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 ملدص

الموىوبيف والمتفوقيف الدارسيف بجامعة  طالبىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى سمات خارطة ال    
لى تحديد أنماط الرعاية المناسبة لم بالجامعة، واعتمدت المنيج  الموىوبيف طالبالممؾ فيصؿ، وا 

بمرحمة  الموىوبيف والمتفوقيف  طالبالمزدوج الوصفي والكمي، تكونت عينة الدراسة مف ال
 ( 42;46مف بيف) اختيارىـ بشكؿ قصدي وفؽ معايير محددة ( تـ375وعددىـ)البكالوريوس 
 ترشيح عمى ديعتم مسحي نموذج وقد استخداـ ـ.;423/ :423خالؿ العاـ الدراسي طالب وطالبة 

مف صدؽ  التأكد تـ وقد ،الخبراء مع مقننة شبو مفتوحة مقابمة جانب لىإ ،الكمية خالؿ مف الطالب
كثر انتشارًا في المواىب الفنية كانت األوأظيرت نتائج الدراسة  وثبات األدوات بالطرؽ المناسبة.

%(، واف كمية :.53نسبة )%(، تمييا المواىب األكاديمية والعممية ب86.7كميات الجامعة بنسبة )
المرحمة ج االثرائية الخارجية ىي األنسب لطالب العمـو استحوذت عمى معظـ المواىب، وأف البرام

الجامعية. واوصت الدراسة ضرورة تبني الجامعات برامج لرعاية الموىوبيف ضمف النظاـ األساسي 
 بالجامعات السعودية. الموىوبيف الطالبضرورة اعتماد لوائح موحدة بما يخص و لمتعميـ، 

 
 التعميـ ،الموىوبيف رعاية ،فيصؿ الممؾ جامعة الموىوبيف، طالبال خارطة :املفتاحًُ الكلنات
 .العالي
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Abstract 
Features of the Map of Gifted and High Achievement Students at 

King Faisal University and the ways of care offered to them 
By: 

Dr Fathi Mohammed abunasser 
Prof. Dr. Hamdan Al-Mohammed,               Dr. Shoeb Jamal Saleh,  

Dr. Yusra Aboud 
       This study aimed to identify the characteristics of the map of gifted 
and high achievement students at King Faisal University and to identify the 
appropriate care patterns for talented students in the university.both 
descriptive and quantitative method used. The sample of the study 
consisted of gifted and high achievement students in the bachelor's degree 
(153) who were selected according to specific criteria from (24920) 
students during the academic year 2018/2019. A survey model based on 
student nomination used through the college; along with an open, semi-
formal interview with the expert. The results of the study showed that the 
Artistic talents were the most prevalent in the faculties of the university by 
(64.5%) followed by academic and scientific talents by (31.8%) and that 
the college of Science acquired most of the talents, and  that external 
enrichment programs are the most appropriate for the  university students. 
The study recommended the need for universities to adopt programs for 
the care of talented students within the basic education system, and the 
need to adopt unified regulations for gifted students in Saudi universities. 
Keywords: Map of Talented Students, King Faisal University, Gifted 
Education, Higher Education. 
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 :تكديه

بية الخاصة ىتماـ التربوييف والباحثيف وعمماء التر إشيد العقد األخير مف القرف العشريف         
وأولياء األمور بالموىبة، حيث انعكس ىذا االىتماـ عمى القضايا المختمفة المتعمقة بالموىوبيف 
وتربيتيـ والسعي مف قبؿ الحكومات والمؤسسات المختصة لتوفير الدعـ المادي والمعنوي ليذه الفئة 

العممية المتعاقبة الميمة مف المجتمع عامة ومف الطالب عمى وجو الخصوص. وأثبتت الدراسات 
تتمتع بقدرات عقمية عالية غالبًا ما يبرز مف  (% 5 – 2)أف ىناؾ نسبة مف الطالب تتراوح ما بيف 

وأف ىذه النسبة وفي حاالت كثيرة قد تزيد لتصؿ إلى ما  والمخترعيف،بينيا صفوة العمماء والمفكريف 
تانينبـو  وقد قدـ .Renzulli,1979)) طالبالمف مجموع ( (% 15 – 10بيف 

(Tannenbaum, 2003 تصنيفًا مفيدًا ألنواع المواىب التي تساعد في تحديد الميارات التي )
ينظر إلييا المجتمع عمى أنيا مواىب غير عادية، حيث يرى أف ىناؾ أربعة أنواع مف المواىب 

 غير العادية.ىي: المواىب النادرة، المواىب الزائدة، المواىب المحددة، المواىب 

، وغالبا ما تؤسس النظـ التربوية النموذجية عمى مجموعة مف المبادئ الدقيقة والواضحة      
الجامعات األمريكية بيدؼ تقديـ أجود الخدمات التعميمية في ظؿ إدارة متميزة. وقد قامت بعض 

سة يوًما بإنشاء مراكز لتنمية الموىبة في المجاالت المختمفة، حيث يمتحؽ بعض الطالب الموىوبوف بالدرا
بيذه  واحًدا أسبوعًيا وذلؾ خالؿ فصؿ الربيع والشتاء والخريؼ، أما في فصؿ الصيؼ فيمكف الدراسة يومًيا

، وتشمؿ الدراسة بيذه المراكز عدًدا مف المقررات الصعبة مثؿ اإللكترونيات وعمـو الفضاء المراكز
وتبقى ي بنجاحو في ىذه المقررات. والرياضيات المنطقية، ويحصؿ الطالب في النياية عمى اعتماد رسم

الموىوبيف، والتي لف تكوف  طالبلمتأسيس لبرامج المؤسسات التعميـ العالي بحاجة ماسة العديد مف 
اليزاع ) سوى عند وضع قواعد بيانات محددة وواضحة لمطالب الموىوبيف بيذه المؤسسات فاعمة

 .(4239والحقباني،

الجامعات باالىتماـ بالموىبة واالبداع، حيث  نى العديد مفوفي المممكة العربية السعودية تع   
برنامج  بإطالؽأنشئت العديد منيا مراكز متخصصة لمموىبة واالبداع. كما قامت جامعة جدة 

جامعة الممؾ سعود  وأطمقت .(4239 العامري،) متخصص لرعاية الطالب الموىوبيف والمتفوقيف
المتفوقيف في البرنامج  الطالبطوي آلية الترشيح لمسار تن المتفوقيف والموىوبيف طالببرنامج ال

ليذا المسار تركيز  البعد الكمي حيث يتضمف البعد الكمي والبعد النوعي، :عمى بعديف رئيسيف ىما
تضمف برامج تدريبية، ومسابقات عممية، ولقاءات و  المتفوقيف، طالبجيود البرنامج عمى عدد ال

 (.;423والمعرفية )جامعة الممؾ سعود،ات العممية لى جانب الزيار إبعمماء وخبراء، 
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ىػ، في مدينة اليفوؼ بمحافظة األحساء، وتطورت خالؿ 7;35ومنذ أف أنشئت جامعة الممؾ فيصؿ عاـ 
طالبًا وطالبة في مرحمة البكالوريوس،  :5987السنوات الماضية إلى أف وصؿ عدد طمبتيا إلى أكثر مف 

ىػ. وتطور عدد أعضاء ىيئة :365-3659مة الدارسات العميا العاـ طالًبا وطالبة بمرح 4845وحوالي 
عضوًا في العاـ نفسو. فقد تـ إنشاء  ;423التدريس والمحاضريف والمعيديف بالجامعة حتى أصبح اآلف 

المركز الوطني ألبحاث الموىبة واالبداع كأوؿ مركز بحثي متخصص عمى مستوى الخميج العربي، حيث 
ىػ، وقد 36/7/3652ىػ، بتاريخ 76/3652/:4العالي عمى إنشاء المركز، بقراره رقـ: وافؽ مجمس التعميـ 

