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ملخص

ىدفت الدراسة إلى تحديد دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ وتحديد أبرز 
المعوقات التي تحوؿ دوف ذلؾ وتقديـ المقترحات االزمة  لمنيوض بيا ، مف وجو نظر كؿ 
مف الخبراء والقائميف عمى التدريس وكذلؾ وجية نظر أولياء االمور في محافظة االحساء ، 

( ولي أمر تـ اختيارىـ بالطريقة 389( معمًما و )52)و( خبيًرا 23)وشممت عينة الدراسة 
العشوائية البسيطة، في مجاؿ الموىبة تـ اختيارىـ بشكؿ قصدي خالؿ العاـ الدراس  

ـ ، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ، مستخدمة  أداة االستبانة  :312 -3129
شممت أربع محاور مف القيـ ىي القيـ االخالقية الموجية ألولياء االمور والمعمميف والتي 

واالقتصادية و االجتماعية  والعممية، وأداة المقابمة الموجية لممختصيف والتي شممت محوريف 
مف االسئمة يتعمؽ االوؿ بتنمية القيـ والمعوقات التي تواجييا ، والمحور الثاني بالمقترحات 

ت لألداة االولى الفا كرونباخ االستبانة المعمميف المطروحة لتنميتيا ، حيث جاء معامؿ الثبا
(، في حيف كاف معامؿ صدؽ االداة الثانية وىي 16:86ولياء االمور ) أ( والستبانة 16:79)

ظيرت الدراسة أف اقؿ  موافقة مف وجية نظر أالمقابمة عالًيا مف وجية نظر المحكميف، و 
ىوبيف تمثمت  في بعد القيـ االقتصادية ، القائميف عمى المراكز بشأف دور مراكز رعاية المو 

وأف أقؿ موافقة مف وجية نظر أولياء االمور كانت في بعد القيـ العممية، وأوصت الدراسة 
بضرورة تفعيؿ دور المراكز في تنمية القيـ ، وأىمية اختيار وتأىيؿ العامميف في مجاؿ 

 سب مع قدرات الطالب .  الموىوبيف ،  والتأكيد  عمى صياغة محتوى معرفي لمقيـ يتنا
المعمميف، أولياء  ،الطالب الموىوبيف الموىوبيف، القيـ،مراكز رعاية الكممات المفتاحية: 

  راألمو 
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The Role of Gifted Students Care Centers in Developing the 

Values in Gifted Students in Al-Ahsa Province from the 

perspective of experts, their Teachers and Parents 
Abstract 

The study aimed at defining the role of gifted care centers in 

developing such values In gifted students, identifying the most 

prominent obstacles that prevent them from taking place, and 

offering the necessary proposals for their advancement, from the 

viewpoint of each of experts, educators, and parents in Al-Ahsa 

governorate.  The study sample included Twelve (12) experts in the 

field of giftedness were intentionally chosen during the 2018-2019 

academic year and (41) teachers and (278) parents who were chosen 

by a simple random method. The study adopted a descriptive and 

analytical approach, using a questionnaire tool addressed to both 

parents and teachers.  The questionnaire focused on four themes: 

moral, economic, social and scientific values. The interview held with 

the experts addressed two themes: the first of which related to 

developing these values and the obstacles expected during this 

process. While the second theme was to elicit ideas for values 

development.  The Alpha Cronbach (stability coefficient alpha) came 

out to be (0.968) for the teachers' questionnaire, and (0.975) for the 

parents' questionnaire.  While the reliability coefficient of the 

interview was high from the point of view of the experts, the study 

showed that the least agreement from the point of view of those in 

charge of the gifted centers on the role of their centers was in favor 

of the economic value dimension. However, the least agreement from 

the parents‘ point of view was in favor of the scientific value 

dimension. The study recommended that it is necessary the centers‘ 

role be activated in developing these values, and  the importance of 

selecting and qualifying workers in the field of talented students , as 

well as formulating an informative content of these values fitting 

with  the students' abilities be emphasized. 

Keywords: Gifted Care Centers, Values, Gifted Students, Teachers, 

Parents 
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مقدمة:

الموىوبيف وتحرص عمى توفير البيئة التي تولي دوؿ العالـ اىتماًما متزايًدا بموضوع 
تمكنيـ مف اإلبداع باعتبارىـ ثروة وطنية، وتعمؿ عمى إنشاء المراكز المتخصصة مف أجميـ، 
والتي تساعد عمى الكشؼ عنيـ ورعايتيـ وتوجيييـ، وتعد البرامج التي تساعد عمى تنمية ما 

يجاد الطرائؽ لدييـ مف موىبة، وتجمع الدوؿ والمؤسسات عمى أىمية رعاي ة الموىوبيف، وا 
واألساليب التي تساعد عمى رعايتيـ وتوجيو طاقتيـ. ولقد أصبح مف أولويات دوؿ الخميج 
العربي العمؿ عمى رعاية الموىوبيف وتنمية ميوليـ وقدراتيـ واستثمارىا االستثمار األمثؿ 

الخميج العربي،  لصالح مجتمعاتيـ. وتعددت المؤتمرات العممية والندوات عمى مستوى دوؿ
وكذلؾ الدوؿ العربية التي تبحث في كؿ مالو عالقة بمجاؿ الموىوبيف والعمؿ عمى تطويره 

 ليحقؽ أىدافو المنشودة.
ولقد أولت المممكة العربية السعودية جؿ اىتماميا بالفئات الخاصة ضمف سياسة التعميـ 

ًفا تؤكد أىمية العناية في الدولة، حيث أوردت وثائؽ سياسة التعميـ في المممكة أىدا
تاحة اإلمكانات والفرص المختمفة لتنمية  بالموىوبيف والنابغيف وسبؿ اكتشافيـ ورعايتيـ، وا 

(.، حيث أنشئت 3117مواىبيـ مف خالؿ البرامج المعدة لتحقيؽ ىذا اليدؼ )المنقاش، 
تطوًرا  مراكز لرعايتيـ في محافظات المممكة، وتطورت برامج رعاية الموىوبيف بالمممكة
ىػ، 2531ممحوًظا توج بتأسيس مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجالو لرعاية الموىوبيف عاـ 

وىي مؤسسة وطنية حضارية يرأسيا خادـ الحرميف الشريفيف، وىدفيا الكشؼ عف الموىوبيف 
ورعايتيـ في إطار ما تدعو إليو السياسة التعميمية بالمممكة، كما أنشئت في الرابع مف ربيع 

ىػ اإلدارة العامة لرعاية الموىوبيف لتقوـ بمياـ اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف 2532عاـ  األوؿ
 (. 3119في المممكة، وذلؾ لتحقيؽ السياسة التعميمية في ىذا الجانب )المنتشري، 

كما أنشئ المركز الوطني ألبحاث الموىبة واإلبداع في جامعة الممؾ فيصؿ كأوؿ مركز 
ميـ العالي عمى المستوييف الوطني والعربي، والذي يستيدؼ متخصص تحتضنو مؤسسات التع

تحقيؽ إنجازات بحثية نوعية، والقياـ بالمياـ التوعوية واالستشارية في مجاؿ الموىبة 
واإلبداع، ويرتبط بالجيات البحثية المحمية والعالمية ذات العالقة باتفاقيات تعاوف مف شأنيا 

 (.3129الوطني ألبحاث الموىبة واإلبداع، تحديد العالقة بيف الطرفيف )المركز 
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وتقدـ لمموىوبيف في المممكة  العديد مف البرامج التربوية الخاصة ومنيا: برنامج سنوي 
مستمر يشمؿ الترشيح والتعرؼ لمطالب الموىوبيف، والتقويـ والمتابعة مف خالؿ استخداـ 

اعدادىا وتقنينيا عمى البيئة  اختبارات ومقاييس الذكاء واإلبداع والقدرات الخاصة التي تـ
السعودية، وذلؾ بيدؼ تحديد الطالب الموىوبيف وترشيحيـ لبرامج الرعاية، والبرنامج 
المسائي اإلثرائي، وبرامج التممذة، وبرنامج إثرائي نوعي يعقد في مراكز رعاية الموىوبيف، 

حيف، وبرامج الخميس والمدارس ذات اإلمكانات المناسبة في القدرات المسائية لمطالب المرش
اإلبداعية، وبرامج عممية ميارية تركز عمى مساعدة الطالب عمى اكتشاؼ بعض ميارات 
التفكير العقمية والعممية والتفكيرية واإلبداعية، وممتقيات الموىوبيف الصيفية )الجغيماف، 

3119.) 
رعاية  وتعد مراكز رعاية الموىوبيف مف أىـ األركاف التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ

الموىوبيف، وبالتالي فإف نجاح برامج الموىوبيف يعتمد أساًسا عمى وجود ىذه المؤسسات، 
ومدى قياميا بأداء الدور المناط بيا عمى الوجو األكمؿ. وقد أكد الميتموف برعاية الموىوبيف 
بأف وجود مراكز رعاية الموىوبيف مف أىـ العوامؿ المؤثرة في برامج الموىوبيف )عامر، 

3116.) 
وتأكيَدا عمى أىمية مجاؿ الموىوبيف أجريت في السنوات األخيرة العديد مف الدراسات حوؿ 

( حيث ركزت 3124( ودراسة صالح )3124المراكز البحثية كدراسة الجغيماف ومعاجيني ) 
( ودراسة العوجاف 3123عمى تقويـ برامج الموىوبيف ورعايتيـ، ، ودراسة الالال و الالال )

ذا ( ا3124) لتي تناولت الدور الذي تؤديو مراكز رعاية الموىوبيف تجاه الطالب الموىوبيف، وا 
كاف الوطف يحتاج لجميع الطاقات مف أبنائو، فيو يحتاج إلى الموىوبيف منيـ بشكؿ خاص، 
حيث تعوؿ عمييـ األمة، وتعقد عمييـ اآلماؿ في االرتقاء بالوطف، وتوجيو مساره نحو التقدـ 

تحقؽ ذلؾ إال بجيود المؤسسات التربوية وعمى رأسيا مراكز رعاية الموىوبيف، والرقي، ولف ي
 .والتي تقـو عمى ترسيخ مجموعة مف القيـ مف خالؿ أىدافيا وبرامجيا التربوية والتعميمية

ولقد أكدت سياسة التعميـ في المممكة أف الغاية األسمى لمتربية والتعميـ تتمثؿ في إعداد 
صالحة في بناء مجتمعو، ويشعر بمسؤوليتو لخدمة بالده والدفاع عنيا، الطالب ليكوف لبنة 

وتأكيد انتمائيـ وارتباطيـ بقيمو العريقة، ومساعدتيـ عمى فيـ واقع المجتمع في شتى 
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المجاالت. ومف األىداؼ الرئيسية لمراكز رعاية الموىوبيف تعزيز القيـ لدى الطالب 
عداد الطالب الموىوبيف لإلسياـ في تقدـ االموىوبيف، وتوجيو قدراتيـ في سبيؿ ذل لوطف ؾ، وا 

 (.3115واالرتقاء بو )معجب، 
وبما أف مراكز رعاية الموىوبيف مف المؤسسات التعميمية التي تؤدي دوًرا ميًما في   

عداد طالبيا لممواطنة الصالحة، فإنو يناط بيا القياـ بدور ميـ في سبيؿ  تنمية القيـ، وا 
 شاممة ومتكاممة في تنشئة الطالب الموىوبيف كمواطنيف صالحيف. تحقيؽ تربية وطنية 

وبالرغـ مف أف مراكز رعاية الموىوبيف تستيدؼ تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية لدى 
الطالب الموىوبيف، إال أنو مف المالحظ أف الدور األكبر ينصب دائًما عمى تنمية الجوانب 

يمحظ الباحث دراسات تبيف دور المراكز البحثية في  المعرفية لدى ىؤالء الطالب، حيث لـ
تنمية القيـ والجانب الوجداني لدى الطالب، "حيث أصبح موضوع القيـ مف أكثر الموضوعات 
التي تشغؿ اىتماـ المجتمعات واألمـ، والتي تسعى جاىدة إلى غرسيا في سموؾ أبنائيا ". 

 (.3122)رفاعي والجنوبي،
اية الموىوبيف بالمممكة يمكف أف تقـو بدور فعاؿ في تنمية القيـ ويمكف القوؿ إف مراكز رع

لدى الطالب الموىوبيف، وفي سبيؿ ذلؾ البد مف إعادة صياغة أىداؼ ىذه المؤسسات بحيث 
يأتي ىدؼ تنمية القيـ ضمف أىـ أولوياتيا جنًبا إلى جنب مع الجانب المعرفي )عامر، 

ا تقدمو مف برامج لمطالب الموىوبيف يمكنيا أف (. كما أف مراكز رعاية الموىوبيف بم3116
تؤدي ىذا الدور في تنمية القيـ، فإذا كاف مف أىـ أىدافيا إثراء تحصيؿ الموىوبيف وتنمية 
مياراتيـ، فإنيا أيًضا قادرة عمى غرس وتنمية القيـ لدييـ، فيذه المؤسسات يمكف أف تنمي 

موىوبوف في حياتيـ بما يجعؿ منيـ أفراًدا نافعيف كثيًرا مف القيـ النافعة التي يمثميا الطالب ال
 لمجتمعيـ، ومدافعيف عف إنجازاتو ومكتسباتو.

