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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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ِ
ِ
ِ
ِ
ومعلِّمي املوهوبني
واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظ ِر ُمشريف ُ
ُ
السعوديَّة
ابململكة العربيَّة ُّ
د .نورة بنت انصر العويَد

أستاذ أُصول الرتبية املساعد يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

أ.ضيف هللا بن أمحد الغامدي

ُمع ِلّم املوهوبني إبدارة تعليم منطقة الرايض

املستخلص:

ِ
ِ
ِ
ومعلِّمــي املوهوبــن ابململكــة العربيَّــة
هدفــت هــذه ال ّدراســة إىل التَّعـ ُّـرف علــى واق ـ ِع امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيَّــة مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُ
ِ
ِ
الســعوديَّة،
ومعلِّمــي املوهوبــن ابململكــة العربيَّــة ُّ
ُّ
الســعوديَّة ،ولتحقيــق هــدف ال ّدراســة اتَّبــع الباحثــان املنهــج الوصفــي؛ حيــث مشــل ُمتمــع ال ّدراســة ُمشــريف ُ
ِ
ِ
ِ
ومعلّ ًمــا للموهوبــن ،وقــام الباحثــان ابختيــار عيّنــة عُنقوديـَّـة عددهــا ( )251مــن ُمتمــع ال ّدراســة؛ حيــث بلــغ عــدد املشــرفني يف
وعددهــم ُ 947مشــرفًا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتوصلــت ال ّدراســة إىل النتائــج التَّاليــةُ :موافقــة أفـراد عيِّنــة ال ّدراســة
العيِّنــة ُ 49مشــرفًا ،وعــدد اُملعلّمــن ُ 202معلّ ًمــا ،ومت تطبيــق أداة االســتبانة يف ال ّدراســةَّ ،
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.98مــن ُ .)5.00موافقــة أفـراد عيِّنــة
علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات التواصــل كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.97مــن ُ .)5.00موافقــة أفـراد
ال ّدراســة علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات التفكــر كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.94مــن .)5.00
عيِّنــة ال ّدراســة علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات إنتــاج املعرفــة كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.99مــن
ُموافقــة أفـراد عيِّنــة ال ّدراســة علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن املهــارات االجتماعيــة كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
متوســطات اســتجاابت أفـراد عيِّنــة ال ِّدراســة حنــو مجيــع جماالهتــا تُعــزى ملتغـِّـر
 .)5.00وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بــن ّ
ُ
املؤهــل العلمــي ،لصــاحل أفـراد عيِّنــة ال ِّدراســة مــن محلــة مؤهــل البكالوريــوس ومحلــة مؤهــل الدكتــوراه .عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
ِ
متوســطات اســتجاابت أفـراد عيِّنــة ال ِّدراســة حنــو مجيــع جماالهتــا تُعــزى ملتغـِّـر التخصــص.
( )0.05بــن ّ
ُ
الكلمات املفتاحية :املوهبة ،املوهوبون ،املهارات احلياتية.
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The Reality of Practicing Life Skills for Talented Students as Perceived by the
Talented Students ,Supervisors and Teachers in Kingdom of Saudi Arabia.
Dr. Noura Nasser Al-Awaid
Assistant Professor of Pedagogy at Prince Sattam Bin Abd Al-Aziz University.
Mr. Dhaif Allah Bin Ahmed Al-Ghamdi
Talented students ,teacher at Riyadh Educational Directorate.
Abstract:
This study aimed to identify the reality of practicing life skills for talented students according
to the talented students ,supervisors and teachers point of view in The Kingdom of Saudi Arabia.
To achieve the objective of the study ,the two researchers followed the descriptive survey
method ,and the study population included 947 talented students ,supervisors and teachers in
KSA ,and both researchers selected 251 of study population members; whereas the number of
supervisors of the sample was 49 supervisors and the number of the teachers of the sample was
202 teachers. The questionnaire was applied as a study tool and the study found the following
results: The study sample members agree that talented students possess communication skills
as one of the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.98) out of
(5.00 ). The study sample members agree that talented students possess thinking skills as one
of the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.97) out of (5.00).
The study sample members agree that talented students possess knowledge production skills
as one of the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.94) out of
(5.00). The study sample members agree that talented students possess social skills as one of
the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.99) out of (5.00). There
were statistically significant differences at significance level (0.05) among averages of study
population members ,responses towards all themes of the study due to academic qualification
variable ,in favor of the study sample members who have Bachelor and Doctor degrees. There
were no statistically significant differences at significance level (0.05) among averages of study
population members ,responses towards all themes of the study due to specialty major variable.
There were no statistically significant differences at significance level (0.05)
Keywords: Talent – Talented Students – Life Skills.
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ُمق ِّدمة ال ِّدراسة:
يُ ُّ
عد املوهوبون وما ميتلكونه من طاقات وإمكاانت ثروًة وطنيَّةً جيب استغالهلا مبا يعود ابلنَّفع والفائدة على املوهوبني أنفسهم،
ٍ
عام؛ لذا قامت دول عديدة ابحتضان هذه الفئة واالهتمام هبا ،ووفَّرت ما يلزم من إمكاانت لرعايتهم ،فتنافس
وعلى وطنهم
بشكل ٍّ
الدول يف وقتنا احلاضر تنافس يف العقول.
جمال خصبًا لالخرتاعات
حاضرا
للمجتمع
ومستقبل؛ حيث متثل قُدراهتم العقلية ً
ً
وميثل املوهوبون مصادر مهمة وذات قيمة ُكربى ُ
ً
واالكتشافات والتطورات العلمية والفنية والتكنولوجية ،وكل هذا يستوجب زايدة االهتمام ابملوهوبني وبراجمهم ،حىت تتم دراسة اآلاثر
اإلجيابية والسلبية هلذه الربامج لتعزيز اإلجيايب منها ومعاجلة اآلاثر السلبية املرتتبة عليها (سعادة.)2009 ،
وتكتسب املهارات احلياتيَّة ،كما يشري السوطري وآخرون ( )2009أمهية خاصة؛ كوهنا تساعد يف تشكيل وصقل شخصية التلميذ
قادرا على التنمية والتطوير
ومنتجا ً
وإعداده ملواجهة قضااي العصر ومشكالت احلياة اليومية ليكون ً
إنسان ُم ً
بدعا ً
وفاعل حمليًّا وعامليًّا ً
وإحداث التغيري ،كما يشري انشيدا ( )Nasheeda, 2008إىل أمهية املهارات الفردية للتعليم مدى احلياة ،وتتمثل يف أهنا تعمل على
تعزيز االجتاه اإلجيايب واملسؤولية الشخصية للفرد ،وتدعم مصادر التعلم لديه ،وتساعده يف استخدام التفكري العلمي والتغذية الراجعة
من أجل حتقيق التقومي الذايت ،وتسهم يف تطبيق املعرفة واملعلومات يف مواقف حياتية جديدة ،وتسهم يف دعم استخدام اسرتاتيجيات
بديلة من أجل البحث عن املعلومات ،وتعمل على مساندة الفرد من أجل تقدمي وتنظيم وتفسري وتركيب املعلومات ،وتعمل على تعزيز
وتطوير معايري لتقنني األصالة واملوثوقية واحلقيقة .و َّ
أكدت ال ِّدراسات أمهية املهارات احلياتيَّة اليت حيتاج إليها الطُّالب يف حياهتم العلمية
وخصوصا يف مراحل مبكرة من تعليمهم؛ ألن تلك املرحلة هي مرحلة أتسيس هلم ،وابلتَّايل فإنه ميكن
والعملية ،واعتبارها ضرورة حتمية،
ً
إمدادهم أبهم املهارات احلياتية .ومن هذه ال ِّدراسات دراسة عبد اجلبار ( )2013الذي أكد يف دراسته أمهية تقدمي برامج متخصصة لفئة
ٍّ
املوهوبني يف التعليم ،تقوم على تعليمهم أهم املهارات احلديثة ،والعمل على تنميتها ٍ
مستمر ،مع مراعاة التطور يف احلياة العصرية.
بشكل
كما أشارت بعض ال ِّدراسات إىل افتقار بعض الربامج املقدمة للطُّالب املوهوبني يف املدارس إىل املهارات احلياتية؛ حيث َّ
أكدت
دراسة أمحد ( )2012افتقار املدارس اخلاصة ابملوهوبني للربامج اليت تعتمد على املهارات احلياتيَّة ،وابألخص مهارة التفكري واملهارات
اإلبداعية ،وكما َّ
أكدت االسرتاتيجية العربيَّة للموهبة واإلبداع يف التعليم العام الصادرة يف عام ( )2009يف أهدافها على اعتماد برامج
اهلامة هلم ،وإعداد برامج يف
متقدمة عالية اجلودة تستهدف الفئات العمرية للموهوبني واملبدعني تعتمد على تعليم املهارات املتنوعة و َّ
جمال رعاية املوهبة واإلبداع ذات حمتوى يُ ِّ
طور االهتمامات واملهارات املبكرة عند املتعلمني.
السعوديَّة عناية خاصة ابملوهوبني؛ حيث وفَّرت مجيع الربامج واملقاييس والنظم اليت تكفل استثمار هذه
وقد أولت اململكة العربيَّة ُّ
املواهب ،وقد بدأ االهتمام مبز ٍ
السعوديَّة ()2030؛ حيث قدمت أهدافًا إسرتاتيجية من
يد من العناية والرعاية يف رؤية اململكة العربيَّة ُّ
ضمنها االهتمام مبواهب أبنائنا وتنمية مهاراهتم الشخصية وقُدراهتم ،والسعي لالستفادة القصوى من طاقتهم ،ومساعدة املبدعني
السعوديَّة .)2016 ،2030
إبعداد مناهج وأنظمة تعليمية متطورة تركز على تطوير مواهبهم وتنمية مهاراهتم (رؤية اململكة العربيَّة ُّ
ومن أهم أهداف رعاية املوهوبني الرعاية الرتبوية املنظمة ملواهب الطُّالب املتنوعة من خالل برامج رعاية املوهوبني داخل املدارس
َّعرف عليهم وأساليب الكشف عنهم وحل مشكالهتم ،وتوعية
وتوعية املجتمع املدرسي خبصائص وسلوك ومسات املوهوبني وطرق الت ُّ
ُ
الوالدين خبصائص الطُّالب املوهوبني واحتياجاهتم وكيفية التعامل مع مشكالهتم ومساعدهتم على التكيف يف حميط األسرة ،وإعداد
َّعرف على مواهب وقُدرات الطُّالب املتنوعة وسبل تعزيز جوانب القوة يف مجيع اجملاالت ووضع
وتدريب املعلِّمني على أساليب الت ُّ
ُ
الربامج التدريبية والتأهيلية للعاملني يف برامج رعاية املوهوبني ،واملسامهة يف توفري فرص تربوية متنوعة وعادلة جلميع الطُّالب إلبراز
مواهبهم وتنميتها مهاراهتم احلياتيَّة وتوفري برامج ونشاطات إثرائية وفق أفضل املقاييس العاملية (اجلغيمان1425 ،؛ جروان.)2012 ،
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السابقة؛ أتيت ال ِّدراسة احلالية (واقع امتالك
وإميان أبمهية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني ،وانطالقًا من نتائج األحباث وال ِّدراسات َّ
ً
ِ
ِ
السابقة
السعوديَّة) فجوة حبثية مل تتناوهلا ال ّدراسات َّ
ومعلّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظر ُمشريف ُ
 -على ح ِّد علم الباحثني-كما أتيت ال ِّدراسة البحثية احلالية لتغطي هذه الفجوة البحثية ابلتحقق من (املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني).

