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  :الملخص
 إسهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب تحديد هذه الدراسة إلى تهدف

بمدارس شمال مدينة الرياض  وقد طُبقَتْ هذه الدراسة الموهوبين بالمملكة العربية السعودية،
  و التحليلية تنتمي إلى نمط الدراسات الوصفيةذه الدراسةبمدارس المرحلة المتوسطة وه

المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين منهج التي تستهدف وصف وتحليل الواقع باستخدام 
  السعودية بالمدارس الحكوميةلموهوبين الذين يتعاملون مع الطالب ايينرشدين الطالبمالو

 وتوصلت الدراسة إلى عدة أخصائي ومرشد طالبي) ٥٦(وعددهم لمرحلة المتوسطة في ا
كانت أهم نتائج هذه الدراسة أن للخدمة االجتماعية دورا كبيرا في الرعاية النفسية  ونتائج

 الرعاية  بعد ذلكنتائجليها في التللطالب الموهوبين، والتي جاءت في المرتبة األولى، 
ضرورة اهتمام جميع  دراسةالوصيات تكان من أبرز واالجتماعية ثم الرعاية التعليمية 

 عماد األمة  أنهممؤسسات المملكة برعاية الطالب الموهوبين في شتَّى المجاالت، حيث
 .وسعيها المستمر نحو الرقي والتقدم والتنمية المستدامة

إسهامات، الخدمة االجتماعية، الطالب الموهوبين، المملكة العربية  :الكلمات المفْتاحية
   .السعودية

Abstract  
This study aims to understand the work of social works in 

regards to gifted students in the kingdom of Saudi Arabia. This study 
was done to social workers at public middle schools in the city of 
Riyadh. The most significant result found in the study was that social 
workers are an important factor in students mental health. The second 
finding was social care for gifted students. The third largest finding was 
that social workers help the gifted students in regards to education. In 
conclusion, it is highly recommended by the study that the government 
organizations focuse on gifted students as they are the future of the 
government. 
Keywords: contributions, social service, talented students, Saudi 
Arabia 

  ةالمقدم: أولًا
م وتحسين األوضاع وحل ستمرار نحو التطور والتقدا اإلنسان يسعى بظلَّ

ه  ولكنَّ،ت وجمودم حتمية ينتظرها اإلنسان في صألةم ليس مس أن التقدتَب وقد ثَ،المشكالت
ستبصار  واال،لمأالت و،أمر يتطلب البحث الجاد عن الحلول الجذرية للمشكالت الواقعية

 ومع أن البحث بالطرق .هو البحث بالطرق العلميةو ،ستكشاف الكنوز المكنونةالصائب ال
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ق النتائج ده هو األفضل من حيث ص أنَّاستخدام الطرق األخرى إلَّاالعلمية أكثر بطًئا من 
مهاالتي يقد.  

 نأ بما ،يةوأفضل توظيف للبحث العلمي يتم في مجال تنمية الموارد البشر
ن يسعى أ واجب المجتمع نم فَ،همية في غاية األ وطنيةً ثروةًونلُالموهوبين والمتفوقين يمثِّ

 وذلك ألن ؛بداع واالبتكار وحفزهم على اإل،كتشافهاا و، وطرق تنميتها،لدراسة حاجاتهم
 ،اق المستقبل وارتياد آف،ل المشكالتقد عليهم آمال كبرى في حعنْالموهوبين والمتفوقين تَ

  ).٥.ص, ٢٠٠٦, سليمان(ل الحياة الكريمة لشعوبهم بسر وتطوي
والمدرسة كمؤسسة اجتماعية من أهم مجاالت ممارسة الخدمة االجتماعية وتعود 
أهمية المدرسة في أنها االداة االساسية لدفع عمليات التغيير االجتماعي واالقتصادي 

لتنمية ويعتبر االخصائي االجتماعي ركيزه أساسية وبالتالي تمثل أحدى أدوات المجتمع في ا
بدر، (في تنفيذ برامج الرعاية االجتماعية للطالب ومنها الطالب المتفوقين والموهوبين 

  ). ١، ص٢٠١٢
   مشكلة الدراسة:ثانيا

لق طَنْتحقيق التنمية الشاملة من مإلى مة والنامية  المجتمعات المتقدةتسعي كاف
م والرقيالتقد، ويعد التعليم معلى كافة  برامج التنمية البشرية التي تسعي إليها المجتمعاتن 

  .مستوياتها وانواعها
طَويهتم المجتمع السعودي بعملية التعليم ألنه قوالتي تهتم ؛ارات التنميةطَار من ق 

ة وبرامج الموهوبين على وجهبها حكومة خادم الحرمين الشريفين في برامج التعليم عام 
 االهتمام يتضح كما ١٤٠٢ للطالب الموهوبين عام ا خاصاأت قسمشَ فأنْ؛الخصوص

 لرعاية الطالب الموهوبين هالعزيز ورجال  إنشاء مؤسسة الملك عبدمن خاللبالموهوبين 
في تشجيع الموهوبين في  متعدد  والتكريم بشكل الجوائزورصد الكافئات و ،١٤١٠في عام 

يقع   وما،ة االهتمام بأبنائنا الموهوبين في مراحل التعليم المختلفة وألهمي،كثير من المجاالت
علي عاتق الخدمة االجتماعية مؤو مسنة خاصة للتعامل مع عناصر العملية التعليمية في لي

 رعاية الموهوبين وتوجيه كافة أشكال الرعاية  االجتماعية والنفسية ة تأتي أهمي،المدارس
 مشكالت ي ومواجهة َأ،ي إكسابهم الخبرات والمهارات المختلفة والعمل عل،والعلمية لهم

وء علي  إلقاء الضوتأتي أهمية هذه الدراسة فيتحول دون استمرار نمو هذه الموهبة، 
 ،إسهام الخدمة االجتماعية بالمدارس في توجيه أشكال الرعاية المختلفة للطالب الموهوبين

ل مواهبهم في المراحل التعليمية قَ ومواصلة ص،وتحديد المشكالت التي تقف أمام رعايتهم
  .المختلفة
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 إسهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب و  األجابة على التساؤل التاليفي   
الموهوبين لذا تحدمشكلة الدراسة في مدارس التعليم العام الحكومي للمرحلة المتوسطة تْد 

ماعية مهنة أنسانية تهتم بالعنصر االساسي  ولما كانت الخدمة االجتبشمال مدينة الرياض
والمورد الهام لتنمية المجتمع وهو االنسان الذي قدر اهللا أن يوجد على هذا الكوكب وان 
يستمر في العيش وينتشر معه العمران وتهتم الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية 

لعام في أطار عملها باالنسان كفرد وكعضو في جماعة وكمواطن في مجتمعه المحلي وا
  .بمجاالت الرعاية االجتماعية المختلفة 

وألهمية رعاية الموهوبين في كافة المجتمعات فقد اهتمت كثير من الدراسات 
  .والبحوث العلمية بذلك وسوف يستعرضها الباحث في االطار النظري في الصفحات القادمة

    أهمية الدراسة:ثالثًا
 وأهمية رعايتهم اجتماعياً ونفسياً وثقافياً وعلمياً كأحد ثروة ين االهتمام العالمي بالموهوب- ١

  .األمة لما لهم من دور فعال في االكتشافات العلمية
 االهتمام التي تولية حكومة المملكة العربية السعودية برعاية الموهوبين من خالل - ٢

  .يمؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين واالهتمام باالبتعاث الخارج
 االهتمام من قبل الخدمة االجتماعية كمهنة مؤثرة في شخصية الطالب المتفوقين - ٣

والرعاية االجتماعية والنفسية لهم من خالل البرامج التي تقدم لهم في المدرسة 
  .ومؤسسات المجتمع المختلفة

 تقيد نتائج هذه الدراسة في وضع استراتيجية قومية لرعاية الموهوبين في المملكة - ٤
  .رعاية شاملة واالهتمام باالرتقاء بهم من كافة الجوانب

  ةأهداف الدراس: رابعا
س الخدمة االجتماعية  إسهامات تحديد (: تحقيق الهدف الرئيس التاليإلى هذه الدراسة تْع

ه تم من خالل تحقيق األهداف  فإنَّ،قيق هذا الهدفحتَوِل، )في رعاية الطالب الموهوبين
  -: التاليةالفرعية 

  . الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبينات إسهام تحديد- ١
   . الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهوبينات إسهام تحديد- ٢
   . الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبينات إسهام تحديد- ٣
  . الخدمة االجتماعية في تحقيق أفضل رعاية للطالب الموهوبيناتهام إس تحديد- ٤
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   تساؤالت الدراسة:خامسا
إسهام الخدمة ما مدى  : التالي الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيسىتسع

  ؟االجتماعية في رعاية الطالب الموهوبين
  : التاليةلفرعية جابة على هذا التساؤل يتم من خالل اإلجابة على التساؤالت ااإلو
 ؟ما إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبين 
 ؟للطالب الموهوبينة مييما إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعل 
 ؟ما إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبين 
 يل إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق أفضل رعاية للطالب ر المقترح لتفعما التصو

 ؟الموهوبين
   مفاهيم الدراسة:سادسا

هية مفاهيم تعتمد هذه الدراسة على عد :  
 :مفهوم الطالب الموهوب: أولًا

تعريف (ض لبعضها تعددت المفاهيم المختلفة للطالب الموهوبين وسوف نتعر
 أولئك ،طفال الموهوبين والمتفوقينعريف على أن األينص الت، )مريكيمكتب التربية األ

األطفال الذين يتم تحديدهم والتعرف عليهم منق أل بشخاص مهَؤنيين مهينل،م هِ والذين لدي
طفال الذين يحتاجون إلى برامج  وهم األ، عاٍل والقادرين على القيام بأداء،قدرات عالية

م لهم في دقَاف إلى البرامج التربوية العادية التي تُضافية تُات إضمد وخ،تربوية مختلفة
طفال القادرين على  األ إن. وذلك من أجل تحقيق مساهماتهم ألنفسهم والمجتمع؛المدرسة

  . في المجاالت التالية منفردة أو مجتمعةدرات وقُون إمكاناترهِظْداء العالي أولئك الذين ياأل
 قدرة عقلية عامة. 
 قدرات تحصيل محدةد. 
 نْإبداع أو تفكير م٣٤. ص،٢٠١٢القميش،  (جت.( 

مكن لطفل حتى يل وجوب توافر ثالث خصائص ىير إلش ي)تعريف أريتي (
 وخاصة في مجاالت ،نتاجو اإلأز داء المتمير عنه باألعب والذي ي،و متفوقًاأاعتباره موهوبا 

 ونكُي ِل؛جزاء معاع األو التركيب ووضأتفكير التباعدي البر عنه عب كما ي،بداعالفنون واإل
ا الكل متضم٣٥ .ص, ٢٠١٢ القميش، (صيلًاأنا تفكير.(  
فراد الذين ن األأساس أق على ز نيوالند بين الموهبة والتفو مي)تعريف نيوالند (

اون إنجازات قُحقِّيجتماعية متميزة دون توافر مستوى مرتفع م؛ة العقلية العامة المقدرن 
يعأ .ون موهوبيندما منِلنجازات نتيجةًون هذه اإلقُحقِّ ي ما لديهم مستعدادات أوا ن قْمدات ر

  ).٦٢ .ص, ٢٠١٣، القريطي (ون متفوقيندع في؛عقلية
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  :المفهوم اإلجرائي لطالب الموهوب
  احدى المجاالت اآلتية كل طالب مقيد في مدارس التعليم الحكومي ولدية موهبه في 

  الفنية- الرياضية       د-العلمية       ج-الثقافية       ب- أ
  ويختلف عن اآلخرين في هذه القدرات 

 :مفهوم الموهبة: ثالثًا
تعدسوف نستعرض بعض المفاهيمو ، مفاهيم الموهبة ألكثر من مفهومتْد: 

  )رتعريف جل جا(-١
داء الرفيع في مجاالت القدرة الكامنة على األف جل جار الموهبة بأنها القدرة عر
 والفنون ،بداعي والتفكير اإل، والقدرة القيادية،كاديمي الخاص واالستعداد األ،العقلية العامة

  .)Gallagher, 1985 (ةيكرح سفَ والقدرة النَ،البصرية
  )تعريف البطش والروسان(-٢

بينما عرف كلًا مالبطش والروسان الموهبن هرها الفَظْة بأنها قدرة عالية يد ر
  :بعاد التاليةة التي ينتمي إليها في واحد أو أكثر من األ مع المجموعة العمريمقارنةً
 القدرة العقلية العالية. 
 بداعية العاليةالقدرة اإل. 
  األكاديمي المرتفعالقدرة على التحصيل. 
 ية واللغويةكالفنية والرياض، القدرة على القيام بمهارات متميزة. 
 القدرة على المثابرة وااللتزام والدافعية العالية والمرونة واالستقاللية في التفكير 

