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مستوى معرفة معلمات اجلغرافيا باملرحلة املتوسطة
باسرتاتيجيات التعامل مع الطالبات املوهوبات يف املدارس
العادية وأثر تدريبهن عليها
الملخص_ هدف الدراسة إلى التعرف على مستوى معرفة معلمات

الطالب وفي جميع المجاالت ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية

الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع الطالبات

للعاملين في برامج رعاية الموهوبين.

الموهوبات في المدارس العادية وأثر تدريبهن عليها ،ولتحقيق ذلك

وظهرت عدة اتجاهات حول تعليم الموهوبين وهي :االتجاه

طبقت الباحثة اختبار تحصيلي قبلي على عينة من معلمات الجغرافيا

األول ينادي بضرورة تخصيص صفوف خاصة للطالب

يدرسن بالمرحلة المتوسطة بجدة ،والبالغ عددهن ( )33معلمة
الالتي
َ

الموهوبين في المدارس العادية ،واالتجاه الثاني ينادي بضرورة

لقياس مستوى معرفتهن بهذه االستراتيجيات ،وفي ضوء النتائج تم

عزل الطالب الموهوبين عن أقرانهم العاديين وفتح مدارس

إعداد حلقات وورش عمل تدريبية ،ثم قامت الباحثة بتطبيق االختبار

خاصة لهم 0أما االتجاه الثالث فهو ينادي بضرورة دمج الطالب

التحصيلي البعدي ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

الموهوبين بالمدارس العادية وذلك من أجل المحافظة على

عند مستوى ≤  3032بين متوسطي درجات عينة الدراسة في االختبار

التوزيع الطبيعي للقدرات العقلية في الصف العادي ،والمحافظة

التحصيلي لصالح التطبيق البعـدي؛ مما يدل على أثر التدريب في

على مستوى التفاعل االجتماعي الطبيعي في الصف العادي

تنمية مستوى معرفة المعلمات باستراتيجيات التعامل مع الطالبات
الموهوبات في المدارس العادية.

بين المستويات الثالث من القدرات العقلية وما يوفر ذلك التفاعل

الكلمات المفتاحية :مستوى المعرفة ،معلمات الجغرافيا ،استراتيجيات

االجتماعي من فرص تنافسية شريفة بين الطالب ،ويتطلب

التعامل مع الطالبات الموهوبات.

األخذ بمثل هذا االتجاه في التعليم تضافر جهود عدة تشمل كل

 .1المقدمة

من الطالب والمعلم واألسرة والمدرسة والقيادات التربوية ،ولكن

يتميز العصر الذي نعيش فيه بأنه عصر علمي وتقني

المسؤولية األساسية في مثل هذا االتجاه تقع على عاتق المعلم،

يعتمد في أساسه على تخطي الحواجز واالهتمام باإلبداع ألن

ألنه البد من أن يمتلك المعرفة بمجموعة من االستراتيجيات

تقدم األمم مرتبط بتقدم فكرها وانتاجها العلمي والتقني.

التي يمكن استخدامها في تعليم الطلبة الموهوبين في المدرسة

وانطالقاً من ذلك أصبح االهتمام بفئة الموهوبين عن طريق

العادية كاستراتيجية األكثر صعوبة ،والدراسة المستقلة ].[2

اكتشافهم وتهيئة السبل لرعايتهم ،والعمل على حسن استثمار

لذا فإن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على مستوى معرفة

طاقاتهم واستعداداتهم ضرورة يفرضها التقدم والتغيرات المتسارعة

معلمات الجغرافيا بهذه االستراتيجيات وأثر تدريبهن عليها.

في مختلف نواحي الحياة ].[1

 .2مشكلة الدراسة

ويتم ذلك من خالل توعية الوالدين بخصائصهم

يشكل المعلم الركيزة األساسية في العملية التعليمية ،ومن

واحتياجاتهم وكيفية التعامل مع مشكالتهم ،إضافة إلى إعداد

أهم أدواره توفير البيئة التي يمكن للطالب أن يظهر إمكانياته

وتدريب المعلمين والمشرفين على أساليب التعرف على مواهب

فيها [ ]3كذلك ال بد أن يكون لدية القدرة على إجراء تعديالت

وقدرات الطالب المتنوعة وسبل تعزيز جوانب القوة في جميع
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في المناهج الدراسية بحيث تكون فيها مرونة وقابلة للتعديل حتى

استراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

يحقق للموهوب الحفاظ على مستويات عالية من اإلنجاز،

العادية على تنمية مستوى معرفتهن بها؟

وألهمية هذا الجانب ينبغي أن تتضافر كافة الجهود إلعداد

ب .فروض الدراسة

وتدريب المعلم الكفء القادر على القيام بوظائفه التعليمية على

 02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≤ 3032

أكمل وجه وذلك من خالل تهيئة الجو التعليمي المناسب له

بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في اختبار تحصيل

واعداد البرامج والدورات التدريبية حتى يكون عامالً فعاالً في

المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجيات التعامل مع

مقابلة حاجات الموهوبين بما يوافقها ويتالءم معها وأن يكون

الموهوبات ككل قبل التدريب وبعده.

لديه أيضا التهيئة واالستعداد لمواجهه متطلبات عملية التفكير

 01ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≤ 3032

بما يحقق الرضا واإلشباع لحاجاتهم ومتطلباتهم المختلفة [.[4

بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في اختبار تحصيل

وبالرغم من اهتمام و ازرة التربية والتعليم في المملكة العربية

المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجية (األكثر صعوبة،

السعودية بالطالب الموهوبين ،إال أن هناك قصور في تدريب

اختصار المنهج ،الدراسة المستقلة ،عقود التعلم) قبل التدريب

المعلمات على العديد من الجوانب التي تخص الموهوبين ،حيث

وبعده.

قد قامت الباحثة باستطالع رأي عينة من معلمات الجغرافيا

ج .أهداف الدراسة

بالمرحلة المتوسطة بهدف التعرف على مدى معرفتهن

تهدف هذه الدراسة إلى:

بخصائص الموهوبات ومدى معرفتهن باستراتيجيات التعامل

 01التعرف على درجة معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة

معهن ،وتوصلت إلى أن معظمهن لديهن معلومات محدودة عن

المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في

بعض خصائص الموهوبات ،إضافة إلى عدم معرفتهن

المدارس العادية.