ُمشكلة ال ِّدراسة:
ٍ
عام ،ويف التعليم
لعل سبب االهتمام ابملهارات احلياتيَّة يتمثل يف كوهنا أحد أشكال التغري املطلوب إحداثه يف التعليم
َّ
بشكل ٍّ
ٍ
جيدا للحياة يف املجتمع احمللي؛ ملا يتحلُّون به من خصائص متيزهم
اخلاص ابملوهوبني
إعدادا ً
خاص؛ هبدف إعداد املوهوبني ً
بشكل ٍّ
ُ
بصفة ٍ
خاصة ،واملجتمع العاملي ٍ
ٍ
من غريهم ٍ
عامة.
بصفة
ُ
والطالب املوهوب يواجه العديد من املشكالت اليت تعوق تقدمه وامتالكه للمهارات احلياتية؛ حيث تكون بعض الصفات اليت
مصدرا هلذه املشكالت ،مثل السعي للكمالية وحتقيق مستوايت إجناز فائقة .وقد يشري ذلك حلاجة املوهوب امتالك
ميتلكها املوهوب
ً
وحتسني املهارات احلياتية ،وتنمية مهارات التفكري وحل املشكالت اليت تساعده على حتقيق سعيه إلبراز مواهبه والتخفيف من بعض
مشكالت التواصل واملشكالت االجتماعية مثل العزلة واحلساسية االنفعالية من أقراهنا العاديني.
وأكدت جمموعة من ال ِّدراسات البحثية اليت طُبِّقت يف بيئات عربيَّة قريبة من ُمتمع وعينة ال ِّدراسة احلالية وجود قصور يف تنمية
املهارات املختلفة ابلربامج التعليمية ،وافتقار مدارس املوهوبني إىل ال ُقدرة على تنمية مهاراهتم احلياتية؛ حيث أشارت دراسة الشدوخي
أتثريا إجيابيًّا على مستوى الطُّالب يف املهارات احلياتية.
( )2015إىل أن للوحدة التجريبية ً
كما صممت زينب زيود ( )2016قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية للمتعلمني يف التعليم ما
قبل اجلامعي ،وقد توصل الباحث لعدد من النتائج أمهها حتديد قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية
للمتعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي يف سوراي.
وأكدت دراسة أمحد ( )2016قصور عدد من الربامج اليت تُفعلها املدارس للموهوب ،وعدم االهتمام بتنمية املهارات املختلفة هلم.
ِ
كما َّ
مي املوهوبني يف املدارس ،للعمل على تنمية
أكدت دراسة حممدي ( )2012أن هناك ً
عددا من املعوقات اليت تواجه ُمعلّ ّ
املهارات املختلفة للموهوبني مثل مهارات االتصال ،ومهارات التفكري اإلبداعي وغريها .وأشارت الغويري ( )2015يف دراستها أن
كبريا يف تدريب الطلبة املوهوبني على املهارات املختلفة ،وابألخص املهارات املعرفية ومهارات التفكري ،يعود ذلك إىل
هناك ً
قصورا ً
قصور املمارسات التدريسية املوجهة من املعلِّمني للطُّالب.
ُ
ومن هنا يتضح أمهية تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني اليت متكنهم من ممارسة حياهتم وأنشطتهم؛ مما حيقق أهداف الرتبية
ومتمعهم ،والتعايش مع متغريات العصر ومتطلباته ،من خالل قدرته على تنمية
للحياة من أجل مساعدهتم على التكيف مع ذاهتم ُ
مهارات االتصال املختلفة لديه ،ومعرفة آليات ووسائل إنتاج املعرفة ،وتنمية مهارات التفكري املتعددة .ومن خالل ختصص أحد
الباحثني بوصفه ُمعلِّ ًما للموهوبني يف امليدان الرتبوي ،فقد الحظا أن املهارات احلياتيَّة للموهوبني مل حت َظ ابهتمام كبري ،ومن هنا برزت
مشكلة ال ِّدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التَّايل:
السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظر ُمشريف ُ
ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة ال ِّدراسة الفرعية:
السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظر ُمشريف ُالسعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
-ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري من وجهة نظر ُمشريف ُ
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السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
-ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات إنتاج املعرفة من وجهة نظر ُمشريف ُ

السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
-ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات االجتماعية من وجهة نظر ُمشريف ُ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العيِّنة تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة)؟أهداف ال ِّدراسة:
السعوديَّة.
الت ُّ
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
َّعرف على امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل من وجهة نظر ُمشريف ُ
ومعلِّمــي املوهوبــن ابململكــة
التَّعـُّـرف علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات التفكــر للطُّــاب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُالســعوديَّة.
العربيَّــة ُّ
ومعلِّمــي املوهوبــن
التَّعـ ُّـرف علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات إنتــاج املعرفــة للطُّــاب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُالســعوديَّة.
ابململكــة العربيَّــة ُّ
ومعلِّمــي املوهوبــن
الكشــف عــن امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات االجتماعيــة للطُّــاب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُالســعوديَّة.
ابململكــة العربيَّــة ُّ
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني استجاابت أفراد العيِّنة تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة).أمهية ال ِّدراسة:
األمهية النظرية:
تتمركز أمهية ال ِّدراسة النظرية البحثية ابلتَّايل:
قــد تـَُعـ ُّـد هــذه ال ِّدراســة مــن ال ِّدراســات احلديثــة الــي اهتمــت بدراســة واقــع امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيــة ،وبذلــكمتثــل اســتجابة لالجتاهــات احلديثــة الــي تنــادي ابمتــاك املهــارات للطُّــاب املوهوبــن.
جــاءت هــذه ال ِّدراســة لتعمــل علــى تعزيــز امتــاك املهــارات احلياتيَّــة للطُّــاب املوهوبــن؛ ممــا يســهم يف إث ـراء خرباهتــم ،ويعــززاجتاهاهتــم حنــو اإلبــداع ،ويســاعدهم علــى التخلــص مــن عوائــق امتــاك املهــارات احلياتيــة.
ِ
وســبل التغلــب علــى
قــد تفتــح نتائــج هــذه ال ّدراســة اآلفــاق للباحثــن؛ لدراســة واقــع امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيَّــة ُاملعوقــات لــدى فئــة املوهوبــن واملوهــوابت ابململكــة.
األمهية التطبيقية:
تتمركز أمهية ال ِّدراسة التطبيقية البحثية ابلتَّايل:
مساعدة املشرفني واملعلِّمني الكتشاف املهارات املختلفة للطُّالب املوهوبني ،والعمل على تنميتها.ُ
ُ
مساعدة املعلِّمني ابلرتكيز يف العملية التدريسية على تنمية املهارات احلياتيَّة املختلفة لطالهبم.ُ
للمعلِّمــن املختصــن يف تدريــس املوهوبــن للعمــل علــى تفعيــل املهــارات احلياتيَّــة لطالهبــم املوهوبــن ،ومالحظــة
توجيــه التدريــب ُآليــة ممارســتها منهــم.
-توضيح أهم املهارات للطُّالب املوهوبني يف مجيع مراحل التعليم ،للعمل على تقدمي مقررات ومناهج مناسبة هلم ومعززة هلذه املهارات.
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

حدود ال ِّدراسة:
اقتصرت حدود ال ِّدراسة على:
احلــدود املوضوعيــة :انقشــت ال ِّدراســة جمموعــة املهــارات احلياتيَّــة ،وهــي مهــارات التفكــر ،ومهــارات إنتــاج املعرفــة ،واملهــاراتالســعوديَّة.
االجتماعيــة ،ومهــارات التواصــل وواقعهــا لــدى الطلبــة املوهوبــن يف اململكــة العربيَّــة ُّ
ِ
السعوديَّة.
ومعلِّمي الطُّالب املوهوبني يف اململكة العربيَّة ُّ
احلدود البشرية :طُبقت هذه ال ّدراسة على عيِّنة من ُمشريف ُالسعوديَّة.
-احلدود املكانية :طُبقت هذه ال ِّدراسة يف اململكة العربيَّة ُّ

احلدود الزمانية :طُبقت هذه ال ِّدراسة خالل الفصل ال ِّدراسي األول من العام ال ِّدراسي (1441-1440ـ).مصطلحات ال ِّدراسة:
املهارات احلياتية :يعرفها إبراهيم ( )2014أبهنا :املهارات اليت ُتكن املتعلم من التعامل مع املواقف والظواهر واملشكالت يف بيئته
بصورة فعالة وجتنبه املخاطر احملتملة ،وحتقق له صنوفًا خمتلفة من األهداف على املستوى العقلي والشخصي واالجتماعي.
ويُعرفها الباحثان إجرائيًّا أبهنا :املهارات احلياتيَّة املكتسبة من الطُّالب املوهوبني واملمارسة منهم يف سياقات وتطبيقات التعليم
ُ
املختلفة؛ حبيث ترتكز هذه املهارات على مهارة التواصل بينهم يف البيئة التعليمية ،ومهارة التفكري يف مواقف التدريس ،ومهارة إنتاج
املعرفة خالل املواقف العلمية والبحثية ،واملهارات االجتماعية املطبقة يف الصف واملدرسة.
املوهوبون :هم «أولئك الذين ميتلكون قُدرات واستعدادات عالية تؤهلهم إلجناز وأداء متميز ،وحيتاجون إىل برامج وخدمات
ومتمعهم ،ويشمل ذلك الطلبة
تربوية متنوعة تتخطى ما تقدمه املدرسة يف براجمها العادية ،وذلك ملساعدهتم على تطوير أنفسهم ُ
الذين يتميزون يف إحدى ال ُقدرات اآلتية ،أو يف بعضها ،سواء بشكل إجناز ظاهر أو استعداد حمتمل :ال ُقدرة العقلية العامة ،استعداد
أكادميي خاص ،التفكري اإلبداعي ،ال ُقدرة القيادية» (اجلغيمان ،1425 ،ص .)58
ويعرف الباحثان (املوهوبني) إجرائيًّا أبهنم :الطُّالب امللتحقون يف فصول املوهوبني اليت تُشرف عليها وزارة التعليم يف اململكة العربيَّة
خصيصا دون غريهم من بقية الطُّالب العاديني.
السعوديَّة؛ حبيث يتم تدريسهم وفق برامج معدة هلم
ُّ
ً
اإلطار النظري:
السابقة هلا.
يف هذا اجلزء سيتم استعراض أهم األدبيات العلمية املرتبطة ابل ِّدراسة البحثية ،وال ِّدراسات َّ
َّأوًل :مفهوم املهارات احلياتية:
يُعرف العوضي ( )2008املهارات احلياتيَّة أبهنا جمموعة من املهارات اليت يتعلمها الطُّالب بصورة معتمدة ومنظمة عن طريق
األنشطة والتطبيقات العلمية املرتبطة ابلبيئة اليت يعيش فيها ،اليت متكن من التعامل مع مقتضيات احلياة اليومية بنجاح ،وهتدف إىل
بناء الشخصية ابلصورة اليت متكنه من حتمل املسؤولية.
كذلك تُعرف أبهنا جمموعة من املهارات املتكاملة اليت يتم إكساهبا للمتعلم ،وما يتصل هبا من معارف وقيم واجتاهات جتعله
قادرا على حتمل املسؤولية والتعامل مع مقتضيات احلياة اليومية على خمتلف األصعدة الشخصية واالجتماعية والوظيفية أبعلى
ً
شخصا ً
قدر ممكن من التفاعل اخلالق مع ُمتمعه ومشكالته (مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.)2011 ،