 ).٥: ٢٠٠١الروسان، (
 المحور الثاني االطار النظري

 : التطور التاريخي لرعاية الموهوبين على المستوى العالمي-١
لق طَنْ منة الشاملة ملى تحقيق التنميإمة والنامية سعى كافة المجتمعات المتقدتَ

هم برامج التنمية البشرية الشاملة التي تسعى إليها أ ند التعليم مع وي،التقدم والرقي
 بعيد بالتنقيب عن الموهوبين والمتفوقين هتمت المجتمعات منذ زمنٍا وقد .المجتمعات

 انتقاءلى أهمية  ع)م.  ق٣٤٧:٤٢٧(فالطون أ ز ركَّ.ورعايتهم في القرن الرابع قبل الميالد
 وتعليمهم ليتولوا زمام قيادة ، االستعدادات والقدرات العقلية العاليةيطفال والشباب ذواأل

 فيه مخططًا عضالذي و) الجمهورية( ضمن كتابه  الناسفَ وصنَّ،الدولة في المستقبل
ً  تعليميا خاصا يهتم فيه برعاية الموهوبين،لمجتمع يوناني مثالي  واهتم ، وجعل نظاما

 وجعل لهم برامج تدريبية خاصة في مجاالت القانون ،الرومان بانتقاء الشباب الموهوبين
 .والسياسة واالستراتيجية العسكرية بغرض االعتماد عليهم في توسيع رقعة الدولة الرومانية
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سالم في مختلف العصور بالكشف عن الموهوبين والفائقين المتميزين ولقد اهتم اإل
 وألحقهم بمجالس العلماء والمجامع العلمية ، وقوة المالحظة، وسالمة التفكير،ظبسرعة الحف

واالحتفاء بهم وإكرامهم منق وتعليمهم فنون اللغة واألدب وعلوم الدين والسياسة ،ل الحكامب 
:  ذلك في قوله تعالىسالم الذي أقر على اإل وليس ذلك بغريبٍ،والطب والفلسفة والمنطق

  . ]١: العلق [}خَلَقَ الَّذي ربِّك اسمِبِ اقْرْأ{
سها أسالمية مراكز لتعليم الموهوبين وعلى روقد كانت المساجد عبر العصور اإل

 كجامعة إسالمية ؛ بدءازهر في مصر الذي أسسه جوهر الصقلي بعد فتح مصرالجامع األ
سالمية المختلفة  وازدهرت عبر العصور اإل،د فيها جميع ساحات العلم واالبتكارقَعتُ

 والتي ما زالت ،ر عن عبقرية الموهوبين المسلمينعبوالمتعاقبة الفنون المختلفة التي تُ
السلطان   مسجد:سالمية مثلسالمية في المساجد اإلموجودة حتى اآلن في الزخرفة اإل

سالمي  وغيرها من عظمة الفن اإل، ومسجد محمد علي بالقلعة،نو ومسجد بن طول،حسن
  ).٥٤- ٣٠ص .ص ,٢٠١٣القريطي،  (هتم برعاية الموهوبينالذي ا

  : في المجتمعأهمية رعاية الموهوبين -٢
مة االهتمام برعاية الموهوبين والمبدعين والمتفوقين دليل على وعي األإن، 

وعنوان على رقها وتطورهاي اهللا اآلمال قَ حقَّ.اس مدى وعيها ونهوضها وتقدمهاقَوبه ي 
 .وحفظ بالدناووفق الجميع 

ولقد تطورت فكرة االهتمام بالموهوبين إلى المشاركة في المجتمع من رجال الفكر 
 ،م البحث العلمي في مجال الموهوبينع ود،م هذا البرنامجععمال في دوالعلم والمال واأل

ادية ة من الموهوبين والمتفوقين لديهم االستعدادات والقدرات غير العبخْففي مدارسنا اليوم نُ
في ميدان التفوق واالبتكار وتحصيل المهارات والقدرات الخاصة يحتاجون إلى العناية 

ة البرامج المناسبة لهم التي تساعد على التفوق، وتهيئوالرعاية واالهتمام وتوفير فرص 
  ).١ .ص, ٢٠٠٨،الحقيل(مواهبهم تنمية 

ة الموهوبين قامها المجلس العربي لرعايأ ورشة العمل التي : بالذكروجدير
 كيف :سرة والمجتمع والمدرسةاأل( والتي كانت تحت عنوان )٢٠١٦ مايو١٥(ردن في باأل

صدر العديد من التوصيات الهامة الخاصة أوفي نهاية الورشة ) ؟يتعاملون مع الموهوبين
  :برعاية الموهوبين كان أبرزها

أننْ يمجال رعاية الموهوبين إعالمية أو منصة إعالمية للعمل في  المجلس قناةًَئش. 
م المجلس النشرات والتدريبات والدورات للقائمين على رعاية الموهوبين في الدول يقد
 .عضاءاأل
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ل يضا تبادأ و، التعليم عن كيفية رعاية الموهوبينلمسؤوليح ورش عمل تدريبية قتري
 .الخبرات في هذا المجال

 وإعداد الخطط ومتابعتها عن طريق ،ينالمجلس هو حلقة الوصل لنشر ثقافة رعاية الموهوب
المجال ها في هذاالكوادر التي أعد. 

 برتوكوالتل المجلس في عقد مثِّن يأ ويمكن ،يمثل كل عضو للمجلس في بلده حلقة الوصل
مع الوزارات المع٢٠١٦المجلس العربي للموهوبين،  (الموهوبين والمتفوقين ة برعايةني(. 

  :ية الموهوبين عالمياًمن برامج رعانماذج  -٣
  اإلثراء: أولًا

  قة في اإلثراء هو تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات متنوعة ومتعم
نه يتضمن إدخال إ .عطى في المناهج المدرسية العاديةوق ما يفُو نشاطات تَأ ،موضوعات

مكن أن تكون مواد  والتعديالت ي،طلبة العاديينلتعديالت أو إضافات على المناهج المقررة ل
ب  أو بزيادة صعوبة المواد الدراسية التقليدية دون أن يترتَّ،لطلبة العاديينلى طَعدراسية ال تُ
 ولكي يكون ، من مرحلة دراسيةلالنتهاء-عادةً- ختصار المدة الزمنية الالزمةاعلى ذلك 

 ،التعلم المفضلة لديهمساليب أالًا البد أن يتوافق مع ميول الطلبة واهتماماتهم وثراء فعاإل
: ١٩٩٦زحلوق،  (سة ومصادر المجتمع المتاحةردمكانيات المادية للم اإلىلإضافة باإل

١٠٤.(  
  :ثراء هماوهناك نوعان رئيسيان من اإل

 عموديا إذا كانت الخبرات في مجال واحد من ثراء إثراءى اإلسم وي:ثراء العمودياإل
 .الموضوعات المدرسية

 أفقيا إذا كانت الخبرات في عدد من الموضوعات ثراء إثراءى اإلسم وي:فقيثراء األإلا
 .المدرسية

  :ق تنفيذ برامج االثراءرطُ
 تستند في األساس إلى ،ثراءذ من خاللها برامج اإلهناك عدة طرق يمكن أن تنفَّ  

 إذ ليس ،طلبة الموهوبين والمتفوقينلجات التربوية لافاعلية تلك الطرق في تلبية الح
ذلك يعتمد ألن  ؛خر للبعض اآلمناسبةًو ما مناسبة لبعض الطلبة بالضرورة أن تكون طريقةً

 وما يتوافر في المدرسة من ،ثراء من جهةهداف التربوية لبرنامج اإلعلى مدى تحقيق األ
  ).٨٣: ٢٠٠٣السرور، ( من جهة أخرى ظروف مناسبة لتنفيذ برنامج تلك الطريقة
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  :لبدائل التربوية لبرامج اإلثراءوفيما يلي أهم ا
و المتفوق بخبرات إضافية في الصف العادي دون أويد الطالب الموهوب زتَ

ض الطفل الموهوب رع وهذا يستوجب على المعلم أن ي،ترتيبات وإجراءات إدارية أخرى
 .طفال الموهوبين في الصف إلى خبرات جديدة ال يتضمنها المنهج العاديأو مجموعة األ

 ولكن على ،ويد الطالب الموهوب أو المتفوق بعدة خبرات في الصف العاديزتَ
 .و موضوع معينأ ما شكل مجموعات تشترك كل مجموعة منهم بتميز في مجاٍل

فة المصادر وتتضمن تزويد الطلبة الموهوبين والمتفوقين بخبرات إثرائية في رغُ
 إذ ؛سةر غرفة مصادر في المد ولكن ليس في الصف العادي وإنما في،مجال أو أكثر

قْيضا من الوقت في اليوم يتزود خاللها بخبرات تزيد عن تلك التي ي الطالب فيها جزء
ي بقية المواد والموضوعات لقِّتَ ثم يعود إلى صفه ِل،قرانه في الصف العاديأيتلقاها 
 .الدراسية

 يداومون فيه ،ة العادية وهو صف خاص بالموهوبين والمتفوقين في المدرس:الصف الخاص
ا يدرسه زمالؤهم من الطلبة غير  مختلفة عم ويتزودون بمناهج،كل اليوم الدراسي

 ،ع في مجال موهبتهم أو تفوقهم هذاون إلى توسضرع بحيث ي،الموهوبين أو المتفوقين
ويوربما يكون في المدرسة أكثر من صف خاص،ل أن يتشابه الطلبة في هذا الصففض  
جيع فيه الطلبة الموهوبون والمتفوقون حسب مستويات أو مجاالت تميزهمم. 

 في هذا النوع من البرامج يداوم الطلبة الموهوبون :ضافيةالبرامج المدرسية اإل
قرانهم من غير الموهوبين أهم العادية خالل اليوم المدرسي مع فوالمتفوقون في صفو

ي خدمات تعليمية إضافية البرنامج العادي لتلقِّ عد انتهاءب  أواومون مساءد ثم ي،والمتفوقين
 ؛ن يكون هذا البديل متباينًا حسب حاجة الطلبةأ ويمكن ،في مجاالت أو موضوعات مدرسية

 .األسبوع فقط يكون على شكل يومي أو عدد من أيام فربما
عن نوادي الهوايات يمكن أن تنمي مواهب وقدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين 

طريق تشكيل ما يسمى بنوادي الهوايات أو انخراط هؤالء الطلبة بتلك النوادي ان وجدت 
سواء على صعيد المدرسة أو المجتمع المحلي بالتنسيق مع المدرسة وفي النوادي تتاح 
للطالب الفرصة لممارسة هواياته وقدراته والتعبير عنها بحرية بعد توفير الخبرات الالزمة 

 القريوتي، (ه وقدراته بعد اختيار النادي أو النوادي التي تتالءم مع مجال تميزهلتنمية هوايات
 ).٤٣٣.ص, ١٩٩٥
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  : برنامج التسريع:ثانيا
طالب القادر على إتمام المناهج الدراسية لإن التسريع يعني إتاحة الفرصة ل  

موهوب  بحيث يتضمن تزويد الطالب ال، أو عمر أصغر من المعتاد،المقررة في مدة أقصر
ر أن كْ ومن الجدير بالذِّ،كبر منه سنًاطفال األ لألي عادةًطَعو المتفوق بخبرات تعليمية تُأ

 وقد سبقت ،برامج التسريع هي أقدم الممارسات التربوية مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين
  .بسيطةبثراء لفترة ليست برامج اإل

  :أشكال وبدائل تنفيذ برنامج التسريع
ول االبتدائي قبل  ويعني السماح للطفل دخول الصف األ،كر في المدرسةالقبول المب -

 .خرين متوسطي الذكاءقرانه اآلأ
ختصار المدة المقررة لتغطية المنهج في الصف العادي بنسبة ال ا ويعني ،تكثيف المنهج -

ولى من المرحلة ت سنوات األسال مناهج موضوع مقرر في ىطَع تُ كأن،%٢٥تقل عن 
 من الطالب الموهوبين والمتفوقين في  توافر عدد كافعدا ،ربع سنواتأة في ساسياأل

 .المدرسة
لتحاق الطالب الموهوب أو المتفوق في الجامعة في ا ويتم فيه ،القبول المبكر في الجامعة -

حق تَلْن يأ إذ يمكن ؛ر دون الحاجة إلى إنهاء السنوات الدراسية المقررة العادية مبكِّعمرٍ
 .عتمادا على قدراتها وذلك ،لثانوية العامةلالجامعة قبل إنهائه الطالب ب

لطالب الموهوب لد من التسريع يتم فيه توفير الفرصة هو نوع محدو ،تسريع المحتوى -
و تفوقه والتي أ يستمر في التزود بخبرات معينة تتعلق بمجال موهبته ، وأنو المتفوقأ

