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 ملخص الدراسة

مالءمػة الماػارات والمعػارؼ المةػمية فػ   واقػ هدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى 
ـّ تطييتاػا فػ  بريػامج صػلوؼ الموهػوبيف فػ  مػدارس إدارة الخػدمات التعميميػة  المياج الت  يػت
بالايئة الممكية بييب  وجازاف بالمممكة العربية السعودية ف  ةوء التجػارب العالميػة مػف وجاػة 

التعػػرؼ عمػػى الصػػعوبات التػػ  تواجػػف بريػػامج صػػلوؼ رعايػػة و ، الكػػوادر التعميميػػة والخبػػراءيظػػر 
عودية مػػف السػػبالموهػػوبيف فػػ  مػػدارس إدارة الخػػدمات التعميميػػة بالايئػػة الممكيػػة بييبػػ  وجػػازاف 

حيػػث تكػوف مجتمػػ  الدراسػػة مػف خبػػراء تربػػوييف . التربػوييف العػػامميف فػػ  البريػامج وجاػة يظػػر
ر التعميمية العاممة ف  المػدارس بالايئػة الممكيػة بييبػ  خػالؿ فتػرة إجػراء الدراسػة وجمي  الكواد

( =:الدراسػة  هػػ، فيمػا لػممت عييػة @:;8/?:;8لصؿ الدراس  الثاي  مف العػاـ الدراسػ  لم
تػـ تيويرهػا فػ   أداةواعتمػدت الدراسػة عمػى  .( مف الخبراء<التعميمية بيياـ عدد  مف الكوادر 

الموهػػػوبيف المعتمػػػدة فػػػ  الجمعيػػػة الويييػػػة ل يلػػػاؿ  لجػػػودة بػػػرامجةػػػوء المعػػػايير العالميػػػة 
أف الكػوادر  :واظاػرت الدراسػة .الملتوحةلى جايب عدد مف المقابالت إ( ، NAGCالموهوبيف  

يػة بدرجػة التعميمية موافقيف عمى درجة تقييـ بريامج صلوؼ الموهوبيف اسػتيادًا لممعػايير العالم
كمػا بييػت اليتػائج عػدد مػف الصػعوبات التػ  تواجػف البريػامج أبرزهػا ةػعؼ  (،8=.:متوسية  

تعميميػة إثرائيػة مخصصػة التدريب المتخصػ  لمكػوادر التعميميػة، واالػرافية، وقمػة تػوفر مػواد 
 لمبريامج.

صلوؼ الموهوبيف، برامج  ،لموهوبيفا ،الماارات والمعارؼ :الكممات الملتاحية 
 .يير العالميةالمعامدارس الايئة الممكية، 
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The Reality of the Skills and Knowledge in the Gifted Education 

Classes Program in the Schools of the Royal Commission in Yanbu 

and Jizan with a Sample of Educational Personnel in Light of Some 

International Standards 
 

Abstract 

This study aimed to recognize the appropriateness skills and knowledge, 

which included in Gifted Programme in schools of the Royal Commission in 

Yanbu and Jazan in Saudi Arabia. The gifted Programme evaluated in light of 

global experiences from experts in the field. Moreover, the study aimed to 

discover the difficulties that facing Gifted Programms in schools in educational 

services management schools in the Royal Commission in Yanbu and Jazan in 

Saudi Arabia from the viewpoint of educators working in the programme. The 

study community consisted of educational experts and all educational who 

working in schools at the Royal Commission in Yanbu. The period of 

conducting the study during the academic year 1438/1439 AH. The study 

sample included (36) of the educational teams. The study relied on various 

tools developed in In light of the international standards for the quality of 

gifted programms approved in the National Association for Gifted Children 

(NAGC. The study showed that the study sample individuals from educational 

cadres agree to the degree of evaluation of the gifted classes programme 

according to international standards with a medium degree (3.61). 

Additionally, there is lack of availability of enriching educational materials for 

the programme.  

 Keywords: Skills and Knowledge, Gifted Students, Gifted Students 

Classes Programs, Royal Commission Schools, and International Standards. 
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 مكدمة

برامج الموهوبيف مف البرامج الت  حظيت باهتماـ كبير ف  اآلوية األخيرة ف   تعد
المممكة العربية السعودية. ومف المؤسسات الت  بادرت باذا االهتماـ الايئة الممكية بييب  

 Specialوجازاف. فقد بدأت الايئة بتيبيؽ صلوؼ اليمبة الموهوبيف، الصلوؼ الخاصة 
Classesفقد يحدد فصؿ مف فصوؿ  ،التيظيـ عدة ألكاؿ بحسب الحاجة : ولاذا اليوع مف

الصؼ الدراس  لكافة اليمبة الموهوبيف ف  ذلؾ المستوى أو العمر الزمي ، بحيث يتعمموف 
أساسيات ذلؾ الصؼ بااةافة إلى إثرائاـ وتيمية بعض الماارات لدياـ، كماارات التلكير 

التلكير الياقد. وف  المرحمة الثايوية يمكف االبتكاري، وماارات اتخاذ القرار، وماارات 
تخصي  فصؿ خا  لدراسة بعض المقررات الجامعية المتخصصة. كما أف هياؾ فصواًل 
تخص  لمدراسة الحرة والمقررات االختيارية يجتم  فياا الموهوبوف عمى هيئة حمقة بحث 

 .(   @918الثبيت ،   لممياقلة والتلاور وعرض اآلراء
أكدت يتائج عدة دراسات عمى أيف لك  تةمف المؤسسة أو الجاة االستمرارية لبرامجاا  كما

فإياا تحتاج إلى مؤلرات واةحة لتظار يجاح تمؾ البرامج. فالبرامج والتجارب التربوية المقدمة للئة 
ف يكتب معيية إذا لـ تصاحب بما يظار كيلية تأثير هذه البرامج عمى ماارات ويمو تمؾ اللئة فإياا ل

 .(Guskey, 2000)لاا البقاء، ولف تدعـ مرة أخرى 
 هيػاؾ األمريكيػة المتحػدة الواليػات ى دوؿ أوروبيػة ورربيػة عديػدة ببػرامج الموهػوبيف، فلػ يعوت
 لميمبػػة خصيًصػػا صػػممت خاصػػة مػػدارس أيلػػئت حيػػث لمموهػػوبيف، التعميميػػة بػػالبرامج خػػا  اهتمػػاـ

 مػػادة جعمػػت أياػػا مياػػا، عديػػدة بػػإجراءات قامػػت المػػدارس وهػػذه الثػػايوي، المسػػتوى عمػػى الموهػػوبيف
 بميػاهج دارسػياا تمػد أياػا كمػا الخاصػة، البػرامج مػف لمعديػد الرئيسػية البؤرة واللف، والرياةيات العمـو
 .(Gallagher, 2000) متقدمة دراسية

 قيػػادات تػػدريب معاػػد مػػ  بااللػػتراؾ المتحػػدة بالواليػػات لمميػػاهج القػػوم  المجمػػس عيػػ  وقػػد
عػػػداد تصػػػميـ عيػػػد أساسػػػية مبػػػادئ عػػػدة بوةػػػ  والموهػػػوبيف المتلػػػوقيف  لميػػػالب المتميػػػز المػػػياج وا 
 تسػػاعد عياصػػر عمػػى يلػػتمؿ بحيػػث وميتظمػػة مياسػػبة بيريقػػة المػػياج تخيػػيي: أهماػػا الموهػػوبيف
 المػياج يتميػز وأف واالبتكػار، اايتػاج عمػى والقػدرة والماػارات الدراسػية المػواد اكتسػاب عمػى الموهوبيف
 الموهػػوبيف، احتياجػػات تقابػػؿ التػػ  العياصػػر المػػياج يلػػمؿ وأف أجزائػػف، جميػػ  بػػيف والتكامػػؿ بػػالتوافؽ

 يتػػي  الخاصػػة، أف اهتمامػػاتاـ عػػف لمتعبيػػر وذلػػؾ والمرويػػة، بالحريػػة لمموهػػوبيف المػػياج يسػػم  وأف
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 التػػ  التعميميػػة الخبػػرات المػػياج يقػػدـ وأف الجامػػدة، لممعرفػػة واللاػـػ والتػػدقيؽ، التأمػػؿ، عمميػػة المػػياج
 التػػ  العوامػػؿ عمػػى المػػياج يلػػتمؿ وأف هػػو، كمػػا الواقػػ  يتقبمػػوا ال أف عمػػى الموهػػوبيف التالميػػذ تػػربي
 لكػ  لمموهػوبيف المياسػبة اللػر  المػياج يتػي  وأف العميػا، العقميػة القػدرات وتيميػة تعزيػز عمى تساعد
 االجتماعيػة العالقػات فػ  االتصػاؿ ألػكاؿ ومختمػؼ السػمية تحػت وااليقيػاد القيػادة عمميػات يمارسػوا

(Monks and Pfluger,2005)   
 والملػػاهيـ األفكػػار مػػف يتكػػوف -لمموهػػوبيف يقػػدـ الػػذي - الدراسػػ  المػػياج محتػػوى كمػػا إف   
 أف كمػػا رربػػاتاـ، وتلػب  حاجػػاتاـ تمبػػ  التػ  الدراسػػية والموةػػوعات والحقػائؽ، الوصػػلية والمعمومػات

عػػادة والمرويػػة والتيػػوع والػػدمج، ااسػػراع خػػالؿ مػػف تعػػديماا يمكػػف لمموهػػوبيف الػػتعمـ خبػػرات  التيظػػيـ، وا 
 ,Berger) والمجػردات والمتقدمػة، المعقػدة لمملػاهيـ واألكثػر األمثػؿ واالسػتخداـ الخيػوات، ومرويػة

 بأيلػػية يمػػدوا أف يحتػػاجوف المػػياج، هػػذا فػػ  الدقيقػػة الوحػػدات الموهوبػػوف يجيػػد وعيػػدما (2003
 .العادي اليلاي يلس وليس وتقدًما، صعوبة أكثر تعميمية

 خػالؿ مػف ااجابػة مػف عالًيػا مسػتوى تتيمػب التػ  األسػئمة إلػى الموهوبػوف اليمبػة كما يحتػاج
 أسػػاس عمػػى يكػػوف أف بػػد ال لمموهػػوب المياسػػب اليلػػاي فاختيػػار لػػذا ميتايػػة، وريػػر ملتوحػػة أسػػئمة

 والػػػتعمـ، المعرفػػػة يحػػػو الػػػذات  االتجػػػاه عمػػػى تلػػػج  التػػػ  اليػػػرؽ اسػػػتخداـ فيػػػف يػػػتـ وأف اهتماماتػػػف
 ،الػػذات  الػػتعمـ عمػػى يالبػػف لتلػػجي  يػػرؽ عػػدة يسػػتخدـ أف الموهػػوبيف معمػـػ عمػػى كػػاف ،وبالتػػال 
 (Berger, 2003 )  العميا التلكير ماارات واستخداـ
 الخػدمات تيويػ  ةػرورة عمػى الموهػوبيف ل يلػاؿ الويييػة الربيػة معػايير أحد ركز فقد 
 مػػ  وتتوافػػؽ ورربػػاتاـ ميػػولاـ لتمبػػ  الخاصػة لحاجػػاتاـ المياػػاج وتكييػػؼ لمموهػػوبيف المقدمػة
 بػرامج أف بييػت حػيف (Maker .et. Al, 2006) ميكػر عميػف أكػدت ما وهذا تعمماـ، أساليب
 ،Special Abilities الخاصػػػة قػػػدراتاـ االعتبػػػار فػػػ  تأخػػػذ أف يجػػػب الموهػػػوبيف وميػػػاهج

 ،Behavior Characteristics األقػراف مػف ريػرهـ عػف تلػردهـ التػ  السموكية خصائصاـ
 وأسػاليب ،Personal Goals, Objectives, & Interests الخاصػة ورربػاتاـ ميػولاـ
 .Learning Styles تعمماـ

 ،Long-term المػػػدى وبعيػػػدة معقػػػدة، كميػػػة أهػػػداؼ عمػػػى تلػػػتمؿ الموهػػػوبيف بػػػرامج وألف
 فػػإف التقميديػػة بػػاليرؽ قياسػػاا الصػػعب مػػف يجعػػؿ ممػػا ،Product-oriented بػػالميتج وموجاػػة
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 لجمػػ  المصػػممة واألسػػئمة البريػػامج أهػػداؼ بػػيف توافقػػاً  توجػػد أف يجػػب المالئمػػة الكيلػػ  التقػػويـ أدوات
 .  البريامج وأيلية وبيية أهداؼ عف المعمومات

