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الفصل األول ) االطار العام للدراسة(

مقدمة الدراسة:
يعي�ص ال�سباب جمموعة من التغريات ال�سريعة الوافدة اإىل  جمتمعاتنا من م�سادر متعددة, مما اأدى اإىل  وقوعه يف حرية 
وافتقاده القدرة على حتديد ذاته, وذلك نتيجة لتعر�سه للعديد من املوؤثرات الناجتة عن تلك التغريات , وخا�سة يف ظل 
التقدم الهائل يف �ستى النواحي تكنولوجيا ومعرفيا , ولذلك لوحظ اهتمام املوؤ�س�سات والهيئات الجتماعية بال�سباب , 
لأنهم هم الركيزة الأ�سا�سية للمجتمع ,حيث ركزت عليهم من كافة اجلوانب املختلفة �سحيا ونف�سيا واجتماعيا , لأن فئة 

ال�سباب ت�سكل اأكرب الفئات العمرية حجما يف املجتمعات النامية .
ونظرا ملا يتميز به هذا القطاع من خ�سائ�ص بدنية , وعقلية , ونف�سية , واجتماعية مكنته من  الدخول يف كافة قطاعات 
املجتمع ؛ فقد اأ�سبح الركيزة الأ�سا�سية يف الإنتاج , واخلدمات , والدفاع , و�سار تقدم الأمم يقا�ص بقدر ما توليه لل�سباب 
من رعاية , وبقدر ما ي�سهم به  ال�سباب يف تنمية جمتمعه ,  ومن هنا �سارت الدول توىل اهتمامها برعاية ال�سباب يف 
�ستى املجالت التعليمية , والجتماعية , والقت�سادية من خالل برامج الرعاية التي تقدم لهذه الفئة.)مو�سى,1995(, 
وملا كانت الرثوة الب�سرية من اأهم مقومات ع�سرنا هذا , فقد �سار للموؤ�س�سات الرتبوية  - وما يجرى داخلها من عمليات 
تربوية  - اأهمية بالغة يف اإعداد تلك الرثوة القادرة على حتقيق النمو والرخاء , و�سار الهتمام بال�سباب ق�سية اأ�سا�سية, 
وهدفا مهما من اأهداف الرتبية املعا�سرة باعتبارها و�سيلة للتنمية القت�سادية , والجتماعية , بل وغايتها يف امل�ستقبل, 
وذلك مبا ميلكون من طاقات خالقة , واإمكانيات هائلة ت�سارك يف �سنع احلا�سر , وحتمل م�سئوليات امل�ستقبل ؛ فاحتل 
روحيا  املتكامل  النمو  فر�ص  اأمامهم  تتهياأ  حتى   , الرتبوي  العمل  لأولويات  بالن�سبة  متقدما  موقعا  ال�سباب  مع  العمل 
ونف�سيا وبدنيا  لتحقيق الأمل يف تكوين اإن�سان قادر على حتمل امل�سئولية وامل�ساركة الإيجابية يف �سنع احلياة يف جمتمعه.       

)�سعد,1991(.  
ويلقى ا�ستثمار املواهب لدى ال�سباب اهتماما كبريا حمليا وعامليا ؛ فقد اأن�ساأت معظم الدول هيئات متخ�س�سة لرعاية 
ال�سباب , والهتمام بهم حيث  يوجد فيها اأفراد متخ�س�سون , وموؤهلون يقومون بو�سع اخلطط , والربامج لإعداد ال�سباب 
م�سكالتهم,  ومواجهة   , رغباتهم  وحتقيق   , حاجاتهم  اإ�سباع  على  ال�سباب  مل�ساعدة  وذلك   , علمية  اأ�س�ص  وفق  ورعايته 
وبالتايل الإفادة من اأوقات فراغهم , خا�سة  " واأن الفئة العمرية 15-24 �سنة يقدر حجمها ب1. 18% من �سكان اململكة 
                                               .)1991( .United nation. " العربية ال�سعودية , وهو ما يقارب "خم�ص املجتمع ال�سعودي

وبه نه�ست  التكليف  العقل كان مناط  تعاىل لالإن�سان, فهذا  ـ  التي وهبها اهلل  الهبات  اأعظم  الب�سري من  العقل  ويعترب 
الأمم, ون�ساأت احل�سارات , وتطورت العلوم وو�سائل الت�سالت , وتقنيات الع�سر املختلفة. كما ميثل املوهوب ثروة غالية 
يف املجتمع, ول بد من البحث عنه , ورعايته وتنميته ب�ستى الو�سائل , والربامج ل�ستمرار عطاء موهبته, كما ل بد من 
تق�سي حاجاته وم�سكالته للعمل على تلبية هذه احلاجات , والتعرف على املزيد من اخل�سائ�ص , والعوامل املوؤثرة يف 
الأف�سل يف �ستى املجالت, ومما ل�سك  ليبقى املوهوب متطورا مبدعا معطاء ناه�سا مبجتمعه نحو  املوهبة واملوهوبني 
وعلى   , عليهم  للتعرف  بذل اجلهود  يتم  اأن  املهم  ومن  , ويف كل مدر�سة,  فئة موجودة يف كل جمتمع  املوهوبني  اأن  فيه 
البيئة املنزلية  اأ�سرهم ومعلميهم, والعمل على توفري  اإىل توعية وتوجيه  خ�سائ�سهم  , ورعايتهم وتوجيههم بالإ�سافة 
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الذي ي�سهم يف تطوير املجتمع  والنهو�ص   , ي�ساعدهم على الرتقاء  لتنميهم وت�سقل مواهبهم مما  املنا�سبة  والتعليمية 
ون�ساأته , لذا اهتمت العديد من الدول و ال�سعوب باملوهوبني ليكونوا علماء الغد, واملخرتعني, والقادة, والأدباء, والفنانني 

من خالل التخطيط ال�سليم والتنظيم والتنفيذ مب�ستويات عالية من اجلودة لرعاية املوهوبني.
وتعترب فئة املوهوبني م�سدرا ذا اأهمية و قيمة كربى للمجتمع حا�سرا وم�ستقبال, حيث متثل قدراتهم العقلية العالية جمال 
خ�سبا وي�سهم يف حل الكثري من امل�سكالت العامة التي تواجه املجتمع املحلي, ومن هنا كان لزاما على املجتمعات التي 
تبحث عن وجود لها بني الأمم املتقدمة اأن تهتم برعاية املوهوبني, و ت�ستثمر طاقاتهم كي ت�سبح من املجتمعات الإنتاجية, 
ل املجتمعات ال�ستهالكية, وت�سبح جمتمعات موؤثرة وحمورية, ل جمتمعات متاأثرة وهام�سية, والعامل العربي اأحوج ما 
املبذولة يف هذا  اأن حتتل اجلهود  ال�سروري   باملوهوبني, ولذا فمن  املتعلقة  اإىل الهتمام بدرا�سة جميع اجلوانب  يكون 
املجال موقعا متقدما يف قائمة اأولويات املربني , واملر�سدين , والعاملني يف جمالت الأ�سرة والرتبية والتعليم , والتنمية 
الب�سرية لت�سليط ال�سوء على اأ�ساليب اكت�سافهم , ورعايتهم , وا�ستثمار مواهبهم , واإبداعاتهم بطريقة ت�سهم يف تطور 

املجتمع  و�سمان اأمنه , وا�ستقراره , وم�ستقبله.  )ال�سيخلي, 2005( . 
وبدخول العامل الألفية الثالثة التي هي ثورة املعرفة, والت�سالت, واملوا�سالت, والتكنولوجيا, وما رافقها من تغريات �سملت 
جميع جوانب احلياة ال�سيا�سية, والقت�سادية, والجتماعية التي انعك�ست اآثارها على العملية التعليمية . الأمر الذي تطلب 
�سعي الدول املتقدمة منها , والنامية اإىل املراجعة اجلذرية لأنظمتها الرتبوية لو�سع الربامج , وال�سرتاتيجيات املنا�سبة 
العمل على و�سع الربامج املتخ�س�سة  الدول هو  به تلك  اأهم ما قامت  , وامل�ستجدات, وكان من  التغريات  ملواكبة كافة 

للطلبة املوهوبني واملتميزين.  )�سعادة, 2009 ب(.
يف  وزادت  الع�سرين,  القرن  مطلع  يف  حديثًا  بداأت  واملتميزين  املوهوبني  تعليم  عملية  اأن  اإىل   )2003( ال�سرور  وت�سري 
ال�سبعينات مع تو�سع مفهوم تربية املوهوبني , واملتميزين لي�سمل اأكرث من عالمات الذكاء التي كانت معتمدة للك�سف عن 
الطلبة املوهوبني , واملتميزين حيث عّرف مكتب الرتبية الأمريكي املتميز باأنه �ساحب الأداء العايل مقارنة مع املجموعة 
والإبداعية,  والقيادية,  والفنية,  العامة,  العقلية  القدرات:  جمموعة  من  اأكرث  اأو  قدرة  يف  اإليها  ينتمي  التي  العمرية 

والأكادميية, والبدنية.
وعندما نتحدث عن املهارات الجتماعية والنف�سية للموهوبني نق�سد بذلك تلك املهارات التي مل تنل احلظ الكايف من 
يف  املوهوبني  كفاءة  رفع  على  تعمل  التي  والتدريبية  الإر�سادية  الربامج  قلة  اإىل  ذلك  ويعزى  الرتبوي,  القطاع  اهتمام 
املجال الرتبوي ب�سكل عام , و املهارات الجتماعية والنف�سية ب�سكل خا�ص, والذي بدوره ي�ساعدهم يف التخل�ص او تقليل 

ال�سغوطات النف�سية , و الجتماعية , والأكادميية الناجتة عن عدم تفهم القائمني على رعايتهم يف العملية الرتبوية .
 اإن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يع�سف باملجتمعات يف الوقت احلا�سر يفر�ص عليها  و�سع الربامج لإعداد الكفاءات 
العلمية املدربة من ذوي القدرات العقلية العالية التي ل تتوافر لدى الأفراد العاديني , وكذلك و�سع برامج موازية لإعداد 

املعلمني امل�ساعدين لهم يف العملية الرتبوية )اإبراهيم, 2002(.
كذلك فاإن الهتمام بالطالب املوهوب يجب األ يقت�سر على توفري الرعاية التعليمية وال�سحية له, وتي�سري فر�ص العي�ص 
فح�سب, بل يجب اأن ميتد اإىل اأكرث من ذلك اإىل الهتمام بجوانبه الجتماعية , والنف�سية , والعمل على تطويرها وتنميتها؛ 
ف�سمات ال�سخ�سية الجتماعية والنف�سية هي التي ت�ساعد الفرد على اأن ينظر اإىل اإجنازاته من جناح وف�سل يف �سوء ما 
لديه من قدرات, وما يبذله من جهد, ومن مثابرة على حتقيق اأهدافه, وما يرجوه من نتائج؛ ومن هنا ميكن م�ساعدة 
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النفعايل,   اجلانب  لنمو  املالئمني  والنف�سي   , الرتبوي  واملناخ   , البيئة  وتهيئة  قدراتهم,  من  ال�ستفادة  على  املتعلمني 
ب�سكل  الإن�ساين  ال�سلوك  النف�ص بدرا�سة  الإيجابية لديهم؛ ولذلك كان اهتمام علماء  ال�سخ�سية  , و�سمات  والجتماعي 
عام, ودرا�سة الدوافع املحركة لالإن�سان , واملوجهة له للقيام بدوره يف احلياة ب�سكل خا�ص حيث حتتل هذه الدوافع موقعًا 

رئي�سًا يف كل ما قدمه علم النف�ص حتى الآن من نظم , واأن�ساق �سيكولوجية.
من ناحية اأخرى ؛ فقد ترتب على الهتمام باملوهوبني املزيد من الدرا�سات حول �سماتهم الجتماعية والنف�سية, والعوامل 
امل�ساعدة على تفوقهم, واإن ظل الهتمام مرّكزًا لفرتة طويلة على اجلوانب العقلية يف تف�سري التح�سيل والتفوق املرتفع 
العقلية وحدها, حمفوف  القدرات  اأ�سا�ص  بالنجاح على  التنبوؤ  اأن  بعد ذلك  وات�سح  بنجاحهم؛  والتنبوؤ  املتفوقني  لهوؤلء 
على  يدل  مما  العقلي؛  م�ستواهم  من  اأقل  حت�سيلهم  كان  الذكاء  مرتفعي  الطالب  من  اأعدادًا  اأن  تبني  اإذ  باملخاطر, 
  Neihart , Reis,(  ذات اأهمية كربى, وراء التفوق يف التح�سيل الأكادميي )وجود عوامل غري عقلية, )اأو غري معرفية

.)2002 ,Robinson & Moon

اإل اأن مناهجنا املدر�سية ل تزال تركز على اجلانب املعريف , ومن ي�سمع , اأو ي�ساهد ما يدور يف �سفوف مدار�سنا يجد 
�سياًل من احلقائق و, املعادلت , والقوائم , والأماكن , والتواريخ التي يفرغها املعلمون يف حما�سراتهم دون اهتمام يذكر 

باجلانب النفعايل - النف�سي لعملية التعليم والتعلم )جروان, 2006(. 
 مما �سبق يتبني اأن الفروق بني الأفراد ل تكمن فقط يف قدراتهم املعرفية فح�سب, بل يف �سماتهم الجتماعية والنف�سية 
اأي�سا, وهو ما يوؤكده جرفز )Graves,  2008( من خالل ما تو�سل اإليه يف درا�ساته ل�سخ�سية املوهوبني, وتركيزه على 

جوانب ال�سخ�سية: اإدراك الذات يف الكفاءة املدر�سية, وامل�سئولية الذاتية, وم�ستوى القلق, ومفهوم الذات.
من ناحية اأخرى يوؤكد بع�ص الباحثني على اأهمية �سمات اأخرى يف �سخ�سية الفرد؛ ومتثل عوامل مهمة وراء متيزه وتفوقه, 
ومنها الثقة بالنف�ص )Self-Confidence(, و القيادية )leader ship(, بالإ�سافة للكمالية )Perfectionism( مما 
يف�سر الإخفاق الذي يعانيه بع�ص الأفراد يف املواقف الجتماعية )رغم ما لديهم من قدرات عقلية فائقة(, والعجز عن 
ا�ستثمار الفر�ص لإقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع املحيطني, والف�سل يف حتقيق املكانة املالئمة يف العمل , اأو التح�سيل 
العلمي, اأو مع الزمالء والأقران, اأو يف التوا�سل الكفء مع الآخرين, مما يوؤدي اإىل العزلة الجتماعية, واخلجل يف مواقف 

التفاعل الجتماعي, ومن �ساأن كل ذلك اأن ي�سكل عائقًا اأمام تفوق الفرد, وعجزه عن حتقيق ذاته. 
ت�سري  حيث   )2003  ,Wolters( ولرتز  ودرا�سة    ,)2007( الطيطي  درا�سة  مثل  عديدة  درا�سات  تقدم  ما  على  ويوؤكد 
اإىل اأن الأطفال واملراهقني الذين تنق�سهم �سمات ال�سخ�سية الإيجابية يف البعد النف�سي و الجتماعي, يظهرون معدًل 
مرتفعًا من العدوانية وانحرافات ال�سلوك, ويعانون من �سعوبة الندماج مع الأقران, ويتعر�سون مل�سكالت اأكادميية اأخرى 
ت�سمل الت�سرب من املدر�سة, و�سعف الإجناز الأكادميي, وما يرتتب على ذلك من م�سكالت اجتماعية ونف�سية متعددة 
 ,Frey ( ودرا�سة فري )1997 ,Dunleavy(  يف م�ستقبل حياتهم , كذلك تو�سح درا�سات اأخرى مثل درا�سة دان ليفي
2002( - اأهمية �سمات ال�سخ�سية, واأثرها الوا�سح يف جناح العالقات الجتماعية بني الفرد والآخرين, واإ�سهامها بدور 

اإيجابي يف تاأكيد ال�سحة النف�سية للفرد ,وتوافقه الجتماعي, ويف جناحه يف احلياة عموما, ويف حياته الأكادميية والعملية 
ب�سورة خا�سة.
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مشكلة الدراسة
من خالل ا�ستعرا�سنا لالأدب ال�سابق والطار النظري ملو�سوع املواهب عند ال�سباب ات�سح لنا ان هناك ن�سبة كبرية من 

ال�سباب ميتلكون عددا من املواهب الرائعة يف جميع املجتمعات , وهذا �سيء يتما�سى مع الطبيعة الب�سرية .
ومع ظهور نظرية الذكاءات املتعددة بدا يت�سح مو�سوع املواهب ومفهومها اكرث فاكرث حيث انتقل العامل من الرتكيز على 
املواهب العلمية فقط اإىل الرتكيز اأكرث على املواهب الأخرى يف �ستى املجالت املختلفة مثل املواهب الفنية والإعالمية 

والقيادية والريا�سية والجتماعية. 
كما ات�سح لنا كيف يوؤثر ا�ستثمار هذه املواهب على تنمية �سخ�سية ال�ساب وازدهار املجتمع ككل, وملا كانت تنمية املواهب 
ال�سباب وتوجيهها  لتحقيقها ل�ستثمار هذه املرحلة يف تفجر طاقات  الدول  ت�سعى  التي  ال�سباب من اهم الهداف  عند 
اإىل امل�سار ال�سحيح جاءت هذه الدرا�سة كخطوة ابتدائية للتعرف على اأكرث هذه املواهب تاأثريا على ال�سباب يف اململكة 
العربية ال�سعودية من وجهة نظر ال�سباب انف�سهم , ومن وجهة اخلرباء العاملني معهم , ويف �سوء نتائج هذه الدرا�سة 
وما ت�سفر عليه من بيانات �سيمكن العاملني مع ال�سباب من اختيار امل�سار ال�سحيح عند اإعداد الربامج اخلا�سة بتنمية 
املواهب مما ي�سمن لنا باإذن اهلل جناح تلك الربامج كونها ت�ستهدف ميول ال�سباب اأنف�سهم , ورغباتهم وحاجاتهم , ومل 
تفر�ص عليهم من اخلارج, وقد هدفت الدرا�سة اإىل التعرف  على املواهب واملهارات الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي 

من وجهة نظر عينة من قادة الراي وال�سباب ال�سعودي  , وذلك من خالل الإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة التالية : 

تساؤالت الدراسة
 ، ال�شوؤال الأول: ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي 

وال�شباب ال�شعودي ، ومنه تتفرع الأ�شئلة التالية: 

1- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب يف من وجهة نظر قادة املجتمع وال�سباب ال�سعودي يف البعد الإعالمي ؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف البعد الإعالمي ؟

3-ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي يف البعد الإعالمي ؟

4- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي وقادة الراأي يف بعد املواهب 

الفنية والأدائية ؟
5- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب  الفنية 

والأدائية ؟
6- ما املواهب الكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي يف بعد املواهب الفنية والدائية ؟

7- ما املواهب الأكرث ر تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة قادة الراأي وال�سباب ال�سعودي يف البعد القيادي 

والإداري  ؟
8- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف البعد القيادي والإداري ؟

9- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة الراأي يف البعد القيادي والإداري ؟
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وال�شباب  الراأي  قادة  نظر  ال�شعودي من وجهة  ال�شباب  الأكرثتاأثريًا على  املواهب  ما   : الثاين  ال�شوؤال 
ال�شعودي ح�شب متغري اجلن�س ؟ ويتفرع منه الت�شاوؤلت التالية:

1- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر امل�ساركني  الذكور ؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الإناث ؟

3- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الذكور يف البعد الإعالمي ؟

4- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الإناث يف البعد الإعالمي ؟  

5- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف البعد الفني والأدائي 

ح�سب متغري اجلن�ص ؟
6-  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الذكور يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟

7-  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الإناث يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟

8-  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب القيادية والإدارية ح�سب متغري اجلن�ص ؟

9-  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب القيادية والإدارية ح�سب وجهة نظر الذكور ؟

10-  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب القيادية والإدارية ح�سب وجهة نظر الإناث ؟

ال�شوؤال الثالث : ما املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�شباب )ذكور واإناث( ؟ ومنه تتفرع الت�شاوؤلت 
التالية:

1-  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر ال�سباب الذكور ؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر ال�سابات الإناث ؟

تتفرع  ومنه  ؟  الراأي  قادة  وجهة  من  ال�شعودي  ال�شباب  على  تاأثريًا  الأكرث  مااملواهب  الرابع:  ال�شوؤال 
الت�شاوؤلت التالية:

1- ما املواهب الأكرث تاأثريًا  على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة الراي الذكور؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي  من وجهة نظر قادة الراي الإناث. ؟

ال�شوؤال اخلام�س: هل هناك فرق دال اإح�شائيا يف الأداء على اأبعاد املواهب الرئي�شية ) البعد الإعالمي، 
اأو البعد الفني والدائي والبعد القيادي والإداري ( تبعا ملتغري اجلن�س؟ 

البعد  او  البعد الإعالمي،  الرئي�شية )  املواهب  اأبعاد  ال�شاد�س: هل هناك فرق يف الداء على  ال�شوؤال 
الفني والأدائي والبعد القيادي والإداري ( تبعا ملتغري الفئة ) ال�شباب وقادة الراأي(؟ 
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ال�شوؤال ال�شابع : ما املواهب الأكرث تاأثريًا ح�شب متغري العمر مت ح�شاب متو�شطات الأداء على املقيا�س 
تبعا ملتغري العمر من وجهة نظر ال�شباب وقادة الراأي؟ ومنه تتفرع الت�شاوؤلت التالية:

1- ما املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر اأكرب من 30 �سنة ؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر 21-30؟

3-  ما املواهب الأكرث تاأثريا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر اأقل من عمر 21 �سنة؟

ال�شوؤال الثامن : هل هناك فرق بني املواهب  الأكرث تاأثريًا  بناء على املجموع الكلي للمواهب ح�شب متغري 
العمر ؟

أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئي�س للبحث احلايل اىل :

1-  التعرف على املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي وال�سباب ال�سعودي. 

2-  التعرف على املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة الراأي وال�سباب ال�سعودي ح�سب متغري 

اجلن�ص. 
3-  التعرف على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب)ذكور واإناث(. 

4-  التعرف على املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة قادة الراأي. 

5-  التعرف على مدى وجود فرق دال اح�سائيا يف الأداء على اأبعاد املواهب الرئي�سية  )البعد الإعالمي, او البعد ا لفني 

والأدائي والبعد القيادي والإداري ( تبعا ملتغري اجلن�ص.
6-  التعرف على املواهب الأكرث تاأثريًا ح�سب متغري العمر مت ح�ساب متو�سطات الأداء على املقيا�ص تبعا ملتغري العمر من 

وجهة نظر ال�سباب , وقادة الراأي. 
7-   التعرف على  مدى وجود فرق يف الأداء على ابعاد املواهب الرئي�سية ) البعد الإعالمي, او البعد الفني والأدائي والبعد 

القيادي والإداري ( تبعا ملتغري الفئة ) ال�سباب وقادة الراأي(. 
8-  التعرف على مدى وجود فرق بني املواهب  الأكرث تاأثريا بناء على املجموع الكلي للمواهب ح�سب متغري العمر.

أهمية الدراسة ، والنتائج المتوقعة منها
1-  تظهر اأهمية الدرا�سة من خالل ما تو�سلت اإليه بع�ص الدرا�سات ال�سابقة من اأن وقت الفراغ ي�سبح م�سكلة يعاين منها 

الفرد واملجتمع اإذا مل يح�سن ا�ستثمار هذا الوقت ب�سكل تربوي �سحيح .
2- كما تربز اأهمية الدرا�سة اأي�سا من خالل التو�سل اإيل اأبرز املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب من اأجل ا�ستثمار هذه 

املواهب , وتوجيهها , وتنميتها ب�سكل علمي �سحيح 
املنا�سبة لإ�سباع ميول الطالب وفدراتهم   ال�سباب من و�سع اخلطط  3- متكن املخططني والقائمني علي  �سئون رعاية 

وحاجاتهم , ح�سب املواهب التي يف�سلونها , وبالتايل يتم بناء الربامج على اأ�سا�ص منطقي لكت�ساف املواهب ورعايتها .
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العمر مما  تتنوع املواهب باختالف اجلن�ص واختالف  ال�سباب كيف  القائمني على برامج  الدرا�سة  نتائج هذه  4- تزود 

ي�سهل تخ�سي�ص برامج رعاية للمواهب مبا يتنا�سب والفئة العمرية وجن�ص الطالب.

حــدود الدراسة
تتحد نتائج هذه الدرا�سة بالعينة املختارة لأغرا�ص هذه الدرا�سة وهي فئة ال�سباب وقادة الراأي من مدينةجدة , وكذلك 

تتحد باملواهب الإعالمية والفنية والقيادية فقط.

المصطلحات االاساسية والتعريفات االجرائية
الشباب

فئة ال�سباب يف هذه الدرا�سة مت تق�سيمهااىل ثالث فئات : ال�سباب من يف �سن )اقل من 20( )30-21( )40-31(

قادة الرأي
ويق�سد بهم العاملني مع ال�سباب من مدراء ومدر�سني واعالميني ومدربني ورجال فكر واقت�ساد وعلوم �سرعية ... 

االكثر تأثيرا
يق�سد هنا مدى تاأثريها على ال�سباب هل هو توؤثر ب�سكل كبري او متو�سط او ل توؤثر مطلقا .

المواهب القيادية
يق�سد بها هنا املواهب التي يتمتع بها ال�سخ�ص القيادي مثل :التخطيط والتحفيزوالبداع واتخاذ القرار وحل امل�سكالت 

....)ملحق 1(

المواهب االدائية والفنية
يق�سد بها يف هذه الدرا�سة املواهب املتعلقة باجلانب الفني والدائي مثل :الر�سم واخلط والتمثيل والغناء واخلطابة ....

)ملحق 1(

المواهب االعالمية
يق�سد بها يف هذه الدرا�سة املواهب املتعلقة باجلانب العالمي مثل :الت�سوير والخراج العالمي والتحرير ال�سحفي 

واملدونااللكرتونية...)ملحق 1(
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أداة الدراسة
�سممت لغرا�ص هذه الدرا�سة ا�ستبانة لقيا�ص املواهب الكرث تاأثريا على ال�سباب يف اجلوانب : العالمية والفنية 

والقيادية .

الموهوب
عرف مكتب الرتبية الأمريكي املوهوبون كما ورد يف )جروان ,2008(  باأنهم " اأولئك الذين يعطون دلياًل على اقتدارهم 
على الأداء الرفيع يف املجالت العقلية والإبداعية والفنية والقيادية والأكادميية اخلا�سة, ويحتاجون خدمات واأن�سطة ل 

تقدمها املدر�سة العادية وذلك من اأجل التطوير الكامل ملثل هذه ال�ستعدادات اأو القابليات.

مفهوم مواقع التواصل االجتماعي
ُتعرف مواقع التوا�سل الجتماعي باأنها جمموعة من املواقع املتواجدة على �سبكة الإنرتنت التي ظهرت مع اجليل الثاين 
للويب اأو ما يعرف با�سم ويب )2.0(وهي تتيح التوا�سل بني الأفراد يف بيئة جمتمع افرتا�سي يجمعهم ح�سب جمموعات 
اهتمام اأو �سبكات انتماء مثل البلد التي يعي�سون بها اأو اجلامعة واملدر�سة التي يدر�سون بها اأو ال�سركة التي يعملون بها, و 
كل هذا يتم عن طريق خدمات التوا�سل املبا�سر مثل اإر�سال الر�سائل اأو الطالع على امللفات ال�سخ�سية لالآخرين ومعرفة 

اأخبارهم ومعلوماتهم التي تتاح للعر�ص.

Social Networking Sites :مواقع التواصل االجتماعي
 عبارة عن  �سبكة الكرتونية  ت�سمح للم�ستخدم اإن�ساء موقع خا�ص به مع اإمكانية ربطه باملواقع الأخرى  التابعة لالأ�سدقاء 

من اأجل التعرف عليهم , ومعرفة هواياتهم , واأخبارهم.



الفصل الثاني  
اإلطار النظري للدراسةويشتمل على 

المحاور التالية:



- المحور األول : إطار عام للموهبة واالبداع

- المحور الثاني )البرامج الخاصة بالموهوبين(

- المحور الثالث: المواهب القيادية

- المحور الرابع : المواهب االعالمية

- المحور الخامس : المواهب الفنية
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الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة

المحور األول : إطار عام للموهبة واإلبداع              
اإن الهتمام بالتفوق واملوهبة قد ظهر يف وقت مبكر, ولكن مل يكن قائمًا على الأ�س�ص العلمية اأو املنهجية لدرا�سة طبيعة 
الظاهرة, ومن خالل الطالع على املراحل التاريخية للموهبة , نالحظ تبدًل , وتطورًا يف الهتمام واملفاهيم , ونوعية 
املواهب , واملجالت , واحلقول التي برزت وات�سح الهتمام بها , والتي هي نابعة من الظروف الثقافية,  والجتماعية , 
والقت�سادية ال�سائدة يف ذلك الوقت, فلكل جمتمع  , اأو حقبة زمنية معايريها , واحتياجاتها التي يتم تقييم اأفرادها على 
اأ�سا�سها, اإن ما يحمله املجتمع من قيم ومكانة اجتماعية ملن يحتلون تلك املراكز الرفيعة , و القيادية يف الدولة ما هي اإل 
نتيجة ملا ميتلك هوؤلء الأفراد من مواهب , وقدرات متيزهم عن غريهم , ففي املجتمعات اليونانية القدمية كان الرتكيز 
على املواهب التي حتمل الطابع الع�سكري والقوى اجل�سدية, حيث كانوا يدربون الأطفال على الهتمام املبكر بتنمية القوى 
الع�سلية , والبنية اجل�سدية, وكان الهتمام من�سبًا على املواهب الذكورية , وا�ستبعاد الإناث, وذلك ب�سبب ارتباط املراكز 
الذكور يف  بتدري�ص  الهتمام  فكان  البدنية  و�سحته  الع�سلية  وبقواه  بالرجل  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  العليا 
مدار�ص منف�سلة وخا�سة بالطلبة املتميزين وتعليمهم التاريخ والعلوم والفنون والأدب, وكذلك الرتقاء بلياقتهم البدنية, 
وتدريبهم على ريا�سة الفرو�سية,  وقد كان املعيار اأو املحك لختيار هوؤلء املتفوقني اأو املوهوبني هو القوة اجل�سدية وقدرة 

التحمل الع�سلي والبدين ويف هذا الف�سل ن�ستعر�ص التطور التاريخي واملفاهيمي للموهبة.

التطور التاريخي لرعاية الموهبة
تبًعا  اخلا�ص  مبنظورها  املوهبة  مفهوم  ثقافة  كل  ف�سبغت  املوهوبني,  برعاية  املجتمعات  اهتمت  الزمن  قدمي  ومنذ 
لال�ستعدادات التي حتتاج اإليها , واأ�سكال الرباعة والتميز التي متجدها, والقيم التي حتبذها وتزكيها, واأ�ساليب احلياة 
ال�سائدة فيه, فاليونانيني القدماء جمدوا الفال�سفة واخلطباء والأقوياء, والرومانيون عظموا املهند�سني واجلنود, والعرب 

قدروا ال�سعراء والفر�سان.
لقد ا�ستدعت ظاهرة وجود اأ�سخا�ص موهوبني اهتمام املفكرين والفال�سفة منذ قدمي الزمان , حيث حاول بع�سهم ان 
يربطها بالإلهام , والقدرات اخلارقة , وحاول اآخرون ربطها باملر�ص النف�سي , وقد قام اأفالطون بو�سع اختبارات خا�سة 
اأن نتتبع  "ينبغي  اأقواله يف هذا ال�سدد العبارة املاأثـورة:  اأ�سمى منا�سب الدولة ونقتب�ص من  لفح�ص من يطمع يف �سغل 
هوؤلء منذ �سرخ �سبابهم فما فوق, ونطلب منهم تاأدية اأعمال يكونون فيها عر�سة للن�سيان اأو اخلداع, فمن منهم ل تخونه 
الذاكرة , ول يخدع  ُيقبل . ومن ين�سى , ومن يف�سل يف الختبار  يرف�ص . ومن خرج من المتحان فائزًا نقيًا, يف جميـع 
مراحل العمر, ولدًا ف�ساّبًا فرجاًل عنّي حاكمًا وحار�سًا للدولة . )Hallahan& Kuffman,2003( اأما اأول املحاولت العلمية 
لفهم املوهبة فتتمثل فيما قام به جالتون )1869( حيث حتدث عن العبقرية , وعرفها على اأنها القدرة التي يتفوق بها 
اإىل مركز قيادي وو�سع اختبارات لقيا�ص قوة احلوا�ص , وزمن رد الفعل واعتربها مبثابة  الفرد , ومتكنه من الو�سول 
تقدير الأداء الوظيفي العقلي. بعد ذلك طور ) كاتل( عمل جالتون وو�سع اختبارات لقيا�ص القوة العقلية. ويف عام 1905 

طور بينيه  اأول مقيا�ص للذكاء .
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 وبعد ذلك قام تريمان )1925(  باإجراء درا�سة طولية على 250 األف طالب وطالبة , واختار احلا�سلني على درجة 135 
فما فوق , حيث بلغ عددهم 1500 �سماهم العباقرة , وتابع تطور حياتهم على اأكرث من اأربعني عاما , جمع من خاللها 

)2012 ,Clark(. معلومات تف�سيلية عنهم
دقيقًا  نظامًا  الوقت  و�سع يف ذلك  4000 عام, حيث  قبل  ال�سينية  الإمرباطورية  باملتفوقني يف عهد  الهتمام  بداأ  وقد 
-347( 2400 عام ق�سم اأفالطون  لختيار الأفراد املتميزين لتويل الأعمال القيادية ؛ ويف عهد احل�سارة اليونانية قبل 
النظرية  العلوم  والتدريبات يف جميع  لنتائجهم يف المتحانات  اإىل مراتب ثالث وفقًا  النا�ص يف جمهوريته  427 ق.م( 

والعلمية,وبني الفارابي )510-590م( يف مدينته الفا�سلة اأن فئة الفال�سفة احلكماء هم اأعلى مرتبة, وهم الفئة التي 
يجب اأن حتكم املدينة الفا�سلة , ومن اأهم موا�سفات هذه الفئة: الذكاء والفطنة وحب العلم, واأما الفيل�سوف ابن ر�سد 

)1126-1198م( فقد ق�سم النا�ص اإىل ثالثة اأق�سام هي: فئة النخبة اأو الفال�سفة, فئة علماء الكالم, وفئة العوام.
ويف الغرب بداأ الهتمام باملتفوقني يف القرن الثامن ع�سر عندما اأمر توما�ص يفر�سون)1801م( مبنح املتفوقني فر�سًا 
للدرا�سة جمانًا يف اجلامعات, ويف القرن التا�سع ع�سر �سدر كتاب«  العبقرية املوروثة« للعامل جالتون )1869( ويف عام 
وبداأ  الذكاء,  اختبارات  ظهرت   )1905( عام  ويف  وت�سرينيه  لمربوزو  للعامل  العبقري«  الرجل  كتاب»  �سدر   )1891(
تريمان عام )1920م( درا�سته الطولية حول الذكاء التي تو�سل من خاللها اإىل اكت�ساف بع�ص ال�سمات واخل�سائ�ص 

اجلديدة للمتفوقني.
اأما بالن�سبة لرعاية املوهوبني عند امل�سلمني ؛ فقد حث الإ�سالم على اإعمال العقل والتفكري , والتدبر , والنظر يف خلق اهلل, 

َهاِر لآَياٍت لأُْويِل الأَْلَباِب")اآل عمران: 190( َمَواِت َوالأَْر�ِص َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنَّ واآياته يف قوله تعاىل:"اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ
اأ�سحاب  ت�سجع  الإ�سالمية  املجتمعات  كانت  حيث  مواهبهم,  لنمو  خ�سبة  ا  اأر�سً الإ�سالم  ظل  يف  املوهوبون  وجد  فقد 
فا�ستخرج   , النا�ص ب�سرية  اأ�سفى  و�سلم  الر�سول   �سلى اهلل عليه  كان  وقد  البناءة,  اإمكاناتهم  وت�ستفيد من  املواهب, 
بقوله  هـ(   1424  ( الزهراين  ذلك  على  واأكد  وميوله,  وا�ستعداده  طاقته  قدر  على  كل   , وذخائرهم  اأ�سحابه  مكونات 
اإنه يف عهد الر�سول ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ �سجعت املواهب, فهذا عبد اهلل بن رواحة �ساعر من �سعراء الدعوة قال له 
النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ : )عليك بامل�سركني( ؛  فقد �سجع الر�سول مواهب �سعراء الدعوة , فنافحوا عنه باأ�سعارهم 
واأ�سحابه   , �سار على ذلك خلفاوؤه  وقد  اأجمعني,  فر�سي اهلل عنهم  ثابت  بن  راأ�سهم ح�سان  وعلى  واأقالمهم  و�سيوفهم 
واأتباعه و�سارت الأجيال يف القرون املف�سلة م�ستهدية بهدي ر�سول اهلل ؛ فبهذه الأمثلة , وغريها ظهر الإبداع يف جمتمعات 
اإن�ساف املجتمع الإ�سالمي كفياًل بتقدير املواهب املختلفة, وذلك يف القرون  امل�سلمني اخلرية يف كافة امليادين , وكان 
بالك�سف  الع�سور  امل�سلمون يف خمتلف  "عني  بقوله  القريطي )2005(  واأكد على ذلك  املف�سلة,  الأوىل  للقرون  التالية 
عن املوهوبني , والنابهني , واملتميزين ب�سرعة احلفظ  , و�سالمة التفكري , وقوة املالحظة واإحلاقهم مبجال�ص العلماء, 

والحتفاء بهم واإكرامهم من قبل احلكام".
اإنه عرب الع�سور الإ�سالمية املتعاقبة ازدهرت فنون عديدة, كالعمارة الإ�سالمية التي جتلت يف امل�ساجد واخلانات والقالع 
عند  يتوقفوا  امل�سلمني مل  فعلماء  واملوهبة,  الإبداع  على  �ساهًدا  وتقف  امل�سلمني  مواهب  تظهر  والتي  والق�سور  والأ�سوار 
اأمثال جابر بن حيان  نبغ منهم علماء من  والهند فقد   , , والفر�ص  الإغريق  اإىل علوم  الكثري  اأ�سافوا  واإمنا  النقل,  حد 
يف الكيمياء, والرازي وابن �سينا يف الطب, والفارابي يف الفل�سفة, واخلوارزمي يف احل�ساب واجلرب, واملتنبي يف ال�سعر, 

وبف�سل هوؤلء العباقرة واأمثالهم ازدهرت الدولة الإ�سالمية يف ع�سور كثرية كالدولة الأموية والعبا�سية.
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الفرتة  يف  القانوين  �سليمان  العثماين  ال�سلطان  اأن  اإىل   )2003( الزغبي  اأ�سار  فقد  العثمانية  للدولة  بالن�سبة  اأما 
اأنحاء  يف  اجلنود  ير�سل  كان  فقد  واملتميزين,  باملوهوبني  لالهتمام  مهمة  اإجراءات  اتخذ  1566م(  )1459حتي  من 
الأ�ساليب  اأف�سل  توفري  تهدف  البدنية,  والقوة  التعليم,  املتميز يف جمالت  ال�سباب  للبحث عن  العثمانية  الإمرباطورية 
الرتبوية والتدريبية لهم عن طريق مدر�سة بال�ص, واأكدت على ذلك زينب �سقري )2002( "اأن الدولة العثمانية هي اأول 
دولة تقوم بعملية امل�سح ال�سكاين لكت�ساف املوهوبني واملتفوقني يف �ستى املجالت وذلك تهدف تعليمهم وتدريبهم ", وعند 

احلديث عن املوهبة والتفوق تظهر عدة ق�سايا حتول دون التفاق على تعريف عام, وهي:
1- اختالف النا�ص يف البلد الواحد حول ما تعنيه بع�ص املفاهيم كالكرم , وال�سجاعة كما يختلفون يف تقديرهم لالإجنازات 

يف ميادين الن�سـاط الإن�ساين املختـلفة من حيث الأهـمية , اأو القيمة , وبطبيعة احلال ينطبق الو�سع على مفهوم املوهبة 
والتفوق حيث ي�سعب التفاق على تعريف لها.