  .)Davis Gari, 1994, p. 99 (هعلى من صفِّتتضمنها الصفوف األ
و المتفوق داخل الصف أم لمساعدة الطالب الموهوب علِّسة والمردرشادات للمبعض اإل

  :العادي
 .توفير بيئة مدرسية آمنة -
 .و المتفوق على مهارات جديدة يكتسبهاأتدريب الطالب الموهوب  -
 .و المتفوق داخل المدرسةأطالب الموهوب لدوار القيادية لإسناد بعض األ -
 .لطالب المتفوقين والموهوبينلبداع العلمي توفير فرص لإل -
- الحدمن المشكالت االجتماعية والنفسية التي يتع و أ بض لها الطالب الموهور

 .المتفوق داخل المدرسة
 إذا ما رغب في ؛ة واحترامو المتفوق بمودأضرورة معاملة الطالب الموهوب  -

  .م خارج الفصلالتعامل مع المعلِّ
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 :رسي في التعامل مع الموهوبيندخصائي االجتماعي الم األورد-٤
خصائي االجتماعي في مجال رعاية الموهوبين ذو وضعية فريدة ومتميزة ألإن ا  

خصائي االجتماعي بدعم عملية  كما يقوم األ،حتياجات هؤالء الطالبا فهو يقوم بتقييم ،جدا
ر  كما عب، االجتماعيةدالةنسان والعالتغيير االجتماعي من خالل تطبيق مبادئ حقوق اإل

خصائي االجتماعي  لذلك فإن دور األ،خصائيين االجتماعيينلألعنه االتحاد الدولي 
  :المدرسي في التعامل مع الموهوبين يتلخص في

فضل لمعالجة مشكالت أسة على إيجاد طرق ررة المداخصائي االجتماعي إديساعد األ - ١
 ).مستشار لهمك(الطالب الموهوبين 

تواصل مع مؤسسات المجتمع للحصول على المساعدة الخصائي االجتماعي بيقوم األ - ٢
 وتوفير وسائل وموارد الدعم لهم ،المناسبة من أجل حل مشكالت الطالب الموهوبين

 .ستثمار مواهبهم في أنشطة تساهم في تنمية المجتمعامن أجل 
 وتمكينهم من ،لموهوبينخصائي االجتماعي دور المدافع عن حقوق الطالب ايلعب األ - ٣

 .الحصول عليها من المجتمع والمدرسة
خالق الطيبة م واأليخصائي االجتماعي بتوجيه الطالب الموهوبين نحو القيقوم األ - ٤

 .يجابية داخلهم وغرس القيم والسلوكيات اإل،والفاضلة
 المجتمع – أسرهم- معلميهم(خصائي االجتماعي هو حلقة الوصل بين الموهوبين األ - ٥

 .)Gidraf, 2015, p. 305 () المدرسة–
٦ - ة دراسة ُأوثمرِجهم أ وكان من ،ت على الطالب الفائقين وكيفية التعامل معهمي

  :توصياتها
 .لفةتنشطة المخالمساهمة في إجراء االكتشاف المبكر لحاالت التفوق في مجال األ - ٧
لمتفوق طالب الخصائي االجتماعي لالدراسة االجتماعية الشاملة من جانب األ - ٨

 .ستمراراة بعيتبستيفاء السجالت والبطاقات التَّا وإنشاء و،والموهوب
 وتبصيرهم ،ر المتفوقين والموهوبينسالتعامل المهني لألخصائي االجتماعي مع ُأ - ٩

 .بنائهمأوتعديل اتجاهاتهم بما يكفل نمو واستمرار تفوق 
وهوبين والعمل على التعامل المهني السليم مع مشكالت الطالب المتفوقين والم -١٠

 .مساعدتهم في التغلب عليها
 منها لصالح واالستفادة ،االتصال والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحيط بالمدرسة -١١

 ).٢٦ .ص, ٢٠٠٦، بركات (الطالب المتفوقين والموهوبين
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  : العربية السعودية في رعاية الموهوبينالمملكة تجربة-٥
 حيث ؛ازالت سباقة في رعاية الموهوبينإن المملكة العربية السعودية كانت وم

 ،ت مدرسة الفهد التي جعلت من أهم أهدافها التعرف على الفروق الفردية بين الطالبأأنش
 من خالل ؛مهتهم ومواهباستعدادا والعمل على تنمية ،كتشاف الموهوبين والعناية بهماو

لذي يكفل للطالب فرصا ر ا كما ظهر في التعليم الثانوي المطو،البرامج العامة والخاصة
ق المزيد من الرعاية للطالب الموهوبين  ويحقِّ،فضل في اختيار البرامج المناسبة لقدراتهمأ

 .والمتفوقين
ز للعلوم عبد العزيت مدينة الملك  تبنَّ،ومن أهم إسهامات المملكة لرعاية الموهوبين

 بدأ في ،ربية السعوديةوالتقنية مشروعا للكشف عن الموهوبين ورعايتهم في المملكة الع
 وجاء في تقريره النهائي في تسعة مجلدات شملت الملخص ،١٤١٣نتهى في ا و١٤١١

  :ةتيوالتوصيات اآل
 اطفالل لذكاء األختبار وكسيلر المعد. 
 مقياس القدرات العقلية. 
 بداعيتفكير اإللختبار تورانس لا. 
 ستبيان تحديد الميول والقدراتا. 
 وهوبين والكشف عنهم ف عن المبرنامج التعر 
 ثرائي التجريبي في العلومالبرنامج اإل. 
 ٥٦: ٢٠١٣القريطي،  (ثرائي التجريبي في الرياضياتالبرنامج اإل .( 

 ألن ذلك ؛وما زال المجتمع السعودي يهتم بعملية التعليم والكشف عن الموهبة
ين في برامج التعليم ار من قطارات التنمية والتي تهتم بها حكومة خادم الحرمين الشريفطَق

  .عامة وبرامج رعاية الموهوبين خاصة
 إنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين  تم١٤١٠في عام و

 والتي أقامت الجوائز المتعددة لتشجيع الموهوبين في المجاالت العلمية ذات ؛)موهبة(
هتمام والدعم كما تحظى المؤسسة باال ،ية الوطنية على يد الملك عبدالعزيز رحمه اهللاولَاألو

 وهي تسعى لبناء منظومة ،من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
ورعايتها ألكثر من ) موهبة( وقد أتت مشاركات ،بداع في المملكةوطنية للموهبة واإل

لمسابقات طالب وطالبة من الموهوبين والمتفوقين على المستوى الدولي في ا) ٥٤٠٠٠(
 ميدالية وجائزة في المسابقات )٣٩٧( حيث حصل طالب المملكة على ،العلمية الدولية
براءة ) ١٥( على افكرة وحصلو) ١٦٠٠٠(ر الطالب أكثر من  كما طو،العلمية الدولية
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 جامعة دولية مرموقة )٥٠( طالب وطالبة في أفضل )١٠٠٠( قبول أكثر من  وتم،ختراعا
مؤسسة الملك  ( تتوافق وخطط واحتياجات التنمية البشرية الشاملةفي تخصصات مختلفة

  .)٢٠٢٠عبدالعزيز ورجاله، 
 وهي مؤسسة غير ، لرعاية الموهوبين)مسك(بعد ذلك يأتي دور مؤسسة ثم 

تشجيع على ل ل)٢٠١١( صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان سنة سهاربحية أس
ة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية التعليم وتنمية المهارات القيادي

  : تمكين الشباب السعودي في أربعة مجاالت أساسية للمعرفة وهي)مسك( وتدعم ،السعودية
 .ةالتقنية التكنولوجي-٤    .التعليم-٣    .عالماإل-٢    .الثقافة- ١

تمكين الشباب م في المملكة من خالل حيث تساهم هذه الركائز في دعم عجلة التقد
) دافوس( في منتدى )مسك( وقد شاركت مؤسسة ،من التعلم كوسيلة للتطور والتقدم

 وذلك لطرح أفكار )٢٠٢٠ يناير ٢٤ إلى ٢١من (االقتصادي المنعقد بسويسرا في الفترة 
 وذلك بحضور كوكبة من قادة دول العالم الذين يناقشون تحديات ،ومواهب شباب المملكة

  ).٢٠٢٠مؤسسة مسك، (والصناعة ولوجيا االقتصاد والتكن
هتمام المملكة العربية السعودية في رعاية الموهوبين امما سبق يتضح لنا 

  .ة يقع على عاتقها التطور والتقدم في مجاالت التنمية المختلفة للوطنَئفوالمتفوقين كَ
  المحور الثالث الدراسات العربية واألجنبية التي أهتمت برعاية الموهوبين

 . أجنبيةاتدراس) ٥( و عربيةاتدراس) ٥(استعان بها الباحث في هذا البحث وعددهم 
  : الدراسات العربية:أولًا

 ى تنمية المهارات االجتماعية لدى وهدفت الدراسة إل:)٢٠١٧( دراسة الغليان
األطفال الموهوبين ذوي المشكالت السلوكية المدرسية عن طريق تدريبهم علي البرنامج 

 والتحقق من فعالية البرنامج في التخفيف من هذه ،د خصيصا للدراسةع المالتدريبي
 ٢٦نت عينة البحث من  وتكو،المشكالت السلوكية المدرسية التي يعاني منها الموهوب

 من األطفال الموهوبين ذوي المشكالت المدرسية يتراوح أعمارهم ما بين ةتلميذًا  وتلميذ
 اختيار التفكير – اختيار رأفن(أدوات البحث المتمثلة في ت عليهم قَبِ طُة،سن) ١٢-١٠(

قائمة المشكالت السلوكية  والبرنامج  - مقياس المهارات االجتماعية- بتكاري لتوارساال
 فعالية البرنامج التدريبي علىنتائج من تحقق فروض البحث مما يدل ال وأسفرت .)التدريبي

 ىخفيف من هذه المشكالت السلوكية لدوالتَّ ،المستخدم في تنمية المهارات االجتماعية
 .األطفال الموهوبين
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ة ا والتي هدفت إلي تحديد العالقة بين أسلوب الحي:)٢٠١٥(دراسة عبد الواحد 
 والكشف عن ،وعالقته بالقدرة علي حل المشكالت  لدي أطفال الروضة الموهوبين فنيا

الرتباطي ا الوصفي المنهجيحث  واستخدم الب،الديناميات النفسية لدي هؤالء األطفال
نة من أطفال الروضة بالمستوي الثقافي مكونة من  وقد اختيرت  العي،والمنهج اإلكالنيكي

 طفلًا وطفلة لتطبيق )١٦٢( واكتشفت الموهوبين من بينهم وهم ، طفل وطفلة)٦٠٠(
 ة،سقاطياإلت  أطفال من بينهم لتطبيق االختبارا)١٠(ر بِ واختُ، عليهمةالمقاييس السيكومتري

الرملىم الموضوع لألطفال والرسم الحر علكاختبار تفه    . 
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب الحياة إلىلت الدراسة توصحيث 

 الكشف عن  كما تم، حل المشكالت لدي أطفال الروضة الموهوبين فنياىوالقدرة عل
 الرمل ىم الموضوع لألطفال علختبار تفهالديناميات النفسية لديهم من خالل تطبيق ا

  .والرسم الحر
 االستفادة من خبرة الواليات المتحدة ىإلوتهدف  :)٢٠٠٤ (حسان دراسة

ا ةر مقترح لتعليم طالب المرحلاألمريكية في وضع تصوالثانوية العامة الموهوبين أكاديمي 
دراسة الموهوبين في أي  كما تناولت ال،استخدم المنهج المقارنب في مصر -دع بعن-

 كما ،مجتمع من المجتمعات كثروة بشرية تفوق قيمة ما تمتلكه المجتمعات من ثروات مادية
ر تعليم الطالب  حيث أصبح من غير المتصو،استعرضت الباحثة عصر الثورة التكنولوجية

ب الموهوبين أكاديميا في ظل ممارسات تقليدية تدعو إلي تعميق شعور الطالب الموهو
 . وإعداد جيل من المفكرين والمبدعين،بالتبعية بدلًا من إشارة روح التجديد واالبتكار

عرضت و،عدت اهتمام وزارة التربية والتعليم عن بعرت لتعليم طالب مرحلة الثانوية ض
 ، وطالب نفس المرحلة المتفوقين دراسيا في الواليات المتحدة،العامة الموهوبين أكاديميا

ا في مصروأيض. 
اكتشاف وتهدف إلى مقارنة األساليب لدراسة وهي  :)٢٠٠٤(صالح دراسة 

رسالة ماجستير  (ورعاية الطالب الموهوبين والمتفوقين في مصر وبعض الدول المتقدمة
 وضع نظام لتربية الطالب عن طريق )٢٠٠٤ التربية جامعه أسيوط كلية-  غير منشورة

ات بعض الدول بر خعلىف  والتعر،الراهن بها ومعرفة الوضع ،الموهوبين في مصر
والعوامل الثقافية المؤثرة في تربية وتعليم ىو والكشف عن القُ،مة في هذا المجالالمتقد 