مشكلةالدراسةوأسئلتها

تعد مراكز رعاية الموىوبيف مف المؤسسات التربوية التي تمعب دوًرا ميًما في تنمية القيـ 
عداد الطالب ليكونوا  لدى الطالب بما تقدمو مف أنشطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وا 
أساًسا صالًحا في تنمية الوطف والنيوض بحضارتو العربية االسالمية، فإنو حري بيا أف 

اخالقية، وتكسب الطالب قيًما عالية مؤثرة في شخصيتيـ وفي حياتيـ العامة تحقؽ تربية 
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التي بدورىا تؤثر في مجتمعاتيـ باإليجاب. وقد الحظ الباحثاف مف خالؿ زياراتيما الميدانية، 
ولقاء ببعض القائميف عمى مراكز رعاية الموىوبيف بمحافظة األحساء، ومف خالؿ دراسة 

( مف المشرفيف والقائميف عمى ىذه المراكز حيث تبيف أف 9مة )استطالعية، تمثمت بمقاب
التركيز  ىناؾ ضعؼ في ورغـ ذلؾ قد يكوفاالىتماـ ينصب عمى الجانب المعرفي والمياري، 

عمى الجوانب الوجدانية والقيمية لدى الطمبة بما يشممو مف ميوؿ واىتمامات واتجاىات وقيـ، 
عمى أىمية ىذا الجانب، وضرورة العناية بو، وقياًسا وذلؾ عمى الرغـ مف التأكيد المستمر 

 عمى ما سبؽ تحاوؿ ىذه الدراسة االجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي: 
ما دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف مف وجية نظر  -

 ية السعودية؟الخبراء والمعمميف وأولياء أمورىـ بمحافظة األحساء في المممكة العرب
 والذي تتفرع منو االسئمة التالية:

ما دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف في المجاالت:  .2
 األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر القائميف عمييا؟

موىوبيف في المجاالت: ما دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب ال .3
 األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر أولياء األمور؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف القائميف عمى  .4
مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف وفًقا لمتغيرات: )العمؿ 

عدد الدورات التدريبية  –المؤىؿ العممي  –سنوات الخبرة في تعميـ الموىوبيف  –لحالي ا
 في مجاؿ رعاية الموىوبيف(؟

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور  .5
ا لمتغيرات: حوؿ دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف وفقً 

 مجاؿ العمؿ(؟ –عدد االبناء الموىوبيف  –)المؤىؿ العممي 
ما المعوقات التي تواجو مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية بعض القيـ لدى الطالب  .6

 الموىوبيف مف وجية نظر الخبراء في مجاؿ الموىبة؟
تنمية القيـ ما المقترحات التي يمكف مف خالليا تفعيؿ دور مراكز رعاية الموىوبيف في  .7

 لدى الطالب الموىوبيف مف وجية نظر الخبراء؟
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هدافالدراسةأ

ىدفت الدراسة  تعرؼ دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف 
في المجاالت: األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر القائميف عمييا 

ألمور، وتعرؼ الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف استجابات أفراد و  وجية نظر أولياء ا
عينة الدراسة مف القائميف عمى مراكز رعاية الموىوبيف عف دور مراكز رعاية الموىوبيف في 

سنوات الخبرة في تعميـ  –تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف وفًقا لمتغيرات:) العمؿ الحالي 
عدد الدورات التدريبية في مجاؿ رعاية الموىوبيف (.   –ممي  المؤىؿ  الع  –الموىوبيف  

وكذلؾ تعرؼ الفروؽ االحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور حوؿ 
دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف وفًقا لمتغيرات: )المؤىؿ 

مجاؿ العمؿ(، وصواًل لمكشؼ عف المعوقات التي تواجو  –عدد االبناء الموىوبيف  –العممي 
مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية بعض القيـ، وتحديد أبرز المقترحات التي يمكف مف خالليا 
تفعيؿ دور المراكز في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف مف وجية نظر الخبراء في مجاؿ 

 الموىبة.
 أهميةالدراسة

 راسة في الجوانب اآلتية:تتمثؿ أىمية الد
.األهميةالنظرية:1.4

 الدراسات التي تناولت دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب  إثراء
 بالمممكة العربية السعودية.

  أىمية الفئة المستيدفة في ىذه الدراسة، خصوًصا مع تزايدىـ الكبير، وأىمية تنمية القيـ
 لدييـ.

  ىذه الدراسة إضافة جديدة لممكتبة العربية والتربوية مف حيث كونيا تيتـ يؤمؿ أف تكوف
 بموضوع حيوي ىو )القيـ( التي تسيـ في تشكيؿ ىوية النشأ المستقبمية.

  قد تفيد ىذه الدراسة الباحثيف إلجراء دراسات وبحوث تخصصية مستقبمية في مجاؿ تنمية
 القيـ.
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.األهميةالتطبيقية:2.4

 الدراسة في الكشؼ عف المعوقات التي تحوؿ دوف تنمية القيـ لدى الطالب  قد تسيـ ىذه
 الموىوبيف في مراكز الموىوبيف.

  تقديـ بعض المقترحات التي يمكف مف خالليا تعزيز دور مراكز رعاية الموىوبيف في
 تنمية القيـ لدى الطالب.

 براز إفادة العامميف في مجاؿ رعاية الموىوبيف في تخطيط البرامج الخا صة بالموىوبيف وا 
 أىمية القيـ فييا.

 الدراسةداتحدم.
 بعض الخبراء والمختصيف في مجاؿ الموىبة، ومشرفي ومعممي  :البشريدحدمال

الموىبة، وطالب الصفوؼ العميا مف المرحمة االبتدائية، وطالب المرحمة المتوسطة 
 والثانوية بمحافظة األحساء بالمممكة العربية السعودية.

 محافظة األحساء بالمنطقة الشرقية بالمممكة العربية السعودية، بواقع : المكانيدحدمال
( في المرحمة 3( في المرحمة المتوسطة، و )4( مدارس في المرحمة االبتدائية و )21)

 الثانوية.
 ـ.:312 -3129ىػ الموافؽ عاـ 2551-:254العاـ الدراسػػي  :الزمنيدحدمال 
 لدراسة عمى مجاالت القيـ األخالقية، واالجتماعية، اقتصرت ا العلمي:دحدمال

 واالقتصادية، والعممية.
التعريفاتاإلجرائية

 :الدور ىو مجموعة مف المسؤوليات واالنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص أو  دور
(، ويعرؼ اجرائًيا في ىذه الدراسة بأنو: مجموعة البرامج 3115فريؽ )المعجـ الوسيط،

واالنشطة التي تقـو بيا مراكز رعاية الموىوبيف مف أجؿ تنمية بعض لدى الطالب 
ف خالؿ المتوسطات الحسابية لفقرات األداة في والتي تـ تحديدىا م الممتحقيف ببرامجيا

  والعممية.القيـ االخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية،  مجاالت:
 :مؤسسة تربوية تعمؿ وفؽ النظاـ االجتماعي السائد في المممكة  مراكز الموىوبيف"

 العربية السعودية بأسموب وفكر جديد، يسعى لتحقيؽ أىداؼ سياسة التعميـ، وخاصة في
مجاؿ رعاية الموىوبيف مف خالؿ مجموعة البرامج والخدمات الموجية لمختمؼ الفئات 
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العمرية الراغبة في االنتماء إليو، يقوـ عمى تنفيذىا ذوي االختصاص، وتتضافر في 
إنشائو وتمويمو المؤسسات الخاصة، والعامة، بعد موافقة صاحب الصالحية، ويتـ تشكيمو 

ظيمي مقترح تقره جيات االختصاص، ويعتبر المركز وسيمة واإلشراؼ عميو وفؽ ىيكؿ تن
لتنظيـ جيود مختمؼ المؤسسات ذات العالقة بخدمة المجتمع، وىو ذو صفة مزدوجة مف 

(، ويعرؼ اجرائًيا بأنو: مؤسسة تربوية  5،  9::2االنتماء واالستقاللية ") الزىراني ، 
دة وفؽ االنظمة والمسارات التي تقدـ خدمات لمطمبة الموىوبيف في منطقة حضريًة، محد

 ترسميا وتخططيا وزارة التعميـ.
 مجموعة المعايير والمبادئ التي يستمدىا المجتمع مف ثوابتو الراسخة، بحيث القيـ ":

توجو سموؾ الفرد توجييا صحيًحا في المواقؼ االجتماعية المختمفة ")رفاعي والجنوبي، 
مجموعة المعايير والمبادئ التي تمد الطالب (، وتعرؼ القيـ اجرائًيا بأنيا: 61، 3122

الموىوب بثوابت أخالقية ودينية، ومسؤولية اجتماعية تجاه الغير، وشعور بالمواطنة 
والتي تعمؿ عمى توجيو افكاره وسموكو واتجاىاتو بشكؿ ايجابي بما يعود عميو والمجتمع 

 بالخير. 
 :اء متميزًا مقارنة مع المجموعة ىـ أولئؾ الطالب الذيف يظيروف أد الطالب الموىوبوف

العمرية التي ينتموف إلييا في واحدة أو أكثر مف األبعاد التالية: القدرة العقمية العالية، 
أداء القدرة اإلبداعية العالية، أو التحصيؿ األكاديمي المرتفع في مجاؿ أو أكثر مف 

تمبية احتياجاتيـ الخاصة  الفنوف، والقدرات القيادية ممف ال يستطيع التعميـ بمنيجو العاـ
(Johnson , 2004,16 ويعرؼ اجرائًيا في ىذه الدراسة بأنو: كؿ طالب موىوب تـ ،)

تصنيفو وفؽ اجراءات الكشؼ عف الموىوبيف بالمممكة العربية السعودية، والتحؽ بمراكز 
 رعاية الموىوبيف لمحافظة األحساء.

 :(، ويعرؼ 3114الشيء. )ابف منظور،الخبير ىو العالـ، والخبرة ىي العمـ ب الخبراء
الخبراء اجرائًيا في ىذه الراسة بأنيـ: المختصوف في مجاؿ التربية بشكؿ عاـ، 
والحاصموف عمى درجات عممية وخبرات تأىيمية في مجاؿ رعاية الطمبة الموىوبيف ومعرفة 

 خصائصيـ وتطوير قدراتيـ بشكؿ خاص.
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 :بؿ إدارة المدرسة بناء عمى صفات معينة، "ىو المعمـ الذي رشح مف ق معمـ الموىوبيف
(، ويعرؼ اجرائًيا 9، 3113ويقوـ بتنفيذ برامج مراكز الموىوبيف في المدارس" )الخالدي، 

بأنو: كؿ معمـ يشغؿ مشرؼ موىوبيف أو معمـ موىوبيف مفرغ أو منسؽ موىوبيف يقـو 
ب الموىوبيف بمراكز بتدريس البرامج المعتمدة مف وزارة التعميـ بمحافظة األحساء لمطال

 .رعاية الموىوبيف وبالمدارس.
 الطريقةواإلجراءات

.منهجالدراسة:1.7

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمتعرؼ عمى دور مراكز رعاية الموىوبيف في 
تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف بمحافظة األحساء مف وجية نظر الخبراء والمعمميف 

 أمورىـ.وأولياء 
.مجتمعوعينةالدراسة:2.7

استيدفت الدراسة الطالب الموىوبيف بالمرحمة االبتدائية وحتى الثانوية خالؿ الفصؿ الثاني 
ـ، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع :312-3129ىػ، 2551-:254مف العاـ الدراسي 

مج رعاية الموىوبيف منسوبي مراكز رعاية الموىوبيف ومعممي المدارس الحكومية المطبقة لبرا
(، وطالبيا الموىوبيف، وأولياء أمورىـ في محافظة األحساء 56بكافة مراحميا وعددىـ )

( ولي أمر، تـ اختيارىا 389( معمًما و )52(. وتكونت عينة الدراسة مف ):69وعددىـ )
ىبة تـ ( خبيًرا في مجاؿ المو 23بالطريقة العشوائية البسيطة مف بيف أفراد مجتمع الدراسة و )

 خصائص افراد عينة الدراسة. 4-2تبيف الجداوؿ اختيارىـ بشكؿ قصدي. و 
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 (: تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚفك ِتغ١شات1ٗرذٚي سلُ )
 إٌغجخ اٌتىشاس اٌؼًّ اٌضبٌٟ اٌّتغ١ش

 اٌؼًّ اٌضبٌٟ

 1.92 11 ِفشؽ ِٛ٘ٛث١ٓ ِؼٍُ

 .329 11 اٌّٛ٘ٛث١ٓ فصٛي ِؼٍُ

 1395 5 ِٛ٘ٛث١ٓ ِششف

 392 2 ِٛ٘ٛث١ٓ ِٕغك

 .39 1 ِٛ٘ٛث١ٓ سػب٠خ ِشوض ِذ٠ش

 %111 31 اٌّزّٛع

 اٌّشصٍخ اٌتؼ١ّ١ٍخ

 2391 13 ا٨ثتذائٟ

 2193 12 اٌّتٛعظ

 1191 . اٌخبٔٛٞ

 1191 4 ٧ٌششاف ِفشؽ

 %111 31 اٌّزّٛع

 عٕٛاد اٌخجشح

 4191 11 عٕٛاد خّظ ِٓ ألً

 3191 11 عٕٛاد خّظ ِٓ أوخش

 %111 31 اٌّزّٛع

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 5192 11 ثىبٌٛس٠ٛط

 1391 3 تشثٛٞ دثٍَٛ + ثىبٌٛس٠ٛط

 1395 5 فأػٍٝ ِبرغت١ش

 %111 31 اٌّزّٛع

ػذد اٌجشاِذ اٌتذس٠ج١خ 

فٟ ِزبي تؼ١ٍُ 

 اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 5191 14 ثشاِذ خّظ ِٓ ألً

 2.91 15 خّظ ثشاِذ فأوخش

 %111 31 اٌّزّٛع

( تنوع افراد عينة الدراسة مف المعمميف وفقا لممتغيرات مما يضمف 2يالحظ مف الجدوؿ رقـ) 
 توازف النتائج.
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 (: تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس ٚفك ِتغ١شاتٙب1رذٚي سلُ )

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ

 2192 13 أٚ ألً ػبِخ حب٠ٛٔخ

 4.91 153 ثىبٌٛس٠ٛط

 93. 13 ػ١ٍب دساعبد

 %111 131 اٌّزّٛع

ػذد ا٨ثٕبء 

اٌّٛ٘ٛث١ٓ 

 )اٌزوٛس، ا٦ٔبث(

 5292 135 ٚاصذ

 1193 52 احٕبْ

 1391 .2 فأوخش ح٩حخ

 %111 131 اٌّزّٛع

 ِزبي اٌؼًّ

 3391 111 صىِٟٛ لطبع

 1491 31 خبص لطبع

 %111 131 اٌّزّٛع

اٌّشصٍخ اٌتٟ 

 ٠ذسط ثٙب ا٨ثٓ

 3194 124 ا٨ثتذائٟ

 2391 4. اٌّتٛعظ

 1392 31 اٌخبٔٛٞ

 %111 131 اٌّزّٛع

( تنوع افراد عينة الدراسة مف أولياء األمور وفقا لممتغيرات مما 3)يالحظ مف الجدوؿ رقـ  
 يضمف تمثيؿ النتائج ألفراد المجتمع.

 تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌخجشاء ٚفك ِتغ١شاتٙب :(2رذٚي سلُ )

 اٌذسرخ اٌؼ١ٍّخ

 51 1 اٌذوتٛساٖ

 11 1 اٌّبرغت١ش

 11 1 اٌجىبٌٛس٠ٛط

 %111 11 اٌّزّٛع

 الخبراء بما يعطي مصداقية لمنتائج.( تنوع افراد عينة الدراسة مف 4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
.أدواتالدراسة:3.7

 تـ استخداـ االستبانة، والمقابمة كأدوات لجمع البيانات؛ وذلؾ نظرًا لمناسبتيا ألىداؼ
الدراسة، ومنيجيا، ومجتمعيا، ولإلجابة عمى تساؤالتيا، وتعتبر االستبانة أحد أىـ وسائؿ 
جمع البيانات والمعمومات المقننة، واألكثر صدًقا وثباتًا، إضافة لممقابمة التي تعتبر أداة ىامة 

 لمحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ مصادرىا البشرية.
.بناءأدواتالدراسة1.3.7

الطالع عمى األدبيات التربوية، والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة بعد ا   
( و )الزعبي، و بنى عبدالرحمف 3117(  و )الثبيتي، 3113الحالية كدراسة )الخالدي. 
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(،              (kirbas & Abdulkadir,2017( و3127( و )الفضيؿ، 3124( و )الزىراني، 3122
(، وفي ضوء معطيات  (Suyatno, et al , 2019( و(Durdukoca,et al, 2018و  

وتساؤالت الدراسة وأىدافيا تـ بناء األدوات، حيث تـ تصميـ استبانتيف لألداة االولى، ونموذج 
لممقابمة لألداة الثانية، وفيما يمي عرض لكيفية البناء ، واالجراءات المتبعة لمتحقؽ مف 

 صدقيا وثوابتيا:  
 أواًل: استبانة المعمميف وأولياء األمور: 

وتشكؿ االستبانة االولى في الدراسة، وىي استبانة موحدة تحمؿ نفس العبارات التي تنتمي 
لكؿ قيمة مف القيـ المراد دراستيا في جزئيا الثاني، وتختمؼ في جزئيا االوؿ بحسب البيانات 

أولياء أمور الطالب(، وىي عمى النحو األولية الخاصة بأفراد عينة الدراسة )المعمميف، و 
 التالي:

االستبانة الخاصة بالمعمميف وتكونت في صورتيا النيائية مف ثالثة أجزاء، وفيما يمي عرض 
 لكيفية بنائيا:

 :يحتوي عمى مقدمة تعريفية بأىداؼ الدراسة، ونوع البيانات والمعمومات  القسـ األوؿ
التي يود الباحث جمعيا مف أفراد عينة الدراسة، مع تقديـ الضماف بسرية المعمومات 

 المقدمة، والتعيد باستخداميا ألغراض البحث العممي فقط.
 :الدراسة، والمتمثمة في: يحتوي عمى البيانات األولية الخاصة بأفراد عينة  القسـ الثاني

سنوات الخبرة في تعميـ الموىوبيف  –المرحمة التعميمية التي تعمؿ بيا  –)العمؿ الحالي 
 عدد البرامج التدريبية في مجاؿ تعميـ الموىوبيف(. -المؤىؿ العممي  -

 :( عبارة في صورتيا النيائية موزعة عمى أربعة مجاالت 51ويتكوف مف ) القسـ الثالث
( 21( عبارات، مجاؿ القيـ االجتماعية )21فؽ التالي: مجاؿ القيـ االخالقية )أساسية و 

 ( عبارات.21( عبارات، مجاؿ القيـ العممية )21عبارات، مجاؿ القيـ االقتصادية )
ثانيا: االستبانة الخاصة بأولياء األمور وتكونت في صورتيا النيائية مف ثالثة أجزاء، 

   وفيما يمي عرض لكيفية بنائيا:
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 يحتوي عمى مقدمة تعريفية بأىداؼ الدراسة، ونوع البيانات والمعمومات القسـ األوؿ :
التي يود الباحث جمعيا مف أفراد عينة الدراسة، مع تقديـ الضماف بسرية المعمومات 

 المقدمة، والتعيد باستخداميا ألغراض البحث العممي فقط.
 :صة بأفراد عينة الدراسة، والمتمثمة في: يحتوي عمى البيانات األولية الخا القسـ الثاني

المرحمة  -مجاؿ العمؿ  –عدد االبناء الموىوبيف )الذكور، اإلناث(  –)المؤىؿ العممي 
 التي يدرس بيا االبف(.

 :( عبارة في صورتيا النيائية موزعة عمى أربعة مجاالت 51ويتكوف مف ) القسـ الثالث
( 21( عبارات، مجاؿ القيـ االجتماعية )21)أساسية وفؽ التالي: مجاؿ القيـ االخالقية 

 ( عبارات.21( عبارات، مجاؿ القيـ العممية )21عبارات، مجاؿ القيـ االقتصادية )
 ثالثًا: نموذج مقابمة الخبراء في مجاؿ الموىبة: 

  وىذا النموذج يشكؿ األداة الثانية في الدراسة، ولتي تكوف نموذجيا في صورتو النيائية
 اء، وفيما يمي عرض لكيفية بنائيا:عمى ثالثة أجز 

  :يحتوي عمى مقدمة تعريفية بأىداؼ الدراسة، ونوع البيانات والمعمومات القسـ األوؿ
التي يود الباحث جمعيا مف أفراد عينة الدراسة، مع تقديـ الضماف بسرية المعمومات 

 المقدمة، والتعيد باستخداميا ألغراض البحث العممي فقط.
 حتوي عمى معمومات الشخص الذي ستتـ مقابمتو، والمتمثمة في:          : يالقسـ الثاني

)اسـ المقابؿ، الصفة الوظيفية والعممية لو، تاريخ اجراء المقابمة، رقـ المقابمة، وقت 
 اجراء المقابمة، طريقة المقابمة )مباشرة، ىاتفية(، الزمف الفعمي لممقابمة(.

 :وزعة عمى محوريف أساسييف، االوؿ يتعمؽ ( اسئمة، م7ويتكوف مف ) القسـ الثالث
بمراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ والمعوقات التي تواجييا، والمحور الثاني يتعمؽ 

 بور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ والمقترحات المحققة لذلؾ 
الخماسي لمحصوؿ عمى استجابات أفراد عينة الدراسة،  كما تـ استخداـ مقياس ليكرت

بدرجة  -بدرجة متوسطة –بدرجة كبيرة  –وفؽ درجات الموافقة التالية: )بدرجة كبيرة جًدا 
بدرجة منخفضة(. ومف ثـ التعبير عف ىذا المقياس كمًيا بإعطاء كؿ عبارة مف  -ضعيفة 

( درجات، 5( درجات، بدرجة كبيرة )6ة جًدا )العبارات السابقة درجة، وفًقا لمتالي: بدرجة كبير 
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( درجة واحدة. 2( درجتاف، بدرجة منخفضة )3( درجات، بدرجة ضعيفة )4بدرجة متوسطة )
ولتحديد طوؿ فئات مقياس ليكرت الخماسي، تـ حساب المدى بطرح الحد األعمى مف الحد 

(، وبعد 1.91=  6 ÷ 5(، ثـ تـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس )5=  2 –6األدنى )
(؛ لتحديد الحد األعمى ليذه الفئة، 2ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس )

وىكذا أصبح طوؿ الفئات كما ىو موضح في الجدوؿ التالي، الذي يمثؿ الحكـ عمى أداة 
 الدراسة االولى وىي االستبانة.

 تٛعطبد ا٨عتزبثبد((: تمغ١ُ فئبد ِم١بط ١ٌىشد اٌخّبعٟ )صذٚد 3ِرذٚي )

 اٌفئخ َ
 صذٚد اٌفئخ

 إٌٝ ِٓ

 4911 3911 ثذسرخ وج١شح رًذا 1

 3911 2931 ثذسرخ وج١شح 1

 2931 1951 ثذسرخ ِتٛعطخ 2

 1951 1911 ثذسرخ ضؼ١فخ 3

 1911 1911 ثذسرخ ِٕخفضخ 4

وتـ استخداـ طوؿ المدى في الحصوؿ عمى حكـ موضوعي عمى متوسطات استجابات 
عينة الدراسة، بعد معالجتيا احصائًيا، كما تـ استخداـ ذات المقياس لمحكـ عمى أداة أفراد 

 الدراسة الثانية الخاصة بأولياء األمور.
صدقأدواتالدراسة:2.3.7

 :)الصدؽ الظاىري ألدوات الدراسة )صدؽ المحكِّميف 
لمتعرؼ عمى مدى الصدؽ الظاىري لالستبانتيف الممثمة لألداة االولى والثانية، والتأكد مف  

أنيما تقيسا ما وضعتا لقياسو، تـ عرضيما بصورتيما األولية عمى عدد مف المحكميف 
المختصيف في تربية الموىوبيف والتربية الخاصة وعمـ النفس التربوي، حيث بمغ عدد 

( محكًما ، وبمغ عدد المحكميف لألداة الثانية المقابمة  43ولى االستبانة ) المحكميف لألداة اال 
( محكميف وقد ُطمب مف السادة المحكميف تقييـ جودة االستبانتيف، مف حيث قدرتيما عمى :)

قياس ما أعدتا لقياسو، والحكـ عمى مدى مالءمتيما ألىداؼ الدراسة، وذلؾ مف خالؿ تحديد 
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بداء ما يرونو مف تعديؿ، أو وضوح العبارات، وانتم ائيا لممحور، وأىميتيا، وسالمتيا لغوًيا، وا 
حذؼ، أو إضافة لمعبارات، والتأكد مف جودة االسئمة المعدة لممقابمة والتعديؿ عمييا. وبعد أخذ 
اآلراء، واالطالع عمى الممحوظات، تـ إجراء التعديالت الالزمة التي اتفؽ عمييا غالبية 

عديؿ الصياغة المغوية لبعض الفقرات، وجعؿ اسئمة المقابمة ثالثة لكؿ المحكميف، شممت ت
محور، مما أدى لالطمئناف عمى مصداقية االدوات، السيما أف المحكميف أكدوا عمى جودتيا 
وتمبيتيا لغرض الدراسة المطروحة، وقد تـ إخراج االستبانة ونموذج المقابمة بصورتيما 

 النيائية المعدلة 
  الداخمي لألدوات:صدؽ االتساؽ 

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالستبانة، تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف 
(Pearson's Correlation Coefficient) ؛ لمتعرؼ عمى درجة ارتباط كؿ عبارة مف

( 6عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبار، ويوضح  الجدوؿ )
رسوف لعبارات المحور الخاص باستبانة المعمميف مع الدرجة الكمية معامالت ارتباط بي

( معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور الخاص باستبانة 7لممحور، كما يوضح الجدوؿ )
أولياء األمور مع الدرجة الكمية لممحور ، ولتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة تـ عرض نموذج 

تأكد مف صدؽ النموذج المعد وموضوعتيو ومناسبتو ( مف المحكميف لم:المقابمة عمى عدد )
لإلجابة عف اسئمة الدراسة المتعمقة بو ، وقد تمت االستفادة مف المالحظات حيث تـ اعتماد 
ثالثة اسئمة مف أصؿ أربعة لكؿ محور نظرًا لتداخؿ بعض االسئمة وتشابو وتقارب االجابة 

يات قالب المقابمة بناء عمى توجيييـ  عنيا، كما اشار المحكميف، مع التعديؿ عمى بعض فن
لذا اعتمدت ىذه الدراسة المقابمة  كأداة مناسبة ليا. حيث تراوحت معامالت ارتباط بيرسوف 

 1.927لعبارات المحور الخاص باستبانة أولياء األمور مع الدرجة الكمية لممحور )
خمي بيف عبارات (. مما يشير إلى صدؽ االتساؽ الدا1.12( عند مستوى داللة )1.818و

االستبانة، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو. كما تراوحت معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات 
( 1.759و 1.989المحور الخاص باستبانة أولياء األمور مع الدرجة الكمية لممحور بيف ) 

انة، ( .مما يشير إلى صدؽ االتساؽ الداخمي بيف عبارات االستب1.12عند مستوى الداللة )
 ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو.
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ثباتأدواتالدراسة: 3.3.7

تـ التأكد مف ثبات أداة الدراسة مف خالؿ استخداـ معامؿ الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا 
( القيـ الخاصة 7( والجدوؿ )6(. ويبيف الجدوؿ )Cronbach's Alpha (α)كرونباخ( )

 مور.باستبانة المعمميف وأولياء األ
 (: ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبط ٌم١بط حجبد أداح اٌذساعخ اٌخبصخ ثبعتجبٔخ اٌّؼ4ٓ١ٍّرذٚي )

 حجبد اٌّضٛس ػذد اٌؼجبساد اٌجؼذ ِضبٚس ا٨عتجبٔخ

دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ 

اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ ثّضبفظخ ا٤صغبء ِٓ ٚرٙخ ٔظش 

 ِؼ١ٍُّٙ

 19.11 11 اٌم١ُ ا٨خ٩ل١خ

 19.13 11 اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ

 19.11 11 اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ

 19.25 11 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ

 19.51 31 اٌخجبد اٌؼبَ

(، وىذا يدؿ 79:.1( أف معامؿ الثبات العاـ عاٍؿ حيث بمغ )6يتضح مف الجدوؿ رقـ )
الميداني عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ 

 لمدراسة.
 ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبط ٌم١بط حجبد أداح اٌذساعخ اٌخبصخ ثبعتجبٔخ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس :(5رذٚي )

 حجبد اٌّضٛس ػذد اٌؼجبساد اٌجؼذ ِضبٚس ا٨عتجبٔخ

دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ 

اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ ثّضبفظخ ا٤صغبء ِٓ ٚرٙخ ٔظش 

 أ١ٌٚبء أِٛسُ٘

 19.15 11 اٌم١ُ ا٨خ٩ل١خ

 19.14 11 اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ

 19.51 11 اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ

 19.41 11 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ

 19.34 31 اٌخجبد اٌؼبَ

(، وىذا يدؿ 86:.1( أف معامؿ الثبات العاـ عاٍؿ حيث بمغ )7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكف 

 لمدراسة.
نتائجالدراسةومناقشتها

: ما دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى . النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ1.8
الطالب الموىوبيف في المجاالت: األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية 

ا؟ ولإلجابة   تـ حساب المتوسط الحسابي ليذه األبعاد وصواًل إلى تحديد نظر القائميف عميي
دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب في المجاالت: األخالقية، 
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( يوضح 8واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر القائميف عمييا، والجدوؿ )
 النتائج العامة ليذا المحور.

