
تقييم برامج تعليم الموهوبين في والية الخرطوم في ضوء المعايير العالمية لرعاية 
وتعليم  الموهوبين من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

اسُتلم البحث بتاريخ: 14/ 8/ 2020م     قُِبل البحث للنشر بتاريخ: 6/ 9/ 2020م
مستخلص البحث:هدف البحث إىل تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة، وذلك باستخدام قائمة 
معلًما ومعلمة  عينة مشلت )64(  اخلاصة، وتطبيقها على  للرتيبة  العاملية  املوهوبني  معايري رعاية  مؤشرات 
من مراكز الرتبية اخلاصة ومدارس املوهوبني يف اخلرطوم من اجلنسني )الذكور واإلناث( بواقع )35( بنسبة 
)%54.69( ذكور، و)29( بنسبة )%45.31( من اإلناث، وبينت النتائج وجود مستوى مرتفع يف تقومي 
مبتوسط حسايب  املوهوبني  لرعاية  العاملية  املعايري  املعلمني يف ضوء  نظر  وجهة  من  املوهوبني  تعليم  برامج 
تُعزى  إحصائية"  داللة  ذات  "فروق  وجود  وعدم   ،)151.60( بدرجة  معياري  واحنراف   )402.88(
للتخصص الدقيق )علم النفس/ الرتبية اخلاصة(، واجلنس )ذكر/ أنثى(، كما بينت وجود "فروق ذات داللة 
إحصائية" يف تقومي برامج تعليم املوهوبني تبًعا ألبعاد مؤشرات معايري تعليم املوهوبني، فقد جاءت بالرتتيب 
يف املرتبة األوىل: بُعد املناهج اإلثرائية مبتوسط حسايب )74.74(، مث السياسات الرتبوية يف تعليم املوهوبني 
مبتوسط حسايب )72.22(، ويليه نظام الرتشيح والقبول مبتوسط حسايب )70.81(، والتدريب: يف املرتبة 
قبل األخرية مبتوسط حسايب )63.77(، وأخريًا بُعد األهداف مبتوسط حسايب )53.85(. وقدم البحث 
عدة توصيات أبرزها: تقومي معايري اختيار وتعيني املعلمني معلمي مدارس املوهوبني يف ضوء املعايري العاملية.

الكلمات املفتاحية: الربامج التعليمية، املوهوبني، املعايري العاملية، معلمي الرتبية اخلاصة.
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Assessment of gifted education programs in Khartoum state in the 
light of the international standards of education and gifted care 

from the point of view of special education teachers 

Abstract:The research aimed to the assist of gifted education programs in Khartoum state 

considering international standards of special education for caring and gifted education, by 

using List of international indicators of gifted students Educational Standards. on a sample 

of (64) members of the teachers of the gifted schools and special education centers. In 

Khartoum, both sexes (males and females) are (35) males of (%54.69) percent and (29) percent 

of (%45.31) females. The results showed that: there is a height level assessment of gifted 

education programs from the perspective of teachers in the light of the international standards 

of special education for a gifted, caring average of (402.88) with a degree of standard deviation 

(151.60), and there are no significant differences among of specialization (special education 

or psychology), and gender too. Also, the result showed there are significant differences in 

the level of the assist of educational of gifted programs according to axes of the educational 

standards indicators for gifted students caring, the enrichment curriculum came first, with an 

average of (74.74); Second, educational policies averaged (72.22); followed, by selections and 

acceptance average of (70.81); finally, training average of (53.85). The researchers made several 

recommendations, most notably: Evaluate the bases and criteria for selecting and appointing 

gifted schoolteachers in the light of the international standards.

Keywords: Educational programs, gifted students, international standards. Special education 

teachers.   
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مقدمة البحث:
    ظهر االهتمام بفئة الطلبة املوهوبني منذ قدم العصور بالتزامن مع حركة العالقات 
اإلنسانية والقياس العقلي، فقد أولت العديد من البلدان اهتماًما كبريًا برعاية املوهوبني 
واالهتمام هبم؛ وذلك بسبب إدراكها أمهية تنمية القدرات وامليول اإلبداعية لدى املوهوبني 
يف حتقيق النهضة والتطور اجملتمعي، ال سيما أهنم ميثلون الثروة احلقيقية واألفضل واألكثر 
قدراهتم  واستغالل  ورعايتهم  هبم  العناية  متت  ما  إذا  األخرى  بالثروات  مقارنة  نفًعا، 
املوهوبني  مصطلح  ويستخدم   .)2015 ومريزيق،  )قطناين  جيًدا.  العقيلة  وامكاناهتم 
التالميذ الذين يتمتعون مبستوى ذكاء مرتفع ومواهب  ”Gifted“ لإلشارة إىل فئة من 
خاصة، إضافة إىل أهنم يتسمون بأداء متميز يف خمتلف اجملاالت احلياتية، ويرتبط هذا 
األداء بقدراٍت عقليٍة مرتفعٍة، ومستوى حتصيلي وأكادميي مرتفع وقدرات خاصة خارقة 

للعادات. )عبد املعطي وأبو قله، 2006(. 
وظهر االهتمام بربامج تعليم الطلبة املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم من خالل االهتمام 
)الفردية،  الذكاء  اليت تضمنت االختبارات، حنو: "اختبارات  بأساليب الكشف عنهم 
اختبارات  واملدرسية(،  املقننة،  )االختبارات  األكادميي  التحصيل  اختبارات  واجلمعية(، 
امليول اإلبداعية، وقوائم ترشيحات املعلمني، وأولياء األمور. )جروان، 2016(، وهتيئة 
أفضل  عن  والبحث  التعليمي،  املستوى  على  ودعمها  العقلية  قدراهتم  استثمار  فرص 
واخلارقة،  الفائقة  العقلية  قدراهتم  تراعي  اليت  املتعددة  التعليمية  والتقنيات  األساليب 
 (Enrichment ووضع املناهج والربامج الرتبوية والتعليمية اخلاصة، منها: الربامج اإلثرائية
التدريس  أساليب  وبعض   ،(Acceleration Academic) األكادميي  والتسريع   ،Programs)

احلديثة اليت تعتمد على أسلوب القصة (Story Method) مثاًل، والتدريس ضمن جمموعات 
 ،(Discussion Method) واملناقشة ،(Dialogue Method) وأسلوب احلوار ،(Class group)
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املشكالت  حلل  اإلبداعية  والطريقة   ،(Discovering Method) االستكشاف  وأسلوب 
(Creative problem solving method)، والعصف الذهين (Brainstorming)، وتفريد التعليم 

والتعلم   ،(Cooperative learning) التعاوين  والتعليم   ،(Individualization of instruction)

النشط (Active learning)، ونظام التعلم الذايت  (self-learning system))سعادة، 2010(.
عام،  بوجه  الرتبويني  اهتمامات  أهم  من  املوهوبني  ورعاية  تعليم  برامج  تقومي  ويُعد 
القرار،  اجملتمعات وأصحاب  قادة  اخلاصة على وجه اخلصوص، وكذلك  الرتبية  وعلماء 
كما يُعد ضرورة فرضتها جمموعة مربرات تتمثل يف: أن املوهوبني ميثلون ثروة حقيقية وقيمة 
يف حاضر ومستقبل الشعوب، وهم حباجة إىل املعاملة اخلاصة، فضاًل عن بيئاهتم املثرية 
واحملفزة لإلبداع واستثارة قدراهتم العقلية )منسي، 2003(، السيما وأن االهتمام بتقومي 
برامج تعليمهم ورعايتهم يسهم بشكل كبري يف تفادي املشكالت الرتبوية اليت قد تعوق 
واالبتكار،  اإلبداع  على  قدراهتم  من  االستفادة  وعدم  املطلوب  بالشكل  براجمهم  تنفيذ 
مما دفع بالباحثني إىل إجراء دراسة تقومي برامج تعليم املوهوبني بالسودان يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة موضوع 
-البحث احلايل-والذي يُعد من وجهة نظر الباحثني استكمااًل ملا جرى من حماوالت حبثية 
يف اجملال واألدب العلمي، ويف جمال الرتبية اخلاصة وتعليم املوهوبني، ومن مث حماولة إلقاء 

الضوء على ما توصلت إليه نتائج األدب البحثي يف دراسات برامج تعليم املوهوبني.
البحث  حماولة  يف  احلايل"  "البحث  مشكلة  تتمثل  وتساؤالته:  البحث  مشكلة 
اإلجابة عن السؤال: ما مستوى تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء 
اخلاصة  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من  املوهوبني  وتعليم  لرعاية  اخلاصة  الرتبية  معايري 

ومدارس املوهوبني؟ والذي تتفرع منه األسئلة التالية:
1- ما مستوى تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري الرتبية 

اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة؟
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2- هل توجد فروق يف تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة تُعزى 

إىل متغريات التخصص الدقيق للمعلم )علم النفس/ الرتبية اخلاصة(؟
3- هل توجد فروق يف تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة تُعزى 

إىل متغري اجلنس ")ذكور/ إناث("؟
4- هل توجد فروق يف تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة حسب 

أبعاد مؤشرات معايري الرتبية اخلاصة لرعاية وتعليم املوهوبني؟
أهداف البحث: هدف "البحث احلايل" إىل:

1- معرفة مستوى تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة.

2- معرفة مستوى الفروق يف تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء 
معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة 

اليت تُعزى إىل متغري التخصص الدقيق للمعلم )علم النفس/ الرتبية اخلاصة(.
3- معرفة مستوى الفروق يف تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء 
معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة 

اليت تُعزى متغري اجلنس ")ذكور/ إناث(".
الدراسة أمهيتها نظريًا وتطبيقًيا، يف االعتبارات املوضوعية  أمهية البحث: تُلخص 

التالية:
املوهوبني يف  تعليم  للباحثني واملهتمني يف جمال  نظرًي: رمبا مهد "البحث احلايل" 
البحثي  األدب  على  الوقوف  خالل  من  والبحث  والتساؤل  للتقصي  جمااًل  السودان 
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للدراسات احلديثة يف اجملال واليت تناولت برامج تعليم املوهوبني يف ضوء املعايري العاملية 
للرتبية اخلاصة لرعاية وتعليم املوهوبني.

