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 ممخص الدراسة: 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة     

المتعمقة بالمكىكبيف، كالفركؽ في تمؾ االتجاىات تبعا  لمتغيرات الجنس  0202العربية السعكدية 
كالمستكل األكاديمي كسنكات الخبرة، كلتحقيؽ غايات الدراسة الحالية تـ اتباع المنيج الكصفي 

( معمما  كمعممة  20حي(، لمناسبتو لطبيعة الدراسة كأىدافيا، كتككنت عينة الدراسة مف ))المس
( 02مف معممي المكىكبيف بمنطقة مكة المكرمة، كالذيف تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية، بكاقع )

( معممة ، كقد اعد الباحث مقياس اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية 03معمما  ك)
، كأشارت نتائج الدراسة إلى أف اتجاىات معممي المكىكبيف نحك 0202ة العربية السعكدية المممك

كانت إيجابية، كقد جاء البعد الرابع )االتجاه نحك  0202جكانب رؤية المممكة العربية السعكدية 
(، يميو البعد الخامس 02100التعامؿ مع األزمات( فيالترتيب األكؿ بمتكسط حسابي مقداره )

(، يميو البعد األكؿ )االتجاه نحك إدارة 022.2تجاه نحك الجكدة( بمتكسط حسابي مقداره ))اال
(، يميو البعد الثاني )االتجاه نحك التخطيط( 022.3المؤسسات( بمتكسط حسابي مقداره )

( يميو البعد الثالث )االتجاه نحك التخطيط االستراتيجي( بمتكسط 022.1بمتكسط حسابي مقداره )
( يميو البعد السابع )االتجاه نحك الرؤية كالتعميـ( بمتكسط حسابي مقداره 02233قداره )حسابي م

( ثـ جاء بالمرتبة األخيرة البعد السادس )االتجاه نحك التغيير( بمتكسط حسابي مقداره 022.0)
(2كأظيرت النتائج ايضا  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات اتجاىات 02210)

المتعمقة بالمكىكبيف تعزل  0202لمكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة العربية السعكدية معممي ا
 لمجنس كلممستكل األكاديمي كسنكات الخبرة2 

 –معممي الطمبة المكىكبيف - 0202: رؤية المممكة العربية السعكدية الكممات المفتاحية
 اتجاىات
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Abstract 
The current study aimed to identify the attitudes of talented 

teachers towards aspects of the vision of Saudi Arabia 2030 related to 
the gifted and the differences in those trends according to gender 
variables, academic level and years of experience. To achieve the 
objectives of the current study, the descriptive approach was followed, 
because it is consistent with the nature of the study and its objectives. 
The study sample consisted of (72) teachers and teachers in Makkah Al 
Mukarramah Region, who were chosen by the method of purpose, with 
(37) teachers and (35) teachers. The Gifted Teachers' Attitudes Scale 
was used to examine Saudi Arabia's 2030 perspectives on giftedness. 
The results indicated that the trends of gifted teachers towards aspects 
of Saudi Arabia's vision 2030 for the gifted were positive. The fourth 
dimension (the trend towards dealing with crises) came in the first order 
with an average of 3.122, followed by the fifth dimension (trend towards 
quality) (3.087) Followed by the first dimension (the direction towards 
the management of institutions) with an average of 3.065, followed by 
the second dimension (trend towards planning) with an average of 
3.061 followed by the third dimension (the direction towards strategic 
planning) with an average of 3.059 followed by the seventh dimension 
Towards the vision and education) with an average of 3.042, followed 
by the sixth dimension (trend towards change) with an average of 
3.012. The results showed that there were no statistically significant 
differences in the attitudes of gifted teachers towards the aspects of 
Saudi Arabia's 2030 vision related to giftedness due to gender, 
academic level and years of experience. In light of the results, the study 
recommended activating the role of gifted teachers in the promotion of 
gifted programs according to the dimensions of the vision of the 
Kingdom 2030 for their positive attitudes towards them                                                                     
Keywords: - Vision of Saudi Arabia 2030 - Teachers of talented 
students  Trends 
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 مقدمة الدراسة: 
مع تزايد االىتماـ برعاية الطمبة المكىكبيف، فقد تكجيت البرامج المختصة برعايتيـ إلى       

االىتماـ بيـ نفسيا  كاجتماعيا  كمعرفيا ، بما يحقؽ ليـ الشخصية السكية المتكاممة في جميع 
را  عمى اإلبداع كالتفاعؿ جكانبيا، كالتي ت عد غاية الفرد ككسيمتو لتحقيؽ حياة يصبح فييا قاد

 (02، .021االجتماعي اإليجابي )الحصنة، 
كيأتي ىذا التكجو متسقا  مع تطكر حركة تربية الطمبة المكىكبيف كالتي تيتـ بحاجاتيـ       

المعرفية كالعقمية بنفس قدر االىتماـ المكجو لتنمية قدراتيـ االنفعالية كاالجتماعية، كذلؾ كي 
قدرات المكىكبيف المعرفية إلى الحد األقصى الذم تسمح بو ىذه القدرات  يمكف االستفادة مف

 (0.2، 0213)جركاف، 
إف الحاجة إلى البحث عف تطكرات متقدمة لتدريس المقررات بطرؽ إبداعية لمطالب         

المكىكبيف تككف أكثر إلحاحا ، كلعؿ أحد أىـ ىذه التطكرات التي بدأت في الظيكر مؤخرا  ىي 
 ـ02022جاىات نحك رؤية المممكة العربية السعكدية االت

كما ي نظر إلى تمؾ االتجاىات عمى أنيا أحد الحمكؿ الحديث لعالج ضعؼ التعمـ        
التقميدم، فضال  عف ككنيا طريقة لتنمية المستكيات العميا مف التفكير في المحتكل العممي المقدـ 

ـ االتجاىات نحك رؤية المممكة العربية السعكدية لمطالب، حيث تتجاكز عممية التعمـ باستخدا
 ـ02022

 مشكمة الدراسة:
يعتبر تعميـ المكىكبيف مف احدث االتجاىات التي ظيرت في تطكير التعميـ ،كتسعى        

الدكؿ الى احداث تغيرات في بيئة النظاـ التعميمي لتكاكب التطكرات في مجاالت الحياة كيعتبر 
سية في النظاـ التعميمي كالتي تسعى النظـ التعميمية في ايصالو الى اعمى المعمـ الركيزة االسا
 مستكيات االداء2 

( باف معممي المكىكبيف مجمكعة مف معممي التعميـ العاـ  0222كيرل الجغيماف )
 المكؤىميف عمميا كتربكيا كالذيف يتـ اختيارىـ ضمف معايير عالمية2 

حديثة كمتطكرة في تقديـ أدائيـ األكاديمي كلذا كاف التكجو نحك تكظيؼ اتجاىات 
ـ، كبناء  عمى ما سبؽ، 0202كاإلبداعي، كمنيا االتجاىات نحك رؤية المممكة العربية السعكدية 

أمكف لمباحث تحديد أبعاد مشكمة الدراسة الحالية في اىمية اشراؾ معممي المكىكبيف في تقيـ ما 
 2  0202تطرحة رؤية المممكة 

 : أسئمة الد راسة
 تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عمى االسئمة التالية:

في  0202ما اتجاىات معممي المكىكبيف نحك رؤية المممكة العربية السعكدية  السؤال االول :
 منطقة مكة؟
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ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب  السؤال الثاني:
 إناث(؟ \المتعمقة بالمكىكبيف تعزل لمجنس )ذككر  0202 رؤية المممكة العربية السعكدية

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب السؤال الثالث: 
 المتعمقة بالمكىكبيف تعزل لممستكل األكاديمي؟ 0202رؤية المممكة العربية السعكدية 

ئية في اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصا السؤال الرابع:
 المتعمقة بالمكىكبيف تعزل لسنكات الخبرة؟ 0202رؤية المممكة العربية السعكدية 

 أىداف الد راسة :
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ  عف اتجاىات معممي الطمبة المكىكبيف نحك رؤية المممكة      

 2 0202العربية السعكدية 
 أىمية الدراسة:

 ؿ أىمية الدراسة الحالية في جانبيف أساسييف  كىما كالتالي:تتمث
 األىمية النظرية:

كتتمثؿ االىمية النظرية في سعي ىذه الدراسة إلى تناكؿ فئة معممي المكىكبيف، لما 
ليذه الفئة مف أىمية تستدعي العمؿ عمى تطكير ادائيـ، لتمبية الحاجات المعرفية كاألكاديمية 

كذلؾ باستخداـ االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي يمكف مف خالليا لمطالب المكىكبيف، 
تكظيؼ التقنيات المتطكرة، كىك ما ي عد تمبية التجاىات كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية 
كمشاريعيا اليادفة إلى تطكير معممي الطمبة المكىكبيف كاتجاىاتيـ نحك رؤية المممكة العربية 

 02022السعكدية 
في  0202كبدكرىا يامؿ اف تقدـ ىذه الدراسة معمكمات كافية حكؿ رؤية المممكة 

 تطكير التعميـ في المممكة العربية السعكدية2
 األىمية التطبيقية:

 تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا التطبيقية من خالل الجوانب التالية:
نييف في كزارة التعميـ بضركرة تبني يامؿ اف تساعد نتائج الدراسة الحالية في تكجيو نظر المع -

استراتيجيات كأساليب كطرؽ جديدة تتناسب مع التطكر التكنكلكجي كمع تكجيات المممكة في 
 تحقيؽ الرعاية الشاممة لبرامج المكىكبيف 2

ما  0202يامؿ اف  تساعد نتائج الدراسة الحالية في تسميط الضكء عمى اىمية نشر رؤية  -
 كير التعميـ كخاصة فيما يخص تطرحو مف افكار حكؿ تط

تحفيز كتشجيع معممي الطمبة المكىكبيف لمقياـ ببحكث كدراسات أخرل في مجاالت أخرل في  -
 ميداف تعميـ كتعمـ الطالب المكىكبيف2
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 مصطمحات الدراسة:
 تتناول الدراسة الحالية المصطمحات التالية:

لممممكة العربية السعكدية تـ  ىي خطة ما بعد النفط 0202: رؤية السعكدية 0202الرؤية   
 2.، كتتزامف مع التاريخ المحدد إلعالف االنتياء مف تسميـ  .021إبريؿ  03اإلعالف عنيا في

 02كتصؿ إلى  لايرمميار  22 0مشركعا حككميا عمالقا، تبمغ كمفة الكاحد منيا ما ال يقؿ عف 
كف االقتصادية كالتنمية ، كما في مشركع مترك الرياض2 نظـ الخطة مجمس الشؤ لايرمميار 