/ـ ب، بتاريخ:  4::6توج القرار بالموافقة الكريمة لخادـ الحرميف الشريفيف، التي جاءت تحت رقـ 
ىػ. وقد جاءت فكرة المركز تجسيدًا ليذه الرؤية، لتعبر عف إنشاء مركز وطني ذي تميٍُّز 7/3652/;4

بحثيٍّ تحت عنواف "المركز الوطني ألبحاث الموىبة واإلبداع"، يرمي إلى تحقيؽ إنجازات بحثية نوعية، 
والقياـ بالمياـ التوعوية واالستشارية في مجاؿ الموىبة واإلبداع، كأوؿ مركز مف نوعو تحتضنو مؤسسات 

تبط بالجيات البحثية المحمية التعميـ العالي عمى المستوى الوطني والعربي، لو مجمس إدارة مركزي، وير 
باتفاقيات تعاوف مف شأنيا تحديد العالقة بيف الطرفيف )جامعة الممؾ -ذات العالقة-والعالمية
 .(;423فيصؿ،

وعميو فأف دراسة الطالب الموىوبيف الكشؼ عنيـ، وتحديد مجاؿ مواىبيـ يعد ضرورة يقع ضمف  
 لتحدي أنماط الرعاية المناسبة ليـ. استراتيجيات الجامعات وبرامجيا التعميمية تمييدا

 :الدراسُ مشكلُ

تعد البيئة التعميمية أحد المكونات األساسية لمفيـو الموىبة واإلبداع، ومف األىمية بمكاف أف تكوف      
الجامعة بيئة تعميمية غنية بالمثيرات ومنفتحة عمى الخبرات والتحديات الخارجية. ويتشكؿ المناخ التعميمي 

المتغيرات المادية واالجتماعية واإلدارية التي تحكـ العالقة بيف األطراؼ ذات العالقة بالعممية  مف مجموع
التعميمية والتربوية داخؿ المجتمع الجامعة وخارجو. ولما كاف التعميـ العالي بيئة محفزة لإلبداع وانفجار 

تشمؿ: العمؿ عمى  المبدعيفو  المواىب، يمكف لمجامعات القياـ بجيود منسقة لخدمة الطالب الموىوبيف
إيجاد عمؿ مشترؾ مع المؤسسات المتخصصة كمؤسسة الممؾ عبد العزيز لرعاية الموىوبيف، وتبني 

ونظرًا لندرة البرامج  .الموىوبيف ات المختصة لرعايةوحداللى جانب إنشاء إكراسي بحث في ىذا المجاؿ، 
 ، حيثات التعميـ العاليالمخصصة لمطالب الموىوبيف عمى مستوي الجامعات ومؤسس

لـ يحظى الطالب الموىوبيف في المرحمة الجامعية باالىتماـ الذي يحظى بو طالب التعميـ العاـ، رغـ  
 (Alamer,2014( )4226وجود بعض المحاوالت الفردية لبعض الجامعات )أبو نواس ،
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بية وتقديـ الرعاية مواىب الطالالنحو الكشؼ عف  جامعة الممؾ فيصؿوعمية فقد تضاعفت مسئولية 
المناسبة ليا، مف خالؿ المراكز المتخصصة والميتميف مف منسوبي الجامعة في ضوء غياب تحديد 

بالمركز الوطني  ـخالؿ عممي فيالباحثواضح ليذه المواىب. وفي ضوء تمؾ المعطيات، وفي ضوء خبرات 
 ؛4239، اليزاع والحقبانيدراسات )وفي ضوء ما جاءت بو نتائج العديد مف ال ألبحاث الموىبة واالبداع،

جاءت ىذه الدراسة بيدؼ  (Wolfersberger & Hogenstijn, 2016)( 4232 صالح،ابف 
الموىوبيف والمتفوقيف الدارسيف  طالباإلجابة عف التساؤؿ الرئيس االتي: ما مالمح خارطة ال

 سبؿ الرعاية المقترحة ليـ؟ فيصؿ، وما بجامعة الممؾ 

 : الدراسُ أسئلُ

 تحاوؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة الفرعية االتية: 

 ةكميات الجامعمتفوقيف بجامعة الممؾ فيصؿ عمى ما مالمح توزع الطالب الموىوبيف وال -
 المختمفة؟

الموىوبيف والمتفوقيف بجامعة الممؾ فيصؿ وفؽ المجاالت التي  طالبما برامج الرعاية المقترحة ال -
 الخبراء التربوييف؟ تظيرىا الدراسة كما يراىا

 :الدراسُ أٍدف

 الموىوبيف والمتفوقيف بجامعة الممؾ فيصؿ. طالبالتعرؼ عمى التوجيات الدراسية لم -
 تحديد البرامج واالستراتيجيات المتبعة في تعميـ ورعاية الموىوبيف بالجامعات السعودية. -
عمى كميات الجامعة التعرؼ عمى خارطة توزع الطالب الموىوبيف بجامعة الممؾ فيصؿ  -

 المختمفة.
 تقديـ تصور مقترح لتطوير برامج تعميـ ورعاية الطالب الموىوبيف بجامعة الممؾ فيصؿ. -

 :الدراسُ أٍنًُ

تبرز أىمية الدراسة مف أىمية الفئة المستيدفة ودورىا في دفع عجمة التنمية ورفد المجتمع بالقيادات      
يا في بناء خارطة وطنية لمطالب الموىوبيف عمى المممكة تشمؿ في مختمؼ التخصصات. كما تبرز أىميت

الموىوبيف بالجامعة وصوال لتحقيؽ  طالبفي تحديد أنماط الرعاية المناسبة لمو جميع الجامعات السعودية، 
 برامج نوعية ذات عائد مجتمعي.

 : الدراسُ حدود
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 يحد مف تعميـ نتائج الدراسة الحدود اآلتية:

تـ التطبيؽ الميداني لمدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  الحدود الزمانية:
 ىػ.14389/1440

 جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعودية. طالبتـ تطبيؽ الدراسة عمى  الحدود المكانية:

، يصؿبجامعة الممؾ ف والمتفوقيف عمى الطالب الموىوبيف اقتصرت ىذه الدراسة الحدود الموضوعية: 
بأدوات المدرجة  والتفوؽ مجاالت الموىبةوعمى مالمح توزيع ىؤالء الطالب بكميات الجامعة المختمفة وفؽ 

 الدراسة.

 :الدراسُ مصطلحات

ـ  97;3جامعة رسمية حكومية بالمممكة العربية السعودية تأسست في سنة  جامعة الممك فيصل: -
معة في عيد أخيو خالد بف عبد العزيز آؿ سعود، وتوفر بأمر مف الممؾ فيصؿ قبؿ وفاتو وتـ افتتاح الجا

الجامعة لُطالبيا التعميـ الجامعي والدراسات العميا في مختمؼ العمـو ومجاالت المعرفة المتخصصة 
 والبحث العممي.

ىـ أولئؾ الذيف يعطوف دلياًل عمى اقتدارىـ عمى األداء الرفيع في المجاالت  :الموهوبين طالبال -
اإلبداعية والفنػية والقيادية واألكاديمية الخاصة، ويحتاجوف خدمات وأنشطة خاصة وذلؾ مف أجؿ العقمية و 

 .(Clark, 1992التطوير الكامؿ لمثؿ ىذه االستعدادات أو القابميات )

يظير أداء مرموقًا بصفة مستمرة في أي مجاؿ مف المجاالت ذات  الطالب الذي المتفوقين: طالبال
 العادييف. الطالب ىذا المستوى أعمى مف مستوى يكوفبحيث  األىمية

الموىوبيف بالجامعة وفؽ التخصص  طالبتوزع واقعي لم :والمتفوقين الموهوبين طالبال خارطة -
 وأنواع المواىب الخاصة بيـ حسب المعايير التي حددتيا الدراسة.

