واالستقاللية واؼبهارات االجتماعية ،وقد أظهرت النتائج أف برانمج
اؼبوىوبُت أدى إىل تنمية كل من التفكَت اؼبتفتح واالستقاللية واؼبهارات االجتماعية لدى الطالب اؼبلتحقُت ابلربانمج.
وأجرى السبيعي ( )2013دراسة هتدؼ معرفة واقع برامج اؼبوىوبُت يف ضوء بعض اؼبعايَت العاؼبية من وجهة نظر الطالب

اؼبوىوبُت واؼبعلمُت يف اؼبرحلة االبتدائية ،واستخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي .وتكونت العينة من (  )176طالباً و (  )63معلماً،
وقاـ الباحث إبعداد استبانتُت األوىل للطالب اؼبوىوبُت والثانية ؼبعلميهم ،ومن أىم النتائج اليت توصلت لو الدراسة أبنو مت ربقيق
معيار التعلم والتطوير ومعيار البيئة التعليمية ومعيار الربامج بدرجة موافق من وجهة نظر الطالب اؼبوىوبُت .وكذلك مت ربقيق معيار
زبطيط الربامج وطرؽ التدريس بدرجة موافق من وجهة نظر الطالب اؼبوىوبُت ومعلميهم.
وقامت حممود واحملارمة ( )2013بدراسة هتدؼ إىل تقييم كفاايت معلمي الطلبة اؼبوىوبُت يف ضوء معايَت اؼبمارسة اؼبهنية

اؼبعتمدة من ؾبلس األطفاؿ ذوي اغباجات اػباصة يف األردف ،واستخدمت اؼبنهج الوصفي ،وأجريت الدراسة على عينة
قوامها( )100معلم ومعلمة ،حيث قامت الباحثتاف بتطوير مقياس اؼبمارسات اؼبهنية ،وجاءت نتيجة الدراسة إىل حصوؿ العينة
على درجات مرتفعة يف صبيع األبعاد مرتبة حسب النحو التايل :بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية دبتوسط (  ،)2,61وكذلك
يف التعاوف دبتوسط (  ،)2,52وفبارسات اؼبهنية األخالقية دبتوسط (  ،)2,51واللغة والتواصل دبتوسط (  ،)2,49والتخطيط
التعليمي دبتوسط (، )2.42ويعزى ذلك إىل اؼبمارسات اإلجيابية اليت يقوـ هبا اؼبعلموف يف ما بينهم وبُت الطلبة.
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وأجرى اجلغيمان ومعاجيين (  )2013دراسة ىدفت إىل تقومي برانمج رعاية اؼبوىوبُت اؼبدرسي اؼبطبق يف مدارس التعليم
العاـ ابؼبملكة العربية السعودية وذلك يف ضوء معايَت الربامج اإلثرائية  ،ولتحقيق ذلك مت اختيار عينة اؼبكونة من (  )43مدرسة
تقوـ بتطبيق الربانمج ،ومت استخداـ اؼبالحظة واؼبقابلة الشخصية كأدوات عبمع البياانت ،وأظهرت النتائج إىل وجود معايَت
للكشف والتعرؼ على الطلبة اؼبوىوبُت ،كما أف الربامج اإلثرائية قدمت العديد من اػبدمات اؼبتنوعة للطلبة اؼبوىوبُت وأولياء
أمورىم ،وبينت النتائج عدـ كفاية الوقت اؼبخصص للقاءات األسبوعية للطلبة اؼبوىوبُت ،كما أف بعض اؼبعلمُت غَت مؤىلُت للعمل
يف برامج اؼبوىوبُت.
أما العنزي (  )2013فقد استهدف تقومي واقع برامج اؼبوىوبُت يف مدينة تبوؾ ابؼبملكة العربية السعودية من وجهة نظر
األطراؼ الفاعلة يف تلك الربامج ،وقد تكونت عينة الدراسة من (  )30طالباً من الطلبة اؼبوىوبُت ،ابإلضافة إىل (  )6معلمُت من
معلمي الطلبة اؼبوىوبُت ،و (  )2من مديري برامج من تلك الربامج ،وقاـ الباحث ابستخداـ اؼبنهج الوصفي بتطبيق ثالث
استباانت ،وقد جاءت نتائج الدراسة أبف برامج الطلبة اؼبوىوبُت يف مدينة تبوؾ السعودية ربتاج إىل تطوير يف العديد من األبعاد
حيث أظهرت النتائج أبف اؼبعرفة أبىداؼ الربانمج غَت واضحة لدى صبيع الفئات ،أما حوؿ معايَت اختيار الطالب اؼبوىوب
لاللتحاؽ ابلربامج فإف النتائج تباينت بشكل غَت منطقي فبا يدؿ على عدـ توفر الوعي لدى األطراؼ الفاعلة ابلربانمج ،وتؤكد
النتائج على عدـ كفاية التجهيزات اػباصة ابلطلبة.

وأجرى العمري ( )2014دراسة ىدفت للتعرؼ على واقع برامج الكشف ورعاية الطلبة اؼبوىوبُت يف اؼبرحلة االبتدائية من
وجهة نظر العاملُت ابلربانمج يف منطقة الباحة ،وربديد ما إذا كانت ىناؾ فروؽ يف تقييم واقع الربامج تعزى للمتغَتات الدديوغرافية
(اعبنس – اػبربة العملية – اؼبؤىل العلمي)  ،واعتمدت الدراسة اؼبنهج الوصفي ،وقاـ الباحث ببناء استبانة لتحقيق أىداؼ
الدراسة ،وتكونت العينة من( )183فرداً ،وتوصلت الدراسة إىل ارتفاع إدراؾ العاملُت دبجاؿ اؼبوىبة لواقع الكشف ورعاية الطلبة
اؼبوىوبُت ،حيث بلغ اؼبتوسط العاـ (  )3,97ابكبراؼ معياري (  ،)0,52كما ُوجدت فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0,05بُت العاملُت ابلربانمج يف ؾباؿ اسًتاتيجيات التدريس اؼبطبقة للموىوبُت ،ومدى مالئمة التنظيمات واإلمكاانت
والتجهيزات لرعاية اؼبوىوبُت تعزى ؼبتغَت اعبنس (ذكور – إانث) لصاحل الذكور ،ويف ؾبايل :األساليب اؼبستخدمة يف الكشف عن
اؼبوىوبُت ،واسًتاتيجيات التقومي اؼبطبقة حالياً على اؼبوىوبُت تعزى ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي (بكالوريوس – دراسات عليا) لصاحل مؤىل
الدراسات العليا ،ويف ؾباؿ التنظيمات واإلمكاانت والتجهيزات لرعاية اؼبوىوبُت تعزى ؼبتغَت اػبربة (قليلة – متوسطة – كبَتة)
لصاحل ذوي اػبربة الكبَتة.
التعليق على الدراسات ادلتصلة:
من خالؿ مراجعة الدراسات اؼبتصلة فإف معظمها ركزت على تقييم واقع الربامج اػباصة للطلبة اؼبوىوبُت وذلك إما يف ضوء
وجهة نظر العاملُت ابلربامج ،أو يف ضوء اؼبعايَت العاؼبية ،أو من حيث اؼبكوانت ومستوى األداء  ،ركزت على تقومي ـبرجات
الطالب اؼبوىوبُت ،فاتفقت صبيع الدراسات مع الدراسة اغبالية على استخداـ اؼبنهج الوصفي ابستثناء دراسة (ردادي
وآخروف )2012،فقد استخدمت اؼبنهج التجرييب ،وتنوعت عينة الدراسات فنجد أف بعض الدراسات ركزت على العاملُت يف
ؾباؿ اؼبوىوبُت ،بينما اقتصرت بعض الدراسات على الطالب فقط ،واتفقت أغلب الدراسات مع الدراسة اغبالية يف استخداـ أداة
للدراسة  ،وقبد أف معظم الدراسات سبت يف البيئة السعودية بينما دراسة جرواف  ،كيواف ،واحملارمة يف بيئات عربية متنوعة.
وتتفق الدراسة اغبالية مع الدراسات اؼبتصلة يف معايَت التقييم ،يف حُت زبتلف ىذه الدراسة عن الدراسة السابقة يف معايَت
األسس وإف وجدت بعض اإلشارات ؽبذا اؼبعيار يف بعض الدراسات ولكنها مل تتطرؽ ؽبا بشكل واضح ،وتناولت بعض الدراسة
معيار بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية ،يف حُت ىناؾ دراسات تناولت معيار التخطيط التعليمي  ،وتشَت الدراسات يف تناوؽبا
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لبعض جزيئات معيار منو اؼبتعلمُت وخصائصهم و الفروؽ الفردية يف التعلم ،وتتفق بعض الدراسات يف معيار اؼبمارسات اؼبهنية
واألخالقية.
وكما تتفق مع بعض دراسات يف معيار االسًتاتيجيات التعليمية ،وقبد أف الدراسة تتفق يف معيار اللغة والتواصل ومعيار
التعاوف مع دراسة (ؿبمود واحملارمة.)2013،
إجراءات الدراسة :ـ

