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 مستخمص الدراسة
لى التعرؼ عمى دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف ىدفت الدراسة إ

بالههمكة العربية السعودية هف وجية نظر العاهميف فييا كها ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ ذات 
الداللة اإلحصائية في دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية 

فييا التي تعزى لمهتغيرات )نوع العضوية، تصنيؼ الجهعية، نظر العاهميف السعودية هف وجية 
وقد استخدـ الباحث الهنيج الوصفي لهناسبتو لطبيعة الدراسة، وتكونت  هجاؿ الهوىبة، الهنطقة(،

( فردًا هف العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية يهثموف األعضاء 172عينة الدراسة هف)
واستخدهت الدراسة االستبانة كأداة لجهع البيانات، وتوصمت الدراسة في  ،يفوالهوظفيف التنفيذ

أّف دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية  نتائجيا إلى:
السعودية هف وجية نظر العاهميف فييا  بشكؿ عاـ كاف هنخفضا حيث بمغ الهتوسط الحسابي 

( ضهف درجة توفر 08.0(، وبانحراؼ هعياري بمغ )28.2ككؿ )  الستجابات أفراد العينة
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ،كها توصمت الدراسة إلى هنخفضة

(α كها توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة ( لهتغير نوع العضوية،0.05
سسة كها توصمت الدراسة إلى أنو يوجد فروؽ ذات إحصائية لهتغير تصنيؼ الجهعية أو الهؤ 

α) داللة إحصائية عند هستوى الداللة هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو ل( 0.05
االجتهاعي( لصالح هجاؿ  -العمـو الشرعية والمغة العربية( وهجاؿ )أخرى بيف هجاؿ ) الهؤسسة

( وداللتيا اإلحصائية 08.0)الفرؽ بيف الهتوسطات غ العمـو الشرعية والمغة العربية حيث بم
α) وىي أقؿ هف هستوى الداللة( ، 08001) بينها لـ تشر النتائج إلى وجود فروؽ ،(0.05

α)دالة إحصائيا عند هستوى الداللة  بيف باقي هجاالت الهوىبة كها توصمت الدراسة ( 0.05
  8لهتغير الهنطقةاللة إحصائية إلى عدـ وجود فروؽ ذات د

 الهؤسسات األىمية8 –الجهعيات األىمية  –رعاية الهوىوبيف الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 
This study aimed at identifying the role of the civil societies and 

institutions in sponsoring the gifted in Saudi Arabia, as viewed by their 
workers. It also aimed at identifying the statistically significant 
differences in these civil societies and institutions in sponsoring the 
gifted in Saudi Arabia as seen by their workers, which could be ascribed 
to (membership type, classification of the society, domain of the talent, 
and the region) variables.  

The researcher employed the descriptive method due its fitness to 
the study nature. The sample comprised (271) individuals of the 
workers in the civil societies and institutions, who represent the 
members and the executive employees. The study further used the 
questionnaire to collect the data. The results showed that the role of the 
civil societies and institutions in providing care for the gifted in Saudi 
Arabia, as viewed by the workers, was generally low. The mean of the 
questionnaire as a whole was (1.81), with (0.80) standard deviation, 
within a low availability level. The results did not show statistically 
significant differences at (α 0.05) level attributed to the membership 
type variable. On the other hand, there were no statistically significant 
differences attributed to the society or institution classification variable. 
There were statistically significant differences at (α 0.05) level 
attributed to the  talent domain, which the society or the institutions 
takes care of, between (Sharia Sciences and Arabic language) domain 
and (others-social) domain, which were in favor of the Sharia sciences 
and Arabic language domain. In this concern, the difference between 
the means was (0.83) and significance was (0.002), which is less than 
(α 0.05) level. Furthermore, there were no statistically significant 
differences at (α 0.05) level among the other talent domains, nor were 
there statistically significant differences attributed to the region variable.  
Keywords: Gifted sponsoring, civil societies, civil institutions. 
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 مدخل إلى الدراسة
  مقدمة

حضارة اإلنسانية ىـ الهوىوبوف، إفَّ هف أكثر الناس قدرة واستعدادًا لنفع الناس وبناء ال
صبلحيـ وحفظ وصيانة ِفَطِرىـ  وذلؾ هها يؤّكد أىهية الكشؼ عنيـ والعناية بتربيتيـ وتأديبيـ وا 

رشادىـ والعناية بشئونيـ لتهكينيـ هف النبوغ في هجاؿ نافع  .وا 
 إلى أفَّ تحديد هفيـو لمهوىبة يعد أحد أىـ التحديات التي (.102الجغيهاف)وقد أشار 

تواجو الهتخصصيف في ىذا الهجاؿ وذلؾ لتعدد الهفاىيـ بتعدد نظريات الهوىبة لكنو يرى أف 
الهفيـو الذي يتـ تبنيو عف هصطمح الهوىبة يجب أف يكوف هؤثرا بدرجة كبيرة في طبيعة 
الههارسات والخدهات والبراهج التي تقدـ إلى الطمبة وأف الهفيـو الذي يتبناه أنهوذج الواحة 

ئي لمهوىبة يهكف تمخيصو في أنيا: استعداد وقدرات ذىنية وشخصية واجتهاعية تؤىؿ الفرد اإلثرا
 إلنجاز وأداء هتهيز عف أقرانو في هجاؿ أو أكثر8

إلى أف رنزولي  Sternberg & Davedidson (2013ديفيدسف وستيرنبيرغ) كها أشار
Renzulli هوىوب يشهؿ هعظـ يرى أّف: هعظـ الناس لف يجد صعوبة في قبوؿ تعريؼ لم

 الهجاالت اإلنسانية التي تعبر عف نفسيا في صور تعبير نافعة اجتهاعيا8
( إلى أّف: التحدي الذي يواجينا في العالـ العربي ىو الفارؽ 1001وقد أشار النافع)

الحضاري في النظرة إلى اإلنساف وتنهية قدراتو وهواىبو واستثهارىا في صنع التقدـ حيث أف 
 لتي تقدهت في التعرؼ عمى الهوىوبيف ورعايتيـ ىي الهجتهعات الهنتجة والهتقدهة8الهجتهعات ا

وهع ها تقـو بو الهؤسسات التعميهية الحكوهية هف أدوار ىاهة في رعاية الهوىوبيف إال 
أّنيا هازالت تواجو تحّديات وهعّوقات كبيرة تحّد هف دورىا الهأهوؿ في ىذا الهجاؿ كها أشارت 

 ،(1022آؿ درعاف)،(.102الشويعر)،(1022هحهد) ف الدراسات هنيا:إلى ذلؾ عدد ه
 8(1002أبو نواس)،(1021(،القحطاني)1020األحوس)

وحيث أف رعاية الهوىوبيف تعدّّ رسالة عظيهة وأولوية وطنية واجتهاعية ليس عمى 
اـ هستوى األفراد واأُلسر فحسب، بؿ عمى هستوى الهؤسسات الحكوهية واألىمية والخاصة لمقي

بتفعيؿ دورىا التكاهمي وهف ذلؾ تفعيؿ دور الجهعيات والهؤسسات األىمية ليكوف ليا أثر أعهؽ 
في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية بها يحقؽ أىداؼ رعاية الهوىوبيف وبالتالي تحقيؽ 

 8(1022، 1000)رؤية الههمكة العربية السعودية الرؤى الوطنية والخطط التنهوية 
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د جاءت ىذه الدراسة لتقدّْـ لمهؤسسات الحكوهية واألىمية والخاصة الهيتهة برعاية وق
الهوىوبيف هحتوًى هعرفيًا عمهيًا يدعـ أىدافيا الهتعمقة بالشراكة الهجتهعية وتفعيؿ الهسئولية 
االجتهاعية في ىذا الهجاؿ وتطوير العهؿ فييا بشكؿ عاـ،كها أنو هف الههكف أف تثري ىذه 

الدراسات في هجاؿ رعاية الهوىوبيف وهجاؿ الجهعيات والهؤسسات األىمية وبالتحديد  الدراسة
التعرؼ عمى دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف كها أكدت عمى ذلؾ بعض 

 8(1000سمطاف)هثؿ دراسة  توصيات الدراسات العمهية

الجهعيات والهؤسسات  وفي ىذه الدراسة سوؼ يركز الباحث عمى التعرؼ عمى دور
األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية في ضوء هعايير جودة خدهات وبراهج 

 الهوىوبيف كدور تكاهمي هع الهؤسسات الحكوهية والخاصة8

 مشكمة الدراسة:
رعاية الهوىوبيف حؽ هشروع ليـ كفمتو سياسة الدولة عهوها وسياسة التعميـ في الههمكة 

بية السعودية وهع ها تقـو بو الهؤسسات التعميهية الحكوهية هف أدوار ىاهة في رعاية العر 
الهوىوبيف إال أّنيا هازالت تواجو تحّديات وهعّوقات كبيرة تحّد هف دورىا الهأهوؿ في ىذا الهجاؿ 

( .102(،الزىراني).102الشويعر)(،1022هحهد)كها أشارت إلى ذلؾ عدد هف الدراسات هنيا: 
 أبو ناصر; الجغيهاف (،1020) (،األحوس1020،الجغيهاف; هعاجيني) (1022عاف)در  آؿ
 8 (1002(،أبونواس)1007( الثبيتي)1021القحطاني) ، (1021)

وبالّنظر إلى واقع هعظـ الّدوؿ الهتقدهة في العالـ نجد أفَّ لدييا جهعيات وهؤسسات 
يؿ الّدور التكاهمي لمهؤسسات أىمية رائدة في هجاؿ رعاية الهوىوبيف حيث يبرز بوضوح تفع

األىمية والخاّصة إلى جانب الهؤسسات التعميهية الحكوهية لهساندتيا في تجاوز التحديات التي 
 8(1022)هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع، تواجييا 

إلى وجود  (1021دراسة الحقباني)أّها بالنسبة لهؤسسات القطاع الخاص فقد أشارت 
ات تحد هف دورىا التكاهمي في ىذا الهجاؿ وبالنسبة لمجهعيات والهؤسسات األىمية وهع ها هعوق

تقـو بو هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية الهوىوبيف هف دور كبير في ىذا الهجاؿ إال أنيا 
 إلى بعض هنيا8 (1022الشهراني) الزالت تواجو بعض التحديات التي أشارت دراسة

         ذلؾ أيضًا أهيف الهؤسسة هعالي الدكتور سعود بف سعيد الهتحهيكها أشار إلى 
 8(1022)الحهاد، 
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وهع ها تؤّكد عميو رسالة وزارة التعميـ في الههمكة العربية السعودية وخّطتيا االستراتيجية  
ات لهعالجة ىذه التحّديات هف أىّهية تفعيؿ الّشراكة الهجتهعية وها تؤّكد عميو توصيات الهؤتهر 

والهمتقيات التي أّكدت عمى الحاجة إلى تفعيؿ دور الهجتهع وهؤّسساتو في دعـ الّتعميـ عهوها 
 (10228كها أشارت إلى ذلؾ دراسة الشيري) وفي دعـ رعاية الهوىوبيف عمى وجو الخصوص

إاّل أفَّ الواقع يشير إلى استهرار التحّديات التي تواجو الهؤسسات التعميهية الحكوهية في  
اؿ رعاية الهوىوبيف وقّمة البراهج القائهة عمى الّشراكة الهجتهعية وقّمة توّجو الهجتهع األىمي هج

وهؤّسساتو نحو تفعيؿ دوره تجاه رعاية الهوىوبيف بشكؿ خاص والتعميـ بوجو عاـ هّها يؤّكد وجود 
التنهية بشكؿ  تحّديات كبيرة تواجو الجهعيات والهؤسسات األىمية لمقياـ بدورىا الهأهوؿ في هجاؿ

عاـ وهف ذلؾ رعاية الهوىوبيف بها يحّقؽ التكاهؿ بيف الهؤّسسات الحكوهية واألىمية والخاّصة 
 العهودي ،(1022) الحربيفي ىذا الهجاؿ كها أشارت إلى ذلؾ عدد هف الدراسات هنيا: 

 8(1000(، سمطاف)1022الصالح)،(1021القاضي)،(1022هركز التنهية اإلنسانية) ،(1022)
يجد أنَّيا أكَّدت عمى تهكيف  1000ها أّف الهّطمع عمى رؤية الههمكة العربية السعودية ك

الهؤسسات والجهعيات األىمية  لتفعيؿ دورىا في الهسئولية االجتهاعية وتوسيع نطاؽ عهميا 
تي ليكوف ليا أثر أعهؽ في التعميـ واألبحاث والبراهج االجتهاعية والفعاليات الثقافية، وبالتالي تأ

 8(1022، 1000)رؤية الههمكة العربية السعودية رعاية الهوىوبيف ضهف ىذه الهسؤوليات 
وبعد اطبلع الباحث عمى قواعد جهع البيانات وهف خبلؿ البحث في الهكتبة الرقهية 
السعودية وهخاطبة هركز الهمؾ فيصؿ لمبحوث وهكتبة الهمؾ فيد الوطنية فإنو ال توجد الكثير 

عمهية التي تناولت دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف هف الدراسات ال
بالههمكة العربية السعودية أثناء تحديد الباحث ليذه الهشكمة وهها سبؽ فقد توصؿ الباحث إلى 
أّنو التزاؿ الحاجة قائهة لتقييـ ودراسة دور الجهعيات والهؤسسات األىمية  في رعاية الهوىوبيف 

عربية السعودية وفؽ هعايير جودة خدهات وبراهج الهوىوبيف وأّنو هف الههكف الوصوؿ بالههمكة ال
 إلى نتائج تسيـ في تطوير ىذا الهجاؿ8
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 -ولتحديد  مشكمة الدراسة بشكل دقيق فقد لّخصيا الباحث في السؤال التالي:
عودية هف ها دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية الس

 وجية نظر العاهميف فييا ؟

 أسئمة الدراسة:
ها دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية هف  -2

 وجية نظر العاهميف فييا ؟8
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات  -1

 عضوية( في الجهعية أو الهؤسسة األىمية؟8األىمية تعزى إلى )نوع ال
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات  -0

 األىمية تعزى إلى )تصنيؼ الجهعية أو الهؤسسة األىمية(؟8
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات  -2

 زى إلى)هجاؿ الهوىبة( الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسة األىمية؟8األىمية تع
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات -2

 األىمية تعزى إلى هتغير)الهنطقة(؟8
 :أىداف الدراسة

العربية  الكشؼ عف دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة 28
 السعودية هف وجية نظر العاهميف فييا8

الكشؼ عف أثر نوع العضوية في الجهعية أو الهؤسسة األىمية عمى وجيات نظر العاهميف  18
 في الجهعيات والهؤسسات األىمية حوؿ دورىا في رعاية الهوىوبيف8

الكشؼ عف أثر تصنيؼ الجهعية أو الهؤسسة األىمية عمى وجيات نظر العاهميف في  08
 لجهعيات والهؤسسات األىمية حوؿ دورىا في رعاية الهوىوبيف8ا
الكشؼ عف أثر هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسة األىمية  عمى وجيات  28

 نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية حوؿ دورىا في رعاية الهوىوبيف8

هعيات والهؤسسات األىمية حوؿ الكشؼ عف أثر الهنطقة عمى وجيات نظر العاهميف في الج 28

 دورىا في رعاية الهوىوبيف8
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 أىمية الدراسة:
 األىمية النظرية:

يهثؿ هجاؿ دراسة الجهعيات والهؤسسات األىمية في الههمكة العربية السعودية هف زاوية  -2
النظر لمبحوث التربوية هجااًل يقّؿ التطّرؽ إليو قياسًا إلى غيره هف الهجاالت األخرى الزاخرة 
بالبحوث والدراسات برغـ أف ىذه الجهعيات والهؤسسات األىمية ليا تاريخ في هجاالت العهؿ 
األىمي التنهوي وقد يكوف قّمة االلتفات ليا بسبب النظرة التقميدية لدور الجهعيات والهؤسسات 

 األىمية8
 يف8تسيـ ىذه الدراسة في التأصيؿ لدور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوب -1
تكهف أىهية ىذه الدراسة في عدـ توفر الكثير هف الدراسات التي تناولت دور الجهعيات  -0

والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف فيي تكّهؿ حمقة الدراسات التي تناولت الدور 
 التربوي لمجهعيات والهؤسسات األىمية8

 في رعاية الهوىوبيف8تسيـ الدراسة في فيـ وتقويـ دور الجهعيات والهؤسسات األىمية  -2
تفيد نتائج ىذه الدراسة في الحكـ عمى هدى نجاح الجهعيات والهؤسسات األىمية في  -2

 الهساىهة بدور فّعاؿ تجاه رعاية الهوىوبيف8
تسيـ الدراسة في تقديـ إطار نظري هبّسط وشاهؿ لهجاؿ رعاية الهوىوبيف والجهعيات  -2

 لغير الهختصيف في أحد ىذه الهجاالت8والهؤسسات األىمية وفي نفس الوقت يكوف هناسب 
 األىمية التطبيقية:

أف دراسة الجهعيات والهؤسسات األىمية تقّدـ تصورًا دقيقًا لهعايير الشراكة الهجتهعية في  -2
 هجاؿ رعاية الهوىوبيف بيف الهؤسسات التعميهية الحكوهية والجهعيات والهؤسسات األىمية8

التطورات حيث أف الهّطمع عمى رؤية الههمكة تأتي ىذه الدراسة في هرحمة ىاّهة هف  -1
يجد أنَّيا أكَّدت عمى تهكيف الهؤسسات والجهعيات األىمية   1000العربية السعودية 

لتفعيؿ دورىا في الهسئولية االجتهاعية وتوسيع نطاؽ عهميا ليكوف ليا أثر أعهؽ في 
التالي تأتي رعاية الهوىوبيف التعميـ واألبحاث والبراهج االجتهاعية والفعاليات الثقافية، وب

 ضهف ىذه الهسؤوليات8
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تتناوؿ الدراسة فئة تهمؾ قدرات واستعدادات عالية لئلسياـ في بناء الحضارة اإلنسانية وىـ  -0
الهوىوبوف، وذلؾ هها يؤّكد أىهية التعرؼ عمييـ والعناية بشئونيـ لتهكينيـ هف النبوغ في 

 هجاؿ نافع8
اية الهوىوبيف نظرة جديدة هف حيث تناوليا كقضية تنظر ىذه الدراسة إلى قضية رع -2

اجتهاعية تدخؿ في نطاؽ هسؤوليات الهجتهع األىمي وهؤسساتو وليس الهؤسسات 
 التعميهية الحكوهية لوحدىا8

تسيـ في التعرؼ عمى دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف هها يفيد  -2
الهؤسسات التعميهية الحكوهية حيث يقّدـ ليـ  الهسؤوليف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف في

هؤسسات أىمية تعهؿ عمى هساندتيـ في تقديـ الخدهات لرعاية الهوىوبيف وعبلج 
 الهشكبلت والتحديات الهتعمقة بيذا الهجاؿ8

 مصطمحات الدراسة:
 التعريف االصطالحي لرعاية الموىوبين:

                (20:ص1022) وبوجسروبرتس هف التعريفات الهرّكبة  ها أشار إليو      
Roberts & Boggess   :حوؿ التعريؼ األهريكي لمهوىوبيف 

"عندها يستخدـ هصطمح "الهوىوبيف والنابغيف " لوصؼ الطبلب، أو األطفاؿ، أو الشباب،      
الذيف يظيروف دالئؿ عمى قدرة اإلنجاز العالية في هجاالت بعينيا، هثؿ الهجاالت: العقمية، 

بداعية، والفنية، أو القدرة عمى القيادة، أو التهيز في هجاالت أكاديهية هحددة، الذيف واإل
يحتاجوف إلى بعض الخدهات أو األنشطة التي ال تقدهيا الهدارس عادة، بغية تطوير قدراتيـ 

 عمى نحو كاهؿ"8

اد الذيف لدييـ ويهكننا هف خبلؿ عرض التعريفات السابقة  أف نعّرؼ الهوىوبيف أنيـ : األفر      
 استعداد لمنبوغ في هجاؿ نافع8

 وأف رعاية الهوىوبيف تعني: العناية بشئوف الهوىوبيف لتهكينيـ هف النبوغ في هجاؿ نافع8     
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 التعريف اإلجرائي لرعاية الموىوبين:
إلى أف الهفيـو الذي يتبناه أنهوذج الواحة  (.102الجغيهاف)اعتهد الباحث ها أشار إليو      
ثرائي لمهوىبة يهكف تمخيصو في أنيا: استعداد وقدرات ذىنية وشخصية واجتهاعية تؤىؿ الفرد اإل

 إلنجاز وأداء هتهيز عف أقرانو في هجاؿ أو أكثر8 
 التعريف االصطالحي لمجمعيات والمؤسسات األىمية:

أو غير هعينة ، يؤسسو شخص أو أشخاص هف ذوي الصفة  هستهر لهدة هعينة أي كياف"     
الطبيعية أو االعتبارية أو هنيها هعًا، غير ىادؼ لمربح أساسًا ، وذلؾ هف أجؿ تحقيؽ غرض أو 
أكثر هف أغراض النفع العاـ أو الهخصص، ويعتهد عمى ها يخصصو لو الهؤسس أو 
الهؤسسوف هف أهواؿ، أو أوقاؼ ، أو ىبات أو وصايا، وتعد الصناديؽ العائمية واألىمية بأنواعيا 

 8(1: ص 1022)نظاـ الجهعيات والهؤسسات األىمية، ية88" هؤسسات أىم
 التعريف اإلجرائي لمجمعيات والمؤسسات األىمية:

جهيع الجهعيات والهؤسسات األىمية التي تشرؼ عمييا كؿ هف وزارة العهؿ والتنهية      
هنيا جهعيات االجتهاعية ووزارة الشؤوف اإلسبلهية والدعوة واإلرشاد بالههمكة العربية السعودية و 

البر ولجاف التنهية االجتهاعية األىمية والجهعيات التخصصية والهؤسسات الهانحة وجهعيات 
 تحفيظ القرآف الكريـ والهكاتب التعاونية لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات8

 حدود الدراسة:
ة العربية : دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكالحدود الموضوعية

 السعودية هف وجية نظر العاهميف فييا8
األعضاء الهتطوعيف باإلضافة لمهوظفيف التنفيذييف في ىذه الجهعيات  الحدود البشرية:

 والهؤسسات8
الجهعيات األىمية  والهؤسسات األىمية بالههمكة العربية السعودية بالهدف  الحدود المكانية:

 ، تبوؾ(8التالية:)الرياض، الدهاـ، جدة، أبيا
 2202/2220تـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  الحدود الزمانية :

(102./10228) 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
يشتهؿ ىذا الفصؿ عمى اإلطار النظري الخاص بالدراسة الحالية هف خبلؿ عرض 

تيـ ثـ التطرؽ بصورة عاهة لمواقع لبعض هفاىيـ الهوىبة ورعاية الهوىوبيف وأىهية وأساليب رعاي
الحالي لرعاية الهوىوبيف ثـ الفجوة بيف الواقع والهأهوؿ ثـ التطرؽ لبعض هفاىيـ الجهعيات 
والهؤسسات األىمية واألدوار الهأهولة هنيا في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية والواقع 

ات السابقة حوؿ ىذا الهوضوع ثـ التطرؽ الفعمي ليذا الدور في ضوء األدب النظري والدراس
لبعض الحموؿ والنهاذج العهمية لتفعيؿ دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف 

 بالههمكة العربية السعودية8
 اإلطار النظري:

 أوال: رعاية الموىوبين:
 سوؼ نتطرؽ إلى بعض العناصر الهتعمقة برعاية الهوىوبيف هنيا:

 ىبة والموىوبين:مفيوم المو  -1
يرى أف الهوىبة استعداد الفرد لمتهيز  Monks إلى أف هونكس (.102الجغيهاف)أشار 

أو اإلنجاز غير العادي في هجاؿ أو أكثر وتتطور هف خبلؿ بعد البيئة االجتهاعية، وبالنسبة 
تقود  ينظر إلى الهوىبة عمى أنيا  هجهوعة عواهؿ هعرفية ونفسية واجتهاعيةBaldwin لبالدويف 

إلى تحقيؽ التهيز في هجاؿ أو أكثر حيث يرتكز ىذاف النهوذجاف عمى نهوذج رنزولي 
Renzulli أّها نهوذج أكتيوتوب، Actiotope فيرى أف الهوىبة والتفوؽ ىها القدرة عمى أداء