أّما تطبيقًيا: قد تسهم نتائج "البحث احلايل" يف توفري آليات واسرتاتيجيات تعلم 
حديثة للتعامل مع املوهوبني ورعايتهم ودعمهم ومساندهتم عامًة، يف السودان خاصة، 
املوهوبني  للرتبية اخلاصة يف رعاية وتعليم  العاملية احلديثة واملعاصرة  التوجهات  يف ضوء 

واالهتمام بالتنمية البشرية من خالل تقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية املتخصصة.
للباحثني  والتطبيقية(  )النظرية  الناحيتني  تطويريًا من  إطارًا مرجعًيا  ميثل  قد  -كما 
املوهوبني  املوهوبني من أساليب الكشف عن  تعليم  برامج  القرار يف  وكذلك أصحاب 
الرتبوية  اخلدمات  وتقدمي  ومساندهتم  ودعمهم  وترشيحهم  اختيارهم  وأسس  واملتميزين 

املالئمة واملناسبة هلم يف ضوء التجارب احلديثة والطموحة يف بعض الدول.
مصطلحات البحث:

الذين  الطالب  "بأهّنم   )1991( األمريكي"  الرتبية  مكتب  "عّرفهم  املوهوبني: 
العقلية،  األنشطة  يف  الرفيعة  األدائية  قدراهتم  على  هبا  يستدل  مؤشرات  يقدمون 
واإلبداعية، واألكادميية، والفنية، أو القيادية، وحيتاجون خدمات وأنشطة؛ مما جيعلهم 
القاسم، وآل عثمان  العادية" )أبو  املدارس  حباجة إىل أنشطة وبرامج ال تقدمها هلم 

.)25 ،2017
برامج تعليم املوهوبني: يشري حيىي )2014، 17( إىل يقصد مبصطلح "الربامج 
التعليمية طبيعة الربنامج التعليمي، ونوعه وحمتوياته، وما ميكن تقدميه لألطفال املوهوبني". 
وتُعرف أيًضا على أهنا "جمموعة متداخلة تشمل األهداف التعليمية، والسياسات الرتبوية 
التعليمية  والوسائل"  واملهارات  واألساليب  والقواعد،  واألسس  اإلجراءات،  والتعليمية، 
املستخدمة والالزمة لتنفيذ اخلطة التعليمية والرتبوية، بغرض حتقيق أهداف التعلم )ابراهيم، 

.)831 ،2015
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منظم،  جهد  "هو  بأنه   )16  ،2014( السريع  يعرفه  التعليمية:  الربامج  تقومي 
النتائج املرتتبة على إجراءاته بغية تقدمي  يشتمل على وصف الربامج واخلدمات وتقومي 
املعلومات والتغذية الراجعة املفيدة الختاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق جبدوى الربامج وحتليل 

مدى حتقيقها لألهداف املتوقعة منه".
املقياس  على  املعلمة  املعلم/  استجابة  درجات  بأهّنا  إجرائًيا:  الباحثان  ويُعرفها 
للرتبية  العاملية  املعايري  ضوء  يف  املوهوبني  تعليم  برامج  تقومي  ومؤشرات  مبعايري  اخلاص 

اخلاصة.
املعايري العاملية للرتبية اخلاصة: عرفها الغليالت والصمادي )2015، 965(؛ وأبو 
القاسم ومهنا )2020، 13( بأهّنا جمموعة "مواصفات وخصائص وشروط عاملية ينبغي 
توفرها يف برامج رعاية املوهوبني، يستدل عليها من خالل مدخالت وعمليات وخمرجات 
عناصر ومكونات برامج وخدمات رعاية وتعليم املوهوبني". ويعرفها الباحثان إجرائيًّا 
يف هذه الدراسة بأهنا الدرجات املنالة على استبانة مؤشرات الرتبية اخلاصة اليت أُِعدت 

بغرض "الدراسة احلالية"
مراكز الرتبية اخلاصة: يعرفها الباحثان بأهنا املراكز واملؤسسات التعليمية اخلاصة اليت 
تُعىن بتقدمي خدمات الرتبية اخلاصة )الرتبوية والتعليمية، النفسية، واالجتماعية( اليت تليب 
احتياجات "األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة" واليت ال تلبيها هلم املناهج الرتبوية اليت 

تقدم لألطفال العاديني.
العام  يف  ُأسست  اليت  املدراس  جمموعة  بأهنا  الباحثان  يعرفها  املوهوبني:  مدارس 
)2005( لرعاية األطفال املوهوبني يف السودان يف والية اخلرطوم يف حمليات )حبري، وأم 
دمان واخلرطوم(، وتشمل ثالث مدارس لألساس)حمجوب عبيد طه بأم درمان، عبدون 
التالميذ  من  هلا  والرتشيح  القبول  يتم  -حبري(،  فؤاد  حممد  والشهيد  -اخلرطوم،  محاد 
والتلميذات أوائل املدارس احلكومية واخلاصة، من الصف الثالث يف مرحلة األساس وفق 
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معايري التحصيل الدراسي كمؤشر- اختبار الذكاء اجلمعي والفردي – اختبار اإلبداع ، 
مسات الشخصية، واختبار املهارات اللغوية حبيث تستوعب عدد )150( تلميًذا وتلميذة 
إناث، وثالث  تلميذ وتلميذة لكل مدرسة )25( ذكور، و)25(  بواقع )50(  سنويًا 

مدراس ثانوية )حممد سيد حاج، عبد اهلل الطيب، ومدرسة التجاين املاحي(. 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم املوهبة: يشهد تعليم املوهوبني يف العصر احلايل يف معظم اجملتمعات تقدًما 
واملفهوم  التعريف  حيث  من  والتجرييب  النظري  االجتاهني  يف  قوية  وجمهودات  هائاًل، 
التفوق  النظرة اليت تساوي بني  النظرة يف تعريف املوهوبني من  والقياس، حيث تغريت 
واملوهبة ومعدالت الذكاء املرتفعة، إىل تلك اليت تنظر إليهما بأهّنما مفهومان خيتلفان 
النظرة اليت تأخذ منحى أدق حتديًدا بالرتكيز على  من حيث الرتكيب والتكوين، وإىل 
بعد واحد كالقدرة االستثنائية على احملاكمة الرياضية )جروان، 2016(. ويف ضوء ذلك 
برزت حماوالت جادة لتعريف املوهبة، والتفوق من حيث املفهوم إال أهناّ مل تصل مرحلة 
االمجاع املفاهيمي تربويًا )احلروب، 2012(. فقد أظهرت نتائج بعض الدراسات اليت 
اهلل،  وعطا  )اخلليفة،  دراسات:  منها حنو  العربية  ورعايتهم،  وتعليهم  املوهوبني  تناولت 
2006؛ اخلليفة، 2008؛ الزعيب، 2011؛ سليمان وأمحد، 2011؛ الشاعر، 2011؛ 
والعاجز ومرجتي، 2012؛ العجالن، 2012؛ والعمري، 2014؛ عبد الرمحن، والزعيب، 
أبو  الشهري، 2015؛  والقمش، 2015؛  اجلوالدة،  القاسم، 2015؛  أبو  2014؛ 
القاسم، 2016؛ عشا واحملارمة، 2017؛ العطار، 2018(، واألجنبية حنو دراسات: 
  (Freeman,1991فرميان ( Hollingsworth,1942)؛  هولنجرث  (Terman, 1925)؛  تريمان 
(Lynne & Vanhanen, 2002)؛ كوملان  وفاهنانن  لني  (Silverman, 1992)؛  سيلفرمان  (؛ 

 (Collnick ؛ كولنيك وجان(Coleman & Gross, 2005) ؛ كوملان وجروس(Coleman,2003 )

(Chinn, 2009 &؛ ديفز، ورمي (Davis & Rimm, 2011) االهتمام املبكر واملتعاظم برعاية 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



تقويم برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني .....    عوض اهلل حممد أبو القاسم 

419

الباحثني الرتبويني والنفسيني ويف الرتبية اخلاصة. مما  وتعليم األطفال املوهوبني، من قبل 
شكل إطارًا تربويًا متخصًصا حول اكتشافهم، ورعايتهم باستخدام أفضل األساليب العلمية 
واالسرتاتيجيات واملمارسات الرتبوية الفعالة )اجلوالدة، والقمش، 2015(، ونظرًا ملا ميتلكه 
الطلبة املوهوبني من قدرات عقلية مرتفعة، جندهم يف حاجة مستمرة إىل الرعاية واالهتمام 
وتصميم الربامج الرتبوية والتعليمية الداعمة واملساندة، وتوفري البيئة التعليمية والرتبوية املثرية 
واحملفزة يف تقدمي اخلدمات التعليمية اليت تدعم، وتشجع على اإلبداع واخليال، وكذلك 
تشبع احتياجاهتم املعرفية والنفسية واالجتماعية )عشا، واحملارمة، 2017(. ويُعد "املوهوبني 
واملتفوقني" هم رأس مال بشري، يف أي جمتمع وثروته احلقيقية، ملا يتسمون به من قدرات 
عقلية خاصة وميول إبداعية وابتكاريه وطاقات واستعدادات ميكن أن تستغل وتستثمر يف 
بناء اجملتمعات، )منسي، 2003(، كما أهنم ميثلون عماد األمم ومصدر هنضتها ورقيها 
وتطويرها، لذلك حرصت العديد من البلدان على اكتشافهم والعمل على تأهيلهم وتدريبهم 

ودعمهم ورعايتهم )عبد املعطي، وأبو قله، 2006(.
ويضيف الباحثان أن رعاية املوهوبني وتعليمهم يف العصر الراهن، يف ظل االنفتاح 
العلمي اهلائل، أصبح يتطلب مستوى عال من الوعي بأفضل الربامج الرتبوية احلديثة، 
والتعرف على الوسائل واألساليب احلديثة املتبعة يف تصنيفهم وتقدمي اخلدمات اليت تعمل 
على دعمهم ومساندهتم، وتقومي الربامج الرتبوية املصممة واملنفذة والتحقق من فاعليتها 
وفق ضوابط موضوعية، وواضحة لتأسيس رؤية ثاقبة تقوم على األسس واملعايري واحملكات 
ّحَكمة واملوثوقة لتدعيم رعايتهم "عند الكشف والتصنيف والرعاية "يف ضوء 

ُ
العلمية امل

"املوهوبني  حاجات  تلبية  يف  ومالءمتها  الربامج  هذه  جتويد  أجل  من  الدولية"  املعايري 
التدريسية  والطرائق  واألساليب  التعليمية  الوسائل  استحداث  إىل  إضافة  واملتفوقني"، 
احلديثة اليت تواكب تطلعات العصر الراهن، السيما وأن املقياس احلقيقي أصبح لقياس 
تقدم األمم وحتضرها، ورقيها، هو مدى استثمارها ثروهتا البشرية، )رأس املال البشري( يف 
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االستفادة منهم كثروة حقيقية تسهم يف ازدهارها وهنضتها )العطار، 2018(.
تعريف املوهوبني: تعددت التعريفات واملصطلحات اليت تشري إىل تعريف املوهوبني، 
ولعل هذه االختالفات رمبا عادت "حسب وجهة نظر الباحثني" إىل اختالف الباحثني 
يف توجهاهتم الفكرية والنظرية حول املوهوب، ونظرة كل منهم إىل مفهوم املوهبة والتفوق، 
فقد ركز بعض الباحثني يف تعريف املوهوبني على التفوق يف األداء، وعرفهم البعض اآلخر 
من حيث مظاهر الذكاء املقاس كداللة على املوهبة )أبو القاسم، 2016(. يف حني 
ركز بعض احملدثني على تنوع يف القدرات اإلنسانية يف تعريف املوهوبني، فمثاًل سترينبريج 
) Sternberg, 2005( من خالل نظرية الذكاء الناجح )التحليلي، والعملي، واإلبداعي(، 
وجاردنر (Gardner, 1983) قدم نظرية الذكاءات اليت ترى ميكن أن يكون لدى الطالب 
وجابنيس،  رينزويل،  ويعتقد  فيه،  ويربز  فقط  معني  جانب  يف  مرتفعة  عقلية  قدرات 
 (Renzulli, Cubbins, McMillan, Eckert & Little, 2009 ) ،ومكميالن، وإكريت، ليتلل
بأّن "املوهوب هو من ميتلك القدرة العقلية العالية )العامة أو اخلاصة(، والقدرة على 
 ،)56  ،2015 القاسم،  )أبو  اإلبداع"  على  والقدرة  )الدافعية(،  باملهمات  االلتزام 
أو "من ميتلك قدرات عقلية عامة، أو خاصة ضمن ميادين: التفوق العقلي اجلسدي، 
والتفوق العقلي امليكانيكي، والقدرات البصرية واألدائية، والقدرات القيادية العالية، أو 
الوعي االجتماعي، واإلبداع، والذكاء العايل" )احلروب، 2012، 34(. وذكر القريطي 
)2004، 67( التعريف الذي تبنته "الرابطة األمريكية لألطفال للموهوبني" بأّن الطفل 
املوهوب من كان أداؤه متميًزا يف واحد من اجملاالت اليت حتظى بتقدير من اجملتمع، وذو 
املوسيقى، والقيادة"، وعَرفهم مارالند  الفنون،  للنظر، مثل  نشاط جمتمعي مميز والفت 
(Maryland, 1972) املذكور عند احلروب )2012، 34(" بأهّنم طالب ميلكون قدرات 