 

 : وإجزاءاتَا الدراسُ ميَجًُ

 :الدراسُ ميَج

 .ألىدافيا تبعاً  ومسحية نوعية مزدوجة منيجية اسةالدر  تبعتأ: الدراسة منهج



8 
 

 : وعًيتَا الدراسُ جمتنع

 خالؿ السعودية العربية بالمممكة فيصؿ الممؾ جامعة في طالبال جميع مف الدراسة مجتمع تكوف
 الدراسة عينة وتكونت ،وطالبة طالب (42;46) وعددىـ ىػ3662/  ;365 الدراسي العاـ الفصؿ

( 397) وعددىـ لمدراسة المعتمد النموذج وفؽ الموىبة محددات عمييـ طبؽتن الذيف طالبال مف
 ىيئة أعضاء مف عضواً ( 43) عف عددىـ التدريس ىيئة أعضاء مف قصدية عينة ومف طالبًا،

 .واالبداع الموىبة بمجاؿ الميتميف مف السعودية بالجامعات التدريس

 :الدراسُ واتأد

 الكمية، خالؿ مف الطالب ترشيح عمى يعتمد مسحي ذجنمو  وفؽ الموىوبيف طالبال حصر تـ -
 مقياس واجتياز العامة، بالثانوية القدرات ومعدؿ التراكمي، التحصيمي المعدؿ: معايير ويتضمف
 ممحؽ الموىوب؛ الطالب مف البيانات استيفاء وتـ الخاصة، المواىب شموؿ جانب إلى موىبة،

(3). 

 وتربية النفس وعمـ التربية بمجاؿ التدريس ىيئة أعضاء مف ءالخبرا مع مقننة شبو مفتوحة مقابمة -
 سؤاؿ فييا يتـ التي بمةاالمق وىي بالجامعة، المواىب رعاية سبؿ حوؿ مرئياتيـ لتحديد الموىوبيف
 بناء تـ وقد(. 352 ،4234الكريـ، العبد) الطريقة وبنفس سمفا المعدة األسئمة نفس المشاركيف

 بالجامعات الموىوبيف رعاية سبؿ ىـأ تحيد بيدؼ السابقة والدراسات دبياتاال عمى ناداً تاس المقابمة
 الحالي، العمؿ) الخبير وبيانات المقابمة دليؿ يشمؿ األوؿ: جزئييف مف المقابمة وتكونت ،السعودية

وقد أجريت المقابالت بشكؿ  .حمفتو  واحد سؤاؿ مف تكوف والثاني( الدراسي المؤىؿ العمؿ، مكاف
وقد تـ تسجيؿ المقابالت  حيث تولى الباحث الرئيس ىذه الميمة، إطار مناقشة موجية،فردي وفي 

 الصوتية لضماف حفظ البيانات كاممة ولالقتباس منيا نصيا في استعراض وتحميؿ البيانات.
 مف محكمًا،( 35) المحكميف مف مجموعة باختيار الباحث قاـ األداة صدؽ مف لمتأكد :األداة صدق
 والتربية والتقويـ، والقياس النفس، وعمـ والتربية الموىوبيف، تربية مجاؿ في واالختصاص الخبرة ذوي

 ودقة الدراسة، أدوات مالءمة درجة حيث مف آرائيـ مف لالستفادة السعودية، الجامعات مف الخاصة
 بالنموذج الجوانب بعض صياغة أعيدت المحكميف مالحظات ضوء وفي لغويًا، بنائيا وسالمة
كما تمت مراعاة معايير الموثوقية في البحوث النوعية كما يراىا  .المقننة المقابمة فقرات في وكذلؾ

(Schwandt et.al,2007) :وتشمؿ أربعة معايير وىي 
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والذي تـ تطبيقو في  (Triangulation) مف خالؿ التثميث (Credibility)المصداقية   .1
نفس الخبرة أو الموقؼ، وأخذ آراء  ىذه الدراسة عف طريقة مقابمة أكثر مف شخص حوؿ

 الزمالء وتوجيياتيـ. 
مف خالؿ الوعي بعدـ إمكانية تعميـ نتائج الدراسة  (Transferability)التعميـ أو النقؿ   .2

نما إمكانية االستفادة منيا في مواقؼ أو برامج مشابية.  وا 
إلجراءات الدراسة مف خالؿ الوصؼ الدقيؽ  (Dependability)الثقة أو االعتمادية   .3

 بحيث يمكف تقييـ الممارسات البحثية أو القياـ بنفس االجراءات مستقبال. 
وذلؾ مف خالؿ التثميث والوعي بأف تكوف  (Confirmability)الموضوعية أو الحيادية  .4

النتائج منبثقة مف استجابات المشاركيف مف دوف توجيو مف الباحث الرئيس الذي يقـو 
 بالمقابمة. 

   
 :الدراسُ وإجزاءات خطىات

 :التالية الخطوات في المستخدـ المنيج وفؽ الدراسة سارت

 الموىوبيف الطالب واحتيرا اكتشاؼ أساليب عرض :اوالً  ويشمؿ ،لمدراسة النظري اإلطار -1
 الموىوبيف ورعاية تعميـ في المتبعة واالستراتيجيات البرامج تحديد: ثانياً  ،بالجامعات
  .وديةالسع بالجامعات

 الطالب توزيع وطرؽ اليات عمى التعرؼ: تـ خاللو ومف لمدراسة الميداني اإلطار -2
 .المختمفة الجامعة كميات عمى فيصؿ الممؾ بجامعة والمتفوقيف الموىوبيف

 .فيصؿ الممؾ بجامعة الموىوبيف الطالب ورعاية تعميـ برامج لتطوير مقترح تصور تقديـ -3

 : اإلحصائًُ املعاجلُ

 .الخرائط وتصميـ ورسـ البيانات وفيرست ،والتكرارات المئوية النسب استخداـ تـ

 :السابكُ والدراسات اليظزٍ اإلطار

 وىذا الدولة قبؿ مف كبير باىتماـ تحظى السعودية العربية المممكة في الموىوبيف رعاية إف      
 تـ والتي التعميـ، ةسياس وثيقة في اليامة البنود مف عدد تضميف خالؿ مف جمي بشكؿ يتضح

 ضرورة عمى( 79) المادة نصت فقد ىػ،;:35 عاـ في ;99 رقـ الوزراء مجمس بقرار اعتمادىا
تاحة ورعايتيـ الموىوبيف الطالب اكتشاؼ  إطار في برامجيـ لنمو المختمفة والفرص اإلمكانات وا 
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 رعاية عمى (6;3 - 4;3) المواد أيضا نصت كما. ليـ خاصة برامج وبوضع العامة، البرامج
تاحة وتوجيييا مواىبيـ لتنمية خاصة رعاية لمنابغيف الدولة  نبوغيـ، مجاؿ في إماميـ الفرصة وا 
 التقديرية والمزايا بيـ الخاصة الدراسية والبرامج اكتشافيـ وسائؿ المختصة الجيات وضع وعمى

 بالتوجيو تعيدىـ مع قدراتيـ فم لالستفادة ليـ العممي البحث وسائؿ تييئة وعمى ليـ، المشجعة
  4(.*ىػ92;3، المعارؼ وزارة) اإلسالمي

كما إف المتتبع والدارس لتجربة رعاية الموىوبيف في المممكة العربية السعودية يجدىا مف التجارب      
عمى الموىوبيف في مراحؿ المنصرمة كاف الرائدة عمى مستوى العالـ العربي. ولكف تركيزىا خالؿ األعواـ 

