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 خصمل

ثانويةتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة هدفت الدراسةةةةةةةة  ل   أثناء  لمعلمي المرحلة ال

. اتبعت الدراسةةةةةةةة المنفي الو ةةةةةةفي رعاية الطلبة المتفوقينفي ضةةةةةةوء  فايات المعلم ل الخدمة

قائمة  فايات المعلم تمثلت األول  في : أداتين وتكونت أدوات الدراسةةةةة من)األسةةةةلوت التحليلي(. 

ية الطلبةة المتفوقي نة من )لرعا فة  56ن مكّو يات معر ية( موزعة عل  أربعةة مالةاالت:  فةا  فةا

ساسية لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين،  فايات تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف المفاهيم األ

المسةةتخدمة،  فايات  عداد البرامي وأسةةالير الرعاية للطلبة المتفوقين، الكفايات الشةةخعةةية لمعلم 

من أسةةةاتاة الالامعات والمشةةةرفين والمختعةةةين في  ا( فرد  24الطلبة المتفوقين، تم تطبيقفا عل  )

ية الفئات الخا ة؛ لتحديد الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين، رعا

ستبعاد ) سبته أقل من ) 6حيث تم ا %(، فيما تمثلت األداة الثانية في 85 فايات( حعلت عل  ما ن

بناؤها في ضوء ( فقرة تم 44للمعلمين لرعاية المتفوقين مكّونة من )استبانة االحتياجات التدريبية 

سة  .معلم ومعلمة( 360م تطبيقفا عل  )، حيث ت عدادها تم قائمة الكفايات التي وقد تو لت الدرا

ية تراو  بين ثانو لة ال ية لمعلمي المرح تدريب جات ال يا ( 0.89 – 0.82)  ل  أن مسةةةةةةتوي االحت

وجود فروق لالسةةةتبانة  كل،  ما تو ةةةلت الدراسةةةة  ل  ( 0.86و) لمالاالت اسةةةتبانة االحتياجات

دالة في تقدير المعلمين الحتياجاتفم التدريبية تبع ا لمتغير المؤهل العلمي لعةال  الدراسةات العليا، 

ضةةةةةةوء وفي  فيما أظفرت النتائي عدم وجود فروق دالة تبع ا لمتغيري النوع وسةةةةةةنوات الخدمة.

عاية الطلبة المتفوقين اتخاذ التدابير الالزمة لتنمية  فايات المعلمين لرالنتائي أو ةةةةت الدراسةةةةة ب

من خالل اخضةةةةةةاعفم لبرامي تدريبية متخعةةةةةةعةةةةةةة في مالال عملفم؛ لتنمية الكفايات المفنية 

واالجتماعية الالزمة لفم، وذلك في مالاالت التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخا ةةةةةةة، وفي 

هاه  في عدتا  التي  االحتياجات التدريبية اسةةةةتبانةاور الرئيسةةةةة التي عكسةةةةتفا أبعاد ضةةةةوء المح

 .الدراسة
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Abstract 

This Study aimed to identify the necessary training needs for 

Secondary Stage Teachers In-service Scope in the light of teacher's 

Competence for taking care the Gifted Students. The Study used the 

descriptive methodology (Style Implemented: The Analysis Style). The 

Study's tools were consisted into two tools: the first is a list of teacher's 

competence for taking care the Gifted Students which included from (65 

Competencies) distributed in four Scope: The Competencies of essential 

Concepts Knowledge for taking Care the Gifted Students, Competencies 

of recognizing the Gifted Students and the used finding out method, 

Competencies of preparing programs and the styles of taking care for the 

Gifted Students, Personals competencies of Gifted Students teacher's, And 

was implemented at (24) Universities academic stuff, Supervisors and the 

specialists in the scope of taking care; to identify the necessary 

competencies needs for secondary stage teachers for taking care the Gifted 

Students, where (6 Competencies) were canceled which wasn't reach to the 

level (85%). On the other hand, the second tool acted on a questionnaire 

of necessary training for teachers for taking care the Gifted Students, 

which included from (44 Paragraph) which built in light of a list of 

competence, and it was implemented at (360 teachers). The study reached 

that the level of training needs for secondary school teachers was (0.82 - 

0.89) for the dimensions of needs questionnaire and (0.86) for the 

questionnaire as a whole. The study also reached that there is a significant 

difference in the teachers' assessment of their training needs according to 

scientific qualification for postgraduate. And also that there are no 

significant differences according to sex and years of service. In the light of 

the results, the study recommended the development of teacher 

competencies to take care of higher Achiever students through subjecting 

them to specialized training programs in their field of work to develop the 

professional and social skills required for them in dealing with students 

with special needs. And on light of the main scope of the training needs 

questionnaire prepared in this study. 

Keyword: Training Needs, Competencies, Teachers, Secondary 

Stage, Gifted Students. 
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 مقدمة

أ بحت رعاية المتفوقين اليوم ضرورة حتمية واستراتيالية مفمة من استراتياليات التنشئة 

ما في  افة المالتمعات  ونفم ثروة وطنية متالددة خا ةةةةة في ظل العولمة وانتشةةةةار المعلومات و

ل موضةةةوع رعاية المتفوقين في عدد  بير من دول العالم خالل من زخم تقني هائل. واحت نعيشةةةه

ما دفع العديد من األفراد والالمعيات والمؤسةةسةةات العلمية يلة الماضةةية اهتماما  متزايدا ، العقود القل

والوطنيةةة  ل   ثراء مالةةاالت التربيةةة بةةالبحوة العلميةةة والةةدراسةةةةةةةات التالريبيةةة وبنةةاء وتطوير 

يد  هات والنوريات وتزا الا عدد االت ناء المالتمعات؛ مما أسةةةةةةفم في ت ئة من أب فاه الف قاييس ل الم

 الخبرات والتنوع في أسالير تعليم ورعاية المتفوقين.

المالتمعةات ال ترق  وتتطور دون  الهتمةام بطةاقةاتنةا البشةةةةةةريةة؛ ألنلة بةدأت الحةاجة لةكلةا

ية لمالتمع متقدم، ففم ينتالون المعرفة المتفوقين والمبدعين؛ ألنفم ر ائز أسةةةةةةاسةةةةةةية وضةةةةةةرور

 ,Hanoura)تعي  التقةةدم ويطوعونفةةا للتطبي ، وهم يمثلون األمةةل في حةةل المشةةةةةةكالت التي 

2003.) 

لالك فإن المالتمعات يالر أن تعمل عل  ا تشةةةةةةةاف الثروة البشةةةةةةرية من الطلبة المتفوقين 

ن الحسةةةم فيه للعقل وألسةةةالير و طالق طاقاتفا واسةةةتثمارها لعةةةال  تقدمفا في العالم الاي سةةةيكو

سةةةن اسةةةتخدام الموارد الم المتقدمة بل حت  النامية  ادية والبشةةةرية؛ لالك نالد أن الدولالتفكير وح 

تعمل عل  اسةةتثمار طاقاتفا البشةةرية من أجل أفضةةل اسةةتخدام ممكن لقدرات المتفوقين متمثال  في 

 ,Abu Amiraشةةةةةةتّ  مالاالت الحياة ) بة فيدرجة الرعاية التربوية التي ت وّجه  ل  هؤالء الطل

2000.) 

من هنا يتبادر  ل  أذهاننا  ،واالهتمام بالتفوق ليسةةةت قضةةةية الحاضةةةر و نما قضةةةية ا نسةةةان

سؤال مفم وهو َمن هم المتفوقين وما المحك الفعلي لتحديدهم؟ خعو ا  وأن هاا المففوم قد شغل 

الةةال التفوق،  ال أنفم لم يتفقوا عل  تعريف حيزا   بيرا  لةةدي الكثير من العلمةةاء والبةةاحثين في م

 رهم النورية التي ينطلقون منفاواختالف أط به، ولعل تعدد اهتمامات الباحثينمحدد يمكن األخا 

 .هو السبر وراء ذلك االختالف

والمتتبع لتعريف التفوق العقلي يالحظ أنةةه تطور بتطور مففوم التفّوق، ومع تقةةدم البحوة 

المالال ونمو المعرفة ا نسانية في مالال علم النفس وظفور اختبارات الا اء، والدراسات في هاا 

سالير تربية المتفوقين  برز اتالاه يفتم بالمتفوقين عقلي ا، في حين أن فريق ا آخر  ان يفتم بتحسين أ

ا في تعدد تعريفات التفو ق وتطوير المناهي التعليمية المناسبة الحتياجاتفم، وهو ما  ان سبب ا أيض 

 والمتفوقين.

الاين تكون لديفم قدرات خا ةةةةة  األفراد الكونالرس األمريكي عّرف المتفوقين بأنفم ال أن 

تشةةةير  ل  أداء عالي في مالاالت القدرة العقلية العامة، واالبتكارية واأل اديمية والفنون البعةةةرية 

 (.Mahmoud, 2000 توفرها المدارس العادية )واألدائية، وأنفم بحاجة  ل  خدمات خا ة ال
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تفوق، منفا ل"معالم المعطلحات التربوية والنفسية" أن هناك تعريفات متعددة ل جاء فيوقد 

تعريفات اعتمدت عل  الا اء؛ حيث ي عّرف المتفوق بأنه الطالر الاي يحعةةةةةل عل  نسةةةةةبة ذ اء 

متفوق تعريفات اعتمدت عل  التحعيل؛ حيث ي عّرف ال ومنفا( فأ ثر في اختبارات الا اء، 120)

المالموعة  %( في20 -%15 اديمي  ل  مستوي يضعه بين )بأنه الطالر الاي يعل تحعيله األ

من التعريفات ما اعتمد عل  أ ثر من محك في تعريف التفوق؛ حيث ي عرف التي ينتمي  ليفا، و

 المتفوق بأنه الطالر الاي لديه اسةةةتعدادات عقلية ت مكنه من الو ةةةول  ل  مسةةةتويات أداء مرتفعة

 (.Shehata & Alnajjar, 2001في مالال معين من المالاالت التي ت قدرها الالماعة )

عقليا  هو َمن و ةةل في أدائه  ل  مسةةتوي أعل  من مسةةتوي العاديين في مالال من فالمتفوق 

ن ذلك المالال موضةةةةع المالاالت التي ت عبّر عن المسةةةةتوي العقلي الوظيفي للفرد، بشةةةةرط أن يكو

يالر أن يتضةةةةةةمن تعريف المتفوقين  شةةةةةةارات وظيفية و جرائية تتمثل في  حيث .تقدير الالماعة

مالاالت األداء الخا ةةةةةةة التي تدخل في االعتبار والتي ت عد مطلوبة من الفرد حت  يمكن اعتباره 

 متفوق ا، والتي تتراو  بين األداء األ اديمي المعرفي واألداء الفني والقيادة الالماعية وا بداع.

ن عل  أن المعلم هو المفتا  لنالا  العملية التربوية في أي برنامي ووالمرب نوويتف  الباحث

تربوي سةةواء للعاديين أو المتفوقين، وأن معلم المتفوقين ي عد ر نا  أسةةاسةةيا  في رعايتفم وتربيتفم، 

عفات العامة اآلتية )  ;Feldhusen, 1993لالك يقتر  بعض الباحثين ضرورة أن تتوفر فيه ال

Al Jamal, 2004:) 

لديه الميل والدافع لإلنالاز والتحعيل والتطوير، ومتقنا  لفا، وأن يكون ملما  بمتطلبات عمله  .1

وأن يكون نشةةيطا  يقوا  واعيا  لاما يقوم به من نشةةاط، وأن يتمتع بحس سةةليم، وأن يكون لطيفا  

طالع والتالديد في تعامله مع اآلخرين، ولديه قدرة عل  البناء وا بداع ومبادرا  ومحبا  لالست

 والتطوير.

