 م2016  هـ ـ يناير1437 ) ربيع الثاين5( جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية العدد

تقييم برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة يف ضوء معايري اجلودة
 سامل مستور العمري.أ

معلم بوزارة الرتبية والتعليم
 خضر حممود القصاص.د
أستاذ مساعد بقسم الرتبية اخلاصة
كلية الرتبية – جامعة الباحة
:ملخص الدراسة
،هدفت الدراسة إىل التعرف على تقييم برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة يف ضوء معايري اجلودة
) معلما ومشرفا مبدارس رعاية املوهوبني يف منطقة الباحة املطبقة لربانمج42( تكونت عينة الدراسة من
 واستخدمت االستبانة كاداة لتقييم برامج رعاية،رعاية املوهوبني والتابع إلدارة الرتبية والتعليم مبدينة الباحة
املوهوبني مبنطقة الباحة يف ضوء معايري اجلودة واليت تضمنت حمورين متعلقة مبتطلبات تطبيق اجلودة
 وقد مت تطبيق األداة يف الفصل الدراسي األول للعام الدراسي،ومدى حتققها يف برامج رعاية املوهوبني
 يوجد درجة متوسطة من املتطلبات املتعلقة: وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية.هـ1435/1434
 كما يوجد مستوى متوسط من حتقق معايري،بتطبيق معايري اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة
.اجلودة بربامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة
. تقييم الربامج؛ رعاية املوهوبني؛ منطقة الباحة؛ معايري اجلودة:الكلمات املفتاحية
Evaluation of Gifted Care Programs in Albaha Region in the Light of Quality Standards
Salem Mastur Al Amri, Ministry of Education
Dr. Khadr Mahmud Al Qassas
Assistant Prof. in Special Education Department
Faculty of Education, Al Baha University
Abstract:
The present study aimed to identify the evaluation of Albaha Gifted Care Programs in the light of the
quality standards. The study sample included (42) teachers and supervisors in Albaha Gifted Care Schools
which applied the Gifted Care Program by the Administration of The Ministry of Education, Albaha
Region. The questionnaire was used as a tool to assess the Gifted Care Programs, Albaha Region in the
light of the quality standards which included two aspects involved with the requirements of applying the
quality standards and the extent of its achievements in the Gifted Care Programs. The tool was applied in
the first semester of the academic year 1434/1435 Hijri. The study found the following results: there is a
moderate degree of requirements involved with the application of the quality standards in Albaha Gifted
Care programs and also there is an average level of fulfilling the quality standards in Albaha Gifted Care
Programs.
Key words: Evaluation Programs - Gifted Care - Albaha Region - Quality Standards
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مقدمة:

وكان من مؤشرات هذا االهتمام على
املستوى العاملي أن أنشأت بعض البلدان
املتقدمة كالوالايت املتحدة األمريكية مؤسسات
متخصصة لالهتمام ابملتفوقني ،ووضعت برامج
خاصة هبم ،وكما يف الوالايت املتحدة
األمريكية ،فقد مضت دول أخرى قُدما يف
جتربتها يف رعاية املوهوبني واملتفوقني عقليًّا ،مثل
كوراي وسنغافورة والياابن (السمادوين.)2009 ،
أما على املستوى العريب ،فإن االسرتاتيجية
العربية للموهبة واإلبداع يف التعليم العام
()2009؛ واليت مت إقرارها من قِبل وزراء الرتبية
العرب يف مؤمترهم السادس ،تطمح إىل إجياد
اسرتاتيجيات وطنية عربية لرعاية املوهوبني يف
كافة األقطار العربية وتقدمي برامج ذات مردود
إجيايب هلم (اخلطيب.)2011 ،
وعلى املستوى احمللي ،سعت اململكة العربية
السعودية لالرتقاء بتعليم أبنائها املوهوبني تعليما
نوعيًّا يتناسب وقدراهتم وإبداعاهتم ،حيث جاء
يف اخلطة العشرية لوزارة الرتبية والتعليم يف
اململكة عدة بنود لرعاية املوهوبني يف اجملاالت
العلمية واملوهبة عن طريق الرعاية املالئمة هلم يف
مجيع مدارس التعليم العام ،ويف العام 1424هـ
تبنت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة تطبيق عدة
برامج نوعية خاصة ابلطالب املوهوبني يف
مدارس التعليم العام ابالعتماد على هتيئة البيئات

يُعترب املوهوبون ذخرية ألوطاهنم ومنابع ثروته،
فهم عدة احلاضر وقادة املستقبل يف شىت
امليادين ،فاالهتمام هبذه الفئة يُعد حتمية
حضارية واستثمارا حقيقيًّا يفرضه التحدي
العلمي والتكنولوجي ،وهو دليل على مدى وعي
الدول بدورها ،وإدراكها ملدى أمهية التعرف على
األفراد املوهوبني ورعايتهم واستثمار عقوهلم.
وقد أكدت األدبيات الرتبوية حاجة املوهوبني
إىل الرعاية واالهتمام واإلرشاد والتوجيه بدرجة
ال تقل أمهية عن حاجة الطلبة العاديني أو ذوي
صعوابت التعلم أو غريهم ،فاإلخفاق يف
مساعدهتم لبلوغ أقصى طاقاهتم وإمكاانهتم رمبا
يعترب مأساة هلم وللمجتمع على حد سواء
(الرحياين والزريقات وطنوس.)2010 ،
ومن مثَّ شهدت احلقبة األخرية -منذ أواخر
القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين-
نشاطا مكثفا من حيث االهتمام ابملوهوبني،
حيث ترَّكز هذا االهتمام على ضرورة الكشف
عنهم وتشخيصهم مبكرا ،وعلى ضرورة توفري
املناهج واملقررات والربامج الرتبوية اليت تليب
احتياجاهتم ،ابإلضافة إىل إجياد البىن املؤسسية
القادرة على إدارة هذه النشاطات واحلفاظ على
استمراريتها والعمل على تطويرها (الرشود،
.)2007
- 131 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية العدد ( )5ربيع الثاين  1437هـ ـ يناير  2016م

املعايري اليت متثل منطلقا للوصول إىل نتائج
يتحدد على ضوئها اإلجراء املطلوب جتاه
الربانمج املقدم للموهوبني.
ويف ذات السياق ترى انداي السرور
( )2010وال بد ألي برانمج تربوي يف أية
مدرسة إذا ما توافر له التخطيط والتنفيذ
السليمان أن يُثري تلك املدرسة أبكملها وحيسن
نوعية التعليم فيها ،فوجود برامج للطلبة املوهوبني
يف املدرسة أو النظام الرتبوي أمر ضروري؛
لتلحق منفعُته ابلوضع التعليمي يف املدرسة
بشكل عام ،واملوهوبني بشكل خاص ،وهذا ما
يستوجب أن يقوم الربانمج وفقا ملعايري حمددة.
من هذا املنطلق ،تنظر إقبال درندي
( )2006إىل املعايري كمؤشرات لقياس فعالية
الربامج ،وكمحكات لتقييم الربانمج،
وكموجهات لتصميمها وتطويرها ،فضال عن
كوهنا أداة تقدمي تغذية راجعة للمسؤولني يف
مجيع مراحل عمليات التقييم؛ الختاذ قرارات
التعديل املناسبة ،وتقدمي العون فيما يتعلق
مبراحل تنفيذ الربانمج من تصميم ،وأتسيس،
وعمليات ،ونواتج.
ومع إدراك القائمني على برامج رعاية

احملفزة واملناسبة للطلبة املوهوبني ( اجلغيمان،
.) 2011
واهلدف من هذه اجلهود -مبستوايهتا الدولية

واإلقليمية واحمللية  -ليس جمرد تقدمي الربانمج
للموهوبني ،إمنا الوصول للجودة فيها.
ومع التوسع يف برامج رعاية املوهوبني برزت
حاجة ماسة وضرورية إىل وقفة تقييمية هلذه
املدارس للتحقق من مدى بلوغها ألهدافها
املنشودة ،وذلك يف ضوء اهتمام وزارات الرتبية
والتعليم ابلدول العربية بتطبيق املعايري العاملية يف
جمال تربية املوهوبني واملتفوقني (الشليب،
.)2011
ويرى جروان ( )2008أن اهلدف الرئيس من
عملية التقييم هو تطوير الربانمج املقدم
للموهوبني عن طريق إدخال التعديالت الالزمة
على عناصرها املختلفة ،ويعتمد التقييم على
توافر نوعني من املعلومات من ضمنها معلومات
حول التقدم األكادميي للطلبة والنمو االنفعايل
هلم ،ومعلومات حول الربانمج من حيث
املعلمني العاملني ابلربامج واملناهج ونظام
الكشف والقبول واملخصصات املرصودة وغريها
من العمليات.
واستنادا إىل غرضية عملية التقييم اليت
تستهدف برامج رعاية املوهوبني تشري ابسكا
) (Van Tassel-Baska, 2009إىل أن هذه العملية
التقييمية يستلزم فيها أن تراعي جمموعة من

املوهوبني أبمهية وجود هذه املعايري ،تذكر لينا
احملارمة ( )2009أن اجلمعية الوطنية لألطفال
املوهوبني أبمريكا
)(National Association for Gifted Children
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( ،)Çetinkaya, 2014حيث تُوضع
السياسات التعليمية وتُشرع القوانني لتقدمي
الرعاية املناسبة للموهوبني.

قامت بتطوير مبادئ ومعايري ومؤشرات
حمددة تغطي مجيع مكوانت برامج تعليم
املوهوبني ،وتُستخدم هذه املعايري على نطاق
واسع لتقييم هذه الربامج داخل الوالايت املتحدة

ومع أتكيد األدب الرتبوي على أمهية التقومي
وضرورته يف برامج رعاية املوهوبني؛ ملا له من

األمريكية ،وخارجها.
وابلنظر إىل حداثة التجربة السعودية يف

آاثر إجيابية على حتسني وتطوير هذه الربامج،

إنشاء مدارس ومؤسسات خاصة ابلطلبة

إال أنه وكما يورد ابكيوك ،مشنري ،يرجلي

املوهوبني يف قطاع التعليم العام ،واختاذ معايري

)(Baykoç, Aydemir& Uyaroglu, 2013

نتائج

األداء أساسا للتعرف على االختالف بني األداء

عدد كبري من الدراسات ،تبني أنه مع القيام

املرجو واألداء الفعلي لنشاط الربانمج ،ومتشيا

مبسح ( )192إدارة تعليمية فيها برامج

مع توجه وزارة الرتبية والتعليم لتعميم هذه التجربة

للموهوبني ابلوالايت املتحدة األمريكية وأوراب،

واعتماد املعايري العاملية من أجل تطويرها ،جاء
اإلحساس مبشكلة الدراسة احلالية يف سعيها حنو

فقد ُوجد أن  %50من هذه الربامج مل يتم
تقييمها إطالقا ،فضال عن الربامج اليت مت

تقييم الربامج املقدمة لرعاية املوهوبني يف منطقة

تقييمها تفتقر إىل مناذج واسرتاتيجيات تقومي

الباحة ،وذلك على ضوء معايري اجلودة.

مناسبة ،للحصول على نتائج مرجوة لتطوير

مشكلة الدراسة:

مستوى اخلدمات املقدمة للموهوبني.