2- ومن الناحية الرتبوية اأو ال�سـطالحية ؛ فاإن الأمر يبدو اأكرث ت�سعبًا وتـعقيدًا حيث ل يـوجد تعريف متفق عليه لدى 

الرتبويني واملهتمني , وغريهم من ذوي العالقة.
اأو الأداء غري العادي يف جمال من   , األفاظ خمتلفة للدللة على القدرة  3- حالة اخللط  وعدم الو�سوح يف ا�ستخدام 

املجالت )جروان, 2008(.
4- عدم و�سوح الفرق يف املعنى ال�سطالحي بني املفهومني قي قوامي�ص اللغة الإجنليزية حيث ترد كلمة Talent كاأحد 

مرتادفات كلمة Giftedness وي�سمل معنى كلمة Talent كـاًل من القـدرات العقلية والبـدنية املكت�سبة والفطرية ب�سـرط 
اأن تكون من م�ستوى رفيع, اأما كلمة Giftedness فيقت�سر معناها على القدرة الفطرية اأو املوروثة.

مفهوم الموهبة
اأكرث من  املوهوبني قبل  لتعليم  املنظمة  الربامج اخلا�سة  التي ظهرت منذ وجدت  للتعريفات  �ساملة  من خالل مراجعة 
اخللفية  اأ�سا�ص  على  التعريفات  ت�سنيف  منها:  للتعريفات  خمتلفة  ت�سنيفات  معها  ظهرت  الزمان,  من  عقود  خم�سة 

النظرية اأو ال�سمة البارزة فيها وت�سنيفات باختالف نظرتها اإىل مكونات املوهبة والعوامل املوؤثرة فيه.
ومن الناحية اللغوية تتفق املعجميات العربية والإجنليزية على اأن املوهبة تعترب قدرة , اأو ا�ستعدادًا فطريًا لدى الفرد. 

اأما من الناحية الرتبوية وال�سطالحية ؛ فهناك �سعوبة يف حتديد بع�ص امل�سطلحات املتعلقة مبفهوم املوهبة وتعريفها, 
وتبدو كثرية الت�سعب وي�سودها اخللط, وعدم الو�سوح يف ا�ستخدامها, ويعود ذلك اإىل تعدد مكونات املوهبة, ومع ذلك 

�سننقل بع�ص التعاريف التي تقاربت حولها وجهات النظر للم�سطلحات الآتية:
يرى القريطي )2005( اأن املوهبة هي حيازة املرء اأو امتالكه مليزة ما ".   

)وهب(:اأي اأعطى دون مقابل وهي ال�شيء الذي ل ميلكه الإن�شان. 
ي ُحْكمًا َوَجَعَلِني ِمَن املُْر�َسِلنَي " )ال�سعراء: 21(, "َربِّ َهْب يِل ُحْكمًا  فقال تعاىل: " َفَفَرْرُت ِمنُكْم مَلَّا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب يِل َربِّ
تعريفهم  الباحثون يف  اختلف  احل�سنى,وقد  اهلل  اأ�سماء  من  ا�سم  و)الوهاب(   )83 )ال�سعراء:  نَي"  احِلِ ِبال�سَّ ْقِني  َواأَحْلِ
للموهبة اختالًفا وا�سًحا, ويعود ذلك اإىل اختالفهم يف الجتاهات النظرية , واخلربات العملية التي ينطلقون منها يف 

حتديد جمالت املوهبة, فراأى القريوتي واآخرون )1418 هـ( اأن الختالفات تعود اإىل الأ�سباب التالية:
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- الختالف حول حتديد خ�سائ�ص الطفل املوهوب. 
- الختالف حول حتديد طرق اكت�ساف الطفل املوهوب. 

- الختالف حول حتديد جمالت املوهبة. 
- الختالف حول حتديد م�ستوى التفوق الالزم لتحديد املوهبة. 

- امل�سطلحات املختلفة ملفهوم املوهبة منها)التفوق –الإبداع –البتكار –التميز(. 
ونتيجة لكرثة هذه التعاريف فمنهم من �سنفها اإىل جمموعات فذكر كل من كلننت وجروان )2006( اأن هناك: 

- تعاريف )كمية( تعتمد على عمليات القيا�ص.
- تعاريف حمددة لالحتياجات املحلية )مرتبطة بحاجات املجتمع وقيمه(.

- تعاريف تركز على الأداء من خالل اخل�سائ�ص ال�سلوكية.
- التعريفات الرتبوية التي تت�سمن اإ�سارة وا�سحة للحاجة املا�سة اإىل برامج تربوية متغايرة .

واأكد الزغبي )2003( "اأن التعريفات احلديثة للموهبة قد اعتمدت على تغيري نظرة املجتمع لأداء املوهوب, فلم يعد ينظر 
اإىل القدرة العقلية العالية باأنها املعيار الوحيد يف تعريف املوهبة بل اأ�سبح ينظر اإىل معايري اأخرى رئي�سية ". 

تعريفات الموهبة
 التعريفات الكمية : وهي التعريفات التي تعتمد اأ�سا�سًا كميًا بدللة الذكاء,اأو التوزيع الن�سبي للقدرة العقلية ح�سب 
للموهبة  التقليدي  التعريف  هذا  ويعترب  اأعداد.   اأو  مئوية  ن�سب  اإىل  ترجمته  ميكن  والذي   , الطبيعي(  التوزيع  منحنى 
اإجرائيًا مبنيًا على ا�ستخدام حمك الذكاء املرتفع- كما تقي�سه اختبارات الذكاء الفردية-  والتفوق تعريفًا �سيكومرتيًا 
للتعرف على الأطفال املوهوبني واملتفوقني. )Clark, 2012(, ويف املو�سوعة الأمريكية يتفاوت تعريف املوهوب , واملتفوق 
واإذا اعتمدت ن�سبة الذكاء  اأنها احلد الفا�سل بني ) املوهوب واملتفوق (,   التي توؤخذ على  تبعًا لدرجة املوهبة والتفوق 
كمحك, فاإن النقاط الفا�سلة املقرتحة تختلف ب�سورة وا�سعة من �سلطة اإىل اأخرى ومتتد بني ن�سب الذكاء من  ) 115-

180(  لكن معظم النقاط الفا�سلة امل�ستخدمة فعليًا تقع بني 125 و 135. ويتعر�ص هذا التعريف لنقد �سديد بالنظر اإىل 

تقدم املعرفة يف جمال البناء العقلي , والتفكري الإبداعي الذي اأظهر اأن هذا الجتاه رمبا يكون مفرطًا يف تب�سيط مكونات 
القدرة العقلية, ورمبا يقود اعتماد ن�سبة الذكاء مبفردها اإىل اأخطاء كثرية يذهب �سحيتها عدد غري قليل من الأطفال 

املوهوبني واملتفوقني بالفعل)جروان,2008(
اأفراد موؤهلني,  الذين يتم ت�سخي�سهم من قبل  اأولئك  اأن الأطفال املوهوبني هم   " اأما التعريفات الرتبوية ؛ فرتى 
يحددون ما يحتاجه املوهوبون من برامج تربوية متميزة وخدمات اإ�سافية فوق ما يقدمه الربنامج املدر�سي العادي بهدف 

متكينهم من حتقيق الفائدة لهم وللمجتمع معا")ال�سرور,2003(.

ما المقصود بالطفل الموهوب ؟
عرف مكتب الرتبية الأمريكي املوهوبون كما ورد يف )جروان ,2008(  باأنهم " اأولئك الذين يعطون دلياًل على اقتدارهم 
على الأداء الرفيع يف املجالت العقلية والإبداعية والفنية والقيادية والأكادميية اخلا�سة, ويحتاجون خدمات واأن�سطة ل 
تقدمها املدر�سة العادية , وذلك من اأجل التطوير الكامل ملثل هذه ال�ستعدادات اأو القابليات", وميكن التعرف على مواهب 
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الطلبة وتطويرها يف اأربعة جمالت:
 اأوًل املجال الأكادميي: وي�سمل: العلوم ,الريا�سيات ,اللغة ...الخ (.

 ثانيًا املجال الفني: وي�سمل التعبري احلركي , واملو�سيقي , والدراما , والت�سوير ال�سوئي , والفنون الت�سكيلية.
 ثالثًا املجال املهني - التقني: ي�سمل القت�ساد املنزيل , والتجارة , والأعمال املكتبية , والزراعة  , وتقنية احلا�سب.

)2012 ,Clark (   .رابعًا  املجال ال�سخ�سي: وي�سمل القيادة واخلدمات الإن�سانية

تعريف رنزولي للموهبة ؟
اعتمد رينزويل يف تعريفه امل�سهور للموهبة والتفوق اإىل نتائج البحوث والدرا�سات ال�سابقة والتي تن�ص على اأن املوهبة 
والتفوق ناجتة من تفاعل ثالث جمموعات من ال�سمات الإن�سانية, وهي: قدرات عقلية فوق املتو�سط, وم�ستويات مرتفعة 
من اللتزام باملهمات )علو الهمة( وم�ستويات مرتفعة من القدرات الإبداعية جمال قّيم لالأداء الإن�ساين. حيث اإن الأطفال 
الذين يبدون تفاعاًل , اأو الذين مبقدورهم تطوير تفاعل بني املجموعات الثالثة ؛ فهم يحتاجون اإىل  توفري خدمات , 
وفر�ص تربوية وا�سعة التنوع ل توفرها عادة الربامج التعليمية الدارجة, وقد عرّب رينزويل عن مفهومه الثالثي للموهبة , 

اأو التفوق بحلقات متداخلة كما يبدو يف ال�سكل الآتي )ال�سرور, 2003(:  

تعريف �شترينبريغ: 
 يرى �سترينبريغ اأن املوهبة تت�سكل من ثالث قدرات: 

احلقيقي  العامل  بيئات  واختيار  الهادف,  التكيُّف  من  هنا  الذكاء  يتكون  خارجي(:   )ذكاء  حتليلية  قدرات   )1(
املرتبطة بحياة الفرد , اإذ تبدو معايري الذكاء من خالل:

• القدرة على العمل اليومي, واأداء اإجناز متمّيز دون تعّلم م�سبق.  	

• مقارنة �سلوك الفرد مع ال�سلوك املثايل لالإن�سان الذكي. 	

)2(  قدرات تركيبية )ذكاء داخلي(: يرتبط الذكاء هنا باملكونات الداخلية للفرد. ومكون الذكاء هو عملية تعتمد 
ر بالب�سرية. على معاجلة املعلومات الأ�سا�سية داخل الفرد, وهذا غري قابل للقيا�ص غالبًا, وميكن اأن ُيف�سَّ

)3(  ا�شتخدام مهارات التفكري حلل امل�شكالت العملية )ذكاء اخلربة(: وُيقا�ص الذكاء هنا مبدى توافر املهارتني 

قدرات
عقلية عالية

االلتزام 
بالمهمة

االبداع
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الآتيتني: القدرة على التعامل مع املهمات اجلديدة و القدرة على معاجلة املعلومات.
وُي�سري �سترينبريغ اإىل اأن جزَء مهمًا من املوهبة يتمثل يف القدرة على التن�سيق بني القدرات الثالثة ال�سابقة, ومعرفة متى 

ُت�ستخدم كل منها.)الطحان, 2005(
تعددت امل�سطلحات املرادفة التي تعرب عن مفهوم الطفل املوهوب, مثل م�سطلح الطفل املتفوق, والطفل العبقري, الطفل 

املتميز, اإل اأن م�سطلح الطفل املوهوب هو اأكرث امل�سطلحات �سيوًعا.
 ويعرف )Gallager,2002( الأطفال املوهوبني باأنهم "هم اأولئك الذين يتم التعرف عليهم من قبل اأ�سخا�ص موؤهلني , 
والذين لديهم قدرة على الأداء الرفيع, ويحتاجون اإىل برامج تربوية متميزة وخدمات اإ�سافية اأكرث مما يقدمه الربنامج 

العادي بهدف متكينهم من حتقيق فائدة لهم وللمجتمع مًعا". 

تصنيف الموهبة
ق�سمت زينب �سقري)1999( املوهبة اإىل ق�سمني وذلك على النحو التايل:

-املوهبة العامة: وهي م�ستوى عال من ال�ستعداد والقدرة العامة على التفكري املتجدد , والأداء الفائق يف جمال من 
جمالت الن�ساط الإن�ساين �سواء اأكان علمًيا, عملًيا, اجتماعًيا, قيادًيا اأم غريه من املجالت, وهي ذات اأ�سل فطري ترتبط 

بالذكاء. 
-املوهبة اخلا�شة: وهي م�ستوى عال من ال�ستعداد , اأو القدرة اخلا�سة على الأداء املتميز يف جمال معني ,اأو اأكرث من 
جمالت الن�ساط الإن�ساين , وهي ذات اأ�سل تكويني )ل ترتبط بالذكاء( �سواء اأكان علمًيا اأو اأدبًيا اأم غريه من املجالت.

تعريف السمات السلوكية
ت�سري هذه التعريفات اإىل اأن الأطفال املوهوبني يظهرون اأمناطا من ال�سلوك , اأو ال�سمات التي متيزهم عن غريهم, ومن 

اأبرز هذه ال�سمات:
والقيادية,  املخاطرة,  وال�ستقاللية, وحب  وال�ستيعاب,  التعلم  و�سرعة  وعمقه,  امليول  وتنوع  الزائد,  ال�ستطالع   )حب 

واملبادرة واملثابرة (.)�سقري, 2002 (.

التعريفات المرتبطة بحاجات وقيم
 تعتمد التعريفات املرتبطة بقيم املجتمع على ا�ستجابة وا�سحة حلاجاته وقيمه دون اعتبار يذكر حلاجات الفرد نف�سه. 
للمجتمع  قيمة  ذي  مت�سقة يف جمال  ب�سورة  متميزا  اأداوؤه  يكون  الذي  الطفل  هو  املوهوب  الطفل   Witty ويتي  كتعريفً 

الإن�ساين. )اإبراهيم, 2002(.

التعريفات التربوية المركبة
ذلك  يف  مبا   ( متمايزة  تربوية  برامج  اأو   , م�سروعات  اإىل  باحلاجة  ترتبط  وا�سحة  اإ�سارات  التعريفات  هذه  تت�سمن   
املنهاج واأ�سلوب التدري�ص( لتلبية احتياجات الأطفال املوهوبني يف جمالت خمتلفة, وقد اأوردت ولت )Welt( يف كتابها 
)Challenging Gifted Children( تعريف احلكومة الفدرالية. والذي ين�ص على " اأن الأطفال املوهوبني هم اأولئك 
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الذين يتم ت�سخي�سهم من قبل اأفراد موؤهلني, يحددون ما يحتاجه املوهوبون من برامج تربوية متميزة وخدمات اإ�سافية 
. )1996 ,Welt("فوق ما يقدمه الربنامج املدر�سي العادي بهدف متكينهم من حتقيق الفائدة لهم وللمجتمع معا

التعريفات التربوية )الحديثة(
ويق�سد بها جميع التعريفات التي تت�سمن اإ�سارات وا�سحة ترتبط بحاجات املوهوبني اإىل الربامج الرتبوية املتميزة لتلبية 

احتياجاتهم وتندرج اأ�سهر التعريفات املقبولة عامليًا �سمن هذا الإطار, ومن هذه التعريفات:
اأ .تعريف مكتب الرتبية الأمريكي:

ال�سيوخ  جمل�ص  قبل  من  اإقراره  ومت   1971 عام  متخ�س�سة  جلنة  اإليه  تو�سلت  تعريفًا  الأمريكي  الرتبية  مكتب  يعتمد 
الأمريكي, وقد تعر�ص هذا التعريف لنتقادات كثرية , ومت تعديله على �سوء ذلك اأكرث من مرة.  وتقدم ال�سيغة املعدلة 
لعام 1981 التعريف التايل: اإن الأطفال املوهوبني واملتفوقني هم اأولئك الذين يعطون دلياًل على اقتدارهم على الأداء 
الرفيع يف واحد , اأو اأكرث من املجالت العقلية , والإبداعية , والفنية , والقيادية , والأكادميية اخلا�سة, ويحتاجون خدمات 
.)1992 ,Clark( .واأن�سطة ل تقدمها املدر�سة عادة , وذلك من اأجل التطوير الكامل ملثل هذه ال�ستعدادات اأو القابليات

واملوهوبون واملتفوقون هم اأولئك الذين ميتلكون , اأو لديهم القدرة على تطوير هذه الرتكيبة من ال�سمات , وا�ستخدامها يف 
اأي جمال قّيم لالأداء الإن�ساين. حيث اإن الأطفال الذين يبدون تفاعاًل , اأو الذين مبقدورهم تطوير تفاعل بني املجموعات 
الدارجة.  التعليمية  الربامج  عادة  توفرها  ل  التنوع  وا�سعة  تربوية  وفر�ص   , خدمات  توفري  اإىل   يحتاجون  فهم  الثالثة 

)جروان, 2006(.

المفهوم النفسي االجتماعي للموهبة
قدم )Tannenbum, 2003( مفهومًا للموهبة من منظور اجتماعي ثقايف, اإذ يرى اأنه ميكن ت�سنيف املوهوبني اعتمادًا 

على مبداأ الفروق الفردية يف املجالت الجتماعية , والأخالقية , والثقافية , والرتبوية .
لذلك حتى ي�سبح الإن�سان موهوبًا ح�سب هذا املنظور يجب اأن يتميز ويبدع يف جمال ذي تقدير عاٍل يف املجتمع, وبناء على 
هذا املفهوم ق�سم تاننبوم املواهب اإىل م�ستويات ح�سب تقدير املجتمع لكل موهبة, اأي اأن املواهب تتميز باأنها ذات طبيعة 

هرمية وت�سل�سلية, وهذه امل�ستويات هي: 
-  املواهب النادرة: ومتثل امل�ستوى الأول, وت�سمل الأفراد الذين اأ�سهموا بتقدمي خدمات فريدة لالإن�سانية قلما تتكرر.

-  املواهب الفائ�شة: ومتثل امل�ستوى الثاين, وت�سمل الأفراد الذين لديهم قدرات نادرة يف جمالت الفن , والأدب , 
واملو�سيقى.

يف  للنا�ص  عامة  خدمات  يقدمون  عالية  مهارات  ذوي  الأفراد  وت�سمل  الثالث,  امل�ستوى  ومتثل  الن�شبية:  املواهب    -
جمالت الطب , والهند�سة واملحاماة , والتجارة ..الخ.

-  املواهب اخلا�شة: ومتثل امل�ستوى الأخري, وت�سمل الأفراد الذين ميتلكون قدرات خا�سة , والتفوق من خاللها مثل 
القيام بعمليات ح�سابية معقدة, وال�سرعة يف القراءة, واملهارات اليدوية الدقيقة.
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ويرى تاننبوم اأن املوهبة مفهوم نف�سي تنتج عن تفاعل خم�سة عوامل وهي:
-  القدرة العامة: ت�سري اإىل القدرات واملهارات العامة الأ�سا�سية التي ميكن قيا�سها من خالل اختبارات الذكاء.

-  القدرة اخلا�شة:  ت�سري اإىل القدرات واملهارات اخلا�سة يف جمالت الريا�سيات , والفن , واملو�سيقى , والريا�سة 
...الخ.

-  العوامل النفعالية:  ت�سري اإىل املثابرة , والرغبة الدافعية , والإ�سرار , والت�سحية لإجناز الأعمال.
-  العوامل البيئية:  ت�سري اإىل املناخ النف�سي ال�سائد يف الأ�سرة واملدر�سة, ويكون هذا املناخ انعكا�سا ملعاملة الأبوين يف 
الأ�سرة لأنهما م�سدر الدعم والت�سجيع, بالإ�سافة اإىل البيئة املادية يف البيت واملدر�سة ؛ لذلك يجب اإثراء البيت بالكتب 

, والق�س�ص والألعاب , وتوفري املالعب , واملكتبات , وامل�سارح , واملتاحف يف املدار�ص.
-  عوامل احلظ:  ت�سري اإىل الظروف , والأحداث غري املخطط لها, واأن امتالك املوهبة , والقدرة مرهون بوجود الفرد 

يف املكان املنا�سب , والزمان املنا�سب.
اإن حتقيق املوهبة يتطلب توافر العوامل اخلم�سة وتفاعلها, واإن عدم توافر واحد من هذه العوامل يوؤدي اإىل الف�سل. لذلك 
يوؤكد )تانينبوم( على اأهمية الك�سف املبكر عن الأطفال املوهوبني من خالل دلئل ت�سري اإىل املوهبة مثل ال�سرعة يف اإجناز 
الأمور , وقيام الأطفال باأعمال اأكرب منهم �سنًا والكفاءة مقارنة باأقرانهم؛ لأن املواهب الأكادميية , والريا�سية , والأدائية 

.)2003 ,Tannenbum( تظهر يف �سن مبكرة

التعريف السعودي للموهبة
من  اأكرث  اأو  جمال  يف  اأقرانهم  بقية  عن  متميز  اأداء  اأو  عادية  غري  وقدرات   , ا�ستعدادات  لديهم  يوجد  الذين  الطالب 
املجالت التي يقدرها املجتمع وبخا�سة التفوق العقلي , والتفكري البداعي , والتح�سيل العلمي , واملهارات , والقدرات 

اخلا�سة , ويحتاجون اىل رعاية تعليمية خا�سة ل تتوافر لهم ب�سكل متكامل يف برامج املدر�سة العادية. 

خصائص الموهوبين وسماتهم
اأوًل اخل�شائ�س النف�شية

1. التزان والتوافق النفعايل العايل.

2. القدرة على معرفة انفعالته وانفعالت الآخرين.

3. ال�سعور بالختالف, وقد ي�سعر البع�ص منهم بالوحدة اأحيانًا. 

4. �سدة الوعي الذاتي. 

5. التوقعات العالية من الذات والآخرين, والتي توؤدي اأحيانًا مل�ستويات من الإحباط مع الذات.

6. التطور املبكر للقدرة على التحكم بالنف�ص وال�سبط الداخلي.

7. التمتع مب�ستويات متقدمة من احلكم الأخالقي.

8. ال�سعي الدائم مل�سادقة من هم اأكرب منه عمرًا. 

9. امتالكهم الكبري لالإح�سا�ص والعاطفة.

10. عمق النفعالت , و�سدتها. 
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 ثانيًا اخل�شائ�س الإبداعية
- �سعة اخليال وقوته.

- حب ال�ستطالع, وروح املغامرة.
)2012 ,Clark( .توليد الأفكار غري املاألوفة ذات القيمة والفائدة -

- التالعب بالأفكار و�سرعة البديهة.
- انتقاد الأفكار ال�سطحية, وتعدد زوايا النظر لالأفكار والأ�سياء.

- يرى اأكرث من وجه لل�سيء الواحد, وُيحاكي الفكرة من عدة جوانب.
- املرونة يف معاجلة الأفكار واملعلومات. 

- القدرة العالية على روؤية العالقات غري العادية بني الأفكار واملعلومات.
- احل�سا�سية للفن واجلمال.

- �سرعة التكّيف, وامللل من الروتني وحب التجديد.
- اإيجاد حلول متنوعة وغري ماألوفة للم�سكالت.

- ال�ستقاللية يف التفكري والعمل.
- ال�سعي الدائم لتطوير الأمور وحت�سينها.

- القدرة العالية على الت�سور املكاين.
- التمتع بقدرة عالية على التمثيل يف �ّسن مبكرة عند بع�ص املوهوبني. 

)2012 ,Clark( .  )2010التمتع بح�ص عاٍل لروح الفكاهة عند بع�ص املوهوبني.) �سعادة, ب -

ثالثًا خ�شائ�س يف التعلم
1. قوة الذاكرة. 

2. القدرة على ا�ستيعاب املو�سوعات املتقدمة.

3. ال�سرعة يف اكت�ساب املعلومات الأ�سا�سية.

4. امليل اإىل التعمق والبحث يف جمالت اهتمامهم.

5. القدرة يف احلكم على قدراتهم , وقدرات الآخرين , ونقدها.

6.  كرثة القراءة , وامليل اإىل القراءة املتقدمة

.)2012 ,Clark( . 7. قوة احلوا�ص , و�سرعة البديهة , وتركيز النتباه

رابعًا اخل�شائ�س ال�شخ�شية
-  حمبوب / متعاون/ خلوق/ يتحمل امل�سئولية.

-  مطيع ويحرتم الأنظمة والقوانني/ ين�سد الكمال
-  ثقة عالية بقدراته/ اجتماعي/ موؤثر/ منتج
                                    )2008,MACINTYRE( 
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حاجات الموهوبين
لقد قدمت الدرا�سات , والبحوث النف�سية , والرتبوية قوائم عديدة تت�سمن الكثري من احلاجات الرتبوية , والجتماعية , 

واجل�سمية , والنف�سية للموهوبني ت�سمنت ما يلي: 
1. احلاجة اإىل التعلم والتقدم يف ال�شلم التعليمي بح�شب ما ت�شمح به قدراتهم. 

1. احلاجة اإىل خربات تعليمية تتنا�سب مع م�ستوى حت�سيلهم.

2. احلاجة اإىل تنمية مهارات التفكري امل�ستقل.

3. احلاجة اإىل تعلم املهارات الدرا�سية التي ت�ساعدهم على التعلم والدرا�سة مدى احلياة.

4. احلاجة اإىل التعبري احلر عن  عواطفهم وم�ساعرهم , وكل ما يعرفونه من معلومات وخربات.

5. احلاجة اإىل تطوير مفاهيم اإيجابية عن اأنف�سهم بحيث يكون تقديرهم الذاتي عاليًا.

6. احلاجة اإىل مزيد من الإجناز ليتنا�سب مع ما لديهم من قدرات عالية , ودافعية تختلف عن ما لدى اأقرانهم العاديني.

7. احلاجة اإىل املزيد من تقدير الآخرين لهم مبا يتنا�سب مع ما ي�سعرون به نحو اأنف�سهم , وما توؤكده اإجنازاتهم املتميزة.

8. احلاجة اإىل الندماج الجتماعي حتى ل ي�سعروا بالغربة , اأو العزلة الجتماعية.)معاجيني 2004(,

الملل عند الموهوبين
النوع الأول من امللل: هو اأن يقول الطالب املوهوب اأو املتفوق ) لقد تعلمت هذا من قبل, ولذلك اأ�سعر بامللل (.

النوع الثاين من امللل: هو اأن يقول الطالب املوهوب اأو املتفوق) يف اللحظة احلالية اأنا ل اأعرف عن هذا املو�سوع ما 
يكفي لكي اأكون مهتمَا به (. 

ومن الأمور التي يتميز الطالب املوهوبني , واملتفوقني على اأقرانهم يف امل�ستوى ال�سف قدرتهم على تعلم اجلديدة ب�سرعة 
اأكرب وبدرجة اأكرث عمقَا. لكن غالبَا ما يطلب منهم اأوَل اإكمال العمل العادي بنف�ص ال�سرعة التي يتعلم بها الآخرون, ثم 
يعطون م�سروعات الدرجات الإ�سافية. ف�سرعان ما يدركون اأن هذا لي�ص مدعاة للفخر, فلماذا يتعني عليهم اأن يعملوا 

�سعف عمل الطالب الآخرين, من حيث ال�سعوبة ومن حيث الطول؟ .
فم�سكلة الطالب املتفوقني واملوهوبني لي�ست يف اأنهم يح�سون بامللل من املادة العلمية, واإمنا يف عدم قدرتهم على التعلم 

ببطء, وتعودهم على اإجناز املهام ب�سرعة.
واإن العمل الإ�سايف الذي يقدم لهم بع�ص الدرجات لي�ص جذابَا اإىل حد كبري.)نيكول�ص وديفنز,2011(.

الكشف عن الموهوبين
ت�ستمد اأهمية الك�سف عن املوهوبني من كونها عملية ينبني عليها ما بعدها من فر�ص الرعاية والهتمام , وبالتايل فاإّن 
اإحلاق طالب غري موهوب بفئة املوهوبني )القبول الزائف( , وحرمان اآخر موهوب من فر�سة الرعاية والهتمام هما من 

الأخطاء الكبرية التي ميكن اأن يقع فيها , اأو يف اأحدهما القائمون على تنفيذ عملية الك�سف.
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مراحل الكشف عن الموهوبين
اول: الرت�شيحات

1- تر�سيح الوالدين: يوؤكد البع�ص اأّن تر�سيح الوالدين من الو�سائل امل�ساعدة يف الك�سف عن الطلبة املوهوبني باعتبارهما 

اأول املراقبني واملالحظني لنمو الطفل املبكر وظهور مواهبه, اإل اأّنه رغم اأهمية هذين العاملني فاإّن هناك من يقلل من دور 
الأبوين يف املالحظة , وي�سفها بعدم املو�سوعية, حيث ينتقد البع�ص اأ�سلوب تر�سيح الوالدين مربرًا ذلك باأن الآباء دائما 

ما يتناولون ذكاء اأبنائهم  باملحاباة ب�سفة عامة .. 
ابنهم  على  التعرف  يف  الوالدين  لدى  عالية  قدرة  وجود  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  فاإّن  ال�سابق  العرتا�ص  من  الرغم  وعلى 

املوهوب .
اأ�سلوب قدمي ومهم جدًا؛ فقد كانت هي الطريقة الوحيدة امل�ستخدمة قدميا, ول تزال هي  2- تر�سيح املعلمني: ويعترب 

الطريقة الوحيدة امل�ستخدمة يف الكثري من املناطق  . ومن اأهم مميزات هذا الأ�سلوب : 
- احتكاك املعلم بالنواحي ال�سخ�سية للطالب . 

- مقدرته على تقييم اأداء الطالب املهارى يف القدرات املعرفية والقيادية والجتماعية . 
ورغم اأهميتها فقد وجهت اإليها انتقادات متكررة ؛ فريى البع�ص اأن املعلمني غري مو�سوعيني يف اختيار الطلبة ,فلرمبا 
تدخلت عوامل اأخرى يف الختيار مثل الطاعة , والهدوء , وتنفيذ التعليمات , ومن اأجل تاليف بع�ص الق�سور يف هذه الطريقة 
يوؤمن البع�ص ب�سرورة تزويد املدر�سني  بدورات خا�سة حول خ�سائ�ص الأطفال املوهوبني  والرتكيز على املالحظة العلمية 

املجدولة والدقيقة .  ) جراوان 2006(.                                 

ثانيا: الختبارات واملقايي�س
 ) اأ( مقايي�س الذكاء: 

تعد اختبارات الذكاء من الطرق التي ت�ستخدم يف التعرف على املوهوبني على نطاق وا�سع, "وهي تقي�ص قدرة الفرد العقلية 
اأي قدرته على اكت�ساب احلقائق وتنظيمها وا�ستخدامها . وت�ستخدم عادًة يف التعرف على املوهوبني الذين  ب�سكل عام 

يتمتعون بذكاء مرتفع ب�سفة عامة"  , واأهم اأنواع اختبارات الذكاء ما يلي: 
1( اختبارات الذكاء الفردية ومن الأمثلة عليها :اختبار �ستانفورد-بينيه , واختبار وك�سلر. 

                                       . وامل�سور(   لريفن)العادي  التتابعية  امل�سفوفات  اختبار  عليها  الأمثلة  ومن  اجلماعية  الذكاء  اختبارات   )2

)2008,REYNOLDS&KAMPHAUS(

ومن اجلدير بالذكر اأن اختبارات الذكاء الفردية تتمتع بدرجة عالية من ال�سدق والثبات , وقد اأثبتت فاعليتها يف الك�سف 
من خالل ع�سرات الدرا�سات , وقد مت بناوؤها على درجة عالية من الإتقان, وبعد التجريب على عينات كبرية. 

) ب( اختبارات القدرات اخلا�شة )ال�شتعدادات( : 
اختبارات القدرات اخلا�سة ؛ بحيث يتّم العرف على ال�ستعدادات اخلا�سة عند الطالب املتفوقني , واملوهوبني . ومن اأهم 

اختبارات القدرات اخلا�سة: 
1( اختبارات القدرات اليدوية .
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2( اختبارات املهارات امليكانيكية . 

3( اختبارات القدرة الكتابية .

4( اختبارات القدرة الفنية . 

5( اختبارات القدرة الفنية الب�سرية الأ�سا�سية .

6(اختبار التفكري الريا�سي. 

)ج ( اختبارات الإبداع: 
ت�ستخدم اختبارات الإبداع يف جمالت متعددة ومن اأبرز هذه املجالت :

1- يف التعرف على الأطفال املبدعني من اأجل اإحلاقهم يف الربامج اخلا�سة .

2- يف البحث الرتبوي , والنف�سي لقيا�ص فاعلية الربامج املقدمة للتدريب على الإبداع .

اأحد خ�سائ�ص الطلبة  اإذ رمبا يكون العناد   , 3-  الإر�ساد والتوجيه من خالل التعرف على م�سكالت الطلبة املبدعني 

املبدعني ,مما ي�سهل على املر�سد .
4- عملية الت�سخي�ص و يف م�ساعدة املدر�سني لبناء برامج وم�ساريع لطالبهم املبدعني .

وميكن ت�شنيف الختبارات الإبداعية اإىل النوعني التاليني :
النوع الأول : الختبارات التي تقي�ص التفكري الت�سعيبي Divergent Thinking والذي يتطلب ت�سجيل اأكرب عدد من 

الأفكار , ويت�سف هذا النوع من الختبارات بالأ�سئلة ذات النهايات املفتوحة , ومن الأمثلة عليها مايلي :        
 Torrance Tests Of Creative Thinking 1- اختبارات تورن�ص للتفكري الإبداعي

 قام تورن�ص بو�سع هذه الختبارات يف عام 1962 , وقد روجت هذه الختبارات , وطورت عدة مرات كان اآخرها عام 
1999, وهي من الختبارات الوا�سعة النت�سار حيث لقت قبوًل مميزًا عند الرتبويني , وتتكون من جزئيني لفظي و�سكلي 

)1993,Torrance(.

اأنه  واأهم ما مييزه  , وقد ظهر هذا الختبار يف عام 1965   Wallach And Kogan Tests 2- اختبار وال�ص وكوجان 

يطبق يف جو مريح وغياب عامل الزمن عند التطبيق , ويحتوي على ثالثة اختبارات لفظية فرعية ت�سمل : ال�ستعمالت 
املغايرة حيث يطلب من املفحو�ص اأن يعطي اأكرب عدد من ال�ستعمالت ل�سيء ما )اجلريدة اأو ال�سكينة اأو عجل ال�سيارة اأو 
املفتاح ( , وطرح الأمثلة مثل : اذكر جميع الأ�سياء التي ت�سبب ال�سو�ساء , واملت�سابهات مثل: اذكر اأوجه ال�سبه بني املطعم 
والبقالة , وهناك اختباران فرعيان يتكونان من مثريات ذات اأ�سكال خمتلفة . الأول يدعى معاين النموذج حيث يطلب من 
املفحو�ص اأن يعطي ال�سورة الذهنية التي توحي بها جمموعة من الر�سومات ,  والثاين يدعى معاين اخلطوط حيث يطلب 

من املفحو�ص اأن يقوم باإعطاء �سورة ذهنية خلطوط غري و�سفية.)خطاب.2008(
 1999 Wrban& Jellns 3- اختبار وربان و جيلنز

يوؤكد هذا الختبار على اإنتاج ال�سور  , حيث يطلب من املفحو�ص اإمتام ال�سور الناق�سة , ول حت�سب الدرجات يف هذا الختبار 
بح�سر عدد التكرارات بل بتقدير الإجابات اجلديدة وفق نظرية الإبداع , وتوزع الدرجات على 14 جماًل منها :الغرابة , 
)2008,REYNOLDS&KAMPHAUS( . واحلداثة , والدعابة , واجلدة , ويطبق على الأعمار من ت�سع �سنوات اإىل 95 �سنة
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بتقييم  املتعلقة  البيانات  معرفة  يف  الختبارات  من  النوع  هذا  يهتم   : الذاتية  ال�سرية  تقدير  قوائم   : الثاين  النوع 
ال�سخ�سية, و�سرية ال�سخ�ص وحياته , حيث بنيت هذه الختبارات بناء على الدرا�سات التي اأجريت عن ال�سري الذاتية 

لالأ�سخا�ص املبدعني ومن هذه القوائم : 
ديفز ورمي Davis &Rim يف  بو�سعها  قام  60عبارة  تتاألف من  قائمة  : وهي  التعرف على الهتمامات  قائمة   -1

واملخاطرة وحب  بالنف�ص  والثقة  الذاتية  ال�ستقاللية  لالإبداع ومعدل  الذاتي  التقييم  العبارات  تقي�ص هذه   ,  1980 عام 
ال�ستطالع والتاأمل و ح�سا�سية املزاج . 

2-اختبار �شكيفر وانا�شتانزي لل�شرية الذاتيةSchaefer& Anastanse( 1998(: يتاألف من 165 فقرة ويقي�ص 
خم�سة جمالت : اخللفية العائلية , والتوجه الثقايف الفكري , والدافعية , وات�ساع جمال الهتمامات , والدافع نحو اجلدة 

و التنوع.
-اختبار تورن�س اللفظي للتفكري الإبداعي   Torrance Tests Of Creative Thinking , وقد ظهرت اختبارات 
ال�سلوك  تورن�ص وزمالوؤه عن طبيعة  العامل  بها  قام  التي  العديدة  الدرا�سات  �سنة من   15 بعد  الإبداعي  للتفكري  تورن�ص 
الإبداعي وطرق قيا�سه. ويعدُّ هذا الختبار الأكرث انت�سارًا يف العامل يف جمال قيا�ص الإبداع, حيث ي�ستخدم هذا الختبار 
لقيا�ص الإبداع ملا يزيد عن 200األف طفل �سنويًا, وقد ا�ستخدم هذا الختبار يف اآلف الدرا�سات, وترجم اإىل عدة  لغات 

)1993,Torrance( )2008,REYNOLDS&KAMPHAUS( .)مطبوع بـ34ِ لغة يف اأكرث من 50 دولة(
اإلغاء  بعد  فرعية  اختبارات  �ستة  من  الأخري  التعديل  بعد  النهائية  �سورته  يف  الإبداعي   للتفكري  تورن�ص  اختبار  يتكون 
الأخرى.  الفرعية  الختبارات  مع  والأداء  عليه  الأداء  بني  الرتباط  ل�سعف  وذلك  الأ�سئلة(,  )توجيه  ال�ساد�ص  الختبار 

واأ�سبح الختبار يتكون من الختبارات التالية:
الأول توجيه الأ�شئلة: حيث يطلب من املفحو�ص اأن يقّدم اأ�سئلة ا�ستف�سارية ليعرف ماذا يحدث يف ال�سورة املعرو�سة 

عليه , والتي متثل حادثًا معينًا.
الثاين: تخمني الأ�شباب:  يطلب من املفحو�ص اأن يخمن الأ�سباب املحتملة التي اأدت اإىل وقوع احلادث يف ال�سورة 

ال�سابقة.
الثالث: تخمني النتائج: يطلب من املفحو�ص اأن يقرتح النتائج املرتتبة على احلادث الذي �ساهده يف ال�سورة.

الرابع: حت�شني الإنتاج: يطلب من املفحو�ص اأن يقدم اآراء واقرتاحات لتطوير لعبة اأطفال لت�سبح هذه اللعبة اأكرث 
متعة وت�سويقَا لالأطفال.

