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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقومي برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي املطبق حاليا ً يف
مدار�س التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك يف �ضوء معايري جودة
الربامج الإثرائية التي و�ضعها اجلغيمان و�آخرون ( ،)2009ولتحقيق ذلك مت ّ اختيار عينة
مكونة من ( )43مدر�سة تقوم بتطبيق الربنامج .ومت ا�ستخدام املالحظة واملقابلة
ال�شخ�صية ك�أدوات جلمع البيانات.
�أظهرت نتائج حتليل البيانات وجود معايري للك�شف والتعرف على الطلبة املوهوبني
قدمت العديد من
قبل تلقيهم خلدمات الربنامج .كما بينت النتائج �أن الربامج الإثرائية ّ
اخلدمات املتنوعة للطلبة املوهوبني� ،أولياء الأمور واملعلمني مثل :عقد دورات تدريبية،
وتقدمي حما�رضات �إر�شادية حول العناية باملوهوبني .كذلك �أظهرت النتائج �أن املعلمني
ي�ستخدمون بع�ض �أ�ساليب الإثراء املدر�سي للطلبة املوهوبني؛ وبالرغم من ذلك ،بينت
النتائج عدم كفاية الوقت املخ�ص�ص للقاءات الأ�سبوعية للطلبة املوهوبني ،كما
�أن بع�ض املعلمني غري م�ؤهلني للعمل يف الربنامج .ويف �ضوء هذه النتائج مت تقدمي
جمموعة من التو�صيات
الكلمات املفتاحية :تقومي الربامج ،برامج رعاية املوهوبني ،مدار�س التعليم العام ال�سعودية،
الربامج الإثرائية ،معايري جودة الربامج الإثرائية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/9/8 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/10/17 :م
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Abstract
The study aimed at evaluating the gifted nurturing program at the Saudi
public schools with regard to the quality standards of the enrichment programs
that Al Jughaman and his colleagues (2009) proposed. To achieve this aim,
the sample of the study consisted of (43) hosting schools of the program at
different areas in the Kingdom. Observation and interview were used as tools
to collect data.
The study results revealed that there are specific criteria to identify and
discover gifted students before they are nominated to the program. Furthermore, the program introduces different services for the gifted students and
their parents, such as training sessions and counseling lectures about the nurturance of the gifted & talented. Moreover, teachers of the program are using
different enrichment activities and methods. However, the results showed that
the specific time of program is insufficient to complete the program activities
and nurture the students properly, and some teachers are less qualified to work
in the program, Based on the study results, a set of recommendations were
suggested.
Key words: programs evaluations, gifted nurture programs, Saudi general education
schools, enrichment programs, Programs quality standards.
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املقدمة

مل تعد رعاية الطلبة املوهوبني من كماليات الرتبية التي قد متثلها جمموعة من املنا�شط

غري ال�صفية التي يُ�رسع �إليها معلم ال�صف �أو املادة ويقدمها للطلبة املوهوبني ل�شغل

�أوقات فراغهم ،بينما يقوم هو بتعليم باقي الطلبة .كما مل تعد برامج الطلبة املوهوبني
تلك الفعاليات التي ت�سعى �إدارات املدار�س من خاللها �إىل دفع الطلبة املوهوبني للم�شاركة
فيها والتناف�س من خاللها لتحقيق مكا�سب وح�صد جوائز على م�ستوى املنطقة التعليمية

�أو الدولة .لقد غدت رعاية الطلبة املوهوبني جزءا ً �أ�سا�سا ً ورئي�سا ً من النظام التعليمي للدول
املتقدمة على اختالف بينها فيما يتعلق بالت�سميات اخلا�صة بهذه الربامج .لقد تنبهت كثري
من دول العامل حلقيقة �أهمية اال�ستثمار يف هذه الفئة والأدوار القيادية العظيمة التي ميكن
�أن يلعبوها يف منو الأوطان وحت�رضها ،خا�صة يف ظل ما تفر�ضه مقومات الع�رص احلديث من

حتديات وق�ضايا ت�ستوجب البحث عن حلول �رسيعة وجذرية من قبل املفكرين واملكت�شفني

واملخرتعني املبدعني من �أبناء الوطن .ولعل �إدراج رعاية املوهوبني �ضمن ما يُعرف بالرتبية اخلا�صة
لهو �أكرب دليل على �أهمية رعاية هذه الفئة من الأبناء لأن لهم حاجاتهم اخلا�صة والفردية

التي ال ميكن للنظام التعليمي العادي �أن يلبيها يف ال�صفوف العادية وبنف�س املناهج وطرق
التدري�س العادية� ،سواء من خالل مراحل التعليم العام �أو من خالل التعليم اجلامعي.

وتعد تلبية احلاجات اخلا�صة للطلبة املوهوبني من �أهم امل�ؤ�رشات التي تعك�س مدى اهتمام

الأنظمة الرتبوية بتنمية املوهبة ورعاية املوهوبني .وباملقابل ف�إن عدم توفري الرعاية املنا�سبة
وامللبية حلاجات ه�ؤالء الطلبة �سي�ؤثر �سلبا ً على مدى �رسعة وفاعلية تقدم املجتمع.

ويف ظل بروز حركات الإ�صالح الرتبوي يف منت�صف القرن الع�رشين ،بد�أت خمتلف الأنظمة

الرتبوية يف الدول املتقدمة ،كالواليات املتحدة الأمريكية وكثري من الدول الأوروبية وال�رشق

�آ�سيوية ،ب�إعداد برامج تعليمية خا�صة للموهوبني بغر�ض تلبية حاجاتهم (Ferguson,

)2009; Davis Rimm, & Siegel, 2010

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وعلى غرار الدول املتقدمة يف جمال رعاية املوهوبني ،فقد برز االهتمام باملوهوبني يف خمتلف

القرن احلايل .وقد اختلفت نوعية االهتمام باملوهوبني من دولة لأخرى يف البلدان العربية
(اجلهني2008 ،؛ جروان.)2004 ،

وا�ستجابة للتوجهات العاملية والإقليمية يف جمال رعاية املوهوبني ،فقد خطت اململكة

العربية ال�سعودية خطوات كبرية يف هذا املجال ،وذلك ب�إجناز امل�رشوع الوطني امل�سمى بـ

“برنامج الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم»� ،إذ مت ّ تطوير عدد من االختبارات واملقايي�س وتقنينها
على البيئة ال�سعودية يف الذكاء العام والقدرات العقلية ،والتفكري االبتكاري ،وتزامن ذلك

مع تطوير جمموعة من الوحدات الإثرائية وبرناجمني �إثرائيني يف العلوم والريا�ضيات .ومتت
اال�ستفادة من هذه املقايي�س يف �إجناز برنامج الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم الذي تبنته
وزارة الرتبية والتعليم من خالل مراكز رعاية املوهوبني املنت�رشة يف �إدارات الرتبية والتعليم يف

خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية .كما مت ت�أ�سي�س جمعية لرعاية املوهـوبني لتدعم
وترعى تعليم املوهـوبني ،وهي م�ؤ�سـ�سة امللك عبد العـزيز ورجاله لرعاية املوهوبني (�آل �شارع
و�آخرون.)1421 ،

ويف ظل االهتمام الكبري يف جمال رعاية املوهوبني ،فقد بادرت وزارة الرتبية والتعليم

ال�سعودية خالل ال�سنوات الت�سع الأخرية� ،إىل تبني وت�أ�سي�س برنامج لرعاية الطلبة املوهوبني

يف مدار�س التعليم العام ،وذلك انطالقا ً من �أن اال�ستثمار يف هذه الفئة من الطلبة يُعد من
�أف�ضل ال�سبل التي ت�سهم يف حتقيق تقدم املجتمع ورقيه (اجلغيمان.)2005 ،

ومما ال �شك فيه ،ف�إن حيوية وفاعلية الربامج التعليمية مرتبط مبدى القدرة على �إجراء

عمليات تقومي م�ستمرة و�شاملة ( ،)Guskey, 2000ت�سهم يف �صيانتها وتطويرها .ومن
هنا يحر�ص خمططو الربامج على الأخذ بعني االعتبار �أن التقومي من �أهم العمليات التي

ت�ساعد يف جناح الربامج التعليمية؛ فالغاية منه ال تعني التوقف عند عر�ض بع�ض املعلومات

املتعلقة بالربامج ،بل متتد لتحدد الطرائق املنا�سبة لتطوير تلك الربامج (Royse, Thyer,

 .)& Padgett, 2010ولتحقيق قدر من التنظيم املنهجي لعملية التقومي ،اقرتح عدد من

الباحثني مناذج متنوعة للم�ساعدة يف التقومي الهادف ،من �أبرزها منوذج باركر)(Parker, 1973
،ومنوذج �ستافلبيم  (Stuffelbeam, 1983)،ومنوذج كريك باتريك ;(Kirkpatrick, 1975

1998)،ومنوذج جا�سكي (Guskey, 2000) .وت�سعى جميع هذه النماذج وغريها �إىل حتقيق

ال�شمولية والتكامل يف مراحل التقومي من خالل اتباع جمموعة من ال�ضوابط التي ت�ضمن
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عملية علمية منظمة حتقق للم�ؤ�س�سات املعنية ما ت�صبو �إليه التخاذ قرارات �صائبة نحو

براجمها.

لقد �أكدت مورقان ) (Morgan, 2007على �أنه بالرغم من الزيادة امللحوظة يف برامج

رعاية املوهوبني وازدياد االلتزام ب�ش�ؤون هذه الفئة من قبل احلكومة الربيطانية خالل العقود

الأخرية؛ �إال �أن البحوث املتعلقة بدرا�سة مدى كفاءة الربامج وفاعليتها يف حتقيق الأهداف

املرجوة حمدودة جداً .وقد قامت مورقان بدرا�سة لتقومي برنامج �إثرائي للطلبة املوهوبني يف �سن
� 7-5سنوات من خالل التعرف على �آراء واجتاهات املعلمني و�أولياء الأمور والطلبة �أنف�سهم

حول جمموعة من املمار�سات التي تتم يف الربنامج ،وجاءت النتائج لت�ؤكد ت�أثري الربنامج �إيجابيا ً

على الطلبة وزيادة مهاراتهم التوا�صلية والتنوع الوا�ضح يف �أ�ساليب التعليم والتعلم؛ �إال �أن

بع�ض �أولياء الأمور كانوا متحفظني بع�ض ال�شيء ب�سبب �سحب �أوالدهم من ال�صف حل�ضور

جل�سات الربامج .ويف �ش�أن املعلمني ،جاءت النتائج لت�ؤكد ا�ستفادة كافة امل�شاركني فيه من
الدورات التدريبية والإعداد ،وانعك�س ذلك على الأداء العام يف التدري�س ب�شكل عام.