توجد جهود كبرية تبذل على مستوى

حيث يذكر طنطاوي ( )2008أنه ابلنظر

املؤسسات واملراكز ،واليت تعمل على رعاية

إىل الدراسات اليت سعت إىل تقييم برامج رعاية

املوهوبني سواء يف جماالت املوهبة األكادميية أم

املوهوبني ،يتبني أهنا غري مؤسسة على نظرية

املوهبة األدائية ،وذلك على مستوى الوطن

حمددة أو منهجية واضحة يف عملية التقييم.

العريب كما تبني ذلك تقارير املنظمة العربية

وابلنظر إىل واقع برامج رعاية املوهوبني

للثقافة والعلوم ،أو على املستوى العاملي كما

ابململكة العربية السعودية عامة ،ومنطقة الباحة

تشري إىل ذلك دراسة ستينكااي

خاصة ،يُالحظ وجود وفرة يف هذه الربامج ،إال

أهنا مل ختضع لعمليات تقييم منهجية ،تبني إىل
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معلمي ومشريف املوهبة ،وذلك على مستوى كل
من اإلدارة الرتبوية واإلدارة املدرسية؟

أي حد حققت هذه الربامج املرجو منها ،فضال
عن أن تتم عملية التقييم هذه وفق معايري

أهداف الدراسة:

موضوعية تكشف إىل أي مدى حاجة هذه

سعت الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف
التالية:

الربامج إىل التطوير أو التعديل.
واستنادا إىل ما سبق ،أمكن حتديد مشكلة
الدراسة احلالية يف سعيها حنو تقييم برامج رعاية

 )1الكشف عن درجة توافر متطلبات
اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة،
وذلك على مستوى كل من اإلدارة الرتبوية
واإلدارة املدرسية.

املوهوبني مبنطقة الباحة ،وذلك وفق أُطر حمددة
من شأهنا الوصول إىل نتائج واضحة تتعلق مبدى
حتقيق هذه الربامج ألهدافها اليت ٌوضعت
ونٌفذت من أجلها ،وتتمثل هذه األطر يف إجراء
عملية التقييم وفق معايري اجلودة ،وذلك من
وجهة نظر املعلمني واملشرفني العاملني مبيدان
رعاية املوهوبني.

 )2حتديد درجة حتقق معايري اجلودة يف
برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة ،وذلك على
مستوى كل من اإلدارة الرتبوية واإلدارة املدرسية.
أمهية الدراسة:

تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها؛ من
مستويني :نظري وعملي ،فأمهيتها على املستوى
النظري تتحدد من خالل اجلانبني التاليني:

أسئلة الدراسة:

على ضوء ما مت طرحه يف مشكلة الدراسة
من أبعاد حتدد مشكلة الدراسة احلالية ،أمكن
للباحث حتديد جمموعة األسئلة اليت تسعى
الدراسة احلالية حنو اإلجابة عليها ،وهي كالتايل:

 )1تناوهلا لربامج رعاية املوهوبني من منظور
تقييمي ،وهو اجتاه قلت الدراسات اليت اهتمت

 )1ما درجة توافر متطلبات اجلودة يف برامج
رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة من وجهة نظر
معلمي ومشريف املوهبة ،وذلك على مستوى كل
من اإلدارة الرتبوية واإلدارة املدرسية؟

به ،وهذا املنظور يف تناول برامج رعاية
املوهوبني.
 )2اتباع الدراسة ملنهجية تتمثل يف تقييم
الربامج وفق معايري اجلودة ،وبذلك تعاجل الدراسة

 )2ما درجة حتقق معايري اجلودة يف برامج
رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة من وجهة نظر

احلالية نقصا واضحا يف عمليات تقييم هذه
الربامج ،حيث يذكر طنطاوي ( )2008أنه
ابلنظر إىل الدراسات اليت سعت إىل تقييم برامج
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رعاية املوهوبني ،يتبني أهنا غري مؤسسة على

بيان أمهية األحكام؛ بغرض حتسني الربانمج حمل

نظرية أو منهجية واضحة يف عملية التقييم.

التقييم ،أو اختاذ قرار حمدد بشأنه.

أما على املستوى العملي (التطبيقي)،

ويعرفه الباحث إجرائيًّا أبنه تطابق واقع

فالدراسة احلالية تكتسب أمهيتها من مجلة

الربامج املقدمة لرعاية املوهوبني مع األهداف

اجلوانب التالية:

املوضوعة هلا ،وذلك وفق معايري اجلودة من
خالل استجاابت عينة الدراسة على أداة التقييم

 )1من املتأمل أن توفر هذه الدراسة أرضية

املعدة هلذا الغرض.

نظرية شاملة لتقييم برامج رعاية املوهوبني مبنطقة
الباحة وفق معايري اجلودة ،مع تقدمي أداة تتوفر

 )1برامج رعاية املوهوبني:

هلا خصائص سيكومرتية جيدة لتحقيق هذا

تُعرف طبقا ملا ذكره اجلغيمان ( )2008أبهنا

 )2يؤمل أن تقدم هذه الدراسة ألصحاب

وهي خربات تربوية تتسم ابلتنوع والعمق العلمي

النوع من التقييم.

الربامج اإلجرائية املطبقة يف مدارس التعليم العام،
والفكري واليت غالبا ال تتوفر يف املنهج املدرسي

الشأن والقرار يف وزارة التعليم توصيات تفيد يف

العام ،وهي أتخذ شكلني :أوهلما رأسي يتم فيه

اختاذ اإلجراءات الكفيلة لتطوير واقع اخلدمات

تزويد الطالب املوهوب خبربات يف موضوع حمدد

الرتبوية املقدمة للطلبة املوهوبني ،وذلك يف إطار

من املوضوعات ،والثاين؛ أفقي يتم فيه تزويد

إسرتاتيجية وطنية طموحة.

الطالب املوهوب خبربات إضافية يف عدد من

مصطلحات الدراسة:

املوضوعات.

ميكن تعريف مصطلحات الدراسة إجرائيًّا

تُعرف طبقا ألغراض الدراسة أبهنا :الربامج
اإلثرائية املطبقة يف مدارس التعليم العام ،وهي

على النحو التايل:
التقييم:

خربات تربوية تتسم ابلتنوع والعمق العلمي

يورد اخلطيب ( )2011تعريف كلهان

والفكري واليت غالبا ال تتوفر يف املنهج املدرسي

" "Callahanللتقييم أبنه :شكل من أشكال
ضبط التحقيق ،بُغية إبراز معلومات املعِينة على
ُ

العام ،وهي أتخذ شكلني :أوهلما ،رأسي يتم فيه
تزويد الطالب املوهوب خبربات يف موضوع حمدد
من املوضوعات ،والثاين ،أفقي يتم فيه تزويد
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الطالب املوهوب خبربات إضافية يف عدد من

املعوقات اليت حتول دون حتقيق اجلودة هبذه

املوضوعات.

الربامج.

 )2معايري اجلودة:

 )3احلدود املكانية :مت تطبيق أداة الدراسة

يُعرفها الندوم كلهان وشاكلي

احلالية على عينتها مبنطقة الباحة التعليمة،

()Landrum, Callahan, & Shaklee, 2003

ابململكة العربية السعودية.

أبهنا جمموعة املبادئ والقواعد واملوجهات

احلدود الزمانية :مت إجراء الدراسة خالل

املنشورة واملعتمدة من اجلهات املسؤولة ،واليت

الفصل

حتدد مستوايت احلكم على برامج تعليم

األول

من

العام

الدراسي

(1434هـ1435/هـ).

املوهوبني ورعايتهم من حيث حتقيقها ألهدافها

أدبيات الدراسة:

املوضوعة.

إن احد أهم املؤشرات الرئيسة لتقدم األمم

ويُعرفها الباحث إجرائيًّا أبهنا :جمموعة
احملددات اليت تسمح بتقييم برامج رعاية

يعتمد على ما يسهم به أبناؤها من اخرتاعات
واكتشافات ،ومن هنا جاءت أمهية االهتمام

املوهوبني ،مقارنة ابخلدمات عرب املدارس املطبقة

ابملوهوبني بشكل كبري حيث إهنم يشكلون ثروة

لرعاية املوهوبني مبنطقة الباحة من أجل تطويرها،

حقيقية ألي جمتمع ،وقد أصبح االهتمام هبم

وذلك على مستوى كل من اإلدارة الرتبوية

ضرورة حتمية تفرضها متطلبات احلياة العصرية

واإلدارة املدرسية.

ألي أمة تسعى كي جتد هلا مكاان الئقا بني

حدود الدراسة:

األمم ،ويرى كل من :جروان ()2008؛ ولينا

 )1احلدود البشرية :اقتصرت الدراسة احلالية

احملارمة ( )2009أنه ميكن حتديد مالمح تطور

على عيّنة عشوائية من معلمي ومشريف املوهبة.

برامج رعاية املوهوبني على النحو التايل:

 )2احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة

 .1مع ظهور حركة القياس العقلي خالل
الفرتة ما بني ( )1875إىل ( )1970على يد
العديد من العلماء أمثال :فرانسيس جالتون
 ،Galtonوالفرد بينه  ،Binetحيث كان هلم
إسهامات واضحة يف جمال قياس القدرة العقلية.

احلالية على دراسة واقع برامج رعاية املوهوبني
من حيث درجة توفر متطلبات اجلودة هبذه
الربامج ،ومدى حتقيقها ملعايري اجلودة ،وأبرز
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لربامج املوهوبني األخرى ومراكز الرعاية،
وتكامال للجهود يف رعاية املوهوبني يف اململكة
العربية السعودية
وحيتاج الطلبة املوهوبون إىل برامج تربوية
وخدمات متمايزة عن الربامج واخلدمات
التقليدية املتوافرة يف املدارس العادية ،وتستند
فلسفة إنشاء برامج خاصة لرتبية وتعليم
املوهوبني على جمموعة مربرات ،واليت أوردها

 .2ويف اخلمسينيات من القرن العشرين قدم
جيلفورد  Guilfordمنوذج البناء العقلي؛ الذي
يعد من أكثر النماذج مشولية وصالحية للتعرف
على أشكال التفوق العقلي حيث يضم النموذج
النظري هلذا البناء ( )150قدرة عقلية منفصلة
مث تاله العديد من اجلمعيات يف بريطانيا وفرنسا
اليت تنادي ابالهتمام برعاية املوهوبني.
 .3وعلى صعيد آخر فقد برز االهتمام
ابملوهوبني من خالل عقد املؤمترات والندوات
العلمية على املستوى الوطين والعريب ،واليت جاء
من توصياهتا :دعوة الدول العربية إىل وضع
خطط وطنية لرعاية املوهبة واإلبداع ،وقيام
وزرات الرتبية والتعليم بنشر ثقافة املوهبة واإلبداع
يف قطاعات اجملتمع املتعددة ،مع الرتكيز على
األسرة واألمهات ،قيام املؤسسات التعليمية
والرتبوية بعقد شراكات مع القطاع اخلاص
ومؤسسات اجملتمع املدين من أجل إعداد ومتويل
برامج مشرتكة لرعاية املوهبة واإلبداع.

جروان ( )2007ومن أمهها:
 .1الرتبية اخلاصة حق للطفل املوهوب

واملتفوق  :فاألطفال املوهوبون واملتفوقون
ينتمون إىل جمتمع ذوي االحتياجات اخلاصة،
لذلك فإهنم حباجة إىل رعاية خاصة ،ومن
حقهم أن حيصلوا على فرص متكافئة كغريهم
من ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات
الرتبوية.