 الماي  التيوير مرحمة ف  المعمـ تكويف بريامج محتوى ملردات تركيز ةرورةوهياؾ 
 الصلوؼ ف  الموهوبيف رعاية أساليب: يتةمف الذي المااري الجايب عمى( الخدمة أثياء 

 العادية، الصلوؼ ف  الموهوبيف لميالب اللخصية السمات تمييز أساليب العادية، الدراسية
 لمتلكير، وحؿ العميا المستويات أسئمة وبياء ااثرائية، البرامج تصميـ تعرؼ وأساليب
 ,Bain, Bourgeois, & Pappas  المياج ةطي ويرؽ إبداعية، بيرؽ الملكالت

2003; Haensly, 2001; Rogers, 1989; Schlichter, 1992;.) 
ومف ثـ، كايت الحاجة ماسة لمدراسة الحالية ف  محاولتاا الكلؼ عف واق  المعارؼ  

والماارات المتةمية باللعؿ ف  برامج رعاية الموهوبيف بمدارس الايئة الممكية بييب  وجازاف 
وء بعض المعايير العالمية مف وجاة يظر بعض الكوادر التعميمية المتخصصة العاممة ف  ة

  ف  هذا المجاؿ.
 :الدراســة مشــكلة

أرمب البرامج الت  تقدـ لميمبة الموهوبيف ف  المممكة العربية السعودية خارج اللصؿ 
الدواـ الرسم  أو بعد الدراس  حيث أف معظماا يقدـ كبرامج إثرائية سواء داخؿ المدرسة وقت 

. بييما لادت اللترة األخيرة اهتماما بإيلاء فصوؿ خاصة (Alarfaj ،2011   الدواـ الرسم
لميمبة الموهوبيف. واتجاهاا بلكؿ مكثؼ يحو توييف وترسيخ هذه البرامج داخؿ المدرسة 

ه البرامج أثياء الدواـ المدرس  وباألخ  داخؿ اللصؿ الدراس ، فإف هياؾ ةرورة لمتابعة هذ
مقابمة  فعاليتاا ومدى الرعاية هذه وجدية جودة مدى عف الكلؼ ألهمية المستجدة. ويظراً 
 بتقديـ البدء تـ أجماا مف الت  التيمية ألهداؼ وتحقيقاا الموهوبيف اليالب وتيمية ماارات

هذه فإف الحاجة أصبحت ممحة إلى اكتلاؼ الماارات الت  تاتـ باذا  الرعاية، مف اليوع هذا
واكتلاؼ العقبات  .المجاؿ هذا اللصوؿ الخاصة مف خالؿ مقاريتاا بالتجارب العالمية ف 

 والصعوبات الت  مف الممكف تعيؽ عممية التعمـ مف وجاة يظر الملاركيف ف  البرامج. 
تـ تلكيؿ مجمس عمم  للصوؿ التميز اعتمادا عمى يظاـ اللصوؿ المعتمد يتولى  وقد

مسؤوليات االراؼ عمياا ومتابعة سيرها وفؽ معايير مقيية لممحافظة عمى جودة األداء 
 هػ.=:;8/  </  ;8وتاريخ  ;?881والمخرجات، إذ جاء قرار تكويف المجمس تحت رقـ 
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عمى تدعيـ تجربة صلوؼ التميز مف خالؿ إقرار تدريس  كما عممت إدارة الخدمات التعميمية
 -=:;8المطة اايجميزية ااثرائية ومياج العمـو والرياةيات ااثرائ  بدًءا مف العاـ الدراس  

هػ، وذلؾ ليالب الصؼ الراب  فما فوؽ بعد إلراكاـ ف  بريامج صلوؼ التميز، <:;8
ميـ، إلى جايب ذلؾ عممت الايئة عمى وحصمت عمى الموافقة الخاصة بذلؾ مف وزارة التع

إيالؽ عدد مف البرامج الاادفة لتيوير تعميـ اليالب الموهوبيف بصلوؼ التميز كبريامج 
 (.@918 الثبيت ،التممذة بالتعاوف م  الكميات والمعاهد

ويأت  ملروع فصوؿ الموهوبيف كأحد الملاري  والمبادرات اليوعية الت  تساـ ف  
" والت  مف أهدافاا االستراتيجية ةمف  91:1مكة العربية السعودية تحقيؽ " رؤية المم

" تحسيف البيئة التعميمية المحلزة عمى اابداع واالبتكار.  9191"بريامج التحوؿ الويي  
  (.=918/<918 دليؿ فصوؿ الموهوبيف،

س مف ثـ، يمكف بمورة ملكمة الدراسة الحالية وتحديدها ف  ةوء اثارتاا لمتساؤؿ الرئي
المعارؼ والماارات المتةمية باللعؿ ف  برامج رعاية الموهوبيف بمدارس  واق  التال : ما

وتحديا حاولت الدراسة ااجابة الايئة الممكية بييب  وجازاف ف  ةوء بعض المعايير العالمية؟ 
  عف األسئمة البحثية التالية:

 :الدراسـة أسـئلة
ـّ تطييتاػػا فػػ  بريػػامج  واقػػ مػػا  - مالءمػػة الماػػارات والمعػػارؼ المةػػمية فػػ  المػػياج التػػ  يػػت

صلوؼ رعاية الموهوبيف ف  مدارس إدارة الخدمات التعميمية بالايئػة الممكيػة بييبػ  وجػازاف 
 ؟الكوادر التعميميةبالمممكة العربية السعودية ف  ةوء التجارب العالمية مف وجاة يظر 

مػػا الصػػعوبات التػػ  تواجػػف بريػػامج صػػلوؼ رعايػػة الموهػػوبيف فػػ  مػػدارس إدارة الخػػدمات  -
مػػف وجاػػة التعميميػػة بالايئػػة الممكيػػة بييبػػ  وجػػازاف بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف وجاػػة 

   التعميمية؟الكوادر يظر 
 :الدراسـة أهداف
 :إلى الحالية الدراسة هدفت 

ـّ تطييتاػا فػ  عمى مدى مالءمة الماارات  التعرؼ  - والمعارؼ المةمية ف  المػياج التػ  يػت
بريامج صلوؼ رعاية الموهوبيف ف  مدارس إدارة الخدمات التعميميػة بالايئػة الممكيػة بييبػ  
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وجػػازاف بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية فػػ  ةػػوء التجػػارب العالميػػة مػػف وجاػػة يظػػر الخبػػراء 
   .التربوييف

لوؼ رعايػػػة الموهػػػوبيف فػػػ  مػػػدارس إدارة اكتلػػػاؼ الصػػػعوبات التػػػ  تواجػػػف بريػػػامج صػػػ  -
الخدمات التعميمية بالايئة الممكية بييب  وجازاف بالمممكة العربية السعودية مػف وجاػة يظػر 

 التربوييف العامميف.
 :الدراسـة أهنية

 األهنية اليظرية: 

تساعد يتائج الدراسة ف  اثراء مجاؿ الدراسة بالعديد مف الماارات والمعارؼ مف 
مدى مالئمة الماارات المتةمية ف  بريامج فصوؿ الموهوبيف  لمكلؼ عف عمى محاولةخالؿ 

 ف  ةوء المعايير العالمية، وتحديد الصعوبات الت  تواجف الملاركيف ف  البريامج بادؼ
صلوؼ  وبرامج لمبريامج عامة التقويـ عممية كوف ف  تأت  أيةًا، كما فيف، األداء تحسيف
/ التعميمية العممية ف  رئيساً  وعيصراً  ومامًا، أساسياً  جزءاً  خا  بلكؿ الموهوبيف اليالب
 يقدماا البريامج. الت  الرعاية مراحؿ كافة تلمؿ لكوياا التعممية
 :ةالتطبيكياألهنية 

مف الممكف أف تساعد هذه الدراسة ف  تيوير بريامج الايئة مف خالؿ مقاريتاا 
 القرار متخذي تزود الت  واليتائج المعمومات مف ممكف قدر بالتجارب العالمية وتوفير

 .وفعاليتاا كلاءتاا وتحسيف البرامج هذه مثؿ لتيوير الالزمة بالمعمومات
 : الدراسـة مصطلحات

: ه  مجموعة الماارات والمعارؼ الت  يمتمكاا الموهوبيف الماارات والمعارؼ لمموهوبيف -8
التعمـ أو يجب تيميتاا لك  يصؿ إلى اقصى درجة ممكية مف الماارات الت  تساعده ف  

  (NAGC,2020).واكتساب المعرفة، مثؿ: الماارات البحثية وحؿ الملكالت
مقررات األوقات لأرمب باا  وف: فصوؿ خاصة لميمبة الموهوبيف يدرسصلوؼ الموهوبيف -9

العامة لميمبة  مدارسالمختملة عف اليمبة العادييف ف  خاصة تياسب قدراتاـ وتكوف 
 .العادييف، ويمكف أف يدرس اليمبة الموهوبيف بعض المقررات م  اليمبة العادييف

.(NAGC,2020) 
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تعيى  ><@8الايئة الممكية بييب  وجازاف: ه  هيئة سعودية تأسست بأمر ممك  عاـ  -:
وير مدييت  الجبيؿ وييب  الصياعيتيف ف  المممكة العربية السعودية وتـ توسعتاا ف  بتي

، ثـ مديية جازاف االقتصادية الت  أةيلت @911رأس الخير التعدييية الت  أةيلت عاـ 
.  وتعد جااًزا لف استقالليتف المالية واادارية، تدار عجمتف مف قبؿ مجمس >918عاـ 

، كما يقـو مركز الايئة الممكية الرئيس ومقره بمجمس الوزراء لرةإدارة يرتبي رئيسف مبا
بوة  السياسات ومتابعة تيليذها مف خالؿ اادارتيف العامتيف ف  كؿ مف  الرياض مديية
 .الصياعيتيف وييب  الجبيؿ مدييت 

المعايير العالمية لبرامج الموهوبيف: المعايير الت  أصدرتاا الجمعية االمريكية ل يلاؿ  -;
 لممت (.National Association for Gifted Children NAGCالموهوبيف 

، وتصميـ Student Identificationالمحاور التالية: الكلؼ والتعرؼ عمى اليالب 
 & Curriculum، والميااج واستراتيجيات التدريس Program Designالبريامج 

Instruction دارة وتيظيـ البريامج  & Program Administration، وا 
Management  والتيمية المايية ،Professional Development  وتقويـ ،

 Program Evaluation    American Educational Researchالبريامج 
Association,1999) 

الكوادر التعميمية: وتمثؿ جمي  ميسوب  المدارس الميبقة لصلوؼ الموهوبيف بالايئة  ->
والملرفيف الممكية بييب  والجبيؿ الصياعية مف مديري المدارس، ووكالء المدارس، 

 المقيميف، والمرلديف التربوييف، والمعمميف.
 حدود الدراسة:

 الحدود الموةوعية: اقتصرت عمى دراسة موةوع صلوؼ الموهوبيف كأسموب رعاية. -
الحدود البلرية: اقتصرت الدراسة عمى الكوادر التعميمية العاممة بالمدارس الميبقة  -

 رس.لبريامج صلوؼ الموهوبيف مف ميسوب  تمؾ المدا
للصؿ الدراس  الثاي  مف العاـ الدراس  االحدود الزمايية: أجريت الدراسة خالؿ  -

 هػ@:;8/?:;8
 بالمممكة العربية السعودية. ةالحدود المكايية: تـ اجراء الدراسة ف  مديية يبي  الصياعي -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9
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 :اإلطار اليظري والدراسات السابكة

 مفهوو املوهبة: .1

يؤكد عمى أف ملاـو الموهبة قد تيور عبر التاريخ األدب التربوي ف  مجاؿ الموهوبيف 
مف الرؤية األحادية لمموهبة إلى الرؤية متعددة األبعاد الت  تتةمف عوامؿ عقمية وعوامؿ 

وآخروف،  ت  تظار الموهبة فياا  الجطيماف،وجدايية وبيئية، بااةافة إلى تعدد المجاالت ال
(. وقد اعتقد الباحثوف للترة يويمة مف الزمف بأف ملاـو الذكاء يتمركز عمى أساس @911

اليظرة األحادية لف، لكف هذه اليظرة تطيرت م  االتجاه يحو اليظرة التعددية لمذكاء عمى يد كؿ 
المذيف قدما لمعالـ رؤية  Sternberg>?@8وستيريبرغ ، Gardner :?@8مف راردير،

تتجاوز ما كاف سائدا عف سييرة العامؿ العاـ كعامؿ مسيير عمى الذكاء اايساي ، لمذكاء 
 وهذا ما استدعى بالتال  اليظرة التعددية لمموهبة.