قلة الدرا�سات التقوميية لربامج املوهوبني �أكدتها درا�سة ترايك�سلر  Traxlerالواردة يف

) (Davis, Rimm, & Siegel, 2010وذلك من خالل نتائج درا�سة م�سحية �أجرتها على

 192منطقة تعليمية يف الواليات املتحدة الأمريكية تطبق برامج موهوبني ،حيث تبني �أن
ن�صف الربامج املنفذة ال يتم تقوميها ،وتلك التي يتم تقوميها ال ت�ستخدم كوادر م�ؤهلة وذات
كفاءة معرتف بها يف التقومي .كما �أن الأدوات امل�ستخدمة يف التقومي تقت�رص على مالحظات

املعلمني وتقومي �إنتاج الطلبة ،وهناك عدد قليل جدا ً من املناطق التعليمية التي قدمت
خططا ً جيدة لعمليات تقومي م�ستمرة لربامج املوهوبني املنفذة يف مدار�سها.

َ
حتظ باالهتمام الكايف من قبل
وقد �أ�شار اجلهني (� )2008إىل �أن تقومي برامج املوهوبني مل

الباحثني ،حيث حاول من خالل درا�سته العلمية ا�ستك�شاف �أدوار و�صعوبات معلمي املوهوبني

املرتبطة بتخطيط وتنفيذ وتقومي الربنامج الإثرائي املدر�سي يف مدار�س التعليم العام يف
اململكة العربية ال�سعودية .وقد وجد الباحث �أن معلمي برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي
ميار�سون مهامهم املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقومي ب�شكل جيد ن�سبياً ،كما ك�شف

عن بع�ض ال�صعوبات التي تواجه تطبيق الربنامج ،و�أو�صى ب�أهمية توفري ت�أهيل عال ملعلمي
الطلبة املوهوبني.

من هذا املنطلق قام اجلغيمان و�آخرون ( )2009بتطوير معايري جلودة الربامج الإثرائية يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اململكة ،وذلك يف �ضوء احتياجات وتطلعات امل�ستفيدين من الربامج الإثرائية يف مدار�س

مدن متنوعة يف اململكة مع عدد من �أ�صحاب االخت�صا�ص يف الربامج الإثرائية ،كما اعتمد

على مراجعة معايري الربامج الإثرائية املعتمدة لدى جمعية الأطفال املوهوبني يف الواليات
املتحدة الأمريكية ) ،(NAGC, 2000ا�ستطاع الباحث وزمال�ؤه ا�ستخال�ص خم�سة جماالت

رئي�سة ملعايري جودة الربامج الإثرائية يف اململكة العربية ال�سعودية تتمثل يف الآتي :التخطيط
والتنظيم ،واملناهج والتعليم ،والتنمية املهنية ،والعالقات وبيئة الإبداع ،والتقومي والتح�سني

امل�ستمر .وفيما يلي تو�ضح لهذه املجاالت:

�أوالً -جمال التخطيط والتنظيم :يركز هذا املجال على توفري م�ؤ�رشات لقيا�س مدى جناح

الربنامج يف تخطيط وتنظيم منا�شط ت�ستجيب الحتياجات الطلبة وتطلعاتهم ،بحيث يتم
تنفيذها مبوجب نظام موثق ووا�ضح جلميع من يعمل يف الربنامج .وي�ضم املجال ( )18معياراً،

من �أمثلتها ما يلي:

 للربنامج ر�ؤية ور�سالة توجه �أن�شطة الربنامج لتلبية احتياجات وتطلعات جميع امل�ستفيدينمنه.

 للربنامج خطة تت�ضمن ال�سيا�سات والأهداف والإجراءات التي حتدد تطبيق منهاج الربنامجوطرق التعلم و اخلدمات اال�ست�شارية وم�شاركة �أولياء �أمور الطلبة املوهوبني و ن�رش ثقافة
الإبداع يف املدر�سة واملجتمع املحلي.

 -للربنامج نظام مراقبة م�ستمر للأداء ل�ضمان حتقيق �أهداف الربنامج ومتطلباته ،وذلك من

خالل نظام بيانات جلمع الأدلة لبيان مدى حتقق الأهداف.

ثانيا -جمال املنهاج والتعليم :يركز هذا املجال على توفري م�ؤ�رشات ذات عالقة مبحتوى الربنامج

واال�سرتاتيجيات املتبعة لتلبية احتياجات الطلبة وتطلعاتهم .ويندرج حتت هذا املجال �أي�ضا ً

( )18معياراً ،من �أمثلتها ما يلي:

 يوجه منهاج الربنامج املعلمني للرتكيز على تخطيط خربات الطالب املوهوبني يف كل جمالمن املجاالت التي يرعاها الربنامج (الدوافع نحو التعلم – مهارات التفكري – مهارات التعلم
– مهارات البحث – املهارات ال�شخ�صية امل�ؤثرة).

 يوفر منهاج الربنامج الفر�ص جلميع الطالب املوهوبني ال�ستخدام التقنية احلديثة لتنميةمواهبهم.
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التعليم العام ،حيث ا�ستند يف تطويره لهذه املعايري على تنظيم جمموعة من ور�ش العمل يف
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 -يوفر منهاج الربنامج حمتوى معرفيا ً ومهاريا ً عميقا ً ن�سبيا ً يتحدى قدرات الطلبة املوهوبني
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وي�شجعهم على البحث والتفكري املتعمق.

ثالثاً -جمال التنمية املهنية :يركز هذا املجال على توفري م�ؤ�رشات ذات العالقة مبدى كفاءة

وت�أهيل العاملني يف الربنامج الإثرائي .وي�ضم هذا املجال ( )7معايري ،من �أمثلتها ما يلي:
 -لدى املعلمني وامل�رشفني العاملني يف الربنامج م�ؤهال ً تربويا ً جامعياً.

 -لدى املعلمني وامل�رشفني العاملني يف الربنامج م�ؤهال ً علميا ً بعد اجلامعي يف جمال تربية

املوهوبني.

 -تلقى املعلمني وامل�رشفني العاملني يف الربنامج تدريبا ً مهنيا ً كافيا ً لتنفيذ الربنامج

الإثرائي.

رابعاً -جمال العالقات وبيئة الإبداع :يركز هذا املجال على قيا�س م�ؤ�رشات ذات عالقة مبدى

قدرة الربنامج على توفري بيئة �إيجابية حمفزة ،و�آمنة ،بحيث توفر الفر�ص الكاملة للطلبة
لإطالق قدراتهم الإبداعية ،ف�ضال ً عن �إقامة عالقات م�ستمرة مع �أولياء الأمور واملجتمع

و�أ�صحاب الأعمال لربط مواهب الطلبة مع احتياجات املجتمع وتطلعاته .ويندرج حتت هذه
املجال ( )12معياراً ،من �أمثلتها ما يلي:

 -يهيئ الربنامج الأماكن املالئمة داخل و خارج املدر�سة/الربنامج التي ميار�س فيها الطالب

املوهوبون املنا�شط الإثرائية وحتتوي امل�صادر التي حتفزهم و تتحدى قدراتهم و جتعلهم

ي�ستمتعون بالتعلم.

 لدى الربنامج تعليمات �شاملة لكيفية اال�ستخدام الآمن لكافة الأجهزة و املواد الكيميائية�أو غريها وجميع امل�صادر واملواد امل�ستخدمة يف الربنامج.

 لدى الربنامج �آليات وا�ضحة للتوا�صل الإيجابي مع �أولياء الأمور.خام�ساً -جمال التقومي :يركز هذا املجال على قيا�س م�ؤ�رشات ذات عالقة مبدى توفر عمليات
للتقومي واحل�صول على تغذية راجعة ب�صورة منظمة وم�ستمرة للك�شف عن مدى منا�سبة

اخلدمات املقدمة للطلبة املوهوبني .ولهذا املجال ( )15معياراً ،من �أمثلتها ما يلي:

�أ -لدى الربنامج خطة للتقييم ت�صف �أغرا�ض التقييم و الإجراءات و ا�ستعمال نتائج التقييم،
تت�ضمن الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ -ملف لكل طالب ي�شمل �أفكاره الإبداعية و �أن�شطته وتطورها يف جميع مراحل الربنامج.
ت -حتديد طرق التوا�صل مع �أولياء الأمور لإطالعهم على نتائج رعاية الربنامج لأبنائهم.
ث -و�صف تقدم �أداء الطالب و�إبالغ الطالب و�أولياء �أمورهم بهذا التقدم.

 -لدى الربنامج �أدوات جمع بيانات ت�شمل جميع جماالت الربنامج التي يرعاها الربنامج (الدوافع

نحو التعلم – مهارات التفكري -مهارات التعلم – مهارات البحث – ال�سمات ال�شخ�صية

امل�ؤثرة.)....

 -لدى الربنامج نظام لإدارة املعلومات تقنيا ً جلمع وحتليل البيانات واملعلومات اخلا�صة ب�أداء

الطالب واملعلمني و �أداء الربنامج ب�شكل عام( .اجلغيمان و�آخرون.)2009 ،

ومن خالل ما �سبق ،يت�ساءل الباحثان عن مدى تطابق املمار�سات الفعلية لربنامج رعاية الطلبة
املوهوبني املدر�سي املطبق حاليا ً يف مدار�س التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية مع

متطلبات جودة الربامج الإثرائية الواردة �آنفاً؟

م�شكلة الدرا�سة

�أ�ضحت رعاية الطلبة املوهوبني معلما ً من معامل ال�سيا�سة التعليمية يف اململكة العربية

ال�سعودية وزاد االهتمام ب�ش�ؤون هذه الفئة وااللتزام برعايتهم منذ انطالق ما يعرف بـ «برنامج
الك�شف عن املوهوبني ورعايتهم» يف منت�صف العقد الأخري من القرن الع�رشين ،حيث تبع
ذلك �إن�شاء م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبني (م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز

ورجاله للموهبة والإبداع حالياً) يف نهاية عام (1999م) ،ثم تبع ذلك �إن�شاء الإدارة العامة

لرعاية املوهوبني بوزارة الرتبية والتعليم يف عام (2000م) ،وهي الإدارة امل�رشفة على كافة
منا�شط رعاية الطلبة املوهوبني يف مدار�س التعليم ويف مراكز رعاية املوهوبني املنت�رشة يف