باستراتيجيات التعامل معهن في المدارس العادية.

 02قياس أثر تدريب معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة على

لذا رأت الباحثة ضرورة إجراء هذه الدراسة لتدريب المعلمات

استراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

على استراتيجيات التعامل مع الموهوبات في المدارس العادية.

العادية على تنمية مستوى معرفتهن بها.

ومن خالل ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على

د .أهمية الدراسة

السؤال التالي:

تظهر أهمية الدراسة في اآلتي:

أ .أسئلة الدراسة

 02قد تفيد الجهات المسئولة عن تطوير إعداد معلمات الجغرافيا

ما مستوى معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة

من خالل تضمين مقررات عن استراتيجيات التعامل مع

باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

الموهوبات في خطة الدراسة.

العادية وما أثر تدريبهن عليها؟

 01لفت نظر المشرفات التربويات ومعلمات الجغرافي ــا إلى أهمية

وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

التعرف على استراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في

 01ما درجة معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة

المدارس العادية والتشجيع على ممارستها.

باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

 03تطوير األداء التدريسي لمعلمات الجغرافيا عند التعامل مع

العادية؟

الطالبات الموهوبات.

 02ما أثر تدريب معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة على

ه .مصطلحات الدراسة
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استراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات:

شخصية الموهوب ﻭﲰاﺕ ﳑيﺰﺓ له ].[5,6,7,8,9

 )2استراتيجية األكثر صعوبة:

وتتحدد خصائص الطالب الموهوبين في اآلتي:

ويقصد بها في هذه الدراسة إتاحة فرص تعليمية للطالب

أ 0خصائص عقلية :محب لالستطالع والفضول العقلي الذي

الموهوبين تجعلهم متحمسين للتعرف على أنفسهم دون أن يؤثر

ينعكس في أسئلته المتعددة ،يحب اإلطالع في عمق واتساع،

ذلك على اآلخرين ألن الفرصة ستكون متاحة للجميع.

وعنده رغبة قوية في المعرفة ،قادر على التخطيط والتنظيم

 )1استراتيجية اختصار المنهج:

واجراء التجارب وترتيب األفكار بطريقة ابتكارية0
ب 0خصائص اجتماعية :الدافعية القوية مع الحاجة إلى تحقيق

ويقصد بها في هذه الدراسة إيجاد وسيلة تتيح للطالب
الموهوبين التعامل مع أجزاء المنهج الذي يمثل أجزاء سبق أن

الذات ،واإلدراك العالي للعالقات االجتماعية،

تعلموها مما يؤدي إلى توفير الوقت لتنفيذ أنشطة إثرائية تفيدهم.

والقدرة على القيادة وحل المشكالت االجتماعية والبيئية ،واحترام

 )3إستراتيجية عقد الدراسة المستقلة:

وتقدير أفكار وآراء اآلخرين ،واالعتراف بحقوق اآلخرين ،وعدم
تدخل اآلخرين في شؤونه الخاصة.

ويقصد بها في هذه الدراسة تكليف الطالب الموهوبين في
خارج الفصل بأنشطة إثرائية متعددة تختلف عما يقوم به بقية

ج 0خصائص انفعالية :يتمتع بمستوى من التكيف والصحة

الطالب ،لكي يتم اكتشاف الموضوعات بمزيد من العمق.

النفسية بدرجة تفوق أقرانه ،ويتحلى بدرجة عالية من االتزان

 )4استراتيجية عقود التعلم:

االنفعالي وال يضطرب أمام المشكالت التي تواجهه ،وسريع

ويقصد بها في هذه الدراسة تفريد التعليم للطالب الموهوبين

الغضب وعنيد وال يتخلى عن رأيه بسهولة ،والنزوع نحو

مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيطرة التامة على المجاالت

الكمالية ،وارادته قوية وال يحبط بسرعة ولديه القدرة على الصبر

التي يحتاجون إلى تعليم فيها.

والتسامح ].[10,11,12,13

و .حدود الدراسة

ثانيا  -خصائص معلم طالب الموهوبين:
ذكرت المحارمة ومحمود [ ]24أنه البد من تتوافر لدى

اقتصرت الدراسة على ما يلي:
 02عينة من معلمات الجغرافيا الالتي يدرسن بالمرحلة

معلم الطالب الموهوبين والمتفوقين مجموعة من السمات

المتوسطة بجدة للعام الدراسي 2433هـ2434/ه.

والخصائص والمهارات والقدرات والكفايات والتي تميزهم بتميز

 01بعض استراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في

الفئة التي يتعاملون معها.

المدارس العادية وهي استراتيجية :األكثر صعوبة ،اختصار

وتتحدد خصائص معلم الطالب الموهوبين في اآلتي:

المنهج ،الدراسة المستقلة ،عقود التعلم.

 02الخصائص الشخصية واألكاديمية :يتمتع بمستوى متوسط
من الذكاء ،ويتصف بحب االستطالع على المجاالت المعرفية

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

والتربوية ذات العالقة بتخصصه من جهة وبعالم الموهبة

أوال  -خصائص الطالب الموهوبين:
أجمع كثير من الباحثين الزغبي على أن الخصائﺺ

والتفوق من جهة أخرى ،ولديه إدراك بمهارات التفكير اإلبداعي،

ﻭﺍلسماﺕ ﺍلمرتبطة بالموهوبين تعتبر مﻦ ﺃهﻢ ﺍلﺪالئﻞ

ولديه الرغبة في تجديد نفسه ورفع مستواه العلمي والتربوي،

ﻭﺍﳌﺆشﺮﺍﺕ ﺍلﱵ تﺪل على ﻭجﻮﺩ ﺍﳌﻮهبة ﻭﺍلتفﻮﻕ ،ﻭخاصة ﰲ

والرغبة الحقيقية لتعليم هذه الفئة المتميزة ،ويتمتع بالصحة الجيدة

ﺍلﻮقﺖ ﺍﳌبﻜﺮ مﻦ حياتهم ،حيﺚ تعتﱪ هﺬه ﺍﳋصائﺺ ﻭﺍلسماﺕ

والمظهر الالئق.