وتعددت تعريلات الموهبة وفؽ رؤية ووجاة يظر كؿ باحث، فاياؾ مف الباحثيف مف 
بة أو الدرجة الت  ركز عمى مجاالت الموهبة لدى األيلاؿ أو أساليب التعرؼ عمى الموه

يستيي  مف خاللاا الحكـ عمى يلؿ ما بأيف موهوب، ويعّرؼ بعض الباحثيف الموهبة بأياا 
بياء عمى القدرة العقمية العامة ل يلاؿ، أو قدراتاـ الخاصة أو تلوقاـ الدراس ، أو مف خالؿ 

 (.Van Tassel-Baska، ;918اايتاج اابداع  لاـ  
( الواس  جعمف يستخدـ ف  أقساـ وهيئات Marland  8@>9وايتلار تعريؼ ماراليد 

التعميـ المحم  ف  الواليات المتحدة األمريكية، ويعّرؼ ماراليد األيلاؿ الموهوبيف: " أولئؾ 
األيلاؿ الذيف تـ تحديدهـ مف قبؿ ألخا  ذوي خبرة وتأهيؿ مرتل ، يمتمكوف قدرات مرتلعة، 

لذلؾ يتيمبوف خدمات ال تقدماا عادة المدراس وقادريف عمى اايجاز بلكؿ مرتل ، وهـ 
 ,Englishالعادية، لك  يدركوا إسااماتاـ عمى المستوى اللردي وعمى مستوى المجتم "  

2006, p. 421 .)   
                                                                          :معايري برامج املوهوبني .2

  National   (NAGC)قدمت الميظمة العالمية ل يلاؿ الموهوبيف 
Association for gifted children  مف مرحمة رياض األيلاؿ حتى  ?@@8( عاـ

  Gifted program Standardsالمرحمة الثايوية معايير لبرامج الموهوبيف 
 Callahan, Landrum & Shaklee, 2001لح  (، وُصممت لمساعدة المدارس ل
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 minimumجودة برامجاـ لمموهوبيف، ولممت معايير الحد األديى مف األداء  
performance standards  واألداء المتميز )exampler performance 

standards وألارت الميظمة إلى أف عدـ وجود معايير يجعؿ القائموف عمى البرامج .)
ر مف الواليات المتحدة األمريكية توة  يقدموف ممارسات علوائية ال ترتبي ببعةاا. وف  كثي

ثالثة مستويات: المستوى األوؿ: عيدما الييابؽ البريامج المعيار، والثاي : عيدما ييابؽ 
( معايير NAGCالحد األديى مف المعيار، والثالث: عيدما ييابؽ الحد األمثؿ. وقد قسمت  

دارة البريامج وخدماتف، برامج الموهوبيف إلى سبعة مجاالت: تصميـ البريامج وفمسلتف ، وا 
ويرؽ ترلي  واختيار اليالب، والمياج ويرائؽ التعمـ، وخية اارلاد والتوجيف االجتماع  

 وااليلعال ، والتيوير الماي  لمقائميف عمى البرامج، إلى جايب تقويـ البريامج.  
أمكػػػػف وةػػػػ  معػػػػايير التميػػػػز فػػػػ  بػػػػرامج الموهػػػػوبيف تعكػػػػس المعػػػػايير التػػػػ   وقػػػػد 
 ,Callahan, Landrum & Shaklee( حسػػػب مػػػا ورد فػػػ   NAGCوةػػػعتاا 

(. وقػػػػد وةػػػػعت مياقلػػػػة عػػػػف وةػػػػ  معػػػػايير ومحػػػػددات لمسػػػػتوى األداء لتأسػػػػيس 2001
( أف تمػػػػؾ هػػػػ  Wiggins,2004مسػػػػتوى الخبػػػػراء كاػػػػدؼ لػػػػ داء. وقػػػػد أوةػػػػ   ويجيػػػػز 

يقػػػػة األمثػػػػؿ لمحصػػػػوؿ عمػػػػى أسػػػػاليب ومسػػػػتويات ثابتػػػػة باػػػػدؼ الوصػػػػوؿ إلياػػػػا. ولكػػػػف الير 
عمػػػى الػػػررـ مػػػف تمػػػؾ الجاػػػود، فػػػإف العديػػػد مػػػف البػػػرامج والخػػػدمات تمةػػػ  قػػػدمًا دوف أي 
إجػػػػػراءات تقػػػػػويـ مياسػػػػػبة لتوثيػػػػػؽ فعاليتاػػػػػا. ال بػػػػػد بدايػػػػػة التسػػػػػميـ أيػػػػػف ال يمكػػػػػف اليظػػػػػر 

هػػػذه السػػػػياقات ذات أهميػػػػة بالطػػػة فقػػػػد عبػػػػر لبريػػػامج الموهػػػػوبيف بمعػػػزؿ عػػػػف السػػػػياقات، و 
لػػػويت عػػػف ذلػػػؾ بقولػػػف " يجػػػب أال ييظػػػر إلػػػى التقػػػويـ بصػػػلتف موةػػػوعات محايػػػدة يحركاػػػا 

( Schwandt, 1997ويتلحصػػػػػػاا لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى مؤلػػػػػػرات لجػػػػػػدارتاا وأهميتاػػػػػػا  
وبالتػػػال  يجػػػب األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار أف بػػػرامج الموهػػػوبيف تػػػؤثر فياػػػا الكثيػػػر مػػػف العوامػػػؿ 

تماعيػػػػػػة والسياسػػػػػػية واألخالقيػػػػػػة واالقتصػػػػػػادية إةػػػػػػافة إلػػػػػػى تةػػػػػػارب مصػػػػػػال  وآراء االج
المسػػػػتليديف مػػػػف هػػػػذه البػػػػرامج، وعيػػػػد تقػػػػويـ بػػػػرامج الموهػػػػوبيف يمكػػػػف توسػػػػي  مجػػػػاالت 
تركيزيػػػا إلػػػػى مػػػػا هػػػػو أبعػػػد مػػػػف البريػػػػامج يلسػػػػف وتسػػػميي الةػػػػوء ومحاولػػػػة ةػػػػبي تػػػػأثيرات 

يػػػة والمجتمػػػ  ككػػػؿ وعمػػػى كػػػؿ اليػػػالب البريػػػامج عمػػػى كػػػؿ مػػػف المدرسػػػة والمييقػػػة التعميم
الػػػذيف لػػػـ يمتحقػػػوا بالبريػػػامج ولكػػػياـ يسػػػتليدوف مػػػف مصػػػادر بػػػرامج الموهػػػوبيف، وفػػػ  هػػػذا 
السػػػػياؽ ال يمكػػػػف الجػػػػـز أف تقػػػػويـ بػػػػرامج الموهػػػػوبيف يركػػػػز عمػػػػى كيليػػػػة عمػػػػؿ البريػػػػامج 
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والحكػػػـ عمػػػى مػػػدى يجاحػػػف وتقدمػػػف فحسػػػب، بػػػؿ يجػػػب أف يركػػػز عمػػػى تػػػأثير البريػػػامج فػػػ  
يئػػػػة التػػػػ  تحتةػػػػيف، وعػػػػالوة عمػػػػى ذلػػػػؾ ال بػػػػد مػػػػف توسػػػػي  مجػػػػاؿ التقػػػػويـ بحيػػػػث ال الب

يقتصػػػر عمػػػى الجايػػػب التعميمػػػ  فحسػػػب، بػػػؿ يمتػػػد لدراسػػػة فاعميػػػة البريػػػامج ومعرفػػػة مػػػدى 
تحقيػػػؽ البريػػػامج لمػػػا وةػػػ  مػػػف أجمػػػف، ومعرفػػػة مػػػا إذا كايػػػت التكػػػاليؼ والمػػػدخالت األخػػػرى 

 تكافئ المخرجات المستادفة مف البريامج.
 National Assocition (وةػػػعت الجمعيػػػة الويييػػػة ل يلػػػاؿ الموهػػػوبيف 

for gifted Children (  مجموعػػػػػة مػػػػػف المعػػػػػايير لبػػػػػرامج الموهػػػػػوبيف،   ??@8عػػػػػاـ
تمتػػػد مػػػف مسػػػتوى مػػػا قبػػػؿ الروةػػػة إلػػػى الصػػػؼ الثػػػاي  علػػػر، تةػػػميت خمسػػػة مبػػػادئ 

ياييػػػػة ليقػػػػاي توجيايػػػػة، حيػػػػث يلػػػػير المبػػػػدأ الثالػػػػث إلػػػػى "وجػػػػوب تيػػػػوير صػػػػلحة قيػػػػاس ب
القػػػػػوة والةػػػػػعؼ لػػػػػدى اليالػػػػػب مػػػػػف أجػػػػػؿ التخيػػػػػيي لمتػػػػػدخؿ المالئػػػػػـ " وتلػػػػػير المعػػػػػايير 
المثاليػػػة لاػػػذا المبػػػدأ إلػػػى أيػػػف يجػػػب تيػػػوير خيػػػي قيػػػاس لجميػػػ  األفػػػراد الموهػػػوبيف الػػػذيف 
يحتػػػػػاجوف إلػػػػػى تعمػػػػػيـ خػػػػػا  ويجػػػػػب أف تعكػػػػػس تمػػػػػؾ الصػػػػػلحة  البروفايػػػػػؿ( اهتمامػػػػػات 

ومتحػػػػػد، ...( وحاجػػػػػاتاـ التعمحمّيػػػػػة، فػػػػػ  حػػػػػيف يلػػػػػير الموهػػػػػوبيف، وأيمػػػػػاياـ  مسػػػػػتقؿ، 
المبػػػػػدأ الرابػػػػػ  إلػػػػػى " ةػػػػػرورة  اعتمػػػػػاد إجػػػػػراءات التعػػػػػرؼ وأدواتػػػػػف كماػػػػػا إلػػػػػى اليظريػػػػػات 
الحاليػػػة والبحػػػػوث ذات العالقػػػة". وال بػػػػد مػػػف تيػػػػوع وتعػػػدد مصػػػػادر القيػػػاس، كمػػػػا يجػػػػب أف 

يس تتمتػػػػػػ  تتةػػػػػػمف بيايػػػػػػات قيػػػػػػاس اليػػػػػػالب الموهػػػػػػوبيف بيايػػػػػػات كميػػػػػػة وكيليػػػػػػة بمقػػػػػػاي
بمؤلػػػػرات صػػػػدؽ وثبػػػػات عاليػػػػة. إف البػػػػرامج ذات الجػػػػودة تحتػػػػوي التقػػػػويـ كمكػػػػوف بيػػػػائ  
داخػػػػػؿ البريػػػػػامج، وهػػػػػو يػػػػػزود مخييػػػػػ  البػػػػػرامج وميبقياػػػػػا وصػػػػػايع  القػػػػػرار بالمعمومػػػػػات 
الالزمػػػػة عػػػػف يجػػػػاح البريػػػػامج وفامػػػػف بلػػػػكؿ أكبػػػػر. ويسػػػػاعد التقػػػػويـ عػػػػادة فػػػػ  تحسػػػػيف 

د ببيايػػػػات لكػػػػؿ جوايػػػػب األداء تلسػػػػر أسػػػػباب األداء فاػػػػـ البػػػػرامج وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التزويػػػػ
(.             GAO, 2000المالحػػػػػػظ أو عػػػػػػدـ تحقيػػػػػػؽ األهػػػػػػداؼ أو األثػػػػػػر الكمػػػػػػ  لمبػػػػػػرامج  

( أف البريػػػػػامج اللعػػػػػاؿ لمموهػػػػػوبيف ييبطػػػػػ  أف يلػػػػػتمؿ TAGوتوةػػػػػ  رابيػػػػػة الموهػػػػػوبيف 
 عمى 

ما يتةميف مف: تيوير المياج ويجاح برامج اليالب الموهوبيف هو جودة المياج ب
العمميات والمحتوى والمخرجات، كما يجب االخذ ف  االعتبار احتياجات وقدرات واهتمامات 
الموهوبيف، كما أف لممعمميف الدور ف  بياء وتيوير البرامج المقدمة لمموهوبيف.  جويسوف، 
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، لذا مف األهمية مراجعة بريامج لمموهوبيف(. حيث أف التقويـ عيصرًا مامًا ف  أي ;918
 اليواتج المتحققة وتقييماا بعد تيبيؽ البريامج بعد فترة كافية. 