يتمتع بعةةةحة جيدة وموفر الئ ، با ضةةةافة ومتوازنا  وعاطفيا  و ةةةادقا ، وأن يكون حازما   .2

كون لديه هوايات متعددة يمارسةةةةةةفا وقت فراغه أو مع طالبه، وأن يكون لديه حس ت ل  أن 

ون ال خعةةةةةر وحدس قوي، وأن يكيتمتع بخيذات العةةةةةلة بالموقف التعليمي، و جيد للنكتة

 عادال  في أحكامه.ومحبا  لمفنته  ذ يا  

أن يمتلك خعائص وسمات شخعية وأخري سلو ية تميزه  البدفإن معلم المتفوقين  وعليه

ومساعدتفم  المتفوقينعن غيره من المعلمين، بحيث يمتلك أسالير تدريس ووسائل مناسبة لتعليم 

تقدّم في  افة المالاالت، وهو ما في تحمل مسةةةةةةؤولياتفم والنفول بمتطلبات مالتمعفم وتحقي  ال

 بمفامه التعليمية والتربويةيالر أن تتوافر الالفود من أجله  عداد معلّم  فء قادر عل  القيام 

عةةةات المختلفة عل  مسةةةتوي من خالل تفيئة الالو التعليمي المناسةةةر، و عداد البرامي والتخعةةة

عا  في التو ةةةةل  ل  عقول منتالة ن عامال  نافمع متطلبات الععةةةةر؛ لتكو بحيث تتواف  الالامعات

فالنالا  في أي عمل يتطلر مالموعة محددة من الكفايات والمفارات  مرن.ذات تفكير أ ةةةةةةيل و

يتم ا تسةةةةةابفا من خالل الدراسةةةةةة والتأهيل األ اديمي المتخعةةةةةص والبرامي التدريبية المتنوعة، 
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عية واال اديمية التي تمكنه فالكفاءة تعني امتالك المعلم لمالموعة من العةةةةةةفات العقلية واالجتما

 (.Abu Attia, 2002من رعاية الطلبة ومتابعتفم )

 ن َمن ينور في األدت التربوي حول  عةةداد المعلم في برامي المتفوقين يالةةد نفسةةةةةةةه أمةةام 

مالموعة من القوائم التي تعرل للسةةةمات والخعةةةائص المرغوبة في معلم المتفوقين، و ثير من 

 Awamlaتعامله مع المتفوقين، ومنفا  ما يراها العواملة والبلوعي ) فيالكفايات المطلوبة منه 

& Albaloui, 2008 سية لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين، القدرة (: معرفة جيدة بالمفاهيم األسا

عل  تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشةةةةةةف عنفم، امتالك معرفة  افية بإليات  عداد البرامي 

ة المتفوقين، با ضةةةةةةةافة  ل  امتال ه لبعض المقومات والخعةةةةةةةائص وأسةةةةةةةالير الرعاية للطلب

 الشخعية. 

وتعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين من العنا ةةةةةةر الرئيسةةةةةةة في عملية  عداد 

ية االحتياجات التي يعاني وتدرير المعلمين أثناء الخدمة، حيث  نفا تساعد في تحديد طبيعة ونوع

فا، با ضافة  ل  تعّرف مالموعة المعلمين الاين يعانون من ذلك القعور ن من قعور فيالمعلمو

 ,Darwish & Abu Haddaf) وأبو هداف درويشوبحاجة  ل  تطوير قدراتفم فيفا. ويا ر 

( أن أهمية تحديد االحتياجات Abdel Maqsoud, 1997; Alomari, 1999نقال  عن ) (2012

 ثل في أنفا:التدريبية لنالا  أي برنامي تدريبي تتم

 تعد األساس الاي يقوم عليه أي برنامي تدريبي. .1

 تعد المؤشر الاي يوجه التدرير نحو االتالاه العحي . .2

في تحديد األهداف التدريبية المنشةةةةةةودة في مالاالت المعارف المنشةةةةةةودة في  تعد األسةةةةةةاس .3

 مالاالت المعارف والمفارات واالتالاهات.

 تدرير المطلوت، والنتائي المتوقعة منفم.توض  األفراد المطلوت تدريبفم، ونوع ال .4

تعد األسةةاس في اختيار المحتوي التدريبي، وطرق وأسةةالير التدرير، واألدوات والوسةةائل  .5

 المستخدمة في التدرير، والمدة الالزمة للتدرير.

 تشكل دافع للمعلمين لاللتحاق بالبرامي التدريبية. .6

في مالال رعاية المتفوقين، فاألحري البدء  لتربية وتطويرهالالك فإذا  ان البد من تحسةةين ل

قادرين عل   هاا المالةال، ولن يكونوا  لاين يكونون محور التطوير والتغيير في  بالمعلمين ففم ا

 .ذلك ما لم تتوافر لديفم الكفايات الالزمة من أجل أن يقوموا بأدوارهم في رعاية الطلبة المتفوقين

 :وقين واحتياجاته التدريبيةالمتف معلم الطلبة وقد تعددت الدراسات التي تناولت  فايات

 ل  تعرف الكفايات الالزمة لدي  (Al Shrika, 2005الشررررررريكة ) حيث هدفت دراسةةةةةةة

معلمي الطلبةةة المتفوقين في دولةةة الكويةةت وتعرف أثر متغير الالنس والمؤهةةل العلمي والخبرة 
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لا ور  ان نية واالجتماعية لدي اعل  الكفايات. وقد خلعةةت الدراسةةة  ل  أن توافر الكفايات المف

 أعل  منفا لدي ا ناة.

 ل  تعرف خعةةائص ( Donai & Micheal, 2004)دوني وميشرري    ما هدفت دراسةةة

. أشةةةةةارت النتائي  ل  أن توفير  فايات بأمريكا و فايات معلم الطلبة الموهوبين وثقافاتفم المتعددة

سةةةةاعد في التعامل مع الطلبة بشةةةةكل  يالابي، وأ دت مثل المرونة وا لمام الثقافي المتعدد للمعلم ي

الدراسةةةة ضةةةرورة التر يز عل   فايات المعلم الموهوت، و  سةةةابه المفارات الالزمة في توجيه 

سةةةةةةلوك الطلبة وقدراتفم بشةةةةةةكل فعّال، و ل  تطوير برامي تدريبية في الالوانر الثقافية واللغوية 

 تساعدهم في أداء مفامفم بفاعلية.للمعلمين 

دراسةةةةةةة ( Al Maharma & Mahmoud, 2012المحارمة ومحمود ) الك أجرت 

ثاني للتميز في ضةةةةةةوء اتعرف هدفت  ل   مدارس الملك عبدهللا ال يات التي يمتلكفا معلمو  لكفا

. أشةةةةةةةةارت النتةةائي  ل  أن درجةةة امتالك المعلمين بةةاألردن المعةةايير العةةالميةةة لتعليم الموهوبين

ت العامة والمحكات المسةةتخدمة في الكشةةف عن الموهوبين منخفضةةة، للكفايات المتعلقة بالسةةياسةةا

أما فيما يتعل  بدرجة امتالك المعلمين للكفايات الخا ة باألسس والشروط التي يتم عل  أساسفا 

 .علمين وتدريبفم فالاءت منخفضةاختيار الم

في دراسةةةةةةة بفدف التحق  من القدر الكمي والكي (Maajini, 1998معاجيني ) ما أجري 

لمدي أهمية وتوفر بعض الكفايات المتخعةةةةةةعةةةةةةة لدي المعلمين بدولة البحرين من خالل تحديد 

الكفةةايةةات األ ثر أهميةةة من غيرهةةا لفةةاعليةةة المعلم مع المتفوقين، وتحةةديةةد الكفةةايةةات التي يري 

المعلمون أنفم أ ثر حاجة للتدرت عليفا. اسةةةةتخدمت الدراسةةةةة اسةةةةتبانة لتحديد الكفايات التدريبية 

خعةةةائص ومفارات معلم المتفوقين في المرتبة  معلمين. خلعةةةت النتائي  ل  أنالمتخعةةةعةةةة لل

األول  بالنسةةةةةبة ألهمية الكفايات، يليه في المرتبة الثانية البرامي الخا ةةةةةة والتخطيب لفا، ثم ب عد 

 ةةةةة الكشةةةةف عن المتفوقين، فب عد المفاهيم الرئيسةةةةية، فيما أظفرت النتائي أن بعدي البرامي الخا

والتخطيب جاءت في المرتبتين األول  والثانية من حيث الحاجة لزيادة الخبرة والتدرير، يليفما 

 ب عد المفاهيم الرئيسة. ثمب عد الكشف عن المتفوقين، فخعائص ومفارات المعلم، 

بالكفايات  فقد أجري دراسةةةةةةةة تفدف  ل  (Awaidat, 2007عويدات )أما  قائمة   عداد 

، والتعرف عل  بالمملكة األردنية ة والخعائص الشخعية لمعلمي الموهوبينالمفنية واالجتماعي

مالموعة من الكفايات المفنية واالجتماعية   ل خلعةت النتائي غير الالنس والمؤهل للمعلم. أثر مت

بين المعلمين  وتبين وجود فروق والخعةةةةةائص الشةةةةةخعةةةةةية يحر توافرها في معلم الموهوبين،

 ة.والطالت عل  مقياس الشخعي

بعنوان الخعائص الشخعية والمفنية لمعلمي  دراسة( Khader, 2002خضر )وأجري 

، وقدمت هاه الدراسةةةةةةة تعةةةةةةورا  بالمملكة األردنية الطلبة المتفوقين والموهوبين وبرامي تأهيلفم

للخعةةائص الشةةخعةةية والمفنية التي يالر أن يتحل  بفا معلم المتفوقين والموهوبين والتي تميزه 

فةا، يلةةه وتةدريبةةه قبةةل الخةةدمةة وفي أثنةةائالت العةةاديين،  مةةا تقةةدم تحليال  لبرامي تةأهعن معلم الط

وتتناول الدراسة أيضا  دراسة نورية لخعائص الطلبة المتفوقين والموهوبين، وتنبه  ل  ضرورة 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

 عداد المعلمين القادرين عل  التعامل مع هاه الخعةةةائص عن طري   لحاقفم بمؤسةةةسةةةات تربوية 

 عل   عدادهم وتدريبفم قبل الخدمة وأثنائفا. متخععة تقوم

تعرف خعةةةائص المعلمين المتميزين بفدف  ((Millze, 2003 ميلز بينما أجريت دراسةةةة

لاي  لدراسةةةةةةةة  ل  أن المعلمين ا لت ا بة الموهوبين في الواليات المتحدة األمريكية. تو ةةةةةة للطل

تميزون بةةاالنفتةةا  والمرونةةة يتميزون بةةدرجةةة عةةاليةةة من الفعةةاليةةة في التعةةامةةل مع الموهوبين ي

 ويمتلكون القدرة عل  التحليل المنطقي.

التي أجريت في الواليات المتحدة  في دراسةةةةةةتفا (Johensen, 2012) جونسررررررن وتري

أن المعلمين يحتةةاجون  ل  معرفةةة المعةةايير المفنيةةة في مالةةال عملفم للحفةةاظ عل   األمريكيةةة

اه الدراسةةةة عل  أربع مالموعات من معايير  عداد مسةةةتويات عالية في الكفاءة المفنية، وتر ز ه

بة  لاين يدرسةةةةةةون للطل قدم للمعلمين ا المعلم في تعليم الموهوبين والمتفوقين، األول  ا عداد المت

، و الك مفارات المعية الوطنية لألطفال الموهوبينالموهوبين والمتفوقين والاي يشةةةمل معايير ال

( لالميع معايير المعلم التي تم وضةةةةةةعفا ردا  عل  NAGC)تعليم الموهوبين والمتفوقين، و عداد 

لدمي ) ( CEC.MAGCقانون الفرص في التعليم العالي، و الك معايير ا عداد المتقدمة في ا

والتي تشتمل عل : أخعائي في تعليم الموهوبين والمتفوقين ومعايير التدريس المفنية والمحتوي 

شةةةةةةير الدراسةةةةةةة  ل  أن المعايير يكون لفا تأثير  يالابي ومعايير البرمالة في تعليم الموهوبين. وت

عل  الكفاءة المفنية والميدانية، وتسةةةةةتخدم  ضةةةةةفاء الشةةةةةرعية عل  مالال تعليم الموهوبين لبناء 

 .برامي في الالامعة وعل  الععيد المحليالتواف  في األداء ولتقديم التوجيه لتطوير 

أن المعلمين بمن فيفم معلمي  (Roberts & Siegle, 2012) روبرت وسيج   الك تري

األطفال والمراهقين الاي هم موهوبون ومتفوقون يفتمون بالقضةةةايا التربوية والتعليمية، خا ةةةة 

في ظل تدني  فايات معلمي الموهوبين، وبالتالي فإنفم يبحثون عن معايير و فايات لمن يقومون 

التي تتماشةةة  مع هاه الكفايات،  بالتدريس وضةةةرورة توافرها و الك االسةةةتراتياليات التدريسةةةية

ففنةةاك  فةةايةةات تتعل  بةةإعةةداد معلم الموهوبين والمتفوقين من النةةاحيةةة المعرفيةةة و فةةايةةات تتعل  

بالالوانر التدريسةةية وأخري تتعل  بالالوانر النفسةةية والخعةةائص االجتماعية والتي تؤثر بشةةكل 

 أداء معلم الموهوبين والمتفوقين. بير في 

معوم الدراسةةات تناولت مسةةتوي  يتضررأ    سررابل للدراسررات السررابقةمن خالل العرض ال

امتالك المعلمين للكفايات الخا ةةةةةةة برعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين، با ضةةةةةةافة  ل   يفية 

 انر اآلخر من الدراسةةةةةةةات فقد تناول عداد برامي تدرير وتأهيل معلم الطلبة المتفوقين. أما الال

لمعلم الطلبة المتفوقين. فيما تناولت دراسةةات أخري التحق  من الخعةةائص الشةةخعةةية والمفنية 

 اهتمام معلم الموهوبين والمتفوقين بالقضايا التربوية والتعليمية التي تساعد في نموه المفني.

