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 دادإـع
 

 التفوقدكتوراه الفلسفة يف الرتبية ختصص املوهبة و
 اململكة العربية السعودية - جصامعة جصازان –كلية الرتبية  –قسم الرتبية اخلصاةة

تقوم هذه الدراسة على إيمان بأهمية االعداد والتأهيل المهني للمعلمين فيما يتعلق 
بإدراك الموهبة ورعاية الموهوبين. حيث هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي إلدراك أبعاد الموهبة 
بمحتوى وفق النظريات الحديثة في مجال الموهبة، والتحقق من فاعلية تنفيذه في تحسين 

التعليم والرعاية الخاصة للموهوبين. وقد اثبتت نتائج الدراسة و اتجاهات المعلمين قبل الخدمة نح
االيجابية، حيث  تفاعلية البرنامج بأثر إيجابي كبير في تصحيح المفاهيم وتعزيز االتجاها

ت قيمة ت للفرق بين متوسطي اتجاهات المجموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ البرنامج داللة أظهر 
كما كانت قيمة  .(t= 21.06, p= 0.000)لصالح االختبار البعدي  01.احصائية عند مستوى 

ت للفرق بين متوسطي االتجاهات للمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي دالة 
. وعليه (t= 12.96, p= 0.000)لصالح المجموعة التجريبية  01.عند مستوى  احصائيا أيضا  

يوصي الباحث بأهمية إدراج مقررات اجبارية في برامج اعداد المعلم عن الموهبة والموهوبين 
لضمان ادراكات صحيحة واتجاهات إيجابية ثابتة لدى المعلمين قبل الخدمة. باإلضافة الى ذلك 

زز التوصية بتبني موضوعات البرنامج التدريبي المقترح كتأسيس لدورة فإن نتائج الدراسة تع
تدريبية دورية ثابتة للمعلمين أثناء الخدمة لتمكينهم من تبني فلسفة تربوية راسخة داعمة لرعاية 
الموهوبين. كما يقترح الباحث أيضا  التحقق من فعالية ادخال أساليب جديدة في البرنامج 

فاهيم كإتاحة مناقشات ممتدة اختيارية مفتوحة الزمن بتوظيف التقنيات التدريبي لترسيخ الم
 الحديثة مثل المناقشات عن بعد باستخدام مجموعات تطبيق الواتساب في الهواتف الذكية.
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:

يحظى مجال تعليم الموهوبين باهتمام محلي وعالمي كبير، حيث ُيعول علىى الموهىوبين 
األكبر في الدفع بعجلة التنمية ألي مجتمع. ولكي يتحقىق ذلىك، يتفىق الخبىراء أن يساهموا بالقدر 

أنه البد من توفير فرص التعليم والرعاية الخاصة لهؤالء الموهوبين  وعلم النفس في مجال التربية
 المراكىىىىىز االثرائيىىىىىة الخاصىىىىىة ليتحقىىىىىق االسىىىىىتثمار األمثىىىىىل لقىىىىىدراتهمو سىىىىىواء فىىىىىي المىىىىىدار  العامىىىىىة ا

 ؛2016؛ السىىىىىىىىىىىىىيد،2013الجغيمىىىىىىىىىىىىىان ومعىىىىىىىىىىىىىاجيني،  ؛2015القريطىىىىىىىىىىىىىي، ؛ 2016)جىىىىىىىىىىىىىروان،
Leikin, 2009; Mann, 2005; Stanly,1991  تعىدد وجهىات النظىر حىول معنىى  (. ولكىن

سبب لدى الىبع  مىن المعلمىين صىعوبة  ،الذي يشهده مجال التربية، الموهبة وطبيعة الموهوبين
فاهيم نفسية أخرى، مما نتج عنىه تىردد فىي عدم انسجام المدركات مع مو في إدراك ابعاد الموهبة ا

حيىىىىث لىىىىم تسىىىىجل اتجاهىىىىات  التعليم والرعايىىىىة الخاصىىىىة للموهىىىىوبين.و تبنىىىىي اتجاهىىىىات ايجابيىىىىة نحىىىى
 تعليم الموهىىىىىىىىىىوبين إيجابيىىىىىىىىىىة ثابتىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي العديىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىن الدراسىىىىىىىىىىات السىىىىىىىىىىابقةو المعلمىىىىىىىىىىين نحىىىىىىىىىى

(McCoach & Siegle, 2007; Algarni. 2013كمىىا يؤكىىد عىىدد مىىن البىىاحثين ا .) ن
 الممارسىىىىات التعليميىىىىة لىىىىدعم الموهىىىىوبين فىىىىي المىىىىدار  العامىىىىة لىىىىم تصىىىىل بعىىىىد للمسىىىىتوى المىىىىأمول

(e. g., Brighton, Moon Jarvis, & Hockett, 2007; Drain, 2008 .) 
أيضىا  أن األنظمىة التعليميىة فىي  (Sternberg, 2006)وفي هذا الجانب يؤكىد سىتينبرج 
وي القدرات المرتبطة بالحفظ والتحليل فقط على حساب الكثير من المدار  تركز على الطالب ذ

قىدرات أكثىىر أهميىىة يتميىىز بهىىا الموهوبىىون ويحتىىاج الىى تنميتهىىا الجميىىع. كمىىا تحتىىوي االدبيىىات فىىي 
مجال تعليم الموهوبين على ان البرامج االثرائية للطالب الموهوبين ما تزال تقدم بطريقة حصىرية 

نفون كموهىىىىوبين وفىىىق تعريىىىىل ميىىىر دقيىىىىق للموهبىىىىة علىىىى عىىىىدد محىىىدود مىىىىن الطىىىالب الىىىىذين يصىىى
 ;Davis, 2004; Schroth & Heifer, 2008) للجميع وباستخدام أدوات قيا  مير مناسبة

Karp, 2009; Davis, Riman, & Seigle, 2011) فىي ظىل وجىود قصىور فىي الىوعي ،
خاصة بالموهوبين التىي العام للمعلمين حول الموهبة وقلة البرامج التدريبية في الكشف والرعاية ال

 الممارسىىىىىىىىىىىات المهنيىىىىىىىىىىىة للمعلمىىىىىىىىىىىينو تىىىىىىىىىىىم التحقىىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىىن فعاليتهىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي تحسىىىىىىىىىىىين المفىىىىىىىىىىىاهيم 
(Berman, Schultz, &Weber, 2012; Gubbins et al., 2002). 

التعليم والرعاية الخاصة للموهوبين تمثل المنطلقىات للممارسىات و االتجاهات اإليجابية نح
إدراك صىىحيح لسىىماتهم الظىىاهرة والضىىمنية،  لالخاصىىة مىىن خىىالالفعليىىة لىىدعم ورعايىىة هىىذه الف ىىة 

علىى تطىوير هىذه االتجاهىات فىي ضىوء مبىادع متفىق عليهىا فىي إدراك  العمىلوعليه تتجلى أهمية 
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أبعاد الموهبة. وبمراجعة الدراسات السىابقة، ظهىر لىدى الباحىث حاجىة الىى دراسىات عربيىة حديثىة 
الدراسىة التىي تقىوم علىى تصىميم برنىامج تىدريبي حىول  في هذا الجانب، وبالتالي تولىدت فكىرة هىذه

بفنيىىات واسىىتراتيجيات تقىىوم علىىى المتىىدرب كباحىىث عىىن  أبعىىاد الموهبىىة وفىىق النظريىىات المعاصىىرة
التعليم و فىي تحسىين اتجاهىات المعلمىين نحى التحقىق مىن فاعليتىهثم ، المعرفة لتعزيز القناعة الذاتية
اء التحسىينات الالزمىة فىي ضىوء نتىائج الدراسىة تمهيىدا من أجىل اجىر  والرعاية الخاصة للموهوبين،

 والمساهمة في التنمية المهنية المرموبة. لتوسيع نطاق تنفيذه

تؤكىىىد الدراسىىىات السىىىابقة علىىىى أهميىىىة االتجىىىاه كحالىىىة اسىىىتعداد نفسىىىي للممارسىىىات الفعليىىىة 
وفي مجال تعليم الموهوبين  ،(Robinson, Shire, & Enersen, 2007)المتعلقة بالموضوع 

ة و ليىىىات تحديىىىد ورعايىىىة بىىىالموه معنىىىىتكىىىون االتجاهىىىات أكثىىىر أهميىىىة لوجىىىود  راء متعىىىددة حىىىول 
الموهوبين. فىي ضىوء ذلىك، أجىرى الباحىث نقافىات مفتوحىة واسىتطالعات للىرأي ميىر رسىمية مىع 

تبنيهم لعدد من  ثل في، وتبين وجود مشكلة تتمالممارسين والمعلمين قبل الخدمة بع  المعلمين
عىىدم وضىوح مسىار اتجاهىىاتهم المتعلقىة بتعلىىيم ورعايىة الموهىىوبين، المعتقىدات ميىر الصىىحيحة مىع 

باإلضافة الى عدم وجىود مقىررات أساسىية حىول الموهبىة والموهىوبين فىي الخطىط الدراسىية لبىرامج 
 . فيها انخرطواالتي  الدراسة الجامعية

حيىىث تقىىوم علىىى تصىىميم إطىىار علمىىىي ذه المشىىىكلة، الدراسىىة الحاليىىة تنطلىىق مىىن واقىىع هىى
فىىىي تىىىه ، وقيىىىا  فعاليلتشىىىكيل إدراكىىىات صىىىحيحة ألبعىىىاد الموهبىىىة لبرنىىىامج تىىىدريبي قصىىىير المىىىدى

  تصحيح المفاهيم وتعزيز االتجاهات االيجابية.
 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في الحاجة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

 قبل الخدمة بي إلدراك أبعاد الموهبة في تحسين اتجاهات المعلمينما فعالية برنامج تدري
 التعليم والرعاية الخاصة للموهوبين؟و نح

 :س لة التاليةوينبثق من هذا السؤال الرئيس األ
  المعلمىىين اتجاهىىات فىىي متوسىط 0.05هىل يوجىىد فىرق ذات داللىىة إحصىائية عنىىد مسىتوى 

موهىىىوبين للمجموعىىىة التجريبيىىىة قبىىىل وبعىىىد التعلىىىيم والرعايىىىة الخاصىىىة لل ونحىىى قبىىىل الخدمىىىة
 االنتهاء من البرنامج التدريبي المتعلق بأبعاد الموهبة؟
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  فىىىي القيىىىا  البعىىىدي لمتوسىىىط  0.05هىىىل يوجىىىد فىىىرق ذات داللىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىتوى
 االتجاهات بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية؟

  متوسىىىط درجىىىات القيىىىا   فىىىي 0.05هىىىل يوجىىىد فىىىرق ذات داللىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىتوى
 ؟المجموعة التجريبية البعدي والتتبعي لالتجاهات لدى

 تهدف هذا الدراسة الى ما يلي:
 .تصميم برنامج تدريبي قصير المدى يهدف الى تعزيز اإلدراك الصحيح ألبعاد الموهبة 

 تجاهىىىات السىىىلبية وتعزيىىىز التحقىىىق مىىىن فعاليىىىة البرنىىىامج التىىىدريبي فىىىي تصىىىحيح مسىىىار اال
 االتجاهات اإليجابية المتعلقة بالتعليم والرعاية الخاصة للموهوبين. 

