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كفايات معلمي مدارس امللك عبداهلل الثاني للتميز يف ضوء
معايري اجلمعية الوطنية األمريكية لألطفال املوهوبني
)(NAGC
أماني محمود

لينا المحارمة

أستاذ مساعد كمية العموم التربوية

أستاذ مساعد كمية العموم التربوية

جامعة الشرق األوسط

جامعة الشرق األوسط

الممخص_ ىدفت الدراسة إلى التعرف لمكفايات التي يمتمكيا معممو

المعممين لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عمميم مع الموىوبين

مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز في ضوء المعايير العالمية لتعميم

والمتفوقين.

الموىوبين ،ولتحقيق ىذا اليدف ،قامت الباحثتان بتطوير استبانتين

الكممات المفتاحية :الكفايات ،الطمبة الموىوبين ،معايير الجمعية

لمعرفة مدى امتالك المعممين لمكفايات المتعمقة بنظام قبول الطمبة،

الوطنية (االمريكية) لألطفال الموىوبين

ونظام اختيار المعممين وتدريبيم ،مستندة في ذلك إلى معايير الجمعية
الوطنية األمريكية لرعاية األطفال الموىوبين ،وقد تكونت عينة الدراسة

.1مقدمة

من جميع مديري مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز وعددىم ()3

تميز النصف الثاني من القرن العشرين باالىتمام الكبير

ومساعدييم اإلداريين والفنيين وعددىم ( )6باإلضافة إلى ( )531

بالموىبة واإلبداع ورعاية الموىوبين والمبدعين ،حيث أصبح من

معمماً ومعممة وقد تم تحميل بيانات نتائج الدراسة باستخدام األساليب

بديييات العصر الحالي ،أن الثروة الحقيقية في أي مجتمع ىي

اإلحصائية المناسبة لمبيانات الكمية .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن

الطاقة البشرية ،و لتوظيف األموال في تنمية الكوادر البشرية أثا ار

درجة امتالك المعممين لمكفايات المتعمقة بالسياسات العامة والمحكات

إيجابية عمى التنمية الشاممة وزيادة الدخل القومي.

واإلجراءات المستخدمة في الكشف عن الموىوبين واختيارىم لممدارس
جاءت منخفضة بمتوسط حسابي (،)2.05حيث إن ىناك تغييباً لدور

يعتبر الموىوبون أغمى ما يمتمكو المجتمع من ثروات ولذا

المعممين والمديرين بالنسبة إلجراءات الكشف عن الموىوبين والمتفوقين،

فإن ىذه المجتمعات تعنى باستثمار العقول بحثاً عن القدرات

واالقتصار عمى المختصين من الو ازرة في القيام بكافة اإلجراءات

اإلبداعية بغية اكتشافيا ورعايتيا وتنميتيا واالرتقاء بيا إلى أقصى

الخاصة بقبول الطمبة الموىوبين والمتفوقين،أما فيما يتعمق بدرجة

ما تستطيع الوصول إليو .فقوة وعظمة أي مجتمع أصبحت تقاس

امتالك المعممين لمكفايات الخاصة باألسس والشروط التي يتم عمى

بما لديو من عقول موىوبة ومبدعة تكتشف المعرفة وتنمييا

أساسيا اختيار المعممين وتدريبيم جاءت منخفضة بمتوسط حسابي

وتحوليا إلى أساليب تقنية تسيطر عمى حركة الحياة في المجتمع

( ،)2.13حيث أن مراحل اختيار المعممين ليذه المدارس لم ترق إلى

" إن المعرفة أصبحت اإلدارة الحاكمة في توليد كل من الثروة

المستوى المنشود باإلضافة إلى تدني مستوى االىتمام ببرامج التدريب

والقوة والتنمية .ولذا فإن المجتمعات الحية باتت تعنى بثروة عقول

والتأىيل الخاصة بالمعممين ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إخضاع
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أبنائيا ألنيا أصبحت تحدد مكانة المجتمعات وتميزىا عمى

 -1ما الكفايات التي يجب أن يمتمكيا معممو مدارس الممك

الساحة الدولية" ].[1

عبداهلل الثاني لمتميز في مجال اختيار الطمبة وقبوليم في ضوء
معايير الجمعية الوطنية (األمريكية) لألطفال الموىوبين؟

وتظير أىمية المعمم في التعرف عمى الطمبة الموىوبين عن

 -2ما الكفايات التي يجب أن يمتمكيا معممو مدارس الممك

قرب  ,والعمل عمى تنمية تمك المواىب والحرص عمى توجيييا

عبداهلل الثاني لمتميز والمتعمقة بنظام اختيار المعممين وتدريبيم في

التوجيو السميم وال تقتصر أىمية معمم الموىوبين عند حدود المنيج

ضوء معايير الجمعية الوطنية (األمريكية) لألطفال الموىوبين ؟

المدرسي بل تمتد إلى أفراد أسرة الطالب والتعاون مع المجتمع
المحيط وتسخير اإلمكانيات المتاحة الستغالل ميول الموىوبين
واالستفادة منيا بال حدود ومن ىذا المنطمق ىناك بعض األدوار

أ .أىمية الدراسة:

والميام يجب أن يقدميا المعمم لممساىمة في رعايتيم ].[2

تأتي أىمية ىذه الدراسة من حيث:

وتعتبر برامج تأىيل المعممين وتدريبيم لمعمل مع الطمبة

_ ليا أىمية تطبيقية تتمثل في التعرف عمى الواقع الحالي لنظام

الموىوبين والمتفوقين عنص اّر ميماّ في التخطيط الفعال لرعاية ىذه

تربية الطمبة الموىوبين والمتفوقون في األردن.

