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 الكتشافالتدريبية الالزمة لمعلمي المواد االجتماعية  االحتياجات

 رعايتهموالمتفوقين و التالميذ الموهوبين

The Training Requirements of the Instructors of Social 

Subjects to Discover and Sponsor the Outstanding and 

Gifted Students 
  .Judeili-Hasan M. Kadhum AlLect (1) يليالجذحسن محمد كاظم  دم.

 مستخلصال

املواد االجتماعية الكتشاف التالميذ التدريبية الالزمة ملعلمي  البحث احلايل تّعرف االحتياجاتهدف ي
 املواد االجتماعية مجيعهم.لمي من معالبحث تكون جمتمع املوهوبني واملتفوقني ورعايتهم، وقد 

( حاجة تدريبية توزعت على جمالني األول 36ضمنت )بناء أداة البحث وتاهلدف قام الباحث ب لبلوغ
( 19( حاجة تتعلق ابستكشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني، والثاين تضمن )17منهما اشتمل على )

املوهوبني واملتفوقني، مت التحقق من صدقها وثباهتا، اذ كانت تتمتع حاجة تدريبة ارتبطت برعاية التالميذ 
( معلماً ومعلمة يف املرحلة 128واستعمل املنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من ) ،ق وثبات جيدبصد

( مت 2019-2018االبتدائية التابعة للمديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء املقدسة للعام الدراسي)
ئوي، معادلة الفاكرونباخ، رهم عشوائياً، واستعملت املعاجلات اإلحصائية )الوسط املرجح، والوزن املاختيا

 اآلتية: ومعامل ارتباط بريسون(، وتوصلت اىل النتائج
( حاجة تدريبية الزمة ملعلمي املواد االجتماعية الســـــتكشـــــاف التالميذ 14أظهر البحث ان هنالك ) -

 ( كانت مبستوى مهمة فقط.4( منها مبستوى مهمة جداً و)10واملوهوبني)املتفوقني 
تدريبية الزمة ملعلمي املواد االجتماعية لرعاية التالميذ واملوهوبني املتفوقني  ة( حاج17أبرز البحث ) -

 ( حاجة كانت مبستوى مهمة.11( حاجات منها بدرجة مهمة جداً و)6)
 اوخلص الباحث اىل عدد من التوصيات منه

                                                        
 جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية. -1
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 31: العدد

التدريبية تضـــــــمني برامج اعداد معلمي املواد االجتماعية يف كليات الرتبية األســـــــاســـــــية، واالحتياجات  - 
 املتعلقة ابستكشاف ورعاية املوهوبني واليت مت حتديدها يف البحث.

 ومن املقرتحات
ــــذ املوهوبني يف املو  - ــــة املؤثرة يف تعليم التالمي ــــدريبي ــــاجــــات الت اد اجراء عــــدد من البحوث عن االحتي

 االجتماعية يف ضوء نتائج البحث احلايل.
 واملتفوقني. علمو املواد االجتماعية، التالميذ املوهوبنيالكلمات املفتاحية: االحتياجات التدريبية، م

Abstract 
The aim of this research is to identify the training needs of social material 

teachers to discover and care for gifted students and superior. 

To achieve the goal, the researchers built the research tool, which 

included (36) training needs, which were distributed in the first two fields, 

and included (17) needs related to the discovery of gifted and gifted 

students. The second included 19 needs related to the care of gifted and 

talented students, The study sample consisted of (128) teachers and 

teachers in the primary stage affiliated with the General Directorate for 

Raising the holy governorate of Karbala for the academic year (2018-2019) 

Were randomly selected, and the statistical treatments (weighted mean and 

percentage weight, Fcronbach equation and Pearson correlation coefficient) 

were used, and ended with the following results: 

- The research showed is that (14) a training need for the social sciences 

to discover the gifted and talented students (10) of them at a very important 

level and (4) were at an important level only. 

- The research highlighted (17) the need for training required for the social 

materials for the care of gifted and talented students (6) of them are very 

important and (11) need was at an important level only. 

And researcher concluded a number of recommendations,  

1. including the inclusion of programs for the preparation of social materials 

teachers in the faculties of basic education training needs related to the 

discovery and care of talented people identified in thereseqrch. 

2. Among the proposals are further researchs on the training needs 

affecting the education of gifted students in social subjects in the light 

ofresalt of this research. 

 التعريف بالبحث: الفصل األول

الستثمار قدرات أفرادها  اجملتمعات البشرية يف الوقت احلاضر تركز طاقاهتا وامواهلا املقدمة: أصبحت
تالميذ عامة الطبيعية كافة، وان وسيلتها األوىل هم ال الثرواتتفوق أمهيتها  بشرية ثروةاملختلفة، كوهنم 
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 اهتم واحتياجاهتمص الذين حيتاجون اىل رعاية وتنمية لقدراهتم ومهار واملوهوبني واملتفوقني على وجه اخلصو 
 (.20: 2009،ث وآخرون)غيواملتباينة كما هو احلال مع التالميذ العاديني  اخلاصة واإلرشادية النمائية

املوهوبني  التالميذ مع للعمل واثنائها قبل اخلدمة وتدريبهم املعلمني أتهيل ربامجوالتخطيط الفاعل ل
 (.14: 2003الغفار، )عبدالتالميذ  من الفئة هذه لرعايةيعد من العناصر االساسية املهمة ملتفوقني وا

يعيش حياته مبجموعة إذ ال ميكن له ان متكاملة و  مستدامةاملعلم عملّية  واليوم أصبحت عملية تدريب
وظهور مفاهيم مهمة ، اتلومات واملهارات خصوصاً وحنن نعيش يف زمان متجدد وكثري املتغري املعحمددة من 

 يف جمال التعليم منها إدارة املعرفة، واقتصاد املعرفة، والتنمية املستدامة، وأصبح هدفها املعلم املبتكر واملبدع
(Jeppersan, 2000,p1-3). 

 ويتوقف على خرباته ومهاراته ،التعليمية الرتبوية العملية مدخالتأهم  وأييت االهتمام بتدريب املعلم كونه
مهاراته  وتطوير وتدريبه إعداده قبيلمن  وضعه يف النظر إعادة حيتم علينا الذي ألمراألجيال، اتقبل سم
 (.2006 )صربي،التعليم  لتطوير ممه مدخلٍ ك

 عندما قصوى أمهية ويكتسب العاديني، التالميذ مع التعليمية العمليةمن القواعد األساس يف  املعلم ويّعد
التلميذ املوهوب  حتفز تعليمية فاألمر يتطلب توظيف أمناط واساليب املتفوقني،و  هوبنيو امل التالميذ بتعليم يقوم

 االمر ،تتجه يف الغالب حنو القيام ابملهام غري املألوفةاليت  اهتماماته وتراعي وتوقظ مواهبه وتشبع حاجاته
 امل مع هذه الفئة.اليت متكنه من التع والسمات اخلصائص من جبملة تصفالذي حيتم على املعلم ان ي

 موهوبني، أم عاديني التالميذ كان سواء برانمج أي التعليمية يف الرتبوية العملية لنجاح املفتاح كون املعلم
أو  اإلبداعاالبتكار و  روح وتعزز ،تضعفها أو بنفسه التلميذ ثقة تعزز اليت فالفرص واملواق اذ يستطيع هتيئه

 .(2002)جروان، اتدمره
املواد االجتماعية  ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات لىع التعرف هبدف بحثال ههذ جاء هنا ومن

 .تهمورعاي واملتفوقنيالستكشاف التالميذ املوهوبني 
 أوال: مشكلة البحث

التأهيل و  اإلعداد هذا يف االستمرارُ  يضرور ال من ابت لذا مشكلة؛ يُعدّ  وأتهيله املعلم إعداد يف القصور إن
 .والتقنية والثقافية االجتماعية ابختالف التغريات ختتلف واملسؤوليات األدوار ألن ريب؛تدال خالل من

يف مجيع عناصر  رعنصراً رئيساً يؤث وتدريباً؛ كونه ابملعلم اختياراً  يبدأ أن البد وتطويره التعليم نظام إصالحف
مستمرة مساعدة  حيتاج هوف ،قبلها دادهعإ منال يقل أمهية  اخلدمة ثناءأ تدريبهالنظام الرتبوية التعليمية. و 