 مشكلة الدراسة

أ ةةةةةةبحت عملية تربية الطلبة المتفوقين ورعايتفم من العمليات الرائدة عل  المسةةةةةةتويين 

ا ألن عملية رعاية الطلبة  العالمي وا قليمي في تحقي  التميز للمالتمعات بعةةةورة  بداعية، ونور 
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المتفوقين بحاجة  ل  معلم يمتلك  فايات خا ةةةةةةة ومختلفة عن الكفايات العامة للمعلم، ومن خالل 

خبرة الباحث  ونه عضةةةةةو هيئة تدريس وعضةةةةةو ضةةةةةمن لالنة المباحث في الوزارة، ومالحوته 

مين في الكفايات الخا ةةة برعاية المتفوقين. لالك جاءت هاه الدراسةةة المتوافرة عن ضةةعف المعل

توجيه ومسةةةةةةةاعدة وزارة التربية والتعليم في التخطيب لبرامي تدريبية تفدف لتدرير  محاولة ل

وعليه    تعلما  أفضةةةةةةةل للطلبة المتفوقين.بما يحقالمعلمين في مالال تربية المتفوقين ورعايتفم؛ 

  اآلتي: السؤال الرئيساسة في يمكن  ياغة مشكلة الدر

ثانوية  ضرررررروء الكفايات الالزمة لرعاية  فيما االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة ال

 ، ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:؟الطلبة المتفوقين

 ما الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين؟ .1

لرعاية الطلبة في ضةةةةوء الكفايات الالزمة مرحلة الثانوية ما االحتياجات التدريبية لمعلمي ال .2

 المتفوقين؟

ية  .3 ثانو لة ال قدير معلمي المرح طات درجات ت ا بين متوسةةةةةة ي  هل يوجد فرق دال  حعةةةةةةةائ

 الحتياجاتفم التدريبية في ضةةةوء الكفايات الالزمة لرعاية الطلبة المتفوقين وفق ا للةةةةةةةةة)النوع،

 سنوات الخدمة(؟ المؤهل العلمي،

 ف الدراسة هدا

 تتحدد أهداف الدراسة في:

 الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين.تحديد أهم  .1

في  –ترتير االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية وفق ا ألهميتفا من وجفة نورهم  .2

 ضوء الكفايات الالزمة لفم لرعاية الطلبة المتفوقين.

ل من: النوع، سةةةةةةنوات الخدمة، المؤهل العلمي في تحديد أهمية االحتياجات تعّرف أثر   .3

 التدريبية للمعلمين عينة الدراسة في ضوء استالاباتفم عل  استبانة االحتياجات التدريبية.

  همية الدراسة

 اآلتية: اتتوفر أهمية الدراسة في االعتبار

ء المعلمين حول أهمية  فايات رعاية تعد الدراسةةةةة الحالية أسةةةةلوبا  علميا  سةةةةليما  لمسةةةة  آرا .1

الطلبة المتفوقين ودرجة الحاجة  ل  التدرت عل  بعضةةةفا؛ مما قد يسةةةاعد  ثيرا  في وضةةةع 

 خطب مستقبلية للتدرير أثناء الخدمة في بعض الكفايات حسر تدرج أهميتفا.

علمين  نفا تساهم في تقديم بعض المقترحات لاوي االختعاص في  ليات التربية و عداد الم .2

ية  لدراسةةةةةة يل الخطب ا عد يات المطلوت توافرها في معلم المتفوقين بحيث يتم ت فا حول الك
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

لبرامي  عداد المعلمين لتشةةةةةةمل أهم الكفايات التي تنتي عن هاه الدراسةةةةةةة؛ مما قد يقلل من 

 الحاجة  ل  الدورات وورش العمل أثناء الخدمة والتي تعد حتمية في الوقت الراهن.

موّجفةةة لرعةةايةةة المتفوقين والتي تعةةد من أ ثر الفئةةات  همةةاال  في النّوم تبحةةث في  فةةايةةات  .3

 التربوية.

أهميتفا لدي مخططي برامي رعاية المتفوقين بما يمكن االستفادة منفا في تحديد االحتياجات  .4

التي تسةةةةةةةاهم في تطوير خبراتفم وقدراتفم التعليمية في الكشةةةةةةف عن و للمعلمين التدريبية

 ورعايتفم. الطلبة المتفوقين

 حدود الدراسة

 تتحدد نتائي الدراسة بما يأتي:

)العاشةةةةر، الحادي عشةةةةر، الثاني عشةةةةر( بفروعفا المختلفة في المدارس  وفالعةةةةف معلمو .1

 الثانوية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بمحافوات غزة.

 م.2017/2018ي الدراسة خالل الفعل الثاني من العام الدراس ياتتطبي  أد .2

بة  .3 ثانوية والالزمة لرعاية الطل ية لمعلمي المرحلة ال تدريب ياجات ال االقتعةةةةةةةار عل  االحت

 المتفوقين في ضوء الكفايات الالزمة لاك.

 مصطلحات الدراسة

 ع رفت معطلحات الدراسة  ما يأتي:

 مالموع التغيرات( بةةأنفةةا: Alkhatib, 1997الخطيةةر )يعرففةةا : االحتيرراجررات الترردريبيررة

المطلوت  حداثفا في معارف ومعلومات ومفارات واتالاهات األفراد لتعديل أو تطوير سةةةةةةلو فم 

أو اسةةةةةةتحداة السةةةةةةلوت المرغوت  ةةةةةةدروه عنفم والاي يمكن أن يحق  و ةةةةةةولفم  ل  الكفاية 

الي زيادة فاعليتفم ا نتاجية في أدائفم، والقضاء عل  نواحي القعور والعالز في هاا األداء وبالت

( بأنفا  ل األنشةةةةةةطة والفعاليات التي يري Abu Rous, 2001ويري أبو الروس ) .لفي العم

مالموعةةة المعةةارف  :بةةأنفةةاالبةةاحةةث  يعرففةةاو المعلم أنةةه بحةةاجةةة  ليفةةا لرفع مسةةةةةةتواه الوظيفي.

والمفارات واالتالاهات الالزمة لمعلم المتفوقين والتي يري أنه بحاجة  ل  تطوير مسةةةةةةتواه فيفا 

 التعامل مع الطلبة المتفوقين ومتابعتفم ورعايتفم. ليكون قادرا  عل 

جمع  فاية، وهي: هي الكفايات (  ل  أن Al Fatalawi, 2003الفتالوي )تشةةةير : الكفايات

تلك المقدرة المتكاملة التي تشةةةةةةمل مالمل مفردات المعرفة والمفارات واالتالاهات الالزمة ألداء 

وفي هاه الدراسةةةةةةة يتبن  الباحث  .  وفاعليةبنالا مفمة ما أو جملة مترابطة من المفام المحددة

لاي يشةةةةةةير  ل  أن الكفاية مالموعة من Defense Arab, 2003تعريف المنتدي العربي ) ( ا

المعارف والمفاهيم والمفارات واالتالاهات التي توجه سةةلوك التدريس لدي معلم الطلبة المتفوقين 

معين من التمكن، ويمكن قياسةةفا بمعايير وتسةةاعده في أداء عمله داخل الفعةةل وخارجه بمسةةتوي 
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عنعةةرا  أسةةاسةةيا  يالر توافره لدي المعلم ( Jarwan, 2008وهي  ما يري جروان )متف  عليفا. 

 وخعو ا  معلم الطلبة المتفوقين.

ب في " المتفوق بأنه الفرد الاي لديه قدرة أو  فاءة فوق المتوسةةةةةGagne" يعرف: المتفوق

 Alعرفه السةةةةةرور )تو (.Mahmoud, 2000نشةةةةةاط ا نسةةةةةاني )واحدة أو أ ثر من مالاالت ال

Serour, 2003ة أو ( بأنه الطالر الاي يرتفع تحعةةةةةةيله األ اديمي بمقدار ملحوظ فوق األ ثري

وفي هاه الدراسةةةةة يعّرف الباحث  %(.90نه، وتزيد نسةةةةبة تحعةةةةيله عن )المتوسةةةةطين من أقرا

لملتح  انية تميزه عن أقرانه العاديين واالمتفوق بأنه الطالر الاي يمتلك سةةةةةةمات عقلية و نسةةةةةةة

المعايير وبالمرحلة الثانوية بمدارس وزارة التربية والتعليم والاين يتم اختيارهم وف  األسةةةةةةس 

 المعتمدة لدي الوزارة للكشف عن الطلبة المتفوقين.

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

الل دراسة االحتياجات التدريبية، من خ؛ لتحديد أهم )التحليلي(اتبع الباحث المنفي الو في 

ن الواهرة موضةةوع الدراسةةة وو ةةففا في ضةةوء البيانات والمعلومات التي تم الحعةةول عليفا م

 العينة.

 وعينتها مجتمع الدراسة

تابعة  مدارس ال ثانوية في ال لدراسةةةةةةةة في جميع معلمي ومعلمات المرحلة ال يتمثل مالتمع ا

، والبالغ م(2017/2018في العام الدراسةةةي ) ية بمحافوات غزةلوزارة التربية والتعليم الفلسةةةطين

ا ومعلمة تم اختيارهم 360( معلم ومعلمة. فيما تكّونت عينة الدراسةةةةةةة من )4504عددهم ) ( معلم 

وقد تم تحديد حالم العينة الممثل  من مالتمع الدراسةةة باسةةتخدام أسةةلوت العينة العشةةوائية الطبقية.

( يبين حالم المالتمع والعينة في  ل 1والالدول ) .(1)لة سيتفن ثامبسونلمالتمع الدراسة وفقا  لمعاد

 مديرية.

  

                                                           

1.  n = 
𝑵×𝒑(𝟏−𝑷)

[[𝑵−𝟏×(𝒅𝟐÷𝒛𝟐)]+𝒑(𝟏−𝒑)]
    

(N( ،حالم المالتمع :)zالدرجة المعيارية لمستوي :)1.96=  0.95( ،d:)  = 0.05نسبة الخطأ( ،P:)  نسبة توافر

 0.50الخا ية والمحايدة = 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

 .توزيع أفراد مالتمع الدراسة وفقا  للمديرية(: 1جدول )

 المديرية
شمال 

 غزة

غرب 

 غزة

شرق 

 غزة
 الوسطى

خا  

 يونس

شرق 

خا  

 يونس

 المجموع رفأ

حالم 

 المالتمع
775 772 593 786 550 447 581 4505 

حالم 

 نةالعي
62 62 47 63 44 35 47 360 

 الدراسة دوات 

 المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين قائمة كفايات معلم 

المرحلة الثانوية  تحديد الكفايات الالزمة لمعلمل لمعلم المتفوقين المفمةالكفايات  بناء قائمةتم 

 فايات معرفة ) ئمة في:فا القاتتضةةةةةةمنحيث تحددت مالموعة الكفايات التي ، المتفوقين لرعاية

تعرف الطلبة المتفوقين وطرق  فايات وربية الطلبة المتفوقين، المفاهيم األسةةةةةةاسةةةةةةية لرعاية وت

الكفايات و فايات  عداد البرامي وأسةةةةةةالير الرعاية للطلبة المتفوقين، والكشةةةةةةف المسةةةةةةتخدمة، 

حيث  ،األولية فا فاية في  ةةةةورت( 65)القائمة  وتضةةةةمنت .(الشةةةةخعةةةةية لمعلم الطلبة المتفوقين

ممت  لدرجة  ثالثيال ليكارتتدريي  باسةةةةةةتخدامووف  نمب الفقرات المغلقة ا جابة القائمة  ةةةةةة 

 .( غيرةمتوسطة،   بيرة،)األهمية 

 التطبيل االستطالعي للقائمة -

في المالال التربوي؛  اجامعي   ااذ  ت( أسةة17تم تطبي  القائمة عل  عينة اسةةتطالعية مكّونة من )

العياغة اللغوية والدقة العلمية لفقراتفا، وللتحق  من خعائعفا  حة  كشف عنوذلك بفدف ال

 السيكومترية.