خصائﺺ نفسية ﲤيﺰه عﻦ غﲑه ثم تصبح جﻮﺍنﺐ ثابتة ﰲ

 01الخصائص التعليمية :أن يكون لديه القدرة العالية على
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اإلعداد الجيد للدروس من حيث :صياغة أهداف تعليمية متنوعة

 05العدد المناسب هو خمس أسئلة ولكن يمكن أن يتم اختيار

وتحديد األنشطة والوسائل التعليمية المناسبة واستراتيجيات

عدد أقل أو أكبر بحسب قدرات الموهوبين.

التعليم وأدوات التقويم ،ولديه القدرة العالية على القراءة السابرة

 06الطالب الذي يستطيع االنتهاء من حل هذه األسئلة قبل

لمحتوى المادة الدراسية واالطالع الدقيق على المراجع ذات

انتهاء الحصة وخالل الزمن المحدد وعادة ما يكون من -23

الصلة ،والقدرة على فهم وتطبيق طرق التدريس الحديثة ،واإللمام

 13دقيقة ويكون الحل صحيحاً بدرجة  %03على األقل سيعفى

باستراتيجيات تعليم الموهوبين في المدارس العادية ،ويكون على

من حل باقي الواجب ،وسوف يقوم بمراجعة حلول زمالئه لبقية

معرفة باالستخدام السليم للوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم،

الحصة ].[18

والقدرة على صياغة األسئلة المتنوعة ذات مستويات تفكير

 07إتاحة الفرصة للموهوبين الستثمار وقتهم عن طريق اختيار

عالية ،وقدرة عالية على تقييم المناهج المدرسية المقررة على

أي شي يناسبهم بشرط عدم مضايقة اآلخرين ،وعدم لفت

الموهوبين والعمل على تطويرها نحو األفضل ].[11,15,16

األنظار لهم ،وكل من ال ينفذ هذين الشرطين لن يكون مؤهال

ثالثا – استراتيجيات التعامل مع

لهذه الفرصة في مرات قادمة ].[19

الموهوبين في المدارس

 -1استراتيجية اختصار المنهج:

العادية:

قبل البدء في استخدام هذه االستراتيجية ينبغي القيام باآلتي:

أشار كارنس وبين  Karnes, & Bean 2009أن هناك
العديد من االستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها المعلم في

 02تحديد الكفايات المتوافرة لدى الطالب ونمنحهم درجات كاملة

المدارس العادية مع الموهوبين من أجل تحقيق تعلم متمايز

على ما يعرفونه بالفعل ،وتحديد ما يمكنهم أن يفعلوه " في أثناء

يتناسب هذه الفئة من الطالب عن طريق أنشطة مختلفة يتم

الوقت الحر " بحيث ال يشكل عبئاً عليهم أو على زمالئهم في

التخطيط لها بشكل دقيق وذلك بناء على نقاط قوة واهتمامات

الفصل أو على المعلم.

الموهوبين ،ويمكن لهذه االستراتيجيات أن تطبق من قبل معلم

 01يتم اختصار المنهج للطالب الموهوببن في المجاالت التي

واحد في الفصل ولكن وجود معلم مساعد يسهل تحقيق األهداف

تمثل مواطن قوة بالنسبة لهم.

بصورة وظيفية أفضل 0كما يجب أن تتعاون جميع األطراف

 03تجهيز نموذج اختصار المنهج لكل طالب ويشمل على:

داخل المدرسة لعمل التنسيقات الالزمة لذلك وتوفير األدوات

مجاالت القوة ،والتحقق من اإلتقان ،واألنشطة اإلثرائية.

والمواد لرعاية هذه الفئة ].[17

 04وضع نماذج اختصار المنهج

وهذه االستراتيجيات كما يلي:

استخدام اختصار المنهج له ،واالحتفاظ أيضا بكل االختبارات

 -2استراتيجية األكثر صعوبة

القبلية وغيرها من المعلومات ذات الصلة مع تواريخها.

هناك عدد من الشروط الذي ينبغي على المعلم مراعاتها عند

 -3استراتيجية عقد الدراسة المستقلة:

تطبيق هذه االستراتيجية وهي كالتالي:

هناك عدد من اإلجراءات التي ينبغي على المعلم مراعاتها عند

 01شرح الدرس بشرط تكون المعلومات جديدة بالنسبة للطالب.

تطبيق هذه االستراتيجية وهي:

 02إعطاء مدة  13دقيقة لحل الواجب المنزلي في الفصل.

 02تحديد المفاهيم المطلوب من الطالب إتقانها ،وعلى الطالب

 03كتابة أسئلة الواجب على السبورة.

الذي يقوم بإتقان تلك المفاهيم يسمح له بقضاء وقت بعيدا عن

 04تحديد األسئلة التي تمثل األكثر صعوبة في الواجب كله

الفصل لجمع معلومات عن موضوع معين ،ويطلق على هؤالء

بوضع عالمة النجمة على كل سؤال.

الطالب (خبراء مقيمين)0
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 01إتاحة الفرصة لجميع للطالب ليصبحوا خبراء مقيمين.

يحتاجها.

 03إعداد دليل للدراسة المستقلة من أجل التأكد من أن الطالب

 03الزمن الالزم إلنجاز المطلوب.

تعلموا المفاهيم المكتوبة كلها في الدليل.

 04المخرجات المطلوبة.

 04تكليف المعلم للطالب بإعداد مشروع داخل المدرسة وليس

 05كيف يتصرف الطالب كمتعلم مستقل ذاتياً.

تقري ار مكتوبا ،ويشترط في المشروع ارتباطه بالوحدة التي تم

 06كيف يتم تقييم األداء والنواتج.

إتقانها ،ويكون مشوقا لكي يجذب انتباه الطالب طوال الفترة

 07ما هي اإليجابيات والسلبيات الناتجة في حال نقض

المحددة له في إنجازه ،ويشترط فيه أيضا أن يتحدى قدرات

االتفاق ].[17

الطالب الموهوبين ].[20

الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات التي أجريت إما بهدف التعرف

 -4استراتيجية عقود التعلم:
يتم فيها التفاوض بين المعلم والطالب الموهوب للوصول

على الكفايات الالزمة لمعلم الطالب الموهوبين أو بهدف

التفاق يتيح للطالب بعض الحرية الكتساب المهارات والمفاهيم

التعرف على األداء التدريسي للمعلم ،أو بهدف التعرف على

التي يراها المعلم ضرورية.