  مناقشىىىىة  ليىىىىات مقترحىىىىة، فىىىىي ضىىىىوء نتىىىىائج الدراسىىىىة، للتنميىىىىة المهنيىىىىة للمعلمىىىىين لتعزيىىىىز
 اتجاهاتهم المتعلقة بالموهبة وتعليم الموهوبين. 

ة فىىي كونهىىا تتعلىىق بمشىىكلة مرتبطىىة باالتجاهىىات كمركىىب نفسىىي تكمىىن أهميىىة هىىذه الدراسىى
. حيىىث يتفىىق الخبىىراء علىىى ونقطىىة تركيىىز هامىىة فىىي موضىىوعات التنميىىة المهنيىىة للمعلمىىين محىىوري 

الممارسىىىات المدرسىىىية الفعالىىىة لتمثىىىل منطلقىىىات و أهميىىىة أن يكىىىون للمعلمىىىين اتجاهىىىات إيجابيىىىة نح
ة والموهوبين أحد الموضوعات الحيويىة التىي مىا يىزال موضوع الموهب يعدكما  للسلوكيات الفعلية.

الحاجىىىة قائمىىىة الىىىى مزيىىىد مىىىن المعالجىىىات النظريىىىة فىىىإن الجىىىدل حىىىول جوانبىىىه مسىىىتمر، وبالتىىىالي 
 (Robinson; Shore; & Enerson, 2007) . الصلةوالدراسات ذات 

مجهم قبىىل الخدمىىة ممىىن هىىم فىىي نهايىىة برنىىا المعلمىىين عينىىة مىىن الدراسىىة الحاليىىة تسىىتهدف
، حيث من المفترض أن تكون هذه الف ة قىد مىرت بىالخبرات التحضيري لالنخراط في مهنة التعليم

الممارسات التعليميىة و الالزمة خالل برنامجهم االعدادي التي تجعلهم متبنين اتجاهات إيجابية نح
اتهم الموهىىىىوبين. وبالتىىىىالي مىىىىن الهىىىىام جىىىىدا استقصىىىىاء اتجاهىىىى ورعايىىىىة الفعالىىىة بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك تعلىىىىيم

التعليم والرعاية الخاصة للموهوبين، باإلضافة الى التحقق من فعاليىة بىرامج تدريبيىة للمعالجىة و نح
والتطىىوير فىىي تصىىحيح مسىىار االتجاهىىات وتعزيزهىىا، كنىىوع مىىن التىىدخل المقتىىرح لمعالجىىة القصىىور 

توجيىه  المحتمل في الخبرات التي مىروا بهىا. مىن المتوقىع أيضىا ان تسىاهم هىذه الدراسىة فىي اعىادة
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المعالجىىة النظريىىة لمكونىىات بىىرامج اعىىداد المعلىىم بشىىكل عىىام، وبىىرامج تأهيىىل المعلىىم و البىىاحثين نح
 الخاص بالموهوبين في ضوء المفاهيم واالتجاهات الحديثة. 

 

 ة:ــــوهبـــامل
ز مختلفة ظهرت العديد من التعريفات الموضحة لمفهوم الموهبة انطالقا من محاور تركي

وباسىىىىىتخدام مصىىىىىطلحات متعىىىىىددة يىىىىىرى الىىىىىبع  أنهىىىىىا مترادفىىىىىة. فىىىىىي ضىىىىىوء ذلىىىىىك، واسىىىىىتنادا الىىىىىى 
تمثىل قىدرة  علىى أنهىا الموهبىةعىرف االتجاهات المعاصرة في تفسير مدلول الموهبىة فىإن الباحىث ي

فىي عىدة و مجموعة من القىدرات اإلنسىانية التىي تؤهىل الفىرد لىمداء بمسىتوى عىال فىي مجىال مىا أو ا
ت مقارنىىىة بمتوسىىىط أداء مجموعىىىة األقىىىران. ومىىىن ضىىىمن المجىىىاالت التىىىي قىىىد تظهىىىر فيهىىىا مجىىىاال

الموهبىىة: التحصىىيل الدراسىىي، التحليىىل والمنطىىق، االبىىداع، القيىىادة، الفنىىون البصىىرية، فنىىون األداء 
 والحركة، الشخصية والسمات االنفعالية.

 ون:ــوبــوهــامل
وفىىي ضىىوء التعريىىل االجرائىىي للموهبىىة، ة، يىىرتبط تحديىىد الموهىىوبين بتفسىىير معنىىى الموهبىى

مجموعىة مىن القىدرات التىي و أول ىك االفىراد الىذين لىديهم قىدرة ا علىى أنهىم الموهىوبينيعرف الباحث 
فىىىي عىىىدة مجىىىاالت مقارنىىىة بمتوسىىىط أداء مجموعىىىة و تىىىؤهلهم لىىىمداء بمسىىىتوى عىىىال فىىىي مجىىىال مىىىا أ

 ير متفىىق عليهىىىا باسىىتخدام طىىىرق األقىىران. ويىىتم تحديىىىد الموهىىوبين بواسىىىطة خبىىراء فىىىي ضىىوء معىىىاي
 اإلنسانية.  للقدرات والسماتوأدوات متعددة فاملة لجميع الجوانب المحتملة  علمية

 التعليم والرعصاية اخلصاةة للموهوبني:
 بمجموعىىىىىىةبىىىىىىالتعليم والرعايىىىىىىة الخاصىىىىىىة للموهىىىىىوبين فىىىىىىي هىىىىىىذه الدراسىىىىىىة  الباحىىىىىىث يقصىىىىىد

بهىىىا للطىىىالب الواعىىىدين والموهىىىوبين فىىىي الممارسىىىات، التسىىىهيالت، والخىىىدمات المسىىىاندة الموصىىىي 
خىىىارج هىىىذا النطىىىاق بهىىىدف تلبيىىىة احتياجىىىاتهم و نطىىىاق الصىىىف الدراسىىىي العىىىادي والمدرسىىىة العامىىىة أ

قدراتهم ومواهبهم. التعليم الخاص يشمل إتاحىة فىرص تنميىة المهىارات المعرفيىة العليىا، و وتعزيز نم
بالخىىىىىدمات المسىىىىىاندة اإلضىىىىىافية والرعايىىىىىة الخاصىىىىىة تمتىىىىىد لتعزيىىىىىز المهىىىىىارات الشخصىىىىىية والىىىىىدعم 

 كالتدخالت السلوكية، اإلرفاد المهني، والتلمذة.
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 :صاتــــــصاهــــــاالجت
يعىرف الباحىث االتجاهىات فىي هىذه الدراسىة علىى انهىا معتقىدات ووجهىات نظىر المعلمىىين 
المرتبطة بالموهبة، حيث يمثل تشكل االتجاهات مرحلة حساسة ترتبط بالسىلوكيات الواقعيىة تجىاه 
التعلىىيم والرعايىىة الخاصىىة للموهىىوبين. وتعىىرف االتجاهىىات اجرائيىىا  فىىي هىىذه الدراسىىة بالدرجىىة التىىي 

 يحصل عليها المشارك في مقيا  االتجاهات المستخدم.

 ي:ـــدريبـــج التـــصامـــالربن
يمثل البرنامج التدريبي أداة التدخل األساسية في هذا الدراسة لتحسين اتجاهات المعلمين 

التعليم والرعايىىىة الخاصىىىة للموهىىىوبين، ويتمثىىىل البرنىىىامج التىىىدريبي فىىىي و وعىىىة التجريبيىىىة( نحىىى)المجم
مجموعة من الجلسات المنظمة المخطط لها لمناقشة موضىوعات تىم توزيعهىا وتناولهىا فىي خمىس 
جلسات بواقع أربع ساعات لكل جلسة، وتغطي الموضوعات جوانب معرفية، ومهارية، ووجدانيىة 

 تعليم ورعاية الموهوبين.رئيسة في مجال 

من ابعىاد مختلفىة وبالتىالي ظهىرت  امن مفاهيم القدرة االنسانية تم تفسيره االموهبة كغيره
وجهات نظر عديدة ما زالت أملبها لها مبرراتها المنطقية على الرمم مىن التعىارض بىين بعضىها. 