(: اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّضٛس ا٤ٚي: أثؼبد دٚس ِشاوض 3رذٚي )

 سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ ِشتجخ تٕبص١ًٌب:

 اٌّتٛعظ اٌضغبثٟ اٌجؼذ َ
ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19513 3921 اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ 1

 1 19531 3923 اٌم١ُ ا٨خ٩ل١خ 1

 2 19114 3911 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ 2

 3 19353 29.4 اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ 3

دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة 

فٟ اٌّزبي: ا٤خ٩ل١خ، ٚا٨رتّبػ١خ، ٚا٨لتصبد٠خ، 

 ٚاٌؼ١ٍّخ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب

3911 19511 - 

يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة أعاله أف أفراد عينة الدراسة مف المعمميف موافقوف 
بدرجة كبيرة عمى دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف افي 
المجاالت: األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر القائميف عمييا 

، وأتضح مف النتائج أف أبرز دور لمراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ (5.31بمتوسط )
لدى الطالب، مف وجية نظر القائميف عمييا تمثمت في ُبعد القيـ االجتماعية بمتوسط ) 

(، يمييا ُبعد القيـ العممية بمتوسط ) 5.48(، يمييا ُبعد القيـ االخالقية بمتوسط )5.49
(. ىذا وتعزى النتائج السابقة 6:.4القيـ االقتصادية بمتوسط )(، وأخيرًا جاء ُبعد  5.23

لواقع المراكز في تنمية  القيـ  مف وجية نظر القائميف عمييا عمى أىميتيا وقدرتيا عمى 
التأثير عمى الطالب الموىوب وجعمو أكثر قدرة عمى االندماج االجتماعي والتحمي بالصفات 

 Tirriو ما يتفؽ مع بعض الدراسات كدراسة تيري  المثمى التي تميزه وتبرز موىبتو، وى
التي تؤكد عمى أف القيـ االخالقية والروحية تؤثر عمى بعض القيـ وتبرزىا وخاصة  (2010)

فيما يتعمؽ بقيـ المواطنة، والصدؽ، واالمانة، والتعاوف لدى الطالب الموىوب بشكؿ ايجابي، 
التي يكتسبيا الطالب  مما يحقؽ ليـ مستقباًل وأف ىذه القيـ تنمو مف خالؿ الخبرات المعرفية 

( التي أكدت عمى تشابو الدراسة الحالية معيا في تحديد 3121أفضؿ، و دراسة الحربي )
ابرز القيـ العممية  والتي أخذت درجة عالية مف وجية نظر القائميف  كقيمة التقدير العممي، 

لتؤكد عمى    Jack et al (2011)وتقبؿ نقد المعمومات، وحب االستطالع، وجاءت دراسة 
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أف مف ابرز القيـ االخالقية التي يجب االىتماـ بيا وتنميتيا لدى الطالب قيمة االمانة، و 
االنتماء االجتماعي وىو ما أشارت لو الدراسة الحالية وأكدت عمى أىميتو. ويظير الجدوؿ 

رعاية الموىوبيف في تنمية ( استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف حوؿ دور مراكز 9)
القيـ لدى الطالب الموىوبيف، مف وجية نظر القائميف عمييا فيما يتعمؽ بُبعد )القيـ 

 االخالقية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة
اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ  :(1رذٚي )

اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب ف١ّب ٠تؼٍك ثجُؼذ )اٌم١ُ  ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة

 ا٨خ٩ل١خ( ِشتجخ تٕبص١ًٌب صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19521 .394 تؼ١ٍُ اٌط٩ة ل١ّخ تضًّ ا٨ِبٔخ ٚتأد٠تٙب 11

. 
ِٓ أرً اٌذ٠ٓ تؼض٠ض شؼٛس اٌط٩ة ثأ١ّ٘خ اٌتضض١خ 

 ٚاٌٛطٓ
394. 19315 1 

 2 19335 .393 تّغه اٌط٩ة ثبٌض١بء فٟ عٍٛوُٙ ل٨ٛ ٚفؼ٩ 1

3 
تؼض٠ض ِّبسعخ اٌتٛاضغ ٌذٜ اٌط٩ة فٟ تؼب٩ِتُٙ 

 اٌض١بت١خ ا١ِٛ١ٌخ
3935 19331 3 

 4 19111 .392 تؼ١ٍُ اٌط٩ة أ١ّ٘خ اٌؼًّ ٌتٍج١خ صبربتُٙ اٌضشٚس٠خ 2

1 
٥ٌفىبس اٌٛعط١خ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ِّبسعخ اٌط٩ة 

 ا٢خش٠ٓ
392. 191.1 5 

 3 19111 3923 ّٔٛ ل١ّخ اٌصذق ٌذٜ اٌط٩ة فٟ وبفخ اٌتؼب٩ِد 4

3 
ِّبسعخ اٌط٩ة ٌفض١ٍخ اٌىشَ ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌٍفظٟ 

 ٚاٌّبدٞ
3911 19.25 1 

 . 19151 3914 صج اٌط٩ة ػٍٝ سفض اٌٛعبطخ ٚاٌّضغٛث١خ 1

5 
ا٨ػّبي اٌتطٛػ١خ ٌّغبػذح ِشبسوخ اٌط٩ة فٟ 

 اٌّضتبر١ٓ
3914 19131 11 

 19531 3923 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

" بالمرتبة  حث الطالب عمى رفض الوساطة والمحسوبية ( وىي: "2جاءت العبارة رقـ ) 
األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط 

العدؿ، وتعود ىذه النتيجة لرفض المعمميف لمواسطة والمحسوبية، (، والتي تمثؿ قيمة 5.26)
( 7وعدـ رغبتيـ في انتشارىا كسموؾ ممارس بيف الطمبة الموىوبيف، وجاءت العبارة رقـ )

" بالمرتبة الثانية مف حيث  وىي: " مشاركة الطالب في االعماؿ التطوعية لمساعدة المحتاجيف
(، والتي تمثؿ 5.16عمميف عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )موافقة أفراد عينة الدراسة مف الم
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قيمة التطوع، وتعود ىذه النتيجة لرؤية المعمميف لمدور الكبير لألعماؿ التطوعية في بناء 
 المحمة االجتماعية، وتعزيز الشعور بالمواطنة الصالحة.

رعاية  ( استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف حوؿ دور مراكز:ويظير الجدوؿ )
الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف، مف وجية نظر القائميف عمييا فيما يتعمؽ 

 بُبعد )القيـ االجتماعية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة
 ( :اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ِشتجخ تٕبص١ًٌب.رذٚي )

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 ّؼ١بسٞاٌ
 اٌشتجخ

 1 ..193 3952 اصتشاَ اٌط٩ة ٌٍمٛا١ٔٓ اٌٛط١ٕخ ٚػذَ اٌّغبط ثٙب 11

 1 19523 3945 تشز١غ اٌط٩ة ػٍٝ اٌتؼبْٚ اٌجٕبء ِغ وبفخ افشاد اٌّزتّغ 11

 2 19332 3945 تطج١ك اٌط٩ة ل١ّخ اصتشاَ ا٢خش ِٓ خ٩ي ا٨عتّبع ٚا٨ٔصبد ٌٗ 13

 3 19111 3941 خ٩ي اٌتٛاصً ٚاٌتشاثظ ا٨عشٞأتّبء اٌط٩ة ٌؼٛائٍُٙ ِٓ  12

 4 .1933 .393 ِجبدسح اٌط٩ة ػٍٝ اصتشاَ اٌىج١ش ٚتٛل١شٖ 15

 5 19351 3923 ِشبسوخ اٌط٩ة فٟ أشطخ تغُٙ فٟ اٌضفبظ ػٍٝ ِىتغجبد اٌٛطٓ 11

 3 19334 3913 تذس٠ت اٌط٩ة ػٍٝ ِٙبساد اٌّغؤ١ٌٚخ ا٨رتّبػ١خ 14

 1 .19.1 3911 اٌؼطف ػٍٝ اٌصغ١ش ِٚغبػذتٗتؼٍُ اٌط٩ة ا١ّ٘خ  13

 . 19142 3914 تط٠ٛغ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌذٜ اٌط٩ة فٟ خذِخ اٌّزتّغ 11

 11 19.31 3911 تفبػً اٌط٩ة ِغ ظشٚف اٌّزتّغ ِٓ خ٩ي اٌّشبسوخ اٌٛرذا١ٔخ .1

 19513 3921 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

المعمميف موافقوف بدرجة كبيرة عمى أثنيف يتضح مف النتائج أف أفراد عينة الدراسة مف 
مف مالمح دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب، مف وجية نظر القائميف 

( التي تـ ترتيبيا :2، 29عمييا فيما يتعمؽ بُبعد القيـ االجتماعية تتمثالف في العبارتاف رقـ )
معمميف عمييما بدرجة كبيرة، كالتالي: جاءت تنازلًيا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة مف ال

" بالمرتبة  تطويع الميارات القيادية لدى الطالب في خدمة المجتمع ( وىي: "29العبارة رقـ )
( 5.26األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )

( وىي: " تفاعؿ الطالب مع ظروؼ المجتمع :2)والتي تمثؿ قيمة القيادة. وجاءت العبارة رقـ 
مف خالؿ المشاركة الوجدانية " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف 

 ( والتي تمثؿ قيمة المشاركة الوجدانية.5.21المعمميف عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
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ف حوؿ دور مراكز رعاية ( استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعممي21ويظير الجدوؿ )
الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف، مف وجية نظر القائميف عمييا فيما يتعمؽ 

 بُبعد )القيـ االقتصادية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة
(: اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ 11رذٚي )

خ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب ف١ّب ٠تؼٍك ثجُؼذ )ٌم١ُ فٟ ت١ّٕ

 ا٨لتصبد٠خ(

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

1. 
اٌضشص ػٍٝ ِضبفظخ اٌط٩ة ػٍٝ صمٛق ا٢خش٠ٓ اٌّبد٠خ ٚػذَ 

 اعتغ٩ٌٙب
3913 19331 1 

 1 19152 3913 ٌذٜ اٌط٩ة صغت ا١ّ٘٨ختؼض٠ض عٍٛن تشت١ت ا٠ٌٛٚ٨بد  13

13 
تمذ٠ش اٌط٩ة ل١ّخ اٌتىبفً ا٨رتّبػٟ فٟ اٌضفبظ ػٍٝ اٌّصبٌش 

 اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ثبٌّزتّغ
3914 19.23 2 

 3 19.51 3911 اٌتأو١ذ ػٍٝ ِٙبسح اٌزٛدح فٟ إداسح ا٨ػّبي اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب اٌط٩ة 11

12 
اػبدح تذ٠ٚش ا٨ش١بء لذسح اٌط٩ة ػٍٝ صغٓ اٌتذث١ش ِٓ خ٩ي 

 اٌّغتخذِخ
29.4 19113 4 

 5 19141 29.2 تّىٓ اٌط٩ة ِٓ ا٨ػتذاي فٟ إٌفمبد ثشىً ِذسٚط 14

15 
تؼض٠ض لذسح اٌط٩ة ػٍٝ اٌتخط١ظ اٌّغتمجٍٟ ٨عتخّبس اٌخشٚاد 

 اٌّبد٠خ ٚاٌّؼشف١خ اٌّتبصخ
29.2 19113 3 

21 
ٚصٍٙب دْٚ تؼض٠ض لذسح اٌط٩ة ػٍٝ ِٛارٙخ اٌّشبوً اٌّبد٠خ 

 اٌٍزٛء ٣ٌخش٠ٓ
2912 19152 1 

 . 191.1 2935 تؼٍُ اٌط٩ة ا٨وتفبء ثششاء ا٤ش١بء اٌضشٚس٠خ فمظ 11

 11 19131 2945 اػذاد اٌط٩ة ٌخطخ تٛف١ش ِب١ٌخ ثغ١طخ 11

  19353 29.4 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

 

حقوؽ الحرص عمى محافظة الطالب عمى  ( وىي:":3ويبيف الجدوؿ أف العبارة رقـ )
اآلخريف المادية وعدـ استغالليا " جاءت بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