 أفعاؿ هتفوقة في هجاؿ هعيف8
اإلنتاجية كها  -اعيةويهكننا القوؿ أّف التعريفات السابقة تندرج تحت فئة التعريفات اإلبد

يكرت)أشار إلى ذلؾ   Purcell & Eckert8 ( 2012بورسيؿ وا 
 Joyce Van Tassel-Baskaباسكا  -كها أشار إلى تعريؼ جويس ؿ8فانتاسؿ

لمهوىبة أنيا: "تجمي الذكاء العاـ في هجاؿ هعيف هف النشاط اإلنساني وبهستوى أعمى هف 
فّرؽ  Gagneاف الهعني"، وأشار إلى أف جانييو الهعدؿ بها يبشر بهساىهات أصمية في الهيد

بيف الهوىبة والنبوغ حيث يرى أف الهوىبة تدؿ عمى: اهتبلؾ قدرات طبيعية فائقة واستعهاليا 
)وتسهى االستعدادات أو الهواىب( في هجاؿ قدرات واحد عمى األقؿ، لدرجة تضع الفرد ضهف 

ا النبوغ : يشير إلى إتقاف القدرات الهطورة % هف أقرانو هف الفئة العهرية نفسيا، بينه20أعمى 
والهعارؼ بإتقاف في هجاؿ واحد عمى األقؿ هف النشاط اإلنساني، لدرجة أنو يضع الفرد ضهف 

 % هف الفئة العهرية نفسيا الذيف يهارسوف ىذا النشاط في ذلؾ الهجاؿ8 20أعمى 
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لى تعريؼ إ Colangelo & Davis (68ص  :2011كوالنجيمو وديفيز)كها أشار  
لمهوىبة لدى األطفاؿ " أف لدى األطفاؿ طاقات كاهنة تسيـ في جعميـ  Tannenbaumتاننبـو 

قادريف عمى التهيز في األداء الذي يثير اإلعجاب أو هنتجيف لؤلفكار في هجاالت النشاط التي 
 تقوي الحياة البدنية، واالنفعالية، واالجتهاعية، والعقمية، والجهالية لئلنساف"8

 -هكننا القوؿ أّف التعريفاف السابقاف يندرجاف تحت فئة تعريفات التحميؿ النفسيوي
يكرت)االجتهاعي كها أشار إلى ذلؾ   Purcell & Eckert 8 (2012بورسيؿ وا 

إلى أنو يرى أف يتـ تبني هفيـو الهوىبة هتعدد  (02، ص: 1001النافع)وقد أشار 
 ة8األبعاد التي تعبر عف وجودىا في أشكاؿ هتعدد

وليذا يهكننا هف خبلؿ عرض التعريفات السابقة  أف نعّرؼ الهوىوبيف أنيـ : األفراد 
 الذيف لدييـ استعداد لمنبوغ في هجاؿ نافع8

 وأف رعاية الهوىوبيف تعني: العناية بشئوف الهوىوبيف لتهكينيـ هف النبوغ في هجاؿ نافع8

 أىمية رعاية الموىوبين: -2
لى ثبلثة عواهؿ تهثؿ أىـ الهرتكزات ألىهية رعاية إ Matthews (2014هاثيوز)أشار 

الهوىوبيف وىي: العاهؿ االقتصادي وها يتعمؽ بو هف الهنافسة الهستقبمية في التجارة العالهية، 
باإلضافة إلى عاهؿ تنهية الهجتهع وها يتعمؽ بو هف النجاح في الحياة الهدنية، وكذلؾ العاهؿ 

 ذات واألىداؼ الشخصية والطهوحات الهينية8اإلنساني وها يتعمؽ بو هف تحقيؽ ال

 إلى مبررات الرعاية ومنيا:(2015جروان)كما أشار 
قصور هناىج التعميـ، ورفاه الهجتهع وتنهيتو، باإلضافة إلى أف التربية الخاصة حؽ 
لمطفؿ الهوىوب، وتكافؤ الفرص ليصؿ الهوىوب ألقصى طاقاتو، باإلضافة إلى النهو الهتوازف 

 ىوب وها يتعمؽ بحاجاتو االرشادية الهرتبطة بالجوانب العاطفية واالجتهاعية8لمطفؿ الهو 
 وفيها يتعمؽ بالهبررات التنهوية تحديدًا في الرؤية الوطنية لمههمكة العربية السعودية  

" أف تكوف ببلدنا نهوذجًا -فقد أّكد خادـ الحرهيف الشريفيف حفظو اهلل أف ىدفو األوؿ : 1000
في العالـ عمى كاّفة األصعدة"، وفي ها يخص هحاور الرؤية ورد في هحور الرؤية  ناجحًا ورائداً 
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"هجتهع حيوي بيئتو عاهرة" ها ينص عمى دعـ الثقافة والترفيو لتهكيف الهواطنيف هف استثهار ها 
لدييـ هف طاقات وهواىب، وفي نفس الهحور "هجتهع حيوي بنيانو هتيف" وردت عبارة "نيتـ 

لتي تنص عمى تزويد األسرة بعواهؿ النجاح البلزهة لتهكينيا هف رعاية أبنائيا وتنهية بُأَسِرنا" وا
همكاتيـ وقدراتيـ ولموصوؿ إلى ىذه الغاية سيتـ العهؿ عمى إشراؾ أولياء األهور في العهمية 
التعميهية وهساعدتيـ في بناء شخصيات أطفاليـ وهواىبيـ حتى يكونوا عناصر فاعمة في بناء 

، كها ورد في هحور" اقتصاد هزدىر فرصو هثهرة" ها ينص عمى أىهية هيارات وقدرات هجتهعيـ
تاحة الفرص لمجهيع واستقطاب الهواىب والكفاءات  األبناء واالستفادة القصوى هف طاقاتيـ وا 
العالهية لمعهؿ هعنا واإلسياـ في تنهية اقتصادنا، كذلؾ ورد ضهف ىذا الهحور عبارة "نتعمَّـ 

والتي نّصت عمى ىدؼ حصوؿ كؿ طفؿ سعودي عمى فرص التعميـ الجيد وفؽ خيارات ِلَنعهؿ"  
هتنوعة وتطوير البيئة الهدرسية بكؿ هكوناتيا لتحقيؽ ذلؾ باإلضافة إلى التركيز عمى االبتكار 
في التقنيات الهتطورة  وريادة األعهاؿ، كها نصت عمى دعـ االبتكار في عبارة "ندعـ هنشآتنا 

سر الهنتجة، وبالنسبة لمبراهج التنفيذية لمرؤية تّضهف برناهج "تطوير الصناعات الصغيرة واأل
الوطنية والخدهات الموجستية" عبارة "الههكّْنات" وهنيا " البحث والتطوير واالبتكار" اندرج تحتيا 
العديد هف األىداؼ الهتعمقة بتهكيف الهبدعيف والهبتكريف والهوىوبيف ضهف ىذه الهجاالت 

 8(1022، 1000)رؤية الههمكة العربية السعودية  اتياوهتطمب
 برامج رعاية الموىوبين: -3

تطرقت العديد هف أدبيات رعاية الهوىوبيف إلى أف الرعاية البد أف يسبقيا عهميات 
إلى بعض  (.102الجغيهاف)الكشؼ والتعرؼ بطريقة عمهية وهنظهة وهوضوعية وقد أشار 

 بيف هنيا :القضايا الهتعمقة بالكشؼ عف الهوىو 

أف ىناؾ إجهاع ضعيؼ حوؿ النظاـ الهثالي لمتعرؼ عمى الهوىوبيف لذلؾ هف الهفّضؿ 
أف تعهؿ كؿ جية هع بعض الخبراء لتطوير النظاـ األكثر هبلئهة لظروفيـ وبيئاتيـ وهواردىـ 
البشرية والهالية، باإلضافة إلى أىهية استخداـ تعريؼ شاهؿ لمهوىبة هرتبط بأدوات الكشؼ 

 رعاية ويضهف عدـ استبعاد أصحاب الهواىب والقدرات الهختمفة التي يحتاجيا الهجتهع8وال
لذلؾ هها سبؽ يهكننا القوؿ أنو هف الهيـ أف ُيعّد خبراء كؿ هجاؿ أدوات لمتعّرؼ عمى 
الهوىوبيف الذيف لدييـ االستعداد لمنبوغ فيو ليتـ بعد ذلؾ رعايتيـ والعناية بشؤونيـ لتهكينيـ هف 

غ في ىذا الهجاؿ، بحيث تكوف األولوية لمهجاالت هتعّدية الّنفع بحسب احتياج وضرورات النبو 
هكاناتو وخططو التنهوية8  كؿ هجتهع ووفؽ أولوياتو وا 
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وهع تطور الهجتهعات والتجارة العالهية والتقدـ في الطب والصناعة واليندسة والعمـو 
ورفاىية الهجتهع والتنافس العالهي في ىذه والتقنية وفروعيا وانعكاسيا عمى التقدـ االقتصادي 

الهجاالت وحيث أف ىذا التقدـ يعتبر انعكاس لمتقدـ العالهي في التعميـ وهخرجاتو أّدى ذلؾ إلى 
بروز عولهة التعميـ والذي يركز حاليا في الدوؿ الهتقدهة عمى االقتصاد والصناعة والذي يعتهد 

روعيا وتطبيقاتيا حيث ظير في أهريكا ها يسهى في الغالب عمى هجاالت العمـو والتقنية وف
والتي تركز عمى دهج العمـو والرياضيات واليندسة والتقنية هع (STEAM) ببراهج ستيـ التربوية 

الفنوف عف طريؽ التعمـ الهبني عمى الهشكمة أو الهشروع الذي يعرض عمى الطمبة هشكبلت 
ليـ وقدراتيـ هها يثير دافعيتيـ لمشعور العالـ الحقيقية هع هراعات اىتهاهات الطمبة وهيو 

بالهشكبلت وهف ثـّ الهثابرة وااللتزاـ والشغؼ بالبحث والهحاولة في إيجاد الحموؿ الههكنة ليا 
تحت إشراؼ هعمهيف هاىريف ىـ حجر األساس في نجاح ىذه البراهج كها يتـ أخذ هقررات 

وج والتقدـ في اجتياز الهقررات والصفوؼ هتقدهة ويتـ االستفادة هف نظاـ التسريع والتسجيؿ الهزد
بحسب إهكانات الهتعمهيف كها أف ىناؾ هدارس خاصة لمهرحمة الثانوية هتخصصة في براهج 

وهف أهثمتيا أكاديهية ألينوي لمرياضيات والعمـو وىي هدرسة داخمية عاهة   (STEAM)ستيـ
ويعرضونيا في الهؤتهرات  هقرىا شيكاغو ويشارؾ الطمبة في ىذه الهدرسة هع عمهاء هحترفيف

الوطنية ،كها أف ىناؾ براهج ال صفية تقدهيا عدد هف الهراكز والجاهعات تعتهد عمى التجهيع 
والتمهذة واإلثراء الهباشر واإلثراء عف بعد والتسريع واإلرشاد وعدد كبير هف الهسابقات العمهية 

ات ،هف ىذه الهسابقات أولهبياد العمـو والعالهية التي قد تعزز اإلبداع والدافعية وتحسف هفيـو الذ
وهعرض إنتؿ العالهي لمعمـو واليندسة وجوائز عمهاء الطبيعة الصغار وهسابقات فيرست 

 MacFarlane8 ( 1027)هاكفارليف، لمروبوتات 

 (1022فانتاسؿ باسكا)كذلؾ هف التجارب العالهية الناجحة ها أشارت إليو 
VanTassel-Baska ستانمي تأسيس جولياف احوؿ Stanley هركز الشباب الهوىوبيف          

لمكشؼ عف  Johns Hopkinsبجاهعة جونز ىوبكنز  SET )  ) دراسة الهوىبة االستثنائية
الهوىوبيف في الرياضيات بحيث يستعيف الهركز بالخبراء في هجاؿ الرياضيات لتقديـ خدهات 

 8 ـ هف النبوغ في هجاؿ الرياضياتالكشؼ واإلثراء والتسريع واإلرشاد لمهوىوبيف لتهكيني
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وهع ها سبؽ تناولو هف أساليب هتعّددة وجيود كبيرة ُبذلت في سبيؿ الوصوؿ لتجويد 
براهج رعاية الهوىوبيف يجدر بنا االستفادة هف التجارب العالهية الرائدة في ىذا الهجاؿ حيث 

يكرت) أشار لى تساؤؿ نخبة هف في التهييد لمكتاب إ Purcell & Eckert (1021بورسيؿ وا 
الخبراء في هيداف تعميـ الهوىوبيف عف كيؼ يهكف تقديـ خدهات وبراهج لمطمبة الهوىوبيف 
والنابغيف؟ حيث قادىـ ىذا التساؤؿ في نياية الهطاؼ إلى كتابة دليؿ جديد لمهعنييف في ىذا 

حيث يعتبر الهجاؿ تناولوا فيو هيّهة تصهيـ براهج وخدهات لمطمبة هف ذوي التحصيؿ العالي 
بهثابة خارطة طريؽ هفّصمة لجهيع هف يصبو إلى التهيز في تربية الهوىوبيف ويهكف اإلشارة  

 -إلى بعض الجوانب في هحتوى ىذا الدليؿ وهنيا:

 التعرؼ عمى احتياجات الطمبة الهعرفية والوجدانية8 -
 تطوير الرسالة الهتعمقة بالحاجات التربوية لمطمبة الهوىوبيف والنابغيف8 -
 طوير تعريؼ لمهوىبة8ت -
 توفير براهج لمفئات الخاصة هف الطمبة الهوىوبيف والنابغيف8 -
 اجراءات التعرؼ عمى الهوىوبيف8 -
 صياغة أىداؼ برناهج تربية الهوىوبيف8 -
 تصهيـ برناهج شاهؿ8 -
 هنياج خاص بتربية الهوىوبيف8 -
 الخدهات التي تمبي الحاجات الوجدانية واالجتهاعية لمطمبة الهوىوبيف8 -
 إنشاء هيزانية ُهحَكهة لبراهج تربية الهوىوبيف وخدهاتيـ8 -
 اختيار هصادر التعمـ في براهج تربية الهوىوبيف8 -
 إدارة هبادرة لبلتصاؿ في برناهج تربية الهوىوبيف)اإلعبلـ والعبلقات والتواصؿ هع الّشركاء(8 -
 ربية الهوىوبيف8األدوار والهسؤوليات والكفاءات الهينية لمهوظفيف الرئيسييف في خدهات ت -
 تصهيـ خّطة لمنهو الهيني8 -
 تطوير خّطة لتقويـ برناهج في تربية الهوىوبيف8 -
 ربط تصهيـ البرناهج بسياسة الّدولة8 -
 تنسيؽ )هواءهة(خدهات تعميـ الهوىوبيف هع التعميـ العاـ8 -
 التخطيط لمّدفاع عف براهج تربية الهوىوبيف8 -
 ـ الطمبة الهوىوبيف8السياسات واألنظهة والموائح في هجاؿ تعمي -
 توظيؼ البحث العمهي في اتخاذ قرارات تتعمؽ بهصادر وخدهات وبراهج تربية الهوىوبيف8 -
 التخطيط االستراتيجي وبراهج تربية الهوىوبيف8 -
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يكرت) كها أشار إلى  Purcell & Eckert( 022-.02، ص: 1021بورسيؿ وا 
ببرناهج الهوىوبيف لهرحمة ها قبؿ  "هعايير الرابطة القوهية األهريكية لمهوىوبيف، الخاصة

 سفّ الدراسة حّتى الّصؼ الثاني عشر"8
حيث توّضح ىذه الوثيقة الهعايير الّنهوذجية والهطموبة لبراهج تعميـ الطمبة الهوىوبيف 
واّلتي يهكف االسترشاد بيا في قياس وتقييـ فاعمية ىذه البراهج وتقويهيا وتطويرىا ووضع 

األدنى هف الهعايير التي يجب توافرىا في براهج ذات جودة عالية الّتوصيات بخصوص الحّد 
 لتعميـ الهوىوبيف8

           هكّونات رئيسية في البرناهج 7حيث تكّونت ىذه الوثيقة هف عّدة هعايير تقيس 
 وفؽ اآلتي:

 فرز الطمبة)الكشؼ والّتعرؼ والترشيح(8 -
 تصهيـ البرناهج8 -
 الهنياج والّتدريس8 -
 نّية8الّتنهية الهي -
 إدارة البرناهج وتنظيهو8 -
 اإلرشاد والتوجيو العاطفي واالجتهاعي8 -
 تقويـ البرناهج8 -

إلى تطوير هجهوعة هف الهعايير لجودة براهج رعاية  (.102الجغيهاف)وقد أشار 
الهوىوبيف هستقاة هف الهعايير العالهية التي قدهتيا الرابطة الوطنية لمهوىوبيف ضهف خهسة 

 -هحاور كاآلتي:

اًل: مجال التخطيط والتنظيم: فيما يمي عدد من المعايير لتحديد ىذا المجال أوّ 
 منيا:

 يتضهف البرناهج رؤية ورسالة توّجو أنشطة البرناهج لتمبية حاجة جهيع الهستفيديف8 -

يتضهف البرناهج خطة تشهؿ السياسات واألىداؼ واإلجراءات التي تحدد تطبيؽ هنياج  -
ة والخدهات االستشارية وهشاركة أولياء األهور ونشر ثقافة اإلبداع البرناهج وطرائؽ الرعاي

 في الهجتهع الهحّمي والهدرسي8
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لدى البرناهج إجراءات هتوافقة هع رؤية البرناهج ورسالتو تحدد كيفية التحاؽ الطمبة والهعمهيف  -
 والعاهميف بالبرناهج8

 رورة بناء عمى التغذية الراجعة8ُتراجع تعميهات واجراءات البرناهج باستهرار وعند الض -

 هسؤوليات العاهميف في البرناهج واضحة وهوثّقة وهصادؽ عمييا هف هدير البرناهج8 -

يستخدـ البرناهج وسائؿ هتنوعة لترشيح الطمبة لبللتحاؽ بأنشطتو اإلثرائية تشهؿ قياس جهيع -
 القدرات الذىنية واإلبداعية والشخصية8

ج بأنيا هصّههة لتمبية حاجات الطمبة الهوىوبيف الهعرفية تتصؼ جهيع أنشطة البرناه -
 والهيارية واالجتهاعية8

 يوفر البرناهج هصادر الهعموهات بشكؿ كاٍؼ وهيّسر هثؿ الكتب واالنترنت وغيرىا8 -

تّتصؼ أىداؼ البرناهج بأنيا واضحة وهنشورة لمهستفيديف ) الطمبة والهعمهيف وقادة الهدارس  -
 8وأولياء األهور(

لمبرناهج قنوات اتصاؿ هع خبراء في رعاية الهوىبة يقدهوف استشارات بخصوص تطوير  -
 البرناهج8

 تتضهف خّطة البرناهج أنشطة إعبلهية لنشر ثقافة رعاية الهوىوبيف في الهجتهع الهحمي8 -

تتضّهف أنشطة البرناهج أنشطة هتنوعة لرعاية الجوانب الرئيسة)الدافعية لمتعمـ، هيارات -
، هيارات البحث، الّسهات الشخصية(8ال  تفكير، هيارات التعمـّ

 تتضهف خطة البرناهج براهج وهسابقات هتنوعة لتنهية اإلبداع لدى الطمبة الهوىوبيف8-

ثانيًا: مجال المنياج والتعّمم: فيما يمي عدد من المعايير لتحديد ىذا المجال 
 منيا:

تخطيط خبرات الهوىوبيف في هجاؿ هف الهجاالت  يوّجو هنياج البرناهج الهعمهيف لمتركيز عمى-
، هيارات البحث،  التي يرعاىا البرناهج)الدافعية لمتعمـ، هيارات التفكير، هيارات التعمـّ

 الّسهات الشخصية(8

يوفر هنياج البرناهج الفرص لجهيع الطمبة الهوىوبيف الستخداـ التقنية الحديثة في تنهية -
 هواىبيـ8
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اهج الفرص لمطمبة الهوىوبيف لبلطبلع عمى سير الهبدعيف عمى كّؿ الّصعد: يوّفر هنياج البرن-
 العربي واإلسبلهي والعالهي8

يوّفر هنياج البرناهج الفرص لمطمبة الهوىوبيف لربط هواىبيـ ببيئتيـ االجتهاعية والطبيعية -
دراؾ هشكبلتيا وتحّدياتيا8  وا 

هحتوى الهتعمؽ بتنهية هيارات التفكير توّجو أىداؼ هنياج البرناهج وأنشطتو إلى دهج ال-
 باألنشطة الصفّية والبّلصّفية 8

 توجو أىداؼ البرناهج وأنشطتو الهعمهيف لتقييـ تقدـ هوىبة الطالب باستهرار8-

 يوّفر البرناهج أدّلة إرشادية  لمهعمهيف لتطبيؽ هحتوى الهنياج8 -

أو الجزئي النتقاؿ الطالب إلى هيارة أو يوّفر الهنياج الفرص لمطمبة الهوىوبيف لمتسريع الكاهؿ -
 هستوى أعمى في البرناهج8

تتوافؽ األنشطة الصفية وغير الصفّية لمهنياج هع أىداؼ البرناهج وهحّددة لكؿ هستوى هف  -
 هستوياتو8

تراعي الهواد واألجيزة التي تستخدـ لتطبيؽ أنشطة البرناهج حاجات وقدرات الطمبة الهوىوبيف -
 يـ8وأعهارىـ وجنس

يساعد الهعمهوف الطمبة الهوىوبيف عمى توجيييـ نحو هجاالت اإلبداع الهتناسبة هع قدرات كؿ -
 طالب هوىوب وهيولو8

 يوفر الهعمهوف الفرص لمطمبة ذوي الهوىبة لهشاركتيـ في اتخاذ القرارات حوؿ أنشطة البرناهج8-

 ـ بعضيـ هف بعض8يوفر الهعمهوف الفرص لمهوىوبيف لمعهؿ في هشاريع جهاعية ليتعم-

يستخدـ الهعمهوف هعرفتيـ باىتهاهات الطمبة الهوىوبيف وقدراتيـ في تصهيـ فرص تنهيتيـ -
 بشكؿ فردي أو جهاعي8

يستخدـ الهعمهوف هعرفتيـ بهحتوى الهنياج وأنشطتو لطرح الهشكبلت ووضع الطمبة الهوىوبيف -
 لدييـ8 أهاـ تحديات لتحفيزىـ عمى التفكير وتنهية الجرأة الذىنية

 يستخدـ الهعمهوف استراتيجيات التعمـ النشط في رعاية الطمبة الهوىوبيف8-
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ثالثًا: مجال التنمية المينية: فيما يمي عدد من المعايير لتحديد ىذا المجال 
 منيا:

يتضهف البرناهج خطة لتدريب جهيع العاهميف في البرناهج وأولياء األهور عمى أساليب  -
 يـ8رعاية الهوىوبيف وتعميه

لمبرناهج أنشطة هتعّددة لتثقيؼ الهعمهيف وتوعيتيـ بأىهية تعهيؽ ثقافتيـ وهعارفيـ في  -
 رعاية وتعميـ الّطمبة الهوىوبيف8

لدى جهيع هعمهي الهوىوبيف شيادة تخصص أو درجة عمهية في رعاية الهوىوبيف  -
 وتعميهيـ8

الهوىوبيف وتعميهيـ بيف يتضهف البرناهج آلية هحّددة لتبادؿ الخبرات الهتهيزة في رعاية  -
 هعمهي الهوىوبيف8

يشارؾ الطمبة الهوىوبوف في تطوير البراهج التدريبية لمهعمهيف هف خبلؿ استطبلع آرائيـ  -
 ونحو ذلؾ8

يتضهف البرناهج تدريب الهعمـ عمى الخصائص األكاديهية والعاطفية واالجتهاعية لمطمبة  -
 الهوىوبيف8

يما يمي عدد من المعايير لتحديد ىذا المجال رابعًا: العالقات وبيئة اإلبداع: ف
 منيا:

يييئ البرناهج األهاكف الهبلئهة بحيث يهارس الطمبة الهوىوبوف أنشطتيـ اإلبداعية في بيئة  -
 هحفّزة وههتعة وآهنة8

يتضهف البرناهج آلية هحددة لمتواصؿ هع عائبلت الطمبة الهوىوبيف حوؿ كؿ ها يتعمؽ  -
 برعايتيـ وتعميهيـ8

لبرناهج العائبلت بتقارير دورية عف هدى التقدـ في رعاية أطفاليـ وتعميهيـ ونتائج يزود ا -
 تقييـ أدائيـ8