 التغير في النظرة للذكاء واالبداع.و التطور في إدراك معنى الموهبة ه ولعل من اهم عوامل
انسىىىىىانية يمىىىىىثالن محىىىىىوران أساسىىىىىيان للموهبىىىىىة وبىىىىىرامج رعايىىىىىة  كمركبىىىىىات واالبىىىىىداع الىىىىىذكاء

( Kaufman, Plucker, & Russel, 2011روسىيل )و كافمىان، بلىوكر،  أكىدالموهىوبين. حيىث 
تبىىر االبىىداع مكىىون اساسىىي للموهبىىة. الىىذكاء االنسىىاني أن نظريىىات الموهبىىة المسىىيطرة فىىي المجىىال تع

الىىىى النظريىىىات الواسىىىعة هىىىوم الىىىذكاء ايضىىىا مفهىىىوم ملتصىىىق بالموهبىىىة منىىىذ فتىىىرة النظىىىرة الضىىىيقة لمف
التىىىي عىىىززت  (Gardner, 1999المعاصىىىرة وذلىىىك بظهىىىور نظريىىىة جىىىاردنر للىىىذكاءات المتعىىىددة )

االبعاد للذكاء والتي في ضوئها صىنف مسىتويات نظرية ستيرنبرج ثالثية و  ،فلسفة المواهب المتعددة
 (.(Sternberg, 2003 يومجىىىىاالت للموهبىىىىة فىىىىملت الجانىىىىب التحليلىىىىي، اإلبىىىىداعي، والتطبيقىىىى

ات العقليىة فىوق المتوسىط فىي القىدر ، و نظريىة رينزولىي للموهبىة التىي فىمل فيهىا االبىداعباإلضافة الى 
 (.Renzulli, 2005للموهبة )متداخلة  كمكونات مجال ما، باإلضافة الى االلتزام بالمهمات

( الىى عىدم وجىود تعريىل واحىد متفىق Freiman, 2010فيرمىان ) أفارفي هذا السياق، 
عليىىىه للموهبىىىة والتفىىىوق موضىىىحا ان هنالىىىك العديىىىد مىىىن المصىىىطلحات الشىىىائعة المسىىىتخدمة بشىىىكل 
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المتقدمون، المتفوقون، متبادل لإلفارة الى االفراد الذين لهم قدرات خاصة عالية منها "الواعدون، 
مىىىن و (. 3القىىىدرات العاليىىىة، االسىىىتثنائيون، اصىىىحاب القىىىدرة فىىىوق المتوسىىىط، الموهوبىىىون.." )صو ذ

( حيىىث يشىىير Marland,1971التعريفىىات التىىي القىىت قبىىوال واسىىتخداما واسىىعا، تعريىىل ميرالنىىد )
عامىة، االسىتعداد عىدة مجىاالت تشىمل القىدرة العقليىة الو إلى ان الموهبة قد تظهر فىي مجىال واحىد ا

الدائيىىىىة، والقىىىىدرات ااألكىىىىاديمي الخىىىىاص، التفكيىىىىر االبىىىىداعي، القىىىىدرة القياديىىىىة، الفنىىىىون البصىىىىرية و 
الحركية. كما يؤكد ان األطفال الموهوبون يحتىاجون الىى خىدمات وأنشىطة داخىل وخىارج المدرسىة 

 القدرات الكامنة. و وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل هذه االستعدادات ا
( ركىىزت علىىى مبىىدأ NAGC, 2010جمعيىىة الوطنيىىة االمريكيىىة لمطفىىال الموهىىوبين )ال

التطور المستمر للموهبة كعملية ارتقاء مستمرة طىول الحيىاة، وفقىا للتقريىر التىي نشىرته حىول ذلىك 
فىىىان االفىىىراد الموهوبىىىون هىىىم اول ىىىك الىىىذين يظهىىىرون مسىىىتوى عىىىال مىىىن االسىىىتعداد )ُيحىىىدد بالقىىىدرة 

ضىىمن و االنجىىاز النىىادر او االداء الموثىىق ا)الكفايىىة و لتفكيىىر المنطقىىي والىىتعلم(، ااالسىىتثنائية علىىى ا
 المجىىاالتو عىىدة مجىىاالت؛ و % فىىي منحنىىى االنجىىاز الطبيعىىي( فىي مجىىال واحىىد ا 10انجىاز اعلىىى 

تشىىمل نطاقىىات النشىىاط المبنىىي بنظامىىه الرمىىزي الخىىاص كالرياضىىيات، الموسىىيقى، اللغىىة...،  هنىىا
 (. 1الحسية الحركية كالرسم، الرقص، االلعاب الرياضية..( )ص. مجموعة من المهاراتو و/أ

 في ضوء ما سبق، يمكن استخالص ان هنالك اجمىاع ان الموهبىة مفهىوم واسىع مىام 
ظىاهرة بطىىرق مختلفىة منهىىا مىا يثمىىر أداء و ُيعبىر عىن قىىدرات عاليىة قىىد تكىون كامنىىة ميىر ظىىاهرة، أ

في االداء الن ذلك مرتبط بعوامل أخىرى متعىددة  تفوق رفيع المستوى، وقد ال يثمر وجود الموهبة 
متعلقىىة بالشخصىىية، التعلىىيم، والبي ىىة. فالقىىدرة علىىى التحصىىيل الدراسىىي المرتفىىع علىىى سىىبيل المثىىال 

ن يطلق عليها موهبة أكاديمية، ولكن مياب الموهبة االكاديمية ال يعنىي بالضىرورة ميىاب أيمكن 
مجىاالت اخىرى ميىر و ان القدرة قد تكون في مجال ا الموهبة لدى الشخص بالمعنى العام باعتبار

اضىىىافة الىىىى ان احتماليىىىة وجىىىود معيقىىىات لظهىىىور الموهبىىىة واردة  األكىىىاديمي،مرتبطىىىة بالتحصىىىيل 
بشكل كبير. وبالتالي فإن واضعي السياسات التعليمية والمعلمين في بىرامج التعلىيم العىام البىد ان 

موهوبىون ويعمىل الجميىع علىى تىوفير مىا يحفىز اظهىار يراعوا حقيقة الصىعوبة فىي تحديىد االفىراد ال
قىىىدرات االطفىىىال مىىىن سىىىن مبكىىىرة ويقىىىودهم لإلبىىىداع والتميىىىز  خىىىذين باالعتبىىىار مبىىىادع علىىىم الىىىنفس 

 االيجابي وتطبيقاته في هذا المجال. 
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اكتشاف ورعاية الموهوبين تنطلق من اجراءات وأساليب موصى بها لتىوفير بي ىة صىحية 
يىىىز االبىىىداع للجميىىىع فىىىي مىىىدار  التعلىىىيم العىىىام تمهيىىىدا لتقىىىديم بىىىرامج خاصىىىة لتنميىىىة التفكيىىىر وتحف

وصىىى بهىىا يتطلىىب ان يكىىون لىىدى المعلمىىين للبىىارزين مىىنهم. تبنىىي هىىذه اإلجىىراءات واألسىىاليب المُ 
التعليم والرعايىىىة الخاصىىىة للموهىىىوبين قائمىىىة علىىىى إدراكىىىات صىىىحيحة و اتجاهىىىات إيجابيىىىة قويىىىة نحىىى
، وعليه تعتبر الدراسات للكشف عن اتجاهات المعلمين وتحسينها هنا لطبيعة الموهبة والموهوبين

 .ذات أهمية لكي تنعكس االتجاهات إلى ممارسات في البي ة المدرسية
الموهبىىىة وتعلىىىيم الموهىىىوبين و الدراسىىىات السىىىابقة فىىىي الكشىىىف عىىىن اتجاهىىىات المعلمىىىين نح

د إلىىى تصىىىميم برنىىىامج بغىىرض الوصىىىف والتحليىىل عديىىىدة، فىىىي ظىىل محدوديىىىة الدراسىىات التىىىي تمتىىى
للتىىدخل والتحسىىين مىىع قيىىا  مىىدى النجىىاح فىىي ذلىىك. نتىىائج الدراسىىات التىىي هىىدفت للتعىىرف علىىى 
اتجاهىىىىات المعلمىىىىين تشىىىىير إلىىىىى تبىىىىاين فىىىىي االتجاهىىىىات حيىىىىث تظهىىىىر نسىىىىبة داعمىىىىة وأخىىىىرى ذات 

التعليم والرعايىىة و اتجاهىىات سىىلبية مىىع اخىىتالف النسىىب مىىن دراسىىة ألخىىرى التجاهىىات المعلمىىين نحىى
 (. (McCoach & Siegle, 2007الخاصة للموهوبين 

للتعرف على اتجاهات المعلمين قبل  (Algarni, 2013) يالقرنأجرتها إحدى الدراسات 
الخدمة في مسار التربية الخاصة والتحقق من أثر دراسة مقرر عن تعليم الموهوبين على طبيعة 

فىي الدراسىة لىديهم اتجاهىات ايجابيىة  االتجاهات وحدتها، وقد خلصىت الدراسىة إلىى ان المشىاركين
تعليم الموهوبين بشكل عام علىى الىرمم مىن وجىود جوانىب معينىة لىم تظهىر االتجاهىات نحوهىا و نح

بشكل واضح كمسؤولية المعلم في تقديم الرعاية الخاصة للموهوبين في الصف الدراسىي العىادي، 
اتهم وتفريد التعلىيم. كمىا أفىارت نظام تجميع الطالب وفقا لقدر  وضعف االتجاه نح باإلضافة الى

نتائج القيا  البعدي فىي هىذه الدراسىة إلىى تحسىن االتجاهىات بشىكل عىام بعىد دراسىة المقىرر عىن 
الموهبة في املب المحاور التي ظهىر حولهىا عىدم وضىوع فىي االتجىاه. وعليىه فىإن دراسىة المقىرر 

ين بدرجىة كبيىرة لتغييىر أسهم في تحسين االتجاهات ولكن مع وجود بع  محاور لىم يكىن التحسى
مسار االتجاه مثل محور تفريد التعليم في الصف العادي. وهذا النتيجة تعطي مؤفر على أهمية 
االعىىداد المعرفىىي المهنىىي فىىي مجىىال تعلىىيم الموهىىوبين مىىن حيىىث النىىوع والمىىدى، حيىىث مىىن المهىىم 

رموبىة فىي إدراك دراسة مقرر عن الموهبىة ولكىن قىد ال يكفىي مقىرر واحىد فىي تحقيىق األهىداف الم
أبعاد مجال تعليم الموهوبين وتشكيل اتجاهات إيجابية قوية يمكن التعويل عليها بىأن تتحىول الىى 

 ممارسات فعلية في الميدان. 
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الىى التعىرف علىى اتجاهىات معلمىي ( Lassig, 2009) السىيجفىي دراسىة أخىرى، هىدف 
المهني، و ى متغير ثقافة المدرسىة والنمىالموهوبين في أستراليا مع التركيز علو المرحلة االبتدائية نح

إيجابيىىة  أكثىروخلصىت النتىائج إلىى ان المعلمىين لىديهم اتجاهىىات إيجابيىة أيضىا ولكىن االتجاهىات 
أول ىك المعلمىين  ىباإلضىافة الى ،فىي المجىال المهنيو لدى المعلمين الذين أتيحت لهم الفرصىة للنمى

من خالل أنشطة وخدمات خاصىة متاحىة  الذين يعملون في مدرا  تكر  ثقافة رعاية الموهوبين
( من جهة أخرى تحققا من فعاليىة برنىامج تىدريبي لمعلمىات 2014بخيت والحسن )في المدرسة. 