 .2قصور مناهج التعليم العام :فهذه
املناهج بطبيعتها مجاعية التوجه ،وابلتايل ،فال
خيار للمعلم من الناحية العملية سوى الرتكيز

 .4وعلى مستوى حملي جاء إنشاء اإلدارة
العامة لرعاية املوهوبني يف العام 1421هـ؛ لتقوم
بتنفيذ سياسة اململكة يف رعاية املوهوبني،
وحتقيق األهداف اليت ترمي هلا وزارة التعليم ،مث
انطلق مشروع أتهيل أخصائي املوهوبني مبدارس
التعليم العام يف العام 1423هـ؛ والذي مت تعديل
امسه يف العام 1424هـ إىل برانمج رعاية
املوهوبني مبدارس التعليم العام ،وذلك امتدادا

على األغلبية اليت تقع عادة حول الوسط.
 .3تكافؤ الفرص ،فتطبيق مبدأ تكافؤ
الفرص يف املدرسة يعين أن هتيأ الظروف
املالئمة لكل طالب كي يتقدم أبقصى طاقته
وأن حيقق ذاته ،وهذا هو ما يطمح إليه
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املدافعون عن حق املوهوب يف احلصول على
برانمج تربوي يليب احتياجاته ويتحدى قدراته.

ب -إعداد الكفاءات والكوادر العلمية
املتخصصة.

 .4النمو املتوازن للطفل املوهوب ،فقد
يتعرض بعض املوهوبني إىل مشكالت تكيفية
مع حميطهم من جراء التفاوت يف مستوايت
منوهم احلركي والعقلي واالنفعايل ،ولكن التدخل
املربمج من قبل املعلمني واملرشدين يُعترب وسيلة
فعالة لوقاية هؤالء الطلبة ،وإنقاذهم من املعاانة
واملضاعفات اليت قد ترتتب على استمرارها.
فيما تباينت االجتاهات العامة يف تربية
املوهوبني ،فقد ذكر الداهري ( )2005أن هناك
ثالث اجتاهات يف تربية املوهوبني وهي كالتايل:

 .3اجتاه اندي بدمج املوهوبني يف املدرسة
العادية :وذلك بفتح فصول خاصة ابملوهوبني
داخل املدرسة العادية.
ومن أبرز برامج رعاية املوهوبني ابململكة هو
برانمج (رعاية املوهوبني ملدارس التعليم العام)،
والذي يذكر اجلغيمان ( )2008أنه يهدف إىل
رعاية املوهوبني داخل املدارس إىل مساعدة
الطالب املوهوبني على تنمية قدراهتم لتساعدهم

 .2اجتاه ينادي بفصل املوهوبني عن
العاديني :ومن مث القيام بفتح مدارس خاصة هلم
وأهم مربرات ذلك االجتاه ما يلي:

يف مستقبلهم العلمي واملهين ،وتقدمي خربات
متنوعة لرعاية تلك القدرات والطاقات يف نطاق
يصل فيه الطلبة املوهوبني إىل مستوى مرتفع من
التميز وحتقيق الذات ،من خالل أتهيل معلمني
متفرغات يف مدارس التعليم العام يف جمال رعاية
املوهوبني حتت ُمسمى (معلم موهوبني) تُناط هبا
مسئوليات متعددة ترتكز يف اكتشاف املواهب
وتوجيهها من خالل برامج علمية عملية
تتناسب ومواهب الطالب املتنوعة ،ومن مثَّ
تتحدد أهدافه النوعية فيما يلي:

ج -توفري فرص اإلبداع العلمي للموهوبني
يف جماالت متعددة.

 .1اجتاه ينادي بدمج املوهوبني يف املدارس
العادية :ومن مربرات هذا االجتاه احملافظة على
التوزيع الطبيعي للقدرات العقلية يف الصفوف
العادية والذي يتمثل يف املستوى (املتفوق،
العادي ،ودون العادي) وحيافظ هذا االجتاه على
العالقات االجتماعية ،والتفاعل داخل الصف
العادي مع احملافظة على التنافس.

أ -هتيئة رعاية تربوية متخصصة ملواهب
الطلبة املتنوعة من خالل أعضاء دائمني يف
املدرسة.

أ -دعم اجملتمع ابلقيادات الفكرية والعلمية
واالجتماعية.
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فيما يرى كل من فينج
وكلهان ) (Callahan, 2009أن لتقييم الربامج
اخلاصة برعاية املوهوبني أربعة أسس البد من
توافرها حىت يكون التقييم ذا جدوى ومصداقية،
وهي على كاآليت:

ب -أتهيل معلمني للعمل يف جمال رعاية
املوهوبني داخل كل مدرسة على دراية جيدة
أبساليب تدريس املوهوبني ،وسبل تعزيز جوانب
القوة يف مجيع الطلبة ويف مجيع اجملاالت.

)(Feng, 2004؛

ج -توفري فرص تربوية متنوعة وعادلة جلميع
الطلبة إلبراز مواهبهم وتنميتها داخل مدارس

 .1ينبغي أن يتسم التقييم ابلكفاءة
واألخالقية.

التعليم العام.
ومع االهتمام بتقييم برامج رعاية املوهوبني،
فإن هلذا اإلجراء مربرات أساسية ،حيث يذكر
سوانسون (  ( Swanson,2007أن من مربات
تقييم برامج رعاية املوهوبني تتحدد فيما يلي:

 .2ينبغي أن توفر نتائج التقييم من خالل
تقرير مكتوب.
 .3ينبغي أن يكون التقومي هادفا :إذ ينبغي
أن تكون الفكرة واضحة لألسئلة واملعلومات
املهمة والقضااي املؤدية الختاذ قرارات جيدة
،وحتديد املصادر املختلفة اليت سيتم مجع
املعلومات من خالهلا ،وذلك الوضوح كيف
سيتم االستفادة من نتائج التقومي

أ -ان افتقار برامج املوهوبني اىل أساليب
التقومي النظامية والدقيقة يضعف هذا امليدان،
فإذا كان تقومي الربانمج يدار بصورة روتينية
وعلى نطاق واسع ،فسوف يكون لدينا قاعدة
بياانت أوسع ميكن االستناد اليها لإلجابة عن
بعض األسئلة املهمة اليت تتعلق مبمارستنا.

داي:
 .4ينبغي أن يكون التقومي فعال واقتصا ًّ
إذ البد من اعتماد مايل بشكل للتقومي إىل أن
يبلغ هنايته ،وما يتم مجعه من معلومات يفرتض
أن يكون بشكل مباشر إجابة على أغلب أسئلة
التقومي املهمة ،وأبن تكون متطلبات التقومي أقل
كلفة يف الوقت واملال واجلهد مع اعتبار ثبات
وصدق املعلومات الالزمة واملؤدية الختاذ قرارات
جيدة.
وترى ابسكا ) (Van tassel-baska, 2008أن
اخلطوات األساسية للتقييم الفعال ألي برانمج،
كي يكون أكثر تنظيما وأحكم قدرة على مجع

ب -صعوبة احلفاظ على االستمرارية وحتسني
جودة الربانمج ،والذي ال خيضع لتقييم نظامي
تكويين ممنهج.
ج -ميكن لربامج املوهوبني إحداث أتثريات
واسعة تتجاوز حدود الربامج ذاهتا ،وجيب أن
حياول التقومي الفاعل للربانمج اكتشاف اجملموع
الكلي لتأثرياته وتقييمها.
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البياانت واملعلومات ذات املصداقية واملوضوعية،
تتحدد فيما يلي:

اليت تعمل على حتقيق حاجات ورغبات
ومتطلبات العاملني يف املؤسسة واجملتمع احمللي
وذلك من خالل االستخدام األمثل والفعال
جلميع اإلمكاانت البشرية واملادية مع استغالل
الوقت ومالئمته هلذه اإلمكاانت (عليمات،
.)2004
وحىت تصل برامج رعاية املوهوبني ابململكة
العربية السعودية جلودة عالية تتوافق مع أمهية
هذه الفئة وأتثريها املستقبلي يف تطور اجملتمع
فإن هناك جمموعة من املتطلبات الواجب
االهتمام هبا وحتقيقها للوصول للجودة املطلوبة:

 .1االستعداد للتقييم :حيث ميكن أن أيخذ
مكانه من خالل التخطيط املبكر أثناء تصميم
الربانمج ،ومن خالل تطوير الربانمج أو من
خالل تعديله.
 .2تصميم عملية مجع املعلومات وحتليل
اإلجراءات ،حبيث ترتبط أهداف التقييم وأسئلته
بنموذج جمموعة البياانت القادرة على إثبات
تطور الطلبة ووظائف الربانمج من أغلب املظاهر
النقدية يف برامج تربية املوهوبني.

معايري اجلودة.

 .3ما يؤول اليه التقييم ،إذ من املهم مالءمة
املشاركني يف عمليات التقومي ،ألمهية البياانت
املراد مجعها وحتليلها وربطها خبطة عمل.

مفهوم إدارة اجلودة:
يذكر (العنزي )2014 ،إن املفاهيم احلالية
والعمليات ذات العالقة ابجلودة الشاملة ميكن
توضيحها من خالل العالقات املتداخلة
للقنوات الثالث التالية:

 .4تقرير خمرجات التقومي ونشرها ينبغي أن
تتوافر األشكال املناسبة لنتائج التقييم جملموعات
خمتلفة وللمعنيني ابلربانمج من أصحاب القرار
واملستثمرين فيه ،كما من املهم أيضا التخطيط
والتمهيد للبدء بنشر التوصيات وإبرازها يف صورة
خطة عملية ،والنظر للمرحلة املستقبلية للتقومي.
ويف الوقت الراهن شاع استخدام مفهوم إدارة
اجلودة بني خمتلف املنظمات والشركات يف كافة
دول العامل تقريبا ،حيث يُنظر إىل إدارة اجلودة
الشاملة على أهنا جمموعة من املعايري والسمات
اليت جيب توافرها يف مجيع عناصر املؤسسة سواء
ما يتعلق ابملدخالت أم العمليات أم املخرجات

 .1الكفاءة :ذات العالقة مبسار حتليل
العملية املتصلة ابلفعاليات التقليدية مثل العملية
اهلندسية وإدارة العمليات وحبوث العمليات
ابإلضافة إىل السيطرة اإلحصائية على اجلودة.
 .2جودة بيئة العمل :واملتصلة بتنظيم
العالقة ما بني اإلدارة والعاملني وتعزيزها من
خالل فرق العمل إذ أن هذا املدخل قريب جدا
من املدرسة اإلدارية والسلوكية اليت تعتمد على
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العالقات اإلنسانية ابإلضافة إىل حقل السلوك
التنظيمي وتصميم املنظمة.

األنشطة الداعمة) اليت متارسها املنظمة
(العويسي.)2011 ،

 .3احلقول واملداخل ذات العالقة
ابألهداف واألعمال ،مثل استمرارية املنظمة
والعوائد واألرابح واحلصة السوقية.
لقد شاع يف الوقت احلاضر استخدام مفهوم
إدارة اجلودة بني خمتلف املنظمات والشركات يف
كافة دول العامل تقريبا وأن النظرة والتطبيق هلذا
املفهوم ختتلف من منظمة ألخرى إال أن املسألة
تكمن يف الرتكيز على العميل إذ أصبحت
الشاغل واالهتمام املشرتك ما بني املنظمات
ابإلضافة إىل مقدرة هذه املنظمات على اعتماد
متطلبات العميل وحاجاته املتجددة يف السوق
العاملي هبدف حتقيق النجاح ذا األمد الطويل.