والتدريب،  التدريس قائطر  وأحدث الرتبية أبصول وتزويده جديدة معرفة على للحصول عملهممارسة  أثناء
 تستمر أن منها اليت البد النمو وأنشطة فعاليات من مرتابطة لسلسلة بداية إال هو ما اخلدمة قبل إعداده كون

 طوال معه تستمر وإمنا بتخرجه ال تتوقف مستمرة عملية وتدريبه هإعداد فعملية ،احلياة دامت ما املعلم مع
 (.43 :1996 )عامر،حياته 

تصميم الو من حيث التخطيط الربامج التدريبية  جناح وفاعليةهي يف جمال التدريب من احلقائق املهمة 
وهي  (.117: 2007م،السال)عبد للفئة املستهدفة تقومي تعتمد على حتديد االحتياجات التدريبية الو 

يشرتك يكون يف العادة عبارة عن جهد تعاوين مجاعي  اً منظم اً مسحيعملية ليست سهلة اذ تتطلب اجراًء 
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 31: العدد

هدف او  يتبني اهداف حمددة ووضع قائم فعال، وأي فجوة ما وحتليلبغية معاينة  ؛ابلنظام الرتبوي ةكاف  فيه 
ر هبا املستهدفون واليت تنبع من احتياجهم الفعلي يف غرض هذا اجلهد هو حتديد االحتياجات اليت يشع

 (.495: 2007)رمضان،  ومهاراهتم فيها ن بنقص يف معرفتهماجلوانب اليت يشعرو 
دراسة احلاجات  ضرورة للباحث تبني املتعلقة مبوضوع املوهبة والتفوق وبعد مراجعة االدبيات والدراسات

احلاجات ذه تطرقت هللعدم وجود دراسة  االبتدائية،للمرحلة عية املواد االجتماالتدريبية املعرفية ملعلمي 
للمعلمني التدريبية  على أمهية االحتياجاتركزت الدراسات السابقة  عاية التالميذ املوهوبني(، اذاكشاف ور )

يف او يف جمال االقتصاد املعريف او  الشاملة،ضوء معايري اجلودة  عامة ومعلمي املواد االجتماعية خاصة، يف
 املستدامة.جمال التنمية 

 ةأيتبني اهنا مل تشتمل على  سم االعداد والتدريب،لقاخلطة العامة للتدريب بعد تتبع موضوعات و 
 مللتعامل مع فئة املوهوبني واملتفوقني سواء كان بكشف هذه الفئات ااملعلم تدريبية يف جمال اعداد  مهارات

 رعايتهم.
ن اشتملت عليه م وما ةاالجتماعيمشريف املواد بعض سجالت عة مراجمن خالل  أيضااملشكلة ربز وت

 الطرائق التدريبية احلديثة يف التعليم، فوصى الغالبية بضرورة االهتمام ابلتعلم النشط وتوظياذ اتوصيات، 
 التلميذ عن مبعلومات املعلمني تزويد واغفال اإلشارة اىل أمهية ،يوصي املشرف ومراعاة الفروق الفرديةو 
 الصفي. النشاطات والتفاعل طريق من تشخيصهم واساليب وخصائصهم، وحاجاهتم ق واملوهوب،تفو امل

 عن االسئلة اآلتية:يف االجابة احلايل  البحثتتحدد مشكلة ذكره  قبناء على ما سبو 
 كشــــــــــــاف التالميذســــــــــــتاملرحلة االبتدائية اليف ما احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية  .1

 ؟املتفوقنيو  وبنيوهامل
التالميذ  لرعايةاملرحلة االبتدائية يف علمات املواد االجتماعية ما احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمي وم .2

 واملوهوبني؟املتفوقني 
 أهمية البحث:

عن  ه هباكرم هللا تعاىل هبا االنسان وميز   ةٍ العقل البشري بقدراته وإمكاانته الالحمدودة أعظم نعميعد 
وضعته النظر اىل انسان  من طريقالعظمة  هعلى هذ هباه، ومن املؤشرات اليت ميكن االستدالل خملوقات سائر

خالل املدة الزمنية احملصورة بني شعوره ابملشكلة  اليت يصدرها ستجاابتالالظروف امام مشكلة، وتسجيل ا
اإلجراءات واخلطوات اليت  هناية منة وما السلسلة من العمليات العقلية الرائعاختاذه القرار، من خالل اىل 

، وتتفاعل مع املتغرياتتتزاحم داخل العقل، وتعمل بشكل متكامل ومنتظم ومتتابع يف تنسيق إهلي إلدراك 
 (.32-31: 2008)الدمرداش،  االبعاد اليت تشتمل عليها املشكلةو  اً ومجيع احملسوسات

سهموا بفاعلية يان  إبداعية ميكن هاراتعقلية ومن قدرات مبا ميتلكون من و ن واملتفوقو التالميذ املوهوب
دورهم يف قيادة ، ليأخذوا هم ورعايتهميف تقدم ورفاهية اجملتمع، االمر الذي يدفعنا اىل االهتمام ابلكشف عن

 (.10: 2009)السبيعي،  مجيعاً يف اجملاالت  اجملتمع
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 طريقهتم ومهاراهتم، من ثبات ذاالفرصة ألهلم  أتيحت اذإ ن ثروة ال تقدر بثمنو ان التالميذ املوهوب
تفاعلية تشجع على اظهار وتطوير مواهبهم  ، وبيئة تربوية دميقراطيةوءمناهج تالمس حاجاهتم، ومعلم كف

 (.1429:15)نصار،  وقدراهتم
ة بداع واالبتكار يف العملية التعليميبيئة مالئمة لإلاملوهوبني واملتفوقني تربية التالميذ  فضاًل عن ان

 .(365: 2014)أبو جادو،  سهم معرفة املعلم وقدراته ومهارات يف ادارهتا وتطويرها وتعزيزهاية، وتالتعلم
املوهوبني،  لرعايةالدويل واخذت الدول تضع القوانني و  واليوم زاد االهتمام ابملوهوبني على الصعيد العريب

 .ابملوهبةالربامج املتعلقة و وكثرت الندوات واملؤمترات 
رات االهتمام ابملوهوبني وأساليب اكتشافهم ومعاملتهم، ومنها احلاجة اىل ة من مرب ظهرت مجلقد و 

دى التالميذ، لاالهتمام املتزايد بتنمية مهارات التفكري والتلقني، و تنمية العقول وعدم االقتصار على احلفظ 
 :Renzulli, 2005)اليف هذا اجمل هاالتوصل اليمت األساليب اليت  أمهية العناية ابملوهوبني ابتباع أحدثو 

17). 
الرقي ومنافسة اجملتمعات توفري الرعاية و التقدم حنو يسعى  الذيلمجتمع من الركائز االساسية ل أصبحو 

هنم حباجة اىل االندماج العقلي إقادرين على خلق املعاين وبناء املعرفة اخلاصة هبم ف وايكوناملوهوبني لألبنائه 
 والوجداين يف تعلمهم.واجلسمي 

عد األنشطة الدراسية من الوسائل الرتبوية املهمة اليت تسهم يف تنمية مهارات التالميذ بصورة متكاملة تو 
جتعل تميز بلياقات عقلية ونفسية واجتماعية، ييل من الشباب ج، لتنشئة ، ومهارايً ، ووجدانياً ومتوازية عقلياً 

)الدمرداش،  اجهنا اليومتحدايت الكثرية اليت تو عنا العراقي ومواجهة اليف هنضة وتقدم جمتم ةصر فاعلاعن منهم
2008 :31-32.) 