معظم املناطق التعليمية .هذا االهتمام املتزايد �أدى �إىل ظهور خطط �إ�سرتاتيجية م�شرتكة
وتن�سيق وت�شاور بني اجلهات املعنية بالرعاية ،نتج عنها جمموعة من اخلدمات والأن�شطة

والربامج التي يتم تطبيقها يف امليدان منذ فرتة لي�ست بالق�صرية� ،سوا ًء �أن�شطة وبرامج

العطل ال�صيفية �أو عطل نهاية الأ�سبوع �أو برامج الرعاية املدر�سية التي تبنتها الإدارة

العامة لرعاية املوهوبني يف الوزارة وت�رشف على تنفيذها يف مدار�س التعليم يف كافة املراحل.
�إال �أن معظم هذه الربامج والأن�شطة مل يتم التحقق من فاعليتها بال�شكل الكايف ،حيث

�أن احلاجة قائمة �إىل �إجراء درا�سات تقوميية لها.
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ب -حتديد �أ�ساليب م�شاركة �أولياء �أمور الطلبة يف عملية التقييم.
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ونظرا ً لأهمية برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي الذي تبنته وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية
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املعتمد على منهجية الأمنوذج الإثرائي الفاعل (اجلغيمان ،)2005 ،والذي تنت�رش خدماته يف
معظم مناطق �إدارات التعليم ال�سعودية ،ف�إن عملية تقوميه تُعد عن�رصا ً رئي�سا ً ومهما ً ل�ضمان
ا�ستمراريته و�إدخال التح�سينات املنا�سبة عليه ،وذلك الرتباطها الوثيق بتطوير الربنامج من

حيث �أهدافه وطموحاته التي ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم لتحقيقها لدى الطلبة املوهوبني,

أي�ضا بجميع مراحل الربنامج من حيث التخطيط له وت�صميمه وتنفيذه.
�إ�ضافة �إىل ارتباطها � ً
ومن هنا �أتت الدرا�سة احلالية بغر�ض تقومي برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي من �أجل توفري

املعلومات الكافية وامل�ؤ�رشات الدالة على درجة حتقيقه لأهدافه ،وذلك با�ستخدام ال�ضوابط
واملعايري ال�رضورية جلودة الربامج الإثرائية التي طورها اجلغيمان وزمال�ؤه (.)2009

�أ�سئلة الدرا�سة

يف �ضوء معايري جودة الربامج الإثرائية املقرتحة تو�صل الباحثان ل�صياغة م�شكلة الدرا�سة

يف ال�س�ؤال التايل:

«ما درجة حتقيق برنامج رعاية الطلبة املوهوبني املطبق يف مدار�س التعليم العام باململكة

العربية ال�سعودية ملعايري جودة الربامج الإثرائية؟»
وللتحقق من ذلك ،مت ّ طرح الت�سا�ؤالت الآتية:

 -ما الأدوات امل�ستخدمة يف الك�شف عن املوهوبني يف �ضوء معايري جودة الربامج الإثرائية

املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي الفاعل يف مدار�س التعليم العام ال�سعودية؟

 -ما الأ�ساليب وامل�ستويات املطبقة يف الربنامج الإثرائي يف �ضوء معايري جودة الربامج الإثرائية

املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي الفاعل يف مدار�س التعليم العام ال�سعودية؟

 -ما واقع تنظيم البيئات التعليمية التعلمية لربامج رعاية املوهوبني يف �ضوء معايري جودة

الربامج الإثرائية املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي الفاعل يف مدار�س التعليم العام ال�سعودية؟

 -هل الت�أهيل العلمي واملهني ملعلمي رعاية املوهوبني يتوافق ومعايري جودة الربامج الإثرائية

املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي الفاعل يف مدار�س التعليم العام ال�سعودية ؟

�أهمية الدرا�سة

انطالقا ً من �أن الربامج الرتبوية تعد من �أبرز الأعمال امل�ؤ�س�سية التي تتطلب تقوميا ً �شامالً،

باعتبارها من الإجراءات التي ميكن �أن ت�سهم يف تنمية �أبناء املجتمع من ناحية ،وحتقيق

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أهدافه التنموية من ناحية �أخرى؛ ف�إن �أي برنامج تربوي ال يت�ضمن يف خطته عملية تقومي له،
وعليه ،ت�ستمد الدرا�سة احلالية �أهميتها من �أهمية مو�ضوعها ،املتعلق بعملية تقومي برامج
رعاية املوهوبني ،ال�سيما و�أن برنامج رعاية الطلبة املوهوبني املدر�سي قد م�ضى على تنفيذه

حوايل ثماين �سنوات؛ الأمر الذي ي�ؤكد �أن الوقت قد حان لتقوميه للت�أكد من حتقيقه لأهدافه

ومالءمته للطلبة .وبالتايل ف�إن هذا الأمر يربر �أهمية �إجراء هذه الدرا�سة ،كونها تقدم منهاجا ً

و�أ�سلوبا ً علميا ً وعمليا ً لو�صف واقع الربنامج يف �ضوء معايري و�ضوابط جودة الربامج الإثرائية؛
مما ي�سهم يف تزويد �صانعي القرار بتغذية راجعة حول برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي ،بغر�ض

غايات تطوير الربنامج وجتويده مبوجب املعايري وال�ضوابط امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية.

ومن الناحية التطبيقية ،ف�إن البحث يقدم جمموعة من امل�ؤ�رشات والأدلة والرباهني على

ما يدور فعال ً داخل تطبيقات الربنامج يف املدار�س امل�ست�ضيفة له ،ويوجه �أنظار القائمني على
الإ�رشاف عليه و�صناع القرار �إىل مواطن القوة التي حتتاج �إىل تعزيز ونقاط ال�ضعف �أو اخللل
يف التطبيق التي حتتاج �إىل �إعادة نظر و�سعي لت�صحيح امل�سار �أو الأخطاء ،فنتائج البحث

ترتبط مبا�رشة بواقع التطبيق الفعلي ملجريات الربنامج ،وبذلك ما ين�ش�أ من مالحظات ميكن
�أن يتحول �إىل تو�صيات وخطط عمل لت�صحيح م�سار العمل داخل الربنامج وفعالياته.

�إن الدرا�سة احلالية تعترب من �أوىل الدرا�سات يف جمال تقومي برامج املوهوبني يف اململكة

العربية ال�سعودية ،وبالذات لربنامج رعاية املوهوبني املدر�سي ،ويعول عليها لتفتح جماالت
�أخرى للدرا�سة والبحث تتعلق مبا�رشة بواقع املمار�سات امليدانية للربنامج.

م�صطلحات الدرا�سة

ت�شتمل الدرا�سة احلالية على امل�صطلحات الآتية:

برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي :وهو الربنامج العام الذي يقوم بت�صميمه وتنفيذه معلم/

م�رشف على رعاية املوهوبني وفق منهجية الأمنوذج الإثرائي الفاعل لتوفري خربات تربوية تت�سم
بالتنوع والعمق العلمي والفكري والتي غالبا ً ال تتوفر يف املنهج املدر�سي العام .ويتبنى هذا

الربنامج الإثرائي عنوانا ً رئي�سا ً ي�شكل املحتوى العلمي العام فيه وبرناجما ً رئي�سا ً لتنمية

مهارات التفكري والبحث العلمي واملهارات ال�شخ�صية امل�ؤثرة ومهارات التعلم وبالتايل تعزيز
الدافعية الإيجابية ب�شكل عام (اجلغيمان.)2005 ،

الأمنوذج الإثرائي الفاعل :منوذج تربوي يعمل ك�إطار عام منظم للربامج الإثرائية التي يتم
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لن يكون برناجما ً علميا ً ولن يحقق ما �أريد له �أن يحقق من �أهداف وغايات ).(Guskey, 2000
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تقدميها للطلبة املوهوبني .وقد مت تطويره من قبل اجلغيمان ( )2005ليتنا�سب مع الظروف
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البيئية واالجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية والوطن العربي مبا يت�ضمنه من حماولة

لإيجاد �صيغ من التفاعل بني ركائز ثالث :املحتوى العلمي املتعمق ،ومهارات البحث والتفكري،
وال�سمات ال�شخ�صية امل�ؤثرة ،وذلك من خالل تهيئة �إطار عام خلربات تربوية متعددة ومتنوعة
مير بها الطلبة من ذوي املواهب والقدرات العالية عرب ثالث مراحل رئي�سة .يتم تنفيذ هذه

املراحل الثالث من خالل �أربع م�ستويات بح�سب خربات الطلبة ال�سابقة يف الأمنوذج ،بحيث

ي�ستغرق تنفيذ كل م�ستوى عاما ً درا�سياً .يعاي�ش الطالب املراحل الثالث يف كل م�ستوى من
امل�ستويات الأربعة� ،إال �أن اخلربات الرتبوية التي يتفاعل معها بطبيعة احلال متنوعة ومتدرجة

العمق العلمي واملهاري بحيث يكون امل�ستوى الأدنى قاعدة ملا بعده.

معايري جودة الربامج الإثرائية :جمموعة من ال�ضوابط واملعايري التي مت ّ بنا�ؤها وتطويرها يف
�ضوء احتياجات وتطلعات امل�ستفيدين من الربنامج التنفيذي للأمنوذج الإثرائي الفاعل يف

مدار�س التعليم العام (اجلغيمان و�آخرون.)2009 ،

التقومي :عملية علمية منظمة جلمع معلومات حمددة وموثوقة عن الربنامج �أو بع�ض مكوناته

من �أجل تقدمي �أو �إ�صدار قرارات بخ�صو�ص فاعليته والتح�سينات التي ميكن �أن يتم �إدخالها
عليه لزيادة تلك الفاعلية ).(Callahan, 1986

�أ�سلوب ال�سحب :هو �إجراء متعارف عليه ومعمول به يف معظم برامج رعاية املوهوبني،

يدخل �ضمن التنظيمات الإدارية �أو ما يعرف ب�أ�ساليب التجميع ،حيث يتم من خالله �سحب
الطالب املوهوب من �صفه العادي لبع�ض الوقت �إما ليدر�س مقررا ً �أو مو�ضوعا ً يف م�ستوى
�أعلى كنوع من �أنواع الإ�رساع� ،أو ليح�صل على جرعات �إثرائية وتدريب لبع�ض املهارات يف غرف

م�صادر التعلم �أو املعامل واملختربات والور�ش ).(Davis, Rimm, & Siegel, 2010
منهجية الدرا�سة

ا�ستخدمت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي جلمع البيانات املطلوبة �سواء الكمية

�أو النوعية عن طريق مالحظة الأداء الفعلي للممار�سات داخل الربامج عن طرق اخلرباء �أو
املقابالت ال�شخ�صية.