انتاجي،  ابداعية وتفكري  قدرات  أكادميي،  استعداد  عقلية مرتفعة )ذكاء عايل مرتفع، 
قيادية، بصرية وأدائية، احلركية(". غري أّن "مكتب الرتبية االمريكي للموهوبني" )1981( 
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قام بتعديل التعريف السابق مؤكًدا على أّن "الطفل املوهوب" هو من قدم أداًء عقلًيا 
برامج  إىل  قيادية، وحيتاج  أو  فنية،  أو  ابداعية،  أو  أكادميية خاصة،  قدرات  أو  رفيًعا، 
وخدمات تعليمية غري األنشطة التعليمية املعتادة، اليت هتدف إىل تطوير قدراته وامكاناته 
)أبو  واالنسانية  واالقتصادية،  االجتماعية،  اجملاالت  مجيع  يف  واستعداداته،  وطاقاته 

القاسم، 2015، 57(.
برامج رعاية وتعليم التالميذ املوهوبني:

أمهية قصوى يف حتقيق  املوهوبني ذات  لرعاية وتعليم  املوجهة  الرتبوية  الربامج  تُعد 
حاجات ورغبات فئة "الطلبة املوهوبني" كما حتقق تكافؤ فرص التعلم من خالل توفري 
التعلم، تعددت الربامج  الفردية يف  الفروق  املناهج الدراسية واألنشطة اليت تراعي مبدأ 
الرتبوية والتعليمية املوجهة لرعاية وتعليم املوهوبني، واليت تسعى إىل تنمية وتطوير مواهبهم 
وقدراهتم اإلبداعية ومهاراهتم النوعية، يف ضوء معايري  وشروط حمددة، بغرض الوصول إىل 
التخطيط الشامل يف وضع وتصميم هذه الربامج وتقوميها وقياسها والتحقق من فاعليتها 
)عشا، واحملارمة، 2017(، ويتطلب وضع برامج رعاية وتعليم املوهوبني إمكانات عالية 
وإعداًدا متفرًدا يف هتيئة مناخ البيئة التعليمية )الظروف الفيزيقية، والنفسية، واالجتماعية( 
)العاجز،  وتوقعاهتم  تطلعاهتم  مع  وتنسجم  املوهوبني  احتياجات  تشبع  اليت  املناسبة 
ومرجتى، 2012(، وتعاونًا مثمًرا بني املعلمني وأولياء األمور، واجملتمع واملوهوبني أنفسهم. 
ويذكر أمحد )2006( عدة اعتبارات جيب األخذ هبا عند ختطيط برامج تعليم املوهوبني 
احمللي،  للمجتمع  أهدافها  وتوضيح  الربامج  شرح  التعليمية،  اإلدارية  البيئة  هتيئة  وهي: 
حصر اجلمعيات والتنظيمات واألنشطة الفاعلة اليت تساعد على حتقيق هدف الربامج، 
استغالل املصادر اجملتمعية، التقومي الدور للربامج بعد التنفيذ، ومتابعة التقدم والتطور. 

ومن أنواع هذه الربامج:
1- اإلثراء: Enrichment: ويقصد به التزويد يف الوحدات واألنشطة التعليمية مبا 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



422

اخلربات  وتعميق  املعارف  دائرة  توسيع  بغرض  وذلك  املوهوبني،  وميول  قدرات  يالئم 
التعليمية، من خالل تدعيم املنهاج التعليمي، بإجراء إلضافات على املنهاج العادي، 
من موضوعات وأنشطة يسمح للموهوب بتنمية قدراته وزيادة خرباته التعليمية واملعرفية 
مثل: )البحوث، الرحالت، املكتبة، واحملاضرات، والندوات(، وقد يكون اإلثراء أما إثراء 

يف احملتوى، إثراء يف املفاهيم، إثراء يف النتائج )أمحد، 2006(.
تربوية  فرص  توفري  به  ويقصد   :Academic Acceleration األكادميي:  التسريع   -2
تسهل للموهوب االلتحاق "مبرحلة تعليمية ما" يف سن أقل من أقرانه العاديني، أو أن 
"جيتاز مرحلة تعليمية يف فرتة زمنية أقل من اليت حيتاج العادي"، أو ميكن "تسريعه يف 
مادة تعليمية واحدة من خالل تسريع حتصيله، أو يف جمموعة مواد وترفيعه إىل الصف 
التسريع األكادميي "إىل  يليه" )صف أعلى( )فوزية، 2012، 178(، ويهدف  الذي 
اختصار السنوات الدراسية األكادميية للموهوب حبيث يتمكن من إهناء املرحلة الدراسية 
خالل فرتة أقل من اليت يستغرقها العادي" بسنة أو سنتني )فوزية، 2012، ص178(. 
وهو أسلوب يتم فيه نقل الطفل املوهوب استثنائيًّا من صف إىل صف أعلى، أو يف مادة 
من املواد، أو أكثر لتحقيق النضج العقلي ومواجهة املتطلبات احلياتية )أمحد، 2006(.

األطفال  اختيار  به  يُقصد  أسلوب  التجميع هو   :Grouping التجميع:  نظام   -3
العقلية وامليول، والعمل  القدرات  املوهوبني، ضمن جمموعات وفق خصائص معينة يف 
أو  مدارس،  يتم جتميعهم يف  ميتلكوهنا حبيث  اليت  واملواهب  القدرات  تنمية هذه  على 

صفوف خاصة، أو مراكز خمصصة هلم )أمحد، 2006(.
وقد ُأجريت العديد من الدراسات واألحباث العلمية واليت هدفت إىل دراسة واقع برامج 
رعاية وتعليم املوهوبني، والدراسات من ذات الصلة مبوضوع البحث احلايل حنو دراسات 
مانيون (Manion, 1993)؛ ستوجير، زيغلر (Stoegler & Ziegler. 2005)؛ اخلليفة وعطا اهلل 
)2006(؛ املومين )2006(؛ احملارمة )2009(؛ الزعيب، وعبد الرمحن )2011(؛ شديد 
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)2012(؛ العاجز، ومرجتى )2012(؛ العجالن )2012(؛ اجلدوع )2013(؛ العمري 
أوغورلو،  )2014(؛  واملصمودي  عبود  )2014(؛  والزعيب  الرمحن،  عبد  )2014(؛ 
واميري(Ogurlu & Emir,2014) ؛ ريلي، ومولتزن، وروجر(Riley, Moltzen & Roger, 2014)؛ 

الشهري )2015(؛ عشا، واحملارمة )2017(.
إىل  التعرف  معايري  "التحقق من  إىل   (1993 Manion,) دراسة مانيون  فقد هدفت 
املوهوبني يف والية منتسوري" على عينة اشتملت على )126( مفحوًصا، حيث توصلت 
نتائجه إىل إّن معايري نظام القبول والرتشيح ختتلف باختالف املدراس، ويف الدراسة اليت 
أجراها ستوجير، زيغلر(Stoegler & Ziegler, 2005)  اهلدف منها تقومي برامج التعلم القائمة 
"على التنظيم الذايت للموهوبني متدين التحصيل" يف مادة الرياضيات على )36( من 
"تالميذ الصف الرابع االبتدائي"، وبينت النتائج أثر اجيايب لعملية "التنظيم الذايت" "على 
املوهوبني متدين التحصيل يف الرياضيات". وأجرى اخلليفة وعطا اهلل )2006( دراسة 
منخفضي  املوهوبني  عن  و"الكشف  التقصي  إىل  هدفت  واليت  السودانية"  "البيئة  يف 
التحصيل". اشتملت عينتها )1043(، تلميًذا وتلميذة من امللتحقني يف احللقة الثانية 
من "املرحلة االبتدائية". تقع يف الفئة العمرية بني )8-12( سنة. واستخدمت أدوات 
األكادميي  مستواه  على  للتعرف  التلميذ  درجات  متمثاًل يف  الدراسي  التحصيل  منها: 
للرسم  تورانس  و"مقياس  التلميذ  ذكاء  لقياس  املعياري"  املتتابعة  املصفوفات  و"مقياس 
كمؤشر لإلبداع" واستبانة تقدير املعلم خلصائص املوهوبني من التالميذ. ومشلت الدراسة 
التالميذ الذين تزيد نسبة ذكائهم عن )130( درجة وتقل درجة حتصيلهم عن )50(. 
ثقة  البحث يف حدود  التحصيل يف جمتمع  وتوصلت إىل نسبة )%2( موهوبني متدين 
)1-3%(. وكانت نسبتهم )%15( يف جمتمع املوهوبني وهي أيًضا يف حدود ثقة )8%-
22(. كما كشفت الدراسة إىل أن نسبة الذكور املوهوبني متدين التحصيل )%4(، تفوق 
نسبة اإلناث )%2( يف جمتمع البحث و)11 – 35%( يف جمتمع املوهوبني. ويف األردن 
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هدفت دراسة املومين )2006( إىل "تقومي برامج املوهوبني" على عينة قوامها )426( 
نتائجه عن  أمور، وكشفت  أولياء  املدراء، و)240(  من   )13( املوهوبني،  الطلبة  من 
حاجة الربامج إىل التطوير حسب أبعاد املعايري، وأن نظام القبول واالختيار غري موحد 
وغري متفق عليه ينب املعلمني واإلدارة، وال يتناسب مع "السياسات الرتبوية والتعليمية 
لوزارة الرتبية والتعليم"، وسعت احملارمة )2009( إىل "تقومي برامج تعليم املوهوبني مبدارس 
من  عينة من )180( مكونة  على  العاملية"،  املعايري  للتميز يف ضوء  الثاين  عبد  امللك 
املدراء ومساعدي املدراء، واملعلمني، وكشفت يف نتائجها مطابقة السياسات، وإجراءات 
دور  وجود  وعدم  العاملية،  املعايري  منخفضة يف ضوء  القبول كانت  ومعايري  الكشف، 
"الكشف  يف  املتنوعة  احملكات  على  االعتماد  وعدم  الكشف،  إجراءات  يف  للمعلم 
"الكشف  إىل   )2011( الرمحن  عبد  الزعيب،  دراسة  وهدفت  للموهوبني،  والرتشيح" 
عن فاعلية مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات من وجهة نظر الطلبة امللتحقني به"، على 
)130( "طالًبا وطالبًة"، مت تطوير استبانة تشتمل أربعة حماور وهي: "اإلداء، املعلمون، 
الطلبة  رعاية  مركز  فاعلية  عن  نتائجها  أسفرت  املركز".  خصائص  اإلثرائية،  األنشطة 
اإلدارة،  وبعده  املعلمني،  املتوسطات كان ملستوى جملال  أعلى  أظهرت  املوهوبني، كما 
وخصائص املركز، ويف األخري جمال األنشطة اإلثرائية. عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا 