 قائمة الكفاياتصدق  -

 تم التحق  من  دق قائمة الكفايات من خالل ما يأتي:

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين( . 

 ن(محكمي 7) مالموعة من المحكمينقائمة الكفايات تم عرضفا عل  لتأ د من  دق محتوي ل

حيث أبدوا  ،في المناهي وطرق التدريس والمختعين في التربية الخا ة من ذوي االختعاص

مالموعة من المالحوات من حيث حاف بعض الكفايات و ضافة  فايات أخري، وتعديل  ياغة 

ت في ضوء آراء المحكمين بحيث أ بحت القائمة تعديالبعض الكفايات، وعليه أجري الباحث ال

%( 80اع من المحكمين بنسبة )التي نالت  جم تم اعتماد الكفاياتيث فاية، ح(  56تتكون من )

 .القائمةضمن ن لتكو
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 صدق االتساق الداخلي .ب

درجة االرتباط بين  تمعامالبإيالاد قام الباحث ، من  ةةدق االتسةةاق الداخلي للقائمةللتحق  

 .ين ذلك( يب2. والالدول )المدرجة فيه المالالودرجة القائمة  ل فقرة من فقرات 

والمالال المدرجة  الكفايات معامالت االرتباط بين درجة  ل فقرة من فقرات قائمة (:2جدول )

 .فيه

 الفقرة المجال
معام  

 االرتباط
 الفقرة المجال

معام  

 االرتباط

 المالال األول

 فايات معرفة 

المفاهيم األساسية 

لرعاية وتربية 

 الطلبة المتفوقين

1 **0.679 

 لثالثتابع،، المالال ا

 

15 **0.589 

2 **0.624 16  *0.524 

3  *0.543  17 **0.856 

4 **0.788 18  *0.449 

5 **0.832 

 المالال الرابع

الكفايات الشخعية 

لمعلم الطلبة 

 المتفوقين

1 **0.609 

6 **0.729 2 **0.864 

7  *0.542  3 **0.823 

8 **0.919 4 **0.680 

9 **0.868 5 **0.598 

 المالال الثاني

 فايات تعرف 

الطلبة المتفوقين 

وطرق الكشف 

 عنفم

1  *0.427 6 **0.663 

2 **0.706 7  *0.530 

3 **0.659 8 **0.895 

4 **0.659 9 **0.899 

5 **0.836 10 **0.752 

 المالال الثالث

 فايات  عداد 

البرامي وأسالير 

الرعاية للطلبة 

 المتفوقين

1 **0.602 11  *0.562 

2 **0.677 12  *0.574 

3 **0.754 13 **0.868 

4 * 0.497 14 **0.765 

5  *0.494 15 **0.749 

6  *0.494 16 **0.939 

7 **0.589 17 **0.939 

8  *0.494 18 **0.704 

9 **0.639 19 **0.909 

10 **0.752 20 **0.901 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

 (2... تابع جدول رقم )

 الفقرة جالالم
معام  

 االرتباط
 الفقرة المجال

معام  

 االرتباط

 

11 **0.842 

 

21 **0.654 

12  *0.453 22 **0.859 

13  *0.586 23 **0.718 

14  *0.567 24  *0.474 

الدول ) يه، 2يتبين من ال مدرجة ف ا داال  مع المالال ال ط  با طة ارت (، أن جميع الفقرات مرتب

 ت االرتباط مقبولة  حعائي ا بين الفقرات والمالاالت المدرجة فيفا.وهاا يعني أن معامال

 .( يبين ذلك3. والالدول )قائمةوالدرجة الكلية للمالال  ما تم  يالاد االرتباط بين درجة  ل 

 .مع الدرجة الكلية للقائمة الكفايات قائمةمالاالت معامالت ارتباط  ل مالال من (: 3جدول )

 المجال
عدد 

 الفقرات

  معام

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 فايات معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية 

 الطلبة المتفوقين
9 0.938 0.05 

 فايات تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف 

 عنفم
5 0.613 0.01 

 فايات  عداد البرامي وأسالير الرعاية للطلبة 

 المتفوقين
18 0.865 0.01 

 0.01 0.967 24 لبة المتفوقينالكفايات الشخعية لمعلم الط

الدول ) ية 3يتبين من ال لدرجة الكل طا  داال  مع ا با طة ارت مة مرتب قائ (، أن جميع مالاالت ال

 للقائمة، وهاا يعني أن معامالت االرتباط مقبولة بين المالاالت والدرجة الكلية للقائمة.

 قائمة الكفاياتثبات  -

 ما يأتي:تم التحق  من ثبات قائمة الكفايات من خالل 

 التجزئة النصفية .أ

من خالل تالزئتفا  ل  نعفين،  طريقة التالزئة النعفيةتم التحق  من ثبات القائمة باستخدام 

 كل وللمالاالت  للقائمةوحسات معامل ارتباط بيرسون بين درجات الفقرات في  لي من النعفين 

ين المتسةةةةاويين ومعادلة األربعة، ومن ثم تعديل الطول باسةةةةتخدام معادلة سةةةةبيرمان بروان للالزأ

 ( يبين ذلك.4جيتمان للالزأين غير المتساويين. والالدول )
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 –معامالت ثبات مالاالت قائمة الكفايات باستخدام التالزئة النعفية )سبيرمان براون (: 4جدول )

 .جيتمان(

 البيا 
عدد 

 الفقرات

معامـ  االرتباط 

بين نصفي 

 االستبــانـــة

معامـــ  

الثــبـات 

 الطولبتصحيأ 

 فايات معرفة المفاهيم األساسية لرعاية 

 وتربية الطلبة المتفوقين
9 0.758 **0.933 

 فايات تعرف الطلبة المتفوقين وطرق 

 الكشف عنفم
5 0.510 **0.881 

 فايات  عداد البرامي وأسالير الرعاية 

 للطلبة المتفوقين
18 0.511  *0.676 

 0.972*  0.945 24 قينالكفايات الشخعية لمعلم الطلبة المتفو

 0.876*  0.779 56 القائمة كك 

 * التعديل باستخدام معادلة سبيرمان بروان    ** التعديل باستخدام معادلة جيتمان

قائمة  كل باسةةةةةةتخدام 4يتبين من الالدول ) بات للمالاالت األربعة ولل (، أن قيم معامل الث

 عل  أن القائمة عل  مستوي مناسر من الثبات.، ما يدل ائة النعفية هي قيم مقبولة  حعائي  التالز

 كرونباخ لفا استخدام معام   .ب

 القائمة، حيث تم حسةةةةةةةات قيم معامل ألفاتم اسةةةةةةتخدام طريقة أخري  يالاد معامل ثبات 

 ( يبين ذلك.5 رونباخ للدرجة الكلية للقائمة وللمالاالت األربعة. والالدول )

 .باستخدام معامل ألفا  رونباخ اياتمعامالت ثبات مالاالت قائمة الكف(: 5جدول )

 البيا 
عدد 

 المفردات

الدرجة 

 الكلية

معام  

 الثبات

 فايات معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية 

 الطلبة المتفوقين
9 27 0.853 

 فايات تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف 

 عنفم
5 15 0.638 

  فايات  عداد البرامي وأسالير الرعاية للطلبة

 المتفوقين
18 54 0.865 

 0.963 72 24 الكفايات الشخعية لمعلم الطلبة المتفوقين

 0.968 168 56 القائمة كك 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

قائمة  كل وللمالاالت األربعة باسةةةةةةتخدام 5يتبين من الالدول ) بات لل (، أن قيم معامل الث

 ن حيث الثبات.، ما يدل عل  أن القائمة مناسبة مامعامل ألفا  رونباخ هي قيم مقبولة  حعائي  

(  فاية موزعة عل  المالاالت 56وبالك أ ةةةبحت القائمة في  ةةةورتفا النفائية تتكون من )

 األربعة لكفايات معلم المتفوقين التي تم اعتمادها في هاه الدراسة.

  لرعاية الطلبة المتفوقين –استبانة االحتياجات التدريبية للمعلمين 

تياجات التدريبية للمعلمين لرعاية الطلبة المتفوقين في تم بناء العةةورة األولية السةةتبانة االح

ائمة الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة قضوء نتائي السؤال األول الاي تم التو ل من خالله  ل  

التي حعةةةلت الكفايات بعد اسةةةتبعاد   فاية( 50الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين والتي تضةةةمنت )

%( وفق ا لما 85، حيث تم اعتماد المسةةةةةتوي ) فاية( 56ين )من ب %(85عل  مسةةةةةتوي أقل من )

(، Maajini, 1998معاجيني )ورد في دراسةةات مشةةابفة في نفس المالال، مثل دراسةةة  لي من: 

 Abdel Hamidشةةا ر )، عبدالحميد و(Awamla & Albaloui, 2008) البلوعيالعواملة و

& Shaker, 2013.) حاجة(  50في ) تضمنتفا االستبانةتحددت مالموعة االحتياجات التي  وقد

معرفة المفاهيم األسةةاسةةية لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين، تعرف الطلبة  :موزعة  عل  المالاالت

بة المتفوقين،  المتفوقين وطرق الكشةةةةةةف المسةةةةةةتخدمة،  عداد البرامي وأسةةةةةةةالير الرعاية للطل

ممت االوقد ، الخعةةائص الشةةخعةةية لمعلم الطلبة المتفوقين وف  نمب الفقرات المغلقة  انةسةةتب ةة 

 .) بيرة، متوسطة،  غيرة( الحاجةا جابة وباستخدام تدريي ليكارت الثالثي لدرجة 

 ستطالعي لالستبانةالتطبيل اال -

؛ وذلك معلم في المرحلة الثانوية( 30عل  عينة اسةةتطالعية مكّونة من )تم تطبي  االسةةتبانة 

ة العلمية لفقراتفا، وللتحق  من خعةةةةائعةةةةفا العةةةةياغة اللغوية والدق ةةةةحة بفدف الكشةةةةف عن 

 السيكومترية.  

 صدق قائمة االستبانة -

 من خالل ما يأتي: االستبانةتم التحق  من  دق 

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين( . 

تم عرضفا عل  مالموعة من المحكمين من استبانة االحتياجات للتأ د من  دق محتوي 

س والمختعين في التربية الخا ة، حيث أبدوا ذوي االختعاص في المناهي وطرق التدري

وقد ، الفقراتوتعديل  ياغة بعض  الفقرات،مالموعة من المالحوات من حيث حاف بعض 

( 44تتكون من )االستبانة أ بحت ت في ضوء آراء المحكمين، وعليه أجري الباحث التعديال

 .فا%( لتكون ضمن80) التي نالت  جماع من المحكمين بنسبة الفقرات، حيث تم اعتماد فقرة
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 صدق االتساق الداخلي .ب

، قام الباحث بإيالاد معامالت االرتباط بين لالسةةةةةتبانةللتحق  من  ةةةةةدق االتسةةةةةاق الداخلي 

 ( يبين ذلك.6ودرجة المالال المدرجة فيه. والالدول ) االستبانةدرجة  ل فقرة من فقرات 

والمالال المدرجة  ستبانة االحتياجاتامعامالت االرتباط بين درجة  ل فقرة من فقرات (: 6جدول )

 فيه

 الفقرة المجال
معام  

 االرتباط
 الفقرة المجال

معام  

 االرتباط

 المالال األول

معرفة المفاهيم 

األساسية لرعاية 

وتربية الطلبة 

 المتفوقين

1 **0.706 

 تابع،، المالال الثالث

9 **0.808 

2 **0.751 10 **0.9693 

3 **0.821 11 **0.746 

4 **0.933 

 المالال الرابع

الخعائص 

الشخعية لمعلم 

 الطلبة المتفوقين

1 **0.661 

5 **0.724 2 **0.727 

6 **0.677 3 **0.798 

7 **0.701 4 **0.861 

8 **0.698 5 **0.633 

9 **0.625 6 **0.861 

 المالال الثاني

تعرف الطلبة 

المتفوقين وطرق 

 الكشف عنفم

1 **0.684 7 **0.689 

2 **0.790 8 **0.691 

3 **0.823 9 **0.836 

4 **0.692 10 **0.813 

5 **0.790 11 **0.624 

 المالال الثالث

 عداد البرامي 

وأسالير الرعاية 

 للطلبة المتفوقين

1 **0.573 12 **0.784 

2 **0.767 13 **0.663 

3 **0.783 14 **0.869 

4 **0.791 15 **0.780 

5 **0.631 16 **0.791 

6 **0.761 17 **0.464 

7 **0.703 18 **0.748 

8 **0.617 19 **0.703 

الدول ) يه، 6يتبين من ال مدرجة ف ا داال  مع المالال ال ط  با طة ارت (، أن جميع الفقرات مرتب

 فيفا.وهاا يعني أن معامالت االرتباط مقبولة  حعائي ا بين الفقرات والمالاالت المدرجة 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

( يبين 7. والالدول )لالسةةةةةةتبانة ما تم  يالاد االرتباط بين درجة  ل مالال والدرجة الكلية 

 ذلك.