 .1اإلدارة :يقصد هبا الرتكيز املباشر على
تطبيق العاملني لألنشطة مبا ميكنهم من توفري
اجلودة املطلوبة للعميل ومساعدة املدراء على
تفهم العمليات اليت يقومون هبا وكيفية حتقيق
التفاعل مع اآلخرين.
 .2اجلودة :حتديد رضا العميل ومستوى
اإلشباع الذي حتققه السلعة أو اخلدمة مقابل
قياس متطلباته اخلاصة والعامة واليت متثل حمرك
املنظمة يف إحراز امليزة التنافسية.
متطلبات اجلودة يف برانمج رعاية
املوهوبني:

عناصر إدارة اجلودة:

حىت تصل برامج رعاية املوهوبني ابململكة

إن إدارة اجلودة هي جمموعة من املعايري
والسمات اليت جيب توافرها يف مجيع عناصر
املؤسسة سواء ما يتعلق ابملدخالت أم العمليات
أم املخرجات اليت تعمل على حتقيق حاجات
ورغبات ومتطلبات العاملني يف املؤسسة واجملتمع
احمللي( .عليمات.)2004 ،
وميكن القول إن إدارة اجلودة هي النظام
الذي ميكن من خالله حتقيق التحسني املستمر
لكل أنشطة إضافة القيمة ( أنشطة إضافة
القيمة هي اليت تتضمنها سلسلة القيمة وتتضمن

العربية السعودية جلودة عالية تتوافق مع أمهية
هذه الفئة وأتثريها املستقبلي يف تطور اجملتمع
فإن هناك جمموعة من املتطلبات الواجب
االهتمام هبا وحتقيقها للوصول للجودة املطلوبة،
ومن هذه املتطلبات:
 .1جودة التخطيط الرتبوي:
التخطيط الرتبوي عملية منظمة واعية
الختيار أحسن احللول املمكنة للوصول إىل
أهداف معنية "أو" عملية ترتيب ألولوايت
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العمل الرتبوي يف ضوء اإلمكاانت املادية

(االستفادة من التقنية احلديثة) مع مراعاة

والعناصر البشرية املتاحة (غنيمة ،)2012 ،وهو

النظرايت العلمية املتخصصة.

بذلك يُعد من أصعب املهام خصوصا يف جمال
رعاية املوهوبني وذلك للمربرات التالية:

 -2اختيار القيادات الرتبوية من معلمني
ومشرفني:

أ -كون املعنيني به هم فئة خاصة ال متثل

إن اختيار القائمني على تعليم املوهوبني هو
احللقة األهم يف تنفيذ الربامج املتخصصة،

سوى نسبة ( )2من ( )5من أفراد اجملتمع.

وابلتايل احلصول على النتائج املأمولة ،ويف دراسة

ب -كونه يستند لنظرايت علمية متخصصة

أجراها "رونزيل" يف بداية الثمانينيات أظهرت

وال يعتمد على الرؤى واألهواء ،وحيتاج

نتائجها أن املعلم حيتل املركز األول من حيث

ملتخصصني ذوي قدرات تربوية عالية.

أمهيته يف جناح الربامج الرتبوية هلؤالء الطلبة من

ج -كونه متعلق إبشباع مجيع جوانب

بني مخسة عشر عامال أساسيًّا ذُكرت من قبل
خرباء عاملني يف جمال تعليم املوهوبني واملتفوقني،

الشخصية اإلنسانية.
ويعترب الباحث هذا البند من أهم ما راعته

وتربز  -أيضا  -من خالل ذلك أمهية اختيار

اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني عند التخطيط

املشرف الرتبوي املتخصص املتابع هلذه الربامج

للربامج ،فهي وإن ركزت يف براجمها على تنمية

واملقيّم هلا والذي يقدم التغذية الراجعة
للمنفذين ،كما أن اختيار تلك القيادات الرتبوية

مهارات التفكري فإهنا أولت اهتماما ابرزا للدوافع
الداخلية للتعلم ومهارات البحث العلمي وتنمية

حيتاج ملراعاة العديد من اجلوانب ،يرى جروان

املهارات الشخصية واالجتماعية وفق تسلسل

( )69 ،2008أن منها ما يلي:

منطقي يهتم جبوانب النمو الشخصي ومهارات

أ -الرغبة الصادقة والدافعية الداخلية للعمل

التواصل ،ولعل ما مييز التخطيط الرتبوي لرعاية

يف هذا اجملال.

املوهوبني ابململكة العربية السعودية  -أيضا -

ب -التأهيل األكادميي والرتبوي املتميز.

هو ارتباطه ابلظروف االجتماعية السائدة سواء

ج -اإلملام التام ابخلصائص السلوكية

يف اجملتمع السعودي (اجملاالت اليت يقدرها

للمتعلم.

اجملتمع) أو التطورات العلمية املعاصرة

د -القدرة على التخطيط الرتبوي.
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ب-

ه -التدرج املهين يف مسارات العمل مع
الطالب املوهوبني.

الفعال.
الدعم املايل ّ

يُعد ضعف متويل التعليم من أهم املشكالت
اليت تواجه خمتلف بلدان العامل بعامة والبلدان
النامية خباصة ،وذلك حلاجتها املاسة لتوسيع
التعليم ومكافحة األمية ،فمشكلة املوارد املالية
ليس يف توفريها فقط ولكن يف توظيفها التوظيف

وقد حددت اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني
معايري خاصة لرتشيح واختيار املعلمني العاملني
يف جمال رعاية املوهوبني وفق استمارات خاصة،
كما ركزت هذه املعايري على مسات مثل :االتزان

اإلجيايب  -أيضا  -فمهما كانت املوارد املالية
متوفرة فإن إنفاقها ابلشكل السليم هو العامل
األصعب واألهم (عليمات.)2004 ،
هذا ،وتعتمد برامج رعاية املوهوبني يف
مواردها املالية على امليزانية العامة للتعليم ،وما
تقدمه مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية
املوهوبني من خمصصات أخرى ،إال أن املسئولية
اجملتمعية ال جيب أن تتوقف عند هذا احلد فعلى
املؤسسات املختلفة املشاركة الفاعلة وتقدم
جوانب الدعم املايل والعيين مبا يتوافق مع
نشاطها ،لذا فإن على اجلهات املختصة مراعاة
هذه اجلوانب عند اختيار املؤسسات الداعمة،
وتوجيه توعيتها اإلعالمية لتلك اجلهات ،وتقدمي
خدمة راجعة مبا يتناسب مع نوعية الدعم
وحجمه (السبيعي.)2009 ،

واالجتاهات والشخصية ،والكفاءة العلمي،
ومهارات احلاسب اآليل ،واخلربات والدورات
الرتبوية.
إال أننا نرى ضرورة إدراج معايري متعلقة مبدى
معرفة املعلم ابخلصائص السلوكية للمتعلمني،
ولعل أبرز ما يسجل لإلدارة العامة يف اختيار
العاملني هو نظرهتا الرتبوية للتدرج املهين بدءا
مبنسق موهوبني (معلم غري مفرغ) مث معلم
موهوبني مدارس (مفرغ) مث معلم موهوبني
مراكز ،مث مشرف رعاية املوهوبني.
وكما هي أمهية املعلم واملشرف فإن أمهية
القيادة الرتبوية املوجهة ال تقل أمهية سواء يف
اإلدارة العامة أو مدراء اإلدارات واألقسام
واملراكز ورؤساء الوحدات ،حيث جيب أن تتوفر
فيهم اخلصائص السابقة إضافة إىل مهارات

التدريب املستمر:
ت-
التأهيل والتدريب أحد أهم املتطلبات اليت
تؤدي إىل جودة عالية ،ونظرا ألمهية تدريب
املعلمني أثناء اخلدمة ،فإنه حيتل موقعا متقدما يف
سلم األولوايت يف اجملال الرتبوي ابململكة العربية

القيادة والقدرة اإلدارية للتعامل مع املواقف،
وتسيري العمل حنو حتقيق األهداف ،والتعامل مع
املعلمني واملشرفني وفق قدراهتم ودوافعهم.
(املنتشري.)2007 ،
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التعلم يف برامج رعاية املوهوبني ،وقد صنفه
العلماء يف املركز الثاين بعد املعلم يف قائمة
العوامل املؤثرة يف جناح برامج رعاية املوهوبني
واملتفوقني ،وذلك ألن مربر وجود هذه الربامج
يتعلق أساسا بعجز املنهاج العام عن تلبية
احتياجات الطلبة املوهوبني واملتفوقني وحتدي
قدراهتم ،وابلتايل فإهنم حباجة إىل منهاج متمايز
( جروان.)2008 ،

السعودية ،وقد تضاعفت أمهيته بسبب التوسع
اهلائل يف تقدمي اخلدمات الرتبوية ،وقد أخذت
اإلدارة العامة ذلك بعني االعتبار يف وقت مبكر
من أتسيسها فأنشأت إدارة التدريب والتخطيط
اليت هتدف إىل:
أ -رسم اخلطط املستقبلية قريبة وبعيدة
املدى لتحقيق أهداف تعليم رعاية املوهوبني يف
ضوء السياسة التعليمية للمملكة.

ج -جودة البيئة الرتبوية:

ب -رفع كفاءة العاملني يف جمال رعاية
املوهوبني وذلك من خالل عقد الدورات والورش
التدريبية.

إن جودة املرافق املدرسية والعالقات الرتبوية
داخلها مطلب لتحقيق أهداف برامج رعاية
املوهوبني ،فالبيئة املدرسية اإلجيابية ُمتثل حجر
الزاوية ابلنسبة لرعاية املوهوبني ،ومن األمهية
مبكان أن منيز بني بيئة مدرسية غنية ابملثريات
ومنفتحة على اخلربات والتجديدات اخلارجية
وبيئة مدرسية فقرية ومغلقة ال ترحب ابلتجديد
والتغري( ،جروان.)2008 ،

ج -املشاركة يف الندوات واملؤمترات العربية
والعاملية.
د -نقل اخلربات الرتبوية العاملية يف جمال
رعاية املوهوبني من خالل عقد لقاءات وندوات
علميه مع خرباء عامليني  ،متهيدا لنقلها إىل
امليدان الرتبوي يف اململكة.

ح -جودة املتعلم:

ه -العمل على إجياد برامج علمية لتأهيل
العاملني من خالل الدبلومات املتخصصة أو
االبتعاث لنيل درجيت املاجستري والدكتوراه يف
جمال رعاية املوهوبني(السرور.)2010 ،

حىت حتقق برامج رعاية املوهوبني األهداف
اليت ُوجدت من أجلها ال بد أن تتوفر بعض
املتطلبات املتعلقة ابلطالب املوهوب ،ومنها:
أ -اإلميان الكامل مبواهبه وقدراته اليت جيب
أن تستثمر وتسخر إجيابيًّا.