الموهوبين حول أساليب معالجة بيانىات الكشىف عىن الموهىوبين، وقىد توصىل الباحثىان إلىى نتىائج 
 ة الكشف عن الموهوبين. عمليو تؤكد زيادة مستوى الوعي، باإلضافة الى تحسن االتجاهات نح

دراسىىىة للتعىىىرف علىىىى العوامىىىل المنب ىىىة باتجاهىىىات  (Jung, 2014)نج كمىىىا أجىىىرى جىىىو 
خىدمات الرعايىة والىدعم للموهىوبين، وقىد أظهىرت الدراسىة عوامىل معىززة و المعلمين قبىل الخدمىة نح

احىىدى لالتجاهىىات اإليجابيىىة منهىىا الخبىىرة السىىابقة فىىي المنىىاهج الخاصىىة بىىالموهوبين. حيىىث كانىىت 
اعتبار برامج رعاية الموهوبين على انها نخبوية و النتائج المحورية في هذه الدراسة وجود اتجاه نح

أجريىت لدى المعلمين الذي لىديهم خبىرة منخفضىة فىي البىرامج الخاصىة بىالموهوبين. دراسىة أخىرى 
الىىىى التحقىىىق مىىىن فعاليىىىة برنىىىامج تىىىدريبي لمىىىدة أسىىىبوع هىىىدفت  (Tortob, 2014)مىىىن ترتىىىوب 

معلمين أثناء الخدمة فمل محتوى معرفي وتطبيقي فىي مجىال تعلىيم الموهىوبين، وكانىت النتىائج لل
إيجابية ايضا  حيث أثبتت الدراسة فعاليىة البرنىامج فىي زيىادة احساسىهم بالكفىاءة الذاتيىة فىي رعايىة 

  الموهوبين واتجاهاتهم الداعمة للمناهج الخاصة بهم.
هىىىات كعامىىىل رئيسىىىي للممارسىىىات الفعالىىىة ودور مىىىن خىىىالل ماسىىىبق، تتضىىىح أهميىىىة االتجا

التنميىىة المهنيىىة التخصصىىية فىىي تعزيىىز هىىذه االتجاهىىات. فىىي ضىىوء ذلىىك، وانطالقىىا مىىن الحاجىىة، 
الُمستشعرة ميدانيا، للتنمية المهنية فىي مجىال إدراك الموهبىة ورعايىة الموهىوبين، فىإن هىذه الدراسىة 

التعليم والرعايىة الخاصىة و جاهات المعلمين نحهي امتداد للدراسات السابقة في موضوع تحسين ات
للموهىىوبين، حيىىث تقىىوم علىىى التصىىميم والتحقىىق مىىن فعاليىىة برنىىامج ذات طبيعىىة مختلفىىة ومحىىاور 
متنوعىىة لتحسىىين اتجاهىىات المعلمىىين، بحيىىث يكىىون التحقىىق مىىن األثىىر بعىىد انتهىىاء تنفيىىذ البرنىىامج 

ألثىر علىى المىدى الزمنىي. وهىي محاولىة مبافرة وبعد مدة زمنيىة فاصىلة للتحقىق أيضىا مىن ثبىات ا
للوصىىول الىىى نتىىائج تسىىهم فىىي تطىىوير بىىرامج اعىىداد المعلمىىين والتنميىىة المهنيىىة أثنىىاء الخدمىىة فىىي 

 مجال تعليم ورعاية الموهوبين. 
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هذه الدراسة لفي ضوء المعالجة النظرية والمناقشة للدراسات السابقة يمكن وضع فروض 
 التالي: وى النحعل

 فرق  يوجد ( ذات داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى=0.05  بىين متوسىطي درجىات القيىا )
 القبلي والبعدي التجاهات المجموعة التجريبية لصالح القيا  البعدي.

  فرق وجد يال ( ذات داللة إحصائية عند مستوى=0.05 بين متوسطي القيا  القبلىي )
 ة.والبعدي التجاهات المجموعة الضابط

 فىىىىىرق  يوجىىىىىد ( ذات داللىىىىىة إحصىىىىىائية عنىىىىىد مسىىىىىتوى=0.05 بىىىىىين متوسىىىىىطي درجىىىىىات )
المجموعىىىىىة التجريبيىىىىىة والضىىىىىابطة فىىىىىي القيىىىىىا  البعىىىىىدي لالتجاهىىىىىات لصىىىىىالح المجموعىىىىىة 

 التجريبية.

  .درجة األثر للبرنامج التدريبي المنفذ على اتجاهات المعلمين قبل الخدمة متوسطة 

  داللىىة إحصىىائية عنىىدو ال يوجىىد فىىرق ذو ( مسىىتوى داللىىة=0.05 بىىين متوسىىطي درجىىات )
المجموعىىىة التجريبيىىىة فىىىي القياسىىىىين البعىىىدي والتتبعىىىي لمسىىىىتوى اتجاهىىىات المعلمىىىين قبىىىىل 

 التعليم والرعاية الخاصة بالموهوبين.و الخدمة نح

 ثــــج البحــــمنه
ة فىىىروض الدراسىىىة، حيىىىث تىىىم اسىىىتخدم الباحىىىث المىىىنهج فىىىبة التجريبىىىي للتحقىىىق مىىىن صىىىح

في ضوء ذلىك . و تحديد عينة للدراسة وتوزيعها الى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية
التعليم والرعايىة و تم تنفيذ البرنامج المقترح كمتغير مستقل وجمع البيانات المتعلقىة باالتجاهىات نحى

 في ضوء إجراءات علمية تسلسلية.؛ الخاصة للموهوبين كمتغير تابع قبليا ، وبعديا ، وتتبعيا  

لتحقيىىىىىق اهىىىىىداف الدراسىىىىىة وضىىىىىمان موثوقيىىىىىة البيانىىىىىات وصىىىىىدق النتىىىىىائج، اتخىىىىىذ الباحىىىىىث 
 اإلجراءات التالية في تنفيذ الدراسة:

 .التحليل للخلفية النظرية والمراجعة للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة 

 لتدريبي في ضوء النظريات المعاصرة والدراسات السابقةتصميم البرنامج ا. 

 .تحكيم البرنامج والتحقق من صدق البناء ومدى ارتباطه باألهداف المقصودة 
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 التعليم والرعاية الخاصة للموهوبينو إعداد مقيا  االتجاهات نح. 

 .تحكيم مقيا  االتجاهات والتحقق من الصدق والثبات 

  العينة. اختيارتحديد مجتمع الدراسة و 

 بما يضمن المشاركة االختيارية للمتدربين مع  الحصول على الموافقات النظامية للتطبيق
 .حق االنسحاب في أي وقت، باإلضافة إلى نظامية التطبيق في المؤسسة مقر التنفيذ

 خىىىالل ومىىن ثىىىم إجىىىراء القيىىىا  البعىىىدي ، تطبيىىىق جلسىىىات البرنىىىامج، اجىىراء القيىىىا  القبلىىىي
 .2018اني الفصل الدراسي الث

  2018اجراء القيا  التتبعي للمجموعة التجريبية في نهاية الفصل الدراسي الثاني. 

  السىىتخالص النتىىائج والتحقىىق اإلحصىىائية المناسىىبة  االختبىىاراتاسىىتخدام تنظىىيم البيانىىات و
 .من صحة فرضيات الدراسة

 ئج ضمنية.تنظيم وربط النتائج المبافرة لإلجابة عن األس لة الرئيسية واستخالص نتا 

   تطبيق المنطق في ضوء الدراسات السابقة لتفسير النتائج وصيامة توصىيات تطبيقيىة لتطىوير
 .التعليم والرعاية الخاصة للموهوبين والبرامج المهنية المتعلقة باتجاهات المعلمين نح

 )إعداد البصاحث(: ةة بصاملوهوبنيالتعليم والرعصاية اخلصا ومقيصاس اجتصاهصات املعلمني قبل اخلدمة حن
بموضىوع اتجاهىات ذات الصىلة النظىري والدراسىات  التحليلية لالطىار المراجعة من خالل

 نىىاتااألداة الرئيسىىية لجمىىع البي، صىىمم الباحىىث التعليم والرعايىىة الخاصىىة بىىالموهوبينو المعلمىىين نحىى
التعليم والرعايىة الخاصىة و نحىمقيا  اتجاهىات المعلمىين قبىل الخدمىة  المتمثلة في في هذه الدراسة

عبارة، موزعة على ثالثة أبعاد  30حيث تكون هذا المقيا  في صورته النهائية من ، بالموهوبين
 عبىىارات، البعىىد الثىىاني 9الموهبىىة وتكىىون هىىذا البعىىد مىىن بعىىد االتجاهىىات االدراكيىىة حىىول فىىملت: 
خىاص و فهأمىا البعىد الثالىث  عبىارات، 9الموهىوبين وتكىون مىن باالتجاهات االدراكية حىول متعلق 

كمىىىا تىىىم  عبىىىارات. 12لموهوبين وتضىىىمن الرعايىىىة الخاصىىىة بىىىاو باتجاهىىىات الموقىىىف تجىىىاه التعلىىىيم 
الحرص على تضمين عبارات ذات اتجاه سلبي وبالتالي تقييم عكسي وأخرى ذات مضمون واحد 

 موعة.ضمان مصداقية البيانات المجكوسيلة للتحقق من جدية المشاركين في االستجابة و 
، اسىتخدم الباحىث نمىط مقيىا  ليكىرت الخماسىي، حيىث تىم االستجابات فيما يتعلق بتقييم

 5هىىي: )أوافىىق بشىىدة    للتعبيىىر عىىن درجىىة الموافقىىةتصىىميم األداة لتكىىون أمىىام كىىل عبىىارة بىىدائل 
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 1درجىىة، ال أوافىىق نهائيىىا     2درجىىات، ال أوافىىق    3   محايىىددرجىىات،  4درجىىات، أوافىىق   
 درجة. 30درجة، والدرجة الدنيا هي  150الدرجة العظمى للمقيا  هي التالي تكون درجة(، وب