درجة ممارسة المعلمين الستراتيجيات التعامل مع الموهوبين

هناك عدد من الخطوات التي ينبغي مراعاتها عند استخدام هذه

وهي محدودة جداً وسيتم عرضها على النحو التالي:
أجرى خضر [ ]12دراسة هدفت إلى تقديم تصور

االستراتيجية وهي:
 02إجراء اختبار قبلي للطالب.

للخصائص الشخصية والمهنية التي ينبغي أن يتصف بها معلم

 01تجهيز عقد إتقان لكل طالب تم اجتياز االختبار القبلي

الموهوبين والمتفوقين والتي تميزه عن معلم الطالب العاديين،

للوحدة المحددة.

كما تقدم تحليالً لبرامج تأهيل وتدريب المعلمين قبل الخدمة

 03إخبار طالب العقود أنه يجب عليهم حضور الحصص

وأثنائها ،وأكد الباحث على ضرورة إعداد معلمين قادرين على

التعليمية العادية ماعدا األيام األخرى التي يتم فيها شرح

التعامل مع هذه الخصائص عن طريق إلحاقهم بمؤسسات

الصفحات المحددة في عقودهم فإنهم يعملون في أنشطة اإلثراء

تربوية متخصصة تقوم على إعدادهم وتدريبهم قبل الخدمة وفي

المناسبة.

أثنائها.
وقام كل من دوناي وميشيل [ [22بدراسة هدفت إلى التعرف

 04يجب على المعلم أن يضع خطة لكي يتقابل مع طالب
العقود مرتين أسبوعيا على األقل.

على خصائص وكفايات معلمي الطالب الموهوبين ،وأشارت

 05يجب على المعلم تشجيع طالب العقود على ابتكار أنشطة

النتائج إلى أن توفير كفايات أساسية لدى المعلم ،مثل المرونة

تعلم لباقي طالب الفصل ،من أجل الفرصة للطالب جميعا

واإللمام الثقافي المتعدد للمعلم يساعد على التعامل مع الطالب

باالستمتاع بأنشطة متعددة ].[20

بشكل إيجابي ،وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على كفايات

ومن فوائد هذه االستراتيجية أنها تنمي االستقاللية والمقدرة على

المعلم الموهوب ،واكسابه المهارات الالزمة في توجيه سلوك

التوجه الذاتي من قبل الطالب كما تزيد من دافعيته.

الطالب وقدراتهم بشكل فعال والى تطوير برامج تدريبية في

ويتكون عقد التعلم من اآلتي:

الجوانب الثقافية واللغوية للمعلمين تساعدهم في أداء مهامهم

 02ما يجب تعلمهُ وانجازه من قبل الطالب.

بفاعلية.
أما الشريكة [ ]13فقد قام بدراسة هدفت إلى التعرف على

 01كيف يتعلم الطالب مع تحديد األدوات والمصادر التي
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الكفايات الالزمة لدى معلمي الطالب المتفوقين في دولة الكويت

المدارس الثانوية الحكومية من وجهه نظر المعلمين والمديرين،

ومعرفة أثر متغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة على

وطبقت الدراسة على عينة عددها ( )351معلما و( )235مديرا،

الكفايات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )55معلما ومعلمة،

وأظهرت النتائج درجة ممارسة المعلمين الستراتيجيات التعامل

يدرسون الطالب المتفوقين ،ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث

مع المتفوقين دراسيا في المدارس الثانوية الحكومية من وجهه

مقياس

لقياس

الكفايات

الشخصية

والمهنية

نظر المعلمين والمديرين تتراوح ما بين متوسطة وكبيرة جداً.

والكفايات

االجتماعية ،وتوصلت الدراسة إلى أن توفر الكفايات الشخصية

كذلك قامت محمد [ ]17بدراسة هدفت إلى التعرف على

المهنية واالجتماعية عند المعلمين بدرجة أكبر من عند

فاعلية مدخل الدراسات المستقلة في تدريس العلوم في تنمية

المعلمات.

بعض المفاهيم العلمية ومهارات التفكير التنسيقي ،وطبقت

أما دراسة ويلما ] [24فقد هدفت إلى تحديد أهم الخصائص

الدراسة على عينة من التالميذ المتفوقين بالصف األول

والسمات المرغوبة في معلم الطالب الموهوبين والمتفوقين ،وقد

اإلعدادي بقنا ،وأظهرت النتائج فاعلية مدخل الدراسات المستقلة

استخدام الباحث االستبانة من أجل استطالع وجهات نظر

في تنمية بعض المفاهيم العلمية ومهارات التفكير التنسيقي لدى

الطالب في عدد من مدارس أستراليا والنمسا والواليات المتحدة،

التالميذ.

كما استخدم مقياس لتحديد سمات وخصائص المعلم ،وكشفت

كذلك أجرى عياصرة واسماعيل [ ]10دراسة هدفت إلى

النتائج عن تماثل وتطابق في إجابات عينات البحث المختلفة

تحديد أهم أبعاد خصائص معلمي طالب الموهوبين والمتفوقين

بشكل عام وخاصة في تفضيلهم لمجموعة الخصائص الشخصية

من وجهة نظر الطالب الموهوبين في المملكة األردنية

على الخصائص المعرفية (الفكرية) لدى المعلمين الفعالين ،كما

الهاشمية ،وطبقت أداة الدراسة في مدرسة الملك عبد اهلل الثاني

كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة

للتميز ومدرسة اليوبيل في المملكة األردنية الهاشمية ،وقد بلغ

للجنس والمرحلة الدراسية.

حجم العينة ( )652طالباً وطالبة 0وقد توصلت الدراسة إلى أن
احتل البعد األول والمسمى بعامل الخصائص الشخصية قد

وأجرى عويدات [ ]15دراسة هدفت إلى إعداد قائمة

احتل أعلى نسبة في األداء على المقياس.