وجود بعض  رغـ ىذا االىتماـ، الجامعية بمثؿوىوبيف في المرحمة الم طالبيحظى ال العاـ، وـلالتعميـ 
تفتقر بشدة لمكوادر البشرية الماىرة، وغير منظمة في أنشطتيا، حيث المحاوالت الفردية لبعض الجامعات، 

جراءاتيا مجتزأة، ومخرجاتيا محؿ شؾ كبير  (.Alamer,2014)وأىدافيا غير واقعية، وا 

 :العالٌ لتعلًها مبؤسسات املىٍىبني رعايُ

 طالبعامؿ الوراثة دور كبير في امتالؾ بعض الو متقدـ العممي والتكنولوجي وعصر المعرفة، لإف   
قدرة عمى حؿ والمتميز، الستيعاب التفكير واوالمعقدة، المفاىيـ اللقدرات وميارات متميزة كإدراؾ ومعالجة 

اإلضافة إلى العديد مف السمات التي يمتمكيا تفوؽ مستواىـ، ب التي صائبةالقرارات الالمشكالت واتخاذ 
البد مف وجود  ، لذلؾClark, 2001; Davis & Rimm, 2004)الموىوبيف كالدافعية وحب التعمـ )

إف  كما .يامراعاة احتياجاتو برامج مالئمة الكتشاؼ ىذه المواىب وتنميتيا والمحافظة عمى استمراريتيا، 
باإلضافة إلى المجتمع  ،لعالي ينطمؽ مف فمسفة وأىداؼ التعميـ العاليإعداد برامج لمموىوبيف في التعميـ ا

عف المناخ التدريسي المناسب سواء الطالب الذي ىو  الجامعي الذي يسوده االنسجاـ والتكامؿ، فضالً 
محور العممية التعميمية أو عضو ىيئة التدريس ومياراتو وأساليبو المتطورة اإلبداعية، أو مصادر التعـم 

الموىوبيف يحتاج إلى مجموعة مف  طالبتطوير وتنمية الوتجمع الدراسات أف اليب التقويـ الحديثة. وأس
االستراتيجيات واألنشطة والمعالجات التدريسية وبذؿ مجيود مف أعضاء ىيئة التدريس داخؿ وخارج 

                                                           
 مةواهبهم لنمةو المختلفةة والفةر  اإلمكانيةات وإتاحةة ورعايتهم، الموهوبين باكتشاف االهتمام" :57  المادة نصت  2

 ."خاصة برامج وبوضع العامة، البرامج إطار في

 : يلي كما( 194-192) المواد ن  جاء كما

 .نبوغهم مجال في أمامهم الفرصة وإتاحة وتوجيهها، مواهبهم لتنمية خاصة رعاية النابغين الدولة عىتر -192

 .لهم المشجعة التقديرية والمزايا بهم، الخاصة الدراسة وبرامج اكتشافهم، وسائل المختصة الجهات تضع -193

 .اإلسالمي بالتوجيه تعهدهم عم قدراتهم، من لالستفادة العلمي البحث وسائلُ  للنابغين ُتهيَّأ -194
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إلى جانب ىوبيف، الجامعة كتصميـ أدوات ترتبط بالموىبة وبرامج وأنشطة متنوعة متوافقة مع طبيعة المو 
يجاد بيئة تعميمية مناسبة جاذبة وحاضنة لم  طالبتنوع أساليب واستراتيجيات التدريس وأدوات التقويـ، وا 

 ,Abeysekeraلسوؽ العمؿ واالنطالؽ نحو الحياة ) طالبالموىوبيف. الف الجامعة مسؤولة عف إعداد ال
2008; Bailey, 2010. 

مف  يحويفي تنمية المجتمع وتقدمو وتطوره في جميع المجاالت لما لعب التعميـ العالي دور ميـ ولقد  
وأصحاب العقوؿ، ولما تممكو الجامعات مف خبرات، ولذلؾ فاف الموىبة بحاجة إلى رعاية مستمرة  الكفاءات

تحديد المواىب الطالبية عمى مستوى مؤسسات التعميـ العالي  وىذا يحتـ .وبيئة خصبة وجاذبة لتنميتيا
قدمت لتقديـ الخدمات والرعاية المناسبة ليا وفؽ إمكانيات وسياسات ىذه المؤسسات. وقد تمييدًا 

برامج إثرائية تعميمية لمموىوبيف والمتفوقيف خارج وقت الدواـ برعاية مختصيف مف بعض الجامعات 
نفع أعضاء ىيئة التدريس كإشراكيـ في برامج اجتماعية، أو إعداد برامج ومشاريع تطبيقية تعود بال

  (.4232وآخروف،  )العبيديعمى المجتمع 

يؤكد التوجو العالمي الحديث وأفضؿ الممارسات الدولية في رعاية الموىوبيف ضرورة كما       
االستمرار في رعاية الموىوبيف، واالنتقاؿ بيـ إلى مستوى اإلنتاجية اإلبداعية في مرحمة البموغ، 

ي المجتمعات، وىذا ما أكده أعظـ الباحثيف في مجاؿ وتسخير مواىبيـ لخدمة التغيير وقيادتو ف
 Talentمفيـو تنمية التفوؽ تربية الموىوبيف في أبحاثيـ، ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:

Development ( طبقًا لنموذج جانييوGagné, 2009,2004( ونموذج سبوتنيؾ ،)Subotnik 
et .al, 2010 أجؿ عالـ متغير طبقًا لنظرية رينزولي (، وأيضًا مفيـو تنمية التفوؽ والقيادة مف

(Renzulli, 2012ومفيـو تطوير الخبراء ،) Expertise  Development   كما جاء في نظرية
 (.Sternberg& Lubart,1999ستيرنبيرغ )

يدؼ إلى تحقيؽ مبدأ االستمرارية رعاية واستقطاب الموىوبيف بالمرحمة الجامعية تلذا فإف برنامج  
 Creativeىوبيف، واالنتقاؿ بيـ مف مستوى الرعاية إلى مستوى اإلنتاجية اإلبداعية في رعاية المو 

Productivity وىذا يعد مف األىداؼ والغايات العظمى في تربية الموىوبيف(Bisland,2001) ،
 Brown, et)كما أكدتو أشير نظريات تعميـ الموىوبيف، وىي نظرية رينزولي حوؿ األداء الموىوب 

al, 2005) 
 عمى لمتعرؼ أو المممكة في الموىوبيف برامج تقويـ الى ىدفت التي الدراسات بعض أجريت وقد

:  أبرزىا المعوقات مف عدد ظيور عف وكشفت ، التميز ذوي الطالب تربية تواجو التي المعوقات
 السيء الجغرافي التوزيع و ،لممنياج بالنسبة االستراتيجيات و األىداؼ و الرؤية وضوح عدـ
 كما ،المالي االنفاؽ ضعؼ ،القياس بأدوات االلماـ وعدـ ،يةعمم مختبرات وجود وعدـ ،مدارسلم

 لتوفير والتنظيـ التخطيط وينقصيا بداياتيا في الزالت الرسمية الجيات مساىمات أف أظيرت
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 تطبيؽ أف كما ، الموىوبيف رعاية برامج إلنجاح المالية و الفنية و والبشرية المادية اإلمكانات
)  المطموب بالمستوى يتـ ال االدارات بعض قبؿ مف والتعميـ التربية وزارة قبؿ مف المعتمدة القرارات
 ؛( 4232 ،باىريو  البدير) ؛( 4229 مصيري،) ؛ (4229 المنتشري،) ؛( 4228 الغامدي،

  (.4234 مرتجى، و العاجز)
ى مستوى التعميـ العالي، وتعد الموىوبيف عم طالبوىناؾ العديد مف االتجاىات في رعاية ال      