اخلام�س: ال�شتعمالت غري ال�شائعة: حيث يطلب من املفحو�ص اأن يذكر ال�ستعمالت غري املاألوفة لعلب ال�سفيح.
ال�ساد�ص: افرت�ص اأن: يعر�ص على املفحو�ص �سورة حلادث ل ميكن اأن يح�سل )نزول خيوط من ال�سماء على الأر�ص( , 

)1993,Torrance(ويطلب منه اأن يتخّيل اأن هذا املوقف قد حدث بالفعل, ومن ثم ت�سجيل ماذا �سيحدث

)د( اختبارات التح�شيل ، وتق�شم اىل نوعني :
1- الختبارات املدر�سية العادية : وهي من و�سع املعلم و ول تت�سم بال�سفات ال�سيكومرتية لالختبارات , ول يعول عليها 

يف حتديد درجة التح�سيل .
2- اختبارات التح�سيل املقننة : وهي الختبارات التي ي�سعها خرباء بالقيا�ص والتقومي وتتمتع ب�سفات ال�سدق والثبات, 
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ومن الأمثلة عليها: اختبارات التح�سيل وا�سعة النت�سار , واختبارات كليفورنيا التح�سيلية , ول يوجد يف الوطن العربي 
)2008,REYNOLDS&KAMPHAUS(. الكثري من هذه الختبارات

م�شكالت الك�شف عن املوهوبني يف البيئة العربية: 
1. ندرة املقايي�ص املقننة على البيئة العربية  

2. ا�ستخدام بع�ص بطاريات القيا�ص املقننة على بيئات اخرى 

3. ا�ستخدام طبعات قدمية من الختبارات 

4. قلة الكوادر املدربة على ا�ستخدام هذه املقايي�ص

5. الختالف يف تعريف املوهوب’ بني بلد عربي وبلد عربي اآخر

6. عدم و�سوح الربامج اخلا�سة باملوهوبني , والتي على ا�سا�سها �ستتم عملية الك�سف 

7. ا�ستخدام اأ�سلوب القمع اأو الهرم , مما �سيوؤدي اإىل حرمان فئات من املوهوبني نتيجة ح�سولهم على درجات اأقل يف 

بع�ص الختبارات املطبقة.
8. ما زالت قوائم الرت�سيح واخل�سائ�ص تختار بطرق غري مبنية على الدقة , واملو�سوعية , واملالحظة العلمية املجدولة 

وفق جداول متقنة ال�سنع.
9. ق�سية معاجلة البيانات املتنوعة التي ت�سمل خمتلف النتائج التي مت احل�سول عليها عند تطبيق املقايي�ص والختبارات 

اخلا�سة بالك�سف ما زالت بحاجة اإىل مراجعة اإح�سائية عادلة .

ثانيًا : حمكات التعرف على املوهوبني ، واملتفوقني:
النتظار  وعدم   , واملتفوقني   , املوهوبني  على  التعرف  فى  التبكري  اأهمية  على  واآخرون )2000(  النافع  اهلل  عبد  يوؤكد  
لأعمار متاأخرة خوفًا من اكت�سابهم اأ�ساليب وعادات تعوق تكيفهم مع النظم التعليمية املختلفة , بالإ�سافة اإىل ما يرتتب 
على تاأخري اكت�سافهم من تعري�ص طاقاتهم للهدر والفقد , وبتعدد تعريفات املوهبة والتفوق تعددت كذلك املحكات  التي 
ت�ستخدم يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني ,ويرى فواز فهد واأبو نيان )2000( اأن ا�ستخدام حمكات متعددة يف عمر, 
وم�ستوى درا�سي معني يعترب اأمرًا جوهريًا للو�سول اإىل الأفراد الذين لديهم قدرات ومواهب, ولكنها تكون كامنة ب�سبب 
ظروف معينة , اإما عائلية , اأو عدم توفر املعلم املوؤهل الذى يدفع باملواهب للظهور , اأو عدم توفر اخلامات اأو املجالت 
الفنية التي قد يكون اأحد الطالب متميزًا فيها , وغريها من العوامل التي حتجب موهبة الطالب . لذا فمن املهم يف هذا 

املجال اأن يكون هناك تالوؤم منا�سب بني الفئات العمرية والدرا�سية وحمكات التعرف على املوهوبني .
ومن املالحظ �سيوع ا�ستخدام حمكات مثل م�ستوى التح�سيل الدرا�سي املرتفع ,  ون�سبة الذكاء , والقدرة على التفكري 

البتكارى , واخل�سائ�ص وال�سمات ال�سلوكية الإيجابية يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني .
 ونعر�ص فيما يلى لهذه املحكات , واأهم الإيجابيات , وال�سلبيات لكل منها على حدة يف �سوء نتائج البحوث والدرا�سات 

التي اعتمدت عليها يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني .
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academic achievement : 1- التح�شيل الدرا�شي

يعترب التح�سيل الدرا�سي من اأهم املحكات امل�ستخدمة يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني على اأ�سا�ص اأنه يعترب اأحد 
املظاهر الأ�سا�سية للن�ساط العقلي عند الفرد , ومن مظاهر هذا النوع من التفوق ارتفاع درجات الطالب يف املواد الدرا�سية 
املختلفة , اإل اأنه يف بع�ص الأحيان يعتمد ارتفاع م�ستوى التح�سيل الدرا�سي على قدرة الطالب على التذكر, اأو القدرة على 

اأداء نوع معني من العمليات العقلية .
وتتميز اختبارات التح�سيل باأنها تعطى �سورة وا�سحة عن جمالت القوة , وال�سعف للطالب يف املو�سوعات الدرا�سية 
املختلفة , ونظرًا لعدم وجود اختبارات حت�سيل مقننة من�سورة يف الوطن العربي ؛ فاإنه يبدو من ال�سروري للقائمني على 
برامج تعليم املوهوبني واملتفوقني ال�ستفادة من نتائج التح�سيل الدرا�سي كما تعك�سها درجات الطالب يف املواد الدرا�سية 
جمتمعة , اأو يف املواد الدرا�سية املرتبطة بنوع اخلربات التي يقدمها الربنامج . واإذا توفرت نتائج اختبارات التح�سيل 
التي تعقد يف نهاية مراحل درا�سية معينة ؛ فاإنه ميكن ا�ستخدامها يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني. )جراوان 1999(.
  ويذكر اإبراهيم اأبو نيان وال�سبيبان ) 1997( اأن التفوق يف التح�سيل الدرا�سي العام , اأو التح�سيل الدرا�سي يف كل من 

العلوم والريا�سيات يعد �سمن حمكات التعرف على املوهوبني واملتفوقني يف اململكة العربية ال�سعودية .
مبدينة  البتدائية  املرحلة  يف  املوهوبني  على  التعرف  حمكات  اأكرث  اأن   )  1998  (  " ال�سيف  مبارك   " درا�سة  واأ�سفرت 
واأن املحكات الأخرى مثل   , الأن�سطة الال�سفية  , وتقديرات املعلمني, وامل�ساركة يف  التح�سيل  : اختبارات  الريا�ص هي 
مقايي�ص الذكاء , واختبارات التفكري الإبتكارى , وتقديرات اأولياء الأمور ل ت�ستخدم يف املرحلة البتدائية, وحدد  "�سعد 
الفهيد "  ) 1993 ( الطالب املتفوق باأنه الذى يحقق م�ستوى حت�سيلي مرتفع بحيث يكون اأف�سل من بقية اأقرانه يف نف�ص 
العمر الزمنى , ويكون �سمن اأف�سل )15% ( , بينما حددهم " حممد اجلغيمان " ) 2000 ( باحل�سول على جمموع 
درجات توؤهلهم بالوجود �سمن الثلث الأعلى )30% ( , وحددتهم " منى املجماج" ) 1998 ( بوجودهم �سمن ) 10 % ( 
العليا من التح�سيل الدرا�سي 0 ومن الدرا�سات التجريبية التي حددت ن�سبة ) 90 % ( فما فوق من جمموع درجات املواد 
التح�سيلية يف اآخر اختبار مبراحل التعليم العام كمحك للموهبة والتفوق درا�سة كل من" غزوى الغفيلى"  ) 1990 ( , 

و " عبد العزيز الدبا�سى " )2000 (, وفى دولة الكويت حدد " عبد العزيز الغامن " 
) 1994 ( ن�سبة ) 85% ( كمحك للموهبة والتفوق 0 بينما حددهم كل من " ح�سن �سالمة وجا�سم التمار "  ) 1997 ( 

باأنهم الأفراد الذين يثبتون تقدمًا ملحوظًا يف الأداء الأكادميي يف الريا�سيات بالن�سبة لزمالئهم ي�سعهم �سمن اأعلى
 ) 5% ( من توزيع الطالب يف اختبار حت�سيلي للريا�سيات , وو�سعت كل من " خريية رم�سان واآمال ريا�ص )1997(  , و 
" �سمرية عبد الوهاب1999 " ن�سبة ) 90% ( على الأقل فى اختبار نهاية العام الدرا�سي , ون�سبة ذكاء )120( يف مقيا�ص 
وك�سلر للذكاء كمحك للتعرف على املوهوبني واملتفوقني,  وال�سيء نف�سه  يف البحرين؛ فقد اعتمدت الختبارات التح�سيلية 

كاأحد حمكات املوهبة والتفوق .) �سعيد اليمانى واأني�سة فخرو , 1997( .
الأكرث  هو  واملتفوقني  املوهوبني  على  للتعرف  كمحك  الدرا�سي  التح�سيل  اختبارات  على  العتماد  اأن  �سبق  مما  يت�سح 
ا�ستخدامًا و�سيوعًا , ولكن مل حتدد قيمة ثابتة اأو درجة فا�سلة واحدة يعتمد عليها يف جميع البحوث والدرا�سات اخلا�سة 
باملوهوبني واملتفوقني , فقد امتدت الن�سبة املئوية بني ) 85% - 90 % ( , اأو يكون �سمن اأف�سل جمموعة عليا يف م�ستوى 
التح�سيل الدرا�سي , ومدى هذه املجموعة يرتاوح ما بني ) 5 % - 30 % (, ولكن على الرغم من اأن هناك من يوؤيدون 
التح�سيل الدرا�سي كمحك فعال للتعرف على املوهوبني واملتفوقني اإل اأنه وحده غري كاف اأو دقيق لإعطاء مفهوم �سامل 
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للموهبة والتفوق ؛ فهناك العديد من املاآخذ , وال�سلبيات التي حتد من قيمة هذا املحك , ومن بينها:
اأ- اأن التح�سيل الدرا�سي يركز على احلفظ وال�ستظهار وال�ستيعاب للمعلومات, ولذلك فاإنه ل يقي�ص اإل جانب القدرة 

على التذكر وال�ستظهار وا�سرتجاع املعلومات
ب – اأن و�سيلة التقومي للتح�سيل الدرا�سي هي المتحانات , وهى منخف�سة اأو منعدمة ال�سدق والثبات لرتباطها بتقدير 
املعلم الذى ميكن اأن يتفاوت من معلم اإىل اآخر كما اأن عامل ال�سدفة ميكن اأن يلعب دور مهمًا يف ح�سول التلميذ على 

درجة عالية اأو منخف�سة 0
جـ - اأن التح�سيل الدرا�سي مبنى على املنهج املدر�سي امل�سمم ح�سب م�ستوى غالبية التالميذ وهم العاديون , ولذلك ل 
يجد كثري من املوهوبني واملتفوقني فيه حتديًا لقدراتهم ومواهبهم فيوؤثر ذلك على دافعيتهم ويخف�ص من م�ستوى اأدائهم, 

فال يحققون تفوقًا فى التح�سيل الدرا�سي .
د- اأن هناك عوامل ترتبط ب�سخ�سية التلميذ وو�سعه الأ�سرى , والجتماعي والقت�سادي قد توؤثر على م�ستوى حت�سيله 

رغم اأنه ميلك ال�ستعدادات والقدرات التي جتعله �سمن املوهوبني واملتفوقني ) عبد اهلل النافع واآخرون , 2000  ( .
مما �سبق يرى الباحث اأنه يجب اأن توؤخذ نتائج الختبارات التح�سيلية بحذر عند ا�ستخدامها كاأحد املحكات لتحديد 
املوهوبني واملتفوقني , وعدم العتماد عليها كليًا بل ننظر اإليها على اأنها واحدة من املحكات املختلفة التي يتم وفقًا لها 

عملية التعرف على املوهوبني واملتفوقني وحتديدهم.
 IQ  : 2-  ن�شبة الذكاء 

تعترب مقايي�ص القدرة العقلية العامة , كمقيا�ص "  بينية " , ومقيا�ص " وك�سلر " للذكاء من الأ�ساليب املنا�سبة , واملعروفة يف 
قيا�ص القدرة العقلية العامة للموهوبني , واملتفوقني , حيث متثل القدرة العقلية املرتفعة اأحد الأبعاد الأ�سا�سية يف التعرف 
عليهم , ويعترب الفرد موهوبًا ومتفوقًا اإذا زادت قدرته العقلية عن انحرافني معياريني عن املتو�سط , وبلغت ن�سبة الذكاء 
)130( درجة فاأكرث ) فاروق الرو�سان , 1996 ( , واعتمد كثري من الباحثني على قيا�ص الذكاء العام كو�سيلة لتحديد 
املوهوبني واملتفوقني  , وقد تفاوتت الن�سب لدى الباحثني بني ) 120 ( اإىل ) 140 ( درجة على نف�ص املقيا�ص , وبالرغم من 
التفاوت اإل اأن معظم الدرا�سات قد اكتفت بن�سبة ) 130 ( درجة على الختبارات اللفظية الفردية ) عبد العزيز الغامن , 
1994( , واأكدت نتائج العديد من الدرا�سات على اأن الأفراد الذين مت اختيارهم على اأ�سا�ص ن�سبة الذكاء املرتفعة  حيث 

كانت ن�سبة ذكائهم ما بني ) 130- 150( درجة  هم الأكرث �سيوعًا يف درا�سات املوهوبني واملتفوقني ) اإمام م�سطفى �سيد, 
2001(, بينما تو�سلت  �سمية عبد الوارث اأحمد  )1996( اإىل عدم وجود ارتباط بني الذكاء والتفوق ,وتف�سر ذلك باأنه 

اإذا اأردنا احلكم على �سخ�سية فرد ما اأو قيا�سها فاإننا نركز فقط على �سماته الجتماعية والنفعالية و العقلية واملعرفية, 
والدليل على ذلك ما قدمته النتائج من اأن الرتباط بني اجلوانب العقلية , وغري العقلية من ال�سخ�سية ارتباط �سعيف.

 يف حني ترى مها زحلوق  ) 2000( اأن معدلت الذكاء لدى املوهوبني واملتفوقني تفوق ومبقدار ملحوظ معدلت الذكاء 
لدى اأقرانهم العاديني , واأن املوهبة مظهر من مظاهر الذكاء , وهذه الظاهرة ميكن اأن تكون نامية بدرجة منو الذكاء , 

وميكن اأن تكون اأكرث من ذلك , واأنه توجد عالقة ارتباطية اإيجابية ما بني الذكاء واملوهبة والتفوق .
وعلى اجلانب الآخر هناك العديد من الباحثني الذين يعار�سون ا�ستخدام مقايي�ص  الذكاء يف التعرف على املوهوبني 
واملتفوقني , حيث اأكد  عبد املطلب القريطى ) 1989 : 31 ( اأن الذكاء مل يعد املظهر الأوحد للموهبة والتفوق , فارتفاع 
معدل الذكاء ل يعنى التفوق يف املظاهر الأخرى كالتفكري الإبداعي وال�ستعدادات الفنية وغريها , كما اأن انخفا�ص معدل 
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الذكاء ل يعنى عدم التمتع بدرجة مرتفعة من ال�ستعدادات العقلية الأخرى .
 لذا فاإن العتماد على القدرة العقلية العامة وحدها يحول دون التعرف على عدد كبري ممن يتمتعون باملواهب وال�ستعدادات 
العقلية اخلا�سة الفنية واملو�سيقية وامليكانيكية وغريها, ويرى  �سعيد اليمانى واأني�سة فخرو  ) 1997( عدم جدوى وكفاية 
اختبارات الذكاء ,  والقدرات العقلية يف حتديدها للموهوبني واملتفوقني , فح�سول الفرد على معدل مرتفع يف اختبار 
الذكاء ل يعنى اأن لديه موهبة وقدرات ابتكارية لأن الرتباط بني الذكاء واملوهبة �سعيف , كما ل ميكن لختبارات الذكاء 

اأن تقي�ص ال�ستعدادات الفنية , والتفكري البتكارى الذى يف�سل التعرف عليه با�ستخدام حمكات الإبداع .
 وبغ�ص النظر عن النقا�ص الذى مل يتوقف حول طبيعة الذكاء , واأ�ساليب قيا�سه من جهة, وا�ستخدام هذه الأ�ساليب يف 
التعرف على املوهوبني واملتفوقني من جهة اأخرى ؛ فاإن مقايي�ص الذكاء  املعروفة �سوف تبقى مثرية للجدل اإىل اأن يتم 
التو�سل اإىل مقايي�ص اأكرث فاعلية و�سدقًا من مقايي�ص الذكاء , وفى هذا ال�سياق يح�سن التعرف على مميزات مقايي�ص 
ال�سعف  نقاط  من  اأمكن  ما  لتالفى  الأمر  من  بينة  على  م�ستخدمها  يكون  فيها حتى  الق�سور  واأوجه   , الفردية  الذكاء 

ول�سيما عند ا�ستخدامها لأغرا�ص التعرف على املوهوبني واملتفوقني . )جروان , 1999(.
وي�سيف عادل الأ�سول  ) 1997( اأنه قد يظهر بع�ص الأطفال مواهب يف بع�ص املجالت  يف مرحلة مبكرة من عمرهم , 
وذلك برغم عدم متيزهم مب�ستوى ذكاء مرتفع ب�سورة ملحوظة بالن�سبة لأقرانهم . وقد تظهر مهاراتهم فى ال�سعر , اأو 
الر�سم , وفى هذه احلالة يبدو اأن لدى الطفل دافعًا معينًا يحفزه على ممار�سة املهارة , اأو التميز يف ذلك املجال . اأي اأن 
توافر املوهبة والدافع ي�ساعدان الفرد على اإحراز تقدم ملحوظ يف جمال اهتمامه , ورغم ذلك مل تت�سح ال�سورة بعد حول 

العالقة بني الذكاء , واملوهبة يف جمال معني .
مما �سبق يت�سح اأن احلاجة ما�سة , و�سرورية ل�ستخدام حمكات  اأكرث فعالية , وكفاءة للتعرف على املوهوبني , واملتفوقني, 
بالإ�سافة اإىل الختبارات التي تنظر اإىل الذكاء على اأنه عامل اأحادي , ولذا فاإنه مل يعد ينظر للموهبة والتفوق على اأنهما 

جمرد اأداء متميز يف اختبارات الذكاء املقننة . 
فى �سوء ذلك ظهرت نظريات حديثة للذكاء مثل نظرية" جاردنر " Gardner ) 1983 ( للذكاءات املتعددة , وتعد من 

اأف�سل الجتاهات احلديثة يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني.)اإمام م�سطفى , 2001(.
ويت�سح كذلك اأن الن�سبة املئوية لعدد املوهوبني واملتفوقني تعتمد على الدرجة الفا�سلة cut off score التي يتم اختيارها ؛  
فاإذا ارتفعت الدرجة  الفا�سلة انخف�ست الن�سبة املئوية , واإذا انخف�ست الدرجة الفا�سلة ارتفعت الن�سبة  املئوية . ونظرًا 
لأنه مل يتم التفاق على درجة معينة بني الباحثني , بل هناك مدى يرتاوح من )110 – 140( درجة فاإن حتديد الدرجة 

بني هذا املدى يعود للباحث فى املقام الأول.
Creative thinking : 3- التفكري البتكارى

ميثل التفكري البتكارى اأحد الأبعاد الأ�سا�سية املكونة للموهبة والتفوق , ويعترب الفرد موهوبًا اإذا متيز عن اأقرانه املناظرين 
له فى العمر الزمنى يف تفكريه الإبتكارى , حيث تعترب القدرة على التفكري الإبتكارى موؤ�سرًا اأ�سا�سيًا يدل على املوهبة 
والتفوق , وقد ظهرت تعريفات متعددة ملفهوم التفكري البتكارى , اإذ يعرفه " جيلفورد " باأنه ذلك ال�ستعداد لدى الفرد 
لإنتاج اأفكار جديدة مفيدة , ويعرفه " توران�ص " باأنه القدرة على ابتكار حلول للم�سكالت والتي تظهر يف الطالقة واملرونة 

والأ�سالة. ) فاروق الرو�سان , 1996( 
ومن املالحظ �سيوع الكثري من تعريفات البتكار التي تركز على هذا املفهوم بو�سفه ناجتًا ابتكاريًا . والواقع اأن الناجت 
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البتكارى ل ميكن اأن يوجد مبعزل عن عمليات الن�ساط العقلي , وهى تلك العمليات العقلية املعرفية التي تقف خلف هذا 
اأو  اأمر ي�سعب قبوله , والذين يتناولون البتكار بو�سفه عملية  الناجت البتكارى , ولذا فاإن الف�سل بني الناجت والعملية 
بو�سفه ناجتًا ابتكاريًا يكون تناولهم تناوًل جزئيًا ؛ فكالهما الناجت والعملية ميثالن وجهان لنف�ص ال�سيء. )فتحى الزيات, 

)1995

وفى �سبيل قيا�ص التفكري البتكارى , والك�سف عن املوهوبني , واملتفوقني , ومن خالل  هذا املحك , طورت العديد من 
الختبارات ولكن اأكرثها انت�سارًا وا�ستخدامًا  هى  اختبارات" توران�ص" , والتي تهدف اإىل قيا�ص قدرات التفكري البتكارى 
 , لفظية  اختبارات   , الختبارات  نوعني من  وت�سمل   , التفا�سيل  واإدراك   , والطالقة   , واملرونة   , الأ�سالة  وهى   , الأربع 
اإجابات  اإنه ل توجد  , حيث  الت�سحيح  اإجراءات  تواجه هذه الختبارات تكمن فى  التى  وامل�سكلة   . الأ�سكال  واختبارات 
حمددة ت�سحح على اأ�سا�سها اإجابات املفحو�سني , واإمنا تعتمد قيمة الإجابة على مدى ندرتها واختالفها عن املاألوف , 
واإتيانها بحلول جديدة مل تكن معروفة من قبل , كما تعتمد على القدرة يف تنوع الإجابات على اأن تكون الإجابات ذات 

معنى , وتعك�ص قيمة مفيدة يف املجتمع  ) عبد اهلل النافع واآخرون , 2000 ( .
يف حني يرى  فتحي الزيات ) 1995 ( اأن الختبارات امل�ستخدمة يف قيا�ص الإبتكار تقي�ص ا�ستعدادات اإبداعية , اأو اإمكانية 
حدوث الإبداع , وبالتايل تعد هذه الختبارات من قبيل املنبئات ولي�ص من قبيل املحكات .اأى ل تعرب عن م�ستويات اأداء 
فعلية , واأنه ميكن العتماد على الدرجة فى هذه الختبارات كمنبئات باملوهبة والتفوق  لدى الأفراد , ولذلك فاإنه اإىل 
من  لأمثلة  والتقومي  الفح�ص  من  لبد  واملتفوقني  املوهوبني  على  للتعرف  الإبتكارى  التفكري  اختبارات  ا�ستخدام  جانب 
مدى  على  احلكم  ي�ستطيعون  الذين  املتخ�س�سني  قبل  من  والفنية   , والأدبية  العلمية  املجالت  يف  الأفراد  اإنتاج  اأعمال 
اجلدة , والإبتكار , والأ�سالة فى الأعمال املقدمة , ومدى ا�ستمراريتها , ووجودها كظاهرة تعربعن القدرة على الإبتكار , 
وا�ستخدام ذلك كدليل عملي يف وجود املوهبة , والتفوق يف املجال الذى يبدع فيه الفرد )عبد اهلل النافع واآخرون , 2000( 
ومبراجعة العديد من الدرا�سات التجريبية التى تناولت العالقة بني الإبتكار , واملوهبة , والتفوق مثل درا�سة كل من  �سمية 
عبد الوارث اأحمد ) 1996 ( ,  فاروق الرو�سان ) 1996 ( ,  منى املجماج  ) 1998( جند اأنها توؤكد على وجود ارتباط 
موجب بني التفكري الإبتكارى , وكل من املوهبة , والتفوق , ويف�سر ذلك باأن البتكار فى اأى جمال من املجالت هو حم�سلة 
للعديد من العوامل , البع�ص منها يدخل فى نطاق املجال العقلي , ويدخل البع�ص الآخر فى نطاق املجال النفعايل واملجال 

الدافعى .
4- اخل�شائ�س ال�شلوكية للموهوبني واملتفوقني :

يعترب املوهوبون واملتفوقون من الرثوات الب�سرية التي يجب اأن نتعرف عليها , ونعتنى بها لزيادة تفوقها , وتوجيهها اإىل 
املجال املنا�سب لال�ستفادة منها , وتك�سف الدرا�سات النف�سية عن اأن املوهوبني واملتفوقني يتميزون ب�سمات حمددة �سواء 
من الناحية اجل�سمية , اأو العقلية , اأو الجتماعية , اأو النفعالية , ومعرفة مثل هذه ال�سمات ي�ساعدنا على التعرف عليهم. 

كما اأنه يجعلنا نهيئ املناخ املنا�سب لرعايتهم .
وتعود اأهمية التعرف على اخل�سائ�ص ال�سلوكية للموهوبني ل�سببني رئي�سني: 

والإر�سادية   , الرتبوية  الربامج  نوع  , وبني  , واحلاجات املرتتبة عليها  ال�سلوكية  1- وجود عالقة قوية بني اخل�سائ�ص 

املالئمة . ذلك اأن الو�سع الأمثل خلدمة املوهوب واملتفوق هو الذى يوفر مطابقة بني عنا�سر القوة وال�سعف لديه , وبني 
مكونات الربنامج الرتبوي املقدم له, اأو الذى ياأخذ بالعتبار حاجات هذا املوهوب واملتفوق فى املجالت املختلفة .
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كاأحد  ال�سلوكية  اخل�سائ�ص  قوائم  ا�ستخدام  �سرورة  على  واملتفوقني   , املوهوبني  تعليم  جمال  يف  الباحثني  اتفاق   -2

املحكات فى عملية التعرف عليهم , واختيارهم للربامج الرتبوية اخلا�سة  )فتحي جروان , 1999( 
وت�سري الدرا�سات اإىل جمموعة من اخل�سائ�ص التى متيز بها هوؤلء املوهوبون واملتفوقون , ومن هذه الدرا�سات درا�سة 
الغامن   العزيز  , عبد  �ساكر حممود  )1991(  توق)1990(, وحمدي  الدين  , حمي  الغفيلى )1990(  : غزوى  كل من 
)1994( , معاجينى  ) 1996- 1997 ( , �سمية عبد الوارث  ) 1996 ( , عبد العزيز الدبا�سى  ) 2000 ( , حممد عبد 

اهلل اجلغيمان ) 2000 ( :
 وفى �سوء نتائج هذه الدرا�سات ميكن عر�ص اأهم اخل�سائ�ص التي متيز بها املوهوبون واملتفوقون على النحو الآتي : 

 ) اأ ( خ�شائ�س عقلية : 
يتميز الأفراد املوهوبون واملتفوقون بخ�سائ�ص عقلية معرفية متيزهم عن اأقرانهم يف مرحلة مبكرة من منوهم , وتلعب 
التن�سئة الأ�سرية والظروف املحيطة دورًا هامًا يف ا�ستمرار تنمية هذه اخل�سائ�ص مع التقدم يف العمر , بينما قد يوؤدى 
عدم توافر الرعاية ال�سليمة اإىل اإخفاء كثري من هذه اخل�سائ�ص ب�سبب ح�سا�سية املوهوب واملتفوق , وقد يوؤدى اإىل جعلها 

قوى �سلبية معيقة للتعلم , ولذلك ينبغي اأن تفهم اخل�سائ�ص العقلية املعرفية يف �سوء العتبارات التالية : 
1- الأفراد املوهوبون واملتفوقون لي�سوا جمتمعًا متجان�سًا  , ولن يتوقع اأن يظهر كل املوهوبني واملتفوقني نف�ص اخل�سائ�ص 

اأو ال�سمات العقلية املعرفية , بل يظهرون مدى �سا�سعًا من الفروق الفردية , ولي�ص هناك خا�سية واحدة متثل املوهبة 
والتفوق ب�سكل قاطع , وكلما ازدادت درجة املوهبة والتفوق عند الفرد كلما ازدادت درجة تفرده عن غريه .

2- اأن اخل�سائ�ص العقلية املعرفية لي�ست ثابتة , اأو جامدة , ولكنها تتطور من خالل التفاعل مع البيئة بدرجات متفاوتة, 

وكذلك فاإنه لي�ست جميع خ�سائ�ص املوهوبني واملتفوقني اإيجابية , فهناك العديد من اخل�سائ�ص التي يعتربها املجتمع 
�سلبية , اأو غري مرغوب فيها  )معاجينى , 1996( 

فمعدلت   , الذكاء  م�ستوى  يف  غريهم  على  متقدمون  اأنهم  هى  واملتفوقون  املوهوبون  بها  يتميز  عقلية  �سفة  اأهم  اإن 
. كما يت�سف هوؤلء بقدرتهم  الزمنى  العقلي لديهم يفوق عمرهم  العمر  اأن  ذكائهم تعادل ذكاء من يكربهم �سنًا كما 
على تعلم القراءة , والكتابة يف �سن مبكرة , وي�ساف اإىل ذلك امتالكهم لقدرة لغوية متقدمة ت�سمل وجود مهارة فائقة 
على ال�ستيعاب , ولهذا ؛ فاملتفوق غالبًا ما يكت�سب مفردات وا�سعة وعملية وخمزونًا كبريًا من املعلومات حول كثري من 
املو�سوعات , ويظهر كذلك مواهب مبكرة يف النواحي الفنية اإىل جانب املهارات اللفظية والفكرية , ويت�سف بالدافعية 

املرتفعة واملثابرة  , والقدرة على الرتكيز والنتباه لفرتات اأطول من زمالئه العاديني.

 ) ب ( خ�شائ�س انفعالية واجتماعية : 
من اخل�سائ�ص النفعالية والجتماعية التي متيز املوهوبون واملتفوقون عن غريهم اأنهم متوافقون اجتماعيًا وم�ستقرون 
اأنهم يتميزون ب�سبط النف�ص , وال�سيطرة والتحمل , والثبات النفعايل , والقيادة ,  انفعاليا , وب�سكل عام ميكن القول 
والكتفاء الذاتي , واملرح والفكاهة , وامليل اإىل املخاطرة والإقدام , والتوافق ال�سخ�سي والجتماعي , وارتفاع م�ستوى  

القيم الجتماعية كامل�سايرة , وال�ستقالل , وم�ساعدة الآخرين .
واملتفوقني  املوهوبني  الأفراد  اأن معظم  والتفوق على  املوهبة  اأجريت يف جمال  التي  والبحوث   , الدرا�سات  نتائج  وتتفق  
يتمتعون با�ستقرار وجداين اأو انفعايل , وا�ستقاللية ذاتية . وكثريون منهم يلعبون اأدوارًا قيادية على امل�ستوى الجتماعي 
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يف �ستى مراحل درا�ستهم , وهم اأقل عر�سة لال�سطرابات الذهانية والع�سابية من زمالئهم العاديني. )فتحى جروان  , 
0 )1999

اخل�سائ�ص  بني  اإح�سائيًا  دال  وغري  �سعيف  ارتباط  وجود  اإىل   )  1996  ( اأحمد  الوارث  عبد  �سمية  درا�سة  وتو�سلت 
ال�سلوكية ) النفعالية , والجتماعية , والإبتكارية , والقدرة على التعلم ( للموهوبني واملتفوقني كما يراها املعلم وكل من: 

الذكاء  , والتفكري الإبتكارى , ومفهوم الذات .
من  واملتفوقني  للموهوبني  ال�سلوكية  اخل�سائ�ص  قائمة  اخلليج  دول  يف  �سيوعًا  ال�سلوكية  اخل�سائ�ص  قوائم  اأكرث  ومن 
وجهة نظر املعلمني , وتعتمد على تقديرات املعلمني ملجموعة من ال�سلوكيات التي متيز املوهوب واملتفوق يف اخل�سائ�ص 

الأكادميية , والدافعية , والإبداعية , والقيادية  )معاجيني  1996(  
 وكذلك القائمة التي يتم ا�ستخدامها يف اختيار الطلبة ملدر�سة اليوبيل للموهوبني , واملتفوقني ملوؤ�س�سة " نور احل�سني " يف 
الأردن , وت�سمل : الدافعية , وال�ستقاللية , والأ�سالة واملرونة واملثابرة والطالقة يف التفكري , واملالحظة واملبادرة والنقد 

والثقة بالنف�ص والقيادة وحتمل امل�سئولية 
مما �سبق يت�سح لنا اأهمية معرفة خ�سائ�ص املوهوبني واملتفوقني يف عملية التعرف عليهم , والك�سف عن قدراتهم , حيث 
تعترب بع�ص قوائم اخل�سائ�ص ال�سلوكية من املحكات �سائعة ال�ستخدام يف عملية التعرف عليهم , وميكن العتماد عليها 
اإذا ما ات�سفت تلك القوائم بدرجات مرتفعة  يف تقدير اأحقية الطالب يف الن�سمام اإىل الربامج اخلا�سة , خ�سو�سًا 
من ال�سدق والثبات , ومت تدريب القائمني بالتقدير على كيفية ا�ستخدامها , وكان لديهم الوعى الكايف ملالحظة ال�سلوك 

التفوقى لدى الطالب .

مشكالت الموهوبين
تتعدد امل�سكالت النف�سية والنفعالية والوجدانية للموهوبني على النحو التايل:

1. فل�شفة الوجود: يطرح الطالب  املوهوب  جمموعة من الت�ساوؤل عن اأمور تتعلق  باحلياة , واملوت , والوجود, والبحث 

عن اإجابات مما ي�سبب له اخلوف والقلق .  
2. احل�شا�شية العاطفية : حيث يوجه املوهوب النقد امل�ستمر لذاته با�ستمرار لعدم و�سوله اإىل املثالية , فهو يراقب 

اأعماله وت�سرفاته , وي�ساب بالإحباط لعدم حتقيقه ما ي�سعى له , وقد يحّمل نف�سه اأحيانًا اأخطاء الآخرين ,وم�سكالتهم.  
.)2003,Tannenbaum(

3. تعّدد الهتمامات وامليول : حيث يرغب  الطالب املوهوب يف عمل كل الأ�سياء وتعّلمها يف وقت واحد , وقد ي�سبب 

له هذا الأمر الإخفاق يف النجاح لعمل واحد . 
4.املثالية : نتيجة لل�سجل احلافل للطالب املوهوب من الجنازات العالية فانه ل يكاد ي�سدق ح�سوله على درجة ناق�سة 

يف اختبار ما ؟ وهنا يجب ان يتعلم املوهوب ان الوقوع يف اخلطاأ �سيء طبيعي .
5.القبول لدى الأقران : قد ب�سعر املوهوب بالعزلة عندما ل يجد يف ف�سله اأ�سدقاء يحاكونه يف طريقة تفكريه ومن 

)2002 ,Lawrannce & Anderson(. الأف�سل و�سع املوهوبني يف جمموعات متجان�سة عقليا كي ي�سهل عليه الندماج
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حاجات الموهوبين
اإىل عهد قريب جدًا مل تكن حاجات الطلبة املوهوبني توؤخذ يف العتبار عند تخطيط الربامج واإعداد املناهج الدرا�سية 
لأ�سباب عدة ومعتقدات خاطئة , اإل اأن التيارات الرتبوية احلديثة اأكدت �سرورة اأخذ حاجات املوهوبني بعني العتبار, 

مثلما توؤخذ حاجات باقي فئات ذوي الحتياجات اخلا�سة يف العتبار. )املحا�سنة, 2001(.
وهذا يعتمد على جمموعة من الأ�س�ص اأبرزها :

• اأن مناهج التعليم العام قا�سرة عن تلبية حاجات املوهوبني , واإ�سباع رغباتهم حيث غالبًا ما ُتعد مناهج التعليم العام 
ال�سف  داخل  املوهوب  الطالب  يعاين  بينما   , العاديون  وهم  وحتاكيها,  الطلبة  من  الغالبة  الفئة  قدرات  حاجات  لُتلبي 
العادي من م�سكالت امللل وال�سجر ونق�ص املعلومة التي تتحدى قدراته, وقد اأكدت الدرا�سات اأن ن�سبة ل باأ�ص بها من 

املت�سربني من املدار�ص هم متفوقون موهوبون. )�سعادة, 2009 ب(.
• اأن رفاه املجتمع وتنميته بيد هوؤلء املوهوبني فمهما امتلك املجتمع من ثروات مادية فاإن التنمية الب�سرية امل�سغلة لتلك 
الرثوات تبقى الأهم. واملوهوبون هم ينبوع القدرات الذي ل ين�سب, فهم املفكرون واملخرتعون واملكت�سفون, وهم القادة 
واملخت�سون, وهم الأ�سا�ص يف حتريك عجلة التقدم والتطور الب�سري, فكيف ملجتمع اأن ينعم بالرفاه و رفعة ال�ساأن دون 

.)2002 ,Stottlemyer( .رعاية منا�سبة للموهوبني من اأبنائه
• اأن مبداأ تكافوؤ الفر�ص يجب اأن يطبق مبعناه الرتبوي ال�سحيح حيث  يدعي البع�ص اأن تفريد املوهوبني بربامج خا�سة 
ورعاية مغايرة عما يح�سل عليه باقي الأقران, ينايف مبداأ تكافوؤ الفر�ص الذي تدعيه النظم الدميقراطية. اإن العدالة 
الجتماعية تنادي حقًا بتكافوؤ الفر�ص بني اأفراد املجتمع . لكن كل بح�سب ما ت�سمح به قدراته, ولقد اأكد اخلرباء الرتبويون 
يتقدم  بتهيئة الظروف املالئمة لكل طالب كي  اأ�ساًل  الذي عني  الفر�ص  تكافوؤ  اأن هناك خلطًا وا�سحًا يف تطبيق مبداأ 

باأق�سى ما ت�سمح به طاقاته , واأن يحقق ذاته.
تربوية خا�سة  تقدمي خدمات  اأن  البع�ص  ؛ فريى  الكامنة  من طاقاته  لال�ستفادة  �سرورة  للموهوب  املتوازن  النمو  اإن   •
 , الدرا�سة  يف  للنجاح  يوؤهلهم  املت�سارع  ومنوهم   , قدراتهم  لأن  م�ساعدة  اإىل  يحتاجون  ل  الطلبة  هوؤلء  واأن  باملوهوبني 
واحلياة دون تدخل مبا�سر ممن حولهم.غري اأن الواقع اأثبت غري ذلك ؛ فمهما كان النمو العقلي مت�سارعًا لدى املوهوب 
العمر  العقلي, فكلما كان  بالنمو  تبق جوانب �سخ�سيته الأخرى )اجل�سمية والنفعالية والجتماعية( يف ق�سور مقارنة 
العقلي اأكرب من العمر الزمني, كربت الفجوة يف باقي جمالت النمو, وظهر الق�سور وا�سحًا يف اأداء املوهوب , وتوافقه 
النف�سي الجتماعي , وتكيفه مع من حوله ؛ وعليه فاإن حرمان املوهوب من الرعاية والدعم وامل�ساعدة �سيجعله عر�سة 

للكثري من م�سكالت التوافق والتكيف, بل من املمكن التعر�ص لالنحدار يف القدرات.)جروان, 2002 اأ(.
احلاجات الرتبوية ، والتعليمية ، والجتماعية ، واجل�شمية ، والنف�شية للموهوبني:

• خربات تعليمية تتنا�سب مع م�ستوى حت�سيلهم.
• التعلم , والتقدم يف ال�سلم التعليمي بح�سب ما ت�سمح به قدراتهم. 