جودة احملتوى العلمي:
ث-
مهما توفرت مجيع متطلبات اجلودة مع
حمتوى علمي ضعيف فإن حتقيق األهداف يبقى
أمرا مستحيال ،فاحملتوى العلمي حمور عملية

ب -أن ميتلك الدافعية الكافية اليت تؤهله
للتفاعل مع الربامج املختلفة.
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كما تساعد على حتديد فلسفة واضحة وفقا

ج -أن يشعر ابالنتماء واملسئولية جتاه نفسه
واجملتمع.

لرؤية حمددة.

د -أن ميتلك القدرة على استخدام التقنية
احلديثة وتوظيفها التوظيف اإلجيايب.

 .6تساعد املعايري على اختيار فريق عمل
خاص ابملوهوبني  ،ويعمل على تطوير مستواهم

ه -التفاعل الصفي واالستجابة للمثريات
التعليمية املختلفة.

الوظيفي بناء على الكفاءات واملهارات ايل
ميتلكها املعلم.

و -اإلميان أبمهية التعلم الذايت  ،يف الرقي
ابملستوى الفكري والتحصيلي (السرور،
.)2010

 .7تساعد املعايري على تفعيل مستوى
الشراكة بني البيت واملدرسة واجملتمع يف صياغة
اخلطط واالهداف املرجوة

مربرات تطبيق املعايري يف تقييم برامج رعاية

(Kitano, Montgomery, Van Tassel-

).baska& Gohnsen, 2008, P209

ابملوهوبني:

العناصر اليت تؤكد فاعلية منوذج املعايري يف

إن لتطبيق مناذج املعايري يف تقييم الربامج
املوهوبني مسوغات ومربرات ،ميكن تلخيصها
على النحو التايل:

تقييم برامج رعاية املوهوبني:
بينت دراسة كل من روبنسون
( ) Robinson, 2012وجوهانسن

 .1حاجة امليدان الرتبوي لنموذج يؤسس
لنظام خاص برعاية املوهوبني.

(

)Johnsen, 2012

أن أهم العناصر اليت

تؤكد فاعلية وضرورة وجود منوذج معايري ترتيب

 .2تُعترب املعايري منهجية مستمرة لتقييم
وأتهيل معلمي املوهوبني.

وفقه عناصر أي برانمج يقدم خدمات لرعاية
املوهوبني ،ومن هذه العناصر:

 .3ال تقتصر املعايري على مدخالت
التعليم ،وإمنا تسعى خمرجات تعليمية ذات جودة
عالية.

أ -تقييم اجتياحات املوهوبني املختلف ـة (
املعرفية ،االجتماعية ،الوجدانية).
ب -تعريف الفئة املستهدفة (املوهوبني).

 .4يساعد هذا االمنوذج على تقييم
احتياجات للموهوبني املختلفة.

ج -وضوح االهداف اخلاص بربانمج رعاية

 .5تعتمد املعايري على نظرايت حديثة

املوهوبني

تساعد على صياغة تعريف خاص ابملوهوبني،
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لتكوين أحكام مبنية على هذه املعلومات حول

د -حتديد العاملني يف الربانمج واجياد الية

جودة وفاعلية برامج املوهبني ،إذ أنه يتم مجع

لتأهيلهم وتدريبهم على كيفية التعامل متع

البياانت يستطيع قادة املدرسة حتديد األهداف

املوهوبني .

واخلط الزمين للتأكد من أهنم يسريون على

ه -اعداد مناهج خاص ابملوهوبني

الطريق الصحيح للوصول اىل املنتج النهائي

و -التقومي املستمر للربانمج

املأمول للطالب املوهوب.

كيفية تفعيل املعايري يف مؤسسات رعاية

خ -جودة التخطيط الرتبوي :وهو عملية

املوهوبني:

منظمة واعية الختيار أحسن احللول املمكنة
للوصول إىل أهداف معنية "أو" عملية ترتيب
ألولوايت العمل الرتبوي يف ضوء اإلمكاانت
املادية والعناصر البشرية املتاحة (غنيمة،
)2012

ميكن استخدام معايري اجلودة او معايري
اجلمعية الوطنية كما يذكر جوهانسن

(Johnsen,

) ،2003وروبنسون
)(Robinson, 2010

إلجراء حتليل داخلي

للربامج واخلطط اليت تطبق يف املؤسسات اليت

د -اختيار القيادات الرتبوية من معلمني

لديها برامج للموهوبني ،فإذا كانت املؤسسة

ومشرفني :إن اختيار القائمني على تعليم

حديثة العهد ابلربامج فهذه املعايري قد تقدم هلا

املوهوبني هو احللقة األهم يف تنفيذ الربامج
املتخصصة ،وابلتايل احلصول على النتائج
املأمولة ،ويف دراسة أجراها رونزيل 1981م
أظهرت النتائج أن املعلم حيتل املركز األول من
حيث أمهيته يف جناح الربامج الرتبوية هلؤالء
الطلبة من بني مخسة عشر عامال أساسيًّا ذُكرت
من قبل خرباء عاملني يف جمال تعليم املوهوبني
واملتفوقني (جروان.)2008 ،

الدعم املفضي إىل اجلودة يف برامج ،ومع تطور
الربانمج ستساهم املعايري يف توضيح نقاط القوة
والضعف فيها ومن مث الرتكيز على نقاط
الضعف ومعاجلتها ،وميكن ان تستخدمها
املؤسسات كخريطة طريق للتقييم ولتخطيط
اسرتاتيجيات لتحقيق أهدافها.
كما يرى ماثيوس وشاينيسي
)(Mathews& Shaunessy, 2010

أن

الفعال .يُعد ضعف متويل
ذ -الدعم املايل ّ
التعليم من أهم املشكالت اليت تواجه خمتلف
بلدان العامل بعامة والبلدان النامية خباصة ،وذلك

خمرجات الطالب النهائية والتدريب على معايري
الربامج تقدم حمكات جلمع معلومات وبياانت
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حلاجتها املاسة لتوسيع التعليم ومكافحة األمية،
وملا متتاز به الدول النامية من معدالت النمو
السكاين ،فمشكلة املوارد املالية ليس يف توفريها
فقط ولكن يف توظيفها التوظيف اإلجيايب -
أيضا  -فمهما كانت املوارد املالية متوفرة فإن
إنفاقها ابلشكل السليم هو العامل األصعب

جودة البيئة الرتبوية :إن جودة
س-
املرافق املدرسية والعالقات الرتبوية داخلها
مطلب لتحقيق أهداف برامج رعاية املوهوبني،
فالبيئة املدرسية اإلجيابية ُمتثل حجر الزاوية
ابلنسبة لرعاية املوهوبني ،ومن األمهية مبكان أن
منيز بني بيئة مدرسية غنية ابملثريات ومنفتحة
على اخلربات والتجديدات اخلارجية وبيئة
مدرسية فقرية ومغلقة ال ترحب ابلتجديد

واألهم(عليمات.)2004 ،

ر -التدريب املستمر :التأهيل والتدريب
أحد أهم املتطلبات اليت تؤدي إىل جودة عالية،
ونظرا ألمهية تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،فإنه
حيتل موقعا متقدما يف سلم األولوايت يف اجملال
الرتبوي ابململكة العربية السعودية ،وقد
تضاعفت أمهيته بسبب التوسع اهلائل يف تقدمي
اخلدمات الرتبوية ،ولعل هذا التوسع يشمل
برامج رعاية املوهوبني ،وقد أخذت اإلدارة العامة
ذلك بعني االعتبار يف وقت مبكر من أتسيسها
فأنشأت إدارة التدريب والتخطيط اليت هتدف
إىل (السرور:)2010 ،

والتغري(جروان.)2008 ،
ويرى ماثيوس وشاينيسي
) (Mathews& Shaunessy, 2010أن
خمرجات الطالب النهائية والتدريب على معايري
الربامج تقدم حمكات جلمع معلومات وبياانت
لتكوين أحكام مبنية على هذه املعلومات حول
جودة وفاعلية برامج املوهبني ،إذ أنه يتم مجع
البياانت يستطيع قادة املدرسة حتديد األهداف
واخلط الزمين للتأكد من أهنم يسريون على
الطريق الصحيح للوصول اىل املنتج النهائي
املأمول للطالب املوهوب.
ومن خالل االطالع على البحوث
والدراسات اليت حبثت يف جمال برامج رعاية
املوهوبني وإجراءات تقيمها ،أمكن للباحث
احلصول على عدد من الدراسات السابقة،
ومنها:

ز -جودة احملتوى العلمي :مهما توفرت
مجيع متطلبات اجلودة مع حمتوى علمي ضعيف
فإن حتقيق األهداف يبقى أمرا مستحيال،
فاحملتوى العلمي حمور عملية التعلم يف برامج
رعاية املوهوبني ،وقد صنفه العلماء يف املركز
الثاين بعد املعلم يف قائمة العوامل املؤثرة يف جناح

 -دراسة

برامج رعايـة املوهـوبني واملتفوقيـن ( جروان،
.)2008

اجلغيمان

وأبو

انصر

( :)2012واليت هدفت إىل معرفة واقع
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املوهوبني بناء على درجاهتم العلمية -تتصل
اإلدارة أبولياء األمور ملتابعة تقدم أبنائهم -
خيضع املعلمون لإلشراف من قبل إدارة املدرسة
ووزارة الرتبية والتعليم.

السياسات الرتبوية يف جمال تربية املوهوبني يف
اململكة العربية السعودية كما يراها العاملون يف
جمال تربية املوهوبني ،وبلغت عينتها ( )207من
خمتلف العاملني يف جمال تربية املوهوبني ،وكان
من نتائجها :أن واقع السياسات الرتبوية املرتبطة
بربامج تربية املوهوبني يف اململكة العربية
السعودية ،ليست ابلصورة املناسبة وفق رؤية
العاملني يف جمال تربية املوهوبني ،كما بينت عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر كل من
متغريات الوظيفة ،واخلربة يف تربية املوهوبني،
واملؤهل العلمي على واقع السياسات الرتبوية يف
جمال تربية املوهوبني.

 دراسة اجلغيمان ( :)2011واليتهدفت إىل تقومي برانمج رعاية املوهوبني املدرسي
املطبق حاليا يف مدارس التعليم العام يف اململكة
ُ
العربية السعودية وذلك يف ضوء معايري جودة
الربامج اإلثرائية ،حيث مت اختيار عينة مكونة
من ( )43مدرسة تقوم بتطبيق الربانمج ،ومت
استخدام املالحظة واملقابلة الشخصية كأدوات
جلمع البياانت ،وأظهرت النتائج وجود معايري
للكشف والتعرف على الطلبة املوهوبني قبل
تلقيهم خلدمات الربانمج ،كما بينت النتائج أن
الربامج اإلثرائية قدمت العديد من اخلدمات
املتنوعة للطلبة املوهوبني ،وأولياء األمور واملعلمني
مثل :عقد دورات تدريبية وتقدمي حماضرات
إرشادية حول العناية ابملوهوبني ،كذلك أظهرت
النتائج أن املعلمني يستخدمون بعض أساليب
اإلثراء املدرسي للطلبة املوهوبني ،وابلرغم من
ذلك بينت النتائج عدم كفاية الوقت املخصص
للقاءات األسبوعية للطلبة املوهوبني.