 .مع الدرجة الكلية للقائمة استبانة االحتياجاتمعامالت ارتباط  ل مالال من مالاالت (: 7جدول )

 المجال
عدد 

 الفقرات

معام  

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

عاية وتربية الطلبة عرفة المفاهيم األساسية لرم

 المتفوقين
9 0.903 0.01 

 0.01 0.859 5 تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف عنفم

 عداد البرامي وأسالير الرعاية للطلبة 

 المتفوقين
11 0.934 0.01 

 0.01 0.909 19 الشخعية لمعلم الطلبة المتفوقين الخعائص

مرتبطة ارتباطا  داال  مع الدرجة الكلية  االسةةةةةةتبانة(، أن جميع مالاالت 7يتبين من الالدول )

 .لالستبانة، وهاا يعني أن معامالت االرتباط مقبولة بين المالاالت والدرجة الكلية لالستبانة

 ثبات استبانة االحتياجات -

 من خالل ما يأتي:استبانة االحتياجات تم التحق  من ثبات 

 التجزئة النصفية .ج

م طريقة التالزئة النعةةةةةةفية من خالل تالزئتفا  ل  باسةةةةةةتخدا االسةةةةةةتبانةتم التحق  من ثبات 

نعفين، وحسات معامل ارتباط بيرسون بين درجات الفقرات في  لي من النعفين لالستبانة  كل 

وللمالاالت األربعة، ومن ثم تعديل الطول باسةةتخدام معادلة سةةبيرمان بروان للالزأين المتسةةاويين 

 ( يبين ذلك.8الدول )ومعادلة جيتمان للالزأين غير المتساويين. وال

باستخدام التالزئة النعفية )سبيرمان  استبانة االحتياجاتمعامالت ثبات مالاالت (: 8جدول )

 .جيتمان( –براون 

 البيا 
عدد 

 الفقرات

معامـ  االرتباط 

بين نصفي 

 االستبــانـــة

معامـــ  الثــبـات 

 بتصحيأ الطول

معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية 

 المتفوقينالطلبة 
9 0.788 **0.926 

تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف 

 عنفم
5 0.648 **0.794 
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 (8... تابع جدول رقم )

 البيا 
عدد 

 الفقرات

معامـ  االرتباط 

بين نصفي 

 االستبــانـــة

معامـــ  الثــبـات 

 بتصحيأ الطول

 عداد البرامي وأسالير الرعاية للطلبة 

 المتفوقين
11 0.822 **0.930 

الشخعية لمعلم الطلبة  الخعائص

 المتفوقين
19 0.901 **0.931 

 0.866*  0.763 44 كك  االستبانة

 .* التعديل باستخدام معادلة سبيرمان بروان    ** التعديل باستخدام معادلة جيتمان

 كل باسةةةةةتخدام  ولالسةةةةةتبانة(، أن قيم معامل الثبات للمالاالت األربعة 8يتبين من الالدول )

عل  مسةةةتوي مناسةةةر من االسةةةتبانة التالزئة النعةةةفية هي قيم مقبولة  حعةةةائيا ، ما يدل عل  أن 

 الثبات.

 كرونباخ لفا استخدام معام   .د

، حيث تم حسةةةةةات قيم معامل ألفا االسةةةةةتبانةتم اسةةةةةتخدام طريقة أخري  يالاد معامل ثبات 

 ( يبين ذلك.9وللمالاالت األربعة. والالدول ) لالستبانة رونباخ للدرجة الكلية 

 .باستخدام معامل ألفا  رونباخ امالت ثبات مالاالت استبانة االحتياجاتمع(: 9جدول )

 البيا 
عدد 

 المفردات

الدرجة 

 الكلية

معام  

 الثبات

معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية الطلبة 

 المتفوقين
9 27 0.887 

 0.810 15 5 تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف عنفم

 0.904 33 11  عداد البرامي وأسالير الرعاية للطلبة المتفوقين

 0.951 57 19 الشخعية لمعلم الطلبة المتفوقين الخعائص

 0.970 132 44 كك  االستبانة

 كل وللمالاالت األربعة باسةةةةةتخدام  لالسةةةةةتبانة(، أن قيم معامل الثبات 9يتبين من الالدول )

 مناسةةةبة من حيث الثبات. االسةةةتبانةحعةةةائيا ، ما يدل عل  أن معامل ألفا  رونباخ هي قيم مقبولة  

( فقرة تمثل حاجات تدريبية للمعلمين لرعاية 44في  ورتفا النفائية تتكون من ) وبالك أ بحت

 الطلبة المتفوقين.
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 إجراءات تطبيل الدراسة

 اآلتية: لإلجراءاتتمت الدراسة وفق ا 

 عداد قائمة الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين في ضةةةةةةوء  .1

الدراسات السابقة واألطر النورية في المالال، حيث تكّونت القائمة في  ورتفا األولية من 

  فاية(. 65)

المختعةةةةةةين في مالال  المحكمين عرل القائمة في  ةةةةةةورتفا األولية عل  مالموعة من .2

وطرق التدريس والقياس والتقويم والتربية الخا ةةةةةةةة، حيث تم تعديل القائمة في  المناهي

أ ةةبحت بناء  عل  ذلك ،  الك تم التأ د من  ةةدق القائمة وثباتفا  حعةةائي ا، وئفمضةةوء آرا

  فاية(. 56القائمة تتكون من )

ومشةةةةةرفين تربويين ومختعةةةةةين في تربية  أسةةةةةتاذ جامعي تربوي 24تطبي  القائمة عل  ) .3

( لتحديد الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة لمتفوقين والفئات الخا ةةةا

%(، وعليه تم 85بنسةةةةةبة )ت عل  ا جماع المتفوقين، حيث تم اعتماد الفقرات التي حعةةةةةل

بة المتفوقين، وبالك تمت  50تحديد ) ثانوية لرعاية الطل  فاية( الزمة لمعلمي المرحلة ال

 السؤال األول من أسئلة الدراسة. ا جابة عن

بناء  عل  المرحلة السةةةةابقة وفي ضةةةةوء قائمة الكفايات بعةةةةورتفا النفائية، تم بناء اسةةةةتبانة  .4

 حاجة تدريبية(. 50االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية تضمنت )

ن في المختعي المحكمين عرل استبانة االحتياجات في  ورتفا األولية عل  مالموعة من .5

االستبانة التقويم والتربية الخا ة، حيث تم تعديل القياس ومالال المناهي وطرق التدريس و

،  الك تم التأ د من  دق االستبانة وثباتفا  حعائي ا، وأ بحت تتكون من في ضوء آرائفم

 حاجة تدريبية(. 44)

ا ومعلمة من معلمي المرحلة الث360تطبي  االسةةةةةةتبانة عل  ) .6  فماحتياجاتحديد انوية لت( معلم 

وجفة نورهم، وبالك تمت ا جابة عن السةةةؤال الثاني  لرعاية الطلبة المتفوقين من التدريبية

 من أسئلة الدراسة.

المؤهل تحديد داللة الفروق في تقدير المعلمين الحتياجات التدريبية وفق ا لمتغيرات )النوع،  .7

 الثالث من أسئلة الدراسة.(، وبالك تمت ا جابة عن السؤال العلمي، سنوات الخدمة

 تائج الدراسةن

يتناول هاا الالزء عرضةةةا  للنتائي التي تو ةةةلت  ليفا الدراسةةةة، حيث تم اسةةةتخدام البرنامي 

 ( وبعض األسالير ا حعائية في معالالة بيانات تطبي  أداة الدراسة.SPSS) ا حعائي
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 السؤال األولالنتائج المتعلقة ب .1

الكفايات الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة إلجابة عن السةةةةةةؤال األول "ما ل

بعةةةةةةورتفا   فايات معلم المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين قائمةتطبي  المتفوقين؟"، تم 

مختعةةين تاذ جامعي في المالال التربوي ومشةةرفين تربويين وأسةة (24)عل    فاية( 56)األولية 

وباعتماد  ،. ثم تم تحديد مسةةةةةةتوي األهمية لفاه الكفاياتا ةةةةةةةةفي تربية المتفوقين والفئات الخ

 وعليه فايات( باعتبارها غير مفمة،  6%(  حد أدن  لمستوي األهمية تم استبعاد )85المستوي )

 فاية( الزمة لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين.  50بقيت القائمة تشةةةةةةتمل عل  )

 .( يبين ذلك 10الدول )الو

والحا لة عل   قائمة  فايات معلمي المرحلة الثانوية لرعاية الطلبة المتفوقين(: 10جدول )

 .%(85 ≥)مستوي أهمية 
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 (1(0 رقم ... تابع جدول
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 (10) رقم ... تابع جدول
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 (10) رقم ... تابع جدول

 

(  فاية حعلت عل  مستوي 56(  فاية من أ ل )50أن ما عدده ) ،(10يتض  من جدول )

(، Maajini, 1998( ،)Khader, 2002%( فأ ثر. وهو ما يتف  مع دراسة  ل من )85أهمية )

(Roberts & Siegle, 2002.في تحديد المالاالت العامة للكفايات الالزمة معلم المتفوقين ،) 

 لرعاية الطلبة المتفوقين. نمعلميلل الالزمةات وبالك تو لت الدراسة  ل  قائمة بالكفاي
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 لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا .2

ي ضةةةةةةوء لمعلمي المرحلة الثانوية ف"ما االحتياجات التدريبية  الثانيلإلجابة عن السةةةةةةؤال 

حاجة  44بية )تم تطبي  اسةةةةةتبانة االحتياجات التدري ؟"،الكفايات الالزمة لرعاية الطلبة المتفوقين

 ات اآلتية:وقد تم ا جابة وفق ا للخطو( معلم ومعلمة في المرحلة الثانوية. 360  )( علتدريبية

:  يالاد المتوسةةةةطات الحسةةةةابية والوزن النسةةةةبي لكل مالال من مالاالت اسةةةةتبانة االحت ياجات أوال 

 التدريبية.

الت ا:  يالاد المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية والوزن النسةةةةةبي لكل فقرة من فقرات  ل مالال من مالثاني ا

 االستبانة.

: المتوسرررطات الحسرررابية والوز  النسررربي لك  مجال من مجاالت اسرررتبانة االحتياج ات  والا

 (.11وهو  ما يتبين في الالدول ) التدريبية ولالستبانة كك .