قادرا على التعامل مع متطلبات احلياة اليومية،
وهي املهارات اليت متكن الفرد من التكيف على حنو إجيايب يف حميطه ،وجتعله ً
وحتدايته (اليونسيف.)2017 ،
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ويُعرفها األمحري ( )2012أبهنا :جمموعة من املهارات األساسية مثل مهارات التواصل االجتماعي واختاذ القرار وحل املشكالت،
اليت تساعد الطُّالب على ممارسة احلياة اليومية بفاعلية ،وقدرهتم على التعامل والتفاعل مع املواقف احلياتيَّة إبجيابية.
األهداف اليت ترتكز عليها املهارات احلياتية:
تسعى الربامج الرتبوية املختلفة إىل تطبيق برامج الرتبية احلياتيَّة املعتمدة على املهارات؛ لتحقيق أهداف عامة ،وهي :محادة ()2012كالتَّايل:
إكساب املتعلم ثقة بقدرته على التعامل بنجاح مع متغريات احلياة.تنمية مهارات املواطنة الصاحلة اليت تساعده على االنتماء لوطنه والوالء له.تنمية قُدرة املتعلم على حل املشكالت احلياتيَّة يف البيئة احمللية والعاملية.تنمية قُدرة املتعلم على التواصل مع اآلخرين.تنمية قُدرة املتعلم على االستدالل املنطقي والتفكري العلمي.وقسمت منظمة الصحة العاملية املهارات احلياتيَّة إىل ثالث فئات ،هي :مهارات التفكري الناقد واختاذ القرار ،وتتضمن مهارات
َّ
حل املشكالت ومجع املعلومات وتقييم التتابعات املستقبلية ،وكذلك ال ُقدرة على إجياد حلول بديلة .ومهارات التواصل والعالقات
الفعال والتعبري عن املشاعر وال ُقدرة على إعطاء
الشخصية ،وتتضمن ال ُقدرة على التواصل اللفظي وغري اللفظي ،وكذلك اإلنصات َّ
تغذية راجعة .ومهارات التوافق وإدارة الذات ،وتشري إىل املهارات املتعلقة ابلتحكم الداخلي ابلذات؛ مما جيعل األفراد يعتقدون أهنم
قادرون على عمل فرق يف العامل وإحداث فروق فعالة ،وكذلك تقدير الذات والوعي (.)Prawit, 2010
ِّ
مكوانت املهارات:
هناك ثالثة مكوانت أو أبعاد للمهارات أشارت إليها العديد من ال ِّدراسات والبحوث كما ذكر ذلك كل من العوض)2008( ،؛
وأبو زيد ( )2018على النحو اآليت:
	-االجتاه :ويتمثل يف الدافع والرغبة يف القيام ابلفعل أو اختيار منط األداء.
	-املعرفة :ويتمثل يف معرفة كيفية القيام ابألداء أو السلك أو الفعل.
	-األداء :ويتمثل يف شكل تنفيذ الفعل تنفي ًذا فعليًّا.
إن تعليم أي مهارة من املهارات معين إبجياد االجتاه اإلجيايب لدى املتعلم حنو هذه املهارة وبيان أثرها عليه وفائدهتا له ،وكذلك
تزويده ابملعارف واملعلومات الوظيفية املرتبطة بكيفية أدائه هلذه املهارة دون إغراق يف تفاصيل املعرفة أو تكثيفها مبا ال خيدم تعلم املهارة،
أخريا ينبغي أن يُتاح للمتعلم فرصة اكتساب هذه املهارة من خالل املمارسة والتطبيق املباشر اآلين واملرتاكم.
و ً
وأشار عابدين ( )2017إىل أن التعلم املباشر للمهارات بوجه عام ،واالجتماعية منها بوجه خاص يركز بدقة على املهارات
الواضحة ،وأنه ميكن تعلمها من خالل خطوات رئيسة عدة هي:
تقــدمي املهــارة :فعنــد تقــدمي مهــارة جديــدة ألول مــرة جيــب أن خيــر الطُّــاب مــاذا تســتلزم هــذه املهــارة ،ومــا درجــة ارتباطهــاالســابق تعلمهــا ،وملــاذا جيــب تعلمهــا وأمهيــة وفوائــد اســتخدام املهــارة يف احليــاة اليوميــة هلــم.
ابملهــارات َّ
توضيــح اخلصائــص العامــة للمهــارة :وعلــى املعلِّــم هنــا أن يســتمع إىل الطُّــاب ويناقشــهم يف أهــم اخلصائــص والســمات الرئيســةُ
هلــذه املهــارة املـراد تعلمهــا ،وحيــاول أن يكــون التعلــم ذاتيًّــا.
التعريــف خبط ـوات أداء املهــارة :ويكــون ذلــك مــن خــال عــرض هــذه اخلط ـوات علــى الســبورة أو ابســتخدام الوســائل التعليميــةاملمكنــة ،أو مــا يســمى بطاقــات أداء املهــارة ،وال بــد اســتخدام نــوع مــن التقــومي الــذايت والتغذيــة الراجعــة والرتكيــز علــى املكــوانت
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الفرعيــة للمهــارة.
التدريــب علــى املهــارة وصياغتهــا يف الشــكل املناســب :بعــد أن تعــرف الطُّــاب علــى املهــارة أو مكوانهتــا ،جيــب أن تتــاح هلــمالفرصــة ملمارســتها مــع تعزيــز املعلِّــم لــأداء الصحيــح ،واســتخدام التغذيــة الراجعــة املســتمرة ملعرفــة أهــم األخطــاء وعالجهــا.
ُ
تطبيــق أو تنفيــذ املهــارة يف أوضــاع خمتلفــة :مثــل إاتحــة الفرصــة أمــام الطُّــاب الســتخدام وتطبيــق املهــارات املختلفــة ،مث تعلمهــاداخــل حجــرة ال ِّدراســة يف املنــزل ومــع اإلخــوة واألصدقــاء.

ِّاتاهات تعليم املهارات:
يتَّفق ُمعظم املربِّني واملتخصصني على ضرورة تعليم الطُّالب املهارات ،وخيتلفون يف أي االجتاهات أفضل يف تعليم املهارات ،ومن
خالل االطالع على العديد من التجارب العاملية والعربيَّة والرجوع إىل األدب الرتبوي يف تعليم املهارات ،فإنه هناك اجتاهات عدة
لتعليم املهارات حسب خصاونة ( ،)2013وأبو حجر ( ،)2011وذلك على النحو التَّايل:
االجتــاه املباشــر :أي تعليــم املهــارات بوصفهــا مــادة مســتقلة بذاهتــا كغريهــا مــن املـواد ،ويدعــم ذلــك أن تعليــم املهــارات لــه آلياتــهوطرقــه وأنشــطته اخلاصــة بــه ،وتعليمــه بوصفــه مــادة مســتقلة يعطــي االهتمــام الــكايف هبــذه املهــارات.
الســابق بتعليــم املهــارات يف مقــرر مســتقل بذاتــه ،ولكــن يُفــرق عنــه مبــد جســور تربــط بــن
اجتــاه التجســر :وهــو يتفــق مــع االجتــاه َّهــذا املقــرر وبــن املقــررات ال ِّدراســية األخــرى ،مبعــى تطبيــق املهــارات الــي تعلمهــا يف املقــرر املســتقل يف حمتــوى املقــررات األخــرى.
اجتــاه الصهــر (الدمــج) :وهــو جيمــع بــن االجتــاه املباشــر واجتــاه التجســر؛ حيــث تُعلــم املهــارات بصــورة صرحيــة يف أثنــاء تعليــم أيحمتــوى دراســي.
االجتــاه اإلثرائــي :وهــو يُعــى بتعليــم املهــارات مــن خــال مناهــج إثرائيــة أو أنشــطة إثرائيــة متعــددة داخــل أو خــارج املدرســة إبشـرافهاومــن غــر إشـرافها :مثــل املواقــع اإللكرتونيــة التفاعليــة ،وغــر ذلــك.
وهــذا يتطلــب دقــة ومهــارة يف حتديــد متطلبــات الشــرحية املســتهدفة مــن املهــارات واحلــد املطلــوب يف كل مهــارة ،وكذلــك البنــاءاملمتــد والرتاكمــي هلــذه املهــارات وحنــو ذلــك.
اثنيًا :مفهوم املوهبة وخصائص املوهوبني:
إن مفهوم املوهبة كغريه من املفاهيم النفسية والرتبوية من الصعب وجود إمجاع على ماهيته؛ حيث إن مصطلح املوهبة من
املصطلحات الغارقة يف اجلدل ،وتعريف املوهوبة يتأثر ابملرحلة التارخيية وطبيعة التفكري السائد فيها ،وعندما ننظر إىل مفهوم املوهبة
من منظور اترخيي فإننا نقسمها إىل أربع مراحل ،ميكن تلخيصها فيما يلي:
ارتباط مفهوم املوهبة ابلعبقرية كقوة خارقة.ارتباط مفهوم املوهبة ابألداء املتميز.ارتباط املوهبة ابلذكاء يف مطلع القرن العشرين.اتساع مفهوم املوهبة ليشمل األداء االنفعايل املتميز يف اجملاالت العقلية األكادميية والفنية واإلبداعية والقيادية (عامر.)2009 ،
وكان تريمان  Termanمن أوائل العلماء الذين عملوا على تعريف املوهبة على أهنا متثل نسبة  1%من الطلبة يف ال ُقدرات الذهنية،
سواء مبقياس ستانفورد بينيه للذكاء أو أي مقياس معتمد من قبل العلماء أو مؤسسات املوهبة.
وطرحت ليتاهولينجورث  llingworth L.Hبعد ذلك تعري ًفا للموهبة على أهنا اإلمكاانت الطبيعية املوروثة واملوجودة يف الفرد منذ
الطفولة ،والواجب رعايتها وتنميتها (سعادة.)2009 ،
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ويف عام ( )1927أكد سبريمان  Speearmanأن االختبارات العقلية أدوات تسمح للمختصني بتحديد مقدار الذكاء ،وقد تبدو لنا
هذه النظرية اليوم لالختبارات العقلية غريبة وبسيطة ،مثلما تبدو أشياءكثرية من عدسة التاريخ (سترينبريغ وديفيدسون.)2011/2005 ،
وعرف املوهوب أبنه :الفرد الذي ميتلك ثالث مسات مداخلة ومتفاعلة
ويف عام ( )1979انطلقت نظرية احللقات الثالث لرونزويلَّ ،
ِ
املتوسطة ،والقدرة العالية على املثابرة وااللتزام ابملهمات املطلوبة،
مع بعضها أطلق عليها منوذج احللقات الثالث ،وهي ال ُقدرة العقلية فوق ّ
والقدرة العالية على اإلبداع .فالطفل املوهوب من وجهة نظر رونزويل هو الذي يتمتع مبستوى قُدرة عقلية تظهر على شكل أداء متفوق
من خالل اختبارات الذكاء ،إضافة إىل اختبارات التحصيل ،ومستوايت عالية من الدافعية والتفكري اإلبداعي (.)Renzulli, 1998
وصنَّف سترينربغ  Sternbergعام ( )1997املوهبة يف نظريته الذكاء الناجح إىل ثالثة أصناف ،وهي املوهبة التحليلية ،وتتمثل يف
التفوق األكادميي .واملوهبة اإلبداعية ،وتتمثل يف االكتشاف وتوليد األفكار .واملوهبة العملية ،وتتمثل يف توظيف املوهبة التحليلية
واإلبداعية أو إحدامها يف حياة الفرد .واملوهبة عملية حتكم ذات جودة عالية ل ُقدرات عقلية متعددة (.)Sternberg ,2011
السعوديَّة املوهوبني أبهنم الذين ميتلكون قُدرات واستعدادات عالية تؤهلهم إلجناز وأداء متميز ،وحيتاجون إىل
َّ
وعرفت وزارة التعليم ُّ
ومتمعهم ،ويشمل
برامج وخدمات تربوية متنوعة تتخطى ما تقدمه املدرسة يف براجمها العادية؛ وذلك ملساعدهتم على تطوير أنفسهم ُ
ذلك الطلبة الذين يتميزون يف إحدى ال ُقدرات اآلتية ،أو يف بعضها ،سواء بشكل إجناز ظاهر أو استعداد حمتمل :ال ُقدرة العقلية
العامة ،واستعداد أكادميي خاص ،والتفكري اإلبداعي ،وال ُقدرة القيادية (اجلغيمان.)1425 ،
خصائص املوهوبني:
توصلت دراسات مثل دراسة تريمان  ،Termanودراسة ليتاهولينجورث  llingworth L.Hإىل نتيجة مفادها أن األطفال املوهوبني
َّ
يظهرون أمناطًا من اخلصائص أو السمات اليت متيزهم من غريهم .من أبرز مسات املوهوبني واملتفوقني :حب االستطالع ،وتنوع
امليول وعمقه ،وسرعة التعلم واالستيعاب ،واالستقاللية ،وحب املخاطرة ،والقيادية ،واملبادرة واملثابرة .وقد صمموا لذلك مقاييس
تقديرا موضوعيًّا
وأدوات ميكن أن يستخدمها أولئك الذين يعرفون الطفل معرفة جيدة؛ حىت يكون تقديرهم لدرجة وجود السمة لديه ً
وصادقًا إىل ٍّ
حد ما .ورمبا كان املعلِّم بتماسه املباشر مع األطفال يف مراحل ال ِّدراسة أكثر الناس دراية هبم وأقدرهم على تقييم مساهتم
ُ
وخصائصهم وحتديدها (عياصرة.)2017 ،
َّعرف على املوهوبني ،ما ذكره تعريف مريالند  Marlandعام ( ،)1972الذي تبنَّاه
وأشار القبايل ( )2017إىل أن من أدبيات الت ُّ
كبريا أو إمكانية كبرية
مكتب الرتبية األمريكي؛ حيث نص على جماالت األداء العايل املتميز ،ويشمل الطلبة الذين يظهرون ً
تقدما ً
يف واحد من اجملاالت اخلمسة اآلتية :ال ُقدرة العامة للذكاء ،واالستعداد األكادميي اخلاص ،والتفكري اإلبداعي أو املنتج ،وال ُقدرة على
القيادة ،والفنون احلركية والبصرية واألدائية .وأضاف القبايل أن من خصائص املوهوب مستوى ذكاء عادي فما فوق ،ومستوى قُدرات
استثنائية مرتفع يف جمال موهبته ،وتقدير ذات مرتفع ،يتمتع بعالقات اجتماعية متميزة مستوايت مرتفعة من االلتزام ابملهمة ،لكل
موهوب مستوى خاص يف جمال موهبته مييزه عن غريه يف اجملال نفسه.
واقرتح رونزويل  Renzulliمفهوم سلوك املوهوب كحل بديل عن القصور امللموس يف التعريفات املنتشرة ،ووضع قائمة ابخلصائص
السلوكية اليت نتج عنها عدد من املقاييس العربيَّة ،مثل الصورة السودانية اليت أعدَّها عطا هللا عام ( ،)2006وقائمة اخلصائص السلوكية
لألطفال املوهوبني السعوديني من سن  6-3سنوات ،اليت أعدَّها اجلغيمان وعبد اجمليد عام ( ،)2008ومقياس عطيات والسالمة عام
( )2009الذي يهدف إىل حتديد السمات السلوكية ألطفال ماقبل الروضة ،ومقياس شنيكات عام ( )2010للكشف عن املوهوبني
يف األردن ،ومقياس العياصرة وعزيزي عام ( )2012لتقدير السمات واخلصائص السلوكية العامة لطلبة املوهوبني واملتفوقني ،ومقياس
اخلصائص السلوكية ملرحلة التعليم األساسي اليت أعدَّها الدهام عام ( ،)2013وكذلك مقياس يسري عبود وآخرون عام ()2013
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