تعزي " للجنس، املرحلة التعليمية، أو التفاعل بينهما".
رعاية  تواجه  اليت  "التحديات  عن  الكشف  إىل   )2012( شديد  دراسة  هدفت 
على  املسحي،  الوصفي  املنهج  واستخدمت  املتخصصني".  نظر  وجهة  من  املوهوبني 
جمتمع "أعضاء هيئة التدريس بأقسام الرتبية اخلاصة" يف جامعة امللك عبد العزيز وجامعة 
الطائف، ومديري ومديرات ومشريف ومشرفات ومعلمي ومعلمات إدارة رعاية املوهوبني 
يف كل من الطائف ومكة املكرمة وجدة. بإعداد استبانة جلمع البيانات، على عينة بلغت 
على  وبدرجة كبرية  موافقة  إىل:  توصلت  إحصائيا.  معاجلتها  مفحوًصا، متت   )139(
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املوهوب.  الطفل  تواجه  وجود حتديات شخصية، وأسرية، ومدرسية وحتديات جمتمعية 
الطلبة  واقع  عن  والكشف  "التقصي  إىل  هدفت   )2012( ومرجتى  العاجز  ودراسة 
املوهوبني واملتفوقني مبحافظة غزة، والتعرف على مشكالهتم من وجهة نظر معلميهم". 
استخدم الباحثان املنهج الوصفي، استخدمت االستبانة كأداة للدراسة، بلغ حجم العينة 
)46( معلًما ومعلًمة. كشفت النتائج عن: حتقق ملعيار االرشاد والتوجيه، ونظام القبول 
واالختيار للموهوبني وإجراءات كشف مواهبهم، تواصل اإلدارة وأولياء األمور ومتابعة 
التقدم، وإثراء املناهج، تعزيز طرق التعلم الذايت، كما توصلت إىل: "عدم وجود فروق 
دالة إحصائًيا تعزى ملتغري سنوات اخلدمة والنوع"، بينما أوجدت "فروق دالة إحصائًيا" 
تعزى للمؤهل العلمي يف اجتاه "محلة البكالوريوس" يف بعدي ")املناهج واملشكالت(". 
وسعى العجالن )2012( "للتعرف على واقع دور املعلم يف رعاية الطالب املوهوبني، 
تضمنت  الوصفي،  املنهج  على  اعتمدت  بدوره،  قيامه  من  املعوقات"  عن  والكشف 
اآلتية:  للنتائج  توصلت  للدراسة،  االستبانة كأداة  استخدمت  معلًما،   )450( عينتها 
املخصصة  الربامج  إجناح  يف  والعمل  املوهوبني،  رعاية  يف  فعال  بدور  املعلمون  يسهم 
للطلبة املوهوبني، يعزز املعلمون دور مصادر التعلم لتنمية التعلم الذايت لدى املوهوبني، 
يوفر املعلمون البيئة املثالية للموهوبني. ودرجة اتفاق مرتفعة بني املعلمني يف "معوقات 
رعاية املوهوبني باملرحلة االبتدائية"، وتتمثل يف؛ ")ارتفاع النصاب التدريس للمعلم، عدد 
الطالب يف الفصل، قلة فرص الدورات التدريبية للمعلمني "يف جمال رعاية املوهوبني"، 
احلافز املادي املقدم ملعلمي املوهوبني("، ووجود اتفاق بني املعلمني حول "أساليب رعاية 
املوهوبني" باملرحلة االبتدائية تتمثل يف: ")ترشيح الطلبة املوهوبني، تشجيع املعلم لطالبه 

املوهوبني على املناقشة واملشاركة، إثارة التفكري أثناء الشرح(".. 
وسعى اجلدوع )2013( إىل التعرف على مدى "مطابقة معايري القبول للموهوبني" 
يف مدارس اليوبيل يف األردن "للمعايري العاملية"، على عينة بلغت )36( من املعلمني، 
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وبينت النتائج درجة مطابقة مرتفعة للمعايري العاملية يف معايري القبول، وعدم وجود فروق 
نتائج دراسة  املؤهل(. وبينت  الوظيفة، سنوات اخلربة،  الدراسة )اجلنس،  ملتغريات  تبًعا 
العمري )2014( اليت هدفت إىل "الكشف عن واقع برامج التعرف على الطلبة املوهوبني 
يف منطقة الباحة من وجهة نظر العاملني يف برامج املوهوبني". ومشلت يف عينتها )183( 
عاماًل، استخدم الباحث االستبانة أداًة للدراسة، بينت نتائجها إن إدراك العاملني لربامج 
تبعا ملتغري اجلنس لصاحل الذكور، يف جمال  الكشف عن املوهوبني مرتفع، توجد فروق 
اسرتاتيجيات التدريس الصفية ومدى مالءمة اإلمكانات والتنظيمات والتجهيزات لرعاية 
واألساليب  املوهوبني  على  املطبقة  التقوميية  االسرتاتيجيات  يف  فروق  توجد  املوهوبني، 
العليا".  العلمي "لصاحل الدراسات  تبًعا للمؤهل  املستخدمة يف الكشف عن املوهوبني 
توجد فروق يف مدى مالءمة التنظيمات والتجهيزات واإلمكانات لرعاية املوهوبني تبعا 
ملتغري اخلربة لصاحل ذوي اخلربة الكبرية. وهدفت دراسة عبد الرمحن، والزعيب )2014( 
إىل "معرفة املشكالت اليت تواجه معلمي الطلبة املتفوقون يف املراكز الريادية باألردن". 
وتضمنت عينتها )182( طالًبا وطالبًة، من الطلبة امللتحقني هبا. أوضحت نتائجها أن 
أكثر املشكالت اليت تواجه الطلبة املتفوقني هي تذمر الطلبة عند جميئهم مساء للمركز 
الريادي، التحاق عدد من الطلبة يف املركز الريادي ال يصنفون كمتفوقني، الرسوم الدراسية 
اليت يتقاضاها املركز، عدم كفاية احلصص املقررة لبعض األنشطة اإلثرائية، عدم وجود 
حافلة لنقل الطلبة إىل املركز الريادي، تركيز الوالدين على التحصيل املدرسي أكثر من 
قدرات ومواهب الطلبة يف املركز الريادي، وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة املشكالت 

وفًقا ملتغري املرحلة يف اجتاه الذكور يف املرحلة الثانوية.
وهدفت دراسة أوغورلو، واميري (Ogurlu & Emir, 2014) إىل معرفة فاعلية برامج تطوير 
املهارات القيادية "للتالميذ املوهوبني"، وغري املوهوبني، على )21( من الطلبة املوهوبني، 
وبينت نتائجها وجود فاعلية يف حتسني املهارات القيادية "للموهوبني وغري املوهوبني". 
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ويف دراسة ريلي، ومولتزن، وروجر (Riley, Moltzen & Roger, 2014) اليت هدفها التعرف 
على فاعلية البحث اإلجرائي يف "تقومي تشريعات رعاية املوهوبني واملتفوقني من خالل 
تقومي برامج رعاية املوهوبني، واليت توصلت إىل استنتاج بأن بفاعلية البحث اإلجرائي 
يف تطوير تشريعات رعاية املوهوبني". وأوضحت نتائج دراسة الشهري )2015( واليت 
هدفت إىل التقصي والكشف عن تقومي "برامج املوهوبني يف املنطقة الشمالية باململكة 
طالبا   )603( من  عينتها  تكونت  العاملية"،  اجلودة  معايري  ضوء  يف  السعودية  العربية 
مشرفني،  و)50(  املديرين،  من  وعدد )118(  املعلمني،  من   )120( وعدد  وطالبة، 
وعدد )425( ويل أمر التالميذ املوهوبني. تضمنت أداة الدراسات ثالثة حماور لتقومي 
مكونات برامج املوهوبني وهي )املناهج، وطرق التدريس، كفايات املعلمني(، استخدمت 
املنهج الوصفي املسحي. توصلت للنتائج التالية: درجة تطابق مكونات برامج املوهوبني 
لدى مجيع الفئات مرتفع، وخاصة يف بعد حمتوى الربنامج، إن درجة تطابق املنهاج وطرق 
التدريس مرتفع، وتطابق بدرجة مرتفعة يف كفايات املعلمني العاملني يف برامج املوهوبني 
أبعاد:  العاملية، توجد فروق دالة إحصائيا بني "الذكور واإلناث" يف  مع معايري اجلودة 

املناهج وطرق التدريس وكفايات املعلمني لصاحل اإلناث.
املوهوبني  الطلبة  اختيار  نظام  "تقومي  هدفها  واحملارمة )2017(  دراسة عشا،  أّما 
ملدرسة اليوبيل للتميز يف ضوء معايري اجلمعية الوطنية األمريكية لتعلم املوهوبني". تكونت 
عينتها من )291( من املعلمني والطالب، من املستويات الدراسية ")التاسع، العاشر، 
وجهة  لتقومي  مقياسان  إعداد  مت  الوصفي.  املنهج  الباحثان  استخدم  عشر("،  احلادي 
اليوبيل  التالية: درجة تطبيق مرتفعة يف مدرسة  للنتائج  املعلمني والطلبة. توصلت  نظر 
"ملعايري اجلمعية الوطنية األمريكية لتعليم املوهوبني" مبتوسط )4.43( حسب وجهة نظر 
املعلمني، أما درجة تطبيق من وجهة نظر الطلبة مبتوسط )4.04(، عدم وجود فروق يف 
استجابات املعلمني لنظام اختيار الطلبة املوهوبني تبعا ملتغريات "اجلنس واخلربة"، ووجود 
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فروق حسب استجابات الطلبة لنظام اختبار املوهوبني تبعا ملتغريات املستوى الدراسي 
لصاحل املستوى التاسع.