ء الخبرات األجنبية والواقع مع وضع إستراتيجية مقترحة في ضو، هؤالء الطالب
لتشابه واالختالف بين ف علي أوجه ا استخدمت الدراسة المنهج المقارن للتعر.المصري

 وضع إستراتيجية مقترحة أهمية-: منهات الدراسة إلي عدة نتائج  وتوصلَّ،دول المقارنة
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ويتوقف ،ء الخبرات األجنبية والواقع المصريللتربية ورعاية الموهوبين في مصر في ضو 
 ى عل كما يتوقف،رسم هذه اإلستراتيجية علي السياسات القومية المحددة تحديدا عمليا

 .مراعاة الموارد الممكنة والظروف والمتغيرات المتوقعة
ف علي الواقع الفعلي لبرامج  والتي هدفت إلي التعر:٢٠٠٤دراسة غراب 

 ودراسة ،مؤسسات األسرة والطفولة لتنمية القدرات اإلبداعية للطفل الموهوب قطعيا وعلميا
هات العالمية فوق د وتحليل التوجصور ، بدافعيه اإلبداع العلمي والفنيةالعوامل المرتبط

 بين ا أن هناك اختالفً- : نتائج منهاة وتوصلت إلي عد،اإلحداثية لتنمية القدرات اإلبداعية له
ى واختالف مستو،هات البرمجية العلميةالواقع الفعلي والبرامج المؤسسية عن التوجى وع 

ا الختالف مات إبداعية للطفل ومستوي ااألسرة نحو إدارة مقولقدرات اإلبداعية لدية تبع
 .المستوي االقتصادي واالجتماعي لألسرة

  :جنبية الدراسات األ:ثانيا
كيفية استفادة الطالب من تنفيذ  ستهدفتا والتي :Phelan, 2018)(دراسة فيالن 

 للطالب الموهوبين، وقد استرشدت والعاطفيةساسية في المناهج االجتماعية العناصر األ
 جمع البيانات من يجابي للعاطفة االجتماعية، وتمسة بمقارنة تعزيز وتطوير السلوك اإلالدرا

 وقد كشفت نتائج الدراسة ، في مجال تعليم الموهوبيناخبير) ٣٢(استبيان لعدد من الخبراء 
العناصر األأن تكون في مكان جيد لمناهج الطالب الموهوبين ساسية التي يجب أن 

 :هيو ةعاطفي والةاالجتماعي
 .ةتخصيص وقت في جدول المدرسة للمناهج العاطفي
يجاد شراكة للمناهج وخصائصهم، وإالبحث عن فهم الهوية وخصائصها 

تدريب العاملين تدريبا مناسبا يتضمن فهم خصائص الطالب ، واالجتماعية والعاطفية
نشاء إوصت الدراسة بأ لتعليمهم، وةهداف العاطفية والمواد الكافي وتحديد األ،الموهوبين

 . لبرامج الموهوبينة والعاطفيةمهني لدعم دمج المناهج االجتماعي مشروع تطوير
وبحثت هذه الدراسة تأثير القيادة  :)Beckardite, 2017 ( دراسة بيكير دايت 

قادة برامج تعليم وتطوير السياسات على تعليم الموهوبين في والية فيرجينيا، وكيف أن 
لت اعتبارات ال، وشكَّ لسياسة تعليم الموهوبين لتعزيز التغيير الفعىزضعون مغالموهوبين ي

 في تشجيع الطالب ا هاما دورىوالتمويل، وقيادات المجتمع المحل السياسة المحلية،
 ا وكذلك توفير المتخصصين في المجاالت االجتماعية والثقافية والتعليمية دافع،الموهوبين

 تعليم الموهوبين في المناطق الريفية ينسققت الدراسة على مب وطُالكتشاف الموهوبين،
أن  -:والحضرية والضواحي في والية فيرجينيا، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
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قنية والبرامج االجتماعية والتمويل قين المحليين والمتخصصين يستخدمون الموارد التِّالمنس
  .ات القيادية الكتشاف الموهوبين منهمالمهار في تدريب الطالب على

 والتي استهدفت التعرف على ):Coonpatricia, 2013(دراسة كون باتريشيا  
تأثير الخدمة االجتماعية في تعليم المهارات القيادية للطالب الموهوبين في المدرسة 

ي المدرسة،  فوننهم موهوبأ تحديدهم على  طالبا تم٢٥قت الدراسة على ب وطُ،عداديةاإل
 أن معظم الطالب في الدراسة شعروا بأن -: منهاقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائجول

يجابيا على مهاراتهم إمشروع تعلم الخدمات الذي يقومون به لما قبل الحياة يؤثر تأثيرا 
نشطة والبرامج االجتماعية القيادية، وأن الطالب الذين لديهم القدرات على المشاركة في األ

ل المسئولية حم وتَ،مهارات القيادية والتي منها مهارة اتخاذ القرارالوالثقافية اكتسبوا 
 .االجتماعية والمشاركة المجتمعية
 وقد استهدفت الدراسة التعرف ):Nowikowski, 2011(دراسة ناويكوسكي 
مة ممن ين قبل الخدلزامية لتأهيل المربإلى برامج إ الحاجةعلى تربية الموهوبين ومدى 

طروحة هو فحص ول لهذه األ ولقد كان الغرض األ،يعملون مع التالميذ الفائقين والموهوبين
 -: الممارسينمفهوم ثالث مجموعات من 
 مربين-٣ .   أثناء الخدمة في بيئة الفصول العاديةمربين-٢   .مربين قبل الخدمة

 .أثناء الخدمة للفصول المخصصة للفائقين والموهوبين
ساءة بشأن الممارسات في تربية وتعليم إذا كان هناك إحاولة فهم عما وأيضا م

الطلبة الموهوبين، وتمرية ولقاءات ومقابالت عن دوع البيانات عن طريق مقابالت  جم
فضل الممارسات والبرامج لتعليم أ وتحليل الوثائق للتعرف على ،لكترونيطريق البريد اإل

 الحاجة إلى فلسفات وبرامج تدريب :دة نتائج منهاالموهوبين، وتوصلت الدراسة إلى ع
المعلمين لتعليم واكتشاف الموهوبين من خالل مدارس المقاطعة المخصصة لتعليم 

 .الموهوبين
والتي  بعنوان دراسة لبرامج رعاية الطلبة ).Alqefari, 2010(دراسة القفاري 

 ،عة برونيل في بريطانيا والتي كانت في جام،الموهوبين في المملكة العربية السعودية
ره من خدمات للطلبة الموهوبين والفائقين في المملكة وتكشف الدراسة عن طبيعة ما توفِّ

يضا الكشف عن جوانب الضعف في برامج أ و، والتي تعتبر دولة نامية،العربية السعودية
شأنها طراف المعنية للوصول إلى نتائج من رعاية الموهوبين وذلك من خالل رؤية كل األ

دوات أهمية لرعاية الموهوبين، وقد استخدمت الدراسة أكثر أتعمل على تفعيل برامج 
 مثل االستبيان والمقابالت الشخصية والوثائق، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ةمتنوع
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 أن هناك سياسات لرعاية الطالب الموهوبين وخاصة في المدارس ذات التعليم -:منها
ل الجهات المختصة ب من قيم التربون الدعأثرياء، وبناء األألم فيها  والتي يتعي،الراق

 وأن االستراتيجيات ومناهج رعاية الموهوبين ،للموهوبين يتسم بالعشوائية وعدم الترابط
  .ةغير كافي

  التعليق على الدراسات السابقة 
  :بتحليل الدراسات والبحوث السابقة نجد انها تتركز أهتمامها في اآلتي

  )دراسة الغليان ، عبدالواحد( المهارات النفسية واالجتماعية التي يتمتع بها الموهوب - ١
  )غراب( اشكال البرامج التي تقدم للمواهبين من قبل دراسة - ٢
  )القفاري( الصعوبات التي تواجه رعاية الموهوبين في المجتمع قبل دراسة - ٣
  )فاريالق( دور االسرة في رعاية الموهوبين قبل دراسة - ٤

ولم تتناول الدراسات السابقة موضوع الدراسة الراهنة والتي ركزت على برامج 
رعاية الموهوبين من خالل الخدمة االجتماعية ومؤسسات المختلفة وهي البرامج الدراسية 
والبرامج االجتماعية والبرامج الثقافية ولقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة في تحديد 

وفي صياغة اهداف الدراسة وتحديد مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها وفي مشكلة الدراسة 
 .وضع مؤشرات أداة الدراسة

  للدراسةالنظريات المفسرة المحور الرابع 
  :متعدد المواهب نموذج تيلور

   تايلور ىْأرTaylor)  ( أن المدرسة تركز اهتمامها على تنمية بعض المقدرات
واقترح ست مواهب ، العديد من المواهب العقلية األخرىفل  وتغْ،والسيما التحصيل المرتفع

  -:ي االهتمام بها وتنميتها داخل غرفة الدراسة هيينبغ
وتشير إلى االستعداد لبلوغ أعلى : أو الذكائية )Academic (المواهب األكاديمية

 وسهولة والفهمهذه الموهبة على القابلية للتعلم بيسر  ي وتنطويمستويات األداء المدرس
 .وإعادة صياغة المعلومات والتذكر والتحديد والتلخيص واالستدعاء

تعنى االستعداد إلنتاج األفكار و): Productive(ي مواهب التفكير اإلنتاج
والتعبيرات الجديدة والحلول غير المألوفة للمشكالت ويتميز أصحابها بحب االستطالع 

  .فريدة وأصيلة روالتصميم والتركيب وإنتاج أفكا واالستكشاف والتجريب
تعكس هذه المواهب استعداد الطفل و): Communicating (مواهب اتصالية

للتعبير عن نفسه وأفكاره وشرحها لآلخرين والمهارة غير العادية في الربط بين األفكار 
 .استخدام اللغة والتوضيحات اللفظية في العرض والتقديمو
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ع ما قد يحدث في عداد لتوقّتشير إلى االستو): Forecasting (مواهب تنبؤية
ل واكتشاف وتأم ،المستقبل من نتائج وما يستلزمه ذلك من ربط بين الوقائع واألحداث

-العواقبالنتائج أو -واستقراء ووضع االفتراضات وحساب االحتماالت والتوقعات 
 .المستقبلية

ف على وتعنى االستعداد للتعرMaking Decision :( (مواهب اتخاذ القرار
 ،األحداث المؤثرة وجمع المعلومات واالستنتاج والتقدير وموازنة الشواهد واألدلة والتقييم

 . واتخاذ القرارات المناسبة،األحكام وإصدار
وترتيب  تعنى المهارة في جمع البيانات وتحليلهاو) Planning (مواهب التخطيط

 .األفكار وتنظيمها واإلعداد ووضع الخطط وتنظيم العمل والتطوير
جميعا متى  إلى سبع مواهب متداخلة يجب رعايتها )Rice ( ريسخَلصكما 

  :وهيأظهرها أصحابها أو متى كانت في صورة كامنة على وشك الظهور 
 الموهبة األكاديمية) Academic.(  
 الموهبة اإلبداعية) Creative.(  
  القيادة(الموهبة النفس اجتماعيةLeadership Psychosocial (.  
  في الفنون األدائيةالموهبة) (arts Performing.  
  الرياضية(الموهبة الحركية(Kinesthetic Athletic)  (.  
 مهارات التناول أو المعالجة اليدوية (Skills Manipulative).  