Council for Exceptional Children
 /1قاـ الباحثاف دبراجعة أدبيات معايَت ؾبلس األطفاؿ غَت العاديُت
 (CEC,2000).ومعايَت اعبمعية الوطنية لألطفاؿ اؼبوىوبُت ( "National Association for "NAGC
 )Gifted Childrenعامي 1998ـ 2010ـ.
 /2مت التعديل على تلكما اؼبعايَت وتكييفهما دبا يالئم بناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت واؼبتصلة بكفاايت معلمي اؼبوىوبُت
ابعتماد معايَت ؾبلس األطفاؿ غَت العاديُت ( )CECيف معايَت اؼبعارؼ واؼبهارات وإعادة تقنينها.
 /3صممت معايَت اؼبعارؼ واؼبهارات حبيث تتالءـ مع بناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت دبا ينبغي أف
يتمكن أي مهٍت يدخل إىل ؾباؿ اؼبوىوبُت ليكوف قادراً على العمل أبماف وفعالية يف البناء ،والتقييم ،والتطوير للوصوؿ إىل تصميم
يتسم ابؼبهنية واؼبوضوعية.
Minimum Performance
 /4أعيدت صياغة صبيع أبعاد اؼبعايَت وفق اؼبستوى األويل اؼبستويُت األويل (
 )Standardsواؼبتقدـ (  .)Exemplar Minimum Performance Standardsللربامج ،وحررت األبعاد
بعبارات تصف اؼبعيار ومضامينو.
منهج الدارسة :ـ

تعتمد الدارسة على اؼبنهج الوصفي والذي يتم بواسطتو استجواب صبيع أفراد ؾبتمع البحث أو عينة كبَتة منهم ،وذلك
هبدؼ وصف الظاىرة اؼبدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودىا فقط ،دوف أف يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج
األسباب " (العساؼ1995 ،ـ.)191 ،
جمتمع واختيار عينة الدراسة :ـ

يتكوف ؾبتمع الدارسة من مديري ومشريف ومعلمي إدارات ومراكز اؼبوىوبُت ابؼبملكة العربية السعودية حيث تكونت عينة
الدراسة من ( )43خبَتا يف ؾباؿ اؼبوىوبُت ابؼبملكة العربية السعودية
أدوات الدراسة :ـ
لإلجابة على أسئلة الدراسة قاـ الباحثاف دبراجعة األدبيات اػباصة دبعايَت بناء الربامج اػباصة ابؼبوىوبُت من خالؿ
الدراسات واألحباث ،ومت إعادة بناء معايَت الربامج اػباصة بربامج اؼبوىوبُت من خالؿ استبانة هتدؼ إىل استجواب عينة الدراسة.
وللتحقق من صدؽ األدوات مت عرض الصورة اؼببدئية على ؾبموعة من احملكمُت من أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية
واؼبتخصصُت يف الًتبية اػباصة تفوؽ عقلي وموىبة ابلسعودية .وطلب منهم إبداء الرأي يف االستبياف .من حيث :دقة الصياغة
للعبارات من الناحية العلمية واللغوية ،مدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليو ،حذؼ العبارات اليت يروف أهنا غَت مناسبة
وإضافة بدائل ؽبا وبعد األخذ آبراء احملكمُت وتعديل االستبانة مت تطبيقها .وقد مت التعديل وفق توصيات احملكمُت.
ومت حساب معامل ثبات استبانة " معايَت بناء الربامج اػباصة للطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة" عن
طريق معامل (ألفا ػ كرونباخ) وجاءت قيمة الثبات (  )%0,992وىي نسبة مرتفعة تدؿ على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق،
كما مت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية دبعادلة سبَتماف -براوف حيث بلغت قيمة :النصف األوؿ. )%0,983( :
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
مرحلة تطبيق االستبانة :ـ
مت بناء برانمج الكًتوين يتيح توزيع االستبانة على عينة الدراسة البالغ عددىم (  )43خبَت يف ؾباؿ اؼبوىوبُت مشلت مديري
إدارات ومراكز اؼبوىوبُت من مشرفُت ومعلمي موىوبُت ،وذلك بتاريخ 2015 /8/1ـ.

حتليل البياانت ومناقشة النتائج يف ضوء أسئلة الدراسة :ـ

لتحليل البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من تطبيق استبانة معايَت بناء الربامج اػباصة للطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت

على أفراد العينة ،مت حساب التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسط اغبسايب ،ويالحظ أنو يكوف معيار احلكم على الدرجات إذا كاف
اؼبتوسط (  )1,49 – 0,5أعارض بشدة ،من (  )2,49 – 1,5أعارض ،من (  )3,49 – 2,5غَت متأكد0 3,5 ( ،
 )4,49أوافق )5- 4,5( ،موافق بشدة.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال األول :ما أمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة؟
جدوؿ ()1
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

 )5االعتماد على فلسفة
واضحة للتعرؼ على الطلبة اؼبوىوبُت

34,9 15 46,5 20

4

9,3

2

4,7

2

4,7

4,14

 )3معرفة السياسات احمللية
اؼبتعلقة بتعليم اؼبوىوبُت

46,5 20 37,2 16

4

9,3

2

4,7

1

2,3

4,12

 )8معرفة العوامل اؼبختلفة
(اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية) اليت
يؤثر على تنمية اؼبواىب لدى الطلبة

48,8 21 32,6 14

6

14,0

2,3

1

1

2,3

4,07

 )7معرفة العوامل اؼبختلفة
(اجتماعية ،اقتصادية ،ثقافية) اليت
ربسن تنمية اؼبواىب لدى الطلبة