• تنمية مهارات التفكري امل�ستقل.
• تعلم املهارات الدرا�سية التي ت�ساعدهم على التعلم , والدرا�سة مدى احلياة.

• التعبري احلر عن عواطفهم , وم�ساعرهم, وكل ما يعرفونه من معلومات وخربات.
• تطوير مفاهيم اإيجابية عن اأنف�سهم بحيث يكون تقديرهم الذاتي عاليًا.



41المواهب األكثر تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية 

• الإجناز ليتنا�سب مع ما لديهم من قدرات عالية , ودافعية تختلف عما لدى اأقرانهم العاديني.
• تقدير الآخرين لهم مبا يتنا�سب مع ما ي�سعرون به نحو اأنف�سهم , وما توؤكده اإجنازاتهم املتميزة.

• الندماج الجتماعي حتى ل ي�سعروا بالغربة , اأو العزلة الجتماعية. )جروان, 2002 اأ(.
• تقبل الذات وفهمها واإدراكها : اإن الطالب املوهوب تلعب الأ�سرة واملدر�سة , والرفاق عنهم دورا بارزا يف بناء �سخ�سيتهم 
اأكرث ح�سا�سية  لأنهم  لذاتهم, وذلك  النقد  توجيه  اأنف�سهم من خالل  نقد  القدرة على  لديهم  ولذلك ت�سبح   , وهويتهم 
ومطالبة باملثالية ؛ فيظهر لديهم احلاجة ملعرفة ذاتهم واإدراكها , وهو ما يزال يف عمر مبكرة , وهذا يو�سح  حاجتهم  
اإىل توفري ن�ساطات حمددة ت�ساعد على تطوير الوعي , والفهم , والقبول للذات, وهذه ُتعّد اأمور اأ�سا�سية للتطور ال�سخ�سي 

 .)2002 ,Stottlemyer( .والنفعايل
• احلاجة اإىل حتديد الهوية : متثل الهوية الذاتية ركنا اأ�سا�سيا يف بناء �سخ�سية الفرد العادي ب�سكل عام , واملوهوب ب�سكل 
خا�ص حيث تظهر هذه احلاجة يف وقت مبكرا لدى املوهوب  مما  يعّر�سهم لل�سغط الجتماعي نتيجة  تعاملهم مع اأفراد 

نا�سجني يف وقت مبكر. 
• التعامل مع املوهبة ومتطلباتها: املوهوبون يو�سفون اأحيانًا بعدم ال�سرب ولكن بدرجة عالية, فهم يتوقعون روؤية نتائج 

فورية لأعمالهم, واكت�ساب ثمن جهودهم الأولية. 
• احلاجة للمغامرة : تظهر هذه احلاجة منذ الطفولة, فاملوهوب لديه القدرة على املوازنة بني اإيجابيات خمتلف املواقف 

) 2005 ,Renzulli & Rise( و�سلبياتها, ومييلون لل�سيطرة على اأمور حياتهم
ميتلكون  ل  الذين  الآخرين  نقد  اإىل  املوهوب  مييل  حيث  الإيجابي:  الجتماعي  والتفاعل  الآخرين  تقبل  اإىل  احلاجة   •
بني  للفروق  وتقباًل  وعيًا  اأكرث  ي�سبحوا  لأن  بحاجة  فهم  وبالتايل  واجتاهاتهم,  ملهاراتهم  م�سابهة  واجتاهات   , مهارات 

.) 2004 ,Silverman( .الأفراد
• احلاجة لال�ستقاللية : تظهر لدى الطالب املوهوب رغبة يف ال�ستقاللية عن اأقرانه , وتعّد احلاجة من اأ�سعب الق�سايا 
ليكونوا  التي قد تواجه املوهوبني, وخا�سة يف مرحلة املراهقة, وباملقابل يظهر لديهم الرغبة يف الندماج مع الآخرين 
مو�سع ثقة لزمالئهم , وكذلك تظهر لديهم الرغبة يف ال�سيطرة والنطالق , ولذلك فهم يحتاجون اإىل حتقيق الذات 

وبناء الألفة مع الآخرين.
• احلاجة لبيئة اإيجابية  وداعمة : يعتمد تنفيذ احلاجات النفعالية والجتماعية والأكادميية للموهوبني على اأهمية تنمية 
الجتاهات الإيجابية نحوهم, والعمل على تهيئة بيئة اإيجابية ؛ فقدرة املوهوب على تطوير حتقيق الذات ب�سكل طبيعي 
 ,Stottlemyer( .تتحقق عندما تتوافر بيئة منا�سبة, يرعاها الأفراد الداعمون �سواء من الأ�سرة , اأو املجتمع , اأو املدر�سة

                                  . )2002

• احلاجة لالإبداع : يحتاج الطالب املوهوبون اإىل  اإعطائهم فر�سا ت�ساعد  يف فهم قدراتهم الإبداعية والتعرف عليها, 
وعلى ذلك تظهر احلاجة اإىل برامج تربوية , وتعليمية تعمل على تنمية مهارات التفكري الإبداعي لديهم, وتدريبهم على 

التعامل مع م�سكالت احلياة بطرق مبدعة.
• احلاجة لتنمية اخليال : متتاز فئة املوهوبني ب�سعة اخليال , اإذ ي�ستخدمون التخيل لتوليد الأفكار الإبداعية , ولذلك فهم 
بحاجة اإىل فهم هذه احلاجة , والعمل على تنميتها من خالل ا�ستخدام تقنيات وا�سرتاتيجيات يف التفكري الإبداعي, )مثل 

 .)2002 ,Lawrannce & Anderson(.حل امل�سكالت الإبداعي, وا�ستخدام ال�ستعارة , والتخيل يف التعبري
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 وقد �سنف جرفز )Graves, 2008( حاجات املوهوبني يف خم�سة جمالت هي:
1- احلاجات العقلية املعرفية:

املتقدمني, وحب  والإدراك  والفهم  ب�سرعة,  وا�سرتجاعها  املعلومات,   هائلة من  بكمية  الحتفاظ  القدرة على  تتمثل يف 
العالية على معاجلة  اللفظية, والقدرة  القدرات  العايل من  املتعددة, وامل�ستوى  الكبري, والهتمامات وامليول  ال�ستطالع 
املعلومات وربط الأفكار, وروؤية العالقات واملرونة العالية يف العمليات الفكرية, والقدرة على التحليل والتجربة والتعميم, 
والقدرة على توليد الأفكار, والقدرة على تقييم الذات والآخرين والعناية العالية بتحقيق الهدف, وهذه احلاجات اإذا مل 
تتحقق للطفل املوهوب واملتفوق ؛ فقد ينتج عنها عواقب,  وم�سكالت متعددة مثل الإحباط وامللل من املنهج العادي, كما اأنه 
ميكن اأن يرف�ص م�ساحبة من هم اأقل منه يف القدرات لعدم رغبته يف اإعادة الأفكار التي فهمها ب�سكل اأ�سرع منهم, ورمبا 
يظهر بالن�سبة لهم اأنه غري متعاون , اأو متعال عليهم, فاإذا مل تلّب هذه احلاجات فاإنه قد يفقد الحرتام لكل �سيء حوله.

2- احلاجات النفعالية الوجدانية:

لعل من اأهم ال�سفات النفعالية للموهوبني , واملتفوقني هي احل�سا�سية املرهفة,  وروح الدعابة ,والإدراك العايل للذات 
مع الإح�سا�ص بالختالف عن الآخرين, والعواطف والنفعالت العميقة , والقدرة على التحكم الداخلي بامل�ساعر, وال�سعور 
بالر�سا والثقة العالية بالنف�ص, والقدرة على التوافق النف�سي وامل�ستوى العايل من ال�سعور الأخالقي ؛ فالإدراك العايل 
للذات وللمجتمع عند املوهوبني يقود اإىل تنمية البناء القيمي , وترجمته اإىل ممار�سات و �سلوكيات اجتماعية, كما اأن من 
اأهم احلاجات النفعالية للموهوب , واملتفوق هي احلاجة اإىل التعبري عن ال�سعور , والعواطف ال�سخ�سية, واإذا مل تتحقق 
احلاجات النفعالية للموهوب , واملتفوق فاإن ذلك رمبا يوؤدي اإىل ظهور م�سكالت انفعالية عديدة ؛ لأن التطور الجتماعي 
النفعايل غري الطبيعي يوؤدي اإىل النطواء والعزلة , اأو حتويل احل�سا�سية املرهفة اإىل ح�سا�سية مفرطة توؤذي الآخرين. 
 , الياأ�ص  اإىل  به  توؤدي  التي رمبا  املتكررة  الحباطات  نتيجة  اأهدافه  واقعي يف حتقيق  املوهوب غري  الفرد  ي�سبح  ورمبا 
والإقدام على النتحار يف بع�ص الأحيان, كما ميكن اأن يوجد هذا الإحباط عالقات �سعيفة بينه وبني من حوله , ومينع 

و�سوله اإىل حتقيق الذات , وعدم التوافق مع نف�سه , ومع الآخرين.

3- احلاجات الجتماعية:

تظهر اأهم ال�سفات الجتماعية يف الدافعية القوية , واحلاجة اإىل حتقيق الذات, والإدراك العايل للعالقات الجتماعية, 
والقدرة على القيادة وحل امل�سكالت الجتماعية , والبيئية املنا�سبة ؛ فالطالب املوهوب واملتفوق بحاجة اإىل اإر�ساد كي 
املوهوب  م�ساعدة  من  بد  ول  املجتمع,  خدمة  يف  امل�ساهمة  اإىل  واإر�ساده   , له  املجتمع  يقدمها  التي  الفر�ص  كل  يكت�سف 
واملتفوق يف تقدمي مهارات واأن�سطة ذات عالقة مبا�سرة باملجتمع من اأجل حتقيق حاجاته الجتماعية, كما يجب تدريب 
املوهوب على التوا�سل الجتماعي , واأ�ساليب ومهارات القيادة , وم�ساعدته على الفهم ال�سامل مل�سكالت املجتمع والربط 
بينها للتو�سل اإىل حلول جذرية لها, واإذا مل تتم تلبية هذه احلاجات للموهوب واملتفوق فرمبا يتحول ما ينتجه من اأداء اإىل 

طاقة هائلة يف التمرد  .
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4- احلاجات احلد�شية:

تتمثل احلاجات احلد�سية يف الهتمام املبكر بالأفكار , والقيم املثالية والنفتاح على اخلربات , والإملام بالظواهر , واملفاهيم 
املادية , واملثالية والإبداع , والبتكار , والقدرة على التنبوؤ بامل�ستقبل, ومن هنا كان ل بد من تلبية احلاجات احلد�سية 
اأو يف طرائق التدري�ص , والأن�سطة العلمية بحيث تنمي الن�ساط  للموهوب واملتفوق �سواء يف املناهج والكتب الدرا�سية , 
الإبداعي عند املوهوب واملتفوق ؛  فاحلد�ص قرين الإبداع, ومن هنا ل بد من الرتكيز على اأهمية تعلم املوهوب واملتفوق يف 
جمال املحاورات الفل�سفية , ومناق�سة الأفكار املثالية , وتوجيهه لي�سبح معتادا على عمليات التحليل,والرتكيب,والتقومي 

لهذه القدرات. 
اإن عدم تلبية هذه الحتياجات ب�سكل عام توؤثر �سلبا على املوهوب واملتفوق ؛ اإذ يرى نف�سه �ساذا ملول يف اأداء املهمات, 

وميكن اأن يكون غري مفهوم لأقرانه اأو مزعجا للكبار, ورمبا يفقد تقديره لذاته , وللمجتمع , وللقيم الإن�سانية.
.)2008 ,Graves اخلليفة, 2008؛(

5- احلاجات اجل�شمية واحل�شية:

ومتثل احلاجات اجل�سمية واحل�سية اأهم حاجات املوهوب , واملتفوق يف هذا املجال هي احلاجة اإىل امل�ساركة يف الن�ساطات 
التي ت�سمح له بالربط , والتكامل بني الأداء العقلي , واجل�سمي م�ستفيدا من جميع اخلربات املتوفرة يف البيئة. ول بد من 
اإظهار طاقته اجل�سمية وال�ستفادة منها وتقدير قدراته احل�سية , وعدم حتقيق هذه احلاجات قد يوؤدي باملوهوب واملتفوق 

اإىل ال�سعور بالإحباط.
وقد قامت ال�سرور) 2002( بتلخي�ص اأبرز حاجات املوهوبني العامة يف:

اأوًل: التحرك يف ال�سلم التعليمي بح�سب ما ت�سمح به قدراتهم , وا�ستعداداتهم دون النظر اإىل عامل ال�سن ,اأو النظم 
الإدارية )اإ�سراع(.

ثانيا: التو�سع يف اكت�ساب املعلومات والتعمق فيها  بالقدر الذي ي�سمح باإطالق الطاقات, و الأفكار التي توؤدي اإىل الإنتاج 
الإبداعي )اإثراء(.

ثالثًا: التوجيه والإر�ساد يف  :
• حتمل كون ال�سخ�ص املوهوب غري عادي.
• تنمية اأ�ساليب اتخاذ القرارات ال�سليمة.

• التخطيط ال�سليم للدرا�سة والعمل واحلياة امل�ستقبلية.
وقد اأكد معاجيني )2004( اأن اأف�سل برامج رعاية املوهوبني, هي التي تتميز بالطابع ال�سمويل يف اخلدمة بحيث تتكون 
من العنا�سر الثالثة الرئي�سة للرعاية وهي: الإ�سراع, والإثراء, والإر�ساد؛ لأن تطبيق مثل هذا النوع من الربامج يوؤدي 
بال�سرورة- اإذا ما توافرت له ال�سروط البيئية املنا�سبة- اإىل تلبية كافة احلاجات الفردية للموهوبني يف اجلوانب املعرفية 

والنفعالية والإبداعية والنف�ص-حركية. 
هذا وقد تبني موؤخرًا اأن هناك حركة ن�سطة يف بع�ص الدول العربية لكت�ساف املوهوبني, والتعرف على حاجاتهم, وتوفري 
العناية والرتبية الالزمة لهم, بهدف توفري القيادات الفكرية والعلمية والقت�سادية والجتماعية من جهة, والوقوف اأمام 

تيار هجرة العقول العربية اإىل الدول الغربية من جهة اأخرى )معاجيني, 2004(.
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نظرية الذكاءات المتعددة ، وعالقتها بالموهبة
 ,Gardner( نظرية الذكاءات املتعددة "Frames of mind قدم هاوردجاردنر من جامعة هارفرد يف كتابه "اأطر العقل
الباحثني  Project Zero مع فريق من  اإطار امل�سروع ال�سفري  اأجراها يف  1983(, وذلك تتويجًا لدرا�سات م�ستفي�سة 

واملخت�سني يف املجالت املختلفة لعلم النف�ص. وقد عرف جاردنر الذكاء باأنه القدرة على حل امل�سكالت بطريقة جديدة, 
اأو التو�سل اإىل ناجت جديد يكون ذا قيمة �سمن الإطار الثقايف , اأو احل�ساري الذي يعي�ص فيه الفرد. وحدد يف البداية �سبعة 

اأنواع م�ستقلة من الذكاء, هي:
Logical/ Mathematical Intelligence 1- الذكاء املنطقي / الريا�شي

هو القدرة على التفكري املنطقي )ال�ستدلل ال�ستقرائي وال�ستنباطي(, وا�ستخدام الأرقام بكفاءة. وتت�سمن العمليات 
امل�ستخدمة فيه الت�سنيف, اختبار الفرو�ص, املعاجلات احل�سابية, وحل امل�سكالت املجردة.

Linguistic Intelligence 2- الذكاء اللغوي

هو القدرة على ا�ستخدام الكلمات –�سفهيًا اأو كتابيًا- بكفاءة. ويت�سمن القدرة على معاجلة الأبنية اللغوية , واملعاين , 
وال�سوتيات , وال�ستخدام العملي للغة.

 Spatial Intelligence 3- الذكاء املكاين

هو القدرة على اإدراك العامل الب�سري ـ املكاين بدقة, والتمثيل اجلغرايف لالأفكار ذات الطبيعة الب�سرية, وحتديد الوجهة 
الذاتية , واحل�سا�سية لالألوان واخلطوط , والأ�سكال, واحليز , والعالقات بينها.

 Bodily- Kinesthetic Intelligence 4- الذكاء اجل�شمي- احلركي

هو القدرة على التحكم بحركات اجل�سم وا�ستخدامه يف التعبري عن الأفكار وامل�ساعر, و�سهولة ا�ستخدام اليدين يف ت�سكيل 
الأ�سياء. ويت�سمن مهارات التاآزر , والتوازن , واملرونة , وال�سرعة يف احلركة.

 Musical Intelligence 5- الذكاء املو�شيقي

هو القدرة على اإدراك الأحلان املو�سيقية , وتذوقها , وكتابة النوطة املو�سيقية, والتعبري املو�سيقي , اأو العزف, ويت�سمن 
احل�سا�سية لالإيقاعات والنغمات املو�سيقية.

 Inter-personal Intelligence 6- الذكاء البين�شخ�شي اأو الجتماعي

الوجه  لتعبريات  احل�سا�سية  ويت�سمن  لها,  املنا�سبة  وال�ستجابة  ودوافعهم   , الآخرين  م�ساعر  اإدراك  على  القدرة  هو 
والإمياءات والأ�سوات والتمييز بينها.

Intra- personal Intelligence 7- الذكاء الداخلي اأو الذاتي

على  والقدرة   , املزاجية  باحلالة  والوعي  الذاتية,  وال�سعف   , القوة  وجوانب   , الذاتية  امل�ساعر  اإدراك  على  القدرة  هو 
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ال�سبط الذاتي. )رزق , 2003(.ثم اأ�ساف جراوان )2004( نوعًا اآخرًا هو: 

Naturalist Intelligence 8- الذكاء الطبيعي

 1999 عام  �سدر  الذي  كتابه  ويف  وت�سنيفها,  الطبيعية  والظواهر  والنباتات  احليوانات  على  التعرف  على  القدرة  وهو 
بعنوان "اإعادة ت�سكيل الذكاءات املتعددة للقرن احلادي والع�سرين" اأعاد تطوير نظريته وعر�ص نوعني اآخرين مر�سحني 
ليكونا �سمن الذكاءات املتعددة هما الذكاء الروحي Spiritual , والذكاء الوجودي existential, ول يزال العمل جاريًا يف 

.)1999,Gardner( .م�سروع ال�سفر لتو�سيع اآفاق هذه النظرية , وتطبيقاتها امليدانية على م�ستوى املدر�سة
اإن نظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر Gardner قد تبدو على طريف نقي�ص مع املفهـوم الأحادي للموهبة اأو الذكاء, اإل 
اأنـها يف حقيقـة الأمر غـري ذلك؛ لأنها ل تنفـي –بال�سرورة- وجود اأ�سخا�ص متعددي املواهب , اأو الذكاءات باإمكانهم اأن 

يبدعوا , اأو يتفوقوا يف اأكرث من ميدان. 
عدة  وجود  على  دلياًل  تقدم   Creating Minds املبدعة"  "العقول  كتابه  يف  جاردنر  عر�سها  التي  ال�سبعة  احلالت  اإن 
ذكاءات, حيث ُعرف كل من ال�سخ�سيات التي عر�سها باإجنازات يف م�ستوى الخرتاق الإبداعي يف جمال معني دون غريه, 
غري اأن هذا الدليل ل يقطع على وجه اليقني باأن اأيًا من تلك ال�سخ�سيات ل متتلك طاقة اأو قدرة على الإجناز املتميز يف 

.)1999,Gardner( ميدان اأو اآخر غري ذلك امليدان الذي ارتبط ا�سمه به
اإن قبول نظرية اأحادية املوهبة اأو الذكاء يعني من الناحية العملية اأن الطبيب املبدع  مثاًل ل ميكن اأن يكون �ساعرًا مبدعًا, 
اأو اأّن ال�سيا�سي البارع ل ميكن اأن يكون فنانًا اأو اأديبًا متميزًا. واحلقيقة اأن هناك اأفرادًا موهوبني عرفوا بقدراتهم الهائلة 
يف جمالت معينة, واأن غالبيتهم كانوا يتمتعون ب�سخ�سيات متكاملة اإىل حد كبري. ولكنهم و�سفوا بطريقة جمزاأة اأحيانًا 

لأن اهتماماتهم الأ�سا�سية فقط هي التي برزت اإىل ال�سطح , و�ساعت يف املجتمع.
اإن ال�سواهد التاريخية حافلة بالأمثلة على هذه ال�سخ�سيات ومنها:

-  احل�شن بن الهيثم: ا�ستهر باإبداعاته يف جمايل الطبيعية واحل�ساب, ولكنه برع واألف يف الهند�سة واجلرب ,والفل�سفة, 
والطب , واللغة والأخالق ما يزيد عن مائتي م�سنف.

-  البريوتي: قدم م�ساهمات اإبداعية يف الريا�سيات , والفلك , واجلغرافيا وعلم الإن�سان , واملعادن ,والطب , والهند�سة 
, وال�سيدلة , والتنجيم, واألف مائة وثمانني كتابًا ور�سالة.

-  ليوناردو دافن�شي: كان من اأعظم الر�سامني كما كان نحاتًا ومعماريًا وفيل�سوفًا.
-  توما�س جيفر�شون: كان ثالث رئي�ص اأمريكي. و�سع اإعالن ال�ستقالل, وكان حماميًا ,وكاتبًا , وفنانًا , ومهند�سًا , 

وم�سممًا ,و�سيا�سيًا , واإداريًا من الطراز الأول. 
ون�شتون ت�شر�شل: كان مبدعًا كمحارب و�سيا�سيا وعاملا بالتاريخ وكاتبا وخطيبا مفّوها, وقد منح جائزة نوبل يف    -
الآداب اعرتافًا بتفوقه واإبداعه, فهل ميكن اأن نتجاهل هذه احلقائق وال�سواهد ونحن نواجه م�سكلة الك�سف عن املوهوبني 
يف مدار�سنا؟ وهل يجوز ال�ستمرار يف الت�سبث باختبارات الذكاء التقليدية باعتبارها املرجعية الأوىل – ورمبا الوحيدة- 
يف الك�سف عن املوهوبني بعد كل هذا الرتاث ال�سيكولوجي الهائل الذي تراكم على مر ال�سنني ول �سيما يف جمال علم 
النف�ص املعريف و�سيكولوجية الإبداع, وهل يوجد اختبارات تتمتع بخ�سائ�ص �سيكومرتية مقبولة لقيا�ص الذكاءات املتعددة؟
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نظرية الذكاء الناجح والموهبة
طّور روبرت �سترينربج Sternberg يف جامعة Yale خالل العقدين املا�سيني عدة نظريات حديثة يف الذكاء ذات م�سامني 
 ,Sternberg( الإن�ساين الذكاء  الثالثية يف  نظريته  ففي عام 1985 عر�ص  وتعليمهم.  املوهوبني  الك�سف عن  مهمة يف 
1985(, ويف عام 1997 قدم �سورة مطورة عن هذه النظرة �سماها نظرية الذكاء الناجح )Sternberg, 1997(. وعرف 

الذكاء الناجح باأنه القدرة على حتقيق النجاح يف احلياة العملية طبقًا ملفهوم الفرد نف�سه , وتعريفه للنجاح يف حميطه 
مع  التكيف  اأجل  من  �سعفه,  عنا�سر  عن  والتعوي�ص  لديه  القوة  عنا�سر  توظيف  طريق  عن  وذلك  الثقايف,  الجتماعي 

حميطه بت�سكيله اأو تعديله اأو تغيريه بتاآزر وح�سد قدراته التحليلية والإبداعية والعملية.
وا�ستنادًا لنظرية �سترينربج ؛ فاإن الذكاء الناجح يتاألف من ثالثة مكونات , اأو يت�سمن ثالثة اأنواع من الذكاء, هي:

 Analytical Intelligence 1- الذكاء التحليلي

هو القدرة على التحليل واإ�سدار الأحكام , والنقد , واملقارنة ,والتقييم.
 Creative Intelligence 2- الذكاء الإبداعي

هو القدرة على البتكار والكت�ساف , والتخيل ,وو�سع الفرتا�سات.
 Practical Intelligence 3- الذكاء العملي

هو القدرة على حل امل�سكالت احلياتية غري املحددة جيدًا خارج املدر�سة التي ميكن اأن يكون لها عدة حلول , وعدة طرق 
للو�سول لهذه احللول.

ويف �سوء ذلك ي�سنف �سترينربج املوهبة , واملوهوبني يف اأربع فئات هي:
Analytical Intelligence 1-املوهوب حتليليًا

هو من تتجلى موهبته يف قدرته على التحليل , والنقد , واملقارنة والتف�سري , والتقومي , واإ�سدار الأحكام. واملوهوب من هذه 
الفئة عادة ما يكون اأداوؤه يف الواجبات املدر�سية متميزًا , وكذلك يف اختبارات الذكاء التقليدية.

Creatively Gifted 2-املوهوب اإبداعيًا

هو من تتجلى موهبته يف الكت�ساف والبتكار , والتخيل , وتوليد الأفكار , وو�سع الفر�سيات. واملوهوب من هذه الفئة ل 
تك�سف عنه اختبارات الذكاء, ويحتاج اإىل مهمات , اأو اختبارات تتطلب توليد اأفكار جديدة , واأ�سيلة مثل كتابة الق�س�ص 

الق�سرية , والر�سومات , وحل م�سكالت ريا�سية غري ماألوفة.
Practically Gifted 3-املوهوب عمليًا

هو من تظهر موهبته يف املهمات العملية التي تتطلب تطبيق املعلومات التي مت تعلمها وتوظيفها يف احلياة العملية, وكذلك 
ا�ستخدام املعرفة ال�سمنية التي ل تدر�ص ب�سورة مبا�سرة يف املدر�سة وتنفيذها. واملوهوب من هذه الفئة يعرف ما الذي 

يحتاجه للنجاح يف بيئته, ويك�سف عن ذكائه يف اأو�ساع , ومواقف ذات حمتوى حمدد.
4-املوهوب املتوازن Balanced Gifted:هو من يتمتع مب�ستويات جيدة من القدرات التحليلية , والإبداعية , والعملية, 

ويعرف متى ي�ستخدم اأيًا منها, ويقرتح �سترينربج ثالثة اأنواع من العمليات املرتابطة التي ت�سكل الأ�سا�ص جلميع مظاهر 
الذكاء , اأو الوظائف العقلية, وهي:

 Metacomponents املكونات الأ�شمى -
وهي العمليات العقلية العليا غري املرتبة التي ت�ستخدم يف و�سع خطة العمل واملراقبة اأثناء التنفيذ, والتقييم واتخاذ القرار 
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بعد اإمتام العمل, وهي ثالثة اأنواع:
- عمليات اإدارة الذات

- عمليات اإدارة املهمات اأو امل�سكالت
- عمليات اإدارة الآخرين

 Performance Components املكونات الأدائية-
هي عمليات تنفيذ تعليمات , اأو توجيهات املكونات ال�سمنية كاإجراء املقارنات , وال�ستدللت , وتربيرال�ستجابات.

 Knowledge Acquisition Components مكونات اكت�شاب املعرفة -
وهي العمليات امل�ستخدمة يف التعلم , واحل�سول على املعرفة كالرتميز الختياري )مبعنى اختيار ما له �سلة ,وما لي�ص 
له �سلة باملو�سوع(, واملقارنة الختيارية )مبعنى ربط املعلومات اجلديدة بالقدمية(, والدمج الختياري )مبعنى جتميع 
املعلومات املتناثرة , وربطها معًا للو�سول اإىل نتيجة(. ويرى �سترينربج اأن هذه املكونات الثالث تتفاعل فيما بينها ب�سورة 
  )1986k ,Sternberg(.دينامية اعتمادًا على متطلبات املوقف , اأو امل�سكلة ونوع عمليات التفكري الالزمة للتعامل معها
ويدافع �سترينربج عن نظريته , وتطبيقاتها العملية من حيث �سالحيتها لال�ستخدام يف الك�سف عن املوهوبني من ناحية , 
وت�سميم برامج التعليم , واأ�ساليب التقومي املنا�سبة لهم من ناحية اأخرى. كما اأنه ي�سري اإىل اأن اختبارات الذكاء التقليدية 
, والختبارات املدر�سية , وكذلك املناهج الدرا�سية تتمحور يف الأ�سا�ص حول الذكاء التحليلي, وهي لي�ست مرتبطة بخربات 
الفرد احلياتية, كما اأنها لي�ست مرتبطة باخلربات الإبداعية, وبالتايل فاإن اختبارات الذكاء املعروفة مرتبطة اإىل حد 
كبري باخلربات املدر�سية ذات الطابع الأكادميي, ولي�ست �ساحلة لقيا�ص الذكاء العملي , والذكاء الإبداعي اللذين يعتربان 
اإن الكفاية يف التعامل مع مواقف احلياة الواقعية يعتمد على املعرفة  يف غاية الأهمية للنجاح يف احلياة العملية. حيث 

ال�سمنية ذات الطابع العملي ولي�ص الأكادميي والتي ل يتم تعليمها ب�سورة مبا�سرة اأو منتظمة.
وي�ستعر�ص Minton, B.A., & Pratt, S. )2006( العالقة بني منوذج تعليم املوهوبني امل�ستند اإىل نظرية الذكاء الناجح, 
ومنوذج  املتعددة,  الذكاءات  يف   Gardner جاردنر  ومنوذج   ,Renzulli رنزويل  منوذج  مثل  املعروفة  الأخرى  والنماذج 
جانييه Gagn'e الذي مييز بني املوهبة والتفوق, والنموذج ال�سائد امل�ستند اإىل نظرية العامل العام للذكاء, ويخل�سان اإىل 
ا�ستنتاج مفاده اأنه ل يوجد تناق�ص بني نظرية الذكاء الناجح , والنموذج امل�ستند اإليها يف الك�سف عن املوهوبني وتعليمهم, 
وبني النظريات والنماذج الأخرى, واأن نظرية الذكاء الناجح قد ت�سد نق�سًا يف بع�ص هذه النماذج ورمبا تتكامل معها,واإذا 
قبلنا ت�سمينات نظرية الذكاء الناجح ونحن نتحدث عن الإ�سالح املدر�سي, فهل يجوز اأن تبقى اخلربات التي تقدمها 

املدر�سة لطلبتها والختبارات التي ت�ستخدمها مق�سورة على جانب واحد للذكاء هو الذكاء التحليلي؟
اأن  يجوز  فهل  املدر�سي,  الإ�سالح  خطة  جوانب  اأحد  متثل  ورعايتهم   , املوهوبني  الطلبة  عن  الك�سف  عملية  كانت  واإذا 
اأ�ساًل لقيا�ص الذكاء التحليلي فقط؟ وهل ميكن توفري اختبارات تتمتع  اأدوات واختبارات م�سممة  ن�ستمر يف ا�ستخدام 
بخ�سائ�ص �سيكومرتية جيدة ل�ستخدامها يف الك�سف عن املكونات الثالثة للذكاء الناجح )التحليلي والبداعي والعملي( 

ح�سب نظرية الذكاء الناجح؟
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نظرية الذكاء االنفعالي والموهبة
ظهر تعبري "الذكاء النفعايل" لأول مرة يف عنوان اأطروحة دكتوراه غري من�سورة يف مدينة �سن�سناتي Cincinnati بولية 
النفعايل"  "الذكاء  بعنوان  ورقة علمية مطولة  ن�سرت   1990 Payne( 1985,1985(. ويف عام  الأمريكية عام  اأوهايو 
للباحثني ماير و�سالويف يف جملة دورية معروفة )Mayer, & Salovey,1990(, وا�ستمر الباحثان يف ن�سر مقالت حول 
"الذكاء النفعايل", وطورا اختبارين لقيا�سه, غري اأن كتاباتهما ظلت حم�سورة يف الدوائر الأكادميية. ويف عام 1995 
 ,Goleman( ن�سر الباحث دانيال جوملان كتابه الأول بعنوان "الذكاء النفعايل: ملاذا ميكن اأن يهم اأكرث من ن�سبة الذكاء؟
1995(, واأحدث بذلك نوعًا من الثورة الثقافية يف عامل الرتبية والأعمال حيث انت�سر مفهوم الذكاء النفعايل ,وثقافته 

من  النفعايل"  "الذكاء  مو�سوع  اأ�سبح  املا�سية  �سنوات  الع�سر  وخالل  الأكادميية.  الدوائر  خارج  وا�سع  نطاق  على 
البحوث  من  للعديد  اأ�سبح حمورًا  كما  العليا,  الإدارة  ورجال   , والرتبويني  الباحثني  اهتمام  ت�ستقطب  التي  املو�سوعات 
والدرا�سات النظرية , والتجريبية التي كثريًا ما وجدت طريقها للتطبيق يف املدار�ص , ومراكز تدريب القيادات الإدارية 
القرن  اإىل  يعود  العقلية  الن�ساطات  اأو   , العقل  كاأحد مكونات  النفعايل  الذكاء  اإّن جذور مفهوم   )1998,Goleman(.

الثامن ع�سر عندما ق�سم العلماء العقل اإىل ثالثة اأق�سام متباينة اأوردها رزق )2003, �ص 69( على النحو التايل:
-  املعرفة وت�سمل الوظائف العقلية , والعمليات املعرفية كالذاكرة , والتفكري, وحل امل�سكالت ,واتخاذ القرارات.

-  العاطفة وت�سمل النفعالت وامل�ساعر والأمزجة.
-  الدافعية وت�سمل الدوافع الفطرية والدوافع املكت�سبة.

ويف الع�سرينيات من القرن املا�سي قدم ثورندايك Thorndike مفهوم الذكاء الجتماعي وعرفه باأنه القدرة على فهم 
العقلية  غري  العوامل  اأن   Wechsler وك�سلر  وافرت�ص  الجتماعية,  العالقات  يف  بحكمة  ليت�سرفوا  واإدارتهم   الآخرين 
�سرورية للتنبوؤ بقدرة الفرد على النجاح يف احلياة, وت�سمل هذه العوامل اجلوانب النفعالية , وال�سخ�سية , والجتماعية, 
وت�سهم مع القدرة العقلية يف حتديد ال�سلوك الذكي. وبناء عليه فاإنه من غري املمكن قيا�ص الذكاء الكلي للفرد دون اأن 
تت�سمن اختبارات الذكاء بع�ص الفقرات لقيا�ص العوامل غري العقلية )Cherness,2000(. ويف بداية الثمانينات جدد 
اأو  اأو الجتماعي , والذكاء الذاتي  اأنواع منف�سلة للذكاء كان من بينها الذكاء البني �سخ�سي  Gardner �سبعة  جاردنر 

الداخلي , وكالهما مرتبط مبفهوم الذكاء النفعايل.
مفهوم الذكاء النفعايل:

�سنف الباحثان عثمان ورزق )2001( تعريفات الذكاء النفعايل �سمن فئتني:
وفهم   , وتنظيمها   , فيها  والتحكم  الذاتية  النفعالت  فهم  على  قدرة  هو  النفعايل  الذكاء  اأن  ترى  التي  التعريفات    -

انفعالت الآخرين , والتعامل معهم يف املواقف احلياتية وفق ذلك.
-  التعريفات التي ترى اأن الذكاء العاطفي عبارة عن جمموعة من املهارات النفعالية , والجتماعية كالوعي الذاتي , 
والتحكم بالنفعالت , واملثابرة ,واحلما�ص , والدافعية الذاتية , والتقم�ص العاطفي واللباقة الجتماعية التي يتمتع بها 

الفرد , ويحتاجها للنجاح يف احلياة والعمل.
ثم تو�سال بعد مراجعة م�ستفي�سة ملا كتب حول هذا املو�سوع اإىل اأن الذكاء النفعايل خا�سية مركبة من خم�سة مكونات 

اأ�سا�سية, هي:
) املعرفة النفعالية /  اإدارة النفعالت / تنظيم النفعالت/ التعاطف  التوا�سل(.
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اأما جوملان )Goleman, 1995( ؛ فقد عرف الذكاء النفعايل باأنه جمموعة من املهارات والكفايات التي متكن الفرد من 
التعرف على م�ساعره وم�ساعر الآخرين, وعلى حتفيز ذاته واإدارة انفعالته , وعالقاته مع الآخرين ب�سكل فعال, وت�سمل 
هذه الكفايات واملهارات خم�سة جمالت هي: الوعي بالذات, واإدارة النفعالت, وحفز الذات, والتعاطف, والتعامل مع 
الآخرين اأو املهارات الجتماعية, ويف عام 1998 ن�سر جوملان كتابه "العمل مع الذكاء النفعايل" وعر�ص فيه اإطارًا عامًا 

معدًل لنظريته يت�سمن اأربعة اأبعاد تتاألف من ع�سرين كفاية فرعية هي: 
•  الوعي الذاتي وي�سم الوعي النفعايل الذاتي , والتقييم الذاتي الدقيق , والثقة بالنف�ص

•  اإدارة الذات , وت�سم ال�سبط الذاتي , واجلدارة بالثقة , والوعي والتكيف , واملبادرة , والدافعية للتح�سيل.
•  الوعي الجتماعي , وي�سم التعاطف , وتكييف اخلدمة , والوعي املوؤ�س�سي.

•  اإدارة العالقات , وت�سم التاأثري ,والت�سال ,واإدارة ال�سراع , والقيادية وبناء الروابط  , وتغيري املحفزات , والعمل 
اجلماعي , والتعاون , وتطوير الآخرين.

ويرى جوملان اأن املدر�سة هي امل�سوؤولة عن حتقيق الكفاءة النفعالية لدى املتعلمني   من خالل بناء مهارات الذكاء النفعايل 
وحت�سينها بدءًا من مرحلة الرو�سة, وقد بداأت املدار�ص يف كثري من الدول الغربية منذ اأكرث من ع�سر �سنوات تدري�ص هذه 

املهارات   يف اإطار ما �ُسمي بحركة "التعلم الجتماعي النفعايل".
اإن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سياق يتعلق بكيفية ال�ستفادة من نظرية الذكاء النفعايل , وتطبيقاتها العملية يف 
جمال الك�سف عن الطلبة املوهوبني واملتفوقني, ول �سيما اأن هناك عدة مقايي�ص للذكاء النفعايل تتمتع بدرجة جيدة من 
اخل�سائ�ص ال�سيكومرتية. واإذا كانت "القيادية" من الفئات املعتمدة ,واملقبولة عامليًا كاإحدى فئات املوهوبني واملتفوقني, 
النفعايل  الذكاء  يوؤخذ  ل  فلماذا  للقيادية,  احليوية  املتطلبات  من  والجتماعي  الذاتي  ببعديه  النفعايل  الذكاء  وكان 

بالعتبار من قبل القائمني على برامج تعليم املوهوبني واملتفوقني؟
التفكري الإبداعي:

كانت النظرة ال�سابقة عن الإبداع ُترّكز على الوجه الفني لالإبداع مثل الر�سم , والديكور ,والروايات , والق�س�ص وال�سعر 
 , والهند�سة   , التجريبية  والعلوم  الريا�سيات  اإىل  و�سل  حتى  ف�سيئًا  �سيئًا  يت�سع  الإبداع  مفهوم  بداأ  ثم  ذلك,  اإىل  وما 
والتكنولوجيا, بل اأ�سبح ينظر لالإبداعية باعتبارها مفتاح كل تطّور اقت�سادي واجتماعي , وقد و�سل الإبداع اإىل ميادين 

الرتبية والتعليم , والطب , وال�سيا�سة. )كروبلي,2002(.
هناك عدة تعريفات للتفكري الإبداعي, وذلك ح�سب اعتبارات خمتلفة؛ فهناك من يعّرف الإبداع  ك�سمة �سخ�سية؛ اأي 
اأي  يذكر �سفات الأ�سخا�ص املبدعني. ومن تنطبق عليه هذه ال�سفات يكون مبدعًا, وهناك من ينظر لالإبداع كعملية: 
اإىل خطوات معينة مير بها التفكري حتى ي�سل اإىل الإبداع, وهناك من ينظر اإىل الإبداع كموقف؛ اأي يبحث عن الظروف 

امل�ساعدة على الإبداع  , واأخريًا الإبداع كاإنتاج؛ ويق�سد به القدرة على اإنتاج �سيء جديد , ومفيد , وفريد.
)Colangelo Nichola 2003(

"عبارة عن عملية  اأن الإبداع  اأ�سهر هذه التعريفات, حيث ذكر  )Torrance,2005(  لالإبداع من  ويعترب تعريف تورن�ص 
اختيار  ثم  حولها  واأفكار  نظريات  تكوين  ثم  الناق�سة  واملعلومات  املعرفية  للفجوات  اأو  للم�سكالت  احل�سا�سية  تت�سمن 

وتعديل هذه النظريات واأخريًا اإي�سال النتائج".
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مهارات التفكير االبداعي

1- الأ�شالة Originality : ويق�سد بها البتعاد عن التفكري العادي, وت�سمل اإعطاء حلول غري ماألوفة للم�ساكل, وعادة 

ما يطلق على الفكرة النادرة بني جمموعة اأفكار بالأ�سالة. 