كزراء برئاسة خادـ الحرميف د بف سمماف حيث عرضت عمى مجمس البرئاسة األمير محم
 (021.2الشريفيف )المنشاكم ، 
 معممي الموىوبين:

: ىك معمـ مؤىؿ في مجاؿ المكاىب كيتكلى بصكرة مباشرة رعاية التعريف االصطالحي
 (1.022ليؿ االجرائي ، كتدريس الطالب المكىكبيف في المدرسة ) الد

سيتخذ الباحث تعريؼ كزارة التربية كالتعميـ السعكدية كتعريؼ اجرائي  التعريف اإلجرائي:
 ليذه الدراسة

( بأنو: عبارة 1.0ـ: ص0212التعريؼ االصطالحي : كيعرفو الزعبي ) االتجاىات:
ػاريعو كانفعاالتػو عف ميؿ عػاـ نحػك مكضػكع ما يرتبط بمعمكمات الفرد كخبرتو السابقة كبمش

 كاسػتعداداتو نحػك ذلؾ المكضكع كيتميز بالثبات النسبي بحيث يمكف تعديمو أك تغييره2
حالة استعداد عقمي عصبي، تنظـ عف طريؽ الخبرة، كتباشر تأثيرا   التعريف اإلجرائي:

يا مكجيا  أك ديناميكيا  في استجابات الفرد نحك جميع المكضكعات أك المكاقؼ المرتبطة ب
كالمتضمنة المحاكر التالية) إدارة المؤسسات كالتخطيط كالتخطيط االستراتيجي كالتعامؿ مع 

 االزمات كالجكدة كالتغير كالرؤية كالتعميـ(2
 حدود الدراسة :

 تتحدد إجراءات الدراسة الحالية بالحدكد التالية:
 الحدود الموضوعية :

            0202مممكة العربية السعكدية تتمثؿ في اتجاىات معممي المكىكبيف نحك رؤية ال 
 ) في تطكير التعميـ  كخاصة تعميـ المكىكبيف(2

 الحدود البشرية:
 معممي الطمبة المكىكبيف بمنطقة مكة المكرمة2
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 الحدود المكانية: 
تـ تطبيؽ أداة الدراسة بإعداد مقياس لتحديد اتجاىات معممي الطمبة بمنطقة مكة 

 مكة المكرمة (2 – الطائؼ –المكرمة ) جدة 
 الحدود الزمانية:

 ق22..1ق/ 1.03تـ تطبيؽ إجراءات الدراسة بالفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 ( وتطوير التعميم: 1000المحور األول: رؤية المممكة العربية السعودية ) 
دامة، كدكلة عصرية تعتمد نقطة تحكؿ كبرل نحك تنمية مست 0202تمثؿ رؤية المممكة 

عمى االستثمار كالخصخصة كتنكيع مصادر الدخؿ، كزيادة إيرادات المممكة غير النفطية 
مكاناتيا المختمفة2 كمف أىـ عناصر ىذه الرؤية االىتماـ بالمكرد  كاالستفادة مف جميع مكاردىا كا 

الؿ االىتماـ بقاطرة األىـ كىك المكرد البشرم كتكظيؼ إمكاناتو في تحقيؽ ىذه الرؤية مف خ
التنمية الفاعمة كىي التعميـ2 كتيتـ الحككمات عند تطكير تعميميا بقكانيف النيكض، حيث تصنع 
بيئة داعمة لممكىبة لتضمف رعاية المكىكبيف في جك محفز عمى إنتاج اإلبداع كاالبتكار إليمانيا 

دـ األمـ كالمجتمعات كتطكرىا، بما تمتمكو ىذه الفئة مف قدرات عالية كأداء متميز يساعد عمى تق
كنجد ذلؾ ماثال  في األشخاص الذيف غيركا مجرل الحياة كساىمكا في ارتقاء الحضارة اإلنسانية 
باختراعاتيـ كابتكاراتيـ كاكتشافاتيـ، كيؼ ال كىـ الكرقة الرابحة في اقتصاديات كثير مف الدكؿ 

ر غير تقميدم كالمتالكيـ لميارات حؿ كالكيانات االقتصادية العالمية لما يمتمككنو مف تفكي
 (2 .021) الشيرم، 01المشكالت كىي مف ميارات القرف 

بالمكرد البشرم يأتي مف اىميتو كركيزة أساسية في بناء المجتمعات  0202كاىتماـ رؤية 
( .0ـ:ص0210ف المكىكبيف كالمتفكقيف ، كيشير)الرابغي،كاألمـ، خاصة لك كاف ىذا العنصر م

كىبة اإلنسانية تعد مف أعظـ كأىـ ثركات التػي ال يمكػف تعكيضػيا في أيمجتمع إلى أف الم
كيتضح لنا مف ذلؾ أف المجتمعات التي استطاعت أف تكشػؼ عػف أبنائيػا المكىكبيف، كقامت 
بػداعات ىي التي قادت كسيطرت كتقدمت  برعايتيـ، كاستثمرت ما لدييـ مف مكاىب كقػدرات كا 

 ل2عمى المجتمعات األخر 
كاىتماميا برعاية المكىكبيف تاكيدا  لما تبنتو المممكة في خططيا  0202كتاتي رؤية 

السابقة الكتشاؼ كرعاية المكىكبيف كالتي بدأت في تأسيس الممؾ عبد العزيز كرجالو لرعاية 
ىػ كحظيت بدعـ غير محدكد مف قبؿ خادـ 1.13المكىكبيف)مكىبة( في الثالث مف شعباف لعاـ

ريفيف الممؾ عبداهلل بف عبد العزيز كتشرفت برئاستو ليا، كقد صدر األمر الممكي الحرميف الش
القاضي بالمكافقة عمى إنشائيا، كأقيمت المؤسسة مف  10/3/1.02( كتاريخ 123رقـ  ) أ / 

اجؿ اف تصبح جية مرجعية مؤثرة كرائدة في الكشؼ عف المكىكبيف كرعايتيـ كاإلسياـ في تنمية 
داتيـ إلى اقصى حد ممكف لتمكينيـ مف التأثير اإليجابي في نيضة المجتمع قدراتيـ كاستعدا

 (1.32: .022السعكدم ) الفييد،



 محمد ضاوي عايض البقمي أ /        اتجاىات معممي الطمبة الموىوبين
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كبالنظر إلى كاقع رعاية المكىكبيف حاليا  في المممكة العربية نرل أف ىناؾ ارتباطا  كثيقا  
كز رؤية حيث تر  0202بيف ما يتـ تطبيقو مف برامج رعاية كاكتشاؼ لممكىكبيف كبيف رؤية 

كىي تسعى  .مؤسسة مكىبة عمى أف يصبح المكىكبكف كالمبدعكف الرافد األىـ لمكطف كازدىارىا
لممساىمة في بناء منظكمة كطنية لممكىبة كاإلبداع في المممكة العربية السعكدية، كطكرت مكىبة 

الدكلية  الخطة االستراتيجية الرعاية المكىبة كاإلبداع كدعـ االبتكار، استرشادا  بالتجارب
كبمساىمة خبراء دكلييف كمحمييف، كذلؾ سعيا  إلى المساىمة الفاعمة في تحقيؽ مستيدفات رؤية 

كتتميز الخطة بالشمكلية كالتتابع كالتركيز في رعاية المكىكبيف كالمبدعيف في .0202المممكة 
  فالمجاالت العممية كالتقنية، كتضمنت الخطة تطكير منيجية عممية الكتشاؼ المكىكبي

ألؼ طالب  0.2ألؼ مكىكب مف بيف أكثر مف  ..كرعايتيـ، حيث تـ إكتشاؼ أكثر مف 
مدينة كقرية في المممكة، كتمثؿ ىذه قاعدة بيانات كطنية  122كطالبة تـ إختبارىـ في أكثر مف 

متكاممة تحكم معمكمات مفصمة عف أفضؿ العقكؿ في الكطف مف المكىكبيف كالمكىكبات مف 
 مكةكافة أنحاء المم

طالب كطالبة ثمارىا مف خالؿ  54000كقد آتت مشاركات مكىبة كرعايتيا ألكثر مف 
تحقيؽ المممكة إنجازات عمى المستكل الدكلي في المسابقات العممية الدكلية، حيث حصؿ طالب 

 .ميدالية كجائزة في المسابقات العممية الدكلية 342المممكة عمى 
براءة اختراع، كقبؿ أكثر مف  15ة، كحصمكا عمى فكر  16.0002كما طكر الطمبة أكثر مف 

جامعة دكلية مرمكقة، في تخصصات نكعية تتكافؽ مع  50طالب كطالبة في أفضؿ  1000
 ( 20182احتياجات خطط التنمية الكطنية2)المكقع االلكتركني لمؤسسة مكىبة،

يف بما كرد في كثير مف األدبيات كالدراسات اف المكىكب 2030كبيذا تتفؽ رؤية 
كرعايتيـ تعد ىدؼ أساسي مف اىداؼ بناء المجتمعات كاالمـ المتقدمة ، حيث ترل سناء 

نجازات أعضائو 16:ص 2014سميماف ) ( أف تقدـ المجتمع يعتمد إلى حد كبير عمى أعماؿ كا 
األكثر قدرة ككفاءة 2كالمجتمع الذل ال يتمكف مػف رعايػة القػدرات كالمكاىػب العاليػة التي  يمتمكيا 
أطفالو كشبابو مف المكىكبيف سكؼ يفشؿ في تحقيػؽ الكاجبػات المترتبػة  ليؤالء الشباب 
كاألطفاؿ، كلنفسو 2كالتأكيػد عػمى أنػو يجػب أف تتػاح لكػؿ فػرد  الفرصة لتطكير إمكاناتو إلى الحد 

 األعمى الذل يستطيع الكصكؿ إليػو2
 (:1000ية )معممي الموىوبين وفق رؤية المممكة العربية السعود

لمعمـ المكىكبيف دكر أساسي في نجاح أك فشؿ جيكد الدكلة في تربية كتعميـ المكىكبيف      
فالمعمـ غيرالكؼء يجعؿ أقكل البرامج كأفضؿ مراكز مصادر التعمـ كغرؼ مصادر المكىكبيف 

فيعامميـ غير مفيدة في تربية كتعميـ المكىكبيف، لجيمو ببرامج كمناىج كطرائؽ تدريس المكىكبيف 
كالمتعمميف العادييف فيشعر المكىكبكف بالممؿ كالضيؽ كيكرىكف دركسو كيفركف مف المناىج 

 (232:ص0212الخاصة بنفس السرعة التي يفركف بيا مف البرامج العادية2)الجيني،
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كتحظى برامج رعاية معممي المكىكبيف بالعناية كاالىتماـ مف قبؿ كزارة التعميـ ، حيث 
مي المكىكبيف كتأىيميـ أكلى لبنات اكتشاؼ كرعاية المكىكبيف، حيث لمعمـ يعد إعداد معم

