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 امللخص:
  هدفت هذه 

  الدراسة إلى قياس ات 
 
وردود أفعالهم حول  ،مي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبةجاهات معل

 
 
. تكونت في دولة الكويتالخبرة، ومتغير القسم العلمي  تى إلى متغير الجنس، ومتغير سنواعز  انتقال املتفوقين من فصولهم العادية إلى مدارس املوهبة ت

 ؛الباحثان املنهج الوصفي التحليلي عتمدابالطريقة العشوائية البسيطة. كما  امن املرحلة املتوسطة، اختيرو ومعلمة ا( معلم  477من )عينة الدراسة 

: هي ؛أبعاد أو مجاالت ثالثة ىعلواشتملت  ،ر الباحثان استبانة تقيس اتجاهات املعلمين نحو رعاية املوهوبينحيث طو   ؛طبيعة البحث معملالئمته 

لفهم  ؛على طريقة التفضيل السيمانتي أو الداللي ى خر أر الباحثان استبانة باإلضافة إلى ذلك، طو   .التجميع، الخدمات الخاصة، والقيمة االجتماعية

  
فعل املعلمين واملعلمات حول انتقال  ةد  ور   جاهاتمواقف املعلمين من انتقال طالبهم املتفوقين من فصولهم إلى مدارس املوهبة. وأظهرت النتائج أن ات 

  محايدة في املجمل، من مدارس عادية إلى مدارس املوهبة كانت  املوهوبينالطالب 
 
 قة في انتقال املعلمين واملعلمات أنفسهم عالية.بينما كانت النتائج املتعل

 ا كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي  
 
عن  ا. وأظهرت النتائج أيض  سنة 20الخبرة تفوق  سنوات املعلمين ذوي ملتغير سنوات الخبرة لصالح  ى عز  ت

  ومجال انتقال املوهوبين إلى مدارس املوهبة ،جال الخدمات الخاصةفي م اوجود فروقات دالة إحصائي  
 
متغير الجنس . أما ى ملتغير القسم العلميعز  ت

مناقشة النتائج  د. وانتهت الدراسة بعالذكور  لصالح وذلك ؛باستثناء مجال انتقال املعلمين أنفسهم إلى مدارس املوهبةليس له تأثير في جميع املجاالت ف

 وطرح بعض األفكار البحثية في هذا املجال.  ،بعض التوصياتاقتراح إلى 

 .االجتماعية القيمة ؛الخاصة الخدمات ؛التجميع ؛املوهبة مدارس ؛املوهوبون  الطلبة ؛اتجاهات فتاحية:امل كلماتال

 

  
 :مةاملقد 

 ، لذلك اهتم  (Reis & Renzulli, 2010)تستمر نتائج الدراسات في دعم برامج رعاية الطلبة املوهوبين كجزء هام من الهيكل التعليمي 

 التي تم  الباحثون في مجال رعاية املوهوبين بتقديم إرشادات للمعلمين حول طبيعة واحتياجات الطلبة املوهوبين في الفصل الدراس ي، وأحد النماذج 

 ( ذو الثالثة مجاالت للموهبة. 1978) االستشهاد بها على نطاق واسع ونسخها وتكييفها في رعاية الطلبة املوهوبين هو مفهوم رينزولي

لديهم ن ياملوهوبالطلبة  إن  حيث  ؛يعر ف رينزولي املوهبة باعتبارها تقاطع )تفاعل( القدرة واإلبداع وااللتزام باملهام فوق املتوسط )الدافعية(

أو منتجات ذات قيمة  ،اع على أنه موجز لألفكار األصليةاإلبد (2005، رينزولي) مجال. كما يعرف  واستخدامها في أي   ،القدرة على تطوير هذه السمات

 في مجال معين. 

التي  ملفهوم املوهبةنموذج رينزولي له تأثير على نماذج أخرى  إن  حيث  ؛وتوضيح نموذجه بتحديث (Renzulli, 2005) رينزولي وبعدها قام

  
 
واضحة بين األنظمة التعليمية في مختلف دول العالم  اختالفاتهناك  ن  أد على القدرة واإلبداع أو االلتزام باملهمة كعناصر أساسية في املوهبة. إال تؤك

  ومنها م   ،Inclusive Educationمن ناحية أشكال وأسلوب رعاية املوهوبين؛ فمنها من يدعم التعليم الشامل 
ل التجميع والفصل في مدارس ن يفض 

  ن ي  ومنها م  ، Segregated Schoolsخاصة 
 م فصو قد 

 
 املوهوبين.  رعايةن يرى أن ال جدوى من ومنها م   ،في املدارس العادية Separated classesخاصة  ال
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الطالب  بأن   االعتقادحيث يستند الفصل إلى  ؛الدمج والعزل )الفصل( من األشكال األساسية في رعاية الطلبة املوهوبين في املدارس عد  ي  

ا عن أقرانه بطريقة معينة
 
ا ملحوظ

 
اتباع  أما عند. املوهوبينمع أقرانه من الطلبة  بحيث يجب وضعه في مدرسة أو فصل خاص   ؛املوهوب يختلف اختالف

حيث يتلقى الطالب  ؛املوهوبين قدرات تتناسب مع مناهج خاصةويقوم املعلمون بتوفير  ،نظام الدمج، فإن الطالب املوهوب يبقى في مدرسته األصلية

 (.(Kočvarová, Machů, &. Bártlová. ,2018املوهوب تعليمه مع أقرانه في الفصل 

بناء  على البلد أو الثقافة. ويعتمد اختيار املكان  ؛عيوبلهما وكذلك  يمتازان بمميزات ،ناملوهوبيالدمج أو الفصل للطلبة  ؛كال الخيارين

ومدى قدرة املعلم على تكييف املناهج الدراسية، ونوع  ،عب  مثل النظام التعليمي املت   ؛التعليمي لرعاية الطلبة املوهوبين على مجموعة متنوعة من العوامل

  وجود مركز م  و تدريب املعلمين، ومدى توافر ووجود الخدمات التعليمية املساندة، 
 ص لإلرشاد التربوي النفس ي للطلبة املوهوبين. تخص 

 كون تساملوهوبين  الطلبةرعاية  ( بأن  Borland, 2005) بورلند لومع هذا جاد  
 
ت املدارس عن تسمية املوهبة داخل املدارس. أفضل إذا تخل

ال للطلبة املوهوبين، وكذلك قد يؤدي إلى سوء استخدام الخدمات محاولة تسمية ش يء غير واضح في تعريفه قد يؤدي إلى تعليم غير فع   عى أن  واد  

 التعليمية. بد
 
  ال

 
 واستخدام نموذج التمايز لرعاية الطلبة املوهوبين.  ،باتباع التعليم الفردي لجميع الطالب بورلندب من ذلك، طال

ست على مبدأ الفصل والتجميع في مدارس والتي تأس   ،دولة الكويت رؤية خاصة بها في أسلوب رعاية املوهوبين اتخذت ؛العالموكسائر دول 

  اخاصة باملوهبة. ففي السنوات الثالث األخيرة، لعبت إدارة مدارس املوهبة دور  
 
 ف علىالتعر  و  ،في الوسط التربوي في الكشف عن املوهوبين املحوظ

 إلى مدارس املوهبة. ونقلهم ،قدراتهم

 أو 
ا
 رعاية املوهوبين في دولة الكويت: ل

وذلك عن طريق  ؛هو رعاية املتميزين واملوهوبين واملبدعين من طلبة الكويت "مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع"الهدف من إنشاء  إن  

وليتيح الفرصة لهم لتحويل أفكارهم إلى إبداعات ملموسة. هناك عدة أهداف ملركز صباح األحمد  ،توفير البيئة املناسبة لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم

 منها: ،واإلبداعبة للموه

 .رعاية الطلبة املوهوبين الكويتيين 

 .تعزيز ونشر مفهوم اإلبداع 

 .الكشف عن املبدعين واحتضان إبداعاتهم 

  واملبدعينتطوير الخبرات واملهارات الخاصة باملوهوبين. 

 (.2019اإلبداعات الوطنية )مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع  راستثما 

فهي تعتبر إحدى البرامج األكاديمية املتوفرة لرعاية الطلبة  ؛من مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع اجزء   تعتبر أكاديمية املوهبة املشتركة 

   ،املوهوبين في دولة الكويت
ة في رعاية الطلبة ص  وذلك بالتعاون مع وزارة التربية. فأبرز ما يميز هذه األكاديمية أنها املؤسسة التعليمية الوحيدة املتخص 

   ،املوهوبين في دولة الكويت
 
  وتوف

ارون وميولهم. ويشرف على تنفيذ البرنامج تربويون ومستش مواهتماماتهي قدراتهم ر البيئة التعليمية املالئمة لتبن 

  
مة في األكاديمية فإنها تتضمن مناهج وزارة التربية واملناهج اإلثرائية في مادتي املدرسية املستخد   للمناهجصون في مجال املوهبة. وبالنسبة متخص 

 .الرياضيات والعلوم، باإلضافة إلى تقديم أنشطة وتطبيقات خالل العام الدراس ي

وذلك بعد إجراء املقابلة الشخصية واملقاييس الشخصية، وبعدها  ،فيتم اختيارهم بعناية ؛وإداريينأما ما يخص كوادر العمل من معلمين 

بالنسبة للمتعلمين فيتم اختيارهم بعد مخاطبة وزارة التربية ما أو في مجال تعليم املوهوبين واملبدعين.  مهتمةل خبراء من مراكز عاملية ب  ن ق  تدريبهم م   يتم  

والقدرات بداع واإل وبعدها يتم تطبيق عدد من االختبارات واملقاييس في مجال الذكاء  ،(االبتدائيةهوبين من الصف الخامس )املرحلة لترشيح الطلبة املو 

 املدرسية والسمات السلوكية. يتم قبول الطلبة للبرنامج وفق املعايير التالية:

   الصف الخامس االبتدائي، وخاصة مواد الرياضيات والعلوم واللغة قاس بداللة معدل الفصل الدراس ي األول في التحصيل الدراس ي: وي

 .العربية

  ب  ن ق  قاس باستخدام معيار تقدير الخصائص السلوكية م  : وت  نواملبدعي نللموهوبيالسمات والخصائص السلوكية 
 
 ل امل

 
 .معل

   للتفكير اللفظي  قاس من خالل األداء في اختبارات االستعداد األكاديمي االستعداد األكاديمي: وي   
 .يوالكم 

   القدرة العقلية العامة: وت  
رها قاس باستخدام اختبارات الذكاء الجمعية والفردية التي يمكن تطبيقها في بعض الحاالت الخاصة التي يقر 

 (.2019، كز صباح األحمد للموهبة واإلبداع)مر  مستشار إدارة االختبارات واإلرشاد

وتقدير  ،باإلضافة إلى تقديم الخدمات واألنشطة اإلثرائية بهدف تنمية الذكاء واإلبداع ،املقررات الدراسيةتسعى األكاديمية إلى تقديم 

 ومن أهم أهدافها ما يلي: ،وزيادة الدافعية للتعلم. فيهدف البرنامج إلى اكتشاف وتطوير وتأهيل الطلبة املوهوبين ،الذات

 الكشف عن الطلبة املوهوبين. 
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  إثرائيةتطوير برامج. 