 دراسة العاجز ومرجتى (:)2012واليت هدفت إىل التعرف على واقع الطلبة
املوهوبني واملتفوقني مبحافظة غزة ،والكشف عن
الفروق يف استجاابت عينة الدراسة تبعا ملتغري:
(النوع ،املؤهل العلمي ،وسنوات اخلدمة)،
والتعرف على أهم املشكالت اليت تواجه الطلبة
املوهوبني واملتفوقني مبحافظة غزة من وجهة نظر
املعلمني ،مع حتديد بعض سبل حتسني وضع
الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،واستخدمت
االستبانة اليت مت تطبيقها على ( )46معلما
ومعلمة يف مدارس املوهوبني ،وقد أظهرت
النتائج وجود مستوى مرتفع من اخلدمات

 دراسة ماثيوس وشونسي( : )Matthews& Shaunessy, 2010هدفت
الدراسة إىل تقييم املعايري الدولية الصادرة من
الرابطة الوطنية لرعاية املوهوبني من خالل تقييم

املقدمة للموهوبني مثل :يتوفر ابملدرسة مرشد
اجتماعي ونفسي -يتم اختيار طلبة مدرسة
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املوهوبني ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع

اخلطط اخلاصة ابلعرف على الطلبة املوهوبني
ورعايتهم يف جنوب شرق الوالايت املتحدة
األمريكية واستخدمت الطريقة الكمية المتحان
احلد األدىن والنموذجي من معايري  NAGCبدءا
من اجلزء املتعلق ابلتعرف على الطلبة وانتهاء
ابلتقومي ،واستخدمت يف الدراسة ( )27قائمة
مسات لتقييم ( )27خطة للتعرف على الطلبة
املوهوبني ورعايتهم ،أما خبصوص اإلجراءات
فقد الدراسة وهو معرفة فاعلية الربامج اخلاصة
ابلطلبة املوهوبني والسياسات الرتبوية اليت تطبق
يف املناطق التعليمية؛ هلذا صممت قوائم للتعرف
على هذه السياسات على أساس هذه املعايري،
وقد مت تطبيق هذه القوائم على ( )43مدرسة
من أصل ( )46مدرسة يف والية فلوريدا
األمريكية ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
صعوبة تطبيق بعض املعايري الوطنية يف املدارس
وخاصة تلك املتعلقة ابلطالب املوهوب ،بعض
املعايري تتكون من أكثر من فقرة ،مبعىن أن
املعيار الواحد يتكون من فقرات متعددة مما
يصعب قياسه قياسا دقيقا ،والصياغة اللغوية
لبعض املعايري غري واضحة؛ مبعىن أن بعض
املعايري ال تقيس اهلدف الذي وضعت من
أجله.

مديري مدارس امللك عبد هللا الثاين وعددهم
( )135معلما ومعلمة و( )36طالبا وطالبة من
الصفني العاشر واحلادي عشر ،وقد أشارت
نتائج الدراسة إىل أن السياسات العامة
واحملكات واإلجراءات املستخدمة يف الكشف
عن املوهوبني ،واملناهج اإلثرائية املستخدمة،
وشروط اختيار املعلمني جاءت متطابقة بدرجة
منخفضة مع املعايري العاملية ،كما بينت الدراسة:
أن املعلمني مل خيضعوا لدورات تدريبية كافية.
وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة
يف موضوعها العام ويف إجراءاهتا ،حيث أهنا
حيواي يف جمال رعاية املوهوبني،
تناولت موضوعا ًّ

وهو التعرف على برامج رعايتهم من وجهة نظر
املعلمني واملشرفني مبدارس منطقة الباحة املطبقة
لربانمج رعاية املوهوبني ،حيث أن أغلب
الدراسات قامت بدراسة طرق الكشف ورعاية
املوهوبني وحدها أو واقع الطلبة املوهوبني ،ويف
هذه الدراسة مت التعمق يف تقييم برانمج رعاية
املوهوبني يف ضوء معايري اجلودة.
منهج الدراسة:
تطلبت طبيعة مشكلة الدراسة -وما مت طرحه
من أسئلة خالهلا -استخدام املنهج الوصفي؛

 -دراسة لينا احملارمه ( :)2009واليت

كونه املنهج األكثر مالئمة لطبيعة الدراسة
وأهدافها الرامية إىل حتديد درجة توفر متطلبات

هدفت إىل تقييم برامج مدارس امللك عبد هللا
الثاين للتميز يف ضوء املعايري العاملية لتعليم
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عينة الدراسة:

اجلودة يف املدارس املطبقة لربانمج رعاية املوهوبني
مث مدى حتقق معايري اجلودة يف هذه الربامج.

مت اختيار عينة عشوائية من مشريف ومشرفات
املوهبة ،ومعلمي ومعلمات املوهبة؛ بلغ عددها
( ،)42بنسبة  %40تقريبا من جممل جمتمع
الدراسة ،بطريقة القرعة وذلك لتباعد مديرايت
الرتبية والتعليم مبنطقة الباحة ،وهي نسبة كبرية يف

جمتمع الدراسة:

حتدد جمتمع الدراسة احلالية يف مجيع معلمي
ومشريف املوهبة من الذكور واإلانث ،وفق
إحصاءات إدارة املوهوبني مبنطقة الباحة مبراحل

درجة متثيلها للمجتمع الذي اُشتُقت منه طبقا
ملا أورده (أبو عالم.)2012 ،

التعليم العام ،حيث بلغ عددهم ( )106معلما
بواي -وفق ما أمكن للباحث
للموهبة ومشرفا تر ًّ
احلصول عليه من إحصاءات واردة من إدارة
املوهوبني وإدارة املوهوابت -للعام الدراسي
1436/1435ه.

جدول ( )1وصف عينة الدراسة احلالية

العمل

الذكور

اإلانث

مشرف

8

2

معلم

30

2

اجملموع

38

4

إمجايل عينة الدراسة= 42

أداة الدراسة:

بناء هذه االستبانة مبجموعة من اخلطوات ،واليت
ميكن حتديدها على النحو اآليت:

استخدم الباحث (االستبانة) كأداة جلمع
البياانت يف الدراسة ،ولتحقيق أهدافها املتعلقة
الكشف عن درجة توافر متطلبات اجلودة مث
حتقيق معايري يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة
الباحة ،وذلك على مستوى كل من اإلدارة
الرتبوية واإلدارة املدرسية ،كذلك الوقوف على
أبرز معوقات حتقيق اجلودة هبذه الربامج ،وقد مر

 -1حتديد مصادر اشتقاق فقرات

االستبانة:

بعد حتديد اهلدف من االستبانة قام الباحث
مبراجعة جمموعة املصادر التالية:
أ -األدبيات النظرية من كتب ودراسات
سابقة تناولت تقييم برامج رعاية املوهوبني ،أو
- 150 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية العدد ( )5ربيع الثاين  1437هـ ـ يناير  2016م

مبنطقة
الباحة ،وتقيسه ( )10فقرات.
احملور الثالث :معوقات حتقيق اجلودة يف
برامج رعاية املوهوبني يف مدارس رعاية املوهوبني
مبنطقة
الباحة ،وتقيسه ( )40فقرة.

تلك اليت سعت غلى وضع معايري لعملية
التقييم ،وذلك كما يف :اجلغيمان وأبو انصر
()2012؛ والعاجز ومرجتي ()2012؛
ودرندري ( )2006وفان اتسل ابسكا
(.)Van Tassel-Baska, 2006

ب -األدبيات النظرية من كتب ودراسات
اليت سعت إىل وضع معايري لعملية التقييم،
وذلك كما يف :ماثيوس وشونسي
()Matthews& Shaunessy, 2010؛
ودولف (.)Dolph ,2009

 -3حتكيم االستبانة يف صورهتا األولية

(الصدق الظاهري):
بعد صياغة فقرات االستبانة مت عرضها يف
صورهتا األولية على جمموعة من احملكمني والبالغ
عددهم ( )7حمكمني من املتخصصني يف جمال
الرتبية اخلاصة ،وعلم النفس ،والقياس والتقومي

ج -االستباانت واملقاييس اليت قدمتها
الدراسات السابقة اليت هدفت إىل تقييم برامج
رعاية املوهوبني وفق معايري عاملية حمددة ،او وفق
معايري اجلودة كما يف :هيل أندرسون (Hill-
)Anderson, 2008؛ ايسرتل
)(Easterl, 2001؛ والغنام (.)2001

من السادة أعضاء هيئة التدريس جبامعة الباحة
بغرض حتديد :مدى انتماء الفقرة للمحور الذي
تندرج حتته ،ومدى سالمة صياغة فقرات
االستبانة ،واحلذف أو اإلضافة والتعديل لبعض
الفقرات ،وقد جاءت آراء احملكمني متفقة على
معظم فقرات االستبانة ،مع حذف بعضها
اآلخر ( 7فقرات؛ بواقع مخس فقرات يف احملور
األول ،وفقرتني يف احملور الثاين) ،وإعادة صياغة
بعض الفقرات ،ليصبح عدد فقرات االستبانة
( )63فقرة ،موزعة على حماورها الثالثة ،وإبمتام
هذا اإلجراء فإن هذا ما يشري بدوره إىل توفر
معيار الصدق الظاهري لالستبانة احلالية.

 -2حتديد حماور االستبانة وجماالهتا:
على ضوء ما سبق مت بناء االستبانة يف
صورهتا األولية من ( )70فقرة موزعة على ثالثة
حماور ،تضمن كالمها عدد من اجملاالت ،وذلك
على النحو التايل:
احملور األول :توافر متطلبات اجلودة يف برامج
رعاية املوهوبني يف منطقة الباحة ،وتقيسه ()20
فقرة.
احملور الثاين :مدى حتقق معايري اجلودة يف
برانمج رعاية املوهوبني يف مدارس رعاية املوهوبني

 -4الدراسة االستطالعية لالستبانة:

قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينة
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استخدم الباحثان (االستبانة) كأداة جلمع
البياانت يف الدراسة ،ولتحقيق أهدافها املتعلقة
الكشف عن درجة توافر متطلبات اجلودة مث
حتقيق معايري يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة
الباحة ،وذلك على مستوى كل من اإلدارة
الرتبوية واإلدارة املدرسية.

استطالعية بلغت ( )25فردا من معلمي
ومعلمات ومشريف ومشرفات املوهبة مبنطقة
الباحة ،من خارج عينة الدراسة األساسية وذلك
بغرض :حساب صدق االستبانة ،وكذلك
حساب ثبات االستبانة.
صدق وثبات أداة الدراسة:

صدق األداة:

متت االستفادة من البياانت اجملمعة عرب
التطبيق االستطالعي لألداة يف حساب صدقها
وثباهتا على النحو التايل:

مت التأكد من صدق األداة بعرضه على
جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص يف
جامعة الباحة وذلك من اجل التحقق من
صدق املقياس ومدى مالئمته لطبيعة الدراسة،
وقد مت تعديل بعض الفقرات بناء على توصيات
من بعض احملكمني.

أ -صدق االستبانة:

مع توافر مؤشرات الصدق الظاهري
لالستبانة؛ واليت مت الوصول إليها من خالل
اتفاق احملكمني على فقرات االستبانة ،قام
الباحث حبساب (صدق البناء الداخلي)
لالستبانة ،املعتمد على حساب معامالت
االرتباط البسيط لبريسون  Personلفقرات وحماور
االستبانة وفق ما أورده أبو عالم ()2012
حلساب هذا النوع من الصدق ،واليت تتمثل يف
ثالث مراحل وهي:

ب -ثبات االستبانة:

 مت حساب معادلة كرونباخ ألفا) (Cornbach Alphaالستخراج معامل االتساق
الداخلي.
واجلدول ( )2يبني املعامالت اليت أمكن
احلصول عليها من خالل هذين اإلجراءين.