بالكفايات المهنية واالجتماعية والخصائص الشخصية لمعلمي
الطالب الموهوبين ،لذلك قام الباحث بإعداد استبانه لقياس هذه

وقامت المحارمة ومحمود [ ]24بدراسة هدفت إلى التعرف

الكفايات وطبقت على عينة بلغ عددها ( )106طالباً وطالبة،

على الكفايات التي يمتلكها معلمو مدارس الملك عبداهلل الثاني

و( )33معلماً ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة

للتميز في ضوء المعايير العالمية لتعليم الموهوبين ،وطبقت أداة

من الكفايات التي توفرت لدى المعلمين على التالي :الكفايات

الدراسة على عينة بلغ عددها ( )235معلماً ومعلمة ،وأشارت

المهنية وهي :يرحب بالمناقشة ويقبل وجهة النظر األخرى من

النتائج إلى أن درجة امتالك المعلمين للكفايات المتعلقة

الطالب ولديه معرفة باالختبارات ،أما الكفايات االجتماعية

بالسياسات العامة والمحكات واإلجراءات المستخدمة في الكشف

فهي :يحترم شخصية الطالب ويشارك الطالب في نشاطاتهم

عن الموهوبين جاءت منخفضة.
كذلك أجرت بالحمر وبخيت [ ]15دراسة هدفت إلى

االجتماعية والترويحية ،أما الكفايات الشخصية فهي :يحافظ

التعرف على درجة معرفة معلمات صعوبات التعلم ومعلمات

على الوقت ويلتزم بالمواعيد ولديه ميول واهتمامات متنوعة0
أما صوص [ ]16فقد أجرت دراسة هدفت إلى تحديد درجة

الموهوبات بالتلميذات الموهوبات ذوات صعوبات التعلم ،وطبقت

ممارسة المعلمين الستراتيجيات التعامل مع المتفوقين دراسيا في

الدراسة على عينة عددها ( )211من معلمات صعوبات التعلم
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و( )25معلمة من معلمات الموهوبات في المدارس االبتدائية

الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في أنها توصلت إلى أن

الحكومية للبنات بمدينة الرياض 0وأعدت استبانة لجمع بيانات

مستوى معرفة المعلمات كان متدني.

الدراسة 0وأظهرت النتائج نقص معرفة المعلمات بخصائص

 04تميزت هذه الدراسة عن بعض الدراسات السابقة بتناولها

الموهوبات ذوات صعوبات التعلم وكيفية التعرف والكشف عنهن0

لمستوى معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة بجدة

كذلك قام الجغيمان [ ]33بدراسة هدفت التعرف على األداء

باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس
العادية وأثر تدريبهن عليها.

التدريسي لمعلمي تربية الموهوبين في تنفيذ األنموذج اإلثرائي
في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ،وطبقت

 .4الطريقة واإلجراءات

الدراسة على عينة عددها ( )43معلما ومعلمة يدرسون برامج

أ .منهج الدراسة

رعاية الموهوبين بالمملكة ،وصممت بطاقة مالحظة لجمع

استخدم الدراسة المنهج شبه التجريبي وتم االعتماد على

بيانات الدراسة وأظهرت النتائج أن األداء التدريسي لمعلمي تربية

التصميم التجريبي القبلي _ البعدي _ Pre-test, Post. Test

الموهوبين حقق مستوى عاليا من الممارسة في بعض المهارات

Design
ب .مجتمع الدراسة

كمهارات التفكير اإلبداعي ،ولم يحقق األداء متوسطات حسابية

جميع معلمات الجغرافيا الالتي يقمن بالتدريس في المرحلة

عالية في بعض المهارات ذات الصلة بتنمية مهارات التفكير

المتوسطة بمدينة جدة لعام 2433هـ 2434 /هـ ،وقد تم اختيار

التحليلي ومهارات الدراسة العلمي.

عينة منهن بطريقة عشوائية طبقية بلغ عددها ( )33معلمة.

التعليق على الدراسات السابقة:

ج .أدوات الدراسة

من خالل عرض الدراسات السابقة نستخلص ما يلي:

اشتمل الدراسة على ما يلي:

 01تتفق دراسة المحارمة ومحمود [ ]24مع دراسة خضر []12

 02االختبار التحصيلي:

ودوناي وميشيل ] [22والشريكة [ ]13وويلما ] [24وعويدات

الهدف العام من االختبار :هدف االختبار إلى قياس معرفة

[ ]15وعياصرة واسماعيل [ ]10في أنها هدفت إلى تحديد

معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع

خصائص وسمات معلم الطالب الموهوبين.

الطالبات الموهوبات في المدارس العادية.

 02بعض الدراسات طبقت أدواتها على عينة من الطالب

وصف االختبار :تكون االختبار من ( )25فقرة من نوع

كدراسة ويلما ] [24وعويدات [ ]15ومحمد [ ]17وعياصرة

االختيار من متعدد ،و( )25فقرة من نوع الصواب والخطأ،

واسماعيل [ ،]10وبعض الدراسات طبقت أدواتها على المعلمين

وبذلك يكون مجموع األسئلة ( )33فقرة ،وكانت أرقام أسئلة

والمعلمات كدراسة المحارمة ومحمود [ ]24والشريكة []13

استراتيجية األكثر صعوبة هي ()17 ،20 ،23 ،21 ،23 ،1

وبالحمر وبخيت [ ]15والجغيمان [ ]33وصوص [ ]16واتفقت

أما أرقام أسئلة استراتيجية اختصار المنهج هي (،24 ،5 ،3

الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في تطبيقها على عينة من

 )15 ،10 ،13 ،26 ،6 ،25أما أرقام أسئلة استراتيجية

المعلمات.

الدراسة المستقلة هي ( )15 ،11 ،12 ،22 ،0 ،6أما أرقام

 03اتفقت نتائج بعض الدراسات كدراسة بالحمر وبخيت []15

أسئلة استراتيجية عقود التعلم هي (،13 ،27 ،5 ،7 ،4 ،2

وصوص [ ]16التي هدفت إلى التعرف على درجة معرفة

0)33 ،16 ،14

المعلمات فيما يتعلق باستراتيجيات التدريس وخصائص

صدق

الموهوبين بأن مستوى المعرفة كان لديهن متوسط ،واختلفت

االختبار:

عرض االختبار

على مجموعة من

المتخصصين في المناهج وطرق التدريس ،وتخصص الموهبة
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والتفوق ،وقد تم تعديله حسب توجيهاتهم ،وأصبح االختبار في

معامل ثبات االختبار α = 0.79وهي درجة عالية من الثبات،

صورته النهائية صالح لالستخدام.