 :Program Evaluation Models اسرتاتيجيات تكويه الربامج .:
اليمػػػػوذج القػػػػائـ عمػػػػى تحديػػػػد معػػػػايير لمسػػػػتوى األداء: يػػػػرتبي اليمػػػػوذج القػػػػائـ عمػػػػى 

لمػػػػػػػدخؿ األوؿ هػػػػػػػو: اسػػػػػػػتخداـ تحديػػػػػػػد معػػػػػػػايير لمسػػػػػػػتوى األداء بمػػػػػػػدخميف أساسػػػػػػػييف، ا
 Discrepancyالمعػػػايير لتقػػػويـ األداء والمػػػدخؿ الثػػػاي : هػػػو يمػػػوذج تقػػػويـ المواءمػػػة 

Evaluation Model  .وهػػػػو أحػػػػد يمػػػاذج التقػػػػويـ التػػػػ  ترتكػػػز عمػػػػى تحقيػػػػؽ األهػػػػداؼ
( يمػػػػػوذج تقػػػػػويـ المواءمػػػػػة حيػػػػػث يعتبػػػػػر @=@Provus  8@>8 ،8وقػػػػػد اقتػػػػػرح بػػػػػروفس 

بػػػرامج، ويقػػػـو عمػػػى مقاريػػػة األداء اللعمػػػ  بمسػػػتويات موةػػػػوعية وسػػػيمة ميظمػػػة لتقػػػويـ ال
يػػػػتـ تحديػػػػدها قبػػػػؿ البػػػػدء فػػػػ  تيليػػػػذ البريػػػػامج. لػػػػذا يسػػػػمى "يمػػػػوذج التقػػػػويـ المبيػػػػ  عمػػػػى 

( التقػػػػويـ 8<@8المواءمػػػػة بػػػػيف األداء اللعمػػػػ  والمسػػػػتويات الميموبػػػػة". ويعػػػػّرؼ بػػػػروفس  
عمػػػى أوجػػػف االخػػػتالؼ بػػػيف بعػػػض "بأيػػػف عمميػػػة تعريػػػؼ وتحديػػػد مسػػػتويات األداء والتعػػػرؼ 

جوايػػػػب األداء فػػػػ  البريػػػػامج وبػػػػيف مسػػػػتويات األداء فػػػػ  هػػػػذه الجوايػػػػب، واسػػػػتخداـ هػػػػذه 
المعمومػػػػػات لتطييػػػػػر األداء أو لتطييػػػػػر المسػػػػػتويات الميموبػػػػػة لاػػػػػذا األداء". وهػػػػػذا اليمػػػػػوذج 
يعتمػػػػد عمػػػػى أيػػػػف دوف تحديػػػػد مسػػػػتوى معػػػػيف أو توقػػػػ  معػػػػيف يقػػػػارف أداء األداء تصػػػػب  

التقػػػويـ ريػػػر ممكيػػػة. ووةػػػ  بػػػروفس يموذجػػػف لممواءمػػػة اسػػػتيادًا إلػػػى أف التقػػػويـ  عمميػػػة
يتةػػػػػمف مقاريػػػػػة األداء بالمسػػػػػتويات  أو المعػػػػػايير(. وبػػػػػروفس الػػػػػذي كػػػػػاف يعمػػػػػؿ مػػػػػديرًا 
لمبحػػػث فػػػ  إدارة التعمػػػيـ العػػػاـ فػػػ  بتسػػػبرج، فقػػػد ركػػػز اهتمامػػػف عمػػػى أف يسػػػاـ يموذجػػػف 

اف عػػػدـ فلػػػؿ البريػػػامج. فاػػػو يػػػرى أف عمميػػػة فػػػ  زيػػػادة فاػػػـ المسػػػؤوليف ااداريػػػيف وةػػػم
بصػػػػػػػورة مسػػػػػػػتمرة تسػػػػػػػاـ فػػػػػػػ   information managementإدارة المعمومػػػػػػػات 

تحسػػػيف البريػػػامج. كػػػذلؾ تقػػػويـ البػػػرامج تقويمػػػًا مياسػػػبًا فػػػ  كػػػؿ مرحمػػػة مػػػف مراحماػػػا لكػػػ  
(. ويعتمػػػد تحديػػػد المسػػػتويات عمػػػى خبػػػرة :911ال يكػػػوف هيػػػاؾ هػػػدر فػػػ  اايلػػػاؽ  عػػػالـ، 

المسػػػػؤوليف عػػػػف البريػػػػامج، مػػػػ  االسػػػػتعاية بأسػػػػس تحميػػػػؿ الػػػػيظـ، حيػػػػث يتةػػػػمف وتقػػػػيـ 
ذا كػػػػاف  المػػػػدخالت، والعمميػػػػات، والمخرجػػػػات المتوقعػػػػة، وتحديػػػػد العالقػػػػات القائمػػػػة بيياػػػػا. وا 
األداء أقػػػػػؿ مػػػػػف الميمػػػػػوب يػػػػػتـ التطييػػػػػر عػػػػػف يريػػػػػؽ إعػػػػػادة تصػػػػػميـ المسػػػػػتويات ريػػػػػر 

الػػػػػػتحكـ بصػػػػػػورة أفةػػػػػػؿ فػػػػػػ  أداء الواقعيػػػػػػة لػػػػػػ داء، وزيػػػػػػادة الةػػػػػػبي ااداري بطػػػػػػرض 
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البريػػػػامج، أو إلطػػػػاء البريػػػػامج. واسػػػػتخداـ المعمومػػػػات يػػػػؤدي إلػػػػى قػػػػرار معػػػػيف، مػػػػف إجػػػػراء 
تعػػػػديالت فػػػػػ  الةػػػػػبي ااداري، أو العمميػػػػػات، أو المسػػػػػتويات، أو إلطػػػػػاء البريػػػػػامج إذا كػػػػػاف 

 االختالؼ كبيرًا. 
إكمػػػػاؿ قائمػػػػة  " وتػػػػرتبي بأهػػػػداؼ البريػػػػامج، لػػػػذا مػػػػف الممكػػػػفOutputالمخرجػػػػات " 

المخرجػػػػات قبػػػػؿ المػػػػدخالت والعمميػػػػة، ألف األهػػػػداؼ تحػػػػدد أواًل، وال يعتبػػػػر زيػػػػادة تحصػػػػيؿ 
اليػػػػػالب أو تقػػػػػدـ إيجػػػػػازهـ الدراسػػػػػ  هػػػػػدفًا مبالػػػػػرًا لمخرجػػػػػات بػػػػػرامج الموهػػػػػوبيف، فعمػػػػػى 
العكػػػػػس مػػػػػف ذلػػػػػؾ قػػػػػد يكػػػػػوف هػػػػػدفًا مبالػػػػػرًا لمموهػػػػػوبيف مػػػػػف ذوي صػػػػػعوبات الػػػػػتعمـ، أو 

مقابػػػؿ قػػػد يلػػػكؿ اليمػػػو فػػػ  التلكيػػػر االبتكػػػاري، والتلكيػػػر الياقػػػد، ميخلةػػػ  التحصػػػيؿ، وبال
وتقػػػػػػػدير الػػػػػػػذات، وماػػػػػػػارات البحػػػػػػػث العممػػػػػػػ  أهػػػػػػػدافًا مامػػػػػػػة ةػػػػػػػمف مخرجػػػػػػػات بػػػػػػػرامج 
الموهػػػػوبيف، ويمكػػػػف أف تةػػػػاؼ اتجاهػػػػات الوالػػػػديف واليػػػػالب يحػػػػو البريػػػػامج إلػػػػى مخرجػػػػات 

ويسػػػػاعد ذلػػػػؾ اليمػػػػوذج البريػػػػامج. وبعػػػػد إتمػػػػاـ الخيػػػػوات الثالثػػػػة يكػػػػوف اليمػػػػوذج جػػػػاهزًا، 
 القائميف عمى البريامج بيقده وتقييمف.

وتعد تجربة إدارة الخدمات التعميمية بالايئة الممكية بييب  الصياعية إحدى التجارب 
القائمة بالمممكة العربية السعودية، حيث جاءت تيوير تجربة صلوؼ الموهوبيف بالايئة 

واةحة ومحددة، حيث تمت بياء عمى موافقة الممكية بييب  الصياعية وفؽ إجراءات وأسس 
صاحب السمو رئيس الايئة الممكية لمجبيؿ وييب  عمى إيلاء مدرسة خاصة بالموهوبيف 

هػ، كما تـ =:;8/  ;/  <وتاريخ  8/  ?<<8بمديية ييب  الصياعية ف  خياب سموه رقـ 
همية الخاصة مف ( مادة ل  ?8إعداد يظاـ لاذه اللصوؿ وقد جاء يظاـ فصوؿ التميز مف  

إيلاء صلوؼ الموهوبيف، والتيظيـ العمم  لاا، وتوة  أسس القبوؿ واليجاح، وكذلؾ 
 إجراءات اليجاح باذه اللصوؿ، والترايات االستمرار بلصوؿ التميز، والخية الدراسية.

 سابكة: دراسات  .4
الميبقة ف  مدارس إلى تقييـ تجربة فصوؿ الموهوبيف  (@918ت دراسة السمياف فهد

 العامميف والمستليديف وذلؾ ف  ةوء معايير الرابية األمريكيةمف وجاة يظر األحساء 
استبايتيف باالستياد الباحث بتيوير  قاـولتحقيؽ هذا الادؼ، ، (NAGC  ل يلاؿ الموهوبيف

( <مف  إلى المعايير العالمية المستخدمة ف  برامج تعميـ الموهوبيف، وتكويت عيية الدراسة 
( 8>8( معمًما، و 1;( بااةافة إلى المعمميف وعددهـ  @8مدارس، وبمغ عدد اادارييف  
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الدراسة باستخداـ األساليب  بياياتتحميؿ  وتـ علوائية بيريقة اختيارهـ تـيالًبا، و 
ااحصائية. وألارت يتائج الدراسة إلى أف تقديرات أفراد العيية لمجاالت أدوات الدراسة جاءت 

افقة بدرجة متوسية م  المعايير العالمية المستخدمة ف  الدراسة. وأظارت اليتائج وجود متو 
معايير لمكلؼ والتعرؼ عمى اليمبة الموهوبيف لكف هياؾ قصور ف  يظاـ القبوؿ مف حيث 
التعرؼ عمى اليمبة الموهوبيف ذو التحصيؿ الميخلض وعدـ ألراؾ المعمميف ف  يظاـ القبوؿ 

جراءاتف. كما  ف  االستمرار ف  بريامج فصوؿ بييت اليتائج أف اليمبة الموهوبيف يرربوف وا 
عمى خصائ  واحتياجات  بعض المعمميف وايالع ، لكف هياؾ ةرورة عمى تعريؼالموهوبيف

وتدريباـ عمى التمايز ف  الميااج ااثرائ ، وأيًةا رياب دور بعض ، الموهوبيف اليمبة
ديد وتيوير بعض الموةوعات ااثرائية، وعدـ ملاركة المعمميف واليمبة الموهوبيف ف  تح

أولياء األمور ف  يلايات المدرسة. كما ألارت اليتائج إلى أف إجراءات اختيار المعمميف ال 
تتـ عف يريؽ لجية متخصصة ف  مجاؿ الموهبة، وأف معظـ المعمميف رير مؤهميف ورير 

الترقية لممعمميف أدى إلى عدـ متخصصيف ف  تعميـ الموهوبيف، وكذلؾ رياب الحوافز و 
 ملاركتاـ ف  مؤتمرات ويدوات عممية متخصصة. 