عينة الدرا�سة:

ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )43مدر�سة متثل مناذج لتطبيق فعاليات الربنامج ،مت ّ اختيارها

بطريقة ق�صدية؛ نظرا ً لقربها لأماكن �إقامة اخلرباء الذين قاموا مبالحظة الأداء الفعلي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
داخل النماذج وجمع البيانات حول املمار�سات من خالل املالحظة واملقابالت ال�شخ�صية مع
( )1يو�ضح توزيع هذه النماذج:

اجلدول رقم ()1
عدد املدار�س والن�سب املئوية م�صنفة ح�سب املنطقة وجن�س امل�ستفيدين منها
الن�سبة
مدار�س البنات
عدد املدار�س الن�سبة مدار�س البنني الن�سبة
املنطقة
%65
13
%35
7
%46.51
20
مكة املكرمة
%50
1
%50
1
%4.65
2
املدينة املنورة
%11.11
1
%88.89
8
%20.93
9
الريا�ض
%25.00
3
%75.00
9
%27.91
12
ال�شرقية
%41.86
18
%58.14
25
%100
43
املجموع
�أدوات الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة احلالية ،اعتمد الباحثان على الأداتني الآتيتني:

طورها اجلغيمان
�أوالً -املالحظة ال�صفية :مت �إعداد �أداة الدار�سة وتطويرها يف �ضوء املعايري التي ّ

و�آخرون ( )2009جلودة الربامج الإثرائية.

وبنا ًء على ذلك� ،سعت عملية املالحظة �إىل تقييم برنامج رعاية املوهوبني يف مدار�س عينة
الدرا�سة من خالل تطبيق جمموعة من املعايري ذات ال�صلة ب�أهداف الدرا�سة والتي مت

ا�ستخال�صها من معايري جودة الربامج الإثرائية ،حيث �شملت هذه املعايري اجلوانب الآتية:
 -معايري جودة �إجراءات اختيار الطلبة املوهوبني.

 معايري جودة الأ�ساليب امل�ستخدمة يف تنفيذ الربامج الإثرائية مبا ت�شمله من جوانبخم�سة.

 معايري جودة توفري بيئات �إيجابية حمفزة ،و�آمنة ،وقادرة على توفري الفر�صة الكاملة للطلبةاملوهوبني لإطالق قدراتهم الإبداعية.

 -معايري مدى كفاءة وت�أهيل املعلمني يف الربنامج.

ثانياً -املقابلة ال�شخ�صية :مت االعتماد على املقابلة ال�شخ�صية للتحقق من املعايري التي مل

يتم مالحظتها من خالل بطاقة املالحظة .وعليه ،فقد هدفت هذه الأداة جلمع بيانات تتعلق
بتقييم برنامج رعاية املوهوبني من النواحي الآتية:

 معايري جودة �إجراءات الربنامج يف توظيف الأ�ساليب الإثرائية. -معايري جودة اخلدمات املقدمة للطلبة املوهوبني.
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املعلمني ،وا�شتملت هذه العينة على �أربع مناطق يف اململكة العربية ال�سعودية .واجلدول رقم
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 -معايري جودة م�ساهمة الربنامج يف �إقامة عالقات م�ستمرة مع �أولياء الأمور واملجتمع.
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وبنا ًء على ما تقدم ،مت ّ �صوغ معايري بطاقة املالحظة واملقابلة ال�شخ�صية يف بروتوكل خا�ص
بذلك ،والذي يتكون من ق�سمني:

 -1تعليمات للمالحظ �أو زائر الربنامج :وهي عبارة عن برتوكول يجب �أن يتبعه املالحظ قبل
و�أثناء وبعد املالحظة ،وذلك ل�ضمان م�صداقية جمع املعلومات .وقد ركز الربتوكول على
الإجراءات املتعلقة بالبيئة التي �ستتم فيها املالحظة وموقع املالحظ فيها ،والوقت املنا�سب

للمالحظة ،والبيانات التعريفية �أو ال�شخ�صية للمعلم/املعلمة ،وطبيعة الربنامج...الخ.

 -2قائمة مالحظة طبيعة الربنامج :تتعلق هذه القائمة باملعلومات العامة التعريفية عن

الربنامج واملعلم والطلبة امل�ستفيدين من الربنامج ،وطبيعة تنظيم البيئة التعليمية ونوعية
اخلدمات املقدمة .كما ت�شتمل هذه القائمة على �أ�سئلة توجه للمعلم يت�أكد من خاللها
قوم من دقة البيانات التي جمعها من خالل املالحظة� ،أو التي مل ي�ستطع االطالع عليها
امل ُ ّ
لعدم منا�سبة الوقت .هذه الأ�سئلة عبارة عن جمموعة من الأ�سئلة اال�ستك�شافية ،تطرح

على املعلم/املعلمة يف جل�سة خا�صة ،وت�سجل اال�ستجابات يف خانات خا�صة بكل �س�ؤال.

وللتحقق من �صياغة �أداتي الدرا�سة ،ومدى متثيلها لأغرا�ض البحث احلايل ،مت ّ عر�ضها على
جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف الرتبية اخلا�صة ،وتربية املوهوبني ،وعلم النف�س

الرتبوي .وقد �أدت هذه العملية �إىل االطمئنان على م�صداقية الأداة ،ال�سيما و�أن املحكمني
�أكدوا على جودة �أداتي الدرا�سة وتلبيتها لأغرا�ض الأ�سئلة املطروحة ،با�ستثناء تعديل يف

ال�صياغة اللغوية.

ولأغرا�ض التحقق من فاعلية �أداتي الدرا�سة من حيث �سهولة تطبيقهما ،ومنا�سبتهما

لأغرا�ض الدرا�سة ،وللك�شف عن �أي معيق يواجه اخلرباء �أثناء جمع البيانات ،فقد مت ّ تطبيقهما

ميدانيا ً على برناجمني لرعاية املوهوبني من خارج عينة الدرا�سة .وقد بينّ هذا الإجراء �أن �أداتي
الدرا�سة �صاحلة جلمع بيانات الدرا�سة .ف�ضال ً عن عدم وجود �أي معيق ميكن �أن يواجه اخلرباء

�أثناء جمع البيانات بهاتني الأداتني.

خطوات تنفيذ الدرا�سة

بعد �إعداد �أ�سئلة الدرا�سة ،مت تنفيذ الدرا�سة ح�سب اخلطوات الآتية:

 -اختيار املدار�س التي تطبق برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي ،وذلك مبوجب احل�صول على

موافقة ر�سمية من �إدارة برامج املوهوبني بالوزارة ،وهذه املدار�س متثل مناذج لتطبيق فعاليات

الربنامج املعتمد من قبل الإدارة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 احل�صول على املوافقة الر�سمية من املعلمني الذين مت ّ مقابلتهم. -جمع البيانات من خالل �أدوات الدرا�سة.

 -ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة.

� -إجراء التحليالت واملناق�شة الالزمة ،وكتابة تقرير الدرا�سة النهائي.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

مت ّ عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها وفقا ً لأ�سئلتها ،وذلك على النحو الآتي:

نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها

هدف �س�ؤال الدرا�سة الأول �إىل التعرف على الأدوات امل�ستخدمة يف الك�شف عن املوهوبني

يف �ضوء معايري جودة الربامج الإثرائية املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي الفاعل يف مدار�س
التعليم العام ال�سعودية .واعتمادا ً على حتليل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،فيما يتعلق

بهذا الهدف� ،أ�شار معظم �أفراد عينة الدرا�سة �إىل �أن هناك جمموعة من الأدوات للك�شف
عن املوهوبني .ومتثلت هذه الأدوات مبا ي�أتي :التح�صيل الدرا�سي ،وتر�شيحات املعلمني ،ومقيا�س
القدرات العقلية ،ومقيا�س توران�س للتفكري االبتكاري ،ومقيا�س وك�سلر للذكاء ،ومتثل هذه

الأدوات معظم ما نتج من تطوير لأدوات الك�شف والتعرف على املوهوبني التي قدمها �آل
�شارع وباقي �أفراد فريق البحث املكلف مب�رشوع الك�شف عن املوهوبني والتي ظهرت نتائجه يف

عدة جملدات (�آل �شارع و�آخرون1421 ،هـ).

وملعرفة فيما �إذا كانت جميع هذه الأدوات اعتمدت يف الك�شف عن املوهوبني ،فقد بينت

نتائج حتليل البيانات �أن هناك تباينا ً يف توظيف هذه الأدوات يف الك�شف عن املوهوبني؛ الأمر

الذي يدل على �أن جميع الأدوات مل تطبق يف الك�شف عن املوهوبني .وب�صورة �أكرث حتديدا ً
يبني اجلدول رقم ( )2الأدوات امل�ستخدمة يف الك�شف والتعرف على املوهوبني يف الربنامج يف

مدار�س التعليم العام ال�سعودية ،وعدد النماذج التي ا�ستخدمت هذه الأدوات.
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 -اختيار موعد منا�سب لإجراء عملية املالحظة وذلك بنا ًء على رغبة �أفراد عينة الدرا�سة.
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اجلدول رقم ()2
الأدوات امل�ستخدمة يف الك�شف والتعرف على املوهوبني
عدد النماذج التي ت�ستخدم
الأدوات
�أدوات التعرف على املوهوبني
ا�ستخدام جميع �أدوات الك�شف عن املوهوبني املتعارف عليها عاملي ًا.
ا�ستخدام خم�س �أدوات �أو �أكرث للتعرف على املوهوبني.
6
ا�ستخدام �أربع �أدوات للتعرف على املوهوبني.
24
ا�ستخدام ثالث �أدوات للتعرف على املوهوبني.
12
ا�ستخدام �أداتني للتعرف على املوهوبني.
1
ا�ستخدام �أداة واحدة للتعرف على املوهوبني.

الن�سبة
املئوية
%14,0
%55,6
%27,9
%2,3

يُالحظ من اجلدول �أعاله �أن الغالبية العظمى من النماذج التي متت زيارتها تطبق على

الأقل �أداتني �إىل ثالث �أدوات للك�شف عن املوهوبني ،وهذه الأدوات ت�شمل :مقيا�س القدرات
العقلية ،وتر�شيحات املعلمني كحد �أدنى� ،أو �إ�ضافة اختبار توران�س �أو التح�صيل الدرا�سي.