2-الطالقة Fluency: وتعني القدرة على اإعطاء اأكرب عدد من الأفكار خالل فرتة زمنية    حمددة. 

3-املرونة Flexibility: وتعني القدرة على تنويع الأفكار, والقدرة على اإنتاج اأفكار, وتبنّي حركة ال�سخ�ص يف التفكري 

من م�ستوى اإىل اآخر. 

4-التفا�شيل )الإ�شهاب( Elaboration: وتعني القدرة على اإ�سافة التفا�سيل للفكرة املعطاة, ويتطلب الإ�سهاب العمل 

                            )1990,Torrance( .خارج املخططات العادية

5-اخليال الب�شري Visualization:وتعني القدرة على التخّيل , اأو املعاجلة العقلية ل�سورة الأفكار , ثم التوليف بينها 

من عدة جوانب. 

6-احلد�س Intuition: ويعني القدرة على اإدراك العالقات , وعمل ال�ستنتاجات , والتخمينات اعتمادًا على معلومات 

                    .)2002, Gallaghe - 1995,Torrance(.با�ستخدام الال�سعور )غري كاملة )روؤية الداخل
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المحور الثاني )البرامج الخاصة بالموهوبين(

أنواع البرامج الخاصة بالموهوبين
لقد تعددت الربامج املتعلقة باملوهوبني فمنها ما ارتبط بالربامج التعليمية اخلا�سة بالطلبة املتميزين يف العامل, وغالبية 
اأنها تلبي حاجات الطلبة النف�سية  هذه الربامج تت�سابه وت�سرتك فيما بينها من حيث الأهداف , وطبيعة التنفيذ , كما 

والتعليمية ؛ وفيما يلي تو�سيح لأبرز احلاجات التعليمية , واملتمثلة يف �ستة اأ�سكال رئي�سة هي: 
 اأول املدار�س اخلا�شة:

يعترب هذا النوع من الربامج املف�سلة يف حال واحدة فقط, واملتمثلة يف تقدمي خدمات تعليمية خا�سة للطلبة املوهوبني 
املتواجدين يف املجتمعات التي تعاين من �سعوبات ثقافية , اأو اجتماعية , اأو اقت�سادية , اأو انفعالية. وهذا يعني اأن الأ�سرة 
, اأو املدر�سة التي ينتمي لها الطالب املتميز تعاين من �سعوبات معينة. حيث ي�سبح الربنامج اخلا�ص يف املدر�سة اخلا�سة 
مالذا , ومنقذا لقدراتهم , وحاميا لها من الرتاجع )ال�سرور ,2003( , ويذكر جروان )2006( اأن هذه املدار�ص اإحدى 
اأ�ساليب جتميع الطلبة املوهوبني , واملتفوقني. وهي تلك املدار�ص التي تقبل الطلبة املوهوبني دون غريهم يف جمال , اأو 
اأكرث, على اأ�سا�ص م�ستوى اأدائهم يف واحد اأو اأكرث من حمكات الختيار التي يفرت�ص اأن تكون من�سجمة مع طبيعة اخلدمات 

التي تقدمها, ومن اأهم الإيجابيات ما يلي:
الفر�ص  املوهوب  للطالب  يحقق  بطبعه  وهذا  والإبداع  للتميز  داعما  اإيجابيا  مناخا  بطبيعتها  اخلا�سة  املدر�سة  توفر   -
املنا�سبة لتحقيق ذاتهم من خالل ,وذلك لأن التوجه العام لإدارتها, ومعلميها, وطلبتها, واأولياء اأمورهم حمكوم دائما من 

الناحية النظرية - على الأقل  مبعايري التميز والتطوير يف جميع جوانب العملية الرتبوية.
- تقلل من �سعور الطلبة باأنهم اأ�سبه بالغرباء , اأو املنبوذين من قبل زمالئهم يف ال�سفوف العادية ؛ لأن املدر�سة تقبل طلبة 

من نف�ص العمر , وم�ستوى القدرة تقريبا .
- تقدم خدمات للطلبة املوهوبني , واملتميزين يف املجتمعات التي تعاين من �سعوبات ثقافية, اأو اجتماعية, اأو اقت�سادية, 

اأو انفعالية. )ال�سرور,2003 ؛ جروان,2006(.

ثانيًا غرف امل�شادر:
اإدارة املدر�سة, ويبقى الطلبة  اأدائهم على املحكات التي تقررها  اأ�سا�ص م�ستوى  يتم اختيار الطلبة لهذه ال�سفوف على 
فيها طوال اليوم الدرا�سي وعلى مدار ال�سنة الدرا�سية يدر�سون جميع املقررات معا. ويدر�ص فيها مناهج خا�سة قد تكون 
مالئمة ملناهج املدر�سة العادية, لكنها اأكرث تقدما وتطورا , وت�سمى ) ال�سفوف املرحلة(, اأو قد تكون مناهج خمتلفة متاما 
عن مناهج املدر�سة العادية , وت�سمى ) �سفوف ال�سرف(, وقد تكون مزيجًا من الثنني معا, اأو قد تكون �سفوف ذات متيز 
خا�ص يف التعلم , والتقدم يف اأحد املو�سوعات كالريا�سيات مثال, اأو قد تكون �سمن مدار�ص خا�سة للتميز يف مو�سوع 

الريا�سة اأو الفن مثال. )ال�سرور,2003 ؛ جروان,2006(.
فر�ص  توفري  على  وحر�سه  القليلة,  لكلفته  نظرا  الدول  اأغلب  يف  واملالئمة   , ال�سائعة  الأ�ساليب  من  الأ�سلوب  هذا  ويعد 
الحتكاك للطلبة املوهوبني مع جمتمع املدر�سة , واأقرانهم يف نف�ص العمر, ويعد كذلك مناخا منا�سبا لتلبية احتياجات 

هوؤلء الطلبة , وتنمية قدراتهم .
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ثالثا �شفوف خا�شة خارج املدر�شة العادية:
مثل عمل الدرا�سات خالل العمل, اأي العمل مع اأ�سخا�ص اأ�سحاب عمل يف مواقعهم, اأو زيارات الطالب لأماكن تتنا�سب مع 
اهتماماتهم وميولهم, اأو امل�ساركة يف برامج املجتمع املحلي مثل )امل�سرح, املو�سيقى, ور�سات عمل, فنون, متاحف( مما 
يحقق لهم نوعا من اإ�سباع ميولهم ورغباتهم , وي�ساعدهم على حتقيق الذات لديهم  , اأو اللتحاق ب�سفوف اإثرائية خا�سة 
خارج نطاق برنامج التعليم اليومي يف املدر�سة العادية بحيث يلتقي الطلبة املتميزون من عدة مدار�ص يف موقع موحد يف 

نهاية اليوم املدر�سي , واأيام العطل, ويتلقون تعليما خا�سا.

رابعا برنامج الإثراء املدر�شي ال�شامل:
اإنه من اأكرث الربامج �سيوعا يف العامل؛ لأنه اأقل تكلفة, واأكرث قبول من الأفراد داخل املجتمع املحلي, ولأنه يح�سن بنية 
التعليم يف املدر�سة العادية ب�سكل عام و�سامل وعلى كافة الأ�سعدة. ويعترب من اأكرث الربامج التي اثبت اأنها ذات فعالية 
عليهم  يعر�سون  فهم  ؛  العادية  ال�سف  اإىل غرفة  املتميزين عند عودتهم  ي�ستفيدون من زمالئهم  العاديني  الطلبة  لأن 
خرباتهم, ويطلق عليه اأي�سا ال�سفوف املرحلة Pull Out Classes حيث يتم ت�سكيلها عن طريق �سحب الطلبة املوهوبني, 
اأو درا�سة مقرر ما, ثم  اأوقات معينة خالل اليوم الدرا�سي, ملمار�سة ن�ساط معني ,  واملتميزين من �سفوفهم املعتادة يف 

يعودون بعده اإىل �سفوفهم الأ�سلية . 
)Gallagher, 2001(( ؛ فقد عرف عملية الإثراء التعليمي باأنها نوع من الن�ساط التعليمي, يكر�ص بهدف  اأما جالجر  
ا�ستثارة النمو العقلي عند الأطفال املوهوبني, وتنمية مهاراتهم العقلية اإىل اأق�سى حد ممكن, وقد �سمن جالجر هذه 

املهارات العقلية مبا يلي:
1. اإدراك املفاهيم.

2. تقييم املعلومات واحلقائق تقييمًا ناقدا.

3. خلق اأفكار جديدة .

4. ا�ستخدام التفكري يف حل امل�سكالت .

5. فهم املواقف املختلفة .

اإن الربنامج الإثرائي هو اإدخال تعديالت واإ�سافات على املناهج العادية املقررة للطلبة العاديني حتى ت�سبع حاجات الطلبة 
املوهوبني , واملتفوقني يف املجالت النفعالية , واملعرفية , واحلركية. وقد ياأخذ ذلك اأ�سكال منها زيادة املواد الدرا�سية, 
اأو زيادة �سعوبتها, اأو التعمق يف مادة , اأو اأكرث بدون اخت�سار للمدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهاء من مرحلة درا�سية, 
2000(, وتذكر ال�سرور )2003( اأن منوذج  الإثراء املدر�سي  اأو انتقال الطلبة امل�ستهدفني من �سف اإىل اآخر )العزة, 
 Hallahan and( ال�سامل ينبثق من مفهوم احللقات الثالث للتميز, حيث طور هذا النموذج العامل جوزيف رنزويل, اأما

Kauffman, 2003( فيذكرون الأ�ساليب التالية لعملية الإثراء:

- الزيارات امليدانية للمعامل , واملختربات وامل�سانع واملوؤ�س�سات التعليمية.
- الأ�ساتذة الزائرون يف حقول العلم املختلفة .

- املجموعات الدرا�سية يف مادة ما , اأو عدد من املواد الدرا�سية.
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- امل�ساركة يف املخيمات, الندوات, اجلمعيات العلمية, ونوادي الهوايات .
- ا�ستخدام طريقة امل�سروعات , وطريقة البحث العلمي يف التح�سيل الأكادميي .

- درا�سة مواد اأعلى يف م�ستواها الأكادميي من العمر الزمني للموهوب .
- ا�ستخدام احلا�سوب يف تعليم املوهوبني .

- الدرا�سة امل�ستقلة احلرة.
وتتميز هذه ال�سفوف باأنها تعمل على اإعطاء فر�سة للتو�سع , والتعمق مبحتوى الربنامج العام املقدم, واإدخال عنا�سر 
جديدة ل تدر�ص يف هذا الربنامج كن�ساطات التفكري و الإبداع, والرتبية القيادية, ومهارات الت�سال. ولكن من �سلبياتها 
باملهمات  القيام  على  القدرة  وعدم  اخلا�ص,  وال�سف   , املدر�سة  واجبات  بني  الطلبة  توفيق  �سعوبة  م�سكلة  ت�سبب  اأنها 

املطلوبة منهم على امل�ستوى نف�سه من الأداء. ) جروان, 2006؛ �سعادة, 2009 ب(.
,  وذلك  , وهادفة  التي يتم مبقت�ساها حترير املنهج املعتاد بطريقة خمططة  اإىل تلك الرتتيبات  الإثراء  ي�سري مفهوم 
ل�ستعدادات  مالئمة  اأكرث  ي�سبح  بحيث  وتعقيدًا,  وعمقًا  وتنوعًا,  ات�ساعًا  اأكرث  جلعله  اإ�سافية  تعليمية  خربات  باإدخال 
الطلبة املوهوبني, واإ�سباعا حلاجاتهم العقلية والتعليمية.  مبعنى اآخر اإدخال تعديالت , اأو اإ�سافات على اخلربات املقررة 
, واحل�ص  , والإبداعية  الطلبة املوهوبني يف املجالت املعرفية والنفعالية  العاديني حتى تتالءم مع حاجات  الطلبة  على 
حركية. وقد تكون التعديالت , اأو الإ�سافات على �سكل زيادة مواد درا�سية ل تعطى للطلبة العاديني, اأو بزيادة م�ستوى 

ال�سعوبة يف املواد الدرا�سية التقليدية, اأو التعمق يف مادة , اأو اأكرث من املواد الدرا�سية )جروان, 2002(.
وهناك نوعني من الثراء:

1- الإثراء الأفقي اأو امل�شتعر�س:  ويعني اإ�سافة وحدات درا�سية , وخربات جديدة لوحدات املناهج الأ�سلي يف عدد 

من املقررات , اأو املواد الدرا�سية بحيث يتم تزويد املوهوبني بخربات تعليمية غنية يف مو�سوعات متنوعة, اأي تو�سيع دائرة 
معرفة الطالب مبواد اأخرى لها عالقة مبو�سوعات املنهاج.

2- الإثراء العمودي ، اأو الراأ�شي:   يعني تعميق حمتوى وحدات درا�سية معينة يف مقرر , اأو مادة درا�سية, بحيث يتم 

تزويد املوهوبني بخربات غنية يف مو�سوع واحد فقط من املو�سوعات, اأي زيادة املعرفة باملادة املت�سلة جوهريًا باملنهاج.
.)2010,Davis & Rimm(

Acceleration:خام�شا: برامج الإ�شراع
الت�سريع اأ�سلوب عملي, يتيح للطلبة التحرك باجلدول الذي يريحهم, والذي ي�ستطيعون التفوق فيه بحيث يلتحقون مبرحلة 
تعليمية ما يف عمر زمني اأقل من املعتاد , اأو اجتياز مرحلة تعليمية ما يف مدة زمنية اأقل من املدة التي يحتاجها الطلبة 
العاديون, والت�سريع هو اتخاذ القرار الالزم باأن الكفاءة ــــــ لي�ص العمر ـــ يجب اأن تكون املعيار لتحديد متى ميكن للفرد 
الو�سول اإىل منهاج معني اأو خربات اأكادميية )Tomilinson and Kalan , 2002( , ويذكر اأن الت�سريع هو تنظيم وقت 

التعلم ليقابل القدرات الفردية للطلبة ويواكبها , مما يقود للمزيد من التفكري الإبداعي, والعمل �سمن م�ستوى متقدم .
وي�سري الرتبويون اأن هناك اأ�سبابًا منطقية , ونف�سية للت�سريع حيث تكمن الأ�سباب املنطقية باأن درجة التقدم يف الربامج 
التعليمية يجب اأن تكون ح�سب �سرعة ا�ستجابة املتعلم لها, وبذلك تكون ملبية للفروق الفردية بني الطلبة يف جمال القدرات 

واملعرفة .و الت�سريع ي�سمح للطالب املوهوب باللتحاق املبكر يف املراحل التعليمية , والنتهاء املبكر منها كذلك.
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آليات التسريع
1. اللتحاق املبكر بريا�س الأطفال ، اأو ال�شف الأول البتدائي: 

لديه من اخل�سائ�ص  ا�ستعداد عقلية مرتفعة, وكان  الطالب  اأو   , املوهوب  الطفل  اإظهار  البديل يف حالة  ي�ستخدم هذا 
اجل�سمية , والجتماعية , والدافعية ما يوؤهله اإىل حتمل اأعباء التعلم يف املرحلة التي �سريفع اإليها بغ�ص النظر عن عمره 
الزمني, حيث يتم اإحلاق الطفل بريا�ص الأطفال قبل العمر املعتاد, اأو قبوله بال�سف الأول البتدائي قبل ال�سن املتعارف 
عليه وهو �ست �سنوات. ولقد اأكدت الأبحاث اأن الأطفال املوهوبني الذين مت ا�ستخدام هذا البديل معهم كانوا ينجزون 
اأعمالهم املدر�سية , ووجباتهم املنزلية بدقة , واإتقان اأف�سل من اأقرانهم غري املرفعني, كما اأنهم اأبدوا تكيفًا ملحوظًا , 

ومماثال ملن هم يف م�ستواهم ال�سفي )ال�سرور, 2003(.

2.  تخطي بع�س ال�شفوف الدرا�شية: 

وي�سمى اأي�سًا القفز اإىل �سفوف درا�سية اأعلى, وهو بديل ي�سمح للطالب املتميز , والقادر على ال�ستيعاب , والفهم , والتعلم 
ال�سريع اأن يقفز �سف درا�سي , اأو �سفني بعد متكنه من اأ�سا�سيات ال�سف الذي يفرت�ص اأن يكون به, وبذلك يتمكن من 

اخت�سار �سنوات املرحلة الدرا�سية. 

3.  ت�شريع حمتوى املقررات: 

ي�سمى هذا البديل اأي�سًا بالت�سريع اجلزئي, حيث ي�سمح هنا للطالب بدرا�سة حمتوى مقرر ما يف مدة زمنية اأقل من املعتاد 
)�سهر مثاًل( ليتمكن من النتقال اإىل م�ستوى اأعلى, اأو اأن يدر�ص حمتوى مقرر )الكيمياء( لل�سف الثالث الثانوي اأثناء 
درا�سته ملقرر ال�سف الثاين الثانوي. كما اأن هناك �سكاًل اآخر لهذا البديل , وهو تخطي حمتوى مقرر ما , اأو مو�سوعات 

معينة يف نف�ص املقرر لدرا�سة مو�سوعات اأ�سعب , واأعلى م�ستوى.
 , طاقاته  حدود  �سمن  اإليها  مييل  مبو�سوعات  قدراته  ليتحدى  الفر�سة  الطالب  يعطي  اأن  البديل  هذا  مزايا  ومن 
وا�ستعداداته؛ بينما هو ل يزال يدر�ص املقررات الأخرى بانتظام مع اأقرانه, وهذا يبقيه يف م�ستوى الن�سج الجتماعي مع 

الأقران. )معاجيني , 2004(.

4. القبول املبكر يف الكلية اأو اجلامعة: 

ُي�سمح يف هذا البديل لطلبة املرحلة الثانوية املرفعني �سابقًا بالت�سجيل يف الكلية التي يرغبونها اأثناء تكملة ما تبقى لهم 
من مقررات يف املرحلة الثانوية, وبالتايل يقوم الطالب بح�سور مقرراته اجلامعية منتظمًا  بينما يح�سر مقررات املرحلة 
عالية  تعلم  بخ�سائ�ص  واملتميزين  ال�سريع  والفهم  ال�ستيعاب  ذوي  للطلبة  ممتاز  اخليار  هذا  بالطبع  جزئيًا.  الثانوية 

ولديهم قدرات عقلية عالية, وو�سلوا اإىل مرحلة ن�سج اجتماعي وانفعايل توؤهلهم للتفاعل مع طلبة اجلامعة.
.)2010,Davis & Rimm(
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 �شاد�شا م�شابقات على م�شتوى الدولة:
هذه الربامج تنفذ كل اأو بع�ص الأن�سطة ال�سابقة ؛ بالإ�سافة اإىل برامج الدرا�سات الفردية , والربامج الإر�سادية اخلا�سة, 
اأو   , الهادفة. وهذه الربامج تهدف لرفع م�ستوى مو�سوعات  وبرامج تعليم املهنة, وبرامج املكتبات, وبرامج امل�سابقات 

مو�سوع معني يف املنطقة , اأو الدولة خلدمة اأغرا�ص تقدم النمو , والتطور يف البالد. 

:Grouping شابعًا جتميع املوهوبني�
املتقاربة,  وامليول   , املتكافئة  ال�ستعدادات  ذوي  املوهوبني  بتعليم  فيه  ُي�سمح  املوهوبني  برامج  يف  متبع  نظام  التجميع 
اأكرب قدر ممكن من  اأو غري متجان�سة لتحقيق  اأو امل�سرتكة يف جمموعات متجان�سة ,  والهتمامات اخلا�سة املت�سابهة , 
التقدم الأكادميي يف درا�ستهم, والنمو ملواهبهم. وتنبني هذه ال�سرتاتيجية على اأ�سا�ص اأن وجود الطالب املوهوب يف بيئة 
تعليمية مع نظراء له , اأو اأنداد مياثلونه يف ال�ستعدادات العقلية العالية, وي�ساركونه الهتمامات وامليول, بغ�ص النظر عن 

عامل العمر الزمني فاإنه يولد لديهم مزيدًا من ال�ستثارة , والدافعية , والتناف�ص )معاجيني, 2004(. 
بدائل التجميع:

:Special Schools for the Gifted 1( املدار�س اخلا�شة للموهوبني(
يق�سد باملدار�ص اخلا�سة للموهوبني تلك املدار�ص التي تقبل املوهوبني دون غريهم من الطلبة, وذلك على اأ�سا�ص اأدائهم 
التح�سيلي , ومتيزهم يف جمال , اأو اأكرث من املجالت املعرفية كالريا�سيات , والعلوم مثاًل.  وتعترب هذه املدار�ص  خيارا 
منا�سبا جدًا للمناطق التعليمية ذات الكثافة الطالبية العالية, حيث تخ�س�ص اإحدى املدار�ص البتدائية , اأو املتو�سطة , اأو 
الثانوية باأكملها للطلبة املوهوبني, ويقدم فيها املنهاج العادي املقرر من قبل املنطقة التعليمية بالإ�سافة اإىل خربات الإثراء 
, والت�سريع يف املجالت املعرفية , والفنية , والعلمية, ومواطن تطوير ال�سخ�سية. وتتميز املدار�ص اخلا�سة باملوهوبني مبا 

يلي:
-   توفر املدار�ص اخلا�سة باملوهوبني مناخًا اإيجابيًا داعمًا للتميز والإبداع, وذلك لأن التوجه العام لإدارتها , ومعلميها , 

وطلبتها , واأولياء الأمور حمكوم دائمًا مبعايري التميز , والتطوير يف جميع جوانب العملية الرتبوية.
-   تقليل فر�ص �سعور الطلبة املوهوبني باأنهم اأ�سبه بالغرباء , اأو املنبوذين من قبل زمالئهم العاديني, ذلك اأن مدار�ص 

املوهوبني تقبل طلبة بنف�ص القدرات , وامليول , والجتاهات, لذا يكون التجان�ص قريبا جدًا.
-   ت�سميم املناهج يف هذه املدار�ص ي�ستجيب حلاجات املوهوبني , ويتحدى قدراتهم حتى ل تتكرر ماآ�سي ال�سجر وامللل 

التي مير بها املوهوبون يف املدار�ص العادية.
-   كفاءة الهيئتني الإدارية , والتعليمية عالية جدًا , وعلى علم , ودراية ب�سبل التعامل ال�سليم مع املوهوبني, ولهم اجتاهات 
اإيجابية نحو تعليمهم , مما يقلل فر�ص عدم التوافق , اأو م�سادر ال�سغوط على املوهوبني التي ي�سعرون عادة يف املدار�ص 

.)2010,Davis & Rimm(.العادية
اأما �شلبيات هذا الجتاه يف الرعاية فت�شمل:

1- هناك احتمالية اأن يعي�ص الطلبة يف ظل هذا النظام يف عامل غري واقعي , ويت�سوروا اأنهم عندما يخرجون للمجتمع 

�سيجدون نف�ص الهتمام , والتقدير , والرعاية , والتجاوب؛ في�سدموا بواقع غري واقعهم.
2- تعري�ص املوهوبني ل�سغوط �سديدة ترافق عملية التناف�ص ب�سبب ارتفاع وترية التحديات الأكادميية والنفعالية.
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3- ارتفاع الكلفة املادية لدرا�سة الطالب مقارنة بنظريه يف املدر�سة العادية.

4- حرمان املوهوبني من تطوير قاعدة معرفية عامة اإذا كانت تركز املدر�سة على تطوير قدرة معينة, اأو جمال تخ�س�سي 

معني.   )جروان, 2006( 

)2(  ال�شفوف اخلا�شة: 
 لهذا النوع من التنظيم عدة اأ�سكال بح�سب احلاجة؛ فقد يحدد ف�سل من ف�سول ال�سف الدرا�سي لكافة الطلبة املوهوبني 
يف ذلك امل�ستوى , اأو العمر الزمني بحيث يدر�سوا اأ�سا�سيات ذلك ال�سف بالإ�سافة اإىل اإثرائهم , وتنمية بع�ص املهارات 
لديهم كمهارات التفكري البتكاري, ومهارات اتخاذ القرار, ومهارات التفكري الناقد. ويف املرحلة الثانوية ميكن تخ�سي�ص 
ف�سل خا�ص لدرا�سة بع�ص املقررات اجلامعية املتخ�س�سة , كما اأن هناك ف�سول تخ�س�ص للدرا�سة احلرة  , واملقررات 

.)2010,Davis & Rimm( الختيارية ُيجمع فيها املوهوبون يف هيئة حلقة بحث للمناق�سة

ثامنًا برنامج رنزويل للموهوبني:
اإن نظام رينزويل للتعليم نظام جديد يعمل على تنمية املواهب الفردية.

ويعترب برنامج رينزويل امل�سمى بالإثراء ال�سامل للموهوبني اأ�سهر النماذج العاملية التي طورت حديثا لبناء املنهاج اخلا�ص 
بالطلبة املوهوبني , والذي ت�ستند فيه جميع الأن�سطة على عملية الثالوث الثرائي النموذجي الذي يعترب الأكرث ا�ستخداما 

لإثراء املواهب يف العامل, وهذا الربنامج الذي يعتمد على تدرج م�ستويات املعرفة وهي :
امل�ستوى الأول : معرفة ماذا يف معرفة )ماذا( اأي معرفة العناوين الرئي�سية واملفاهيم وامل�سطلحات.

املعرفة  اأي  يتمثل يف معرفة )كيف(  املحتوى.  وعنا�سر   , التفا�سيل  اأي معرفة  يتمثل يف معرفة )عن(  الثاين:  امل�ستوى 
املربوطة بالتجربة , واملمار�سة, ويتكون الربنامج من ثالث مراحل:

1. املرحلة الأوىل )اخلربات ال�ستك�سافية العامة(.

2. املرحلة الثانية)الن�ساط التدريبي اجلماعي(.

3. املرحلة الثالثة)الأفراد , واملجموعات ال�سغرية , وامل�سكالت احلقيقة(.

أصحاب البرنامج
و�سع هذا الربنامج كل من الدكتور جوزف رنزويل , والدكتورة �سايل ري�ص , وهما من اأ�ساتذة جامعة كونتيكت , ويعدان 
من اأبرز اخلرباء يف املوهبة , واملوهوبني يف العامل,وي�ستخدم هذا الربنامج يف اأكرث من 2000 مدر�سة يف جميع اأنحاء 
اأكرب  200000 طالب ب�سكل يومي يف  اأكرث من  العامل مثل الوليات املتحدة, برمودا والأردن ي�ستفيد من هذا الربنامج 
املناطق التعليمية يف الوليات املتحدة مثل " نيويورك, اأتالنتا, لو�ص اأجنل�ص, و�سانت لوي�ص, وي�ستخدم حاليا من قبل اآلف 
اأفريقيا, كندا,  ا�سرتاليا, ماليزيا, جنوب  ال�سويد,  املتحدة,  الوليات  العامل  اأنحاء  بلدان خمتلفة يف جميع   9 الأ�سر يف 

الكويت, نيوزلندا, اليابان.
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مجاالت أنشطة البرنامج
1. رحالت ميدانية افرتا�شية:

نظام رينزويل يهدف اإىل تعري�ص الطلبة لطائفة وا�سعة من التخ�س�سات , واملوا�سيع , واملهن , والهوايات , والأ�سخا�ص, 
والأماكن , والأحداث التي ل ي�ستمل عليها عادة املنهج الدرا�سي العادي يف نظام التعليم.

فعمل فريق من املهنيني واملعلمني على اإيجاد جتارب , ورحالت ميدانية افرتا�سية لتمكن الطالب من التعرف على اأماكن 
كثرية , ومثرية عرب املواقع اللكرتونية , وبع�ص هذه الرحالت تكون لفرتة ق�سرية ب�سع دقائق , ويكون ذلك ح�سب اهتمام 
الطالب,والهدف من هذه الرحالت هو م�ساعدة الطالب على القراءة والتفكري فيما يتعلمونه, وقد اأورد يف املوقع بع�ص 

املواقع لهذه الرحالت امليدانية الفرتا�سية.

2. رحالت ميدانية حقيقية:

ا�ستخدام الرحالت امليدانية لإثراء التعليم لدى الطالب , وهذه الرحالت متكن الطالب من التعرف على الأماكن التي 
ميكنهم زيارتها عمليا , وزيادة املعرفة لديهم مع وجوب التاأكد من اأن كل طالب قد قراأ بع�ص املعلومات الأ�سا�سية عن كل 
موقع, وكذلك م�ساعدة الطالب على التفكري فيما يتعلمونه , وذكر اأ�سباب رغبتهم لزيارة اأماكن معينة, ثم بذكر عدد 
من املواقع التي ميكن زيارتها , ومعرفة ما هما الأفكار , وامل�ساريع التي ميكن اأن يتوا�سلوا اإليها من خالل هذه الرحالت.

3. التدريب الإبداع:

التدريب على الإبداع اخلالق ميكن الأطفال من الفر�ص لتعلم كيفية خلق. كما ميكن اأن يتعلم الأطفال الإبداعية ليكونوا 
اأكرث انفتاحا على التجارب اجلديدة , وو�سع الطالقة )احل�سول على مزيد من الأفكار(, واملرونة )الأفكار خمتلفة(, 

والأ�سالة )احل�سول على اأفكار جديدة(.

4. التفكري النقدي:

 , وتاأييد منطقي لال�ستنتاجات   , للمهارات   بالقدرة على حتليل نقدي  التعليمي حدد  النقدي يف نظام رنزويل  التفكري 
وتو�سيح للمعلومات و�سرحها وتف�سريها , وح�سن ا�ستخدامها يف اتخاذ القرارات , والأحكام.

5. م�شاريع الدرا�شة امل�شتقلة:

يف نظام رنزويل التعليمي يتم توجيه الطالب من خالل امل�ساريع والدرا�سات امل�ستقلة التي و�سعت خ�سي�سا للطالب , 
وهي ت�ستند اإىل عملية بحث , واختبارات ميدانية,وهذه امل�ساريع يتم تطبيقها يف غرفة ال�سف , و�سبط املوارد.

اخلطوات التي يتبعها الطلبة عند ا�ستكمال الدرا�سات امل�ستقلة: 
1. اإيجاد اهتمامات الطالب , وتقييمها .

2. حتد م�ساألة الهتمامات.

3. م�ساعدة الطالب على حتديد م�سائل البحث.

4. م�ساعدة الطالب على احل�سول على خطة.
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5. ت�سجيع الطالب على ا�ستخدام املوارد املقرتحة.

6. تقدمي امل�ساعدة املنهجية.

7. م�ساعدة الطالب على اختيار واحد يف م�ساألة .

8. تقدمي اخلربة الإدارية.

9. التعرف على خطة العمل والناجت النهائي.

10. تقدمي الت�سجيع البناء الذي �ساعد على حتقيق التفوق.

11. التقييم.

ثم ذكر عدد من املواقع التي ميكن ا�ستخدامها مع الطالب , اأو اإر�سالها لالأهل ت�ساعدهم على احل�سول على م�ساريع 
م�ستقلة.

6. املناف�شات وامل�شابقات:

امل�سابقات واملناف�سات يف نظام رينزويل التعليمي توفر العديد من الفر�ص للطالب لتعليم املهارات الهامة مثل :
1-  ت�سجيع الطلبة على معرفة املزيد من قدراتهم , واهتماماتهم , واأ�ساليب التعلم.

2-  تقدم املناف�سة للطلبة مع غريهم.

3-  هي و�سيلة لزيادة الطموح.

4-  م�ساعدة الطلبة للتمتع بالعملية الإبداعية , وتطوير القدرات الإبداعية.

5-  م�ساعدة الطلبة على فهم الكثري من القيم الهامة , وال�سفات ال�سخ�سية , واملهارات احلياتية.

6-  اكت�ساب مهارات التنظيم الذاتي عن طريق اللتزام باملواعيد , وحتقيق الأهداف ال�سخ�سية.

7-  تعليم الطالب كيفية التناف�ص باأمانة , وبروح ريا�سية , ومعنوية عالية.

كيف ميكن م�ساعدة الطالب على دخول املناف�سات , وامل�سابقات:
1. م�ساعدتهم يف حتديد اهتماماتهم , وقدراتهم , وما اإذا كانت تنا�سب ال�سابقة ب�سكل جيد.

2. م�ساعدتهم يف معرفة املزيد من تفا�سيل امل�سابقة لتحديد ما اإذا كانوا هم وحدهم املوؤهلون على اأ�سا�ص العمر واخللفية.

3. م�ساعدة الطالب ملناق�سة امل�سابقات مع اآبائهم , واأولياء اأمورهم لدعم م�ساركة الطالب.

7. املواقع اللكرتونية :

 , واملوا�سيع   , التخ�س�سات  من  وا�سعة  جمموعة  على  للطالب  ويك�سف   , التعلم  خربات  يرثي  التعليمي  رينزويل  نظام 
واملهن , والهوايات , والأ�سخا�ص , والأماكن, والأحداث عن طريق مواقع النرتنت التي متكن الطالب من زيارة العديد 

من الأماكن ملعرفة الأ�سياء , واملعلومات.
والربنامج يحوي من 40- 70 مواقع يف جمالت خمتلفة يدعو فيها الطالب للقراءة , والتفكري فيما يتعلمونه.

8. كتب اخليال والكتب اللكرتونية:

الكتب  القراءة هي النتقال ب�سكل تدريجي من  لت�سجيع الطالب على  اأف�سل و�سيلة  اأن  20 �سنة من البحث وجد  خالل 
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ال�سهلة اإىل تلك التي تتطلب م�ستويات اأعلي من التحدي,ويوفر برنامج رينزويل التعليمي العديد من اخليارات لختيار 
الكتب التي ترثي اهتمامات الطالب , وت�سجيعهم على القراءة.

كذلك ي�ساعد الطالب على تعلم بع�ص ا�سرتاتيجيات التنظيم الذاتي , وم�ساعدتهم على ال�ستمتاع مبوا�سلة القراءة , 
وتعليم الطالب قراءة املوا�سيع املمتعة بالن�سبة لهم حتى ل ي�سعر بامللل.

ثم ذكر اأمثلة عن بع�ص اخليارات للكتب اخليالية.

9. كتب غري خيالية وكتب الكرتونية:

ا�ستخدام الكتب غري اخليالية ي�ساعد الطالب على تعلم التاريخ , والعلوم , والريا�سيات , واجلغرافيا , وا�ستخدامها اأي�سا 
ي�ساعد على عمل م�ساريع م�ستقلة , وال�سعي اإىل معرفة املزيد من الأمور , وكذلك توفر املتابعة , والتدريب يف جمالت 
اهتمام الطلبة,واحل�سول على هذه الكتب من املن�سمات والكتب املدر�سية , اأو املكتبات املحلية , اأو �سبكة النرتنت, ثم 

ذكر عدد من الكتب املتاحة والتي ترثي اهتمامات الطالب.

10. كيفية ا�شتخدام الكتب:

ميكن ا�ستخدام الكتب لتعليم مهارات التفكري , واأ�ساليب البحث , واأ�ساليب القيام مب�ساريع حمددة ,وكيفية ا�ستخدام 
الكتب ت�ساعد الطالب على متابعة متعمقة م�ستقلة مل�ساريع املدر�سة.

11. الربامج ال�شيفية:

الربامج ال�سيفية ميكن اأن ت�ساعد على تنمية الهتمامات , والقدرات , والحتياجات الإمنائية للطالب.
الربامج ال�سيفية ينبغي اأن توفر اإطارا ت�سجيعيا يتيح ال�ستك�ساف. وهذه الربامج تعتمد على مدى ن�سج الطالب , وقدرته 

على اأن يكون بعيدا عن املنزل عدة اأ�سابيع اأو اأكرث.
هذه الربامج تتيح للطالب فر�سا للتنمية الجتماعية , وتكوين �سداقات دائمة.

12. ا�شتخدام الأن�شطة:

توجد اأن�سطة متوفرة ت�ساعد الطالب على زيادة امل�ساركة عن بعد والتعليم يف عدد من جمالت الهتمام. كل من الف�سول 
الدرا�سية والأن�سطة املتاحة لكم يف جمالت خمتلفة مثل الكتابة والقراءة والعلوم والريا�سيات والكثري غريها.

13. مهارات البحث: 

ت�سجيع الطالب على اإجراء البحوث وا�ستخدام اأ�ساليب البحث العلمية , وهناك عدة طرق يف نظام رينزويل للح�سول على 
املهارات البحثية منها احل�سول على املعلومات حول كيفية اإجراء بحوث با�ستخدام الكتب والهتمام بامل�ساريع القائمة 
على اأ�ساليب البحث املحددة مثل اإجراء البحوث التاريخية والعلمية , ويعمل الربنامج على ت�سجيع الطالب على البحث يف 

هذا اجلانب لينتقل اإىل م�ستوى اأكرث تقدما.
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اخلطوات التي ي�شتخدمها املدر�شني مع الطالب:
1. حتديد مو�سوع منا�سب للبحث.

2. البحث عن الفرو�ص املنا�سبة.

3. حتديد املوارد الالزمة للم�ساعدة يف التعرف على الأ�سئلة.

4. جمع البيانات وحتليلها.

5. امل�ساهمة يف كتابة النتائج .

ومهارات البحث يف برنامج رينزويل:
1.  ت�سجيع الطالب على اإجراء البحوث , وا�ستخدام اأ�ساليب بحث علمية.

2. تعلم الطالب حب البحث.

3. ت�ساعد الطالب على النظر يف ما تعلموه بعد النتهاء من م�سروع البحث مما ي�ساعدهم على التقييم الذاتي.

4. اأ�سرطة الفيديو واأقرا�سه الرقمية:

الأفالم الوثائقية ميكن اأن تزود الطالب بالأفكار واخلربات .
فاأ�سرطة الفيديو ميكن اأن ت�ستخدم ملعاجلة الحتياجات الجتماعية للطالب الذين يحتاجون اإىل الدعم.

املبادئ الأ�شا�شية التي يقوم عليها نظام رينزويل التعليمي:
1. كل متعلم فريد من نوعه له قدرات , واهتمامات , واأ�ساليب تعلم خا�سة به.

2. التعلم اأكرث فعالية عندما يتمتع الطالب مبا يقومون به.

3. تعزيز املعرفة واكت�ساب مهارات التفكري الإبداعي املنتج بتطبيق ما تعلم يف احد جمالت الهتمام ال�سخ�سي.

4. الت�سجيع على التعلم والو�سول اإىل م�ستوى متقدم من الإبداعية والإنتاجية من خالل:

- تعري�ص الطالب ملختلف موا�سيع وجمالت الهتمام والدرا�سة.  