39,5 17 34,9 15

9

20,9

1

2,3

1

2,3

4,02

 )2االعتماد على أساس نظري
يدعم تعليم الطلبة اؼبوىوبُت

58,1 25 25,6 11

3

7,0

4

9,3

0

0,0

4,00

 )10معرفة احًتاـ مبدأ التنوع
لدى صبيع الطلبة دبا فيهم اؼبوىوبُت

32,6 14 37,2 16

6

14,0

6

14,0

1

2,3

3,88

 )4معرفة السياسات العاؼبية
اؼبتعلقة بتعليم اؼبوىوبُت

25,6 11 39,5 17 27,9 12

2

4,7

1

2,3

3,86

معرفة أتثَت اختالؼ الثقافة
)6
بُت البيت واؼبدرسة

30,2 13 32,6 14 30,2 13

2

4,7

1

2,3

3,84

 )9معرفة مبدأ دمج اؼبوىوبُت
ضمن الطلبة العاديُت

34,9 15 30,2 13

20,9

5

11,6

1

2,3

3,79

 )1معرفة األسس التارخيية يف
تطور تعليم اؼبوىوبُت

30,2 13 37,2 16 23,3 10

1

2,3

3

7,0

3,67

9

اؼبتوسط العاـ ألمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

3,94

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )1يتضح أف متوسط أمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة
نظر خرباء اؼبوىبة بلغت ( 3,94من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
تراوحت ما بُت (  ،)3,67 ،4,14ويتضح أف أعلى العبارات ىي (االعتماد على فلسفة واضحة للتعرؼ على الطلبة
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
اؼبوىوبُت) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا (  ،)4,14أما األقل كانت (معرفة األسس التارخيية يف تطور تعليم اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط
ؽبا ( ،)3,67وىذا ما تؤكده دراسيت كيواف (  )2012و(اؼبومٍت ، )2011،ويعزى أمهية األسس كمعيار لبناء الربامج اػباصة
للموىوبُت إىل اعتبار الفلسفات واؼببادئ والنظرايت القائمة على األدلة والقوانُت والسياسات ذات الصلة والرؤى اؼبتنوعة
والتارخيية والقضااي االنسانية يف ؾباؿ اؼبوىوبُت ابعتباره ؾباال متغَتاً ومتطوراً .
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال الثاين :ما أمهية منو ادلتعلمني وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء
ادلوهبة؟
جدوؿ ()2
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات ؿ
أمهية منو اؼبتعلمُت وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

 )1معرفة اػبصائص اؼبعرفية للطلبة
اؼبوىوبُت

39,5 17 48,8 21

3

7,0

0

0,0

2

4,7

3,98

 )7معرفة التشابو داخل صباعة الطلبة
اؼبوىوبُت مقارنة مع العاديُت

27,9 12 39,5 17

9

20,9

3

7,0

2

4,7

3,91

 )5معرفة دور األسرة يف دعم منو
الطلبة اؼبوىوبُت

23,3 10 27,9 12 37,2 16

4

9,3

1

2,3

3,88

 )2معرفة اػبصائص االنفعالية للطلبة
اؼبوىوبُت

25,6 11 25,6 11 41,9 18

1

2,3

2

4,7

3,84

 )3معرفة أتثَت اػبلفيات الثقافية
اؼبتنوعة على منو الطلبة اؼبوىوبُت

27,9 12 39,5 17

8

18,6

2

4,7

4

9,3

3,84

 )8معرفة االختالؼ داخل صباعة
الطلبة اؼبوىوبُت مقارنة مع العاديُت

46,5 20 27,9 12

5

11,6

4

9,3

2

4,7

3,84

 )4معرفة دور اجملتمع يف دعم منو
الطلبة اؼبوىوبُت

44,2 19 25,6 11

9

20,9

2

4,7

2

4,7

3,81

 )6معرفة خصائص النمو اؼبتقدمة-
من الطفولة حىت اؼبراىقة-لدى الطلبة 23,3 10 25,6 11 34,9 15
اؼبوىوبُت

5

11,6

2

4,7

اؼبتوسط العاـ ألمهية منو اؼبتعلمُت وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

3,74
3,85

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )2يتضح أف متوسط أمهية منو اؼبتعلمُت وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة
اؼبوىوبُت بلغت ( 3.85من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية منو اؼبتعلمُت وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت
( ،)3,74 ،3,98ويتضح أف أعلى العبارات ىي (معرفة اػبصائص اؼبعرفية للطلبة اؼبوىوبُت) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا (  ،)3,98أما
األقل فكانت (معرفة خصائص النمو اؼبتقدمة-من الطفولة حىت اؼبراىقة-لدى الطلبة اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط ؽبا ( ،)3,74
وىذه النتيجة تتفق مع دراسة (الزىراين ،)2012 ،ردادي وآخروف (  ، )2012ويعزى أمهية منو اؼبتعلمُت وخصائصهم كمعيار
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار االختالفات يف خصائص النمو بُت الطلبة اؼبوىوبُت وقدرات التعلم لديهم ،وبينهم وبُت
الطلبة العاديُت ،وتفاعل تلك اػبصائص مع ؾباالت النمو اإلنساين دبا يسهم يف دعم منو الطبة اؼبوىوبُت ،واحًتاـ تفردىم.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال الثالث :ما أمهية الفروق الفردية يف التعلم كمعيار بناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من

وجهة نظر خرباء ادلوهبة؟

جدوؿ ()3
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية الفروؽ الفردية يف التعلم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

 )2معرفة احتياجات التعلم لدى
الطلبة اؼبوىوبُت

48,8 21 34,9 15

2

4,7

5

4,7

0

0,0

4,07

معرفة أتثَت تنوع اؼبوىبة على
)1
تعلم الطلبة اؼبوىوبُت

46,5 20 37,2 16

2

4,7

3

7,0

2

4,7

4,05

معرفة أثر ميوؿ الطلبة
)3
اؼبوىوبُت على سلوكهم األكادديي

39,5 17 39,5 17

3

7,0

4

9,3

2

4,7

4,00

 )12تقدمي تعليم ذو معٌت يالئم
حاجات الطلبة عند زبطيط التدريس

48,8 21 32,6 14

3

7,0

3

7,0

2

4,7

3,98

 )11ابتكار ربدايت تالئم
حاجات الطلبة عند زبطيط التدريس

58,1 25 23,3 10

5

11,6

2

4,7

1

2,3

3,95

معرفة أثر ميوؿ الطلبة
)4
اؼبوىوبُت على سلوكهم االجتماعي

37,2 16 32,6 14

9

20,9

2

4,7

2

4,7

3,88

معرفة أثر ميوؿ الطلبة
)6
اؼبوىوبُت على اىتمامهم

30,2 13 37,2 16

8

18,6

4

9,3

2

4,7

3,86

معرفة أثر ميوؿ الطلبة
)5
اؼبوىوبُت على سلوكهم القيمي

41,9 18 32,6 14

4

9,3

4

9,3

3

7,0

3,84

 )10دمج قناعات الطلبة اؼبوىوبُت
عند زبطيط التدريس

6

27,9 12 48,8 21 14,0

3

7,0

1

2,3

3,65

معرفة أمناط التعلم اليت سبيز
)7
الطلبة اؼبوىوبُت

8

20,9

4

9,3

3

7,0

3,58

44,2 19 18,6

9

معرفة أتثَت مبادئ اجملتمع
)8
اؼبدرسي على العالقات بُت الطلبة
اؼبوىوبُت

8

44,2 19 18,6

20,9

4

9,3

3

7,0

3,58

معرفة أتثَت قناعات األسر

6

30,2 13 41,9 18 14,0

6

14,0

0

0,0

3,56

)9
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9

معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
اؼبختلفة على العالقات بُت الطلبة
اؼبوىوبُت
اؼبتوسط العاـ ألمهية الفروؽ الفردية يف التعلم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