جات لكل مالال من مالاالت استبانة االحتيا لمتوسطات الحسابية والوزن النسبيا(: 11جدول )

 .التدريبية ولالستبانة  كل

مجاالت استبانة االحتياجات 

 التدريبية

عدد 

 الفقرات

مجموع 

 االستجابات

المتوسط 

 (1)الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوز  

 (2)النسبي
 الترتيب

1 

معرفة المفاهيم 

األساسية لرعاية 

وتربية الطلبة 

 المتفوقين

9 8208 22.80 3.897 0.84 2 

2 

تعرف الطلبة 

المتفوقين وطرق 

 الكشف المستخدمة

5 4519 12.55 2.644 0.83 3 

3 

 عداد البرامي 

وأسالير الرعاية 

 للطلبة المتفوقين

11 9744 27.07 6.723 0.82 4 

4 

الخعائص 

الشخعية لمعلم 

 المتفوقين

19 18207 50.58 5.368 0.89 1 

  0.86 32.029 113 40678 44 االستبانة كك 

                                                           
. المتوسب الحسابي للمالال  كل = 1

مالموع االستالابات

حالم العينة
 .360م العينة =  ل، حيث حال 

ل = للال  كلللمال ليوزن النسبلل. ال2
المتوسب ألحسابي

عدد الفقرات للمالال × التدريي
 .، حيث التدريي ثالثي 
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يبية لمعلمي المرحلة الثانوية لرعاية (، أن مسةةةةةتوي االحتياجات التدر11يتبين من الالدول )

  (.0.86المتفوقين لالستبانة  كل يقع عند مستوي مرتفع بوزن نسبي )

 –0.82ة تترتر في سةةةةةةلم يتراو  بين ) ما يتبين أن األوزان النسةةةةةةبية لمالاالت االسةةةةةةتبان

(، وقد جاء في أعل  سةةةةةةلم االحتياجات التدريبية مالال "الخعةةةةةةائص الشةةةةةةخعةةةةةةية لمعلم 0.89

"معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين"  (، يليه0.89قين" بوزن نسبي )فوالمت

(، وجاء مالال "تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشةةةةةف عنفم" في المرتبة 0.84بوزن نسةةةةةبي )

" عداد البرامي وأسةةةةةةالير  مالال األخيرةو الرابعة (، يليه في المرتبة0.83الثالثة بوزن نسةةةةةةبي )

  (.0.82عاية للطلبة المتفوقين" يوزن نسبي )الر

تائي وهو ما يختلف مع  & Al Maharma) (، Maajini, 1998دراسةةةةةةةة  ل من: ) ن

Mahmoud, 2012.في ترتير الكفايات من حيث الحاجة  ل  التدرت عليفا ) 

 (، يتض  أن جميع المالاالت حعلت عل  نسر11ومن خالل استقراء النتائي في الالدول )

 ماحتياجات عالية لدي عينة الدراسةةةة من معلمي المرحلة الثانوية، وهاا يشةةةير  ل  درجة احتياجف

 ل  امتالك المالاالت األربعة بما تضةةةةةةمنته من احتياجات تدريبية،  –معلمي المرحلة الثانوية  –

م تعطي ويعزو الباحث هاه النتيالة  ل  أن برامي  عداد المعلم قبل الخدمة )الدراسةةةةةةة الالامعة( ل

االهتمام الكافي لمالال التفوق ورعاية المتفوقين وبحقل التربية الخا ةةةةةة؛ لالك يشةةةةةعر المعلمون 

بأنفم في حاجة  ل  تعرف مفاهيم التفوق وعالقتفا بمالال التعليم والتربية الخا ةةةةةة، خا ةةةةةة أن 

ا معوم المعلمين ربما ال يسةةةةةةعون  ل  البحث والتقعةةةةةةي عن  ل جديد في مالال التربية عموم  

 والتربية الخا ة بعورة محددة. 

 الك ضةةةةةةعف برامي التدرير أثناء الخدمة في مالال التفوق ورعاية الطلبة المتفوقين، ما 

يؤدي  ل  ضعف المفارات والقدرات الخا ة برعاية الطلبة المتفوقين لديفم، وتحديد خعائعفم 

ما ينعكس عل  مدي وعي المعلمين  ية،  ياجاتفم التربوية والنفسةةةةةة ئة المتفوقين واحت و درا فم لف

 و عداد البرامي الخا ة بفم وتوفير المنفي الاليد لفم.

 ا: المتوسطات الحسابية والوز  النسبي لك  فقرة من فقرات ك  مجال من مجاالت االستبانةنيا اث

 المجال األول . 

معرفة المفاهيم األسرراسررية المتوسررطات الحسررابية والوز  النسرربي لفقرات المجال األول "

 (.12 ما في الالدول )"، اية وتربية الطلبة المتفوقينلرع

 

 

 

 



 "......ـــــــ "االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1016

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (6)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

"معرفة المفاهيم األساسية  المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المالال األول(: 12جدول )

 .من استبانة  االحتياجات التدريبية –لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين" 

 

فقرات مالال معرفة المفاهيم األسةةاسةةية لتربية (، أن األوزان النسةةبية ل12يتبين من الالدول )

بمسةةةةةةتوي حاجة مرتفع. وقد ي عزي ذلك و (0.89 – 0.80ورعاية الطلبة المتفوقين تترتر بين )

 ل  اعتقاد معلمي المرحلة الثانوية بحاجتفم للتدرت عل  تعرف المفاهيم األسةةةةةةاسةةةةةةية في مالال 

ق بمالال التربية الخا ةةةةةةة؛ ألن مثل هاه ، با ضةةةةةةافة  ل  تعرف عالقة التفوالتفوق والمتفوقين

الموضةةوعات من الممكن أنفا لم ت عط  االهتمام الكافي أثناء الدراسةةة الالامعية، با ضةةافة  ل  أن 

الوزارة ال تفتم بإ ةةةةةةةدار نشةةةةةةرات أو  تيبات في هاا المالال بحيث تتناول فيفا طبيعة التفوق 

 يم.وعالقته بالمفاهيم األخري في مالال التربية والتعل

 المجال الثاني .ب

تعرف الطلبة المتفوقين وطرق المتوسط الحسابي والوز  النسبي لفقرات المجال الثاني "

 (.13 ما في الالدول ) "،الكشف عنهم
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

"تعرف الطلبة المتفوقين  المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المالال الثاني(: 13جدول )

 .ات التدريبيةمن استبانة االحتياج –وطرق الكشف عنفم" 

 

(، أن األوزان النسةةةةةبية لفقرات مالال تعرف الطلبة المتفوقين وطرق 13يتبين من الالدول )

ويعزو الباحث ذلك  ل  شعور  ،وبمستوي حاجة مرتفع (0.87 – 0.82الكشف عنفم تترتر بين )

 رفتع المعلمين بحاجتفم  ل  التدرت عل  طرق ومعايير الكشةةةةف عن المتفوقين، با ضةةةةافة  ل 

ضةةعف برامي التدرير  هسةةببمسةةتخدمة في ذلك، وهو ما قد يكون طبيعة المقاييس واالختبارات ال

ثانوية في مالال التفوق ورعاية المتفوقين، حيث  ن الوزارة لم  أثناء الخدمة لمعلمي المرحلة ال

ا لمشةةةكلة ضةةةعف  تطر  أيي من البرامي التدريبية في هاا المالال، خا ةةةة وأن ذلك يأتي تكريسةةة 

 برامي التأهيل قبل الخدمة في نفس المالال.

 المجال الثالث .ج

المتوسرررطات الحسرررابية والوز  النسررربي لفقرات المجال الثالث "إعداد البرامج و سررراليب 

 (.14 ما في الالدول ) الرعاية للطلبة المتفوقين"،

 

 



 "......ـــــــ "االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1018

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (6)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

امي وأسالير " عداد البر المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المالال الثالث(: 14جدول )

 .من استبانة االحتياجات التدريبية –الرعاية للطلبة المتفوقين" 

 

(، أن األوزان النسةةبية لفقرات مالال  عداد البرامي وأسةةالير الرعاية 14يتبين من الالدول )

 – ويعزو الباحث ذلك ،وبمسةةةةةةتوي حاجة مرتفع (0.85 – 0.80للطلبة المتفوقين تترتر بين )

ا امي التدرير والتأهل أثناء الخدمة في تناول موضةةةةوع التفوق، حيث  ن  ل  ضةةةةعف بر – أيضةةةة 

للطلبة بشةةةةةةكل عام،  كون في مالال المناهي العادية و عداد البرامي االثرائيةتجميع تلك البرامي 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

الواضةةة  لتوجيه برامي  ابا ضةةةافة  ل  تر يزها عل  البرامي العالجية للطلبة الضةةةعاف و همالف

 .ينمر زة للطلبة المتفوق

 المجال الرابع .د

المتوسطات الحسابية والوز  النسبي لفقرات المجال الرابع "الخصائص الشخصية لمعلم 

 (.15 ما في الالدول ) الطلبة المتفوقين"،

"الخعائص الشخعية  المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لفقرات المالال الرابع(: 15جدول )

 .حتياجات التدريبيةمن استبانة اال –لمعلم الطلبة المتفوقين" 

 



 "......ـــــــ "االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1020

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (6)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

(، أن األوزان النسةةةةبية لفقرات مالال الخعةةةةائص الشةةةةخعةةةةية لمعلم 15يتبين من الالدول )

ويعزو الباحث ذلك  ل   مرتفع. حاجة ( وبمسةةةةةةتوي0.98 – 0.80الطلبة المتفوقين تترتر بين )

سعي لتطوير الالانر المعرفي  والمفني ضعف الحوافز المعنوية والمادية للمعلمين بما يشالعفم لل

،  مةا أن ذلةك يقلةل من تحفيز رغبةة المعلمين في تةدريس المتفوقين ألنفم يرون أن النةاتي ملةديف

المنعكس عليفم واحد مقارنة بمعلمي الطلبة العاديين مع أنه يقع عليفم مالفود مضةاعف عن معلم 

م من حيث الطلبة العاديين،  الك ضعف شمولية برامي التدرير لمالاالت التنمية الشخعية للمعل

مفارات االتعةةةةال والتوا ةةةةل وتنمية المفارات الحياتية واالجتماعية لديفم،  ل ذلك جعل المعلم 

 يشعر بحاجته للحعول عل  تدرير في الالانر الشخعي.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث .3

هل يوجد فرق دال  حعةةةةةائي ا بين متوسةةةةةطات درجات تقدير لإلجابة عن السةةةةةؤال الثالث "

لمرحلة الثانوية الحتياجاتفم التدريبية في ضوء الكفايات الالزمة لرعاية الطلبة المتفوقين معلمي ا

". فيما يلي توضي  لتلك النتائي المتعلقة بالفروق ؟، سنوات الخدمة(وفق ا للةة)النوع، المؤهل العلمي

ثا قديرات معلمي المرحلة ال يةفي ت تدريب جاتفم ال يا بة المتفوق نوية الحت ية الطل ع  لرعا كل ين تب ا ل

 متغير من متغيرات الدراسة.

 تبعاا لمتغير النوع نمعلميالالنتائج المتعلقة بالفروق في تقديرات  . 

للكشةةةةةةف عن داللة الفروق بين متوسةةةةةةطات تقديرات معلمي المرحلة الثانوية الحتياجاتفم 

المعلمين الابات تم اسةةةةتخدام البيانات ا حعةةةةائية السةةةةتالتدريبية تبع ا لمتغير النوع )ذ ر، أنث (، 

( المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافات 16، ويبين الالدول )اسةةةةةتبانة االحتياجات التدريبيةعل  

 .تقديرات المعلمين وفقا  لمتغير النوع " لداللة الفرق بين متوسطاتالمعيارية وقيمة "ت

ياجاتفم معلمي المرحلة الثانوية الحت متوسطات تقديراتلالنوع داللة الفرق في (: 16جدول )

 .(Independent Sample T-Testباستخدام اختبار ) التدريبية

 البيا 
قيمة  اإلناث الذكور

 "ت"

مستوى 

 ع م ع م الداللة

استبانة 

االحتياجات 

 التدريبية

111.778 17.376 108.226 20.458 1.756 0.076 

وفق ا لمتغير النوع ية أن الفروق بين تقديرات معلمي المرحلة الثانو(، 16)يتبين من الالدول 

قيمة غير دالة عند مسةةةةتوي  وهي(، 1.756غير دالة  حعةةةةائي ا،  ذ بلغت قيمة "ت" المحسةةةةوبة )

الحتياجاتفم التدريبية لرعاية الطلبة المتفوقين  المعلمين(، وهاه النتيالة تعني أن تقديرات 0.05)

 ,Al Shrikaمن: ) وهو مةةا يختلف مع دراسةةةةةةةة  ةةل ال تختلف بةةاختالف النوع )ذ ر، أنث (.

2005( ،)Awaidat, 2007 التي أظفرت أن هناك فروق ا في النوع لعةةةةةةال  الا ور من حيث )
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

وربما ي عزي ذلك  ل  أن أنومة الوزارة الحاجة  ل  التدرت عل   فايات رعاية الطلبة المتفوقين. 

سين بنفس المستوي، وأن االلتحاق   ات متا  أو مطلوتالدوربوقوانينفا يتم تطبيقفا عل   ال الالن

لالميع دون تمييز بين الالنسةةةةةةين، وأن هناك حاجة لدورات تدريبية في مالال التفوق ورعاية ا من

 .المتفوقين لمعلمي المرحلة الثانوية بغض النور عن النوع

 النتائج المتعلقة بالفروق في تقديرات المعلمين تبعاا لمتغير المؤه  العلمي .ب

سةةةةةةطات تقديرات معلمي المرحلة الثانوية الحتياجاتفم للكشةةةةةةف عن داللة الفروق بين متو

التدريبية تبع ا لمتغير المؤهل العلمي )بكالوريوس، ماجسةةةتير(، تم اسةةةتخدام البيانات ا حعةةةائية 

( المتوسةةةةةةطات 17السةةةةةةتالابات المعلمين عل  اسةةةةةةتبانة االحتياجات التدريبية، ويبين الالدول )

ت" لداللة الفرق بين متوسةةطات تقديرات المعلمين وفقا  الحسةةابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "

 لمتغير المؤهل العلمي.