( والتي تمثؿ قيمة المحافظة عمى حقوؽ 5.28مف المعمميف عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
تعزيز سموؾ ترتيب االولويات لدى الطالب  ( وىي:"35االخريف. في حيف جاءت العبارة رقـ )

االىمية " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف المعمميف عمييا حسب 
 ( والتي تمثؿ قيمة ترتيب االولويات. 5.28بدرجة كبيرة بمتوسط )
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( استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف حوؿ دور مراكز رعاية 22ويظير الجدوؿ )
ىوبيف، مف وجية نظر القائميف عمييا فيما يتعمؽ الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب المو 

 بُبعد )القيـ االقتصادية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة.
(: اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ 11رذٚي )

٠تؼٍك ثجُؼذ )اٌم١ُ  فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب ف١ّب

 اٌؼ١ٍّخ( ِشتجخ تٕبص١ًٌب صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19131 3935 ِّبسعخ اٌط٩ة صت ا٨عتط٩ع ِٓ خ٩ي اٌتطج١ك ٚاٌتزشثخ 24

 1 19353 3923 تؼ١ٍُ اٌط٩ة اٌّضبفظخ ػٍٝ ِخشربد ا٨ػّبي اٌتٟ ٠مِْٛٛ ثٙب 23

 2 19111 3923 اوتغبة اٌط٩ة ا٨عٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ صً اٌّشى٩د 31

22 
تؼض٠ض ثشٚص اٌّٛضٛػ١خ ٌذٜ اٌط٩ة فٟ اٌطشس ٚاٌجؼذ ػٓ 

 اٌتض١ض ٥ٌفىبس اٌغبثمخ
3913 19153 3 

 4 19.11 3911 لذسح اٌط٩ة ػٍٝ تض١ًٍ ا٨فىبس ٚاٌّٛالف اٌتٟ تّش ثُٙ 25

21 
اٌّشٚٔخ   اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجضج ٚا٨عتٕتبد تطج١ك اٌط٩ة ِٙبساد 

 اٌؼٍّٟ
3911 19151 5 

21 
تذس٠ت اٌط٩ة ػٍٝ ل١ّخ ا٤ِبٔخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجضج ٚا٨لتجبط 

 اٌؼٍّٟ
3913 19141 3 

2. 
لذسح اٌط٩ة ػٍٝ ٔمذ اٌّؼٍِٛبد ثتضذ٠ذ ِٛاطٓ اٌمٛح ٚاٌضؼف 

 ف١ٙب
2911 19111 1 

 . 19152 2912 ثئػذاد اٌجضٛث ثطش٠مخ ػ١ٍّختذس٠ت اٌط٩ة تمذ٠ش اٌجضج اٌؼٍّٟ  21

 11 19111 2935 ِضبوبح اٌط٩ة ٌزٙٛد اٌؼٍّبء اٌجضخ١خ فٟ ا٨ثتىبس 23

 19114 3911 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

قدرة الطالب عمى تحميؿ االفكار والمواقؼ  ( وىي: "47ويوضح الجدوؿ أف العبارة رقـ ) 
موافقة أفراد عينة الدراسة مف المعمميف التي تمر بيـ " جاءت بالمرتبة األولى مف حيث 

( والتي تمثؿ قيمة تحميؿ االفكار والمواقؼ، تمتيا العبارة 5.23عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
"  ( وىي: " تطبيؽ الطالب ميارات المرونة العممية في البحث واالستنتاج العممي42رقـ )

ف المعمميف عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة م
 ( والتي تمثؿ قيمة المرونة العممية5.21)

ما دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى : . النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني2.8
الطالب في المجاالت: األخالقية، واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر أولياء 

لمتعرؼ عمى ذلؾ فقد تـ حساب المتوسط الحسابي ليذه األبعاد وصواًل إلى تحديد األمور؟ و 
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دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب في المجاالت: األخالقية، 
( يوضح 23واالجتماعية، واالقتصادية، والعممية، مف وجية نظر أولياء األمور، والجدوؿ )

 .النتائج العامة ليذا المحور
 

 ( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس ػٍٝ اٌّضٛس ا٤ٚي:11رذٚي سلُ )

أثؼبد دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة فٟ اٌّزب٨د: ا٤خ٩ل١خ،  

 ٚا٨رتّبػ١خ، ٚا٨لتصبد٠خ، ٚاٌؼ١ٍّخ، ِٓ ٚرٙخ )ٔظش أ١ٌٚبء ا٤ِٛس( ِشتجخ تٕبص١ًٌب

 اٌّتٛعظ اٌضغبثٟ اٌجؼذ َ
ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19513 3921 اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ 1

 1 19531 3923 اٌم١ُ ا٨خ٩ل١خ 1

 2 19114 3911 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ 2

 3 19353 29.4 اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ 3

دٚس ِشاوض سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة 

ٚا٨لتصبد٠خ،  فٟ اٌّزبي: ا٤خ٩ل١خ، ٚا٨رتّبػ١خ،

 ٚاٌؼ١ٍّخ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش اٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب

3911 19511 - 

يتضح مف النتائج أف أبرز دور لمراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب،   
(، يمييا ُبعد القيـ 5.46مف وجية نظر أولياء األمور تمثمت في ُبعد القيـ االخالقية بمتوسط )

(، وأخيًرا جاء ُبعد 4.92(، يمييا ُبعد القيـ االقتصادية بمتوسط )5.3االجتماعية بمتوسط )
 (.  4.85يـ العممية بمتوسط )الق

ويالحظ أف نتائج  الدراسة الحالية  تتفؽ مع نتائج كثير مف الدراسات السابقة  التي 
اشارت ألىمية القيـ بكافة مجاالتيا عمى الطالب الموىوب وشخصيتو، حيث يالحظ أف القيـ 

ة واخيرًا جاءت القيـ االخالقية كانت في المرتبة االولى ثـ تمتيا القـ االجتماعية فاالقتصادي
العممية، وتعتبر ىذه النتيجة منطقية بحسب رؤية أولياء األمور مف خالؿ استجابتيـ نحو 
االستبانة المقدمة ليـ، نظًرا لوجود عالقة ترتيبية لدييـ في تسمسؿ القيـ ، وقد يعزى ذلؾ 

مة الطفولة والصغر لكوف أولياء األمور يتعامموف ويعززوف القيـ االخالقية في االبناء في مرح
مما يجعميـ يتفاعموف بشكؿ اخالقي وبشكؿ ايجابي تجاه أنفسيـ ومجتمعيـ ويحافظوف عمى 

( التي أكدت عمى اىمية الحفاظ عمى 3116مكتسبات وطنيـ ، كما تشير دراسة الصبيح )
الوطف ومكتسباتو بنسبة كبيرة كما جاء في استجابة عينة الدراسة الحالية ، والذي ينعكس 
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مى الجوانب االقتصادية الخاصة بيـ في قدرتيـ عمى توظيؼ المواقؼ الحياتية لصالحيـ ع
ف  واالستفادة منيا، مما يجعميـ قادريف عمى االكتفاء الذاتي وتنظيـ شؤوف حياتيـ المالية، وا 
لـ يكف ذلؾ بدرجة عالية لكوف الجوانب االقتصادية وتفرعاتيا مف قيـ ال تدرس بشكؿ مباشر 

طالب في البرامج الخاصة بالموىوبيف أو في الحصص المدرسية إال بندرة كبيرة، وأما ومعمف لم
فيما يتعمؽ بالقيـ العممية ومدى تأخرىا عف سابقاتيا فيمكف ارجاعو لضعؼ كثير مف االباء 
في الجوانب العممية المتخصصة مما يحوؿ دوف تنمية القيـ العممية لدى االبناء ، بسبب قمة 

العممي رغـ وجود نسبة عالية منيـ مف حممة درجة البكالوريوس عمى   اطالع االباء
الدراسات والبحوث وادراكيـ لألخالقيات الخاصة بيا والتي يتوجب تقمصيا وااللماـ بيا لنقميا 

( في 3122لألبناء وتعزيزىا  فييـ، وىو ما يتفؽ مع  دراسة الزعبي ،وبنى عبدالرحمف )
بحث العممي وتدريب الطمبة عمى اجراء البحوث العممية ضرورة التركيز عمى ميارات ال

والتربوية بشكؿ ذاتي وتحت اشراؼ المعمميف، والتركيز عمى الجوانب النظرية والتطبيقية عند 
 اجراء البحوث.
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( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ ٠ٚ12ظٙش اٌزذٚي )

ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش أ١ٌٚبء ا٤ِٛس ف١ّب ٠تؼٍك  اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ

 ثجُؼذ )اٌم١ُ ا٨خ٩ل١خ( ِشتجخ تٕبص١ًٌب صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19121 3941 تؼض٠ض شؼٛس اٌط٩ة ثأ١ّ٘خ اٌتضض١خ ِٓ أرً اٌذ٠ٓ ٚاٌٛطٓ .

 1 19131 3941 تؼ١ٍُ اٌط٩ة ل١ّخ تضًّ ا٨ِبٔخ ٚتأد٠تٙب 11

3 
تؼض٠ض ِّبسعخ اٌتٛاضغ ٌذٜ اٌط٩ة فٟ تؼب٩ِتُٙ اٌض١بت١خ 

 ا١ِٛ١ٌخ
3941 193.5 2 

 3 19115 3933 ّٔٛ ل١ّخ اٌصذق ٌذٜ اٌط٩ة فٟ وبفخ اٌتؼب٩ِد 4

 4 19.12 3923 تّغه اٌط٩ة ثبٌض١بء فٟ عٍٛوُٙ ل٨ٛ ٚفؼ٩ 1

 5 19.33 3925 ِّبسعخ اٌط٩ة ٌفض١ٍخ اٌىشَ ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌٍفظٟ ٚاٌّبدٞ 3

 3 .1912 3915 صج اٌط٩ة ػٍٝ سفض اٌٛعبطخ ٚاٌّضغٛث١خ 1

 1 19133 3913 تؼ١ٍُ اٌط٩ة أ١ّ٘خ اٌؼًّ ٌتٍج١خ صبربتُٙ اٌضشٚس٠خ 2

 . 19112 3911 ِشبسوخ اٌط٩ة فٟ ا٨ػّبي اٌتطٛػ١خ ٌّغبػذح اٌّضتبر١ٓ 5

 11 19111 3913 ِّبسعخ اٌط٩ة ٥ٌفىبس اٌٛعط١خ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ 1

 19311 3924 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

( أف أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور موافقوف 24ويتضح مف النتائج في الجدوؿ )
بدرجة كبيرة عمى أثنيف مف مالمح دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب، 

، 7مف وجية نظر أولياء األمور فيما يتعمؽ بُبعد القيـ االخالقية تتمثالف في العبارتاف رقـ )
( التي تـ ترتيبيا تنازلًيا حسب موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور عمييما بدرجة 3

ساعدة مشاركة الطالب في االعماؿ التطوعية لم ( وىي: "7كبيرة، كالتالي: جاءت العبارة رقـ )
المحتاجيف " بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور عمييا 

( وىي: " 3( والتي تمثؿ قيمة التطوع. وجاءت العبارة رقـ )5.29بدرجة كبيرة بمتوسط )
ممارسة الطالب لألفكار الوسطية في التعامؿ مع اآلخريف " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة 

( والتي تمثؿ قيمة 5.25راد عينة الدراسة مف أولياء األمور عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )أف
 الوسطية.
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( استجابات أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور حوؿ دور مراكز 27ويظير الجدوؿ )
رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف، مف وجية نظر أولياء األمور فيما 

 ؽ بُبعد )القيـ االجتماعية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقةيتعم
( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ 13رذٚي )

اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش أ١ٌٚبء ا٤ِٛس ف١ّب ٠تؼٍك 

 تٕبص١ًٌب صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخثجُؼذ )اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ( ِشتجخ 

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19331 3941 اصتشاَ اٌط٩ة ٌٍمٛا١ٔٓ اٌٛط١ٕخ ٚػذَ اٌّغبط ثٙب 11

 1 19114 3935 ِجبدسح اٌط٩ة ػٍٝ اصتشاَ اٌىج١ش ٚتٛل١شٖ 15

 2 19121 3931 تؼٍُ اٌط٩ة ا١ّ٘خ اٌؼطف ػٍٝ اٌصغ١ش ِٚغبػذتٗ 13

 3 19115 3923 تشز١غ اٌط٩ة ػٍٝ اٌتؼبْٚ اٌجٕبء ِغ وبفخ افشاد اٌّزتّغ 11

 4 19131 3921 أتّبء اٌط٩ة ٌؼٛائٍُٙ ِٓ خ٩ي اٌتٛاصً ٚاٌتشاثظ ا٨عشٞ 12

 5 19.11 3921 ِشبسوخ اٌط٩ة فٟ أشطخ تغُٙ فٟ اٌضفبظ ػٍٝ ِىتغجبد اٌٛطٓ 11

 3 19.11 3914 اٌط٩ة فٟ خذِخ اٌّزتّغتط٠ٛغ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌذٜ  11

 1 19.13 3911 تفبػً اٌط٩ة ِغ ظشٚف اٌّزتّغ ِٓ خ٩ي اٌّشبسوخ اٌٛرذا١ٔخ .1

 . 19.35 .391 تطج١ك اٌط٩ة ل١ّخ اصتشاَ ا٢خش ِٓ خ٩ي ا٨عتّبع ٚا٨ٔصبد ٌٗ 13

 11 191.4 3911 تذس٠ت اٌط٩ة ػٍٝ ِٙبساد اٌّغؤ١ٌٚخ ا٨رتّبػ١خ 14

 19311 3913 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

تطويع الميارات  ( وىي: "29ومف خالؿ الجدوؿ يتضح أف درجة اىمية العبارة رقـ )
" كانت عالية حيث جاءت بالمرتبة األولى مف حيث  القيادية لدى الطالب في خدمة المجتمع