للكشف عن املوهوبني يف الرايضيات يف مرحلة رايض األطفال واملرحلة التمهيدية ،وتتكون هذه املقاييس من :األبعاد اجلسمية،
واملعرفية ،والنفس احلركية ،واالنفعالية الشخصية ،واللغوية ،واالجتماعية ،واالهتمامات الفنية واملوسيقية ،والدافعية ،والقيادة ،والتعلم
واملثابرة ،والقراءة والتكنولوجيا ،والرايضيات والعلوم ،والتخطيط (الدهام2013 ،؛ عبود واملصمودي2014 ،؛ الدوسري .)2017
واألطفال املوهوبون لديهم قُدرات عالية يف الرتكيز ،ومثابرون ،وقُدرات عالية يف التواصل اللفظي ،ويتمتعون بنسبة ذكاء مرتفع
نسبيًّا ،وأصحاب قيم عالية ،ومتفائلون ،ويتمتعون ابجلاذبية والشعبية ،ولديهم ميول إىل القراءة أكثر من غريهم ،ولديهم ميول مبكرة
إىل األدوات امليكانيكية والعلمية ،ويركزون على التفاصيل الدقيقة ،وينجزون مهامهم ال ِّدراسية بسرعة فائقة ،ولديهم ميول إىل اخليال
وحب االستطالع ،ولديهم رغبة دائمة يف التعبري عن أفكارهم بطريقة إبداعية .ومن جهة أخرى ،لديهم رغبة شديدة يف التعلم ،وقُدرة
عالية يف استخدام الرموز والكلمات واألرقام والتواصل ،وقُدرة عالية على حتسس وحل املشكالت ،وذاكرة جيدة من املعلومات،
وميول متعمق يف جمال حمدد (اجلغيمان.)2008 ،
ومن خصائص املوهوبني الدافعية ،واالهتمامات املتقدمة ،واالستقصاء ،واالستدالل ،والتخيل أو اإلبداع ،ومهارات التواصل،
وال ُقدرة على حل املشكالت ،وذاكرة انضجة وقوية ،وبصرية ،وحسن فكاهة ،وقدرة متطورة للتعامل مع الرموز ،وهناك سبعة أمناط
اعتمادا على نظريته الثالثية للذكاء ،يتكون كل منها خصائص خمتلفة من ال ُقدرات التحليلية ،واإلبداعية ،والعملية .أما
للموهبة
ً
األمناط السبعة فهي :احمللل ،والصانع ،واملمارس ،واحمللل املبدع ،واملمارس املبدع ،واملوازن املبدع ،واملتقدم يف جمال الذكاء (سترينربج
وكوفمان.)2017/2011 ،
وتُلخص خصائص املوهوبني واملبدعني اليت يتفردون هبا عن غريهم ،كما ذكرها املوسى ( )2010كالتَّايل:
إهنم يتعلمون مبعدل أسرع من غريهم.إن لديهم مرونة يف التفكري أكثر من غريهم.إهنم ميتلكون ثروة لغوية كبرية مقارنة مبن هم يف سنِّهم.اسعا يف خمتلف اجملاالت.
إن لديهم ًاطالعا و ً
إهنم حيافظون على تركيزهم لفرتة طويلة.-إهنم يضعون ألنفسهم معايري عالية جدًّا ،ويلتزمون هبا.

السابقة:
ال ِّدراسات َّ
السابقة ذات الصلة الوثيقة ابل ِّدراسة احلالية؛ ملا هلا من أمهية يف أتصيل اإلطار النظري الذي تقوم
يتناول هذا اجلزء ال ِّدراسات َّ
عليه ال ِّدراسة احلالية ،وبناء أدواهتا مبا يسهم يف دعم ال ِّدراسة احلالية ،واختري عدد من ال ِّدراسات ،مع إعطاء األولوية لل ِّدراسات القريبة
أو املشاهبة من بيئة ال ِّدراسة احلالية.
هدفت دراسة جروس ( )Gross, 2006إىل تتبع النمو االنفعايل واالجتماعي وتطور املهارات احلياتيَّة للطلبة املوهوبني ،واستخدمت
املنهج الوصفي التتبعي من خالل دراسة طولية امتدت عقدين من الزمن ،وكان ُمتمع ال ِّدراسة الطُّالب املوهوبني املسرعني أكادمييًّا
ِ
مسرعا معدل ذكائهم يفوق ( ،)160واستخدمت فيها أدوات كاملقابلة
يف أسرتاليا ،وكانت عيِّنة ال ّدراسة مكونة من  60طالبًا أسرتاليًّا ً
واملالحظة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجيع متغريات ال ِّدراسة بني الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني ،فقد
كانت هناك اختالفات دالَّة إحصائيًّا يف تطور مهاراهتم احلياتيَّة وحتصيلهم األكادميي واجتاهاهتم الرتبوية والرضا عن احلياة ،والعالقات
االجتماعية ،واحرتام الذات ،كنتائج لرعاية هؤالء الطلبة املوهوبني يف مرحلة الطفولة واملراهقة ،وحصل الطُّالب املوهوبون على درجات
فعالة.
جامعية عالية من جامعات رفيعة املستوى ،والتحقوا مبهن حمرتمة ،وأقاموا عالقات اجتماعية َّ
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هدفت دراسة ( )UNICE, 2006إىل تصميم قائمة ابملهارات احلياتيَّة النفسية واالجتماعية ومهارة العالقات يني األشخاص
اليت تُعد مهمة بشكل عام ،وقد أتلفت هذه القائمة من مخس مهارات أساسية هي :التواصل اخلاص ابلعالقات بني األشخاص –
التفاوض ،والرفض  -التقمص العاطفي – التعاون ،وعمل الفريق  -مهارات الدعوة لكسب التأييد.
دراسة وردينغر ( ،)Wurdinge, 2009من خالل التعلم املعتمد على البحوث ،واليت كانت بعنوان شكل خمتلف للنجاح :تعلم
اهلامة اليت تساعد الطلبة على
مهارات حياتية هامة .وهدفت إىل استطالع للرأي حول ال ِّدراسة يف مينسوات ترَّكز على املهارات احلياتيَّة َّ
أن يصبحوا أعضاء منتجني يف املجتمع .وقد كانت ال ِّدراسة إبرسال استطالعات للرأي على الشبكة إىل طالب وأساتذة سابقني يف
ُ
هذه املدرسة ،وكذلك إىل أولياء األمور؛ وذلك للحصول على معلومات عن تعريفهم للنجاح ،ولبيان ما إذا كانت هذه املدرسة تعلم
استطالعا للرأي حول أربع جمموعات من املهارات احلياتية؛ حيث مت إعطاء املهارات احلياتيَّة مثل
املهارات احلياتية .وقد مت جتميع 147
ً
اإلبداع ( ،)94%والقدرة على إجياد املعلومات ( ،)92%واملهارات األكادميية مثل التقدم لالمتحاانت ( ،)33%وأخذ املالحظات
( ،)39%واقرتحت ال ِّدراسة إاتحة الفرص للطُّالب من أجل رفع مستوى التعلم لدى مدارس التعليم املعتمد على البحوث واملشاريع.
َّعرف على املناهج اليت تعىن بتعليم الطُّالب على املهارات احلياتيَّة يف خمتلف دول
أجرى الشدوخي ( )2015دراسة هدفت إىل الت ُّ
َّعرف على فاعلية تطبيق وحدة منه على طالب الصف الساس االبتدائي ،وقد
العامل ،وبناء منهج مقرتح عن املهارات احلياتية ،والت ُّ
ِ
مقرتحا ،وتكونت عيِّنة ال ِّدراسة من  32طالبًا
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي ،واملنهج شبه التجرييب ،وكانت أداة ال ّدراسة ً
منهجا ً
ٍ
ِ
متوسطات االختبار القبلي والبعدي
من الصف السادس ،وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج منها وجود فروق دالَّة إحصائيًّا بني ّ
أتثريا إجيابيًّا على مستوى الطُّالب يف املهارات احلياتية.
لصاحل البعدي؛ مما يدل على أن للوحدة التجريبية ً
كما أجرت زينب زيود ( )2016دراسة هدفت إىل تصميم قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية
للمتعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي يف سوراي ،يف ضوء خصائص املتعلمني يف كل مرحلة تعليمية ،واعتمدت ال ِّدراسة على املنهج
الوصفي التحليلي ،وكانت عيِّنة ال ِّدراسة عيِّنة عشوائية من طالب املرحلة ما قبل اجلامعية ،وقد توصل الباحث لعدد من النتائج أمهها
حتديد قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية للمتعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي يف سوراي.
وهدفت دراسة عابدين ( )2017إىل بناء مقياس املهارات احلياتيَّة للتلميذ ،وكان منهج ال ِّدراسة املنهج الوصفي ،وعيِّنة ال ِّدراسة
 90تلمي ًذا من املرحلة ما قبل اجلامعية اختريت ابلطريقة العمدية ،وكانت أهم النتائج بناء مقياس للمهارات احلياتيَّة للتلميذ على مخسة
أبعاد هي :التواصل ،وإدارة الضغوط ،وإدارة الذات ،واملهارات األكادميية ،والتفكري اإلبداعي.
َّعرف على دور اإلدارة املدرسية يف تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب من وجهة نظر
أما دراسة األمحري ( )2018فقد هدفت إىل الت ُّ
ُمعلِّميهم ،والكشف عن معوقات تنمية املهارات احلياتيَّة يف املرحلة االبتدائية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي؛ حيث َّ
أعد
توصلت ال ِّدراسة لعدد من النتائج
استبانة طبقت على عيِّنة عشوائية من ُمعلِّمي املرحلة االبتدائية ابلدمام عددهم ُ 408معلِّمني ،وقد َّ
ِ
متوسطة ،وال توجد فروق دالَّة إحصائيًّا
منها أن درجة حتقق دور اإلدارة املدرسية يف تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب جاءت بدرجة ّ
تُعزى ملتغريات ال ِّدراسة ،عدد طالب املدرسة واخلربة.

السابقة:
التَّعقيب على ال ِّدراسات َّ
السابقة ابلغة األمهية ،فاهلدف منها البداية من حيث انتهى اآلخرون ،وحتقيق هذا اهلدف جهد
ال شك أن مراجعة ال ِّدراسات َّ
السابقة ،سهل للباحثني حتديد
علمي له مردود واضح ،وحتظى نتائجه بثقة جيدة ،وأمهية ابلغة ،كذلك االطالع على ال ِّدراسات َّ
ومتمعها وعيِّنتها واألساليب اإلحصائية املتبعة ،وهذه طبيعة املعرفة يف أهنا تراكمية ،ومتكن الباحثان من
مشكلة ال ِّدراسة وأهدافها ُ
السابقة من استخالص عدة إجراءات لالستفادة منها يف ال ِّدراسة احلالية ،ويلخصها
خالل مراجعتها هلذه البحوث وال ِّدراسات َّ

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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الباحث فيما يلي:
َّعرف على املهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا للمتعلمني،
السابقة ،فكان اهلدف الت ُّ
من انحية أهداف ال ِّدراسة :اتَّفقت ال ِّدراسات َّ
َّعرف على املناهج اليت تُعىن بتعليم الطُّالب على املهارات احلياتيَّة .أما
وتصميم وبناء مقاييس املهارات احلياتيَّة للطُّالب ،وكذلك الت ُّ
السابقة الطُّالب
السابقة على املنهج الوصفي ،ومن انحية ُمتمع ال ِّدراسة استهدفت ال ِّدراسات َّ
منهج ال ِّدراسة فقد اتفقت ال ِّدراسات َّ
السابقة وتنوعت أدواهتا واختلفت ابختالف أهدافها ،فكانت أداة دراسة
واملعلِّمني ،ومن انحية أداة ال ِّدراسة :تعدَّدت ال ِّدراسات َّ
ُ
عابدين وآخرون ( )2017هي بناء مقياس املهارات احلياتيَّة للتلميذ ،أما دراسة األمحري ( )2018فكانت أداهتا استبانة.
السابقة:
أوجه املقارنة واالستفادة من ال ِّدراسات َّ
َّعرف على املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني ،واستفادت هذه
السابقة ،وهو الت ُّ
انفردت هذه ال ِّدراسة يف اهلدف عن ال ِّدراسات َّ
السابقة يف تنظيم اإلطار النظري لل ِّدراسة واستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ،واإلضافة العلمية هلذه
ال ِّدراسة من ال ِّدراسات َّ
السابقة.
ال ِّدراسة ،ومقارنة النتائج اليت َّ
توصلت إليها ال ِّدراسة مع نتائج ال ِّدراسات َّ

منهج ال ِّدراسة:

متاشيًا مع طبيعة ال ِّدراسة؛ فإن املنهج املناسب هلذا البحث هو املنهج الوصفي.