وتدل هذه النتيجة على �أن النماذج التي تعتمد على �أداتني �أو ثالثة �أدوات ت�شكل ما ن�سبته

( .)%83.72وهذه النتيجة تتوافق مع املعايري العامة جلودة الربامج الإثرائية ،التي تنادي ب�رضورة
التنوع يف ا�ستخدام �أدوات الك�شف عن املوهوبني .وتتوافق هذه النتيجة مع تو�صيات معظم

العلماء والباحثني يف جمال رعاية املوهوبني مثل ()Gallagher, 1985؛ (Davis, Rimm
)& Siegel, 2010؛ وجروان ( ،)2004بالإ�ضافة �إىل ما حددته الرابطة الأمريكية للأطفال
املوهوبني ) (NAGC, 2000من معايري و�ضوابط للتقليل من �أخطاء عملية الك�شف والتي
ت�ؤكد على �رضورة ا�ستخدام حمكات متعددة ومتنوعة للك�شف عن الطلبة املوهوبني تكون

من�سجمة مع االجتاهات احلديثة يف نظريات الذكاء ومفهوم املوهبة.

�أما النماذج التي تطبق �أربع �أدوات فقد بلغت فقط �ستة مناذج؛ �أي بن�سبة ( )%14.00وهذه

الأدوات ت�ضم :مقيا�س القدرات العقلية ،وتر�شيحات املعلمني كحد �أدنى� ،أو �إ�ضافة اختبار
توران�س �أو التح�صيل الدرا�سي .وتتفق هذه النتيجة مع املعايري املحلية جلودة الربامج الإثرائية،
والتي ت�ؤكد �أهمية التنوع يف االعتماد على جمموعة من الأدوات يف الك�شف عن املوهوبني.
ويف هذا ال�سياق ،ي�شري اجلغيمان و�آخرون (� )2009إىل �رضورة ا�ستخدام برنامج الرعاية املدر�سي
لو�سائل متنوعة لرت�شيح الطلبة لاللتحاق ب�أن�شطة الربنامج الإثرائية ،بحيث ت�سهم يف

قيا�س جميع قدرات الطلبة الذهنية والإبداعية وال�شخ�صية لإعطاء الفر�ص املنا�سبة لأي
موهبة للظهور وااللتحاق بالربنامج.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما �أظهرت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن الأداة الوحيدة التي ال يتم ا�ستخدامها

اختبارا ً فردياً .ولعل ال�سبب يف عدم ا�ستخدام هذا االختبار يكمن يف حاجته �أثناء التطبيق
�إىل متخ�ص�صني يف القيا�س ،خا�صة يف ظل ندرة وجود ه�ؤالء املتخ�ص�صني يف بع�ض املناطق

التعليمية �أو مراكز رعاية املوهوبني امل�رشفة على عملية الك�شف والتعرف على املوهوبني.

برنامج واحد ي�ستخدم “اختبار القدرات العقلية”
و�أخرياً ،ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود
ٍ

فقط ك�أداة للتعرف على املوهوبني؛ �إذ �إن ذلك الربنامج م�ستحدث لعام ( ،)2009وال يزال يطبق
امل�ستوى الأول من الربنامج ،وبه عدد قليل جدا ً من الطلبة.

النتيجة �إجماال ً جيدة من ناحية ا�ستخدام �أكرث من حمك للتعرف على املوهوبني ،وبالرجوع

�إىل تقارير اخلرباء عن الزيارات امليدانية يت�ضح �أن اخلو�ض يف التفا�صيل يعطي بعدا ً يختلف

قليال ً عن البعد الإيجابي التي تظهره البيانات الكمية� .أظهرت مالحظات اخلرباء واملقابالت

ال�شخ�صية �أن معظم النماذج تطبق �أدوات قدمية جدا ً يرجع تاريخها �إىل � 15سنة (مقيا�س
القدرات العامة) ،كما �أن هذا املقيا�س منت�رش ومتاح على �صفحات االنرتنت مما قد ي�شكك يف

دقته وم�صداقيته ،خا�صة �أنه مل يتم حتديثه �أو �صيانته منذ بنائه .وكذلك مقيا�س توران�س
للتفكري االبتكاري حيث يرجع تاريخه �إىل عام (1974م) .والن�سخة القدمية واملخت�رصة ال�ستمارة

ال�سمات ال�سلوكية للعامل جو رينزويل .الأمر ال�سلبي الآخر هو �أنه على الرغم من ا�ستخدام

حمكات متعددة ظاهرياً� ،إال �أن النماذج يف النهاية حتتكم �إىل مقيا�س واحد وهو مقيا�س
القدرات العامة ،حيث يتبع املعلمون �أ�سلوب القُمع املتمثل يف تر�شيح املعلمني ،ثم يتم

النظر يف حت�صيلهم ،ومن ثم �إخ�ضاع الطلبة ملقيا�س القدرات العامة ليكون هو الفي�صل

يف االختيار.

نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها

هدف �س�ؤال الدرا�سة الثاين �إىل التعرف على الأ�ساليب وامل�ستويات املطبقة يف الربنامج

الإثرائي يف �ضوء معايري جودة الربامج الإثرائية املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي الفاعل يف مدار�س

التعليم العام ال�سعودية؟ .ولتحقيق ذلك ،مت ّ توجيه �س�ؤال مبا�رش لأفراد عينة الدرا�سة حول
امل�ستويات التي يتبنونها .وك�شفت هذه اال�ستجابات �أن الغالبية العظمى من النماذج مل

تطبق امل�ستويني الثالث والرابع من الأمنوذج الإثرائي الفاعل .وب�صورة �أكرث و�ضوحاً ،بينت نتائج
حتليل البيانات الآتي:
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� -سبعة مناذج ( ،)%16.3تطبق امل�ستوى الأول من م�ستويات الأمنوذج ويت�ضمن بع�ض مهارات
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ا�سرتاتيجية الكورت ،والع�صف الذهني ،و�سكامرب.

 ( )19برناجما ً ( )%44.2تطبق امل�ستوى الأول والثاين معاً؛ �أي تطبيق مهارات امل�ستوى الأول(مهارات ا�سرتاتيجية الكورت ،والع�صف الذهني ،و�سكامرب) ،ومهارات امل�ستوى الثاين (مهارات

برنامج حل امل�شكالت بطرق �إبداعية).

 ( )17منوذجا ً ( )%38.5تطبق امل�ستويات الثالثة معاً؛ �أي تطبيق مهارات امل�ستوى الأول (مهاراتا�سرتاتيجية الكورت ،والع�صف الذهني ،و�سكامرب) ،ومهارات امل�ستوى الثاين (مهارات برنامج

حل امل�شكالت بطرق �إبداعية) ،ومهارات امل�ستوى الثالث (مهارات حل امل�شكالت امل�ستقبلية

بطرق �إبداعية).

يف حني ال يوجد �أي برنامج يطبق امل�ستوى الرابع من م�ستويات الأمنوذج الإثرائي الفاعل.

وفيما يتعلق بالأ�ساليب الإدارية امل�ستخدمة لتوفري خدمات الربنامج الإثرائي للطلبة �أثناء

تطبيق هذه امل�ستويات ال�سابقة ،بينت نتائج حتليل البيانات �أن التكرارات والن�سب املئوية
للأ�ساليب امل�ستخدمة جاءت كما هي مو�ضحة يف اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية للأ�ساليب الإدارية امل�ستخدمة
لتوفري خدمات الربنامج الإثرائي
عدد النماذج
الأ�ساليب
17
�إثراء عام من خالل منهجية ال�سحب
23
�إثراء من خالل �صفوف خا�صة
3
�إثراء من خالل ال�سحب مع ا�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع اخلا�صة

الن�سبة
%39.5
%53.5
%7.0

تك�شف البيانات الواردة يف اجلدول رقم (� )3أن غالبية النماذج تقدم الإثراء من خالل

ّ
�شكل ما ن�سبته  ،%53.5وهذا الو�ضع غري متوقع كون
ال�صفوف اخلا�صة ،وهذا الأ�سلوب

برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي ال يعتمد يف الوقت الراهن على �سيا�سة تقدمي الف�صول
اخلا�صة باملوهوبني للتجميع املتجان�س ،وهو نظام معمول به فقط يف مدر�سة واحدة يف

مدينة جدة تقدم امل�ستويات الثالثة للربنامج وحتت �إ�رشاف مركز رعاية املوهوبني ،وعلى ما يبدو

�أن هناك خلط لدى عينة الدرا�سة حول مفهوم الف�صول اخلا�صة كنظام لتجميع املوهوبني
وبني تقدمي الرعاية والإثراء يف غرف م�صادر التعلم اخلا�صة بربامج رعاية املوهوبني ،حيث يتم

�سحب الطلبة لبع�ض الوقت لتدريبهم على �أن�شطة الربنامج وتقدمي فعالياته حتت �إ�رشاف
معلم املوهوبني يف املدر�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن ( )17منوذجا ً تنفذ الربنامج الإثرائي ب�أ�سلوب الإثراء

الدرا�سة التي توظف هذا الأ�سلوب .ويعتمد هذا الأ�سلوب على طريقة ال�سحب امل�ؤقت من
بع�ض احل�ص�ص املعتمدة للربنامج و�/أو ح�ص�ص الن�شاط والفراغ �أو االحتياط .وعلى اعتبار �أن
هناك خلطا ً لدى عينة الدرا�سة يف مفهوم ال�صفوف اخلا�صة ،فعليه ،ف�إن الباحثني يرجحان
�أن معظم املدار�س تنفذ �أ�سلوب ال�سحب ) (Pull outحيث بلغت الن�سبة  ،%93وقد مت تبني

هذا الر�أي من قبل الباحثني بناء على الزيارات امليدانية التي متت من قبلهما ومن قبل اخلرباء
للمدار�س املطبقة للربنامج.

�أما النماذج الثالثة الأخرى التي مل تعتمد على الأ�سلوب ال�سابق ،فقد تبني �أنها تعتمد

على الإثراء من خالل ال�سحب مع ا�ستخدام �أ�سلوب امل�شاريع اخلا�صة ،وذلك با�ستغالل ح�ص�ص
بع�ض املواد الدرا�سية الأخرى كح�ص�ص القر�آن الكرمي واالقت�صاد املنزيل والرتبية الوطنية �أو

ح�ص�ص الن�شاط املدر�سي.