المكىكبيف الدكر األساس في نجاح أك فشؿ برامج المكىكبيف لذا تكجب  إعداده مف قبؿ كميات 
التربية ككميات إعداد المعمميف ليذه المينة، ككضعت كزارة التعميـ العديد مف الكفايات التي يجب 

معممي المكىكبيف  2 كىك ما أكدت عميو  اإلدارة العامة لممكىكبيف في كزارة  أ ف تتكافر في
الخاص بكفايات معممي المكىكبيف  12/1.02/.في ../...التربية كالتعميـ في تعميميا رقـ 

 (22.: ص 0212)الجيني،
كما عنيت كزارة التعميـ بتدريب معممي المكىكبيف عمى أحدث برامج رعاية كاكتشاؼ 

يف كذلؾ بالبرامج التدريبية لمعممي كمشرفي المكىكبيف كىك عبارة عف برنامج يعد لمتابعة المكىكب
الحاجات العممية كالتدريبية الممحة لدل المعمميف المشاركيف في برنامج رعاية المكىكبيف داخؿ 
مدارس التعميـ العاـ المشرفيف المتفرغيف في المراكز كالتي تـ رصدىا مف خالؿ الزيارات 

يدانية كاستمارات التقكيـ الدكرية كالختامية 2 يتـ تنفيذ ىذا البرنامج بصكرة متتابعة بناء عمى الم
 (021.2االحتياجات الميدانية)القريطي، 

كمف ىنا كاف التدريب ضركرة لرفع كفايات المعمميف عامة كمعممي المكىكبيف خاصة 
اء في محاكرىا اىمية االرتقػاء مف اف التدريب كالتطكير حيث ج 0202كىك ما تكافؽ مع رؤية 

 بميػارات كقدرات منسكبي التعميـ 2
التي أقرت  0202كيتكافؽ االىتماـ بتدريب معممي المكىكبيف مع النظرة المستقبمية لرؤية 

في اليدؼ االستراتيجي الثاني كىك :" تحسيف  0202في استراتيجيتيا لبرنامج التحكؿ الكطني 
عدادىـ ك   (02.: ص 0202تأىيميـ كتطكيرىـ  )كثيقة التحكؿ الكطني ،استقطاب المعمميف كا 

كأحد اىـ المحاكر يتفؽ في كثير  0202فالتركيز عمى تدريب منسكبي التعميـ كفؽ رؤية 
مما اكرده المختصيف مف اف قدرات كميارات المعمميف تأخذ في االعتبػار الػصفات كالػسمات 

لتي يمكػف أف يالحظيػا المعمػـ مػف خػالؿ متابعتػو الشخػصية المميزة لمطفؿ المكىكب كالمتفكؽ كا
سػمكؾ الطفؿ داخؿ الفصؿ كخارجو؛ كالمثابرة كاالجتياد ،كالفضكؿ المعرفي ،كالطمكح ،كاالنتباه 
2كػما أنألحكاـ المعمميف قيمة كبيرة في الكشؼ عف المكىكبيف في بعػض المجػاالت التي تػستمـز 

          فؿ كبخاصة القيادة االجتماعية ،كالمجاالت الفنية كاألدبية2 القػرب كاالحتكاؾ المباشر مع الط
 (2 235: ص  2014) القريطي

 معمم الموىوبين:
يشػػكؿ معممػػكا المكىكبػػكف أىػػـ المػػدخالت التربكيػػة في ميػػداف تربيػػة المكىػػكبيف كالمتفكقيف 

ىػك مفتػاح العمميػة التربكية كمنطمؽ نجاحاتيا  حيث يؤكػد الخػبراء أف معمػـ المكىػكبيف كالمتفػكقيف
ككذلؾ تعػد الكػكادر األخػرل المسػاعدة ضركريػة كالزمػة إلكماؿ كتفعيؿ الخدمات التربكية 
لممكىكبيف  مثػؿ المرشػديف النفسػييف، كاختصػاصي عمـ النفس المدرسي كاختصاصي الخدمة 

                يف التربػػكييف، كغػػيرىـ مػػف االختصاصػػييف االجتماعية، كالمنسقيف اإلداريػيف، كاإلعالميػ
 ( 1.2ـ : ص.021) بخيت كالحسف  



 محمد ضاوي عايض البقمي أ /        اتجاىات معممي الطمبة الموىوبين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   0210ديسمرب    -جزء ثاني -الثاني عشر   العدد   -  03  جمللدا 372
 

 

( أف المعمـ الفعاؿ ركنا  ميما  مف اركاف العممية 32.ـ : ص0212كيرل سعادة )
التعميمية التعممية الناجحة لتدريس الطمبة العادييف، كتزداد ىذه االىمية كمما كانت الفئة 

ة لمتدريس مؤلفة مف الطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف، الذيف لف تعجبيـ اإلجابات العادية المستيدف
عف تساؤالتيـ كاستفساراتيـ الكثيرة المكجية لممعمـ، كلف يرتاحكا مف اسئمة االختبارات التي يجب 

لف عمييا جميع الطالب أك معظميـ، كلف يقبمكا الكاجبات البيتية السيمة أك متكسطة السيكلة، ك 
يرضكا عف الشرح التفصيمي مف المعمـ لكؿ صغيرة ككبيرة، كلف يتفاعمكا مع انشطة دكف قدراتيـ 
            العقمية كثيرا  كلف يشعركا بالفائدة عند التعامؿ مع مادة دراسية سيمة أكخالية مف التعقيدات

 اك الصعكبات2
مكعػة المعممػيف ( معممي المكىكبيف بأنيـ : مج..ـ : ص0222كيعرؼ الجغيماف )

المتميزيػف مػف معممػي التعميػـ العػاـ المؤىمػيف تربكيا كعمميا في أحػد المجػاالت االكاديمية كالذيف 
تػـ ترشػيحيـ مػف قبػؿ إدارات التربيػة كالتعميػـ كفقػا لمعايػير مقننػى لاللتحػاؽ ببرنامػج تدريبػي 

 لمكىكبػيف في المدرسػة2مكثػؼ كذلػؾ لتمييدىػـ لمقيػاـ بميػاـ رعايػة ا
( معممي المكىكبيف بأنيـ ىـ الذيف تـ اختيارىـ لتدريس 030ـ : ص.021كعرؼ فخرك)

 الطالب في فصؿ المكىكبيف، كحصمكا عمى دكرات تأىيمية في تدريس الطالب المكىكبيف2
ربيػة أما التعريػؼ المعتمػد في اإلدارة العامػة لرعايػة الطػالب المكىكبػيف في المممكة الع

( ينص عمى أف معمػـ رعايػة المكىكبػيف ىػكأحػد المتميزيػف مػف معممػي التعميـ 1.00السػعكدية )
العػاـ كالذم أتػـ برنامجػا تدريبيػا تأىيميػا مكثفػا في رعايػة المكىبػة كالمكىكبػيف تنظمػو اإلدارة العامػة 

رعايػة المكىكبػيف في إحػدل المػدارس لممكىكبػيف، كالمتفػرغ تفرغػا تامػا لالنتظػاـ في مجػاؿ 
دارة  االبتدائيػة تحػت إشراؼ فنػي متخصػص مػف قبػؿ اإلدارة العامػة لممكىكبػيف في الػكزارة كا 

 المكىكبػيف في اإلدارة التعميميػة2
 الدراسات السابقة:

يا قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة، كقاـ بتقسيم
 إلى محكريف كىي مرتبة بحسب التسمسؿ الزمني مف األحدث2 إلى األقدـ 

 المحور األول: الدراسات التي تناولت اتجاىات معممي الموىوبين
ـ( التعرؼ إلى اتجاىات معممي كمعممات مدارس .021ىدفت دراسة بدح كشاىيف )     

سيـ، كاستخدـ الباحث المنيج المكىكبيف في األردف نحك تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في مدار 
الكصفي التحميؿ، حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات مدارس المكىكبيف في 

(، كتـ بنػاء اسػتبانة اعتمادا عمى 0223/0212األردف خالؿ الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي )
جابة عف أسػئمة الدراسة اإلطار النظرم كالدراسات السابقة كمعايير ضماف الجكدة العالمية لإل

جراء المعالجة اإلحصائية المناسبة لإلجابة عف  كالتحقؽ مف صدقيا كثباتيا كتكزيع االستبانة كا 
أسئمة الدراسة، كتبيف مف خالؿ نتائج الدراسة أف اتجاىات معممي مػدارس المكىػكبيف نحػك تطبيؽ 

 معايير ضماف الجكدة كانت إيجابية، 
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( التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف مديرم المدارس نحك .021فقيو )كىدفت دراسة ال       
برامج الطمبة المكىكبيف مف حيث ) االثراء ، التسريع، تنظيـ برامج المكىكبيف( كالتحقؽ مف كجكد 
فركؽ ذات داللة احصائية بيف اتجاىات المعمميف كمديرم المدارس تعزم لمتغير الخبرة ، 

الباحث المنيج الكصفي ، كطبقت اداة الدراسة )االستبانة( عمى  كالمرحمة التعميمية ، كاستخدـ
( مف المديريف ، كأشارت نتائج الدراسة إلى اف 3.( مف المعمميف ، ك).02عينة بمغت )

اتجاىات المعمميف كمديرم المدارس نحك برامج الطمبة المكىكبيف جاءت في جميع المجاالت 
لة احصائية بيف اتجاىات مديرم المدارس نحك مرتفعة ، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات دال

 برامج الطمبة المكىكبيف حسب متغير المرحمة في جميع المجاالت 
( معرفة اتجاىات المعمميف في المرحمة االبتدائية بمدينة .022كىدفت دراسة الفرىكد )     

( معممة 003( معمما  ك )0.3عرعر نحك رعاية الطمبة المكىكبيف كتككنت عينة الدراسة مف )
( مدرسة ابتدائية بمدينة عرعر السعكدية، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي، كتـ تطكير 00في )

( فقرة كتقيس االتجاىات نحك ثالثة 3.أداة الدراسة كىي عبارة عف استبانة تحتكم عمى )
مج المكىبة مجاالت تتعمؽ بأىمية تقديـ الرعاية كأساليب الرعاية المقدمة كتأىيؿ المعمميف في برا

، كتبيف مف خالؿ النتائج أف اتجاىات المعمميف كالمعممات كانت ايجابية ، كما تبيف عدـ كجكد 
فركؽ ذات داللة احصائية بيف اتجاىات المعمميف كاتجاىات المعممات في جميع مجاالت 