 مهمة لالندماج والتفاعل، اذا ًصاوتعد املواد االجتماعية يف مقدمة املواد الدراسية اليت توفر للتالميذ فر 
الذي  ، االمرمانياهتوامك التالميذما أحسن االعداد لتدريسها من خالل فلسفة واضحة تراعي عقول مجيع 

 وجه خاص.بجتاه التالميذ عامة واملوهوبني واملتفوقني على ال معلم املواد االجتماعية مسؤولية كبرية محي
ابلتفكري للتالميذ يسمح اذ ان يغري أمناط التفاعل الصفي  معلم املواد االجتماعيةمن  ذلك يتطلبو 

على االستماع  التلميذ فيهار دو  يقتصرمناط التقليدية اليت األوالبحث وتوليد األفكار بداًل من اعتماد 
، وقادراً ومرشداً ومثرياً للتفكريموجهًا  على معلم املواد االجتماعية ان يكونكما جيب   وحفظ املعلومات،

أبنفسهم  التالميذوتنمية ثقة تالميذ على التفكري بصورة مشكالت تنمي قدرة الالتعليمي تقدمي املوقف على 
 (.378ه:1429)نصار،

يف مقدمتها  عديدة توافر أمورجناحه مرهون يف على مهارات التفكري، و  التالميذدريب ت يفويربز دوره 
)فتحي التدريب املبين على أسس علمية تالمس حاجات التالميذ عامة واملوهوبني واملتفوقني خاصة 

 (.2004جروان،
لتخطيط إلعادة إلعداد معلم املستقبل، ا ة( ان من االسرتاتيجيات املقرتح2016ويذكر )العزالين، 

 كفاايهتمهنا ان حتدث تغيريا اسرتاتيجيا دائما يف  اليت من شأاالعداد والتدريب يف مراكز منهم القدامى  أتهيل
 (.196: 2016)العزالين، 
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العاملية وتطوير مفهوم املوهبة والتفوق أصبح التدريب القائم على التخطيط  داثتونتيجة للتطور واملستح 
 هذه الفئةت املعلم وتطوير مهاراته للتعامل مع اعلم هو األساس لتنمية اجتاهات وقدر يف جمال الرتبية والت

 (.12: 2016)اجلمل والسيد، 
 ي، وهريديد والتغيجاثناء اخلدمة أساس التاملعلم وتقدمي الدعم النفسي والرتبوي يف  تدريبوتعد برامج 

 .وقادراً على إدارة املعرفة يف املهنة ومتطوراً  متجدداً  هالوجه املكمل لعملية االعداد مما جيعل
تطوير وحتديث املهارات السلوكية للمعلم  يهدف اىلالرتبية فات صوالتدريب بصورة عامة يعد صفة من 

 ،وعمليات ،أسلوب علمي، فهو نظام فرعي من نظام كلي يدعى التعلم وله مدخالتاىل وجيب ان يستند 
 احملتوى واالهداف والفئة املستهدفة، ريلتغي ناميكية تبعاً ملياته ديوتطوير ع ،رييوتغ ،وتغذية راجعة ،وخمرجات

أصبح مركز ، الذي جناح التدريبإيف  اً أساس اً ربز أمهية حتديد االحتياجات التدريسية كوهنا عنصر توهنا 
يبها لتطوير نظم تدر  واالموال اجلهود تبذلاليت منها على وجه اخلصوص  واملتقدمةاهتمام غالبية دول العامل 

 (.12-8: 2016لسيد واجلمل، خول اخلدمة )اقبل وبعد د
اهداف مت حتديها بشكل دقيق متثل حاجات املتدرب )املعلم(  فقنشاط خمطط له على و هو والتدريب 

بصورة دقيقة عن ومعرباً دفاً اان يكون هجيب و ، الرتبوية التعليميةالعملية الفعلية واحملددة يف ضوء متطلبات 
مدى التطور احلادث كنتيجة للنشاط لتعرف  وى احلاجة اليها،مستو  للمعلم ألساسية والفعليةاالحتياجات ا

 ضوئها.تقومي النتائج يف وابلتايل  التدرييب
 كشاف ورعاية التالميذ املوهوبنيستالزمة ملعلمي املواد االجتماعية اللوحتديد االحتياجات التدريبية ا

وتقومي ن إمكانية التخطيط والتنفيذ القائمني على عملية التدريب م ناملتفوقني، وشدة احلاجة اليها ميكو 
اىل ضياع اجلهود املبذولة من اجل االرتقاء مبستوي مهارة وكفاءة يؤدي ان أي خلل يف تقديرها و  النتائج.

 هي انعكاس ملشكالتف وفق االحتياجات التدريبية الدقيقة على ، لذا جيب ان يكيف الربانمج التدرييباملعلم
 (.25: 2008ك، االتعليمية )سرت ة الرتبوية األداء يف املنظم

تتنوع وتتعد االحتياجات التدريبية اعتمادًا على طبيعة العمل املراد إجنازه واألشخاص املنوط هبم أداء 
العمل، وبوجه عام ميكن التعبري عنها ابستخدام مصطلحات املهارات واملواقف واملعرفة، وقد تغطي بعض 

)السيد  عض منها قد يركز على جوانب منفردة فقطيف حني ان البكافة ت اجلوانب  االحتياجا
 (.124: 2016واجلمل،

لتحسني أداء املعلمني يف مسالة التعرف على املتفوقني ابن يكون لديهم قناعة من املتوقع ان يكون و 
اعة أيضاً أبن املتفوق عقلياً والنقطة الثانية هو ان يكون لدى املعلم قن عقلياً،بني تالميذهم من هو متفوق 

ان هواايت و  ،املتميزة هصة اليت تتناسب وقدراتمن املواد التعليمية واألساليب التعليمية اخلااإلفادة له احلق يف 
 (.48: 1429املتفوقني )نصار،عن املوهوبني و الطفل ينبغي ان تكون موضع اهتمام املعلم عند الكشف 

 املعلمني عامة ومعلمي املواد االجتماعية على وجه اخلصوص دتزوي ضرورة وتواصلت الدعوات إىل
وآخرون،  شارع عليهم ورعايتهم )آل التعرف وكيفية ،ئصهموخصا وحاجاهتم ،املوهوبني عن مبعلومات

1421.) 
 ذكره تتحدد أمهية البحث ابآليت: وأتسيساً على ما مت
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املوهوبني التالميذ  الســـــــــــــــتكشـــــــــــــــاف اعيةاالجتم ملعلمي املواد الالزمة التدريبية االحتياجات حتديد .1
 .تهمورعاي واملتفوقني

 االجتماعيةي املواد معلم لتأهيل هاوتنفيذ تدريبيةال الربامج ختطيط على التدريبية االحتياجات تســـاعد .2
 .تهمورعاي املتفوقنيو املوهوبني التالميذ  الستكشاف

يف  تدريبية من برامج االجتماعية اتالدراســــ ومعلم حيتاجه ما معرفة يف الدراســــة نتائج تســــهم ميكن ان .3
 .تهمورعاي واملتفوقني التالميذ املوهوبني جمال اكتشاف

 تحديد املصطلحات:

 االحتياجات التدريبية:اوالا: 
 :عرفها كل من

- (Kenneth, 1970 أبهنا :)تزويد القوى البشرية يف املؤسسة مبعارف تحديد و نظم واملخطط لامل اجلهد
 ,Kenneth, 1970ســـلوكها واجتاهاهتا بشـــكل إجيايب بناء )و هاراهتا وقدراهتا معينة وحتســـني وتطوير م

p.8-9.) 
- (F.A.O أبهنــا التغريات املســـــــــــــــتمرة واملتجــددة املراد احــداثهــا يف ســـــــــــــــلوك االفراد املعريف واملهــارى :)

ق بني الوضــــــــــــع احلايل، والوضــــــــــــع املرغوب يف مســــــــــــتوى أداء االعمال واالجتاهي، واليت تعرب عن الفر 
 .(F.A.O:1991)ختلفة، واليت يتعني على االفراد تعلمها من خالل التدريب. "امل

 املعرفة والقدرة واملهارة اليت حيتاجها معلم املواد االجتماعية للقيام مبهامه الرتبوية والتعليمية بفاعلية. -
 Giftedاملوهوب اثنياا: 

 :عرفه كل من
- (Hallahan &Kuaffman,2004ابنه هو التلميذ الذ :)األكادميي ويف  ي يظهر أداء يف التحصــــــــــيل