داللة الفرق في المؤهل العلمي لمتوسطات تقديرات معلمي المرحلة الثانوية (: 17جدول )

 (Independent Sample T-Testباستخدام اختبار ) الحتياجاتفم التدريبية

 البيا 
قيمة  دراسات عليا بكالوريوس

 "ت"

مستوى 

 ع م ع م الداللة

استبانة 

االحتياجات 

 التدريبية

103.134 20.162 129.721 16.210 9.691 0.000 

ا لمتغير  (،17يتبين من الالةةدول ) أن الفروق بين تقةةديرات معلمي المرحلةةة الثةةانويةةة وفقةة 

ا،  ذ بلغت قيمة "ت" المحسةةةةةةوبة لفا ) دالة  قيمة(، وهي 9.691المؤهل العلمي دالة  حعةةةةةةةائي 

ا عنةةد مسةةةةةةتوي ) (، وهةةاه النتيالةةة تعني أن تقةةديرات معلمي المرحلةةة الثةةانويةةة 0.01 حعةةةةةةةائيةة 

كالوريوس،  باختالف المؤهل العلمي )ب بة المتفوقين تختلف  ية الطل ية لرعا تدريب جاتفم ال يا الحت

 Alوهو ما يتف  مع دراسةةةةةةة ) .دراسةةةةةةات عليا عليا( وذلك لعةةةةةةال  المؤهل العلمي دراسةةةةةةات

Shrika, 2005.وربما ي عزي ذلك  ( التي أظفرت نفس النتائي فيما يتعل  بمتغير المؤهل العلمي

دراسةةةةةات عليا من خالل  ين الحا ةةةةةلين عل  مؤهل علميأن االتسةةةةةاع المعرفي لدي المعلم  ل 

امي الدراسةةةةةةةات العليا، ومن خالل نشةةةةةةر األبحاة العلمية للترقية  ل  رتر أعل ، ببر مالتحاقف

أ ثر من المعلمين  ي الالامعات أو المؤسسات المختلفةد سواء فقؤتمرات التي ت عوالمشار ة في الم

، با ضةةةافة  ل  أن المفارات والكفايات التي يحعةةةلون عليفا خالل ممن هم بمؤهل البكالوريوس

 ل ما سةةةب  يالعلفم أ ثر قدرة في تشةةةخيص واقع الكفايات واالحتياجات التدريبية التي يحتاجون 

   ليفا.
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 سنوات الخدمةائج المتعلقة بالفروق في تقديرات المعلمين تبعاا لمتغير النت .ج

للكشةةةةةةف عن داللة الفروق بين متوسةةةةةةطات تقديرات معلمي المرحلة الثانوية الحتياجاتفم 

 15سةةةةنة، أ ثر من  15 ل   10سةةةةنوات، من  10أقل من ) سةةةةنوات الخدمةالتدريبية تبع ا لمتغير 

حعةةائية السةةتالابات المعلمين عل  اسةةتبانة االحتياجات التدريبية، (، تم اسةةتخدام البيانات ا سةةنة

سنوات " لداللة الفرق بين متوسطات تقديرات المعلمين وفقا  لمتغير فقيمة " (18ويبين الالدول )

 .الخدمة

تقديرات معلمي المرحلة الثانوية الحتياجاتفم التدريبية الفرق بين متوسطات داللة (: 18جدول )

 .(One – Way ANOVAباستخدام اختبار ) الخدمة لسنواتتبعا  

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"
 الداللة

 66.118 2 132.236 بين المالموعات

 124.902 357 44589.942 داخل المالموعات 0.648 0.529

  359 44722.178 المالموع

ا لمتغير (،  أن الفر18يتبين من الالةةدول ) وق بين تقةةديرات معلمي المرحلةةة الثةةانويةةة وفقةة 

قيمة غير (، وهي 0.529ة "ف" المحسةةوبة لفا )سةةنوات الخدمة غير دالة  حعةةائي ا،  ذ بلغت قيم

(، وهاه النتيالة تعني أن تقديرات معلمي المرحلة الثانوية 0.05دالة  حعةةةةةةائي ا عند مسةةةةةةتوي )

لمتفوقين ال تختلف باختالف سةةةةةةنوات الخدمة. وربما ي عزي الحتياجاتفم التدريبية لرعاية الطلبة ا

لك  ل   ية مفمة بغض النور عن فترة ذ تدريب حاجات ال قدّروا أن ال ثانوية  أن معلمي المرحلة ال

بة  ية الطل ية في مالال رعا تدريب لدورات ال يد من ا عد خدمتفم، وأن عل  المعلمين الخضةةةةةةوع لل

 ل  حاجة معلمي المرحلة الثانوية بعرف النور عن  ويمكن أن يرجع السبر في ذلكالمتفوقين، 

فترة خدمتفم وبنفس الدرجة  ل  البرامي التدريبية في أثناء الخدمة، مما قد يشةةةةةير  ل  أن البرامي 

ا حاجة المعلمين  ل  معرفة الالديد في مالال رعاية المتفوقين ليس اآلن  التدريبية لم تشةةةةةةبع تمام 

 في مالالومن ثم فإنفم يحتاجون  ل  مزيد من التدرير فحسةةر و نما عل  مدي سةةنوات مضةةت، 

 ، خا ة في ظل ضعف برامي التدرير في مالال التفوق ورعاية المتفوقين.رعاية المتفوقين

 هامقترحاتالدراسة و توصيات

: توصيات الدراسة   والا

 تو ي الدراسة بما يأتي:في ضوء النتائي 

طلبة المتفوقين من أجل دراسةةةةةة االحتياجات االسةةةةةتعانة بقوائم الكفايات الخا ةةةةةة برعاية ال .1

ية الطلبةة المتفوقين  التةدريبيةة للمعلمين ليكونوا عل   فةاءة في التخطيب وتنفيةا برامي رعا

 واالهتمام بفم.
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التأ يد عل   ليات التربية و ليات  عداد المعلمين بمختلف مسةةتوياتفا لالسةةترشةةاد بالكفايات  .2

 وضوع الدراسة( في برنامي  عداد المعلمين.الخا ة برعاية الطلبة المتفوقين )م

ية وما  .3 يات الترب عداد المعلمين في  ل ية في برامي   ية العمل العمل عل  تطوير برامي الترب

يعادلفا، ليسةةةاير المسةةةتالدات في مالال الكفايات ومفارات التدريس الخا ةةةة برعاية الطلبة 

 المتفوقين.

تفوقين في برامي  عداد المعلمين العمل عل   دخال مقررات متخعةةةةةةعةةةةةةةة في رعاية الم .4

بكليات التربية و ليات  عداد المعلمين بمختلف مسةةةتوياتفا؛ لتزود معلمي المسةةةتقبل بكفايات 

 متخععة تساعدهم في رعاية هاه الفئة دون الحاجة  ل  برامي تدرير أثناء الخدمة.

بما يتوا ر مع  تدرير المشةةةرفين التربويين عل  تخطيب وتعةةةميم و عداد البرامي التدريبية .5

 التطور الاي حدة في مالال الكفايات عامة، و فايات رعاية الطلبة المتفوقين خا ة.

ن من خالل اخضةةاعفم لبرامي اتخاذ التدابير الالزمة لتنمية  فايات المعلمين لرعاية المتفوقي .6

 متخععة في مالال عملفم؛ لتنمية الكفايات الالزمة لفم، وذلك في مالاالت التعامل تدرير

هاه مع الطلبة ذوي االحتياجات الخا ةةةة، وفي ضةةةوء أبعاد االسةةةتبانة التي ا سةةةتخدامت في 

 .الدراسة

العمل عل  توجيه طلبة الدراسةةات العليا في برامي الماجسةةتير والد توراه نحو أبحاة تربية  .7

 ورعاية المتفوقين، ونشر نتائالفا وتفعيل تو ياتفا وتطبيقفا ميدانيا .

 دراسةثانياا: مقترحات ال

 :، وهي  اآلتييقتر  الباحث مالموعة من الدراسات األخري في مالال الدراسة الحالية

دراسةةةةةةةة تقويمية لبرامي التربية العملية بكليات التربية عل  ضةةةةةةوء  فايات رعاية الطلبة  .1

 المتفوقين.

نموذج تةةدريبي مقتر  لتنميةةة  فةةايةةات المعلمين أثنةةاء الخةةدمةةة في مالةةال رعةةايةةة الطلبةةة  .2

 ين.المتفوق

تعةةةةةةور مقتر  لتطوير برامي  عداد المعلمين في ضةةةةةةوء الكفايات الالزمة للمعلم لرعاية  .3

 المتفوقين.
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 مالحل الدراسة

 (: الصورة النهائية لقائمة "كفايات المعلم لرعاية الطلبة المتفوقين"1ملحل )

 

 السادة المكّرمو / الدكاترة واألساتذة األفاض ،

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبر اته .......... وبعلد.

"االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لباحث بدراسةةة موسةةومة بلةةةةةةةة يقوم ا

لتعّرف آرائكم حول  القائمة، وألجل ذلك أعد الباحث هاه على ضررررررروء الكفايات الالزمة لرعاية الطلبة المتفوقين"

 خطوة تمفيدية لتحديد االحتياجات التدريبية درجة أهمية  ل  فاية من الكفايات المتضةةةمنة في هاه االسةةةتبانة؛ وذلك 

الالزمة للمعلمين لتنمية قدرتفم في رعاية الطلبة المتفوقين. ولكونكم أ ةةةةةةةحات خبرة؛ فإن الباحث ال يسةةةةةةةتغني عن 

آرائكم وخبراتكم في تعّرف درجة تلك األهمية من وجفة نور م، لالك فإن الباحث يأمل من حضةةةةراتكم التكّرم بتعبة 

المرفقة، عل  أن تحو  باهتمامكم وعنايتكم؛ حت  تساعلةةد فلةةي تحقيلةة  أهلةةداف الدراسلةةة، علما  بلةةأن  ائمةالقفقرات 

 ا جلابلات للن ت ستخلدم  ال ألغلرال الدراسلة. 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير ...

 

 معلومات  ولية:

 
المسمى 

 الوظيفي:
  

 ستاذ 

 جامعي
  

مشرف 

 تربوي
  خرى: .............  