التعليق على الدراسات السابقة: 
حيث  من  السابقة  الدراسات  تباينت  لقد  املوضوع:  أو  اهلدف  حيث  من   -1
موضوعاهتا وأهدافها ما بني "التحقق من معايري التعرف إىل املوهوبني" حنو دراسة مانيون 
(Manion, 1993)؛ وتقومي فاعلية برامج تعليم ورعاية املوهوبني يف ضوء املعايري العاملية حنو 

دراسات: دراسة املومين )2006(؛ احملارمة )2009(؛ الزعيب، عبد الرمحن )2011(؛ 
اجلدوع )2013(؛ العمري )2014(؛ أوغورلو، واميري (Ogurlu & Emir, 2014)؛ ريلي، 
ومولتزن، وروجر (Riley, Moltzen & Roger, 2014)؛ الشهري )2015(؛ عشا، واحملارمة 
)2017(؛ كما هدف البعض منها إىل دراسة املشكالت والتحديات اليت تواجه تعليم 
املوهوبني مثل: دراسات )اخلليفة وعطا اهلل، 2006؛ الزغيب، 2011؛ شديد، 2012؛ 

العاجز ومرجتى، 2012؛ العجالن، 2012(. 
2- من حيث النتائج: توصلت يف نتائجها إىل نتائج ذات أمهية رمبا سامهت يف تطوير 
وتفعيل وحتديث الربامج واخلدمات املقدمة للموهوبني يف ضوء املعايري العاملي للرتبية اخلاصة 
يف رعاية وتعليم املوهوبني، فقد تباينت نتائجها من حيث مستوى فاعلية ومطابقة برامج رعاية 
وتعليم املوهوبني للمعايري العاملية، بني مستوى فعالية اجيابية ومطابقة مرتفعة مثل كما يف دراسة 
ستوجير، زيغلر (Stoegler & Ziegler, 2005)؛ الزعيب، عبد الرمحن )2011(؛ اجلدوع )2013(؛ 
ريلي، ومولتزن، وروجر (Riley, Moltzen & Roger, 2014)؛ عشا، واحملارمة )2017(؛ بينما بينت 
بعض النتائج إىل حاجة الربامج إىل تطوير وحتسني يف ظل وجود مستوى مطابقة منخفض 
يف بعض املعايري )السياسات، وإجراءات الكشف، القبول( يف ضوء املعايري العاملية، كما أن 
 (Manion, بعض املعايري غري حمددة وغري متفق عليها بني اإلدارة واملعلم مثل دراسات: مانيون
(1993؛ املومين )2006(؛ احملارمة )2009(. وبعضها توصلت نتائجها إىل "عدم وجود فروق 
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دالة إحصائًيا" يف أبعاد "مؤشرات الرتبية اخلاصة"، "تبًعا ملتغريات اجلنس واملؤهل واخلربة"، كما 
يف نتائج الزعيب، عبد الرمحن )2011(؛ العاجز ومرجتى )2012(؛ اجلدوع )2013(؛ عشا، 
واحملارمة )2017(. أما موضوع الدراسة احلالية كان هدفها تقومي برامج تعليم املوهوبني يف ضوء 
املعايري العاملية، من حيث تناوهلا "تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة ومدارس 
املوهوبني"، واستفاد الباحثان من جمموعة الدراسات السابقة يف بلورة األفكار املتعلقة بصياغة 
املشكلة وتساؤالهتا، يف "البحث احلايل" ويف تصميم وبناء أداته وكذلك يف إثراء اإلطار النظري 

وتفسري نتائج البحث.
فروض البحث: 

1- يوجد مستوى مرتفع لتقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء 
معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة 

ومدارس املوهوبني.
2- توجد فروق يف تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري 
الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي لرتبية اخلاصة ومدارس 

املوهوبني تُعزى إىل متغري التخصص الدقيق للمعلم )علم النفس/ الرتبية اخلاصة(.
والية  يف  املوهوبني  تعليم  برامج  تقومي  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   -3
نظر  املوهوبني من وجهة  وتعليم  لرعاية  العاملية  اخلاصة  الرتبية  معايري  اخلرطوم يف ضوء 
معلمي الرتبية اخلاصة ومدارس املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة ومدارس 

املوهوبني حسب أبعاد مؤشرات املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني.
4- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تقومي برامج تعليم املوهوبني يف 
والية اخلرطوم يف ضوء معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة نظر 

معلمي الرتبية اخلاصة ومدارس املوهوبني تُعزى إىل متغري اجلنس )ذكر/أنثى(.
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منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث: يعرف املنهج "بأنه األسلوب أو الطريقة اليت اتبعها الباحث يف وضع 
)باباعمي، 2014(،  العلمية"  استنتاج احلقائق واملعارف  العلمية يف  القواعد واألسس 
مجع  إىل  يهدف  الذي  "املنهج  هو  بأنه:  يعرف  الوصفي،  املنهج  الباحثان  واستخدم 
أن  الواقع دون  السلوكية، وتفسريها، كما هي عليه يف  الظاهرة  والبيانات عن  احلقائق 

يتدخل الباحث" )الدليمي، وصاحل، 2014(.
الرتبية  ومعلمات  معلمي  مجيع  احلايل"  "البحث  جمتمع  يشمل  البحث:  جمتمع 
اخلاصة القائمني برعاية وتأهيل األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، ومدارس املوهوبني يف 

والية اخلرطوم، وعددهم )285( معلًما ومعلمًة. 
عينة البحث: اشتملت العينة يف "البحث احلايل" على )64( "معلًما ومعلمة" من 
العاملني يف مدارس تعليم املوهوبني ومراكز رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة يف 
والية اخلرطوم– السودان، بنسبة )%22.46( من اجملتمع الكلي، بواقع )35( ذكور، 
عن  العينة  أخذ  مت  حيث   ،)45.31%( بنسبة  إناث  و)29(   ،)54.69%( وبنسبة 

الطريقة العشوائية البسيطة. 
أدوات البحث: لتحقيق هدف البحث قام الباحثان ببناء أداة لالعتماد عليها يف 

مجع البيانات، باخلطوات التالية:
أواًل: اطلع "الباحثني" على أدبيات ومناهج البحث العلمي اخلاصة بتقومي الربامج 
املومين  )2006(؛  اهلل  وعطا  اخلليفة  دراسات  حنو  املوهوبني  لرعاية  والتعليمية  الرتبوية 
العظيم  عبد  )2015(؛  اجلدوع  )2013(؛  اجلدوع  )2009(؛  احملارمة  )2006(؛ 

)2015(؛ الشرمان، ومحادنة )2016(؛ اجلغيمان )2018(. 
اثنًيا: مراجعة األدوات ومؤشرات املعايري العاملية اخلاصة مبعايري جودة برامج املوهوبني 
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ومن أمهها: "معايري برامج رعاية وتعليم املوهوبني للجمعية األمريكية لألطفال املوهوبني" 
"(National Association for Gifted Children, 2016)" الشرمان، ومحانة )2016، 114(؛ 
انتقاء  يف  املنافسة  فرص  اتاحة  معيار   .1 يف:  واملتمثلة   ،)41  ،2018 و)اجلغيمان، 
وترشيح املوهوبني. 2. "معايري أدوات الكشف عن املوهوبني اختبارات الذكاء، واالختبار 
املوهوبني  قبول   .3  ."(Externa measure of students achievement) املقنن  التحصيلي 
لربامج الرعاية ضمن جماالت واهتمامات علمية خمتلفة ومتنوعة. 4. "األساليب العلمية 
املتبعة يف تعليم ورعاية املوهوبني يف ضوء تعريف املوهوبني". 5. "أساليب التعرف على 
املوهوبني واستيعاهبم". 6. "إجراءات الكشف والتعرف على املوهوبني". 7. استحداث 
أدوات الكشف وتطويرها. 8. تزويد اآلباء واملعلمني خبصائص املوهوبني ومستوى أدائهم 

على اختبارات وأدوات الكشف عنهم. 
ابعاد  حتديد  مث  ومن  وتصنيفها  للمقاييس  املكونة  لألبعاد  الدقيق  التعريف  اثلثًا: 
املقياس احلايل واليت متثل مؤشرات املعايري العاملية للرتبية اخلاصة لرعاية املوهوبني، وهي: 
)األهداف، املناهج اإلثرائية، نظام القبول والرتشيح، فرص التدريب للمعلمني، التوجيه 

واالرشاد، والسياسات الرتبوية والتعليمية(.
عدمها  أو  قياسها  املراد  اخلاصية  وجود  إىل  تشري  إجرائية  عبارات  صياغة  رابًعا: 

)املؤشرات( ومن مث التحقق منها )مجع البيانات(. 
خامًسا: حتكيم املقياس: مت عرض الصورة االولية للمقياس )60( عبارة على عدد 
من ذوي االختصاص يف الرتبية اخلاصة، )حمكمني( بغرض احلكم على مالئمة العبارات 

وجماالت املؤشرات )املقياس(. 
سادًسا: صياغة عبارات ومعايري املقياس يف صورته النهائية )54 عبارة( وفق نتائج 

التحكيم.
وأخريًا: تطبيق وعلى املفحوص حتديد درجة انطباق كل مؤشر من مؤشرات برامج 
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تعليم املوهوبني بوضع إشارة صح )√( مقابل االستجابة املناسبة من وجهة نظره )اليت 
خيتارها املفحوص(.

اخلصائص القياسية )الصدق والثبات( ألدوات البحث:
 الصدق الظاهري ألدوات البحث: للتأكد من مستوى "الصدق الظاهري" ألداة 
"البحث احلايل"، عرض الباحثان املقياس على حمكمني من االختصاص يف اجملال، ومت 

األخذ بتوجيهاهتم ومالحظاهتم.
الصدق البناء الداخلي )االتساق(: للتحقق من صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة 
)قائمة مؤشرات معايري الرتبية اخلاصة( قام الباحثان بتطبيقها على عينة استطالعية أولية 
مع  للفقرات  بريسون  ارتباط  معامالت  باستخراج  التحليل  وإجراء  فرًدا،   )40( بلغت 

بعضها البعض بالدرجة الكلية للمقياس واليت أظهرت النتائج املوضحة باجلدول )1( 
جدول )1(: معامالت االرتباط املفردات أببعادها وابلدرجة الكلية للمقياس

نظام القبول والرتشيحاملناهج اإلثرائيةاألهداف

التباينبريسونالفقراتالتباينبريسونالفقراتالتباينبريسونالفقرات

111.3311.23111.328

2** .802.9622.046.0132.160.058

3** .713.7743** .460.1283 .533
**

.277

4** .618.7264** .614.1674*.328.118

5** .716.8425** .476.1645.075.034

6** .709.8166.113.0516 .468
**

.141

7** .634.7527*.427.1677**.759.688

8** .825.9798** .491.1908 .569
**

.254
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9** .606.6589** .531.1869*.400.179
10** .594.68410** .631.25110*.336.192

السياسات التعليمية والرتبويةاالرشاد والتوجيهتدريب املعلمني

التباينبريسونالفقرات التباينبريسونالفقرات التباينبريسونالفقرات 

111.46411.618111.251

2 .750
**

1.0172 .853
**

.5202 .563
**

.651

3 .503
**

.6253 .738
**

.5463*.346.372

4*.377.4964 .751
**

.4644*.362.261

5 .554
**

.6185 .793
**

.5105 .683
**

.755

6*.416.4936 .767
**

.6016*.395.343

7 .613
**

.7697 .839
**

.6477.016.017

8 .645
**

.8118 .757
**

.5568.131.141

9 .545
**

.5809 .671
**

.4819*.397.405

10 .693
**

.89910 .826
**

.54110 .612
**

.271

** معامل االرتباط دال عند مستوى )0.01(.
* معامل االرتباط دال عند مستوى )0.05(. 

من اجلدول )1( أعاله يالحظ أن غالبية فقرات املقياس ترتبط ببعضها البعض بالدرجة 
الكلية بدرجة ارتباط قوى جًدا، عند مستوى داللة إحصائية )0.01(، ويستنتج من ذلك 
متتع فقرات املقياس بدالالت صدق داخلي قوية جًدا، باستثناء الفقرات )2، 6( يف حمور 
املناهج اإلثرائية، والفقرات )2، 5( يف حمور نظام القبول والرتشيح، والفقرات )7، 8( يف 
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حمور السياسات الرتبوية والتعليمية، حيث معامالت ارتباط الفقرات )2، 5، 7( صفرية، 
ومعامالت ارتباط الفقرات )6، 2، 8( ضعيفة، لذا قام الباحثان حبذف هذه الفقرات حىت 