الفئة من الطمبة ،فالمعمم الناجح في تعميم الموىوبين والمتفوقين ال

_ التعرف عمى المشكالت التي تعيق تقديم أفضل رعاية لمطمبة

بد أن يتمتع بعدد من الخصائص الشخصية والكفايات المينية

الموىوبين.

الضرورية التي يمكن لبرامج التأىيل والتدريب تناوليا وتطويرىا
من الناحيتين النظرية والعممية وىي تختمف إلى حد كبير عن

_ التعرف عمى واقع مدارس الموىوبين يساعد عمى وضع

البرامج المقدمة لمعممي الطمبة العاديين كما أن تدريس الطالب

استراتيجية يمكن من خالليا تطوير برامج تعميم

الموىوبين

الموىوبين يختمف كماً وكيفاً عن تدريس الطالب العاديين حيث

والمتفوقين في المممكة األردنية الياشمية في ضوء خبرات

أن ىذه الفئة من الطالب يتميزون بقدرات تفوق زمالئيم من حيث

وتجارب الدول المتقدمة.

سرعة التعمم ،والثراء المغوي ،وزيادة المعمومات ،وسرعة إدراك

ب .محددات الدراسة:

العالقات ،ودقة المالحظة ،واتساع االنتباه في الزمن والمدى،

إن حدود ىذه الد ارسة ىي:

والدافعية لإلنجاز ].[3

 -1الفترة الزمنية التي تم تطبيق أدوات الدراسة خالليا وىي العام

.2مشكمة الدراسة:

الدراسي2012-2011

بناء عمى ما تقدم ونظ ار لمجدل حول الميارات والمعارف
التي يجب أن يمتمكيا معممو الطمبة الموىوبين فقد برزت مشكمة

 -2اقتصار ىذه الدراسة عمى ثالث مدارس فقط من مدارس

الدراسة الحالية وىي التعرف عمى كفايات معممي مدارس الممك

الموىوبين والتي تقع في محافظات إربد والزرقاء والسمط.

عبداهلل الثاني لمتميز في ضوء معايير الجمعية الوطنية األمريكية

ج .التعريفات اإلجرائية:

لألطفال الموىوبين .وقد تم وضع األسئمة التالية لتحقيق ىذا

 -1معايير الجمعية الوطنية (األمريكية) لألطفال الموىوبين

اليدف -:

 National Association for Gifted Childrenوىي
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مجموعة المبادئ والقواعد والموجيات المنشورة والمعتمدة لبرامج

ويعد المعممون روح العممية التربوية والتعميمية وركيزتيا

تعميم الموىوبين من قبل الجمعية الوطنية (األمريكية) لألطفال

األساسية ،ألنيم ينقمون الخبرة والمعرفة والتجربة فيم المسؤولون

الموىوبين ].[4

عن تخريج معظم المين .وىم المسؤولون أيضاً عن إعداد القوى
البشرية المؤىمة والمدربة لتمبية احتياجات المجتمع ،كما أنيم

 -2معممو الطمبة الموىوبين :

مسؤولون عن صياغة األفكار الناشئة وتشكيميا وتكوين القيم

ىم المعممون العاممون بمدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز ،خالل

المثمى لدى األفراد ،وتمتد مسؤولية المعممين أمام المجتمع لتشمل

العام الدراسي 2012-2011والذين تم اختيارىم وقبوليم في ضوء

نقل التراث الثقافي ،والمحافظة عميو وصيانتو واإلسيام في

المعايير المعتمدة لدى و ازرة التربية والتعميم.

إصالح المجتمع واالرتقاء بو ليتخطى الصعوبات والعقبات التي

 -3الكفايات -:

تحول دون نقدمو ] ،[8وقد أشارت الدراسات التربوية إلى توفر

توصف الكفايات التي يجب ان تتوفر في معمم الطمبة

عالقة إيجابية بين امتالك المعمم لمجموعة من الصفات

الموىوبين،بحسب معايير االعتماد العام)( NAGCعمى أنيا

الشخصية ،ومدى أثرىا في عممية التدريس ويجدر التأكيد ىنا

القدرة عمى تصميم المنياج والميارات التدريسية ،وادارة الصف،

عمى أنو كمما تمكن المعمم من امتالك ىذه الصفات ودمجيا في

واكتشاف الطمبة واختيارىم لبرامج تعميم الموىوبين.

شخصيتو أمكنو ذلك من إنتاج أساليب تعميمية مؤثرة وممارسة
قدرة توجيييو فائقة لعممية التربية المدرسية ،مما ينعكس إيجابياً

.3الدراسات السابقة

عمى شخصية الطمبة وحياتيم بشكل عام ].[9

تشير نتائج األبحاث بأن األشخاص الذي لم يتمقوا تدريباً في
مجال تعميم الموىوبين يتصفون بأنيم عديمو الفاعمية في اإليفاء

وتشير الدراسات التي أجريت حول أثر الخصائص

بالحاجات التعميمية المحددة لممتعممين الموىوبين] [5],[6ومن ىنا

الشخصية لممعممين عمى مستويات التحصيل العممي إلى أن

يجب أن تكون ىناك قاعدة معرفية وكفايات خاصة فريدة من

الطمبة الموىوبين الذين يواجيون بعض الصعوبات المدرسية

نوعيا مرتبطة بتعميم الطمبة الموىوبين ومتوافرة لدى المعممين.