ويعد أسموب التممذة وسيمة عالمية وغير محدودة بزمف كما أف ليا التممذة أحد أشير ىذه البرامج، 
 ,Torrance, Goff, & Satterfield) (Milam & Schwartz, 1992) جذورا قديمة جداً 

ف كانت الممارسات والتعريفات الحالية متباينة إلى حد كبير إال أنيا تظؿ متصمة ، و (1998 ا 
بالنموذج التقميدي في وجود عالقة مباشرة طويمة األمد بيف شخصيف يقـو أحدىما وىو األكثر خبرة 

،  وتستخدـ التممذة في مجاؿ األعماؿ مساعدة األصغر لتحقيؽ ىدؼ الحياةوحكمة بقيادة وتشجيع و 
خاصة في الثقافات القديمة عندما أو التمريض وفي مختمؼ المجاالت و و الصناعة أو االقتصاد أ

، كما أف أسموب التممذة استخدـ في مجاؿ تربية ب يتدربوف عند شخص بال  ذو خبرةكاف الطال
 ,Subotnik)،  (Milam & Schwartz, 1992)االىتماـ بيذه الفئة  ذوي التميز منذ بدايات 

Edmiston, Cook, & Ross, 2010)  ؛(Shaughnessy, 2005) ؛(Grassinger, et 
al,2010)، (:422؛ )المعاجيني .  

ميـ العالي منيا: نظاـ لى ذلؾ فأف ىناؾ العديد مف أساليب رعاية المواىب في مؤسسات التعإ
التسريع األكاديمي، والبرامج اإلثرائية المتنوعة والمتخصصة في مجاالت محددة، ومناىج وأساليب 
تدريس االبداع واالبتكار، والبحث العممي والمشروعات البحثية المنتجة، واإلرشاد األكاديمي 

 .(4239)العامري،  المستمر، والبرامج والدورات التدريبية

( دراسة بعنواف رعاية الموىوبيف بالمرحمة الجامعية تجارب دولية 4239جرت اليزاع والحقباني)أوقد 
وبرامج مقترحة، بيدؼ تحديد الممارسات المتبعة في مجاؿ رعاية الموىوبيف في أفضؿ خمسيف 

يمي: أف  ( برنامجًا، حيث أظيرت النتائج ما534( جامعة و)72جامعة عالمية، وقد شممت الدراسة)
%( مف الجامعات تقدـ برامج 2:، وأف )األكاديمي%( مف الجامعات تقدـ برامج التسريع 72)

الثانوية العامة  طالبالعامة، وأف أكثر ما يميز برامج التسريع ىو حصوؿ االثراء لطالب الثانوية 
 الجامعة.  طالبعمى مقررات بالحـر الجامعي، وكذلؾ برامج التسريع ل

%( مف ىذه 86وتقدـ )الجامعة،  طالبامعات تقدـ برامج التسريع لمف الج %(::) جانب،إلى 
%( مف الجامعات لدييا 58ف )أالجامعات برامج االثراء لطالب الجامعات. كما أظيرت الدراسة 

التممذة المتخصصة. %( مف الجامعات تقدـ برامج 52ف )أبرامج متخصصة لتدريب واعداد القادة، و 
الثانوية العامة كما في كبرنامج ىارفارد  طالبتخصصيا الجامعات لوبيت الدراسة أف ىناؾ برامج 
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وبرنامج التعمـ عف بعد لمركز السباب  أكسفورد،وجامعة  ،MITالمدارس، وبرنامج  طالبالصيفي ل
(، الى جانب وجود مسابقات األولمبياد كما في Jons Hopkinsىوبكنز )الموىوب بجامعة جونز 

 جامعة سيدني.
إلى تحميؿ المناخ لتطوير المواىب  (Wolfersberger & Hogenstijn, 2016)وىدفت دراسة  

في الدنمارؾ والسويد والنرويج، كأوؿ أداة لبرامج الموىوبيف في التعميـ العالي، وبينت الدراسة وجود 
العديد مف البرامج، والحوافز الخارجية لبرامج الموىوبيف، وأف ىذه تركيز عمى الجودة، إلنتاج ثقافة 
أكثر تقديرا لمتميز. كما بينت النتائج أنو مف الضروري أيًضا تعزيز استخداـ نتائج األبحاث مف 
مجاالت تعميـ الموىوبيف، والعمـو التعميمية بشكؿ عاـ في عممية تصميـ البرنامج، والتركيز بشكؿ 
 خاص عمى عمميات تنشيط الطالب الموىوبيف مف خالؿ إنشاء الشبكات والممارسات الجيدة
باإلضافة إلى الدروس المستفادة مف حاالت الفشؿ يمكف مشاركتيا وتحسينيا بسيولة أيًضا عمى 

 .المستوى الدولي
دور جامعة تبوؾ في رعاية الموىوبيف والمبدعيف عف إلى إبراز ( 4232دراسة ابف صالح ) وىدفت 

نشاء معمؿ التفكير االبتو طريؽ البرامج التالية: برامج الدبمـو العاـ،  مشروع الكشؼ عف و كاري، ا 
نشاء مركز لرعاية الموىبة مف  الذيف يممكوف  طالبجؿ التعرؼ عمى الأالموىوبيف بجامعة تبوؾ، وا 

 قدرات عقمية وميارات إبداعية متميزة داخؿ الجامعة.
دارات تعنى ببرامج رعاية ف( 4226دراسة أبو نواس )ما أ  يدفت إلى التعرؼ عمى مؤسسات وا 

ممكة العربية السعودية، باإلضافة إلى استراتيجيات وبرامج ىذه المؤسسات وما تـ الموىوبيف في الم
إنجازه. وكشفت نتائج الدراسة أف مف صفات الموىوبيف ىو الذكاء، باإلضافة إلى أف القائميف عمى 
برامج الموىبة يجب أف يتمتع باالختصاص والحرفية، فضال عف أف عينة الدراسة لـ يكونوا متأكديف 

وجود أقساـ وتخصصات خاصة بالموىبة في المدارس والكميات والجامعات. وأوصت الدراسة مف 
 بفتح تخصصات لمموىبة والتفوؽ العممي في الكميات والجامعات.

مستويات التحصيؿ الجامعي وميارة لى تحديد إ( Grayson, 2001)دراسة جرايسوف كما ىدفت 
نتائج أف الاظيرت و في جامعة يورؾ في تورنتو.  يفوبرامج الموىوببرامج عادية  التقييـ لخريجي

و يضيؼ قيمة قميمة إلى أعماليـ أكثر بقميؿ مف الطالب اآلخريف أخريجي برامج الموىوبيف يكمموف 
أف خريجي برامج الموىوبيف لدييـ تفكير ذاتي  العادية، كماما يتـ الحصوؿ عميو مف البرامج 

 .المستوى أكثر مف الطالب اآلخريف المشكالت عاليةواستنتاجي وميارات حؿ 
 

 :ومياقشتَا الدراسُ ىتائج

 :الدراسُ ىتائج
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ما مالمح توزع الطالب الموىوبيف والمتفوقيف بجامعة  :األول بالسؤال املتعلكُ اليتائج -
الممؾ فيصؿ عمى الكميات الجامعية المختمفة؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ البيانات 

، وفقا لنموذج جمع البيانات لموىوبيف مف مختمؼ كميات الجامعةا طالبالمتعمقة بال
التصنيؼ حسب الكمية، ومجاؿ الموىبة، ومستوى  النموذج تضمف ، وقدالمعتمد لمدراسة

لى جانب نوع برامج الرعاية التي إالطالب األكاديمي مف خالؿ المعدؿ التراكمي كمؤشر، 
 كما يمي: سبؽ لمموىوب المشاركة بيا. وقد جاءت النتائج