 Mechanical The-  الصناعية–الفنية  -مجموعة المهارات الميكانيكية 

Technical- Industrial) (Complex of Skill.  
 The three-ring Conception of): الحلقات للموهبةي ثالثيزولـوذج ريننم

giftedness)   
 المقدرة على يإلى أن الموهبة ه Renzulli)(ي رينزول. وقد ذهب جوزيف س

  .مجال من مجاالت النشاط يإظهار أو تحقيق مستويات عالية من األداء في أ
بة تتألف من ناتج تفاعل ثالث  كما أوضح في نموذجه الثالثي الحلقات أن الموه
ؤثر  ي أنالتي يمكن أو العوامل ،مجموعات أساسية والزمة وضرورية من السمات اإلنسانية

   :ي وهالنوعيكل منها في العديد من مجاالت األداء 
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) General Average Above Abilities ( فوق المتوسط من المقدرات العامةمعدل-أ
  :المقدرات الخاصةو ،الذكاء والتحصيلودرة العقلية من السمات المتضمنة في المق

 اللغويواالستدالل , مرتفع من التفكير المجرد وتتضمن المقدرة العامة مستوى
والعالقات المكانية والذاكرة وطالقة الكلمات والتواؤم مع المواقف الجديدة في   والعددي

 واالنتقائيار السريع والدقيق ية معالجة المعلومات واالستحضيكالبيئة وتشكيلها وأوتومات
كما تتضمن المقدرة الخاصة تطبيق تجميعات متعددة من المقدرات العامة ، للمعلومات

 كالفن :اإلنسانيالسابقة في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة المتخصصة في األداء 
امها والقيادة واإلدارة والمقدرة على تحصيل واكتساب أشكال المعرفة المختلفة واستخد

ن من  التمكُّتتضمن كما ، أو التعبير عن أداء متميز في مجال ما، لحل مشكلةااستخدام
ما أو مجال بحثى معين أو  بين المعلومات المناسبة وغير المناسبة المرتبطة بمشكلة التمييز

  .أداء محدد
  ): (Task Commitment) االلتزام بالمهمة (العمل-ب 

 أو ، واالندماج في مشكلة معينة،هتمام والحماسالمرتفع من اال يشمل المستوىو
ل والتصميم  وكذلك المثابرة والتحماإلنساني، ما من أشكال التعبير  أو شكٍلبحثي،مجال 

واالعتقاد في القدرات  ة،األنا  كما يشمل الثقة بالنفس وقوةوالتفاني،والعمل الجاد واإلرادة 
إضافة إلى المقدرة على تحديد  ،ية العالية لإلنجازالذاتية على إنجاز األعمال الهامة والدافع

 ووضع المجال، معين وعلى متابعة التطور في هذا تخصصيالمشكالت الهامة في مجال 
   .ي وتنمية حس جمالي والخارجالذاتيللعمل واالنفتاح للنقد  معايير رفيعة المستوى

  ):Creativity (مجال يمرتفع من اإلبداع في أ مستوى-جـ 
 واالنفتاح على الخبرات التفكير، تمتع الموهوب بالطالقة والمرونة وأصالة ويشمل

حتى لو لم تكن منطقية وحب االستطالع ، ل األفكار واألفعال والنواتج الجديدةالجديدة وتقب
وتقدير الخصائص  والمغامرة واللعب باألفكار واالستعداد للمخاطرة الفكرية والعملية

 يرينزول(شياء وأحداث أ نما والتفاعل مع ما يحيط به ألفكارالجمالية في األشياء وا
  ).٢٠٠٦، وريس

 أن األطفال الموهوبين هم الذين لديهم المقدرة على تنمية تلك يرينزول ويرى
مجال له  يوعلى تطبيقها واستخدامها في أ من السمات وتطويرها" التوليفة"التركيبة أو 

وأنه متى استطاع الطفل   مجتمع معين وزمان معين فييقيمته من مجاالت النشاط اإلنسان
ً   فإنَّ؛تنمية التفاعل بين هذه المجموعات الثالث من السمات وأظهره ه يحتاج مدى واسعا

ال توفرها البرامج التعليمية ي ومتنوعا من الفرص والخدمات التربوية غير المعتادة والت
  .العادية أو التقليدية
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مما ، حلقات التفاعل في نموذجه جعل من اإلبداع إحدى قد يظ أن رينزولوالمالح
 تعريف ىق وقد لَ،يوحى بأن اإلبداع أحد مكونات الموهبة وليس مظهرا من مظاهرها

 لتخطيط برامج اإلثراء الثالثي لتعليم الموهوبين ا واتخذ أساسا قبولًا واسعيرينزول
 المتحدة األمريكية خالل السنوات عديد من المناطق التعليمية بالوالياتالوالمتفوقين ب

  ).٨٥: ٢٠١٣القريطي، (ي الماضية وبدءا من سبعينيات القرن الماض
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 نمط الدراسات الوصفية والتي تستهدف وصف إلى تنتمي هذه الدراسة :نوع الدراسة
  .فة للموهوبينشكال الرعاية المختلأوتحليل إسهامات الخدمة االجتماعية في توجيه 

 منهج المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين ى اعتمدت الدراسة عل:منهج الدراسة
 الذين يتعاملون مع الطالب الموهوبين بالمدارس الحكوميةومرشدي الطالب االجتماعيين 

  . في المرحلة المتوسطةالسعودية
ين بمدارس شمال  الدراسة من جميع األخصائيين االجتماعيعينةتكون ت : الدراسةعينة

) ١٨( و ا اجتماعياخصائيأ) ٣٨(منهم ) ٥٦(الرياض بالمرحلة المتوسطة والبالغ عددهم 
يعملون في اإلرشاد الطالبي بعد حصولهم على دورات تدريبية تأهيلية، ا مختلفًاتخصص 

  . وقام بتطبيق أداة الدراسة على كامل المجتمع،سلوب الحصر الشاملأم الباحث استخدو
  : اة الدراسةأد

في ضواالعتماد على االستبانة كأداة ء طبيعة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها تم 
نت االستبانة في صورتها النهائية من جزأين وهمالتحقيق أهداف الدراسة الحالية، وقد تكو:  

ي  والتي تمثلت ف، ويشتمل هذا الجزء على البيانات األولية لعينة الدراسة: األولالجزء-أ
 عدد سنوات الخبرة في - العلميالتخصص- االجتماعية الحالة- العمر(

 هل تم حضور دورات تدريبية حول رعاية الطالب -المجال التعليمي
  )؟ في حالة اإلجابة بنعم فما عدد هذه الدورات-؟الموهوبين

  :اشتمل هذا الجزء على ثالثة محاور وهي:  الثانيالجزء-ب
االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهوبين،  دور الخدمة :المحور األول

  .عبارة) ١٥(اشتمل هذا المحور على 
 دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبين، :المحور الثاني

  .عبارة) ١٥(اشتمل هذا المحور على 
االجتماعية للطالب الموهوبين،  دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية :المحور الثالث

 . عبارة) ١٦(اشتمل هذا المحور على 
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عتمد الباحث في صياغة االستبانة إلى الرجوع إلى عدة أدوات في التعامل مع ا
ق فْ تكون درجات االستجابة عليها وِ وأن،الموهوبين في مجاالت التربية وعلم النفس

قرات االستبانة قائمة تحمل العبارات  حيث يقابل كل فقرة من ف)مقياس ليكرت الثالثي(
ولغرض المعالجة فقد أعطى الباحث لكل استجابة على كل فقرة )  ال-  أحيانًا– نعم(التالية 

درجتان، ) أحيانا(و درجات، ٣) نعم (-:من فقرات االستبانة قيمة محددة على النحو التالي
مام كل فقرة وتحت الدرجة أ) √(درجة واحدة، ويتطلب اإلجابة عليها بوضع عالمة ) ال(و

  .المختارة
  :صدق أداة الدراسة

  :تم التحقق من صدق أداة الدراسة بطريقتين وهما
  ):face validity(لألداة ) الخارجي( الظاهري الصدق-أ
 للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه قام الباحث    

المحكمين األكاديميين للتأكد من صدقها بعرضها في صورتها المبدئية على مجموعة من 
هم حول مدى وضوح صياغة كل عبارة من عبارات ئراآ وذلك الستطالع ،الظاهري

االستبانة، وتصحيح ما ينبغي تصحيحه منها، ومدى أهمية ومالئمة كل عبارة للمحور الذي 
ا يرون تنتمي إليه، ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت ألجله، مع إضافة أو حذف م

 وعلى ضوء توجيهاتهم ومقترحاتهم توصل الباحث ،من عبارات في أي محور من المحاور
  .لالستبانة بصورتها النهائية

 : االتساق الداخلي لألداةصدق- ب
 تم حساب االتساق الداخلي من خالل معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية 

عامل ارتباط المحاور بالدرجة الكلية، وذلك  حساب مللمحور الذي تنتمي إليه الفقرة، كما تم
  :على النحو التالي

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور األول بالدرجة  )١(جدول رقم 
  الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
قيق الرعاية التعليمية للطالب تح

 الموهوبين
تحقيق الرعاية النفسية للطالب 

 الموهوبين
تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب 

 الموهوبين
٠٫٥١٨  ١ **٠٫٧٨٣  ١ **٠٫٨٣٣  ١** 
٠٫٦٨١  ٢ **٠٫٨٧٦  ٢ **٠٫٦٥٧  ٢** 
٠٫٦٣٧  ٣ **٠٫٨٤٣  ٣ **٠٫٦١٥  ٣** 
٠٫٥٠٠  ٤ **٠٫٦٥٨  ٤ **٠٫٥٥٦  ٤** 
٠٫٧٧٧  ٥ **٠٫٥٦٨  ٥ **٠٫٥١٥  ٥** 
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 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
قيق الرعاية التعليمية للطالب تح

 الموهوبين
تحقيق الرعاية النفسية للطالب 

 الموهوبين
تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب 

 الموهوبين
٠٫٥٥٦  ٦ **٠٫٦٩٥  ٦ **٠٫٧٦٠  ٦** 
٠٫٦١٤  ٧ **٠٫٥٤٨  ٧ **٠٫٧٧٦  ٧** 
٠٫٦٦٨  ٨ **٠٫٧١٥  ٨ **٠٫٧٨٢  ٨** 
٠٫٥٨٧  ٩ **٠٫٧٢٢  ٩ **٠٫٧١١  ٩** 

٠٫٥٨٦  ١٠ **٠٫٧٧٢  ١٠ **٠٫٨٣١  ١٠** 
٠٫٧٠٢  ١١ **٠٫٨٧٣  ١١ **٠٫٥٤٢  ١١** 
٠٫٦٧٧  ١٢ **٠٫٨٤٠  ١٢ **٠٫٥٢٨  ١٢** 
٠٫٦٤٦  ١٣ **٠٫٦٥٠  ١٣ **٠٫٨٢٢  ١٣** 
٠٫٥٦٧  ١٤ **٠٫٥٨٧  ١٤ **٠٫٧٠١  ١٤** 
٠٫٧٠٩  ١٥ **٠٫٥١٥  ١٥ **٠٫٥٩٠  ١٥** 

    ٠٫٥٠٢  ١٦** 

  . فأقل٠,٠٥دالة عند مستوى الداللة .       *  فأقل٠,٠١دالة عند مستوى الداللة **  
رجة تُشير النتائج الموضحة بالجدول السابق إلى أن قيم معامالت االرتباط بين د

كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة دالة إحصائيا 
بة، وهذا يشير إلى صدق فقرات فأقل، وجميعها قيم موج ٠,٠٥ أو ٠,٠١عند مستوى داللة 

االستبانة وقياسها للسمة التي وضت لقياسهاع.  
كل محور من محاور االستبانة بالدرجة الكلية معامالت االرتباط بين درجة  )٢(جدول رقم 

  لالستبانة
 معامل االرتباط  محاور االستبانة م
 **٠٫٨٩٥  دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهوبين  ١
 **٠٫٨٤٦ دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبين  ٢
 **٠٫٩٠٨ جتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبيندور الخدمة اال  ٣

  .      فأقل٠,٠١دالة عند مستوى الداللة  ** 
من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين أن قيم معامالت 

 -إحصائيا– ةاالرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة بالدرجة الكلية للمحور دال
ق محاور االستبانة دبة، وهذا يشير إلى ص فأقل، وجميعها قيم موج٠,٠١عند مستوى داللة 

  .وقياسها للسمة التي وضعت لقياسها
  ):Reliability(ثبات أداة الدراسة 

. للتأكد من ثبات أداة الدراسة) Cronbach Alpha( )ألفا كرونباخ(استخدم الباحث معادلة 
   .يوضح ذلك) ٣(والجدول رقم 
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  . ألداة الدراسة"قيم معامل ألفا كرونباخ"يوضح  )٣(جدول رقم 
محاور 
عدد  محاور االستبانة الدارسة

 الفقرات
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ
المحور 

 األول
 دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية 

 ٠٫٩١٤  ١٥ للطالب الموهوبين

المحور 
 الثاني

تحقيق الرعاية النفسية دور الخدمة االجتماعية في 
 ٠٫٨٥٩  ١٥ للطالب الموهوبين

المحور 
 الثالث

دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية 
 ٠٫٨٢٤  ١٦ للطالب الموهوبين

 ٠٫٩٤١ ٤٦  الثبات العام ألداة الدراسة

  لمحاور)ألفا كرونباخ(يتبين من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن معامالت الثبات 
، أما الثبات العام ألداة )٠,٩١٤(و ) ٠,٨٢٤(الدراسة مرتفعة حيث تراوحت ما بين 

وجميعها قيم مرتفعة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية ) ٠,٩٤١(الدراسة فقد بلغ 
  . للدراسةالميداني وبالتالي يمكن االعتماد عليها في التطبيق ،من الثبات

  :أساليب المعالجة اإلحصائية
لشكل المغلق الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل فقرة لى الباحث في إعداد االستبانة بنَّ ت

 المعياري،، واالنحراف ي حساب المتوسط الحساب، وتم)ليكرت الثالثي(مستخدما مقياس 
م اإلحصائية زوذلك باستخدام الح) ألفا كرونباخ(، ومعامل )بيرسون(ومعامل االرتباط 