والتي تمثؿ ( 5.26موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
تفاعؿ الطالب مع ظروؼ المجتمع مف خالؿ  ( وىي: ":2قيمة القيادة. وجاءت العبارة رقـ )

المشاركة الوجدانية " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور 
 ( والتي تمثؿ قيمة المشاركة الوجدانية.5.21عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
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( استجابات أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور حوؿ دور مراكز 24جدوؿ )ويظير ال
رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف، مف وجية نظر أولياء األمور فيما 

 يتعمؽ بُبعد )القيـ االقتصادية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة 
عخ ِٓ أ١ٌٚبء ا٤ِٛس صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ ( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذسا14رذٚي )

اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش أ١ٌٚبء ا٤ِٛس ف١ّب ٠تؼٍك 

 ثجُؼذ )اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ( ِشتجخ تٕبص١ًٌب صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

1. 
ِضبفظخ اٌط٩ة ػٍٝ صمٛق ا٢خش٠ٓ اٌّبد٠خ ٚػذَ اٌضشص ػٍٝ 

 اعتغ٩ٌٙب
29.3 19.53 1 

13 
تمذ٠ش اٌط٩ة ل١ّخ اٌتىبفً ا٨رتّبػٟ فٟ اٌضفبظ ػٍٝ اٌّصبٌش 

 اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ثبٌّزتّغ
291. 19111 1 

 2 19113 2911 تؼض٠ض عٍٛن تشت١ت ا٠ٌٛٚ٨بد ٌذٜ اٌط٩ة صغت ا١ّ٘٤خ 13

15 
ػٍٝ اٌتخط١ظ اٌّغتمجٍٟ ٨عتخّبس اٌخشٚاد تؼض٠ض لذسح اٌط٩ة 

 اٌّبد٠خ ٚاٌّؼشف١خ اٌّتبصخ
2911 1912. 3 

 4 19143 2911 تّىٓ اٌط٩ة ِٓ ا٨ػتذاي فٟ إٌفمبد ثشىً ِذسٚط 14

 5 19111 2911 اٌتأو١ذ ػٍٝ ِٙبسح اٌزٛدح فٟ اداسح ا٨ػّبي اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب اٌط٩ة 11

21 
اٌّشبوً اٌّبد٠خ ٚصٍٙب دْٚ تؼض٠ض لذسح اٌط٩ة ػٍٝ ِٛارٙخ 

 اٌٍزٛء ٣ٌخش٠ٓ
2933 19121 3 

 1 19151 2934 تؼٍُ اٌط٩ة ا٨وتفبء ثششاء ا٨ش١بء اٌضشٚس٠خ فمظ 11

 . 19151 2934 اػذاد اٌط٩ة ٌخطخ تٛف١ش ِب١ٌخ ثغ١طخ 11

12 
لذسح اٌط٩ة ػٍٝ صغٓ اٌتذث١ش ِٓ خ٩ي اػبدح تذ٠ٚش ا٨ش١بء 

 اٌّغتخذِخ
295. 19131 11 

 19.13 2911 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

( وىي: " الحرص عمى محافظة الطالب عمى حقوؽ اآلخريف :3حيث جاءت العبارة رقـ )
المادية وعدـ استغالليا " بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء 

( والتي تمثؿ قيمة المحافظة عمى حقوؽ االخريف. 8:.4األمور عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
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تقدير الطالب قيمة التكافؿ االجتماعي في الحفاظ عمى  ( وىي: "38ـ )وجاءت العبارة رق
المصالح العامة والخاصة بالمجتمع " بالمرتبة الثانية مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف 

 ( والتي تمثؿ قيمة التكافؿ االجتماعي.:4.9أولياء األمور عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
استجابات أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور حوؿ دور مراكز ( 28ويظير الجدوؿ )

رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف، مف وجية نظر أولياء األمور فيما 
 يتعمؽ بُبعد )القيـ العممية( مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات الموافقة

٤ِٛس صٛي دٚس ِشاوض سػب٠خ ( اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أ١ٌٚبء ا15رذٚي )

اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ِٓ ٚرٙخ ٔظش أ١ٌٚبء ا٤ِٛس ف١ّب ٠تؼٍك 

 ثجُؼذ )اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ( ِشتجخ تٕبص١ًٌب صغت ِتٛعطبد اٌّٛافمخ

 اٌؼجبساد َ
اٌّتٛعظ 

 اٌضغبثٟ

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌشتجخ

 1 19.11 29.3 خ٩ي اٌتطج١ك ٚاٌتزشثخِّبسعخ اٌط٩ة صت ا٨عتط٩ع ِٓ  24

21 
تطج١ك اٌط٩ة ِٙبساد اٌّشٚٔخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجضج ٚا٨عتٕتبد 

 اٌؼٍّٟ
2911 19115 1 

21 
تذس٠ت اٌط٩ة ػٍٝ ل١ّخ ا٤ِبٔخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجضج ٚا٨لتجبط 

 اٌؼٍّٟ
2931 19.15 2 

22 
اٌتض١ض تؼض٠ض ثشٚص اٌّٛضٛػ١خ ٌذٜ اٌط٩ة فٟ اٌطشس ٚاٌجؼذ ػٓ 

 ٥ٌفىبس اٌغبثمخ
2933 19..3 3 

 4 19111 2933 تؼ١ٍُ اٌط٩ة اٌّضبفظخ ػٍٝ ِخشربد ا٨ػّبي اٌتٟ ٠مِْٛٛ ثٙب 23

 5 19151 2933 اوتغبة اٌط٩ة ا٨عٍٛة اٌؼٍّٟ فٟ صً اٌّشى٩د 31

 3 19112 2932 لذسح اٌط٩ة ػٍٝ تض١ًٍ ا٨فىبس ٚاٌّٛالف اٌتٟ تّش ثُٙ 25

 1 191.3 2953 اٌط٩ة ٌزٙٛد اٌؼٍّبء اٌجضخ١خ فٟ ا٨ثتىبسِضبوبح  23

2. 
لذسح اٌط٩ة ػٍٝ ٔمذ اٌّؼٍِٛبد ثتضذ٠ذ ِٛاطٓ اٌمٛح ٚاٌضؼف 

 ف١ٙب
2941 19125 . 

 11 19145 2943 تذس٠ت اٌط٩ة تمذ٠ش اٌجضج اٌؼٍّٟ ثئػذاد اٌجضٛث ثطش٠مخ ػ١ٍّخ 21

 19111 2933 اٌّتٛعظ اٌؼبَ

   

ممارسة الطالب حب االستطالع مف خالؿ التطبيؽ  ( وىي: "46رقـ ) حيث جاءت العبارة
والتجربة " بالمرتبة األولى مف حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور عمييا بدرجة 

( وىي:       42( والتي تمثؿ قيمة حب االستطالع.  وجاءت العبارة رقـ )5:.4كبيرة بمتوسط )
المرونة العممية في البحث واالستنتاج العممي " بالمرتبة الثانية مف تطبيؽ الطالب ميارات  "
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( والتي 4.91حيث موافقة أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور عمييا بدرجة كبيرة بمتوسط )
 تمثؿ قيمة المرونة العممية.

وقد تعزى ىذه النتيجة لكوف المعمميف في مراكز رعاية الموىوبيف يقوموف بنفس 
ات التعميمية ، ولدييـ نفس المعتقدات حوؿ البرامج المقدمة في المراكز، بغض النظر الممارس

عف خبراتيـ وعمميـ الحالي ومؤىميـ العممي، إضافة لكوف التدريبات والدورات التي تمقوىا لـ 
تؤثر في تفكيرىـ نحو دور المراكز في تعزيز القيـ لدى الموىوبيف وىو االمر الذي يتفؽ مع 

(، والتي استخدمت نفس متغيرات الدراسة الحالية والتي أشارت لعدـ 3124عوجاف )دراسة ال
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو دور مراكز 
رعاية الموىوبيف في تنمية قيـ المواطنة لدى الطالب وىي احد القيـ الرئيسة التي حصمت 

لمحكميف في كونيا مف أبرز القيـ في المجاؿ االجتماعي في عمى استجابة عالية مف قيؿ ا
 مجاؿ الدراسة الحالية.

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات لث: . النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثا3.8
أفراد عينة الدراسة مف المعمميف مف القائميف عمى مراكز رعاية الموىوبيف عف دور مراكز 

 –في تنمية القيـ لدى الطالب الموىوبيف وفًقا لمتغيرات: )العمؿ الحالي رعاية الموىوبيف 
عدد الدورات التدريبية في مجاؿ رعاية  –المؤىؿ العممي  –سنوات الخبرة في تعميـ الموىوبيف 

 الموىوبيف(؟
لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ تبايف متعدد لتوضيح داللة الفروؽ في 

( نتائج 28عينة الدراسة مف المعمميف، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )استجابات أفراد 
 تحميؿ تبايف متعدد لمفروؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف.
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 ( ٔتبئذ تض١ًٍ تجب٠ٓ ِتؼذد ٌٍفشٚق فٟ اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ13ٓ١ٍّرذٚي )
 اٌذ٨ٌخ ا٦صصبئ١خ ل١ّخ ف ِتٛعظ اٌّشثؼبد دسربد اٌضش٠خ اٌّشثؼبدِزّٛع  اٌّصذس اٌّتغ١ش

 اٌم١ُ ا٤خ٩ل١خ

 946. 488. 289. 24 6.925 إٌّٛرد اٌّؼذي

 830. 365. 216. 4 863. اٌؼًّ

 7.953E-02 3 2.651E-02 .045 .987 اٌّشصٍخ

 469. 551. 326. 1 326. اٌخجشح

 472. 787. 466. 2 931. اٌّؤً٘

 471. 546. 323. 1 323. ػذد

 905. 481. 285. 13 3.702 ػذد * اٌّؤً٘ * اٌخجشح * اٌّشصٍخ * اٌؼًّ

   591. 16 9.464 اٌخطأ

    41 798.750 اٌّزّٛع

    40 16.389 اٌّزّٛع اٌّؼذي

 اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ

 902. 562. 300. 24 7.199 إٌّٛرد اٌّؼذي

 938. 194. 104. 4 415. اٌؼًّ

 5.591E-02 .105 .956 3 168. اٌّشصٍخ

 156. 2.214 1.181 1 1.181 اٌخجشح

 557. 608. 324. 2 649. اٌّؤً٘

 485. 512. 273. 1 273. ػذد

 852. 560. 299. 13 3.884 ػذد * اٌّؤً٘ * اٌخجشح * اٌّشصٍخ * اٌؼًّ

   534. 16 8.539 اٌخطأ

    41 803.350 اٌّزّٛع

    40 15.738 اٌّؼذياٌّزّٛع 

 اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ

 176. 1.573 688. 24 16.507 إٌّٛرد اٌّؼذي

 161. 1.891 827. 4 3.307 اٌؼًّ

 447. 935. 409. 3 1.226 اٌّشصٍخ

 074. 3.651 1.596 1 1.596 اٌخجشح

 9.371E-02 .214 .809 2 187. اٌّؤً٘

 241. 1.485 649. 1 649. ػذد

 256. 1.408 615. 13 8.001 ػذد * اٌّؤً٘ * اٌخجشح * اٌّشصٍخ * اٌؼًّ

   437. 16 6.995 اٌخطأ

    41 662.020 اٌّزّٛع

    40 23.502 اٌّزّٛع اٌّؼذي

 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ

 155. 1.640 767. 24 18.407 إٌّٛرد اٌّؼذي

 192. 1.733 810. 4 3.241 اٌؼًّ

 413. 1.012 473. 3 1.420 اٌّشصٍخ

 036.* 5.249 2.455 1 2.455 اٌخجشح

 511. 701. 328. 2 656. اٌّؤً٘

 295. 1.172 548. 1 548. ػذد

 183. 1.606 751. 13 9.766 ػذد * اٌّؤً٘ * اٌخجشح * اٌّشصٍخ * اٌؼًّ

   468. 16 7.484 اٌخطأ

    41 722.500 اٌّزّٛع

    40 25.890 اٌّزّٛع اٌّؼذي

سػب٠خ دٚس ِشاوض 

اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ 

اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة 

 اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 542. 966. 377. 24 9.043 إٌّٛرد اٌّؼذي

 571. 752. 293. 4 1.172 اٌؼًّ

 777. 368. 143. 3 430. اٌّشصٍخ

 091. 3.228 1.259 1 1.259 اٌخجشح

 643. 455. 177. 2 355. اٌّؤً٘

 307. 1.114 435. 1 435. ػذد

 535. 944. 368. 13 4.787 ػذد * اٌّؤً٘ * اٌخجشح * اٌّشصٍخ * اٌؼًّ

   390. 16 6.240 اٌخطأ

    41 740.204 اٌّزّٛع

    40 15.283 اٌّزّٛع اٌّؼذي

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 28يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ )
( فأقؿ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف حوؿ 1616إحصائية عند مستوى )
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)القيـ االخالقية، القيـ االجتماعية، القيـ االقتصادية، القيـ العممية ، دور مراكز رعاية 
سنوات الخبرة   –الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب( باختالؼ متغيرات ) العمؿ الحالي 

عدد الدورات التدريبية في مجاؿ رعاية   –المؤىؿ العممي    –في تعميـ الموىوبيف  
الموىوبيف ( أو تفاعالتيا وتؤكد ىذه النتائج ضعؼ قيمة معامؿ التحديد المصحح التي بمغت 

(، فيما عدا متغير الخبرة الذي كاف لو تأثير مستقؿ داؿ احصائًيا عند مستوى  1.132)
في التأثير عمى القيـ العممية واتجاه الفروؽ لفئات الخبرة يتضح مف خالؿ النظر  1.16

" لمفروؽ بيف  Independent Sample T-test(  نتائج اختبار " ت: 29لمجدوؿ رقـ )
استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف طبقًا إلى اختالؼ متغير سنوات الخبرة في تعميـ 