بعىىىىرض الصىىىىورة األوليىىىىة علىىىىى مجموعىىىىة مىىىىن  قىىىىام الباحىىىىث وللتحقىىىىق مىىىىن صىىىىدق االداة،
المختصين للتحكيم وتم تحسين المحتوى وفق ما اتفق عليه من مالحظات، كما تىم تطبيىق االداة 

ستوى الوضوح وعىدم وجىود عبىارات تقىود الىى اسىتجابات ميىر على عينة استطالعية للتأكد من م
 لالتسىىاق الىىداخلي حيىىث ظهىىرت كرونبىىا  ألفىىا صىىادقة. والختبىىار ثبىىات االداة، تىىم حسىىاب معامىىل

 الثبىاتالصىدق و  المقيىا  يتمتىع بدرجىة مىن، وعليه فإنه يمكىن اعتبىار ان 0.793تساوي  αقيمة 
 . نوع من الدراساتمقبولة تؤهل للوثوق بالنتائج في مثل هذا ال

 )إعداد البصاحث(: الربنصامج التدرييب إلدراك أبعصاد املوهبة
برنىىامج تىىدريبي قصىىير المىىدى فىىي  فاعليىىةالتعرف علىىى و الهىىدف الرئيسىىي لهىىذه الدراسىىة هىى

التعليم والرعايىىىة الخاصىىىة بىىىالموهوبين، لىىىذلك صىىىمم و تحسىىىين اتجاهىىىات المعلمىىىين قبىىىل الخدمىىىة نحىىى
تضىىمن العديىىد مىىن الموضىىوعات المتعلقىىة بالموهبىىة كىىأداة للتىىدخل. الباحىىث ونفىىذ برنىىامج تىىدريبي 

( جلسىىىات، حيىىىث اسىىىتهدف 5تكىىىون البرنىىىامج فىىىي صىىىورته النهائيىىىة مىىىن عىىىدة محىىىاور ونفىىىذ فىىىي )
 متنوعىىة مىىن مىىن مناقشىىة ومعالجىىة مجموعىىةاألفىىراد المشىىاركين  تمكىىينالباحىىث فىىي هىىذا البرنىىامج 

تفسىير أبعىاد القىدرة اإلنسىانية  االتجاهات الحديثىة فىيالمعارف المتعلقة بمجال الموهبة و المفاهيم و 
فىىىىي ضىىىىوء المخطىىىىط  التعىىىىرف علىىىىى الموهىىىىوبين بهىىىىدف تقىىىىديم الخىىىىدمات والرعايىىىىة الخاصىىىىة لهىىىىمو 

 التنظيمي والتنفيذي التالي:

 دف:ـــــاهل
بناء فلسفة داعمة لرعاية الموهوبين من و يقوم البرنامج التدريبي في ضوء هدف رئيسي ه

المتعلقىة بالموهبىة مىن أجىل تحسىين  االيجابيىة االدراكىاتمفاهيم الخاط ة وتعزيز تصحيح الخالل 
 التعليم والرعاية الخاصة بالموهوبين.و اتجاهات المعلمين قبل الخدمة نح

 املصصادر وأسس التنفيذ:
تىىم االعتمىىاد علىىى مصىىادر متنوعىىة لبنىىاء محتىىوى يحقىىق الهىىدف الىىرئيس للبرنىىامج فىىملت 

ال تعلىيم الموهىوبين ونمىاذج البىرامج التدريبيىة المشىابهة. حيىث تىم تحديىد المراجع االصيلة في مج
موضوعات للبرنامج وفقا لما اوصت به دراسات سىابقة، وفىمل ذلىك عىدة محىاور منهىا: نظريىات 
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الموهبىىىىىىة وطبيعىىىىىىة الموهىىىىىىوبين، الكشىىىىىىف والتعىىىىىىرف علىىىىىىى الموهىىىىىىوبين، منىىىىىىاهج التعلىىىىىىيم الخاصىىىىىىة 
 ,Davis, Rimm ,& Seigle) 2007ددة )الجغيمىىان،بىىالموهوبين، وخيىىارات الرعايىىة المتعىى

2011; Rogers, 1986; 
كمىا تىم بنىاء المحتىوى ووضىع خطىة التنفيىذ وفىق األسىس النفسىية والتربويىة لتحقيىق هىىدف 

، وتحديد التفضيالت لدى مراعاة الخصائص النمائية والنفسية ألفراد عينة التطبيقومنها  البرنامج
قبىل تنفيىذ التىدريب علىى  ايضىا   حىرص الباحىث كمىا تراتيجيات العمىل.افراد العينىة فيمىا يتعلىق باسى

في تبادل الخبرات فملت تحليىل احتياجىات تدريبيىة  الثقةالمتدربين وبناء عالقة قائمة على تهي ة 
حول الموضوع إلعطاء الوزن المناسىب لكىل محىور مىن محىاور البرنىامج، باإلضىافة الىى مناقشىة 

ضىوعات. وعليىىه تىىم تحديىد أسىىاليب وفنيىىات متعىددة للتنفيىىذ فىىملت تفضىيالت العمىىل ومعالجىىة المو 
مجموعىىات العمىىل ميىىر المتجانسىىة، التحليىىل والنقىىد للنظريىىات وا راء، المناقشىىة الجماعيىىة، اإللقىىاء 

  ، التلخيص، التكليفات واإلرفاد لمصادر إثراء المعرفة المكتسبة.التعزيزالفردي، 

 :دقـــــصال
بتنفيىىذ  تحقيىىق الهىدف المحىدد لىىه، قىام الباحىث فىي وصىالحيته للتأكىد مىن صىدق البرنىىامج

حلقة نقاش ضمن مجموعة تركيز مصغرة فملت خمسة من المعلمين الممارسىين لتحليىل وضىوح 
 (3عىدد )البرنىامج علىى مىن  عىرض النسىخة النهائيىة المحتىوى وا ليىات المقترحىة للتنفيىذ، كمىا تىم

وإبىداء  ألبعاد البرنامج الناقدة ةالتحليلي قراءة، للصةالتربية الخاعلم النفس و  من المتخصصين في
وفىي ضىوء التغذيىة  اللغوية ومىدى مناسىبته للعينىة المسىتهدفة. اتصيامالو  المحتوياتالرأي حول 

 الراجعة، تم اجراء التحسينات الالزمة.

 ةــــدراســــع الـــجمتم

ين ببرنىىىىىامج الىىىىىدبلوم يتمثىىىىىل مجتمىىىىىع الدراسىىىىىة الحاليىىىىىة فىىىىىي طىىىىىالب كليىىىىىة التربيىىىىىة الملتحقىىىىى
العىىىىام فىىىىي التربيىىىىة )البرنىىىىامج المهنىىىىي الخىىىىاص بالتأهيىىىىل لاللتحىىىىاق بمهنىىىىة التعلىىىىيم( ممىىىىن هىىىىم فىىىىي 

فتىىىىىىىىرة التىىىىىىىىدريب  السىىىىىىىىتكمالالمسىىىىىىىىتوى األخيىىىىىىىىر مىىىىىىىىن البرنىىىىىىىىامج، الملتحقىىىىىىىىين بالمىىىىىىىىدار  العامىىىىىىىىة 
إلىىىىى  20متصىىىىلة، وتتىىىىراوح أعمىىىىار هىىىىؤالء الطىىىىالب مىىىىن  أفىىىىهر 3الميىىىىداني الجزئىىىىي علىىىىى مىىىىدار 

 سنة. 21.2سنة بمتوسط عمر قدره  22
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تىم اختيىارهم عشىوائيا مىن ضىمن  طالبىا   100ت تكونت عينة الدراسة من عينة تقنىين بلغى
جامعىة جىازان بتخصصىاتهم المختلفىة ممىن يدرسىون فىي -طالب كلية التربية طالب يمثلون  204

ربية )البرنامج المهني الخىاص بالتأهيىل لاللتحىاق المستوى األخير في برنامج الدبلوم العام في الت
جمىع حيث اعتمد الباحث على هذه العينة في تقنين أدوات  ،2018للعام الدراسي  بمهنة التعليم(

 Random)االختيار عشوائيا . كما تم البيانات والتحقق من تجانس التباين في متغيرات الدراسة

Sampling) طالىب( ُوزعىىوا بالطريقىىة العشىوائية أيضىىا   40) حجمهىىاتطبيىىق  عينىة(Random 

Assignment) مىىع التحقىىق حسىىابيا مىىن تجىىانس  ضىىابطة وتجريبيىىة إلىىى مجمىىوعتين متسىىاويتين
( 1رقىم ) التىالي . الجىدولالتباين في المتغيرات لضمان اعلى مستوى ممكن من مصىداقية النتىائج

تماثىىل  التحصىىيل األكىىاديمي وفيهىىا يتضىىحنتىىائج اإلحصىىاءات المرتبطىىة بمتغيىىري العمىىر و يوضىىح 
 . هذين المتغيرينواعتدالية البيانات في 

 الدراسةعينة  احصصاءات: 1دول رقم ـــــج
 االلتواء الوسيط االحنراف املعيصاري املتوسط احلسصابي وحدة القيصاس املتغريات م
 0.762- 21.8200 0.69849 21.3837 سنة العمر الزمين النمو

 0.066- 4.30000 0.25813 4.3858 درجة املعدل الرتاكمي مييالتحصيل األكصاد

)المسىىتوى التركيبىىة السىىكانية/الديمومرافية متغيىىرات كمىىا تحقىىق الباحىىث مىىن التجىىانس فىىي 
بالطريقىىة الكيفيىىة حيىىث تمثىىل عينىىة الدراسىىة مجموعىىة طالبيىىة  االجتمىىاعي والثقىىافي واالقتصىىادي(

ا فىي المسىتوى االجتمىاعي والثقىافي واالقتصىادي مىن لدى الباحث خلفية كافية عن تجانس أفرداهى
استطالعات األساتذة الذين يدرسون المجموعة في و تقارير البيانات الذاتية،  مصادر مختلفة منها

النقافىىىات الجماعيىىىة والحىىىوارات الفرديىىىة الضىىىمنية ميىىىر  مقىىىررات الفصىىىل األخيىىىر، باإلضىىىافة الىىىى
ل البرنامج التي وفىرت بيانىات يمكىن االعتمىاد عليهىا خالو قبل  مع الطالب عينة الدراسة المبافرة

لتأكيىىىد التجىىىانس فىىىي هىىىذا الجانىىىب، حيىىىث لىىىم تسىىىتبعد بيانىىىات أي مىىىن أفىىىراد العينىىىة مىىىن العمليىىىات 
الجىىىدير بالىىىذكر أيضىىىا  أن عينىىىة الدراسىىىة هىىىي مىىىن  اإلحصىىائية بسىىىبب التطىىىرف فىىىي هىىىذا المتغيىىىر.