والمنزلية قادرون عمى التحسن السريع عندما يرعاىم معممون

ويتعين عمى المعممين أن يكونوا قادرين عمى وصف الحاجات

قادرون عمى تزويدىم بالمسؤولية ،وأن ىناك ارتباطاً قويا بين

والخصائص الخاصة بالطمبة الموىوبين ،باإلضافة إلى توافر

فعالية التعميم وخصائص المعممين االنفعالية يفوق االرتباط بين

الدعم من مديريات التربية والتعميم والمجتمع عمى النطاق األوسع

تمك الخصائص والخصائص المعرفية لممعممين ،وأن المعممين

] .[7كما يجب أن يمتمك األشخاص غير المدربين ممن تقع عمى

الذين يتسمون باالتزان والدفء والمودة والتسامح تجاه سموك

وادارتيا

طمبتيم ودوافعيم ويعبرون عن مشاعر وديو حياليم ويتقبمونيم

عاتقيم مسؤولية تطبيق البرامج الخاصة بالموىوبين

ويتقبمون أفكارىم ويشجعونيم عمى المساىمة في النشاطات

والوصول إلى عممية تطوير المعرفة والميارة المطموبة لدييم].[7
وتشكل عممية تطوير الطاقم الوظيفي في مجال االحتياجات

الصيفية المختمفة ىم أكثر فعالية من غيرىم من المعممين ].[10

الخاصة لممتعممين الموىوبين أىمية لمموظفين والمعممين كافة،

وىنالك العديد من الدراسات التي أجريت لمتعرف عن أثر برامج

فعمى سبيل المثال ،ىم بحاجة إلى أن يكونوا عمى اطالع وادراك

التأىيل والتدريب في فاعمية معممي الطمبة الموىوبين والمتفوقين،

بكل من الحاجات والخيارات المختمفة المتوافرة لإليفاء بيا].[4

ولتحديد المعايير المينية لبرامج التدريب التي تقدميا مؤسسات
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التعميم العالي لمعاممين ،أو الذين يخططون لمعمل في برامج تعميم

( يحافظ عمى الوقت ويمتزم بالمواعيد ،لديو ميول واىتمامات

الموىوبين ،وتشير النتائج التي توصمت إلييا دراسات المقارنة بين

متنوعة ) .

األداء الصفي لممعممين المدربين ،والمعممين غير المدربين ،أو

وفي دراسة الشريكة ] [13التي ىدفت إلى التعرف إلى عمى

معممي الطمبة العاديين إلى وجود فروق ممموسة بالنسبة لعدد من

الكفايات الالزمة لدى معممي الطمبة المتفوقين في دولة الكويت،

المتغيرات الميمة في عممية التعميم ومثال عمى ذلك الدراسة التي

ومعرفة اثر متغير الجنس والمؤىل العممي والخبرة عمى الكفايات،

قامت بيا سيمفرمان ( )1888كما ورد في جروان ] [8حيث قام

فقد تكونت العينة من  85معمماً ومعممة،

الطمبة

بإجراء مقارنة بين معممين خبراء في تعميم الموىوبين ومعممي

المتفوقين وتم المجتمع اختيارىم من الكمي لمدراسة ،والبالغ 150

الطمبة العاديين .وفي دراسة أجرتيا ىانس ] [11حول معممي

معمماً ومعممة ،وقد صمم الباحث مقياساً مكوناً من  82فقرة،

الطمبة المتفوقين تم التوصل إلى أن المعممين المدربين والمؤىمين

وتغطي األبعاد الثالثة لمقياس الكفايات الشخصية ،والكفايات

لتعميم الطمبة الموىوبين والمتفوقين كانوا أكثر قدرة عمى تطوير

االجتماعية ،وقد خمصت الدراسة إلى أن توافر الكفايات المينية

المناخ الصفي اإليجابي إذا ما تم مقارنتيم بالمعممين غير

واالجتماعية لدى الذكور بشكل أكبر مما لدى اإلناث.

يدرسون

المدربين وقد حددت ىانس المتغيرات التي كانت فييا الفروق

دراسة خضر ] [14بعنوان الخصائص الشخصية والمينية

ذات داللة إيجابية وىي ترسيخ االستقاللية ،واستخدام الوسائل

لمعممي الطمبة المتفوقين والموىوبين وبرامج تأىيميم ،قدمت ىذه

التعميمية ،وتزويد الطمبة بخبرات متنوعة ،وتطوير اإلبداعية،

الدراسة تصو اًر لمخصائص الشخصية والمينية التي يجب أن

وتطوير خطط لتحقيق األىداف ،والتأكيد عمى استخدام ميارات

يتحمى بيا معمم المتفوقين والموىوبين التي تميزه عن معمم الطمبة

التفكير العميا.

العاديين ،كما تقدم تحميال لبرامج تأىيل وتدريب المعممين قبل

وفي دراسة عويدات ] [12التي ىدفت إلى إعداد قائمة

الخدمة وفي أثنائيا ويتناول البحث في ىذه الدراسة النظرية

بالكفايات المينية واالجتماعية والخصائص الشخصية لمعممي

خصائص الطمبة المتفوقين والموىوبين وينبو إلى ضرورة إعداد

الطمبة الموىوبين ،تكونت عينة الدراسة من جميع طمبة ومعممي

المعممين القادرين عمى التعامل مع ىذه الخصائص عن طريق

مدرسة اليوبيل والبالغ عددىم (  )286طالباً وطالبة و ()30

إلحاقيم بمؤسسات تربوية متخصصة تقوم عمى إعدادىم وتدريبيم

معمماً ومعممة وقد قام الباحث بإعداد استبانة لقياس كفايات

قبل الخدمة وفي أثنائيا.