قـــدرة أو أكثر من )القـــدرة العـــامـــة، واالســـــــــــــــتعـــداد األكـــادميي املتخصـــــــــــــــص، والتفكري اإلبـــداعي او 
 (.Hallahan &Kuaffman,2004: p 17االبتكاري، والقدرة القيادية، واملهارات احلركية )

قدرة ألداء وقدرة  ونذين يظهر لا"ابنه  :(2005:261)إبراهيم العويلي وعبد الناصـــــــر العســـــــاســـــــي،  -
والقدرة البارزة يف الفنون  ،وامليل األكادميي احملدد ،اســـــــــــــــتثنائية يف جماالت مثل القدرة الفكرية العامة

 (.2005:261صر العساسي، )إبراهيم العويلي وعبد النااألداء"االفرتاضية وفنون 
ل مثل القدرة العقلية، االبداع، التحصي األداء املتميز للفرد يف بعض اجملاالتأبنه " :(2008)نصار،  -

 (.38: 2008)نصار، "األكادميي، األداء االجتماعي، األداء الفين، األداء القيادي
التعريف االجرائي: التلميـــذ الـــذي ميتلـــك قـــدرة وأداء متقـــدم مييزه عن زمالئـــه يف واحـــد أو أكثر من  -

 ة واجملتمع.سر واالاجملاالت وجيب ان تقدم له رعاية خاصة من قبل املعلم 
 -Superiorتفوق املاثلثاا: 

 :عرفه كل من
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: 2000ي خضـــــــــــــر،شـــــــــــــكل عام" )فخر بابنه "امتالك الفرد قدرة ذهنية  :(2000)فخري خضـــــــــــــر، - 
332.) 

- (Sternberg,2003): يســـــــــــــتطيع ان يفعل املعرفة من اكادميية دراســـــــــــــية اىل معرفة  التلميذ الذي"ابنه
ك عند احلاجة اليها يف أي جمال" فاظ هبا حلني تفعيلها بعد ذليف احلياة العامة، مث االحت للالســــــتعما

(Sternberg,2003.) 
وثة او مكتســــبة ســــواء كانت عقلية او جســــمية او بدنية ابنه "قدرة مور  :(2004)حممود أبو انجي،  -

 (.105، 2004او سلوكا اجتماعيا او قدرة على االتصال" )حممود أبو انجي، 
 أو ادائية أو اجتماعية أو تواصلية تفوق اقرانه.لميذ الذي لديه قدرة عقلية التعريف االجرائي: ابنه الت -

 الدراسات السابقة: الفصل الثاني

 اسات العربيةاواًل: الدر
حتديد هدفها  وكان ام القرى جامعةه(: أجريت الدراســــــــــة يف الســــــــــعودية/  1431دراســــــــــة اهلباش ) •

 املوهوابت يف اللغة العربية،التلميذات  ورعايةف اكتشـــــــا حموريف  معلمات العربية التدريبيةاحتياجات 
 التحليلي واشــــتمل جمتمع الدراســــة كافة الباحثة املنهج الوصــــفيولتحقيق أهدف الدراســــة اســــتعملت 

مت معلمة ( 285)عينة الدراســـــــــــــــة يف مكة املكرمة وبلغت راحل التعليم العام ملمعلمات اللغة العربية 
 الستبانة( مت التوصل اىل النتائج اآلتية:اة الدراسة )اوبعد تطبيق أد، اختيارهن عشوائياً 

اللغة  حاجة تدريبية الزمة ملعلمات (17) تظهر  اكتشــــــــــــاف التلميذات املوهوابت حموريف  -
 كبرية.بدرجة   العربية

 ( حاجة تدريبية الزمة بدرجة كبرية.25)كان هنالك   رعاية التلميذات املوهوابت حموريف  -
 تدريبية دورات (3)أكثر من املشـــــرتكات يف املعلمات   ملصـــــلحةهنالك فروق دالة احصـــــائياً  -

املشــــــــــــرتكات يف دورات ملعلمات مقارنة اب ؛تالتلميذات املوهوابورعاية  اكتشــــــــــــاف حموريف 
 اقل.

ال أثر لســـــــــــــــنوات اخلــدمــة خبصـــــــــــــــوص مســـــــــــــــتوى أمهيــة االحتيــاجــات التــدريبيــة. )دراســــــــــــــــة  -
 .ه( 1431،اهلباش

 ثانيًا: الدراسات األجنبية
 :(Seger,1996) دراسة •

 ملدرسيالتدريبية االحتياجات إىل التعرف على وهدفت الوالايت املتحدة األمريكية أجريت الدراسة يف 
 عينة الدراسةتضمن األمريكية، يف بعض املقاطعات  ،املدرسني واإلدارةاملرحلة املتوسطة من وجهة نظر 

 لدراسة هي:ت هلا الدراسة بعد تطبيق أداة ا، وكانت أبرز النتائج اليت توصلراءمد (10( مدرساً، و)30)
على وفق مهارات املرحلة املتوسطة مبدرسي  خاص برانمج اعداداحلاجات التدريبية يف  جتسدت -

 والتعلم تـــدريبيـــة تتعلق أبســـــــــــــــــاليـــب التعليم ورش عقـــد متوســـــــــــــــط؛خربات عمليـــة مبســـــــــــــــتوى و 
(Seger,1996: p23). 
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 (:Sticinmillar,2004دراسة ) •
وهدفت اىل تصميم برانمج صيفي تليب احتياجات املتعلمني  سنسايف جامعة أرك أجريت الدراسة

وهتيئة كافة متطلبات الربانمج، ومن مميزات سهولة التصميم والتنفيذ وقابليته للتطوير على متغري املوهوبني 
عدد كبري من أخرى كاهتمام أولياء واملخططني واملنظمني فضاًل عن توافر متطلبات التنفيذ وال حيتاج اىل 

 .هانفس املدرسني ذوي املهارات العالية ومت دعم الربانمج من قبل اجلامعة
وكانت النتيجة: تفضيل املتعلمني للربانمج واالقبال املتزايد لالشرتاك فيه مما انعكس اجياابً تطور مهارات 

 (.Sticinmillar, 2004: p20)التفكري لديهم 
 :(Camps, 2005دراسة ) •

اإلثرائية ت املتحددة االمريكية وهدفت اىل التعرف على أتثري بعض األنشطة ة يف الوالايأجريت الدراس
يف تعليم فرق املتعلمني امللتحقني بربامج املوهوبني وتطوير مهارات تفكريهم وعلى وجه اخلصوص التفكري 

ميتلكون قدرة ودافعية ( متعلما موهواب يف مقاطعة ميامي من الذين 806) الناقدة منها، وبلغت عينة الدراسة
 عالية.

 .(Camps, 2005: p12)ات التفكري للطلبة املوهوبني وابرزت الدراسة فاعلية الربانمج يف تطوير مهار 
 ثالثًا: جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 حتديد املنهج املالئم لتحقيق هدف البحث. •
 يلها للنتائج اليت مت احلصول عليها.انتقاء الوسائل اإلحصائية املالئمة ملعاجلة البياانت وحتل •
 .تهمورعاي املواهبراسات السابقة املتعلقة ابكتشاف التعرف على النتائج اليت توصلت هلا الد •
 السابقة.ن طريق مصادر الدراسات عتعزيز أمهية البحث احلايل  •

 إجراءات البحث: الثالث الفصل

أهدافه  قيتحقألدوات اليت استعملت لاو  ،وعينته وجمتمعه البحث ملنهج وصًفاتضمن هذا الفصل 
 املعلومات مجع أداة طريق نع عليها احلصول مت اليت البياانت معاجلة يف اليت مت توظيفها اإلحصائيةوالوسائل 
 وكاآليت:
 :البحث منهج :أوال
 األنسب لتحقيق اهداف البحث. ألنه ؛املسحي الوصفي املنهجعمل الباحث است

 متغريات البحث: •
 التالميذ املوهوبني واملتفوقنيربات ومهارات معلمي املواد االجتماعي يف جمال اكتشاف ملستقل: خاملتغري ا

 .تهمورعاي
املتغري التابع: االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعي الكتشاف التالميذ 