)SPSS(لتحديد مستوى اإلجابة التاليهيل تفسير النتائج استخدم الباحث األسلوب ، ولتس 
 إعطاء وزن للبدائل قام الباحث بمراجعتها تمهيدا إلدخالها  حيث تم:على بنود األداة

 أي بتحويل :للحاسوب للتحليل اإلحصائي، وتم إدخالها للحاسوب بإعطائها أرقاما معينة
، ٢) = أحيانًا(و، ٣)= نعم(ت اإلجابة يطعحيث ُأ) الترميز (اإلجابات اللفظية إلى رقمية

، ثم تصنيف تلك اإلجابات إلى ثالث مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة ١) =ال(و
  -:التالية

 لنحصل على ٠,٦٦ =٣÷  )١- ٣( =عدد بدائل األداة÷ ) أقل قيمة-أكبر قيمة( =طول الفئة 
  -:تاليالتصنيف الذي يوضحه الجدول ال

  درجة الموافقة ومدى الموافقة )٤(جدول 
  مدى المتوسطات  الوصف

 ١-١٫٦٦  ال
  ٢٫٣٣-١٫٦٧  أحياًنا
  ٣- ٢٫٣٤ نعم
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  :تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
  تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة: أولًا

  وفقًا للخصائص الشخصية والوظيفيةيوضح توزيع مجتمع الدراسة  )٥(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  

 ٥٠٫٠ ٢٨  سنة٣٠أقل من 
 ٢١٫٤ ١٢  سنة٤٠- ٣٠من 
 ٢٥٫٠ ١٤  سنة٥٠- ٤٠من 
 ٣٫٦ ٢  سنة فأكثر٥٠من 

 العمر

  %١٠٠  ٥٦  المجموع
 ٣٩٫٣ ٢٢ أعزب
 ٥٧٫١ ٣٢ متزوج
 ٣٫٦ ٢ مطلق

  الحالة االجتماعية

  %١٠٠  ٥٦  المجموع
 ٦٤٫٣ ٣٦ بكالوريوس خدمة اجتماعية
 ٣٫٦ ٢ بكالوريوس علم االجتماع

 ١٠٫٧ ٦ بكالوريوس علم نفس
 ١٤٫٣ ٨ بكالوريوس شريعة إسالمية

 ٣٫٦ ٢ دبلوم كلية التربية لغة عربية وعلوم اجتماعية
 ٣٫٦ ٢ ماجستير أصول تربية

  لميالتخصص الع

  %١٠٠  ٥٦  المجموع
 ٤٦٫٤ ٢٦  سنوات٥أقل من 

 ١٧٫٩ ١٠  سنوات٨ أقل من -٥من 
 ٢٨٫٦ ١٦  سنة١١ إلى أقل من ٨من 

 ٧٫١ ٤  سنة فأكثر١١
  عدد سنوات الخبرة

  %١٠٠  ٥٦  المجموع
 ٦٠٫٧ ٣٤ نعم
 ٣٩٫٣ ٢٢ ال

هل تم حضور دورات 
تدريبية حول رعاية 
  %١٠٠  ٥٦  المجموع  الطالب الموهوبين؟

 ٥٢٫٩ ١٨ من دورتينأقل 
 ٣٥٫٣ ١٢  دورات٥-٢من
 ٥٫٩ ٢  دورات٨-٥
 ٥٫٩ ٢  دورات تدريبية فأكثر٨

في حالة اإلجابة بنعم فما 
  عدد هذه الدورات؟

  %١٠٠  ٥٦  المجموع

  األسئلةتحليل ومناقشة نتائج الدراسة واإلجابة عن : ثانيا
  سهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب الموهوبين؟إما مدى : إجابة السؤال الرئيس

ب تَ والر، واالنحرافات المعيارية،ا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابيةلإلجابة على هذ
  :وجاءت النتائج كالتالي، الستجابات أفراد عينة الدراسة على محاور االستبانة
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  سهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب الموهوبين إ)٦(جدول رقم 
المتوسط  محاور االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الموافقة

  
  الترتيب

دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية 
 ١ نعم ٠٫٣٠٢ ٢٫٧١ النفسية للطالب الموهوبين

دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية 
 ٢ نعم ٠٫٣١٩ ٢٫٤٧ االجتماعية للطالب الموهوبين

 دور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية 
 ٣ أحياًنا ٠٫٤٥٦ ٢٫٣٣ ينالتعليمية للطالب الموهوب

 )أوافق(نعم  ٠٫٣١٨ ٢٫٥٠  المتوسط الحسابي العام

تكشف المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول السابق أن أفراد عينـة الدراسـة                 
 حسابيموافقون على إسهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب الموهوبين، وذلك بمتوسط            

تعلق بدور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية        حيث جاء المحور الم   )  ٣ من   ٢,٥٠(
يليها المحور المتعلـق    ) ٣ من   ٢,٧١(حسابي  للطالب الموهوبين في المرتبة األولى بمتوسط       

 حـسابي بدور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبين بمتوسـط     
 الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية       بينما جاء المحور المتعلق بدور    ) ٣ من   ٢,٤٧(

 الباحث هـذه    ىزعوي )٣ من   ٢,٣٢ (حسابيللطالب الموهوبين في المرتبة األخيرة بمتوسط       
نهـا  إ حيث   ،النتيجة إلى أن الخدمة االجتماعية من المهن ذات الصلة الوثيقة بالمجال التعليمي           

 االجتمـاعي المالئـم المتكامـل للشخـصية       حداث التغيير تساند المدرسة كمؤسسة تعليمية إل    
ق الجو االجتماعي السليم الذي تسوده العالقـات الطيبـة بـين أفـراد             لْاإلنسانية من خالل خَ   

  . المجتمع المدرسي
ما مدى إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية : إجابة السؤال الفرعي األول   

  النفسية للطالب الموهوبين؟
 الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبينإسهام  )٧(جدول 

 درجة الموافقة

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارات

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

رة
عبا

 ال
ب

رتي
ت

  

درجة 
  الموافقة

 نقدر الطالب الموهوب في المدرسة  ١ نعم  ١ ٠٫٢٦٠ ٢٫٩٣  ٠  ٤  ٥٢  ك
٪ ٠  ٧٫١  ٩٢٫٩      
نبث الثقة والدعم النفسي في نفوس   ٢ نعم ٢ ٠٫٣١٢ ٢٫٨٩  ٠  ٦  ٥٠  ك

      ٠  ١٠٫٧  ٨٩٫٣  ٪ الطالب الموهوبين بالمدرسة
نتعامل مع الطالب الموهوبين  ٣ نعم ٣ ٠٫٣١٢ ٢٫٨٩  ٠  ٦  ٥٠  ك

      ٠  ١٠٫٧  ٨٩٫٣  ٪ بكل حب واحترام
نشجع الطالب الموهوبين على   ٤ نعم ٤ ٠٫٤٤٤ ٢٫٨٦  ٢  ٤  ٥٠  ك

      ٣٫٦  ٧٫١  ٨٩٫٣  ٪ استمرار موهبتهم
 نعم ٥ ٠٫٣٨٦ ٢٫٨٢  ٠  ١٠  ٤٦  كنحاول أن ُنْشِعر الطالب   ٥

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٦٧٣

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 درجة الموافقة

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارات

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

رة
عبا

 ال
ب

رتي
ت

  

درجة 
  الموافقة

الجميع لموهبته  بتقدير الموهوب
حتى يستثمر هذه الموهبة 

 ويرتقي بها
٪  ٠  ١٧٫٩  ٨٢٫١      

 نعم ٦ ٠٫٣٨٦ ٢٫٨٢  ٠  ١٠  ٤٦  ك
٦  

تشجيع إدارة المدرسة للطالب 
 الموهوبين بمنحهم شهادات
التقدير وتوفير الوقت والجهد 

 لهم
٪  ٠  ١٧٫٩  ٨٢٫١      

ُنْشِعر الطالب الموهوب بقيمته  ٧ نعم  ٧ ٠٫٥٦٣ ٢٫٧٩  ٤  ٤  ٤٨  ك
      ٧٫١  ٧٫١  ٨٥٫٧  ٪ في المدرسة والمجتمع

 نعم ٨ ٠٫٥١٣ ٢٫٧٥  ٢  ١٠  ٤٤  ك
٨  

نطلب من المعلمين إظهار قيمة 
الموهوب وتقدير الطالب 

      ٣٫٦  ١٧٫٩  ٧٨٫٦  ٪ لزمالئهم الموهوبين

 نعم  ٩ ٠٫٦٠٦ ٢٫٦٨  ٤  ١٠  ٤٢  ك
٩ 

نستمع جيًدا إلي أراء 
ومقترحات الطالب الموهوبين 

      ٧٫١  ١٧٫٩  ٧٥  ٪ بكل اهتمام

 نعم ١٠ ٠٫٤٧١ ٢٫٦٨  ٠  ١٨  ٣٨  ك
١٠  

تحرص إدارة المدرسة على 
تكريم الموهوبين في كل 

      ٠  ٣٢٫١  ٦٧٫٩  ٪ مناسبة أمام زمالئهم

 نعم ١١ ٠٫٦٠٦ ٢٫٦٨  ٤  ١٠  ٤٢  ك
١١  

تقوم المدرسة بالثناء على 
الطالب الموهوبين وأهمية 

      ٧٫١  ١٧٫٩  ٧٥  ٪ احترامهم في طابور الصباح

ُنعاِقب الطالب الذين يسخرون  ١٢ نعم ١٢ ٠٫٥٦٨ ٢٫٥٧  ٢  ٢٠  ٣٤  ك
      ٣٫٦  ٣٥٫٧  ٦٠٫٧  ٪ أو يقللون من موهبة الطالب

 نعم ١٣ ٠٫٧٣٩ ٢٫٥٠  ٨  ١٢  ٣٦  ك
١٣  

نحرص علي توجيه الدعوات 
لُألَسر لتوعيتهم بضرورة 
تحفيز األبناء على استمرار 

 مواهبهم
٪  ١٤٫٣  ٢١٫٤  ٦٤٫٣      

نراعي احتياجات الطالب  ١٤ نعم  ١٤ ٠٫٦٣٢ ٢٫٥٠  ٤  ٢٠  ٣٢  ك
      ٧٫١  ٣٥٫٧  ٥٧٫١  ٪ ونعمل على إشباعها الموهوبين

 نعم ١٥ ٠٫٧٢٤ ٢٫٣٦  ٨  ٢٠  ٢٨  ك
١٥  

 بالمدرسة تنظيم معارض
لمنتجات الطالب الموهوبين 

      ١٤٫٣  ٣٥٫٧  ٥٠  ٪ والثناء على مجهودهم

 نعم ٠٫٣٠٣ ٢٫٧١ المتوسط الحسابي العام للمحور

  :من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول السابق يتبين ما يلي
م في تحقيق الرعاية هِسمة االجتماعية تُأن أفراد عينة الدراسة موافقون على أن الخد - 

 من ٣,٧١( العام لهذا المحور الحسابيالنفسية للطالب الموهوبين، حيث بلغ المتوسط 
، والتي تتراوح ما بين الثالثيوهذا المتوسط يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج ) ٣
  .)نعم( الفئة التي تُشير إلى درجة وهي) ٣,٠٠ إلى ٢,٣٤(

 ٢,٣٦(ا نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيلية لفقرات هذا المحور تراوحت ما بين كم -
 تُشير يوهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الثالثي والت) ٢,٩٣إلى 
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 يدل على أن أفراد عينة الدراسة موافقون على جميع الفقرات ا وهذ)نعم(إلى درجة 
 مما ؛ االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبينالمتعلقة بإسهام الخدمة

سهام الخدمة االجتماعية إة أفراد عينة الدراسة على قَيشير إلى التجانس في درجة موافَ
  .في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبين

 والتي اهتمت بأهمية دوتتفق نتائج هذا مع ما توصلت إلى دراسة عبد الواح
  امج النفسية التي تقدم للموهوبين كأحد أشكال الرعاية لهم في المجتعالبر

ما مدى إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية : إجابة السؤال الفرعي الثاني
 االجتماعية للطالب الموهوبين؟

 إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبين )٨(جدول 
 درجة الموافقة