كما تم حساب قيم معامالت االتساق الداخلي لمحاور االختبار

ثبات االختبار :لحساب معامل ثبات االختبار تم تطبيقه علي

(االستراتيجيات) وذلك بتعيين قيم معامالت االرتباط (بيرسون)

عينة استطالعية شملت ( )33معلمة ،وتم استخدام التحليل

بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالختبار وجدول ( )2يوضح

اإلحصائي بواسطة برنامج ) (SPSSلمعامل ) (αألفا كورنباخ

ذلك.

) (Alpha Coefficientلحساب معامل الثبات وكانت قيمة
جدول 1
قيم معامالت االتساق الداخلي لمحاور االختبار التحصيلي
المحاور (االستراتيجيات)

معامالت االرتباط

استراتيجية األكثر صعوبة

3 74

استراتيجية اختصار المنهج

3 65

استراتيجية الدراسة المستقلة

3 02

استراتيجية عقود التعلم

3 03

االختبار ككل

3075 = 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط كانت

والحوار ،التعلم التعاوني ،العصف الذهني ،التعلم النشط.

دالة عند مستوى  3032 ³مما يدل على درجة عالية من االتساق

ه) التقويم :تم استخدام التقويم القبلي وذلك بتطبيق اختبار

لالختبار وبذلك أصبح االختبار جاه اًز للتطبيق.

لقياس مستوى معرفة المعلمات بهذه االستراتيجيات قبل البدء في

تصحيح االختبار :تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة

الحلقات والورش التدريبية ،والتقويم البعدي وذلك بتطبيق

وصفر لإلجابة الخاطئة ،وبذلك تكون الدرجة النهائية ()33

االختبار بعد االنتهاء من التدريب.

درجة.

و) إجراءات التطبيق :بعد االنتهاء من إعداد الحلقات والورش

 01حلقات وورش عمل تدريبية:

التدريبية ،تم تنفيذها في مدة أربعة أيام بما يقارب عشرين ()13

أ) الهدف منها :تنمية مستوى معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة

ساعة تدريبية بمعدل خمس ساعات في اليوم الواحد.

المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع الموهوبات في المدارس

 .5النتائج

العادية.

سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقا ألسئلتها

ب) المحتوى :اشتملت على أربعة حلقات وورش عمل تدريبية،

وفروضها وذلك على النحو اآلتي:

تم تناول فيها التعريف بخصائص الموهوبين وخصائص معلم

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

الموهوبين ،واستراتيجيات التعامل مع الموهوبات في المدارس

ما درجة معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة

العادية (األكثر صعوبة ،اختصار المنهج ،الدراسة المستقلة،

باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

عقود التعلم)0

العادية؟

ج) المواد واألدوات التعليمية :تم استخدام جهاز الكمبيوتر،

لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بتطبيق اختبار معرفة

جهاز عارض البيانات  ،DATA SHOWأوراق العمل0

معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع

د) استراتيجيات التنفيذ :تتنوع االستراتيجيات التي تم التنفيذ بها

الموهوبات في المدارس العادية على عينة الدراسة قبل البدء في

وذلك حسب ما يتطلبه الموقف التعليمي :اإللقاء ،المناقشة

تطبيق الحلقات وورش العمل المقترحة ،وجدول ( )1يوضح
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3

2014

21

نتائج تطبيق االختبار.
جدول 2

قيم المتوسطات الحسابية واالنحـرافات المعياريـة لدرجـات المعلمات في االختبار لكل استراتيجية واالختبار ككل قبل التدريب
االستراتيجيات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

األكثر صعوبة

2  37

2  15

اختصار المنهج

3  33

2  77

الدراسة المستقلة

3  07

3  37

عقود التعلم

3  67

4 22

االختبار ككل

22054

23  5

ويتضح من الجدول السابق قيم المتوسطات الحسابية لدرجات

الحسابية لدرجة درجة معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة

معرفة أفراد عينة الدراسة باستراتيجيات التعامل مع الموهوبات

المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في

وفقاً لكل استراتيجية حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين

المدارس العادية كانت متدنية ،وعليه قامت الباحثة بعقد عدد

( )2 37 - 3 07وبلغ المتوسط الحسابي لالختبار ككل (54

أربعة حلقات وورش عمل تدريبية لتنمية مستوى معرفتهن

 )22وتراوحت درجات االنحراف المعياري بين (15 - 4 22

باستراتيجيات التعامل مع الموهوبات في المدارس العادية.

 )2ولالختبار ككل (0)23 5

وسيتم اإلجابة على هذا السؤال بالتحقق من صحة الفروض
وذلك على النحو التالي:

وهذا يدل على تدني درجة معرفة معلمات الجغرافيا
بالمرحلة المتوسطة باستراتيجيات التعامل مع الطالبات

أوال :الفرض األول وينص على:

الموهوبات في المدارس العادية ،وكانت أعلى نسبة معرفة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≤  3032بين

الستراتيجية الدراسة المستقلة حيث بلغ المتوسط الحسابي لها

متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في اختبار تحصيل

( )3 07وتلتها استراتيجية عقود التعلم ( )3 67ثم استراتيجية

المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجيات التعامل مع

اختصار المنهج ( )3 33ثم استراتيجية األكثر صعوبة (37

الموهوبات ككل قبل التدريب وبعده.
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة المتوسطات

0)2
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

الحسابية واالنحـرافات المعياريـة وقيمة "ت" وذلك لحساب الفرق

ما أثر تدريب معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة على

بين متوسطي درجات المعلمات عينة الدراسة في اختبار

استراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

تحصيل المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجيات التعامل مع

العادية على تنمية مستوى معرفتهن بها؟

الموهوبات قبل التدريب وبعده وجدول ( )3يوضح النتائج.