 تطوير برامج تربوية وإرشادية مساندة. 

  هوبين.التعاون بين مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ووزارة التربية والهيئات اإلدارية والتعليمية في املدارس وأولياء أمور الطلبة املو 

 .تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة املوهوبين باستخدام اللغتين العربية واإلنجليزية 

 القرار لدى املتعلمين. واتخاذاملشكالت  ومهارات حل   ،تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي 

 .إعداد الكوادر التعليمية واإلدارية للتعامل مع الطلبة املوهوبين 

 .تقديم خدمات إرشادية نفسية وخدمات اجتماعية للطلبة املوهوبين وأولياء أمورهم 

  (م2019، كز صباح األحمد للموهبة واإلبداع)مر تقديم خدمات صحية. 

  
 خدمات إرشادية للطلبة وأولياء أمورهم، ويتضمن هذا البرنامج ما يلي:  "مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع"م باإلضافة إلى ذلك يقد 

  النفس ي لجميع الطلبة. دلإلرشاعقد جلسات فردية 

  الطلبة.عقد جلسات جماعية لإلرشاد النفس ي لجميع 

  املوهوبينعقد جلسات لإلرشاد العائلي ألولياء أمور الطلبة. 

  النفسيين في مدارس املوهبة.خصائيين األ تدريب وإعداد 

   املركز. فيمة إجراء الدراسات العلمية بهدف تطوير الخدمات املقد 

   
 طالب. إعداد نموذج البروفايل النفس ي/ األكاديمي لكل 

  مة للطلبة املوهوبين.املستخد  تطوير وتقنين االختبارات 

  (2019، كز صباح األحمد للموهبة واإلبداع)مر تقديم برنامج اإلرشاد املنهي املوجهة للطلبة املوهوبين. 

ا:   اتجاهات املعلمين نحو تعليم الطلبة املوهوبينثانيا

  
ولذلك فهم يحتاجون إلى عمل تغييرات في البيئة  ،مةيتم تمييز الطالب املوهوبين على أنهم مجموعة من األفراد الذين لديهم قدرات متقد 

نجاح العملية التعليمية للطلبة  . لذلك نجد أن  Reis & Renzulli, 2010)املدرسية لتلبية احتياجاتهم، مثل املناهج التعليمية وسلوكيات املعلمين )

 اإليجابية للمعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين.  تجاهاتإلى جانب اال ،املوهوبين يعتمد بدرجة كبيرة على مدى معرفة ومدى تدريب املعلمين

 
 
 & McCoach) اكبير   اعتبر من القضايا التي تتطلب جهد  ومع ذلك، فإن تقييم اتجاهات املعلمين الذين يقومون بتعليم الطالب املوهوبين ت

Siegle, 2007)كما أظهرت نتائج الدراسات متعددة الثقافات اختالف . 
 
نت حيث بي   ؛بلد ق باتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين في كل  ات تتعل

 (. Ramos,2010في تكوين اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين ) اهام   انتائج هذه الدراسات أن االختالفات الثقافية تلعب دور  

 والخدمات ،كالتجميع ؛رعاية املوهوبينبأبعاد متعلقة  ثالثةدراسة اتجاهات املعلمين نحو بالباحثين اهتمام في اآلونة األخيرة،  ويالحظ

في  القدراتمماثلة  بمستوياتتجميع الطالب املتفوقين واملبدعين  (Ability Grouping) تجميع القدرةب دقص  وي  االجتماعية.  والقيمة ،الخاصة

د بها تقدير مدى الجدوى من رعاية املوهوبين والجدوى من قص  ي  ف (Special Support)الخدمات الخاصة ؛ أما (Neihart, 2007) تعليميةمجموعة 

هي املبادئ التي تحدد كيفية مشاركة ف (Social Value) القيمة الجتماعية؛ أما (Lassig, 2009) نتائجها املرجوة على املجتمع في املستقبل

وإنتاج وتنفيذ  وقراراتهم،وتوجيه أعمالهم  املشتركة،األشخاص في األنشطة الشخصية أو التفاعالت االجتماعية لتحقيق هدف أو أكثر من األهداف 

 .(Kornblum, 1994) صلةأفكار جديدة ذات 

أن هناك بعض الدراسات التي تهتم بقياس اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطالب املوهوبين باستخدام  اوبمراجعة األدبيات، اتضح أيض  

بلم م  استبيان "آراء حول املوهوبين وتعليمهم" املصم   ا (Gagne & Nadeau, 1991) غاني وناديو ن ق  (، يجب االستعانة Lassig,2009) لالسغ. وفق 

م" للطلبة املوهوبينعلى أنها "مورد  بالخدمات الخاصة . بينما يعتقد بعض تعود بالنفع على املوهوب وعلى املجتمع جتماعيةاقيمة ملا فيها من  ؛قي 

على  ذلك يؤثرف االجتماعي مع الطلبة اآلخرين بمعنى آخر قد ب للطلبة املوهوبين صعوبة في التكي  من شأنه أن يسب   "تجميع القدرة"أن أسلوب  املعلمين

م خدمات تعليمية خاصة كالخدمات على أن املدارس يجب أن تقد   املعلمون االحتياجات العاطفية واالجتماعية للطلبة املوهوبين. ومع هذا يتفق 

م وفق احتياجات وقدرات صم  تأن املنهاج يجب أن  املعلمون لذلك يرى  الخاصة والتجميع والتسريع للطلبة املوهوبين كشرط أساس ي ليناسب إمكاناتهم.

 (.2016وميول الطلبة املوهوبين )الشمري، 

إال وتقديم الدعم لهم،  ،على الرغم من استعداد املعلمين إلدراج األطفال املوهوبين في األنشطة الصفية، وتشجيعهم على التحصيل الدراس ي

ا إلجراء تغييرات خاصة في التطبيقات التعليمية، أو استخدام مواد تعليمية مختلفة أن   أو إنشاء بيئة فصل  ،املعلمين يعتبرون أنفسهم أقل استعداد 
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افتقارهم  دراس ي خاصة لتلبية احتياجات الطلبة املوهوبين، وحتى املعلمين ذوي الخبرة يجدون صعوبة في إعداد تجارب خاصة للطلبة املوهوبين بسبب

(. فدون توفير الدعم املنتظم فإن املعلمين املكلفين بتعليم الطلبة املوهوبين يقصرون (Riley, 2011; Smith, 2006إلى املعرفة والخبرة في هذا املجال 

 .(McCoach & Siegle,2007ز الطالب املوهوبين على التعلم )وتوفير املعرفة التي تحف   ،في محاولتهم ملتابعة املناهج الدراسية

اث
ا
 الدراسات السابقة: الث

   اطلع الباحثان على عدد  
 
ما يلي عرض ألهم فيقة باتجاهات املعلمين نحو تعليم الطلبة املوهوبين، و من البحوث والدراسات السابقة املتعل

 الدراسات ذات الصلة باملوضوع:

 ,Kočvarová) كوكفروف ومشيو وبرتالفامن  كلبسبب التغييرات في التشريعات التربوية للنظام التعليمي في جمهورية التشيك، أجرى 

Machů, & Bártlová, 2018 ) دراسة استكشافية بهدف معرفة اتجاهات املعلمين نحو األماكن التعليمية للطلبة املوهوبين )مدارس منفصلة/مدارس

باستكمال استبانة قاموا  الذينو  ،معلم يعملون في املرحلة الثانوية 1101الدمج( في النظام التعليمي لجمهورية التشيك. اشتملت عينة الدراسة على 

من %36.3حيث أظهرت النتائج أن  ؛الدراسة. من خالل نتائج الدراسة تم رصد معدل اتفاق املعلمين مع فصل الطلبة املوهوبين فاهدالبحث لتحقيق أ

تشير نتائج الدراسة إلى اتجاهات محايدة نحو لون أن يتم تعليم الطلبة املوهوبين في مدارس منفصلة عن الطلبة العاديين بمعنى آخر، يفض   املعلمين

 20أن املعلمين الذين لديهم خبرة في مجال املوهبة أقل من  ا. كما بينت النتائج أيض  تفوقين في مدارس خاصة بهم أو دمجهم في مدارس عاديةتجميع امل

طلبة املوهوبين يميلون إلى أن تكون مدارس الطلبة املوهوبين منفصلة عن الطلبة العاديين أكثر باملقارنة مع املعلمين الذين لديهم خبرة في تدريس ال سنة

  سنة. 20تفوق 

لتكوين فهم أعمق التجاهات معلمي املدارس الثانوية املوهوبين نحو تعليم الطلبة املوهوبين. وأجرى ( Russell, 2018) روسل هدفت دراسة

أسس باستخدام  الباحث استطالعات الرأي واملقابالت املفتوحة مع معلمي املدارس الثانوية مع ثالثة من املدارس الثانوية الكبيرة، وتم تحليل البيانات

تم تحليل البيانات النصية من كلتا و  ،(N2 = 1و  N1 = 7يانات وتحليلها على مرحلتين مع مجموعتين من املعلمين )تم جمع البو منهجية نظرية. 

أشارت النتائج إلى الحاجة إلى أن يتم توضيح مفهوم املوهبة و ومن ثم التحقق من صحتها باستخدام عمليات املقارنة املستمرة.  ،املرحلتين بشكل منفصل

وطرق التعامل معهم  ،الة لتدريب املعلمين عن الطلبة املوهوبينضرورة البحث عن الطرق الفع  ببين معلمي املدارس الثانوية، وأوصت الدراسة 

 وتدريسهم. 