3,83

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )3يتضح أف متوسط أمهية الفروؽ الفردية يف التعلم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة
اؼبوىوبُت بلغت ( 3.83من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية الفروؽ الفردية يف التعلم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت
( ، )3.56 ،4.07ويتضح أف أعلى العبارات يف أمهية الفروؽ الفردية يف التعلم ىي (معرفة احتياجات التعلم لدى الطلبة
اؼبوىوبُت) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا (  ،)4.07أما األقل كانت (معرفة أتثَت قناعات األسر اؼبختلفة على العالقات بُت الطلبة
اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط ؽبا ( ،)3,56وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الزىراين )2012 ،يف بعض أبعادىا ،ويعزى أمهية منو
اؼبتعلمُت وخصائصهم كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار التأثَتات اؼبمكنة للمواىب على تعلم الطلبة اؼبوىوبُت
طواؿ اغبياة ،وكيفية تفاعل الثقافة واػبلفية األسرية مع ميوؿ الفرد لتؤثر على السلوؾ األكادديي واالجتماعي واالذباىات والقيم
واالىتمامات لدى الطالب اؼبوىوب لتقدمي تعلم ذي معٌت ومتحدي.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال الرابع :ما أمهية االسرتاتيجيات التعلمية كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من

وجهة نظر خرباء ادلوهبة؟

جدوؿ ()4
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية االسًتاتيجيات التعلمية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

ت

معرفة فاعلية اسًتاتيجيات
)4
إدارة الصف اليت تليب حاجات الطلبة 39,5 17 41,9 18
اؼبوىوبُت

5

معرفة فاعلية اسًتاتيجيات
)3
التعلم اليت تليب حاجات الطلبة
اؼبوىوبُت

41,9 18 37,2 16

8

ف
11,6

18,6

أعارض
ت
3

0

ف
7,0

0,0

أعارض بشدة اؼبتوسط
ت
0

1

ف
0,0

2,3

4,16

4,12

 )9إاتحة الفرص من خالؿ
احملتوى لتنمية اىتمامات الطلبة
اؼبوىوبُت

37,2 16 39,5 17

8

18,6

1

2,3

1

2,3

4,09

 )15استخداـ األساليب اؼبالئمة
لتلبية احتياجات الطلبة اؼبوىوبُت

23,3 10 48,8 21

8

18,6

2

4,7

2

4,7

4,07

 )16استخداـ مصادر اؼبعلومات
اؼبالئمة لتلبية احتياجات الطلبة
اؼبوىوبُت

48,8 21

دمج مهارات التفكَت العليا
)6
مع احملتوى لتلبية احتياجات اؼبوىوبُت

34,9 15 39,5 17

8

23,3 10 18,6

3

7,0

1

2,3

4,05

16,3

3

7,0

1

2,3

4,02

7

 )8إاتحة الفرص من خالؿ
احملتوى الستكشاؼ اىتمامات
الطلبة اؼبوىوبُت

41,9 18 37,2 16

5

11,6

1

2,3

3

7,0

4,00

 )1معرفة أف احملتوى اؼبدرسي أحد
اؼبصادر الرئيسة يف دعم سبايز الطلبة

34,9 15 37,2 16

8

18,6

3

7,0

1

2,3

3,98

 )14إشراؾ الطلبة اؼبوىوبُت من
كل اػبلفيات يف مناىج متعددة تثَت 46,5 20
التحدي
 )2معرفة أف مصادر اجملتمع
كأحد الروافد يف دعم احتياجات
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8

25,6 11 18,6

2

4,7

2

4,7

3,98

18,6

1

2,3

1

2,3

3,95

51,2 22 25,6 11

8

معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
الطلبة
 )10تطبيق أدوات التقييم القبلي
الحتياجات التعلم لدى الطلبة
اؼبوىوبُت

46,5 20 32,6 14

9,3

3

7,0

2

4,7

3,95

 )17االنطالؽ من احملتوى
اؼبدرسي اؼبقرر كأحد اؼبصادر الرئيسة

25,6 11 30,2 13 37,2 16

2

4,7

1

2,3

3,95

 )7دمج التفكَت فيما وراء
اؼبعرفة مع احملتوى لتلبية احتياجات
اؼبوىوبُت

4

44,2 19 34,9 15

3

دمج اسًتاتيجيات التدريس
)5
37,2 16 32,6 14
اؼبالئمة للموىوبُت يف احملتوى
التعليمي

8

7,0

18,6

3

4

7,0

9,3

3

1

7,0

2,3

3,93

3,88

 )13تعديل التدريس دبا يتالءـ مع
41,9 18 27,9 12
سرعة توصيل اؼبنهج وفقا
الحتياجات الطلبة اؼبوىوبُت

7

16,3

4

9,3

2

4,7

3,79

 )18االنطالؽ من مصادر اجملتمع
كأحد اؼبصادر الداعمة

41,9 18 25,6 11

9

20,9

4

9,3

1

2,3

3,79

 )12تعديل احملتوى دبا يتالءـ مع
سرعة توصيل اؼبنهج وفقا
الحتياجات الطلبة اؼبوىوبُت

23,3 10 34,9 15 27,9 12

3

7,0

3

7,0

3,70

 )11تعديل التدريس وفقا للتقييم
اؼبستمر للطلبة اؼبوىوبُت

18,6

5

11,6

4

9,3

3,60

30,2 13 30,2 13

8

اؼبتوسط العاـ ألمهية االسًتاتيجيات التعلمية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

3.95

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )4يتضح أف متوسط أمهية االسًتاتيجيات التعلمية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة
اؼبوىوبُت بلغت (3,95من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية االسًتاتيجيات التعلمية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت
( ،)3,60 ،4,16ويتضح أف أعلى العبارات ىي (معرفة فاعلية اسًتاتيجيات إدارة الصف اليت تليب حاجات الطلبة اؼبوىوبُت) إذ
بلغ اؼبتوسط ؽبا (  ،)4,16أما األقل كانت (تعديل التدريس وفقا للتقييم اؼبستمر للطلبة اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط ؽبا
( ،)3,60وتتفق ىذه النتيجة مع دراسيت (العمري ،)2014 ،و (السبيعي ،)2013 ،ويعزى أمهية االسًتاتيجيات التعلمية
كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار االسًتاتيجيات التعلمية القائمة على األدلة معيارا لبناء الربامج اػباصة
للموىوبُت دبا يعزز اختيار االسًتاتيجيات اؼبالئمة لتفريد التعليم ،وتكييفها إلاتحة فرص التحدي يف اؼبناىج العامة واػباصة،
وتعديل بيئات التعلم لتحسُت الوعي ابلذات والكفاءة الذاتية لديهم ،وربسُت تعليم التفكَت النقدي واالبداعي وحل اؼبشكالت
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
ومهارات األداء يف ؾباالت ؿبددة ،والعمل على تطوير معارؼ ومهارات متقدمة وفبارستها دبا يؤدي إىل توفَت مهن للطلبة
اؼبوىوبُت إبداعية ومنتجة يف اجملتمع.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال اخلامس :ما أمهية بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية كمعايري لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة
ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة؟
جدوؿ ()5
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات ألمهية بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية
كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