ال تؤثر على ثبات املقياس، واجلدول التايل يبني فقرات املقياس اليت مت حذفها. 
جدول )2(: الفقرات ضعيفة االرتباط وصفرية االرتباط

سبب حذفها رقم الفقرة احملذوفةاحملور الذي تنتمي إليه الفقرة
صفرية االرتباط2حمور األهداف
ضعيفة االرتباط6املناهج اإلثرائية

ضعيفة االرتباط2نظام القبول والرتشيح
صفرية االرتباط5نظام القبول والرتشيح

صفرية االرتباط7حمور السياسات الرتبوية والتعليمية
ضعيفة االرتباط8حمور السياسات الرتبوية والتعليمية
6 فقراتعدد الفقرات اليت مت حذفها 

مؤشرات  )قائمة  املقياس  ثبات  دالالت  من  للتحقق  الثبات:  من  التحقق  ثانًيا: 
طريقة  واستخدام  ألفا كرونباخ  معامل  باستخراج  الباحثان  قام  اخلاصة(  الرتبية  معايري 

التجزئة النصفية واليت بينت نتائجها املوضحة باجلداول التالية: 
جدول )3( معامالت الثبات للدرجة الكلية للمقياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، 

ومعامالت سبريمان-براون وجتمان للثبات
“الثبات جلتمان”“سبريمان – براون”معامل ثبات ألفا عدد الفقرات

540.9780.8970.895

جدول )4( معامالت ألفا كرونباخ لثبات حماور املقياس:
معامل ألفا كرونباخ للثباتعدد الفقراتحماور املقياس
100.957األهداف

80.820املناهج اإلثرائية
80.872نظام القبول والرتشيح
100.951التدريب للمعلمني
100.963التوجيه واالرشاد

80.897السياسات الرتبوية والتعليمية
540.987الدرجة الكلية للمقياس
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احلزمة  البحث  بيانات  حتليل  يف  الباحثان  استخدم  البياانت:  حتليل  أساليب 
اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات (SPSS)، منها: استخراج ارتباط بريسون 
وسبريمان، ومعامل ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية، سبريمان – بروان وجتمان، 
املستقلة(،  الواحدة  )للعينة  اختبار ت  والثبات(؛  )الصدق،  القياسية  اخلصائص  ملعرفة 
واختبار كوجملروف – مسرينوف الالمعلمي للعينة الواحدة املستقلة وذلك بغرض معرفة 
وتين  ومان  املستقلتني،  للعينتني  )ت(  واختبارات:  املوهوبني؛  برامج  فاعلية  مستوى 
الالمعلمي، وفريد مان الالمعلمي بغرض معرفة الفروق يف مستوى فاعلية برامج املوهوبني.

عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها:
1- النتيجة املتعقلة ابلفرض األول: يوجد مستوى مرتفع يف تقومي برامج تعليم 
املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني 

من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة.
جدول )5(: نتيجة اختبار )ت( للعينة الواحدة املستقلة ملعرفة مستوى فاعلية برامج تعليم املوهوبني

مستوى تقومي برامج
 الوسطالعددتعليم املوهوبني 

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 الوسط
 القيمةدرجة احلريةقيمة تالفرضي

االحتمالية
64402.88151.601626.20630.00

جدول )6(: نتيجة اختبار )ت( للعينة الواحدة ملعرفة الفروق يف تقومي برامج تعليم
 املوهوبني وفًقا ملؤشرات املعايري العاملية

القيمة االحتماليةقيمة تدرجة احلريةاالحنراف املعياريالوسط احلسايباملؤشرات

53.8520.73635.980.00األهداف
74.7427.40638.480.00املناهج اإلثرائية

70.8127.62637.630.00نظام القبول والرتشيح
63.7723.13637.580.00التدريب

65.2625.73637.120.00التوجيه واإلرشاد
72.2229.87637.350.00السياسات

من اجلدول )5( أعاله نستنج أن الوسط احلسايب بلغ )402.88(، حتت مستوى 
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داللة )0.02(، وهذا يعين أن القيمة دالة إحصائيا. إذن تتسم برامج تعليم املوهوبني 
يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 
نظر معلمي الرتبية اخلاصة مبستوى مرتفع من التقومي. ومن اجلدول )6( أعاله جند أن 
قيم املتوسطات احلسابية ألبعاد مؤشرات معايري برامج تعليم املوهوبني على الرتتيب من 
األكرب إىل األقل هي: املناهج اإلثرائية )74.74(، السياسات )72.22(، نظام القبول 
األهداف   ،)63.77( التدريب   ،)65.26( واإلرشاد  التوجيه   ،)70.81( والرتشيح 
)53.85(، وهي مجيعها دالة إحصائًيا حتت مستويات داللة )0.00(، وهذا يعين وجود 
فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى تقومي برامج تعليم املوهوبني من وجهة نظر معلمي الرتبية 

اخلاصة حسب أبعاد مؤشرات معايري الرتبية اخلاصة لرعاية وتعليم املوهوبني.
مناقشة وتفسري النتيجة: 

يتنب من اجلدولني )5( وجود مستوى تقومي مرتفع لربامج تعليم املوهوبني يف والية 
اخلرطوم ومطابقة للمعايري العاملية من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة حيث يالحظ 
بأن املتوسط احلسايب بلغ )402.88( عند "مستوى داللة إحصائية" )0.01( حبساب 
اختبار ت للعينة الواحدة، حيث قيمة ت بلغت )6.20( وحبساب اختبار كوجملروف 
– مسرينوف )الالمعلمي للعينة الواحدة( والذي رجع إليه الباحثان للتأكد من النتيجة 
حيث أشارت النتائج متوسط حسايب )402.88( "مبستوى داللة إحصائية" )0.02(، 
بالرجوع لإلطار النظري والدراسات جند إنه هناك ما يتفق مع هذه النتيجة، دراسات 
)احملارمة، 2009؛ العاجز، ومرجتي، 2012؛ اجلدوع، 2013؛ الزعيب، وعبد الرمحن، 
أوغورلو، واميري  Ogurlu & Emir , 2014؛ ريلي، ومولتزن،  العمري، 2014؛  2011؛ 
وروجر Riley, Moltzen & Roger. 2014؛ الشهري، 2015؛ عشا، واحملارمة، 2017(، 
وإجراءات  للسياسات،  ومطابقة  فاعلية  درجة   )2009( احملارمة  نتائج  بينت  حيث 
فاعلية   )2012( ومرجتي  والعاجز  العاملية،  املعايري  القبول يف ضوء  ومعايري  الكشف، 
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ومطابقة معايري االرشاد والتوجيه، ونظام القبول واالختيار للموهوبني وإجراءات كشف 
مواهبهم، ومتابعة التقدم، وإثراء املناهج من وجهة نظر معلمني؛ وتوصل اجلدوع )2013( 
اليوبيل  املوهوبني يف مدارس  العاملية يف معايري قبول  للمعايري  إىل درجة مطابقة مرتفعة 
للموهوبني؛ والعمري )2014( إىل فاعلية ومطابقة يف معايري الكشف عن املوهوبني، 
وتوصلت  املوهوبني؛  لرعاية  والتجهيزات  والتنظيمات  الصفية،  التدريس  واسرتاتيجيات 
وحتسني  تطوير  برامج  يف  "فاعلية  إىل    (Ogurlu & Emir, 2014)واميري أوغورلو،  نتائج 
 Riley, Moltzen & )املهارات القيادية للموهوبني"؛ وكشفت نتائج ريلي، ومولتزن، وروجر
(Roger, 2014 عن "فاعلية البحث اإلجرائي يف تطوير تشريعات رعاية املوهوبني"؛ كما 

بينت نتائج دراسة الشهري )2015( درجة تطابق مرتفعة يف مكونات برامج املوهوبني 
يف حمتوى الربنامج، واملنهاج وطرق التدريس، ويف كفايات معلمي املوهوبني مع معايري 
اجلودة العاملية؛ ونتائج عشا، واحملارمة )2017( درجة ملدرسة اليوبيل "للمعايري اجلمعية 
الوطنية األمريكية لتعليم املوهوبني" مبتوسط )4.43( من وجهة نظر املعلمني، ومبتوسط 

)4.04( من وجهة  الطلبة.
ويرى الباحثان أمهية مطابقة برامج تعليم املوهوبني للمعايري العاملية اليت تُعد مبثابة 
املوهوبني"،  "الطلبة  وتعليم  رعاية  عند  توافرها  ينبغي  اليت  اخلاصة  واملواصفات  الشروط 
وختطيط ووضع وتصميم هذه برامج املوهوبني وتقوميها وقياس مؤشرات عمليات هذه 
املعايري  فاعليتها يف "ضوء  والتحقق من  املدخلة وخمرجات عناصرها مكوناهتا،  الربامج 
والشروط العاملية للرتبية اخلاصة يف تعليم املوهوبني ورعايتهم"، مما يسهم بقدر كبري يف 
املتعلمني، والعمل  الفردية بني  الفروق  التعلم، من خالل مراعاة  حتقيق مبدأ تكافؤ يف 
على تنمية تطوير مهاراهتم وقدراهتم العقلية واإلبداعية، مهارهتم النوعية. يف ظل تعريف 
الربامج على أهنا جهود منظمة، لتشتمل على وصف وتقومي الربامج واخلدمات املقدمة 
ونتائجها يف تقدمي املعلومات و"التغذية الراجعة" اليت تفيد وتسهم يف احلكم على الربامج 
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املتسارع  االهتمام  املناسبة يف ظل  القرارات  املرجوة"، واختاذ  ومدى حتقيقها لألهداف 
للمجتمعات يف تعليم املوهوبني.