ُمتمع ال ِّدراسة وعيِّنتها:
تكون ُمتمع ال ِّدراسة احلالية من ُ 947مشرفًا
ومعلِّما للموهوبني؛ حيث بلغ عدد ُمشريف املوهوبني ُ 210مشرفًا ،وعدد املعلِّمني
َّ
ُ
ُ
ُ 620معلِّما يف املدارس وُ 52مشرفًا وُ 62معلِّما يف مراكز املوهوبني ،وقام الباحثان ابختيار عيِّنة عُنقوديَّة عددها ( )251من ُمتمع
ال ِّدراسة؛ حيث بلغ عدد املشرفني يف العيِّنة ُ 49مشرفًا ،وعدد املعلِّمني ُ 202معلِّ ًما ،وفيما يلي خصائص عيِّنة ال ِّدراسة وف ًقا ملتغرياهتم
ُ
ُ
الشخصية والوظيفية.
ِ
تغي املؤهل العلمي
جدول رقم ( :)1توزيع أفراد ال ّدراسة وفق ُم ِّ

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة

بكالوريوس

192

76.5

ماجستري

50

19.9

دكتوراه

9

3.6

اجملموع

251

100%

السابق أن ( )192من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)76.5%من محلة مؤهل البكالوريوس ،وهم الفئة األكرب يف
يتضح من اجلدول َّ
عيِّنة ال ِّدراسة ،يف حني أن ( )9من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( )3.6%من محلة مؤهل الدكتوراه ،وهم الفئة األقل يف عيِّنة ال ِّدراسة.
ِ
تغي التخصص
جدول رقم ( :)2توزيع أفراد ال ّدراسة وفق ُم ِّ

التخصص

التكرار

النسبة

علمي

146

58.2

أديب

105

41.8

اجملموع

251

100%

السابق أن ( )146من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)58.2%من ختصص القسم العلمي ،وهم الفئة األكرب يف
يتضح من اجلدول َّ
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عيِّنة ال ِّدراسة ،يف حني أن ( )105من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( )41.8%من ختصص القسم األديب ،وهم الفئة األقل يف عيِّنة ال ِّدراسة.
ِ
تغي سنوات اخلربة
دول رقم ( :)3توزيع أفراد ال ّدراسة وفق ُم ِّ
سنوات اخلربة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

6

2.4

من  10-5سنوات

101

40.2

أكثر من  10سنوات

144

57.4

اجملموع

251

100%

السابق أن ( )144من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)57.4%سنوات خربهتم أكثر من  10سنوات ،وهم الفئة
يتضح من اجلدول َّ
األكرب يف عيِّنة ال ِّدراسة ،يف حني أن ( )6من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( )2.4%سنوات خربهتم أقل من  5سنوات ،وهم الفئة
األقل يف عيِّنة ال ِّدراسة.
أداة ال ِّدراسة:
استخدم الباحثان االستبانة كأداة جلمع البياانت الَّالزمة لل ِّدراسة؛ حبيث اعتمد الباحثان يف إِ ْعدادها الشكل املغلق (Closed
 )Questionnaireالذي حيدد االستجاابت احملتملة لكل عبارة.
تكونت االستبانة من جزأين على النَّحو التَّايل:
وقد َّ
املتغيات الوظيفيَّة ألفراد عيِّنة ال ِّدراسة.
اجلزء َّ
األول :ويشمل ِّ
اجلزء الثَّاين :يتكون من ( )26عبارة من العبارات اليت تقيس متغريات ال ِّدراسة ،وصيغت العبارات وف ًقا ملقياس مخاسي على النحو
(موافق بشدةُ /موافق /حمايد /غري ُموافق /غري ُموافق بشدة).
التَّايلُ :
صدق األداة :قام الباحثان ابلتأكد من صدق أداة ال ِّدراسة بطريقتني:
األولية ،جرى عرضها على ُنبة من احملكمني داخل جامعات اململكة
َّأوًل :الصدق الظاهري لألداة :بعد إِ ْعداد االستبانة بصورهتا َّ
السعوديَّة؛ إلبداء آرائهم حول مدى وضوح العبارات ،وانتمائها للمحور ،وصحة صياغتها ،وقد بلغ عدد احملكمني ( )9من
العربيَّة ُّ
السعوديَّة؛ وقد جرى تعديل االستبانة بناءً على مالحظاهتم ،وبعد مراجعة الباحثان ُوضعت االستبانة يف صورهتا
أساتذة اجلامعات ُّ
النهائية ،وأصبحت صاحلة لقياس ما ُوضعت من أجله.
اثنيًا :صدق االتِّساق الداخلي :قام الباحثان حبساب االتِّساق الداخلي لفقرات أداة ال ِّدراسة ،وذلك حبساب معامالت ارتباط
بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة ،وهو ما يوضحه اجلدول التَّايل:
م

جدول رقم (ُ :)4معامالت ارتباط بنود حمور ال ِّدراسة والدرجة الكلية له
فقرات حمور ال ِّدراسة

ُمعامل االرتباط ابحملور

مهارات التواصل
1

االستماع والتحدث والتعاطف اجليد مع اآلخرين

**0.779

2
3

ُمراعاة األذواق واملمارسات األخالقية الدقيقة يف التعامل مع اآلخرين واألشياء

**0.798

توضيح وبرهنة أفكاره بطرق خمتلفة للتأثري على مواقف اآلخرين منها

4

استخدام املهارات اللفظية واجلسدية والتقنية يف توضيح أفكاره وشرحها

**0.802

5

تقريب وجهات النظر والتوصل حللول توافقية حتقق املكاسب جلميع األطراف

**0.768

6

تفهم دوافع ومواقف املختلفني عنه واحرتامها واإلفادة من نقاط االشرتاك والتعاون يف إطارها
ُّ

**0.776

**0.848

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
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فقرات حمور ال ِّدراسة

م

ُمعامل االرتباط ابحملور
**0.805

7

جتنب ممارسات سوء التعامل والتواصل مع اآلخرين

1

توظيف وتطبيق مهارات التفكري األساسية يف املواقف والسياقات احلياتية

**0.831

2

ممارسة أدوات ومهارات التفكري اإلبداعي وإنتاج أفكار إبداعية

**0.829

3

حتليل وتقييم وإصدار األحكام على األفكار واملواقف بطريقة موضوعية

**0.844

4

تقدمي حلول غري تقليدية للمشكالت احلياتيَّة واملجتمعية
ُ
تنظيم طريقة تفكريه بطريقه منهجية عند التعاطي مع القضااي واألفكار

**0.866
**0.908

6

تقدمي بدائل وخيارات للقرار وفحصها واختيار األنسب منها

**0.851

7

تقدير أمهية إتباع الطرق الصحيحة واملوضوعية يف التفكري

**0.855

1

تثمني دور املعرفة وحسن التعامل والتوظيف هلا يف النجاح وامتالك القوة

**0.863

2

الوصول السريع للمعلومة املطلوبة والصحيحة

**0.848

3

حتليل وتصنيف وتلخيص املعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها

**0.860

4

كتابة حبث واقعي وفق خطوات البحث العلمي

**0.667

5

حترير املقاالت وإعداد التقارير وكتابة السرية الذاتية

**0.587

1

معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين يف املواقف املختلفة

**0.853

2

ضبط وتوجيه مصادر االنفعال ومسبباته

**0.860

3

التعبري عن املشاعر السلبية واإلجيابية ابتزان وموضوعية

**0.653

4

العمل ضمن جمموعات خمتلفة ومتنوعة

**0.804

5

ختطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار واملسؤوليات

**0.836

6

تثمني أمهية خدمة املجتمع والوطن واإلسهام بذلك قدر املستطاع
ُ
ختطيط وتنظيم وتنفيذ مشاركات إجيابية خلدمة املجتمع
ُ

**0.887

مهارات التفكري

5

مهارات إنتاج املعرفة

املهارات االجتماعية

7

**0.861

** عبارات دالَّة عند مستوى  0.01فأقل.

السابق يتَّضح أن مجيع العبارات دالَّة عند مستوى ( ،)0.01وهو ما يوضح أن مجيع الفقرات ِّ
املكونة الستبانة ال ِّدراسة
من اجلدول َّ
تتمتع بدرجة صدق عالية ،جتعلها صاحلة للتطبيق امليداين.
ثبات األداة :للتحقق من الثَّبات ملفردات حماور ال ِّدراسة؛ جرى استخدام معامل ألفاكرونباخ ،وجاءت النَّتائجكما يوضحها اجلدول التَّايل:
جدول ( )5معامالت ثبات ألفا كرونباخ
أبعاد ال ِّدراسة

عدد البنود

معامل الثبات ألفا كرونباخ

البعد األول

7

0.929

البعد الثاين

7

0.954

البعد الثالث

5

0.888

البعد الرابع

7

معامل الثبات الكلي

26

0.939
0.979
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من خالل النَّتائج املوضحة أعاله يتَّضح أن ثبات حماور ال ِّدراسة مرتفع؛ حيث تراوحت قيم قيمة معامل الثبات ألفاكرونباخ بني (0.888

و ،)0.954كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( ،)0.979وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة ال ِّدراسة للتطبيق امليداين.
تصحيح أداة ال ِّدراسة:
لتسهيل تفسري النَّتائج؛ استخدم الباحثان األُسلوب التَّايل لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة؛ حيث جرى إعطاء وزن
للبدائل املوضحة يف اجلدول التَّايل؛ ليتم معاجلتها إحصائيًّا على النَّحو التَّايل:
جدول رقم ( :)6تصحيح أداة ال ِّدراسة

االستجابة

ُموافق بشدة

ُموافق

حمايد

غري ُموافق

الدرجة

5

4

3

2

غري ُموافق بشدة

1

مث مت تصنيف تلك اإلجاابت إىل مخسة مستوايت متساوية املدى من خالل املعادلة التَّالية:
طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = ( 0.80 =5 ÷ ) 1 – 5

لنحصل على التصنيف التَّايل:

جدول ( :)7توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة ال ِّدراسة

الوصف

ِ
املتوسطات
مدى ّ

ُموافق بشدة

من 5.00-4.21

ُموافق

من 4.20-3.41

حمايد

من 3.40-2.61

غري ُموافق

من 2.60-1.81

غري ُموافق بشدة

من 1.80-1.00

أساليب حتليل البياانت:
َّعرف على خصائص ُمتمع ال ِّدراسة ،وحساب صدق وثبات األدوات،
استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التَّالية؛ للت ُّ
واإلجابة عن تساؤالت ال ِّدراسة:
ِ
املتوسط احلسايب ()Mean؛ ملعرفة مدرى ارتفاع أو اخنفاض
التكرارات والنسبة املئوية؛ للت ُّ
َّعرف على خصائص عيِّنة البحث ،و ّ
آراء أفراد ال ِّدراسة عن كل عبارة من عبارات متغريات ال ِّدراسة إىل جانب احملاور الرئيسة ،وكذلك لرتتيب العبارات من حيث درجة
ِ
متوسط حسايب.
االستجابة حسب أعلى ّ
َّعرف على مدى احنراف آراء افراد ال ِّدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات
واالحنراف املعياري ()Standard Deviation؛ وذلك للت ُّ
ِ
ِ
متوسطها احلسايب ،ومعامل ألفاكرونباخ ()Cronbach Alpha؛ الستخراج ثبات أدوات البحث.
ال ّدراسة ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن ّ
حساب قيم معامل االرتباط بريسون ( )nosraePحلساب صدق االتِّساق الداخلي ألداة ال ِّدراسة.