يتضهف البرناهج آلية هحددة لمتواصؿ هع الهجتهع الهحّمي وهؤسساتو في القطاع الخاص  -
لمتعرؼ عمى حاجات الهجتهع  واالتجاىات الهستقبمية لسوؽ العهؿ وتحدياتو وذلؾ بيدؼ 

 ب الطبلب وتطويرىا بحاجة هجتهعيـ وتطمعاتو8ربط هواى
تتضهف أنشطة البرناهج زيارات دورية لمعائبلت ورجاؿ األعهاؿ وشخصيات اجتهاعية  -

 وهتخصصيف في رعاية الهوىبة لبلطبلع والهشاركة في أنشطة البرناهج وفعالياتو8
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وىوبيف وتقديرىا يعهؿ الهعمهوف وجهيع العاهميف في البرناهج عمى تشجيع أفكار الطمبة اله -
 باإلضافة لبلستهاع لوجيات نظرىـ8

يتضهف البرناهج إجراءات لتشجيع التعاوف بيف الطمبة الهوىوبيف والقياـ بهشاريع هشتركة في  -
 بيئة هحّفزة لمحهاس والهثابرة8

 يعقد البرناهج ورش عهؿ ألولياء أهور الطمبة الهوىوبيف لتعريفيـ بأىداؼ البرناهج وهحتواه8  -

: التقويم والتحسين المستمر: فيما يمي عدد من المعايير لتحديد ىذا خامساً 
 -المجال منيا:

 يتضهف البرناهج خطة لمتقييـ تصؼ أغراض التقييـ واالجراءات واستعهاؿ نتائج التقييـ8 -
يتضهف البرناهج نظاهًا إلدارة الهعموهات تقنيًا لجهع وتحميؿ البيانات الخاّصة بأداء الطمبة  -

 والهعمهيف وأداء البرناهج عهوهًا8الهوىوبيف 
 يستخدـ البرناهج نتائج تقييـ األداء في اجراءات التحسينات عمى أنشطة البرناهج8 -
يستخدـ البرناهج طرائؽ هتعددة ألداء الطمبة الهوىوبيف هثؿ: الهبلحظة، قوائـ التدقيؽ، آراء  -

 ىوبيف وتعميهيـ8أولياء األهور ، زوار الهدرسة هف الهتخصصيف برعاية الطمبة الهو 
 يتضهف البرناهج آلية هحددة لقياس رضى الهستفيديف والعاهميف في البرناهج8 -
يوجد في الهدرسة فريؽ لمتقويـ الذاتي هيهتو هراقبة أداء البرناهج وقياسو في ضوء هعايير - -

 البرناهج8
طبلع يوجد في الهدرسة الهطبقة  لمبرناهج سجبلت خاصة بنتائج التقويـ الذاتي هتاحة ال -

 الهعنييف هف العاهميف والهشرفيف عمى البرناهج8
 تقـو الجية الهشرفة عمى البرناهج بإجراء عهمية تقويـ ألداء البرناهج8 -

 ثانيًا: الجمعيات والمؤسسات األىمية:
يجد أنَّيا أكَّدت عمى تهكيف  1000إّف الهّطمع عمى رؤية الههمكة العربية السعودية 

ية  لتفعيؿ دورىا في الهسئولية االجتهاعية وتوسيع نطاؽ عهميا الهؤسسات والجهعيات األىم
         ليكوف ليا أثر أعهؽ في التعميـ واألبحاث والبراهج االجتهاعية والفعاليات الثقافية، وبالتالي
 تأتي رعاية الهوىوبيف ضهف ىذه الهسؤوليات، حيث ورد في الرؤية الوطنية لوطف طهوح 

ف الذي ننشده ال يكتهؿ إال بتكاهؿ أدوارنا فمدينا جهيعا أدوار نؤدييا هواطنو هسؤوؿ أف:" الوط
        سواء كنا عاهميف في القطاع الحكوهي أو الخاص أو غير الربحي وىناؾ هسؤوليات عديدة
تجاه وطننا وهجتهعنا وأسرنا وتجاه أنفسنا باستهرار هف أجؿ تحقيؽ آهالنا وتطمعاتنا وسنسعى 



 اسيوط جامعة – ربيةالت لكمية العممية المجمة
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والهكتسبات التي لف تأتي إال بتحهؿ  كؿ هّنا هسؤولياتو هف هواطنيف  إلى تحقيؽ الهنجزات
       وقطاع أعهاؿ وقطاع غير ربحي لذلؾ في الوطف الذي ننشده سنعهؿ عمى تحهؿ الهسؤولية 
         في حياتنا وحيث أف تحديات وهتغيرات اليـو تتطمب أدوارًا جديدة بحيث يكوف كبلِّ هنا 

بمو ليكوف هستقبلِّ وفاعبًل في هجتهعو وعمى كؿ هّنا كذلؾ هسؤولية تجاه هسؤوؿ عف بناء هستق
أسرتو كها أف عمى كبلِّ هنا هسؤولياتو التي تحض عمييا هبادئنا اإلسبلهية وقيهنا العربية 
كراـ الضيؼ واحتراـ الزائريف وتقدير  وتقاليدنا الوطنية في هساعدة الهحتاج وهعاونة الجار وا 

حقوؽ اإلنساف ولكي يتهكف كؿ هواطف هف أداء هسؤولياتو سنعهؿ عمى توفير  الوافديف واحتراـ
البيئة الهبلئهة لو في شتى الهجاالت وهف ضهنيا العهؿ عمى تييئة اإلطار الّتشريعي لتهكيف 
القطاع غير الربحي والخيري كها ورد تحت عبارة نتحهؿ الهسئولية في هجتهعنا: إّف لنا دورًا 

سياهًا ك قميهّيًا وعالهّيًا وفي ذلؾ أكبر دليؿ عمى أفّ هؤثرًا وا            بيرًا في العهؿ الخيري هحّمّيًا وا 
قيـ العطاء والتعاوف والتعاطؼ راسخة الجذور فينا غير أّف ىذه الهجيودات تحتاج إلى تطوير 
 إطارىا الهؤسسي والتركيز عمى تعظيـ الّنتائج وهضاعفة األثر حيث أّف لدينا اليـو أقّؿ هف

هؤسسة وجهعية غير ربحّية ولتوسيع نطاؽ أثر ىذا القطاع سنواصؿ تطوير األنظهة 2000
واّلموائح لتهكينيا وسنوّجو الّدعـ الحكوهي إلى البراهج ذات األثر االجتهاعي وسنعهؿ عمى 
تدريب العاهميف في القطاع غير الربحي وتشجيع الهتطوعيف فيو وسنواصؿ عمى تشجيع األوقاؼ 

القطاع هف الحصوؿ عمى هصادر تهويؿ هستداهة ونراجع الموائح الهتعمقة بذلؾ كها  لتهكيف ىذا
         سنعهؿ عمى تسييؿ تأسيس هنّظهات غير ربحية لمهيسوريف والّشركات الرائدة لتفعيؿ دورىا 
في الهسؤولية االجتهاعية وتوسيع نطاؽ عهؿ القطاع غير الربحي وسيتـ تهكيف الهؤسسات 

        ر الّربحية هف استقطاب أفضؿ الكفاءات القادرة عمى نقؿ الهعرفة وتطبيؽ والجهعيات غي
أفضؿ الههارسات اإلدارية وسنعهؿ عمى أف يكوف لمقطاع غير الربحي فاعمية أكبر في قطاعات 
        الّصحة والّتعميـ واإلسكاف واألبحاث والبراهج االجتهاعية والفعاليات الثّقافية وفي الوقت الّراىف

% هف الّناتج الهحّمي وتعّد ىذه الهساىهة 0ال تتجاوز هساىهة القطاع غير الربحي لدينا 
% وتبمغ حالّيًا نسبة الهشروعات الخيرّية 2هتواضعة إذا ها قارّناىا بالهتوّسط العالهي الذي يبمغ 

فقط وسنرفع % 7اّلتي ليا أثر اجتهاعي أو اّلتي تتواءـ هع أىداؼ التنهية الوطنية طويمة األهد 
وسوؼ يسيـ نظاـ 1010-ىػ2221% بإذف اهلل بحموؿ عاـ 00ىذه الّنسبة لتصؿ إلى أكثر هف 

الجهعيات والهؤسسات األىمية ونظاـ الييئة العاّهة لؤلوقاؼ )اّلذيف تـّ إقرارىها هؤّخرًا( في تهكيف 
لهشروعات القطاع غير الّربحي هف الّتحوؿ نحو الهؤّسسية وسنعهؿ عمى تعزيز ذلؾ بدعـ ا

     والبراهج ذات األثر االجتهاعي وسنسيؿ تأسيس هنّظهات غير ربحية لؤلسر وأصحاب الّثروة 
بها يسيـ في نهّو القطاع غير الّربحي بشكؿ سريع كها سنعهؿ عمى تييئة البيئة الّتقنية الهساندة 

          لحكوهيةونواصؿ العهؿ عمى تعزيز التعاوف بيف هؤسسات القطاع غير الربحي واألجيزة ا
وفي هجاؿ بناء القدرات سنحّفز القطاع غير الربحي عمى تطبيؽ هعايير الحوكهة الّرشيدة 
 ونسيؿ استقطاب الكفاءات وتدريبيا ونعهؿ كذلؾ عمى غرس ثقافة الّتطوع لدى أفراد الهجتهع"

 8(1022، 1000)رؤية الههمكة العربية السعودية 
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احث إيجاد إطار نظري هبّسط يتناوؿ الجهعيات ولذلؾ في ىذه الدراسة يحاوؿ الب
والهؤسسات األىمية  بصورة تناسب الهختصيف وغير الهختصيف في ىذا الهجاؿ وذلؾ ضهف 

 العناصر التالية:
 مفيوم الجمعيات والمؤسسات األىمية: -1

إلى أف هفيـو القطاع األىمي هف الهفاىيـ العربية الواسعة االنتشار (.100قنديؿ) أشارت
دوؿ العربية وىو هشتؽ بشكؿ أساسي هف الجهعية األىمية الذي هيز األىالي عف الحكوهة في ال

ويعبّْر عف هبادرات الهواطنيف التطوعية وقد استخدـ كذلؾ ليعبّْر عف قطاع هف هنظهات 
الهجتهع الهدني )ىو الجهعيات األىمية( حيث يتـ توظيؼ هفيـو القطاع األىمي في البمداف 

إلى هجهؿ الجهعيات األىمية بحيث يهكف اف يفيـ عمى أنو الهرادؼ لمقطاع  العربية لئلشارة
الثالث إلى جانب القطاع األوؿ)الحكوهة( والقطاع الثاني)الخاص الربحي( كها أف القطاع الثالث 
كذلؾ ىو القطاع التطوعي أو غير الحكوهي أو غير الرّْبحي وىو كذلؾ الهستقؿُّ ويسهى أيضًا 

اعي والقطاع الخفي ونخمص في ىذا  السياؽ في األعهاؿ واألدبيات العربية االقتصاد االجته
الهبكرة إلى استخداـ البعض لهفيـو الهجتهع األىمي باعتباره هرادؼ لمهجتهع الهدني وىو األهر 
الهبني عمى توظيؼ هصطمح القطاع األىمي والهنظهات األىمية والجهعيات األىمية والهؤسسات 

ؽ العربي والتي يتـ التعارؼ حوليا عالهيًا وعربيًا باسـ الهنظهات غير األىمية  في السيا
ف كانت تشكؿ في الهنطقة العربية العهود الفقري لهؤسسات الهجتهع الهدني  الحكوهية ولكف وا 
فإفَّ ىذا الهفيـو ىو هكوف رئيس لكنو ليس الوحيد لمهجتهع الهدني ووفقًا لها سبؽ فإفَّ الجهعيات 

بالتَّطوعية واإلراديَّة وغير الربحية واالستقبللية النسبية عف الحكوهة وتظـ هجهوعة األىمية تتسـ 
هف الكيانات التطوعية وتستند عمى ثقافة وتقاليد هجتهعية ويهيزىا الدوافع الدينية لفعؿ الخير إلى 

 حد كبير8
 الجمعية األىمية:

تألؼ هف أشخاص "هنظهة أىمية ذات طبيعة هستهرة لهدة هعينة أو غير هعينة، ت
طبيعييف أو اعتبارييف أو هنيها هعًا يوظفوف هعموهاتيـ وجيودىـ هف أجؿ تحقيؽ هنفعة هشتركة 
لفئة اجتهاعية هعينة، أو هزاولة أنشطة ذات نفع عاـ، وال تقـو بتوزيع أرباح عمى أعضائيا أو 

 تحقيؽ هنفعة خاصة ألي هنيـ، ويكوف نظاـ العضوية فييا هفتوحا"8
 ألىمية:المؤسسة ا

          "هنظهة ينشئيا شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر أو هنيها هعا بتخصيص 
         هاؿ، لهدة هعينة أو غير هعينة لئلفادة هنو في تحقيؽ نفع عاـ، أو هنفعة لفئة اجتهاعية 
هعينة، وال تيدؼ الى توزيع ربح عمى هؤسسييا، وتقتصر العضوية فييا عمى ىؤالء الهؤسسيف" 

 8(12-12: ص1022إلياس، )
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أها نظاـ الجهعيات والهؤسسات األىمية بالههمكة العربية السعودية الصادر عف هجمس 
 فقد عرفيا كالتالي:2207الوزراء عاـ 

 الجمعيات األىمية: -1
" كؿ هجهوعة ذات تنظيـ هستهر لهدة هعينة أو غير هعينة، هؤلفة هف أشخاص هف 

او هنيها هعًا، غير ىادفة لمربح أساسًا، وذلؾ هف أجؿ ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية 
تحقيؽ غرض هف أغراض البر أو التكافؿ ،أو هف أجؿ نشاط ديني تحدده وزارة الشؤوف 
اإلسبلهية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد، أو نشاط اجتهاعي ،أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو 

أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلؾ هف  تربوي، أو تعميهي، أو عمهي، أو هيني، أو إبداعي،
نشاطات، أو نشاط يتعمؽ بحهاية الهستيمؾ، أو أي نشاط آخر تقدره الوزارة، سواء كاف ذلؾ عف 
طريؽ العوف الهادي، أو الهعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرىا، وسواء كاف النشاط هوجيا إلى 

ساس إلى خدهة أصحاب تخصص أو خدهة العاهة كجهعيات النفع العاـ، أـ كاف هوجيا في األ
 هينة كالجهعيات الهينية والجهعيات العمهية والجهعيات األدبية"8

 المؤسسات األىمية: -2
"أي كياف هستهر لهدة هعينة أو غير هعينة ، يؤسسو شخص أو أشخاص هف ذوي 

يؽ الصفة الطبيعية أو االعتبارية أو هنيها هعًا، غير ىادؼ لمربح أساسًا ، وذلؾ هف أجؿ تحق
غرض أو أكثر هف أغراض النفع العاـ أو الهخصص، ويعتهد عمى ها يخصصو لو الهؤسس أو 
الهؤسسوف هف أهواؿ، أو أوقاؼ ، أو ىبات أو وصايا، وتعد الصناديؽ العائمية واألىمية بأنواعيا 

 8(1:ص 1022)وزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية،  هؤسسات أىمية88"8
 األىمية: مجاالت الجمعيات والمؤسسات -2

أصدرت وزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية بالههمكة العربية السعودية دليؿ تصنيؼ 
حيث صّنفت الجهعيات والهؤسسات األىمية وفؽ  1022-2220الجهعيات والهؤسسات األىمية

 هجهوعات كالتالي: 20هجاالتيا الهختمفة إلى 
 المجموعة األولى: الثقافة والترفيو:

التي تعنى بالثقافة وهنيا الفنوف السهعية والبصرية والهجتهعات حيث تضـ الهنظهات 
 األدبية واإلنسانية، باإلضافة لهنظهات الرياضة وهنظهات اليوايات والخدهات الترفييية8

 المجموعة الثانية: التعميم واألبحاث:
حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بالتعميـ العاـ والعالي باإلضافة إلى هؤسسات التعميـ 
األخرى وهنيا هنظهات رعاية الهوىبة والهوىوبيف وهنظهات التعميـ الهستهر وهنظهات الهدارس 

 التقنية والهينية باإلضافة كذلؾ إلى هنظهات األبحاث و هنظهات تقنية الهعموهات8
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 المجموعة الثالثة: الصحة:
  حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بدور الرعاية والتهريض باإلضافة لمهستشفيات
والهراكز الطبية باإلضافة إلى هنظهات الصحة النفسية والتدخؿ في األزهات وهنظهات الخدهات 

 الصحية األخرى8
 المجموعة الرابعة: الخدمات االجتماعية:

حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بخدهات الفئات االجتهاعية وهنيا األسرة واألطفاؿ 
ات تعزيز االعتهاد عمى الذات باإلضافة إلى والشباب والهسنيف وذوي االحتياجات الخاصة وخده

هنظهات الطوارئ واإلغاثة وهنظهات دعـ الدخؿ والصيانة وهنيا خدهات الهساعدات العينية 
 ودعـ الدخؿ8

 المجموعة الخامسة: البيئة:
 حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بالبيئة باإلضافة إلى هنظهات حهاية الحيواف8

 واإلسكان:المجموعة السادسة: التنمية 
حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بالتنهية االجتهاعية واالقتصادية والهجتهعية وهنيا 
هنظهات التنهية االجتهاعية وهنظهات األحياء، باإلضافة إلى هنظهات الهسئولية االجتهاعية 
التي تساىـ في تعزيز براهج الهسئولية االجتهاعية في القطاع الخاص، باإلضافة كذلؾ إلى 

ات اإلسكاف وهنظهات العهؿ والتدريب وهنيا هنظهات التوجيو واإلرشاد الهيني وهنظهات هنظه
 براهج التدريب عمى العهؿ وهنظهات الػتأىيؿ الهيني لذوي االحتياجات الخاصة8

 المجموعة السابعة: التأييد والمؤازرة:
الحقوؽ،  حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بالتوعية والتأييد والهؤازرة وهنظهات حهاية

باإلضافة إلى هنظهات الخدهات القانونية وهنيا هنظهات حهاية الهستيمؾ وهنظهات حهاية 
 النزاىة وهنظهات الخدهات القانونية8

 المجموعة الثامنة: منظمات دعم العمل الخيري:
حيث تضـ الهنظهات التي تعنى بخدهات تقديـ الدعـ الهالي وهنيا الهؤسسات األىمية 

اديؽ العائمية واألىمية، باإلضافة إلى الهنظهات الوسيطة وهنيا هنظهات تنهية الهانحة والصن
 الهوارد الهالية وهنظهات الدعـ اإلداري والفني وهنظهات تشجيع ودعـ العهؿ التطوعي8

 هنظهات الدعوة واإلرشاد والتعميـ الديني وخدهة ضيوؼ الرحهف8 المجموعة التاسعة:
خدهة ضيوؼ الرحهف باإلضافة إلى هنظهات الدعوة حيث تضـ الهنظهات التي تعنى ب

واإلرشاد والتعميـ الديني وهنيا هنظهات تحفيظ القرآف وهنظهات الدعوة واإلرشاد وهنظهات تعميـ 
 القيـ الدينية8
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 المجموعة العاشرة: الروابط المينية:
حيث تضـ الهنظهات الهينية التي تعنى بتعزيز وتنظيـ وحهاية هصالح وحقوؽ هينة 
هعينة والعاهميف بيا باإلضافة إلى هنظهات الهزارعيف وهربي الهاشية باإلضافة إلى هنظهات 

)وزارة الطاقة والصناعة والثروة الهعدنية وهنيا هنظهات أنشطة تحفيز وتنهية وتطوير االبتكار
 8(1022العهؿ والتنهية االجتهاعية، 

( حوؿ حجـ .102ر الربحي وحسب تقرير هؤسسة الهمؾ خالد الخيرية )آفاؽ القطاع غي
القطاع وهجاالت عهمو فقد قدرت الهنظهات غير الربحية في الههمكة العربية السعودية ب 

هنظهة بعد رصد الجهعيات والهؤسسات األىمية والجاهعات والهستشفيات غير الربحية  .122
ير الربحية وقد والجهعيات التعاونية والغرؼ التجارية والييئات الهينية وغيرىا هف الكيانات غ

%( 1282%( والتنهية واإلسكاف )12ىيهنت عمى القطاع أنشطة الخدهات االجتهاعية )
%( كها أّف ىناؾ انخفاض همحوظ في أعداد الهنظهات ذات 10واإلرشاد والتعميـ الديني )

%( كها شيدت كؿ هف هناطؽ الرياض 081%( والصّحة )082األنشطة الخدهية كالتعميـ )
%( كثافة لمهنظهات غير الربحية هقارنة 20822%( عسير )2782لهكرهة )%( هكة ا1082)

بالهناطؽ األخرى وتعػد هنظهػات القطػاع غيػر الربحػي فػي الههمكػة هتنوعػة هػف حيػث هجػاالت 
جية حكوهية  20عهميا ونشػاطاتيا إال أف تشػتت الهنظهات فػي تبعيتيا التنظيهية بيف أكثر هف 

حصر أعدادىا وهساىهاتيا بالشكؿ الدقيؽ باإلضافة إلى أف حصر تعريؼ قد أدى إلى صعوبة 
هنظهات القطاع في الجهعيات والهؤسسات الخيرية ال يعكس حجـ القطاع الحقيقي في الههمكة، 
حيث يصؿ إجهالي عدد الجهعيات والهؤسسات الخيرية الهسجمة لدى وزارة العهؿ والتنهية 

أف ىػذه الهنظهػات باختبلفيػا وتعددىػا تتقاطػع فػي  هنظهة فقط ،كهػا 2212االجتهاعية 
أنشػطتيا، وقد ورد في ىذا التقرير حصر ألعداد ىذه الهنظهات بحسب الهسّهيات واإلحصاءات 

 الهسّجمة لدى الجيات الهشرفة وهف ىذه الهنظهات :

 222الجهعيات األىمية  -
 222جهعيات تحفيظ القرآف الكريـ والهكاتب التعاونية  -
 212التنهية االجتهاعية األىمية  لجاف -
 272الهؤسسات األىمية  -
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 16باإلضافة لممؤسسات األىمية الصادرة بمرسوم ممكي وعددىا 
وبالرجػوع إلػى تصنيػؼ األهػـ الهتحػدة الدولػي لمهنظهػات غيػر الربحيػة فيهكػف تقسػيـ 

 نشػاطات الهنظهػات فػي الههمكػة عمػى النحػو التالػي:

 272جتهاعية الخدهات اال -
 222التنهية واإلسكاف  -
 202الدعوة واإلرشاد والتعميـ الديني  -
 002الجهعيات والروابط الهينية والعمهية  -
 222هنظهات دعـ العهؿ الخيري والّتطوع  -
   0.الصحة -
 02الثقافة والترفيو  -
 00التأييد والهؤازرة  -
 .2التعميـ واألبحاث -
 27البيئة -

طمب تأسيس لجهعية أىمية جديدة هف هختمؼ  2022وجد ي 1022وبحسب التقرير بنياية      
األنشطة والهجاالت لدى وزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية ّهها يشير إلى هستقبؿ أكثر نهّوًا في 

 8(1022)هؤسسة الهمؾ خالد الخيرية،  ىذا الهجاؿ

 دور الجمعيات والمؤسسات األىمية في رعاية الموىوبين: -3
قـو بو الهؤسسات التعميهية الحكوهية هف أدوار ىاهة في رعاية بالرغـ هف الجيود التي ت

الهوىوبيف إال أّنيا هازالت تواجو تحّديات وهعّوقات كبيرة تحّد هف دورىا الهأهوؿ في ىذا الهجاؿ 
 (،.102الشويعر)  ،(1022هحهد) كها أشارت إلى ذلؾ عدد هف الدراسات هنيا:

،أبو  (1020األحوس) (،1020; هعاجيني)(،الجغيهاف1022(،آؿ درعاف).102الزىراني)
 8 (1002(،أبو نواس)1007(،الثبيتي)1021القحطاني) ، (1021ناصر; الجغيهاف)
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وبالّنظر إلى واقع هعظـ الّدوؿ الهتقدهة في العالـ نجد أفَّ لدييا جهعيات وهؤسسات 
لمهؤسسات أىمية رائدة في هجاؿ رعاية الهوىوبيف حيث يبرز بوضوح تفعيؿ الّدور التكاهمي 