هو استكشاف وجهات نظر معلمي الفصول ف( Abu, Akkanat & Gökdere, 2017) من أبو وأكانت وقوكدر كل   الغرض من دراسةأما 

وكان لديهم  ،حيث تكونت عينة الدراسة من عشرة معلمين باملدرسة االبتدائية ؛الدراسية نحو تعليم الطلبة املوهوبين في الفصول الدراسية العادية

وأظهرت النتائج أن ،  QSR N-Vivoفي برنامج حزمة  اها وصفي  طالب موهوبون في فصولهم. تم جمع البيانات من خالل مقابالت شبه منظمة وتحليل

 املعلمين ال يؤمنون بالحاجة إلى تمييز املنهج للطالب املوهوبين؛ بد
 
من ذلك، أكدوا أن املناهج الدراسية العادية كانت كافية للطلبة املوهوبين. بناء  على  ال

ليم الطلبة النتائج، من الواضح أن املعلمين يحتاجون إلى التدريب على التعليم املتمايز للطلبة املوهوبين واالستراتيجيات واملناهج حول كيفية تع

 ؛واملتخصصةالعادية دراسة هو التحقيق في اتجاهات املعلمين تجاه الطالب املوهوبين في الفصول الدراسية املوهوبين. ومن أبرز ما جاء في توصيات ال

 
 
  إنهاحيث  ؛ر على معتقدات املعلمينألنها تؤث

 
ك   قد ت 
 ن اتجاهات غير داعمة حول التمايز للطالب املوهوبين.و 

كما ازدادت أهميتها مع افتتاح مركز العلوم  ،بتنمية املجتمعات الرتباطهاوذلك  ؛املهمةعتبر تعليم املوهوبين من القضايا التربوية ي   ،افي تركي

معرفة اتجاهات معلمي املرحلة االبتدائية نحو تعليم الطلبة املوهوبين. تكونت إلى ( Tortop & Kunt, 2013) تورتب وكنت لذلك هدفت دراسة .والفن

وتم اختيار املدارس باستخدام طريقة العينات  ،م2012-2011في السنوات الدراسية  في تركيا عينة الدراسة من تسع مدارس في مدينة إسبرطة

ا للنتائج، كان من متوسط  .امعلم   323العنقودية. إجمالي عدد املعلمين في املدارس االبتدائية  درجة اتجاهات معلمي املدارس االبتدائية تجاه تعليم وفق 

وال يختلف بين الجنس والعمر والفرع. ومع ذلك، فإن أحد األبعاد الفرعية للمقياس، ،  (X = 3.38) املستوى املتوسط الطالب املوهوب أعلى بقليل من

عد "القيمة االجتماعية" بين الجنس والعمر درجة من املواقف تجاه تعليم حيث يتمتع معلمو اإلرشاد والتوجيه النفسيون بأعلى متوسط  ؛وهي ب 

لديهم أدنى معدل تجاه تعليم الطالب املوهوب  (X = 3.31) ومعلمو العلوم والتكنولوجيا (X = 3.27) ، ومعلمو التربية البدنية (X = 3.55)املوهوبين

 .على التوالي

عينة الدراسة  تكونت( إلى تحديد العالقة بين اتجاه املشاركين بالدراسة نحو تعليم الطلبة املوهوبين. Ozcan,2016) أوزكان تهدف دراسة

واستمارة املقابلة شبه  ،املواقف تجاه تعليم املوهوبين" سمقيا"الباحث تعليم املوهوبين. استخدم  تخصصمنهم يدرسون في  20. اجامعي   اطالب   245من 

تعليم الطالب املوهوبين. كما أظهرت النتائج أنه ها الباحث كأداة لجمع البيانات. تظهر النتائج أن املعلمين لديهم مواقف إيجابية تجاه ر املهيكلة التي طو  

قة بين ال توجد عالقة بين متغير الجنس ومتغير العمر على اتجاهات املعلمين نحو تعليم األطفال املوهوبين، ومع ذلك أظهرت النتائج أن هناك عال

 ص املعلمين واتجاهاتهم نحو تعليم الطالب املوهوبين.تخص  
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( هو دراسة اتجاهات معلمي املدارس االبتدائية تجاه الطالب Krijan, Jurče and Borić,2015) وبوريك وجورسن كرج كان الهدف من دراسة

العالقة بين مواقف املعلمين  منناهج التعليمية املستخدمة لهم )التسارع وتجميع القدرات( في كرواتيا. وتم التحقيق كذلك املاملوهوبين وتجاه بعض 

 )املدارس االبتدائية. تم استخدام استبانة غاني وناديو في معلمين  209وبعض الخصائص االجتماعية والديموغرافية للمعلمين. شارك في الدراسة 

Gagné and Nadeau, 1991)  لقياس اتجاهات املعلمين نحو الطالب املوهوبين وتعليمهم. أظهرت النتائج أن املعلمين لديهم موقف محايد تجاه

األحكام  املوهوبين، مما يعني أن املعلمين يدركون احتياجات املوهوبين ودعمهم وقيمتهم االجتماعية، ولكنهم يفتقرون إلى أن يحددوا موقفهم تجاه

كما كشفت الدراسة عن اختالفات في املواقف تجاه املوهوبين واالهتمام واملعرفة املتصورة باملوهبة فيما يتعلق بسنوات الخبرة الخاصة باملوهوبين. 

وذلك لصالح الخبرة القليلة ومستوى التعليم ومكان العمل للمشاركين في الدراسة. كما بينت النتائج أن هناك ارتباطات متوسطة دالة  ،التعليمية

  اإحصائي  
 
بين رغبة املعلمين في تدريس الطلبة الفائقين من خالل  اصغير   ابين التجميع والقيمة االجتماعية والخدمات الخاصة، كما أن هناك ارتباط

 الخدمات الخاصة. 

لبيئات دراسة تصورات معلمي املدارس فيما يتعلق بتعليم الطالب املوهوبين في ا :( كان الغرض منهاPersson,2014) بيرسون  دراسة

نتائج هذه الدراسة أن تصورات املعلمين  وأظهرت امدرس   245وتحديد العوامل التي تؤثر على هذه التصورات. تكونت العينة من  ،التعليمية اليونانية

مثل التدريس في املدارس العامة، واملعرفة بقضايا التربية والتعليم الخاصة. باإلضافة إلى ذلك، لم يبرز جنس  ؛تجاه الطالب املوهوبين تتأثر بعوامل

 املعلمين كعامل ينتج عنه نتائج مختلفة، ولم يتم تقديم نتائج مختلفة ملعلمي املدارس االبتدائية والثانوية. 

( كان الغرض من دراستهم هو التحقيق في مواقف Hosseinkhanzadeh, Yeganeh, & Taher,2013) حسين خان زاده ويغانه وطاهر 

ا و 64أولياء األمور واملدرسين حول تعليم الطالب املوهوبين في مدارس الدمج في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. وشملت عينة الدراسة  من  96مدرس 

 أولياء األمور. أشارت النتائج إلى أن ك
 
% 70حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن  ؛لمين لديهم مواقف سلبية حول دمج الطلبة املوهوبينمن اآلباء واملع ال

 لون عزل الطلبة املتفوقين وتعليمهم في مدارس خاصة بدمن املعلمين وأولياء األمور يفض  
 
من دمجهم في مدارس عادية لالستفادة من الخدمات  ال

 سواء التربوية أو التكنولوجية.  ؛الخاصة

تغيرات: الجنس، مل اتبع  ا ( التي هدفت للكشف عن اتجاهات املعلمين نحو التعليم الخاص للطلبة املتفوقين عقلي  2008 ،خضير)دراسة  أما

ا امعلم ومعلمة من الهيئة التدريسية في مدارس املتفوقين   100حيث طبقت أداة الدراسة على  ؛والتخصص )علمي، أدبي(، ونوع املدرسة واملدارس عقلي 

والرغبة في تقديم خدمات  ،ااالعتيادية في بغداد. وأشارت نتيجة الدراسة إلى وجود اتجاه إيجابي لدى املعلمين نحو التعليم املتميز للطلبة املتفوقين عقلي  

رت النتائج وجود فروق ذات داللة م من املعرفة لتلبية احتياجاتهم وقدراتهم املتميزة. كما أظهدراس ي بمستوى متقد   وتحقيق جو   ،تعليمية متميزة

  ملتغير الجنس لصالح الذكور. اإحصائية تبع  

 :التعقيب على الدراسات السابقة

وذلك من خالل قياس اتجاهات املعلمين نحو رعاية  ؛من خالل استعراض الدراسات السابقة، يتبين ارتباطها بموضوع الدراسة الحالية

أن جميع الدراسات كانت تقيس اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مختلف دول العالم. كما  حيث الحظ الباحثان ؛الطلبة املوهوبين

 Krijan, Jurče andالحظ الباحثان أن الدراسات السابقة قاست اتجاهات املعلمين وعالقتها باملتغيرات ومنها متغيرات الدراسة، كسنوات الخبرة )

Borić , 2015; Kočvarová, Machů, & Bártlová, 2018 ( والجنس )Persson, 2014 ، ; Tortop & Kunt, 2013 Ozcan ,2016 ; خضير

 & Persson, 2014; Abu, Akkanat( واملرحلة التعليمية )2008خضير، : ;Ozcan, 2016; Tortop & Kunt, 2013والقسم العلمي ) (2008،

Gökdere, 2017; Russell, 2018 ; ،2008خضير )( والقيمة االجتماعية,Krijan, Jurče and Borić, 2015; Tortop & Kunt, 2013;  والعمر )

(Ozcan, 2016; Tortop & Kunt, 2013  ،2008( والخدمات الخاصة )خضير Hosseinkhanzadeh,Yeganeh, & Taher, 2013; Krijan, 

Jurče and Borić, 2015; ) إطارهاهذه الدراسة في  اعتمدتولهذا السبب  ،املجتمع البحثي العربي لدراسات في هذا املجال افتقار. كما الحظ الباحثان 

 النظري على األدب التربوي الغربي والدراسات السابقة األجنبية.

الدراسة على قياس  تركيز هذهفكان  ،الدراسة أدوات وبناء ،استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء جانبها النظري في حين 

ملتغير الجنس، ومتغير سنوات الخبرة، ومتغير القسم  اا في مدارس املوهبة تبع  اتجاهات معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املتفوقين عقلي  

 العلمي في دولة الكويت.