 الموىوبيف.
" ٌٍفشٚق ث١ٓ اعتزبثبد  Independent Sample T-test( ٔتبئذ اختجبس " د: 11رذٚي )

 أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ طجمبً إٌٝ اخت٩ف ِتغ١ش عٕٛاد اٌخجشح فٟ تؼ١ٍُ اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 اٌّضٛس
عٕٛاد اٌخجشح فٟ 

 تؼ١ٍُ اٌّٛ٘ٛث١ٓ
 اٌّتٛعظ اٌؼذد

ا٨ٔضشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 اٌتؼ١ٍك اٌذ٨ٌخ ل١ّخ د

 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ
- 19144 29.1 11 عٕٛاد خّظ ِٓ ألً

191.4 
 داٌخ *19112

 19321 3911 11 عٕٛاد خّظ ِٓ أوخش

 1.16* داؿ احصائًيا عند مستوى 
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 23-5يتضح مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ ) 

( فأقؿ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف حوؿ )القيـ العممية( 1616عند مستوى )
 مف باختالؼ متغير سنوات الخبرة في تعميـ الموىوبيف لصالح أصحاب الخبرات المرتفعة أكثر

سنوات. وقد تعزى ىذه النتيجة لكوف المعمميف في مراكز رعاية الموىوبيف يقوموف  خمس
بنفس الممارسات التعميمية ، ولدييـ نفس المعتقدات حوؿ البرامج المقدمة في المراكز، بغض 
النظر عف خبراتيـ وعمميـ الحالي ومؤىميـ العممي، إضافة لكوف التدريبات والدورات التي 

ي تفكيرىـ نحو دور المراكز في تعزيز القيـ لدى الموىوبيف وىو االمر الذي تمقوىا لـ تؤثر ف
(، والتي استخدمت نفس متغيرات الدراسة الحالية والتي 3124يتفؽ مع دراسة العوجاف )

أشارت لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو 
مية قيـ المواطنة لدى الطالب وىي احد القيـ الرئيسة التي دور مراكز رعاية الموىوبيف في تن
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حصمت عمى استجابة عالية مف قيؿ المحكميف في كونيا مف أبرز القيـ في المجاؿ 
 االجتماعي في مجاؿ الدراسة الحالية.

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات  . النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:4.8
لدراسة مف أولياء األمور عف دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى أفراد عينة ا

مجاؿ    –عدد االبناء الموىوبيف  –الطالب الموىوبيف وفًقا لمتغيرات: )المؤىؿ العممي 
 العمؿ(؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ تبايف متعدد لتوضيح داللة الفروؽ في   

 (::2استجابات أفراد عينة الدراسة مف المعمميف، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )
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( ٔتبئذ تض١ًٍ تجب٠ٓ ِتؼذد ٌٍفشٚق فٟ اعتزبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ أ١ٌٚبء .1رذٚي )

 ِٛسا٤
 اٌذ٨ٌخ ا٦صصبئ١خ ل١ّخ ف ِتٛعظ اٌّشثؼبد دسربد اٌضش٠خ ِزّٛع اٌّشثؼبد اٌّصذس اٌّتغ١ش

 اٌم١ُ ا٨خ٩ل١خ

 351. 1.080 524. 43 22.544 إٌّٛرد اٌّؼذي

 296. 1.223 594. 2 1.187 اٌّؤً٘

 552. 595. 289. 2 578. ػذد

 3.069E-04 1 3.069E-04 .001 .980 ػًّ

 415. 883. 429. 2 858. ِشصٍٗ

 233. 1.181 573. 36 20.637 *ػًّ*ػذد*اٌّؤً٘*ِشصٍخ*

   486. 234 113.610 اٌخطأ

    278 5400.090 اٌّزّٛع

    277 136.154 اٌّزّٛع اٌّؼذي

 اٌم١ُ ا٨رتّبػ١خ

 187. 1.506 688. 43 29.596 إٌّٛرد اٌّؼذي

 086. 2.475 1.131 2 2.262 اٌّؤً٘

 742. 299. 137. 2 273. ػذد

 463. 541. 247. 1 247. ػًّ

 166. 1.811 828. 2 1.655 ِشصٍٗ

 162. 1.614 737. 36 26.543 *ػًّ*ػذد*اٌّؤً٘*ِشصٍخ*

   457. 234 106.920 اٌخطأ

    278 5210.730 اٌّزّٛع

    277 136.517 اٌّزّٛع اٌّؼذي

 اٌم١ُ ا٨لتصبد٠خ

 093. 1.334 1.044 43 44.898 إٌّٛرد اٌّؼذي

 070. 2.903 3.836 2 7.673 اٌّؤً٘

 249. 1.398 1.094 2 2.187 ػذد

 221. 1.504 1.177 1 1.177 ػًّ

 298. 1.218 953. 2 1.906 ِشصٍٗ

 354. 1.082 846. 36 30.472 *ػًّ*ػذد*اٌّؤً٘*ِشصٍخ*

   782. 234 183.090 اٌخطأ

    278 4261.330 اٌّزّٛع

    277 227.988 اٌّزّٛع اٌّؼذي

 اٌم١ُ اٌؼ١ٍّخ

 112. 1.845 1.268 43 54.514 إٌّٛرد اٌّؼذي

 072. 2.851 3.333 2 6.665 اٌّؤً٘

 829. 188. 129. 2 258. ػذد

 379. 776. 533. 1 533. ػًّ

 076. 2.104 2.819 2 5.638 ِشصٍٗ

 100. 1.348 926. 36 33.349 *ػًّ*ػذد*اٌّؤً٘*ِشصٍخ*

   687. 234 160.756 اٌخطأ

    278 4098.440 اٌّزّٛع

    277 215.271 اٌّزّٛع اٌّؼذي

دٚس ِشاوض سػب٠خ 

اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ت١ّٕخ 

اٌم١ُ ٌذٜ اٌط٩ة 

 اٌّٛ٘ٛث١ٓ

 127. 1.536 694. 43 29.843 إٌّٛرد اٌّؼذي

 091. 2.236 1.914 2 3.827 اٌّؤً٘

 557. 586. 265. 2 529. ػذد

 394. 728. 329. 1 329. ػًّ

 116. 2.177 984. 2 1.967 ِشصٍٗ

 078. 1.392 629. 36 22.637 *ػًّ*ػذد*اٌّؤً٘*ِشصٍخ*

   452. 234 105.697 اٌخطأ

    278 4678.643 اٌّزّٛع

    277 135.540 اٌّزّٛع اٌّؼذي

(Adjusted R Squared = .017) 
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( عدـ وجود فروؽ ذات داللة :2الموضحة في الجدوؿ )يتضح مف خالؿ النتائج 
( فأقؿ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة مف أولياء األمور حوؿ 1616إحصائية عند مستوى )

)القيـ األخالقية، القيـ االجتماعية، القيـ االقتصادية، القيـ العمـ، دور مراكز رعاية الموىوبيف 
سنوات الخبرة في تعميـ  –متغيرات )العمؿ الحالي في تنمية القيـ لدى الطالب( باختالؼ 

عدد الدورات التدريبية في مجاؿ رعاية الموىوبيف( وتفاعالتيا  –المؤىؿ العممي  –الموىوبيف 
، ويفسر  1.128وتؤكد ىذه النتائج انخفاض قيمة معامؿ التحديد المصحح التي بمغت 

( مف 275%( وبواقع ):6مغ ما نسبتو )الباحث النتيجة السابقة بأف النسبة االكبر والتي تب
أولياء األمور ، أي ما يقارب أكثر مف نصؼ افراد عينة الدراسة حاصموف عمى درجة 
البكالوريوس مما يجعؿ استجابتيـ متقاربة جًدا في تحديد دور مراكز رعاية الموىوبيف في 

( مف افراد 287(، فإف ) تنمية القيـ، و فيما يتعمؽ بعدد االبناء الموىوبيف ) الذكور واالناث
%( مف اجمالي عدد العينة  الخاصة بأولياء األمور ، 7464العينة وىـ ما يمثموف ما نسبتو )

( أي اكثر مف نصؼ عدد العينة  عدد ابنائيـ الموىوبيف  كاف واحًدا، مما جعؿ 389والبالغة )
بيف وادراؾ دور المراكز في استجابتيـ مركزة وادراكيـ عالًيا التصاليـ المباشر بأوالدىـ الموىو 
( مف افراد العينة مف 319تنمية القيـ لدى االبناء ، وبالنسبة لمتغير مجاؿ العمؿ فإف )

%( يعمموف في القطاع الحكومي وخاصة في 85.9أولياء األمور وىـ يمثموف ما نسبتو )
ر المؤىؿ التعميـ، مما يعني أف جميـ عمى درجة عممية عالية كما تـ اإلشارة لو في متغي

العممي السابؽ ذكره ، وىو االمر الذي يجعميـ متجانسيف ومتفقيف في آرائيـ حوؿ دور مراكز 
 (.3124رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ، وىو ما يتفؽ مع دراسة العوجاف )

ما المعوقات التي تواجو مراكز رعاية الموىوبيف  . النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:5.8
ض القيـ لدى الطالب الموىوبيف مف وجية نظر الخبراء في مجاؿ الموىبة؟ في تنمية بع

 لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت مقابمة مجموعة مف الخبراء واالستفادة مف استجاباتيـ حيث             
أجاب الخبراء في مجاؿ الموىبة حوؿ السؤاؿ الفرعي األوؿ والذي تضمف مجاليف وكاف  -أ

في مراكز رعاية الموىوبيف مف حيث التجييز وجودة البرامج  نصو ما رأي سعادتكـ
المقدمة؟ بما يمي: وجود تفاوت وعدـ رضا عف التجييزات وجودة البرامج المقدمة 

( 21بالمراكز، وأنيا تأتي بدرجة متوسطة في درجة تقديـ الخدمات لمطالب، حيث توافؽ )



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          دور مراكز رعاية الموهوبين

                                              Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)-064

- 

 

وجودة التجييزات الخاصة % عمى عدـ اكتماؿ 94.4مف أفراد العينة وبنسبة بمغت 
% 211( وبنسبة بمغت 23بالمراكز، وتوافؽ كافة أفراد العينة مف الخبراء البالغ عددىـ )

 عمى عدـ جودة البرامج المقدمة في خدمة الموىوبيف.
أجاب الخبراء في مجاؿ الموىبة حوؿ السؤاؿ الفرعي الثاني والذي تضمف مجاليف وكاف  - أ

فاعمية الطرؽ واالدوات التي تقدـ بيا البرامج في المراكز نصو مف وجية نظركـ ما مدى 
وىؿ تروف ضرورة توظيؼ االجيزة الحديثة والتكنولوجيا فييا؟ بما يمي: محدودية فاعمية 

( مف الخبراء وبنسبة 8الطرؽ واالدوات التي تقدـ بيا البرامج في المراكز حيث توافؽ )
نيا بحاجة لتطوير كبير وتحديث % عمى جودة وفاعمية الطرؽ واالدوا69.4بمغت  ت، وا 

بدخوؿ االجيزة الرقمية والوسائؿ التكنولوجية الحديثة مف اجؿ الرقي بفكر الطالب 
% عمى أىمية توظيؼ 211الموىوب، كما توافؽ كافة افراد العينة مف الخبراء وبنسبة 

 االجيزة الحديثة والتكنولوجية في خدمة برامج الموىوبيف.
في مجاؿ الموىبة حوؿ السؤاؿ الفرعي الثالث والذي يتضمف ثالثة عشر أجاب الخبراء  -ج

مجااًل وكاف نصو ما وجية نظركـ حوؿ المعوقات التي تحوؿ دوف تقديـ ىذه المراكز 
لخدماتيا بشكؿ عاـ وفي تنمية القيـ لدى الطالب بشكؿ خاص، وكيؼ يمكف التغمب عمى 

رعاية الموىوبيف تحوؿ دوف تقديميا  ذلؾ؟  بما يمي: وجود معوقات عديدة لدى مراكز
لخدماتيا لمطالب بشكؿ جيد مف عدة جوانب مالية، وبشرية، وخدمية، وأف ىناؾ معوقات 
كبيرة في تنمية القيـ في كافة مجاالتيا تبرز في ضعؼ بناء البرامج، وضعؼ تدريب 

معوقات العامميف، وضعؼ القدوة ،حيث توافؽ أفراد العينة مف الخبراء عمى عدد مف ال
% 211( وبنسبة 23والتي كاف ابرزىا اتفاؽ كافة أفراد العينة مف الخبراء البالغ عددىـ )

% عمى 94.4( وبنسبة 21عمى معوؽ ضعؼ السيولة المالية المقدمة لممراكز، واتفاؽ )
% عمى معوؽ 86( وبنسبة :معوؽ ضعؼ تأىيؿ العامميف في مجاؿ الموىبة، واتفاؽ )

 77.7( وبنسبة 9القيـ مقارنة بالمجاؿ العممي، في حيف اتفؽ ) ضعؼ االىتماـ بمجاالت
% 69،4( وبنسبة 8%عمى معوؽ ضعؼ وجود انشطة مخططة لتدريس القيـ ، واتفاؽ )
( مف افراد العينة 7عمى معوؽ ضعؼ اعداد البرامج الخاصة بالموىوبيف ، واتفاؽ )

مف افراد العينة  5% حوؿ معوؽ ضعؼ تييئة المراكز، ىذا وقد توافؽ 61وبنسبة 
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% حوؿ كؿ مف معوؽ ضعؼ القدوة في مجاؿ تعميـ القيـ لمموىوبيف  44.4وبنسبة 
% حوؿ كؿ 36( مف افراد العينة وبنسبة 4ومعوؽ ضعؼ تقويـ البرامج والقيـ، وتوافؽ )

مف معوؽ ضعؼ وجود استراتيجيات عامة لبرامج الموىوبيف  ومعوؽ مركزية البرامج 
ىوبيف ، ومعوؽ ضعؼ تعاوف أولياء أمور الطمبة الموىوبيف مع المقدمة لمطالب المو 
% عمى معوؽ ضعؼ االستفادة مف 27.7( مف افراد العينة وبنسبة 3المراكز، و توافؽ )

المختصيف في مجاؿ الموىبة، وجاء معوؽ اجتياد العامميف في برامج رعاية الموىوبيف 
احد مف افراد العينة وجاء بنسبة كأقؿ المعوقات المذكورة حيث لـ يشر لو إال خبير و 

( المجاالت التي توافؽ عمييا 3–6%، حيث يبيف الجدوؿ رقـ ) 9.4منخفضة جًدا بمغت 
 أفراد العينة بعدد تكرارىا وبالنسب المئوية لكؿ مجاؿ مف مجاالت االسئمة الفرعية.