معممي الطمبة الموىوبين ،وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك

وفي دراسة شيانسي ] [15التي كانت بعنوان مواقف

مجموعة من الكفايات المينية وىي ( يرحب بالمناقشة ويقبل

المعممين نحو تقنية استعمال تكنولوجيا المعمومات في الصفوف

وجية النظر األخرى من الطمبة ،لديو معرفة باختبارات اإلبداع

الخاصة بالطمبة الموىوبين من الروضة وحتى الثاني عشر،

والميارات التي يطبقيا ) أما الكفايات االجتماعية ( يحترم

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الجمعية الوطنية لألطفال

شخصية الطمبة بغض النظر عن خمفياتيم أو فشميم ،يشارك

الموىوبين The National Association for Gifted

الطمبة نشاطاتيم االجتماعية والترويحية ) أما الخصائص

) [16] Children (NAGCقد طورت معايير جديدة

لتعميم

الشخصية التي يجب توافرىا في معمم الطمبة الموىوبين فيي

الطمبة الموىوبين أكدت فييا دور تقنية تكنولوجيا المعمومات في
برامج الموىوبين بوصفيا معايير تقنية لبرامج الطمبة الموىوبين،
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وقد أكدت أىمية استخدام المعايير الجديدة التي طورتيا الجمعية

معمما يدرسون الفئات العمرية ( الروضة  12-سنة ) وأخضع

الوطنية لألطفال الموىوبين ( )NAGCمن قبل كل من الندروم،

المعممون لبرنامج تدريبي لتعميم الطمبة الموىوبين ،وطمب من

كالىان ،شاكمي ] [4حيث توصي المعايير الجديدة بأىمية

المعممين رصد الكفايات وفقا الحتياجاتيم ،وأشارت النتائج إلى أن

استخدام تكنولوجيا المعمومات كأدوات لمتعميم لمطمبة الموىوبين،

تقييم المنياج واالستراتيجيات السموكية وتصميم وسائل التقييم من

وأنيا يجب أن تكون متوافرة لمطمبة الموىوبين.

أىم الكفايات التي يحتاج إلييا أفراد العينة لتدريس الطمبة
الموىوبين.

أما دوناي وميشيل ] [17فقد ىدفا بدراستيما إلى التعرف إلى
خصائص وكفايات معممي الطمبة الموىوبين ،وأشارت النتائج إلى

وفي دراسة أجراىا مدكس وآخرون ] [21حيث طمبوا من

أن توفير كفايات مثل المرونة ،واإللمام الثقافي المتعدد لممعمم

طمبة الصف السابع والتاسع من طمبة مدرسة الموىوبين إصدار

يساعد عمى التعامل مع الطمبة بشكل إيجابي ،وأكدت الدراسة

الحكم حول أىمية اختيار معمم الموىوبين بناء عمى خصائصو

عمى ضرورة التركيز عمى كفايات المعمم الموىوب ،واكسابو

الشخصية ،واالجتماعية ،والمعرفية ،وأبعاد اإلدارة الصفية ،وقد

الميارات الالزمة في توجيو سموك الطمبة وقدراتيم بشكل فعال

تبين بأن الطمبة الموىوبين يفضمون أن يتمتع المعمم بالخصائص

والى تطوير برامج تدريبية في الجوانب الثقافية والمغوية لممعممين

الشخصية واالجتماعية أكثر من الخصائص المعرفية أو قدرتو

تساعدىم في أداء مياميم بفاعمية.

عمى اإلدارة الصفية وقد تمت مقارنة النتائج بدراسة أخرى مشابية
أظيرت بأن تقدير الطمبة كان منخفضاً لمخصائص المعرفية.

أما ميمز] [18فقد قام بدراسة لمعرفة الكفايات الواجب توافرىا
لمعممي الطمبة الموىوبين ،وتبين بأن المعممين الذين يمتمكون

.4الطريقة واإلجراءات

فعالية عالية مع الطمبة الموىوبين يفضمون المحاور التعميمية

أ .مجتمع الدراسة :

والمفاىيم المجردة كما أنيم منفتحون ومرنون ،كما بينت النتائج

تكون مجتمع الدراسة من العاممين المتواجدين في مدارس

بأن خصائص المعمم واألسموب المعرفي ليما دور ميم في مدى

الممك عبداهلل الثاني لمتميز في محافظات (إربد ،الزرقاء ،البمقاء)

فعاليتو عند تدريس الطمبة الموىوبين.

لمعام الدراسي  ،2012-2011وضمت مديري المدارس الثالث

وأجرى شان ] [19دراسة ىدفت التعرف إلى خصائص

ومساعدييم من اإلداريين والفنيين وبمغ عددىم ( ،)6والمعممين

معممي الطمبة الموىوبين وكفاياتيم من وجية نظر معممي ىونغ

العاممين في ىذه المدارس والبالغ عددىم ( )209معممين

كونغ ،حيث قام خمسون معمماً بتقدير أىمية ( )25صفة أو

ومعممات.

خاصية ،و 14كفاية من خصائص معممي الطمبة الموىوبين

ب .عينة الدراسة:

وكفاياتيم ،ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجوب
عدم تجاىل االىتمام بتطوير الخصائص النفسية والمينية

تكونت عينة الدراسة من مديري مدارس الممك عبداهلل الثاني

والشخصية التي تؤدي إلى إيجاد التدريس الفعال في برامج إعداد

لمتميز وعددىم ( )3ومساعدييم اإلداريين والفنيين وعددىم ()6

معممي الموىوبين.

باإلضافة إلى ( (135معمم ًا ومعممة تم اختيارىم بالطريقة

أما دراسة بيرمن وموشي ] [20فقد ركزت عمى حاجة معمم

العشوائية وقد تم توزيع أفراد العينة كما يظير في الجدول (.)1

الصف العادي لتعميم الموىوبين ،وتكونت عينة الدراسة من 44
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 تم تحديد األبعاد الخاصة التي تقيسيا كل استبانة من تمك

جدول1

االستبانات في ضوء اليدف الذي وضعت من أجمو وبحسب

توزيع أفراد عينة الدراسة من المعممين واإلداريين حسب المدرسة

أسئمة الدراسة.