تصميم فرص تعزز العالقة
)4
االجيابية بُت الطلبة اؼبوىوبُت

41,9 18 48,8 21

3

7,0

1

2,3

0

0,0

4,37

 )10توفَت بيئات تعلم للطلبة
اؼبوىوبُت تشجع التعلم الدائم

37,2 16 51,2 22

3

7,0

1

2,3

1

2,3

4,33

تصميم فرص تعزز القيادة
)6
لدى الطلبة اؼبوىوبُت

30,2 13 51,2 22

6

14,0

2

4,7

0

0,0

4,28

توفَت بيئات تعلم للطلبة
)7
اؼبوىوبُت تشجع الوعي ابلذات

41,9 18 46,5 20

3

7,0

1

2,3

1

2,3

4,28

 )5تصميم فرص تعزز اػبربات
الثقافية لدى الطلبة اؼبوىوبُت ىنا

25,6 11 51,2 22

9

20,9

1

2,3

0

0,0

4,26

توفَت بيئات تعلم للطلبة
)8
اؼبوىوبُت تشجع الكفاءة الذاتية

41,9 18 41,9 18

5

11,6

1

2,3

1

2,3

4,19

توفَت بيئات تعلم للطلبة
)9
اؼبوىوبُت تشجع القيادة

25,6 11 51,2 22

7

16,3

2

4,7

1

2,3

4,19

تقليل أتثَت الثقافة اجملتمعية
)1
السلبية اؼبؤثرة على تعليم الطلبة
اؼبوىوبُت

30,2 13 46,5 20

8

18,6

1

2,3

1

2,3

4,16

 )3تصميم فرص تعزز الوعي
ابلذات لدى الطلبة اؼبوىوبُت

39,5 17 39,5 17

8

18,6

1

2,3

0

0,0

4,16

 )16تنمية مهارات مواجهة القضااي
االجتماعية كالتمييز

55,8 24 32,6 14

0

0,0

4

9,3

1

2,3

4,16

تقليل أتثَت التمييز العنصري
)2
اؼبؤثرة يف تعليم الطلبة اؼبوىوبُت

39,5 17 41,9 18

5

11,6

2

4,7

1

2,3

4,14

 )12توفَت بيئات تعلم آمنة للطلبة

46,5 20 34,9 15

7

16,3

0

0,0

1

2,3

4,12
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
اؼبوىوبُت تشجع اؼبشاركات اعبماعية
 )14توفَت بيئات تعلم تسمح
للطلبة اؼبوىوبُت بتثمُت تراثهم اللغوي

39,5 17 37,2 16

5

11,6

4

9,3

1

2,3

4,00

 )17تنمية مهارات مواجهة القضااي
الشخصية كالتنميط

46,5 20 34,9 15

3

7,0

3

7,0

2

4,7

4,00

 )11توفَت بيئات تعلم آمنة للطلبة
اؼبوىوبُت تشجع اؼبشاركات الفردية

51,2 22 27,9 12

6

14,0

2

4,7

1

2,3

3,98

 )15توفَت بيئات تعلم تسمح
للطلبة اؼبوىوبُت بتثمُت ثقافة اآلخرين

39,5 17 32,6 14

8

18,6

3

7,0

1

2,3

3,93

 )13توفَت بيئات تعلم تسمح
للطلبة اؼبوىوبُت بتثمُت تراثهم الثقايف

39,5 17 32,6 14

7

16,3

4

9,3

1

2,3

3,91

اؼبتوسط العاـ ألمهية بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء
اؼبوىبة

4,14

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )5يتضح أف متوسط أمهية بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية كمعيار لبناء الربامج
اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت بلغت ( 4,14من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية بيئات التعلم والتفاعالت االجتماعية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت
تراوحت ما بُت ( ،)3,91 ،4,37ويتضح أف أعلى العبارات ىي (تصميم فرص تعزز العالقة االجيابية بُت الطلبة اؼبوىوبُت) إذ
بلغ اؼبتوسط ؽبا ( ،)4,37أما األقل كانت (توفَت بيئات تعلم تسمح للطلبة اؼبوىوبُت بتثمُت تراثهم الثقايف) حيث بلغ اؼبتوسط
ؽبا (.)3,91
وقد جاء ىذا اؼبعيار كأعلى أمهية من بُت صبيع اؼبعايَت من وجهة نظر اػبرباء ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات
(السبيعي ،)2013،و (ؿبمود واحملارمة ،)2013 ،و(الزىراين ،)2012 ،و(اعبغيماف ومعاجيٍت )2013 ،ويعزى أمهية بيئات
التعلم والتفاعالت االجتماعية كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار للدور الكبَت الذي يساعد الطالب اؼبوىوبُت
من تطوير موىبتهم يف ظل بيئة تتعهد الفهم الثقايف واألماف والتفاعالت االجتماعية االجيابية واؼبشاركة النشطة للتعلم لدى
الطلبة اؼبوىوبُت ،ويثمن فيها التنوع ،ويتعلم فيها األفراد العيش ابنسجاـ ،وتشكيل بيئات تشجع االستقالؿ والدافعية وسبكُت
الدفاع عن الذات من قبل الطبة اؼبوىوبُت.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال السادس :ما أمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة
نظر خرباء ادلوهبة؟

جدوؿ ()6
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

العبارة

أوافق بشدة
ت

 )1معرفة أشكاؿ التواصل
األساسية لتعليم الطلبة اؼبوىوبُت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

ت

27,9 12 51,2 22

7

 )9استخداـ ادوات التواصل
(الشفهية والكتابية) لتحسُت خربات 27,9 12 46,5 20
الطلبة اؼبوىوبُت

9

 )10استخداـ ادوات التواصل
تقنية لتحسُت خربات الطلبة
اؼبوىوبُت

32,6 14 41,9 18

9

ف

أعارض
ت

0 16,3
1 20,9

1 20,9

أعارض بشدة اؼبتوسط

ف

ت

ف

0,0

2

4,7

2,3

2,3

1

1

2,3

2,3

4,21
4,14

4,09

 )8تطوير اسًتاتيجيات ربسُت
مهارات التواصل اللغوي لدى الطلبة 46,5 20 32,6 14
اؼبوىوبُت

7

1 16,3

2,3

1

2,3

4,05

معرفة مضامُت اللغة على
)5
منو الطلبة اؼبوىوبُت

44,2 19 32,6 14

8

0 18,6

0,0

2

4,7

4,00

معرفة مضامُت السلوؾ على
)6
منو الطلبة اؼبوىوبُت

44,2 19 32,6 14

8

0 18,6

0,0

2

4,7

4,00

 )2معرفة طرؽ التواصل
األساسية لتعليم الطلبة اؼبوىوبُت

32,6 14 37,2 16

9

2 20,9

4,7

2

4,7

3,93

معرفة مضامُت الثقافة على
)4
منو الطلبة اؼبوىوبُت

34,9 15 34,9 15

9

2 20,9

4,7

2

4,7

3,91

 )7توفَت مصادر ربسُت مهارة
التواصل اللغوي لدى الطلبة اؼبوىوبُت

46,5 20 27,9 12

8

1 18,6

2,3

2

4,7

3,91

معرفة أثر التنوع على
)3
التواصل بُت الطلبة اؼبوىوبُت

2 25,6 11 30,2 13 34,9 15

4,7

2

4,7

3,89

اؼبتوسط العاـ ألمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
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4.01

معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )6يتضح أف متوسط أمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت
بلغت ( 4.01من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت ( ،4,21
 ،)3,89ويتضح أف أكثر العبارات ىي (معرفة أشكاؿ التواصل األساسية لتعليم الطلبة اؼبوىوبُت) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا
( ،)4,21أما األقل يف االذباه كانت (معرفة أثر التنوع على التواصل بُت الطلبة اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط ؽبا ( ،)3,89
وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (ؿبمود واحملارمة ، )2013 ،ويعزى أمهية اللغة والتواصل كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت
إىل اعتبار األساليب اليت تعزز دور اللغة والتواصل يف تنمية اؼبوىبة من خالؿ استخداـ اسًتاتيجيات ذات صلة لتدريس
مهارات التواصل الشفهي واؼبكتوب الطلبة اؼبوىوبُت ،واالؼباـ ابلتقنيات اؼبعينة لدعم وربسُت تواصل الطلبة اؼبوىوبُت ،وتكييف
طرؽ تواصلهم وفقا ؼبستوى الرباعة اللغوية لدى الطالب واالختالفات الثقافية ،وتيسَت فهم اؼبواد من جانب الطبة اؼبوىوبُت
الذين يتحدثوف لغة أساسية غَت العربية.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال السابع :ما أمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة

نظر خرباء ادلوهبة؟

جدوؿ ()7
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

 )8اختيار اسًتاتيجيات
تستجيب غباجات الطلبة اؼبوىوبُت

41,9 18 41,9 18

 )1معرفة أف البحوث أساس
تطوير اؼبنهج التعليمي للطلبة
اؼبوىوبُت

30,2 13 46,5 20

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

4

9,3

2

4,7

1

2,3

7

2 16,3

4,7

1

2,3

4,16
4,14

 )2معرفة السمات اليت سبيز
اؼبنهج اؼبقدـ للطلبة اؼبوىوبُت عن
اؼبنهج العاـ

44,2 19 34,9 15

7

1 16,3

2,3

1

2,3

4,07

تصميم خطط فبيزة لتعليم
)5
الطلبة اؼبوىوبُت

37,2 16 41,9 18

4

9,3

4

9,3

1

2,3

4,07

 )6تطوير خطط تَػتَابع ؼبنهج
الطلبة اؼبوىوبُت

41,9 18 34,9 15

5

3 11,6

7,0

2

4,7

3,95

 )11تعديل اؼبناىج دبا حيقق زايدة
التحدي ليالئم الطلبة اؼبوىوبُت

2 23,3 10 34,9 15 34,9 15

4,7

1

2,3

3,95

 )7اختيار مصادر اؼبناىج اليت
تستجيب للثقافة بُت الطلبة اؼبوىوبُت

2 25,6 11 32,6 14 34,9 15

4,7

1

2,3

3,93

3 14,0

7,0

1

2,3

3,93

 )14دمج اػبربات اؼبهنية لتعليم
الطلبة اؼبوىوبُت

48,8 21 27,9 12

6

 )3ؾباالت اؼبنهج اؼبقدـ
للطلبة اؼبوىوبُت يركز على الشمولية (
3 23,3 10 32,6 14 34,9 15
معرفية ،انفعالية ،اجتماعية ،لغوية،
صبالية)

7,0

1

2,3

3,91

41,9 18 30,2 13

8

3 18,6

7,0

1

2,3

3,91

39,5 17 30,2 13

9

3 20,9

7,0

1

2,3

3,88

 )13دمج اػبربات األكادديية
لتعليم الطلبة اؼبوىوبُت
)4

توافق اػبطط التعليمية مع
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
معايَت اؼبناىج احمللية
 )10دمج اؼبناىج دبا حيقق زايدة
العمق يف احملتوى ليالئم الطلبة
اؼبوىوبُت

4 23,3 10 37,2 16 27,9 12

9,3

1

2,3

3,79

3 18,6

7,0

2

4,7

3,77

 )12تعديل اؼبناىج دبا حيقق زايدة
4 27,9 12 30,2 13 30,2 13
التعقيد يف احملتوى ليالئم الطلبة
اؼبوىوبُت

9,3

 )9خيارات اؼبنتجات للمنهج
تستجيب للتنوع بُت الطلبة اؼبوىوبُت

46,5 20 23,3 10

8

1

اؼبتوسط العاـ ألمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

2,3

3,77
3.95

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )7يتضح أف متوسط أمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة
اؼبوىوبُت بلغت ( 3,95من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت
( ،)3,77 ،4,16ويتضح أف أكثر العبارات ىي (اختيار اسًتاتيجيات تستجيب غباجات الطلبة اؼبوىوبُت) إذ بلغ اؼبتوسط
ؽبا ( ،)4,16أما األقل يف االذباه كانت ( تعديل اؼبناىج دبا حيقق زايدة التعقيد يف احملتوى ليالئم الطلبة اؼبوىوبُت) حيث بلغ
اؼبتوسط ؽبا (  ،)3,77وتتفق ىذه النتيجة مع دراسات (السبيعي ،)2013 ،و(ؿبمود واحملارمة ،)2013 ،و(اعبغيماف
ومعاجيٍت ، )2013،ويعزى أمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار إىل أمهية االجراءات اليت
تعتمد على اؼبناىج العامة واػباصة وتُعٌت ابلتطوير طويل اؼبدى وتًتصبها إىل أىداؼ أقصر أمداً ،حبيث أتخذ بعُت االعتبار
قدرات واحتياجات الطالب اؼبوىوب وبيئة التعلم والعوامل الثقافية واللغوية ابستخداـ اسًتاتيجيات تعليمية متميزة ،وتعدؿ
التعلم بناء على التقييم اؼبستمر لتقدـ الفرد ،وتعمل على تسيَت األعماؿ يف سياؽ تعاوين يشرؾ الطلبة اؼبوىوبُت واألسر والزمالء
اؼبهنيُت حبسب اغباجة .وتستخدـ التقنيات لدعم التخطيط التعليمي والتدريس الفردي.

28 | P a g e

معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال الثامن :ما أمهية التقييم كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء
ادلوهبة؟
جدوؿ ()8
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية التقييم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة.
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متأكد
ف

 )1معرفة عمليات اكتشاؼ الطلبة
اؼبوىوبُت

25,6 11 53,5 23

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

6

14,0

1

2,3

2

4,7

4,21

 )7استخداـ تقييمات كمية
كافية فنيا يف الكشف عن الطلبة
اؼبوىوبُت

39,5 17 39,5 17

5

11,6

2

4,7

2

4,7

4,05

 )2معرفة إجراءات اكتشاؼ الطلبة
اؼبوىوبُت

37,2 16 39,5 17

6

14,0

2

4,7

2

4,7

4,02

 )6استخداـ مدخالت عادلة
للكشف عن الطلبة اؼبوىوبُت

41,9 18 37,2 16

5

11,6

2

4,7

2

4,7

4,02

 )3معرفة استخدامات التقييمات
اؼبتعددة للمجاالت اؼبختلفة يف
الكشف عن الطلبة اؼبوىوبُت

39,5 17 32,6 14

 )8استخداـ تقييمات نوعية
كافية فنيا يف اكتشاؼ الطلبة
اؼبوىوبُت

30,2 13 39,5 17

 )4معرفة تفسَت التقييمات
اؼبتعددة للمجاالت اؼبختلفة يف
الكشف عن الطلبة اؼبوىوبُت

48,8 21 27,9 12

9

8

6

20,9

18,6

14,0

1

3

2

2,3

7,0

4,7

2

2

2

4,7

4,7

4,7

3,93

3,93

3,91

 )10تطوير تقييمات فبيزة قائمة
على اؼبنهج الستخدامها يف دعم
التواصل للطلبة اؼبوىوبُت

34,9 15 34,9 15

8

18,6

3

7,0

2

4,7

3,88

 )5معرفة استخداـ تقييمات
توثق النمو األكادديي للطلبة اؼبوىوبُت

44,2 19 27,9 12

7

16,3

2

4,7

3

7,0

3,81

تطوير تقييمات فبيزة قائمة
)9
على اؼبنهج الستخدامها يف التخطيط

32,6 14 34,9 15

7

16,3

5

11,6

2

4,7

3,81
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
التعليمي للطلبة اؼبوىوبُت
اؼبتوسط العاـ ألمهية التقييم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