لعب
م ا

رق
رة

ا
  

 العبارات

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  العبارة

درجة 
  الموافقة

  ٠  ٦  ٥٠  ك
١  

نحرص على بناء 
عالقات اجتماعية 
طيبة مع الطالب 

 الموهوبين
٪ ٠  ١٠٫٧  ٨٩٫٣  

 نعم  ١ ٠٫٣١٢ ٢٫٨٩

  ٤  ٤  ٤٨  ك
٢ 

ي نشجع الطالب ف
المدرسة على أخذ 
الطالب الموهوبين 

 قدوة لهم
٪  ٧٫١  ٧٫١  ٨٥٫٧  

 نعم  ٢ ٠٫٥٦٣ ٢٫٧٩

  ٢  ١٤  ٤٠  ك
٣ 

نقوم بتكوين صداقات 
بين الطالب 

الموهوبين وباقي 
 الطالب

٪  ٣٫٦  ٢٥  ٧١٫٤  
 نعم  ٣ ٠٫٥٤٣ ٢٫٦٨

  ٠  ١٨  ٣٨  ك
٤ 

نشجع طالب 
المدرسة على التعليم 

االجتماعي من 
 ينالطالب الموهوب

٪  ٠  ٣٢٫١  ٦٧٫٩  
 نعم ٤ ٠٫٤٧١ ٢٫٦٨

  ٢  ١٤  ٤٠  ك

٥ 

نشجع الطالب 
الموهوبين على 

االندماج االجتماعي 
مع زمالئهم 

 بالمدرسة
٪  ٣٫٦  ٢٥  ٧١٫٤  

 نعم  ٥ ٠٫٥٤٣ ٢٫٦٨

  ٠  ٢٠  ٣٦  ك

٦ 

نحرص على عمل 
األنشطة الثقافية 

واالجتماعية للطالب 
الموهوبين لالندماج 

االجتماعي مع 
  همزمالئ

٪  ٠  ٣٥٫٧  ٦٤٫٣  
 نعم ٦ ٠٫٤٨٣ ٢٫٦٤
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 درجة الموافقة

لعب
م ا

رق
رة

ا
  

 العبارات

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  العبارة

درجة 
  الموافقة

  ٢  ١٦  ٣٨  ك
٧  

ننظِّم الرحالت 
الترفيهية للطالب 
الموهوبين مع 

 زمالئهم بالمدرسة
٪  ٣٫٦  ٢٨٫٦  ٦٧٫٩  

 نعم ٧ ٠٫٥٥٤ ٢٫٦٤

  ٤  ١٤  ٣٨  ك

٨  

نطلب مشاركة 
الطالب الموهوبين 
زمالءهم بالمدرسة 
في تجميل الفصل 

 والمدرسة
٪  ٧٫١  ٢٥  ٦٧٫٩  

 نعم ٨ ٠٫٦٢٣ ٢٫٦١

  ٤  ١٦  ٣٦  ك

٩  

تقدم المدرسة الطالب 
الموهوبين كنموذج 
وقدوة لزمالئهم في 

االحتفاالت في 
 طابور الصباح

٪  ٧٫١  ٢٨٫٦  ٦٤٫٣  
 نعم ٩ ٠٫٦٢٨ ٢٫٥٧

  ٦  ١٨  ٣٢  ك

١٠  

نحرص على 
مشاركة ُأَسر الطالب 

الموهوبين في 
مجالس اآلباء 

 والمعلمين بالمدرسة
٪  ١٠٫٧  ٣٢٫١  ٥٧٫١  

 نعم ١٠ ٠٫٦٨٧ ٢٫٤٦

  ٦  ٢٠  ٣٠  ك
١١  

نقوم بإلقاء كلمة من 
الطالب الموهوبين 
نحو زمالئهم في 
 طابور الصباح

٪  ١٠٫٧  ٣٥٫٧  ٥٣٫٦  
 نعم ١١ ٠٫٦٨٤ ٢٫٤٣

  ٤  ٢٦  ٢٦  ك

١٢  

يقدم الطالب 
الموهوب موهبته 
وكيفية االهتمام بها 

لزمالئه لالستفادة من 
 تجربته

٪  ٧٫١  ٤٦٫٤  ٤٦٫٤  
 نعم ١٢ ٠٫٦٢٣ ٢٫٣٩

  ١٤  ١٤  ٢٨  ك
١٣  

ننظِّم يوًما مفتوًحا 
بالمدرسة للتفاعل بين 

طالب المدرسة 
 والطالب الموهوبين

٪  ٢٥  ٢٥  ٥٠  
 أحياًنا ١٣ ٠٫٨٣٧ ٢٫٢٥

  ٦  ٣٢  ١٨  ك

١٤  

نحرص على 
اصطحاب الطالب 

الموهوبين مع 
زمالئهم لزيارة 

 المدارس المجاورة
٪  ١٠٫٧  ٥٧٫١  ٣٢٫١  

  أحياًنا ١٤ ٠٫٦٢٤ ٢٫٢١

  ١٦  ٢٦  ١٤  ك

١٥  

َيْشَرح الطالب 
الموهوب في اإلذاعة 

المدرسية أسلوب 
حياته وكيفية التفوق 

 والموهبة
٪  ٢٨٫٦  ٤٦٫٤  ٢٥  

 أحياًنا ١٥ ٠٫٧٣٨ ١٫٩٦
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 درجة الموافقة

لعب
م ا

رق
رة

ا
  

 العبارات

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  العبارة

درجة 
  الموافقة

  ٢٤  ٢٦  ٦  ك

١٦  

نعمل معسكر خدمة 
عامة بالمدرسة 

لمشاركة الطالب 
الموهوبين مع 

 زمالئهم
٪  ٤٢٫٩  ٤٦٫٤  ١٠٫٧  

  أحياًنا ١٦ ٠٫٦٦٤ ١٫٦٨

 نعم ٠٫٣٢٠ ٢٫٤٧ المتوسط الحسابي العام للمحور

  -: يليتُشير النتائج الموضحة بالجدول السابق إلى ما   
- ون على أن الخدمة االجتماعية تُقُأن أفراد عينة الدراسة موافم في تحقيق الرعاية هِس

 من ٣,٤٧( العام لهذا المحور الحسابي بلغ المتوسط االجتماعية للطالب الموهوبين، حيث
 تتراوح ما بين ي، والتالثالثيوهذا المتوسط يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج ) ٣
  .)نعم( الفئة التي تُشير إلى درجة وهي) ٣,٠٠ إلى ٢,٣٤(
 ١,٩٦(ن كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيلية لفقرات هذا المحور تراوحت ما بي -

 ي،وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من المقياس المتدرج الثالث) ٢,٨٩إلى 
ن من النتائج أن أفراد عينة الدراسة حيث يتبي) أحيانًا، نعم(واللتين تُشيران إلى درجة 

المتعلقة رة من  الفقرات قْ فة عشراثنتيم في تحقيق هِسموافقون على أن الخدمة االجتماعية تُ
وقد ) ١٤-١٣-١٠-١٦-١٢-٦- ٧-٥- ٢-٤-٣-١(بالرعاية االجتماعية وهم رقم 

وهذه المتوسطات ) ٢,٧٥ إلى ٢,٣٩(تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين 
  ).نعم(تقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الثالثي والتي  تُشير إلى درجة 

م هِسن أن الخدمة االجتماعية أحيانًا ما تُرو عينة الدراسة يكما يتبين من النتائج أن أفراد -
- ١٥-١١-٨(في تحقيق أربع عبارات من العبارات المتعلقة بالرعاية االجتماعية وهم رقم 

وهذه ) ٢,٢٥ إلى ١,٦٨(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه العبارات ما بين ) ٩
 )أحيانًا(تُشير إلى درجة ي لمتدرج الثالثي والتالمتوسطات تقع بالفئة الثانية من المقياس ا

وهذه النتيجة تدل على التفاوت في درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على إسهام الخدمة 
  .االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبين

ج والتي اهتمت بأهمية البرام) الغليان(وتتفق نتائج هذا مع ما توصلت إلى دراسة 
   التي تقدم للموهوبين كأحد أشكال الرعاية لهم في المجتعجتماعيةاال
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ما مدى إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية :  إجابة السؤال الفرعي الثالث
  التعليمية للطالب الموهوبين؟

 إسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهوبين )٩(جدول 
 درجة الموافقة

 اتالعبار  م

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  العبارة

درجة 
  الموافقة

  ٢  ١٠  ٤٤  ك
٥ 

نكّون فريًقا من 
الطالب الموهوبين 
للدخول في مسابقات 
 مع المدارس األخرى

٪ ٣٫٦  ١٧٫٩  ٧٨٫٦  
 نعم  ١ ٠٫٥١٣ ٢٫٧٥

  ٨  ٨  ٤٠  ك
١٤  

على تكريم نحرص 
الطالب الموهوبين 
  ١٤٫٣  ١٤٫٣  ٧١٫٤  ٪ كل عام مع ُأَسرهم

 نعم ٢ ٠٫٧٣٥ ٢٫٥٧

  ٤  ١٨  ٣٤  ك
٨  

إدارة المدرسة توفِّر 
الوقت والجهد 

لمساعدة وتشجيع 
 الطالب الموهوبين

٪  ٧٫١  ٣٢٫١  ٦٠٫٧  
 نعم ٣ ٠٫٦٣١ ٢٫٥٤

  ٨  ١٠  ٣٨  ك
١٥  

نضع درجات 
تشجيعية في التقييم 

  ١٤٫٣  ١٧٫٩  ٦٧٫٩  ٪ موهوبينللطالب ال
 نعم ٤ ٠٫٧٣٨ ٢٫٥٤

  ٤  ٢٠  ٣٢  ك

١٢  

نناقش الطالب 
الموهوبين في كيفية 
استثمار مواهبهم في 

تقديم ابتكارات 
 للمدرسة والمجتمع

٪  ٧٫١  ٣٥٫٧  ٥٧٫١  
 نعم ٥ ٠٫٦٣٢ ٢٫٥٠

  ٤  ٢٤  ٢٨  ك
٤ 

نعتمد على التعليم 
الَنِشط مع الطالب 

  ٧٫١  ٤٢٫٩  ٥٠  ٪ الموهوبين
 نعم  ٦ ٠٫٦٢٨ ٢٫٤٣

  ٦  ٢٠  ٣٠  ك
١١  

نحرص على مقابلة 
الموهوبين واالستماع 

الي احتياجاتهم 
 ومطالبهم بالمدرسة

٪  ١٠٫٧  ٣٥٫٧  ٥٣٫٦  
 نعم ٧ ٠٫٦٨٤ ٢٫٤٣

  ٤  ٢٦  ٢٦  ك
١  

نعمل على توفير 
برامج تعليم متميِّز 
  ٧٫١  ٤٦٫٤  ٤٦٫٤  ٪ للطالب الموهوبين

 نعم  ٨ ٠٫٦٢٣ ٢٫٣٩

  ٨  ٢٢  ٢٦  ك
٦  

نوفر المستلزمات 
التعليمية التي يحتاج 

إليها الطالب 
 الموهوبون بالمدرسة

٪  ١٤٫٣  ٣٩٫٣  ٤٦٫٤  
  أحياًنا ٩ ٠٫٧١٦ ٢٫٣٢

  ٤  ٣٢  ٢٠  ك
٢ 

تنظيم برامج ثقافية 
للطالب الموهوبين 

  بالمدرسة
 

٪  ٧٫١  ٥٧٫١  ٣٥٫٧  
  أحياًنا ١٠ ٠٫٥٩٤ ٢٫٢٩
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 درجة الموافقة

 اتالعبار  م

ب 
نس

وال
ر 

را
لتك

ا
وية

لمئ
ا

 ال أحياًنا  نعم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ترتيب 
  العبارة

درجة 
  الموافقة

  ٨  ٢٦  ٢٢  ك

١٣  

ن يقوم المعلمو
بتدريب الموهوبين 
بالمدرسة لزيادة 

قدراتهم واستمرار 
 مواهبهم

٪  ١٤٫٣  ٤٦٫٤  ٣٩٫٣  
  أحياًنا ١١ ٠٫٦٩٤ ٢٫٢٥

  ٨  ٢٦  ٢٢  ك
٣ 

تنظيم رحالت تعليمية 
وثقافية للطالب 

  ١٤٫٣  ٤٦٫٤  ٣٩٫٣  ٪ الموهوبين
  أحياًنا  ١٢ ٠٫٦٩٤ ٢٫٢٥

  ١٢  ٣٠  ١٤  ك

٩  

تقوم المدرسة بالتبادل 
علمي مع الثقافي وال

المدارس األخرى 
واالستفادة منها في 
 تجارب الموهوبين

٪  ٢١٫٤  ٥٣٫٦  ٢٥  
  أحياًنا ١٣ ٠٫٦٨٧ ٢٫٠٤

  ٢٠  ٢٠  ١٦  ك

٧ 

لدينا المعلمون 
المتخصصون 

بالمدرسة لرعاية 
وتوجيه الموهوبين 

 حسب موهبتهم
٪  ٣٥٫٧  ٣٥٫٧  ٢٨٫٦  

  أحياًنا ١٤ ٠٫٨٠٦ ١٫٩٣

  ٢٦  ٢٠  ١٠  ك
١٠  

المعلم في ُيَكلَّف 
المدرسة بالجلوس 
فترات أطول مع 

 الموهوبين
٪  ٤٦٫٤  ٣٥٫٧  ١٧٫٩  

  أحياًنا ١٥ ٠٫٧٥٦ ١٫٧١

 أحياًنا ٠٫٤٥٧ ٢٫٣٣ المتوسط الحسابي العام للمحور

  :تكشف المؤشرات اإلحصائية الموضحة بالجدول السابق عن النتائج التالية
- أن أفراد عينة الدراسة ين الخدمة االجتماعية أحيانًا ما تُن أروم في تحقيق الرعاية هِس