ومعلِّمــي املوهوبــن
إجابــة الســؤال الرئيــس :مــا مــدى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيَّــة مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُ
الســعوديَّة؟
ابململكــة العربيَّــة ُّ
السعوديَّة؛ قام
للت ُّ
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
َّعرف على توافر املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني من وجهة نظر ُمشريف ُ
ِ
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور واقع ُمارسة املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني من وجهة نظر
الباحثان حبساب ّ
السعوديَّة ،واإلجابة عن أسئلة ال ِّدراسة اخلمسة وجاءت النتائج كما يوضحه اجلداول التَّالية:
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
ُمشريف ُ
ومعلِّمي املوهوبني
اإلجابة عن السؤال األول :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
ابململكة العربيَّة ُّ

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)8استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد مهارات التواصل ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ
م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

1

االستماع والتحدث والتعاطف اجليد مع اآلخرين

4.03

0.455

ُموافق

1

3

توضيح وبرهنة أفكاره بطرق خمتلفة للتأثري على مواقف اآلخرين منها

4.01

0.447

ُموافق

2

2

مراعاة األذواق واملمارسات األخالقية الدقيقة يف التعامل مع اآلخرين واألشياء

4.00

0.452

ُموافق

3

4

استخدام املهارات اللفظية واجلسدية والتقنية يف توضيح أفكاره وشرحها

3.99

0.502

ُموافق

4

7

جتنب ممارسات سوء التعامل والتواصل مع اآلخرين

3.97

0.451

ُموافق

5

5

تقريب وجهات النظر والتوصل حللول توافقية حتقق املكاسب جلميع األطراف

3.94

0.474

ُموافق

6

6

تفهم دوافع ومواقف املختلفني عنه واحرتامها واإلفادة من نقاط االشرتاك والتعاون يف
إطارها

3.93

0.447

ُموافق

7

3.98

0.386

ُموافق

ِ
املتوسط
ّ
العام

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ
السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
َّأوًلَّ :
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.98من  ،)5.00وهو ّ
ملهارات التواصل كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني يدركون أن من أهم اخلصال اليت يتميز هبا
ميتلكون مهارات التواصل بدرجة عالية ،ويعزى ذلك إىل أن ُمشريف ُ
الطالب املوهوب مهارات التواصل؛ حيث إن مهارات التواصل عماد العالقات االجتماعية للطُّالب املوهوبني ،وكذلك أساس للتعامل
يف احلياة اليومية ومعرفة الذات وحسن تقديرها.
السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل؛ حيث
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
ِ
ِ
ِ
متوسطات
املتوسطات احلسابية ملُوافقة أفراد ال ّدراسة على امتالك الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.93و ،)4.03وهي ّ
تراوحت قيمة ّ
تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
ِ
متوسطات املوافقة على درجة ممارسة الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ّ
ُ
ِ
مبتوسط
	-جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (االستماع والتحدث والتعاطف اجليد مع اآلخرين) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املُوافقة ّ
حسايب مقداره ( 4.03من .)5.00
	-جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (توضيح وبرهنة أفكاره بطرق خمتلفة للتأثري على مواقف اآلخرين منها) ،يف املرتبة (الثانية) من
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.01من .)5.00
حيث املُوافقة ّ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (مراعاة األذواق واملمارسات األخالقية الدقيقة يف التعامل مع اآلخرين واألشياء) ،يف املرتبة
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.00من .)5.00
(الثالثة) من حيث املُوافقة ّ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (استخدام املهارات اللفظية واجلسدية والتقنية يف توضيح أفكاره وشرحها) ،يف املرتبة (الرابعة) من
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.99من .)5.00
حيث املُوافقة ّ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (جتنب ممارسات سوء التعامل والتواصل مع اآلخرين) ،يف املرتبة (اخلامسة) من حيث املوافقة
ُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.97من .)5.00
ّ
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	-جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (تقريب وجهات النظر والتوصل حللول توافقية حتقق املكاسب جلميع األطراف) ،يف املرتبة
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.94من .)5.00
(السادسة) من حيث املُوافقة ّ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي (تفهم دوافع ومواقف املختلفني عنه واحرتامها واإلفادة من نقاط االشرتاك والتعاون يف إطارها) ،يف
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.93من  .)5.00وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األمحري ()2018؛
املرتبة (السابعة) من حيث اُملوافقة ّ
أول ملا هلا من أثر يف تقوية شخصية الطالب ،وصنع عالقات مع اآلخرين.
حيث جاءت مهارات التواصل االجتماعي ً
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة
اإلجابة عن السؤال الثاين :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
العربيَّة ُّ
ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)9استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد مهارات التفكري ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ

م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

2

ممارسة أدوات ومهارات التفكري اإلبداعي وإنتاج أفكار إبداعية

3.99

0.465

ُموافق

1

1

توظيف وتطبيق مهارات التفكري األساسية يف املواقف والسياقات احلياتية

3.98

0.447

ُموافق

2

7

تقدير أمهية اتباع الطرق الصحيحة واملوضوعية يف التفكري

3.98

0.456

ُموافق

2م

4

تقدمي حلول غري تقليدية للمشكالت احلياتيَّة واملجتمعية
ُ
تنظيم طريقة تفكريه بطريقه منهجية عند التعاطي مع القضااي واألفكار

3.98

0.477

ُموافق

2م

3.96

0.434

ُموافق

3

3

حتليل وتقييم وإصدار األحكام على األفكار واملواقف بطريقة موضوعية

3.96

0.450

ُموافق

3م

6

تقدمي بدائل وخيارات للقرار وفحصها واختيار األنسب منها

3.96

0.463

ُموافق

3م

5

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ

ِ
املتوسط العام
ّ

3.97

0.403

ُموافق

السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
َّأوًلَّ :
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.97من  ،)5.00وهو ّ
ملهارات التفكري كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني يدركون أن امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري
ميتلكون مهارات التفكري بدرجة عالية ،ويُعزى ذلك أن ُمشريف ُ
هي الثمار احلقيقية لربانمج املوهوبني املدرسي ،وأن اعتبار التفكري مهارة هو اخلطوة األوىل للقيام بتطوير مواهب هؤالء الطُّالب
وحتسينها؛ ليكونوا قادرين على حل املشكالت اليومية ،والتغلب على ظروف احلياة.
السابق أن هناك توافق يف آراء أفراد ال ِّدراسة حنو درجة ُمارسة الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري؛
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
حيث تراوحت قيمة ِ
املتوسطات احلسابية ملوافقة أفراد ال ِّدراسة على ُمارسة الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.96إىل  ،)3.99وهي
ّ
ُ
ِ
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
ّ
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة على درجة ُمارسة الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
ّ
ُ
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (ممارسة أدوات ومهارات التفكري اإلبداعي وإنتاج أفكار إبداعية) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.99من .)5.00
املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (توظيف وتطبيق مهارات التفكري األساسية يف املواقف والسياقات احلياتية) والعبارة رقم ( ،)7وهي

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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(تقدير أمهية اتباع الطرق الصحيحة واملوضوعية يف التفكري) ،والعبارة رقم ( ،)4وهي (تقدمي حلول غري تقليدية للمشكالت احلياتيَّة
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.98من .)5.00
واملُجتمعية) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (تنظيم طريقة تفكريه بطريقة منهجية عند التعاطي مع القضااي واألفكار) ،والعبارة رقم ( ،)3وهي
(حتليل وتقييم وإصدار األحكام على األفكار واملواقف بطريقة موضوعية) ،والعبارة رقم ( ،)6وهي (تقدمي بدائل وخيارات للقرار
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.96من  ،)5.00واتفقت هذه النتيجة
وفحصها واختيار األنسب منها) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املُوافقة ّ
مع دراسة عابدين ()2017؛ حيث بينت أمهية إجياد مقاييس للتفكري؛ إذ تعد مهارات التفكري من أهم املهارات احلياتيَّة للطُّالب.
ومعلِّمي املوهوبني
اإلجابة عن السؤال الثالث :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات إنتاج املعرفة من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
ابململكة العربيَّة ُّ
ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)10استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد مهارات إنتاج املعرفة ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ

م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

2

الوصول السريع للمعلومة املطلوبة والصحيحة

3.98

0.464

ُموافق

1

1

تثمني دور املعرفة وحسن التعامل والتوظيف هلا يف النجاح وامتالك القوة

3.98

0.481

ُموافق

1م

3

حتليل وتصنيف وتلخيص املعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها

3.97

0.442

ُموافق

2

5

حترير املقاالت وإعداد التقارير وكتابة السرية الذاتية

3.90

0.501

ُموافق

3

4

كتابة حبث واقعي وفق خطوات البحث العلمي

3.87

0.481

ُموافق

4

3.94

0.394

ُموافق

ِ
املتوسط
ّ
العام

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ
السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
َّأوًل :يتبني أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.94من  ،)5.00وهو ّ
ملهارات إنتاج املعرفة كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني يدركون أمهية إنتاج املعرفة كما أن أساس
ميتلكون مهارات إنتاج املعرفة بدرجة عالية ،ويُعزى ذلك إىل أن ُمشريف ُ
رعاية هذه املواهب هو إدراك الطُّالب املوهوبني ووعيهم ابحلقائق عن طريق العقل أو اكتساب املعلومات إبجراء التجارب وتفسري
نتائجها واالطالع على جتارب اآلخرين وإدراك أن املعرفة مرتبطة ابلبديهية والبحث واالكتشاف وتطوير الذات وعملية لبعض جوانب
احلياة اليومية ،وأن املجتمعات احلديثة قائمة على إنتاج املعرفة.
ُ
السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات إنتاج املعرفة؛
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
ِ
املتوسطات احلسابية ملوافقة أفراد ال ِّدراسة على امتالك الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.87إىل  ،)3.98وهي
حيث تراوحت قيمة ّ
ُ
ِ
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
ّ
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة على درجة ُمارسة الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
ّ
ُ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (الوصول السريع للمعلومة املطلوبة والصحيحة) والعبارة رقم ( ،)1وهي (تثمني دور املعرفة وحسن
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.98من .)5.00
التعامل والتوظيف هلا يف النجاح وامتالك القوة) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املُوافقة ّ
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	-جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (حتليل وتصنيف وتلخيص املعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.97من .)5.00
املُوافقة ّ
ِ
مبتوسط
	-جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (حترير املقاالت وإعداد التقارير وكتابة السرية الذاتية) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املُوافقة ّ
حسايب مقداره ( 3.90من .)5.00
ِ
مبتوسط
	-جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (كتابة حبث واقعي وفق خطوات البحث العلمي) ،يف املرتبة (الرابعة) من حيث املُوافقة ّ
حسايب مقداره ( 3.87من .)5.00
ومعلِّمي املوهوبني
اإلجابة عن السؤال الرابع :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات االجتماعية من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
ابململكة العربيَّة ُّ
ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)11استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد املهارات االجتماعية ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ

م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

6

تثمني أمهية خدمة املجتمع والوطن واإلسهام بذلك قدر املستطاع
ُ
معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين يف املواقف املختلفة

4.02

0.477

ُموافق

1

4.01

0.482

ُموافق

2

4

العمل ضمن جمموعات خمتلفة ومتنوعة

4.01

0.490

ُموافق

2م

5

ختطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار واملسؤوليات

4.01

0.503

ُموافق

2م

7

ختطيط وتنظيم وتنفيذ مشاركات إجيابية خلدمة املجتمع
ُ
ضبط وتوجيه مصادر االنفعال ومسبباته

4.00

0.486

ُموافق

3

3.96

0.458

3

التعبري عن املشاعر السلبية واإلجيابية ابتزان وموضوعية

3.95

0.483

ُموافق

4

ُموافق

3.99

0.412

ُموافق

1

2
ِ
املتوسط العام
ّ

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ

5

السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
َّأوًلَّ :
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.99من  ،)5.00وهو ّ
للمهارات االجتماعية كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني أن الطُّالب املوهوبني لديهم مهارات
ميتلكون املهارات االجتماعية بدرجة عالية ،ويُعزى ذلك إلدراك ُمشريف ُ
وعالقات اجتماعية وإدارهتا وتنميتها واحلفاظ عليها ،وهي عملية مستمرة مع الطُّالب املوهوبني.
السابق أن هناك توافق يف آراء أفراد عينة ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
ِ
املتوسطات احلسابية ملوافقة أفراد ال ِّدراسة على امتالك الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.95إىل
االجتماعية؛ حيث تراوحت قيمة ّ
ُ
ِ
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
 ،)4.02وهي ّ
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة على درجة امتالك الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
ّ
ُ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي (تثمني أمهية خدمة املجتمع والوطن واإلسهام بذلك قدر املستطاع) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث
ُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.02من .)5.00
املُوافقة ّ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين يف املواقف املختلفة) والعبارة رقم ( ،)4وهي
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