 .تهمورعاي املوهوبني واملتفوقني
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 مجتمع البحث: :ثانيًا 
االبتدائية يف مركز مدينة كربالء املقدسة معلمي املواد االجتماعية يف املدارس  ع البحث منيتكون جمتم
 ( معلما ومعلمة.184، والبالغ عددهم )2019-2018للعام الدراسي 

 عينة البحث: :ثالًثا
( من معلمي ومعلمات املواد االجتماعية 24اختار الباحث عشـــوائيا ) -العينة االســـتطالعية •

 رات أداة البحث.االبتدائية من جمتمع البحث؛ ملعرفة مدى وضوح فق يف املدارس
( معلما 32وعددها ) هاختيارها من جمتمع البحث نفســـــــــــــــ مت-االحصـــــــــــــــائيعينة التحليل  •

 ومعلمه، وذلك للتحقق من ثبات أداة البحث.
ها من وضــوح تعليماهتا وصــدقتطبيق أداة البحث )االســتبانة( بعد التأكد  مت -النهائيةالعينة  •

 ( معلماً ومعلمة جملتمع البحث نفسِه.128النهائية املكونة من )وثباهتا على العينة 
 :بحثال أداة :رابًعا
اخلاصة ابلبحث؛ اذ تعد من وسائل  لبياانتوا معلوماتللللوصول  كأداة االستبانة على ثالباح اعتمد

 هديف البحث. مجع املعلومات الشائعة االستعمال يف البحوث الوصفية، وتالئم حتقيق
 البحث: أداة بناء خطوات

 بناء االستبانة على وفق اخلطوات اآلتية:مت 
من األداة: االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية الكتشــاف املوهوبني  حتديد اهلدف .1

 واملتفوقني ورعايتهم.
 جمال االجتماعيات يف ي املوادعلمة ملالالزم التدريبية ابالحتياجات ةاملرتبطة الرتبوي األدبيات مراجعة .2

 تهم.ورعاي واملتفوقني املوهوبنيالتالميذ شاف اكت
 الكتشـــــــاف التدريبية االحتياجات على للتعرف املتعلقة بعنوان البحث الســـــــابقة الدراســـــــات مراجعة .3

 تهم.ورعاي املواهب
 واملوضـــــــــوعات ملتفوقني()اكتشـــــــــاف املوهوبني واملتفوقني، رعاية املوهوبني واالدراســـــــــة  جماالت حتديد .4

 .عباراته وصياغة الدراسة حماور من حمور كل  فقرات تحديد؛ لعليها املشتملة
 .مث ضمنت يف أداة البحث ومن التدريبية ابالحتياجات قائمة جهز الباحث .5

 ومن األمور اليت راعاها الباحث يف صياغة فقرات األداة االيت:
 البحث. افقرات االداة هدف حتقق نا .1
 .هممجيع د عينة البحثمستوايت أفراتالئم  ومفهومة واضحةبصورة لفقرات صياغة ا .2
 .األداة يف ضوء اهداف البحث املراد قياسها يف كل حمور عباراتو  فقرات اختيارالتنويع يف  .3

لى قسمني، تضمن القسم األول اهلدف من البحث والتعليمات عاذ مت تقسيم أداة البحث)االستبانة( 
اشتمل على جماالت البحث، اذ تكونت بصورهتا األولية من ، اما القسم الثاين فقد ةاناخلاصة مبلء االستب

( 23الزمة الكتشاف املوهوبني واملتفوقني وعددها )ل( فقرة موزعة على جمالني األول االحتياجات ا50)
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 على ويستجاب( فقرة، 27) فقرة، واجملال الثاين االحتياجات الالزمة لرعاية املوهوبني واملتفوقني عددها
 )نعم، اىل حداً ما، ال(. الثالثي املقياس وفق على راسةالد أداة حماور

 ( االستبانة بصورهتا االولية1جدول )
 عدد الفقرات اجملاالت  ت
 23 واملتفوقني االحتياجات الالزمة يف جمال اكتشاف التالميذ املوهوبني 1
 27 واملتفوقني وهوبنياالحتياجات الالزمة يف جمال رعاية التالميذ امل 2

 50 العدد الكلي للفقرات
 خامًسا: صدق األداة:

بعد بناء االستبانة بصورهتا األولية، مت عرضها على جمموعة من احملكمني يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية 
 ،هاحمتوا وتنوع مشوليتها،و  فقراتا و مفرداهتمة ءمال مدى من للتحقق (، وذلك1ملحق)والرتبية اخلاصة 

 ما من شأنه حتسني األداة. إضافةاو  تعديالت واقرتاح
بني احملكمني، واهم التعديالت اليت اجراها الباحث حبسب  %80اتفاقوذلك ابعتماد نسبة 

بعض املفردات وحذف بعضها كوهنا تتداخل مع مفردات أخرى،  دمجمالحظات السادة احملكمني: 
ل ( فقرة يف اجملال األو 17على جمالني بواقع ) ةموزع( 36ة )النهائي اصورهت يفاألداة  فقرات عدد وأصبح

 (.2)ل( فقرة يف اجملال الثاين، جدو 19و)
 ( االستبانة بصوهتا النهائية2جدول )

عدد  جماالت االستبانة ت
 الفقرات

 ارقام الفقرات

االحتياجات الالزمة يف جمال اكتشاف  1
 واملتفوقني التالميذ املوهوبني

17 1 ،3 ،5 ،7 ،9 ،11 ،13 ،15 ،
17 ،19 ،21 ،23 ،25 ،27 ،29 ،
31 ،33 

االحتياجات الالزمة يف جمال رعاية  2
 واملتفوقني التالميذ املوهوبني

19 2 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،14 ،16 ،
18 ،20 ،22 ،24 ،26 ،28 ،30 ،
32 ،34 ،35 ،36 

 36 العدد الكلي للفقرات
 يةاألداة على العينة االستطالع قسادًسا: تطبي

( معلما ومعلمة من جمتمع البحث 24نت من )تكو  استطالعية عينة على األداة بتطبيق الباحث قام
مصطلحات وفقرات االستبانة، وتبني ان مجيع مصطلحات وفقرات االستبانة  وضوح مدى ملعرفة هنفس

 واضحة.
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 31: العدد

 سابًعا: ثبات أداة البحث 
ها على العينة االستطالعية، عمل تطبيق ن طريقعبعد التأكد من وضوح مفردات وفقرات االستبانة 

الباحث على التحقق من ثباهتا وذلك بتطبيق األداة )االستبانة( على عينة التحليل االحصائي املكونة 
( وبعد مضي أربعة عشر 32-1( معلما ومعلمة من جمتمع البحث وذلك إبعطائهم التسلسل )32من)

لعالقة ابستعمال معامل ام اليت مت حتديدها مسبًقا، ومت حساب ايوما مت تطبيق األداة على العينة نفسها األرق
(، وميكن مالحظة ان هذه النتائج تدل على ان االستبانة 0.88ارتباط بريسون وكان معامل االرتباط )

 تتمتع بثبات جيد.
 ثامًنا: تطبيق األداة

لة للتطبيق ينظر بعد ان اكتسبت أداة البحث الصدق والثبات وأصبحت بصورهتا النهائية القاب
 اآلتية: اإلجراءات الباحث(، اتبع 2ملحق)

 .ةركز حمافظة كربالء املقدسمب االجتماعياتي املواد معلم املتكونة من الدراسة عينة على طبقت .1
الباحث العينة  طمأن كما ،منها والعائد املتوقع ،اأمهيته وبيانالغرض من تطبيق االداة وضح الباحث  .2

 .االستجابة طريقة اىل توضيح إضافة ،امل بسريةلبحث وستعألغراض ا البياانت ان
 اإلحصائية تاسعًا: الوسائل
 واستعمل منها اآليت: ،(SPSS)االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الرزم برانمجاستعمل الباحث 

 بريسون، ومتثل يف حساب ثبات أداة البحث.معامل ارتباط  •
 .حلساب ثبات كرومباخ(،-)الفامعادلة  •

 :عمالعن استفضالً 

 قانون الوسط املرجح:
 ار الثاين يالختلتكرار ال= 2ت خ .ار األوليالختلتكرار ال= 1ت خان: إذ 