 المقياس كعمى الدرجة الكمية 2
 1000المحور الثاني : الدراسات التي تناولت رؤية المممكة 

( معرفة الكعي لدل الطالبات السعكديات في كمية اآلداب .021ىدفت دراسة المنصكر)
، استخدمت الباحثة منيج المسح االجتماعي كتككنت عينة 0202جامعة الممؾ سعكد نحك رؤية 

طالبة ، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف تكقع الطالبات فيما يخص المرأة  .11الدراسة مف عدد 
 ايجابي رغـ عدـ معرفتيـ بالكثير مف بنكد الرؤية 2 0202في رؤية 

( استقصاء دكر معممي كمعممات المغة اإلنجميزية في 0212ىدفت دراسة الزىراني )
كالمتعمقة بتطكير التعميـ  0202المدارس الحككمية في المممكة العربية السعكدية في تحقيؽ رؤية 

يج الكصفي مف خالؿ استبانة كتككنت مف في مادة المغة اإلنجميزية، كقد اعتمدت عمى المن
مف المدرسات اإلناث  332تسعة عشر بندا مقسمة عمى أربعة أقساـ، كقد تألفت العينة مف 

مف المدرسيف الذككر في المدارس الحككمية السعكدية في كافة مناطؽ المممكة، أظيرت  32.ك
لمغة اإلنجميزية لدل المشاركيف النتائج أف درجة االتجاه نحك تطكير األداء الميني في تعميـ ا

% كعدـ كجكد عالقة دالة احصائيا  بيف اتجاىات أفراد 31عالية جدا  حيث بمغ النسبة المئكية 
مف خالؿ تحقيؽ التطكير الميني كالتكاصؿ الدكلي  0202العينة في العمؿ عمى تحقيؽ رؤية 

كأشارت النتائج إلى أنو ال تزاؿ مع معممي كمعممات المغة اإلنجميزية في مختمؼ دكؿ العالـ، كما 
 02022ىناؾ عقبات معينة قد تؤثر سمبا في تحقيؽ رؤية المممكة العربية السعكدية 
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( تحديد المعايير كالمؤشرات التي يعتمد عمييا تصنيؼ 0212ىدفت دراسة عكف كآخركف )ك     
ر تصنيؼ مجمة التايمز لمتعميـ العالي في تصنيؼ الجامعات ككذلؾ التعرؼ عمى معايي

كيبكمتريكس لمكاقع الجامعات، كالكشؼ عف مكقع جامعة الممؾ سعكد كجامعة الممؾ عبد العزيز 
ككذلؾ جامعتي تكرنتك كككلكمبيا البريطانية في تمؾ التصنيفات، باإلضافة إلى الكشؼ عف 

حات مميزات التعميـ العالي الكندم كعقد مقارنة بينو كبيف التعميـ العالي السعكدم لعرض مقتر 
تطكيرية لجامعتي الممؾ سعكد كالممؾ عبد العزيز لتحسيف ترتبييا في قكائـ تصنيؼ مجمة التايمز 
لتعميـ العالي كتصنيؼ كيبكمتريكس2 ككانت أبرز النتائج أف الجامعتيف السعكديتيف تتفكؽ عمى 

يس بينما نظيرتيا الكندية في معيار الدخؿ الصناعي كنسبة أعداد الطمبة إلى أعضاء ىيئة التدر 
تتأخر في باقي المعايير، لذلؾ كانت أبرز المقترحات التطكيرية التكجو إلى ترجمة كافة األبحاث 
كاإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب إلى المغة اإلنجميزية كنشرىا عمى مكاقع 

 العالمية2 الجامعات السعكدية، باإلضافة إلى تكثيؼ الجيكد لتشجيع النشر في المجالت العممية
( ىدفت التعرؼ عمى دكر مراكز مصادر التعمـ، في تأصيؿ 0212كأجرل عبد الفتاح )

مفيـك التربية الرقمية في المدارس كتنمية ميارات الطالب كالمعمميف المعمكماتية، لممساىمة بدكر 
 كليذا اليدؼ طرحت الدراسة األسئمة 0202إيجابي كفعاؿ في بناء مجتمع المعرفة كفؽ رؤية 

الثالثة التالية: ما مفيـك التربية الرقمية، كما الدكر الذم أقـك بو مراكز مصادر التعمـ في دعـ 
مفيـك التربية الرقمية داخؿ المدرسة، كما الميارات المعمكماتية التي ينبغي لمراكز مصادر التعمـ 

الدراسة المنيج إكسابيا لمطالب كالمعممكف، في ظؿ المتغيرات الجديدة، اعتمد الباحث في ىذه 
الكصفي، كنستنتج مف ىذه الدراسة أف لمراكز مصادر التعمـ دكر في تحقيؽ كتعزيز مفاىيـ 
التربية الرقمية داخؿ مجتمع الدراسة، كأيضا أف البرامج التدريبية كبرامج الكعي المعمكماتي 

در أصبحت ضركرة ممحة لمراكز مصادر التعمـ لتكعية الطالب باالستخداـ األمثؿ لمصا
 المعمكمات كتجنب المخاطر مف جراء االستخداـ غير األمف لتقنيات المعمكمات

 منيج الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى اتجاىات معممي المكىكبيف نحك رؤية المممكة      

كالفركؽ في تمؾ االتجاىات تبعا  لمتغيرات الجنس كالمؤىؿ األكاديمي  0202العربية السعكدية 
سنكات الخبرة، كلتحقيؽ غايات الدراسة الحالية تـ اتباع المنيج الكصفي )المسحي(، لمناسبتو ك 

 لطبيعة الدراسة كأىدافيا2
 ثانيا: مجتمع الدراسة

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المكىكبيف في منطقة )مكة المكرمة( كالبالغ عددىـ 
 ( معمما  كمعممة 132)

 تتألؼ عينة الدراسة الحالية مما يمي:ثالثا: عينة الدراسة:  
( معمما كمعممة  مف معممي المكىكبيف، تـ اختيارىـ 02)كالتي بمغ عددىا العينة االستطالعية:

 بالطريقة العشكائية كتـ تطبيؽ أداة الدراسة عمييـ بيدؼ التحقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة2
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عممة  بمنطقة مكة ، كالذيف تـ اختيارىـ ( معمما  كم20كتككنت مف ): عينة الدراسة الرئيسية
( يبيف 1( معممة مف معممي المكىكبيف2  كالجدكؿ )03( معمما  ك)02بالطريقة القصدية، بكاقع )

 تكزيعيـ تبعا  لمتغيرات الدراسة )الجنس كالمستكل األكاديمي كسنكات الخبرة(2
 ات( أعداد معممي الموىوبين لعينة الدراسة حسب الجنس وسنو 2جدول )

 الخبرة والمستوى األكاديمي 

 النسبة المئكية العدد مستكل المتغير المتغير

 51.4 37 ذككر الجنس
 48.6 35 إناث

 سنكات الخبرة
 18.1 13 سنكات 3أقؿ مف 

 16.7 12 12سنكات إلى أقؿ مف  3مف 
 65.3 47 سنكات فأكثر 12

المستكل 
 األكاديمي

 66.7 48 بكالكريكس فما دكف
 33.3 24 ـ كدراسات عميادبمك 

 100.0 72 المجمكع

 رابعا : أداة الدراسة:
تتككف أداة الدراسة الحالية مف مقياس اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية  

 المتعمقة بالمكىكبيف، كفيما يمي كصؼ إلجراءات إعداده: 0202المممكة العربية السعكدية 
( كدراسة الداكد 0212مثؿ دراسة المصبح )تـ االستفادة مف الدارسات السابقة 

( فقرة مكزعة 30( حيث كضعت فقرات المقياس في صكرتو األكلية، كالذم يتككف مف )0212)
عمى أربعة سبعة كىي االتجاىات نحك إداراة المؤسسات كالتخطيط كالتخطيط االستراتيجي 

( يبيف المقياس في صكرتو 1ؽ )كالتعامؿ مع االزمات كالجكدة كالتغير كالرؤية كالتعميـ، كالممح
 األكلية، كفيما يمي عرض لدالالت الصدؽ كالثبات التي تـ استخراجيا لممقياس2

  اوال: صدق المقياس:
كلغايات استخراج صدؽ البناء لممقياس الحالي تـ تطبيؽ المقياس عمى العينة صدق البناء: 

ب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ( معمما  كمعممة ، حيث تـ حسا02االستطالعية المككنة مف )
( كالذم 0فقرة مف الفقرات مع البعد الذم تنتمي إليو كمع الدرجة الكمية لممقياس كما في جدكؿ )

يبيف أف  معامالت االرتباط بيف الفقرات كاألبعاد التي تنتمي إلييا كالدرجة الكمية لممقياس جميعيا 
إلى تحقؽ معيار الصدؽ البنائي في (، كيشير ذلؾ   =2223عالية كدالة عند مستكل )

المقياس كبالتالي ي عطي الثقة في استخدامو لقياس اتجاىات معممي المكىكبيف نحك رؤية المممكة 
 02022العربية السعكدية 
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( معامالت االرتباط بين فقرات مقياس اتجاىات معممي الموىوبين نحو رؤية المممكة 1جدول )
 (10ه ومع الدرجة الكمية لممقياس )ن= مع أبعاد 1000العربية السعودية 

 التغيير إدارة المؤسسات التخطيط االستراتيجي
 المقياس البعد ـ المقياس البعد ـ المقياس البعد ـ

18 .1.0* .136* 1 .244** ..66** 42 .343** .344** 
19 .330** .085** 2 .243** ..73** 43 .327** .309** 
20 .456** .247* 3 .201** ..51** 44 ..81** ..67** 
21 .037** .402** 4 ..17** .336** 45 ..90** ..23** 
22 .233* .013* 5 .374** .376** 46 ..10** ..53** 
23 .025* .138* 6 .379** ..40** 47 .041** ..13** 
 الرؤية كالتعميـ الجكدة **085. **032. 24
 ياسالمق البعد ـ المقياس البعد ـ *032. *247. 25

 **078. **092. 48 **655. **361. 30 التخطيط
 *039. *292. 49 *297. *254. 31 المقياس البعد ـ
7 .255* .293* 32 .071* .213* 50 .291* .226* 
8 .382** .065** 33 .034** .378** 51 .383** .288* 
9 ..19** .414** 34 .032* .070* 52 .510** ..74** 
10 .091** .377** 35 .467** .360** 53 .277* .419** 
 التعامؿ مع االزمات **478. **456. 36 *270. *265. 11
 المقياس البعد ـ **325. **593. 37 **077. **385. 12
13 .498** ..01** 38 .280* .215* 26 ..81** .636** 
14 .292* .054* 39 .352** .026** 27 .342** .064** 
15 ..73** .423** 40 .311** .051** 28 .340** .006** 
16 ..29** .449** 41 .260* .265* 29 .070** .377** 
17 .230* .011* 