(العمل ضمن جمموعات خمتلفة ومتنوعة) والعبارة رقم ( ،)5وهي (ختطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار واملسؤوليات) ،يف
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.01من .)5.00
املرتبة (الثانية) من حيث املُوافقة ّ
	-جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (ختطيط وتنظيم وتنفيذ مشاركات إجيابية خلدمة املجتمع) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة
ُ
ُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.00من .)5.00
ّ
ِ
مبتوسط حسايب
	-جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (ضبط وتوجيه مصادر االنفعال ومسبباته) ،يف املرتبة (الرابعة) من حيث املُوافقة ّ
مقداره ( 3.96من .)5.00
	-جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (التعبري عن املشاعر السلبية واإلجيابية ابتزان وموضوعية) ،يف املرتبة (اخلامسة) من حيث املوافقة
ُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.95من  .)5.00واتفقت هذه ال ِّدراسة مع دراسة زينب زيود ()2016؛ حيث بينت أمهية عالقة
ّ
الفرد ابملجتمع ،وأن املهارات تعتمد على طبيعة العالقة املتبادلة بني الفرد املجتمع ومدى أتثر كل منهما ابآلخر.
ُ
وفيما يليُ ترتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد ال ِّدراسة:
ّ
ُُّ
ِ
ِ

ومعلّمــي املوهوبــن ابململكــة
جــدول رقــم ( :)12اســتجاابت أفـراد ال ّدراســة علــى درجــة امتــاك الطــاب املوهوبــن جلميــع املهــارات احلياتيَّــة مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُ
ِ
املتوســط احلســايب
العربيَّــة ُّ
الســعوديَّة ُمرتَّبــة تنازليًّــا حســب ّ
املهارات

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

مهارات التواصل

3.98

0.386

ُموافق

2

مهارات التفكري

3.97

0.403

مهارات إنتاج املعرفة

3.94

0.394

ُموافق

3

املهارات االجتماعية

3.99

0.412

ُموافق

ِ
املتوسط العام جلمع املهارات
ّ

3.97

0.379

ُموافق

ُموافق

4
1

ِ
السعوديَّة ُموافقون على ُمارسة الطُّالب املوهوبني
مما سبق َّ
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.97من  ،)5.00وهو ّ
جلميع املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني ميتلكون املهارات
املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
احلياتيَّة بشكل عام بدرجة عالية.
ِ
مبتوسط ( 3.99من  ،)5.00يليها
كما َّ
تبي أن درجة امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات االجتماعية جاءت يف املرتبة األوىلّ ،
ِ
ِ
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.97من
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.98من  ،)5.00ويف املرتبة الثالثة جاءت مهارات التفكري ّ
مهارات التواصل ّ
ِ
مبتوسط حسايب ( 3.94من .)5.00
 ،)5.00يف حني جاءت مهارات إنتاج املعرفة يف الرتتيب الرابع واألخري ّ
إجابة السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العيِّنة تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي،
التخصص ،سنوات اخلربة)؟

َّأوًل :الفروق ابختالف املؤهل العلمي:
ِ
تغي املؤهل العلمي؛ قام الباحثان
للت ُّ
َّعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
بديل عن اختبار حتليل التباين
ابستخدام اختبار كروسكال واليس ( ،)Kruskal Wallisوهو اختبار الابرامرتي جرى استخدامه ً
ِ
تغي املؤهل العلمي ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التَّايل:
نظرا لوجود تباين يف توزيع عيِّنة ال ّدراسة وف ًقا ملُ ِّ
األحادي؛ ً
ِ ِ
ِ
تغي املؤهل العلمي
اجلدول رقم ( :)13نتيجة اختبار كروسكال واليس ( )Kruskal Wallisللفروق إجاابت عيّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ّ
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أبعاد ال ِّدراسة

مهارات التواصل

مهارات التفكري

مهارات إنتاج املعرفة

املهارات االجتماعية

الدرجة الكلية جلميع
املهارات احلياتيَّة
للطُّالب املوهوبني

املؤهل العلمي

العدد

ِ
متوسط الرتب
ّ

بكالوريوس

192

134.81

ماجستري

50

88.20

دكتوراه

9

148.06

بكالوريوس

192

134.28

ماجستري

50

دكتوراه

9

146.22

بكالوريوس

192

134.47

ماجستري

50

90.39

دكتوراه

9

143.06

بكالوريوس

192

132.73

ماجستري

50

96.60

دكتوراه

9

145.78

بكالوريوس

192

134.01

ماجستري

50

91.63

دكتوراه

9

146.06

مربع
كاي

درجة
احلرية

24.422

2

24.713
2

90.55

25.284

16.363

19.094

2

2

2

مستوى الداللة
*0.000
دالة

*0.000
دالة

*0.000
دالة

*0.000
دالة

*0.000
دالة

* فروق دالَّة عند مستوى داللة (.)0.05
ِ
ِ
تغي املؤهل
َّ
يتبي من اجلدول َّ
السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ّدراسة حنو مجيع حماور ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
العلمي ،لصاحل أفراد عيِّنة ال ِّدراسة من محلة مؤهل البكالوريوس ومحلة مؤهل الدكتوراه ،وهو ما يوضح أن أفراد عيِّنة ال ِّدراسة من محلة
مؤهل البكالوريوس وأفراد ال ِّدراسة من محلة مؤهل الدكتوراه أكثر ُموافقة على أن الطُّالب املوهوبني ميتلكون املهارات احلياتيَّة بدرجة
أكرب من أفراد ال ِّدراسة من محلة مؤهل املاجستري ،ويعزى ذلك إىل أن محلة البكالوريوس أكثر ممارسة وخربة مع الطُّالب املوهوبني،
أما محلة الدكتوراه فهم األكثر انتاجية وابتكار مع هؤالء الطُّالب.
تغي التخصص:
اثنيًا :الفروق ابختالف ُم ِّ

ِ
تغي التخصص؛ قام الباحث
للت ُّ
َّعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
ابستخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ( ،)Independent Sample T-Testوجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التَّايل:

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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ِ
تغي التخصص
جدول رقم ( :)14اختبار (ت) ( )Independent Sample T-Testللفروق يف آراء عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
أبعاد ال ِّدراسة
مهارات التواصل
مهارات التفكري
مهارات إنتاج املعرفة
املهارات االجتماعية
الدرجة الكلية جلميع
املهارات احلياتيَّة
للطُّالب املوهوبني

التخصص

العدد

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

قيمة (ت)

درجة احلرية

مستوى الداللة

علمي

146

3.9804

0.39119

-0.038

249

أديب

105

3.9823

0.38039

0.970
غري دالة

علمي

146

3.9892

0.44074

249

أديب

105

3.9510

0.34588

0.460
غري دالة

علمي

146

3.9575

0.43197

249

أديب

105

3.9181

0.33477

0.435
غري دالة

علمي

146

4.0078

0.43937

249

أديب

105

3.9735

0.37238

0.516
غري دالة

علمي

146

3.9858

0.40372

أديب

105

3.9591

0.34210

0.740
0.782
0.651

249

0.549

0.583
غري دالة

ِ
ِ
تغي
َّ
يتبي من اجلدول َّ
السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ّدراسة حنو مجيع حماور ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
التخصص؛ حيث إن مجيع قيم مستوايت الداللة أكرب من ( ،)0.05وابلتَّايل ال يوجد أتثري ٌّ
تغي التخصص حنو امتالك الطلبة
دال ملُ ِّ
املوهوبني للمهارات احلياتيَّة الالزمة هلم.
اثلثًا :الفروق ابختالف سنوات اخلربة:
ِ
تغي سنوات اخلربة؛ قام الباحث
للت ُّ
َّعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
بديل عن اختبار حتليل التباين
ابستخدام اختبار كروسكال واليس ( ،)Kruskal Wallisوهو اختبار الابرامرتي جرى استخدامه ً
ِ
تغي سنوات اخلربة ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التَّايل:
نظرا لوجود تباين يف توزيع عيِّنة ال ّدراسة وف ًقا ملُ ِّ
األحادي؛ ً
ِ
تغي سنوات اخلربة ) (Kruskal Wallisاجلدول رقم ( :)15نتيجة اختبار كروسكال واليس
للفروق إجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ

أبعاد ال ِّدراسة

سنوات اخلربة

العدد

ِ
متوسط الرتب
ّ

مربع
كاي

درجة
احلرية

مهارات التواصل

أقل من  5سنوات

6

191.00

7.921

2

من  10-5سنوات

101

119.93

أكثر من 10
سنوات

144

127.55

أقل من  5سنوات

6

146.25

من  10-5سنوات

101

119.50

أكثر من 10
سنوات

144

129.71

أقل من  5سنوات

6

185.92

من  10-5سنوات

101

120.75

أكثر من 10
سنوات

144

127.19

مهارات التفكري

مهارات إنتاج املعرفة

2.699

7.771

2

2

مستوى الداللة
*0.019
دالة

0.259
غري دالة

*0.021
دالة
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أبعاد ال ِّدراسة

سنوات اخلربة

العدد

ِ
متوسط الرتب
ّ

مربع
كاي

درجة
احلرية

املهارات االجتماعية

أقل من  5سنوات

6

157.50

4.262

2

من  10-5سنوات

101

118.26

أكثر من 10
سنوات

144

130.11

أقل من  5سنوات

6

190.58

من  10-5سنوات

101

118.57

أكثر من 10
سنوات

144

128.52

الدرجة الكلية جلميع
املهارات احلياتيَّة
للطُّالب املوهوبني

8.024

2

مستوى الداللة
0.119
غري دالَّة

*0.018
دالة

* فروق دالَّة عند مستوى داللة (.)0.05
السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات
يتبني من اجلدول َّ
تغي سنوات اخلربة؛ حيث بلغت مستوايت الداللة هلاتني املهارتني (،0.259
التفكري ،وكذلك املهارات االجتماعية ابختالف ُم ِّ
 ،)0.119وهي قيم أكرب من ( ،)0.05وابلتَّايل ال يوجد أتثري ٌّ
تغي سنوات اخلربة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات
دال ملُ ِّ
ومعلِّمي املوهوبني قادرين على حتديد امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري
التفكري واملهارات االجتماعية ،ويعزى ذلك أن ُمشريف ُ
واملهارات االجتماعية ولديهم األدوات اليت متكنهم مهما كانت سنوات خربهتم.
يتبي وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ِّدراسة حنو امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل وكذلك مهارات
كما َّ
تغي سنوات اخلربة ،لصاحل أفراد عيِّنة ال ِّدراسة من ذوي اخلربة أقل من  5سنوات،
إنتاج املعرفة والدرجة الكلية جلميع املهارات ابختالف ُم ِّ
ويعزو الباحثان ذلك أن من كانت خربهتم أقل من مخس سنوات لديهم اإلملام والتدريب املواكب لتطورات العصر أكثر من غريهم.
التَّوصيات
بناءً على نتائج ال ِّدراسة أوصى الباحثان ابآليت:
	-التَّأكيد على استمراريَّة التَّدريس القائم على إكساب الطُّالب املوهوبني املهارات احلياتيَّة ،وذلك عرب تعريضهم ملزيد من املواقف
احلياتيَّة لتعزيز ممارستهم للمفاهيم يف أدوار حقيقيَّة.
ستمرة خارج الفصل
	-تدريب املعلِّمني على كيفية تعزيز امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من خالل تعريضهم ألنشطة ُم َّ
ُ
عزز التَّعلُّم َّ
تظهر هذه املهارات وتُ ِّ
الذايت.
	-دمج مهارات التَّفكري يف األنشطة اليت تُقدَّم للطُّالب ملساعدهتم على حتسني عمليَّاهتم املعرفيَّة.
ُّ
حل املشكالت من خالل تعريضهم ملواقف يوميَّة تُالمس حاجاهتم العمريَّة.
	-ضرورة العناية بتدريب الطالب املوهوبني على ِّ
	-األخذ ابحلسبان ُمستوى امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة وخلق مناشط إثرائيَّة تعمل على تعزيزها وتطويرها.
املقرتحات
يف ضوء نتائج ال ِّدراسة وتوصياهتا ميكن تقدمي ُمقرتحات لدراسات ُمستقبليَّة كما يلي:
	-دراسة مماثلة لل ِّدراسة احلالية يكون ُمتمع ال ِّدراسة هم الطُّالب املوهوبني (تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني من وجهة نظرهم).
َّعرف على تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني (أثر املناهج ال ِّدراسيَّة على تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني).
	-دراسة تتبُّعيَّة للت ُّ
	-دراسة شبه جتريبيَّة على الطُّالب املوهوبني (فاعليَّة برانمج إثرائي يف تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني).
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