 الفقرة  نع اجمموع الذين أجابو ت ك= . ار الثالثيالختلتكرار ال= 3ت خ
اية ورع اكتشاف جمالكل من  يف االجتماعيةي املواد ملعلم الالزمة التدريبية االحتياجات على للتعرف

 (.2003:154 السامرائي،)املوهوبني واملتفوقني 

1 × ت3 خ  +  2 × ت  2 خ   +  3  × ت 1 خ 
ك ت 

= 

( نهوز   × + تكرار  × وزنه  وزنه2 + تكرار  × مج 1 ) تكرار 
االعلى  الوزن   × التكرار  مج   

= املئوي لوزن  ا قانون    
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 االستجابات تفريغعاشرًا: 
 :البياانت تفريغاآلتية ل اإلجراءات الباحثع اتَّبعتمدة امل الفقرات معايري وفقعلى 

 بعد ملء االستبانة من قبل عينة البحث فرق الباحث البياانت حبسب كل جمال من جماالهتا. .1
على وفق التدرج الثالثي املتبع يف البحث، اذ  اا يالئمهاء الفقرات مالبحث مت إعطحبســــــــــــــب هدف  .2

 ، ال(.ا( يقابله )نعم، اىل حد م3،2،1أعطي التدرج )
وعند التعامل مع حتليل بياانت البحث مت معاملة درجة االحتياج مهمة جًدا يف حالة كون وســـــــــــــطها  .3

 اقل أمهية حبسب مهمة فقط اىل لك توزعت بني( وهو الوسط الفرضي، ودون ذ2املرجح اعلى من )
 وسطها املرجح والوزن املئوي.

 مت استخراج الوسط املرجح والوزن املئوي لكل فقرة من فقرات االستبانة. .4
 بصورة تنازلية.مت ترتيب الفقرات حبسب الوسط املرجح  .5

 عرض النتائج وتفسيرها: الفصل الرابع

 النتائج وتفسريهاعرض اواًل: 
لنتائج كما جاءت يف إجاابت عينة البحث، واليت مت مجعها على  وتفسريًا لذ الفصل عرضاً اشتمل ه

وفق اهداف البحث متجسدة يف االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي املواد االجتماعية الكتشاف التالميذ 
 ، ذلك من طريق اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:تهمورعاي املتفوقني واملوهوبني

 األول: السؤال •
االبتدائية  ابملرحلة ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعية الالزمة التدريبية احلاجات السؤال: ما ىحمتو 

 نظرهم؟ وجهة الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني من
 تدريبية تعد حاجات اليت الوسط املرجح والنسبة املئوية للعبارات مت حساب السؤال هذا عن ولإلجابة

 االبتدائية الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني من املرحلةيف  تماعيةت املواد االجملعلمي ومعلما الزمة
 .(3جدول) نظرهم وجهة

الكتشاف التالميذ  تدريبية تعد احتياجات اليت ( الوسط املرجح والوزن املئوي للفقرات3جدول )
 املتفوقني واملوهوبني.

ت 
 ةااألد

 ت
الوسط  جاتاالحتيا اجلديد

 املرجح
 ن املئويوز ال

اطلعت على اختبارات اإلبداع مثل اختبار تورانس  1 21
Torrance. 

2.83 94.4% 

استوعب نظرية الذكاءات املتعددة لـ )جاردنر(  2 25
Gardner 

2.8 93.3% 
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 31: العدد

أعرف بعض اختبارات القدرات العقلية للتعرف على  3 19 
-الذكاء )ستانفورداملوهوبني: مثل اختبارات معامل 

 ويكسلر. بينيه( و

2.76 92.2% 

أستطيع اعداد اختبارات التحصيل األكادميي  4 17
 )االختبارات املقننة املناسبة للمتفوقني واملوهوبني(.

2.76 92.2% 

قادر على تصميم نشاطات يف مادة االجتماعيات  5 15
 تسهم يف الكشف عن املوهوبني.

2.66 88 % 

لفة للموهوب الفرق بني أساليب التفكري املختأدرك  6 31
تفكري املتعدد، التفكري الناقد، واملتفوقني: مثل ال

 التفكري االبتكاري والتفكري اإلبداعي.

2.56 85.5 % 

األنظمة واملعايري املعتمدة يف الكشف عن أعرف  7 13
 املوهوبني اخلاصة ابلعراق.

2.5 83.3% 

مؤشرات املوهبة والتفوق يف املواد أستطيع حتديد  8 29
 ية.االجتماع

2.46 82.2% 

 %77.7 2.33 أدرك اخلصائص العامة للتلميذ املوهوب. 9 5
 %70 2.1 أدرك مفهوم الدافعية الذاتية للتلميذ املوهوب. 10 27
املوهوبني التلميذأعرف املشكالت اليت تواجه  11 33

 واملتفوقني
1.83 61.1% 

 املوهوبني التالميذ عن الكشف اساليبأعرف  12 3
 االبتدائي. التعليم مرحلة يفواملتفوقني 

1.63 54.4% 

لدى التالميذ  اجلانب الوجداين تعزز أطبق أنشطة 13 23
 املتفوقني واملوهوبني.

1.6 53.3% 

 %52.2 1.56 القيادية للتلميذ املوهوب. أميز السلوكيات 14 11
)العقلية( للتلميذ املتفوق  األكادميية السلوكياتأميز  15 7

 واملوهوب.
1.46 48.8% 

اإلبداعية للتلميذ  أفرق بني اخلصائص السلوكيات 16 9
 املوهوب

1.33 44.4% 
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أميز بني املفاهيم األساسية املرتبطة ابملوهبة )التفوق،  17 1
 والعبقرية، التميز(.

1.1 36.6% 

 اجملموع
 احلسايباملتوسط 

36.27 1209.6% 
2,13 71.15% 

( حاجة تدريبية جيب ان 17( أنه اشــــــــتمل على)3ل )يتضــــــــح من البياانت اليت اشــــــــتمل عليها جدو  •
املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية ليتمكنوا من اكتشـــــــــاف التالميذ املوهوبني  ويتدرب عليها معلم

 واملتفوقني.
( بوزن مئوي قدره 2,13املتفوقني )و  بنيو اذ بلغ املتوسط احلسايب جلميع فقرات جمال اكتشاف املوه

 .جداً  املهمةقعت يف حقل يدل على ان غالبية االحتياجات أو املتطلبات قد و ( وهذا 71.14%)
(، لذا ميكن عدها حاجات 2لغ )اان عشــــــــر حاجات فاق وســــــــطها املرجح املتوســــــــط الفرضــــــــي والب •

تدريبية عالية وملحة ملعلمي املواد االجتماعية الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني )يلحظ اجلدول 
 أعاله(.

 ات اليت حصلت على درجة عالية:تياجاالح
 .Torranceاع مثل اختبار تورانس اطلعت على اختبارات اإلبد -
 Gardnerاستوعب نظرية الذكاءات املتعددة لـ )جاردنر(  -
أعرف بعض اختبــــارات القــــدرات العقليــــة للتعرف على املوهوبني: مثــــل اختبــــارات معــــامــــل الــــذكـــاء  -

 بينيه( و ويكسلر.-)ستانفورد
 سبة للمتفوقني واملوهوبني(.بارات التحصيل األكادميي )االختبارات املقننة املناعداد اختأستطيع ا -
 قادر على تصميم نشاطات يف مادة االجتماعيات تسهم يف الكشف عن املوهوبني. -
أدرك الفرق بني أســـــــاليب التفكري املختلفة للموهوب واملتفوقني: مثل التفكري املتعدد، التفكري الناقد،  -

  االبتكاري والتفكري اإلبداعي.التفكري
 عتمدة يف الكشف عن املوهوبني اخلاصة ابلعراق.أعرف األنظمة واملعايري امل -
 أستطيع حتديد مؤشرات املوهبة والتفوق يف املواد االجتماعية. -
 أدرك اخلصائص العامة للتلميذ املوهوب. -
 أدرك مفهوم الدافعية الذاتية للتلميذ املوهوب. -