بتأهيىل المعلمىين، ووفىق معىايير أكاديميىة  ضمن مجتمع طالبي تم قبوله بعناية للبرنامج الخىاص
وفخصية موحدة أسهمت في تحقيق تجانس في الكثير مىن المتغيىرات للمجموعىة الكليىة وبالتىالي 
في عينة الدراسة التي تم اختيارها عشوائيا  بقصىد تثبيىت التجىانس وضىمان اعتداليىة التوزيىع للقىيم 

 في كل متغير مستقل. 
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مسىىىىىتوى االتجاهىىىىىات مجموعىىىىىة التجريبيىىىىىة والضىىىىىابطة فىىىىىي وللتحقىىىىىق مىىىىىن التكىىىىىافؤ بىىىىىين ال
قبىىل اجىىراء التىىدخل المخطىىط لىىه )البرنىىامج  التعليم والرعايىىة الخاصىىة بىىالموهوبين )قيىىا  قبلىىي(و نحىى

 T-Test التىىدريبي(، تىىم تطبيىىق أداة الدراسىىة قبليىىا  )مقيىىا  االتجاهىىات(، ثىىم اجىىراء اختبىىار "ت"
ط االتجاهىات بىىين المجمىىوعتين مىىع اختبىىار ليفىىين لمجمىوعتين مسىىتقلتين لفحىىص الفىىرق بىىين متوسىى

 :النتائج اإلحصائية في هذا الجانب( يوضح 2الجدول رقم )للتحقق من داللة التباين إن وجد، 
 جمموعيت الدراسة التجريبية والضصابطة يف االجتصاهصات )قيصاس قبلي( بني الفرق: 2جدول رقم 

 اجملموعة
 )قيصاس قبلي( االجتصاهصات

املتوسط  اختبصار ليفني لتكصافؤ التبصاين ق بني اجملموعتني يف االجتصاهصاتاختبصار "ت" للفر
 احلسصابي

االحنراف 
 مستوى الداللة ف قيمة مستوى الداللة ت قيمة املعيصاري

 اجملموعة
 9.763 80.550 الضصابطة

اجملموعة  0.287 1.167 765. 301.-
 8.022 81.400 التجريبية

 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 2ويتضح من الجدول رقم )
التعليم و االتجاهات نح في ين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةفي القيا  القبلي ب

، مير دال 0.05< 0.765 ، مستوى الداللة  0.302-والرعاية الخاصة للموهوبين )ت  
 ير قبل تنفيذ البرنامج.احصائيا (، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في هذا المتغ

( وجود تكافؤ في التباين بين 2كما تشير النتائج أيضا من الجدول السابق رقم )
المجوعتين التجريبية والضابطة في متغير االتجاهات حيث اظهر اختبار ليفين أن التباين مير 

 (0.05<  0.287مستوى الداللة  ، 1.167ف  ) 0.05 دال احصائيا  عند مستوى 

ساعات لكل  4بواقع جلسات  5 ضمن حدود زمنية تمثلت فيتم تنفيذ البرنامج التدريبي 
 -كلية التربية. في حين كانت الحدود المكانية جامعة جازان، 2018خالل فهر ابريل للعام  جلسة

في المستوى كلية التربية طالب ا من طالب  40 تمثلت في بشريةالحدود الو  المملكة العربية السعودية.
 .البكالوريو  الخاص بتأهيل المعلمين )الدبلوم العام في التربية( داالخير ضمن برنامج ما بع

 :  للربنصامج املخطط التنفيذي
 خطة محتوى البرنامج الموضحة في علىاعتمد الباحث في تنفيذ البرنامج المقترح 

 :واإلجراءات التنفيذية التالية( 3الجدول رقم )
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 لربنصامجا حملتوى: اخلطة 3دول رقم ـــــج
 دافــــــاأله وعــــوضــــامل ةــم اجللســــرق

 األوىل
املوهبة ورعصاية 
املوهوبني: نظرة 
متهيدية تصارخيية 
 للمفهوم والقضية

 أن يظهر املتدرب االدراكصات واملعتقدات الضمنية لديه عن املوهبة وتعليم املوهوبني. 
 ات االهتمصام بصاملوهوبني يف أي جمتمعأن يعرف املتدرب مربر. 
 دراسة موضوع املوهبة واملوهوبنيوأن يشكل املتدرب اجتصاه إجيصابي حن. 
 أن حيلل املتدرب مراحل االهتمصام بصاملوهوبني عرب التصاريخ والثقصافصات املختلفة. 
 العمل التعصاوني تان يظهر املتدرب دافعية عصالية يف جمموعصا. 
 نظره الذاتيـة حـول املوضـوع بثقـة يف ضـوء إدراك سـليم جلوانـ          أن يبصادر املتدرب بطرح وجهة

 .املوضوع قيد املعصاجلة

 ةــــصانيــــالث

تعريفصات املوهبة، 
التفوق، واملفصاهيم 

 املرتبطة:
التفكري، الذكصاء، 
االبداع، االبتكصار، 
 حتقيق الذات

  يف تقدم أي جمتمعأن يظهر املتدرب وعي كبري بأهمية دراسة جمصال املوهبة وأدوار املوهوبني 
 أن يظهر املتدرب دافعية كبرية لتشكيل مفهومه الذاتي ملعنى املوهبة 
     أن حيلــل املتــدرب التعريفــصات والنظريــصات املفســرة املطروحــة يف االدب الرتبــوي ملعنــى املوهبــة

 واملفصاهيم األخرى ذات الصلة
       لـتفكري الـذكصاء االبـداع    أن يدرك املتدرب العالقـة التبصادليـة بـني مفـصاهيم القـدرة اإلنسـصانية: ا

 املوهبة االبتكصار...
         أن يتبنـى املتـدرب فلســفة واسـعة متحــررة مـن نظـرة البعــد الواحـد للتفــوق اإلنسـصاني يف ضــوء

 نظريصات حتقيق الذات
 العمل التعصاوني تان يظهر املتدرب دافعية عصالية يف جمموعصا 
      ضـوء إدراك سـليم جلوانـ     أن يبصادر املتدرب بطرح وجهة نظره الذاتيـة حـول املوضـوع بثقـة يف

 املوضوع قيد املعصاجلة

 ةــــصالثــــالث
 والتعرف على الكشف

املوهوبني: اخلصصائص 
 العصامة تواالحتيصاجصا

 أن يظهر املتدرب استيعصاب ةحيح ملعنى املوهبة شصامل جلميع االبعصاد احملتملة 
 أن يدرك املتدرب ةعوبة حتديد املوهوبني يف أي جمتمع 
 وامل اإلجيصابية والسلبية على ظهور املوهبةأن يعرف املتدرب الع 
  اســتخدام اكــصات متعــددة متنوعــة لتحديــد املوهــوبني  وأن يشــكل املتــدرب اجتــصاه إجيــصابي حن

 والتعرف على احتيصاجصاتهم
 أن حيلل املتدرب األدوات واألسصالي  املوةى بهصا يف الكشف والتعرف على املوهوبني 
  للموهوبنيأن يصنف املتدرب اخلصصائص العصامة الشصائعة 
 أن يدرم املتدرب تنوع االحتيصاجصات لدى املوهوبني يف ضوء اخلصصائص الشصائعة هلم 
 العمل التعصاوني تان يظهر املتدرب دافعية عصالية يف جمموعصا 
          أن يبصادر املتدرب بطرح وجهة نظره الذاتيـة حـول املوضـوع بثقـة يف ضـوء إدراك سـليم جلوانـ

 املوضوع قيد املعصاجلة

 ةــــرابعــــال

االطفصال من ذوي 
االحتيصاجصات اخلصاةة 

 املزدوجة
املوهوبون من ذوي 
اإلعصاقة الشصائعة 

ةعوبصات التعلم..... وا
 املزدوجة( ة)االستثنصائي

 أن يظهر املتدرب وعي تصام بوجود أبعصاد متعددة للموهبة 
 أن يدرك املتدرب أن ظهور املوهبة يتأثر بعوامل ذات مصصادر خمتلفة 
 احتمصالية التميز لـدة فاـصات ذوي اإلعصاقـة، االضـطرابصات     وإجيصابية حن أن يتبنى املتدرب مبصادئ

 ةعوبصات التعلموأ
 أن حيلل املتدرب التفسريات النظرية ملفهوم االستثنصائية املزدوجة واحلصاالت املنطبقة 
 املزدوجة وفق مستوى احتمصالية حج  املوهبة ةأن يلخص املتدرب احلصاالت من ذوي االستثنصائي 
 على األدوات واألسـصالي  املوةـى بهـصا لضـمصان عـدم جتصاهـل القـدرات الكصامنـة          ان يتعرف املتدرب

 احملتملة ألي شخص
 العمل التعصاوني تان يظهر املتدرب دافعية عصالية يف جمموعصا 
          أن يبصادر املتدرب بطرح وجهة نظره الذاتيـة حـول املوضـوع بثقـة يف ضـوء إدراك سـليم جلوانـ

 املوضوع قيد املعصاجلة

 ةــــصامســــاخل

منصاهج التعليم وبرامج 
الرعصاية اخلصاةة 
للموهوبني: أسس 
التصميم وأمنصاط 

 التكييف

   املوهبـة واملوهـوبني وفـق نظـرة ةوليـة ذات نطـصاق       وأن يظهر املتدرب إدراك واجتـصاه إجيـصابي حن
 واسع

       ــهم ــوء خصصائصـ ــوبني يف ضـ ــة للموهـ ــة اخلصاةـ ــربامج والرعصايـ ــة الـ ــدرب أهميـ ــدرك املتـ أن يـ
 واحتيصاجصاتهم

  املتدرب على أسس التصميم وطبيعة املكونصات للربامج اخلصاةة للموهوبنيأن يتعرف 
      أن يقرتح املتدرب مصا يسهم يف تكييف املنهج املدرسي واألسـصالي  التعليميـة ملراعـصاة احتيصاجـصات