      
 (α≤ 0000(      * دال عند )α≤ 0002** دال عند )

كذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس مع الدرجة الكمية كما في       
أف  معامالت االرتباط بيف األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس جميعيا عالية  ( كالذم يبيف0جدكؿ )

(، كيشير ذلؾ إلى تحقؽ معيار الصدؽ البنائي في المقياس   =2223كدالة عند مستكل )
كبالتالي ي عطي الثقة في استخدامو لقياس اتجاىات معممي المكىكبيف نحك رؤية المممكة العربية 

 02022السعكدية 
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( معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس اتجاىات معممي الموىوبين نحو رؤية المممكة 0)جدول 
 (10الدرجة الكمية لممقياس )ن=  1000العربية السعودية 

إدارة  البعد
التخطيط  التخطيط المؤسسات

 االستراتيجي
التعامؿ مع 

 التعميـ التغيير الجكدة االزمات

التخطيط       1 **934. التخطيط
     1 **963. **902. ستراتيجياال

التعامؿ مع 
    1 **944. **944. **946. االزمات
 1 **916. **927. **922. **917. **930. **891. التعميـ  1 **943. **885. **901. **912. **839. التغيير   1 **946. **943. **948. **905. الجكدة

 **958. **946. **981. **970. **974. **984. **945. االتجاىات

 (α≤ 0002** دال عند )
 ثانيا: ثبات المقياس: 

كلغايات الدراسة الحالية تـ تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة االستطالعية كعددىا 
( معمما  كمعممة  حيث تـ حساب الثبات باستخداـ طريقة كركنباخ ألفا لمثبات، كقد بمغت قيمة 02)

ركاحت القيـ التي تـ التكصؿ إلييا كفؽ تطبيؽ المعادلة عمى (، فيما ت22.3ثبات المقياس )
( عمى كىي قيـ مرتفعة  كتحقؽ .223( ك)22.3بيانات العينة االستطالعية لممقياس القيـ )

مقياس اتجاىات معممي  ( قيـ الثبات لكؿ بعد مف أبعاد.الثبات لممقياس2 يكضح جدكؿ )
كالتي حققت جميعيا الثبات المقبكؿ  0202المكىكبيف نحك رؤية المممكة العربية السعكدية 

 كبالتالي يمكف استخداـ المقياس لمعينة الرئيسة لمدراسة2
( معامالت الثبات )ألفا( وفق طريقة كرونباخ ألبعاد مقياس اتجاىات معممي 4جدول )

 (10)ن= 1000السعودية مكة العربية الموىوبين نحو رؤية المم

 كركنباخ ألفا البعد
 22.3 إدارة المؤسسات

 22.3 التخطيط
 2230 التخطيط االستراتيجي
 ..22 التعامؿ مع االزمات

 2232 الجكدة
 ..22 التغيير
 2230 التعميـ

 22.3 المقياس ككؿ )االتجاىات(
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 نتائج الدراسة ومناقشتيا
ما اتجاىات معممي المكىكبيف نحك رؤية بالسؤاؿ األكؿ كنصو: النتائج المتعمقة      

 في منطقة مكة المكرمة؟ 0202المممكة العربية السعكدية 
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألبعاد      

 0202لعربية السعكدية كفقرات مقياس اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة ا
 المتعمقة بالمكىكبيف 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب اتجاىات معممي الموىوبين 6جدول )
 (21بحسب األبعاد )ن= 1000نحو رؤية المممكة العربية السعودية 

 األبعاد: االتجاىات نحك: ـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة الترتيب

 إيجابية   3 0.739 3.065 إداراة المؤسسات  1
 إيجابية   4 0.735 3.061 التخطيط 2
 إيجابية   5 0.728 3.059 التخطيط االستراتيجي  3
 إيجابية   1 0.761 3.122 التعامؿ مع االزمات 4
 إيجابية   2 0.724 3.087 الجكدة  5
 إيجابية   7 0.663 3.012 التغير  6
 إيجابية   6 0.690 3.042  الرؤية كالتعميـ 7
 إيجابية   - 0.720 3.064  0202االتجاىات نحك رؤية المممكة  

( أف اتجاىات معممي المكىكبيف كانت إيجابية بمتكسط حسابي مقداره .يتضح مف جدكؿ )      
(، كقد كانت جميع األبعاد متقاربة جدا  في المتكسطات كبالتالي فإف ترتيبيا ليس لو ..022)

ة فارقة2 كقد جاء البعد الرابع )االتجاه نحك التعامؿ مع األزمات( في الترتيب األكؿ بمتكسط دالل
(، يميو البعد الخامس )االتجاه نحك الجكدة( بمتكسط حسابي مقداره 02100حسابي مقداره )

(، 022.3(، يميو البعد األكؿ )االتجاه نحك إدارة المؤسسات( بمتكسط حسابي مقداره )022.2)
( يميو البعد الثالث 022.1البعد الثاني )االتجاه نحك التخطيط( بمتكسط حسابي مقداره ) يميو

( يميو البعد السابع )االتجاه 02233)االتجاه نحك التخطيط االستراتيجي( بمتكسط حسابي مقداره )
 ( ثـ جاء بالمرتبة األخيرة البعد السادس022.0نحك الرؤية كالتعميـ( بمتكسط حسابي مقداره )
 (2.( كما في جدكؿ )02210)االتجاه نحك التغيير( بمتكسط حسابي مقداره )
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كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المعمميف بشكؿ عاـ كمعممي المكىكبيف بشكؿ خاص يدرككف      
تمخضت عف فكر كطني رشيد ييدؼ إلى تنمية شاممة لكافة جكانب  0202أف رؤية المممكة 

ى التعميـ2 كقد جاءت االتجاىات نحك إداراة المؤسسات الحياة في المممكة مع التركيز عم
كالتخطيط االستراتيجي كالتعامؿ مع االزمات كالجكدة كالتغير كالرؤية كالتعميـ إيجابية  كىذا يعكس 
التسمسؿ المنطقي ليذه األبعاد كترابطيا بشكؿ يؤدم إلى تحقيؽ الرؤية2 كتعكس المتكسطات 

فراد عينة الدراسة حكؿ اتجياتيـ نحك جكانب الرؤية المتعمقة الحسابية المتقاربة شبو اجماع أل
بتعميـ المكىكبيف كرعايتيـ لما ليذه الفئة مف أىمية كدكر ريادم في تحقيؽ الرؤية2 كذلؾ قد تعكد 
ىذه النتائج إلى التطكرات المضطردة في العديد مف الدكؿ في كافة المجاالت كخصكصا  

رة  إيجابية مف قبؿ المعمميف نحك رؤية المممكة كأنيا السبيؿ إلى التعميمية، كبالتالي شكؿ ذلؾ نظ
 المحاؽ بركب تمؾ الدكؿ في التنمية كالتعميـ2 

( إلى اف خصائص معمـ المكىكبيف تتعدد كتتنكع بشكؿ 33.ـ : ص0212كيشير سعادة )     
غمى  كاضح ، فمف خصائص أك صفات تتعمؽ بشخصية معمـ المكىكبيف كالمتفكقيف يعتد بيا

خصائص نفسية كسمككية البد مف تكافرىا إلى صفات تدريسية ينبغي أف يمتمكيا حتى يكتب 
 لمعممية التعميمية التعممية التي يشرؼ عمييا النجاح بنسبة عالية

          برامج رعاية معممي المكىكبيف بالعناية كاالىتماـ مف قبؿ كزارة التعميـ ، حيث يعد        
كىكبيف كتأىيميـ أكلى لبنات اكتشاؼ كرعاية المكىكبيف، حيث لمعمـ المكىكبيف إعداد معممي الم

الدكر األساس في نجاح أك فشؿ برامج المكىكبيف لذا تكجب  إعداده مف قبؿ كميات التربية 
أ ف  ككميات إعداد المعمميف ليذه المينة، ككضعت كزارة التعميـ العديد مف الكفايات التي يجب

       كىك ما أكدت عميو  اإلدارة العامة لممكىكبيف في كزارة  المكىكبيف 2 تتكافر في معممي
الخاص بكفايات معممي  12/1.02/.في ../...التربية كالتعميـ في تعميميا رقـ 

 (2.: ص0212المكىكبيف2)الجيني،
( في ضركرة السعي 0212( كدراسة الداكد )0212كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة المصبح )     

كأف ذلؾ مسؤكلية الجميع، كال يبدأ التحقيؽ إال بعد تشكؿ  0202ك تحقيؽ رؤية المممكة نح
 االتجاىات اإليجابية نحك الرؤية مف أجؿ المشاركة الفاعمة فييا2

ـ( إلى أف اتجاىات معممي .021كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة بدح كشاىيف )     
 كانت إيجابية 0202كة العربية السعكدية الطمبة المكىكبيف نحك رؤية الممم

( كالتى أظيرت عدـ كجكد فركؽ .022كتختمؼ ىذه الدراسة مع نتائج دراسة  الفرىكد)      
ذات داللة احصائية بيف اتجاىات المعمميف كاتجاىات المعممات في جميع مجاالت المقياس 

 كعمى الدرجة الكمية 2
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ونصو

المتعمقة  1000اتجاىات معممي الموىوبين نحو جوانب رؤية المممكة العربية السعودية 
 إناث(؟ \بالموىوبين تعزى لمجنس )ذكور 
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تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية التجاىات معممي المكىكبيف نحك       
المتعمقة بالمكىكبيف بحسب جنس المعمميف كما  0202عربية السعكدية جكانب رؤية المممكة ال
 ( .1ىك مكضح في جدكؿ )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( التجاىات معممي 24جدول )
المتعمقة بالموىوبين تبعا   1000الموىوبين نحو جوانب رؤية المممكة العربية السعودية 

 لمتغير الجنس

االنحراؼ  المتكسط الحسابي العدد الجنس البعد
 المعيارم

 اختبار ت
 الداللة درجات الحرية قيمة ت

إدارة 
 المؤسسات

 439. 70 779. 7.087 14.688 48 ذككر
  44.688 769. 7.339 13.292 24 إناث

 585. 70 548. 13.220 27.208 48 ذككر التخطيط
  47.540 554. 12.779 25.417 24 إناث

التخطيط 
 االستراتيجي

 318. 70 1.005 9.936 19.771 48 ذككر
  52.225 1.053 8.652 17.375 24 إناث

التعامؿ مع 
 االزمات

 337. 70 968. 5.051 9.979 48 ذككر
  45.363 962. 5.144 8.750 24 إناث

 288. 70 1.071 14.504 29.875 48 ذككر الجكدة
  49.351 1.098 13.452 26.083 24 إناث

 التغيير
 267. 70 1.119 6.922 14.542 48 ذككر
  47.499 1.132 6.697 12.625 24 إناث

الرؤية 
 كالتعميـ

 469. 70 729. 7.265 14.333 48 ذككر
  49.462 748. 6.721 13.042 24 إناث

المقياس 
ككؿ 

 )االتجاىات(

 368. 70 905. 62.158 130.396 48 ذككر
  48.593 923. 58.644 116.583 24 إناث

( كجكد فركؽ ظاىرية في تمؾ المتكسطات، كلمتأكد مف كجكد 10يتضح مف جدكؿ )
داللة إحصائية لتمؾ الفركؽ تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة كالذم يشير إلى عدـ 