 NAGC ( إلػى تقيػػيـ رػرؼ مصػػادر الموهػوبيف فػػ  األردف حسػب معػػايير=918هػدفت اللػػرماف  
Pre-K–Grade  وتةػػػػميت معػػػايير تخيػػػػيي الميػػػػاهج ويػػػػرؽ  مدرسػػػػة،( 8=، ولػػػممت الدراسػػػػة

 Grade–K-Pre NAGC 89اليتػائج أف مػدى تػوافر معػايير التػدريس والبيئػة التعميميػة، أظاػرت 
 فػ  رػرؼ مصػادر الػتعمـ لمموهػوبيف فػ  األردف عمػى المعػايير السػتة كايػت بدرجػة متوسػية. 2010

(: تقيػػيـ واقػػ  البػػرامج المقدمػػة فػػ  مممكػػة البحػػريف ، وبيػػاء =918اسػػتادفت دراسػػة القاةػػ   كمػػا 
يف اليوعيػة والكميػة ، وقائمػة عمػى معػايير أداء عالميػة ، أدوات تقييـ خاصة ببرامج الموهوبيف تمزج بػ

وبالتػػال  رسػـػ مياجيػػة مسػػتقبمية لمػػا ييبطػػ  أف تكػػوف عميػػف خػػدمات الرعايػػة الخاصػػة بػػالموهوبيف مػػ  
( 9<:وجػػود عػػدد مػػف المؤسسػػات الحكوميػػة واألهميػػة المسػػتادفة لاػـػ ، وتكويػػت عييػػة الدراسػػة مػػف  

( مػف إداريػ  :=معمم  المؤسسػات المسػتادفة بالبحػث ، و   ( مف881مف اليالب الموهوبيف ، و  
تمػػؾ المؤسسػػات ، إةػػافة إلػػى عييػػة السػػجالت الخاصػػة بالمؤسسػػات المسػػتادفة بالبحػػث ، ولتحقيػػؽ 
ذلػػؾ اسػػتخدمت أربػػ  أدوات أعػػدت ألرػػراض الدراسػػة ، وهػػ  اسػػتباية اليػػالب الموهػػوبيف ، واسػػتمارة 

لمياقلػػة ، ويمػػوذج لتحميػػؿ السػػجالت ، بييػػت اسػػتيادا إلػػى المقابمػػة ، واسػػتمارة اختبػػار لمجموعػػات ا
، بااةػػافة إلػػى بعػػض المعػػايير التػػ  يزخػػر باػػا التػػراث التربػػوي  NAGCمعػػايير الرابيػػة األمريكيػػة 
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الخا  بتقييـ برامج الموهوبيف ، وقد ألػارت يتػائج الدراسػة إلػى ةػرورة إيلػاء هيئػة ويييػة العتمػاد 
، وحتميػػة بػرامج الموهػوبيف ، وةػرورة  متابعػة ومسػػاءلة البػرامج القائمػة مياػا وفػػؽ يظػاـ تقػويـ محكـػ

 إصدار تلريعات توة  حقوؽ الموهوب وواجباتف وتيظيـ خدمات الرعاية الت  تقدـ لاـ.
( دراسة هدفت الى التعرؼ عمػى بريػامج تيػوير ماػارات القيػادة ;Emir and Ogurl   918وأجرى 

( يالبػػا فػػ  المجموعػػة التجريبيػػة، أظاػػرت يتػػائج <=دراسػػة مػػف  لميمبػػة الموهػػوبيف، وتكويػػت عييػػة ال
الدراسػػة فاعميػػة البريػػامج فػػ  تحسػػيف ماػػارات القيػػادة لميالػػب الموهػػوبيف وريػػر الموهػػوبيف لصػػال  
المجموعػػػة التجريبيػػػة، وأوصػػػت الدراسػػػة بةػػػرورة تلعيػػػؿ وتيبيػػػؽ البريػػػامج لتحسػػػف ماػػػارات القيػػػادة 

يػػة هػػذه الماػػارات فػػ  فػػ  جميػػ  المسػػتويات التعميميػػة يظػػرا ألهم لميالػػب الموهػػوبيف وريػػر الموهػػوبيف
( إلى تعّرؼ وجاػة يظػر إدارات التعمػيـ والمعممػيف فػ  ;918هدفت دراسة بيلة  و  حياة اليمبة.

بريػػامج التسػػري  األكػػاديم ، وتعػػرؼ وجاػػة يظػػر إدارات التعمػػيـ والمعممػػيف فػػ  معػػايير تيبيػػؽ 
والصعوبات الت  تواجف تيبيؽ بريامج التسػري  األكػاديم ، ومعرفػة بريامج التسري  األكاديم ، 

وجاة يظر إدارات التعميـ والمعمميف بوجود عالقة بيف رفض بريػامج التسػري  األكػاديم  وآثػاره 
( معممػا ومعممػة، @=;الةارة عمى اليالب، ولتحقيؽ األهداؼ تـ إعػداد اسػتباية يبقػت عمػى  

ري ، عػدـ امػتالؾ المسػؤوليف فػ  ادارة التعمػيـ معمومػات كافيػة وبييت يتائج أهمية بريامج التس
أخيػرا ال توجػد فػروؽ لثقػة بػاليلس والرةػا عػف الحيػاة، و عف التسري ، التسػري  ال يػؤثر عمػى ا

تبعػػا لمتطيػػرات الدراسػػة  يبيعػػة  >1.1فػػ  ماػػارات أخصػػائ  مراكػػز الػػتعمـ عيػػد مسػػتوى داللػػة 
( فقػػد كلػػلت عػػف مػػدى أثػػر ;918بػػراهيـ، وصػػال    أمػػا دراسػػة إ العمػػؿ، والعمػػر، والخبػػرة(.

بػػرامج الموهػػوبيف بمييقػػة المدييػػة الميػػورة عمػػى تيميػػة بعػػض الخصػػائ  اللخصػػية  العقميػػة، 
( 1@واللخصية، واالجتماعية( لميالب الممتحقيف ببريامج الموهوبيف، وقد تكويػت العييػة مػف  

س االبتػػدائ  إلػػى الثالػػث المتوسػػي موهوبػػًا مػػف المسػػتويات األربعػػة لمبريػػامج مػػف الصػػؼ السػػاد
بالمدييػػة الميػػورة، وتػػـ اسػػتخداـ ثالثػػة مقػػاييس لقيػػاس التلكيػػر الميلػػت  اليلػػي، االسػػتقاللية، 
الماػػارات االجتماعيػػة، باسػػتخداـ االختبػػار ااحصػػائ  ويمكوكسػػف وقيػػاس حجػػـ األثػػر، بييػػت 

تيميػػػة كػػػؿ مػػػف التلكيػػػر اليتػػائج أف بػػػرامج الموهػػػوبيف الميبػػػؽ فػػػ  المدييػػػة الميػػػورة أدى إلػػػى 
الميلػػت  واالسػػتقاللية والماػػارات االجتماعيػػة لمممتحقػػيف ببػػرامج الموهػػوبيف. وأجػػرى الجطيمػػاف، 

( دراسة هدفت إلى تقويـ بريامج رعاية الموهوبيف فػ  مػدارس التعمػيـ العػاـ :918ومعاجيي   
ـّ اختيػ ار عييػة مكويػة مػف السعودية ف  ةوء معػايير جػودة البػرامج ااثرائيػة. لتحقيػؽ ذلػؾ، تػ
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( بريامجػػًا مدرسػػيًا لرعايػػة الموهػػوبيف فػػ  ميػػايؽ مختملػػة مػػف المممكػػة العربيػػة السػػعودية. :; 
وتػػـ اسػػتخداـ المالحظػػة كػػأداة لجمػػ  البيايػػات. أظاػػرت يتػػائج تحميػػؿ البيايػػات وجػػود معػػايير 

ا بييػػت لمكلػػؼ والتعػػرؼ عمػػى اليمبػػة الموهػػوبيف قبػػؿ تمقػػياـ لخػػدمات البػػرامج ااثرائيػػة. كمػػ
اليتػػائج أف البػػرامج ااثرائيػػة قػػّدمت العديػػد مػػف الخػػدمات لميمبػػة كعقػػد دورات تدريبيػػة، وتقػػديـ 
محاةػػػرات إرلػػػادية لميمبػػػة وأوليػػػاء األمػػػور حػػػوؿ العيايػػػة بػػػالموهوبيف. كػػػذلؾ أظاػػػرت يتػػػائج 
الدراسػػة أف المعممػػيف يسػػتخدموف بعػػض أسػػاليب ااثػػراء المدرسػػ  لميمبػػة الموهػػوبيف. وبػػالررـ 

ف ذلػػػؾ، بييػػػت يتػػػائج الدراسػػػة عػػػدـ كلايػػػة الوقػػػت المخصػػػ  لمقػػػاءات األسػػػبوعية لميمبػػػة مػػػ
الموهػوبيف، كمػا أف العديػد مػف المعممػيف ريػر مػؤهميف لمعمػؿ فػ  البػرامج ااثرائيػة، خاصػة أف 

تبيػػى بػػرامج الموهػػوبيف  ويجػػب أف مسػػتمرة.رعايػػة الموهػػوبيف فػػ  زيػػادة أعػػداد اليمبػػة فػػ  بػػرامج 
عمى أسػاس تقػديـ ملػاتي  الػتعمـ فػ  مجػاؿ محتػوى التػدريب ولػيس ااحايػة بجميػ  تلصػيالتف. وهػذا 

( مف أف عممية التدريب ال يمكف أف تخمؽ اللاـػ المتكامػؿ لممتػدرب فػ  مجػاؿ 9118ما بييف  عميوه، 
ومعرفػػة أوسػ  بلػػري أف تتػػوافر التػدريب، ولكياػػا فرصػة ذهبيػػة لاليتقػػاؿ بالمتػدرب إلػػى مسػتوى أفةػػؿ 

تؤكػػػد هػػػذا المبػػػدأ حيػػػث  .(@911والمحارمػػػة، ،جػػػروافلديػػف عيصػػػرا القػػػدرة والرربػػػة. كمػػػا أف دراسػػػة  
ألػارت إلػػى ةػػرورة أف يكػػوف تمكػيف المتػػدرب مػػف الملػػاركة اايجابيػة وتحمػػؿ المسػػؤولية فػػ  تيػػوير 

 الذات أساس لعممية بياء البريامج التدريب .
ييظر إلى تقويـ بريامج الموهوبيف عمى أيف تجمي  علوائ  مما سبؽ يجب أاّل 

لمبيايات واآلراء والتصورات الت  تعكس مدى فعالية البريامج ورةا المستليديف، بؿ التقويـ 
عممية ميظمة موجاة بأهداؼ ورايات، ويسمي الةوء عمى جوايب القوة والةعؼ ف  

ئجف لتحديد كيلية اقياع الرعاة والجاات البريامج بادؼ تحسيف البريامج، دوف التقويـ، ويتا
الداعمة لبرامج الموهوبيف أف ما يدفعويف مف أمواؿ لمبرامج الت  تقدـ لميالب الموهوبيف يوجد 

 لف ما يبرره عمى أرض الواق  مف خالؿ التقدـ الذي يحرزه الموهوبوف ف  البريامج. 
 الممكية بالايئة التعميمية الخدمات إدارة أيمقتاا الت  الموهوبيف رعاية برامج ألهمية ويظراً 
 بتيوير الوثيؽ الرتباياا وذلؾ ومامًا، رئيساً  عيصراً  ُتعد تقويمفِ  عممية فإف وجازاف، بييب 

تيم  إدارة الخدمات التعميمة بالايئة الممكية بييب   الت  ويموحاتف أهدافف حيث مف البريامج
 البريامج مراحؿ بجمي  أيًةا ارتباياا إلى ةافةإ الموهوبيف، اليالب لدى وجازاف مف تحقيقاا

 .وتيليذه وتصميمف لف التخييي حيث مف
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التعػرؼ عمػى مػدى مالءمػة الماػارات والمعػارؼ المةػمية  عمػى لتعمػؿ الدراسػة هذه جاءت وقد
ـّ تطييتاا فػ  بريػامج صػلوؼ رعايػة الموهػوبيف فػ  مػدارس إدارة الخػدمات  ف  المياج الت  يت

بالايئة الممكية بييب  وجازاف بالمممكػة العربيػة السػعودية فػ  ةػوء التجػارب العالميػة التعميمية 
ااةافة إلى الصعوبات الت  تواجف بريػامج صػلوؼ رعايػة الموهػوبيف ، بمف وجاة يظر الخبراء

ف  مدارس إدارة الخػدمات التعميميػة بالايئػة الممكيػة بييبػ  وجػازاف بالمممكػة العربيػة السػعودية 
 .يظر الملاركيف فيف مف وجاة

لذا أكدت يتائج عدة دراسات عمى أيف لك  تةمف المؤسسة أو الجاة االستمرارية لبرامجاا، 
فإياا تحتاج إلى مؤلرات واةحة لتظار يجاح تمؾ البرامج، فالبرامج والتجارب التربوية 

امة المقدمة للئة معيية مف هيا حرصت الجاات االرافية وكذلؾ مخييو البرامج بصلة ع
عمى األخذ بعيف االعتبار اكتلاؼ مدى مالئمة المياج المتةمف ف  تمؾ البرامج والتعرؼ 

 عوبات الت  توجف الملاركيف فياا.عمى الص
 ميهجية الدراسة وإجراءاُتها

 ميهج الدراسة:

ليبيعػػة الدراسػػة وأهػػدافاا.  الكمػػ  واليػػوع  لمياسػػبتف المػػزدوج اتبعػػت الدراسػػة المػػياج
الوصل  ال يتوقػؼ فقػي عمػى وصػؼ الظػاهرة المدروسػة فحسػب، بػؿ يتعػدى ذلػؾ المياج حيث 