  :مشكلة الدراسة
ا ال يشاركون بشكل مباشر في وضع على  سواء من خالل  ؛القوانين ورسم السياسات املتعلقة برعاية املوهوبينالرغم من أن املعلمين غالب 

ا  ن  أإال  ،مدارس املوهبة أو مدارس الدمج ااملعلمين يلعبون دور   أو  :وذلك لعدة أسباب ؛في هذا الجانب مهم 
 
التدريسية في مدارس املوهبة الهيئة تتكون  :ال

ا في األصل من معلمي التعليم العام الذين يتم   في عمليات الكشف ن و املعلميشارك  :اختيارهم لتدريس املوهوبين بعد تحقيق شروط معينة. ثاني 
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ا
 
ا  :والتشخيص عن املوهوبين في فصولهم الدراسية. ثالث ايلعب املعلمون دور  كونهم األقرب ألبنائهم حول  ؛في تقديم النصح واإلرشاد ألولياء األمور  مهم 

وعليه فإن األدوار التي يقوم بها املعلم ال تقل أهمية  أبنائهم املوهوبين من املدارس العادية ملدارس متخصصة.نتقال ااضيع مواضيع مختلفة من بينها مو 

  بل تأتي م   ،عن وضع القوانين واللوائح
للموهوبين رشاد واإل وتقديم النصح  ،والكشف عنهم ،لة لها من خالل تطبيقات مختلفة كتدريس املوهوبينكم 

  املعلمين نحو رعاية املوهوبين.تجاهات ادراسة  من الضروري أن تتم   أمورهم. وبالتالي نجد أن   وأولياء

ملا فيها من أثر وتأثير على سلوك  ؛يشير األدب التربوي والنفس ي إلى أهمية دراسة اتجاهات البشر نحو الظواهر سواء االجتماعية والطبيعيةو 

 
 
 & ;Kagan, 1992; Nespor, 1987مثل ) ؛على سلوكياته وأفعاله تؤثررين أن اتجاهات اإلنسان البشر نحو تلك الظواهر. فيرى عدد كبير من املنظ

Thompson 1992باإلضافة إلى  .ا فهم تطبيقاتهموأحيان   ،(، وعليه فإن الكشف عن اتجاهات املعلمين تساعد املختصين على فهم مشاعر املعلمين

أبو  دراسةك ببعض املتغيرات وعالقتهااملوهوبين  مفهوم املوهبة ورعايةهات املعلمين نحو ااتجبدراسة في هذا املجال توص ي الدراسات الحديثة  ذلك،

 ,Kočvarová) كوكفروف ومشيو وبرتالفا ودراسة ،(Russell, 2018) روسل ودراسة ،(Abu, Akkanat & Gökdere, 2017) وأكانت وقوكدر

Machů, & Bártlová, 2018)، كرجن وجورس وبوريك ودراسة (Krijan, Jurče and Borić,2015).  

الحظ قلة عدد الدراسات التي اهتمت ي   ولكن ،دراسة اتجاهات املعلمين في وطننا العربيبرغم من وجود دراسات سابقة تهتم الوعلى 

رجع سبب عدم وجود دراسات حول هذا املوضوع في يباألخص في دولة الكويت؛ وقد و باتجاهات املعلمين نحو رعاية املوهوبين في مدارس خاصة بهم، 

 هاملوهبة تم تطبيق مدارسدولة الكويت إلى أن 
 
ة إلى قياس تلك االتجاهات هناك حاجة ماس   لذا يرى الباحثان أن .م2016في عام  اتحديد  و  ،اا حديث

 لإلجابة عن األسئلة التالية.

 :أسئلة الدراسة
 من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة الكويت؟ كل   التي يحملها تجاهاتاال ماالسؤال األول: 

 هل توجد فروقات ذات داللة السؤال الثاني: 
 
ى إلى عز  إحصائية في اتجاهات املعلمين واملعلمات وجميع أبعادها نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة ت

  متغير الجنس، ومتغير الخبرة، ومتغير القسم العلمي؟

 عضها البعض؟هل توجد عالقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بين األبعاد التي تكونت منها اتجاهات املعلمين مع بالسؤال الثالث: 

 :أهداف الدراسة
 ؛ف على اتجاهات املعلمين واملعلمات حول موضوع تعليم الطلبة املوهوبين في مدارس خاصة بالتفوق واملوهبةتهدف الدراسة الحالية إلى التعر  

 حيث تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

  .في مدارس املوهبة في دولة الكويت الكشف عن اتجاهات املعلمين واملعلمات نحو رعاية املوهوبين .1

والقيمة  ،والخدمات الخاصة ،وهم: التجميع ،الكشف عن اتجاهات املعلمين حول ثالث أبعاد مرتبطة برعاية املوهوبين في دولة الكويت .2

 االجتماعية.

  .مدارس خاصة باملوهبةف على مستوى تفضيل املعلمين فيما يخص انتقال طالبهم الفائقين من فصولهم العادية إلى التعر   .3

 ف على مستوى تفضيل املعلمين فيما يخص رغبتهم في االنتقال إلى مدارس املوهبة لتدريس الطلبة املوهوبين. التعر   .4

 :أهمية الدراسة
ل أهمية تستمد الدراسة الحالية أهميتها من نتائجها، ومدى تأثير هذه النتائج في القائمين على تعليم الطلبة املوهوبين في دولة الكويت، فتتمث

إلى مساعدة املعلمات حول موضوع تعليم الطلبة املوهوبين في مدارس خاصة بالتفوق واملوهبة، باإلضافة و الدراسة في التعرف على اتجاهات املعلمين 

كالتجميع حسب القدرات في  ؛القائمين على برنامج رعاية املوهوبين في الكشف عن اتجاهات املعلمين حول بعض املجاالت املتعلقة في رعاية املوهوبين

 مدارس خاصة، تقديم خدمات خاصة للمتفوقين، والقيمة االجتماعية التي تعود على املجتمع من برنامج رعاية املوهوبين. 

  :دود الدراسةح
قياس اتجاهات معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبة وردود أفعالهم  علىاقتصرت الدراسة  الحدود املوضوعية:

عد : ب  يه ؛ثالثة أبعاد رئيسيةقياس االتجاهات نحو بنحو انتقال املتفوقين من فصولهم العادية إلى مدارس املوهبة في دولة الكويت. حيث تهتم الدراسة 

 عد القيمة االجتماعية. عد الخدمات والرعاية الخاصة، وب  التجميع، وب  

  .اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة في دولة الكويت الحدود البشرية:

 .م2018/2019اس ي طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدر  الحدود الزمانية:



مي املرحلة املتوسطة 
ِّ
 حامد السهو & زينب عباس                                                                   ....                   املوهوبنيالطلبة  رعايةحنو  اجتاهات وتفضيل معل

 2019 -2، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 300 

 

 مدرسة للمرحلة املتوسطة من مختلف املحافظات التعليمية في دولة الكويت.  12طبقت أدوات البحث في الحدود املكانية: 

  محددات الدراسة:
 
عميم ة لهذا الغرض، وبالتالي يمكن تد  ع  تحددت الدراسة الحالية بمدى صدق استجابة أفراد العينة وموضوعيتهم على االستبانة امل

 (.34، 2004أبو عوف،( .وعلى املجتمعات املماثلة ،نتائجها على املجتمع ضمن العينة املسحوبة منه

  :مصطلحات الدراسة
بأنهم  اعلم   ؛في دولة الكويت واإلبداع: هم الطلبة امللتحقون بإحدى املدارس التابعة ملركز صباح األحمد للموهبة التعريف اإلجرائي للطلبة املوهوبين

 .واإلبداعملتحقون بهذه املدارس بناء  على معايير مركز صباح األحمد للموهبة 

 .واإلبداعهي مدارس وزارة التربية التابعة ملركز صباح األحمد للموهبة  :ملدارس املوهبة التعرف الجرائي

فإن  ؛ما مر به الفرد من خبرات سابقةعبارة عن استجابة مكتسبة من الفرد نحو موضوع ما، و بناء  على :  (Attitude Or Perceptions) اتجاهات

 .  (Pickens, 2013)هذه االستجابة ستكون إما إيجابية أو سلبية 

 الدرجة التي سيحصل عليها املشاركون في الدراسة وفق  التعريف اإلجرائي لالتجاهات:
 
املعلمين نحو رعاية الطلبة  اتجاهاتلتحديد  د  ع  املقياس امل

 املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة الكويت.

 :الطريقة واإلجراءات
واملعالجة  ،ق من صدق وثباتهامة فيها وطرق التحق  ملنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداة الدراسة املستخد   ان هذا الجزء وصف  يتضم  

 اإلحصائية.

 :منهج الدراسة

ومدى ارتباطها مع  ،الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي االرتباطي، والذي يسعى إلى دراسة توجهات املعلمين نحو مدارس املوهبةاعتمدت 

ا مع رغبة ردود أفعالهم العاطفية فيما يتعلق بانتقال طالبهم املوهوبين من التعليم العام إلى مدارس املوهبة من جهة؛ ومن جهة أخرى مدى ارتباطه

 علمين أنفسهم في االنتقال إلى مدارس املوهبة لتدريس املوهوبين.امل

 :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة العاملين في املدارس الحكومية في دولة الكويت للعام الدراس ي 

 21526والبالغ عددهم ) م،2018/2019
 
 م  ( معل

 
 معلم( 8907مة، منهم )ا ومعل

 
 12619و) ،ا

 
السنوية لوزارة التربية لسنة  اإلحصاءاتمة حسب ( معل

 . م2016/2017

  :عينة الدراسة

 477تكونت عينة الدراسة من )
 
  ام  ( معل

 
لعدم توافر  ؛ولم يتم حساب نسبة العينة من املجتمع األصلي ،مة من املرحلة املتوسطةومعل

السبب وراء اختيار معلمي املرحلة املتوسطة إلى مالءمتها مع مرحلة قبول الطلبة املوهوبين في مدارس ، ويعود م2018/2019للسنة الدراسية ات ءإحصا

العينة  أفرادونقلهم إلى مدارس املوهبة مع بداية املرحلة املتوسطة من الصف السادس. كما جرى اختيار  ،املوهوبين قبول الطلبةحيث يتم  ؛املوهبة

 ( اآلتي: 1ن في الجدول )كما هو مبي   ،ملتغيرات الدراسة اتبع   عون موز  بالطريقة العشوائية البسيطة، وهم 

 ملتغيراتها املستقلة ا(: توزيع عينة الدراسة تبعا 1جدول)
 النسبة املئوية العدد املستوى  املتغير

 66.2 316 ذكر الجنس 

 33.8 161 أنثى

 57.4 274 سنوات 10 أقل من سنوات الخبرة

 32.7 156 ( سنة20 -10من )

 9.9 47 سنة  20أكثر من 

 85.5 408 بكالوريوس  املؤهل العلمي 

 14.5 69 دراسات عليا 

 15.3 73 لغة عربية  املادة العلمية 

 15.7 75 لغة إنجليزية 

 13.4 64 علوم

 13 62 رياضيات 

 10.9 52 تربية إسالمية 

 13.8 66  ةاجتماعيدراسات 
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 5.9 28 حاسوب 

 5.7 27 تربية فنية 

 2.1 10 تربية موسيقية 

 4.2 20 تربية بدنية 

 

 :أداة الدراسة

حول توجهات املعلمين نحو رعاية املوهوبين بعد مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات  استبانةلتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد 

 بعد الرجوع إلى عدد من الدراسات.  األدواتر الباحثان حيث طو   ؛الصلة

 وتكونت أداة الدارسة األولى من قسمين:

 .عبارة عن املعلومات الديمغرافية للمشاركين )الجنس، الخبرة في التدريس، املؤهل العلمي، املادة الدراسية( القسم األول:

ويتكون من  ،قياس اتجاهات معلمي التعليم العام نحو رعاية املوهوبين في مدارس املوهبةبوالذي يهتم  ،عبارة عن أحد محاور الدراسة القسم الثاني:

. ويتم الحكم على الفقرات من خالل سلم ةوالقيمة االجتماعي ،والدعم الخاص ،فقرة. يقيس هذا القسم توجهات املعلمين نحو ثالثة أبعاد: التجميع 15

، 4، 5وقد أعطيت اإلجابات األرقام اآلتية على التوالي ) ،)أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( (Fve-Likert Scale)ليكرت الخماس ي 

بينما تشير الدرجات املنخفضة  ،املرتفعة على هذه االستبانة إلى اتجاهات إيجابية نحو رعاية املوهوبين في مدارس تخصصية الدرجات(، وتشير 1، 2، 3

مستويات: اتجاهات سلبية  ةثالثولتفسير استجابات املشاركين تم االعتماد على  اهات سلبية نحو رعاية املوهوبين ضمن مدارس تخصصية.عليها إلى اتج

 (. 5-3.51(، واتجاهات إيجابية )3.50-2.50(، اتجاهات محايدة )1-2.49)

لدى املعلمين واملعلمات على نهج مقاييس  (Emotional Reaction) لقياس ردود الفعل العاطفية ار الباحثان استبيان  باإلضافة إلى ذلك، طو  

األفراد نحو  اتجاهحيث يسمح هذا النوع من أنواع مقاييس االتجاهات "بقياس ؛ (Semantic Differential Scales)التفضيل السيمانتي أو الداللي 

بارد/حار، مرتفع/منخفض(، ويطلب منهم وضع عالمة بين كل زوج لتدل على ن. ويعرض على األفراد عدة أزواج من الصفات )جيد/رديء، مفهوم معي  

 وذلك من خالل ؛الناس فعل ردود أداة مناسبة لقياس الدالليالتفضيل  ( أنHeise,1969) هيز وذكر (.158: ص2002اتجاهاتهم" )مراد وهادي، 

ب ت  يقع بينها ر   متناقضة صفات القطب يوجد على جانبيه ثنائي املقياس إن حيث ؛ومواقف تحفيزية بهدف الكشف عن املشاعر والعواطف كلمات

  .يختار منها الفاحص

  :كما هو موضح في الفقرات التالية ؛في الدراسة الحالية، تتكون استبانة التفضيل الداللي من قسمين

وذلك من خالل  ،املوهوبين من فصولهم الدراسية إلى مدارس املوهبةقياس اتجاهات املشاركين نحو انتقال طالبهم بيهتم هذا املحور  القسم األول:

كانتقال الطالب  ؛فعل العاطفية للمشاركين حول موقف معينالالتعرف على ردود بحيث يسمح هذا النوع من املقاييس  ؛تطبيق التفضيل السيمانتي

 (.2كما هو موضح في الجدول ) ،املوهوبين من فصولهم العادية إلى مدارس املوهبة

 (: ردة الفعل العاطفية للمعلمين واملعلمات حول مستوى النشاط الطالبي2جدول )
 

 نشاط الطالبي داخل فصولي الدراسية ..........................المن مدرستي إلى مدارس املوهبة، سوف يكون ن و املوهوب(: عندما ينتقل الطالب 1املوقف )

 

 الصفة 

 

بشكل كبير 

  اجد  

1 

 اجد  

  

2 

 بعض 

 الش يء

 3 

 عادي

 

4 

 بعض 

 الش يء

5 

 اجد  

  

6 

  ابشكل كبير جد  

7 

 

 الصفة

 

 قوي  7 6 5 4 3 2 1 ضعيف

 إيجابي 7 6 5 4 3 2 1 سلبي

 الفع   7 6 5 4 3 2 1 خامل 

 تنافس ي 7 6 5 4 3 2 1 انسحابي 

ط   ُم  7 6 5 4 3 2 1 ُمحب 
 
 زحف 

 عت  م  ُم  7 6 5 4 3 2 1 ل  م  ُم 

 Parallelر املفحوصون عن رد فعلهم حول املوقف من خالل مجموعة من الصفات املضادة )كما هو واضح في الجدول السابق، يعب  

Adjectives).   صفة وتضادها من خالل س   ويتم الحكم على كل 
 
بينما تشير الدرجات  ،املرتفعة إلى ردود فعل تفاؤلية الدرجاتنقاط، وتشير سبع  يذم ل
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(، وردود 5-3.1(، ردود محايدة )3-1مستويات: ردود تشاؤمية ) ةثالثاملنخفضة إلى ردود فعل تشاؤمية. ولتفسير استجابات املشاركين تم االعتماد على 

 (. 7-5.1تفاؤلية )

حيث تم  ؛العامة إلى مدارس املوهبة لتدريس الطالب املوهوبينقياس اتجاهات املعلمين نحو انتقالهم من املدارس بيهتم هذا املحور القسم الثاني: 

 
 
ح في كما هو موض   ،من مدارسهم الحالية استخدام مقياس التفضيل السيمانتي مرة أخرى للتعرف على ردة الفعل حول التدريس في مدارس املوهبة بدال

حيث تعتمد على نفس  ؛وطريقة تفسير االستجابات ،على الصفة وتضادها (. ويتشابه هذا القسم مع القسم الثالث من ناحية طريقة الحكم3الجدول )

 (. 7-5.1(، وردود تفاؤلية )5-3.1(، ردود محايدة )3-1: ردود تشاؤمية )ةالثالثاملستويات 

 (: ردة الفعل العاطفية للمعلمين واملعلمات حول قبولهم في مدارس املوهبة3جدول )
 (: عندما يتم ترشيحي وقبو 2املوقف )

 
 .................................  واملوهوبين، سوف أكون  ام في مدارس املوهبة لتدريس الفائقين عقلي  لي كمعل

 

 الصفة 

بشكل كبير 

  اجد  

1 

 اجد  

  

2 

 بعض 

 الش يء

 3 

 عادي

 

4 

 بعض 

 الش يء

 5 

 اجد  

  

6 

  ابشكل كبير جد  

7 

 

 الصفة

 مرتاح 7 6 5 4 3 2 1 متوتر

 إيجابي 7 6 5 4 3 2 1 سلبي

 واثق 7 6 5 4 3 2 1 مرتاب

 متفائل 7 6 5 4 3 2 1 متشائم

 
 
 مطمئن 7 6 5 4 3 2 1 قل  ق

 راغب 7 6 5 4 3 2 1 ضعر  ُم 

 سعيد 7 6 5 4 3 2 1 حزين

 :صدق وثبات أداة الدراسة

ومن ثم تم مقارنته  ،االستبيان بصورته األوليةحيث تم إعداد  ؛قام الباحثان بإجراء عدد من الخطوات لزيادة مصداقية أداة الدراسة

ين في مجال التفوق العقلي والتربية مختص  ثالثة ل ب  ن ق  تدوين مالحظات أولية. بعد ذلك تم تحكيمها م  و ببعض األدوات التي تم استخدامها لنفس الغرض 

والحكم عليها من تعديل  ،نتماء بنود االستبانة إلى السمات املراد قياسهاحول مدى اهم ئوآرابهدف تزويدنا بمالحظاتهم  ؛الخاصة في كلية التربية األساسية

وأهمها إلغاء مجال التسريع بجميع بنوده بسبب عدم تطبيقه في  ،أو حذف أو إضافة. وبعد إجراء عملية التحكيم، قام الباحثان في بعض التعديالت

 برنامج رعاية املوهوبين في دولة الكويت. 

 قام الباحثان بحساب معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ ألفافقد ت األداة، أما فيما يخص ثبا

Cronbach’s Alpha   أن درجة االتساق الداخلي عن من خارج عينة الدراسة. وأسفرت النتائج  ةومعلما معلم   34ل ب  ن ق  بعد أن تم اإلجابة عليها م

  الداخلي (. وعند قياس درجة االتساق 0.703اتجاهات املعلمين واملعلمات إلى ارتفاع مستوى االتساق بواقع ) إلجمالي
مجال و التجميع  من مجال لكل 

ى ( بالترتيب. وعلى الرغم من أن نتائج األبعاد لم تصل إل 0.420، 0.357، 0.675القيمة االجتماعية، كانت النتائج كالتالي )مجال و الخدمات الخاصة 

بسبب تأثرها بانخفاض عدد البنود لكل  ؛من الطبيعي أن تنخفض درجة كرونباخ ألفا عن الحد املقبول  إنحيث  ؛النتائج تعتبر مقبولة أنإال ( 0.7)

 (.Pallant, 2010بنود )10تظهر هذه الحالة عندما يكون عدد البنود في املجال الواحد أقل من  امجال، وغالب  

والذي يقيس مستوى  ،( في القسم األول 0.97في مستويات االتساق الداخلي لألداة الثانية؛ حيث وصلت ) اكبير   اكما أظهرت النتائج ارتفاع  

( في القسم الثاني والذي يقيس مستوى تفضيل املعلمين حول 0.94التفضيل املعلمين حول نقل طالبهم الفائقين إلى مدارس املوهبة، ووصلت إلى )

 انتقالهم من مدارسهم العادية إلى مدارس املوهبة لتدريس الفائقين. 

 :إجراءات الدراسة

 جابة عن أسئلة الدراسة، اعتمد الباحثان على اإلجراءات التالية: واإل  ،ولتحقيق األهداف املرجوة

 والوقوف على نتائجها وتوصياتها وبحوثها املقترحة. ،مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة .1

 ومقارنتها مع أدوات الدراسات السابقة. ،إعداد أدوات الدراسة .2

 املحكمين. تحكيم األدوات وتعديلها بعد مراجعة آراء .3
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  34عينة مكونة من  على Pilot Studyإجراء دراسة أولية  .4
 
  ام  معل

 
والتأكد من السالمة  ،بهدف حساب معامل االتساق الداخلي وذلك ؛ةمومعل

 جميع البنود.  عنلإلجابة  ةوكذلك التعرف على الفترة الزمنية املتوقع ،اللغوية لألدوات

 مدرسة من مدارس املرحلة املتوسطة في مختلف محافظات دولة الكويت. وكانت نسبة االستبانات العائدة 12ورقية على  ةنسخ 600توزيع  .5

 استبانة.  477بواقع   79.5%

 واستخراج النتائج ومناقشتها.  ،ومعالجة البيانات إدخال .6

 :املعالجة اإلحصائية

حيث تم حساب  ؛إلجراء التحليالت واإلحصاءات الالزمة لبيانات االستبانة (SPSSاالجتماعية )استعان الباحثان بالرزمة اإلحصائية للعلوم 

من املتوسطات الحسابية  كل؛ وحساب Cronbach’s Alphaمعامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ ألفا 

من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مدارس املوهبة في  واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية لقياس اتجاهات كل  

 ؛One-Way ANOVA تحليل التباين األحادي واختبار Independent Samples T Testاملستقلة كما تم استخدام اختبار ت للعينة  دولة الكويت.