(2 اناث\كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات اتجاىات المعمميف تعزل لجنسيـ )ذككر
 0202كبعبارة أخرل أف اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة العربية السعكدية 

 المتعمقة بالمكىكبيف لـ تختمؼ باختالؼ جنسيـ2
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف معايير كأبعاد رؤية المممكة العربية السعكدية 

ناثا  كذلؾ لـ يتـ التمييز بيف بشكؿ عاـ تالمس جميع شرائح المجتمع السعكدم ذ 0202 ككرا  كا 
الذككر كاالناث فيما يتعمؽ بالتعميـ كالرعاية كخصكصا  المكىكبيف منيـ، كبالتالي كاف فيـ 
ناثا  نحك الجكانب المتعمقة برعاية المكىكبيف متساكية كلـ تظير فركؽ  كاتجاىات المعمميف ذككرا  كا 
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قد يرجع عدـ كجكد فركؽ بحسب جنس المعمميف في اتجاىات المعمميف باختالؼ جنسيـ2 كذلؾ 
إلى أنو تـ تكضيح كافة بنكد الرؤية مف خالؿ كسائؿ إعالمية مقركءة كمرئية كمسمكعة، األمر 
الذم أزاؿ أية فركؽ في فيميا بيف المعمميف2 كلـ تتناكؿ الدراسات السابقة الفركؽ في اتجاىات 

في –المتعمقة بالمكىكبيف  0202لمممكة معممي المكىكبيف بحسب الجنس حكؿ جكانب رؤية ا
 ، كىذا ما يميز الدراسة الحالية2  -ضكء مسح الدراسات السابقة

( ،  حيث أظيرت أىـ النتائج .021كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الفقيو)
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف اتجاىات مديرم المدارس نحك برامج الطمبة المكىكبيف

 حسب متغير المرحمة في جميع المجاالت 
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ونصو: 

المتعمقة  1000اتجاىات معممي الموىوبين نحو جوانب رؤية المممكة العربية السعودية 
 بالموىوبين تعزى لممستوى األكاديمي؟

افات المعيارية التجاىات معممي المكىكبيف تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحر 
المتعمقة بالمكىكبيف بحسب المستكل  0202نحك جكانب رؤية المممكة العربية السعكدية 
 ( 13األكاديمي لممعمميف كما ىك مكضح في جدكؿ )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( التجاىات معممي 20جدول )
المتعمقة بالموىوبين تبعا   1000وانب رؤية المممكة العربية السعودية الموىوبين نحو ج

 لممستوى األكاديمي

المتكسط  العدد المستكل األكاديمي  البعد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 اختبار ت
 الداللة درجات الحرية قيمة ت

إدارة 
 المؤسسات

 839. 70 204.- 7.821 14.054 37 بكالكريكس فأقؿ
  68.822 205.- 6.477 14.400 35 بمـك كدراسات عمياد

 659. 70 443.- 13.890 25.946 37 بكالكريكس فأقؿ التخطيط
  69.609 445.- 12.177 27.314 35 دبمـك كدراسات عميا

التخطيط 
 االستراتيجي

 923. 70 098.- 10.179 18.865 37 بكالكريكس فأقؿ
  69.637 098.- 8.949 19.086 35 دبمـك كدراسات عميا

التعامؿ مع 
 االزمات

 888. 70 142.- 5.162 9.486 37 بكالكريكس فأقؿ
  69.903 142.- 5.064 9.657 35 دبمـك كدراسات عميا

 913. 70 109.- 15.014 28.432 37 بكالكريكس فأقؿ الجكدة
  69.807 109.- 13.462 28.800 35 دبمـك كدراسات عميا

 509. 70 664.- 7.197 13.378 37 فأقؿبكالكريكس  التغيير
  69.897 666.- 6.546 14.457 35 دبمـك كدراسات عميا

الرؤية 
 كالتعميـ

 611. 70 511.- 7.175 13.486 37 بكالكريكس فأقؿ
  69.910 512.- 7.029 14.343 35 دبمـك كدراسات عميا

المقياس 
ككؿ 

 )االتجاىات(

 761. 70 305.- 64.514 123.649 37 بكالكريكس فأقؿ
  69.800 306.- 57.792 128.057 35 دبمـك كدراسات عميا
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كجكد فركؽ ظاىرية في تمؾ المتكسطات، كلمتأكد مف كجكد  (15يتضح مف جدكؿ )
داللة إحصائية لتمؾ الفركؽ تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة كالذم يشير إلى عدـ 

سطات اتجاىات المعمميف تعزل لمستكاىـ األكاديمي2 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متك 
 0202كبعبارة أخرل أف اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة العربية السعكدية 

 المتعمقة بالمكىكبيف لـ تختمؼ باختالؼ مستكاىـ األكاديمي2
بشكؿ  0202ة السعكدية كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف معايير كأبعاد رؤية المممكة العربي   

عاـ تالمس جميع شرائح المجتمع السعكدم باختالؼ مستكيات تعممييـ فيي مكجية لمجميع 
لمنيكض بكافة الجكانب التنمكية في المممكة كخصكصا  التعميمية، كبالتالي كاف فيـ كاتجاىات 

متعمقة برعاية المعمميف ممف يحممكف شيادة البكالكريكس أك الدراسات العميا نحك الجكانب ال
المكىكبيف متساكية كلـ تظير فركؽ في اتجاىات المعمميف باختالؼ مستكاىـ التعميمي2 كذلؾ قد 
يرجع عدـ كجكد فركؽ بحسب جنس المعمميف إلى أنو تـ تكضيح كافة بنكد الرؤية مف خالؿ 

معمميف2 كسائؿ إعالمية مقركءة كمرئية كمسمكعة، األمر الذم أزاؿ أية فركؽ في فيميا بيف ال
 كلـ تتناكؿ الدراسات السابقة الفركؽ في اتجاىات معممي المكىكبيف بحسب الجنس حكؿ جكانب 

في ضكء مسح الدراسات السابقة، كىذا ما  –المتعمقة بالمكىكبيف  0202رؤية المممكة       
 يميز الدراسة الحالية2  

بداع كاالبتكار، حيث يأتي ىذا في اىـ نقاطيا كىي تشجيع اال 0202كىذا يتفؽ مع رؤية        
التشجيع ضمف ما ىك متفؽ عميو مف اف االبداع كاالبتكار كالمكىبة جزء ال يتجزأ مف بناء األمـ 

 كالمجتمعات المتقدمة2
( أف المكىكبكف كالمتفكقكف ىـ الثركة الحقيقية 13ـ:ص.021كيرل القريطي ) 

بػداعاتيـ كاختراعػاتيـ لمجتمعاتيـ، كىـ كنكزىا كأغنػى مكاردىػا عػمىاإلطال ؽ، فعػمى عقػكليـ كا 
تنعقػد اآلمػاؿ في مكاجيػة التحػديات كحػاللمعضالت كالمشكالت التي تعترض مسيرة التنمية 
              الكطنية، كفى ارتياد آفاؽ المػستقبؿ، كتحػديث ىذه المجتمعات كتطكيرىا كتحقيؽ تقدميا

 كبنػاء حػضارتيا2
مع ما نادل بو الكثير مف المختصيف كالباحثيف في التربية مف  0202كبيذا تتفؽ رؤية 

اف االىتماـ كتشجيع االبتكار كاالبداع لدل األفراد ىك عنصر ىاـ في بناء كتقدـ كرقي األمـ 
 كالحضارات، كعميو كاف التكجو نحك تنمية شاممة لمعنصر البشرم2

ات داللة احصائية في اتجاىات ىل توجد فروق ذ النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ونصو:
المتعمقة بالموىوبين  1000معممي الموىوبين نحو جوانب رؤية المممكة العربية السعودية 

 تعزى لسنوات الخبرة؟
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لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
المتعمقة  0202السعكدية  التجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة العربية
( حيث يشير إلى كجكد .1بالمكىكبيف تبعا  لمتغير سنكات الخبرة كما ىك مكضح في جدكؿ )

 فركؽ ظاىرية في تمؾ المتكسطات2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اتجاىات معممي الموىوبين نحو جوانب رؤية 

 لموىوبين تبعا  لسنوات الخبرةالمتعمقة با 2030 المممكة العربية السعودية 

المتكسطات  العدد سنكات الخبرة   البعد
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 إدارة المؤسسات
 6.414 11.846 13 سنكات  5 أقؿ مف 

 9.428 16.167 12 10سنكات الى اقؿ مف   5مف 
 6.658 14.383 47   10 سنكات فأكثر

 التخطيط
 10.879 23.231 13 سنكات 5أقؿ مف 

 17.356 29.167 12 10سنكات الى اقؿ مف   5مف 
 12.386 26.894 47   10 سنكات فأكثر

 التخطيط االستراتيجي
 8.241 15.923 13 سنكات 3أقؿ مف 

 11.905 21.583 12 12سنكات إلى أقؿ مف  3مف 
 9.179 19.149 47 سنكات فأكثر 12

 التعامؿ مع االزمات
 3.805 7.154 13 سنكات 3أقؿ مف 

 6.590 11.167 12 12سنكات إلى أقؿ مف  3مف 
 4.824 9.830 47 سنكات فأكثر 12

 الجكدة
 11.274 21.462 13 سنكات 3أقؿ مف 

 17.758 33.417 12 12سنكات إلى أقؿ مف  3مف 
 13.446 29.362 47 سنكات فأكثر 12

 التغيير
 5.964 10.692 13 سنكات 3أقؿ مف 

 8.569 16.167 12 12ات إلى أقؿ مف سنك  3مف 
 6.440 14.213 47 سنكات فأكثر 12

 الرؤية كالتعميـ
 5.178 10.846 13 سنكات 3أقؿ مف 

 8.716 16.167 12 12سنكات إلى أقؿ مف  3مف 
 6.920 14.170 47 سنكات فأكثر 12

 المقياس ككؿ )االتجاىات(
 47.629 101.154 13 سنكات 3أقؿ مف 

 79.644 143.833 12 12نكات إلى أقؿ مف س 3مف 
 57.995 128.000 47 سنكات فأكثر 12

 ( ANOVAكلمتأكد مف كجكد داللة إحصائية لتمؾ الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
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( تحميل التباين األحادي اتجاىات معممي الموىوبين نحو جوانب رؤية المممكة 17جدول )
 المتعمقة بالموىوبين تبعا  لسنوات الخبرة 2030العربية السعودية 