كما يتضح من اجلدول )6( وجود فروق يف مستوى تقومي برامج تعليم املوهوبني وفًقا 
للمحاور، إذ يشري اجلدول )6( إىل أن حمور املناهج اإلثرائية جاء يف الرتتيب األول مبتوسط 
حسايب بلغ )74.74(، ويليه يف املركز الثاين: حمور السياسات مبتوسط حسايب )72.22(، 
ويف املرتبة الثالثة: حمور نظام القبول والرتشيح مبتوسط حسايب )70.81(، وبعده يف املركز 
الرابع: حمور التوجيه واإلرشاد مبتوسط حسايب )65.26(، ويليه يف املركز اخلامس: حمور 
التدريب مبتوسط حسايب )63.77(، ويف املرتبة األخرية حمور األهداف مبتوسط حسايب 
)53.85(. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات: مانيون (Manion, 1993) اليت أشارت 
إىل فروق بني معايري التعرف على املوهوبني يف والية منتسوري، لصاحل معايري نظام القبول 
والرتشيح؛ ودراسة احملارمة )2009( اليت أظهرت فروقًا يف تقومي برامج تعليم املوهوبني مبدارس 
امللك عبد الثاين للتميز يف ضوء املعايري العاملية" بني معايري السياسات، وإجراءات الكشف، 
ومعايري القبول والرتشيح" للموهوبني؛ ونتائج دراسة ودراسة العاجز ومرجتى )2012( عن 
واقع الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف حمافظة غزة، واليت أسفرت عن وجود فروق بني معايري 
تعليم املوهوبني )االرشاد والتوجيه، ونظام القبول واالختيار للموهوبني وإجراءات كشف 
مواهبهم، تواصل اإلدارة وأولياء األمور ومتابعة التقدم، وإثراء املناهج، وطرق تعزيز التعلم 
الذايت(؛ وتوصلت أيًضا نتائج دراسة العجالن )2012( عن "أساليب رعاية املوهوبني" 
يف املرحلة االبتدائية إىل فروق يف معايري: ")ترشيح الطلبة املوهوبني، تشجيع املعلم لطالبه 
املوهوبني على املناقشة واملشاركة، إثارة التفكري("؛ وبينت نتائج اجلدوع )2013( درجة 
تطابق مرتفعة للمعايري العاملية يف معايري القبول؛ ودراسة العمري )2014( اليت بينت عن 
فروق يف االسرتاتيجيات التقوميية املطبقة على املوهوبني واألساليب املستخدمة يف الكشف 
عن املوهوبني، ومالءمة التنظيمات والتجهيزات واإلمكانات لرعاية املوهوبني؛ ونتائج دراسة 
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الشهري )2015( اليت أظهرت عن فروق بني مكونات برامج املوهوبني )املناهج وطرق 
التدريس وكفايات املعلمني( لصاحل املناهج وكفايات املعلمني؛ ونتائج دراسة عشا، واحملارمة 
)2017( اليت سعت إىل تقومي نظام اختيار الطلبة املوهوبني ملدرسة اليوبيل للتميز يف ضوء 
معايري اجلمعية الوطنية األمريكية لتعلم املوهوبني"، حيث أوجدت فروق حسب استجابات 

الطلبة لنظام اختبار املوهوبني.
ويضيف الباحثان مبا أن برامج تعليم املوهوبني تعين جمموعة من اجلهود اليت تبذل من 
أجل االرتقاء باملوهوبني إىل املستويات اليت تناسب قدراهتم وامكاناهتم العقلية واملعرفية 
واخليالية، فيصبح من املثري واملهم جًدا االهتمام هبذه الربامج من حيث األهداف واملناهج 
الرتبوية  الربامج  فلسفة  من  تستمد  اليت  والتعليمية  الرتبوية  السياسات  واتباع  اإلثرائية 
وتزويدهم  وتطويرها،  ومواهبهم  املوهوبني  قدرات  تنمية  إىل  واليت هتدف  واالجتماعية، 
بالبناء املعريف اجليد، ومبا يساعد على تنمية مهارات التعلم الذايت واحلصول املعريف وتنمية 
مهارات حل املشكالت املعقدة اليت تتطلب مستوى عايل من التفكري،  والقدرة على 
اإلبداع واالبتكار من خالل استخدام األساليب العلمية، وتنمية املهارات االجتماعية، 
مما يساعد املوهوبني على تنمية ما يعرف بالتوجه الذايت واالستقاللية يف الرأي والتفكري.

1- النتيجة املتعقلة ابلفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى 
تقومي برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية 

وتعليم املوهوبني بني معلمي الرتبية اخلاصة تُعزى إىل التخصص الدقيق للمعلم.
جدول )7( "اختبار مان وتين الالمعلمي ملعرفة الفروق" يف مستوى تقومي برامج تعليم 

املوهوبني حسب التخصص الدقيق

مستوى الداللةWقيمة    املعلمية Z قيمة   املعلمية  U قيمة  متوسط الرتبالعدداجملموعات

0.23139.000.817-2614.1333.00علم النفس
3813.00الرتبية اخلاصة
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من اجلدول )7( أعاله جند أن قيمة املتوسط احلسايب على التوايل للخرباء النفسيني 
)14.13(، وخلرباء الرتبية اخلاصة )13.00(، حتت مستوى داللة )0.817(، وهي 
قيمة "غري دالة إحصائًيا". مما يعين عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف مستوى تقومي برامج 
تعليم املوهوبني يف ضوء معايري الرتبية اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني بني معلمي 

الرتبية اخلاصة تُعزى إىل متغري التخصص الدقيق للمعلم )علم النفس/ الرتبية اخلاصة(.
مناقشة وتفسري النتيجة:

الذي  الالمعلمي،  وتين  مان  اختبار  نتائج  ينب  والذي   )7( اجلدول  من  يالحظ 
فضل الباحثان اللجوء إليه نظر لصغر حجم عينة التخصص الدقيق يف علم النفس أقل 
)30(، حيث بينت النتائج أن جمموع متوسط الرتب للتخصص الدقيق بلغ )14.13( 
وختصص الرتبية اخلاصة )13.00(، "عند مستوى داللة إحصائية" )0.817(، وهي 
"دالة إحصائًيا" )أكرب من 0.05( ويستنتج من ذلك "عدم وجود فروق ذات داللة 
املوهوبني يف ضوء معايري  تعليم  إحصائية مبستوى )0.05(" يف مستوى فاعلية برامج 
النفس/  الدقيق )علم  العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني حتسب للتخصص  الرتبية اخلاصة 
الرتبية اخلاصة( بالرجوع للرتاث البحثي من خالل الدراسات السابقة مل جيد الباحثان 
ما يؤيد هذه النتيجة أو خيالفها، كل الدراسات اليت مت احلصول عليها مل تتناول الفروق 
املتغريات )اجلنس،  تناوهلا جملموعة من  التخصص، يف حني  النوعية بني اخلرباء حسب 
متغري  تتناول  مل  إهنا  إال  األخرى،  الدميغرافية  املتغريات  من  وغريها  املؤهل(  الوظيفة، 

التخصص الدقيق بالدراسة. 
وتُعد هذه النتيجة "من وجهة نظر الباحثني" إجيابية وتنسجم مع تطلعات املشروع ورؤيته 
)تعليم ورعاية املوهوبني بالسودان(، وهذا يؤكد على االتفاق الضمين بني آراء اخلرباء النفسيني 
وخرباء الرتبية اخلاصة على أن برامج الكشف عن املوهوبني حباجة ماسة للتطوير من خالل 
حتديث آليات ومعايري اختيار وتعيني معلمي املوهوبني واالهتمام وحتديث وتطوير أدوات 
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الكشف والتشخيص الدقيق للتعرف على التالميذ املوهوبني وتصنيفهم وإحلاقهم بربامج 
تعليمية وتربوية غنية باألنشطة اإلثرائية اليت تليب رغباهتم وتشبع حاجاهتم، وتزيد من قابليتهم 
التطور  اليت حققت مستوى عال من  البلدان  اإلبداعي. معظم  السلوك  وتنمية  للتمييز 
والنمو االقتصادي واالزدهار، يرجع تقدمها وهنضتها إىل عنايتها ورعايتها لشرحية املوهوبني 
واملتفوقني واهتمامها هبم، من خالل تصحيح خارطتها الذهنية حول فئة املوهوبني واملتفوقني 
ودورهم يف دفع عجلة اإلنتاج والتنمية املستدامة، حيث أكدت معظم نتائج الدراسات 
املعاصرة عرب احلقب الزمنية الطويلة إىل أمهية رعاية املوهوبني واملتفوقني من السنوات املبكرة 

وتزويدهم باخلدمات الضرورية والربامج النوعية اليت تعمل على تنمية قدراهتم وميوهلم.
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الثالث:  ابلفرض  املتعقلة  النتيجة   -1
اخلاصة  الرتبية  معايري  ضوء  يف  اخلرطوم  والية  يف  املوهوبني  تعليم  برامج  تقومي  مستوى 
متغري  إىل  تُعزى  اخلاصة  الرتبية  معلمي  نظر  من وجهة  املوهوبني  وتعليم  لرعاية  العاملية 

اجلنس )ذكر/أنثى(.
جدول )8(: نتيجة اختبار مان وتين الالمعلمي ملعرفة الفروق يف مستوى فاعلية برامج 

تعليم املوهوبني بني الذكور واإلانث.
مستوى الداللة   املعلميةZ قيمــة    املعلميــة  U قيمــةمتوسط رتب الدرجاتالعدداجملموعات

1.1160.28-3512.3668.00ذكور
2915.77إناث

من اجلدول )8( أعاله جند أن متوسط رتب الدرجات للذكور )12.36(، ولإلناث 
النتيجة: ال  )15.77(، حتت مستوى داللة )0.28(، وهي غري دالة إحصائيًّا، إذن 
توجد فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى فاعلية برامج تعليم املوهوبني يف ضوء معايري الرتبية 
اخلاصة العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني بني معلمي الرتبية اخلاصة تُعزى إىل متغري اجلنس 

)ذكر/أنثى(.
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مناقشة وتفسري النتيجة:
بالرجوع للرتاث النظري والدراسات السابقة جند أهنا اتفقت مع ما توصلت نتائج 
دراسة عشا، واحملارمة )2017( واليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف استجابات املعلمني 
لنظام اختيار الطلبة املوهوبني تبعا ملتغري اجلنس. كما أظهرت نتائج دراسة العاجز، ومرجتى 
)2012( إنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا يف واقع الطلبة املوهوبني واملتفوقني مبحافظة غزة 
من وجهة نظر معلميهم تعزى ملتغري النوع )ذكور/ إناث(. واختلفت هذه النتيجة مع نتائج 
ما توصلت إليه دراسة الشهري )2015( واليت أشارت إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني 
برامج الذكور واإلناث يف بعد املناهج وطرق التدريس وكفايات املعلمني لصاحل اإلناث. 
دالة إحصائيًّا بني  اليت توصلت إىل وجود فروق  الزعيب )2014(  الرمحن،  ودراسة عبد 
متوسطات املشكالت تبعا ملتغري املرحلة التعليمية لصاحل الذكور يف املرحلة الثانوية. ودراسة 
العمري )2014( اليت كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائًيا يف إدراك العاملني 

لربامج الكشف عن املوهوبني تبعا ملتغري اجلنس لصاحل الذكور.
دالة إحصائًيا  فروق  إىل عدم وجود  أشارت  واليت  النتيجة  إن هذه  الباحثان  يرى 
يف الروية التطويرية من وجهة نظر اخلرباء تبًعا ملتغري اجلنس )ذكور/ إناث(. هي نتيجة 
لربامج  التطويرية  للرؤية  نظرهتم  اجلنسني كانت  أن  إىل  ذلك  السبب يف  ويعود  طبيعية 
تعليم املوهوبني كانت إجيابية، وهذا يبني إىل حد كبري مستوى رضا اخلرباء من اجلنسني 
عن احملاور األساسية اليت اعتمدت عليها الرؤية التطويرية لربامج تعليم املوهوبني بأبعادها 
واإلرشاد،  التوجيه  التدريب،  والقبول،  الرتشيح  اإلثرائية،  املناهج  املختلفة)األهداف، 
والسياسات(، مما يؤكد مشول األداة املستخدمة يف الدراسة، ووضوح العبارات، ومدى 
اتساقها وقدرهتا يف التنبؤ باالسرتاتيجيات النوعية اليت من املمكن أن تسهم يف تطوير 
البحث  املعاصرة حلركة  العاملية  التوجهات  تتفق مع  املوهوبني  تعليم  رؤية حديثة لربامج 