نقص يف املعرفة واخلربة ن بو يشعر  ة أن أغلب معلمي املواد االجتماعييف التقديرات إىلوقد يرجع السبب 
واملهارة اليت متكنهم من تشخيص التالميذ املوهوبني بدقة عالية؛ وعليه فقد تولد لديهم شعور ورغبة يف 

ه البد من تدريبهم عليها معرفة االحتياجات التدريبية وتطبيقها بفاعلية يف العملية الرتبوية والتعليمية، وعلي
 .تهمورعاي هوبني واملتفوقنياكتشاف التالميذ املو  علىلتساعدهم 

ه( اليت توصلت اىل  1431دراسة اهلباش )وتتفق نتيجة هذا السؤال مع النتائج اليت توصلت إليها 
 ني غالبيتها متقاربة.( حاجة تدريبية الزمة ملعلمات اللغة العربية بدرجة كبرية يف جمال رعاية املوهوب17وجود )
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 املستوى املهم فقط هي:أما االحتياجات اليت وقعت يف  
 .املوهوبني واملتفوقنيالتالميذ أعرف املشكالت اليت تواجه  -
 أعرف اساليب الكشف عن التالميذ املوهوبني واملتفوقني يف مرحلة التعليم االبتدائي. -
 املتفوقني.و وبني أطبق أنشطة تعزز اجلانب الوجداين لدى التالميذ املوه -

الذهنية لدى بعض معلمي املواد االجتماعية اىل ان املشاكل هي  وقد يرجع السبب يف ذلك اىل الصورة
ن م ع التالميذ املوهوبني وغري املوهوبني ومشاكل التالميذ املوهوبني ال ختتلف عن كثريٍ يذاهتا اليت تواجه مج

ا رمبلوجداين والرتكيز على اجلانب املعريف )العقلي(، و بقية التالميذ، فضال عن ضعف االهتمام ابجلانب ا
يعتقد بعض املعلمني ان اختبارات التحصيل هي كافية للكشف عن التالميذ املوهوبني وابلتايل جاء تقدير 

 احلاجة التدريبية هلا بدرجة متوسطة.
 وجاءت ثالث حاجات فقط يف املستو  األقل أمهية وهي:

 املتفوق.و ب )العقلية( للتلميذ املوهو  أميز السلوكيات األكادميية -
 .أفرق بني اخلصائص السلوكيات اإلبداعية للتلميذ املوهوب -
 أميز بني املفاهيم األساسية املرتبطة ابملوهبة )التفوق، والعبقرية، التميز(. -

-1.1( )%44.4-1.33( )%48.8-1.46املئوية على التوايل ) وسطها املرجح ووزهناإذ كانت 
36.6%.) 

سبب وراء تدين مستوى امهية هذه االحتياجات الثالث، مشول برانمج اعداد املعلم هلذه ا الورمب
االحتياجات او اعتياد امساع املعلمني هلذه املفاهيم )موهوب، متفوق، سلوك، ابداع، متيز، أكادميي( دون 

 ة.قدرة او مهارة لتوظيفها يف العملية التعليمية التعلمي
 السؤال الثاين  •

االبتدائية  املرحلةيف  ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعية الالزمة التدريبية احلاجات سؤال: مالاحمتوى 
 نظرهم؟ وجهة املتفوقني منو لرعاية التالميذ املوهوبني 

 تدريبية تعد حاجات اليت الوسط املرجح والنسبة املئوية للعبارات مت حساب السؤال هذا عن ولإلجابة
 االبتدائية الكتشاف التالميذ املوهوبني واملتفوقني من ابملرحلة يةاملواد االجتماعملعلمي ومعلمات  الزمة
 .(4نظرهم جدول) وجهة

املوهوب لرعاية التلميذ  تدريبية تعد حاجات اليت ( الوسط املرجح والوزن املئوي للفقرات4جدول )
 املتفوق.و 

 ت
 األداة

 ت
الوسط   االحتياجات اجلديد

 املرجح
الوزن 
 املئوي

-أفرق بني برامج تنمية التفكري )القبعات الست  .1 35
 الكورت(.-سكامرب

2.7 90% 

 %77.7 2.33 أعرف النظرايت األساسية يف رعاية املوهوبني.  .2 28
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أدرك أساليب رعاية التالميذ املتفوقني يف الصفوف   .3 4
 العادية.

2.2 73.3% 

س )بلوم( املعرفية الدنيا والعليا يف تدريأطبق مستوايت   .4 18
 املواد االجتماعية.

2.16 72.2% 

أستطيع صياغة أسئلة يف املواد االجتماعية تثري مهارات   .5 20
 التفكري العليا.

2.16 72.2% 

أعرف اسرتاتيجيات التعامل مع التلميذ املوهوب   .6 6
الدمج  -اإلثراء األفقي والرأسي-التجميع  -)التسريع

 األكادميي(.

2.16 72.2% 

ميذ املتفوقني عقليا ات إثرائية للتالأستطيع تصميم وحد  .7 8
 يف املواد االجتماعية.

2 66.6% 

ميذ املوهوبني يف اصمم وسائل تعليمية مناسبة للتال  .8 24
 املواد االجتماعية.

1.93 64.4% 

أنشطة تعليمية يف املواد االجتماعية أستطيع تصميم   .9 32
 واملوهوبني. نيميذ املتفوقتليب حاجات التال

1.93 64.4% 

أجيد طريقة العصف الذهين يف تدريس املواد   .10 14
 االجتماعية.

1.9 63.3% 

اعتقد ان طريقة التعلم املدمج هي الطريقة املثلى يف   .11 16
 تدريس املواد االجتماعية.

1.86 62.2% 

أوظف طريقة حل املشكالت يف تدريس املواد   .12 12
 االجتماعية.

1.83 61.1% 

جتماعي والذكاء أعرف أساليب تنمية الذكاء اال  .13 30
 خالل تدريس املواد االجتماعية.املكاين من 

1.8 60% 

أعرف الكفاايت الشخصية واملهنية الالزمة ملعلم   .14 34
 املتفوقني واملوهبني.االجتماعيات يف رعاية التالميذ 

1.76 58% 

اعمل على تنمية مهارات التعلم الذايت يف املواد   .15 22
 االجتماعية.

1.73 57.7% 

لتنمية  التعليمية املواقف وادارة وتنظيم يع التخطيطتطأس  .16 36
 قدرات التالميذ املتفوقني.

1.73 57.7% 

 %55.5 1.66 املوهوبأفهم االفكار السلبية اليت يتعرض هلا التلميذ   .17 2
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أستطيع تنمية مهارات التفكري يف تدريس املواد   .18 10 
 االجتماعية.

1.3 43.3% 

 %42.2 1.26 وهوبني واملتفوقني.أستطيع ارشاد التالميذ امل  .19 26

 اجملموع
 املتوسط احلسايب

36.4 1214% 
1.915 63.89% 

ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية ( حاجة تدريبية ينبغي 17( أنه يضــــم )4يظهر جدول ) •
 هتم.وقدراهتم ومهارا صورة اليت تتالءملالتدرب عليها ليتمكنوا من رعاية التالميذ املوهوبني واملتفوقني اب

وهذا يدل على ان ( %63.89( بوزن مئوي قدره )1,915اذ بلغ املتوسط العام جلميع فقرات اجملال )
 باً تقع يف مدى املهمة جداً.تقريمجيع االحتياجات 

(، ومعىن ذلك اهنا تعد يف 2لغ )اســــت حاجات تدريبية انلت درجة أكثر من املتوســــط الفرضــــي والب •
 ((. داً )يلحظ جدول)مستوى املهمة ج

 االحتياجات اليت حصلت على درجة عالية:

 الكورت(.-سكامرب-الستأفرق بني برامج تنمية التفكري )القبعات  -
 أعرف النظرايت األساسية يف رعاية املوهوبني. -
 أدرك أساليب رعاية التالميذ املتفوقني يف الصفوف العادية. -
 يا يف تدريس املواد االجتماعية.أطبق مستوايت )بلوم( املعرفية الدنيا والعل -
 العليا. تثري مهارات التفكري اليت أستطيع صياغة أسئلة يف املواد االجتماعية -
 -اإلثراء األفقي والرأســـــــــي-التجميع  -أعرف اســـــــــرتاتيجيات التعامل مع التلميذ املوهوب )التســـــــــريع -