، والمػػياج لمحاولػػة الكلػػؼ عػػف العالقػػة بػػيف الظػػاهرة المدروسػػة والمتطيػػرات التػػ  تػػؤثر فياػػا
المسػػػتخدمة  تحميػػػؿ الوثػػػائؽ والمػػػواد التعميميػػػةاليػػػوع  القػػػائـ عمػػػى اسػػػتيالع اراء الخبػػػراء و 

   .لتحقيؽ أهداؼ الدراسة بالبريامج وصوالً 
 جمتنع الدراسة:

التعميميػة خػالؿ فتػرة إجػراء الدراسػة  جميػ  الكػوادر لحالية مػفيتكوف مجتم  الدراسة ا
 هػ.@:;8/?:;8خالؿ اللصؿ الدراس  الثاي  مف العاـ الدراس  

 عيية الدراسة:

لصػػطر حجػػـ عييػػة الدراسػػة مػػف الكػػوادر التعميميػػة فقػػد تػػـ اختيػػار كامػػؿ مجتمػػ   يظػػراً 
( مػف الكػوادر =:العامميف ف  بريامج صلوؼ الموهوبيف المكويػة مػف   الدراسة والمكوف جمي 

التعميميػػػػة خػػػػالؿ فتػػػػرة إجػػػػراء الدراسػػػػة خػػػػالؿ اللصػػػػؿ الدراسػػػػ  الثػػػػاي  مػػػػف العػػػػاـ الدراسػػػػ  
الخبػػراء مػػف الكػػوادر اجػػراء  ( مػػف<عػػدد   تػػـ الحػػر  عمػػى اختيػػار وقػػد هػػػ. @:;8/?:;8
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 تمعػػًا. وتةػػميالمقػػابالت وفقػػا لمعيػػار الخبػػرة فػػ  مجػػاؿ صػػلوؼ الموهػػوبيف والمؤهػػؿ العممػػ  
 عيية الخبراء ميوري البريامج والملرفيف عمى التيليذ.

 أدوات الدراسة:

 وفؽ االت :مف أداة  أكثرلتحقيؽ أهداؼ الدراسة عمد الباحث إلى استخداـ 
االسػػتباية تػػـ اعتمػػاد أداة االسػػتباية كػػأداة لجمػػ  بيايػػات الدراسػػة وقػػد تػػـ تصػػميـ أوال: 
مكوادر التعميمية وذلؾ باالستلادة مف اايار اليظري والدراسات السػابقة الملػاباة، ل المخصصة

حسػػػب بعػػػد إجػػػراء بعػػػض التعػػػديالت وفػػػؽ  (،9181واعتمػػػدت األدوات التػػػ  يورهػػػا جػػػرواف  
تصميماا تـ اتباع الخيوات التالية لمتحقػؽ مػف صػالحيتاا  مف وبعدالمعايير العالمية المعتمدة 

المياػاج و  ،األهداؼ العامة لمبريػامجوقد تةمف االستباية ثالث محاور ه :  لمتيبيؽ الميداي .
التسػػػػايالت بالبريػػػػامج، و الكػػػػوادر العاممػػػػة ، و األسػػػػس العامػػػػة لمبريػػػػامجو  ،والبػػػػرامج ااثرائيػػػػة

 .  سياسات البريامج العامة، و واارلادات ف  البريامج
 الدراسة: ةصدق أدا

 :استباىة الكوادر التعلينيةالصدق الظاهري  –أ 

لمتعرؼ عمى مدى صدؽ أدوات الدراسة ف  قياس ما وةعت لقياسف تػـ عرةػاا عمػى   
الموهػػوبيف، وعمػػـ الػػيلس ( محكًمػػا فػػ  مجػػاؿ تربيػػة 88مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مكويػػة مػػف  

التربوي، والقياس والتقويـ، والمياهج ويرؽ التػدريس، واادارة التربويػة مػف مختمػؼ الجامعػات 
 .السعودية ووزارة التعميـ، وف  ةوء آرائاـ تـ إعداد أدوات هذه الدراسة بصورتاا الياائية

 صدق االتساق الداخلي استباىة الكوادر التعلينية: –ب 

لمتأكػػد مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخم  لػػ دوات قػػاـ الباحػػث بػػإجراءات الصػػدؽ والثبػػات  
تػػـ احتسػػاب معامػػؿ االرتبػػاي بيرسػػوف لمعرفػػة الصػػدؽ الػػداخم  لػػ داة حيػػث تػػـ احتسػػاب حيػػث 

داة بالدرجة الكمية لممحػور الػذي تيتمػ  إليػف بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات األ معامؿ االرتباي
 ذلؾ الجداوؿ التالية:العبارة كما توة  
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 6اندذول رقى 

 يعايالث ارتباط بيرصىٌ نعباراث انًسىر األول بانذرخت انكهيت نهًسىر

 يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة   يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة

6 65666** 4 65766** 

6 65766** 7 65466** 

6 65766** 6 65666** 

6 65666** 6 65466** 

6 65467** 66 65766** 

 فأقم  6566** دال عُذ يضتىي انذالنت 

 (6اندذول رقى )

 يعايالث ارتباط بيرصىٌ نعباراث انًسىر انثاَي بانذرخت انكهيت نهًسىر

 يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة   يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة

66 65466** 66 65766** 
66 65766** 66 65746** 
66 65766** 66 65666** 
66 65466** 66 65676** 
66 65466** 66 65747** 
64 65666* 66 65666** 
67 65666** - - 

 فأقم  6566** دال عُذ يضتىي انذالنت 

 (6اندذول رقى )

 يعايالث ارتباط بيرصىٌ نعباراث انًسىر انثانث بانذرخت انكهيت نهًسىر

 يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة   االرتباط بانًسىر يعايم رقى انعبارة

66 65766** 66 65766** 

66 65666** 66 65766** 

64 65666** 66 65466** 

67 65467** 66 65467** 

66 65466** 66 65476** 

66 65764** 66 65764** 

 فأقم  6566** دال عُذ يضتىي انذالنت 

 (6اندذول رقى )

 ارتباط بيرصىٌ نعباراث انًسىر انرابع بانذرخت انكهيت نهًسىريعايالث 

 يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة   يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة

64 65466** 66 65666** 

67 65766** 66 65644** 

66 65464** 66 65666** 

66 65676 66 65466** 

66 65666** 64 65446** 

66 65466** - - 

 فأقم  6566** دال عُذ يضتىي انذالنت 
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 (6اندذول رقى )

 يعايالث ارتباط بيرصىٌ نعباراث انًسىر انخايش بانذرخت انكهيت نهًسىر

 يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة   يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة

67 65666** 66 65666** 

66 65466** 66 65766** 

66 65646** 66 65666** 

66 65666** - - 

 فأقم  6566** دال عُذ يضتىي انذالنت 

 (4اندذول رقى )

 يعايالث ارتباط بيرصىٌ نعباراث انًسىر انضادس بانذرخت انكهيت نهًسىر

 يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة   يعايم االرتباط بانًسىر رقى انعبارة

66 65647 46 65746** 

66 65667* 46 65466** 

64 65666* 44 65666** 

67 65666 47 65666** 

66 65466** 46 65766** 

66 65764** 46 65766** 

46 65667** 76 65666** 

46 65466** 76 65766** 

46 65764** 76 65666** 

46 65466** 76 65464** 

 فأقم  6566** دال عُذ يضتىي انذالنت 

أف قػيـ معامػػؿ ارتبػاي كػػؿ عبػارة مػػف العبػارات مػػ  محورهػػا  أعػػالهيتةػ  مػػف الجػداوؿ 
( فأقػػؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى صػػدؽ اتسػػاقاا مػػ  1.18موجبػػة ودالػػة إحصػػائيًا عيػػد مسػػتوى الداللػػة  

 محاورها.
   :استباىة الكوادر التعلينيةثبات 

الدراسػػػػػة تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ  معادلػػػػػة أللػػػػػا كرويبػػػػػاخ(  اسػػػػػتبايةلقيػػػػػاس مػػػػػدى ثبػػػػػات 
 Cronbach's Alpha (α)لمتأكػػد مػػف ثبػػات أدوات الدراسػػة، والجػػداوؿ التاليػػة توةػػ )  

 معامالت ثبات أدوات الدراسة. 
  



 م0206( 58) -0ج-عدد مايو                                       ...                 المهارات والمعارفواقع 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 466 - 

 (7خذول رقى )

 يعايم أنفا كروَباش نقياس ثباث أداة انذراصت 

 يساور االصتباَت
عذد 

 انعباراث

ثباث 

 انًسىر

 656676 66 األهذاف انعايت نهبرَايح

 656666 66 انًُهاج وانبرايح اإلثرائيت

 656666 66 األصش انعايت نهبرَايح

 656667 66 انكىادر انعايهت بانبرَايح

 657466 7 صياصاث انبرَايح انعايت

 656666 66 انتضهيالث واإلرشاداث في انبرَايح

 656466 76 انثباث انعاو

( وهػذا 88=@.1( أف معامػؿ الثبػات العػاـ عػاؿ حيػث بمػغ  <يتة  مف الجػدوؿ رقػـ   
عمى أف االستباية تتمت  بدرجة ثبػات مرتلعػة يمكػف االعتمػاد عمياػا فػ  التيبيػؽ الميػداي  يدؿ 

 لمدراسة.
 الدراسة: أداةمكياس احلكه على 

لتحديد يوؿ خاليا المقياس الخماس   الحدود الدييا والعميا( المستخدـ ف  محاور    
(، ثـ تقسيمف عمى عدد خاليا المقياس لمحصوؿ عمى ;=8->المدى  الدراسة، تـ احتساب 

( بعد ذلؾ تـ إةافة هذه القيمة إلى أقؿ قيمة ف  1?.1= >/;يوؿ الخمية الصحي  أي  
المقياس  أو بداية المقياس وه  الواحد الصحي ( وذلؾ لتحديد الحد األعمى لاذه الخمية، 

 وهكذا أصب  يوؿ الخاليا كما يأت :
 يًثم انًذي و

)ال أوافق بشذة( َسى كم عبارة باختالف انًسىر انًراد   6566 - 6566  

 قياصه

 )ال أوافق( َسى كم عبارة باختالف انًسىر انًراد قياصه  6546  -  6566 

 )غير يتأكذ( َسى كم عبارة باختالف انًسىر انًراد قياصه  6566  -  6546 

 كم عبارة باختالف انًسىر انًراد قياصه )أوافق( َسى  6566  -  6566 

 )أوافق بشذة( َسى كم عبارة باختالف انًسىر انًراد قياصه 6566  -  6566 

 ثاىيا: املكابلة املفتوحة:

المقابمػػة الملتوحػػة مػػ  الخبػػراء وتةػػمف أسػػئمة عامػػة حػػوؿ بريػػامج صػػلوؼ  اسػػتخدمت
أي خيػارات لججابػة الموهوبيف والمعارؼ والماارات المتةمية بػف دوف تعيػ  مػف تػـ مقػابمتاـ 

يما تُتَرؾ لا واسػتخدـ أسػموب األسػئمة المتلػعبة  حريػة ااجابػة بصػورة ريػر محػددة. ـعياا، وا 
   ملتوحة.المتتابعة خالؿ المقابمة ال
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة وتحميػػؿ البيايػػات التػػ  تػػـ تجميعاػػا، فقػػد تػػـ اسػػتخداـ العديػػد مػػف 

 :األساليب ااحصائية المياسبة
 Statistical Package for Socialباسػتخداـ الحػـز ااحصػائية لمعمػـو االجتماعيػة   -

Sciences   والتػػ  يرمػػز لاػػا اختصػػارًا بػػالرمزSPSS دخػػاؿ (. وذلػػؾ بعػػد أف تػػـ ترميػػز وا 
التكػػرارات  البيايػػات إلػػى الحاسػػب اآللػػ ، وبعػػد ذلػػؾ تػػـ احتسػػاب المقػػاييس ااحصػػائية التاليػػة:

واليسب المئويػة لمتعػرؼ عمػى الخصػائ  اللخصػية والوظيليػة ألفػراد عييػة الدراسػة وتحديػد 
 ، والمتوسػػيرات المحػػاور الرئيسػػة التػػ  تتةػػمياا أداة الدراسػػةاسػػتجابات أفرادهػػا تجػػاه عبػػا

" وذلػػػؾ لمعرفػػػة مػػػدى ارتلػػػاع أو  Weighted Meanالحسػػػاب  المػػػوزوف  المػػػرج ( " 
ايخلػػػاض اسػػػتجابات أفػػػراد عييػػػة الدراسػػػة عمػػػى كػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متطيػػػرات الدراسػػػة 

توسػػي حسػػاب  مػػوزوف. األساسػػية، مػػ  العمػػـ بأيػػف يليػػد فػػ  ترتيػػب العبػػارات حسػػب أعمػػى م
" وذلؾ لمعرفة مػدى ارتلػاع أو ايخلػاض اسػتجابات أفػراد  Meanالمتوسي الحساب  " وكذلؾ 

عييػة الدراسػة عػف المحػاور الرئيسػة  متوسػي متوسػيات العبػارات(، مػ  العمػـ بأيػف يليػد فػػ  
 ترتيب المحاور حسب أعمى متوسي حساب .