تتوزع المواىب عمى الكميات المختمفة حيث جاءت حصمت كمية العمـو عمى نصيب أعمى  -
حصمت كمية اليندسة عمى  ( فيما%20.6، تمييا كمية التربية بنسبة )(%34.3النسب )

( توزيع المواىب 3). ويبيف الشكؿ رقـ الموىوبيف طالبمف ال (%2.3قؿ النسب )أ
 .لمشاركةالمختمفة عمى الكميات ا

   

 
جاءت المواىب الفنية كأكثر  الذيف شممتيـ الدراسة، طالببما يتعمؽ بمجاالت المواىب لم -

كاديمية والعممية تمييا المواىب األ %(،86.7بنسبة )المواىب انتشارًا في كميات الجامعة 
، ويالحظ أف مجاالت %(5.8بنسبة )قميا المواىب الرياضية أو  %(،:.53ة )بنسب
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 توزيع المواهب على كليات الجامعة المختلفة( 1)شكل 
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 طالبالمواىب لـ تكف تتوافؽ مع التخصص الجامعي لمطالب الموىوب، إذ أف معظـ ال
، واف المواىب الفنية ىي األكثر انتشاراً   .الموىوبيف والمتفوقيف كانوا ضمف كمية العمـو

الموىوبيف بجامعة الممؾ فيصؿ الذيف تمقوا برامج  طالبال أف عددظيرت النتائج كما أ -
بنسبة  ( طالبا وطالبة;4مخصصة لمطالب الموىوبيف خالؿ مرحمة التعميـ العاـ فقط)

، وأف ىذه البرامج توزعت الذيف شممتيـ الدراسة طالب( مف المجموع الكمي لم38.79%)
 (:4الشكؿ )كما في 

 
مما  ارج المممكة فقط(خثرائية خارجية )إ( طالب فقط تمقوا برامج 4ف عدد )أكما بينت ذات النتائج 

وتشير ىذه النتيجة الى ضعؼ  .يعني حاجتيـ الى المتابعة واالىتماـ مف قبؿ المتخصصيف
الموىوبيف ضمف المراحؿ التعميمية السابقة وعدـ شموليتيا لجميع  طالبقدمة لمالخدمات الم

المواىب، واقتصار برامج التممذة الخارجية عمى اضيؽ الحدود في التطبيؽ، فيما كانت برامج 
%( في 5.:6بنسبة )ورجالو لمموىبة واالبداع ىي األكثر توفراً  لمطبة  عبد العزيزمؤسسة الممؾ 

 الموىوبيف في المممكة العربية السعودية. طالبدور اإليجابي لممؤسسة في رعاية الإشارة الى ال

 طالبغالبية ال الموىوبيف بالجامعة عمى أف طالبالنتائج المتعمقة بخارطة توزع ال كما جاءت
%( :4( %، وأف )7:-97بيف )كاف معدؿ القدرات العامة ليـ ما  %(95بالجامعة )الموىوبيف 

ما %( ل97مف )قؿ أفيما جاء معدؿ القدرات  %(،7:القدرات ليـ كاف أكثر مف ) منيـ كانت معدؿ
الى توافؽ كبير بيف الموىبة عمى اختالؼ  حوىذه النتائج تشير بوضو  %( منيـ.58) نسبتو

  وارتفاع التحصيؿ لدييـ. طالبمجاالتيا مع التفوؽ العممي لم
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%( مف 77أكثر مف )فقد بينت النتائج أف  الموىوبيف طالبالمعدالت التراكمية لموفيما يتعمؽ ب
( 5%( مف المواىب أقؿ معدليا التراكمي عف ):.3(، في حيف أف )7( مف )6عمى مف )أ طالبال

الموىوبيف معدالتيـ التراكمية ومعدؿ القدرات أعمى مف  طالبغالبية ال فأوعميو ف(. 7مف )
الموىوبيف خالؿ مسيرتو  طالبلعالي لمفي إشارة أخرى الى توافؽ الموىبة مع التحصيؿ ا المتوسط.

 الموىوبيف متفوقوف بالغالب. طالبالجامعية، بما يدؿ عمى اف ال

 

 

 :الثاىٌ بالسؤال املتعلكُ اليتائج -

الموهوبين والمتفوقين بجامعة الممك فيصل وفق  طالبما برامج الرعاية المقترحة ال 
  لتربويين؟المجاالت التي تظهرها الدراسة كما يراها الخبراء ا

مف الخبراء التربوييف في مجاؿ الموىوبة ( 33عدد)لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استطالع رأي 
مقابمة  أعضاء ىيئة تدريس وخبراء في المجاؿ() فيصؿمف داخؿ وخارج جامعة الممؾ  واالبداع

واحد واشتممت المقابالت عمى سؤاؿ أساسي مفتوحة لمحديث عف الموىوبيف بالمرحمة الجامعية، 
اشكاؿ يندرج عنو أسئمة فرعية، انتظمت إجابات أفراد العينة في خمسة مواضيع أساسية لتشمؿ: 

  جاءت النتائج كما يمي:وقات وأماكف تقديميا، حيث أالمرحمة الجامعية، و  طالبالبرامج المناسبة ل

وبمغت  ة الجامعيةف البرامج االثرائية الخارجية ىي األنسب لطبمة المرحمأأشار العديد مف الخبراء 
لمبرامج لما وتعد ىذه النتيجة انعكاسا ، %( مف مجموع التكرارات64نسب تكرارات ىذه االستجابة )

كما  طبيعة المرحمة الجامعية وفمسفتيا، اثرائي يتناسب مععممي وثقافي مف دور  االثرائية الخارجية
إلمكانية تغطية  نظراً %( ،:3ات )جاءت برامج التممذة في المرتبة الثانية مف حيث مجموع التكرار 

، خالؿ المتخصصيف داخؿ الجامعة أو خارجياسواء تـ تمت مف حسب الخبراء،  مختمؼ المواىب
في حاؿ عدـ القدرة عمى الموىوبيف  طالبمقترح لرعاية الوجاءت البرامج االثرائية الداخمية كبديؿ 

ما  وحصمت عمى  و خارج الجامعةأاء داخؿ سو  و برامج التممذةأتوفير البرامج االثرائية الخارجية، 
في حيف حصمت برامج التسريع في المرحمة الجامعية بأنواعيا  ،مف مجموع التكرارات %(37)نسبتو 

شار الخبراء الى إمكانية دمج ميارات التفكير أ%( مف استجابات الخبراء،كما 35عمى نسبة)
كوسيمة رعاية تغطي غالبية  %(34بنسبة) بالمقررات الجامعية كوسيمة لرعاية المواىب المختمفة

 .(5، الشكؿ)مف الموىوبيف وغير الموىوبيف طالبال
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 حميل الموضوعي لممقابمة لبرامج الرعاية المقترحة.( جوانب الت3الشكل ) 

 الموىوبيف في التعميـ العالي طالبف ىناؾ العديد مف الخيارات لرعاية الأ( 5ويالحظ مف الشكؿ )
و أإلمكانات الجامعة  ف ىذه الخيارات تكوف متاحة لجميع الطالب ووفقاً أ، و حسب مرئيات الخبراء

 لمسياسات التعميمية المتبعة فييا.وفقا ً و  ،مؤسسة التعميـ العالي المالية

وتوسيع مداركيـ، وزيادة  طالبالنتيجة دور البرامج االثرائية الخارجية في تعميؽ فيـ الىذه  وتعكس
وينمي  طالبوعييـ العممي والثقافي والتعرؼ عمى البيئات األخرى بشكؿ ينعكس عمى أداء ال