وفيما يتعلق بالوقت املخ�ص�ص لتطبيق الربنامج الإثرائي ،فقد تذمر العديد من �أفراد عينة

الدرا�سة من عدم كفاية الوقت .ويف هذا اخل�صو�ص� ،أظهرت نتائج حتليل البيانات �أن ( )21منوذجا ً

 %48.87تعقد لقاءين يف الأ�سبوع ملدة ع�رشة �أ�سابيع يف الف�صل الدرا�سي الواحد ،بالإ�ضافة
�إىل ا�ستخدام ح�ص�ص الن�شاط الأخرى ،وح�ص�ص الفراغ ،وبع�ض ح�ص�ص املواد الدرا�سية التي

غالبا ً ما تكون �سهلة �أو ال تتطلب جهدا ً فكرية كبريا ً من قبل الطلبة املوهوبني :كمواد القر�آن
الكرمي والرتبية والوطنية وغريها من مواد اللغة العربية واالجتماعيات .كما بلغ عدد النماذج
التي تعقد فقط لقاء ر�سميا ً واحدا ً يف الأ�سبوع ( )13برناجما ً بن�سبة ( ،)%30.23بالإ�ضافة �إىل
وجود لقاءات متقطعة يف ح�ص�ص الن�شاط �أو �أوقات فراغ الطلبة� .أما النماذج التي تعقد

لقا ًء واحدا ً فقط يف الأ�سبوع فقد بلغ عددها ( )9مناذج بن�سبة (.)%20.93

يت�ضح مما �سبق ،ومن خالل املقابالت مع املعلمني� ،أن املدة املخ�ص�صة للربنامج يف مدار�س

التعليم العام قليلة وغري كافية للوفاء مبتطلبات تنفيذه ،مما يعوق يف كثري من الأحيان
ا�ستكمال امل�شاريع اخلا�صة بالطلبة وفق املوا�صفات التي ي�شرتطها الأمنوذج الإثرائي الفاعل.

كما لوحظ من خالل املقابالت ال�شخ�صية والزيارات امليدانية� ،أن الوقت الذي يتم تخ�صي�صه
للربنامج غري معتمد ر�سمياً ،بل يعتمد على قوة العالقة بني معلم املوهوبني ومدير املدر�سة

من جهة ،والعالقة بني معلم املوهوبني ومعلمي املواد الدرا�سية الأخرى من جهة �أخرى.

ويف �ضوء ما �سبق ،ميكن القول �أن �ضيق الوقت املتاح لتنفيذ فعاليات الربنامج ي�ؤثر على
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ّ
�شكل ما ن�سبته ( )%39.5من عينة
العام من خالل منهجية ال�سحب امل�ستخدمة ،وهذا
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طبيعة ونوعية اخلدمات التي يتم تقدميها للطلبة املوهوبني يف الربنامج .كما �أنها تعوق تنفيذ
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�أ�ساليب �إثرائية �أخرى؛ �إذ بينت ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن بع�ض الأ�ساليب الرئي�سة
لتنفيذ الربنامج الإثرائي مل يتم تنفيذها .ومن هذه الأ�ساليب :الإثراء من خالل التجميع داخل

ال�صف ،والتلمذة ،والإثراء يف املواد الدرا�سية ،والإثراء من خالل امل�شاريع اخلا�صة ،والإثراء من

خالل تفريد التعلم .وعليه ،ف�إن هذه النتيجة من الدرا�سة تخالف معايري اجلودة لربامج رعاية
املوهوبني ،التي ت�ؤكد على �أهمية توفري خدمات متنوعة ت�ستجيب للحاجات املتنوعة للطلبة
املوهوبني .كما تخالف معيار توفري برامج �إثرائية تت�سم بالعمق العلمي والفكري ،حيث �أن

ذلك فعليا ً ال ميكن �أن يتحقق يف ظل تطبيق نظام اللقاء واللقاءين غري املنتظمني �أ�سبوعياً،
�أو عن طريق ا�ستخدام ح�ص�ص االحتياط �أو ح�ص�ص بع�ض املواد ب�صورة م�ؤقتة .كما �أن ذلك

ال يتوافق مع التوجهات العاملية التي ت�ؤكد على �أهمية توفري الوقت الكايف لتنفيذ الربامج

الإثرائية يف مدار�س التعليم العام ب�شكل منتظم ور�سمي ،و�أهمية تنويع اخلدمات املقدمة
للطلبة املوهوبني ).(Davis, Rimm, & Siegel, 2010; Morgan, 2007

نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

هدف �س�ؤال الدرا�سة الثالث �إىل التعرف على واقع تنظيم البيئات التعليمية التعلمية

لربنامج رعاية املوهوبني يف �ضوء معايري جودة الربامج الإثرائية املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي
الفاعل يف مدار�س التعليم العام ال�سعودية .وللك�شف عن هذا الواقع مت ّ مالحظة طبيعة

برامج عينة الدرا�سة من حيث الت�سهيالت والإمكانيات املدر�سية ،واخلدمات امل�ساندة التي
تقدمها املدار�س ،و�أعداد الطلبة يف البيئات التعلمية .وميكن عر�ض هذا الواقع على النحو

الآتي:

املجال الأول -الت�سهيالت والإمكانيات املدر�سية

�أظهرت نتائج حتليل البيانات وجود نق�ص ملحوظ يف الإمكانات وم�صادر التعلم ،و�شبكات

االت�صال باالنرتنت وخا�صة يف مدار�س الإناث .لقد الحظ اخلرباء الزائرون �أن تنظيم البيئات
ال�صفية اعتمد على اجتهادات �شخ�صية من املعلمني واملعلمات وبدعم �شخ�صي من قبل

الإدارات املدر�سية ،و�أنه لي�س بالإمكان حتقيق �أف�ضل مما هو عليه احلال .وبدت املالحظات
ال�شخ�صية للخرباء ،ت�ؤكد �أن بع�ض النماذج تنفذ يف زوايا �ضيقة يف غرف �صفية م�شرتكة

مع معلمي الرتبية اخلا�صة �أو يف املكتبة املدر�سية �أو بالقرب من �أماكن احلركة الدائمة يف
املدر�سة كاملالعب الريا�ضية �أو فناء املدر�سة �أو مواقف �سيارات املعلمني ،والتي تو�صف ب�أنها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
عما يعانيه كثري من
�أماكن ت�ضج بالإزعاج والفو�ضى ت�ؤثر على الطلبة يف الربنامج ،ف�ضال ً ّ

وم�ستلزماته ال�شخ�صية بعد كل لقاء لإف�ساح املجال �أمام زميل �آخر �أو ن�شاط �آخر ال�ستخدام

نف�س املكان؛ الأمر الذي يظهر عدم وجود بيئات �صفية خا�صة ذات جودة عالية لربنامج
رعاية املوهوبني .كما ك�شفت النتائج �أن بع�ض النماذج تخلو من �شبكات االت�صال باالنرتنت
�أو حتى وجود �أجهزة حا�سب كافية للطلبة�.إالّ �أنه يتوافر بع�ض التجهيزات الالزمة للبيئات

التعليمية.

وعلى الرغم من ذلك ،فقد �أظهرت النتائج �أن املعلمني و�إدارات املدار�س تبذل جهدا ً ال ب�أ�س

فيه للتعامل ب�إيجابية مع الإمكانات املحدودة �سواء كانت مكانية �أو مادية ،حيث ك�شفت

عملية املالحظة �أن تنظيم القاعات املتوفرة ب�شكل عام يدور حول توفري الطاوالت للمجموعات
ال�صغرية ،وهذا التنظيم متوافر يف ( )27برناجماً؛ �أي ما ن�سبته ( .)%63وباملقابل فقد بلغ عدد
النماذج التي ت�ستخدم الطاوالت الدائرية ( )16برناجماً؛ �أي ما ن�سبته ( .)%37كما بينت

النتائج �أن البيئات التعليمية تت�ضمن مكونات �أخرى �أ�سا�سية متوفرة يف القاعات مثل بع�ض

املراجع الأ�سا�سية ،و�أجهزة تقنية �أخرى مثل �آالت الت�صوير و�أجهزة العر�ض املختلفة .وهناك

بع�ض النماذج ت�ستخدم نظام الأركان التي حتوي �أركان امل�صادر والتوثيق وامل�شاريع وغريها...
الخ .كما �أن �أجهزة احلا�سوب املو�صولة بال�شبكة العنكبوتية متوفرة يف بع�ض النماذج �إال

�أنها غالبا ً ما تكون مرتبطة بجهاز واحد لدى املعلم ،حيث يعد اجلهاز الوحيد يف القاعة ،وهو

ما يعوق ا�ستخدامه من قبل الطلبة �أثناء عملهم يف امل�شاريع ،مما ي�ضطر املعلم �إىل حماولة
�إيجاد فرتات منا�سبة لنقل الطلبة �إىل غرفة احلا�سب والتي حتتاج �إىل تن�سيق ي�شوبه �شيء من

التعقيد الرتباطات القاعة مع درو�س احلا�سب الأخرى.

كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معظم البيئات ت�سمح للطلبة بالعمل الفردي واجلماعي،

بحيث تُربز مهاراتهم ومنتجاتهم الإبداعية التي متيزت بالتنوع والتعبري عن اخلربات الإثرائية.
كما �أن معظم املعلمني الذين ي�رشفون على تطبيق الفعاليات �أقروا ب�أنهم يقومون بتوثيق
منتجات الطلبة و�أنهم يحتفظون مبلف خا�ص لكل طالب �أو طالبة م�سجل يف الربنامج،

حيث بلغ عدد النماذج التي توثق منتجات الطلبة ( )37برناجماً؛ �أي ما ن�سبته ( )%86و�أن
النماذج التي حتتفظ مبلفات خا�صة بالطلبة بلغت ( ) 38برناجماً؛ �أي بن�سبة جتاوزت (.)%88

وبنا ًء على ما تقدم ،ميكن القول �أن البيئات التعلمية لربامج رعاية املوهوبني يف مدار�س

التعليم العام يف اململكة ال تتفق مع معايري جودة الربامج الإثرائية ،التي ت�ؤكد على �رضورة
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املعلمني من عدم اال�ستقرار؛ �إذ �إن تنظيم البيئات التعلمية يفر�ض عليه �أن يحرك �أدواته
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تهيئة البيئات احلا�ضنة للربامج الإثرائية ،لتكون بيئات جاذبة ثرية مب�صادر التعلم ،تتميز بحرية

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

احلركة والتنقل ،بحيث يكون فيها الطالب حمور عملية التعلم والقائد بدال ً من املعلم الذي
يقت�رص دوره على عملية التوجيه والإر�شاد والتي�سري ) .(Maker & Nelson, 2004كما يجب
�أن تكون البيئات التعلمية �آمنة ،بحيث ي�شعر فيها الطالب باال�ستقرار النف�سي والإ�شباع

الفكري واملهاري ،و�أن تكون حمفزة تزيد من م�ستويات الدافعية لديه (Van-Tassel-Baska,
) .et al., 2003ولعل ال�سبب يف ذلك ميكن �أن يعزى �إىل كون هذه النماذج ال تزال يف مراحلها
الأوىل ،ومل ت�ؤ�س�س لها البيئات الرتبوية املنا�سبة التي ت�سمح بالتنوع الكبري يف برامج الرعاية

(اجلغيمان.)2005 ،

املجال الثاين -اخلدمات امل�ساندة التي يقدمها الربنامج

�أظهرت نتائج حتليل البيانات �أن اخلدمات التي توفرها فعاليات الربنامج للبيئات املدر�سية

وما يحيط بها ،متثلت مبا ي�أتي:

ّ � -أكد ما يقرب من ( )%16.3من �أفراد عينة الدرا�سة �أن الربنامج يقدم برامج توعوية عامة

ودورات تربوية يف مهارات التفكري و�صقل املواهب.