جػػػزاء المكويػػػة لممحتػػػوى، أي تحميػػػؿ أسػػػموب تحميػػػؿ المحتػػػوى لموثػػػائؽ ويلػػػمؿ: تحديػػػد األ -
وتحديػػػد يػػػرؽ تيظػػػيـ  العالقػػػات،العالقػػػات بػػػيف هػػػذه األجػػزاء، أي تحميػػػؿ  العياصػػر، وتحديػػػد

 العالقات بيف األجزاء ف  بيية المحتوى، أي تحميؿ المبادئ واألسس.
 ومياقشتهاىتائج الدراسة عرض 

 اإلجابة املتعلكة بالسؤال األول: 

ـّ تطييتاا ف   واق ما   مالءمة الماارات والمعارؼ المةمية ف  المياج الت  يت
بريامج صلوؼ رعاية الموهوبيف ف  مدارس إدارة الخدمات التعميمية بالايئة الممكية بييب  

 وجازاف بالمممكة العربية السعودية ف  ةوء التجارب العالمية مف وجاة يظر الخبراء؟
ملتوحة م  عدد مف الكوادر التعميمية واادارية  بالتخالؿ مقاتمت ااجابة عف السؤاؿ 

 وقد تبيف اآلت :تحميؿ الوثائؽ والمواد التعميمية، ومف  وكذلؾ مف خالؿواالرافية لمبريامج، 
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، ااثرائية لجمي  صلوؼ الموهوبيف توفر سمسمة معتمدة لتدريس مواد المطة اايجميزية -
( وأف هذه السمسمة ذات Viva Books the knowledge proviedrsه  سمسمة  

 مستوى تعميم  جيد ة ومياسبة لممستوى العمري لميالب.
توفر سمسمة تعميمية لتدريس مقرر الحاسب اآلل  ااثرائية لجمي  صلوؼ الموهوبيف وأف  -

 هذه السمسمة مياسبة لمستوى الصلوؼ والمستوى العمري لميالب.
مى " كتاب األيلية " المرافؽ لمكتب التعميمية اعتماد تدريس مقرر الرياةيات ااثرائية ع -

 لميالب العادييف ف  جمي  صلوؼ اليالب الموهوبيف.
والمواد التعميمية الت  قاـ معممو المقررات بتيويرها وه  بمثابة  وجود عدد مف المبادرات -

مبادرات فردية جيدة، ولكياا قد ال تكوف كافية لمتعويض عف الميااج الموازي ف  مجاالت 
مختملة: كملروع ملتؿ األبحاث المدرس ، وبريامج عمماء المستقبؿ، وبرامج فمكيوف 

لكتابة، وبريامج فف التلري ، وريرها حيث تقدـ وبريامج تعزيز ماارة القراءة وا عظماء،
 معظـ هذه البرامج أياـ السبت.

والترفياية والت  تمتاز بمعظماا عمى المبادرات اللردية ود العديد مف األيلية التعميمية وج -
 عف معمم  المواد المختملة ف  مجاالت متعددة.

مف استجابات أفراد عيية الدراسة مف الكوادر التعميمية وم  ما هياؾ تيابؽ بيف ما ورد  -
ت اللردية والجماعية الملتوحة وثائؽ والمواد التعميمية والمقابالتحميؿ الف  إليف  توصؿال

 م  مختمؼ الكوادر التعميمية.
أظارت الدراسة أف أفراد عيية ولدى تحميؿ البيايات الخاصة بالدراسة الميدايية 

الميااج والبرامج ااثرائية لبريامج  مالم  تقييـيف مف مف الكوادر التعميمية رير متأكد الدراسة
أظارت الدراسة الميدايية أف أفراد عيية كما  صلوؼ الموهوبيف استيادًا لممعايير العالمية.

ة الدراسة مف الكوادر التعميمية موافقوف عمى أربعة مف مالم  تقييـ الميااج والبرامج ااثرائي
 لبريامج صلوؼ الموهوبيف استيادًا لممعايير العالمية تتمثؿ ِب:

 يلارؾ المعمموف ف  تيوير الميااج ااثرائ .  .8
 يركز الميااج ااثرائ  عمى عمميات التلكير العميا. .9
 تتوافر وسائؿ تقيية ومصادر تعميمية لتيبيؽ المياهج ااثرائية. .:
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وهذه   قؽ التكامؿ بيف المجاالت الدراسية المختملة.يوفر الميااج ااثرائ  خبرات تح .;
أظارت اليتائج أف مدى توافر ( الت  =918اليتيجة تتوافؽ م  يتائج دراسة  اللرماف،

ف  ررؼ مصادر التعمـ لمموهوبيف ف  األردف  Grade–K-Pre NAGC 2010 89معايير 
 عمى المعايير الستة كايت بدرجة متوسية. 

الميدايية أف أفراد عيية الدراسة مف الكوادر التعميمية رير متأكديف مف  أظارت الدراسة -
ثمايية مف مالم  تقييـ الميااج والبرامج ااثرائية لبريامج صلوؼ الموهوبيف استيادًا 

 لممعايير العالمية تتمثؿ ِب:
 أهداؼ الميااج ااثرائ  وراياتف واةحة ومحددة.   -8
جراء البحوث.يتةّمف الميااج ااثرائ    -9  متيمبات لمدراسة الحرة وا 
 يتـ تيوير الميااج ااثرائ  بعد تحميؿ ومراجعة خبرات الميااج الرسم  المقرر.  -:
 تتوفر مياهج إثرائية لجمي  المواد الدراسية.  -;
 يتميز الميااج ااثرائ  بالتتاب  واالستمرارية.  ->
اسة مف الكوادر التعميمية رير موافقيف عمى أظارت الدراسة الميدايية أف أفراد عيية الدر  -

واحدة مف مالم  تقييـ الميااج والبرامج ااثرائية لبريامج صلوؼ الموهوبيف استيادًا 
لممعايير العالمية تتمثؿ ِب " يلارؾ اليمبة ف  تحديد بعض موةوعات الميااج ااثرائ  

  “.الت  تيسجـ م  ميولاـ واهتماماتاـ 
 اإلجابة املتعلكة بالسؤال الجاىي:  

مػػػا الصػػػعوبات التػػػ  تواجػػػف بريػػػامج صػػػلوؼ رعايػػػة الموهػػػوبيف فػػػ  مػػػدارس إدارة  
الخػػدمات التعميميػػة بالايئػػة الممكيػػة بييبػػ  وجػػازاف بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف وجاػػة يظػػر 

 الملاركيف فيف؟ 
  عػػدد مػػف الكػػوادر التعميميػػة تمػػت ااجابػػة عػػف هػػذا التسػػاؤؿ مػػف خػػالؿ المقابمػػة الملتوحػػة مػػ

 وقد جاءت اليتائج كما يم : بالبريامج،واادارية واالرافية الملاركة 
اليتػػائج التػػ  يظارهػػا  التعميميػػة الكػػوادرالصػػعوبات التػػ  تواجػػف البريػػامج مػػف وجاػػة يظػػر  -

   :(81الجدوؿ  
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 (66اندذول رقى )

 وَضب انصعىباث كًا تراها انكىادر انتعهيًيت واإلداريت واإلشرافيت نبرَايح صفىف انًىهىبيٍ تكرار

 % انتكرار انصعىبت و

 14.1 13 عذو وخىد خهت إشرافيت يسكًت نهًُاهح  65

انتسصدديم أو  يُخفضدديعددذو وخددىد َلدداو نًعاندددت ان ددال    65

 انذافعيت
12 

13.0 

 13.0 12 انًىاد اإلثرائيتعذو وخىد يُاهح إثرائيت َلاييت ندًيع   65

ال يىخددذ تىاصددم يددا بدديٍ انًددذارس انتددي تقددىو بهددا بددرايح   65

 صفىف انًىهىبيٍ
9 

9.8 

ضدددعد تدددذريب انًعهًددديٍ وانكدددىادر انتعهيًيدددت فدددي يددددال   65

 انبرَايح
8 

8.7 

عددذو وخددىد يقابهددت  َتيدددتوخدىد بعددل ان ددال  انتىزيددذيٍ   45

 نه ال  انًرشسيٍ نهبرَايح
7 

7.6 

 5.4 5 انتربىي انًتخصص نه ال  انًىهىبيٍضعد اإلرشاد   75

أي  يعددىبال يىخددذ اتفدداب يضددبق يددع أونيدداا األيددىر يًددا   65

 إخراا الزق بسق ان ال 
5 

5.4 

 4.3 4 ضعد وضىذ أصش انقبىل بانبرَايح   65

 4.3 4 األصش انتي قاو عهيها انبرَايح نى تكٍ واضست   665

 4.3 4 تأخر في اصتالو انذعى انًاني  665

 3.3 3 انرؤيت نهبرَايحعذو وضىذ   665

 3.3 3 انًركزيت في انقراراث  665

 3.3 3 شر انذعى انخارخي نهبرَايح يٍ انشركاث  665

 100.0 92 االصتداباث انكهيت   665

( تبػيف أف اهػـ الصػعوبات مػف وجاػة يظػر الكػوادر التعميميػة هػ "  عػدـ 81مف الجدوؿ       
%( مػف يسػب االسػتجابات، وهػذا 8.;8وجػود جاػة إلػرافية لمميػاهج ااثرائيػة" وحصػمت عمػى 

مؤلر عمى معاياة الكوادر التعميمية مف موةوع المياهج ااثرائية حيث ألاروا إلى أياػا تعتمػد 
فػػ  أرمػػب األحيػػاف، وجػػاءت الصػػعوبة " عػػدـ وجػػود يظػػاـ  عمػػى االجتاػػاد ولػػيس العمػػؿ المػػيظـ

%( مػػػػف يسػػػػب :8لمعالجػػػػة اليػػػػالب ميخلةػػػػ  التحصػػػػيؿ أو الدافعيػػػػة  " وحصػػػػمت عمػػػػى 
االسػػتجابات وتلػػير هػػذه الصػػعوبة إلػػى وجػػود ةػػعؼ فػػ  دافعيػػة اليػػالب الممتحقػػيف بالبريػػامج 

كمة لمكػػوادر وايخلػػاض فػػ  مسػػتوياتاـ التعميميػػة ممػػا يجعػػؿ تحصػػيماـ يػػيخلض ويسػػبب ملػػ
التعميميػػػة، ولػػػاركتاا الصػػػعوبة" عػػػدـ وجػػػود ميػػػاهج إثرائيػػػة يظاميػػػة لجميػػػ  المػػػواد ااثرائيػػػة"  
باليسػػبة يلسػػاا وهػػ  متعمقػػة بالصػػعوبة األولػػى  المتعمقػػة بتحكػػيـ المػػواد والمقػػررات ااثرائيػػة، 

هػوبيف" وكذلؾ الصعوبة " ال يوجػد تواصػؿ مػا بػيف المػدارس التػ  تقػـو باػا بػرامج صػلوؼ المو 
             %( مف استجابات الكوادر التعميمية واادارية وهذا ?.@وه  صعوبة كبيرة حصمت عمى  
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مستطرب حيث ال يوجد سوى مدرستيف تيبقاف البريامج واألصؿ أف يكوف التواصػؿ فػ          
أفةػػؿ صػػوره. كمػػا جػػاءت الصػػعوبة " ةػػعؼ تػػدريب المعممػػيف والكػػوادر التعميميػػة فػػ  مجػػاؿ 

%(، مما يلير يق  البػرامج التدريبيػة المتخصصػة <.?عمى يسبة عالية   " وحصمتبريامجال
لدعـ تيبيؽ صلوؼ الموهوبيف حسب الكوادر التعميمة. وقد أظاػرت الدراسػة أف وجػود صػعوبة 

جػة عػدـ وجػود مقابمػة لميػالب يلدى الملػاركيف تمثمػت ب" وجػود بعػض اليػالب التوحيػدييف يت
%( مما يلير إلى ةعؼ ف  أسػس القبػوؿ فػ  =.<يسبة  عمى  وحصمت" المرلحيف لمبريامج

البريامج بحيث لـ تستي  تمييػز مثػؿ هػذه الحػاالت، لعػدـ وجػود محكػات تسػتيي  الكلػؼ عػف 
تخصصػف، وعػدـ  ـمثؿ هذه الحاالت. إلى جايب صعوبات أخرى تمثمت ف  ةػعؼ اارلػاد وعػد

أسػس  اليػالب. وةػعؼجػراء الحػؽ بحػؽ وجود اتلاؽ مسبؽ م  أولياء األمور مما يعيؽ أي إ
 القبوؿ بالبريامج.