جدول ( )1معامالت ألفا -كرونباخ للثبات لالستبانة وحماورها

ثبات االستقرار
(معامل االرتباط لبريسون)
0.78

احملور

معامل ألفا كرونباخ

األول

0.79

الثاين

0.82

0.69

الدرجة الكلية لالستبانة

0.80

0.88
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بدائل ،وهي( :موافق بشدة -موافق -حمايد-
غري موافق -غري موافق بشدة) ،وحبيث يكون
تقدير االستجاابت على كل فقرة من فقرات
االستبانة هو )1 -2 -3 -4 -5( :على
الرتتيب.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسريها:
حيث نص هذا السؤال على :ما درجة توافر
متطلبات اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني
مبنطقة الباحة من وجهة نظر معلمي ومشريف
املوهبة ،وذلك على مستوى كل من اإلدارة
الرتبوية واإلدارة املدرسية؟
ولإلجابة على هذا السؤال ،مت حساب
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات
هذا احملور؛ البالغ عددها ( )17فقرة ،وهذا ما
ميكن عرضه على النحو اآليت:

يظهر من اجلدول السابق أن معامالت ثبات
االستبانة وحماورها كانت دالة عند مستوى
قواي على
( ،)0.01ومن مثَّ فإهنا تعطي مؤشرا ًّ
متيز االستبانة بشكلها احلايل بقدر كبري من
الثبات يدفع حنو الثقة يف استخدامها يف الدراسة
احلالية.
وعلى ضوء ما سبق مت بناء االستبانة يف
صورهتا النهائية من ( )25فقرة موزعة على
حمورين ،تضمن كالمها عدد من اجملاالت ،وذلك
على النحو التايل:
 احملور األول :درجة توافر متطلباتاجلودة يف برامج رعاية املوهوبني يف منطقة
الباحة ،وتقيسه ( )17فقرة.
احملور الثاين :درجة حتقق معايري اجلودة يف
برانمج رعاية املوهوبني يف مدارس رعاية املوهوبني
مبنطقة الباحة ،وتقيسه ( )8فقرات .على أن
تكون االستجابة عليها ابختيار بديل من مخسة

جدول ( )2املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على احملور األول

(درجة توافر متطلبات اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة) مرتبة تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية
البعد

رقم
الفقرة
1

اإلدارة الرتبوية

6
5
7

الفقرة
يوجد لدى اإلدارة الرتبوية خطة واضحة لربامج
املوهوبني
تعمل اإلدارة الرتبوية على تدريب مشريف ومعلمي
املوهوبني على التقنيات واألجهزة احلديثة متاشيا مع
متطلبات اجلودة
تقيم اإلدارة الرتبوية برامج تطويرية لتحقيق متطلبات
اجلودة
تنتهج اإلدارة الرتبوية مبدأ التحسني املستمر لربامج

رعاية املوهوبني استنادا على متطلبات اجلودة التعليمية.
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املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التوافر

الرتبة

3.61

0.97

كبرية

1

3.41

0.88

كبرية

2

3.05

0.73

متوسطة

3

2.82

0.89

متوسطة

4
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البعد

رقم
الفقرة
2

4
8
2
4
5

اإلدارة املدرسية

1
6
8
7
9
3

الفقرة
تعمل اإلدارة الرتبوية من خالل خطة واضحة للجودة يف
رعاية املوهوبني
أهداف اجلودة لدى اإلدارة واضحة وحمددة .
تعمل اإلدارة على نشر ثقافة اجلودة يف مجيع املدارس
مبنطقة الباحة التعليمية
جترى اإلدارة الرتبوية مراجعة للربامج الرتبوية واملناهج
اخلاصة بربامج رعاية املوهوبني يف ضوء املستجدات
العاملية.
تعمل إدارة املدرسة من خالل منهجية تدعم اجلودة
تقوم إدارة املدرسة مبتابعة معلميها يف تدريب الطالب
املوهوبني على التقنيات واألجهزة احلديثة متاشيا مع
متطلبات اجلودة.
تنتهج إدارة املدرسة مبدأ التحسني املستمر لربامج رعاية
املوهوبني استنادا على متطلبات اجلودة التعليمية.
توجد لدى إدارة املدرسة خطة واضحة حول اجلودة
وحمددة أبهداف معينة وتلتزم بتطبيقها.

تقوم إدارة املدرسة بعملها يف ضوء معايري اجلودة.
تسعى إدارة املدرسة اىل بث مفاهيم برامج لرعاية
املوهوبني وفق متطلبات اجلودة يف اجملتمع املدرسي.
تعمل ادارة املدرسة على حتسني برامج رعاية املوهوبني
وفق معايري اجلودة.
تقوم إدارة املدرسة بتوزيع نشرات دورية تتضمن التعريف
بربامج رعاية الطالب املوهوبني وفق متطلبات اجلودة.
تعمل إدارة املدرسة على نشر ثقافة اجلودة بني املعلمني
يف املدرسة.
الدرجة الكلية للمحور األول

تبني النتائج يف اجلدول ( )2أن الدرجة
الكلية لتقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر
متطلبات اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني
مبنطقة الباحة جاءت (متوسطة) مبتوسط حسايب
قدره ( )2.90واحنراف معياري (.)0.88

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التوافر

الرتبة

2.55

0.75

قليلة

5

2.48

0.78

قليلة

6

2.41

0.71

قليلة

7

2.18

0.93

قليلة

8

3.59

1.19

كبرية

1

3.57

1.12

كبرية

2

2.02

0.83

قليلة

3

3.25

0.72

متوسطة

4

3.18

1.02

متوسطة

5

3.07

0.78

متوسطة

6

3.07

0.86

متوسطة

7

2.86

0.9

متوسطة

8

2.23

0.83

قليلة

9

2.9

0.88

متوسطة

أما فيما يتعلق بفقرات احملور ،ففي الرتب
العليا للبعد األول (على مستوى اإلدارة الرتبوية)
جاءت الفقرة رقم ( )1ونصها " يوجد لدى
اإلدارة الرتبوية خطة واضحة لربامج املوهوبني"
يف الرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ()3.61
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جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية العدد ( )5ربيع الثاين  1437هـ ـ يناير  2016م

( )2009اليت أوضحت أن متطلبات لتحقيق
اجلودة مثل (اإلجراءات املستخدمة يف الكشف
عن املوهوبني ،واملناهج اإلثرائية املستخدمة،
وشروط اختيار املعلمني) جاءت متطابقة بدرجة
منخفضة مع املعايري العاملية ،كما تتفق ونتائج
دراسة مسر املومين ( )2006اليت أظهرت وجود
مستوى متوسط من املتطلبات اليت حتقق أهداف
هذه الربامج وفق املعايري العاملية.
بينما ختتلف الدراسة احلالية عن نتائج عن
نتائج دراسة هيل أندرسون
( )Hill-Anderson,2008اليت أظهرت وجود
مستوى (مرتفع ) من متطلبات تطبيق اجلودة
لدى املدارس اليت تطبيق برامج رعاية املوهوبني.
ويعزو الباحث حصول هذا احملور على
التقدير (متوسط) من حيث توفر متطلبات
تطبيق اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني إىل
حداثة مفهوم اجلودة يف جمال رعاية املوهوبني،
حيث أن العمليات اخلاصة هبذا املفهوم جاءت
متأخرة يف ميدان رعاية املوهوبني عن دخوله يف
جمال التعليم العام بصورة عامة ،ولذا فإن املفاهيم
اخلاصة هبذا املتغري أييت تطبيقها سواء على
مستوى اإلدارة الرتبوية أو اإلدارة املدرسية
ارجتاليًّا وحسب اجلهود اخلاصة مبشريف املوهبة
ومعلميها ،وليس وفق خطة منضبطة ،ولذا كان
عمل اإلدارة الرتبوية -من جهة -على انتهاج
مبدأ التحسني املستمر لربامج رعاية املوهوبني
استنادا على متطلبات اجلودة التعليمية ،وعمل
اإلدارة املدرسية -من جهة أخرى -على إجياد
خطة واضحة حول اجلودة وحمددة أبهداف

واحنراف معياري قدره ( )0.97بدرجة توافر
تقديرها (كبرية) ،ويف الرتب املتأخرة هلذا البعد
جاءت الفقرة رقم ( )8ونصها " جترى اإلدارة
الرتبوية مراجعة للربامج الرتبوية واملناهج اخلاصة
بربامج رعاية املوهوبني يف ضوء املستجدات
العاملية" يف الثامنة واألخرية من بني فقرات البعد
مبتوسط
حسايب قدره ( )2.18واحنراف معياري قدره
( )0.93بدرجة توافر تقديرها (قليلة).
أما فيما خيص البعد الثاين (على مستوى
اإلدارة املدرسية) ففي الرتب العليا جاءت الفقرة
رقم ( )2ونصها "تعمل إدارة املدرسة من خالل
منهجية تدعم اجلودة" يف الرتبة األوىل مبتوسط
حسايب قدره ( )3.59واحنراف معياري قدره
( )1.19بدرجة توافر تقديرها (كبرية) ،ويف
الرتب املتأخرة هلذا البعد جاءت الفقرة رقم ()3
ونصها " تعمل إدارة املدرسة على نشر ثقافة
اجلودة بني املعلمني يف املدرسة" يف التاسعة
واألخرية من بني فقرات البعد مبتوسط حسايب
قدره ( )2.23واحنراف معياري قدره ()0.83
بدرجة توافر تقديرها (قليلة).
وتتفق الدراسة احلالية يف إشارهتا إىل وجود
مستوى متوسط من توافر متطلبات اجلودة يف
برامج رعاية املوهوبني مع نتائج دراسة اجلعيمان
وأبو انصر ( )2012اليت بينت أن واقع
السياسات الرتبوية املرتبطة بربامج تربية املوهوبني
يف اململكة العربية السعودية ،ليست ابلصورة
املناسبة وفق رؤية العاملني يف جمال تربية
املوهوبني ،ومع نتائج دراسة لينا احملارمة
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معينة وتلتزم بتطبيقها ،أو قيام هذه اإلدارة
بعملها يف ضوء معايري اجلودة تسعى إدارة
املدرسة يف بث مفاهيم برامج لرعاية املوهوبني
وفق متطلبات اجلودة يف اجملتمع املدرسي ،أو
العمل على حتسني برامج رعاية املوهوبني وفق
معايري اجلودة متوسطا يف جممله ،وهذا ما أثر
على النتيجة الكلية هلذا احملور فأشارت إىل درجة
التوافر املتوسطة ملتطلبات تطبيق اجلودة يف برامج
رعاية املوهوبني.
نتيجة السؤال الثاين ومناقشتها وتفسريها:

حيث نص هذا السؤال على :ما درجة حتقق
معايري اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة
الباحة من وجهة نظر معلمي ومشريف املوهبة،
وذلك على مستوى كل من اإلدارة الرتبوية
واإلدارة املدرسية؟
ولإلجابة على هذا السؤال ،مت حساب
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات
هذا احملور؛ البالغ عددها ( )8فقرة ،وهذا ما
ميكن عرضه على النحو اآليت:

جدول ( )3املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على احملور األول

(درجة حتقق معايري اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة) مرتبة تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية
البعد

رقم الفقرة
2

4

اإلدارة الرتبوية

1

5
3

اإلدارة املدرسية

1
3

املتوسط
احلسايب

الفقرة
اختيار املشرفني الرتبويني واملعلمني وفق معايري
اجلودة الشاملة يسهم يف تفعيل تطبيق برامج
رعاية املوهوبني
تنفيذ اإلدارة الرتبوية لبنود اجلودة الشاملة
يسهم يف تطوير اداء املشرفني واملعلمني يف
برامج
وجود خطة واضحة حول معايري اجلودة
وحمددة أبهداف معينة يساعد اإلدارة الرتبوية يف
تفعيل برامج رعاية املوهوبني.
برامج اجلودة الشاملة املدعومة ماليا بشكل
فعال يسهم يف تطوير برامج املوهوبني يف
املدارس التابعة لإلدارات التعليمية
عمل اإلدارة الرتبوية على وضع منهاج تواكب
معايري اجلودة يسهم يف رفع مستوى برامج.
تنفيذ خطة معايري اجلودة يساعد اإلدارة
املدرسية يف تفعيل دور املعلمني يف برامج رعاية
املوهوبني.
معايري اجلودة الشاملة تدفع اإلدارة املدرسية
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االحنراف
املعياري

درجة التوافر

الرتبة

3.55

0.76

كبرية

1

3.12

0.84

متوسطة

2

3.01

0.87

متوسطة

3

3.3

0.89

متوسطة

4

3.3

1.01

متوسطة

5

3.14

0.84

متوسطة

1

3.11

0.77

متوسطة

2
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البعد

رقم الفقرة

2

املتوسط
احلسايب

الفقرة
الستخدام التقنيات احلديثة لتمكني معلمي
املوهوبني من املادة العلمية وإجناح برامج رعاية
املوهوبني
معايري اجلودة الشاملة تدفع اإلدارة املدرسية
للعمل أبسس علمية تسهم يف حتسني برانمج
املوهبة يف املدرسة.

الدرجة الكلية للمحور الثاين

تبني النتائج يف اجلدول ( )3أن الدرجة
الكلية لتقدير أفراد عينة الدراسة ملستوى حتقق
معايري اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة
الباحة جاءت (متوسطة) مبتوسط حسايب قدره
( )3.16واحنراف معياري (.)0.85
أما فيما يتعلق بفقرات احملور ،ففي الرتب
العليا للبعد األول (على مستوى اإلدارة الرتبوية)
جاءت الفقرة رقم ( )2ونصها "اختيار املشرفني
الرتبويني واملعلمني وفق معايري اجلودة الشاملة
يسهم يف تفعيل تطبيق برامج رعاية املوهوبني" يف
الرتبة األوىل مبتوسط
حسايب قدره ( )3.55واحنراف معياري قدره
( )0.76بدرجة توافر تقديرها (كبرية) ،ويف
الرتب املتأخرة هلذا البعد جاءت الفقرة رقم ()8
ونصها "عمل اإلدارة الرتبوية على وضع منهاج
تواكب معايري اجلودة يسهم يف رفع مستوى
برامج" يف الرتبة اخلامسة واألخرية من بني فقرات
البعد مبتوسط حسايب قدره ( )3.30واحنراف
معياري قدره ( )1.01بدرجة توافر تقديرها
(متوسطة).

االحنراف
املعياري

2.77

0.82

3.16

0.85

درجة التوافر

متوسطة

الرتبة

3

متوسطة

أما فيما خيص البعد الثاين (على مستوى
اإلدارة املدرسية) ففي الرتب العليا جاءت الفقرة
رقم ( )1ونصها "تنفيذ خطة معايري اجلودة
يساعد اإلدارة املدرسية يف تفعيل دور املعلمني
يف برامج رعاية املوهوبني" يف الرتبة األوىل
مبتوسط حسايب قدره ( )3.14واحنراف معياري
قدره ( )0.84بدرجة توافر تقديرها (متوسطة)،
ويف الرتب املتأخرة هلذا البعد جاءت الفقرة رقم
( )2ونصها "معايري اجلودة الشاملة تدفع اإلدارة
املدرسية للعمل أبسس علمية تسهم يف حتسني
برانمج املوهبة يف املدرسة" يف الرتبة الثالثة
واألخرية من بني فقرات البعد مبتوسط حسايب
قدره ( )2.77واحنراف معياري قدره ()0.82
بدرجة توافر تقديرها (متوسطة).
وتتفق الدراسة احلالية يف إشارهتا إىل وجود
مستوى متوسط من توافر متطلبات اجلودة يف
برامج رعاية املوهوبني مع نتائج دراسة اجلعيمان
( )2011وأظهرت نتائجها وجود بعض املعايري
للكشف والتعرف على الطلبة املوهوبني قبل
تلقيهم خلدمات الربانمج.
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بينما ختتلف الدراسة احلالية عن نتائج دراسة
املنتشري ( )2007اليت كشفت عن عدم
وضوح الرؤية واألهداف واالسرتاتيجيات فيما
خيص رعاية املوهوبني ،وقلة اإلنفاق املايل،
ودراسة مسر املومين ( )2006اليت أهرت
(ضعف) تطبيق معايري اجلودة يف برامج رعاية
املوهوبني.
ويعزو الباحث حصول هذا احملور على
التقدير (متوسط) من حيث درجة حتقق معايري
اجلودة يف برامج رعاية املوهوبني مبنطقة الباحة
إىل ما كشفت عنه نتائج اإلجابة عن السؤال
األول املتعلقة مبدى توافر متطلبات تطبيق
اجلودة ،فمع وجود درجة متوسطة من توافر
املتطلبات جاءت  -أيضا  -درجة حتقق معايري
اجلودة متوسطة ،وهذا مما يبني أن نتائج الدراسة
يدعم بعضها بعضا ،يف إظهار أن ثقافة اجلودة
يف جمال رعاية املوهوبني ما زالت يف بداايهتا ومل
تتوافر متطلبات أو تتحقق معايريها ابلشكل
املرجو.

هذه الثقافة على حتقيق أهداف اجلودة ،وتنتهج
سبيلها ،خاصة فيما يتعلق ابلتجديد املستمر
للفكر واجلهود.
 .2حث اإلدارات الرتبوية على مراجعة
الربامج الرتبوية واملناهج اخلاصة بربامج رعاية
املوهوبني يف ضوء املستجدات العاملية؛ واليت
تتميز بتطورها ومنوها املستمرين ،وهذا ما يوفر
بدوره إمكانية اللحاق بركب التطور.
 .3توجيه اإلدارات الرتبوية حنو وضع مناهج
لرعاية املوهوبني تواكب معايري اجلودة؛ مما يسهم
يف رفع مستوى برامج رعاية املوهوبني ،وجيودها.
 .4ضرورة قيام اإلدارات املدرسية ابلعمل
وفق أسس علمية من شأهنا اإلسهام بفاعلية يف
حتسني برانمج املوهبة يف املدرسة.
املراجع
املراجع العربية:
جروان ،فتحي عبد الرمحن ( .)2008املوهبة
والتفوق واإلبداع .عمان :دار الفكر للطباعة
والنشر
اجلغيمان ،عبد هللا حممد ( .)2008تربية
املوهوبني يف الوطن العريب يف برامج تكوين
املعلمني .جامعة امللك فيصل :املركز الوطين
لبحث املوهبة واإلبداع.
اجلغيمان ،عبد هللا حممد وأبو انصر ،فتحي
حممد ( .)2012واقع السياسات الرتبوية
املرتبطة بربامج تربية املوهوبني يف اململكة العربية

وعلى ضوء ما خلُصت إليه الدراسة من
نتائج ،فإن الباحث يقدم عددا من التوصيات
اليت ميكن أن تسهم يف تطوير معايري اجلودة
وحتقيقها يف جمال رعاية املوهوبني ،والنحو
خاصة ،وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:
 .1تشجيع اإلدارات املدرسية على نشر
ثقافة اجلودة بني املعلمني يف املدارس اليت يتم
تطبيق برامج رعاية املوهوبني هبا ،حىت تعمل
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الرحياين ،سليمان و الزريقات ،إبراهيم و
طنوس ،عادل ( .)2010إرشاد ذوي احلاجات
اخلاصة وأسرهم .عمان :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع.
السرور ،انداي هايل ( .)2010مدخل إىل
تربية املتميزين واملوهوبني .ط  ،5عمان :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
السمادوين ،السيد إبراهيم ( .)2009تربية
املوهوبني واملتفوقني .عمان :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع
السبيعي ،معيوف ( .)2009الكشف عن
املوهوبني يف األنشطة املدرسية .عمان :دار
اليازوري العلمية.
لشليب ،رأفت ( .)2011تقييم مدى تلبية
احلاجات االجتماعية واالنفعالية للطلبة املوهوبني
من وجهة نظرهم يف مدارس املوهوبني يف
األردن .رسالة ماجستري (غري منشورة) ،اجلامعة
األردنية ،األردن.
الطنطاوي ،رمضان عبد احلميد (.)2008
املوهوبون أساليب رعايتهم وأساليب تدريسهم.
ط  ،2عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
العوبسي ،رجب علي ( .)2011اجلودة يف
اإلدارة املدرسية -أبعاد ورؤى يف تطوير
املمارسات .عمان :دار الكتاب اجلامعي.
العنزي ،عبد العزيز خادم (1435هـ).
معوقات التخطيط االسرتاتيجي يف املدارس
االبتدائية مبدينة الرايض من وجهة نظر مديري
املدارس .رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية

السعودية .اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية8 ،
(.213-195 ،)3
اجلغيمان ،عبدهللا ( .)2011أثر برامج
اإلثراء املدرسية على تنمية مهارات التفكري
اإلبداعي واالجتاه حنو التعلم وتنمية الدافعية حنو
اإلجناز .جملة البحوث الرتبوية والنفسية،
.78 -24 ،)1(26
اخلطيب ،موفق سعد ( .)2011بناء
اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير واقع اخلدمات الرتبوية
املقدمة للطلبة املوهوبني يف ضوء املعايري العاملية.
رسالة دكتوراه (غري منشورة) ،كلية العلوم الرتبوية
والنفسية ،جامعة عمان العربية ،األردن.
الداهري ،صاحل حسن (.)2005
سيكولوجية التوجيه املهين .عمان :دار وائل
للنشر والتوزيع.
درندري ،إقبال زين العابدين ( .) 2006
دراسة مقارنة ألثر استخدام منوذج القرارات
املتعددة لتقومي برامج املوهوابت يف حتسني
الربامج ومنوذج معايري األداء Standards CIPP
ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي اإلقليمي للموهبة،
مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية
املوهوبني ،جدة السعودية.
الرشود ،عبد هللا بن سعد (.)2007
التخطيط لتفعيل دور اإلرشاد والطالب يف
اكتشاف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف اململكة
العربية السعودية .جملة حبوث الرتبية النوعية-
كلية الرتبية النوعية ابملنصورة- 3 ،)1(10 ،
.33
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