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن قيم المتوسطات
جدول 3
قيم المتوسطات الحسابية واالنحـرافات المعياريـة وقيمـة " ت " لدرجـات المعلمات في االختبار ككل
القياس

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

درجة الحرية

قيمة ت المحسوبة

الداللة

قبلي

33

22054

2305

15

007

30332

بعدي

33

16023

3025

يتضح من الجدول السابق اختالف متوسطات درجة أداء

البعدي ألفراد العينة بعد التدريب ( )16 23وهو أعلى من

االختبار البعدي والقبلي ،حيث كان متوسط أداء االختبار

متوسط أداء االختبار القبلي ألفراد العينة قبل تطبيق البرنامج
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ثانيا :الفرض الثاني وينص على:

التدريبي عليهم ( ،)22 54كما تشير النتائج إلى أن قيمة (ت)
المحسوبة بلغت  007وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ≤ 3032

 ،30332مما يدل على وجود فروق بين متوسطي درجات

بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في اختبار تحصيل

المعلمات عينة الدراسة في اختبار تحصيل المعلمات للمعارف

المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجية (األكثر صعوبة،

المرتبطة باستراتيجيات التعامل مع الموهوبات قبل التدريب

اختصار المنهج ،الدراسة المستقلة ،عقود التعلم) قبل التدريب

وبعده ،وداللة الفروق تفسر لصالح المتوسط األعلى الذي جاء

وبعده
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب قيمة المتوسطات

في صالح القياس البعدي 0وبالنتيجة السابقة يتم رفض الفرض
الصفري ويقبل الفرض البديل ونصه:

الحسابية واالنحـرافات المعياريـة وقيمة "ت" وذلك لحساب الفرق

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≤ 3032

بين متوسطي درجات المعلمات عينة الدراسة في اختبار

بين متوسطي درجات المعلمات عينة الدراسة في اختبار

تحصيل المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجية (األكثر

تحصيل المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجيات التعامل مع

صعوبة ،اختصار المنهج ،الدراسة المستقلة ،عقود التعلم) قبل

الموهوبات ككل قبل التدريب وبعده ولصالح القياس البعدي"

التدريب وبعده ،وجدول ( )4يوضح النتائج0
جدول 4

قيم المتوسطات الحسابية واالنحـرافات المعياريـة وقيمـة " ت " لدرجـات المعلمات في اختبار المعارف لكل استراتيجية
االستراتيجية

القياس

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

درجة الحرية

قيمة ت المحسوبة

الداللة

األكثر

قبلي

33

2037

2015

15

24030

30332

صعوبة

بعدي

5

3003

اختصار

قبلي

3033

2077

المنهج

بعدي

0023

3070

الدراسة

قبلي

3007

3037

المستقلة

بعدي

5047

3073

عقود التعلم

قبلي

3067

4022

7053

2052

22054

2305

16023

3025

33
33
33

بعدي
الكلي

قبلي
بعدي

33

يتضح من هذا الجدول السابق أن قيمة (ت) المحسوبة

15
15
15
15

2302
1042
4062
007

30332
30332
30332
30332

الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل ونصه:

الستراتيجية األكثر صعوبة بلغت ( )24030وبلغت ()2302

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≤ 3032

الستراتيجية اختصار المنهج ،وبلغت ( )1042الستراتيجية

بين متوسطي درجات المعلمات عينة الدراسة في اختبار

الدراسة المستقلة ،وبلغت ( )4062الستراتيجية عقود التعلم،

تحصيل المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجية (األكثر

وجميعها قيم دالة إحصائياً عند مستوي  ،30332مما يدل على

صعوبة ،اختصار المنهج ،الدراسة المستقلة ،عقود التعلم) قبل

وجود فروق بين متوسطي درجات المعلمات عينة الدراسة في

التدريب وبعده ولصالح القياس البعدي"

اختبار تحصيل المعلمات للمعارف المرتبطة باستراتيجية (األكثر

ولقياس حجم تأثير التدريب في تحصيل المعلمات للمعارف

صعوبة ،اختصار المنهج ،الدراسة المستقلة ،عقود التعلم) قبل

المرتبطة باستراتيجيات التعامل مع الموهوبات تم حساب قيمة

التدريب وبعده ،وداللة الفروق تفسر لصالح المتوسط األعلى

مربع إيتا ( )2وجدول ( )5يوضح النتائج.

الذي جاء في صالح القياس البعدي 0وبالنتيجة السابقة يتم رفض
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جدول 5
قيمة مربع إيتا ()2
االستراتيجية

قيمة ()2

حجم التأثير

األكثر صعوبة

3007

اختصار المنهج

3006

كبير جداً

الدراسة المستقلة

3072

كبير جداً

عقود التعلم

3041

كبير جداً

االختبار ككل

3071

كبير جداً
كبير جداً

يتضح من الجدول السابق قيمة مربع إيتا قيمة ( )2بلغت

 04عدم وعي المعلمة بضرورة االهتمام بهذه الفئة من الطالبات0

الستراتيجية األكثر صعوبة ( ،)3007وبلغت الستراتيجية

وهذه النتيجة تؤكد على الحاجة لتنمية مستوى معرفة

اختصار المنهج ( ،)3006وبلغت الستراتيجية الدراسة المستقلة

المعلمات باستراتيجيات التعامل مع الطالبات في المدارس

( ،)3072وبلغت الستراتيجية عقود التعلم ( )3041وبلغت

العادية من خالل دورات تدريبية مخصصة لذلك ،إضافة إلى

لالختبار ككل ( )3071وهي قيم تدل على حجم تأثير كبير

الحاجة أيضا الختيار معلمين للطالب الموهوبين تتوفر فيهم

جداً0

خصائص وسمات شخصية ومهنية واجتماعية تمكنهم من
 .6مناقشة النتائج

رعايتهم مما ينعكس إيجابيا على شخصية الطالب 0وهذا يتفق

 )2أشارت نتائج التحليل اإلحصائي أن قيم المتوسطات

مع دراسة خضر [ ]12ودوناي وميشيل [ ]11والشريكة []13

الحسابية لدرجة معرفة معلمات الجغرافيا بالمرحلة المتوسطة

وويلما [ ]14وعويدات [ ]15وعياصرة واسماعيل [ ،]10ويؤيد

باستراتيجيات التعامل مع الطالبات الموهوبات في المدارس

ذلك الجغيمان [ ]33حيث ذكر أن رعاية الموهوبين في المدارس

العادية كانت متدنية ،حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية

تعتمد بالدرجة األولى على األداء التدريسي للمعلمين في

لدرجات معرفة أفراد عينة الدراسة باستراتيجيات التعامل مع

توظيفهم ألدوارهم الالزمة في البيئات التعليمية وقدرتهم على

الموهوبات وفق ًا لكل استراتيجية بين ( )2 37 -3 07وتراوحت

التخطيط لتنفيذ أي برامج خاصة للموهوبين0

درجات االنحراف المعياري بين ( ،)2 15 - 4 22وبلغ

 )1أشارت النتائج إلى أن قيمة مربع إيتا ( )2بلغت 3071

المتوسط الحسابي لالختبار ككل ( )22 54ما االنحراف

لالختبار ككل وهي تدل على حجم تأثير كبير جدا ،وهذا يدل

المعياري لالختبار ككل بلغ (0)23 5

على أن التدريب من خالل الحلقات وورش العمل ساعد

كما أشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة معرفة كانت الستراتيجية