العلمي والعالقات اإلنسانية.
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توصيات البحث: "يف ضوء ما توصل إليه نتائج البحث" يوصي الباحثان باآليت:
1- العمل على رفع مستوى وعي معلمي مدارس املوهوبني باملؤشرات العاملية لرعاية 
املوهوبني، وخاصة يف معيار )الرسالة واألهداف(، من خالل التدريب املهين املستمر على 
مؤشرات املعايري العاملية للرتبية اخلاصة يف رعاية املوهوبني وذلك بغرض حتسني وتطوير 

الربامج واخلدمات اليت تقدم للموهوبني.
2- تعميم املعايري واملؤشرات العاملية لرعية املوهوبني املعتمدة لدى اجلمعية األمريكية 
للموهوبني على اهليئة القومية لرعاية املوهوبني يف السودان وكل املؤسسات الرتبوية اليت 

تُعىن بتعليم املوهوبني.    
3- تدريب املعلمني واإلداريني على مؤشرات معايري السياسات الرتبوية يف جمال 
مع  والتعامل  والرتشيح  القبول  سياسة  على  تدريبهم  وكذلك  املوهوبني،  وتعليم  رعاية 

املوهوبني )اإلرشاد والتوجيه(.
4- دراسة تقومي معايري اختيار وتعيني املعلمني معلمي مدارس املوهوبني يف ضوء 

املعايري العاملية.

قائمة املصادر واملراجع:
املراجع العربية:

إبراهيم، منال عمار )2015(. برامج رعاية املوهوبني مبدارس التعليم العام يف اململكة 
العربية السعودية بني الواقع واملأمول مبنظور تربوي، املؤمتر الدويل الثاين للموهوبني 
االمارات  الرتبية، جامعة  املبتكرين، كلية  لرعاية  وطنية  اسرتاتيجية  واملتفوقني: حنو 

العربية املتحدة، 377- 403.
أبو القاسم، عوض هللا حممد )2015(. تقنني اختبار املصفوفات املتتابعة املعياري )املقنن( 
على عينة من املوهوبني واملتفوقني عقلًيا وذوي صعوبات التعلم منهم بوالية اخلرطوم. 

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.
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التعلم )األكادميية/ الكشف عن صعوبات  القاسم، عوض هللا حممد )2016(.  أبو 
الدولية  الرتبوية  اجمللة  اخلرطوم،  بوالية  عقلًيا  واملتفوقني  املوهوبني  لدى  اإلدراكية( 

املتخصصة، 5 )5(، 324 – 337.
أبو القاسم، عوض هللا حممد؛ وآل عثمان، عبد العزيز عبد هللا )2017(.  التعرف 
على ذوي صعوبات التعلم من الطلبة املوهوبني واملتفوقني عقلًيا امللتحقني بربامج 

تعليم املوهوبني مبدينة الرياض، اجمللة السعودية للرتبية اخلاصة، )6( 19 - 45.
فاعلية  مستوى   .)2020( عيسى  هنادي  ومهنا،  حممد؛  هللا  عوض  القاسم،  أبو 
الربامج الرتبوية املقدمة لذوي اإلعاقة مبدينة كوسيت يف ضوء املعايري العاملية للرتبية 
اخلاصة "دراسة حالة أكادميية الطيب على طه مبدينة كوسيت- والية النيل االبيض 

بالسودان"، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، 13، )44(.
أمحد، لينا عبد الرمحن )2006(. برامج إدارات ومؤسسات رعاية املوهوبني يف اململكة 

العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.
باباعمي، حممد )2014(. مقاربة يف فهم البحث العلمي، ط1، دمشق: درا وحي القلم 

للنشر والتوزيع.
يف  املوهوبني  الطلبة  قبول  معايري  مطابقة  درجة   .)2013( هللا  عبد  عصام  اجلدوع، 
 2 واالجتماعية،  االنسانية  للعلوم  املشكاة  جملة  العاملية،  للمعايري  اليوبيل  مدرسة 

.254 – 231 ،)2(
اجلدوع، عصام عبد هللا )2015(. مستوى معرفة معلمي مدارس امللك عبد اهلل الثاين 
االنسانية  للعلوم  املشكاة  جملة  للمبدعني،  السلوكية  واخلصائص  بالسمات  للتميز 

واالجتماعية، 2 )1(، 33 – 55.
دار  عمان:  واإلبداع، ط7،  والتفوق  املوهبة   .)2016( الرمحن  عبد  فتحي  جروان، 

الفكر للنشر والتوزيع.
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اجلغيمان، عبد هللا حممد )2018( األساليب املتبعة يف الكشف والتعرف إىل املوهوبني 
يف مؤسسة محدان يف ضوء جتارب دول جملس التعاون اخلليجي واملعايري الدولية: 

دراسة تقوميية، مؤسسة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز.
اجلوالدة، فؤاد عيد؛ والقمش، مصطفى نوري )2015(. الرتبية اخلاصة للموهوبني، 

ط1، عمان: دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع.
احلروب، أنيس )2012(. قضايا نظرية حول مفهوم الطالب املوهوبني ذوي صعوبات التعلم، 

اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة )31(،31- 60.
اخلليفة، عمر هارون وعطا هللا، صالح فرح )2006(. الكشف عن املوهوبني متدين 
العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  للموهبة،  اإلقليمي  العلمي  املؤمتر  الدراسي،  التحصيل 

ورجاله لرعاية املوهوبني، اململكة العربية السعودية، جدة )8(، 30-26.
اخلليفة، عمر )2008(. األطفال اخلوارق واملوهوبني يف العامل العريب، عمان: ديبونو 

للنشر والتوزيع.
العلمي أسسه  البحث  الرحيم )2014(.  الدليمي، عصام أمحد، وصاحل علي عبد 

ومناهجه، ط1، عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع.
الزعيب، سهيل حممود؛ وعبد الرمحن، جمدولني سلطان )2011(. فاعلية مركز رعاية 
املوهوبني واملوهوبات من وجهة نظر الطلبة امللتحقني به يف منطقة جنران باململكة 

العربية السعودية، اجمللة العربية لتطوير التفوق، 2، )2(، 61 – 82.
سعادة، جودت أمحد )2010(. أساليب تدريس املوهوبني واملتفوقني، عمان: ديبونو 

للطباعة والنشر والتوزيع.
عقلًيا:  املتفوقني   .)2011( غازي  وصفاء  وأمحد،  سيد؛  الرمحن  عبد  سليمان، 

"خصائصهم، اكتشافهم، تربيتهم، مشكالهتم"، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. 
الشاعر، خليل يوسف )2011(. األطفال املوهوبون يف والية اخلرطوم: دراسة بيوغرافية، 
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اجلامعة اإلسالمية  املقام يف  املسلمني  النفس  لعلماء  العاملية  للرابطة  الثالث  املؤمتر 
بكواال المبور – ماليزيا، )12(، 6 -8.

شديد، غالية حامد )2012(. التحديات اليت تواجه رعاية املوهوبني من وجهة نظر 
املختصني يف منطقة مكة املكرمة وطرق مواجهتها يف ضوء الرتبية االسالمية، رسالة 

ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.
الشرمان، وائل حممد، محادنة، إيد حممد )2016(. تقومي غرف مصادر املوهوبني يف 
األردن حسب معايري NAGC pre-K-Grade12 2010، جملة كلية الرتبية، جامعة 

األزهر، )167(، 113 – 143.
الشهري، عبد الرمحن سامل )2015(. تقومي برامج تربية املوهوبني يف املنطقة الشمالية 
باململكة العربية السعودية يف ضوء معايري اجلودة العاملية، كلية العلوم الرتبوية، رسالة 

دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.
)املوهوبون ذوو اإلعاقة(،  املوهوبون مزدوجو االستثنائية  الصمادي، مجيل )2015(. 
املبتكرين،  الثاين للموهوبني واملتفوقني: حنو اسرتاتيجية وطنية لرعاية  الدويل  املؤمتر 

كلية الرتبية، جامعة االمارات العربية املتحدة، 119- 131.
الطلبة املوهوبني واملتفوقني  العاجز، فؤاد علي؛ ومرجتى، زكي رمزي )2012(. واقع 
مبحافظة غزة وسبل حتسينه، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، 

.367-333 ،)1( ،20
عبد الرمحن، جمدولني سلطان، الزعيب، سهيل حممود )2014(. املشكالت اليت تواجه 
الطلبة املتفوقون يف املراكز الريادية يف األردن، اجمللة العربية لتطوير التفوق، 5 )9(، 

.186 - 165
املوهوبني يف  منهج  عناصر  لبعض  تقومي   .)2015( الرمحن  عبد  ليلى  العظيم،  عبد 
السودان يف ضوء املعايري الوطنية لضمان جودة التعليم العايل يف السودان، جملة كلية 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



تقويم برامج تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني .....    عوض اهلل حممد أبو القاسم 

447

الرتبية جامعة اخلرطوم، )7(، 74 -103.
عبد املعطي، حسن مصطفي؛ أبو قلة، السيد عبد احلميد )2006(. املوهوبون من 
ذوي الصعوبات اخلاصة واإلعاقة، املؤمتر اإلقليمي للموهوبني، مؤسسة امللك عبد 

العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني، اململكة العربية السعودية، جدة، 879-744.
عبود، يسري زكي؛ املصمودي، سليم أمحد )2014(. بناء وتقنني مقياس اخلصائص 
امللك فيصل، جملة جامعة طيبة  املوهوبني جبامعة  الطالب  للتعرف على  السلوكية 

للعلوم الرتبوية، 9 )1(، 70- 89.
العجالن، عبد الرمحن بن عبد العزيز )2012(. واقع دور املعلم يف رعاية الطالب املوهوبني 
باملرحلة االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم 

االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية
عشا، إسراء حممد؛ احملارمة، لينا حممود )2017(. تقومي نظام اختيار الطلبة املوهوبني 
املوهوبني،  لتعلم  األمريكية  الوطنية  اجلمعية  للتميز يف ضوء معايري  اليوبيل  ملدرسة 

اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، 6، )4(، 11- 22.
العطار، حممد حممود )2018(. تصور مقرتح الكتشاف األطفال املوهوبني يف مجهورية 
مصر العربية يف ضوء خربات بعض الدول املتقدمة، جملة كلية الرتبية، جامعة بور 

سعيد، 24، )24(، 396 - 442.
الطلبة املوهوبني  العمري، عبد هللا بن مخاش )2014(. واقع برامج الكشف ورعاية 
يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر العاملني يف منطقة الباحة، رسالة ماجستري غري 
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