المدرسة

أعداد المعممين

أعداد اإلداريين

الزرقاء

57

3

 تمت صياغة الفقرات الخاصة بكل مكون من تمك المكونات

اربد

47

3

بعد الرجوع إلى المعايير المعتمدة وتحديد الفقرات الخاصة

السمط

31

3

المجموع

135

9

بكل بعد.
 وأخي ار تم بناء استبانات الدراسة في صورتيا النيائية
المستخدمة بالدراسة عمى النحو اآلتي:

ج .أدوات الدراسة :

أ -استبانة

لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثتان ببناء استبانتين

الكفايات في

مجال اختيار الطمبة وقبوليم في

مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز تألفت استبانة الكفايات في

لمتحقق من مدى امتالك معممي الطمبة الموىوبين لمكفايات

مجال اختيار الطمبة وقبوليم في مدارس الممك عبداهلل الثاني

المتعمقة بنظام اختيار المعممين العاممين في المدارس وتدريبيم

لمتميز في صورتيا النيائية من ( ،)20فقرة توزعت عمى خمسة

والسياسات المتعمقة بالكشف عن الموىوبين وذلك باالستناد إلى

أبعاد رئيسة ىي :

المعايير التي وضعتيا الجمعية الوطنية (األمريكية) لألطفال

التعريف اإلجرائي لمموىبة واجراءات ترشيح الطمبة والمحاكات

الموىوبين وقد تم تطويرىا وفقا لمخطوات اآلتية:

والمقاييس

 الرجوع إلى األدب النظري المتعمق بموضوع الدراسة وترجمة

المستخدمة

والخصائص

السيكومترية

لممقاييس

المستخدمة ومراحل عممية القبول .يوضح جدول ( )2ىذه األبعاد

المعايير العالمية.

وأرقام وعدد الفقرات التابعة لكل بعد.
جدول 2
توزيع فقرات استبانة الكفايات في مجال اختيار الطمبة وقبوليم في مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز

الرقم

البعد

عدد الفقرات

أرقام الفقرات في االستبانة

1

التعريف اإلجرائي لمموىبة

1

1

2

إجراءات ترشيح الطمبة

3

18,12,8

3

المحكات والمقاييس المستخدمة

4

11,5,3,2

4

الخصائص السيكومترية لممقاييس المستخدمة

2

4،16,

5

مراحل عممية القبول

10

10,9,7,6
20,19,17,15,14,13,



استباتة الكفايات في مجال نظام اختيار المعممين العاممين



في المدارس وتدريبيم

تألفت استباتة الكفايات في مجال نظام اختيار المعممين
العاممين في المدارس وتدريبيم في صورتيا النيائية من
( )15فقرة ،توزعت عمى خمسة أبعاد رئيسة ىي:
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بيا المعممون واجراءات الترقية والحوافز ،ويوضح جدول ( )3ىذه

المؤىالت األكاديمية والتربوية واجراءات اختيار المعممين

األبعاد وأرقام وعدد الفقرات التابعة لكل بعد.

وبرامج التدريب والتأىيل والوصف الوظيفي لمميمات التي يقوم
جدول 3

توزيع فقرات استباتة الكفايات في مجال نظام اختيار المعممين العاممين في المدارس وتدريبيم
الرقم

البعد

عدد الفقرات

إرقام الفقرات في االستبانة

1

المؤىالت األكاديمية والتربوية

3

12,9,3

2

إجراءات اختيار المعممين

3

6,2,1

3

برامج التدريب والتأىيل

5

14,10,7,5,4

4

الوصف الوظيفي لمميمات التي يقوم بيا

2

13,8

المعممون
.إجراءات الترقية والحوافز

5

15,11

2

وقد تم تحديد سمم االستجابة عمى كل فقرة حسب مقياس

يعتقدون أنيا غير مناسبة من وجية نظرىم ،وتم األخذ

ليكرت بحيث يتدرج من( )1-5وتمثل( )1ال أوافق بشدة )2(،ال

بجميع المالحظات وتعديل أي فقرات طمبيا أعضاء لجنة

أوافق )3( ،غير متأكد )4) ،أوافق (5) ،أوافق بشدة

التحكيم حتى خرجت أداة الدراسة بالصورة النيائية

د .صدق أداة الدراسة:

المستخدمة في الدراسة الحالية .

بعد االطالع عمى األدبيات حول تقييم البرامج الخاصة

ه .ثبات أداة الدراسة:

بالطمبة الموىوبين في الدول العربية وبعض الدول المتقدمة

تم استخراج دالالت الثبات لالستبانات المستخدمة في

واألبحاث التي تم إجراؤىا وخاصة معايير الجمعية الوطنية

الدراسة الحالية بطريقة االتساق الداخمي حيث تم استخدام

(األمريكية) لألطفال الموىوبين والمتفوقين ،صيغت فقرات

معادلة كرونباخ الفا عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة من

االستبانات بصورتيا األولية بعد ترجمة معايير الجمعية

المعممين واإلداريين ،وكانت معامالت ثبات أدوات الدراسة

الوطنية (األمريكية) ،وتم التحقق من وضوح فقراتيا ومدى

(ألفا) عمى النحو االتي :

مالءمتيا ألىداف الدراسة بعرضيا عمى عينة استطالعية

 معامل ثبات استبانة الكفايات في مجال نظام قبولالطمبة وطريقة ترشيحيم لبرامج الموىوبين ()0.891

من معممي مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز وعددىم ()10

 -معامل ثبات استباتة الكفايات في مجال نظام اختيار

لمعرفة آرائيم حول مدى مالءمة فقرات االستبانة ألىداف

المعممين العاممين في المدارس وتدريبيم ()0.831

الدراسة وابداء أي اقتراحات قد يرونيا مناسبة.

 -وتعد ىذه القيم مقبولة إحصائيا ألغراض الدراسة.