وعالقتها بكل من  ،موضوع الدراسة وردود أفعالهم حول مواقف تخص   ،ملعرفة ما إذا كان هناك فروق بين متوسطات اتجاهات املعلمين واملعلمات

 
 
. كما تم حصائيةاإل ديد الفروق ذات الداللة بهدف تح Post-Hoc Testم إجراء اختبار بعدي متغير الجنس والسنوات الخبرة والقسم العلمي. ومن ث

 Pearson product-momentالباحثان معامل ارتباط بيرسون  استخدمحساب االرتباطات بين جميع األبعاد املتعلقة باتجاهات املعلمين. كما 

correlation coefficient . 

 :عرض النتائج ومناقشتها
 ألسئلتها على النحو التالي: النتائج الدراسة ومناقشتها وفق   ايتناول هذا الجزء عرض  

 أو 
ا
من معلمي ومعلمات املرحلة املتوسطة نحو رعاية الطلبة املوهوبين في مدارس املوهبة في دولة  السؤال األول ونصه: ما هي اتجاهات كل   عنلإلجابة  :ل

كما  ؛ت املعيارية الستجابات أفراد العينة عن األبعاد الثالثة وردود األفعال العاطفيةالكويت؟ قام الباحثان بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافا

 هو موضح بالجدول التالي.

افات املعيارية لتقدير اتجاهات املعلمين وردود أفعالهم4جدول )  (: املتوسطات الحسابية والنحر
 العدد املجال األداة

N 

 املتوسط الحسابي

M 

 النحراف املعياري 

SD 

 التقدير

  االتجاهات جمالي إ اتجاهات

 

477 

 

 

 محايدة 0.35 3.45

 محايدة 0.51 3.49 التجميع 

 إيجابية 0.62 3.65 الخدمات الخاصة 

 محايدة 0.54 3.21 القيمة االجتماعية 

 ردود محايدة 1.59 3.84 انتقال الفائقين من الفصول العادية ردود الفعل

 ردود تفاؤلية 1.39 5.51 انتقال املعلم إلى مدارس املوهبة 

مما يعني  ؛(3.65و 3.21( أن املتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة املتعلقة باتجاهات املعلمين واملعلمات تتراوح ما بين )4يتضح من جدول )

عد الخدمات الخاصة كانت األعلى واألكثر إيجابية املعلمين واملعلمات نحو ب  ، فنجد أن اتجاهات اأو إيجابي   اأن يكون محايد  ما إأن تقدير االتجاهات 

املتوسط الحسابي لبعد التجميع يساوي  إنحيث  ؛بينما كانت استجاباتهم نحو البعد األول والثاني حيادية ،(M=3.65بمتوسط حسابي يبلغ )

(M=3.49)، واملتوسط الحسابي لبعد القيمة االجتماعية كان األقل ب( واقعM=3.21 وبالتالي يكون تقدير .)بواقع  ااالتجاهات محايد  جمالي إ

(M=3.45.)   حول تقديم  ةإيجابيى ذلك إلى الخبرة السابقة للمعلمين واملعلمات، وعلى سبيل اإليضاح نالحظ أن املشاركين لديهم اتجاهات عز  وقد ي

في فصولهم العادية. بينما نجد أن اتجاهاتهم كانت  املوهوبينمن خبرتهم في التعامل مع الطلبة  اوهذا قد يكون ناتج   ،رعاية وخدمات خاصة للموهوبين

والقيمة االجتماعية  ،بهمتجميع املوهوبين في مدرسة خاصة  كما هو الحال في موضوع محايدة في األبعاد األخرى كون هذه األبعاد تتضمن خبرات جديدة.

واملعلمات إلى خبرات سابقة حول تجميع الطلبة ن و املعلموبالتالي يفتقر  ،في نظام التعليم في دولة الكويت اجديد   اتعتبر مسار   ؛املرجوة من تلك الرعاية

يرى ن االتجاهات عند الفرد؛ حيث ير تكو وفعاليتها. أما بالنسبة للسبب وراء عزو النتائج إلى الخبرة السابقة فيعود إلى النظريات التي تفس   املوهوبين

تتكون  (Perceptions) (، أن االتجاهاتKagan, 1992; Nespor, 1987; & Thompson, 1992مجموعة من املنظرين في مجال االتجاهات مثل )

 (.Factual Experienceوبين الخبرات الواقعية أو الحقيقية ) (Beliefsنتيجة لتمازج بين املعتقدات )
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ا املعلمين واملعلمات حول انتقال الطالب املوهوبين من مدارس عادية إلى مدارس املوهبة كانت أيض  ومن جهة أخرى، نالحظ أن ردة فعل 

  عز  (، ومن املمكن أن ي  M=3.84محايدة بواقع )
عد القيمة عد التجميع وب  من ب   ى هذا الحياد إلى وجهة نظر املعلمين واملعلمات الحيادية نحو كل 

  االجتماعية. بينما كانت النتائج 
 
 (. M=5.51قة في انتقال املعلمين واملعلمات أنفسهم عالية بواقع )املتعل

توصلت إلى أن اتجاهات  يوالت ،(Krijan, Jurče and Borić,2015) كرجن وجورس وبوريكدراسة تتفق هذه النتائج الحالية مع نتائج 

كما هو  ،كما توصلوا إلى أن املعلمين يحملون توجهات إيجابية نحو مجال الخدمات الخاصة أكثر من املجاالت األخرى  ،املعلمين كانت حيادية في املجمل

اختلفت هذه النتائج مع ما توصلت  ابينم .(Ozcan,2016) وزكانأاالتجاهات في دراسة  إجمالياالتجاهات مع  إجماليالحال في النتائج الحالية. كما يتفق 

توصلت إلى أن املعلمين يتمتعون باتجاهات إيجابية نحو رعاية الطلبة املوهوبين على الرغم من تقارب املتوسطات  ثحي ؛(Lassig,2003) سغال له 

 ؛كينالحسابية مع املتوسطات الحسابية للدراسة الحالية. ويعزو الباحثان هذا االختالف إلى استخدام مستويات مختلفة لتفسير استجابات املشار 

 ،(5-3.51(، واتجاهات إيجابية )3.50-2.50(، اتجاهات محايدة )2.49-1مستويات: اتجاهات سلبية ) ةثالثالدراسة الحالية اعتمدت على  إنحيث 

 (. 3( وسلبي )أقل من 3إيجابي )أكثر من  ؛ينمستوي ىعل (Lassig,2003) السغبينما اعتمدت 

 كوكفروف ومشيو وبرتالفانجد أن دراسة  ؛إلى مدارس خاصةو فيما يخص مسألة انتقال الطلبة املوهوبين من الفصول العادية 

(Kočvarová, Machů, & Bártlová, 2018 )في مدارس  املوهوبينحيث تشير نتائجها إلى اتجاهات محايدة نحو تجميع  ؛تتفق مع الدراسة الحالية

 ,Hosseinkhanzadeh, Yeganeh)حسين خان زاده ويغانه وطاهر من  خاصة بهم أو دمجهم في مدارس عادية؛ على عكس النتائج التي توصل لها كل  

& Taher,2013 ) لون عزل الطلبة املتفوقين وتعليمهم في مدار % من املعلمين وأولياء األمور يفض  70في دراستهم التي توصلت إلى أن 
 
من  س خاصة بدال

بين نتائج الدراسية اختالف الحظ وفي الجانب اآلخر، ي  أو التكنولوجية.  لالستفادة من الخدمات الخاصة سواء التربوية ؛دمجهم في مدارس عادية

التي توصلت إلى أن املعلمين ال يدعمون فكرة التجميع  (Abu, Akkanat & Gökdere, 2017) من أبو وأكانت وقوكدر كل   دراسةالحالية مع نتائج 

 للموهوبين.وتقديم خدمات خاصة 

   :اثانيا 
 
  قة بالسؤال النتائج املتعل

 
في اتجاهات املعلمين واملعلمات  (α=  0.05حصائية عند مستوى الداللة )اإل داللة الق بالكشف عن الفروق ذات املتعل

ملتغير الجنس وسنوات الخبرة  اوردود أفعالهم حول االنتقال من املدارس العادية إلى مدارس املوهبة تبع   ،في مدارس املوهبة املوهوبيننحو رعاية الطلبة 

 والقسم العلمي.

( 5للكشف عن الفروق في متغير الجنس وجدول ) Independent Samples T Testاملستقلة تم إجراء اختبار )ت( للعينة بالنسبة إلى متغير الجنس. 

 يوضح ذلك. 

 (: الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم وردود أفعالهم نحو رعاية املوهوبين5جدول )
 العدد الجنس املجال األداة

N 

  املتوسط الحسابي

M  

 النحراف املعياري 

SD  

 درجة الحرية

df 

 ت قيمة

T 

الدللة 

 Sigاإلحصائية 

 0.78 0.280 475 0.34 3.45 316 ذكر االتجاهات  إجمالي اتجاهات

 0.38 3.44 161 أنثى

 0.94 0.072 475 0.49 3.50 316 ذكر التجميع 

 0.54 3.49 161 أنثى

 0.11 1.59 475 0.62 3.68 316 ذكر الخدمات الخاصة 

 0.61 3.59 161 أنثى

 181 1.33- 475 0.53 3.19 316 ذكر القيمة االجتماعية 

 0.57 3.26 161 أنثى

انتقال الفائقين من الفصول  ردود الفعل

 العادية

 0.357 0.922 288.58 1.51 3.90 316 ذكر

 1.72 3.74 161 أنثى

انتقال املعلم إلى مدارس 

 املوهبة 

 0.000* 3.69 284.53 1.30 5.69 316 ذكر

 1.50 5.17 161 أنثى

 0.05*مستوى الدللة اإلحصائية تساوي أو أقل من       

في  (α=  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) إنهحيث  ؛( أن متغير الجنس ليس له تأثير5يتبين من الجدول )

املعلمين أنفسهم إلى مدارس املوهبة بين الذكور ق ذات داللة إحصائية في مجال انتقال و الحظ فر حيث ي   ؛جميع املجاالت باستثناء مجال واحد

(M=5.69,SD=1.30 )واإلناث (M=5.17,SD=1.50 لصالح الذكور )تفاؤ كونهم أكثر  ؛ 
 
 ;T (284.53) =3.69)كما هو موضح باملعادلة التالية  ال

α=.000).،  عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في معظم املجاالت إلى املساواة املهنية املتبعة في وزارة التربية والتعليم بين  الباحثانوقد يعزو

 كل منلحيث جاءت نتيجة هذه الدراسة مماثلة  ؛املعلمين الذكور واإلناث من حيث املهام الوظيفية والواجبات والخبرات املتشابهة في مسيرتهم التعليمية

نتيجة الدراسة الحالية تختلف  أن  إال  ؛(Tortop & Kunt, 2013) تورتب وكنت دراسةو  ،(Persson,2014) بيرسون  دراسةو  ،(2008،خضير)دراسة 
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 ( Kočvarová, Machů, & Bártlová, 2018) كوكفروف ومشيو وبرتالفامن  كل  مع نتائج 
 
ا من املعلمين مات اإلناث أكثر تأييد  التي توصلت إلى أن املعل

بين  افروق دالة إحصائي  وجود توصلت إلى  التي( Ozcan,2016) وزكانأوتعليمهم في مدرسة خاصة بهم، ودراسة  املوهوبيننقل الطلبة لة أمسالذكور في 

 الذكور واإلناث لصالح اإلناث حيث يحملون اتجاهات إيجابية. 