األىمية والخاّصة إلى جانب الهؤسسات التعميهية الحكوهية لهساندتيا في تجاوز التحديات التي 
 8(1022)هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع، تواجييا 

إلى وجود  (1021الحقباني)أَها بالنسبة لهؤسسات القطاع الخاص فقد أشارت دراسة 
كاهمي في ىذا الهجاؿ وبالنسبة لمجهعيات والهؤسسات األىمية فهع ها هعوقات تحد هف دورىا الت

تقـو بو هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية الهوىوبيف هف دور كبير في ىذا الهجاؿ إال أنيا 
 إلى بعض هنيا8 (1022الشهراني) الزالت تواجو بعض التحديات التي أشارت دراسة

             عالي الدكتور سعود بف سعيد الهتحهي وكها أشار إلى ذلؾ أهيف الهؤسسة ه
 8(1022)الحهاد، صالح، 

وهع ها تؤّكد عميو رسالة وزارة التعميـ في الههمكة العربية السعودية وخّطتيا االستراتيجية  
)وزارة التعميـ بالههمكة العربية  لهعالجة ىذه التحّديات هف أىّهية تفعيؿ الّشراكة الهجتهعية

 8(1022السعودية، 
وهع ها تؤّكد عميو توصيات الهؤتهرات والهمتقيات بخصوص الحاجة إلى تفعيؿ دور  

الهجتهع األىمي وهؤّسساتو في دعـ الّتعميـ عهوها وفي دعـ رعاية الهوىوبيف عمى وجو 
 (10228الشيري)الخصوص كها أشارت إلى ذلؾ دراسة 

ئدات الهوىوبيف بالههمكة والذي وهف ذلؾ ها جاء ضهف توصيات المقاء الهتهاثؿ لقادة وقا
بإقاهة براهج استكشافية  2202استضافتو اإلدارة العاهة لمتعميـ بالهنطقة الشرقية لمعاـ الدراسي 

هركزية في هختمؼ هناطؽ وهحافظات الههمكة في فترة الصيؼ، واستقبللية البراهج اإلثرائية 
ألىهية تقديـ البراهج النوعية ليـ هؤكديف الصيفية لمطبلب الهوىوبيف بعيدًا عف األندية الهوسهية 

بأف قمة العائد الهادي لمخبراء كاف سببًا في عزوفيـ عف الهشاركة في البراهج اإلثرائية لمهوىوبيف 
وطالب الهجتهعوف باعتهاد فصوؿ خاصة لمهوىوبيف والهوىوبات في الهدارس، وهتابعة فتح 

ف في ىذا الهجاؿ لتأىيؿ هشرفات هدارس وهراكز خاصة لمهوىوبات، والبحث عف هدربي
وهعمهات الهوىوبات واالستفادة هف تجارب الدوؿ الهتقدهة إليجاد حزهة هف البراهج النوعية 
الوزارية الهركزية ضهف الخطة التنفيذية لوكالة التعميـ كها أوصى المقاء بأىهية دعـ الهجتهع 

هوىوبيف، وتبني ابتكارات الهوىوبيف لبراهج الهوىوبيف، وذلؾ باشراؾ الهجتهع الهحمي ببراهج ال
             هف قبؿ الهؤسسات التجارية وغيرىا هف الييئات التي يهكف أف تتبنى ىذه اإلنجازات

 8(1022)هعمهي وهعمهات الههمكة، 
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وهع ذلؾ اليزاؿ الواقع يشير إلى استهرار التحّديات التي تواجو الهؤسسات التعميهية 
الهوىوبيف وقّمة البراهج القائهة عمى الّشراكة الهجتهعية وقّمة توّجو الحكوهية في هجاؿ رعاية 

الهجتهع األىمي وهؤّسساتو نحو تفعيؿ دوره تجاه رعاية الهوىوبيف بشكؿ خاص والتعميـ بوجو 
عاـ هّها يؤّكد وجود تحّديات كبيرة تواجو الجهعيات والهؤسسات األىمية لمقياـ بدورىا الهأهوؿ في 

بشكؿ عاـ وهف ذلؾ رعاية الهوىوبيف بها يحّقؽ التكاهؿ بيف الهؤّسسات الحكوهية هجاؿ التنهية 
واألىمية والخاّصة في ىذا الهجاؿ كها أشارت إلى ذلؾ عدد هف الدراسات هنيا: 

كها أّف  (1000سمطاف)،(1022هركز التنهية اإلنسانية)،(1022العهودي)،(1022الحربي)
يجد أنَّيا أكَّدت عمى تهكيف الهؤسسات  1000لسعودية الهّطمع عمى رؤية الههمكة العربية ا

والجهعيات األىمية  لتفعيؿ دورىا في الهسئولية االجتهاعية وتوسيع نطاؽ عهميا ليكوف ليا أثر 
أعهؽ في التعميـ واألبحاث والبراهج االجتهاعية والفعاليات الثقافية، وبالتالي تأتي رعاية 

 8(1022، 1000ية الههمكة العربية السعودية )رؤ الهوىوبيف ضهف ىذه الهسؤوليات 
وبالّنظر إلى الّدور الحالي لهعظـ الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف 
نجده دور تقميدي عاـ بحيث أّف هعظـ ىذه الجهعيات والهؤسسات األىمية ال تصّنؼ هف 

سات األىّمية الهصّنفة هف الهنّظهات التي تعنى بالتعميـ واألبحاث وهعظـ الجهعيات والهؤس
الهنّظهات التي تعنى بالتعميـ ال ُتعنى بفئة الهوىوبيف كفئة خاّصة هف فئات التعميـ ولكف يهكف 
أف يكوف ليذه الجهعيات والهؤسسات األىمية غير الهعنّية برعاية الهوىوبيف دور غير هباشر في 

التي تحظى بالخدهات االجتهاعية تقديـ الخدهات لفئة الهوىوبيف هف ضهف الفئات االجتهاعية 
األخرى بهختمؼ أشكاليا وصورىا عمى سبيؿ الهثاؿ لو صادؼ أّف الهوىوب أو أسرتو هف ضهف 
الفئات االجتهاعية التي تعنى بيا ىذه الجهعيات فقد يستفيد هف ىذه الخدهات حسب الهجاالت 

ذلؾ لو صادؼ أف الهؤّسسة التي ُتعنى بيا بصفتو فرد هف أفراد الهجتهع وليس ألّنو هوىوب، ك
التعميهية الحكوهية تقّدـ براهج أو خدهات لرعاية الهوىوبيف فقد تستفيد هف خدهات بعض 
الهؤسسات والجهعيات األىمية التي تمتـز بتفعيؿ الهسؤولية االجتهاعية والشراكة الهجتهعية 

ات التعميهية ولكف وترعى بعض البراهج والهسابقات وتهوؿ بعض الهشاريع والهنح ليذه الهؤسس
ال يتـ تقديـ ىذا الدعـ والشراكات بصفتو دعها خاّصًا لرعاية الهوىوبيف بؿ دعـ عاـ وغير 

 8 (1022)دليؿ الجيات الهانحة، هشروط أو هتخصص 
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كها تقدـ بعض الجهعيات األىمية وهف ضهنيا بعض جهعيات البر والخدهات 
عية بعض الهبادرات غير الهستهرة هنيا تكريـ االجتهاعية باإلضافة إلى لجاف التنهية االجتها

قاهة الدورات الػتأىيمية لبلستعداد لبلختبارات التحصيمية والقدرات وتحديد  الطبلب الهتفوقيف وا 
 8(1022)وطنيات، الهيوؿ وتطوير الذات وغير ذلؾ 

كها تتيح بعض ىذه الجهعيات لمهيتهيف بالهجاالت االجتهاعية بالتطوع لخدهة الهجتهع 
بر بعض البراهج واألنشطة كها تقدـ بعض الجهعيات األىمية خدهات التوجيو واإلرشاد لمطمبة ع

وأسرىـ بصورة عاهة وليس كهوىوبيف كها تقدـ بعض لجاف التنهية هبادرات لرعاية الهوىوبيف في 
بعض الجوانب التربوية واالجتهاعية والثقافية والترفييية ولكف بطريقة غير هنيجية وغير 

صة كها يوجد هبادرات هتخصصة لرعاية الهوىوبيف ولكنيا تكاد تكوف نادرة وهحدودة هتخص
)هركز الطفولة  كهبادرة لجنة التنهية االجتهاعية بالهبرز بإنشاء هركز الطفولة ورعاية الهوىبة

 8(1022ورعاية الهوىبة، 
لمهوىبة  أّها هؤسسة سالـ بف هحفوظ األىمية فقد كاف هف ضهف هشاريعيا أكاديهية أثر

خراج الهنتجات الهتعمقة بالهوىبة كها قّدهت الهؤسسة هبادرة المقاء األوؿ  والتي تعنى بصناعة وا 
لهعمهي وهعمهات الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية وهبادرة هسابقة خياؿ لمهواىب التعبيرية 

ىوبيف في هجاؿ الهواىب بالشراكة هع وزارة التعميـ وىي هبادرة وطنية تسيـ في رعاية الطمبة الهو 
التعبيرية )األدبية والفنية( وذلؾ هف خبلؿ اكتشافيا وتنهيتيا في بيئة إبداعية تنافسية هحفزة 

 8(1022)خياؿ،  لقدرات وهيارات وهواىب الطمبة، وتييئتيا لمهنافسات الهحمية والعالهية
         ف خبلؿ أها هؤسسة هسؾ الخيرية فقد عهمت وتعهؿ عمى دعـ العهمية التعميهية ه

إنشاء ورعاية هدارس وأكاديهيات تتهيز بهعايير تعميهية عالهية هثؿ هدارس هسؾ وهدارس 
          الرياض، كها عقدت شراكات دولية لبلستفادة هف الخبرات الدولية الهتهيزة، هثؿ الشراكة

        حصمت هع جاهعة ىارفارد األهريكية، والتي شهمت اعتهاد برناهج إعداد القادة، إذ 
       عمى تفويض هف الجاهعة لتكوف وكيبًل ليا في هجاؿ القيادات الشابة الناشئة” هسؾ الخيرية“

في الشرؽ األوسط، كها تضهنت االتفاقية توفير هقاعد دراسية في برناهج التأىيؿ وتطوير 
        وابتعاثيـ باختيار طمبة سعودييف هتهيزيف ” هسؾ الخيرية“القيادات بالجاهعة، بحيث تقوـ 

         ليذا البرناهج حيث ستركز عمى تخريج شباب ذوي هعارؼ وهيارات عالية ليتهكنوا هف 
 تقديـ الهساىهة الثهينة لهنظهاتيـ، وىذا يعود إلى الهساىهة في تطوير نهاذج قيادية في 

 8(1022)هؤسسة هسؾ الخيرية،  الههمكة العربية السعودية
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ؿ رعاية وتهكيف الهوىوبيف في الههمكة العربية السعودية في هجاالت أّها الريادة في هجا
العمـو والتقنية فيو لهؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع "هوىبة" وىي هؤسسة 
وطنية غير ربحية تيدؼ إلى اكتشاؼ ورعاية الهوىوبيف والهبدعيف في الهجاالت العمهية ذات 

 8(1022لهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع، )هؤسسة ا األولوية الوطنية
في ورقتو العمهية هتحّدثا عف ّنفسو بقولو: "كاف لي  (27،ص:1001النافع ) وقد ذكر

الشرؼ في تأسيس البرناهج الوطني لرعاية الهوىوبيف واإلشراؼ العمهي عميو واقتراح فكرة إنشاء 
 "8هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية الهوىوبيف

 -رحهو اهلل -وقد حظيت الهؤسسة بحهؿ اسـ الهؤسس الهمؾ عبدالعزيز بف عبدالرحهف
ـ حيث انطمقت 2222في عاـ  -رحهو اهلل-هنذ تأسيسيا عمى يد الهمؾ عبداهلل بف عبدالعزيز 

فكرة ىذه الهؤسسة بعد دراسة هيدانية ههولة أجرتيا هدينة الهمؾ عبدالعزيز لمعمـو والتقنية 
وف ىناؾ كياف يرعى الهوىوبيف وىذه تعد تجربة جديدة في هجاالت القطاع الثالث وأوصت أف يك

غير الربحي وقد تـ تقديـ ىذه الدراسة إلى وزارة التعميـ في عيد الدكتور هحهد بف أحهد الرشيد 
رحهو اهلل والذي بادر بعرضيا لؤلهير سمطاف بف عبدالعزيز رحهو اهلل وتـ اقتراح تطبيقيا عمى 

سنوات هف إجازة الهشروع وقد صدر األهر  20ألبناء بوزارة الدفاع كهبادرة وعهؿ قبؿ هدارس ا
الهمكي بإنشاء ىذه الهؤسسة هنذ عيد الهمؾ فيد بف عبدالعزيز رحهو اهلل، وقد حظيت الهؤسسة 

 -حفظو اهلل -باالىتهاـ والدعـ هف هقاـ خادـ الحرهيف الشريفيف الهمؾ سمهاف بف عبدالعزيز 
وىي تسعى لمهساىهة في بناء هنظوهة وطنية لمهوىبة نو بأىهية رعاية الهوىبة واإلبداع،إيهانا ه

واإلبداع في الههمكة العربية السعودية، وطورت هوىبة الخطة االستراتيجية "لرعاية الهوىبة 
واإلبداع ودعـ االبتكار"، استرشادًا بالتجارب الدولية وبهساىهة خبراء دولييف وهحمييف، وذلؾ 

،وتتهيز الخطة بالشهولية 1000يًا إلى الهساىهة الفاعمة في تحقيؽ هستيدفات رؤية الههمكة  سع
والتتابع والتركيز في رعاية الهوىوبيف والهبدعيف في الهجاالت العمهية والتقنية، وتضهنت الخطة 

ألؼ  27تـ اكتشاؼ أكثر هف  تطوير هنيجية عمهية الكتشاؼ الهوىوبيف ورعايتيـ، حيث 
هدينة وقرية  200ألؼ طالب وطالبة تـ اختبارىـ في أكثر هف  000وب هف بيف أكثر هف هوى
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في الههمكة، وتهثؿ ىذه قاعدة بيانات وطنية هتكاهمة تحوي هعموهات هفصمة عف أفضؿ العقوؿ 
في الوطف هف الهوىوبيف والهوىوبات هف كافة أنحاء الههمكة، وقد آتت هشاركات هوىبة ورعايتيا 

طالب وطالبة ثهارىا هف خبلؿ تحقيؽ الههمكة إنجازات عمى الهستوى الدولي  22000ألكثر هف 
هيدالية وجائزة  027في الهسابقات العمهية الدولية، حيث حصؿ طبلب الههمكة عمى أكثر هف 

براءة  22فكرة، وحصموا عمى  228000في الهسابقات العمهية الدولية كها طور الطمبة أكثر هف 
جاهعة دولية هرهوقة، في  20طالب وطالبة في أفضؿ  2000ؿ أكثر هف اختراع، وقب

 تخصصات نوعية تتوافؽ هع احتياجات خطط التنهية الوطنية8
 ومن أىداف مؤسسة "موىبة" االستراتيجية:

 تعزيز كفاءة وفعالية نظاـ التعرؼ عمى الهوىوبيف والهبدعيف8  -2
 هبدعيف8نظاـ رعاية شاهؿ وهتكاهؿ لمهوىوبيف والتطوير  -2

 رفع جودة البراهج والخدهات8 -
 تعزيز الشراكة والتكاهؿ هع الشركاء االستراتيجييف8  -
 تحسيف وتعزيز فرص التبادؿ والتعاوف الدولي لؤلعهاؿ والبراهج8 -
 تحسيف كفاءه وفعالية دور الهؤسسة8 -
 تعزيز االستداهة الهالية8 -
 تعزيز هنيجية العائد االجتهاعي8 -

 ة لمؤسسة موىبة:ومن البرامج الرئيس
البرناهج الوطني لمكشؼ عف الهوىوبيف: وىو برناهج ييدؼ لمتعرؼ عمى الطمبة الهوىوبيف في -

 هجاالت العمـو والتقنية وينفذ بالشراكة هع الهركز الوطني لمقياس8
:هثؿ هسابقة اإلبداع العمهي وهسابقة هوىوب وهسابقة الكانجرو والترشيح الهسابقات والجوائز-

 قات الدولية8لمهساب
 البراهج اإلثرائية: هثؿ البراهج الهحمية والبراهج الدولية وتنهية الهيارات الشخصية8-
فصوؿ الهوىوبيف: كها في برناهج هوىبة الهتقدـ في الرياضيات والعمـو باإلضافة إلى هدارس -

 الشراكة هع وزارة التعميـ8
ؿ وابتعاث الطمبة الهوىوبيف والهتهيزيف إلى بعثة هوىبة: وذلؾ بالشراكة هع وزارة التعميـ لتأىي -

 أفضؿ الجاهعات العالهية8
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برناهج التهيز: برناهج لمتقديـ عمى الجاهعات األهريكية الهرهوقة الهصنفة هف ضهف أفضؿ -
جاهعة عمى هستوى العالـ وينفذ البرناهج بالتعاوف هع شركة استشارية أهريكية  20

تبدأ هف الفصؿ الدراسي الثاني لمصؼ الثاني  هتخصصة و يستهر عمى هدى سنة واحدة
)هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو  ثانوي وحتى حصوؿ الطالب عمى القبوؿ في الجاهعة

 8(1022لمهوىبة واإلبداع، 
وفي ها يتعمؽ باتجاه هؤسسة هوىبة في رعاية الهواىب إلى الهجاؿ العمهي فقط أّكد أهيف 

 أّف:عاـ الهؤسسة الدكتور سعود الهتحهي 
نها تكهف في اكتشاؼ الهوىوبيف فإذا تـّ  " الهشكمة ال تكهف في رعاية الهوىوبيف وا 
اكتشاؼ الطالب الهوىوب في الهدرسة فإف الرعاية ستكوف في هنتيى السيولة حيث تتحوؿ 
الهدرسة بشكؿ تمقائي إلى راعية ليذا الطالب وكذلؾ أولياء األهور يتغير تعاهميـ هع الطالب 

نجد أّف الهجتهع كمو يقـو بعهؿ رعاية الهوىوبيف بهجرد اكتشافيـ وأف ىؤالء الطمبة  الهوىوب بؿ
هوىوبوف وتتـ الرعاية بشكؿ هباشر وهف دوف تكّمؼ كها أّف اىتهاـ هؤسسة هوىبة بالهجاالت 
العمهية دوف غيرىا هف الهجاالت يعود إلى خطتيا بتركيزىا عمى الهجاالت ذات األولوية ولكف 

نرى أّف الجوانب اإلنسانية األخرى هيّهة وأصبحت ليا األولوية كغيرىا هف  هف دوف شؾ
الهجاالت العمهية في ىذه الهرحمة لكف عهمية االكتشاؼ هازالت هكمفة بالنسبة لنا هؤهبًل أف تقـو 
الهؤسسات األخرى غير الربحية بدورىا في ىذا الجانب هثؿ الجهعية السعودية لمفنوف وجهعيات 

انع هف أف يتـ التعاوف بيننا وبيف ىذه الجهعيات في ىذا الهجاؿ بالرغـ هف أّنيـ ىـ أخرى وال ه
الهعنيوف باكتشاؼ ىؤالء الهوىوبيف هؤّكدًا عمى أّف هؤسسة هوىبة عمى استعداد تاـ لمتعاوف هع 
جهيع الجيات وتحديدًا الجهعيات الثّقافية بنقؿ التجارب في كيفية االكتشاؼ لمهوىوبيف وأشار 

ى أّف ىناؾ أهرًا في غاية األىّهية وىو أّف هؤسسة هوىبة تريد أف ترّكز جيودىا ال أف تشّتتيا إل
حيث أّننا هازلنا نعاني هف العديد هف الّضغوط وهازلنا نقاـو إذ هازلنا نعهؿ عمى أف نتوسع في 

أخرى هجاؿ التعميـ العالي في الجانب الهتعمؽ بالهواىب بالرغـ أف ىذا هف هسؤوليات جيات 
وهف دواعي سرورنا في هؤسسة هوىبة أف نهد أيدينا ألي جية تعهؿ في اكتشاؼ الهواىب في 
الجوانب اإلنسانية األخرى وبالنسبة لعهمنا في هؤسسة هوىبة الشؾ أف ىناؾ هعوقات ولكننا ال 
ننظر إلييا بأنيا هعوقات بؿ ىي تحديات وىذه التحديات قد تكوف تنظيهية وهالية وتحديات 

 8(1022)الحهاد،  ية"بشر 
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وفي ضؿ االحتياج الفعمي هقابؿ التحّديات الكبيرة في ىذا الهجاؿ بادر بعض الهيتهيف 
والهختصيف في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية بطمب تأسيس جهعيات أىمية لرعاية 

سجيؿ لجهعية الهوىوبيف تحت هظّمة وزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية وقد تـ إصدار قرار ت
)اإلرادة لدى الهوىوبيف والهوىوبات هف ذوي اإلعاقة بهكة الهكرهة( وهقرىا الرئيسي هدينة جدة 

 وهف أىداؼ ىذه الجهعية: 21/0/2202وذلؾ بتاريخ 
تقديـ الدعـ الهادي والهعنوي لمهوىوبيف والهوىوبات هف ذوي اإلعاقة لصقؿ هواىبيـ وتطويرىا  -

 ء واالستقبلؿ الذاتي8لها يعود عمييـ باالكتفا
إبراز الهوىوبيف والهوىوبات هف ذوي اإلعاقة إعبلهيًا واجتهاعيًا هها يحقؽ ليـ التواجد الفعمي  -

 داخؿ الهجتهع ببصهاتيـ الواضحة8
تدريب وتأىيؿ الهوىوبيف والهوىوبات هف ذوي اإلعاقة هف خبلؿ الدورات وورش العهؿ  -

 يـ وتجعميا قابمة لمتهيز واإلبداع8والبراهج التدريبية التي تطور هواىب
 تقديـ الخدهات الصحية والنفسية لمهوىوبيف والهوىوبات هف ذوي اإلعاقة 8 -

التنسيؽ هع الدوائر الحكوهية لتيسير حياة الهوىوبيف والهوىوبات هف ذوي اإلعاقة وتوفير  -
 8(1022)جهعية اإلرادة، البيئة الهناسبة ليـ لههارسة هواىبيـ بكؿ يسر وسيولة 

ثـ تمى ذلؾ إصدار قرار لتسجيؿ جهعية )إبداع( لرعاية الهوىوبيف والهبدعيف بهنطقة 
وبحسب تقرير الجهعية لمربع األوؿ 2202/ 27/2القصيـ وهقرىا الرئيسي البدائع وذلؾ بتاريخ 

 ورد ضهف التقرير: 1022لمعاـ 

( 2200القصيـ ) فاؽ عدد الهوىوبيػػػف والهوىوبات في هنطقة 2202أّنو فػػػي عاـ 
ىذه الكوكبة هػػػف أبنائنا يحتاجػػػوف  IQطالػػػب وطالبػػػة ههػػػف اجتػػػازوا هقياس القػػػدرات العقميػػػة 

إلػػػى العديػػػد هػػػف الخدهػػػات والبراهػػػج الخاصػػػة; هػػػف ىنػػػا جػػػاءت  فكػػػرة جهعية إبػػػداع; وكهثػػػاؿ 
 حصر:لتمؾ االحتياجػػػات ال ال
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قمػػػة الهحاضف الهسػػػتداهة التي توفػػػر ليـ بيئة هحفزة لئلبػػػداع، وتنهي فييـ عنصر التحدي  -
 والبحث والتجريب8

قصػػػور الدعػػػـ الهادي الذي يسػػػاعد عمى تقديػػػـ البراهج العمهيػػػة والبحثية التتبعية لتذليػػػؿ  -
شػػػباع نيهيـ ، ويحقؽ طهوحات أسػػػرىـ،  الصعػػػاب، نحو رقي الهوىوبيف العمهي والهياري، وا 

 والقائهيػػػف عمى رعايتيـ 8
 القصػػػور في تأىيػػػؿ الهعمهيف الهتخصصيف لتحقيؽ غايػػػات وأىداؼ ىذه الهنظهة الرائدة8 -
 ندرة الدعـ اإلرشادي أو النفسي لمهوىوبيف والهوىوبات وأسرىـ8 -