 �أبدى نحو ( )%30.02من �أفراد عينة الدرا�سة �أن الربنامج ي�سهم يف تقدمي خدمات �إر�شادية؛بهدف التعامل مع املوهوبني �سوا ًء ملعلمي ال�صفوف العامة �أو لأولياء الأمور وعامة �أفراد

املجتمع.

عب حوايل ( )%53.5من �أفراد عينة الدرا�سة �أن الربنامج ي�سهم يف تقدمي حما�رضات تثقيفية
 -رَّ

للطلبة وذويهم ومعلمي املدار�س يف موا�ضيع تتعلق باخلربات املقدمة يف الربنامج ت�شمل
مو�ضوعات طبية و�صحية ،ودينية ،واجتماعية ،وغريها.

لذلك جاءت النتيجة لت�ؤكد �أن ر�سالة الربنامج ال تقت�رص فقط على تقدمي اخلربات الإثرائية

للطلبة املوهوبني ،بل متتد خدماته لتطال كل من يتعامل مع املوهوبني يف البيئة املدر�سية
وخارجها كاملعلمني و�أع�ضاء الإدارة املدر�سية و�أولياء الأمور و�سكان احلي املحيط باملدر�سة
واملقربني من الطلبة �أنف�سهم من الإخوة والأقران والزمالء و�صناع القرار �أو الإداريني يف
القطاعات التي ي�ستفيد منها الربنامج .ولعل الغر�ض من تقدمي هذه اخلدمات يعود �إىل احلاجة

�إىل ن�رش الوعي العام ب�أهمية رعاية املوهبة يف املجتمع املدر�سي واملجتمع املحيط ،وتنمية
ال�شعور بامل�س�ؤولية لدى جميع الأطراف جتاه التعرف على املوهوبني وتقدمي الرعاية املنا�سبة

لهم ،وهذا الأمر ال ميكن �أن يحدث �إذا مل يقدم الربنامج اجلانب الإر�شادي منه لأ�رس املوهوبني

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وغريهم من �أفراد املجتمع ،وخا�صة من له �صلة بالدعم وامل�ساندة (جروان .)2004 ،وتتفق هذه

الإثرائية ،فيما يتعلق باجلانب املهني من الربنامج (اجلغيمان و�آخرون.)2009 ،

املجال الثالث � -أعداد الطلبة يف البيئات التعلمية

بينت نتائج حتليل البيانات �أن �أعداد الطلبة يف النماذج التي متت زيارتها ميدانياً ،جاءت

موزعة على �أربع فئات ،وذلك كما يظهر يف اجلدول رقم ( )4واجلدول رقم (.)5

فئات الطلبة
الفئة الأوىل
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
الفئة الرابعة

اجلدول رقم ()4
�أعداد الطلبة املوهوبني يف النماذج املدر�سية
عدد املدار�س
�أعداد الطلبة
2
10-1
17
20-11
18
30-21
6
-31ف�أكرث
43
املجموع

الن�سبة املئوية
%4.7
%39.5
%41.9
%14.0
%100

يو�ضح اجلدول رقم (� )4أن ما ن�سبته ( )%39.5من عينة الدرا�سة من املدار�س يرتاوح �أعداد

الطلبة املوهوبني فيها ما بني ( )20 -11طالباً ،و�أن ما ن�سبته ( )%41.9من عينة الدرا�سة

من املدار�س يرتاوح �أعداد الطلبة املوهوبني فيها ما بني ( )30 -21طالباً .وميثل هذا العدد من
النماذج يف الفئتني الثانية والثالثة ما ن�سبته (ّ � .)%81.40أما النماذج التي مل يتجاوز عدد

طلبتها الع�رشة فهي يف الغالب تلك التي تطبق حاليا ً امل�ستوى الأول فقط من الربنامج ،وهو
ما يعني �أنها مناذج حديثة ن�سبياً.

اجلدول رقم ()5
�أعداد الطلبة املن�سحبني من مناذج املوهوبني يف املدار�س
الن�سبة املئوية
عدد املن�سحبني
عدد املدار�س
%55.8
 5-1طالب
24
%4.7
 10-6طالب
2
%39.5
�صفر
17
%100
املجموع
43
يو�ضح اجلدول رقم (� )5أن ن�سب الطلبة املن�سحبني من برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي

يف عينة هذه الدرا�سة متفاوت بني املدار�س؛ حيث جند �أن هناك مدر�ستني ن�سبة االن�سحاب
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فيهما عالية جداً ،يف حني �أن هناك ( )17مدر�سة ال يوجد فيها ان�سحاب على الإطالق.
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وباملقابل يوجد ما يقارب ( )24مدر�سة لديها معدل ان�سحاب يرتاوح ما بني  5-1من الطلبة.
ومن خالل املقابالت ال�شخ�صية مع الطلبة واملعلمني و�إدارات املدار�س ،وجد الباحثان �أن �أ�سباب

االن�سحاب متنوعة �أي�ضا ً بني برنامج و�آخر ،بل وبني طالب و�آخر ،وميكن تلخي�ص �أهم تلك

الأ�سباب يف الآتي:

 -انتقال الطالب من املدر�سة �إىل مدر�سة �أخرى �أو مدينة �أخرى ال يوجد فيها برنامج رعاية

موهوبني.

 -رغبة ويل الأمر يف عدم ا�ستمرار ابنه �أو ابنته يف الربنامج خوفا ً من تدين م�ستوى التح�صيل

الأكادميي لديهم يف ظل �ضغوط املناهج املكثفة يف املدر�سة و�ضيق الوقت لالنتهاء من
الواجبات املدر�سية.

 قلة الزمن املخ�ص�ص للقاء مع معلم/معلمة املوهوبني ي�شعر ويل الأمر والطالب بقلةالفائدة من الربنامج ،كما يعطي انطباعا ً لديهم بعدم �أهميته.

 -رغبة بع�ض الطلبة �أو الطالبات بامل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية غري ال�صفية بدال ً من

برنامج املوهوبني ،حيث تتوفر ميزانيات �أكرب لدى الن�شاط املدر�سي ،واملهام �أقل ،وفيها ظهور
�إعالمي جيد.

 -رغبة بع�ض الطلبة يف وجود �أ�صدقاء مقربني منهم معهم يف الربنامج ،وعند عدم

اال�ستجابة لطلبهم يقررون االن�سحاب ت�ضامنا ً مع �أ�صدقائهم.

 -انخفا�ض م�ستوى الدافعية لدى البع�ض مع مرور الوقت يف الربنامج.

هذه النتيجة ت�شري �إىل افتقاد عن�رصي التحدي والت�شويق يف بع�ض فعاليات برنامج الرعاية

املدر�سي ،وهذا الأمر ميكن �أن يعود للمعلم ذاته �أو طبيعة البيئة ال�صفية املطبق فيها الربنامج
�أو غريها من الأ�سباب التي متنع الطلبة من اال�ستمتاع بفعاليات الربنامج .ولعل ما ذكرته
مورقان ) (Morgan, 2007يف نتائج درا�ستها عن حتفظ بع�ض �أولياء الأمور حول �أ�سلوب �سحب

الأبناء من ال�صفوف العادية يتوافق مع ما جاء من نتائج يف هذا ال�صدد يف هذه الدرا�سة.
وعليه ،ميكن القول �أن هذه النتيجة تك�شف عن عدم حتقيق بع�ض النماذج املدر�سية ملعايري

�ضمان جودة الربامج الإثرائية ،املتعلقة بتوفري بيئات �إيجابية حمفزة ،و�آمنة ،ت�شجع الطلبة على

�إطالق قدراتهم الإبداعية (اجلغيمان و�آخرون .)2009 ،وت�أ�سي�سا ً على ما تقدم ،ميكن القول �أن

من �أبرز الق�ضايا التي يجب مراعاتها للتقليل من عملية االن�سحاب من برنامج املوهوبني هي
العمل على زيادة جرعات التوعية املوجهة نحو �أولياء الأمور واجتاهاتهم نحو الربنامج ،بالإ�ضافة

�إىل الأخذ باحل�سبان �إىل �أن تراعي الربامج تعزيز الدافعية لدى الطلبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها

رعاية املوهوبني ومدى توافقه ومعايري جودة الربامج الإثرائية املعتمدة يف الأمنوذج الإثرائي
الفاعل يف مدار�س التعليم العام ال�سعودية .وللك�شف عن هذا الواقع ،مت ّ توجيه �س�ؤال لأفراد

مر بها �أولئك املعلمون .ومن
عينة الدرا�سة حول امل�ؤهالت العلمية والدورات التدريبية التي ّ
ح�سبت الن�سب املئوية ملعلمي برامج املوهوبني وفقا ً مل�ؤهالتهم العلمية والدورات
خالل ذلكُ ،
التدريبية ،وذلك كما يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
يو�ضح التكرارات والن�سب املئوية مل�ستويات ت�أهيل معلمي الربنامج
عدد املعلمني الن�سبة املئوية
امل�ؤهالت
بكالوريو�س جماالت علمية متنوعة ودورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال تربية
%51.2
22
املوهوبني
%46.5
20
بكالوريو�س تربية خا�صة ودورات تدريبية متخ�ص�صة يف جمال تربية املوهوبني
%2.3
1
بكالوريو�س يف جمال تربية املوهوبني ودورة تدريبية �أو �أكرث يف املجال نف�سه
م�ؤهالت �أكادميية ما بعد البكالوريو�س
يُالحظ من اجلدول رقم (� )6أن ()%51.1من معلمي ومعلمات برنامج رعاية املوهوبني يحملون

درجة البكالوريو�س يف املجاالت العلمية املتنوعة .وقد مت ّ اختيار هذه الفئة من معلمي تربية
املوهوبني يف �ضوء تر�شيحهم من قبل الإدارات املدر�سية .وللتحقق من كفاءة املعلمني� ،أجريت

لهم االختبارات املنا�سبة ،ف�ضال ً عن عقد �سل�سلة من الدورات التدريبية املتتالية ،لتمكينهم

من تعليم املوهوبني .ونظرا ً لعدم وجود م�ؤهل تخ�ص�صي له�ؤالء املعلمني ،فقد مت ّ تكثيف
الزيارات الإ�رشافية لهذه الفئة من معلمي املوهوبني لت�صل �إىل زيارتني وبع�ض الأحيان �أكرث من

ذلك يف الأ�سبوع الواحد بح�سب احلاجة.