املراجع:
إبراهيــم ،إبراهيــم بــن رفعــت .)2014( .فاعليــة اس ـراتيجية مقرتحــة يف ضــوء منــوذج التعليــم ابلقــرن احلــادي والعش ـرين لتنميــة بعــض
املهــارات احلياتيَّــة املرتبطــة بتعليــم الرايضيــات لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة ،جملــة تربــوايت الرايضيــات.65-58 ،)4(17 ،
أبــو حجــر ،فايــز حممــد فــارس ( .)2011دور األنشــطة الرتبويــة يف تنميــة املهــارات احلياتيــة ،املؤمتــر الســنوي الثالــث للمــدارس اخلاصــة:
آفــاق الشـراكة بــن قطاعــي التعليــم العــام واخلــاص ،شــركة طيــف للخدمــات التعليميــة.123-120 ،
أبــو زيــد ،ريهــام حســن ســامة .)2018( .تنميــة املهــارات احلياتيَّــة للمـرأة يف ظــل التنميــة املســتدامة ،جملــة «إمســيا» ،مجعيــة إمســيا،
الرتبيــة عــن طريــق الفــن.131-111 ،)14(13 ،
أمحــد ،بدريــة كمــال .)2016( .التفكــر االبتــكاري لــدى عيِّنــة مــن الطُّــاب املوهوبــن ،جملــة القـراءة واملعرفــة ،جامعــة عــن مشــس ،كليــة
الرتبيــة ،اجلمعيــة املصريــة للقـراءة واملعرفــة.72-53 ،)179( ،
أمحــد ،نوريــة عمــر .)2012( .تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى املوهــوب ،جملــة دراســات يف اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم
اإلنســانية ،جامعــة حل ـوان ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،ع  ،33ج  ،12أكتوبــر 2012م.13-12 ،
األمحــري ،علــي بــن أمحــد علــي ( .)2018دور املرحلــة االبتدائيــة يف تنميــة املهــارات احلياتيَّــة للطُّــاب( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة)،
كليــة الرتبيــة ،جامعــة امللــك ســعود ،الـرايض.
الســعوديَّة ،الرايض :مؤسســة امللك عبد العزيز ورجاله
االسـراتيجية العربيَّة للموهبة واإلبداع يف التعليم العام ( .)2009اململكة العربيَّة ُّ
للموهبــة واإلبــداع (موهبة).
آل طالع ،عبد هللا سعيد ( .)2015أثر األمنوذج اإلثرائي الفاعل يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى التالميذ املوهوبني ابلصف
الرابع االبتدائي مبدينة الرايض( .رســالة ماجســتري غري منشــورة) ،جامعة امللك ســعود ،الرايض.
عمان :دار الفكر.
جروان ،فتحي عبد الرمحن .)2012( .أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم( .طَّ .)3
اجلغيمان ،عبد هللا حممد (1425ه) ،برانمج رعاية املوهوبني املدرسي .الرايض :مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني.
اجلغيمان ،عبد هللا حممد ( ،)2008تربية املوهوبني يف الوطن العريب يف برامج تكوين املعلِّم .األحساء :املركز الوطين ألحباث املوهبة واإلبداع.
ُ
محــادة ،ســلوى علــي .)2012( .برامــج لتنميــة املهــارات احلياتيــة ،جملــة القـراءة واملعرفــة .اجلمعيــة املصريــة للقـراءة واملعرفــة ،جامعــة عــن
مشــس ،كليــة الرتبيــة.41-39 ،)132( ،
خصاونــة ،غــادة حممــد .)2013( .مــدى مســامهة منهــاج اجلمبــاز يف إكســاب بعــض املهــارات احلياتيــة ،جملــة أســيوط لعلــوم وفنــون الرتبيــة
الرايضية ،جامعة أســيوط ،كلية الرتبية الرايضية.28-27 ،)37(2 ،
اخلفاف ،إميان عباس ( .)2013الذكاء االنفعايل تعلم كيف تفكر انفعاليًّا ،عمان :دار املناهج للنشر والتوزيع.
الدهــام ،مشــاري عبــد العزيــز ( .)2013تطويــر وبنــاء مقيــاس اخلصائــص الســلوكية للكشــف عــن األطفــال املوهوبــن يف الصفــوف األوليــة
ابملرحلة االبتدائية( .رســالة ماجســتري غري منشــورة) ،جامعة امللك فيصل ،األحســاء.
الدوســري ،بــدر ســعيد ( .)2017فاعليــة برانمــج إثرائــي قائــم علــى التدريــس ابلصــف املقلــوب يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي
ِ
املتوســطة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ال ـرايض.
للطُّــاب املوهوبــن يف املرحلــة ّ
زيــود ،زينــب .)2016( .املهــارات احلياتيَّــة الــازم إكســاهبا للمتعلمــن يف مرحلــي التعليــم مــا قبــل اجلامعــي يف ســورية ،جملــة احتــاد
اجلامعــات العربيَّــة للرتبيــة وعلــم النفــس ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة دمشــق.73-49 ،)3(14 ،
سترينبريغ ،ر وديفيدسون ،ج ( .)2011مفاهيم املوهبة (ترمجة داوود القرينة وخلود الداببنة وأسامة البطاينة) .الرايض :العبيكان.
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سعادة ،جودت أمحد ( .)2009املنهج املدرسي للموهوبني واملتميزين .عمان :دار الشروق.
السوطري ،حسن؛ وابتيس ،أمحد؛ والعنزي ،محود؛ والدوسري ،نواف ( ،)2009تدريس مهارات تطوير الذات من وجهة نظر طالب
السنة التحضريية يف جامعة امللك سعود ،املؤمتر العلمي السادس ،الرايضة والتنمية،كلية الرتبية الرايضية ،اجلامعة األردنية.55-31 ،
الشــخص ،عبــد العزيــز الســيد ( .)2015أســاليب التَّعـُّـرف علــى املتفوقــن عقليًّــا واملوهوبــن ورعايتهــم وتنميــة قُدراهتــم االبتكاريــة :برامــج
مقرتحــة ،جملــة الرتبيــة اخلاصــة والتأهيــل.39-1 ،)8(2 ،
الشــدوخي ،فيصــل بــن انصــر بــن عبــد العزيــز ( .)2015منهــج املهــارات احلياتيَّــة لطــاب املرحلــة االبتدائيــة :منهــج مقــرح( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) ،كليــة الدعــوة وأصــول الديــن ،اجلامعــة اإلســامية ابملدينــة املنــورة.
عابديــن ،منــر مصطفــى .)2017( .بنــاء مقيــاس املهــارات احلياتيَّــة للتلميــذ ،اجمللــة العلميــة لعلــوم الرتبيــة البدنيــة والرايضــة ،كليــة الرتبيــة
الرايضيــة ،جامعــة املنصــورة.11-9 ،)30( ،
عامر ،طارق عبد الرؤوف ( .)2009االجتاهات احلديثة لرعاية املوهوبني واملتفوقني .القاهرة :املكتبة األكادميية.
العامــودي ،نــورة عبــد هللا ( .)2013أثــر اســتخدام برانمــج إثرائــي يف تنميــة مهــارات التواصــل الرايضــي لــدى التلميــذات املوهــوابت
ابملرحلــة االبتدائيــة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
عبــد اجلبــار ،علــي شــعبان .)2013( .تنميــة ال ُقــدرات اإلبداعيــة للطُّــاب املوهوبــن واملتفوقــن ،جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة طرابلــس،
كليــة اآلداب ،ع .22-19 ،23
عبــود ،يســرى زكــي؛ واملصمــودي ،ســليم أمحــد ( .)2014بنــاء وتقنــن مقيــاس اخلصائــص الســلوكية للتَّعـ ُّـرف علــى الطُّــاب املوهوبــن
جبامعــة امللــك فيصــل ،جملــة جامعــة طيبــة للعلــوم الرتبويــة.89-70 ،)1( 9 ،
العقيــل ،حممــد عبــد العزيــز ( .)2011أثــر أنشــطة علميــة إثرائيــة مقرتحــة يف تنميــة عمليــات العلــم التكامليــة والتفكــر اإلبداعــي لــدى
التالميــذ املوهوبــن يف املرحلــة االبتدائيــة( .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة) ،جامعــة امللــك ســعود ،ال ـرايض.
العنــزي ،ســامة عجــاج .)2017( .دراســة مقارنــة يف بعــض املهــارات احلياتيَّــة بــن التالميــذ العاديــن والتالميــذ بطيئــي التعلــم ابملرحلــة
االبتدائيــة بدولــة الكويــت ،جملــة الطفولــة والرتبيــة ،كليــة رايض األطفــال ،جامعــة اإلســكندرية.202-189 ،)32(9 ،
العوضــي ،خالــد عبــد الرمحــن ( .)2008برانمــج تدريــي مقــرح يف تنميــة املهــارات احلياتيَّــة لــدى طــاب الصــف الســادس االبتدائــي.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة امللــك ســعود ،كليــة الرتبيــة ،قســم املناهــج.
عياصــرة ،ســامر مطلــق (2017م ،نوفمــر) ،أهــم ال ِّدراســات واألحبــاث الــي تناولــت خصائــص وكفــاايت ُمعلِّمــي الطلبــة املوهوبــن
واملتفوقــن مــن عــام 2017-1970م ،ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر العلمــي العــريب الثــاين عشــر لرعايــة املوهوبــن  -رعايــة املوهوبــن
عمــان ،نوفمــر2017 ،م.13-11 ،
واملتفوقــن ضــرورة حتميــة للتنميــة العربيَّــة الشــاملة ،اجمللــس العــريب للموهوبــن واملتفوقــنَّ ،
الغويــري ،جواهــر عبــد الكــرمي عابــد ( .)2015ممارســات ُمعلِّمـ ّـي العلــوم يف تدريــس الطلبــة املوهوبــن :دراســة نوعيــة ،رســالة دكتــوراه
عمــان ،األردن.
منشــورة ،كليــة ال ِّدراســات العليــا ،اجلامعــة األردنيــةَّ ،
القبــايل ،حيــى أمحــد (2017م ،نوفمــر) ،مفاهيــم املوهبــة بــن النظريــة والتطبيــق ،ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر العلمــي العــريب الثــاين عشــر لرعايــة
عمان.13-8 ،
املوهوبني :رعاية املوهوبني واملتفوقني ضرورة حتمية للتنمية العربيَّة الشاملة ،اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقنيَّ ،
جماهــد ،فايــزة أمحــد احلســيين ( .)2020تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي وتنميــة املهــارات احلياتيَّــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة :نظــرة
مســتقبلية ،اجمللــة الدوليــة للبحــوث يف العلــوم الرتبويــة ،املؤسســة الدوليــة آلفــاق املســتقبل.15-13 ،)1(3 ،
حممــدي ،فوزيــة .)2012( .أســاليب تنميــة املوهوبــن يف املدرســة ،جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،جامعــة قاصــدي مـرابح  -ورقلــة،
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.114-112 ،)9(
. الرايض. برانمج املهارات احلياتيَّة حقيبة املهارات الشخصية.)2011( مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
 أثــر برانمــج إثرائــي قائــم التقييــم الدينامــي يف تنميــة التفكــر الناقــد واملعتقــدات املعرفيــة للطالبــات املوهــوابت.)2012(  نــورة فريــد،امللحــم
ِ
. األحســاء، جامعــة امللــك فيصــل،) (رســالة ماجســتري غــر منشــورة.املتوســطة
ّ ابملرحلــة
http://vision2030.gov.sa/ : ُمســرجع مــن،2030 الســعوديَّة
ُّ  رؤيــة اململكــة العربيَّــة.)2016( الســعوديَّة
ُّ اململكــة العربيَّــة
download/file/fid/422
 اكتشــاف-  املؤمتــر العلمــي.منوذجــا
ُّ  اكتشــاف ورعايــة املوهوبــن يف العــامل العــريب التجربــة.)2010(  انصــر بــن علــي،املوســى
ً الســعوديَّة
.340-334 ،م2010  يوليــو، كليــة الرتبيــة ومديريــة الرتبيــة والتعليــم ابلقليوبيــة، جامعــة بنهــا،ورعايــة املوهوبــن بــن الواقــع واملأمــول
 أثــر اســتخدام برانمــج إثرائــي يف تنميــة مهــارات التواصــل الرايضــي لــدى التلميــذات املوهــوابت ابملرحلــة.)2013(  نــورة،عبــد هللا
. مكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى،) (رســالة ماجســتري غــر منشــورة.االبتدائيــة
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