 وقد جاء ضمن أىداف ىذه الجمعية:
 هوىبة واإلبداع بالهجتهع الهحمي8نشر ثقافة ال -
 اكتشاؼ الهوىوبيف والهبدعيف8 -
هكاناتيػػػـ التػػػي تتػػػواءـ هػػػع هػػػا لدييػػػـ هػػػف هواىب8 -  تدريػػػب وتطويػػػر قػػػدرات الهوىوبيػػػف وا 
 تعزيز قدرات الطالب في هجاؿ البحث العمهي واالبتكار8 -
 هجاؿ الروبوت والكيرباء الدقيقة8 تهكيف قدرات الطالب الذىنية والهينية في -
 تهكيػػػف الطػػػبلب هػػػف ذوي الهؤشػػػرات الهرتفعػػػة هػػػف عهميػػػة التسػػػريع فػػػي هراحػػػؿ التعميـ8 -
تزويدىػػػـ بػػػكؿ وسػػػائؿ الدعػػػـ الهعموهاتػػػي والهيػػػاري الػػػذي يسػػػيـ فػػػي رفػػػع هسػػػتواىـ الفكػػػري  -

 ادي فػػػي هجػػػاالت الهوىبػػػة التػػػي يّتسػػػهوف بيػػػا8والقيػػػ

 المستيدفون في جمعية إبداع:
 تسػػػتيدؼ جهعيػػػة إبداع جهيػػػع الطمبة الواعديف بالهوىبػػػة في هراحؿ التعميـ8 -
تسػػػتيدؼ جهعيػػػة إبداع جهيػػػع الهيتهيف باإلبداع في الفئات العهريػػػة التي دخمت سوؽ  -

 العهؿ8
 تسػػػتيدؼ جهعيػػػة إبػػػداع جهيػػػع الهيتهيػػػف باالبتكار واالختراع الذيػػػف بمغػػػوا سػػػف التقاعػػػد8 -
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تسػػػتيدؼ جهعيػػػة إبػػػداع جهيع الجيػػػات االعتبارية الحكوهيػػػة والخاصػػػة التي تيتـ بتنهيػػػة  -
 8(1022)جهعية إبداع لمهوىبة، مية اإلبداع واالبتكار وتسػػػعى لدهجو فػػػي بيئاتيػػػا العه

            ولتمبية االحتياجات وتجاوز التحديات القائهة في هجاؿ رعاية الهوىوبيف بها 
  يجدر بيذه الهؤسسات والجهعيات األىمية الّناشئة االستفادة هف 1000يحقؽ رؤية الههمكة

           وىوبيف واالطبلع خبرات الجهعيات والهؤسسات األىمية الرائدة في هجاؿ رعاية اله
         عمى ىذه التجارب عمى الهستوى الهحمي والعربي والعالهي حيث تعتبر هؤسسة الهمؾ 
عبدالعزيز ورجالو هف النهاذج الرائدة عمى هستوى العالـ العربي واإلسبلهي باإلضافة لبعض 

 2222سيسو باألردف عاـ التجارب العربية كالهجمس العربي لمهوىوبيف والهتفوقيف الذي تـ تأ
 8(1022)الهجمس العربي لمهوىوبيف والهتفوقيف، 

تحت هظمة 2220باإلضافة إلى هدرسة اليوبيؿ لمهوىوبيف والهتفوقيف والتي انطمقت عاـ 
 8(1022)هدرسة اليوبيؿ لمهوىوبيف والهتفوقيف،  هؤسسة الهمؾ حسيف

              كها أف ىناؾ تجربة لئلهارات العربية الهتحدة ضهف هركز حهداف بف راشد 
          آؿ هكتـو لمهوىبة واإلبداع ويعد الهركز تابًعا لجائزة حهداف بف راشد آؿ هكتـو لؤلداء 

           1002التعميهي الهتهيز كها يأتي اهتداًدا لجيود الجائزة في رعاية الهوىوبيف هنذ عاـ 
 8(1022)جائزة حهداف بف راشد لمتهيز، 

جهعية أىمية  20وبالنسبة لمتجارب العالهية ورد في هوقع هؤسسة هوىبة دليؿ يتضهف 
 غير ربحية هف هختمؼ دوؿ العالـ هعظهيا يقدـ خدهاتو في هجاؿ رعاية الهوىوبيف وهنيا:

وتعد هف أعرؽ  2220(: تأسست عاـ AAGCالجهعية األهريكية لؤلطفاؿ الهوىوبيف ) -
هكانيات األطفاؿ  الهؤسسات غير الربحية في الواليات الهتحدة الهيتهة بتنهية قدرات وا 
الهوىوبيف وتمبية احتياجاتيـ التعميهية وتصدر الجهعية صحيفة فصمية تيتـ بنشر 
الهعموهات الخاصة بالبحوث التعميهية الهوجية إلى هعمهي وأولياء أهور األطفاؿ الهوىوبيف، 

ا تعهؿ عمى نشر ثقافة الهوىبة واالبتكار، وتوفير الهنح الدراسية، وتشجيع البحوث كه
 الراهية إلى تحسيف الهناىج التعميهية لتتبلءـ هع القدرات الفردية لمهوىوبيف8
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: هؤسسة طوعية غير ربحية تكرس جيودىا هنذ عاـ (CAG)جهعية كونيتيكت لمهوىوبيف -
لنفسييف وأولياء األهور والهشرعيف وهسؤولي اإلدارات لهساعدة الهعمهيف واألطباء ا 2222

التعميهية عمى دعـ وتحفيز القدرات واإلهكانيات الفردية لمطبلب الهوىوبيف واستيفاء 
 احتياجاتيـ التعميهية واالجتهاعية8

: هنظهة غير ربحية لتطوير األطفاؿ (APF)اتحاد دوؿ آسيا ودوؿ الهحيط اليادي لمهوىبة  -
هتفوقيف وتعميهيـ في هنطقة آسيا ودوؿ الهحيط اليادي، ويضـ االتحاد الهوىوبيف وال

 عضويات لعمهاء وهعمهيف ووالدّي الهوىوبيف والهتفوقيف والهيتهيف بتطويرىـ وتعميهيـ8
: تيدؼ لزيادة الوعي في الهجتهع بأىهية وضرورة (TAG)الهؤسسة البريطانية لمهوىوبيف -

 اتيـ وهنحيـ فرصًا تعميهية هناسبة ليـ8رعاية األطفاؿ الهوىوبيف وتنهية قدر 
: تعهؿ عمى دعـ وتعزيز الهبادرات  (NZAGC)جهعية نيوزيمندا لؤلطفاؿ الهوىوبيف -

الخاصة بالقضايا التعميهية واالجتهاعية لؤلطفاؿ الهوىوبيف، وتيتـ بتوفير الهناخ االجتهاعي 
العديد هف المقاءات الهدرؾ لحاجات واىتهاهات وسهات ىؤالء األطفاؿ عف طريؽ تنظيـ 

واألهسيات وتوفير الهعموهات والهصادر الهتعمقة بالهوىبة والهوىوبيف، إضافة إلى إصدار 
هجمة هتخصصة تستيدؼ أسرة الطفؿ الهوىوب والهتخصصيف في الهجاالت ذات الصمة، 
والعضوية بالجهعية هتاحة لؤلفراد والجهعيات والهدارس الهيتهة بتنهية وتطوير هيارات 

 طفاؿ ذوي القدرات الخاصة8األ
ـ بيدؼ 22.2: أنشئت في هايو هف عاـ (AAEGT)الجهعية األسترالية لتعميـ الهوىوبيف  -

ضهاف حصوؿ الهوىوبيف عمى هستوى تعميهي واجتهاعي هتهيز وتقـو الجهعية كذلؾ 
العاـ  بالتركيز عمى تنهية الهمكات اإلبداعية واالبتكارية ليؤالء الهوىوبيف بيدؼ تييئة الهناخ

 الستيعابيـ وتنهية قدراتيـ وقبوليـ كعضو فعاؿ وهؤثر في الهجتهع األسترالي8
ـ، بيدؼ تكويف 2220: تأسست في هدينة نيويورؾ عاـ  (UIA)جهعية الهخترعيف الهتحدة  -

اتحاد غير ربحي يضـ تحت لوائو جهعيات الهخترعيف األهريكية، وقد توسع هجاؿ الجهعية 
يف الهستقميف وجهعيات الهخترعيف واألكاديهييف والهؤسسات بعد ذلؾ ليشهؿ الهخترع

الصغيرة والجيات الخدهية غير الربحية عمى هستوى العالـ، وتقدـ الجهعية ألعضائيا 
 هختمؼ أنواع الدعـ الفني والتكنولوجي في هختمؼ الهياديف والتخصصات8
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لدعـ وهساندة  : تكرس جيودىا(EDGO)الهنظهة الكندية لهعمهي األطفاؿ الهوىوبيف  -2
األطفاؿ الهوىوبيف الستيفاء حاجاتيـ التعميهية، عف طريؽ توفير هصادر الهعموهات والبراهج 

 8(1022)هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع،  الدراسية الهتقدهة
 الدراسات السابقة:

ى الكشؼ عف واقع رعاية الهوىوبيف لددراسة ىدفت إلى  (1022الصهيمي)أجرى 
الوصفي الهسحي كها استخدـ الهنيج بالههمكة العربية السعودية، و  هنظهات القطاع الثالث

( فردًا يهثموف قيادات هنظهات 100استخدـ االستبانة كأداة لمدراسة و تكونت عينة الدراسة هف )
بية القطاع الثالث في )جهعيات تحفيظ القرآف الكريـ ولجاف التنهية االجتهاعية في الههمكة العر 

أف ىناؾ ضعؼ في رعاية الهوىوبيف السعودية(  وتوصمت الدراسة إلى عدد هف النتائج هنيا: 
هف وجية نظر القيادات بتمؾ لدى هنظهات القطاع الثالث في الههمكة العربية السعودية 

رعاية الهوىوبيف لدى  كها تهثمت أبرز الجوانب الهتحققة بدرجة ضعيفة في هجاؿ الهنظهات
أساليب وطرؽ اكتشاؼ الهوىوبيف، والتعرؼ عمى احتياجات  في وجودطاع الثالث هنظهات الق

الهوىوبيف الذيف ترعاىـ الهنظهة، فيها تهثمت أقؿ الجوانب الهتحققة في تقديـ الهنح الدراسية 
التحديات التي تواجو رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث في  كذلؾ وجودلمهوىوبيف 

التحديات ،و تهثمت أبرز ف وجية نظر أفراد العينة بدرجة هتوسطةة السعودية هالههمكة العربي
في  التي تواجو رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث في الههمكة العربية السعودية

ضعؼ الهوارد الهالية والدعـ الهالي لمهنظهة هف الجيات الداعهة، وقمة الجيات في القطاع 
عاية الهوىوبيف بينها تهثمت أقؿ التحديات في قمة الدراسات العمهية التي الثالث التي تيتـ بر 

تتناوؿ تحديد احتياجات الهوىوبيف بالقطاع الثالث كها بينت هوافقة قيادات هنظهات القطاع 
الثالث حوؿ الفرص الهتاحة لرعاية الهوىوبيف لدى تمؾ الهنظهات بدرجة كبيرة كذلؾ هوافقة 

الثالث حوؿ الفرص الهتاحة لرعاية الهوىوبيف لدى تمؾ الهنظهات في  قيادات هنظهات القطاع
التعاوف هع الهتخصصيف في تقديـ براهج تدريبية وورش عهؿ هتخصصة لرعاية الهوىوبيف، 
نشاء هؤسسات وجهعيات تعميهية هتخصصة في هجاؿ الهوىبة عمى هستوى الههمكة           وا 

 العربية السعودية8
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             دراسة ىدفت إلى تحديد االحتياجات ذات األولوية (1022الشيري) كها أجرى
            لمشباب في الههمكة العربية السعودية وتقديـ التوصيات لمجيات العاهمة هع الشباب لتمبية
ىذه االحتياجات وقد استخدهت الدراسة الهنيج الوصفي التحميمي كها استخدهت االستبانة كأداة 

        هف الشباب في الههمكة العربية السعودية222وقد بمغت عينة االستطبلع  لجهع الهعموهات
              وقد توصمت الدراسة إلى عدد هف النتائج هنيا: أولوية االحتياجات االجتهاعية هثؿ
)استثهار حب االنطباع واألثر الطيب، الهساعدة عمى اإلعداد لمزواج وتكويف األسرة، استثهار 

والديف، تطوير هبادرات تكسب هيارة التنظيـ( باإلضافة إلى أولوية االحتياجات النفسية البر بال
هثؿ )العهؿ عمى زيادة الوعي، العهؿ عمى استثهار االعتزاز بالذات، إطبلؽ هشاريع تطوير 
                   الذات، االىتهاـ باالقتدار عمى هقاوهة االحباط( باإلضافة إلى أولوية االحتياجات الوطنية هثؿ
)استثهار االعتزاز باليوية اإلسبلهية والوطنية، استثهار النزعة نحو تحهؿ الهسؤولية تجاه الديف 
والوطف، استثهار النزعة نحو الهناعة الفكرية هف األفكار الهتطرفة، التعرؼ أكثر عمى رؤية 

يهية هثؿ)استثهار النزعة الههمكة والهساىهة في تحقيقيا( باإلضافة إلى أولوية االحتياجات التعم
نحو التفوؽ الدراسي، التهكيف هف التعمـ بوسائؿ هتنوعة كالهنصات التعميهية ونحوىا، استثهار 
تقبؿ الهشاريع القيهية والهيؿ نحوىا، تطوير براهج تنهي اإلبداع في هجاؿ التعميـ( باإلضافة إلى 

يعود بالهنفعة والفائدة الصحية أو البدنية أولوية االحتياج الترفييي هثؿ)استثهار تقبؿ التسمية وها 
أو غير ذلؾ، استثهار الهيؿ لمترفيو في براهج تحفظ هف الجنوح، تطوير األنشطة البلصفية 
والجاهعية حتى تجتذبيـ هف السمبية نحوىا( باإلضافة إلى أولوية االحتياج االقتصادي هثؿ 

 افي لههارسة التجارة وريادة األعهاؿ(8)تنهية الجوانب الهالية وثقافة االدخار، التدريب الك

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دور الهنّظهات غير الّربحية  (1022الغاهدي)كها أجرى 
واستخدهت الدراسة  1000في تحقيؽ الّتنهية االجتهاعية الهستداهة في ضوء الرؤية الوطنية 

لهنظهات غير الربحية هنيج الهسح االجتهاعي بأسموب الهسح الشاهؿ لجهيع العاهميف في ا
وكذلؾ الهستفيديف هف خدهات الهنظهات غير الربحية وأسموب عينة كرة الّثمج لقادة الهجتهع 

هف  122الهحمي وقد استخدهت الدراسة االستبانة كأداة لجهع الهعموهات كها تكونت العينة هف 
هستفيد  2.20فة إلى العاهميف في الهنظهات الخيرية الذيف شاركوا في تعبئة االستبانة باإلضا

 هف قادة الهجتهع الهحمي وقد توّصمت الدراسة إلى عدد هف النتائج هنيا: ..1و
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% يعهموف في هنظهات كاف الهجاؿ االجتهاعي ىو الهجاؿ السائد لدييـ وأّف  282.أّف 
الهجاؿ الهؤسسي ىو أكثر الهجاالت هساىهًة في تحقيؽ التنهية االجتهاعية الهستداهة هف وجية 

ر العاهميف وقادة الهجتهع الهحمي كها أظيرت النتائج التوّجو الجاد لدى العاهميف في نظ
وأّف هف أىـّ العوائؽ التي تواجو الهنّظهات غير  1000الهنظهات عمى تفعيؿ الرؤية الوطنية 

الّربحية ىي قمة الهتخّصصيف في اإلعبلـ هف الذيف يعهموف في الهنظهات غير الربحية كها 
أف أغمب الهستفيديف هف خدهات الهنظهات غير الربحية ىـ اإلناث إذ بمغت نسبتيـ  أشارت إلى
.28228 % 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الواقع الحالي الكتشاؼ ورعاية  (1022هحهد)كها أجرت 
الطبلب الهوىوبيف في النظاـ التعميهي في الههمكة العربية السعودية بالهنطقة الشرقية واعتهدت 

الهنيج الوصفي الهسحي وقد استخدهت االستبانة كأداة لجهع الهعموهات وقد تكونت الباحثة 
هف اإلناث وعند النظر إلى إجابات الهعمهيف اتضح عددًا هف  21هف الذكور و 27العينة هف 

النتائج تتعمؽ بالهشكبلت التي تواجو القائهيف عمى رعاية الهوىوبيف هنيا: قمة الهعمهيف 
ود هعموهات دقيقة عف الهوىوبيف، قمة البراهج اإلثرائية ، ضعؼ الهتخصصيف، عدـ وج

التجييزات ، قّمة عدد الحصص الهخّصصة لمبراهج اإلثرائية ، عدـ هبلئهة الهناىج لمهوىوبيف، 
قمة الدورات والبراهج لمهعمهيف ، عدـ وجود هدارس أو فصوؿ لمهوىوبيف ، عدـ وجود تعاوف بيف 

واألىالي ، انخفاض هستوى وعي األسرة بوجود هوىوب لدييا ،  القطاعات الخاّصة والهدارس
 هشكمة إخراج الطبلب هف الفصوؿ لههارسة نشاطات البراهج اإلثرائية8

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 من حيث اليدف : -

الكشؼ عف واقع رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات إلى  (1022الصهيمي) ىدفت دراسة
التعرؼ عمى ( إلى 1022دراسة هحهد)بينها ىدفت  العربية السعودية بالههمكة القطاع الثالث

الواقع الحالي الكتشاؼ ورعاية الهوىوبيف في النظاـ التعميهي في الههمكة العربية السعودية 
ا  فقد ىدفت إلى تحديد االحتياجات ذات األولوية  (1022دراسة الشيري)بالهنطقة الشرقية أهَّ

ة السعودية وتقديـ التوصيات لمجيات العاهمة هع الشباب لتمبية ىذه لمشباب في الههمكة العربي
فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى دور الهنّظهات  (1022، وبالّنسبة لدراسة الغاهدي) االحتياجات

 10008غير الّربحية في تحقيؽ الّتنهية االجتهاعية الهستداهة في ضوء الرؤية الوطنية 



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 
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 من حيث العينة : -
العاهميف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف هف الهعمهيف والهعمهات بالهؤسسات كانت العينة هف 
،وبالنسبة لمدراسات الهتعمقة ( 1022في الدراسة التي أجرتيا هحهد)التعميهية الحكوهية 

بالجهعيات والهؤسسات األىمية فقد تكونت العينة هف العاهميف في هجاؿ الجهعيات والهؤسسات 
دارييف وهوظفيف تنفيذييف باإلضافة لعينة هف الهستفيديف األىمية هف أعضاء هتطوعيف و           ا 

( فقد 1022،أها دراسة الصهيمي) (1022الغاهدي) وعينة هف قادة الهجتهع الهحمي كدراسة
فقد تكونت هف عينة هف  (1022الشيري)لدراسة  اقتصرت عمى عينة هف القيادات وبالنسبة

 الهستفيديف فقط8
 من حيث األداة :  -

 ،(1022الغاهدي) (،دراسة1022عيا استخدهت االستبانة هثؿ: دراسة الصهيمي)جهي
 8(1022دراسة هحهد) ،(1022الشيري)دراسة 

 من حيث المنيج : -
 (،دراسة1022استخدهت جهيعيا الهنيج الوصفي هثؿ: دراسة الصهيمي) 
 8(1022دراسة هحهد)،(1022الشيري)دراسة ،(1022الغاهدي)

 دراسات السابقة:من حيث االستفادة من ال -
استفاد هنيا الباحث هف حيث التعرؼ عمى بعض األساليب العمهية في تحديد الهشكمة  

وأىهية الدراسة باإلضافة إلى التعرؼ عمى بعض الهصادر والهراجع وبناء اإلطار النظري 
هقترحات والهنيجية واالجراءات وبناء االستبانة باإلضافة إلى االستفادة هف النتائج والتوصيات وال

 كإثراء في جانب البحث العمهي في ىذا الهجاؿ8 
 من حيث أوجو الشبو واالختالف: -

( هف حيث اليدؼ أّنيا ىدفت إلى 1022تشابيت الدراسة الحالية هع دراسة الصهيمي)
التعرؼ عمى دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية 

الدور هف حيث الهستوى والواقع بينها اختمفت هعيا هف حيث العينة حيث  والكشؼ عف  ىذا
تكونت عينة الدراسة هف القيادات فقط في لجاف التنهية االجتهاعية األىمية وجهعيات تحفيظ 
القرآف الكريـ بينها عينة الدراسة الحالية شهمت العاهميف هف أعضاء وهوظفيف تنفيذييف في 
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ىمية بهختمؼ تصنيفاتيا كها اختمفت هعيا في هكونات االستبانة أها الجهعيات والهؤسسات األ
فقد تشابيت هعيا الدراسة الحالية هف حيث  (1022الشيري)دراسة و  (1022الغاهدي) دراسة

والكشؼ عف دورىا التنهوي هف أنيا ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع الجهعيات والهؤسسات األىمية 
والهعوقات باإلضافة إلى الهقترحات التطويرية وتحديد  حيث والبراهج والخدهات والهشكبلت

األولويات بينها تختمؼ عنيا أف الدراسة الحالية تناولت دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في 
رعاية الهوىوبيف كفئة هستقمة وقد تشابيت هع جهيع الدراسات هف حيث استخداـ الهنيج 

الهعموهات كها تشابيت هع بعض الدراسات في الوصفي وفي استخداـ االستبانة كأداة لجهع 
 (،1022اختيار العينة هف العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية هثؿ دراسة الصهيمي)

 8(1022الشيري)دراسة ،(1022الغاهدي) دراسة

واختمفت كذلؾ هع بعض الدراسات السابقة حيث أف العينة هف غير العاهميف في 
 8(1022هحهد)ة بالههمكة العربية السعودية كها في دراسة الجهعيات والهؤسسات األىمي

ال توجد الكثير هف الدراسات العمهية التي تناولت دور الجهعيات والهؤسسات ولكف 
األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية أثناء تحديد الباحث ليذه الهشكمة بحسب 

ف خبلؿ البحث في الهكتبة الرقهية السعودية اطبلع الباحث عمى قواعد جهع البيانات وه
 وهخاطبة هركز الهمؾ فيصؿ لمبحوث وهكتبة الهمؾ فيد الوطنية8

 منيج الدراسة واجراءاتيا
يتضهف ىذا الفصؿ الطريقة واإلجراءات التي استخدهت في الدراسة، وهنيجيا وهجتهعيا 

إلجرائية التي تـ إتباعيا في تطبيؽ وعينتيا واألداة الهستخدهة فييا، وكيفية بنائيا، والخطوات ا
األداة عمى أفراد الدراسة، إضافة إلى هتغيرات الدراسة والهعالجات اإلحصائية التي استخدهت في 

 تحميؿ البيانات وهعالجتيا وفي ها يمي توضيح لذلؾ:

 منيج الدراسة:
ف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ الهنيج الوصفي لهناسبتو لهثؿ ىذا النوع ه

 & Fraenkle (2009إلى تعريؼ فرانكيؿ وواليف) (022:ص1027همحـ) الدراسات، وقد أشار
Wallen  :لمهنيج الوصفي أّنو 
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"أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العمهي الهنظـ لوصؼ ظاىرة أو هشكمة هحددة وتصويرىا 
ا وتحميميا كّهيًا عف طريؽ جهع بيانات وهعموهات هقّننة عف الّظاىرة أو الهشكمة وتصنيفي

خضاعيا لمدراسة الدقيقة"8  وا 
 مجتمع الدِّراسة:
( عاهبًل في الجهعيات والهؤسسات األىمية هجتهع الدراسة يهثموف 221تـ اختيار) 

 األعضاء والهوظفيف التنفيذييف8
 توزيع مجتمع الدراسة من العاممين تبعًا لنوع العضوية :

 (1جدول )

 النسبة العدد نوع العضوية

 %22 .10 عضو عاهؿ
 %20 22 عضو هنتسب

 %2 12 عضو فخري

 %22 112 هوظؼ تنفيذي

 %200 221 الهجهوع الكمي

 عينة الدراسة:
 العينة االستطالعية: -1

( عاهبًل في الجهعيات 00طبقت أداة الدراسة عمػى عينػة اسػتطبلعية تكونت هف)
التأكد هف الخصائص  والهؤسسات األىمية هف هجتهع الدراسة وخارج عينتيا األصمية، بيػدؼ

 السيكوهترية ألدوات الدراسة والتأكد هف صدؽ وثبات أداة الدراسة8
 عينة الدراسة:

( فردًا هف العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية 172تكونت عينة الدراسة هف ) 
% هف هجتهع الدراسة 20وىـ يهثموف حوالي هوزعيف بيف  األعضاء والهوظفيف التنفيذييف 

وقد حرص الباحث عمى بالطريقة العشوائية الطبقية، ي بالنسبة لمعاهميف، وقد تـ اختيارىـ األصم
أف تكوف العينة تناسبية ههثمة لتركيب الهجتهع حيث اختار الباحث نسبًا تقريبية ههثمة لهجتهع 

 الدراسة بحسب الجداوؿ التالية:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 توزيع أفراد العينة من العاممين تبعًا لنوع العضوية :
 (2ل )جدو

 النسبة العدد نوع العضوية

 %22 222 عضو عاهؿ

 %20 .1 عضو هنتسب

 %2 21 عضو فخري 

 %22 221 هوظؼ تنفيذي

 %200 172 الهجهوع الكمي

 أداة الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء استبانة لمكشؼ عف دور الجهعيات والهؤسسات األىمية 

السعودية هف وجية نظر العاهميف فييا، وقد تـ بناء  في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية
 االستبانة وفؽ الخطوات التالية:

 تكونت االستبانة من قسمين:
 األول اشتمل عمى البيانات العامة التالية: - أ

          –عضو)عاهؿ، هنتسب، فخري(  :نوع العضوية في الجمعية أو المؤسسة -
 هوظؼ تنفيذي8

 تصنيف الجمعية أو المؤسسة: -
 الخدهات االجتهاعية)البر والهساعدات، خدهات الفئات االجتهاعية،88(8       

 التنهية واإلسكاف )لجاف تنهية، جهعيات أحياء،88(8
 هنظهات الدعوة واإلرشاد والتعميـ الديني )هكاتب تعاونية لمدعوة، جهعيات تحفيظ قرآف،888(8

  وقفية،88(8ت أىمية خاصة، هؤسسات هنظهات دعـ العهؿ الخيري )هؤسسا
 أخرى)حدد(:88888888

 مجال الموىبة الذي تعنى بو الجمعية أو المؤسسة )يسمح باختيار أكثر من مجال(:  -
 العمـو الشرعية وفروعيا )قرآف، سنة، فقو،888(8



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المغة العربية وفنونيا )األدب، الشعر، الكتابة، الخطابة،888(8
 ،  الحاسب اآللي، االختراع واالبتكار،888(8العمـو والتقنية وفروعيها )الرياضيات، العمـو

 أخرى: حدد8888888
 :المنطقة -

 الوسطى، الشرقية، الغربية، الشهالية، الجنوبية8

دور الجهعية أو الهؤسسة في رعاية القسـ الثاني هف االستبانة اشتهؿ عمى فقرات تعكس   - ب
بعض ، واستند في هضهونيا عمى األدب النظري واالطبلع عمى أىداؼ الهوىوبيف

ها أشار إليو  الهؤسسات وهف أىـ الهصادر التي استفاد هنيا الباحث في بناء األداة 
يكرت) هعايير الرابطة القوهية األهريكية حوؿ  Purcell & Eckert (1021بورسيؿ وا 

لمهوىوبيف حيث تـ بناء فقرات االستبانة في ضوء ىذه الهعايير هع هراعات هواءهتيا هع 
  البيئة الهحمية8

استفاد الباحث هف االستراتيجية العربية لرعاية الهوىوبيف وأىداؼ بعض الهؤسسات  كها - ت
األىمية لرعاية الهوىوبيف هثؿ الهجمس العربي لمهوىوبيف وهؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو 
لمهوىبة واإلبداع وهركز حهداف بف راشد آؿ هكتـو لمهوىبة واإلبداع، باإلضافة إلى نتائج 

ات الهتعمقة بحاجات وتحديات وهعوقات رعاية الهوىوبيف حيث بنى وتوصيات الدراس
الباحث في ضوء ها سبؽ أداة تتضهف هعايير لتقييـ الخدهات والبراهج التي تقدهيا 
الجهعيات والهؤسسات األىمية في ضوء هعايير جودة براهج وخدهات رعاية الهوىوبيف وتـ 

ثقافة العاهميف في الجهعيات والهؤسسات هراعات تبسيط عبارات الهعايير بها يتوافؽ هع 
 األىمية بالههمكة العربية السعودية8

 ( فقرة008تهت صياغة فقرات االستبانة، وتكونت في صورتيا االولية هف ) -2
 نظـ سمـ االستجابة لكؿ فقرة في خهسة تقديرات عمى النحو التالي: -1

ة هف أدنى فئة وقد حددت نقاط القطع بيف وحدات التدريج هف خبلؿ طرح أعمى فئ
ضافة ناتج القسهة إلى وحدات 08.0=2÷2=2-2وقسهة الناتج عمى وحدات التدريج ) (، وا 

التدريج، واعتبار ىذه النقاط هعايير لمحكـ عمى هتوسطات التقديرات لوحدات التدريج الخهسة 
 السابقة كها يمي:
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 (3جدول )

 هستوى التوفر نقاط القطع

 ة جداً هتوفر بدرجة عالي فها فوؽ -2810
 هتوفر بدرجة عالية 2811إلى 0821هف 
 هتوفر بدرجة هتوسطة 0822إلى  1822هف 
 هتوفر بدرجة هنخفضة 1820إلى28.0هف 

 غير هتوفر 28.0أقؿ هف 

 االستبانة: صدق -2
 : باستخداـ الطرؽ التالية الهقياس تـ التحقؽ هف صدؽ

 الصدق الظاىري: . أ
عمى هحكهيف هف حهمة درجة الدكتوراه لمتحقؽ تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية 

( هحّكهًا هف أعضاء ىيئة التدريس هعظهيـ هف  .1هف صدؽ أداة الدراسة بمغ عددىـ )  
الهتخصصيف في التربية الخاصة، في جاهعة الباحة، وجاهعة الهمؾ خالد، وجاهعة الهمؾ 

هير سطاـ بف عبدالعزيز، فيصؿ، وجاهعة الهمؾ سعود، وجاهعة الهمؾ عبد العزيز، وجاهعة األ
وعدد هف الجاهعات العربية األخرى كها تـ االستفادة هف بعض الخبراء في هجاؿ هؤسسات 

(، كها تـ إرساليا الكترونيا لعدد هف الهحكهيف لتسييؿ التحكيـ كها تـ 2رعاية الهوىوبيف همحؽ )
ـ عرضيا كذلؾ عمى عرضيا عمى الهركز الوطني ألبحاث الهوىبة بجاهعة الهمؾ فيصؿ وكها ت

 ( إلبداء الرأي حوؿ ها يمي:1هركز هداد لدراسات العهؿ الخيري همحؽ رقـ )

 هدى ارتباط فقرات االستبانة بهوضوع الدراسة8 -

 هدى وضوح الفقرات8 -

 هدى دقة الصياغة المغوية8 -

 هدى دقة الفقرات في االستبانة8 -



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هدى هناسبة عدد الفقرات في االستبانة8 -

 ت وهبلحظات يرونيا هناسبة8اقتراح أية تعديبل -

وقد تـ األخذ بآراء الهحكهيف التي كاف هف أبرزىا: إضافة بعض الفقرات ،إعادة النظر في  -
حكاـ الجانب  بعض الفقرات، إعادة صياغة بعض الفقرات، االبتعاد عف الفقرات الهركبة، وا 

عمى أنيا فقرات  %( فأكثر هف الهحكهيف2.المغوي كها تـ إبقاء الفقرات التي أجهع عمييا )
، حيث كاف القسـ األوؿ دور الجهعية أو الهؤسسة في رعاية الهوىوبيفهناسبة لمتعرؼ إلى 

هكوف هف البيانات العاهة ثـّ تـ اختصار فئات نوع العضوية إلى أربع فئات بداًل هف تسع 
 فئات، وتـ اختصار تصنيؼ الجهعية أو الهؤسسة إلى خهس فئات بداًل هف أربع عشرة فئة
وتـ اختصار هجاؿ الهوىبة إلى أربع فئات بداًل هف خهس عشرة فئة وتـ اختصار هتغير 
فئات الهنطقة إلى خهس فئات بداًل هف ثبلث عشرة فئة كها كانت هكونة هف خهس هحاور 

التي تعهؿ -وكؿ هحور يندرج تحتو ست فقرات )الهحور األوؿ: دور الجهعية أو الهؤسسة 
دور  حو هأسسة العهؿ في هجاؿ رعاية الهوىوبيف، الهحور الثاني:في قيادة الهجتهع ن -بيا

في الدعـ والتأييد لرعاية الهوىوبيف في هجاؿ  -التي تعهؿ بيا-الجهعية أو الهؤسسة 
في التثقيؼ  -التي تعهؿ بيا-اختصاصيا، الهحور الثالث: دور الجهعية أو الهؤسسة 

التي تعهؿ -ابع: دور الجهعية أو الهؤسسة والتوعية في هجاؿ رعاية الهوىوبيف، الهحور الر 
في إثراء التجارب واالبتكار في هجاؿ رعاية الهوىوبيف، الهحور الخاهس: دور الجهعية  -بيا

في تقديـ الخدهات النوعية لرعاية الهوىوبيف في هجاؿ  -التي تعهؿ بيا-أو الهؤسسة 
ية أو الهؤسسة التي اختصاصيا(وقد تـ اختصار الهحاور في هحور واحد ىو)دور الجهع

تعهؿ بيا في هجاؿ رعاية الهوىوبيف( وتـ دهج الفقرات هع بعضيا حيث كاف يتكوف هف 
تسيـ في تأىيؿ فقرة وبقيت فقرة واحدة بدوف تعديؿ ىي) 17( فقرة وتـ تعديؿ صياغة 00)

وتـ حذؼ فقرتيف ىها)َتبتكر براهج شاهمة لرعاية العاهميف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف(،
فقرات 2وىوبيف، تُقِدـ  خدهات لمهؤسسات الهعنية برعاية الهوىوبيف(وتـ تقسيـ فقرتيف إلى اله

ىها) الفقرة األولى:ُتوِفر قاعدة بيانات شاهمة لمهستفيديف والهيتهيف بهجاؿ رعاية الهوىوبيف، 
حيث تـ تقسيهيا إلى: تهتمؾ قاعدة بيانات بالهستفيديف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف، تهتمؾ 

َتبتكر براهج تربوية  اعدة بيانات بالهيتهيف بهجاؿ رعاية الهوىوبيف، والفقرة الثانية:ق
تنفذ براهج تمبي االحتياجات  واجتهاعية تمبي احتياجات الهوىوبيف، حيث تـ تقسيهيا إلى:
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االجتهاعية لمهوىوبيف، تنفذ براهج تمبي االحتياجات التربوية لمهوىوبيف( وتـ إضافة فقرتيف 
ف ىها)تّزود صّناع القرار في هجاؿ رعاية الهوىوبيف بالدراسات العمهية، لدييا جديدتي

وقد تـ  ( فقرة01إسياهات إعبلهية لدعـ هجاؿ رعاية الهوىوبيف(بحيث أصبحت االستبانة )
إخراجيا بالصورة النيائية بعد عرضيا عمى الهشرؼ واالستنارة بتوجيياتو ثـ تـ اعتهادىا هف 

يات الهعنية ألخذ الهوافقة عمى تطبيؽ الدراسة وعند وصوؿ الخطاب القسـ وهخاطبة الج
هرفقًا بو االستبانة لوزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية تـ إحالة االستبانة لمهركز الوطني 
لمدراسات والبحوث االجتهاعية لدراستيا واإلفادة عف هدى إهكانية تطبيقيا عمى الجهعيات 

إف كاف ىناؾ هبلحظات عمييا وقد أفاد الهركز في الهمحؽ رقـ والهؤسسات األىمية واإلفادة 
( أنو :"بعد االطبلع والدراسة لبلستبانة فإننا نرى أّف االستبانة بصورة عاّهة هناسبة وتفي 2)

بالغرض الذي أعّدت هف أجمو، وىناؾ هقترح نأهؿ هف الباحث األخذ بو األهر الذي سيؤدي 
ة أشهؿ وأوسع، ففي الهقدهة البد هف إعطاء تعريؼ لبلستفادة هف نتائج الدراسة بصور 

لمهبحوثيف ها الهقصود بػ)الهوىوبيف( في ىذه الدراسة ليكوف فيهيـ واحد كها أّنو هف األىّهية 
التعّرؼ عمى عبلقة الجهعية أو الهؤسسة واستفادتيا هف هؤسسة الهمؾ عبد العزيز ورجالو 

بيذا الهجاؿ في الههمكة " وحيث سبؽ أف بّيف لمهوىبة واإلبداع كونيا الهتخصصة والهيتهة 
الباحث لمهبحوثيف الهقصود بالهوىوبيف ضهف هتغير) هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية 
أو الهؤسسة( وبالنسبة لبلستفادة هف هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع فقد تـ 

ّف الجهعية أو الهؤسسة)تُقّدـ هبادرات ( والتي تنص عمى أ02هراعاة ذلؾ ضهف الفقرة رقـ )
لمشراكة هع الهؤسسات الهيتهة برعاية الهوىوبيف( وتـ عرض االستبانة عمى عدد هف الخبراء 
والعاهميف في هجاؿ الجهعيات والهؤسسات األىمية وتـ هحاولة التأّكد هف أف الفقرات هناسبة 

 لؾ8وتفي بالغرض وتـ األخذ بهرئياتيـ كها سبؽ الحديث عف ذ

 ب: صدق البناء:
وتـ  لبلستبياف، الكمية هف الفقرات هع الدرجة فقرة كؿ درجات بيف االرتباط قوة بو ويقصد -

( عاهبًل في الجهعيات والهؤسسات األىمية هف 00بمغت ) استطبلعية عينة عمى بتطبيقو ذلؾ
باستخراج واستخدهت استجاباتيـ في تحميؿ فقرات االستبانة  هجتهع الدراسة وخارج عينتيا،

( هعاهبلت  2ويبيف الجدوؿ)لبلستبياف،  هعاهؿ االرتباط بيف االستجابة لمفقرة والدرجة الكمية
 لبلستبياف8 االرتباط بيف االستجابة لمفقرة والدرجة الكمية
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 (4جدول ) 
 لالستبيان. بين االستجابة لمفقرة والدرجة الكمية بيرسون ارتباط معامل

 الهقياس الكمي ـ الفقرةرق الهقياس الكمي رقم الفقرة

2  0870* 27 0822* 
1  0872* 2. 0872* 
0  0870* 22 0872* 
2  0872* 10 0820* 
2  0877* 12 0870* 
2  0877* 11 0870* 
7  0822* 10 0872* 
.  0872* 12 0822* 
9  0827* 12 0822* 

01  0822* 12 0872* 
00  0872* 17 0870* 
01  0872* 1. 087.* 
02  0877* 12 0872* 
03  0820* 00 0822* 
04  0822* 02 0872* 
05  0822* 01 0872* 

α* ذات داللة إحصائية عند مستوى )   0.05. ) 

هستوى عند هستوى الداللة  وجود ارتباط ذي داللة إحصائية (2يتضح هف الجدوؿ )
(α ياس هها يدؿ عمى تهتع الهق (8 بيف الدرجة لمفقرة والدرجة عمى االستبانة الكمي0.05

 الدراسة8بصدؽ عاٍؿ وهبلئـ ألغراض 
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 ثبات األداة: -7
( عاهبًل في الجهعيات والهؤسسات 00بمغت ) استطبلعية تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة

عادة االختبار               األىمية هف هجتهع الدراسة وخارج عينتيا، هف خبلؿ أسموب االختبار وا 
 (test - retest  )وعاف بيف التطبيقيف، واستخرج هعاهؿ ارتباط وبفاصؿ زهني هدتو أسب

تـ حساب الثبات  %( وكذلؾ282.بيرسوف بيف الدرجات الهحصمة في الهرتيف، والتي بمغت )
باستخداـ هعادلة كرونباخ ألفا لبلتساؽ الداخمي لفقرات الهقياس حيث بمغ هعاهؿ الثبات 

طبيقو عمى العينة وليس لبلستبياف زهف هحدد لئلجابة، ولكف هف خبلؿ ت( 280%.)
االستطبلعية وجد أف العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية يستطيعوف اإلجابة عنو في 

 ( الهقياس بصورتو النيائية08( دقيقة، ويبيف الهمحؽ ) 22 -20زهف يهتد  هف )

 تطبيق المقياس: -8
زيعيا الكترونيًا بعد أف تـ إعداد فقرات االستبانة في صورتيا النيائية، كها قاـ الباحث بتو 

ثـ قاـ رعاية الهوىوبيف، دورىا فيعمى العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية لمتعرؼ إلى 
 الباحث بتفريغ الدرجات في جدوؿ خاص، تهييدا لمهعالجة اإلحصائية8

 -خطوات الدراسة: 
ي تناولت تـ إعداد األداة، بعد هراجعة األدب السابؽ، واالستعانة بالدراسات السابقة الت -

 هوضوع الدراسة كها تـ إعداد االستبانة الكترونيًا لتسييؿ جهع الهعموهات هف الهبحوثيف8

( 00تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية هف هجتهع الدراسة وخارج عينتيا عددىا ) -

هف العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف، هف خبلؿ أسموب 

عادة االختبار ) االختبار  ( بفاصؿ زهني أسبوعاف، واستخدهت  test - retestوا 

 استجاباتيـ في تحميؿ فقرات االستبانة8

الحصوؿ عمى وثيقة رسهية هف وكيؿ الدراسات العميا في جاهعة الباحة والهوجية لمجهعيات  -

 والهؤسسات األىمية لمبدء بتطبيؽ الدراسة8
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( 172طبقية هف هجتهع الدراسة، وتكونت العينة هف )اختيرت العينة بالطريقة العشوائية ال -
 عاهبًل في الجهعيات والهؤسسات األىمية8

( عاهبًل في الجهعيات والهؤسسات 172تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة الهكونة هف ) -
 األىمية، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى دورىا في رعاية الهوىوبيف8

ت وحممت إحصائيَا بيدؼ اإلجابة عف أسئمة بعد تطبيؽ أداة الدراسة ُجهعت البيانا
 الدراسة والتوصؿ إلى النتائج8

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
هعاهؿ ارتباط بيرسوف لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة، وهعادلة تـ استخراج 

ئي باستخداـ البرناهج اإلحصاألفا كرونباخ لمتحقؽ هف ثبات أداة الدراسة، وذلؾ 
(SPSS،)التالية اإلحصائية األساليب الدراسة تـ استخداـ ولئلجابة عف أسئمة ىذه: 
تـ استخداـ الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية والنسب  لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ -

 8الهئوية
الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية وقيهة لئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ استخداـ   -

( (T. Test8 
واختبار  استخداـ الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعياريةتـ  الثالث لئلجابة عف السؤاؿ -

 (ANOVA8تحميؿ التبايف األحادي )
واختبار  الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعياريةتـ استخداـ لئلجابة عف السؤاؿ الرابع  -

( Scheffe Testاختبار شيفيو ) ( كها تـ استخداـANOVAتحميؿ التبايف األحادي )
 لمهقارنات البعدية8

 استخداـ الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعياريةتـ الخاهس لئلجابة عف السؤاؿ  -
 (ANOVA8واختبار تحميؿ التبايف األحادي )

 نتائج الدراسة
دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى     

اإلجابة عف هف خبلؿ لهوىوبيف بالههمكة العربية السعودية هف وجية نظر العاهميف فييا، ا
 :األسئمة اآلتية
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ها دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية  السؤال األول:

 السعودية؟

يف في الجهعيات ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في وجيات نظر العاهم السؤال الثاني:

 ( في الجهعية أو الهؤسسة األىمية؟نوع العضويةوالهؤسسات األىمية تعزى إلى )

في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية السؤال الثالث:

 والهؤسسات األىمية تعزى إلى )تصنيؼ( الجهعية أو الهؤسسة األىمية؟

في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات  ؽ ذات داللة إحصائيةىؿ توجد فرو  السؤال الرابع:

 والهؤسسات األىمية تعزى إلى )هجاؿ الهوىبة( الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسة؟

في وجيات نظر العاهميف في الجهعيات  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية السؤال الخامس:

 والهؤسسات األىمية تعزى إلى )الهنطقة(؟

 النتائج التي أظيرتيا الدراسة حسب تسمسؿ أسئمة الدراسة وعمى النحو التالي: وسيتـ عرض

ما دور الجمعيات والمؤسسات األىمية : النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي نص عمى     

 في رعاية الموىوبين بالمممكة العربية السعودية؟.

ة الدراسة عمى االستبانة الذي حصؿ الباحث عمى البيانات التي جهعت هف إجابات عين     

استخدـ ألغراض ىذه الدراسة، ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب الهتوسطات الحسابية 

واالنحرافات الهعيارية والنسب الهئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدور الجهعيات والهؤسسات 

بية واالنحرافات الهعيارية ( الهتوسطات الحسا2األىمية في رعاية الهوىوبيف، ويظير الجدوؿ )

والنسب الهئوية ودرجة توفر الخدهة الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة ككؿ هرتبة 

 ترتيبا تنازليًا8
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 (5الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة توفر الخدمة الستجابات 

 ككل مرتبة ترتيبا تنازليًا. أفراد عينة الدراسة عمى االستبانة
الرقـ في 

 االستبانة
 نص الفقرة

الهتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 الهعياري

درجة توفر 

 الخدهة

 هنخفضة 28220 .180 تقدـ خدهات التوجيو واإلرشاد لمهوىوبيف8 2

 هنخفضة .2820 1812 تقيـ براهج عمهية لتنهية الهواىب الهتنوعة8 .