أمػػػا أقػػػؿ الصػػػعوبات كمػػػا أوردهػػػا الملػػػاركوف بالدراسػػػة فكايػػػت" عػػػدـ وةػػػوح الرؤيػػػة 
وكذلؾ " األسس التػ  قػاـ عمياػا البريػامج لػـ تكػف واةػحة " فػ  إلػارة إلػى ةػرورة  "،لمبريامج

لبريػػامج، وايخلػػاض هػػذه اليسػػبة إلػػراؾ العػػامميف بالبريػػامج فػػ  التخيػػيي وااحايػػة بمعييػػات ا
وكػذلؾ مػؽ بػالممتحقيف الجػدد بالبريػامج، يوعا ما يلير إلػى عمػى أف الملػكمة جزئيػة وربمػا تتع

األمر بما يتعمؽ بموةوع المركزية باتخػاذ القػرارات. وجػاءت بعػض الملػكالت اللخصػية كتمػؾ 
الخػارج  مػف اللػركات المتعمقة بتأخر استالـ الدعـ المػادي الخػا  بالعػامميف، ويقػ  الػدعـ 

وهذه اليتائج ف  مجمماػا تتوافػؽ العاممة بالمييقة لاذا البريامج مما يقمؿ مف فاعمية التيبيؽ. 
( مػػػف حيػػػث وجػػػود بعػػػض :918مػػػ  بعػػػض مػػػا جػػػاءت بػػػف دراسػػػة الجطيمػػػاف، ومعػػػاجيي   

 الملكالت ف  برامج الموهوبيف.
 توصيات الدراسة:

 عمى اليتائج الت  توصمت إلياا الدراسة توص  بما يم : بياء 
العمؿ عمى كؿ ما يعزز مف فعالية بريامج صلوؼ الموهوبيف، وذلؾ مف خالؿ تعزيز  -

 اللقرات الت  حصمت عمى درجة  موافقة بلدة(، ودرجة  موافؽ(. 
ةرورة تيوير مياهج خاصة بالمواد ااثرائية وملاركة جمي  الكوادر التعميمية واالرافية  -

ف  بيائاا، حيث أظارت الدراسة أف أفراد عيية الدراسة مف الكوادر التعميمية رير متأكديف 
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مف مالم  تقييـ الميااج والبرامج ااثرائية لبريامج صلوؼ الموهوبيف استيادًا لممعايير 
 ية.العالم

ةرورة تايئة البيئة الت  تدعـ فعالية بريامج صلوؼ الموهوبيف، حيث أظارت يتائج  -
الدراسة أف أفراد عيية الدراسة مف الكوادر التعميمية  رير متأكديف( مف بعض مالم  تقييـ 
التسايالت واارلاد ببريامج صلوؼ الموهوبيف استيادًا لممعايير العالمية تتمثؿ بالتوجيف 

 والتواصؿ ومتابعة اليالب وتوثيؽ األيلية. واارلاد،
عالف السياسات المتعمقة بااجراءات والصالحيات بيف   - ةرورة االهتماـ بتوةي  وا 

اادارات ذات العالقة، وللافية الميزايية التلطيمية لمبريامج أظارت يتائج الدراسة أف أفراد 
ض مالم  تقييـ السياسات عيية الدراسة مف الكوادر التعميمية  رير متأكديف( مف بع

 العامة لبريامج صلوؼ الموهوبيف.
توفير الحوافز الت  تعزز مف فعالية بريامج صلوؼ الموهوبيف، وتيوعاا بيف الحوافز  -

 المادية والمعيوية، وربياا بمستوى اايجاز لتعزيز الوة  القائـ.
 مكرتحات الدراسة:

اليالب ف  صلوؼ الموهوبيف م  أقراياـ  تقترح الدراسة إجراء دراسة تجريبية لمقارية أداء -
ف  صلوؼ رير الموهوبيف لموقوؼ عمى أسباب التحسف ف  األداء فيما إذا كايت تعود 

 إلى البريامج أـ ألسباب أخرى.
( سيوات >-:إجراء تقويـ مستمر لواق  فعالية بريامج صلوؼ الموهوبيف، بمعدؿ زمي    -

 تيور التجربة. حسب المتعارؼ عمية عالميا لموقوؼ عمى
ةرورة ملاركة اليالب الملاركيف بالبريامج ف  تيوير المياهج حيث أظارت يتائج  -

الدراسة أف أفراد عيية الدراسة مف الكوادر التعميمية  رير موافقيف( عمى ملاركة اليمبة 
 ف  تحديد بعض موةوعات الميااج ااثرائ  الت  تيسجـ م  ميولاـ واهتماماتاـ.
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية:

تج بييييييي   مويييييييي  البإدبييييييي  إاابييييييي اي بييييييي  ا   ال ييييييي بو  الت  يبيييييييي  بي بييييييي  (. 9109)الثبيتييييييي   ب ييييييي    -
  إ قيييييييي  مبييييييييا بو بيييييييي  ل بيييييييي تب  اليييييييي إل  ل بإدبيييييييي  الصيييييييي ومي  كيييييييي  البب ديييييييي  ال  بييييييييي  ال يييييييي إ ي 

  ال  يييييي    جوب ييييي: "االبتديييييو  كييييي  ت بيييييي  البإديييييإبير:   يوييييي  و يييييي  ال يييييتثبو  ال ويييييإا".إاالبييييي اي
 م.9108/  3/  7-7ال  ب   بب د  البح ير  

(.تويييييييم بييييي اب  بييييي ا ل الب يييييز مبييييي ا  الثيييييو   ل تبيييييي  9119جييييي إار  كتحييييي ة إالبحو بييييي   لي يييييو.)  -
كيييييي  مييييييإل الب ييييييويي  ال ولبييييييي  لت  يييييييم البإدييييييإبير  البيييييي تب  ال  بيييييي  ال ييييييو ل ل موييييييي  البإدييييييإبير 

-441إديييييييإبير إالبتفيييييييإقير  يإلييييييييإ   :  . إالبتفيييييييإقير. مبيييييييور  البج يييييييل ال  بييييييي  ل مويييييييي  الب
400 

(. بوييييييوييل تويييييي ي  بوييييييإل   لتوييييييييم بيييييي اب  البإدييييييإبير ا ييييييت و ا  9101جيييييي إار  كتحيييييي  مبيييييي ال حبر) -
م بييييييييييييييييييير البإقييييييييييييييييييي  :  9107/  9/  07ل ب يييييييييييييييييييويي  ال ولبيييييييييييييييييييي   تيييييييييييييييييييم اال يييييييييييييييييييت جوي كييييييييييييييييييي  

http://www.jarwan-center.com/ 
الجغيبيييييور  مبييييي ا    تبإ وصييييي   كتحييييي    ب يييييوجي    ت يييييوب   تبإميييييإ   و  ييييي   تييييييإ   مييييي ل   -

كييييي  بييييي ا ل (. تويييييإيم ب  يييييوب   مويييييي  البإديييييإبير 9119بو وجيييييز   يييييإ ار  مبييييي  الدييييي يم   بييييي اديم )
الت  يييييم ال ييييوم كيييي  البب ديييي  ال  بييييي  ال يييي إ ي .   ا يييي  يييييي  ب مييييإ   بإ ميييي  إ ا   الت بييييي  إالت  يييييم 

 ال  بي  ال  إ ي   ال يوض. بولبب د 
(. توييييييإيم ب  ييييييوب   موييييييي  البإدييييييإبير كيييييي  بيييييي ا ل 9103الجغيبيييييور  مبيييييي ا ة ب ييييييوجي    ت ييييييوب  ) -

الت  ييييييييم ال يييييييوم ال ييييييي إ ي  كييييييي  ميييييييإل ب يييييييويي  جيييييييإ   البييييييي اب  ااث ا يييييييي . بج ييييييي  ال  يييييييإم الت بإيييييييي  
 .945 - 907(  0)04إال ف ي   البح ير  

(  ليا كصإا البإدإبير. إ ا   الت  يم  9107/9106ل بإدإبير إالبإدإبو  )   ليا اا ا   ال وب  -
 اا ا   ال وب  ل موي  البإدإبير.

ديييييييي(. تصييييييبيم ب  يييييييوب  تييييييي دي   امييييييي ا  0407 يتييييييإر  ح ييييييير ح يييييييير  إال وليييييي    حبييييييي   ولييييييي  ) -
 ا ييييي  بييييير ويييي   د يييييو  الت بييييي  لببو  يييي  الت بييييي  البي ا ييييي .   ا يييي  بو بيييي   ليييي   يييي إ  الت بييييي  البي

 دي.0/7/0407جوب   الب ز   إ    -الإاق  إالب با الب  و   ك  د ي  الت بي 
(. تويييييييييييم إاقييييييييي   مويييييييييي  البتبيييييييييي ير إالبإديييييييييإبير كييييييييي  البييييييييي ا ل 9113ال ييييييييي إ    و ييييييييييو دوييييييييييا ) -

   ا   بي ا ي   إ ا   الت بي  إالت  يم ك  بب د  البح ير.-الحدإبي  ببب د  البح ير
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توييييييييييم تج بيييييييي  كصييييييييإا البإديييييييإبير بيييييييير إج يييييييي    يييييييي  (. 9109)يش ال ييييييي وور  احبيييييييي  بيييييييير ميييييييو -
    ييييول  بوج ييييتي  يييييي  كيييي  بحوك يييي  ا ح ييييول ب ييييض الب ييييويي ال ييييوب ير إالب ييييتفي ير كيييي  مييييإل 

 ب مإ    د ي  الت بي   جوب   الب ز كيصا.
(. تويييييييم يييييي   بصيييييو   البإديييييإبير كييييي  ا   ر ح ييييي  ب يييييويي  9106المييييي بور  إا يييييا بحبييييي . ) -

NAGC Pre-K–Grade 12 2010   بج يييي  د يييييي  الت بيييييي   جوب يييي  اال دييييي   ال ييييي .
(067.)003-043. 

(. التويييييييإيم الت بيييييييإ  الب   ييييييي : ت  يييييييز إتوبيووتيييييييز كييييييي  9113مييييييي م  صييييييي ) الييييييي ير بحبيييييييإ  ) -
 توإيم الب ا ل. الوود  :  ا  الفد  ال  ب .

 ي .(. تح ي  االحتيوجو  الت  يبي . بص : ايت از ل  م  إالتإ  9110م يإه  ال ي  ) -
( . تويييييييم بييييي اب  البإديييييإبير كييييي  بب دييييي  البحييييي ير بييييير إج ييييي   9106الوومييييي   مييييي  ور بحبييييي  )  -

  يييييي  الو بيييييي  إالب  بييييييير إاا ا يييييييير إتح يييييييا ال ييييييج   ا ييييييت و ا  ليييييي  ب ييييييويي  ال ابويييييي  الإو ييييييي  
   06  البج يييييييي   3ا ب يدييييييييي  لموفييييييييوا البإدييييييييإبير  بج يييييييي  ال  ييييييييإم الت بإييييييييي  إال ف ييييييييي   ال يييييييي   

 . بتبب 
(. تو ييييييي  توييييييإيم بيييييي اب  بإدبيييييي  9103 يييييي  الب ييييييز مبيييييي  ال  ييييييي  إ جولييييييز ل بإدبيييييي  إاابيييييي اي )ب   -

الصيييييييفي  البح ييييييي . تو ييييييي  يييييييي  ب مييييييإ  بييييييإ ي ب   يييييي  الب ييييييز مبيييييي  ال  ييييييي  إ جولييييييز ل بإدبيييييي  
  إااب اي  ال يوض.

( ا يييييت اتيجي   مويييييي  البإديييييإبير إاابييييي اي 9106ب   ييييي  الب يييييز مبييييي  ال  يييييي  إ جوليييييز ل بإديييييإبير ) -
 (  ب مإ ا  بإدب .9108-9104إ مم االبتدو  إ و  ت فيذدو )
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