- تزويد الطلبة باملوارد الالزمة للح�سول على مهارات التفكري املتقدم.  
.)2005 .Renzulli(.توفري الفر�ص للطالب لتطبيق مهاراتهم الذاتية -  

تا�شعًا مناهج املوهوبني:
ُيعّد مو�سوع مناهج املوهوبني من املو�سوعات ال�سائكة نوعًا ما , وذلك يعود للتمايز الكبري يف طبيعة الطلبة املوهوبني 
اأنف�سهم؛ فال ميكن التنبوؤ م�سبقًا بالأنواع التي �سيطلبها الربنامج  , اأو املنهاج, واأنواع الهتمامات القادمة اإليه؛ فاأي تنوع 
واختالف ي�ستدعي تعّددا يف جمال املناهج, كما اأن الواجب ي�ستدعي خدمة املوهوبني على اختالف اأعمارهم, مّما يجعل 
من مو�سوع املناهج مو�سوعًا وا�سعًا وتراكميًا. اأ�سف اإىل ذلك اأّن خ�سو�سية اأهداف بع�ص الربامج ت�سهم يف البحث عن 

مناهج متخ�س�سة جدًا تخدم اأهدافًا حمددة.
اإن املناهج امل�ستخدمة يف الربامج اخلا�سة بالطلبة املوهوبني ل بد اأن ين�سجم حمتواها مع الغاية , اأو الهدف من الربنامج 
هذا  مع  يتنا�سب  مبا  املتوفرة  والإمكانات  املعلمني,  وقدرة  وخ�سائ�سهم,  وحاجاتهم,  الطلبة  م�ستوى  وكذلك  املقدم, 
املقدم  هو  الإثرائي  الربنامج  كان  فاإذا  لهم.  املقدم  الربنامج  �سوء  يف  تتحدد  باملوهوبني  اخلا�سة  واملناهج  الربنامج. 
يكون منهاجًا ذا خربات متخ�س�سة , وموا�سيع فيها �سيء من ال�سعوبات والتحدي. اأما اإذا كان الربنامج م�سرعًا فيعني 
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اأن املنهاج املقدم �سيكون اأعلى من عمر الطالب املوهوب الزمني, وذلك ليتنا�سب مع قدراته وطاقاته. والربنامج وا�سح 
املعامل من اأهم موا�سفاته اأن يحقق درجة عالية من الن�سجام بني الأهداف, واأ�ساليب اختيار الطلبة, واملناهج الدرا�سية, 
واأ�ساليب التقييم. لذلك ل ميكن الف�سل بني الربنامج املقدم واملنهاج. )ا�ستيتية و �سرحان, 2008(, وجتدر الإ�سارة اإىل 
اأن املربر من تقدمي مناهج خا�سة باملوهوبني؛ هو عدم كفاية املناهج العامة لهوؤلء الطلبة, و�سرورة وجود مناهج خا�سة 
من خالل برامج خا�سة لإ�سباع حاجاتهم وميولهم, ول�سمان منو متوازن, جت�سيدًا ملبداأ تكافوؤ الفر�ص بني اأبناء املجتمع 

كافة.

مفهوم المنهاج الخاص بالموهوبين وتطوره
 يختلف املوهوبون عن اأقراأنهم العاديني باأن لهم اأي�سا مناهج خا�سة تنا�سب طاقاتهم وقدراتهم, واإبداعاتهم حيث  تقدم 
لهم خدمات خا�سة ل�ساعات قليلة يف اليوم , اأو الأ�سبوع اإل اأن هذا ل يكفي اإذا مل تتخذ خطوات رئي�سة لتعديل املنهاج 
املتميزين  الطالب  لفئة  مربجمة  �ساملة  خطة  خالل  من  هذا  املنهاج  تعديل  يكون  الطالب  جميع  يتعلمه  الذي  العادي 
واملوهوبني, حيث تتمثل هذا اخلطة بتكثيف املنهاج العادي ,وا�ستخدام طرق وا�سرتاتيجيات تعليمية خا�سة بهم ومنا�سبة 
الناقد, ومهارات  التفكري  الأ�سا�سية, ومهارات  التفكري  اأن تعمل اخلطة اخلا�سة على تطوير مهارات  بد  لقدراتهم. ول 
التفكري الإبداعي, وحل امل�سكالت الإبداعية, ومهارات ال�ستف�سار والبحث وغريها من املهارات عند الطلبة املوهوبني مع 
وجود جدل قائم حول ا�ستخدام املنهاج العادي , والربامج اخلا�سة بالطلبة املوهوبني, وكذلك �سرورة اأن يكون هناك 

مناهج فردية خا�سة وخمتلفة عن املنهج العادي  لهوؤلء الطلبة )ال�سرور ,2005(.
وت�سيف ال�سرور )2003( اأن رنزويل" اأ�سار اإىل اأن كال من نظريات املعرفة, ومفاهيم بناء املناهج, واأهداف الربامج 
اخلا�سة بالطلبة املتميزين ت�سكل جميعها اخلطوط العري�سة الرئي�سة لإعداد املناهج, وهي الأ�سا�ص يف اإعداد اأي منهاج 

تعليمي , والتي تكون على اإىل جزاأين رئي�سني:
 الأول: ي�سمل املهارات الأ�سا�سية التي تت�سمن املنطلق العام واملحدد مثل : الريا�سيات , وبرجمة الكمبيوتر , ومهارات 

الت�سال.
والثاين: ويت�سمن جمموعة من املو�سوعات والق�سايا املتعلقة يف جمال الفيزياء , والعلوم احلياتية , والفنون , والتاريخ, 

والعلوم الإن�سانية , والفل�سفة.
وتذكر ال�سرور )2003( اأن املنهاج اخلا�ص باملوهوبني مير مبرحلة هامة جدا , وهي مرحلة "بناء املنهاج "وهناك نوعان 

من طرق البناء والتطوير كما يلي:
- نوع يقوم بتح�سريه املعلم , ويعده ح�سب اهتمامات الطلبة املتميزين.

- والنوع الأخر اجلاهز وما على املعلم اإل اأن يختار ما يالئم الطالب املوهوب , واملتميز, واهتماماته .
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أهداف عامة لمناهج الموهوبين
من اأهم الأهداف العامة ملناهج املوهوبني:

1. اأن يعمل املنهج اخلا�ص على تلبية حاجات املجتمع بعامة والطلبة املوهوبني ب�سفة بخا�سة, واأن ت�ساعد خمرجات تعليم 

املناهج الرتاكمية على الإ�سهام يف تلبية حاجاتهم.
املدر�سة باحلياة  والتعامل معها, ويعمل على ربط   , املوهوب على كيفية مواكبة م�ستجدات احلياة  الطلبة  ب  ُيدرِّ اأن   .2

واملجتمع.
اهتماماتهم,  مع  ويتناغم  املوهوبني,  الطلبة  عند  املختلفة  التفكري  واأمناط  التعلم,  اأمناط  اخلا�ص  املنهج  يخدم  اأن   .3

ويدربهم على الإنتاجية الإبداعية.
4. اأن ي�سهم يف تطوير قدرات الطلبة, ويعمل على دفعها اإىل اأق�سى مدى, ويخدم تنوع القدرات واختالف م�ستوياتها فيما 

بني املوهوبني اأنف�سهم.
5. اأن ُت�سهم املناهج يف اإعداد �سخ�سية الطالب املوهوب بطريقة متوازنة )�سعادة, 2009 ب( . 

أهداف خاصة لمناهج الموهوبين
1. التعرف املبكر اإىل فئة الأطفال املوهوبني وحتديد جمالت املوهبة لديهم.

2. م�ساعدة الطلبة املوهوبني على تطوير قدراتهم اإىل اأق�سى مدى يف البحث, وتدريبهم على كيفية ا�ستخدام قدراتهم   

العقلية مثل املفكرين اجليدين.
3. تنمية قدرات الطلبة املوهوبني وتدريبهم على الإنتاجية الإبداعية من خالل الربامج الرتبوية املقدمة لهم.

4. تهيئة بيئة مالئمة ت�ساعد على تنمية املوهبة يف جمالتها املختلفة, من خالل توفري اأحدث التقنيات والأجهزة واملواد 

وامل�سادر التي تدعم تربية املوهوبني.
5. تربية الطلبة املوهوبني يف املجالت تعليمية متخ�س�سة, وتوجيههم نحو التخ�س�ص امل�ستقبلي يف �سن مبكرة, بح�سب 

حقول املعرفة املختلفة واملتناغمة مع حاجات املجتمع امل�ستقبلية.
6. حماية الطلبة املوهوبني من الت�سرب , والن�سحاب من املدار�ص , اأو النحراف.

7. العمل على تطوير مفهوم الذات لدى الطلبة املوهوبني, وم�ساعدتهم على العبور نحو اإجنازات يحققون فيها ذواتهم.

املختلفة  التحديات  مواجهة  على  والقادرين  التنمية,  تطوير  جمالت  يف  للعمل  املتحم�سني  بالطلبة  املجتمع  رفد   .8

ملجتمعاتهم.
9. تهيئة قيادات واعية قادرة على الك�سف عن امل�سكالت وال�سعوبات التي قد تواجه عملية التنمية يف جمتمعاتهم.

10. تب�سري الطلبة املوهوبني بالق�سايا الوطنية ذات احلاجة اخلا�سة للجهود غري العادية واملبادرات اخلالقة والإنتاجية 

العالية) جروان, 2006؛ �سعادة, 2010 اأ؛ ال�سرور, 2003(.
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خصائص مناهج الموهوبين
لعل من اأعقد الق�سايا , واأ�سعبها يف مو�سوع تربية الطلبة املوهوبني عملية بناء املناهج اأو تطويرها؛ لأنها ت�ستدعي جهدًا, 
ووقتًا , وم�سادر غنية ن وتدريبًا عاليًا. ويتّم اختيار املناهج اخلا�سة باملوهوبني بناًء على اهتمامات الطلبة, وعلى حتليل 

اأي منوذج مميز من اأدوات التعرف اإىل الهتمامات التي ُتوّزع على الطلبة املقبولني يف الربنامج اخلا�ص.
وُتعّد خ�سائ�ص املناهج اخلا�سة بالطلبة املوهوبني من املو�سوعات املهمة التي تقلق الرتبويني, من حيث كيفية الإعداد اأو 

�سروطه, لذلك يجب اأن تّت�سم مناهج املوهوبني باخل�سائ�ص الآتية:
1. اأن يخدم املنهج اخلا�ص باملوهوبني فل�سفة التعليم يف الدولة, وفل�سفة الربنامج اخلا�ص باملوهوبني وروؤيته.

2. اأن ينبثق املنهج اخلا�ص باملوهوبني من حاجات املجتمع الذي يعي�ص فيه الطلبة املوهوبون املراد تعليمهم تعليمًا خا�سًا, 

وبالتايل ل بد اأن يرتبط املنهج بحياة الطالب والبيئة املحيطة به ويلبي حاجات التنمية.
تطويره  واإمكانية  املرونة  التعقيد,  التحدي,   , العمق   , )ال�سمولية  اأبرزها  ال�سمات  من  مبجموعة  املنهاج  ميتاز  اإن   .3

يتميز  واأن  امل�ستهدفة,  العمرية  وللفئة  للثقافة  منا�سبًا  يكون  اأن  يجب  كما  مرافق,  تقوميي  بنظام  وحم�سن  با�ستمرار, 
املنهج باحلداثة والتطور, واأن يراعي جمالت النمو والتطور اجل�سمي احلركي, والعقلي املعريف, والوجداين الجتماعي, 

والأخالقي, واللغوي, بالإ�سافة اإىل ت�سمنه  مهارات التفكري والن�ساطات وم�سروعات ُتدّرب على الإنتاجية الإبداعية ( 
4. اأن يحظى املنهاج  بامل�سادر الغنية الالزمة لتنفيذه.

5. اأن يزود بالأدوات واملواد والتجهيزات الالزمة لتنفيذه.

6. اأن ي�سجع املنهاج على اخليال من خالل الن�ساطات املفتوحة النهاية.

7. اأن ُيراعى يف املنهاج اخلا�ص الفروق الفردية واملتمثلة يف تنوع اأمناط التعلم, وتنوع اأمناط التفكري, وتنوع الهتمامات.

8. اأن يرفد املنهاج التعليمي اخلا�ص مبنهج اإر�سادي تعليمي, ي�ساهم يف تنوجيه وتوعية الطلبة املوهوبني بحيث ي�سبحوا 

قادرين على تطوير وتنمية ذاتهم . 
9. اأن ُيزّود املنهاج اخلا�ص بطرق تدري�ص منا�سبة للطلبة املوهوبني. 

10. اأن يّت�سم املنهاج بالرتاكمية )البدري, 2002؛ بطاينة, 2004(.

بناء املناهج اخلا�سة باملوهوبني وت�سميمها:
اإن عملية تطوير املنهاج وتخطيطه عملية معقدة ومتحركة, ولبناء املنهج ال�سحيح, والبدء بخطة �ساملة لتطوير املنهج, 
يجب اأن يتم التعامل مع املجالت الآتية: التخطيط, وتقييم احلاجات, وت�سكيل فرق تطوير املنهج, وحجم العمل, وتطوير 
املنهج, وتبني املنهج, والتجريب امليداين, والتعديل, وتنفيذ املنهج اجلديد, والتقييم.)معاجيني, 1998؛ وزارة الرتبية, 

.)2007

اأهم املراحل يف بناء املنهج:
1. حتديد الأهداف التعليمية املرتبطة باملنهج )الوحدة التعليمية(.

2. حتديد امل�سادر اخلا�سة ببناء الوحدة التعليمية )كتب, اأفالم, CD, دوريات علمية, اأفراد, مواقع, موؤ�س�سات, وغريها(.

3. اإعداد املخطط العام للوحدة التعليمية. 

4. اإعداد املخطط اخلا�ص للوحدة التعليمية.

5. حتديد املفاهيم وامل�سطلحات املرتبطة باملنهج – الوحدة.
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6. حتديد املحتوى )املعرفة و املعلومات( التي تقدم للطلبة و طرق تقدميها.

7.  حتليل الن�ساطات – �سياغة الن�ساطات وتوظيف مهارات التفكري.

8. حتديد امل�سروع , اأو م�سكلة البحث العلمي , وخطة العمل , والتدريب على الإنتاجية الإبداعية. 

9. التقييم.

   ) جروان, 2006؛ �سعادة, 2009 ب؛ ال�سرور, 2003(.

أنواع المناهج الخاصة بالموهوبين
- منهاج جاهز تقدمه دور الن�سر.

- منهاج يعده املعلم القائم على تعليم الطلبة املوهوبني.
- منهاج يعتمد على التعلم الذاتي للطالب من م�سادر متعددة مثل: مطبوعات اأو اأفالم, اأو اأ�سخا�ص خمت�سني.

- منهاج يعتمد على وحدة تعليمية متقدمة مع وحدات املنهاج العادي , اأو م�ستقلة عنه ولها �سلة به, اأو خمتلفة عن وحدات 
الكتاب. 

- منهاج يعتمد على جمموعة من الوحدات التعليمية الرتاكمية املتكاملة �سواء يف املو�سوع الواحد, اأو الوحدات املختلفة, 
وكذلك جمموعة وحدات متكاملة وخمتلفة ملو�سوعات خمتلفة 

- واأخريًا كتاب متخ�س�ص وي�سكل جمموعة وحدات تعليمية )ال�سرور,2005؛ �سعادة, 2010(.
واأكد كيت ) Kate, 2006(  اأن للموهوبني ثالثة مناهج يكمل بع�سها بع�سًا وهي:

الالزمة  العامة  الثقافة  ت�سكل  التي  والجتاهات   , واملهارات   , املعارف  على  ي�ستمل  )الأ�شا�شي(:  العام  املنهاج   .1

باعتبارها اأ�سا�سا لأي ثقافة متخ�س�سة حتتاجها املوهبة.  
2.املنهاج اخلفي:  يق�سد به ما توفره املدر�سة من مناخ ميكن الطلبة من التفاعل فيما بينهم , والتعامل مع من يحيط 

بهم. اأي مناخ ت�سوده القيم والأعراف ال�سلوكية التي تنظم عالقات اجلميع. وهذا املناخ يعك�ص نف�سه �سلبا , اأو اإيجابا على 
برامج املوهوبني.

3. اأن�شطة مرادفة للمنهاج: هي التي ترعى  املوهبة , وتنميها حتى تنطلق اإىل اأق�سى طاقاتها. مثل امل�ساركة يف عمل 

اأبحاث اأ�سيلة, واإتقان تقنيات ا�ستخدام املخترب, العمل يف املكتبة وا�ستخدام املراجع, اإعداد معار�ص من اأعمال الطلبة 
املوهوبني, اإعداد تقارير �ساحلة للن�سر. كما وتقدم فر�سا تعليمية للموهوب من خالل التفاعل مع املوؤ�س�سات الجتماعية 
واملوؤ�س�سات احلكومية,  واملختربات,  العامة,  واملكتبات  املتاحف,  ومبا�سرة من  واقعية  املدر�سة. لكت�ساب خربات  خارج 

وال�سناعية, والتجارية وغريها.
بعد مراجعة الأدب الرتبوي اخلا�ص يف مناهج وبرامج املوهوبني كمجال اهتمام, ومن خالل املمار�سة الفعلية واملالحظة 
امليدانية للباحثني ونظرًا لوجود طاقات وقدرات هائلة ميتلكها  بع�ص الطلبة. لحظ  الباحثون �سرورة البحث , والتحري 
باهتمام  حتظ  مل  وموا�سيع  جوانب  ثمة  هنالك  كان  حيث  املوهوبني   بربامج  يتعلق  فيما  وبالأخ�ص  الفئة,  هذه  عن 

الخت�سا�سني والباحثني. حيث اإن الدرا�سات التي اهتمت بهذا اجلانب يف املنطقة العربية قليلة. 
ومن هذا املنطلق يرى الباحثون �سرورة تقدمي برنامج يف تطوير املهارات النف�سية , والجتماعية للموهوبني تبعا لالأ�س�ص, 
واملعايري العاملية لربامج املوهوبني حتى يكون مكمال للمناهج املعدة للموهوبني و�سد العجز يف بعد مل يتم الرتكيز عليه 
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يف مناهج املوهوبني امل�سممة يف الدول العربية -با�ستثناء بع�ص املحولت الب�سيطة فيما ي�سمى املنهاج الال�سفي - وذلك 
الوطن  املوهوبني يف  برامج  تطوير  ت�سهم يف  املعنيني مبعلومات  الرتبويني  القرار  واأ�سحاب   , الرتبية  وزارة  رفد  بهدف 

العربي وتقدمها .
وهنا ل بد من الإ�سارة خلطوة هامة قامت بها الوليات املتحدة الأمريكية يف الثمانينات ويف خمتلف املقاطعات. حيث 
الربامج.  هذه  خالل  من  املقدم   للمنهاج  وبالتحديد  للموهوبني,  املقدمة  للربامج  �ساملة  وتقييم  م�سح  بعمليات  قامت 
فقد وجدت اأن املناهج املقدمة ل تتنا�سب مع رغبات وميول الطلبة املوهوبني, ول ترقى اإىل م�ستوى تفكريهم وقدراتهم 
املختلفة. فبداأ الباحثون واملهتمون ومن خالل اجلهات الر�سمية بالوقوف على و�سعية هذه املناهج من خالل حتديد نقاط 

ال�سعف , والعمل على ت�سويبها , وحتديد نقاط القوة , والعمل على تعزيزها وتقويتها.
لذلك يجب ان متتاز الربامج امل�سممة للموهوبني , وطرق تدري�سهم مبراعاة تعدد الأنواع يف )الذكاءات, اأمناط التفكري, 
اأمناط التعلم, تنوع الهتمام, مراعاة اخل�سائ�ص ال�سلوكية( عند الطلبة يف اآن واحد. ومراعاة الفروق الفردية بينهم, 
وارتباطه بحاجاتهم ورغباتهم. واأن يبنى على اأ�سا�ص مراعاة اخل�سائ�ص النمائية للمرحلة العمرية يف جمالت النمو , 

والتطور الأربعة الرئي�سة وهي النفعايل, والجتماعي, والنف�سي والعقلي- املعريف.
الأن�سطة امل�ستخدمة يف املناهج اخلا�سة باملوهوبني:

تقدم املناهج اخلا�سة باملوهوبني العديد من الأن�سطة, والتي ت�ساغ وتبنى باملواءمة مع مهارات التفكري املختلفة, ومبا 
يتنا�سب وقدرات وم�ستوى الطلبة, وامل�ستقاة من الأدب الرتبوي املرتبط بامليدان. هذا ويتم تنفيذ الأن�سطة من قبل الطالب 
والذي يقوم بدوره باختبار املعرفة )Lapper, 2005(, ويجب اأن يت�سمن منهاج املوهوبني الأن�سطة التي تنطوي على العديد 
من املواقف التي ي�ستخدم فيها عمليات التفكري ال�ستقرائي والكت�سافات, مما يوؤدي اإىل زيادة اهتمام الطلبة باملو�سوعات 
والأن�سطة من خالل امل�ساركة والندماج يف عملية التعليم, وال�ستفادة من حب ال�ستطالع لدى الطلبة املوهوبني, وزيادة 

الثقة بالنف�ص وال�ستقالل يف التعليم, وذلك لأن الطلبة املوهوبني يظهرون اأنهم قادرون على فهم الأ�سياء باأنف�سهم.
وي�ساف ملا �سبق رعاية املوهوبني يف غري املواد الدرا�سية, والتي يطلق عليها "الأن�سطة الال�سفية", لأنه غالبا ما يقوم بها 
الطالب خارج ال�سف الدرا�سي , وداخل املدر�سة , اأو خارجها, ولكن بتوجيه املدر�سة واإ�سراف اأحد امل�سوؤولني معلما كان, 
اأو اأخ�سائيا اأو فنيا, وقد ل تكون لهذه الأن�سطة �سلة باملواد الدرا�سية, وقد تكون لها �سالت ب�سيطة. وهذه الأن�سطة قد 
يكون اأثرها عميقا يف حياة الطالب, وهو ميار�سها طواعية واختيارا, ويتجه اإليها , ويعمل فيها �ساعات يف اليوم, ولأيام 
واأحكم  توجيهها,  اأح�سن  اإذا  وهي حتقق طموحاته  ومواهبه,  ميوله  فيها  يوظف  فهو  بامللل,  يح�ص  اأن  دون  الأ�سبوع   يف 
الإ�سراف عليها. وتتنوع الأن�سطة الال�سفية وتتعدد طبقا لقدرات الطالب وميولهم, وميكن اأن تن�ساأ يف املدر�سة جماعات, 

اأو جمعيات, اأو اأندية ترعى الأن�سطة املختلفة ومتار�سها. 
جماعية,  بطريقة  اأو   , فردية  بطريقة  اإما  تهتم  التي  الأن�سطة  اختيار  بحرية  للطالب  ال�سماح  من  بد  ول 
القيادة ومهارات   , الجتماعية  املهارات  تنمية  بهدف  باملحاكاة  واألعاب   , منظمة  اأن�سطة  وجود  من  بد   ول 

) ال�سرور,2005؛ �سعادة, 2009 ب(.
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منهاج الطلبة الموهوبين
يختلف املنهاج املدر�سي املنا�سب للطالب املوهوبني نوعيا عن الربامج املوجهة للعاديني , لذا يجب ان تكون هناك تعديالت 

جوهرية على املنهج العادي ليتالئم مع حاجات وخ�سائ�ص الطلبة املوهوبني , وميكن ان ي�سمل التعديل :
1- تعديالت املحتوى: 

- التجريد : الرتكيز على املفاهيم النظرية , واملو�سوعات , والنظريات التي ميكن تطبيقها على نطاق وا�سع مع تو�سيح 
لهذه الفكار املجردة .

- التعقيد : وتعني اأن تكون املواد املطروحة �سعبة , ومتحدية لقدرات الطالب املوهوب 
- التنوع : تدري�ص مو�سوعات واأفكارا ل تطرح عادة يف املنهج العادي مثل اأن يعمل الطلبة املوهوبني على جوانب متعددة 

ملو�سوع وا�سع .
- القيمة الكبرية : يجب اختيار موا�سيع مهمة , وذات قيمة كي ل ي�سيع وقت الطالب املوهوب يف موا�سيع مهم�سة 

- �سري العلماء : يجب اأن يحتوي املنهاج على درا�سة ل�سري حياة العلماء ليتعرف املوهوبني كيف عالج العلماء امل�سكالت 
التي واجهتهم .

)2005,maker(. .اأ�ساليب البحث , وال�ستق�ساء العلمي -

2- تعديالت عملية:

•  اإدخال مهارات التفكري العليا : مثل التفكري الناقد , وحل امل�سكالت , واتخاذ القرار. 
بتعدد  وي�سمح   , لالإبداع  الفر�سة  املوهوب  تعطي  التي  املفتوحة  النهايات  ذات  الأ�سئلة  ا�ستخدام   : املفتوحة  الأن�سطة   •

الإجابات. 
• الكت�ساف :ويق�سد هنا اأن ي�ستخدم املوهوب اأ�سلوب ال�ستدلل العلمي يف الو�سول اإىل املعلومات. 

• التفاعل : لتطوير مهارات اجتماعية وقيادية.

3- تعديالت بيئة التعلم:

• التمركز حول الطالب, ال�ستقاللية, النفتاح, القبول , املرونة.) ميكر,2011(.

عا�شرًا : ا�شرتاتيجيات واأ�شاليب خا�شة يف تدري�س املوهوبني:
يتعلمه  الذي  املو�سوع  باختالف  تختلف  ما  وعادة  املوهوبني,  تدري�ص  يف  امل�ستخدمة  ال�سرتاتيجيات  من  العديد  هناك 

املوهوب, واملكان, والزمان, وامل�سادر اخلا�سة باملو�سوع. ومن اأكرث هذه ال�سرتاتيجيات �سيوعًا:
1. الع�سف الذهني.

2. التلمذة )ال�ستفادة من خربة �سخ�ص اأخر(.

3. الدرا�سة امل�ستقلة.

.)2005 ,Lapper( 4. طرح الأ�سئلة
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)1( الع�شف الذهني:    
ت�ستخدم هذه ال�سرتاتيجية حلفز العديد من الأفكار يف وقت زمني ق�سري, وتت�سمن طرح عدد من الأ�سئلة املفتوحة, 
ثم ت�سجيل اأكرب عدد ممكن من ال�ستجابات املنا�سبة. ويتم العمل هنا يف جمموعات �سغرية, وُتعطى كل منهم احلرية 

الكاملة يف اإبداء اأفكاره, وهناك خم�سة قوانني لعملية الع�سف الذهني, هي:
1. جتنُّب نقد الأفكار.

2. الرتكيز على غزارة الأفكار. 

3. اإعطاء اجلميع فر�سة لطرح الأفكار من خالل ت�سجيع الدوران احلر. 

4. حماولة ربط الأفكار وتطويرها. 

5. ابحث عن الأفكار غري املاألوفة.

)2( التلمذة )ال�شتفادة من خربة �شخ�س اأخر(:
تاأخذ عّدة اأ�سكال من حيث ربط الطالب مع �سخ�ص اآخر, ومن اأ�سكال هذا الربط:

اأ- الربط مع خبري.
.)2001 ,Landrum ;2004 ,Robinson(    .ب - الربط مع متقاعد

)3(الدرا�شة امل�شتقلة:
هذه ال�سرتاتيجية مُتّثل �سراكة تعليمية بني املعلم والطالب, وميكن حتقيق الدرا�سة امل�ستقلة يف اأثناء الدوام املدر�سي, 
خمتلفة,  قراءات  اأو   , بحثية  مو�سوعات  ذلك  يت�سمن  وقد  اأكرث,  بعمق  ما  مو�سوع  مبتابعة  للطالب  ال�سماح  خالل  من 
ويجب األ ننظر للدرا�سة امل�ستقلة على اأنها اإ�سافة وعبء على العمل املدر�سي من اأجل ملء وقت الطالب, بل اإنها فر�سة 
اإثرائية اإيجابية ت�سهم يف تعليم الطلبة املوهوبني وتلبية اهتماماتهم, اإل اأن الطلبة امل�ساركني بالدرا�سة امل�ستقلة يحتاجون 

�ص. لالإ�سراف, وتوجيه جهودهم من قبل املعلم املتخ�سّ
التي  للطريقة  و�سع خطة  والطالب على  املعلم  كل من  يعمل  اإذ  الطالب,  اهتمام  الأ�سلوب على مو�سوعات  ويعتمد هذا 
�سيتم فيها بحث امل�سكلة اأو املو�سوع, وتعريف نوع الإنتاج الذي �سيطوره الطالب , واملرتبط مبو�سوع امل�سكلة, ويو�سح قدرة 

الطالب على تطبيق معرفته , ومهاراته يف درا�سة املو�سوع الذي مت التفاق عليه, ومن مزايا هذه ال�سرتاتيجية: 
ر اهتمامات الطلبة املوهوبني.  1. ُتطوِّ

2. ت�سبع الف�سول عند املوهوبني. 

3. يتدّرب الطلبة على مهارات التخطيط , والبحث يف م�ستويات متقّدمة. 

ع ال�ستقاللية. 4. ُت�سجِّ

5. ت�سهم بالعمل على اإثارة اأفكار معقدة وجمردة. 

.)2005 ,Newman( 6. ت�سمح بالعمل على مو�سوعات الهتمام ب�سكل متعمق ولفرتات زمنية طويلة
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)4( طرح الأ�شئلة:
الفهم  من  درجات  وتتطلب  املعلومات,  من  متقدمًا  م�ستوى  مُتّثل  املوهوبني,  للطلبة  اأ�سئلة  تقدمي  على  املعلمون  يحر�ص 

وتتحدى التفكري ومن اإيجابيات ا�ستخدام هذا الأ�سلوب:
ر تفكري الطالب املوهوب.  1. ُيطوِّ

ر القدرات املعرفية لدى الطالب.  2. ُيطوِّ

3. ينقل الطالب من مرحلة الإجابة ال�سهلة اإىل املنطق يف الإجابة, واإعطاء الراأي

با�ستخدام الأدلة, وكذلك يعمل املعلمون على تدريب الطلبة على كيفية طرح الأ�سئلة كا�سرتاتيجية معاك�سة. )�سليمان و 
حمد, 2002(.

حادي ع�شر: برامج عاملية لتنمية البداع:
:) CORT( ) برنامج الكورت يف تعليم التفكري(

 Cognitive( لـ  اخت�سار  هي   CORT كورت  وكلمة  العامل,  يف  التفكري  تعليم  برامج  اأ�سهر  من  الكورت  برنامج  يعترب 
Research Trust( وتعني موؤ�س�سة البحث املعريف التي اأن�ساأها العامل دي بونو DeBono يف كامربدج, وي�ستخدم الكورت 

على نطاق وا�سع �سمن مراحل التعليم املختلفة يف اأكرث من ثالثني دولة, حيث ي�ستخدمه اأكرث من �سبعة ماليني طفل يف 
املرحلة البتدائية وحدها, ومن مميزات الكورت اأنه ي�ساعد الطلبة ذوي القدرات املختلفة على ا�ستخدام قدراتهم ب�سكل 
 .at- risk فّعال يف املواقف الأكادميية وال�سخ�سية مبا فيهم الطلبة ذوو احلاجات اخلا�سة والطلبة املعر�سون للخطر 

)خطاب, 2008 ( 
وهناك برامج اخرى �سهرية جدا مثل : 

1-  برنامج القبعات ال�ست.

2- برنامج تريز

3-برنامج �سكامرب

4- برنامج حل امل�سكالت البداعي)ال�سرور,2000(.
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رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية:
  لقد خطت اململكة العربية ال�سعودية خطوات وا�سعة يف جمال رعاية املوهوبني من خالل العديد من املوؤ�س�سات الرتبوية 

املتخ�س�سة , وعلى راأ�سها وزارة الرتبية والتعليم , والتي تبنت الروؤية التالية :-
 جلميع الطلبة احلق يف تعليم يتنا�سب مع قدراتهم , والذي بدوره يتيح لهم تنمية هذه القدرات اإىل اأق�سى حد ممكن, 
وعلى هذا فاإن برامج املوهوبني لي�ست مكافاأة بل حق تربوي, واأن الطلبة املوهوبني لهم حاجات تعليمية خمتلفة اإىل حد 
ما عن بقية اأقرانهم العاديني, وعلى هذا الأ�سا�ص فاإن املنهج املتبع يف املدر�سة يجب اأن يحتوي على برامج تخدم هذه 
الأكادميية, هناك حاجات  اإىل احلاجات  الطلبة املوهوبني متنوعة يف جوهرها, فبالإ�سافة  اأن حاجات  احلاجات, كما 
�سخ�سية ,واجتماعية, ونف�سية, وحاجات حتقيق الذات, واأن اأجنع الطرق لتلبية حاجات املوهوبني اعتماد اأ�ساليب متنوعة 
منها عملية الت�سريع الأكادميي, والت�سريع العلمي, والربامج واخلربات الإثرائية )من خالل غرف املوهوبني يف املدار�ص 
العادية, والربامج ال�سيفية( وهذه اخلربات والربامج اخلا�سة باملوهوبني ل ميكن اأن تكون فاعلة ما مل تخ�سع لعناية 
وتف�سيالت  باأمناط  لي�ست مقيدة  املوهوبني  رعاية  وبرامج  الدقيق,  امليداين  والتنفيذ   , والإعداد   , التخطيط  فائقة يف 
حمددة ل ميكن اخلروج عنها, بل هي برامج قابلة للتطوير والتكييف يف جوهرها, تتخذ من اأ�سلوب التقومي امل�ستمر اأداة 
رئي�سة للتخطيط والتعديل والتنفيذ, والطالب املوهوبون هم قادة امل�ستقبل يف جميع املجالت وبتهيئتهم ب�سورة جيدة 

ي�سمن املجتمع نوعية متميزة من القادة. )الدليل الجرائي ملراكز املوهوبني,2012(.

برنامج املوهوبني يف مدار�س التعليم العام يف اململكة العربية ال�شعودية :
توؤمن الإدارة العامة لرعاية املوهوبني بحق جميع طلبة التعليم العام يف احل�سول على فر�ص متكافئة لكت�ساف مواهبهم 
وتنميتها. لذا فمن املوؤمل اأن يعمل  معلمو املوهوبني كٌل يف مدر�سته على تهيئة خربات تربوية متنوعة توفر فر�ص عديدة 
لكت�ساف مواهب الطلبة املتعددة وم�ساعدتهم على تنميتها من خالل الربامج الإثرائية  يف ال�سفوف الدرا�سية العادية , 
وال�سفوف اخلا�سة )غرفة املوهوبني( , وتاأهيل معلمني متفرغني يف مدار�ص التعليم العام يف جمال رعاية املوهوبني حتت 
م�سمى)معلم رعاية  موهوبني( ُتناط بهم م�سئوليات متعددة ترتكز يف اكت�ساف املوهبة وتوجيهها من خالل برامج علمية 

تتنا�سب ومواهب الطلبة املتنوعة. )الدليل الجرائي ملراكز املوهوبني,2012(.    
         

دور موؤ�ش�شة امللك عبدالعزيز ، ورجاله للموهبة والإبداع يف برامج املوهوبني:
لالإبداع  املحفزة  البيئة  توفري  يف  ر�سالتها  والإبداع  للموهبة  ورجاله   , العزيز  عبد  امللك  مبوؤ�س�سة  املوهبة  رعاية  توؤدي 
, واكت�ساف  ال�سعودية من خالل تقدميها للربامج التخ�س�سية يف تطوير املوهبة  العربية  والبتكار على م�ستوى اململكة 

ورعاية املوهوبني على م�ستوى اململكة. 

برنامج موهبة املحلي:
هو برنامج اإثرائي جماين للطالب املوهوبني يعقد يف بداية الإجازة ال�سيفية, وتهدف اإىل رعاية �سخ�سية الطالب رعاية 
بع�ص  داخل  الكاملة  الإقامة  بنظام  الربامج  هذه  تقام  والبدنية.  والجتماعية  والنف�سية  العقلية  الناحية  من  متكاملة: 
و  املتميزون  والطالبات  الطالب  وت�ستهدف  اململكة.  وال�سركات يف عدٍد من مدن  الرتبوية  واملراكز  والكليات  اجلامعات 
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املتميزات من خمتلف مناطق ومدن اململكة يف املراحل الدرا�سية املختلفة من املرحلة البتدائية اإىل التعليم اجلامعي , 
والذين تر�سحهم مدار�سهم , ومعلميهم للم�ساركة فيها.

برنامج موهبة الدويل:
عام  منذ  فعالياته  انطلقت  وقد  العاملية,  اجلامعات  اأف�سل  مع  بالتعاون  موهبة  ترعاها  املتميزين  للطالب  برنامج  هو 
نوع  على  بناء  اأ�سبوعًا   12-5 بني  ترتاوح  ملدة  كل عام وميتد  ال�سيفية من  العطلة  الربنامج خالل  ويعقد هذا  2005م, 

الربنامج املقدم من قبل اجلامعة التي يتم التعاون معها )تفرغي- تعلم عن بعد(.
 وخالل هذه الربامج يلتقي الطالب ال�سعوديون بغريهم من الطالب املوهوبني من خمتلف اأنحاء العامل , ويتلقون خاللها 
اأن�سطة علمية متخ�س�سة , ويكت�سبون مهارات متنوعة لتنمية �سخ�سيتهم , ويهدف برنامج  موهبة الدويل اإىل الرتقاء 
النظريات  العلمية, والطالع على  الأبحاث والتجارب  , وتطوير قدرتهم على عمل  العلمية ومهاراتهم  بقدرات الطالب 
املتميزين مع  اأمام الطالب  التحدي  تو�سيع دائرة  �ساأنه  العاملية من  الأبحاث  باأف�سل معاهد  املتقدمة, وتواجد الطالب 

)http://www.mawhiba.org.sa زيادة فر�ص قبولهم يف اأف�سل اجلامعات العاملية.)بوابة موهبة
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المحور الثالث ) المواهب القيادية(:
لقد اهتمت العديد من الدرا�سات والبحوث يف املجالت الجتماعية , والنف�سية , والرتبوية , والإدارية مبو�سوع املهارات 
القيادية, وذلك ملا لهذه املهارات القيادية من اأبعاد , وجوانب اإن�سانية متعددة, وتتعلق بكل جماعة تعمل من اأجل حتقيق 
اأهداف حمددة لها. كما اأ�سهمت جهود الباحثني يف جمال املهارات القيادية اإىل حماولة تاأ�سيل نظري للتعّرف على ما 
مييز القائد من مهارات, حيث اتفق الكثري من الباحثني على اإمكانية �سناعة القائد من خالل تنمية جمموعة من املهارات 
القيادية, وبالتايل يقوم بتوظيف هذه املهارات يف حياته الوظيفية.  )VanTassel-Baska, 2007(, كما واإن تناول مو�سوع 
املهارات القيادية يف العديد من الدرا�سات , والبحوث يعد من الأعمال املهمة يف ميدان العالقات الإن�سانية, ويتاأكد ذلك 
يف ع�سرنا احلا�سر الذي قّدم العلم فيه معارف , وتكنولوجية متطورة , ومتجددة تت�سم بعالقاتها املت�سابكة , واملعقدة. 
الأمر الذي يدعو اإىل الهتمام باملهارات القيادية , وتنميتها يف الأجيال الواعدة, لتكون قادرًة على التعامل مع معطيات 
الع�سر احلديث؛ ملا للقيادة من دور حيوي يف جمال العالقات , والتفاعالت الدولية , وال�سراعات القائمة بني ال�سعوب 
يجعل م�سري الإن�سانية مرتبطًا بدور املهارات القيادية التي تت�سح يف جمالت احلياة املختلفة: ال�سيا�سية, والقت�سادية, 
والهيئات واملوؤ�س�سات الجتماعية, وامل�سانع, واجلمعيات متعددة الأغرا�ص, بالإ�سافة اإىل اأنها ت�ساعد على بناء جمتمعات 
م�ستقبلية اأف�سل )نوفل, 2009(,ويف بداية القرن الع�سرين, برز الهتمام باإجراء العديد من الدرا�سات لتحديد املهارات 
املتعلقة بالقائد. ولختالف نتائج هذه البحوث, اختلف يف عدد هذه املهارات وطبيعتها التي  متيز القائد عن غريه, كما مل 
يتفق الباحثون على املهارات التي متيز القائد عن غريه ؛ لذلك مل يتفق الباحثون على املهارات الأكرث اأهمية للقائد, لكنهم 
اتفقوا على اأن هناك حدًا اأدنى من هذه املهارات تتوافر يف كل فرد يطمح اأن يكون قائدًا ب�سرف النظر عن اجلماعة التي 

.)2002 ,.Neihart et al( يقودها
كما تو�شلت Khatena, J. )1995( اإىل جمموعة من املهارات للقائد، وهي:

- القدرة العقلية , والذهنية العالية.
- الهتمام بالعمل, والإملام بجوانبه , ون�ساطاته.