ثم بالتحقق من الصدق الظاىري بعرض االستبانات
عمى مجموعة من المحكمين وعددىم ( )8من أعضاء ىيئة

إجراءات تصحيح االستبانات :

التدريس في جامعة عمان العربية ،وجامعة البمقاء التطبيقية،

 -تم تحويل استجابات المعممين واإلداريين عمى فقرات

والجامعة الياشمية حيث طمب منيم قراءة بنود وفقرات

االستبانات ( أوافق بشدة ،أوافق ،غير متأكد ،ال أوافق،

االستبانة وحذف أوتعديل وتوضيح لبعض العبارات التي

ال أوافق بشدة ) إلى الدرجات التالية عمى التوالي
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 .5نتائج الدراسة-:

(  )1,2,3,4,5وبذلك تكون الدرجة القصوى عمى
االستبانات عمى النحو التالي:

السؤال األول  -:ما مستوى الكفايات التي يجب ان يمتمكيا

 -استبانة الكفايات في مجال نظام قبول الطمبة .100

معممو مدارس الممك عبداهلل الثاني لمتميز في مجال اختيار الطمبة

 -استبانة الكفايات في مجال نظام اختيار المعممين .75

وقبوليم في ضوء معايير الجمعية الوطنية (األمريكية) لألطفال
الموىوبين؟

و .المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

تم تحميل البيانات بعد جمعيا وخضعت البيانات الكمية

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة من اإلداريين

لمتحميل باستخدام البرنامج اإلحصائي ( ،)SPSSوقد تم
استخراج

المتوسطات

والمعممين في المدارس الثالث عمى فقرات االستبانة المستندة إلى

الحسابية واالنحرافات المعيارية

المعايير العالمية في الكشف عن الطمبة الموىوبين والمتفوقين

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي

واختيارىم لاللتحاق بالبرامج الخاصة لرعايتيم ،والجدول ()4

شممتيا أدوات الدراسة ثم استخرجت التقديرات المنخفضة،

يوضح ذلك.

المتوسطة ،المرتفعة.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعممين واإلداريين عمى فقرات استبانو الكفايات في مجال نظام
الكشف واالختيار لمموىوبين والمتفوقين.
أرقام الفقرات

البعد

الفقرة

المتوسط

الحسابي

المعياري

1

التعريف اإلجرائي

تتبنى المدرسة تعريفا إجرائيا واضحا ومحدداً لمموىبة

1.66

0.66

منخفض

18-12-8

إجراءات ترشيح

من شروط ترشيح الطمبة الختبارات القبول أن ال تقل معدالت

1.89

0.60

منخفض

تقوم إدارة المدرسة بتوزيع نماذج الترشيح وطمبات االلتحاق عمى

2.63

متوسط

األسرة ليا دور رئيسي في عممية الكشف

2.15

منخفض

2.23

منخفض

لمموىبة
الطمبة

تحصيميم المدرسي عن درجة محدودة
جميع المدارس المستيدفة

المتوسط
الكمي

11,5,3,2

المحكات والمقاييس
المستخدمة

تستخدم عدد من المحكات لقبول الطمبة الموىوبين

2.54

االختبارات والمقاييس المستخدمة في الكشف طورت خصيصا

2.91

ألغراض المدرسة
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متوسط
متوسط
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16,4

الخصائص

السيكومترية
لممقاييس

المستخدمة
المتوسط

الكمي
13,10,9,7
,6

20,19,17,
15,14,

يستخدم أسموب دراسة الحالة في اتخاذ ق اررات اختيار الطمبة الذين يقعون

3.09

متوسط

2.91

متوسط

عمى الحدود الفاصمة لمدرجات

المتوسط
الكمي

ترتبط محكات القبول واختباراتيا باألىداف والبرامج التربوية لممدرسة

3.04

متوسط

مراحل عممية
القبول

تتصف االختبارات والمقاييس المستخدمة بالصدق والثبات والموضوعية.

تتم معالجة درجات الطالب عمى جميع محكات القبول ودمجيا بطريقة
عممية

المعممون في المدرسة عمى اطالع تام بنظام القبول واجراءاتو

1.90

0.36

منخفض

1.78

منخفض

1.84

منخفض

1.68

0.38

منخفض

نظام القبول فعال في التعرف عمى الطمبة الموىوبين متدني التحصيل

1.65

منخفض

تؤخذ ق اررات اختيار الطمبة من قبل لجنة تضم متخصصين في القياس

1.80

منخفض

تنظم المدرسة حممة توعية سنوية في المجتمع المحمي حول إجراءات

2.71

متوسط

تقوم إدارة المدرسة بمراجعة وتقييم نظام القبول بصورة منتظمة

1.70

منخفض

ق اررات االختيار نيائية وال يسمح لمطمبة غير المقبولين وأولياء أمورىم

1.80

منخفض

يستخدم نقاط قطع في الدرجات لالنتقال من مرحمة إلى أخرى في عممية

1.83

منخفض

نظام الكشف المطبق يأخذ باالعتبار نظريات الذكاء الحديثة

1.77

منخفض

تستخدم البيانات التي يتم الحصول عمييا من عممية القبول لمراجعة

1.79

منخفض

ترتكز جميع إجراءات القبول عمى األبحاث والنظريات العممية

1.89

منخفض

المدرسي

وتعميم الموىوبين

القبول واالختبارات والبرامج التي تقدميا

باالعتراض
القبول

اإلجراءات المطبقة

1.87

المتوسط
الكمي
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0.50

منخفض
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وبالنظر إلى جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات

( )1.84وانحراف معياري ( ،) 0.36وحصل التعريف اإلجرائي

المعيارية الخاصة بنظام الكشف عن الموىوبين والمتفوقين نجد أن

لمموىبة عمى أدنى درجة تطابق

بمتوسط حسابي ()1.66

الفقرات جاءت متطابقة مع المعايير العالمية بدرجة متوسطة

وانحراف معياري (.)0.66

وكانت المحكات والمقاييس المستخدمة في الكشف عن الموىوبين

السؤال الثاني -:ما مستوى الكفايات واألسس والشروط التي

والمتفوقين ،بمتوسط حسابي ( )2.91وانحراف معياري ()1.06

يتم عمى أساسيا اختيار المعممين وتدريبيم لمعمل في مدارس

وكانت إجراءات ترشيح الطمبة متطابقة بدرجة منخفضة بمتوسط

الممك عبدا هلل الثاني لمتميز في ضوء معايير الجمعية الوطنية

حسابي بمغ (  )2.23وانحراف معياري ( ،)0.60بينما نجد أن

(األمريكية) لألطفال الموىوبين؟

مراحل قبول الطمبة متطابقة مع المعايير العالمية بدرجة منخفضة

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم تطبيق االستبانة الخاصة

بمتوسط حسابي ( )1.87وانحراف معياري ( ،)0.38وتالىا

بمجال أسس اختيار المعممين وتدريبيم وجاءت النتائج كما ىو

الخصائص السكومترية لممقاييس المستخدمة بمتوسط حسابي

موضح في الجدول (.)5
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من المعممين واإلداريين عمى فقرات استبانو الكفايات في مجال أسس
اختيار المعممين وتدريبيم.
أرقام الفقرات

البعد

الفقرة

12,9,3

المؤىالت

لدى المعممين

األكاديمية
والتربوية

المتوسط الكمي

6,2,1

المتوسط

الحسابي

في المدرسة مؤىالت تربوية عميا (دبموم عالي 2.33

,ماجستير ،دكتوراه )

المعممون في المدرسة يجيدون استخدام الحاسوب

االنحراف

المستوى

1.17

منخفض

المعياري

2.39

متوسط

المعممون عمى وعي تام بخصائص وحاجات ومشكالت الطمبة 3.14

متوسط

2.62

متوسط

الموىوبين.
إجراءات

يتم اختيار المعمم ،المعممة وفق معايير مينية واضحة

1.07

المعممين

يتم اختيار المعمم عن طريق لجنة من الخبراء والمختصين التربويين

1.07

منخفض

معظم المعممين في المدرسة متفرغون لمعمل فييا

1.05

منخفض

المتوسط الكمي

1.06

منخفض

14,10,7,5,4

برامج التدريب يخضع المعممون لبرنامج تدريب في مجال تعميم الموىوبين قبل 1.13

 0.09منخفض

يخضع المعممون لبرامج تدريب في مجال تعميم التفكير متنوعة بعد 1.13

منخفض

اختيار

والتأىيل

تعيينيم بالمدرسة

التحاقيم بالعمل في المدرسة
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منخفض
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جدول ( 5تابع)

المتوسط الكمي
13,8

الوصف

الوظيفي

يخضع المعممون لعمميات إشراف وتوجيو وتقييم دورية

1.15

منخفض

يستخدم المعممون أساليب متنوعة في تقييم تحصيل الطمبة

1.14

منخفض

يخضع المعممون إلى برامج تدريبية بشكل مستمر لتحسين أدائيم

1.22

منخفض

1.16

منخفض

يسترشد المعممون في عمميم بوصف وظيفي مكتوب لمميمات 4.07

المطموبة منيم

0.11

لمميمات التي يحرص المعممون عمى مشاركة أولياء أمور الطمبة في نشاطات 4.00

يقوم

المتوسط الكمي
15,11

المعممون

مرتفع

بيا المدرسة

4.04

مرتفع

إجراءات الترقية يشارك المعممون في تطوير المناىج التعميمية اإلثرائية.

1.62

يشارك المعممون في مؤتمرات وندوات عممية متخصصة

2.08

منخفض

1.85

منخفض

والحوافز

المتوسط الكمي

0.30

مرتفع

منخفض

وبالنظر إلى جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الخاصة بنظام اختيار المعممين وتدريبيم نجد أن

 .6مناقشة نتائج

االستجابات فيما يخص الوصف الوظيفي لميمات المعممين

السؤال األول:

جاءت متطابقة مع المعايير العالمية بدرجة عالية بمتوسط حسابي

أظيرت النتائج أن السياسات العامة والمحكات واإلجراءات

بمغ ( )4.04وانحراف معياري (  ،) 0.11وجاءت المؤىالت

المستخدمة في الكشف عن الموىوبين واختيارىم لمدارس الممك

األكاديمية لممعممين متطابقة بدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي بمغ

عبداهلل الثاني لمتميز جاءت متطابقة بدرجة منخفضة مع المعايير

( )2.62وانحراف معياري ( ،)1.17أما إجراءات الترقية والحوافز

العالمية المستخدمة في الدراسة من وجية نظر أفراد العينة،

الخاصة بالمعممين فقد جاءت متطابقة بدرجة منخفضة بمتوسط

ويعزى ىذا إلى األنظمة التي اتبعتيا و ازرة التربية والتعميم في

حسابي( )1.85وانحراف معياري ( ،) 0.30وكذلك برامج

تغييب دور المعممين والمديرين بالنسبة إلجراءات الكشف عن

التدريب والتأىيل جاءت متطابقة بدرجة منخفضة بمتوسط

الموىوبين والمتفوقين ،واالقتصار عمى المختصين من الو ازرة في

وانحراف معياري )0.09( .أما اإلجراءات

القيام بكافة اإلجراءات الخاصة بقبول الطمبة الموىوبين ،باإلضافة

المتبعة الختيار المعممين فقد جاءت متطابقة مع المعايير العالمية

إلى عدم اعتماد محكات ترشيح المعممين لمطمبة الموىوبين

بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي بمغ ( )1.06وانحراف معياري (

والمتفوقين وقد توافقت مع دراسة دوناي وميشيل ] [17والتي

.)0.03

أكدت فييا عمى ضرورة التركيز عمى كفايات المعمم الموىوب،

حسابي(،)1.16

428

المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ( – )8أيمول2012 ،

واكسابو الميارات الالزمة في توجيو سموك الطمبة وقدراتيم بشكل

التي أكدت عمى اىمي تطوير برامج تدريبية في الجوانب الثقافية

فعال والى تطوير برامج تدريبية في الجوانب الثقافية والمغوية

والمغوية.