 املوهوبني وتطوير قدراتهم
 العمل التعصاوني تان يظهر املتدرب دافعية عصالية يف جمموعصا 
 ة نظره الذاتيـة حـول املوضـوع بثقـة يف ضـوء إدراك سـليم جلوانـ         أن يبصادر املتدرب بطرح وجه

 املوضوع قيد املعصاجلة
   أن يظهر املتدرب محصاسة عصالية لالستمرار يف التنمية املهنية الذاتية يف جمصال املوهبة ورعصايـة

 املوهوبني من مصصادر خمتلفة
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تخدام هىىىذا وقىىىد تىىىم تنفيىىىذ جلسىىىات التىىىدريب فىىىي ضىىىوء خطىىىوات وإجىىىراءات عامىىىة مىىىع اسىىى
أسىىاليب خاصىىة فىىي كىىل موقىىف بحسىىب طبيعتىىه والظىىروف المحيطىىة مىىع اتاحىىة فرصىىة التواصىىل 

 اإللكتروني المفتوح لتمديد النقاش حول الموضوعات قيد المعالجة.
 التالي: وويمكن تلخيص اإلجراءات واألساليب العامة على النح

 .قيا  قبلي وتحليل احتياجات 
 .تمهيد عام وعرض منظم للخبرة 
 شات مجموعات تعاونية مصغرة.مناق 
 .التعبير الكتابي الفردي عن وجهة النظر الشخصية 
 . تقديم الرؤى ووجهات النظر الفردية ففهيا 
 .مناقشة تبادلية ضمن إطار المجموعة الكلية مع تلخيص لمفكار والمبادع 
 .اجراء مقابالت تحليلية ضمن إطار مجموعات نقاش مركزة 
 راء المعرفي حول الموضوعإرفاد لمصادر اضافية لإلث. 

 

لتنظىيم وتلخىيص البيانىات،  SPSSاستخدم الباحث الحزمة اإلحصىائية للعلىوم االجتماعيىة 
ثىىم اجىىراء االختبىىارات اإلحصىىائية التمهيديىىة لفحىىص البيانىىات، حيىىث تىىم اجىىراء اختبىىار ليفىىين للتحقىىق 

هىىىات، ولىىىم تظهىىىر النتىىىائج فىىىرق ذات داللىىىة إحصىىىائية عنىىىد مىىىن تجىىىانس التبىىىاين فىىىي متغيىىىر االتجا
  (F=1.167, p=0.287>0.05)في التباين لدى المجموعة الضابطة والتجريبية  05.مستوى 

في ضوء ما سبق، وبعد التحقىق مىن اسىتيفاء الشىروط السىتخدام االختبىارات المعلميىة تىم 
لتنظىىيم، وتلخىىيص، والتحقىىق مىىن  االسىىتداللية تتحديىىد عىىدد مىىن االحصىىاءات الوصىىفية واالختبىىارا

فروض الدراسة واستخالص النتائج. فمل ذلك حسىاب المتوسىط، الوسىيط، واالنحىراف المعيىاري، 
لتحديىد داللىة الفىروق فىي متوسىطات اتجاهىات المعلمىين فىي  T-Testباإلضافة الى اختبىار "ت" 

 المجموعتين خالل مراحل تطبيق الدراسة.

راض نتىىائج الدارسىىة فىىي ضىىوء الفىىروض التىىي وضىىعها الباحىىث، حيىىث يىىنص يمكىىن اسىىتع
( بىين متوسىطي =0.05داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى داللىة )و فرق ذو وجود على األول  الفرض

درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمستوى اتجاهىات المعلمىين قبىل الخدمىة 
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ة هىىذا مىىن صىىح ، وقىىد تىىم التحقىىقالقيىىا  البعىىديلصىىالج هوبين التعليم والرعايىىة الخاصىىة بىىالمو و نحىى
يوضىىح النتىىائج التىىي توصىىل إليهىىا  4رقىىم التىىالي  الجىىدول؛ T-testاختبىىار "ت" ام اسىىتخدالفىىرض ب

 الباحث كما يلي:

حلسصاب الفرق بني متوسطي اجملموعة التجريبية يف القيصاس القبلي  T-test: نتصائج اختبصار "ت" 4جدول 
 التعليم والرعصاية اخلصاةة بصاملوهوبنيواجتصاهصات املعلمني قبل اخلدمة حن والبعدي ملستوى

دد ـــع صاسـالقي صاســـصال القيـــجم
 رادـــاألف

ط ــوســاملت
 يــصابــاحلس

راف ــاالحن
 صاريــاملعي

 ةــدرج
 ةــاحلري

 ةـــقيم
 T     "ت"

وى ــمست
 P ةــلدالــال

اجتصاهصات املعلمني قبل 
 )التجريبية( اخلدمة

 9.215 121.750 20 البعدي 0.000 21.063 19 8.022 81.400 20 قبليال

( بين متوسطي 0.05( وجود فرق دال إحصائي ا عند مستوى )4يتضح من الجدول رقم )
درجات المجموعىة التجريبيىة فىي القيىا  القبلىي والبعىدي لمسىتوى اتجاهىات المعلمىين قبىل الخدمىة 

 ,t(19)=21.063)وهوبين لصالح متوسط درجات القيا  البعدي التعليم والرعاية الخاصة بالمو نح

p<0.05)، ، من الدراسة. االولتحقق الفرض بمما يفيد 
 والىىذي نىىص علىىى الفرررا النررا يأيضىىا للتحقىىق مىىن  T-test"ت"  كمىىا تىىم اجىىراء اختبىىار

متوسىىىىطي درجىىىىات بىىىىين  (=0.05)داللىىىىة إحصىىىىائية عنىىىىد مسىىىىتوى داللىىىىة و فىىىىرق ذو وجىىىىود  عىىىىدم
الضىىىىابطة فىىىىي القياسىىىىين القبلىىىىي والبعىىىىدي لمسىىىىتوى اتجاهىىىىات المعلمىىىىين قبىىىىل الخدمىىىىة المجموعىىىىة 

النتائج التي توصل إليها الباحىث  5رقم  ل، ويظهر الجدو التعليم والرعاية الخاصة بالموهوبينو نح
 :حول هذا الفرض

لقبلي حلسصاب الفرق بني متوسطي اجملموعة الضصابطة يف القيصاس ا T-test: نتصائج اختبصار "ت" 5جدول
 التعليم والرعصاية اخلصاةة بصاملوهوبنيووالبعدي ملستوى اجتصاهصات املعلمني قبل اخلدمة حن

عدد  صاســالقي جمصال القيصاس
 األفراد

املتوسط 
 احلسصابي

االحنراف 
 املعيصاري

 ةدرج
 احلرية

 قيمة

 ت""

مستوى 
 الداللة

اجتصاهصات املعلمني قبل 
 )الضصابطة( اخلدمة

 10.161 82.001 20 البعدي 0.076 1.876 19 9.762 80.550 20 القبلي
( بىىين 0.05( عىىدم وجىىود فىىرق دال إحصىىائي ا عنىىد مسىىتوى )5يتضىىح مىىن الجىىدول رقىىم )

متوسطي درجات المجموعة الضابطة في القيا  القبلي والبعدي لمستوى اتجاهات المعلمين قبل 
ممىىا يفيىىد بتحقىىق  ،(t(19)=1.876, p>0.05)التعليم والرعايىىة الخاصىىة بىىالموهوبينو الخدمىىة نحىى

 الفرض الثالث من الدراسة.
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 (=0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )و فرق ذو وجود  على صينالفرا النالث 
بىىين متوسىىطي درجىىات المجمىىوعتين التجريبيىىة والضىىابطة فىىي القيىىا  البعىىدي لمسىىتوى اتجاهىىات 

 لصىىالح المجموعىىة التجريبيىىة.التعليم والرعايىىة الخاصىىة بىىالموهوبين فىىي و المعلمىىين قبىىل الخدمىىة نحىى
وقىد أظهىرت النتىائج كمىا ، T-testاختبار "ت"  مباستخدالتحقق من صحة هذا الفرض وعليه تم ا

( بىىىىين 0.05( وجىىىىود فىىىىرق دال إحصىىىىائي ا عنىىىىد مسىىىىتوى )6رقىىىىم ) التىىىىالي الجىىىىدول موضىىىىح فىىىىيو ه
ات متوسىىىىطي درجىىىىات المجمىىىىوعتين التجريبيىىىىة والضىىىىابطة فىىىىي القيىىىىا  البعىىىىدي لمسىىىىتوى اتجاهىىىى

متوسىىىىط درجىىىىات  التعليم والرعايىىىىة الخاصىىىىة بىىىىالموهوبين فىىىىي لصىىىىالحو المعلمىىىىين قبىىىىل الخدمىىىىة نحىىىى
 ، مما يفيد تحقق الفرض األول من الدراسة.(t(38)=12.958, p<0.05) المجموعة التجريبية

يف القيصاس  حلسصاب الفرق بني متوسطي اجملموعة التجريبية والضصابطة T-test: نتصائج اختبصار "ت" 6جدول 
 التعليم والرعصاية اخلصاةة بصاملوهوبنيوالبعدي ملستوى اجتصاهصات املعلمني قبل اخلدمة حن

جمموعصات  جمصال القيصاس
 الدراسة

عدد 
 األفراد

املتوسط 
 احلسصابي

االحنراف 
 املعيصاري

 درجة
 احلرية

 قيمة

 Tت 

مستوى 
 P الداللة

اجتصاهصات املعلمني 
 قبل اخلدمة

 9.216 121.750 20 جتريبية 0.000 12.958 38 10.161 82.001 20 ضصابطة
داللىة إحصىائية عنىد و فىرق ذو  وجىود عىدم الرابع والذي  ر  علر: : فيما يتعلق بالفرا

متوسىىىىطي درجىىىىات المجموعىىىىة التجريبيىىىىة فىىىىي القياسىىىىين البعىىىىدي ( بىىىىين =0.05)مسىىىىتوى داللىىىىة 
، فقىىد الموهوبينالتعليم والرعايىىة الخاصىىة بىىو لمسىىتوى اتجاهىىات المعلمىىين قبىىل الخدمىىة نحىى والتتبعىىي