الى أف التممذة   (Grybek, 1997) بو دراسة جرايبؾتتفؽ ىذه النتيجة مع جاء كما االبداع لدييـ. 
لمطالب الموىوبيف الذيف يتواصموف بشكؿ افضؿ مع البالغيف ، حيث أنيـ يميموف  حتمياً  تعد خياراً 

إلى النظر إلى الراشديف باعتبارىـ أقراف ليـ ، و تعتقد الباحثة أنو مف الممكف تمبية ىذه الحاجات 
 ,.Little et al)  ،كما أشارت دراسةمة مف خالؿ برامج التممذة كما سيتضح في األجزاء القاد

عندما يقضي الموجو وقتا  لى شعور الطالب ذوي التميز بإيجابية عالقة التممذة وتحديداً ا  (2010
 ,Hebert & Olenchak)وقد أظيرت دراسة   . جيدا مع الطالب و يكوف صديقا ودودا ممتعا

تحسف االنجاز لدى الموىوبيف منخفضي التحصيؿ كنتيجة لبرامج التممذة ألف الموجو يكوف  (2000
والتشجيع  شخصية مفتوحة األفؽ ال ييتـ بالحكـ أو النقد ، باإلضافة إلى حرصو عمى الدعـ

استخدامو استراتيجيات منبثقة مف نقاط القوة و مجاالت صؿ ، و العاطفي و االجتماعي المتوا
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االىتماـ لمطالب منخفضي التحصيؿ بغض النظر عف العمر ، البيئة و الخمفية االجتماعية و 
 االقتصادية لمطالب ، وىذا  ما يعزز استمرار عالقة التممذة.

التممذة عمى الطالب حتى بعد انتيائيا بسنوات ومغادرتيـ مقاعد الدراسة  الى ذلؾ يمتد تأثير برامج
تجربة عدد مف مجاالت االىتماـ  وتتيح لمطالبالى العمؿ، فيي تعمؿ عمى خمؽ وعي ميني مبكر 

 & Hebert) أفضؿ،قبؿ الجامعة وبالتالي فيي تساىـ في اتخاذ الطالب الختيارات مينية 
Olenchak, 2000؛) (Siegle et al., 2009). 

الموىوبيف بالمرحمة الجامعية قادرة عمى تحقيؽ مكاسب  طالبوىكذا نجد أف البرامج المخصصة لم
كؿ مف اإلثراء والتسريع واالرشاد معا، وليذا فيي قادرة عمى تمبية حاجات الطالب الموىوبيف بشكؿ 

راج مقررات لمطبة كما أف اد شمولي ومتوازف بيف الحاجات المعرفية والميارية والشخصية.
مف خالؿ إدراج مقررات خاصة  منيـ، سيماالموىوبيف والمتفوقيف امر ميـ لرعاية اعداد كبيرة 
 في بعض او كؿ المقررات الجامعية. بميارات التفكير، او مف خالؿ دمج ميارات التفكير

 
لجامعية ف ىناؾ تقصير وعدـ شمولية في رعاية الموىوبيف في المرحمة اأالمقابمة  أظيرت -

و الكشؼ عف المواىب بالمرحمة الجامعية أف ىذا القصور جاء مف خالؿ عدـ تحديد أو 
ىميا المعدؿ التراكمي أبشكؿ عاـ، واالعتماد فقط عمى مؤشرات محددة عند الرعاية و 

حيث  .المخترعيف والموىوبيف طالبو االعتماد عمى الميارة الفردية لبعض الألمطالب، 
( اليادفة إلى تعرُّؼ أىمية تضميف تربية الموىوبيف في :422ف )دراسة الجغيما أشارت

برامج تكويف المعمـ في مرحمة اإلعداد األكاديمي لو مف وجية نظر أعضاء الييئة 
التدريسية في الجامعات العربية والمشرفيف التربوييف في وزارات التربية والتعميـ، وتعرُّؼ 

كويف المعمـ في ضوء الخطط الدراسية، وتعرُّؼ واقع تضميف تربية الموىوبيف في برامج ت
المقررات الواجب تضمينيا لتكويف المعمـ مف وجية نظر خبراء تربية الموىوبيف، وبينت 

% مف المشرفيف التربوييف قد أيدوا 322% مف أعضاء الييئة التدريسية، و ::النتائج أف 
ينت أيضًا أف غالبية تضميف مقرر في برنامج تكويف المعمـ لرعاية الموىوبيف، وب

الجامعات العربية تدرس مقرًرا واحًدا عمى األقؿ ذا عالقة بتربية الموىوبيف، مما يعني أف 
 ىناؾ ضعفًا في تكويف المعمـ لمخدمة.

كما يفتقر معظـ  المواىب،لى برامج إدارة إف الجامعات العربية تفتقر أتبيف مف المقابمة  -
واف الحاجة ماسة  الموىوبيف بالمرحمة الجامعية. طالبالمنظمة لم الجامعات إلى الموائح

الموىوبيف عمى مستوى مؤسسات التعميـ  طالبولجود أنظمة وتعميمات ولوائح خاصة بال
العالي السعودي، تنظـ الشؤوف المختمفة لمموىوبيف مف حيث الكشؼ والرعاية والبرامج 
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ج المقدمة ليـ واتساقيا مع البرامج واإلجراءات األخرى ذات العالقة بما يضمف فعالية البرام
كما تبيف عدـ وجود برامج لتسريع الطالب في  التربوية األخرى عمى مستوى التعميـ العالي.

المرحمة الجامعية سوى في تجربة جامعة جدة السعودية رغـ أىمية برامج التسريع 
ما شارت دراسة األكاديمي بالمرحمة الجامعية وانتشاره عمى مستوى الجامعات العالمية ك

 إعداد برامج في الموىوبيف تربية تضميف ضعؼكما بينت  (.4239اليزاع والحقباني)
 الوطف مستوى عمى( :422) الجغيماف بيا قاـ دراسة ففي العربية، الجامعات في المعمميف
 خاصة مقررات تتضمف ال دراستو عينة في العربية الجامعات معظـ أف فييا؛ بيَّف   العربي
 تتضمف حيث اإلمارات جامعة) باستثناء فييا المعمـ إعداد برامج في الموىوبيف بتربية
 وىو الموىوبيف تعميـ مقرر قابوس السمطاف وجامعة اختياري؛ ولكنو( الموىوبيف) مقرر
( ورعايتيـ الموىوبيف تشخيص أساليب مقرر تتضمف قطر وجامعة أيضًا؛ اختياري أيًضا
 .ءالخبرا مرئيات مع يتوافؽ ما وىو

الموىوبيف عمى المستوى  طالبلى قمة وجود مراكز رعاية متخصصة لمإتبيف مف المقابمة  -
الجامعي، مع وجود بعض المراكز البحثية كالمركز الوطني ألبحاث الموىبة واالبداع 
بجامعة الممؾ فيصؿ، ومركز الموىوبيف بجامعة طيبة وجامعة الممؾ خالد، وجامعة 

ركز مخصص لمبحث العممي وليس لتقديـ الرعاية المناسبة الباحة، وأف وجود ىذه الم
براز التجارب  الموىوبيف. طالبلم وىنا تأتي الحاجة الى ضرورة تنظيـ الجيود وتوحيدىا، وا 

الناجحة لممراكز القائمة تمييدًا لتعميميا، واإلفادة مف المبادرات اإلقميمية والعربية في ىذا 
أطمقتيا المنظمة جية العربية لمموىوبة واالبداع التي كما ىو الحاؿ في االستراتي اإلطار

العربية لمتربية والقافة والعمـو بالتعاوف مع مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجالو لمموىبة 
واالبداع. وكذلؾ لإلفادة مف جيود مكتب التربية العربي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي 

 وخبراتيـ في إطار سياسات تعميـ الموىوبيف.
و فاف وجود مراكز متخصصة لرعاية الموىوبيف في كؿ مؤسسة مف مؤسسات التعميـ وعمي