 أبعاد المقياس
 درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف 

متكسط 
 الداللة قيمة ؼ  المربعات

 إدارة المؤسسات

 314. 1.179 59.990 2 119.979 بيف المجمكعات
     50.876 69 3510.465 داخؿ المجمكعات

       71 3630.444 المجمكع

 التخطيط
 513. 675. 115.334 2 230.669 بيف المجمكعات
     170.876 69 11790.442 داخؿ المجمكعات

       71 12021.111 المجمكع

التخطيط 
 االستراتيجي

 330. 1.127 102.074 2 204.147 بيف المجمكعات
     90.577 69 6249.797 داخؿ المجمكعات

       71 6453.944 المجمكع

تعامؿ مع ال
 االزمات

 119. 2.197 54.828 2 109.656 بيف المجمكعات
     24.956 69 1721.997 داخؿ المجمكعات

       71 1831.653 المجمكع

 الجكدة
 089. 2.509 484.056 2 968.113 بيف المجمكعات
     192.913 69 13310.998 داخؿ المجمكعات

       71 14279.111 المجمكع

 رالتغيي
 119. 2.196 100.006 2 200.011 بيف المجمكعات
     45.541 69 3142.308 داخؿ المجمكعات

       71 3342.319 المجمكع

 الرؤية كالتعميـ
 155. 1.913 93.161 2 186.322 بيف المجمكعات
     48.696 69 3359.997 داخؿ المجمكعات

       71 3546.319 المجمكع

المقياس ككؿ 
 تجاىات()اال

 200. 1.648 6013.258 2 12026.516 بيف المجمكعات
     3648.020 69 251713.359 داخؿ المجمكعات

       71 263739.875 المجمكع

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات  12يتضح مف جدكؿ ) 
المتعمقة  0202 اتجاىات معممي المكىكبيف نحك جكانب رؤية المممكة العربية السعكدية

 (2 12بالمكىكبيف تبعا  لسنكات الخبرة2 كما في جدكؿ )
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كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف معايير كأبعاد رؤية المممكة العربية السعكدية 
بشكؿ عاـ كتمؾ المتعمقة بتعميـ كرعاية المكىكبيف كاضحة كمحددة، حيث تـ اشتقاؽ  0202

عمميف مف تمؾ األبعاد، كبالتالي لـ تظير فركؽ في اتجاىات فقرات االستبانة لمعرفة اتجاىات الم
المعمميف باختالؼ سنكات الخبرة لدييـ2 كذلؾ قد يرجع عدـ كجكد فركؽ بحسب سنكات الخبرة 
لممعمميف إلى أنو تـ تكضيح كافة بنكد الرؤية مف خالؿ كسائؿ إعالمية مقركءة كمرئية 

يا بيف المعمميف2 كلـ تتناكؿ الدراسات السابقة كمسمكعة، األمر الذم أزاؿ أية فركؽ في فيم
 0202الفركؽ في اتجاىات معممي المكىكبيف بحسب سنكات الخبرة حكؿ جكانب رؤية المممكة 

 ، كىذا ما يميز الدراسة الحالية2  -في ضكء مسح الدراسات السابقة–المتعمقة بالمكىكبيف 
( ، حيث أظيرت أىـ النتائج 0210كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة حسيف)

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف اتجاىات معممي الطمبة المكىكبيف نحك البرامج 
 المقدمة ليـ2 تعزل إلى سنكات الخبرة2
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 مراجع الدراسة
 أوال: المراجع العربية

مكتبة ـ( 2 مدحؿ الى عمـ النفس االجتماعي ، القاىرة : 0223ابراىيـ ، محمد ابراىيـ عيد )
 االنجمك مصرية ، مصر 2

ـ ( 2 مدخؿ غمى عمـ النفس ، اإلسكندرية :مركز الكتاب الجامعي 0220أحمد ، سيير كامؿ )
 لمنشر كالتكزيع ، مصر 2

ـ(2 اإلنساف كالسمكؾ االجتماعي ، اإلسكندرية :مركز الكتاب 0222اسماعيؿ ، نبيية ابراىيـ)
 الجامعي لمنشر كالتكزيع ، مصر 2

( 2 أساليب تدريس المكىكبيف كالمتفكقيف ، عماف : مركز ديبكنك 0212كدت احمد )سعادة ، ج
 لتعميـ التفكير ، األردف 2

(2 مناىج العمـك الكاقع ك المستقبؿ لتنمية الخياؿ العممي 0210سالمة، عادؿ أبك العز )
لممكىكبيف كالمتفكقيف2 المؤتمر العممي العربي العاشر لرعاية المكىكبيف 

معايير كمؤشرات التميز: اإلصالح التربكم كرعاية  -يف كالمتفكق
األردف،  –المجمس العربي لممكىكبيف كالمتفكقيف  -المكىكبيف كالمتفكقيف 

 002 – 001، 0ج
(2عمـ النفس االجتماعي ك دكر األسرة في التنشئة 0210آؿ عبد اهلل، محمد بف محمكد2 )

 االجتماعية، عماف: دار كنكز المعرفة لمنشر2
ـ( 2 عمـ النفس المدرسي، عماف : دار 0211بكرم ، أمؿ ك عجكر ، ناديا بني مصطفى )ال

 المعتز لمنشر كالتكزيع ، االردف 2
ق(2 فاعمية برمجية إلكتركنية إثرائية عمى تحصيؿ الطالب 1.00الغامدم، ابراىيـ محمد )

المكىكبيف بالمرحمة المتكسطة كاتجاىاتيـ نحك مادة الرياضيات2 رسالة 
 تكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل2دك

 ـ (2 المكىبة كالتفكؽ، دار الفكر، عم اف، األردف2 0220جركاف، فتحي عبد الرحمف )
ـ( 2 تصميـ إطار مقترح لبرنامج تدريبي تأىيمي إلعداد 0222الجغيماف ، عبداهلل بف محمد )

فى المناىج كطرؽ معممي المكىكبيف في مدارس التعميـ العاـ ، دراسات 
 10.2-.3( ، ص100مصر، ع ) –التدريس 

ـ (2 التفكير اإلبداعي ك المتغيرات النفسية كاالجتماعية لدل 0210الرابغي ، خالد بف محمد )
 الطمبة المكىكبيف ، عماف : مركز ديبكنك لتعميـ التفكير ، األردف2 
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كرجالو لرعاية المكىكبيف  (2 مؤسسة الممؾ عبدالعزيز.022الفييد، عبدالرحمف عبدالعزيز)
 -كدكرىا فيرعاية المبدعيف كالمكىكبيف2 المؤتمر السنكل الرابع عشر 

-1.3مصر2 –أكتشاؼ المكىبيف كالمتفكقينكرعايتيـ فى الكطف العربى 
12.2 
ـ (2 المكىكب بيف المنياج الدراسي كمينة المستقبؿ ، عماف : 0210الحميدم ، سماح نشأت2 )

 التفكير ، األردف2  مركز ديبكنك لتعميـ
ـ( 2 عمـ النفس االجتماعي ، 0211الختاتنة ، سامي محسف ك النكايسة ، فاطمة عبد الرحيـ )

 عماف : دار الحامد لمنشر كالتكزيع ، االردف 2 
ـ (2 مبادئ عمـ النفس، الطبعة األكلى ، عماف : دار أسامة لمنشر 0223خميفة ، صابر)

 كالتكزيع ، االردف 2
ـ( 2 فاعمية برنامج .021ح الديف فرح عطا اهلل ك الحسف ، زينب عبد الرحمف)بخيت ، صال

تدريبي في تنمية كعي معممي المكىكبيف في السكداف بأساليب معالجة 
بيانات الكشؼ عف المكىكبيف ك تحسيف اتجاىاتيـ نحك عممية الكشؼ 

( ..ع)0عف المكىكبيف، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ، ج
 22.-10، ص

( 2 سيككلكجية رعاية المكىكبيف كالمتميزيف كذكم االحتياجات 0212الداىرم ، صالح حسف)
 النظريات كاالساليب ، عماف : دار كائؿ لمنشر ، االردف 2   -الخاصة

( 2 أساسيات عمـ االجتماع النفسي التربكم كنظرياتو، عماف:  0211الداىرم، صالح حسف أحمد)
 كالنشر، االردف2  دار الحامد لمطباعة

ـ(2 أسس عمـ النفس االجتماعي، عماف : دار زىراف لمطباعة 0212الزعبي ، أحمد محمد)
 كالنشر ، االردف2

ـ(2 مقدمة في عمـ النفس ، عماف : 0211السامراتي ، نبييو صالح ك أميمف ، عثماف عمي )
 دار زىراف لمطباعة كالنشر ، االردف2

 ؿ إلى تربية المتميزيف كالمتفكقيف ،عماف ،دار الفكر لمطباعة2 (2مدخ.133السركر، نادية ىايؿ )
(2 أبناؤنا المكىكبكف بيف الرعاية كالحماية2 القاىرة: عالـ الكتب  .021سميماف، سناء محمد)

 لمنشر ، مصر 2
ـ( 2 الحاجات النفسية كاالجتماعية لممكىكبيف ك المتفكقيف، 0210شعيب ، خكلة محمكد أحمد)

 يبكنك لتعميـ التفكير ، األردف2عماف : مركز د
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ـ( 2االتجاىات الحديثة لممكىكبيف كالمتفكقيف ، القاىرة ، 0223عامر ، طارؽ عبدالرؤكؼ )
 المكتبة األكاديمية ، مصر 2

(2 فاعمية استخداـ استراتيجيات التدريس القائمة عمى 0223عبد المعبكد، ممدكح محمد )
ت تعمـ العمـك لدل الطالب الذكاءات المتعددة في التغمب عمى صعكبا

-المتفكقيف بالمرحمة اإلعدادم2 دراسات في المناىج كطرؽ التدريس 
 1012 – ..(، 131مصر، ع)

ـ( 2 اتجاىات معممي ك معممات التربية الفكرية نحك مينتيـ 0213العجمي ، ناصر بف سعد )
( ، .ع)0في ضكء بعض المتغيرات، مجمة التربية كالتأىيؿ الخاص ،مج

1.1-01.2 
ـ( 2 عمـ النفس االجتماعي ، الرياض : 0212غانـ ، محمد حسف كالقميكبي ، خالد محمد )