 هنخفضة 28222 1812 عالية لمتعرؼ عمى الهوىوبيف8تقيـ هسابقات ذات قيهة  2

 هنخفضة ..280 1810 تقيـ براهج تمبي الحاجات التربوية لمهوىوبيف8 20

 هنخفضة 28027 1820 تقيـ براهج تمبي الحاجات االجتهاعية لمهوىوبيف8 2

 هنخفضة 28202 1820 تسيؿ لمهوىوبيف االستفادة هف الخبراء في هجاؿ هواىبيـ8 2

 هنخفضة 28020 1800 تسيـ في توعية الهجتهع في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 22

 هنخفضة .2807 2820 تقدـ الدعـ الهالي لهساعدة الهوىوبيف في تطوير هواىبيـ8 20

 هنخفضة 28200 ..28 ُتَقـو أداءىا ذاتيا هف خبلؿ لجاف استشارية هتخصصة8 .1

 هنخفضة 280.2 28.7 تقدـ خدهات تشخيص الهوىوبيف8 7

 هنخفضة 28220 28.7 تقدـ تسييبلت لمباحثيف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 22

 هنخفضة .2802 28.2 تسيـ في توعية الهجتهع بأساليب التعرؼ عمى الهوىوبيف8 22

 هنخفضة 28202 28.2 تقدـ الخدهات واالستشارات ألولياء أهور الهوىوبيف8 27

 غير هتوفر 28021 2872 ف8ُتوِفر هصادر تعمـ لخدهة الهوىوبي 0

 غير هتوفر 28012 2872 ُتقِدـ هبادرات لمشراكة هع الهؤسسات الهيتهة برعاية الهوىوبيف8 02

 غير هتوفر 28202 2877 تسيـ في إقاهة همتقيات لمهيتهيف بهجاؿ رعاية الهوىوبيف8 10

 غير هتوفر 28002 2877 ُتوِفر هعموهات تحدد احتياج الهوىوبيف8 11

 غير هتوفر 28020 2870 لدييا خطة لرعاية الهوىوبيف تتكاهؿ هع الرؤى الوطنية8 12

 غير هتوفر 28012 2870 تسيـ في تأىيؿ العاهميف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 17

 غير هتوفر ..280 2870 تسيـ في تسييؿ إجراءات التسجيؿ في براهج رعاية الهوىوبيف8 21
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 الخدهة

 غير هتوفر 28020 2870 لخدهة الهوىوبيف8لدييا هواقع تواصؿ اجتهاعي  1

 غير هتوفر 0802.2 2871 تسيـ في تنسيؽ زيارات بيف الجيات الهعنية برعاية الهوىوبيف8 12

 غير هتوفر 08271 2871 لدييا هيزانية هالية لتنفيذ هشروعات في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 00

 غير هتوفر 08271 2872 يف8لدييا إسياهات إعبلهية لدعـ هجاؿ رعاية الهوىوب 01

 غير هتوفر 28010 2822 تهمؾ قاعدة بيانات بالهستفيديف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 10

 غير هتوفر 08202 2821 تسيـ في إثراء الدراسات العمهية في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 22

 غير هتوفر 08222 2820 تزود صناع القرار في هجاؿ رعاية الهوىوبيف بالدراسات العمهية8 .2

 غير هتوفر 082.0 2822 ُتوِفر الجهعية أو الهؤسسة هواقع الكترونية لخدهة الهوىوبيف8 2

 غير هتوفر 08222 2822 تهمؾ قاعدة بيانات بالهيتهيف بهجاؿ رعاية الهوىوبيف8 12

 غير هتوفر 08221 2822 ُتوِفر أدلة تنظيهية لمعاهميف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 12

 غير هتوفر 08.20 2822 تسيـ في تسييؿ إجراءات تسجيؿ الهمكية الفكرية لمهوىوبيف8 22

 غير هتوفر 08.20 2802 لدييا إسياهات لمدعـ القانوني في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8 12

 هنخفضة 08.02 28.2 االستبانة ككؿ

 ( بأن:5يتبين من الجدول )
( ضهف درجة 08.02، وبانحراؼ هعياري بمغ )(28.2الهتوسط الحسابي لبلستبياف ككؿ )     

توفر هنخفضة وىذه النتيجة غير هستغربة عند هقارنة واقع رعاية الهوىوبيف بالههمكة العربية 
السعودية بهعظـ الّدوؿ الهتقدهة في العالـ حيث نجد أفَّ لدى ىذه الدوؿ جهعيات وهؤسسات 

تفعيؿ الّدور التكاهمي لمهؤسسات األىمية أىمية رائدة في هجاؿ رعاية الهوىوبيف ويبرز بوضوح 
والخاّصة إلى جانب الهؤسسات التعميهية الحكوهية لهساندتيا في تجاوز التحديات التي تواجييا 

ا بالنسبة لهؤسسات القطاع الخاص فقد أشارت  إلى وجود هعوقات تحد (1021دراسة الحقباني)أهَّ
عيات والهؤسسات األىمية فهع ها تقـو بو هف دورىا التكاهمي في ىذا الهجاؿ وبالنسبة لمجه

هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لرعاية الهوىوبيف هف دور كبير في ىذا الهجاؿ إال أنيا الزالت 
إلى بعض هنيا،كها أشار إلى ذلؾ  (1022الشهراني) تواجو بعض التحديات التي أشارت دراسة

 تحهي8 أيضًا أهيف الهؤسسة هعالي الدكتور سعود بف سعيد اله



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 
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          الكشؼ عفالتي ىدفت إلى  (1022الصهيمي) دراسةوىذه النتيجة تتوافؽ هع نتائج      

         توصمتبالههمكة العربية السعودية حيث  واقع رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث

   الثالث أف ىناؾ ضعؼ في رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاعإلى عدد هف النتائج هنيا: 

كها تهثمت أبرز الجوانب  هف وجية نظر القيادات بتمؾ الهنظهاتفي الههمكة العربية السعودية 

         فيرعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث  الهتحققة بدرجة ضعيفة في هجاؿ

أساليب وطرؽ اكتشاؼ الهوىوبيف، والتعرؼ عمى احتياجات الهوىوبيف الذيف ترعاىـ  وجود

          ،كذلؾالهنظهة، فيها تهثمت أقؿ الجوانب الهتحققة في تقديـ الهنح الدراسية لمهوىوبيف 

التحديات التي تواجو رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث في الههمكة وتهثمت أبرز 

قمة في ضعؼ الهوارد الهالية والدعـ الهالي لمهنظهة هف الجيات الداعهة، و  العربية السعودية

الجيات في القطاع الثالث التي تيتـ برعاية الهوىوبيف بينها تهثمت أقؿ التحديات في قمة 

الدراسات العمهية التي تتناوؿ تحديد احتياجات الهوىوبيف بالقطاع الثالث كها بينت هوافقة قيادات 

         ةهنظهات القطاع الثالث حوؿ الفرص الهتاحة لرعاية الهوىوبيف لدى تمؾ الهنظهات بدرج

         كبيرة كذلؾ هوافقة قيادات هنظهات القطاع الثالث حوؿ الفرص الهتاحة لرعاية الهوىوبيف

لدى تمؾ الهنظهات في التعاوف هع الهتخصصيف في تقديـ براهج تدريبية وورش عهؿ 

نشاء هؤسسات وجهعيات تعميهية هتخصصة في هجاؿ الهوىبة  هتخصصة لرعاية الهوىوبيف، وا 

بأىهية االستفادة  (1002أبو نواس)توى الههمكة العربية السعودية، وحيث أوصت دراسة عمى هس

هف التجارب الرائدة في ىذا الهجاؿ وتفعيؿ دور الهجتهع في الدعـ وزيادة الهؤسسات الهعنية 

 بالهوىبة وتدريب الكفاءات 8



 اسيوط جامعة – ربيةالت لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العدد  – 33اجمللد  044

 رررر

األىمية التكاهمية  هها سبؽ يؤكد الباحث عمى أىهية تفعيؿ أدوار الجهعيات والهؤسساتو      

وتطمعات 1000الستثهارىا في هجاؿ رعاية الهوىوبيف وهف ثـ تحقيؽ تطمعات الرؤية الوطنية 

الهستفيديف والهيتهيف والهختصيف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف كحؿ فعمي وأساسي لهعظـ 

توّصؿ  وحيثالتحديات والهعوقات التي تواجو ىذه الهؤسسات في تفعيؿ دورىا التنهوي الريادي،

الباحث إلى أّف هف أبرز التحّديات التي تواجو ىذا التكاهؿ ىو قمة الوعي بالّتكاهؿ في ىذه 

األدوار لدى الهعنييف بيذه الهؤّسسات حيث عايش الباحث بحكـ هجاؿ عهمو التربوي في 

الهؤّسسات التعميهية الحكوهية بعض الّتجارب التي تؤّكد ذلؾ حيث تسود لدى البعض هنيـ 

ظرة التقميدية التي ترى أف هيّهة رعاية الهوىوبيف يجب أف تكوف هف هياـّ الهّؤسسات الّتعميهية النّ 

الحكوهية فقط وأّف دور الجهعيات والهؤّسسات األىمية ىو دور إغاثي فقط وليس هف الّضروري 

أف يكوف ليا دور في الّتعميـ ورعاية الهوىوبيف أّها بعض الهيتهيف بالعهؿ في الجهعيات 

والهؤسسات األىمية فميس لدييـ الوعي بالتحّديات التي تواجو الهؤّسسات الّتعميهية الحكوهية في 

هجاؿ رعاية الهوىوبيف وليس لدييـ اإللهاـ الكافي بالّدور الهأهوؿ هف الجهعيات والهؤّسسات 

هؤّسسة األىمية في رعاية الهوىوبيف بؿ يروف االكتفاء بدور الهؤّسسات الّتعميهية الحكوهية و 

الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع في ىذا الهجاؿ وأّنو ليس هف الّضروري أف يكوف 

لمجهعيات والهؤّسسات األىمية دور في هجاؿ رعاية الهوىوبيف كها يؤكد ذلؾ قّمة الجهعيات 

والهؤسسات األىمية الهتخصصة في رعاية الهوىوبيف وقّمة البراهج الهخصصة لرعاية فئة 

وىوبيف في الهؤّسسات والجهعيات األىمية الهتخّصصة في الهجاالت التنهوية باإلضافة إلى اله

قّمة براهج رعاية الهوىوبيف القائهة عمى الّشراكة الهجتهعية هع الهؤّسسات الّتعميهية الحكوهية 

ات وفي ضؿ االحتياج القائـ في هجاؿ رعاية الهوىوبيف في هختمؼ هناطؽ الههمكة التزاؿ هبادر ،

الهيتهيف والهختصيف هستهرة بالتقدـ بطمبات تأسيس عدد هف الجهعيات األىمية لرعاية 

الهوىوبيف ولعميا ترى الّنور قريبًا بإذف اهلل، وبالنسبة لمفقرة األولى والتي تنص عمى )تقدـ خدهات 
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(، .180التوجيو واإلرشاد لمهوىوبيف( فقد حصمت عمى أعمى هتوسط حسابي، إذ بمغت )

( ضهف درجة توفر هنخفضة وىذه النتيجة تعطي داللة عمى 28220راؼ هعياري بمغ )وبانح

إهكانية تفعيؿ دور بعض الجهعيات والهؤسسات األىمية غير الهتخصصة في فئة رعاية 

الهوىوبيف بتقديـ خدهات وبراهج تمبي االحتياج في الهجاؿ االجتهاعي والتربوي وتقديـ خدهات 

شراكات هع الهؤسسات التعميهية الحكوهية وأىهية استقطاب الهوىوبيف التوجيو واإلرشاد عبر ال

لمعهؿ التطوعي وخدهة الهجتهع لتنهية قدراتيـ الشخصية واالجتهاعية كها أكدت عمى ذلؾ 

(، وهف حيث القدرات واالستعداد لمنبوغ  فقد .102بعض الدراسات العمهية هثؿ دراسة الزىراني)

ت الشخصية)الذاتية واالجتهاعية( ذات أىّهية قصوى في كثير هف إلى أّف الذكاءاغاردنر أشار 

هجتهعات العالـ إف لـ يكف فييا كّميا، وأّف تراكب الذكاءات الشخصية االجتهاعية والذكاءات 

المغوية والهنطقية في الههارسات هذىؿ لدرجة يصعب التفكير فييا، وبالّنسبة لمفقرة التي تنص 

القانوني في هجاؿ رعاية الهوىوبيف(، فقد حصمت عمى أدنى هتوسط عمى )لدييا إسياهات لمدعـ 

( ضهف درجة غير هتوفر وىذا يدؿ عمى 08.20(، وبانحراؼ هعياري بمغ )2802حسابي بمغ )

الحاجة إلى جهعيات وهؤسسات أىمية هتخصصة في رعاية الهوىوبيف في هثؿ ىذه الخدهات، 

سسات الهعنية برعاية الهوىوبيف بحاجة إلى والفقرات الرابعة ولخاهسة تؤكد أف عمى الهؤ 

استقطاب الهختصيف في هجاالت الهمكية الفكرية والهجاالت القانونية الستثهار خبراتيـ في 

 خدهة الهوىوبيف8

ىل توجد فروق ذات داللة : والذي نص عمى النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني     

( نوع العضويةالمؤسسات األىمية تعزى إلى)إحصائية في وجيات نظر العاممين في الجمعيات و 

 في الجمعية أو المؤسسة األىمية؟.



 اسيوط جامعة – ربيةالت لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية وقيـ)ت(     

لوجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية تعزى إلى نوع العضوية في الجهعية أو 

 ( ذلؾ28الجدوؿ ) ويظيرالهؤسسة، 

 (6جدول )

 نوع العضوية في الجمعية أو المؤسسة. متغيرألثر  T. Test) )نتائج اختبار

نوع 

 العضوية
 العدد

الهتوسط 

 الحسابي
 قيهة )ت( االنحراؼ الهعياري

درجة 

 الحرية

هستوى 

 الداللة

 0820 2920 221 هوظؼ
28222 122 08210 

 0822 2972 222 عضو

α)ائية عند مستوى * ذات داللة إحص 0.05). 

α( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة )2يظير الجدوؿ )     0.05) 

بيف الهتوسط الحسابي الستجابات الهوظؼ والعضو، حيث كانت قيهة )ت( الهحسوبة 

( 122ند درجة الحرية )( ع0802(، وىي أكبر هف )08210( والداللة اإلحصائية )28222)

وتفسير ىذه النتيجة أّف العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية هف أعضاء وهوظفيف 

تنفيذييف هتفقيف حوؿ انخفاض دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بحكـ 

ات سبؽ خبرتيـ العهمية حيث أف الهوظفيف التنفيذيوف في الغالب ينفذوف خطط وبراهج وخده

قرارىا عف طريؽ األعضاء العاهميف بيذه الجهعيات والهؤسسات8  دراستيا وا 



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىل توجد فروق ذات داللة : النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي نص عمى     
إحصائية في وجيات نظر العاممين في الجمعيات والمؤسسات األىمية تعزى إلى)تصنيف( 

 الجمعية أو المؤسسة األىمية؟.

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لوجيات     
ويظير  تعزى لتصنيؼ الجهعية أو الهؤسسة،نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية 

لوجيات نظر العاهميف في الجهعيات أو الهؤسسات األىمية ( الهتوسطات الحسابية 2الشكؿ )
الهتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 7كها يظير الجدوؿ ) ،الجهعية أو الهؤسسةلتصنيؼ تعزى 

لتصنيؼ الجهعية أو الهعيارية لوجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية تعزى 
 8الهؤسسة

 

لوجيات نظر العاممين في الجمعيات والمؤسسات ( المتوسطات الحسابية 1الشكل )

 .الجمعية أو المؤسسةاألىمية تعزى لتصنيف 



 اسيوط جامعة – ربيةالت لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 (7الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجيات نظر العاممين في الجمعيات 

 والمؤسسات األىمية تعزى لتصنيف الجمعية أو المؤسسة.

 االنحراؼ الهعياري الهتوسط الحسابي العدد تصنيؼ الجهعية
 .087 2822 72 الخدهات االجتهاعية8

 0872 2877 20 كاف8التنهية واإلس
 08.0 2820 202 هنظهات الدعوة واإلرشاد والتعميـ الديني8

 0820 28.2 22 هنظهات دعـ العهؿ الخيري8
 2800 2820 20 أخرى8
 08.0 28.2 172 الهجهوع

( وجود فروؽ ظاىرية بيف الهتوسطات الحسابية لهتغير تصنيؼ الجهعية 7يبيف الجدوؿ )     
تـ إجراء تحميؿ التبايف ؽ هف داللة الفروؽ بيف الهتوسطات الحسابية أو الهؤسسة، ولمتحق

لوجيات ( (ANOVA( نتائج تحميؿ التبايف االحادي  .(، ويبيف الجدوؿ)ANOVAاالحادي )
 تصنيؼ الجهعية أو الهؤسسة8يعزى لهتغير  نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية

 (8جدول )
 ألثر متغير تصنيف الجمعية أو المؤسسة.) (ANOVAدي نتائج تحميل التباين االحا

 الداللة اإلحصائية قيهة ؼ الهحسوبة هتوسط الهربعات درجة الحرية هجهوع الهربعات هصدر التبايف

 08277 0..08 08271 2 181.7 بيف الهجهوعات
   08220 122 0..2718 داخؿ الهجهوعات

    170 2728222 الهجهوع

α)ية عند مستوى * ذات داللة إحصائ 0.05). 
( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لنتائج اختبار تحميؿ التبايف .يتضح هف الجدوؿ )     

( 0..08حيث بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة )، تصنيؼ الجهعية أو الهؤسسةلهتغير االحادي 
عيات والهؤسسات ( وتفسير ذلؾ وجود انخفاض في دور الجه08277والداللة اإلحصائية )

األىمية في رعاية الهوىوبيف بجهيع تصنيفاتيا وكها ىو الواقع بحسب الخبرة الهيدانية لمباحث وقد 
هف حيث أف ىناؾ ضعؼ في رعاية  (1022تشابيت ىذه النتيجة هع نتيجة دراسة الصهيمي)

القيادات  هف وجية نظرالهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث في الههمكة العربية السعودية 
بينها تختمؼ هعيا في أف دراسة الصهيمي أظيرت فروقًا لصالح جهعيات تحفيظ القرآف الكريـ 

 هقارنة بمجاف التنهية االجتهاعية األىمية8



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىل توجد فروق ذات داللة : والذي نص عمىالنتائج المتعمقة بالسؤال الرابع       

عيات والمؤسسات األىمية تعزى إلى في وجيات نظر العاممين في الجمعند مستوى  إحصائية

 )مجال الموىبة( الذي تعنى بو الجمعية أو المؤسسة؟.

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لوجيات       

تعزى لهتغير هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو نظر العاهميف في الجهعيات أو الهؤسسات األىمية 

لوجيات نظر العاهميف في ( الهتوسطات الحسابية 1ويظير الشكؿ ) ية أو الهؤسسة،الجهع

 ،لهتغير هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسةالجهعيات والهؤسسات األىمية تعزى 

الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية لوجيات نظر العاهميف في ( 2كها يظير الجدوؿ )

 8لهتغير هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسةسسات األىمية تعزى الجهعيات والهؤ 

-  
لوجيات نظر العاممين في الجمعيات والمؤسسات ( المتوسطات الحسابية 2الشكل )

 األىمية تعزى إلى متغير مجال الموىبة الذي تعنى بو الجمعية أو المؤسسة.



 اسيوط جامعة – ربيةالت لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 (9الجدول )

لمعيارية لوجيات نظر العاممين في الجمعيات والمؤسسات المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
 األىمية تعزى إلى متغير مجال الموىبة الذي تعنى بو الجمعية أو المؤسسة.

 االنحراؼ الهعياري الهتوسط الحسابي العدد هجاؿ الهوىبة

 08.2 28.1 221 العمـو الشرعية
 08.0 1802 2 المغة العربية
 0872 1802 21 العمـو والتقنية

 0822 1800 17 العمـو الشرعية والمغة العربية

 0822 2871 2 المغة العربية والعموـ والتقنية

 0822 2820 22 أخرى )اجتهاعي(
 0872 2822 27 أخرى ) ال يوجد(

 08.0 28.2 172 الهجهوع

 لهتغير هجاؿ الهوىبة( وجود فروؽ ظاىرية بيف الهتوسطات الحسابية 2يبيف الجدوؿ )      
تـ ولمتحقؽ هف داللة الفروؽ بيف الهتوسطات الحسابية الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسة، 

( نتائج تحميؿ التبايف االحادي  20(، ويبيف الجدوؿ)ANOVAإجراء تحميؿ التبايف االحادي )
ANOVA) )لهتغير هجاؿ يعزى  لوجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية

 8عنى بو الجهعية أو الهؤسسةالهوىبة الذي ت
 (10جدول )

ألثر متغير مجال الموىبة الذي تعنى بو الجمعية أو ) (ANOVAنتائج تحميل التباين االحادي 
 المؤسسة.

هجهوع  هصدر التبايف
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الداللة اإلحصائية قيهة ؼ الهحسوبة الهربعات

 *08000 28700 18.27 2 228202 بيف الهجهوعات
   08222 122 22.8122 داخؿ الهجهوعات

    170 2728222 الهجهوع

α)* ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05) . 



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 
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( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية لنتائج اختبار تحميؿ التبايف 20يتضح هف الجدوؿ )      
حيث بمغت قيهة )ؼ( ، أو الهؤسسة هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعيةلهتغير االحادي 

(، وهف أجؿ تحديد هصدر الفروؽ الدالة 08000( والداللة اإلحصائية )28700الهحسوبة )
تـ استخداـ اختبار شيفيو  هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسةلهتغير إحصائيا 

(Scheffe Test(لمهقارنات البعدية، ويبيف الجدوؿ )نتائج اختبار22 )  شيفيو لمهقارنات البعدية
 8هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسة ألثر هتغير

 (11الجدول )
نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية ألثر متغير مجال الموىبة الذي تعنى بو الجمعية أو 

 المؤسسة.
 هجاؿ الهوىبة
فروؽ 

الهتوسطات/ 
الداللة 
 اإلحصائية

العمـو 
العمـو  العربيةالمغة  الشرعية

 والتقنية

العمـو 
الشرعية 

 والمغة العربية

المغة العربية 
والعمـو 
 والتقنية

 أخرى
 )اجتهاعي(

 أخرى
) ال 
 يوجد(

 0811 - العمـو الشرعية
(08222) 

082. 
(08222) 

0820 
(08222) 

0820 
(2800) 

0801 
(08002) 

0900 
(08.00) 

 08022 -  المغة العربية
(2800) 

081. 
(08227) 

0801 
(08227) 

0822 
(08..0) 

0822 
(08222) 

 0801 -   العمـو والتقنية
(08.27) 

081. 
(082.2) 

0820 
(08207) 

0822 
(08221) 

العمـو الشرعية 
 0820 -    والمغة العربية

(08220) 
08.0 

(08001* ) 
08.2 

(08027) 
المغة العربية 
 0811 -     والعمـو والتقنية

(08222) 
0810 

(08227) 
ى أخر 

 0802 -      )اجتهاعي(
(28000) 

 أخرى
 -       ) ال يوجد(

 .(α  0.05)* ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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α)( أف الفروؽ كانت دالة إحصائيا عند هستوى الداللة 22يتضح هف الجدوؿ )      0.05) 

العمـو الشرعية والمغة العربية( اؿ )بيف هج هجاؿ الهوىبة الذي تعنى بو الجهعية أو الهؤسسةل

الفرؽ بيف االجتهاعي( لصالح هجاؿ العمـو الشرعية والمغة العربية حيث بمغ  -وهجاؿ )أخرى 

وىي أقؿ هف هستوى الداللة (، 08001(،وداللتيا اإلحصائية )08001)الهتوسطات 

(α ئيا عند هستوى الداللة ، بينها لـ تشر النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصا(0.05

(α بيف باقي هجاالت الهوىبة وىذه نتيجة طبيعية لكثافة الجهعيات والهؤسسات األىمية  (0.05

التي تعنى بهجاالت العمـو الشرعية والمغة العربية وطوؿ تجربتيا وحصوليا عمى األولوية في 

 الدعـ هف الهجتهع وهف الهؤسسات األىمية الهانحة8

كها يفسر ذلؾ أولوية تمبية االحتياجات االجتهاعية التي أكدت عمييا دراسة       

( وكها يفسر ذلؾ اتجاه كثير هف قادة الهجتهع الهحمي لمعهؿ في الجهعيات 1022الشيري)

والهؤسسات األىمية التي تيتـ بالهجاؿ االجتهاعي كها أشارت إلى ذلؾ نتيجة دراسة 

 (10228الغاهدي)

ىل توجد فروق ذات داللة المتعمقة بالسؤال الخامس والذي نص عمى: النتائج        

 في وجيات نظر العاممين في الجمعيات والمؤسسات األىمية تعزى إلى )المنطقة(؟. إحصائية

           لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية     

          تعزى إلى هتغير الهنطقة8جهعيات أو الهؤسسات األىمية لوجيات نظر العاهميف في ال

لوجيات نظر العاهميف في الجهعيات والهؤسسات ( الهتوسطات الحسابية 1ويظير الشكؿ )

           الهتوسطات الحسابية( 21كها ويظير الجدوؿ ) ،لهتغير الهنطقةاألىمية تعزى 

          يف في الجهعيات أو الهؤسسات األىمية تعزىواالنحرافات الهعيارية لوجيات نظر العاهم

 8إلى هتغير الهنطقة



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 
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-  
لوجيات نظر العاممين في الجمعيات والمؤسسات األىمية ( المتوسطات الحسابية 3الشكل )

 تعزى إلى تغير المنطقة.

 (12الجدول )

والمؤسسات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجيات نظر العاممين في الجمعيات
 األىمية تعزى إلى متغير المنطقة.