3.96

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )8يتضح أف متوسط أمهية التقييم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت بلغت
( 3,96من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
،4,21
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية التقييم كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت (
 ،)3,81ويتضح أف أكثر العبارات ىي (معرفة عمليات اكتشاؼ الطلبة اؼبوىوبُت) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا ( ،)4,21أما األقل يف
االذباه كانت ( تطوير تقييمات فبيزة قائمة على اؼبنهج الستخدامها يف التخطيط التعليمي للطلبة اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط
ؽبا (  ، )3,81وقبد أف صبيع الدراسات اؼبتصلة تطرقت إىل معيار التقييم عند بناء الربامج اػباصة للموىوبُت وبطرؽ متعددة
ويعزى أمهية التخطيط التعليمي كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار اؼببادئ واؼبعلومات واألدوات اؼبستخدمة اليت
يتم من خالؽبا ازباذ قرار التدريس ،واالكتشاؼ ،وتقدُّـ التعلم ،وتعديل التدريس لتحسُت التقدـ اؼبستمر ،والًتشيح،
واالستحقاؽ ،وزبطيط الربامج ،وربديد البيئة التعلمية للطلبة اؼبوىوبُت دبا يف ذلك الذين ينتموف إىل خلقيات متنوعة ثقافيا
ولغواي ،واالستخداـ اؼبالئم ألنوع التقييم اؼبختلفة وقيود كل نوع لضماف أساليب اكتشاؼ وتقدـ عادلة.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال التاسع :ما أمهية ادلمارسات ادلهنية واألخالقية كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني
من وجهة نظر خرباء ادلوهبة؟

جدوؿ ()9
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متاكد
ف

ت

ف

ت

ف

 )7االلتزاـ دبعايَت اؼبمارسات
األخالقية

41,9 18 37,2 16

6

3 14,0

7,0

0

0,0

4,09

 )5ضماف احًتاـ خصوصية األفراد
اؼبوىوبُت

44,2 19 34,9 15

6

2 14,0

4,7

1

2,3

4,05

 )1معرفة القناعات الشخصية
اؼبؤثرة على تدريس اؼبعلم للطلبة
اؼبوىوبُت

37,2 16 39,5 17

6

ف

أعارض
ت

أعارض بشدة اؼبتوسط

2 14,0

4,7

2

4,7

4,02

 )10أتمل اؼبمارسات الشخصية
لتحسُت النمو اؼبهٍت يف تعليم
اؼبوىوبُت

37,2 16 37,2 16

7

3 16,3

7,0

1

2,3

4,00

 )4تقومي اؼبهارات الشخصية
للطلبة اؼبوىوبُت

46,5 20 30,2 13

6

4 14,0

9,3

0

0,0

3,98

 )8ربسُت فبارسات التنمية
اؼبهنية اؼبستمرة اؼبدعومة ابألحباث يف 53,5 23 25,6 11
ؾباؿ اؼبوىوبُت

5

4 11,6

9,3

0

0,0

3,95

 )2معرفة اؼبطبوعات ذات
الصلة يف تنظيم تعليم اؼبوىوبُت

44,2 19 27,9 12

8

3 18,6

7,0

1

2,3

3,88

 )6احًتاـ التنوع الكامل بُت
الطلبة اؼبوىوبُت

46,5 20 25,6 11

9

2 20,9

4,7

1

2,3

3,88

 )9اؼبشاركة يف اؼبنظمات اؼبهنية
ذات الصلة بتعليم اؼبوىوبُت

4 23,3 10 30,2 13 34,9 15

9,3

1

2,3

3,86

4 30,2 13 39,5 17 20,9

9,3

0

0,0

3,72

 )3تقومي مهارات تدريس
الطلبة اؼبوىوبُت

9

اؼبتوسط العاـ ألمهية اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
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3.94

معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم ( )9يتضح أف متوسط أمهية اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة
اؼبوىوبُت بلغت ( 3,94من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية اؼبمارسات اؼبهنية واألخالقية كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما
بُت ( ،)3,72 ،4,09ويتضح أف أكثر العبارات ىي (االلتزاـ دبعايَت اؼبمارسات األخالقية) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا ( ،)4,09أما
األقل يف االذباه كانت (تقومي مهارات تدريس الطلبة اؼبوىوبُت) حيث بلغ اؼبتوسط ؽبا (  ،)3,72وتتفق ىذه النتيجة مع
دراسات (ؿبمود واحملارمة ،)2013 ،و(اعبغيماف ومعاجيٍت ،)2013 ،و(كيواف ، )2011 ،ويعزى أمهية اؼبمارسات اؼبهنية
كمعيار لبناء الربامج اػباصة للموىوبُت إىل اعتبار فبارسة األدوار اؼبتعددة ،واؼبواقف عرب مدى واسع من األعمار واػبصائص
النمائية ،وبناء نشاطات مهنية تعزز منو الطلبة اؼبوىوبُت أبفضل اؼبمارسات القائمة على األدلة. ،وااللتزاـ بتعديل اؼبمارسات
ابستمرار ،وإدراؾ أتثَت االذباىات والسلوكيات وطرؽ التواصل على فبارساهتم ،وإدراؾ أف الثقافة واللغة تتفاعالف مع اؼبواىب،
والوعي بكوهنم حساسُت للجوانب الكثَتة لتنوع الطلبة اؼبوىوبُت وأسرىم.
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
السؤال العاشر :ما أمهية التعاون كمعيار لبناء الربامج اخلاصة ابلطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء

ادلوهبة؟

جدوؿ ()10
التكرارات والنسب اؼبئوية واؼبتوسطات
ألمهية التعاوف كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة
العبارة

أوافق بشدة
ت

ف

أوافق
ت

غَت متاكد
ف

أعارض

أعارض بشدة اؼبتوسط

ت

ف

ت

ف

ت

ف

 )1تفعيل التعاوف الفاعل بُت
الطلبة اؼبوىوبُت واجملتمع احمللي

27,9 12 51,2 22

4

9,3

3

7,0

2

4,7

4,14

 )2التجاوب مع مصادر القلق
لدى أسر الطلبة اؼبوىوبُت

39,5 17 39,5 17

5

11,6

3

7,0

1

2,3

4,07

تعاوف اعبميع لوضع برانمج
)5
تربوي شامل -بدء من مرحلة ما قبل
23,3 10 46,5 20
اؼبدرسة وحىت الثانوي-دبشاركة األسرة
واجملتمع اؼبهٍت

7

16,3

4

9,3

2

4,7

3,98

 )3التعاوف بُت الداعمُت لتعلم
الطلبة اؼبوىوبُت واسرىم

37,2 16 34,9 15

6

14,0

5

11,6

1

2,3

3,91

 )8التعاوف لتقدمي االستشارات
حوؿ خصائص الطلبة اؼبوىوبُت دبا
فيهم اؼبنتمُت ػبلفيات متنوعة

27,9 12 34,9 15 30,2 13

2

4,7

1

2,3

3,86

 )4الدفاع عن حقوؽ الطلبة
اؼبوىوبُت دبا يضمن حقوقهم

25,6 11 25,6 11 34,9 15

6

14,0

0

0,0

3,81

 )6تعاوف األسرة واجملتمع اؼبهٍت
لتقييم الطلبة اؼبوىوبُت

27,9 12 30,2 13 30,2 13

3

7,0

2

4,7

3,74

 )7التعاوف لتقدمي االستشارات
حوؿ احتياجات الطلبة اؼبوىوبُت دبا
فيهم اؼبنتمُت ػبلفيات متنوعة

23,3 10 41,9 18 23,3 10

4

اؼبتوسط العاـ ألمهية التعاوف كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت من وجهة نظر خرباء اؼبوىبة