حصائية عند مستوى اإل داللة الللكشف عن الفروق ذات  One-Way ANOVA األحادي تم إجراء اختبار تحليل التباينمتغير سنوات الخبرة. 

 ( يوضح ذلك.6وجدول ) ،في متغير سنوات الخبرة (α=  0.05الداللة )

 (: اختبار تحليل التباين األحادي بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة 6جدول )
 املتوسط الحسابي املجال األداة

 M  

 النحراف املعياري 

SD  

 اختبار ف

F (2,474) 

 الدللة اإلحصائية

 Sig 

 0.72 0.329 0.35 3.45 االتجاهات إجمالي اتجاهات

 0.51 0.676 0.51 3.49 التجميع 

 *0.021 3.87 0.62 3.65 الخدمات الخاصة 

 *0.022 3.86 0.54 3.21 القيمة االجتماعية 

 0.243 1.417 1.59 3.84 انتقال املوهوبين من الفصول العادية ردود الفعل

 *0.045 3.130 1.39 5.51 انتقال املعلم إلى مدارس املوهبة 

 0.05*مستوى الدللة اإلحصائية تساوي أو أقل من 

املحسوبة  فن إحيث  ؛مجاالت: يظهر الفرق األول في مجال الخدمات الخاصة ةفي ثالث ا( السابق فروقات دالة إحصائي  6يظهر الجدول )

؛ (F (2,474) =3.86; α=.022)املحسوبة تساوي  ف إنحيث  ؛عد القيمة االجتماعية؛ ويظهر الفرق الثاني في ب  (F (2,474) =3.87; α=.021)تساوي 

. وملعرفة (F (2,474) =3.13; α=.045)املحسوبة تساوي  فن إحيث  ؛ويظهر الفرق األخير في مجال انتقال املعلمين أنفسهم إلى مدارس املوهبة

. Post-Hoc Test(، تم استخدام اختبار املقارنات البعدية α=  0.05)مصادر الفروق بين املجاالت التي يظهر عندها داللة إحصائية عند املستوى 

 عد.ح ذلك مع تفصيل لكل ب  ( يوض  7وجدول )

 على املجالت ذات الدللة اإلحصائية في اختبار التباين حسب متغير الخبرة املهنية LSD(: املقارنة البعدية بطريقة 7جدول )
الدللة 

 اإلحصائية

Sig 

النحراف 

 املعياري 

SD 

 املتوسط الحسابي

M 

املتوسط الحسابي )النحراف  السنوات الخبرة

 املعياري(

M (SD) 

 املجال سنوات الخبرة

 الخدمات الخاصة سنة 20أكثر من  (0.53) 3.89 سنوات 10أقل من  3.63 0.65 *0.008

 ( سنة20 -10من ) 3.62 0.58 *0.009

 القيمة الجتماعية سنة 20أكثر من  (0.54) 3.01 سنوات 10أقل من  3.25 0.53 *0.006

 ( سنة20 -10من ) 3.22 0.56 *0.020

انتقال املعلمين إلى  سنة 20أكثر من  (1.38) 5.97 سنوات 10أقل من  5.42 1.39 *0.013

 مدارس املوهبة

 0.05*مستوى الدللة اإلحصائية تساوي أو أقل من  

( السابق متناغمة مع ما توقعه الباحثان في البداية حول احتمالية تأثير الخبرة السابقة على اتجاهات املعلمين 7تظهر النتائج في الجدول )

 ،ة من جهةسن 20تفوق التي بين املعلمين ذوي الخبرة  افروقات دالة إحصائي  توجد واملعلمات؛ ففي املجال الخدمات الخاصة ومجال القيمة االجتماعية 

سنة من جهة أخرى. فاملتوسط الحسابي لذوي الخبرة أكثر  20إلى  10بين  ما لديهم خبرةالذين علمين املو  ،سنوات 10قل من األخبرة العلمين ذوي املوبين 

 20إلى  10بين ما  خبرةلديهم الذين علمين املو  ،سنوات 10قل من األعلمين ذوي خبرة املأكبر من املتوسطات األخرى لكل من  (M=3.89)سنة  20من 

( بالترتيب. بينما في مجال القيمة االجتماعية، نالحظ أن املتوسط الحسابي ملجموعة املعلمين ذوي M=3.62; α=.009; M=3.63; α=.008سنة )

   (M=3.01; α=.008)سنة  20الخبرة أكثر من 
 ،(M=3.22; α=.020)سنة  20إلى  10من مجموعة ذوي الخبرة بين  أقل من املتوسطات الحسابية لكل 

حيث يالحظ أن ذوي الخبرة  ؛. ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى نفس السبب السابق(M=3.25; α=.006) سنوات 10ومجموعة ذوي خبرة أقل من 

حيث  ؛هوبين في فصولهم على مدار سنوات كثيرة. والعكس صحيحلديهم اتجاهات أكثر إيجابية من املجموعات األقل خبرة لتعاملهم مع الطلبة املو 

والسبب املحتمل يعود إلى أن مدارس املوهبة  ،ظ املعلمين ذوي الخبرة الطويلة حول مجال القيمة االجتماعية أكثر من املجموعات األخرى يالحظ تحف  

  مبنية على الخبرة املهنية حول القيمة املرجوة من تطبيق مدارس املوهبة.وبالتالي يصعب على املعلمين تكوين اتجاهات  ،مشروع تربوي حديث التطوير
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 ,Kočvarová, Machů) كوكفروف ومشيو وبرتالفاة بين نتيج اجزئي   اوعند مقارنة النتائج الحالية مع مثيالتها في دراسات أخرى، نجد أن هناك توافق  

& Bártlová, 2018)،  أما سنة يتمتعون باتجاهات إيجابية أكثر من املعلمين ذوي الخبرة القليلة.  20تفوق التي الخبرة  ذوي أن املعلمين والتي مفادها

اتفقت من حيث وجود فروق ؛ فقد في جزء واختلفت في جزء آخر تفتوافق (Krijan, Jurče and Borić,2015) كرجن وجورس وبوريكنتائج دراسة 

حيث كانت لصالح ذوي الخبرة القليلة؛ واختلفت من حيث وجود  ؛الخبرة القليلة في مجال القيمة االجتماعية ا بين ذوي الخبرة طويلة وذوي دالة إحصائي  

 طويلة وذوي الخبرة القليلة في مجال الخدمات الخاصة لصالح ذوي الخبرة القليلة. الا بين ذوي الخبرة فروق دالة إحصائي  

حصائية عند مستوى اإل داللة الللكشف عن الفروق ذات  One-Way ANOVA باين األحاديتم إجراء اختبار تحليل التمتغير القسم العلمي. 

 ( يوضح ذلك.8وجدول ) ،في متغير القسم العلمي (α=  0.05الداللة )

  (: اختبار تحليل التباين األحادي بالنسبة ملتغير القسم العلمي8جدول )
  املتوسط الحسابي املجال األداة

M  

 املعياري النحراف 

SD  

 اختبار ف

F (9,467) 

 الدللة اإلحصائية

 Sig 

 1.45 1.499 0.35 3.45 االتجاهاتجمالي إ اتجاهات

 0.384 1.069 0.51 3.49 التجميع 

 *0.022 2.187 0.62 3.65 الخدمات الخاصة 

 0.154 1.476 0.54 3.21 القيمة االجتماعية 

 *0.028 1.101 1.59 3.84 العادية انتقال الفائقين من الفصول  ردود الفعل

 0.328 1.147 1.39 5.51 انتقال املعلم إلى مدارس املوهبة 

 0.05*مستوى الداللة اإلحصائية تساوي أو أقل من  

  ا( وجود فروقات دالة إحصائي  8يتضح من الجدول )
 
حيث بلغت قيمة  ؛وهم: مجال الخدمات الخاصة ،ى ملتغير القسم العلميعز  في مجالين ت

(F (9,467) =2.187, α=.022؛ ومجال انتقال املوهوبين من املدارس العادية إلى مدارس املوهوبين)حيث بلغت قيمة ) ؛F (9,467) =2.101, 

α=.028).   عدي ولتفصيل النتائج السابقة، تم إجراء اختبار بPost-Hoc Test االت السابقة. بهدف تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية في املج

 عد. ( يوضح ذلك مع تفصيل لكل ب  9وجدول )

 على املجالت ذات الدللة اإلحصائية في اختبار التباين حسب متغير القسم العلمي LSD(: املقارنة البعدية بطريقة 9جدول )
 الدللة اإلحصائية

Sig 

النحراف 

 املعياري 

SD 

 املتوسط الحسابي

M 

املتوسط الحسابي  األقسام العلمية األخرى 

 )النحراف املعياري(

 املجال القسم العلمي

الدراسات  (0.64) 3.49 رياضيات 3.72 0.56 *0.33

 االجتماعية

 الخدمات الخاصة

 لغة إنجليزية 3.74 0.60 *0.017

 تربية فنية 3.93 0.59 *0.002

 تربية موسيقية 3.98 0.45 *0.018

انتقال الفائقين من  تربية فنية (1.30) 4.58 علوم 3.62 1.66 *0.008

 لغة إنجليزية 3.78 1.72 *0.023 املدارس العادية 

 لغة عربية 3.77 1.39 *0.024

 دراسات اجتماعية 3.51 1.50 *0.003

 0.05*مستوى الدللة اإلحصائية تساوي أو أقل من   

تلك الفروقات مع األقسام  لتبايندالة إحصائية ذات بعد إجراء اختبار املقارنات البعدية لكل مجال، تم اختيار أكثر قسم يحوي فروقات 