 مكتبة الشقرم لمنشر كالتكزيع ، السعكدية 2
ـ (2 "درجة امتالؾ معممي كمعممات فصكؿ المكىكبيف .021فخرك ، عبد الناصر عبد الرحيـ )

( .ة كالنفسية ، مج)بمكة لميارات القيادة المكزعة، مجمة الدراسات التربكي
 2..0-0.2( ، ص .( ع ).ج )

خصائصيـ كاكتشافيـ  –( 2 المكىكبكف كالمتفكقكف .021القريطي ، عبد المطمب أميف )
 كرعايتيـ ، القاىرة : عالـ الكتب ، مصر 2

( 2 التربية 0210قطناني ، محمد حسيف ، عثماف ، ميسكف محمد ك البنا ، آالء سميـ )
 امكاج لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، االردف 2، عماف :  1الخاصة2ط
ـ( 2 المكىبة كاالبداع كالتفكؽ ، عماف : عماد الديف 0213القطيش ،يحيى كالسعكد ، أميف )

 لمنشر كالتكزيع ، االردف 2
(2 األسس النفسية 1333الكناني، ممدكح، ك الحكراني، محمد ك جابر، عيسى، كالعنزم، فريح ) 

 ي، دار الترجمة2 الككيت2لالبتكار كالتفكؽ العقم
محمد ، محمكد مندكه ، حمزة ، أحمد عبد الكريـ ، بخيت ، محمد أحمد عبد المطيؼ ك مصطفى 

(2  مقدمة في التربية الخاصة، الرياض : مكتبة 0212، عمي أحمد سيد)
 الرشد ، المممكة السعكدية 2

لمتخصصة ك أىميتيا ـ(2"الحاجة لمكفاية التربكية ا0213معاجيني ، أسامة حسف محمد 2)
لمعممي المكىكبيف : دراسة مسحية آلراء معممي ك معممات المرحمة 
االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية، مجمة التربية كالتأىيؿ الخاص 

 122.-0.0( ، 2ع)0،مج
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(2 أساليب تنمية المكىكبيف في المدرسة2 مجمة العمـك اإلنسانية 0210محمدم، فكزية )
 1.22 -1.3(، 3)كاالجتماعية، ع

ـ(تدريس فنكف المغة العربية ، دار الفكر العربي ،  .022ىػ ، 1.02مدككر، عمي احمد) 
 القاىرة 2

(2 فاعمية برنامج إثرائي في العمـك باستخداـ المدكنات في تنمية .021مرسي، حاتـ محمد )
 ميارات التعمـ الذاتي اإللكتركني كالتفكير البصرل لدل التالميذ المكىكبيف

 02. – 03(، 0)13مصر ، -بالمرحمة االبتدائية2 مجمة التربية العممية 
ـ ( 2 المكىبة كالتفكير اإلبداعي في التعميـ، عماف : دار 0223الكيالني ، حسيف عبد الحفيظ )

 دجمة لمنشر كالتكزيع ، االردف 2
 ـ(2 المكىبة العقمية كاإلبداع مف منظكر عمـ نفس.021المعاضيدم ، سفياف صائب)

 الشخصية، دمشؽ : دار صفحات لمنشر كالتكزيع ، سكريا 2
(2 اتجاىات معممي ك معممات مدارس المكىكبيف في .021بدح ، احمد ك شاىيف ، حساف)

األردف نحك تطبيؽ معايير ضماف الجكدة في مدارسيـ ، مؤتة لمبحكث 
(، 0ع)03االردف2 مج–العمـك االنسانية كاالجتماعية  -كالدراسات 

101-1..2 
( 2 العكامؿ التي تؤثر عمى إتجاىات المعمميف نحك فاعمية برامج 0210حسيف، الصمادم)

المكىكبيف عمى التحصيؿ األكاديمي لمطمبة المكىكبيف في مدارس مختارة 
 –في المممكة العربية السعكدية ، مجمة البحث العممي في التربية 

 2 322-331(1.2ع).مصر2ج
اتجاىات المعمميف نحك رعاية الطمبة المكىكبيف بالمرحمة  ( 2 .022الفرىكد ، صالح يكسؼ )

االبتدائية بمدينة عرعر2 رسالة ماجستير غير منشكرة ، األردف: جامعة 
 البمقاء التطبيقية2

( 2  اتجاىات المعمميف ك مديرم المدارس نحك برامج رعاية الطمبة .021الفقيو ، شامي محمد )
ماجستير غير منشكرة ، السعكدية :  المكىكبيف بمحافظة القنفذة 2 رسالة

 جامعة الباحة 2 
: دراسة  0202( 2 دكر معممي المغة اإلنجميزية في تحقيؽ رؤية المممكة 0212الزىراني ، نكرا )

استقصائية2 لمجمة العربية لمعمـك كنشر األبحاث: مجمة العمـك التربكية 
 2 .10-111(12ع)1كالنفسية،مج
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( 2 دكر كميات التربية في التنمية المينية لممعمـ في ضكء 0212األكمبي ، فيد كدغرم ،عمي)
" ، أبحاث مؤتمر : دكر الجامعات 0202رؤية المممكة العربية السعكدية 

السعكدية ،  –جامعة القصيـ  -ـ  0202السعكدية في تفعيؿ رؤية 
.30-303 2 

زيزة محمد حماد، عكف ، كفاء بنت محمد ك الخضير، رنا بنت عبدالرحمف محمد، ابف عنيؽ، ع
( 2 تطكير أداء الجامعات السعكدية 0212الشمراني، نجاة عمي عبداهلل )

: التجربة الكندية أ  0202في التصنيفات العالمية لتحقيؽ رؤية المممكة 
المجمكعة الدكلية  -نمكذجا ، المجمة التربكية الدكلية المتخصصة 

 2..0-.03(2 3ع).األردف ، مج –لالستشارات كالتدريب 
( 2 التربية الرقمية في مراكز مصادر التعمـ كدكرىا في 0212عبد الفتاح ، عبد الفتاح صالح )

، المؤتمر الثامف 0202بناء مجتمع المعمكمات كفؽ رؤية المممكة 
لمجمعية السعكدية لممكتبات كالمعمكمات بعنكاف : مؤسسات المعمكمات 

اد كمجتمع المعرفة في المممكة العربية السعكدية كدكرىا في دعـ اقتص
، 1السعكدية، مج –2المسؤكليات 2 التحديات 2 اآلليات 2 التطمعات 

..2-.3.  
ليا  0202( 2 اتجاه المرأة السعكدية الجامعية نحك رؤية .021المنصكر ، ريـ بنت منصكر)

 دراسة مطبقة عمى طالبات كمية اآلداب جامعة الممؾ سعكد ، 
كمستقبؿ المممكة العربية السعكدية ، عماف : دار  0202 ـ( 2 رؤية0212العبد ، بياء أحمد )

 الجنادرية لمنشر كالتكزيع ، االردف2
 ـ ( 2 السعكدية 02022كثيقة رؤية المممكة العربية السعكدية )

(2  الرؤية كخدمات الطالب المكىكبيف ، مقاؿ بجريدة الرياض .021الشيرم، عماد مشرؼ)
،1/./021. 2 
ـ ( 2 كظائؼ التعميـ الجامعي السعكدم كالمساىمة في  0212ر |) العكيد ، نكرة بنت ناص

تحقيؽ أىداؼ برنامج التحكؿ الكطني لرؤية المممكة العربية السعكدية 
، أبحاث مؤتمر : دكر الجامعات السعكدية في تفعيؿ رؤية  0202
 32..-0..السعكدية ،ص  – جامعة القصيـ -ـ  0202

(2 التفكير اإلبداعي ك المتغيرات النفسية  0210) الرابغي ، خالد بف محمد بف محمكد
كاالجتماعية لدل الطمبة المكىكبيف، عماف: مركز ديبكنك لتعميـ التفكير، 

 االردف2
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(2 أبناؤنا المكىكبكف بيف الرعاية كالحماية2 القاىرة: عالـ الكتب  .021سميماف، سناء محمد ) 
 لمنشر ، مصر 2

(2 المكىكبكف كالمتفكقكف : خصائصيـ كاكتشافيـ  .021القريطي ، عبد المطمب أميف) 
 كرعايتيـ، القاىرة: عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة، مصر2

 (2 مناىج كبرامج المكىكبيف2 عماف:  دار الحامد لمنشر ك التكزيع، االردف02122الجيني، فايز)
 02022(2التحكؿ الثقافي في رؤية السعكدية .021البمكم، )

حػضر مػكت  ( مسػتكل ممارسػة معممي التعميـ األسػاسي في كادم.022الكىاب2 ) ككيراف، عبد
نظػر مديػرم  كالصحراء بالجميكريػة اليمنية لمكفايات التدريسػية مف كجية

، جامعة   المػدارس كالمكجيػيف التربكيػيف2 مجمػة العمػـك التربكية كالنفسػية
 22. -..(، 0)12البحريػف، 

 .لمطباعػة كالنػشر (2 عػماف: دار الفكػر0( المكىبػة كالتفػكؽ كاإلبػداع )ط2 .022جػركاف، فتحػي2)
(2 تصميـ إطػار مقترح لبرنامػج .022(الجغيػماف، عبػد المػو محمػد2 

معممػي المكىكبػيف في مػدارس التعميػـ العػاـ2 دراسػات في  تأىيمي إلعداد
 .10 -.3، 100التدريػس،  المناىػج كطػرؽ

االجتماعيػة  2 طػرؽ تدريس الدراسػات)0211(ك، يعقػكب؛ مرعي، تكفيؽ؛ خريشػة، عػمي2بػك حمػ
 .الككيت :في المرحمػة االبتدائيػة2 منشػكرات الجامعػة العربيػة المفتكحػة

لمنػشر  (2 المنيػج المدرسي لممكىكبػيف كالمتميزيف2 عػماف: دار الشركؽ.022سػعادة، جػكدة2 )
 .كالتكزيع

(2 اسػتراتيجيات المعممػيف في التعامػؿ مػع المتفكقػيف دراسػيا 0212ػة2 )صػكص، فاطم
المػدارس الثانكيػة الحككمية مف كجية نظر المعمميف كالمديريف2 رسػالة  في

 غػير منشػكرة، جامعػة النجاح الكطنيػة، عماف2 ماجسػتير
ذكم الحاجات الخاصة  (2تقكيـ الكفايات التعميمية لمعممي األطفاؿ .022بطاينة ،أسامة )  

 .(2 جامعة اليرمكؾ2.) ،مجمة أبحاث اليرمكؾ ،العػدد
 2(2الرياض0212-.021(2فصكؿ المكىكبيف2 ط)0212كزارة التعميـ )
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