9,3

1

2,3

3,74
3,91

من خالؿ النتائج يف اعبدوؿ رقم (  )10يتضح أف متوسط أمهية التعاوف كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت بلغت
( 3,91من  )5وتعترب عالية وفقا للمقياس.
كما يتضح أف متوسط درجات أمهية التعاوف كمعيار لبناء الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت تراوحت ما بُت ( ،)3,74 ،4,14
ويتضح أف أكثر العبارات ىي (تفعيل التعاوف الفاعل بُت الطلبة اؼبوىوبُت واجملتمع احمللي) إذ بلغ اؼبتوسط ؽبا (  ،)4,14أما األقل
يف االذباه كانت (التعاوف لتقدمي االستشارات حوؿ احتياجات الطلبة اؼبوىوبُت دبا فيهم اؼبنتمُت ػبلفيات متنوعة) حيث بلغ
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معايري بناء الربامج اخلاصة للطلبة ادلصنفني ضمن فئة ادلوهوبني من وجهة نظر خرباء ادلوهبة
اؼبتوسط ؽبا ( ،)3,74وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (ؿبمود واحملارمة ، )2013،ويعزى أمهية التعاوف كمعيار لبناء الربامج اػباصة
للموىوبُت إىل اعتبار أسلوب الدعم الفاعل لألسر واؼبعلمُت والداعمُت لتحسُت خيارات الربامج الشاملة للموىوبُت عرب اؼبستوايت
التعليمية ومشاركة الطلبة اؼبوىوبُت يف نشاطات وتفاعالت التعلم اؼبفيدة ،والدفاع عن الطلبة اؼبوىوبُت حيقق تعليم ر ٍاؽ.
توصيات الدراسة :ـ يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثاف دبا يلي:

 /1أمهية تبٍت اؼبعايَت يف التعليم يف ؾباؿ اؼبوىوبُت ،ألهنا تصف ما جيب تبٌت عليو الربامج اػباصة ابلطلبة اؼبوىوبُت ،وسبد القائمُت
يف ؾباؿ اؼبوىوبُت أبسس التقومي ،وسبثل أساسا للمحاسبة.
 /2توظيف نتائج الدراسة يف تبٍت قائمة معايَت عربية لبناء برامج خاصة ابلطلبة اؼبصنفُت ضمن فئة اؼبوىوبُت.
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ادلراجع:
 .1آؿ شارع ،عبد هللا ،القاطعي ،عبد هللا ،الضبيباف ،موسى ،اغبازمي ،مطلق ،السليماف ،اعبوىرة (

 )2000برانمج

الكشف عن ادلوهوبني ورعايتهم ادلملكة العربية السعودية  ،اللجنة الوطنية للتعليم دبدينة اؼبلك عبدالعزيز للعلوـ
والتقنية.
 .2جرواف ،فتحي ( )2008ادلوهبة والتفوق واإلبداع ،عماف :دار الفكر للطباعة والنشر.
 .3جرواف ،فتحي (  )2011تقييم نظام قبول الطلبة ادلوهوبني وادلناهج اإلثرائية واختيار ادلعلمني يف مدارس التميز
ابألردن يف ضوء بعض ادلعايري العادلية لربانمج ادلوهوبني ،ؾبلة كلية الًتبية ،جامعة عُت مشس ،العدد اػبامس والثالثوف
اعبزء الثالث .2011
 .4اعبغيماف ،عبدهللا ،معاجيٍت ،أسامو (  )2013تقومي برانمج رعاية ادلوهوبني يف مدارس التعليم العام السعودية يف
ضوء معايري الربامج اإلثرائية ،ؾبلة العلوـ الًتبوية والنفسية ،ؾبلد ( ،)14العدد ( ،)1ص ص .245-217
 .5ضبادة ،دمحم ؿبمود (  )2006تطوير برامج تدريب معلمي الطالب ادلوهوبني وادلتفوقني يف الرايضيات ابدلرحلة
الثانوية يف ضوء احتياجاهتم التدريبية وادلستوايت ادلعيارية العادلية للمعلم  ،ؾبلة كلية الًتبية ،العدد (  ،)2اعبزء ( )2
ص ص .169-120
 .6ردادي ،زين حسن ،دمحم ،شعيب صباؿ ،عبد اجمليد ،أسامة دمحم ،وإبراىيم ،عبد هللا سليماف (  )2012تقومي خمرجات
برامج ادلوهوبني مبنطقة ادلدينة ادلنورة  ،دراسات عربية يف الًتبية وعلم النفس -السعودية ،ع  ،31ج - 261 ،3
.298
 .7الزىراين ،دمحم ( )2012تقومي الربامج ادلسائية ادلقدمة مبركز ادلوهوبني يف ضوء بعض ادلعايري من وجهة نظر التالميذ
ادلستفيدين يف كل من مكة ادلكرمة ،جدة ،الليث ،رسالة ماجستَت (غَت منشورة) ،جامعة أـ القرى.
 .8السبيعي ،عثماف (  )2013واقع برامج ادلوهوبني يف ضوء بعض ادلعايري العادلية من وجهة نظر الطالب ادلوهوبني
وادلعلمني يف ادلرحلة االبتدائية( ،رسالة ماجستَت غَت منشورة) ،جامعة الباحة ،الباحة.
 .9السرور ،انداي ( )1997مدخل إىل تربية ادلوهوبني وادلتميزين ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.
 .10عبد اؼبوجود ،دمحم عزت (  )1996ادلعلمون يف قطر :الواقع واألفاق ادلستقبلية وزارة الرتبية والتعليم والثقافة ،
الدوحة ،قطر.
 .11العجمي ،مها بنت دمحم (  )2011برامج رعاية الطالبات ادلوهوابت ابدلرحلة االبتدائية يف مدارس التعليم العام
مبنطقة الرايض بني الواقع وادلأمول :دراسة تقوميية ،رسالة الًتبية وعلم النفس ،العدد( ،)37ص .350
 .12العساؼ ،صاحل ( ،)1995ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،الرايض :مكتبة العبيكاف
 .13العمري ،عبد هللا بن طباش ( )2014واقع برامج الكشف ورعاية الطلبة ادلوهوبني يف ادلرحلة االبتدائية من وجهة
نظر العاملني ابلربانمج يف منطقة الباحة (رسالة ماجستَت غَت منشورة) ،جامعة الباحة ،الباحة.
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 ؾبلة الًتبية، ) تقومي واقع برامج ادلوهوبني يف مدينة تبوك ابدلملكة العربية السعودية2013 (  زعل شالؿ، العنزي.14
.278- 245  ص ص،)2(  اعبزء،)155( العدد،مصر- جامعة األزىر
) تقومي الربانمج الدراسي دلدارس ادللك عبد هللا الثاين للتميز يف األردن وفق منوذج2011 (  أمَتة أضبد، كيواف.15
. عماف، اعبامعة االردنية،)سفيلبيم ويف ضوء معايري اجلمعية الوطنية لألطفال ادلوهوبني (رسالة دكتوراه غَت منشورة
 األخالقيات وادلعايري وادلبادئ:) ما جيب أن يعرفه كل معلمي الرتبية اخلاصة2012 (  ؾبلس األطفاؿ اؼبوىوبُت.16
. السعودية، الرايض، جامعة اؼبلك سعود للنشر العلمي واؼبطابع، ترصبة علي دمحم ىوساوي،التوجيهية
،  ادلؤمتر العلمي السابع عشر، ) حول ادلستوايت ادلعيارية القومية للمنهج ونواتج التعلم2005 (  حسُت، ؿبمود.17
-279  ص ص،)1 (  اعبزء،2005  يوليو27-26 ، عُت مشس، مناىج التعليم واؼبستوايت اؼبعيارية،صبعية اؼبناىج
.288
عُت مشس-  ؾبلة كلية الًتبية، ) دراسة مسحية تقوميية لواقع رعاية الطلبة ادلتفوقني يف األردن2011(  ظبر، اؼبومٍت.18
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