 من ٣,٣٣( العام لهذا المحور يالتعليمية للطالب الموهوبين، حيث بلغ المتوسط الحساب
 تتراوح ما بين تيوهذا المتوسط يقع بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي وال) ٣
  .)أحيانًا(ى درجة وهي الفئة التي تُشير إل) ٢,٣٣ إلى ١,٦٧(

 ١,٧١(كما نجد أن المتوسطات الحسابية التفصيلية لفقرات هذا المحور تراوحت ما بين  -
وهذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من المقياس المتدرج الثالثي ) ٢,٧٥إلى 

 الدراسة ن من النتائج أن أفراد عينةحيث يتبي) أحيانًا، نعم(واللتين تُشيران إلى درجة 
ات من الفقرات المتعلقة رقْ فيم في تحقيق ثمانهِسموافقون على أن الخدمة االجتماعية تُ

وقد تراوحت المتوسطات  )١-١١-٤- ١٢- ١٥-٨-١٤-٥(بالرعاية التعليمية وهم رقم 
وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة من ) ٢,٧٥ إلى ٢,٣٩(الحسابية لهذه العبارات ما بين 

  ).نعم(لمتدرج الثالثي والتي  تُشير إلى درجة المقياس ا
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- كما يتبين من النتائج أن أفراد عينة الدراسة ين أن الخدمة االجتماعية أحيانًا ما تُروم هِس
-١٣-٢-٦(في تحقيق سبع عبارات من العبارات المتعلقة بالرعاية التعليمية وهم رقم 

 إلى ١,٧١( العبارات ما بين حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذه) ١٠- ٧-٩- ٣
 تُشير إلى يوهذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي والت) ٢,٣٢
 وهذه النتيجة تدل على التفاوت في درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على )أحيانًا(درجة 

  .بينإسهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهو
والتي اهتمت بأهمية البرامج ) غراب(وتتفق نتائج هذا مع ما توصلت إلى دراسة 

  التي تقدم للموهوبين كأحد أشكال الرعاية لهم في المجتععلمية ال
  : النتائجخالصة 

أظهرت النتائج أن أفراد عينة الدراسة موافقون على إسهام الخدمة االجتماعية في 
 جاء المحور المتعلق بدور الخدمة االجتماعية في تحقيق رعاية الطالب الموهوبين، حيث

الرعاية النفسية للطالب الموهوبين في المرتبة األولى، يليها المحور المتعلق بدور الخدمة 
االجتماعية في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبين، بينما جاء المحور المتعلق 

ية التعليمية للطالب الموهوبين في المرتبة بدور الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعا
  .ةاألخير

كشفت النتائج أن أفراد عينة الدراسة ين أن الخدمة االجتماعية أحيانًا ما تُروم هِس
تدل ي رات التقْن من النتائج أن أبرز الفيبوتَ. في تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهوبين

نكون (: تحقيق الرعاية التعليمية للطالب الموهوبين هيسهام الخدمة االجتماعية في إعلى 
 على نحرص -  فريقًا من الطالب الموهوبين للدخول في مسابقات مع المدارس األخرى

 إدارة المدرسة توفر الوقت والجهد لمساعدة -  رهمستكريم الطالب الموهوبين كل عام مع ُأ
  ). وتشجيع الطالب الموهوبين

فراد عينة الدراسة موافقون على أن الخدمة االجتماعية تُت النتائج أن أنَبيم في هِس
 تدل يتحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبين، واتضح من النتائج أن أبرز الفقرات الت

ر قدنُ(: سهام الخدمة االجتماعية في تحقيق الرعاية النفسية للطالب الموهوبين هيإعلى 
 في نفوس الطالب الموهوبين ي الثقة والدعم النفسبثّ ن- الطالب الموهوب في المدرسة

 ).  نتعامل مع الطالب الموهوبين بكل حب واحترام- بالمدرسة
م في تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب هِسرت النتائج أن الخدمة االجتماعية تُهأظْ

مة االجتماعية في سهام الخدإ تدل على ين من النتائج أن أبرز الفقرات التيبالموهوبين، وتَ
 بناء عالقات اجتماعية علىنحرص (: تحقيق الرعاية االجتماعية للطالب الموهوبين هي
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 أخذ الطالب الموهوبين على في المدرسةنشجع الطالب  -  طيبة مع الطالب الموهوبين
 ).قات بين الطالب الموهوبين وباقي الطالبا نقوم بتكوين صد-  لهمقدوةً

  :التوصيات والمقترحات
باآلتي الباحث ىلت إليه الدراسة من نتائج يوصفي ضوء ما توص :-  

 . بالمدرسة لرعاية وتوجيه الموهوبين حسب موهبتهمين المتخصصينتوفير المعلم - ١
 في المدرسة بالجلوس فترات أطول مع الموهوبين للكشف عن قدراتهم مينتكليف المعل  - ٢

 . مواهبهمو
ر سخدمة االجتماعية المدرسية على توجيه الدعوات لُأل في الون العاملاهتمام ن أ - ٣

 . استمرار مواهبهمىلتوعيتهم بضرورة تحفيز األبناء عل
 .  مجهودهمىتنظيم معارض بالمدرسة لمنتجات الطالب الموهوبين والثناء عل  - ٤
 .شباعهاإمراعاة احتياجات الطالب الموهوبين والعمل على   - ٥
 .ين مع زمالئهم لزيارة المدارس المجاورةاصطحاب الطالب الموهوب  - ٦
٧ -  يشرح الطالب الموهوب في اإلذاعة المدرسية أسلوب حياته وكيفية التفوق أن 

 . والموهبة
٨ -  تُي قات التإجراء دراسة عن المعوحمن إسهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب د 

 .الموهوبين بالمملكة العربية السعودية
  راسةتوصيات الد

 :جرائية في اآلتيالتوصيات اإل
  .وزارة التعليمتوصيات خاصة ب: أولًا

 .توفير المعلمين المتخصصين لرعاية وتوجيه الموهوبين - ١
 .توفير مناهج خاصة بالطالب الموهوبين - ٢
 .عمل المعارض والمسابقات لتنمية قدرات الطالب الموهوبين - ٣
  .ت المعنية بتنمية ورعاية الموهوبينبرامج تبادل زيارات مع المؤسسا تنفيذ - ٤

  .وزارة األعالمب  توصيات خاصة:ثانيا
 . المواهب لدى الشبابىمنَتُي تكثيف البرامج اإلعالمية الت - ١
 .عرض النماذج الناجحة للمخترعين والموهوبين - ٢
 .ختراعات الحديثةإقامة المؤتمرات لدعم الموهبة واال - ٣
 .اية الطفل الموهوبتوعية المجتمع بأهمية رع - ٤
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  .الرياضة وزارة توصيات خاصة ب: ثالثًا
 .كتشاف الموهوبين بأندية الشباب في جميع المناطقا - ١
 .تصميم برامج مختصة لرعاية الموهوبين - ٢
 .عرض النماذج المتميزة من الشباب الموهوبين - ٣
 .التنسيق مع الجهات والمؤسسات الخاصة برعاية الموهوبين - ٤

  .وزارة الثقافةوصيات خاصة بت: رابعا
 .تنظيم ندوات ومؤتمرات خاصة بكيفية رعاية الموهوبين - ١
٢ - د لقاءات بالمؤسسات الثقافية ِلقْععض قصص النجاح للشباب الموهوبينر. 
 .كتشاف وتنمية الموهوبابات ونشرات عن كيفية تيإصدار كُ - ٣
 .ن الموهوبينر عن كيفية رعاية أبنائهم مسعقد لقاءات لُأل - ٤

  .وزارة الخارجيةتوصيات خاصة ب: خامسا
 .إرسال الشباب الموهوبين إلى بعثات بالخارج لتنمية مواهبهم - ١
تنفيذ برامج وزيارات تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة لالستفادة من تجاربهم في  - ٢

 .تنمية ورعاية الموهوبين
نماذج المشرقة والمتميزة من الية عن عقد اللقاءات والمؤتمرات الداخلية والخارج - ٣

  .الموهوبين
  .  التصور المقترح السهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب الموهوبين 

من خالل خبرة الباحث والدراسة الحالية التي أجراها قد توصل لوضع تصور مقترح 
  .السهام الخدمة االجتماعية في رعاية الطالب الموهوبين يتمثل في 

   تعامل الخدمة االجتماعية مع الموهوبين كأفراد - :أوال
  .أكتشاف الطالب الموهوبين  - ١
 .مساعدة الطالب الموهوبين على التكيف مع البيئة المحيطة  - ٢
مساعدة الطالب الموهوبين على فهم طبيعة شخصاتيهم وأمكانياتهم وقدراتهم وكيفية  - ٣

 .أستثمارها والتخطيط لمستقبلهم بشكل افضل 
 .مساعدة الطالب الموهوبين على التعبير عن أنفسهم بشكل متميز  - ٤
 .مساعدة الطالب الموهوبين على مواجهة مشكالتهم الشخصية واالجتماعية  - ٥
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   دور الخدمة االجتماعية مع الموهوبين كاجماعات -:ثانيا 
  .تكثيف االنشطة والبرامج التي من شأنها رعاية الموهوبين  - ١
 . ضع وتصميم برامج محدده لرعاية الموهوبين االهتمام بو - ٢
 .تنفيذ زيارات ومعسكرات ورحالت للمؤسسات التي من شأنها رعاية الموهوبين  - ٣

   دور الخدمة االجتماعية في التعامل مع المجتمع لرعاية الموهوبين -:ثالثا 
  .نشر ثقافة الموهبة لدي االسر لمساعدة أبنائهم  - ١
 .لدي المجتمع المدرسي لرعاية الطالب الموهوبين نشر ثقافة الموهبة  - ٢
التواصل مع المؤسسات التي تقوم بالكشف عن الموهوبين مثل مؤسسة مسك لدعم  - ٣

 . ورعاية الموهوبين 
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 زمؤسسة الملك عبد العزي: جدة. ن أجل تربية أفضل ومستقبل أفضل م:رعاية الموهبة). ٢٠٠٦(، أسر سليمان
  .ورجاله

 الطالب الموهوبين والمتفوقين في مصر  واكتشاف ورعايةدراسة مقارنة األساليب). ٢٠٠٤ (عماتصالح، ن
  . أسيوط جامعه. رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية.وبعض الدول المتقدمة

 برنامج مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات لتنمية مهارات العمل ).٢٠١٩(عبد الرحمن، محمد 
الجماعي لدي الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية، رسالة ماجستير جامعة أسيوط كلية الخدمة 

 . االجتماعية
 هوبين فنًيا أطفال الروضة الموى حل المشكالت لدعلى أسلوب الحياة وعالقته بالقدرة ).٢٠١٥(د هن، عبد الواحد

 . جامعه اإلسكندرية. المكتبة العلمية المركزية.  رسالة ماجستير غير منشورة. دراسة إكلينيكية
 لبرامج مؤسسات األسرة والطفولة في تنمية القدرات اإلبداعية للطفل يةدراسة تحليل). ٢٠٠٤ (مالغراب، آ

  .معه حلوان جا. رسالة ماجستير غير منشورة كلية االقتصاد المنزلي.الموهوب
 األطفال الموهوبين ذوي المشكالت ى فعالية برنامج تنمية المهارات االجتماعية لد).٢٠١٧(أماني الغليان، 

  .جامعة اإلسكندرية.  رسالة ماجستير غير منشورة.كلية التربية. السلوكية المدرسية
عالم الكتب : القاهرة. تشافهمخصائصهم ورعايتهم واك: الموهوبون والمتفوقون). ٢٠١٣ (بالقريطي، عبد المطل

 .للطباعة والنشر
 .دار القلم للطباعة والنشر: اإلمارات .لى التربية الخاصةإالمدخل : التربية الخاصة). ١٩٩٥(القريوتي، 

   .والتوزيع دار الثقافة للنشر : القاهرة.مالموهوبون ذو صعوبات التعلُّ: صعوبات التعلم). ٢٠١٢(، مصطفى القمش
. كيف يتعاملون مع الموهوبين حلقة نقاشية. األسرة والمجتمع). ٢٠١٦ (بي للموهوبين والمتفوقينالمجلس العر
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