الخبراء وبيذا اظيرت نتائج الدراسة باستخداـ المقابمة، أف أفراد عينة الدراسة مف  
والمختصيف يؤكدوف عمى وجود معوقات عديدة تحوؿ دوف تقديـ المراكز لخدماتيا بالشكؿ 
المناسب لمطمبة الموىوبيف حيث يعزى ذلؾ لمقصور الكبير بالجوانب المالية والميزانيات 
الموفرة لممراكز، وجودة التجييزات والبرامج المقدمة، وفاعمية الطرؽ واالدوات المستخدمة 

اكز والتي ال تواكب التطورات والثورة المعموماتية الحديثة والتي يجب السعي لمعالجة بالمر 
القصور والضعؼ بيا لتمكف مف تنمية جوانب القيـ  بمجاالتيا المختمة ، وتطوير القدرات 
العامة  لمموىوبيف، وتوفير المادة الدراسية الحديثة والحيوية  التي تشبع رغبات الطالب 

مو اكثر فاعمية مع البرامج المقدمة لو، وىو ما يتفؽ  بشكؿ مباشر مع دراسات الموىوب وتجع
( والتي اشارت  لعدد مف المعوقات التي تحوؿ دوف تنمية 3123عده كدراسة الالال، والالال) 

القيـ كقيمة القيادة لدى الطالب، كنقص التدريب ، وضعؼ المواد الدراسية التي تفتقر لمحداثة 
( 3124عمة لتنمية القيادة باعتبارىا قيمة اجتماعية ميمة، و دراسة العوجاف )والحيوية الدا

التي تؤكد عمى اىمية تدريب العامميف في المراكز عمى قيـ المواطنة  في البرامج اإلثرائية 
( التي توصي بأىمية النظر 3113التي تقدـ لمطالب الموىوبيف، و دراسة والخالدي )

( 3117مة لممراكز والبرامج الخاصة بالموىوبيف، ودراسة والثبيتي )لإلمكانيات المادية المقد
 والتي تؤكد عمى ضرورة دعـ المراكز بالتجييزات الالزمة لتطوير قدرات الطالب. 
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.النتائجالمتعلقةبالسؤالالخامس5.9

ما المقترحات التي يمكف مف خالليا تفعيؿ دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ 
لدى الطالب الموىوبيف مف وجية نظر الخبراء؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت مقابمة مجموعة 

 مف الخبراء واالستفادة مف استجاباتيـ حيث:
أجاب الخبراء في مجاؿ الموىبة حوؿ السؤاؿ الفرعي األوؿ والذي تضمف ثالثة مجاالت  -أ

نمي القيـ، وكيؼ يمكنيا وكاف نصو ىؿ تروف أنو يمكف لمراكز رعاية الموىوبيف أف ت
ذلؾ بما يمي: اتفاؽ اغمب افراد العينة عمى مدى اىمية دور المراكز الفاعؿ في تنمية 

( مف 5% عمى ذلؾ، في حيف توافؽ )86( مف أفراد العينة وبنسبة :القيـ حيث توافؽ )
 % عمى أىمية وجود المربي القدوة لتنمية القيـ لدى الطمبة44.4افراد العينة وبنسبة 

( فرًدا مف افراد العينة وبنسبة 22الموىوبيف. وبالنسبة لممجاؿ الثالث فقد توافؽ )
% عمى أىمية التخطيط والتصميـ الجيد لبرامج رعاية الموىوبيف فيما يتعمؽ 2.7:
 بالقيـ.

أجاب الخبراء في مجاؿ الموىبة حوؿ السؤاؿ الفرعي الثاني والذي تضمف مجاليف وكاف  -ب
نصو في اعتقادكـ ماىي مجاالت القيـ التي يمكف لممراكز تنميتيا لدى الطمبة الموىوبيف 
بشكؿ عممي ونظري؟ بما يمي: اإلشارة إلى أف مجاالت القيـ التي يمكف لممراكز تنميتيا 

الواضح بيف افراد العينة حوؿ مجاالت القيـ االربع التي حددتيا كثيرة، مع التبايف 
% عمى 69.4( مف افراد العينة وبنسبة 8الدراسة ودرجة التركيز عمييا، حيث توافؽ )

( :أىـ مجاالت القيـ المستيدفة في برامج الموىوبيف ىو المجاؿ العممي، في حيف أكد )
كيز عمى بناء واعداد برامج لتنمية % عمى اىمية التر 86مف افراد العينة وبنسبة 

      مجاالت القيـ بالنسبة لمطمبة الموىوبيف.                                                                    
أجاب الخبراء في مجاؿ الموىبة حوؿ السؤاؿ الفرعي الثالث والذي تضمف عشر مجاالت  -ج 

ز مقترحاتكـ التي يمكف مف خالليا تفعيؿ دور ومف خالؿ متابعتكـ، ترى ماىي أبر 
المراكز في تنمية القيـ لدى الطالب؟ كاف نصو  بما يمي:  وجود مقترحات عديدة لتفعيؿ 
دور مراكز رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى  الطالب بشكؿ جيد مف عدة جوانب 

العائمة والمجتمع والوزارة مالية، وبشرية ، وخدمية، وأف تظافر الجيود فيما بيف المراكز و 
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يؤدي لمتكامؿ وسد الفجوات السمبية التي تعيؽ المراكز في ايصاؿ خدماتيا لمطالب 
الموىوب، حيث توافؽ أفراد العينة مف الخبراء عمى عدد مف المقترحات والتي كاف ابرزىا 

 %211( وبنسبة 23اتفاؽ كافة افراد العينة مف الخبراء والمختصيف البالغ عددىـ )
عمى مقترح أىمية التمويؿ المالي لدعـ المراكز لتنمية القيـ لدى الطمبة الموىوبيف ، 

% عمى مقترح أىمية توظيؼ التكنولوجيا في برامج رعاية 94.4( وبنسبة 21واتفاؽ )
% عمى مقترح أىمية استخداـ 86( وبنسبة :الموىوبيف لتنمية القيـ، واتفاؽ )
( مف افراد 9الموىوبيف لتنمية القيـ، في حيف توافؽ )االستراتيجيات الحديثة في برامج 

% عمى مقترح أىمية تأىيؿ المختصيف في مجاؿ رعاية الموىوبيف  77.7العينة وبنسبة 
%  عمى كؿ مف مقترح أىمية دور 69.4( مف افراد العينة وبنسبة 8، و توافؽ )

المستخدمة في برامج المراكز في نقؿ القيـ لمطمبة الموىوبيف و مقترح أىمية االنشطة 
% عمى  44.4( وبنسبة 5رعاية الموىوبيف في تأكيد القيـ لدى الطالب ، وتوافؽ )

ثالثة مقترحات لتنمية القيـ كانت مقترح أىمية تفعيؿ الشراكة بيف المراكز والمجتمع 
لنشر القيـ لدى الطالب الموىوبيف و مقترح أىمية تحديد القيـ المراد ايصاليا لمطالب 

وبيف مف خالؿ البرامج  ومقترح أىمية ربط القيـ بالموروث االسالمي في برامج الموى
رعاية الموىوبيف لتنمية القيـ، وقد جاء اقؿ توافؽ مف افراد العينة حوؿ مقترح أىمية 

( مف الخبراء مف افراد 4التدريب لتعزيز القيـ لدى الطمبة الموىوبيف والذي كاف بتوافؽ )
 ذلؾ. % عمى36العينة وبنسبة 

وبيذا اظيرت نتائج الدراسة باستخداـ المقابمة، أف أفراد عينة الدراسة مف الخبراء 
والمختصيف يؤكدوف عمى مقترحات عديدة يمكف مف خالليا تفعيؿ دور المراكز في تنمية القيـ 
لدى الطالب كتوفير الدعـ المالي المناسب، والخبرات المؤىمة في مجاؿ الموىبة، والبرامج 

ة الداعمة لمطمبة الموىوبيف والتي تؤكد عمى القيـ في محتواىا، إضافة لدعـ االباء النوعي
لألبناء لحضور البرامج الخاصة بالموىوبيف والتمسؾ بالقيـ، والمشاركة في االعماؿ التطوعية 
التي ترسخ القيـ لدى الطمبة، وىو ما يتفؽ جممة وتفصياًل مع كثير مف الدراسات التي نـ 

(، 3117( ودراسة الثبيتي)3113متف الرسالة الحالية كدراسة  كؿ مف الخالدي) ايرادىا في
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 kirbas& Aودراسة ) Lee,et al ( 2007) ( ودراسة3118ودراسة مصيري       ) 
bdulkadir (2017. 

التوصياتوالمقترحات

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي بما يمي: 
  االقتصادية وتعزيزىا بشكؿ مناسب لدى الطمبة الموىوبيف، نظرًا ضرورة االىتماـ بالقيـ

 الحتالليا مف وجية نظر القائميف عمى تعميـ الموىوبيف النسبة االقؿ مف االىتماـ.
  ضرورة االىتماـ بالقيـ العممية، وتدريب الطالب الموىوبيف عمييا وخاصة في ميارة

قد احتمت مف وجية نظر أولياء األمور  البحث العممي، واجراء البحوث، لكوف ىذه القيمة
 النسبة األقؿ مف االىتماـ.

  ضرورة االستفادة مف معممي رعاية الموىوبيف مف ذوي الخبرة في مجاؿ التدريس والتي
تزيد خبرتيـ أكثر مف خمس سنوات، إلكساب الطالب القيـ العممية مف خالؿ ممارستيـ 

 اقرانيـ االقؿ خبرة في التدريس.لمتدريس والتدريب وخبرتيـ بالمجاؿ أكثر مف 
وتقترح الدراسة إجراء دراسات مستقبمية عف معوقات دور مراكز رعاية الموىوبيف في 
تنمية القيـ لدى الطالب باستخداـ متغيرات وقيـ مختمفة، ودراسات حوؿ تعزيز دور مراكز 

قتصادية وعالقتيا رعاية الموىوبيف في تنمية القيـ لدى الطالب، ومجاالت القيـ العممية واال
 بطرؽ التدريس وأساليب التنشئة االسرية لدى عينة مف الطمبة الموىوبيف.
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 جامعة أم القرى. المتعاونين والمختصين، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية،

مي  (. أثر تدريس مقررات القراءة في تنمية القيم لدى تال3022رفاعي، سعيد، والجنوبي، عبد اهلل )
(، الجزء 225المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية، مجمة القراءة والمعرفة، العدد )
 .85 – 56األول، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، أبريل، 

والموهوبات  (. فعالية مركز رعاية الموهوبين3022الزعبي، سهيل محمود، وبنى عبدالرحمن، مجدولين )
من وجهة نظر الطمبة الممتحقين به في منطقة نجران /السعودية. مجمة العربية لتطوير التفوق، 

 .93-72، 3العدد
(. تقويم بعض البرامج المسائية بمركز رعاية الموهوبين في ضوء بعض 3024الزهراني، محمد عيسى )

لميث، )دراسة ماجستير غير المعايير من وجهة نظر التالمي  المستفيدين في مكة، جدة، ا
 منشورة(، كمية التربية، جامعة أم القرى.
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(. تقويم مخرجات برامج الموهوبين بمنطقة المدينة المنورة، مجمة كمية 3024صالح، شعيب جمال )
 .38التربية بأسوان، مصر، مج 

السورية ما  (. دراسات عن المتفوقين في التعميم ما قبل الجامعي في الجمهورية3006عامر، طارق )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة دمشق، سوريا.0::2 – 2:57بين 

(. دراسة مقارنة لمراكز اكتشاف الموهوبين بالمنطقة الشرقية 3027عطا الفضيل، نهى حسن عابدين )
(، NAGSوالغربية بالمممكة العربية السعودية وفق معايير المؤسسة العالمية لألطفال الموهوبين )

 .3، ع33ية التربية، جامعة حموان، مج كم
(. واقع دور مراكز رعاية الموهوبين في تنمية قيم المواطنة من 3024العوجان، ناصر بن عبد الرحمن )

 وجهة نظر القائمين عميها، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية، جامعة القصيم.
ور مراكز رعاية الموهوبين في تنمية القيادة لدى (. د3023الالال، زياد كامل، والالال، صائب كامل )

الطالب الموهوبين في السعودية من وجهة نظر معمميهم، مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية 
 .807 – 784، 3، الجزء 265واالجتماعية، عدد 

ستقبل، ط (. التعميم في المممكة العربية السعودية، رؤية الحاضر واستشراف الم3005معجب، محمد )
 ، الرياض، مكتبة الرشد.4

(.  الجودة في برامج رعاية الموهوبين بالمممكة العربية السعودية، ورقة عمل 3009المنتشري، عبد اهلل )
مقدمة لمقاء الرابع عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والفنية واالجتماعية، الجودة في 

 التعميم، مركز الممك خالد الحضاري، القصيم
موقع مؤسسة الممك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين بالشبكة المعموماتية 

www.mawhiba.org.su  م.38/23/3029، تم االسترجاع في 
 المراجعاالنجليزية
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