- مهارات الت�سال التي تتطلب القدرة على التعبري ب�سكل وا�سح �سواء اأكان ذلك بالكتابة اأم بالكالم.
- التحفيز, وهو القدرة على حتفيز الآخرين على اإجناز العمل من خالل ترغيبهم يف العمل,  مهارات التعامل مع الآخرين.

- املهارة الإدارية التي تتطلب القدرة على الت�سور, واملباداأة, والتخطيط, والإ�سراف واملتابعة, والتنظيم, والتقدير.

 مهارات أساسيات القيادة:
والتي ت�سم معرفة التعاريف املتعلقة بالقيادة, التعّرف على م�سطلح القيادة, والقائد, وكذلك الأ�ساليب القيادية املختلفة 

التي متيز القادة.
مهارات الت�شال الكتابية:

وهي املهارات التي ت�سم كتابة الأفكار, واخلطب, واإعداد التقارير.
مهارات الت�شال اخلطابية:

وت�سم معرفة وجهة نظر الآخرين يف اأحد املوا�سيع, وتقدمي اخلطب, وكذلك تقدمي النقد البناء.
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مهارات تكوين ال�شخ�شية:
وتت�سمن معرفة اأهمية حرية الختيار وحتديده, ومعرفة الأ�سياء املهمة ذات القيمة للذات وللغري.

مهارات التحفيز:
موافقة  اإىل  للتو�سل  الأطراف  جميع  تر�سي  حلول  اإىل  للو�سول  فّعال  وكم�ساعد  للجماعة,  كمن�سق  العمل  تتطلب  والتي 
امل�سكالت,  حتديد  ت�سمل  والتي  امل�سكالت,  حلل  تتبع  التي  اخلطوات  معرفة  امل�سكالت:وتت�سمن  حل  جماعية,ومهارات 

وو�سع خطط ا�سرتاتيجية حللها, وتقّبل احللول الإبداعية غري امل�سبوقة.
املهارات ال�شخ�شية:

وتت�سمن الثقة بالنف�ص, واحل�سا�سية جتاه حاجات الآخرين, و�سقل ال�سخ�سية.
مهارات التخطيط:

وت�سمل و�سع الأهداف, وو�سع جدول زمني لالأعمال, وو�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة لتقييم الأعمال.
كما يعد تدريب املهارات القيادية خطوًة �سليمًة نحو توافق الفرد مع املجتمع, وتوافق املجتمع مع الفرد, وهذه ق�سية تهم 
عملية  ت�سبح  هنا  ومن  التغيري.  و�سريع  التجدد,  دائم  الب�سري  فاملجتمع  اجلماعات,  من  جماعٍة  مع  يعمل  �سخ�ص  كل 

التدريب يف حد ذاتها عمليًة متجددًة من وقت اإىل اآخر.   )احلمادي, 2007 ب ؛ البدري, 2002(.
كما ك�سفت نتائج البحوث , والدرا�سات امل�ستفي�سة يف جمال املهارات القيادية اأن ال�سلوك القيادي ميكن اكت�سابه بالتدريب 
واملمار�سة ؛ فقد ن�سخت الفكرة القدمية التي كانت �سائدًة يف ميدان القيادة حتى احلرب العاملية الثانية, والتي تقول باأن 
خ�سائ�ص  عن  ينتج  القيادي  ال�سلوك  واأن  الآخر,  البع�ص  دون  البع�ص  بها  يتمتع  موروثة  وموهبة  فطرية  �سمة  القيادة 
و�سمات توجد يف ال�سخ�ص ذاته ويولد بها ليكون قائدًا, وحل حملها فكرة جديدة توؤكد باأن اأي فرد ميكن اأن ي�سبح قائدًا 

.)2002 ,.Neihart et al( بالتدريب والتنمية
واإن من اأهم نقاط التدريب على املهارات القيادية هي نقل املعلومات ال�سرورية لإك�ساب الأفراد الذين يتم تدربيهم على 
املهارات القيادية الالزمة لأداء العمل, بالإ�سافة اإىل اأن التدريب على املهارات القيادية يقوم بوظيفة هامة وهي تغيري 
الجتاهات عن طريق اإك�ساب املتعلم خربًة مبا�سرًة منظمًة ومق�سودًة, وذلك بتجريب الطرق القيادية املح�سنة , والإفادة 

منها يف النهو�ص باجلماعة , وحتقيق اأهدافها )نوفل, 2009(.

:)Social Skills( المهارات االجتماعية
ي�سري م�سطلح املهارة الجتماعية اإىل مهارة التعامل مع الآخرين, وتقوم على فهم م�ساعر الآخرين والت�سرف مبا يحقق 
التفاعل مع الآخرين ب�سورة اإيجابية, وبهذا فاإن مل يتمكن الفرد من امتالك تلك املهارات ف�سل ف�ساًل ذريعًا يف حياته 
العملية حتى ولو ات�سف بالذكاء. وبهذا فاإن جناح الفرد يف تكوين العالقات الناجحة مع الآخرين يعتمد على امتالك هذه 

املهارات الجتماعية )الطحان, 2005(.
كما ت�سري ال�سرور )2003( اإىل اأن من اأهم الق�سايا املتعلقة باحلاجات النفعالية والجتماعية للطفل املوهوب هو مو�سوع 
البيئة املحيطة, وذلك ملا لها من دور بارز يف تطوير البعد النف�سي الجتماعي للطلبة املوهوبني, واأن الهتمام بتفاعل الفرد 
النف�سي والجتماعي, ل ميكن اأن يوؤخذ بعني العتبار دون الهتمام بالبيئة الثقافية للطلبة املوهوبني, وبهذا فاإن القيام 
والنف�سية,   , امل�سكالت الجتماعية  والتقليل من ظهور   , اإىل احلد  يوؤدي  املوهوبني  للطلبة  البيئة املحيطة  بتنمية وتهيئة 
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والعاطفية لديهم.
كما �سملت جهود الباحثني يف جمال املهارات الجتماعية, عدة حماولت لت�سنيف هذه املهارات, ومن اأبرز هذه اجلهود 

حماولة جولد�سني )Golodstein, 1997( , حيث �سنفا املهارات الجتماعية يف �ست جمموعات, وهي كما ياأتي:
• املهارات الجتماعية التي تت�سمن املبادرة , والإقدام على تكوين عالقات جديدة.

• املهارات الجتماعية الهادفة لتوثيق العالقة مع الآخرين.
• مهارات التعامل مع امل�ساعر الإن�سانية.

• املهارات املكيفة لالجتاه العدائي من جانب الآخرين.
• مهارات التعامل مع ال�سغوط املرتبطة بالعالقات الجتماعية.

• مهارات التخطيط  ,واتخاذ القرار يف مواقف التفاعل الجتماعي.
كما قام جولد�سني )Golodstein, 1997( باإجراء )21( درا�سًة م�سرتكًة مت اإجراوؤها على ما يزيد على )22.000( طفل 

ومراهق, وتو�سال اإىل ت�سنيف للمهارات الجتماعية تتمثل يف خم�سة اأبعاد هي كما ياأتي:

أواًل: مهارات العالقة مع األفراد:
ت�ستمل على عدة مهارات منها مدح الأقران وم�ساعدتهم, تكوين ال�سداقات معهم, وم�ساركتهم يف املناق�سات واملحادثات 

والأن�سطة, والتعاطف معهم, والوقوف اإىل جانب حقوقهم, ومهارات القيادة لأن�سطتهم.

ثانيًا: مهارات ضبط وإدارة الذات:
ت�سري اإىل وعي الفرد مب�ساعره ووجدانه , وكفاءته يف التعامل معهما , اأو �سبطهما يف مواقف التفاعل الإن�ساين بني الفرد 

والآخرين.

ثالثًا: المهارات األكاديمية:
وهي مهارات ترتبط باجلو الجتماعي يف الف�سل الدرا�سي, وتت�سمن املهارات التي ت�سمح بو�سف الطفل , اأو املراهق من 
جانب املعلم باأنه فعال, وم�ستقل, ومنتج, ومن هذه املهارات اإجناز املهام , والواجبات ب�سكل م�ستقل, وتنفيذ توجيهات 

املعلم, وا�ستثمار وقت الفراغ ب�سكل منا�سب.

رابعًا: مهارات المسايرة:
هي املهارات الجتماعية التي تتمثل يف جناح الفرد يف الن�سجام ب�سكل جيد مع الآخرين, واتباع التعليمات والتو�سيات 

وا�ستخدام وقت الفراغ ب�سكل جيد, وم�ساركة الآخرين يف اللعب, وال�ستجابة للنقد البناء, واإجناز املهام والواجبات.

خامسًا مهارات تأكيد الذات:
تتجلى يف ممار�سة الفرد ل�ستقالليته ب�سورة منا�سبة, واحلر�ص على تلبية احتياجاته اخلا�سة دون تهاون, وتت�سمن عدة 
بالنف�ص,  والثقة  التفاعل,  اإىل  الآخرين  والإطراء, ودعوة  املديح  الآخرين, وتقبل  اإىل احلوار مع  املبادرة  مهارات منها: 
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.)1997 ,Golodstein( .واملبادرة اإىل تكوين ال�سداقات مع الآخرين
فيها  البحث   جمالت  وت�سعب  �سورها,  مبختلف  الجتماعية  باملهارات  الهتمام  نطاق  ات�ساع  اإىل  �سبق  مما  ونخل�ص 
وتعددها مما ي�سيف اإليها اأهمية �سم املهارات الجتماعية كبعد من اأبعاد ال�سمات ال�سخ�سية املميزة للمواهب املتعددة 

للطلبة املوهوبني تبعًا لنظرية روبن�سون )Robinson, 2004( يف الربنامج احلالية.

:)Emotions Skills( المهارات الوجدانية
اأكدت كثري من البحوث والدرا�سات اإىل اأن ارتفاع معامل الذكاء, اأو ارتفاع القدرة على التفكري الإبداعي, اأو ارتفاع اإحدى 
العقلية وحدها غري كافية  القدرات  باأن  اإىل ال�ستنتاج  التفوق, مما دعا  القدرات اخلا�سة قد ل يكفي وحدها لتحقيق 
للو�سول اإىل م�ستوى من الأداء املرتفع, بل ل بد من توافر �سروط اأخرى مثل العوامل الوجدانية , اأو العوامل الدافعية , 

وال�سروط البيئية والأ�سرية. )الطحان, 2005(.
كما ي�سري ولرتز )Wolters, 2003( اإىل اأن هناك خم�سة اأبعاد للذكاء القيادي, وهي كما ياأتي:

1- الوعي بالذات )Self Awareness(: يعني ذلك معرفة الفرد ملواطن القوة وال�سعف لديه, وهو اأ�سا�ص الثقة بالنف�ص, 

واتخاذ القرارات.
2- معاجلة اجلوانب الوجدانية )Handling Emotions Generally( وي�سري هذا البعد اإىل كيفية معاجلة الفرد 

للم�ساعر املوؤذية التي قد تواجهه, حيث يتمتع من يت�سف بهذه القدرة بقدر كبري من املرونة, والتوافق النف�سي والجتماعي, 
واللتزام الأخالقي, وهم اأكرث قدرًة على مواجهة الإحباط.

3- الدافعية)Motivation( : التحكم بالذات, وتاأجيل الإ�سباع.

التفهم اأو التعاطف )Empathy(: يعني القدرة على قراءة م�ساعر الآخرين, من خالل نربة اأ�سواتهم وتعبريات وجوههم.
الآخرين  م�ساعر  فهم  على  وتقوم  الآخرين,  مع  التعامل  مهارة  وهي   :)Social Skills( الجتماعية  املهارات   -4

والت�سرف مبا يحقق التفاعل مع الآخرين ب�سورة اإيجابية.
وت�سري النظرة احلديثة للمهارات الوجدانية اإىل العرتاف باأهمية الناحية الوجدانية يف احلياة الوظيفية, وذلك لأهمية 
النف�سية واجل�سمية )اليا�سني, 2002(,كما  الفرد  للفرد, وتاأثريها على �سحة  العقلية  العمليات  , وتكاملها مع  املهارات 
هي:  احلياة  يف  النجاح  على  ت�ساعد  والجتماعية  الوجدانية  املهارات  من  جمموعة  اإىل   )2002  ,Elias( اإليا�ص  ي�سري 
التوا�سل بكفاءة, والتحكم بالذات, والتعبري املنا�سب عن امل�ساعر, والتفاوؤل والوعي بالذات, والقدرة على حل امل�سكالت, 

والقدرة على التعامل مع الآخرين, والقدرة على التخطيط وحتديد الأهداف, واملثابرة يف اأداء الأعمال.

دافع اإلنجاز ، وسمات الشخصية:
فهم  لهم؛  ومميزة  معينة  بطرق  الت�سرف  اإىل  مييلون  املرتفع  الإجناز  دافع  ذوي  من  الأفراد  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 
يهتمون بالتفوق لذاته, ل للثواب الذي قد يجلبه. كما اأنهم  يهتمون بالعمل من اأجل اجلماعة ل من اأجل اأنف�سهم فقط, 
وهم يختارون �سركاءهم يف العمل من بني الأ�سخا�ص اجلادين. كما اأنهم يحاولون التحكم يف م�ستقبلهم , والتخطيط له 
ل اأن يرتكوا م�سريهم عر�سًة للقدر ,اأو ال�سدفة , اأو احلظ , كما يتميز الأ�سخا�ص من ذوي دافع الإجناز املرتفع باأنهم 
يقومون باإ�سدار اأحكام م�ستقلة بناًء على تقوميهم لالأمور, وعلى خرباتهم, ل بناًء على اآراء الآخرين, كما يالحظ اأي�سًا 
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على مثل هوؤلء الأ�سخا�ص اأنهم يحددون اأهدافهم بعناية بعد درا�سة عدد من البدائل , واحتمالت النجاح يف كل منها   .  
هذا ومتيل اأهدافهم لأن تكون متو�سطة حتى ل تكون عر�سًة للف�سل , اأو النجاح ال�سهل. ويهتم الأ�سخا�ص من ذوي دافع 
الإجناز املرتفع بالأهداف املتو�سطة والبعيدة املدى, ولديهم ب�سرية اأكرب , وتوقع اأف�سل فيما يتعلق بامل�ستقبل, ويف�سلون 
الثواب الكثري يف امل�ستقبل على الثواب القليل يف الوقت احلا�سر, كما يالحظ اأنهم ي�سعرون ب�سرعة مرور الوقت, واأنه لي�ص 
لديهم الوقت الكايف لإجناز كل ما لديهم من اأعمال, واأنهم يحاولون با�ستمرار احل�سول على تغذية راجعة ب�سكل مبا�سر 

وحمدد ومنتظم عن م�ستوى اأعمالهم حتى ميكنهم تتبع درجة تقدمهم نحو اأهدافهم. )اأبو عالم, 2004(.

الخصائص المتمثلة بمهارات القيادة:
تت�سح القدرات القيادية عند الطلبة الذين يظهرون قيادة اأكادميية , اأو اجتماعية �سمن املجموعة , وتت�سمن: القيادة , 
لطة(, والتفاعل البّناء واملُنتج مع الآخرين, و�سبط الذات, وتوجيه العمل الجتماعي العام, ومن  وا�ستخدام القّوة )ال�سُّ

اأهم خ�سائ�سهم:
1. التمتع بقدرة عالية على حتمل امل�سوؤولية, والثقة العالية بالنف�ص وجراأة بّناءة.

2. القدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة, والقدرة على تقييم النف�ص , والآخرين.

3. القدرة العالية على حتفيز الآخرين للعمل, والتعامل بوّد مع الآخرين والإ�سغاء لهم. 

4. امليل لل�سّلطة, والقدرة العالية على الإقناع والتاأثري , وال�سيطرة على الآخرين.

5. عدم الرتدد يف طرح الآراء والأفكار التي توّجه جناح الآخرين.

6. القدرة على التوا�سل الجتماعي مع الآخرين, والتمتع باأخالق عالية.

7. الهتمام بتحقيق مبادئ العدل , وامل�ساواة , واجلمال , واحلقيقة يف املجتمع.)عليمات و هوا�ص, 2004(

�سكل )1( يو�سح منط القيادة

القائد

القيادة القيادة الحرة
الديموقراطية

القيادة
االوتوقراطية
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السلوك القيادي:
تعترب القيادة جوهر العملية الإدارية وحمورها, وهي مفتاح الإدارة, واملتاأمل يف ق�سايا الفكر الإداري التي تطرح اليوم 
يجد اأن مو�سوع القيادة ب�سكل عام, والقيادة الإدارية ب�سكل خا�ص يحظى باهتمام ووعي كبريين من قبل رجال الفكر 
 )1992 عبدالفتاح,   ( وي�سري  احلديثة,  الإدارة  اأهمية عظمى يف جمال  من  الإدارية  القيادة  ملا متثله  وذلك   , الإداري 
توجية  على  القادر  القائد  هو  الناجح  فالقائد  ؛  والنفوذ  ال�سلطة  من  مزيجًا  تعد  الوا�سع  الإدارية مبفهومها  القيادة  اأن 
مروؤو�سيه, والتاأثري فيهم �سلبًا اأو اإيجابًا لكي ينفذوا اأوامره اأو ماي�سري عليهم به, وقد تطرق العديد من الباحثني واملفكرين 
ملو�سوع القيادة يف حماولة منهم لبيان جمالتها النظرية , والتطبيقية , ومن ثم فقداختلفت  تبعًا لذلك تعريفات القيادة 

؛ فيعرفها) العميان, 2002( باأنها عملية التاأثر يف الآخرين , وتوجبة جهودهم نحو حتقيق اأهداف املنظمة وغاياتها.
فيما يرى اأمربو�سو )Ambrosio,2002( وجاردونا )Gardona,2002( اأن القيادة هي عالقة تبادلية لل�سلطة , وامل�سلحة 
هي   )1989 )الطويل,  يرى  كما  والقيادة  يتبعوهم,  اأن  قرروا  الذين  اأولئك  ليقودوا  اختريوا  الذي  اأولئك  بني  امل�سرتكة 
بالبعد  مت�سلة  اأخرى  مفاهيم  اىل  اإ�سافة   . والإدارية   , والإن�سانية   , الفنية  واملهارات  املتناغمة  املفاهيم  من  جمموعة 
البنيوي للفرد, اأي بقيمه واجتاهاته ودوافعه ت�سهم جميعًا يف بناء القائد الرتبوي. اأما اأحمد )Ahmed,2001( فيعترب 
اأن القيادة هي قدرة على التاأثري , وغر�ص الإ�سهام , واحلما�ص يف الآخرين للرغبة يف عمل الأ�سياء التي يريدها القائد, 
على  ي�سبح  اأو   , منها  يقرتب  �سخ�ص  كل  بالعدوى  ت�سيب  عالية  دافعية  بيئة عمل ذات  القدرة على خلق  والقيادة هي 
ات�سال معها. )Isaac,2001( ,فيما يرى ) البدري, 2001( اأن القيادة الإدارية الرتبوية هي جمموعة العمليات القيادية, 
والتنفيذية , والفنية التي تتم عن طريق العمل الإن�ساين اجلماعي التعاوين ال�ساعي على الدوام اإىل توفري املناخ الفكري, 
اأجل  الن�سط املنظم من  , واجلماعي  الفردي  العمل  الرغبة يف  , ويبعث  الهمم  الذي يحفز  املنا�سب  , واملادي  والنف�سي 

حتقيق الأهداف الرتبوية املحددة للمجتمع , واملوؤ�س�سات التعليمية.
 اأما )العمري,2000( في�سع تعريفًا �ساماًل للقيادة باأنها القدرة على التاأثر على الآخرين اأفرادا وجماعات يف قيمهم , 

واأفكارهم , و�سلوكهم, والقدرة على توجيههم لتحقيق الأهداف التي يرغب بها القائد.
من التعريفات ال�سابقة يت�سح اأن القيادة عملية تفاعل بني القائد ومروؤو�سيه  تقود اإىل ا�ستثارة طاقاتهم , وخلق الدافعية 
لديهم بتاأثري �سخ�سية القائد , والثقة املتبادلة بينهما مما يوؤدي اإىل حتقيق الأهداف امل�سرتكة , والو�سول اإىل غايات 

املنظمة.
الوظائف األساسية للقيادة :

تتحدد الوظائف الأ�سا�سية للقيادة يف جمموعة من املهام , وتختلف هذه الوظائف باختالف طبيعة اجلماعة , ومن املهام 
التي يقوم بها القائد كما يرى )البدري, 2001(.

1- القائد كم�شدر للفكر : يجب اأن يتوفر يف القائد قدر من املعرفة الواعية .

2- القائد كخبري ؛ فالقائد يف الغالب م�سدر املعرفة واخلربة يف اجلماعة.

3- القائد كمربمج لل�شيا�شة ؛ فالقائد يتوىل و�سع ال�سيا�سة العامة للجماعة.

4- القائد كمخطط : فالقائد يتوىل و�سع اخلطط ,  واأ�ساليب العمل والربنامج الزمني.

5- القائد كنموذج وقدوة ورمز ؛ فهو ميثل ال�سلوك القيادي النموذجي يف العالقة مع املجموعة.

6- القائد كممثل خارجي للجماعة ؛ فهو يقوم بتمثيل اجلماعة يف عالقاتها اخلارجية.
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7- القائد كموؤثر على العالقات الداخلية ؛ فيقوم �سمن واجباته القيادية بوظيفة تنظيم العالقات.

8- القائد كم�شدر لإ�شدار التقوميات الإيجابية وال�شلبية .

9- القائد كراع اأبوي ؛ فيقوم بالدور الأبوي الإن�ساين لكل ع�سو يف املجموعة.  

المهارات القيادية :
لكي يتمكن القائد من القيام مب�سوؤولياته بكفاءة , واقتدار توجب عليه التمكن من عدد من املهارات, ويتفق علماء الإدارة 
على ت�سنيف املهارات القيادية الالزمة للقائد اإىل ثالث مهارات  , وذلك وفقا ملا اأ�سار اإليه. ) ال�سعود, وبطاح, 1993( 

)�سالمه, 1999(.
به  املحيطة  لالأمور  والعقلي   , الذهني  الت�سوير  على  القائد  لدى  املكت�سبة  القدرات  تعني  الفكرية:  املهارات   -1

لديه هذه  تتوفر  الذي  فالقائد  ؛  ولهذا  بينهما,  القائمة  والعالقات   , واخلارجية   , الداخلية  وللمتغريات   , املوؤ�س�سة   يف 
املهارات يكون فعاًل مهتما بابتكار الأفكار , والإح�سا�ص للم�سكالت قبل حدوثها من خالل و�سع احللول وال�سرتاتيجيات , 
والأولويات, واخلطط العالجية قبل وقوع امل�سكلة. وهي تتعلق اأي�سًا مبا يجب اأن يتوفر لدى القائد من معلومات , واأفكار 

تت�سل بخ�سائ�ص املنظمة التي يقودها.
املوؤثر مع  التفاعل  , وقدرته على  الفعال  القائد  لدى  املكت�سبة  القدرات  اإىل جمموعة  ت�سري  املهارات الإن�شانية:    -2

تابعيه, واملجتمع املحلي وروؤ�سائه. وكذلك قدرته على تن�سيق اجلهود يف املوؤ�س�سة وقيادتها نحو حتقيق الأهداف املرجوة , 
وكذلك القدرة على اإيجاد جو من الدميوقراطية والإن�سانية وت�سميمهما حتى ي�سودهما روح اجلماعة والتعاون , وتبادل 

الأفكار , واخلربات بني اأفراد املوؤ�س�سة.
3- املهارات الفنية : هي املعرفة , والفهم لنوع العمل الذي تقوم به املوؤ�س�سة بحيث ي�سبح مميزًا مبعرفته , وخربته 

 , بني العاملني يف املوؤ�س�سة يف املجال الذي يتخ�س�ص فيه. وميكن اكت�ساب هذه املعرفة عن طريق اخلربة , والدرا�سة 
والتدريب, وهو على راأ�ص عمله , اأو قبل التحاقه بالوظيفة.   

 
صفات القائد الناجح:

ميكن حتديد �سفات القائد الناجح وفقا لعكا�سة )2000( يف النقاط التالية :
1- تكون نتيجة القائد هي نتيجة فريقة )العمل بروح الفريق(.

2- الو�سوح يف معرفة الأهداف املطلوب اإجنازها وحتديدها .

3- املرونة يف اأوقات التغريات الكبرية , وعدم اختالق الأعذار , اأو ولوم الآخرين.

4- القدرة على اأن يتبعه ال�سخا�ص الذين يتعامل معهم طواعية.

5- القدرة على التنازل عن الأفكار القدمية اإذا توافر ماهو خري منها.

6- ي�سنع روؤية وا�سحة ملوؤ�س�سته ويطورها , واأين يريدها اأن ت�سل.

7- يخرب ماحوله ما قيمته, وما املبادئ التي ينتهجها حتى يعرفونها.

8- ي�ستطيع اأن ينمي اجتاه الفوز ملوظفيه ,ويهتم بالتفا�سيل , ول يرتك �سيئا لل�سدفة. 

9- يطلع من حوله عن اجلديد يف جمال العمل ؛ لأن كاًل منهم لديه الرغبة يف ذلك.
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10- يت�سرف كما لو اأن هناك من يراقبه حتى لو مل يجد من يراقبه. 

11- يتحدث عن احللول واملروؤو�سون هم من يبحثون عن امل�سكالت.

12- ميتاز بالثبات , وقوة ال�سخ�سية , ويتوقع الأزمات , ولديه حلول م�سبقة لها.

13- ميتاز بالنزاهة وال�سدق, والقائد الناجح ل يوجد معه موظف �سيء.

14- ي�سنع الظروف , ول يكون تبعا لها, ول ي�سل اإىل درجة الر�سا بالنف�ص لأن ذلك عدو النجاح, و يت�سرف كما لو كان 

من امل�ستحيل اأن يف�سل. 
15- ي�ستطيع اأن ميار�ص العمل حتى مع وجود اخلوف.

16- ي�سنع بيئة للعمل واملناخ الإداري اجليد, والتجديد يف العمل.

17- النظرة ال�سرتاتيجية للم�ستقبل ؛ لأنه يرى ال�سورة كاملة.

18- ي�ستطيع  اأن يتفاعل مع متغريات املوقف , ويتخذ قرارات جديدة.

19- ميتاز بال�سرعة , واملفاجاأة , والرتكيز, والقائد الناجح هو الذي ميدح علنا ويقيم بانفراد.

اأمناط ال�سلوك القيادي:
وعرف )الهدهود و اجلرب, 1989( النمط القيادي باأنه: " جملة العادات , واملمار�سات التي ت�سدر على رجل الإدارة يف 

اإدارته للموؤ�س�سة التي ي�سرف عليها , وتختلف ح�سب طبيعة تكوينه ال�سخ�سي , والظروف التي وجد فيها ".
بها يف  تطبق  التي  والكيفية   , القيادة  اأ�ساليب  تدور خمتلف  التي  الكتابات  بالعديد من  الإدارية متتلئ  العلوم  كتب  واأن 

خمتلف املواقف, وعادة ماتنتظم هذه الأ�ساليب حول خم�سة اأمناط لل�سلوك القيادي هي :
القرارات,  القائد ومبفرده بتحديد امل�سكلة, و�سنع واتخاذ  اأو م�شدر الأوامر :  يقوم فيه   ، 1- النمط الإجباري 

وتوجية وحتديد الأن�سطة دون النظر يف اآراء اجلماعة عند قيامة مبا�سلف حتديده.
2- القيادة بالإقناع : هنا تبقى عملية حتديد امل�سكلة و�سنع , واتخاذ القرار , وحتديد الأن�سطة يف يد القائد , ولكنه 

يقوم ببع�ص الإجراءات التي ي�ستهدف منها اإقناع اجلماعة ب�سمان تعاونهم.
الأهداف  �سياغة  يف  اجلماعة  اأع�ساء  ي�سارك  النمط   هذا  يف   : الت�ساور  طريق  عن  اأو   , بال�شت�شارة   القيادة   -3

اأع�ساء  م�ساركة  وبعد   , اجلماعة  اأع�ساء  اأفعال  ردود  ياأخذ  ثم  اخلطة  اأو  القرار  بعر�ص  القائد  يقوم  وهنا  واخلطط, 
اجلماعة , وا�ست�سارتهم يبقى اتخاذ القرار النهائي يف يد القائد , والذي عادة ما يوؤ�س�ص على اتفاق اجلماعة ؛ فاإن تعذر 

احل�سول على هذا الإجماع  يقم القائد بت�سجيع كل اأع�ساء اجلماعة على اتباع واحرتام راأي الأغلبية.  
4- القيادة بالتفوي�س :  يقوم القائد يف هذا النمط بتحديد امل�سكلة, وو�سع اخلطوط العري�سة , والإر�سادات العامة , 

واحلدود , والقواعد , ثم ي�سع امل�سكلة اأمام اجلماعة , ويتقبل القائد قرار اجلماعة اإذا مامت�سى مع ال�سوابط  , والقواعد, 
واحلدود التي �سبق �سياغتها, واإن كان يتم التفوي�ص يف هذا النمط فيما يتعلق بال�سلطة والأدوار, اإل اأن امل�سئولية تبقى 

دوما ملقاة على عاتق القائد.
واتخاذ  ابتداء على �سنع  ويوافق  ي�سرك اجلماعة  اأنه  اإل  القيادي  بدوره  القائد  يقوم  وفيها  القيادة بامل�شاركة :   -5

اجلماعة للقرار. )عالقي, 1998(.
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سمات األنماط القيادية :
• القيادة الديكتاتورية ) ال�شتبدادية(

1- يتخذ القرارات بنف�سه.

2- يفر�ص القرارات على املروؤو�سني.

3- ي�ستخدم اأ�ساليب الفر�ص , والإرغام , والتخويف يف اإجبار املروؤو�سني على تنفيذ اأوامره.

4- ل ي�سمح باأي نقا�ص اأو تفاهم.

5- منعزًل عن جمموعته , ول تربطه بهم عالقة اإن�سانية.

• القيادة الأوتوقراطية:
1- يتخذ القائد القرارات بنف�سه دون اإ�سراك املروؤو�سني يف ذلك.

2- لديه قدرة على اإقناع املروؤو�سني مبا يريد.

3- ي�ستخدم اأ�سلوب الثواب والعقاب يف تعامله مع مروؤو�سيه.

4- يهتم يف تركيزه على الإنتاج يف املوؤ�س�سة. 

5- يهمل يف نف�ص الوقت العالقات الإن�سانية , وميول مروؤو�سيه ورغباتهم , وحاجاتهم .

• القيادة الدميوقراطية:
1- يهتم ب�سلوك املروؤو�سني  , وي�سعى لرعايتهم.

2- ي�سعى لإ�سفاء �سعور جمعي اإيجابي.

3- اإعطاء املروؤو�سني حرية الت�سرف , واحلركة , والتفكري يف جو نف�سي مريح.

4- ي�ستطيع كل فرد اأن يعرب عن راأيه , ويقرتح , ويتفاعل مع الآخرين.

5- القائد ع�سو يف فريق ويرى اأن املروؤو�سني يف املوؤ�س�سة يعملون معه ول يعملون عنده.

6- يكون القرار النهائي دائما لالأغلبية دون ت�سلط.

7- يهتم بحاجات العاملني , وميولهم , ورغباتهم .

9- تكون الروح املعنوية للمروؤو�سني عالية , ودافعيتهم لالإنتاج كبرية.

• القيادة الرت�شلية )الفو�شوية(:
1- ل يهتم يف جمريات الأمور.

2- ل يعطي توجيهاته واإر�ساداته للمروؤو�سني اإطالقًا, اإل اإذا طلب منه ذلك.

3- يرتك للمروؤو�سني حرية مطلقة يف الت�سرف والعمل دون اأي تدخل من جانب القائد.

4- عدم القدرة على اتخاذ القرارات.

5- يرتك الأمور ت�سري يف املوؤ�س�سة دون قيادة.)عطوي, 2004(.
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السلوك القيادي الفعال:
ل ي�سعى القادة احلقيقيون للتطوير والنمو الذاتي فقط ؛ فعندما يكون جو العمل �سليمًا و�سحيًا وخاليًا من ال�سلوكيات 
ال�سلبية يتم حينها تبادل الأفكار بحريه مما يوؤدي اإىل التعاون, ومن خالل هذا التعاون ت�سبح املنظمة , والعاملون فيها 

جزءا متكاماًل ل يتجزاأ منتجني فريقا يت�سدى لأقوى املهام.
وميكن حتديد �سمات ال�سلوك القيادي الفعال )ال�سمري, 1989( ملدير املدر�سة مبا يلي:

1- القدرة على التطوير و زيادة روح التعاون والعمل كفريق.

2- القدرة على م�ساعدة املوؤ�س�سة يف اإحداث التغيري ورفع م�ستوى كفاءتها يف مواجهة التحديات.

3- تكوين الجتاه اليجابي من خالل القدرة على التخطيط , والإعداد يف ملواجهة املواقف.

4- ال�ستفادة من الطاقات ال�سخ�سية , والقدرة على التاأثري يف الآخرين.

5- الإحاطة الكاملة ب�سبكات الت�سال بني الأفراد , واملجموعات.

6- حتمل الآراء النقدية البناءة ن والقدرة على التعامل معها.

7- بعد النظر , والقدرة على حتديد الروؤية.

8- التكامل , والعدل , والأمانة , واخللق الرفيع.

9- الكفاءة يف املهارات , والت�سرف النا�سج.

10- القدرة على الإقناع , والتاأثري.

11- القدرة على حل امل�سكالت , واملرونة العقلية.

12- الوعي بالذات , و�سبط النف�ص , والتوجيه الذاتي , والتزان. 

خصائص السلوك القيادي الفعال:
1- املباداأة والبتكار: فاجلماعة تنتظر من القائد اأن يكون اأكرث الأع�ساء مباداأة بالعمل , واأكرثهم قدرة على البتكار 

معظم املواقف.
2- التفاعل الجتماعي: حيث يكون اأكرث الأع�ساء م�ساهمة , ون�ساطًا , و اإيجابية.

3- ال�شيطرة: وتكون لدى القائد رغبة اأكرث من غريه من اأع�ساء اجلماعة يف ال�سيطرة على املركز , واملكانة الجتماعية.

4- التخطيط والتنظيم : ويطلع مع اأع�ساء اجلماعة بعملية تخطيط ال�سلوك الجتماعي للجماعة.

5- التوافق النف�شي والجتماعي ؛ وهذا �سروري جدًا يف ال�سلوك القيادي, ويرتبط به الثبات , والرزانة , وعدم 

التاأثري بالنقد , وتقبله بروح طيبة , وال�ستفادة منه يف التطوير.
6- التقبل , والعرتاف املتبادل بني القائد , واملروؤو�سني : وي�سرتط اأن يعرب عن هذا التقبل , والعرتاف ,والعالقات 

الوطيدة , ومراعاة م�ساعر الآخرين , واأن يرتجم هذا كله �سلوكيًا. )جمجوم,2008(.
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الخصائص المتمثلة باإلبداعية:
اأن لديهم القدرة على  اأفكارًا تّت�سم عادًة بالأ�سالة والت�سعُّب, كما  َتظهر القدرات الإبداعية عند الطلبة الذين يُنتجون 
التو�سع يف طرح هذه الأفكار وتطويرها, بالإ�سافة اإىل القدرة على النظر لالأفكار , واملو�سوعات بطرق غري ماألوفة, ومن 

اأهم خ�سائ�سهم:
 1. �سعة اخليال وقوته, وحب ال�ستطالع, وروح املغامرة.

 2. توليد الأفكار غري املاألوفة ذات القيمة والفائدة.
 3. التالعب بالأفكار و�سرعة البديهة.

 4. انتقاد الأفكار ال�سطحية, وتعدد زوايا النظر لالأفكار والأ�سياء.
 5. يرى اأكرث من وجه لل�سيء الواحد, وُيحاكي الفكرة من عدة جوانب.

 6. املرونة يف معاجلة الأفكار واملعلومات. 
 7. القدرة العالية على روؤية العالقات غري العادية بني الأفكار واملعلومات.

 8. احل�سا�سية للفن واجلمال, و�سرعة التكّيف, وامللل من الروتني وحب التجديد.
 9. اإيجاد حلول متنوعة وغري ماألوفة للم�سكالت, وال�ستقاللية يف التفكري والعمل.

 10. ال�سعي الدائم لتطوير الأمور وحت�سينها, والقدرة العالية على الت�سور املكاين.
 11. التمتع بقدرة عالية على التمثيل يف �ّسن مبكرة عند بع�ص املوهوبني. 

 12. التمتع بح�ص عاٍل لروح الفكاهة عند بع�ص املوهوبني. ) �سعادة, 2010 اأ( .

خصائص في الحدس :
1. الهتمام املبكر , والندماج باملعرفة احلد�سية , والأفكار , والظواهر امليتافيزيقية )ما وراء الطبيعة(.

2. النفتاح على اخلربات , وال�ستعداد لختبار الظواهر النف�سية , وامليتافيزيقية. 

3. القدرة العالية على حتّمل الغمو�ص, وال�ستمتاع بالتحدي , ومعرفة املجهول.

4. العتماد بقوة على توجيه الأحا�سي�ص الداخلية التي تقود الأفكار.

5. التمتع بحد�ص عاٍل ُيعتمد عليه)ب�سرية متميزة(, وتزداد قوته مع ا�ستمرارية توظيفه.

6. التمتع بقدرة عالية على التخمني اجليد. )قطامي و الع�سا, 2007( . 

الخصائص المتمثلة باالستعداد األكاديمي الخاص:
يف  عالية  قدرة  ُيظهرون  اإذ  الختبارات,  يف  عالية  درجات  على  الأفراد  ح�سول  يف  اخلا�سة  الأكادميية  املوهبة  تتمّثل 

التح�سيل الأكادميي يف جمال حمدد , اأو اأكرث مثل جمالت الريا�سيات, والعلوم, واللغات, ومن اأهم خ�سائ�سهم:
1- القدرة على التذّكر ب�سهولة, والقدرة العالية على النتباه. 

2- القدرة على ا�ستيعاب املو�سوعات املتقدمة يف جمالت اهتمامهم.

3- ال�سرعة يف اكت�ساب املعلومات الأ�سا�سية يف جمالت اهتمامهم.

4- امليل اإىل التعمق والبحث يف جمالت اهتمامهم.
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5- القدرة يف احلكم على قدراتهم , وقدرات الآخرين , ونقدها.

6- امليل اإىل القراءة املتقدمة يف جمال تخ�س�سهم.

7- امتالك حما�سة وا�سحة يف جمال تخ�س�سهم.  ) الكيومي, 2002(.