وجىود نتىائج ميىر متوافقىة مىع هىذا الفىرض، حيىث تشىير النتىائج علىى  T-testاختبار "ت"  أظهر
( بىىين متوسىىطي درجىىات المجموعىىة التجريبيىىة فىىي القيىىا  0.05فىىرق دال إحصىىائي ا عنىىد مسىىتوى )

االتجاهىىىىات لصىىىىالح القيىىىىا  البعىىىىدي لمسىىىىتوى  )الالحىىىىق بعىىىىد مىىىىدة( والتتبعىىىىي )المبافىىىىر( البعىىىىدي
 7بىرف  الفىرض الخىامس، والجىدول التىالي رقىم  ممىا يفيىد ،(t(19)=2.607, p<0.05) المبافىر

 يحوي نتائج المعالجة االحصائية حول هذا الفرض.
حلسصاب الفرق بني متوسطي اجملموعة التجريبية يف القيصاس البعدي  T-test: نتصائج اختبصار "ت"  7جدول 

 التعليم والرعصاية اخلصاةة بصاملوهوبنيودمة حنوالتتبعي ملستوى اجتصاهصات املعلمني قبل اخل

عدد  القيصاس جمصال القيصاس
 األفراد

املتوسط 
 احلسصابي

االحنراف 
 املعيصاري

ة درج
 احلرية

 قيمة

 T  "ت"

مستوى 
 P الداللة

اجتصاهصات املعلمني قبل 
 )التجريبية( اخلدمة

 7.185 119.950 20 التتبعي 0.017 2.607 19 9.215 121.750 20 البعدي
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ولقيىىا  حجىىم أثىىر المتغيىىر المسىىتقل )البرنىىامج التىىدريبي( علىىى المتغيىىر التىىابع )اتجاهىىات 
 Eta إيتاالتعليم والرعاية الخاصة بالموهوبين( استخدم الباحث معادلة  والمعلمين قبل الخدمة نح

النتائج التي توصل  8حجم للمتغير المستقل في المتغير التابع، ويوضح الجدول رقم  حسابفي 
 :إليها الباحث كما يلي

 التصابع ( للمتغري املستقل على املتغريمربع إيتصا: حجم األثر ) 8جدول 
 حجم األثر مربع إيتصا املتغري التصابع املتغري املستقل

 كبري 0.815 االجتصاهصات الربنصامج التدرييب
هىي موضىحة فىي الجىدول السىابق ان أثىر البرنىامج كبيىر حيىث كانىت  وتشير النتائج كما

  815.مة مربع إيتا تساوي قي

جىىاءت فكىىرة هىىذه الدراسىىة لمىىا فىىعر بىىه الباحىىث مىىن عىىدم وضىىوح فىىي اتجاهىىات طىىالب 
الجامعىىىة المقبلىىىين علىىىى مهنىىىة التعلىىىيم المتعلقىىىة بالموهبىىىة والموهىىىوبين، باإلضىىىافة إلىىىى عىىىدم وجىىىود 

جهم االعىىدادي التربىىوي. حيىىث كانىىت الهىىدف مقىىررات مبافىىرة عىىن تعلىىيم الموهىىوبين ضىىمن برنىىام
تعليم و الرئيسىىىىي تصىىىىميم برنىىىىىامج تىىىىدريبي لتعزيىىىىىز إدراك إبعىىىىاد الموهبىىىىة وتحسىىىىىين اتجاهىىىىاتهم نحىىىىى

 الموهوبين والتحقق من فاعلية تنفيذه. 
وقىىىد كانىىىت نتىىىائج الدراسىىىة متوافقىىىة مىىىع املىىىب الفىىىروض المطروحىىىة حيىىىث اثبتىىىت النتىىىائج 

التعليم والرعايىة و أثر كبير على اتجاهات المعلمىين قبىل الخدمىة نحى فاعلية إيجابية للبرنامج بحجم
الخاصة للموهوبين. وهي تمثل امتداد للدراسات السابقة فىي هىذا الشىأن، حيىث اتفقىت النتىائج مىع 

مىىىن تحقىىىق فعاليىىىة التىىىدريب فىىىي تحسىىىين اتجاهىىىات  (Tortob, 2014)ترتىىىوب مىىىا توصىىىل إليىىىه 
التىىي أكىىدت ( 2014بخيىىت والحسىىن )دراسىىة التىىي اجراهىىا دعم الموهىىوبين، وأيضىىا الو العلمىىين نحىى

، باإلضىىىافة الىىىى تحسىىىن االتجاهىىىات لىىىدى المعلمىىىين بعىىىد التىىىدريب زيىىىادة مسىىىتوى الىىىوعي نتائجهىىىا
كمىىا تعىىد نتىىائج الدراسىىة الحاليىىة معىىززة أيضىىا  بمىىا توصىىل إليىىه  عمليىىة الكشىىف عىىن الموهىىوبين.و نح

يىة األقىوى لىدى المعلمىين ممىن اتيحىت لهىم فىي أن االتجاهىات اإليجاب (Lassig, 2009)السىيج 
مما يعطي مؤفر قوي بأن مجتمع الدارسة مىازال يفتقىد فرص التطور المهني في مجال الموهبة. 

الكثير من جوانب االستعداد في مجال إدراك ابعاد الموهبة ورعاية الموهوبين، وعليه فإن الحاجة 
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فىىىي المجىىىال علىىىى فىىىكل مقىىىررات جامعيىىىة ماسىىىة لإلعىىىداد والتأهيىىىل المهنىىىي للمعلىىىم بشىىىكل مبافىىىر 
 مفقود في برامج اعداد المعلم الحالية. و ما هو وبرامج تدريبية تخصصية وه

هذا وقد أظهرت اختبار التحقق من فاعلية البرنامج على المىدى البعيىد، االختبىار التتبعىي، 
داللىة إحصىائية نتائج مير متوافقة مع الفرضية المتوقعىة. حيىث تشىير األرقىام الىى وجىود فىرق ذات 

بين متوسىطي الىدرجات فىي االتجاهىات لصىالح االختبىار البعىدي المبافىر، ويمكىن  05.عند مستوى 
تفسير ذلك باحتمالية كون البرنامج في أسبوع واحد مير كاف لتحقيق ثبات لمثر في المدى البعيد 

بين فىىي مناقشىىة خاصىىة ان جميىىع افىىراد عينىىة الدراسىىة لىىم يسىىبق لهىىم تنىىاول موضىىوع الموهبىىة والموهىىو 
عميقىىة مىىن قبىىل. باإلضىىافة الىىى كىىون موضىىوعات الموهبىىة والموهىىوبين عديىىدة ومتشىىعبة وقىىد يكىىون 
تناولها جميعها في فترة قصيرة أدى الى تداخل وأثر على استقرار االتجاهىات المتشىكلة. كمىا تجىدر 

يمكىىن االعتمىىاد  رقم صىىغير والو التتبعىىي هىىو اإلفىىارة هنىىا أن الفىىرق المحسىىوب بىىين االختبىىار البعىىدي 
مىىىع قيمىىىة داللىىىة  2.6عىىىدم فاعليتىىىه حيىىىث كانىىىت قيمىىىة ت و عليىىىه لتقريىىىر فشىىىل البرنىىىامج التىىىدريبي ا

، ميىر دالىة احصىائيا عنىد 05.إن كانىت دالىة إحصىائية عنىد مسىتوى و وهىي p = 0.017  إحصىائية
 وعليه يمكن تقرير فعالية البرنامج وتحقق أهدافه. 01.مستوى 

 بالتوصيات التالية:وفي ضوء ذلك يمكن الخروج 
 .مراجعة وتطوير خطط برامج اعداد وتأهيل المعلم لتشمل مقررات اجبارية عن الموهبة والموهوبين 

  التحقىىق بشىىكل دوري مىىن المفىىاهيم المدركىىة واالتجاهىىات المتبنىىاة لىىدى المعلمىىين مىىن اجىىل
 ضمان فلسفة تربوية راسخة تدعم رعاية الموهوبين.

  التدريبي فىي هىذا الدراسىة كىدورة ثابتىة للمعلمىين لتحىديث تبني خطة موضوعات البرنامج
 مفاهيمهم وتحسين اتجاهاتهم المتعلقة بالموهبة والموهوبين.

 بىىرامج مشىىابهة مىىع و اجىىراء دراسىىات للتحقىىق مىىن فاعليىىة تنفيىىذ البرنىىامج التىىدريبي الحىىالي ا
قشىىات ادخىىال فنيىىات وتقنيىىات جديىىدة، ولعىىل أهمهىىا التحقىىق مىىن أثىىر ادخىىال أسىىلوب المنا

المفتوحة خارج سىاعات التىدريب الرسىمية عىن طريىق وسىائل التقنيىة الحديثىة مثىل  الممتدة
 لزيادة حجم األثر وبقاؤه على المدى البعيد. WhatsAppمجموعات الواتساب 

  تصميم برامج تدريبية مشىابهة بمحتويىات ذات تركيىز أكبىر علىى مهىارات القيىا  والتقيىيم
 كساب المعلمين حساسية الكشف عن المواهب.ألبعاد القدرات االنسانية إل
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Abstract 
This study is based on the belief of the importance of teacher 

education and professional development regarding understanding 

giftedness and nurturing the gifted. It aimed at designing a professional 

training program for understanding giftedness with contents according to 

current theories in the field, and examining its effectiveness in improving 

pre-service teachers’ attitudes toward special gifted education. The 

results confirmed the effectiveness of the implemented professional 

program, where t value was found to be statistically significant for the 

difference between the means in pre-test and post-test of attitudes for the 

experimental group in favor of the post test at α=.01(t= 21.06, p= 0.000). 

Additionally, t value for the difference between the means of the two 

group in post-test, experimental and control, was statistically significant 

at.01 in favor of the experimental group at α=.01 (t= 12.96, p= 0.000). 

Therefore, the researcher recommended that teacher education programs 

include required core courses about giftedness and gifted education, as 

pre-test showed misconception about giftedness and ambivalent attitudes 

toward gifted education. In addition, contents of this program can be 

used as basis of a promising workshop for in-service teachers to update 

their knowledge and help them establish a solid philosophy for 

supporting the gifted. It is also recommended that future studies 

investigate new ways in such professional development programs for 

enhancing clear understanding of giftedness such as open distant 

discussion with no timeframe using applications of technology, groups 

of WhatsApp application in smart phones as an example. 