( السابق. ففي مجال الخدمات الخاصة، يتضح أن املتوسط الحسابي ملعلمي أقسام الدراسات االجتماعية هو 9كما هو موضح في الجدول ) ؛األخرى 

ومقرر اللغة اإلنجليزية  (M=3.72,SD=.56(. وعند مقارنته مع متوسطات كل من معلمي مقرر الرياضيات )M=3.49,SD=.64حيث بلغ ) األقل

(M=3.74,SD=.60( ومقرر التربية الفنية )M=3.93,SD=.59( ومقرر التربية املوسيقية )M=3.98,SD=.94  نجد أن هناك فروقات دالة إحصائي ،)ا 

 مهنجد أن معلمي التربية الفنية كما  .( بالترتيب. فيما يخص مجال االنتقال الفائقين إلى مدارس املوهبة,α=.002, α=.017, α=.033 α=.018كالتالي )

 (M=3.62, α=.008عند مقارنتها مع معلمي أقسام أخرى كالعلوم ) (M=4.58,SD=1.30حيث بلغ املتوسط الحسابي ) ؛أكثر الداعمين لهذا التوجه

 (. M=3.51, α=.003( والدراسات االجتماعية )M=3.77, α=.024( واللغة العربية )M=3.78, α=.023واللغة اإلنجليزية )

ر النتيجة السابقة، طبيعة املقررات الدراسية ومتطلباتها املهارية والعقلية؛ فعلى سبيل املثال، نجد أن أعلى من األسباب التي يمكن أن تفس  و 

والتي تتطلب في طبيعتها تطوير ملهارة التفكير اإلبداعي ومهارة التخيل.  ،ية تعود إلى معلمي مقررات التربية الفنية والتربية املوسيقيةاملتوسطات الحساب
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مهارات  والذي يتطلب ،وباملثل مقرر اللغة اإلنجليزية ،كالتفكير املنطقي الرياض ي ؛وكذلك بالنسبة ملعلمي مقرر الرياضيات التي تتطلب مهارات عليا

  ؛ا تحتاج إلى رعاية خاصة لتطويرهاالتفكير العليا غالب   مهاراتكالكتابة والتعبير اإلبداعي أثناء استخدام لغة تختلف عن اللغة األم. إن  ؛خاصة
 
 اخالف

عة املقرر عن بعض املقررات التي تتغلب فيها مهارة الحفظ واالسترجاع على مهارات التفكير العليا كمقرر الدراسات االجتماعية. لذلك نعتقد أن طبي

قسم التربية ر دعم معلمي ومتطلبات التفوق فيها قد تساهم في تشكيل اتجاهات املعلمين نحو تقديم خدمات خاصة للفائقين. كما أن هذا السبب يفس  

 ب  ن ق  ر ضعف الدعم م  وفي الوقت نفسه يفس   ،الفنية لفكرة نقل الفائقين إلى مدارس املوهبة لتنمية قدراتهم العليا
 
 مي مقرر الدراسات االجتماعية. ل معل

 وزكانأالعلمي باستثناء دراسة اتجاهات املعلمين حسب متغير القسم  سق  ت  الجدير بالذكر أن معظم الدراسات السابقة التي تم مراجعتها لم  ومن

(Ozcan,2016 )إلى نتائج مماثلة للنتائج الحالية من ناحية  وتوصلت ،التي أجرت اختبار تحليل التباين األحادي ملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية

تفتقر إلى جدول تفصيلي للمقارنة البعدية لتوضيح الفروقات بين ( Ozcan,2016) وزكانأ دراسة أنإال  (،α=.05األبعاد ذات مستوى داللة عند )

 األقسام العلمية. 

 
ا
رتباط ملعرفة النتائج املتعلقة بالسؤال املتعلق بالعالقات االرتباطية بين األبعاد مع بعضها البعض وبين ردود األفعال، تم استخدام معامل ا :اثالث

 . Pearson product-moment correlation coefficientبيرسون 

 (: ارتباطات بيرسون ودللتها اإلحصائية10جدول )
 انتقال املعلمين انتقال الفائقين التجاهاتجمالي إ القيمة الجتماعية الخدمات الخاصة التجميع 

داللة rارتباط بيرسون  التجميع

 Sigإحصائية 

1 - - - - - 

 rارتباط بيرسون  الخدمات الخاصة 

 Sigداللة إحصائية 

0.58** 

0.000 

1 - - - - 

 rارتباط بيرسون  القيمة الجتماعية 

 Sigداللة إحصائية 

-0.052 

0.259 

-0.259** 

. 0.000 

1 - - - 

 rارتباط بيرسون  التجاهات جمالي إ

 Sigداللة إحصائية 

0.801** 

. 0.000 

0.738** 

0.000 

0.339** 

0.000 

1 - - 

 rارتباط بيرسون  انتقال الفائقين 

 Sigداللة إحصائية 

0.204** 

0.000 

0.389** 

0.000 

-0.269** 

0.000 

0.190** 

0.000 

1 - 

 rارتباط بيرسون  انتقال املعلمين 

 Sigداللة إحصائية 

0.247** 

0.000 

0.282** 

0.000 

-0.148** 

0.001 

0.210** 

. 0.000 

0.298** 

. 0.000 

1 

 0.01الدللة اإلحصائية تساوي أو أقل من ** مستوى  

االتجاهات  إجماليفعند النظر إلى  كبير.و وتتراوح درجاتها بين صغير ومتوسطة  ،( إلى وجود ارتباطات بين معظم املجاالت10يشير الجدول )

 ب  مع و  ،(r = .801) عد التجميعنجد أنه يترابط مع ب  
 
عد (، بينما يرتبط مع ب  r= .738حيث بلغ مستوى االرتباط ) ؛اكبير   اعد الخدمات الخاصة ارتباط

 
 
  االقيمة االجتماعية ارتباط

 
(. لكن الجدير r=.58(. كما يرتبط التجميع مع الخدمات الخاصة بشكل كبير حيث بلغ مستوى االرتباط )r= .339) امتوسط

  النتائج رتكما أظه ،عد التجميعمع ب  رتبط يعد القيمة االجتماعية ال بالذكر أن ب  
 
 (. r = -.259عد الخدمات الخاصة )مع ب   اصغير   اعكسي   اارتباط

وانتقال املعلمين  ،السؤال، تم اختبار مستوى االرتباط بين ردود األفعال حول انتقال الطالب املوهوبين إلى مدارس املوهبة عن نفسوفي معرض اإلجابة 

تظهر النتائج على هيئة ارتباطات صغيرة في مجملها باستثناء ارتباط و  االتجاهات. إجماليباإلضافة إلى  ة،أنفسهم إلى مدارس املوهبة مع األبعاد الثالث

 (. r = .389حيث بلغ مستوى االرتباط ) ؛متوسط بين مجال انتقال الفائقين مع مجال الخدمات الخاصة

توصلت إلى أن  ثحي ؛(Krijan, Jurče and Borić,2015) وبوريك كرجن وجورسدراسة تتشابه النتائج الحالية في مجملها مع تلك التي ظهرت في 

ا والخدمات الخاصة، كما أن هناك  ،والقيمة االجتماعية ،بين التجميع اهناك ارتباطات متوسطة دالة إحصائي  
 
اارتباط بين رغبة املعلمين في  صغير 

 الخاصة.  الخدماتو  تدريس املوهوبين

 :التوصيات
 التوصل إليها في هذه الدراسة من خالل النقاط التالية: على النتائج التي تم   بناء   التوصياتيمكن استخالص بعض 

 لكسب خبرات جديدة في مجال رعاية املوهوبين. ؛ضرورة الربط وتبادل الخبرات ما بين معلمي مدارس املوهبة ومعلمي مدارس التعليم العام 

   وتكوين اتجاهات إيجابية نحو رعاية املوهوبين.  ،التعليم العام الكتساب املعرفةقد دورات وورش عمل وحلقات نقاش ملعلمي ع 

   وبين معارض ي فكرة دمج املوهوبين في املدارس العادية. ،ن و املوهوببما فيهم  ،قد مناظرات بين مؤيدي الدمج الشامل لجميع الفئاتع 

 وغيرها من القضايا.  ،كالتجميع والتسريع واإلثراء ؛ينتثقيف معلمي التعليم العام حول قضايا متعلقة في رعاية املوهوب 



مي املرحلة املتوسطة 
ِّ
 حامد السهو & زينب عباس                                                                   ....                   املوهوبنيالطلبة  رعايةحنو  اجتاهات وتفضيل معل

 2019 -2، العدد6املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 308 

 

 :البحوث املقترحة

ومحاولة فهم  ،توص ي الدراسة الحالية بالكشف عن األسباب والتبريرات وراء اتجاهات املعلمين نحو رعاية الطلبة املوهوبين في دولة الكويت

  ؛أو خارجيةكانت طبيعة تلك األسباب داخلية 
 
ومعالجة األسباب التي تولد اتجاهات سلبية. كما توص ي  ،د اتجاهات إيجابيةبهدف دعم األسباب التي تول

  الدراسة الحالية بمقارنة اتجاهات املعلمين في مدارس املوهبة مع اتجاهات املعلمين في املدارس العامة ملعرفة الفروقات بينهم.
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Abstract: This study aimed to measure the attitudes of middle school teachers towards nurturing 
talented students in gifted schools and their reactions to the transition of gifted students from their regular 

classes to gifted schools based on different variables such as gender, years of experience, and the scientific 

department in Kuwait. The study sample consisted of (477) middle school teachers, selected by a simple 
random approach. The researchers also adopted the descriptive analytical approach to suit the nature of the 

research, where the researchers developed a questionnaire that measures teachers' attitudes towards the 

fostering talented students which focuses on three dimensions or areas: aggregation (grouping), special 

services, and social value; also, they developed semantic deferential scale to understand the attitudes of 
teachers about the transition of their gifted students from their classes to gifted schools. The results showed 

that the attitudes and reactions of teachers about the transition of talented students from regular to gifted 

schools were generally neutral, while the results on the mobility of teachers themselves were high. The results 
also showed statistically significant differences attributable to the years of experience in favour of teachers 

with more than 20 years of experience. The results also showed statistically significant differences in the field 

of special services and the transfer of gifted students to gifted schools based on the scientific department. The 
gender variable has no effect in all areas except for the teachers themselves moving to talent schools for the 

benefit of males. Further discussion is highlighted followed by proposing some recommendations and putting 

forward some research ideas in this area. 

Keywords: Gifted School; Gifted Studens; Perceptions; Ability Grouping; Special Services; Social Value 
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