المعلمات على تنمية مستواهن حيث شعرن المعلمات بأهمية

الدراسة المستقلة حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ()3 07

هذه تطبيق هذه االستراتيجيات مع الطالبات الموهوبات في

وتلتها استراتيجية عقود التعلم ( )3 67ثم استراتيجية اختصار

المدارس العادية ،ويعتبر تدريب المعلمات أثناء الخدمة ضرورة

المنهج ( )3 33ثم استراتيجية األكثر صعوبة (0)2 37

حيث أوصت دراسة صوص [ ]16بضرورة تأهيل المعلمين أثناء

وربما يرجع السبب في ذلك إلى ما يلي:

الخدمة وتزويدهم باستراتيجيات التعامل مع الموهوبين في

 02عدم وجود دورات تدريبية للمعلمات أثناء الخدمة0

المدارس لتوفير الفرص للموهوبين إلظهار قدراتهم على الدراسة

 01عدم وجود مقررات تختص بالطالب الموهوبين في خطة

والتفكير0
 .7التوصيات

الدراسة إلعداد معلمات الجغرافيا في الجامعات0
 03عدم رغبة المعلمة في تطوير أدائها التدريسي عند التعامل

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

مع الطالبات الموهوبات0

 02إعادة النظر في برامج إعداد معلمات الجغرافيا قبل الخدمة
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من خالل تضمينها مقررات عن استراتيجيات التعامل مع

والمتفوقين 0الطبعة األولى ،عمان :دار ديبونو للنشر

الطالبات الموهوبات في المدارس العادية0

والتوزيع0

 01أهمية تدريب معلمات الجغرافيا على استراتيجيات التعامل

[ ]21جروان ،فتحي 0)1331( 0اإلبداع 0مفهومه ،معاييره،

الموهوبات بالمدارس العادية أثناء الخدمة بهدف تطوير أدائهن

مكوناته ،نظرياته ،خصائصه ،مراحله ،قياسه ،تدريبه0

التعليمي0

الطبعة األولى ،عمان :دار الفكر0

 03تصميم كتيب إرشادي لمعلمات الجغرافيا في كل مرحلة من

[ ]23السرور ،ناديا 0)2550( 0مدخل إلى تربية المتميزين

مراحل التعليم العام يتضمن كيفية تنفيذ هذه االستراتيجيات مع

والموهوبين 0الطبعة الرابعة ،األردن :دار الفكر0

الموهوبات0
المراجع

[ ]24المحارمة ،لينا ومحمود ،أماني ( )1321كفايات معلمي

أ .المراجع العربية

مدارس الملك عبداهلل الثاني للتميز في ضوء معايير

[ ]2القريطي ،عبد المطلب أمين 0)1335( 0سيكولوجية ذوي

الجمعية الوطنية األمريكية لألطفال الموهوبين (0(NAGC

االحتياجات الخاصة وتربيتهم 0الطبعة الرابعة ،القاهرة :دار

المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،العدد ( ،)0المجلد

الفكر العربي01 0

األول ،دمشق 0ص ص 0431_420

[ ]1البطانية ،أسامة محمد وآخرون 0)1337( 0علم نفس الطفل

[ ]26العزة ،سعيد حسني 0)1331( 0تربية الموهوبين

غير العادي 0عمان :دار المسيرة0

والمتفوقين 0عمان :الدار العلمية الدولية0

[ ]5ﺍلﺰعﱯ ،سهيﻞ ( 0)1323ﺃثﺮ ﺍألنشﻄة ﺍإلثﺮﺍئية ﰲ ﺍﳌﺮﺍكﺰ

[ ]25يحيى ،خولة أحمد 0)1334( 0البرامج التربوية لألفراد

ﺍلﺮياﺩية على ﲢصيﻞ ﺍلﻄلبة ﺍﳌتفﻮقﲔ( ،ﻭﺭقة عمﻞ مقﺪمة

ذوي االحتياجات الخاصة 0عمان :دار المسيرة0

ﺇﱃ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍلعاﳌي للتعليﻢ) ﺍألﺭﺩﻥ :عماﻥ0

[ ]13واينبرنر ،سوزان 0)1336( 0تربية األطفال المتفوقين

[ ]6كاسي ،عبﺪ ﺍهلل معيﺾ ( 0)1335ﺍﳊاجاﺕ ﺍلتﺪﺭيبية ﳌعلﻢ
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THE KNOWLEDGE LEVEL OF GEOGRAPHY
TEACHERS AT INTERMEDIATE STAGE OF
STRATEGIES TO DEAL WITH GIFTED
STUDENTS IN REGULAR SCHOOLS AND THE
EFFECT OF TRAINING THEM ON SUCH
STRATEGIES
EMAN SALEM AHMAD BARIEDAH
Associate Professor of Instruction and Curriculum of Geography
KAU/ Women’s Colleges of Education
Jeddah, KSA
Abstract_ The research intends to examine the knowledge level of geography teachers at Intermediate stage of
Strategies to Deal with Gifted Students in Regular Schools and the Effect of Training them on such Strategies To
achieve this purpose, the researcher applied an achievement pre-test on a sample of 30 geography teachers working
in Intermediate stage in Jeddah (Saudi Arabia) to measure their knowledge of such strategies. Based on the results,
a number of training seminars and workshops were conducted, and then the researcher applied the post
achievement test where the results showed statistically significant differences at the level of ≤ 0.01 between the
mean scores of the research sample on the pre and post achievement tests in favor of the post test. Such results
indicate the impact of training in developing the knowledge level of geography teachers at Intermediate stage of
Strategies to Deal with Gifted Students in Regular Schools.
Keywords: knowledge level, geography teachers, stage of Strategies to Deal with Gifted Students.
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