لممعممين تساعدىم في أداء مياميم بفاعمية .كما توافقت الدراسة

.7التوصيات:

أيضا مع دراسة عويدات ] [12التي ركزت عمى توفر مجموعة

في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ،يمكن تقديم

من الكفايات المينية الخاصة بعرفة المعمم باختبارات اإلبداع

التوصيات اآلتية:

وميارات تطبيقيا عمى الطمبة الموىوبين وتوافقت مع خضر ][14



أن تقوم الو ازرة بتقديم الحوافز المادية والمعنوية لممعممين

حيث عرضت أىمية إخضاع المعمم لمبرامج التدريبية ما قبل

العاممين في ىذه المدارس بما يسمح ليم بالبقاء فييا وتجنب

الخدمة واثناءىا واعداد المعمم بما يتناسب مع الميمات المطموب

انتقاليم إلى مدارس أخرى.

منو القيام بيا.



السؤال الثاني:

أن تشكل و ازرة التربية لجنة متخصصة تضم عدداً من
الخبراء والمختصين في مجال الموىبة والتفوق تشرف عمى

أظيرت النتائج أن األسس والشروط التي يتم عمى أساسيا

إجراءات اختيار المعممين وتدريبيم وتأىيميم لمعمل في ىذه

اختيار المعممين وتدريبيم جاءت متطابقة بدرجة منخفضة مع

المدارس.

المعايير العالمية المستخدمة في الدراسة من وجية نظر أفراد



اتخاذ التدابير الالزمة لتنمية كفايات معممي الطمبة الموىوبين

العينة ،وتعزو الباحثتان ىذا إلى اإلجراءات والتدابير التي تتخذىا

من خالل إخضاعيم لبرامج تدريبية متخصصة في مجال

و ازرة التربية الختيار المعممين ليذه المدارس من مرحمة اإلعالن

عمميم ،لتنمية الكفايات المينية واالجتماعية الالزمة ليم،

عن توافر الشواغر إلى مرحمة إجراء المقابالت والتي لم ترق إلى

واعتماد معايير لنظام إجازة معممي الطمبة الموىوبين

مستوى المعايير العالمية ،باإلضافة إلى تدني مستوى االىتمام من

والمتفوقين.

قبل و ازرة التربية بتنفيذ التوصيات التي يقدميا خبراء برامج



إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث في مجال الكفايات

الموىوبين في ىذا المجال حيث جاءت برامج التدريب والتأىيل

المينية والخصائص الشخصية والنفسية الواجب توافرىا في

كأىم التوصيات التي اقترحيا الخبراء لتقوم الو ازرة بتنفيذىا في

معممي الطمبة الموىوبين.

البرامج الصيفية ،وقد توافقت ىذه النتيجة مع دراسة خضر][14

المراجع

حيث تقدم تحميال لبرامج تأىيل وتدريب المعممين قبل الخدمة وفي

أ .المراجع العربية:

أثنائيا ويتناول البحث في ىذه الدراسة النظرية خصائص الطمبة

] [1االستراتيجية العربية لمموىبة واإلبداع في التعميم العام

المتفوقين والموىوبين وينبو إلى ضرورة إعداد المعممين القادرين

( ) 2008المؤتمر العام لممنظمة العربية لمتربية والثقافة

عمى التعامل مع ىذه الخصائص عن طريق إلحاقيم بمؤسسات

والعموم  /تونس في الفترة من  1428/12/22-20ىـ–

تربوية متخصصة تقوم عمى إعدادىم وتدريبيم قبل الخدمة وفي

2008 /12 /20-18م.

أثنائيا .وتوافقت الدراسة أيضا مع دراسة شيانسي ] [15من حيث
أىمية تدريب المعممين عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات في

] [2المقبل ،عبداهلل ( )2005كفايات معمم الطالب ،مقال من

تدريس الطمبة الموىوبين وكذلك مع دراسة دوناي وميتشل][17
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Abstract
The study aimed to identify the competencies possessed by teachers of King Abdullah II
schools for Excellence in the light of international standards for gifted education, and to achieve
this goal, the researchers developed two questionnaires to determine the extent to which
teachers of competencies relating to the system to accept students, and selection system and
train teachers, based on the standards of Gifted Education to take care of gifted children, the
study sample consisted of all school principals, King Abdullah II for Excellence and (3)
assistant administrators, (6)technicians in addition to (135) teachers. A questionnaire was
administrated and the results were analyzed using statistical methods. The results of the study
were that the degree of possession teachers efficiencies of policy and criteria and procedures
used in the identification of gifted and their choice of schools was low with mean (2.05), as
there is absence of the role of teachers and managers for the procedures for detecting gifted and
talented, and only to the specialists from the ministry to do all procedures for the acceptance of
students gifted and talented , but concerning the degree of possession teachers efficiencies of
private foundations and the conditions under which they were chosen and train teachers was low
with mean (2.13), as the stages of the selection of teachers for this schools have not lived up to
the level desired in addition to the low level of interest in training and rehabilitation programs
for teachers, and the study recommend that teachers should have a training programs in their
work field with gifted and talented.
Keywords: Competences, Gifted Students, International Standards of Gifted Education
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