 

 الباحث

 

 

 الكفايات م
 درجة األهمية

 صغيرة متوسطة كبيرة

 المجال األول: كفايات معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين

    بطبيعة التفوق وأشكاله المختلفة  لمام جيد 1

    جيدة باحتياجات الطلبة المتفوقينامتالك معرفة  2

    المتفوقين مام جيد بخعائص الطلبة ل 3

    يم ونوريات ومواهر التفوق العقلي لمام جيد بأبرز مفاه 4

    للتفوق امتالك القدرة عل  التمييز بين المفاهيم التقليدية والحديثة 5

    ين مففوم "متفوق" ومففوم "موهوت"الففم الدقي  للفروق ب 6

    ية الخا ةمالال التفوق بحقل التربالمعرفة والففم الدقي  لعالقة  7

    ي تنمية التفوقالففم الكافي لدور ا بداع )القدرات االبتكارية( ف 8

    فوق بل: الا اء، الوراثة، البيئةامتالك معرفة جيدة حول عالقة الت 9

 المجال الثاني: كفايات تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف المستخدمة

    للكشف عن الطلبة المتفوقين ختلفةامتالك معرفة جيدة باألسالير الم 1

    معايير اختيار الطلبة المتفوقينامتالك معرفة جيدة ب 2
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (6)33ث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألبحا

    ص والسمات التي تكون مؤشر للتفوقالقدرة عل  مالحوة الخعائ 3

    عائص السلو ية لمالحوة المتفوقينالقدرة عل  توظيف قوائم الخ 4

    للكشف عن الطلبة المتفوقينقاييس مفارة جيدة باستخدام االختبارات والم 5

 المجال الثالث: كفايات إعداد البرامج و ساليب الرعاية للطلبة المتفوقين

    اهي المتفوقين المحلية والعالميةالمعرفة والففم الاليد بمعايير من 1

    تخطيب المناهي الفارقة للمتفوقين لمام جيد بأسس ومبادئ وأسالير  2

    مات واألنشطة الحقيقيةو ثراء مناهي المتفوقين بالمفالقدرة عل  تطوير  3

4 
المعرفة والففم الدقي  للنوريات واألبحاة التي انبثقت عنفا أسةةةةةاسةةةةةيات 

 والممارسات التعليمية للمتفوقين  عداد المناهي

   

    تدريس المناسبة للطلبة المتفوقينامتالك معرفة جيدة بمناهي وتقنيات ال 5

6 
تتميز بةةةالتحةةةدي المعرفي التخطيب و عةةةداد خبرات تعلم القةةةدرة عل  

 للمتفوقين

   

7 
ا بةةةداعي والنةةةاقةةةد لةةةدي  توظيف الطرق التربويةةةة التي تنمي التفكير

 المتفوقين

   

    لتعلم المناسبة للطلبة المتفوقينالقدرة عل  تطوير طرائ  وأسالير ا 8

9 
بات واحتياجات ع رغ لمام جيد بسةةةةةةبل الربب بين المواد المختلفة  شةةةةةةبا

 المتفوقين

   

    برعاية المتفوقين محليا  ودوليا   لمام جيد بالقوانين والسياسات المتعلقة  10

11 
دم المتفوقين )ا ثراء/  لمةةام جيةةد بةةأنواع البرامي الخةةا ةةةةةةةةةة التي تخةة

 ا سراع(

   

    ينمتفوقمعرفة وتوظيف األسالير الحديثة في تقويم  نتاج وتقدم للطلبة ال 12

13 
اقةةة في رعةةايةةة الطلبةةة المعرفةةة الاليةةدة بتالةةارت الةةدول األخري السةةةةةةة بةةّ

 المتفوقين

   

    استثمار  نتاج الطلبة المتفوقين امتالك معرفة  افية باألسالير الفعّالة في 14

    لبة المتفوقينالقدرة عل  دعم برامي رعاية وتأهيل الط 15

16 
شةةةةةةة  مع قةةدرات واحتيةةاجةةات تمةةاالقةةدرة عل  اقترا  خبرات تربويةةة ت

 المفتوقين

   

    تي تعي  تقديم الرعاية للمتفوقينمعرفة وتفنيد المعتقدات االجتماعية ال 17

    لمتفوقين وسبل عالجفامعرفة وتحليل المشكالت النفسية والتربوية ل 18

 المجال الرابع: الكفايات الشخصية لمعلم الطلبة المتفوقين

    الت التي تواجه العملية التربويةد أفكار وحلول للمشكالقدرة عل  تولي 1

وية في   دار األحكام  2     الخا ة بالمتفوقين عل  أسس علميةيتمتع بالرَّ

    متفوقينيتقبل النقد والمالحوات من المشرفين والزمالء والطلبة ال 3

4 
ن يمتلك شةةةةخعةةةةية قوية واثقة قادرة عل  مقاومة التحدي الاي يواجفه م

 المتفوقينقابل 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

    فعال والقدرة عل  الشر  والتوضي امتالك جيد لمفارات االتعال ال 5

    الموضوعات التي يطرحفا المتفوقينيتقبل األ الة والتنوع في األسئلة و 6

    مله وفي مالاالت المعرفة المختلفةالقدرة عل  متابعة الالديد في مالال ع 7

8 
يد قدرة عل   يالاد جو  عاون البال بة عوا  ل  المسةةةةةةةاواة والت ناء بين الطل

  مالموعات و أفراد

   

    ر المعادر العلمية ومراف  البيئة لمام جيد بأفضل السبل الستثما 9

10 
القدرة عل   قامة عالقات اجتماعية سةةةةةةةليمة من حيث التعاون والمرونة 

 والقل  تسلب والقمع و حداة الخوفوالتعاطف مع الطلبة واالبتعاد عن ال

   

11 
ابية عن بما يسةةةةةةم  بتنمية مفاهيم  يال  لمام بسةةةةةةبل التفاعل مع المتفوقا

 أنفسفم وعن التعلم

   

    ين وا يمان به والقناعة بأهميتهامتالك الرغبة في تدريس المتفوق 12

    م والتفكير التي ينبغي أن يوظففاامتالك معرفة وففم دقي  بأنماط التعل 13

14 
ار جديدة في تعامله مع عل  طر  األفكار التخيلية وا يحاء بأفكالقدرة 

 المتفوقين

   

15 
لإلسةةةةةةةفةةام في  القةةدرة عل   قةةامةةة عالقةةات مع المتفوقين تعزز رغبتفم

 األنشطة التعليمية

   

16 
لتي ت وجد جو تربوي القدرة عل  تفيئة عددي أ بر من المواقف التعليمية ا

 مثير للتفكير

   

17 
، و دارة الحوار عل   دارة المالموعات، والعمل التدريبي التعاوني القدرة

 والنقاشات بينفا

   

18 
قدرة عل  اسةةةةةةةتخدام ا ية والخارجية ال لداخل لة لحوافز والمؤثرات ا عا الف

 لزيادة تفاعل المتفوقين

   

    يتبعفا وذلك لتوجيه نموه المفني القدرة عل  تقييم طرق التدريس التي 19

20 
جيد بأسةةالير التوجيه وا رشةةاد بما يسةةاعده في مواجفة المشةةكالت   لمام

 قد يعاني منفا الطلبة المتفوقين المختلفة التي

   

21 
تربوية الخا ةةةةةةةة لمام بكيفية تطبي  مبدأ المرونة في تقديم الخدمات الا 

 بالطلبة المتفوقين

   

22 
ء المنةةاخ القةةدرة عل  تقةةديم مقترحةةات  دارة المةةدرسةةةةةةةةة لتعزيز و ثرا

 لمتفوقيناالجتماعي ل

   

23 
 لمام جيد بأفضل السبل لالات أولياء األمور للتعاون المثمر مع المدرسة 

 أجل  نالا  عملية رعاية المتفوقينمن 

   

24 
القةةةدرة عل   جراء البحوة و دراج األدت النوري المتعل  بةةةالطلبةةةةة 

 المتفوقين.
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 ة "االحتياجات التدريبية للمعلمين لرعاية الطلبة المتفوقين"(: الصورة النهائية الستبان2ملحل )

 

 ،المعلمين والمعلماتالسادة المكّرمو / 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبر اته .......... وبعلد.

"االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة يقوم الباحث بدراسةةة موسةةومة بلةةةةةةةة 

حديد احتياجاتكم لت االسةةةةةتبانة، وألجل ذلك أعد الباحث هاه ايات الالزمة لرعاية الطلبة المتفوقين"على ضررررروء الكف

وجفة نور م، لالك فإن الباحث يأمل من حضةةةةةةةراتكم التكّرم لمتفوقين من في رعاية الطلبة االتدريبية الالزمة لكم 

؛ حت  تساعلد فلي تحقيل  أهلداف الدراسلة، علما  المرفقة، عل  أن تحو  باهتمامكم وعنايتكماالستبانة بتعبة فقرات 

 بلأن ا جلابلات للن ت ستخلدم  ال ألغلرال الدراسلة. 

 ... ولكم جزيل الشكر والتقدير ...

 

 معلومات  ولية:

    أنث    ذ ر   النوع (1

 

2) 
المؤه  

 العلمي
    دراسات عليا   بكالوريوس  

 

3) 
سنوات 

 الخدمة
  

 10أقل من 

 اتسنو
  

 15 ل   10من 

 سنة
  

 10أ ثر من 

 سنوات

 

 الباحث

 

 

 االحتياجات التدريبية م
 درجة األهمية

 صغيرة متوسطة كبيرة

 المجال األول: معرفة المفاهيم األساسية لرعاية وتربية الطلبة المتفوقين

    المعرفة بطبيعة التفوق وأشكاله المختلفة 1

    قينتحديد احتياجات الطلبة المتفو 2

    معرفة خعائص الطلبة المتفوقين 3

    ا لمام بمفاهيم ونوريات ومواهر التفوق العقلي 4

    القدرة عل  التمييز بين المفاهيم التقليدية والحديثة للتفوق 5

    القدرة عل  التمييز بين مففومي "متفوق" و"موهوت" 6

    تربية الخا ةتحديد طبيعة العالقة بين مالال التفوق وحقل ال 7

    تحديد دور ا بداع )القدرات االبتكارية( في تنمية التفوق 8

    تحديد طبيعة العالقة بين التفوق والا اء والوراثة والبيئة 9
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 6)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــ

 المجال الثاني: تعرف الطلبة المتفوقين وطرق الكشف المستخدمة

    تطبي  األسالير المختلفة للكشف عن المتفوقين 1

    معايير اختيار الطلبة المتفوقينتوظيف  2

    تحديد الخعائص والسمات التي تكون مؤشر للتفوق 3

    توظيف قوائم الخعائص السلو ية لمالحوة المتفوقين 4

    استخدام االختبارات والمقاييس للكشف عن المتفوقين 5

 المجال الثالث: إعداد البرامج و ساليب الرعاية للطلبة المتفوقين

    تعرف معايير مناهي المتفوقين المحلية والعالمية 1

    اتفان أسس ومبادئ وأسالير تخطيب المناهي الفارقة للمتفوقين 2

    تطوير و ثراء مناهي المتفوقين بالمفمات واألنشطة الحقيقية 3

    المعرفة بمناهي وتقنيات التدريس المناسبة للمتفوقين 4

    م تتميز بالتحدي للمتفوقينتخطيب و عداد خبرات تعل 5

6 
توظيف الطرق التربويةةةةة التي تنمي التفكير ا بةةةةداعي والنةةةةاقةةةةد لةةةةدي 

 المتفوقين

   

    تطوير طرائ  وأسالير التعلم المناسبة للطلبة المتفوقين 7

    تعرف أنواع البرامي التي تخدم المتفوقين )ا ثراء/ ا سراع( 8

    تقويم  نتاج وتقدم للمتفوقين توظيف األسالير الحديثة في 9

    تعرف تالارت الدول األخري السبّاقة في رعاية المتفوقين 10

    تقديم خبرات تربوية تتماش  مع قدرات واحتياجات المفتوقين 11

 الشخصية لمعلم الطلبة المتفوقين الخصائصالمجال الرابع: 

    التربوية توليد أفكار وحلول للمشكالت التي تواجه العملية 1

      دار األحكام الخا ة بالمتفوقين عل  أسس علمية 2

    تقبل النقد والمالحوات من المشرفين والزمالء والطلبة المتفوقين 3

4 
امتالك شخعية قوية قادرة عل  مقاومة التحدي الاي يواجفه من قابل 

 الطلبة المتفوقين

   

    عل  الشر  والتوضي  امتالك مفارات االتعال الفعال والقدرة 5

6 
القدرة عل  األ الة والتنوع في األسئلة والموضوعات التي يطرحفا 

 المتفوقين

   

    تعرف الالديد في مالال العمل وفي مالاالت المعرفة المختلفة 7

8 
القدرة عل   قامة عالقات اجتماعية سليمة من حيث التعاون والمرونة 

 ن التسلب والقمع و حداة الخوف والقل والتعاطف مع الطلبة واالبتعاد ع

   

    الرغبة في تدريس المتفوقين وا يمان به والقناعة بأهميته 9

    معرفة أنماط التعلم والتفكير التي ينبغي توظيففا مع المتفوقين 10

    طر  أفكار تخيلية لإليحاء بأفكار جديدة في التعامل مع المتفوقين 11
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    المتفوقين تعزز رغبتفم لإلسفام في األنشطة التعليمية قامة عالقات مع  12

    تفيئة المواقف التعليمية التي ت وجد جو تربوي مثير للتفكير 13

14 
 دارة المالموعات والعمل التدريبي التعاوني و دارة الحوار والنقاشات 

 بينفا

   

15 
ة لزيادة خارجية الفعالخدام األمثل للحوافز والمؤثرات داخلية واالست

 التفاعل في الفعل

   

    تقييم طرق التدريس التي يتم اتباعفا وذلك لتوجيه النمو المفني 16

17 
توظيف أسالير التوجيه وا رشاد بما يساعد في مواجفة المشكالت 

 المختلفة التي قد يعاني منفا الطلبة المتفوقين

   

18 
ت التربوية الخا ة القدرة عل  تطبي  مبدأ المرونة في تقديم الخدما

 بالطلبة المتفوقين

   

19 
مناخ القدرة عل  تقديم مقترحات  دارة المدرسة لتعزيز و ثراء ال

 لمتفوقيناالجتماعي ل

   

 