العالي وفؽ نظاـ وبرامج واضحة ىادفة لمكشؼ عف المواىب وتقديـ الرعاية ليا بأسموب 
عممي محوكـ، يؤدي حتما إلى تغير إيجابي في رعاية الموىوبيف في الجامعات، خصوصا 

برة والكفاءة مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصوف، في إذا قاـ عمى ىذه المراكز ذوي الخ
إطار تعاوني وتكاممي بيف جميع الكميات الجامعة مف جية وبيف الجامعة والجيات 

 اإلقميمية والدولية مف جية أخرى.
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 فيصؿ الممؾ بجامعة والمتفوقيف الموىوبيف طالبال خارطة مالمح أبرز تتمثؿ الخالصة وفي
 النتائج وبينت التوزيع، ىذا ضمف المواىب تتنوع كما متفاوتة، بنسب جامعةال كميات عمى بتوزعيا
 بتنوع تنوعت طرؽ بعدة احتياجاتيـ وتمبية المواىب ورعاية اكتشاؼ إلى وسعييا الجامعة اىتماـ

 في المواىب رعاية مجاؿ في السعودية بالجامعات المتبعة والبرامج األنشطة محدودية مع ،المجاالت
  .الموىوبيف برعاية الخاصة والموائح والتعميمات باألنظمة واضح ونقص العالي، عميـالت مؤسسات

 :واملكرتحات التىصًات

 بناء عمى النتائج التي توصمت لها الدراسة توصي بما يمي:

ضمف النظاـ األساسي لمتعميـ في  ضرورة تبني الجامعات برامج لرعاية الموىوبيف -
أو وجودىا افتقار معظـ الجامعات لمثؿ ىذه البرامج، حيث أظيرت النتائج  الجامعات،

  .كمبادرات فردية
الموىوبيف بالجامعات السعودية حيث  طالبضرورة اعتماد لوائح موحدة بما يخص ال -

 تفعيميا في حاؿ وجودىا. ضعؼأظيرت النتائج ندرة وجود مثؿ ىذه الموائح، و 
بيف وتحويميا الى أساليب رعاية معتمدة مع اإلفادة مف المبادرات الفردية في رعاية الموىو  -

 التنويع في أساليب الرعاية المقدمة لمطبة الموىوبيف في الجامعات السعودية.

 :الدراسُ ٍذه وتكرتح

اجراء دراسة مسحية شاممة لجميع الجامعات السعودية باستخداـ أدوات متطورة لتحدي  -
 السعودي. خارطة موسعة لمموىوبيف عمى مستوى التعميـ العالي

الموىوبيف في جميع مؤسسات التعميـ  طالبشامؿ لرعاية الاجراء دراسة تضع تصور  -
قميمية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي  .العالي وفؽ نظرة وطنية وا 

 :املزاجع

 العربي المجمس. والمبدعيف الموىوبيف رعاية في تبوؾ جامعة دور .(4232) ياسميف صالح، ابف -
 .عماف ،4ج يف،والمتفوق لمموىوبيف

. السعودية العربية المممكة في الموىوبيف رعاية ومؤسسات إدارات برامج .(4226) لينا نواس، أبو -
 .القرى أـ جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة
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 الموىوبيف رعاية في السعودية العربية المممكة تجربة(. 4232) منى باىبري، نبيؿ؛ البدير،  -
. صاللة. الموىوبيف لرعاية األوؿ الخميجي لممؤتمر مقدمة عمؿ ورقة. عاتوتطم إنجازات والمبدعيف

 .عماف

 عمى متوفر سعود الممؾ بجامعة والموىوبيف المتفوقيف طالبال برنامج(. ;423)سعود الممؾ جامعة -
 .ـ;423/  3/  37 في االسترجاع تـ https://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1246: الموقع

 فيصؿ الممؾ لجامعة الرسمي الموقع(. ;423)فيصؿ الممؾ جامعة -
https://www.kfu.edu.sa/sites/Home/ ـ;423/  3/  33 في االسترجاع تـ. 

 وسبؿ غزة بمحافظة والمتفوقيف الموىوبيف طالبال واقع(. 4234) زكي ورمزي، عمي فؤاد العاجز، -
 (. األوؿ العدد) العشريف المجمد والنفسية، التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة. تحسينو

 مف: الشباب الموىوبيف رعاية في االستراتيجي جدة جامعة نموذج .(4239)فيصؿ العامري، -
 – واإلبداع موىبةال ألبحاث الوطني لممركز الرابع العممي الممتقى والتمكيف، االستقطاب إلى التعرؼ
 .4239 ديسمبر، 36/  35 الموافؽ ،;365 األوؿ ربيع 48/  47 فيصؿ، الممؾ جامعة

 في وتنميتو اإلبتكاري والتفكير اإلبداع .(4232) االء والعبيدي، باسـ، والعبيدي، محمد العبيدي، -
 . والنشر لمطباعة ديبونو دار. والتعميـ التربية

 في األساسي التعميـ في الموىوبيف طالبال تواجو التي المعوقات(. 4228) أحمد حمداف الغامدي، -
 .جدة. لمموىبة اإلقميمي العممي لممؤتمر مقدمة عمؿ ورقة. السعودية العربية المممكة

 الموىوبيف لرعاية العامة اإلدارة ممارسة درجة(. 4229) محمد بف عبداهلل بنت أميرة مصيري، -
 .  القرى أـ جامعة. التربية كمية. العاـ التعميـ بمدارس الموىوبيف ورعاية الكتشاؼ الالزمة لممياـ

 التربية لوزراء السادس لممؤتمر مقدمة مسحية نظرية دراسة (.:422) حسف أسامة المعاجيني، -
 . الرياض ورعايتيـ، الموىوبيف تربية في ودولياً  عربياً  الرائدة التجارب- العرب والتعميـ

 الموىوبيف رعاية برامج في الجودة متطمبات(. 4229) شمواف اهلل دخيؿ بف داهللعب المنتشري، -
 لمعمـو السعودية لمجمعية عشر الرابع السنوي المقاء في مقدمة عمؿ ورقة. السعودية العربية بالمممكة
 .القصيـ جستف، والتربوية النفسية

https://dsp.ksu.edu.sa/ar/node/1246
https://www.kfu.edu.sa/sites/Home/
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: الجامعية بالمرحمة الموىوبيف رعاية(. 4239)عبدالرحمف نبيؿ والحقباني، عبداهلل، ماؿأ اليزاع، -
 – واإلبداع الموىبة ألبحاث الوطني لممركز الرابع العممي الممتقى مقترحة، وبرامج دولية تجارب
 .4239 ديسمبر، 36/  35 الموافؽ ،;365 األوؿ ربيع 48/  47 فيصؿ، الممؾ جامعة

 العميا المجنة السعودية، العربية لمممكةا في لمتعميـ العامة السياسة وثيقة(. ىػ92;3) المعارؼ وزارة -
 .الفني الممكي المعيد مطابع الرياض، التعميـ لسياسة

 السعودية تجربة) العربي العالـ في ورعايتيـ الموىوبيف اكتشاؼ(. 4232) عمي بف ناصر الموسى، -
 وىوبيفالم اكتشاؼ – بنيا جامعة التربية، لكمية العممي لممؤتمر مقدمة عمؿ ورقة(. نموذجاً 

 .52 -3 ص ص والمأموؿ الواقع بيف ورعايتيـ

 مدارس في الموىوبيف معممي إلعداد تأىيمي تدريبي برنامج تصميـ(. :422) اهلل عبد الجغيماف، -
 الجمعية عف الصادرة” التدريس وطرؽ المناىج في دراسات“ المحكمة المجمة. ”العاـ التعميـ
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