 الدمج األكادميي(.
ن بنقص و يشعر  ةن أغلب معلمي املواد االجتماعيومن املرجح ان السبب يف هذه التقديرات يرجع اىل أ

رعاية التالميذ املوهوبني بفاعلية؛ وعليه فقد تولد لديهم شعور يف اخلربة واملعرفة واملهارة اليت متكنهم من 
العملية الرتبوية والتعليمية، وعليه البد من تدريبهم يف تطبيقها  ةورغبة يف معرفة االحتياجات التدريبية وكيفي

 وهوبني واملتفوقني.لتسهم يف رعاية هذه الثروة الكبرية املتمثلة ابلتالميذ امل عليها
اليت توصلت اىل ان احلاجات التدريبية جتسدت  (Seger,1996)ة هذا السؤال مع دراسة وتتفق نتيج

يف اعدد برانمج خاص مبدرسي املرحلة املتوسطة على وفق مهارات وخربات عملية مبستوى متوسط؛ عقد 
 تدريبية تتعلق أبساليب التعليم والتعلم.ورش 

 ي:أما االحتياجات اليت وقعت يف املستو  املهم فقط ه

 أستطيع تصميم وحدات إثرائية للتالميذ املتفوقني عقليا يف املواد االجتماعية. -
 اصمم وسائل تعليمية مناسبة للتلميذ املوهوبني يف املواد االجتماعية. -
 واملوهوبني. نيميذ املتفوقاجات التاليف املواد االجتماعية تليب حأستطيع تصميم أنشطة تعليمية  -
 يف تدريس املواد االجتماعية. أجيد طريقة العصف الذهين -
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 اعتقد ان طريقة التعلم املدمج هي الطريقة املثلى يف تدريس املواد االجتماعية. -
 أوظف طريقة حل املشكالت يف تدريس املواد االجتماعية. -
 ماعي والذكاء املكاين من خالل تدريس املواد االجتماعية.ية الذكاء االجتأعرف أساليب تنم -
 خصية واملهنية الالزمة ملعلم االجتماعيات يف رعاية التالميذ املتفوقني واملوهبني.أعرف الكفاايت الش -
 اعمل على تنمية مهارات التعلم الذايت يف املواد االجتماعية. -
 يذ املتفوقني.اقف التعليمية لتنمية قدرات التالمأستطيع التخطيط وتنظيم وادارة املو  -
 .لميذ املوهوبأفهم االفكار السلبية اليت يتعرض هلا الت -

ووسائل  ،وتصميم وحدات إثرائية ،وادارة املواقف التعليمية ،وتنظيم ،يرجع السبب يف أن التخطيط
 ،وحل املشكالت ،والتعلم املدمج ،واستعمال طريقة العصف الذهين وأنشطة تعليمية للتالميذ املتفوقني عقلياً 

ر السلبية اليت يتعرض هلا التلميذ املوهوب واملتفوق، وفهم األفكا ،واملكاين ،وأساليب تنمية الذكاء االجتماعي
عينة اهنا الوافرتضت عامة قد مت تدريب معلمي املواد االجتماعية عليها بصورة عامة للتعامل مع التالميذ ف

احلاجة إليها بدرجة مهمة فقط مقارنة حباجات  ايضاً؛ وعليه فقد جاءت مستوى تصلح للطلبة املوهوبني
 .مهمة جًداأساسية أوىل تقدميها وهي اليت قدرهتا عينة البحث حاجات بدرجة 

 وجاءت حاجتان فقط يف املستو  األقل أمهية وهي:

 تدريس املواد االجتماعية.أستطيع تنمية مهارات التفكري يف  -
 هوبني واملتفوقني.التالميذ املو أستطيع ارشاد  -

 ارشاد التالميذ املوهوبني واملتفوقنيو  تنمية مهارات التفكرييعود السبب اىل تصور عينة البحث يف أن و 
ربات سي واالفقي مما يتطلب خأقد يرتبط ابلتخصص الدقيق واساليب جتميع املوهوبني واستعمال اإلثراء الر 

لتفكري، ولكن معرفة مني متخصصني يف االرشاد وتنمية مهارات اكبرية وال يتم ذلك اال من طريق معل
معلمات االجتماعيات هبا قد خيدم العملية الرتبوية التعليمية لذا جاءت مبستوى اقل أمهية مقارنة مع 

 هتا العينة حباجات مهمة جداً.تدريب معلمي املواد االجتماعية عليها وهي اليت قدر لحاجات أساسية أوىل 
 تالستنتاجاثانيًا: ا

تعد مؤشراً على حرص  تبني النتائج اليت مت التوصل اليها من إجاابت عينة البحث وجود وعي ودراية .1
 معلمي املواد االجتماعية لتطوير معارفهم ومهاراهتم.

ريبية ويعد ذلك مؤشــــراً أتكيد معلمي املواد االجتماعية على ضــــرورة توظيف فقرات االحتياجات التد .2
 يف درجة األمهية.واقف التعليمية ان تباينت وجهات النظر على أمهيته يف امل

ف املوقف يتكيل رغبـــة لـــدى غـــالبيـــة معلمي املواد االجتمـــاعيـــة يف تطوير قـــدراهتم ومهـــاراهتمهنـــالـــك  .3
 مبا يراعي مبدأ الفروق الفردية.التعليمي 

 ثالثًا: التوصيات
 توصيات: مت التوصل اليها ميكن تقدمي عدد من العلى وفق النتائج اليت
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تضـــــــــمني برامج اعداد معلمي املواد االجتماعية يف كليات الرتبية األســـــــــاســـــــــية واالحتياجات التدريبية  .1 
 واليت مت حتديدها يف البحث. تهماملتعلقة ابكتشاف املوهوبني ورعاي

ة اثناء اخلدمة من طريق تضــــــــــــمني النتائج ابملرحلة االبتدائي همتدريب معلمي املواد االجتماعية وتطوير  .2
 .تهمورعاي ف املوهوبنيليت توصل اليها البحث فيما يتعلق ابكتشاا

 تضمني دليل معلم املواد االجتماعية احلاجات التدريبية اليت كشف عنها البحث مع امثلة توضيحية. .3
اعداد حقائب تدريبية للحاجات التدريبية ملوضــــــوعات احلاجات التدريبية اليت توصــــــلت هلا الدراســــــة  .4

 احلاجات املهمة جداً.نت ضمن وخصوصا تلك اليت كا
اعتماد االحتياجات التدريبية اليت مت اعدادها يف البحث احلايل واخلاصـــة مبادة االجتماعيات يف تعليم  .5

 شتملت على االحتياجات واملتطلبات من جوانب متنوعة.التالميذ املوهوبني، كوهنا ا
 : املقرتحاترابعًا

 واد دراسية أخرى.ث مماثلة للبحث احلايل ملعلمي مو اجراء حب .1
 استثمار استبانة البحث احلايل لتحديد االحتياجات التدريبية يف حمافظات أخرى. .2
يم التالميــــذ املوهوبني يف املواد عمــــل املزيــــد من البحوث عن االحتيــــاجــــات التــــدريبيــــة املؤثرة يف تعل .3

 االجتماعية يف ضوء مستجدات العصر.
طرائق واألســـــــــــــــاليب التعليمية لتعليم التالميذ الو  تإجراء حبث للتعرف على أحدث االســـــــــــــــرتاتيجيا .4

 املوهوبني يف االجتماعيات.
 المصادر:

 اواًل: املصادر العربية
م(. بعض مالمح تربية األطفال املوهوبني 2005) العساسي ذكيإبراهيم السيد العويلي وعبد الناصر  .1

كلية الرتبية   جملة ،ميدانية( يف اجملتمع األمريكي وإمكانية االســـــــــتفادة منها يف مصـــــــــر )دراســـــــــة حتليلية
 اجلزء الثاين. 59جامعة املنصورة العدد 

س التطوري الطفولة واملراهقة، دار املســـرية للنشـــر والتوزيع (: علم النف2014أبو جادو، صـــاحل حممد) .2
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