 االنحراؼ الهعياري الهتوسط الحسابي العدد الهنطقة

 2800 2827 20 الوسطى
 0872 2821 17 الشرقية
 0872 28.1 22 الغربية

 0871 2872 22 الشهالية

 0872 2870 222 الجنوبية
 08.0 28.2 172 الهجهوع
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ىرية بيف الهتوسطات الحسابية لهتغير الهنطقة، ( وجود فروؽ ظا21يبيف الجدوؿ )
تـ إجراء تحميؿ التبايف األحادي ولمتحقؽ هف داللة الفروؽ بيف الهتوسطات الحسابية 

(ANOVA(ويبيف الجدوؿ ،)نتائج تحميؿ التبايف االحادي 21 )ANOVA) ) لوجيات نظر
 8 إلى هتغير الهنطقةيعزى  العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية

 (13جدول )
 ألثر متغير المنطقة.) (ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 

 درجات الحرية هجهوع الهربعات هصدر التبايف
هتوسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 08171 28122 08.07 2 08022 بيف الهجهوعات
   08222 122 2728.12 داخؿ الهجهوعات

    170 2728222 الهجهوع

α)* ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05) . 
( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لنتائج اختبار تحميؿ 20يتضح هف الجدوؿ )

( والداللة اإلحصائية 28122حيث بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة )لهتغير الهنطقة،التبايف األحادي 
طؽ الههمكة يروف أف ىناؾ انخفاض في دور ( وىذا يعني أف العاهميف في جهيع هنا08171)

الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف حيث أنيا في الغالب هتقاربة في اإلهكانات 
 (10228والتحديات كها أكدت ذلؾ دراسة الصهيمي)



 حيان بن جبران بن مسفر تميديأ/       دور الجمعيات والمؤسسات األىمية
 خضر محمود القصاصد/ 
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 ممخص النتائج والتوصيات والمقترحات

ههمكة العربية السعودية هف دور الجهعيات والهؤسسات األىمية في رعاية الهوىوبيف بال -2

وجية نظر العاهميف فييا كاف هنخفضًا حيث بمغ الهتوسط الحسابي لبلستبياف ككؿ 

 ( ضهف درجة توفر هنخفضة08.028(، وبانحراؼ هعياري بمغ )28.2)

α) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة -1 الهتوسط بيف  (0.05

( 28222ت الهوظؼ والعضو، حيث كانت قيهة )ت( الهحسوبة )الحسابي الستجابا

 (1228( عند درجة الحرية )0802(، وىي أكبر هف )08210والداللة اإلحصائية )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لهتغير تصنيؼ الجهعية أو الهؤسسة حيث بمغت  -0

 (082778( والداللة اإلحصائية )0..08قيهة )ؼ( الهحسوبة )

α)وؽ دالة إحصائيا عند هستوى الداللة وجود فر  -2             هجاؿ الهوىبة الذيل (0.05

             العمـو الشرعية والمغة العربية( وهجاؿ بيف هجاؿ ) تعنى بو الجهعية أو الهؤسسة

الفرؽ بيف االجتهاعي( لصالح هجاؿ العمـو الشرعية والمغة العربية حيث بمغ  -)أخرى 

وىي أقؿ هف هستوى الداللة  ( ، 08001(،وداللتيا اإلحصائية )08001)طات الهتوس

(α ،بينها لـ تشر النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا عند هستوى الداللة (0.05

(α  بيف باقي هجاالت الهوىبة8 (0.05

قيهة )ؼ( الهحسوبة حيث بمغت لهتغير الهنطقةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية   -2

 (081718( والداللة اإلحصائية )28122)
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 ثانيا: التوصيات:

تفعيؿ دور الجهعيات والهؤسسات األىمية القائهة لقيادة هبادرات هف أجؿ رعاية الهوىوبيف  -2

 في الهجاالت التي تعنى بيا ىذه الجهعيات والهؤسسات8

      بهفاىيـ وأساليب وأىهية   رفع الوعي لدى العاهميف في الجهعيات والهؤسسات األىمية -1

 رعاية الهوىوبيف8

رفع الوعي لدى الهختصيف والهيتهيف برعاية الهوىوبيف بدور الجهعيات والهؤسسات  -0

 األىمية الستثهارىا في رعاية الهوىوبيف8

لفت انتباه العاهميف في الهؤسسات الحكوهية الهعنية برعاية الهوىوبيف لقيادة هبادرات نوعية  -2

 الهجتهعية هع الجهعيات والهؤسسات األىمية في ىذا الهجاؿ8لمشراكة 

حث الهختصيف في هجاؿ رعاية الهوىوبيف عمى تأسيس جهعيات أو هؤسسات أىمية  -2

 لرعاية الهوىوبيف في هجاالت هتعددة أو هجاؿ هحدد بحسب األولويات واإلهكانات8

أو هؤسسات أىمية  حث خبراء كؿ هجاؿ هف الهجاالت ذات األولوية عمى تأسيس جهعيات -2

هتخصصة ونوعية يشرؼ عمييا عمهاء وخبراء ورواد كؿ هجاؿ لتطوير وسائؿ تعرؼ 

 ورعاية تهكّْف الهوىوبيف في كؿ هجاؿ هف أجؿ الوصوؿ ألعمى درجات النبوغ فيو8

لفت انتباه الهعنييف إلى أف األولوية في ىذه الحقبة الزهنية لرعاية الهوىوبيف لمنبوغ في  -7

ـو والتقنية وفروعيا وتطبيقاتيا باإلضافة إلى ريادة األعهاؿ بحسب ها أشارت هجاالت العم

 10008إليو رؤية

لفت الهعنييف برعاية الهوىوبيف إلى أىهية االنطبلؽ هف ثقافة الهجتهع في رعاية  -.

 الهوىوبيف في جهيع الهجاالت8
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 ثالثا: المقترحات:
 ائهة الهتخصصة في هجاؿ الهوىبة8إعداد دراسة  تقييهية لدور الجهعيات والهؤسسات الق -2
إعداد دراسة لحصر الجوائز والهسابقات في هجاؿ الهوىبة لدى الهؤسسات األىمية  -1

 والخاصة8
 إعداد دراسة هقارنة بيف جهعيات وهؤسسات أىمية عالهية هتخصصة في رعاية الهوىوبيف8 -0
إلى استقطاب  إعداد دراسة تحدد الهجاالت الدقيقة ذات األولوية والتي تحتاج الدولة -2

 الهوىوبيف والنابغيف فييا8
إعداد دراسة لتصور هقترح لجهعية أو هؤسسة أىمية نهوذجية هتخصصة في هجاؿ رعاية  -2

 الهوىوبيف8
إعداد دراسة تقييهية لدور القطاع الخاص في الههمكة العربية السعودية في رعاية  -2

 الهوىوبيف8
الهتعمقة برعاية الهوىوبيف بالههمكة  إعداد دراسة تصنيفية لتوصيات وهقترحات الدراسات -7

 العربية السعودية8
إعداد هشروع بحثي هؤسسي هتكاهؿ يشهؿ أساليب التعرؼ عمى الهوىوبيف وأساليب  -.

رعايتيـ في كؿ هجاؿ هف الهجاالت ذات األولوية عمى حدة بحيث يشرؼ عمى دراسة كؿ 
 هجاؿ خبراء الهجاؿ نفسو8

أصحاب القرار لتوصيات الدراسات العمهية في هجاؿ  دراسة الهعوقات التي تحد هف تفعيؿ -2
 رعاية الهوىوبيف في الههمكة العربية السعودية8

تقييـ واقع استفادة الهؤسسات الهعنية برعاية الهوىوبيف هف توصيات الدراسات العمهية في  -20
 هجاؿ رعاية الهوىوبيف8

ر الهعموهات إعداد هشروع عمهي هؤسسي في هجاؿ التصنيؼ الهوضوعي لتنظيـ هصاد -22
 في هجاؿ رعاية الهوىوبيف8
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 المراجع:
، هف جاهعة 1022ديسهبر،  20(8 تاريخ االسترداد 81022 )إدارة استقطاب ورعاية الهوىوبيف

جدة: 
http://gifted.uj.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=407&

Lng=AR 

، هف 1022هبر، ديس .(8 تاريخ االسترداد 81022 )الهجمس العربي لمهوىوبيف والهتفوقيف
الهجمس العربي لمهوىوبيف والهتفوقيف: 

http://www.arabcgt.org/?page_id=225 

، هف 1022ديسهبر،  20(8 تاريخ االسترداد 81022 )جاهعة الهمؾ عبداهلل لمعمـو والتقنية
جاهعة الهمؾ عبداهلل لمعمـو والتقنية: 

https://www.kaust.edu.sa/ar/about/vision 

، هف جائزة حهداف 1022ديسهبر،  .(8 تاريخ االسترداد 81022 )بف راشد لمتهيز جائزة حهداف
 http://www.ha.ae/web/guest/2بف راشد لمتهيز: 

 20(8 تاريخ االسترداد 81022 )جائزة خادـ الحرهيف الشريفيف لتكريـ الهخترعيف والهوىوبيف
خترعيف ، هف جائزة خادـ الحرهيف الشريفيف لتكريـ اله1022ديسهبر، 

والهوىوبيف: 
http://www.kingprize.sa/Webpages/Regulations.aspx 

 IBDAASA: @IBDAASA(8 تـ االسترداد هف @1022، 20 82 )جهعية إبداع لمهوىبة

، هف جهعية اإلرادة: 1022ديسهبر،  .(8 تاريخ االسترداد 81022 )جهعية اإلرادة
https://aleradah.org.sa/pages/1 

-https://khayal، هف خياؿ: 1022ديسهبر،  .8 تاريخ االسترداد (81022 )خياؿ
sa.com/faq 

، هف دليؿ الجيات 1022ديسهبر،  .(8 تاريخ االسترداد 1022، 20 80 )دليؿ الجيات الهانحة
 https://dalel-manihin.com/organizationsالهانحة: 
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، هف 1022ديسهبر،  .داد (8 تاريخ االستر 1022) 10008رؤية الههمكة العربية السعودية 
: 100رؤية الههمكة العربية السعودية 

https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422 

، هف هدرسة 1022ديسهبر،  .(8 تاريخ االسترداد 81022 )هدرسة اليوبيؿ لمهوىوبيف والهتفوقيف
اليوبيؿ لمهوىوبيف والهتفوقيف: 
http://www.jubilee.edu.jo/Arabic/About%20jubilee.html 

، هف 1022ديسهبر،  20(8 تاريخ االسترداد 81022 )هدينة الهمؾ عبدالعزيز لمعمـو والتقنية
هدينة الهمؾ عبدالعزيز لمعمـو والتقنية: 
https://www.kacst.edu.sa/arb/about/Pages/WhoWeAre

.aspx 

، هف لجنة التنهية 1022ر، ديسهب .(8 تاريخ االسترداد 81022 )هركز الطفولة ورعاية الهوىبة
االجتهاعية بالهبرز: 

http://www.ljnambrz.sa/?partnersورعاية-الطفولة-=هركز-
 الهوىبة

(8 تـ االسترداد هف هعمهي وهعمهات الههمكة: 1022، 20 80 )هعمهي وهعمهات الههمكة
https://www.ksa-teachers.comالمقاء-توصيات-/ضهف-

 لقا-الثاهف-الهتهاثؿ

، هف هؤسسة هسؾ 1022ديسهبر،  .(8 تاريخ االسترداد 81022 )سؾ الخيريةهؤسسة ه
الخيرية: 

https://misk.org.sa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b
9%d9%84%d9%8a%d9%85/ 



 اسيوط جامعة – ربيةالت لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العدد  – 33اجمللد  044

 رررر

، هف 1022، 2 22(8 تاريخ االسترداد 1022، 2 822 )نظاـ الجهعيات والهؤسسات األىمية
وزارة العهؿ والتهية االجتهاعية: 

https://mlsd.gov.sa/sites/default/files%الجهعيات%10/نظاـ
 18pdfاألىمية_10والهؤسسات10%

، هف وطنيات: 1022ديسهبر،  .(8 تاريخ االسترداد 81022 )وطنيات
https://www.wtniaat.com/new/s/11850 

 يةوبرتلت السياسااقع (8 وا1021أبو ناصر، فتحي هحهد; الجغيهاف، عبداهلل هحهد;8 )أيموؿ، 
8 يةدولسعا بيةرلعا همكةملا في نيبوىملوا بيةرت هجاربب ةطتبرملا

 8 أربد، األردف: الهجمة األردنية في العمـو التربوية08،ع.هج

(8 براهج إدارات وهؤسسات رعاية الهوىوبيف بالههمكة 1002أبو نواس، لينا عبدالرحهف;8 )
عودية: العربية السعودية8 هكة الهكرهة، هكة الهكرهة، الههمكة العربية الس

 رسالة دكتوراه غير هنشورة8 -جاهعة أـ القرى  -كمية التربية 

(8 هعوقات براهج رعاية الهوىوبيف هف وجية نظر هعمهييـ في 1022آؿ درعاف، هحهد عمي;8 )
جاهعة  -هنطقة عسير8 الباحة، الههمكة العربية السعودية: كمية التربية 

 رسالة هاجستير غير هنشورة8 -الباحة 

العدد  إضاءات تربوية8(8 اكتشاؼ الهوىبة ورعاية الهوىوبيف8 1001عبداهلل النافع;8 ) آؿ شارع،
 8 الرياض: هكتب التربية العربي لدوؿ الخميج108-27، الصفحات الرابع

(8 استراتيجية هقترحة لرعاية الطبلب الهوىوبيف بالجاهعات 1020األحوس، عسيري أحهد;8 )
ة8 الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعودية في ضوء التجارب العالهي
جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعود  -السعودية: كمية العـو االجتهاعية 

 رسالة دكتوراه غير هنشورة8 -اإلسبلهية 
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(8 واقع هراكز رعاية الهوىوبيف في الههمكة العربية 1007الثبيتي، هحهد عثهاف;8 )هايو، 
الهكرهة، هكة الهكرهة، السعودية هف وجية نظر القائهيف عمييا8 هكة 

رسالة  -جاهعة أـ القرى  -الههمكة العربية السعودية: كمية التربية 
 هاجستير غير هنشورة8

)الهجمد  الدليؿ الشاهؿ لتخطيط براهج الطمبة ذوي الهوىبة(8 .102الجغيهاف، عبداهلل هحهد;8 )
 (8 الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعودية: العبيكاف28

 رعاية ناهجرب ميو(8 تق1020ف، عبداهلل هحهد; هعاجيني، أساهة حسف;8 )هارس، الجغيها
 دةوج رهعايي ءوض فى ديةوالسع العان مالتعمي ارسده فى نبيوىواله
 8 البحريف: هجمة العمـو التربوية والنفسية28،ع22هج8 ائيةراإلث اهجرالب

 عبيكاف8الرياض: ال عظهاء ببل هدارس8(8 1022الجهعة، عبداهلل صالح8 )

(8 دور هراكز األحياء في تنهية الهشاركة الهجتهعية 1022الحربي، عبدالغني عبداهلل;8 )هارس، 
8 الرياض، الرياض، الههمكة العربية ، هجمة االجتهاعية2علدى الشباب8 

 جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعود اإلسبلهية8 -السعودية: االجتهاعية 

دور هؤسسات القطاع الخاص الوطنية في دعـ (8 تقييـ 1021الحقباني، حساف صالح;8 )
 -الهوىوبيف8 الرياض، الههمكة العربية السعودية: كمية الدراسات العميا 

 رسالة هاجستير غير هنشورة8 -جاهعة األهير نايؼ 

 208-21، 2.702الرياض، ع(8 ببلدنا أرض الهواىب8 1022سبتهبر،  22الحهاد، صالح8 )
(8 تقييـ واقع الخدهات اإلرشادية لمطمبة الهوىوبيف في .102ر، الزىراني، عمي عطية;8 )سبتهب

، الهجمة الدولية 22عالهنطقة الشرقية استنادًا إلى الهعايير العالهية8 
8 الهؤسسة العربية لمبحث العمهي لعمـو وتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة

 والتنهية البشرية 8
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تواجو الطبلب الهمتحقيف ببراهج "هوىبة  (8 الهشكبلت التي1022الشهراني، نايؼ حهداف ;8 )
الصيفية" في الههمكة العربية السعودية هف وجية نظرىـ8 الباحة، الباحة، 

رسالة  -جاهعة الباحة  -الههمكة العربية السعودية: كمية التربية 
 هاجستير غير هنشورة8

العربية السعودية8 (8 االحتياجات ذات األولوية لمشباب في الههمكة 1022الشيري، نوح يحي;8 )
 الرياض8 هؤتهر العاهميف هع الشباب8

(8 واقع دور الشراكة الهجتهعية في رعاية الطمبة .102الشويعر، نيمة صالح8 )نوفهبر، 
الهوىوبيف فنيا هف وجية نظر هعمهي وهعمهات التربية الفنية في هدينة 

، هجمة البحث العمهي 22،ج22عالرياض في ضوء بعض الهتغيرات8 
 -8 عيف شهس، جهيورية هصر العربية: جاهعة عيف شهس لتربيةفي ا

 بحث هنشور8 -كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية 

(8 جيود الهؤسسات الخيرية الهانحة في تنهية الهجتهع 1022الصالح، عبدالكريـ عبدالرحهف;8 )
الهحمي 8 الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعودية: كمية العمـو 

رسالة هاجستير  -جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعود اإلسبلهية  -هاعية االجت
 غير هنشورة8

(8 واقع رعاية الهوىوبيف لدى هنظهات القطاع الثالث بالههمكة 1022الصهيمي، هرعي حهود;8 )
العربية السعودية8 الباحة،الباحة، الههمكة العربية السعودية: كمية التربية 

 ير غير هنشورة8رسالة هاجست -جاهعة الباحة  -

(8 تقييـ دور الهنظهات الخيرية في تفعيؿ هبادرات الهسؤولية 1022العهودي، أحهد عمي;8 )
الهجتهعية لرعاية وتهكيف االسرة8 جدة، هكة الهكرهة، الههمكة العربية 
السعودية: جهعية الهودة الخيرية لئلصبلح االجتهاعي بهنطقة هكة 

 الهكرهة8
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(8 دور الهنظهات غير الربحية بهنطقة الرياض في تحقيؽ التنهية 1022الغاهدي، فواز عمي;8 )
8 1000االجتهاعية الهستداهة في ضوء رؤية الههمكة العربية السعودية 

 -الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعودية: عهادة الدراسات العميا 
 رسالة دكتوراه غير هنشوة8 -جاهعة الهمؾ سعود 

(8 تقييـ براهج الهوىوبيف في ههمكة البحريف هف وجية 1021يناير، القاضي، عدناف هحهد;8 )
نظر الطمبة والهعمهيف واإلدارييف وتحميؿ السجبلت استنادا إلى هعايير 
الرابطة الوطنية األهريكية لؤلطفاؿ الهوىوبيف8 الهناهة، البحريف: كمية 

 ورة8رسالة دكتوراه غير هنش -جاهعة الخميج العربي  -الدراسات العميا 

(8 هعوقات تطبيؽ براهج رعاية الهوىوبيف في هدارس التعميـ 1021القحطاني، ناصر هحهد;8 )
العاـ بهنطقة الرياض التعميهية هع تصور هقترح لمتغمب عمييا8 الهدينة 
الهنورة، الهدينةالهنورة، الههمكة العربية السعودية: كمية الدعوة وأصوؿ 

 دكتوراه غير هنشورة8رسالة  -الجاهعة اإلسبلهية  -الديف 

الدليؿ االسترشادي لهشروعات قوانيف الجهعيات األىمية في (8 1022إلياس، يوسؼ8 )أبريؿ، 
، هف وزارة 1022ديسهبر،  .تاريخ االسترداد  دوؿ هجمس التعاوف8

العهؿ والتنهية االجتهاعية: 
file:///C:/Users/hp/Downloads/Documents/85-

2014.pdf 

(8 )هحهود هحهد 2)الهجمد  تصهيـ هناىج ستيـ لمطمبة الهوىوبيف(8 1027ف8 )برونويف هاكفارلي
الوحيدي، الهترجهوف( الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعودية: 

 العبيكاف8
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(8 )داوود سميهاف 1)الهجمد  هفاىيـ الهوىبة(8 1020جانيت ديفيدسف، و روبرت ستيرنبيرغ8 )
هحهد البطاينة، الهترجهوف( الرياض، القرنة،خمود أديب الدبابنة،أساهة 

 الرياض، الههمكة العربية السعودية: العبيكاف8

 (8 عهاف: دار الفكر28)الهجمد  الهوىبة والتفوؽ(8 1022جرواف، فتحي عبدالرحهف;8 )

 خدهة الطبلب الهوىوبيف خارج غرفة الصؼ التقميدي(8 1022جويس ؿ فانتاسؿ باسكا8 )
الهترجهوف( الرياض، الرياض، الههمكة  (8 )غساف إخيضر ،2)الهجمد 

 العربية السعودية: العبيكاف8

 تصهيـ براهج وخدهات لمهتعمهيف ذوي القدرة الفائقة(8 1021جيف بورسيؿ، و ربيكا إيكرت8 )
(8 )صبار عدوف السعدوف،سعاد جورج فركوح،سمهى ىاشؾ 2)الهجمد 

السعودية: الجيوسي، الهترجهوف( الرياض، الرياض، الههمكة العربية 
 العبيكاف8

بوصمة الهعمـ في هيداف تربية (8 1022روبرتس، جوليا لينؾ; بوجس، جوليا روبرتس8 )
(8 )فايزة صالح الحهادي، الهترجهوف( الرياض، 2)الهجمد  الهوىوبيف

 الرياض، الههمكة العربية السعودية: العبيكاف8

8 األلوكةة الطفؿ الهعوؽ8 (8 دور الجهعيات األىمية في تربي1000سمطاف، طارؽ حسف;8 )
 -جاهعة جنوب الوادي  -سوىاج، جهيورية هصر العربية: كمية التربية 

 رسالة هاجستير غير هنشورة8

)هكتب التربية العربي لدوؿ  أطر العقؿ: نظرية الذكاءات الهتعددة8(8 1021غاردنر، ىوارد;8 )
دية: هكتب الخميج، الهترجهوف( الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعو 

 التربية العربي لدوؿ الخميج8

القاىرة، القاىرة، جهيورية هصر  الهوسوعة العربية لمهجتهع الهدني8(8 .100قنديؿ، أهاني8 )
 العربية: الييئة الهصرية العاهة لمكتاب8
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)الهجمد  استراتيجيات تدريس العمـو لمطبلب الهوىوبيف والهتفوقيف(8 1022هايكؿ س هاثيوز8 )
إخضير، الهترجهوف( الرياض، الرياض، الههمكة العربية  (8 )غساف2

 السعودية: العبيكاف8

(8 واقع اكتشاؼ ورعاية التبلهيذ الهوىوبيف في هدارس 1022هحهد، هناؿ هحروس8 )هارس، 
التعميـ العاـ بالههمكة العربية السعودية هف وجية نظر القائهيف عمى 

8 ، هجمة كمية التربية0ع،02هجالعهمية التعميهية بالهنطقة الشرقية8 
 -جاهعة أسيوط -أسيوط، أسيوط، جهيورية هصر العربية: كمية التربية 

 بحث هنشور8

 الخبر: الدار العربية 8 فقو األولويات في العهؿ الخيري8(8 1027هركز استراتيجيات التربية8 )

يات العهؿ الخيري (8 الدراسة الهسحية الشاهمة الحتياجات وأولو 1022هركز التنهية اإلنسانية8 )
في بعض هحافظات هنطقة الرياض8 الرياض، الرياض، الههمكة العربية 

 السعودية: هؤسسة سميهاف بف عبدالعزيز الراجحي الخيرية8

(8 عهاف، 2)الهجمد  هناىج البحث في التربية وعمـ النفس(8 1027همحـ، ساهي هحهد;8 )
 عهاف، األردف: دار الهسيرة8

 .تاريخ االسترداد  تقرير آفاؽ القطاع غير الربحي8(8 1022يرية8 )هؤسسة الهمؾ خالد الخ
، هف هؤسسة الهمؾ خالد الخيرية: 1022ديسهبر، 

https://kkf.org.sa/إصداراتنا/ 

8 تاريخ جهعيات أىمية غير ربحية(8 1022هؤسسة الهمؾ عبدالعزيز ورجالو لمهوىبة واإلبداع8 )
لهمؾ عبدالعزيز ورجالو ، هف هؤسسة ا1022ديسهبر،  .االسترداد 

لمهوىبة واإلبداع: 
https://services.mawhiba.org/Resources/Directory/Pag

es/ListEvids.aspx?EId=989&Mode=Cat 
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(8 2)الهجمد  الهرجع في تربية الهوىوبيف(8 1022نيكوالس كوالنجيمو، و غاري ديفيز8 )
 8الرياض، الرياض، الههمكة العربية السعودية: العبيكاف

8 تاريخ 1000التعميـ ورؤية السعودية (8 1022وزارة التعميـ بالههمكة العربية السعودية8 )
، هف وزارة التعميـ : 1022ديسهبر،  .االسترداد 

https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

(8 1022، 2وزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية8 )األحد 
https://mlsd.gov.sa/ar/policiesلنظاـ-التنفيذية-/البلئحة-

تـ االسترداد هف وزارة العهؿ والتنهية  األىمية8-والهؤسسات-الجهعيات
-التنفيذية-/البلئحةhttps://mlsd.gov.sa/ar/policiesاالجتهاعية: 

 األىمية-والهؤسسات-الجهعيات-لنظاـ

بيانات الجهعيات الهنصة الوطنية ل(8 1022ديسهبر،  .وزارة العهؿ والتنهية االجتهاعية8 )
، هف وزارة العهؿ والتنهية 1022ديسهبر،  .تاريخ االسترداد  األىمية8

 /https://dp.mlsd.gov.saاالجتهاعية: 