كما ي�شري اجلدول رقم ( )6عن وجود ما ن�سبته ( )46.5من معلمي املوهوبني يحملون درجة

البكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل تلقيهم دورات تدريبية تن�شيطية وت�أهيلية يف
املهارات التي تتطلبها برامج املوهبةّ � .أما بالن�سبة للربنامج الوحيد الذي تبني فيه �أن ت�أهيل
املعلمة خمتلف عن باقي املعلمات فقد جاء يف �أحد النماذج امل�ستحدثة لرتبية املوهوبني لعام

(1430/1429هـ) ،وهي الزالت تتلقى باقي الدورات التدريبية الالزمة للتعامل مع املوهوبني

ورعايتهم.

ي�شري جدول رقم (� )6أي�ضا ً �إىل عدم وجود ت�أهيل عا ٍل (دبلوم عالٍ ،ماج�ستري ،دكتوراه) يف
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هدف �س�ؤال الدرا�سة الرابع �إىل التعرف على طبيعة الت�أهيل العلمي واملهني ملعلمي
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تربية املوهوبني بني عينة الدرا�سة.
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على الرغم من �أن هذه البيانات جيدة �إجماالً� ،إال �أن ما ك�شفته الزيارات امليدانية واملقابالت

ال�شخ�صية من تفا�صيل حول هذا الت�أهيل يعرب عن �صورة خمتلفة بع�ض ال�شيء .حيث �أ�شار
املعلمون �إىل �أن الدورات التي تلقوها بعد تر�شيحهم للعمل يف هذا الربنامج حمدودة املدة
الزمنية ومتمركزة حول ق�ضايا عامة يف جمال املوهبة وتنمية التفكري .كما �أ�شارت عينة
الدرا�سة �إىل �أن املدربني يف الدورات التدريبية مل تكن على خربة جيدة مبتطلبات الربنامج مما

�أدى �إىل تدين م�ستوى اال�ستفادة منه .وعليه ،ف�إن هذه النتيجة من الدرا�سة ال تتوافق مع

متطلبات جمال النمو املهني ،املتعلق مبعايري جودة الربامج الإثرائية ،ال�سيما و�أن هذه املعايري
ت�ؤكد على توفري معلمني متخ�ص�صني يف جمال رعاية املوهوبني ،ومدربني تدريبا ً مهنيا ً عالياً،
ولديهم خربة مميزة يف جمال تربية املوهوبني (اجلغيمان و�آخرون.)2009 ،

اخلال�صة والتو�صيات

بنا ًء على ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ،ميكن القول �أن برنامج تربية املوهوبني

الفعال
يطبق �إىل ح ٍد مقبول معايري جودة الربامج الإثرائية .وميكن القول �أن عدم التطبيق
ّ

جلميع املعايري يعزى �إىل حداثة العمر الفعلي لربنامج الرعاية يف عينة الدرا�سة الذي تراوحت
من (� )6 -1سنوات .ولعلنا ال جنانب ال�صواب �إذا قلنا �أن نتائج هذه الدرا�سة �أ�سهمت ب�شكل
�إيجابي يف التعرف على نقاط القوة ومواطن ال�ضعف يف برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي،

وذلك من خالل توفري بيانات ومعلومات للمراجعة امل�ستقبلية للربنامج ومكوناته وخمرجاته،
وتوثيق نتائج الربنامج وت�أثرياته املختلفة على الفئات امل�ستفيدة واملحيطني بهم ،وتقدمي
�رشوح وتفا�صيل عن الربنامج للمهتمني و�أولئك الأفراد البعيدين عن واقع التطبيق امليداين

للربنامج.

وب�صورة �أكرث حتديداً ،خل�صت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:

 وجود معايري للك�شف والتعرف على الطلبة املوهوبني قبل تلقيهم خلدمات الربنامج الإثرائياملدر�سي ،حيث تبني وجود معايري حمددة م�سبقا ً ملن ي ُ ّ
ر�شح للربنامج من الطلبة .وتنح�رص هذه
املعايري بوجود درجات ذكاء معينة ون�سب حت�صيل درا�سي عام وخا�ص ،وكذلك حد فا�صل �أو

نقاط قطع ) (Cut-offلنتائج قوائم ال�سمات ال�سلوكية امل�ستخدمة كرت�شيحات املعلمني،
و�أن معظم النماذج لعينة الدرا�سة التي متت زيارتها ت�ستخدم ما ال يقل عن �أداتني للك�شف

عن املوهوبني قبل تر�شيحهم للربنامج.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 يركز برنامج الرعاية املدر�سي على �أ�سلوب �إثراء واحد فقط متمثل يف �أ�سلوب ال�سحب -مل ي�صل تنظيم البيئات التعلمية للربنامج للم�ستويات املطلوبة يف معايري جودة الربامج

الإثرائية ،التي تركز على �رضورة توفري كافة املتطلبات الأ�سا�سية للربنامج ،كاملواد التعليمية
وم�صادر التعلم ...الخ .ومن الوا�ضح �أن هناك نق�صا ً ملحوظا ً يف الإمكانات وم�صادر التعلم،

يختلف من منوذج �إىل �آخر ،وخا�صة يف مناذج مدار�س الإناث ،من مثل ما يتعلق بتوفر �شبكة
االت�صال باالنرتنت و�أجهزة احلا�سب الآيل �أو التقنية ب�شكل عام ،وهذا بالطبع ينعك�س على
خمرجات الربنامج من ناحية وعلى عامل الت�شويق والإثارة والتحدي من ناحية �أخرى.

 -تنح�رص لقاءات برنامج املوهوبني يف الغالب يف لقاءين فقط ،مدة كل واحد منهما ال

تتجاوز الـ ( )45-40دقيقة .و�إذا ما مت النظر يف الأهداف اخلا�صة بالربنامج والغايات املرجوة منه
واملخرجات املتوقعة من الطلبة بعد تعر�ضهم للتجارب والأن�شطة والفعاليات املختلفة له،
يت�ضح الفارق الكبري بني امل�ؤمل والواقع؛ فمحدودية الزمن املخ�ص�ص لكل لقاء وعدد اللقاءات

يف الف�صل الواحد لن ت�سمح ب�إتقان مهارة واحدة من املهارات التي ينبغي للطلبة التدرب
عليها و�إتقانها ومتثيلها يف �إنتاجهم.

 -عدد كبري من املعلمني ال يحمل �أية م�ؤهالت تخ�ص�صية يف جمال تربية املوهوبني.

 -تتفاوت النماذج يف تقدمي اخلدمات الإ�ضافية الأخرى ملجتمع املدر�سة والبيئة املحيطة بها،

حيث ت�ضمنت ت�رصيحات بع�ض املعلمني ب�أنهم يقدمون دورات تدريبية لأولياء الأمور ومعلمي
املدر�سة يف تنمية مهارات التفكري واملفاهيم الرئي�سة يف املوهبة والتفوق والإبداع ،بالإ�ضافة

�إىل املحا�رضات التثقيفية التوعوية يف بع�ض املو�ضوعات املتعلقة ب�أن�شطة وفعاليات
الربنامج.

 زيادة عدد الطلبة يف برنامج رعاية املوهوبني؛ الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا ً على املعلممن حيث الوقت واجلهد ،خا�صة �أن عدد اللقاءات الأ�سبوعية ال يزيد يف معظم النماذج عن
لقاءين �أ�سبوعيا ً ويف حدود ( )45دقيقة للقاء الواحد ،وهذا الو�ضع �سي�ؤثر �سلبا ً على املخرجات

املتوقعة من الربنامج وعلى �أداء كل من املعلمني والطلبة.

وبنا ًء على ما تقدم ،ولزيادة فاعلية برنامج تربية املوهوبني املدر�سي يف اململكة العربية

ال�سعودية ،يقرتح الباحثان التو�صيات الآتية:

 -مراجعة خطة برنامج رعاية املوهوبني مراجعة �شاملة ،والت�أكد من التزام التخطيط فيها

مبعايري جودة الربامج الإثرائية للطلبة املوهوبني التي اقرتحها اجلغيمان وزمال�ؤه (.)2009
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 -مراجعة خطة تدريب املعلمني القائمني على تطبيق الربنامج حالياً ،والذين يتم تر�شيحهم

املجلد  14العدد  1مار�س 2013

�سنويا ً لالن�ضمام للعمل فيه ،وتكثيف جرعات التدريب للت�أكد من م�ستويات �إتقان كافة
املهارات املطلوبة يف الربنامج لدى كل معلم ومعلمة.

 -معاجلة م�شكلة ان�سحاب الطلبة من برنامج رعاية املوهوبني بوا�سطة برامج الإر�شاد

والتوجيه والربامج التوعوية املجتمعية ،ون�رش ثقافة املوهبة والإبداع ،والعمل على تهيئة

البيئات التعليمية التعلمية وجعلها جاذبة ومتحدية لقدرات الطلبة ،توفري �أوقات حمددة
وكافية للتدريب واللقاءات العلمية بني الطلبة واملعلمني.

 مراجعة �أدوات الك�شف والتعرف على املوهوبني ،وحماولة �إدخال �أدوات جديدة وحديثة مقننةعلى البيئة املحلية ي�سهل ا�ستخدامها من قبل القائمني على الربنامج كي تعطي نتائج

�أكرث �شمولية لقدرات الطلبة.

 -املطالبة بدعم برنامج رعاية املوهوبني املدر�سي ماديا ً وتوفري امليزانيات الالزمة لتهيئة البيئات

بامل�ستلزمات املكانية والتجهيزات املعملية والأدوات التي تعزز جناح تطبيق الربنامج والتو�سع
فيه.

 -اقت�صار تنفيذ برنامج تربية املوهوبني ورعايتهم على املعلمني الأكفياء امل�ؤهلني ذوي اخلربة

العلمية والعملية املنا�سبة.
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