تصور لتطوير الموهوبين قياديًا:
اإن تطوير املوهوبني قياديًا يتطلب يف بادئ الأمر اكت�ساف موهبتهم, الأمر الذي يجعلنا نت�ساءل؛ كيف ميكننا اأن نكت�سف 

مثل هذه املوهبة؟
اإن بع�ص املوهوبني يت�سمون ب�سمات معينة ت�سري اإىل قدراتهم القيادية, مثل هذه ال�سمات قد ت�ساعدنا يف التعرف عليهم , 
ومن ثم ا�ستهدافهم لربامج تدريب القادة لتطوير هذه املوهبة ؛ فهم دائمًا يرغبون بالتحدي , وقادرون على حل امل�سكالت, 
بل وقادرون اأي�سا على التفكري بطريقة ناقدة. كما اأنهم يتميزون بقدرتهم يف بناء العالقات اجلديدة, وطالقتهم التعبريية, 
ومرونتهم يف التفكري والت�سرف, اإ�سافة اإىل ملكاتهم يف فهم الغمو�ص والقدرة على حتفيز الآخرين,وعلى الرغم من اأن 
العبقرية الفكرية لي�ص بال�سرورة اأن متثل اأحد اأهم متطلبات القيادة احلكيمة ؛ فاإن الطالب املوهوبني فكريًا يتمتعون 
بالقدرة التي توؤهلهم ملنا�سب قيادية بارزة يف امل�ستقبل - اإذا مت تدريبهم ب�سكل جيد ـــ ولأهمية ا�ستثمار مثل هذه القدرات 
ز ب�سكل اأ�سا�سي على تطوير القدرات القيادية. ولكن كانت امل�سكلة تكمن  وامللكات, اأ�سبحت برامج املوهوبني احلديثة ُتِركِّ
يف عدم وجود نظام تعليمي لتطوير املهارات القيادية, كما اأنه ل يوجد اأي درا�سة , اأو اإنتاج بحثي يتعلق بتطوير القدرات 
القيادية للطالب املبدعني. ولهذا ركز العلماء على البحث والدرا�سة حول املهارات الأ�سا�سية للقيادة, ومت ت�سنيفها يف 
اأربع جمموعات اأولية هي: الإدراك , وحل امل�سكالت , والتوا�سل مع الآخرين , و�سنع القرار. وا�ستنادا على هذا الت�سنيف 

ظهر ما ي�سمى بنموذج تدريب القادة الذي اأ�سبح فيما بعد فكرة رئي�سية لتطوير برامج املوهوبني. 

وفيما يلي نموذج تطوير القادة:
 , اأن بناءه يتفق مع النظرية العامة التي تقول باأن ن�سفي الدماغ الب�سري الأي�سر   ما يلفت النظر يف هذا النموذج هو 
من  الأي�سر  اجلانب  يف  املوجودة  امل�سكالت  وحل   , فالإدراك  ؛  متكاملة  ولكنها  خمتلفة  ذهنية  وظائف  ي�سمان  والأمين 
اجلانب  يف  املوجودة  القرار  و�سنع   , الآخرين  مع  التوا�سل  اأن  حني  يف  الدماغ,  من  الأي�سر  اجلانب  بها  يقوم  النموذج 
الأمين من النموذج هي من وظائف اجلانب الأمين من الدماغ, وبهذا تتحد العنا�سر الإدراكية املتمثلة يف الإدراك , وحل 
امل�سكالت جنبًا اإىل جنب مع التوا�سل مع الآخرين , و�سنع القرار  , والتي تعترب من العنا�سر الفاعلة, ليتم بذلك حتقيق 

القيادة املتكاملة.
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العناصر األربعة لنموذج تدريب القادة وربطها بالرؤية المستقبلية:
1. الإدراك:

د بالإدراك ا�ستعادة املعلومات , اأو �سرعة التذكر , وتعلُّم كيفية بناء قاعدة علمية لي�ستطيع ال�ستفادة من املعارف   ُيق�سَ
التي مت اكت�سابها من خالل الربامج التعليمية العامة. عندما توجد لديهم مثل هذه القاعدة العلمية, ميكننا حينئٍذ اأن 
نقدم لهم برامج متنوعة تنا�سب موهبتهم, اإ�سافًة اإىل ذلك فاإن الطالب يحتاجون اإىل التدريب على اأ�ساليب البحث , 
والتق�سي حول املعلومات, على اأن يت�سمن هذا التدريب تعريف امل�ساكل احلياتية , واإجراء عمليات ع�سف ذهني للبحث 

عن حلول اإبداعية لها �سواء عن طريق ابتكار جديد , اأو حل اإبداعي متميز. 

2. حل امل�شكالت:

ميثل هذا العن�سر جوهر الإبداع , واأحد اأهم برامج تعليم املوهوبني؛ فهو يحفز املرونة  , والطالقة يف التفكري بطريقة 
اإبداعية, ويقوي مهارات التوا�سل , والعمل اجلماعي , والتغلب على ال�سغوط , ومواجهة التحديات, كما اأنه يطور مهارات 
بطرق  امل�سكالت  لتعليم حل  م�ستقلة  كثرية  برامج  فقد ظهرت  العن�سر  لأهمية هذا  ونظرًا  والتحليلي.  النقدي  التفكري 
اإبداعية منها؛ برنامج �سي بي اإ�ص )CPS( و �سكامرب )SCAMPER( و تريز )TRIZ( وغريها من الربامج ذات العالقة. 

3. التوا�شل مع الآخرين:

مهارة  يتعلموا  اأن  عليهم  فاإن  ؛  للم�ستقبل  قادًة  الطالب  يكون  وحتى   , التاأثري  على  القدرة  القيادة هي  اأدوار  اأبرز  اأحد 
اأن  اإليه  التوا�سل مع الآخرين , وفن الإقناع بالتاأثري, فبدون تلك املهارة لن تكون قيادتهم موؤثرة. ومما جتدر الإ�سارة 
القدرة  مثل  التوا�سل  املتعلقة مبهارة  النظرية  واملعلومات  الجتماعية  تراكمت اخلربات  كلما  ل  يتفعِّ املهارة  تطوير هذه 
على العمل �سمن الفريق والتقم�ص العاطفي , وال�سعور بالآخر, و�سبط امل�ساعر ال�سخ�سية , والقدرة على التحكم فيها 
لالأدوار  �سليمة  �سورة  بناء  يف  ي�سهم  وفاعل   , موؤثر  عاطفي  ذكاء  اإىل  والعلم   , التجربة  تتحول  حتى  وذلك  وتوجيهها, 

امل�ستقبلية لقادتنا املوهوبني.

4. �شنع القرار:

بعد اقرتاح عدد من احللول للم�سكالت تاأتي اأهمية �سناعة القرار ؛ فهو املعيار الأهم الذي يحكم على جناح القيادة , اأو 
ف�سلها يف ا�ستغالل مواردها املالية , والب�سرية, ولكي ي�سل املوهوب اإىل القدرة على �سناعة قرار ناجح ؛ فاإن عليه اأن يكون 

متقنًا العنا�سر القيادية الآنفة الذكر كالإدراك , وحل امل�سكالت , والتوا�سل مع الآخرين.
اأهمية مثل هذا  اأن يتم تعزيز فهم الطالب للروؤى امل�ستقبلية ؛ فذلك يعد حمفزًا قويًا لهم, وتتاأكد  اإنه من املهم جدًا   
التعزيز حني نرغب يف تطويرهم قياديًا ملا تلعبه جودة الروؤية امل�ستقبلية من دور مهم يف النجاح القيادي. ولهذا ف�سيكون 
من الفاعلية التعليمية لو ا�ستطاع املعلم اأن يدرج بع�ص الأن�سطة املعززة ملفهوم الروؤية امل�ستقبلية �سمن املناهج الدرا�سية,   

وعلى �سبيل املثال, باإمكان املعلم اأن يقوم مبا يلي:
1- اأن ي�سع قائمة باملرئيات امل�ستقبلية بناء على �سواهد املا�سي , اأو احلا�سر )املهن اجلديدة التي ن�ساأت عن التكنولوجيا 

احلديثة( , وناق�ص تداعياتها.
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2- اأن ي�ستك�سف معاين مفاهيم مثل �سدمة احل�سارة و �سدمة امل�ستقبل , وتبعاتها .

3- اأن يتخيَّل و�سعية و�سائل النقل , والت�سالت امل�ستقبلية.

4- اأن ي�سع ت�سورًا للتغيريات امل�ستقبلية التي حتتاجها املدينة , اأو الولية.

5- اأن يناق�ص دور احلكومة امل�ستقبلي ب�ساأن ال�سحة العامة , والتعليم وال�سئون الدولية , واملو�سوعات الأخرى ذات ال�سلة.

6- اأن يقرتح اخرتاعات حمتملة حت�سن ظروف احلياة ملواطني امل�ستقبل.

7- اأن يبحث عن ا�ستخدامات بدائل الطاقة, و حظر ا�ستعمال الأ�سلحة, اأو اأي ق�سايا اأخرى توؤثر نتائجها على م�ستقبل 

حياتنا.
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المحور الرابع) المواهب اإلعالمية(:
اأن  واإمكانية  للمجتمعات,  احلياة  جوانب  في�ستى  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  دور  عن  الآخرية  الآونة  يف  احلديث  كرث 
تلعب دوًرا هاًما يف اإحداث نقلة كبرية يف الإ�سالح , والتغيري , وطرحت عدة ت�ساوؤلت من بينها: اإىل اأى مدى ميكن اأن 
اأى  واإىل  والإعالمي؟,  بال�ساأنالجتماعي  املعنية  املوؤ�س�سات  تلعبه  الذى  الدور  بذات  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  تطلع  
مدى ي�ستوعب القائمون , وامل�ساهمون وامل�ساركون , وامل�ستخدمون لهذه ال�سبكات اإمكانيات �سبكات التوا�سل الجتماعي؟, 
واإىل اأى مدى تتوافر على �سفحات هذه ال�سبكات املقومات , واملعامل الأ�سا�سية التي جتعلها جديرة مبناف�سة غريها من 
�سفحات املوؤ�س�سات الجتماعية والإعالمية الأخرى ومواقعها يف جمال الإعالم , والتوعية , والتثقيف , والتغيري ؟.. اإلخ 
الت�ساوؤلت التي تك�سف عن اأن �سبكات التوا�سل الجتماعي اأ�سبحت اأحد العالمات البارزة يف الع�سر احلديث, واأحد اأهم 
العوامل املوؤثرة يف ت�سكيل الراأي العام, واأنها مبثابة ثورة �سعبية �سد و�سائل التوا�سل التقليدية, حيث بدت اآثار ممار�سات 
هذه ال�سبكات تتبدى على قواعد حرية الن�سر, والتعبري, وعلى الفكر الدميقراطي وحقوق الإن�سان وغريها من مفاهيم 
اجتماعية انت�سرت , وتكونت حولها اجلماعات م�ستفيدة من �سهولة ا�ستخدامها , وامل�ساركة فيها دون خربات تقنية , اأو 

تكاليف مادية يرى البع�ص اأنها �سوف توؤدي اإىل بزوغ "فكر كوكبي" يعمل على تغيري العامل. )الفطاطة, 2001( 
وب�سفة عامة هناك تزايد ملحوظ يف ا�ستخدام و�سائط التوا�سل الجتماعي, وخ�سو�سًا يف ال�سنتني الأخريتني,وقد بداأت 
ال�سبكات الإجتماعية يف الظهور يف اأواخر الت�سعينات عام 1995, بيد اأنها �سهدت نقلة نوعية مع افتتاح الفي�ص بووك يف 
عام 2003, حيث برز عن غريه من ال�سبكات مبا يوفر من خدمات ل توفرها غريه, من بينها م�ساعدتهم على  الإلتقاء 
بالأ�سدقاء القدامى, و�سناعة كيان عام من خالل الإدلء , وامل�ساركة مبا يريدون من معلومات حول اأنف�سهم, واهتماماتهم 

, وم�ساعرهم. ) عبا�ص �سادق, 2008(, اإىل جانب جناحه يف حتقيق الكثري من الإ�سباعات النف�سية , والجتماعية. 
وفى ال�سنوات الأخرية زاد ن�سيب املجتمعات العربية يف تاأثري ا�ستخدام الإنرتنت على الواقع , و�سرعة ن�سرها يف و�سائل 
الإعالم ؛ فمن الوا�سح اأن مواقع التوا�سل الجتماعي �سوف تلعب يف امل�ستقبل دورًا موؤثرًا جدًا يف املطالبات الجتماعية يف 
العامل ككل, ويف دول ال�سرق الأو�سط ب�سكل خا�ص, وهو ما يقت�سي �سرورة ال�سعى نحو حتديد املوؤ�سرات التي مبقت�ساها 
ميكن حتليل طبيعة الأدوار التي تقوم بها هذه ال�سبكات, واإىل اأي مدى ميكن ال�ستفادة منها يف عملية التغيري الجتماعي , 
احلادثة يف العديد من الدول يف الأونة الأخرية., و�سرورة ال�ستفادة من املواهب الإعالمية املتعددة واملتميزة , وتوظيفها 

التوظيف الأمثل.

شبكات التواصل االجتماعي من منظور إعالمي  اتصالي:
تتميز �سبكة الإنرتنت بعدة �سمات جتعلها و�سيلة فعالة منها : الطبيعة التفاعلية, و�سعوبة ال�سيطرة والرقابة علي املواقع 
اللكرتونية, وات�ساع نطاق القاعدة الجتماعية امل�ستخدمة لها, وعدم تقييدها باحلدود اجلغرافية , كما حتول اجلمهور 
املتلقي فيها من جمرد م�ستخدم وم�ستهلك جمهول للر�سالة الإعالمية اإيل م�سارك فاعل يف ت�سكيل تلك الر�سالة, كما 
ت�سجع على حتقيق اأكرب قدر من الدميوقراطية فى املجتمع, كما اأدت اإىل اندماج و�سائل الإعالم املختلفة, وجعلت من 
حرية الإعالم حقيقة ل مفر منها, ف�ساًل عن كونها ت�ستند اإىل اإعالم متعدد الو�سائط, يت�سم بالنت�سار وعاملية الو�سول. 
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ومن بني ال�سمات الأ�سا�سية لل�سبكات الجتماعية اأنها مُتكن الأفراد , وب�سكل عملي من اكت�ساف اهتماماتهم, والبحث عن 
حلول مل�سكالتهم مع اأ�سخا�ص اآخرين, م�سابهني لهم, اأو مروا بالتجربة ؛ فيقدموا خربتهم وجتاربهم, لهوؤلء الأ�سخا�ص, 
عن  وفورية  كاملة  معلومات  وتقدمي  الجتماعية,  ال�سبكات  عرب  الإلكرتونية  الر�سائل  اإر�سال  واإمكانية   ,)2010  Lusk(

الق�سية التي تهم ال�سبكة الجتماعية, وت�سهيل عملية متابعة ما ين�سر اأو يبث يف و�سائل الإعالم , اأو على املواقع الإلكرتونية 
هذه  اأمر  على  القائمني  وم�ساعدة  تطرحها,  التي  الق�سايا  من  الكثري  عن  لالإعالميني  املعلومات  وتوفري  الق�سية,  عن 
ال�سبكات يف جتنيد املتطوعني للم�ساركة يف الق�سايا , والفعاليات ال�سيا�سية التي تهتم بها, وجمع التربعات واحل�سول 
على الدعم املايل من املواطنني, واإمكانية التعارف على اأ�سخا�ص يقدمون امل�ساعدة يف احلياة العامة, واكت�ساب املعارف 
نف�سه, ف�ساًل عن  الفرد يف  ثقة  يزيد  ما  وهو  الذات,  للتعبري عن  اعتبارها منرًبا جديًدا  واملتنوعني, كما ميكن  اجلدد 
الر�سيد الهائل من حرية التعبري عن الراأي دون اخلوف من اأي مالحقة, كما ت�ساعد الأفراد على تكيفهم مع جمتمعهم , 
والتوا�سل فيما بينهم, وكذلك تفيد يف حت�سني م�ستوى اخلطاب , واحلوار بني اأفراد املجتمع , واإبداء الآراء دون خوف اأو 
وجل, وكذلك تفيد يف  معرفة طريقة تفكري الآخرين حيال الق�سايا املختلفة, واكت�ساف مواهب جديدة, كما ميكن اأن تفيد 
يف دعم القرارات مما يوؤدي اإىل جناحها , اأو معار�ستها ف�ساًل عن اإ�سهامها يف حتقيق  التقارب الثقايف مع املجتمعات 

الأخرى يف العامل, واخت�سار امل�سافات الت�سالية مع خمتلف اأنحاء العامل و الإ�سهام يف الراأي العام.   
مفهوم "مواقع التوا�سل الجتماعي" مثري للجدل, نظرا لتداخل الآراء والجتاهات يف درا�سته. عَك�ص هذا املفهوم, التطور 
التقني الذي طراأ على ا�ستخدام التكنولوجيا, واأُطلق على كل ما ميكن ا�ستخدامه من قبل الأفراد واجلماعات على ال�سبكة 

العنكبوتية العمالقة.
الإعالم الجتماعي: "وهو املحتوى الإعالمي الذي يتميز بالطابع ال�سخ�سي, واملتناَقل بني طرفني اأحدهما مر�ِسل , 

والآخر م�ستقِبل عرب و�سيلة �سبكة اجتماعية, مع حرية الر�سالة للمر�ِسل, وحرية التجاوب معها للم�ستقِبل".
باإمكانية  النا�ص  البيئة الرقمية مبا ي�سمح للمجموعات الأ�سغر من  "الطرق اجلديدة يف الت�سال يف  اإىل:  اأي�سًا  وت�سري 
الإلتقاء , والتجمع على الإنرتنت , وتبادل املنافع واملعلومات, وهي بيئة ت�سمح لالإفراد واملجموعات باإ�سماع �سوتهم و�سوت 

جمتمعاتهم اإىل العامل اأجمع.
ويعرف زاهر را�سي)2003( مواقع التوا�سل الجتماعي: " باأنها منظومة من ال�سبكات الإلكرتونّية التي ت�سمح للم�سرتك 
فيها باإن�ساء موقع خا�ص به, و من ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي اإلكرتوين مع اأع�ساء اآخرين لديهم الإهتمامات 

والهوايات نف�سها.
وقام عبا�ص �سادق)2008( بتق�سيم مواقع التوا�سل الجتماعي بالعتماد على التعريفات ال�سابقة اإىل الأق�سام الآتية:

والربيد  الدرد�سة,  ومواقع  وتويرت,اليوتيوب,واملدونات,  بوك,  الفي�ص  مثل  وتطبيقاتها,   Online الإنرتنت  �سبكة   -1

اللكرتوين... فهي بالن�سبة لالإعالم متثل املنظومة الرابعة ت�ساف للمنظومات الكال�سيكية الثالث.
ال�سخ�سية  الرقمية  وامل�ساعدات   , الذكية  الهاتف  اأجهزة  ومنها   , املختلفة  املحمولة  الأدوات  على  قائمة  تطبيقات   -2

وغريها. وُتعّد الأجهزة املحمولة منظومة خام�سة يف طور الت�سكل.
3- اأنواع قائمة على من�سة الو�سائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون "مواقع التوا�سل الجتماعي للقنوات , والإذاعات 

والربامج" التي اأ�سيفت اإليها ميزات مثل التفاعلية , والرقمية , وال�ستجابة للطلب.
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وميكن اأن نخل�ص اإىل �سبه اتفاق على اأن مواقع التوا�سل الجتماعي ت�سري اإىل حالة من التنوع يف الأ�سكال والتكنولوجيا, 
  Individuality واخل�سائ�ص التي حملتها الو�سائل امل�ستحدثة عن التقليدية, ل�سيما فيما يتعلق باإعالء حالت الفردية
والتخ�سي�ص Customization , وتاأتيان نتيجة مليزة رئي�سة هي التفاعلية ؛ فاإذا ما كان الإعالم اجلماهريي والإعالم 
وا�سع النطاق , وهو بهذه ال�سفة و�سم اإعالم القرن الع�سرين, فاإن الإعالم ال�سخ�سي , والفردي هو اإعالم القرن اجلديد. 
وما ينتج عن ذلك من تغيري انقالبي للنموذج الت�سايل املوروث مبا ي�سمح للفرد العادي اإي�سال ر�سالته اإىل من يريد يف 
الوقت الذي يريد, وبطريقة وا�سعة الجتاهات , ولي�ص من اأعلى اإىل اأ�سفل وفق النموذج الت�سايل التقليدي. ف�سال عن 
تبني هذه املواقع تطبيقات الواقع الفرتا�سي وحتقيقه مليزات الفردية , والتخ�سي�ص , وجتاوزه ملفهوم الدولة الوطنية , 

واحلدود الدولية,واأ�سارت عزة الكحكي)2009( اإىل اأن النا�ص ي�ستخدمون و�سائل التوا�سل الجتماعي ملا يلي:
اأ- احلاجات ال�سخ�سية على �سبيل املثال ال�سيطرة, ال�سرتخاء, ال�سعادة والهروب.

واكت�ساب   , والعادة   , الوقت  ومت�سية  الجتماعي  التفاعل  مثل  الو�سيلة  من  تقليديًا  اإ�سباعها  ميكن  التي  احلاجات  ب- 
املعلومات , والت�سلية.

, واجتماعية   ونف�سية   , له دوافع �سخ�سية  ن�سط  ؛ فقد افرت�ص وجود جمهور  �سيكولوجيًا  ات�ساليًا  ويعّد املدخل مدخاًل 
فئات  فاإن  ؛  وتطبيقًا على ذلك  احتياجاته,  لإ�سباع  الو�سائل  تتناف�ص مع غريها من  كو�سيلة  الإنرتنت  تدفعه ل�ستخدام 
الت�سال  بها  يتميز  التي  التفاعلية  بتاأثري  الت�سالية  العملية  يف  وم�ساركة   , ن�ساطا  اأكرث  الإنرتنت  م�ستخدمي  جمهور 
الرقمي, وبالتايل فاإننا نتوقع اأن يتخذ الفرد قراره يف ال�ستخدام عن وعي كامل بحاجاته التي يريد اإ�سباعها, ويتمثل 
ال�ستخدام يف اجتاهني: الت�سال بالآخرين عن طريق الو�سائل املتاحة على الإنرتنت, �سواء اأكان امل�ستخدم مر�ساًل اأم 

م�ستقباًل. وت�سفح املواقع املختلفة لتلبية احلاجات.
وتطبيقًا على مدخل ال�ستخدامات , والإ�سباعات تت�سح الدوافع التالية ل�ستخدام النرتنت:

1- كبديل عن الت�سال ال�سخ�سي.

2- الإدراك الذاتي عن اجلماعات املختلفة من النا�ص.

3- تعلم ال�سلوكيات املنا�سبة.

4- كبديل اأقل تكلفة عن الو�سائل الأخرى.

5- امل�ساندة املتبادلة مع الآخرين.

6- التعلم الذاتي.

7- الت�سلية , والأمان , وال�سحبة.
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شبكات  مواقع  أداء  لتقييم  اإلعالمية  والنماذج   ، النظرية  المؤشرات 
التواصل ما يلي:

Symbolic Interactions Perspective 1. منظور التفاعلية الرمزية

 ,  Definitions وهو يهتم بالديناميات النف�سية الجتماعية لتفاعل الأفراد يف جماعات �سغرية  , ويركز على املفاهيم 
 Our اأن هويتنا  Meanings, والتي وجدت ومت املحافظة عليها من خالل التفاعل الرمزي بني الأفراد. ويرى  واملعاين 
ا  مفهوم  اأي�سً , ويت�سكل   Social interaction التفاعل الجتماعي  اإح�سا�سنا بالذات يت�سكل من خالل  اأو   ,   identity

Self-Concept من خالل كيفية تفاعل الآخرين , وعنونتهم لنا. وهو يعد من بني الإطارات النظرية املنا�سبة  الذات 
لدرا�سة الوجود الجتماعي يف املجتمع الفرتا�سي, فالأفراد يتفاعلون من خالل ال�سبكات الجتماعية من خالل ا�ستخدام 
الن�ص, و ال�سوت والفيديو , اأو ال�سخ�سيات الرقمية. وهذه الو�سائل متثل معاين ورموز لهم. فامل�ستخدمون يت�سرفون 
يف املجتمع الفرتا�سي من خالل ما تعنيه الأ�سياء لهم, ويت�سكل لديهم ذوات الكرتونية من خالل التفاعل مع الآخرين.

) العمو�ص ,2009(.

   Media Richness Theory 2. نظرية ثراء و�شائل الإعالم

ت�ستخدم هذه النظرية لدرا�سة معايري الختيار بني الو�سائل الإعالمية والتكنولوجية وفقًا لدرجة ثرائها املعلوماتي. وهى 
ترى اأن فعالية الت�سال يعتمد علي القدر الذي ت�ستخدم به الو�سيلة, وتركز النظرية ب�سكل اأكرب علي الأ�سكال التفاعلية 
لالت�سال يف اجتاهني بني القائم بالت�سال واجلمهور امل�ستقبل للر�سالة, وطبقًا لنظرية ثراء و�سائل الإعالم ؛ فاإن الو�سائل 
وتفرت�ص  اأكرث حدوثًا,  الفعال  الت�سال  كلما كان  الغمو�ص  ثراء, فكلما قل  اأكرث  تكون  توفر رجع �سدي  التي  الإعالمية 
النظرية اأن و�سائل الإعالم لديها القدرة علي حل الغمو�ص الذي يواجه اجلمهور وتقدمي تف�سريات متنوعة وت�سهيل عملية 
الفهم علي اجلمهور امل�ستقبل للر�سالة ؛ فرثاء املعلومات هو العملية التي تقوم فيها املعلومات بتخفي�ص درجة الغمو�ص, 

واإيجاد م�ساحة من املعاين امل�سرتكة با�ستخدام و�سيلة ات�سالية معينة. )وائل عبد الباري, 2009(

 Public Sphere 3. نظرية ال�شاأن العام

املجتمعات  القائمة يف  ال�سبكات  ات�سالية من  �سبكة  العام هو  ال�ساأن  اأن  يري  1989,حيث  عام     Habermas و�سعها   
املدنية ترتبط ارتباطًا عميقًا باحلياة العامة , اأو اخلربات اليومية لالأفراد, ويتحقق مفهوم ال�ساأن العام عندما يتوجه 
الأفراد نحو ممار�سة حقهم يف املجتمع , والت�سال , وال�سرتاك يف مناق�سة ق�ساياهم العامة.  وتفرت�ص نظرية ال�ساأن 
العام اأربع �سمات رئي�سية متيز الت�سال وهي : القدرة علي الو�سول اإيل دائرة الت�سال, واحلرية التي يتمتع بها الأفراد 
يف الت�سال داخل هذه الدائرة, وبنية املناق�سة, وطرح خطاب مربر باأدلة اإقناعية حمددة, وميكن توظيف هذه النظرية 
اإيل  اأن تقود  تت�سم بها, والتي ميكن  التى  التفاعلية  لل�سمات  ال�سبكات الجتماعية نظرًا  التوا�سل عرب  اأ�سكال  يف درا�ص 
مزيد من دمقرطة املجتمع من خالل اإمكانية الو�سول غري املحدد للمعلومات وامل�ساركة املت�ساوية يف املناق�سات من خالل 
الدميقراطية الإلكرتونية, ومعرفة اإىل اأى مدي يدعم الت�سال التفاعلي عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي فكرة �ساحات 

النقا�ص وتبادل الراأي واملعلومات حول جممل الق�سايا ال�سيا�سية. ) وائل عبد الباري, 2009(
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Theory participant Democratic 4. نظرية امل�شاركة الدميقراطية

 حيث تعطي هذه النظرية اأهمية ق�سوى لبدائل اإعالمية جديدة بعيدة عن الوجه التجاري والحتكاري, وتوؤكد علي دور 
 , املو�سوعات  و�سناعة   , الراأي  واإبداء  الرد  امل�ستقبل يف  وتوؤ�س�ص حقوق  الت�سال.  مادة  �سناعة  الإعالمي يف  امل�ستقبل 
ومعربة عن معني التحرر من الأنظمة امل�سيطرة.  وتفرت�ص عدة فرو�ص تتواءم مع الأدوار, والوظائف التي حتققها و�سائل 
اإيل و�سائل الإعالم , وا�ستخدامها طبقًا  الإعالم يف املجتمعات الدميقراطية وهي : حق املواطن يف النفاذ , والو�سول 
لالحتياجات التي يحددونها, واأن �سبب وجود و�سائل الإعالم يف الأ�سا�ص هو خدمة جمهورها, واأن تنظيم و�سائل الإعالم 
وحمتواها ل يجب اأن يكون خا�سعًا لل�سيطرة املركزية القوية, واأن و�سائل الإعالم التي تت�سم بالتفاعل وامل�ساركة بتعاظم 
دورها يف املجتمع الدميقراطي من الو�سائل التي ين�ساب م�سمونها يف اجتاه واحد. ) اأ�سرف جالل, عبد الباقي, 2009(.                

 إستراتيجيات التسويق اإلعالمي عبر شبكات التواصل االجتماعي: 
من بني  هذه الإ�سرتاتيجيات ما يلي: ) اجلمال, وعياد, 2005(

1.  اإ�شرتاتيجية الإعالم: وفيها يتم تقدمي املعلومات اإىل اجلماهري الأ�سا�سية, وهم اأع�ساء ال�سبكة , واملتعاطفون 
معها بهدف دعم اجتاهاتهم , وم�ساعدتهم يف اتخاذ قراراتهم.

اإىل بناء العالقات ال�سرتاتيجية ودعمها مع اجلماهري الأ�سا�سية  ال�سعي  اإ�شرتاتيجية الإقناع: وت�ستخدم عند    .2
املنتمية لل�سبكة الجتماعية , وعندما ت�سعى اإىل اإحداث تغيري مق�سود يف معارف جمهور معني واجتاهاته و�سلوكياته .

3.  اإ�شرتاتيجية بناء الإجماع: وت�ستخدم يف الغالب لبناء عالقات اإ�سرتاتيجية مع البيئة اخلارجية, وعندما يظهر 
تعار�ص بني اأهداف هذه اجلهات امل�سوقة وبني م�سالح واجتاهات اجلماهري, وت�سعى هذه الإ�سرتاتيجية اإىل اإيجاد اأر�سية 

م�سرتكة حتقق احلد الأدنى من التفاهم بني اجلهات امل�سوقة وجماهريها وتتوجه اإىل اجلماهري الن�سطة.

4. اإ�شرتاتيجية احلوار: وهنا يفتح امل�سوق العالمي و�سائله الت�سالية على م�سراعيها لتعرب جماهريه من خاللها 
عن اآرائها وتوجهاتها ومقرتحاتها.
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ومن بين تكنيكات التواصل التي يمكن أن تستخدمها شبكات التواصل  
ما يلي:

Positioning 1. التمكني

ي�سري اإىل قيام ال�سبكة الجتماعية بتمييز نف�سها عن غريها من ال�سبكات, ويتم ذلك من خالل حتقيق التوا�سل , والرتابط 
بني اأع�سائها , وحتديد اهتمامات ال�سبكة بطريقة متكاملة فيما بينها من جانب , وتوافقها مع اهتمامات امل�ستخدمني 

الأع�ساء من جانب اأخر.

Bypass Attack :2. تكتيك الهجوم اجلانبي

يعني قيام ال�سبكة با�ستهداف جمموعات من امل�ستخدمني كانت م�ستبعدة , اأو متجاهلة قبل ذلك.

Encirclement attack 3. الهجوم ال�شامل

حيث يتم توجيه اجلهود الت�سالية اإىل كل امل�ستخدمني جلذب اأكرب عدد منهم.

Flank Attack 4. الهجوم اجلزئي
ويعني بتوجيه اجلهود الت�سالية اإىل قطاعات وم�ستخدمني معينني.

 Frontal Attack 5. الهجوم املبا�شر
ويعني بتوجيه انتقاد مبا�سر للمناف�سني 

Counter- Offensive Defense 6. الهجوم امل�شاد
 ياأتي �سمن مرحلة رد الفعل يف احلملة, ويتم الرتكيز فيه على الأع�ساء املوالني واملوؤيدين لل�سبكات املناف�سة.

7. تكتيك الدبلوما�شية
هو تكتيك دفاعي تقوم من خالله ال�سبكة بالتعاون مع غريها , والتي تتباين معها يف املبادئ يف �سن حمالت م�سرتكة

 Pre-emptive Defense 8. تكتيك الهجوم الوقائي
هو تكتيك دفاعي , ولكنه يبداأ بالهجوم على املناف�سني قبل التعر�ص للهجوم من قبلهم, مثل ا�ستخدام الإعالن الهجومي 

لك�سف عيوب ونواق�ص املعار�سني

Strategic Withdrawal 9. الن�شحاب التكتيكي
على  طماأنتهم  واإعادة  وا�سرت�سائهم,  لل�سبكة  الأ�سا�سني  املوالني  على  والرتكيز   , املرتددين  املوؤيدين  عن  التخلي  يعني 

�سيا�سة ال�سبكة ومواقفها.
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10. الرتكيز على احلاجة للتغيري

حيث توؤكد ال�سبكة على احلاجة اإىل التغيري يف الأو�ساع القائمة.
)2001 Newman ;2003 ,Galindo ;2003 ,Marland(

التواصل  شبكات  أدوار  تقييم  في  استخدامها  يمكن  التي  المؤشرات 
االجتماعي ما يلي:

 اأ�سار ال�سيد بخيت)2012( اإىل عدد من املوؤ�سرات هى:
1. املوؤ�شرات الإعالمية: ومن خاللها يتم الك�سف عن اأبعاد اإ�سطالع �سبكات التوا�سل

الجتماعي بدور يتعدي حدود ن�سر الأحداث , اأو متابعتها اإىل القيام باأدوار اأكرث اإيجابية تقرتب منها من اأدوار ال�سحافة 
ال�ستق�سائية املعنية بالتنقيب عن الأحداث , واحلقائق , واملعلومات , اأو تلك املعنية بتقييم دور ال�سبكات يف امل�ساركة 

الفعلية يف تنظيم الأحداث , والفعاليات ال�سيا�سية , اأو يف اإثارة النقا�ص , واحلوار العام حول ق�سية ما.

2. املوؤ�شرات الجتماعية: من خاللها يتم الك�سف عن روؤية هذه ال�سبكات حلدود توا�سلها الجتماعي, وهل تكتفي 

بتحقيق هذا التوا�سل يف حميط �سيق يكتفي باملعنني بها وباأع�سائها اأم حتر�ص على التوا�سل ب�سبكات اأخرى ذات �سلة 
اأم يتعدى الأمر اإىل التوا�سل مع حميطها الجتماعي و�ساأنها العام؟

3. املوؤ�شرات ال�شيا�شية: من خاللها يتم الك�سف عن اأبعاد الدور ال�سيا�سي لل�سبكات الجتماعية, واإىل اأي مدى تتخطي 

حدود الإلتزام الفكري , والأيديولوجي ب�سخ�ص ما, اأو ق�سية ما , اأو موؤ�س�سة �سيا�سية ما, اإىل الإ�سهام يف التعبئة ال�سيا�سية 
العامة , اأو املنادة ب�سرورة اإحداث توافق , واإجماع عام حول بع�ص الق�سايا, اأو الدعوة لإحداث التغيري.

4. املوؤ�شرات احلوارية والتفاعلية: ومن خاللها يتم الك�سف عن م�ستويات اطالع هذه ال�سبكات باأدوارها يف خلق 

اأع�سائها , وبني غريهم من جهة, وكذلك يتم الك�سف عن م�ستويات  اأفقي , ومتوازن , وتفاعلي , ومت�سارك بني  حوار 
توظيف هذه ال�سبكات لالأ�سكال التفاعلية عرب �سفحاتها مبا يدعم اأمناط احلوار الدائرة عربها بالإمكانيات التي توفرها 

الإنرتنت من جهة اأخرى.

5. املوؤ�شرات املتعلقة باأ�شاليب التوا�شل الإعالمي: ومن خاللها يتم الك�سف عن اأطرالتعامل مع الق�سايا التي تعني 
بها هذه ال�سبكات, واإىل اأي مدى حتدد نوعية الفاعلني فيها, واأبعادها, واأ�سبابها وطرق التعامل معها. ومن جهة اأخرى 

تك�سف عن اإفرازات املمار�سات املتبعة على هذه ال�سبكات واإنعكا�ساتها على احلوار والنقا�ص العام.

6. املوؤ�شرات املتعلقة باأ�شاليب التوا�شل , واإىل اأى مدى تهتم بتحديد معامل وجوانب الق�سية التي تعنى بها, واإىل 

اأى مدى تهتم بالإلتزام باأدبيات احلوار الإيجابي البناء, واإىل اأي مدى تعرب عن موقف حمدد, واإىل اأي مدى يتم توظيف 
ال�سبكة يف احلمالت الإعالمية, واإىل اأى مدى يتم اإتباع اإ�سرتاتيجيات وا�سحة املعامل يف التوا�سل مع الآخرين, واإىل اأى 
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مدى ي�سفر احلوار الدائر عرب ال�سبكة عن حتديد قوى فاعلة معينة تتحكم يف فعاليات الق�سية و�سريورتها, واإىل اأى مدي 
يتم حتديد الأ�سباب الكامنة وراء الق�سية التي تعني بها, وبيان العوامل امل�سكلة للق�سية, واإىل اأى مدى تهتم بطرح حلول 

للق�سية, واأخرًيا اإىل اأي مدى ي�سفراحلوار عن التو�سل ملناق�سات اإيجابية.

7. املوؤ�شرات املتعلقة بتكتيكات وا�شرتاتيجيات التوا�شل: ومن خاللها يتم الك�سف عن مدى اإتباع اأ�ساليب مثرية, 

وتهييجية و�سراعية, واإىل اأي مدى تغلب الدعاية على النقا�ص املو�سوعي, واإىل اأي مدى يتم الرتكيز على اأ�سلوب التقدمي 
اأكرث من اجلوهر, وربط الق�سية بال�سياق , والقيم العامة.

8. املوؤ�شرات املتعلقة بال�شمات العامة للم�شاركني ومن بينها هل اأع�ساء ال�سبكة يت�سمون بالن�ساط وامل�ساركة, اأم 

غري ن�سيطني, وهل يت�سفون بالوعي اأم يغلب عليهم الإثارة, واإىل اأى مدي تهيمن اإدارة ال�سبكة على اإدارة احلوار على 
�سفحات ال�سبكة؟

النموذج التصورى لتقييم اإلداء االتصالي لشبكات التواصل االجتماعي:
ال�سابقة,  للدرا�سات  بناًءا على مراجعة  التوا�سل الجتماعي  ل�سبكات  الت�سايل  الإداء  لتقييم  الت�سورى  النموذج  يقوم 
 ,.Gruning, L(  "املعروفة مثل منوذج جيم�ص جروجن والنماذج   , الليكرتوين  التوا�سل  ال�سائدة يف جمال  وللنظريات 
Vercic, D. & L. Grunig .2000, 2000(, وهي مناذج ركزت على طبيعة الت�سال يف املنظمات, منها: منوذج الوكالة 

ال�سحفية, ومنوذج الإعالم العام, والنموذج غري املتماثل, والنموذج املتماثل يف نوعي الت�سال. ويتباين طبيعة الت�سال 
وفقا لطبيعة النموذج املتبع, حيث يتم الت�ساوؤل حول ما اإذا الت�سال يقت�سر على جمرد تقدمي معلومات من قبل اإدارة 
ال�سبكة لأع�سائها, اأم يرى كل من اإدارة ال�سبكة والأع�ساء اأن و�سائل التوا�سل بينهم يجب اأن ت�ستمل على معلومات واآراء, 
والأع�ساء  ال�سبكة  اإدارة  من  كل  بني  التوا�سل يف اجتاهني  على  يقوم  املتبع,  النموذج  اأن  اأم  واحد,  اجتاه  كانت يف  واإن 
اإيل  الأمر  يتعدي  اأم  وم�ساحله,   , الأول  املقام  يف  العملية  هذه  يف  ما  طرف  اأهداف  خدمة  اإيل  ي�سعي  ولكنه  والعك�ص, 
ا�ستعداد كل من الطرفني , والقابلية للتغيري وفقا ملتطلبات البيئة اخلارجية, وهو ما يعترب النموذج الأف�سل باعتبار اأنه 
يحقق فهًما متبادًل بني اإدارة ال�سبكة واأع�سائها, وتتعدد فيه و�سائل التوا�سل , وم�سمون هذا التوا�سل.ومن النظريات 
الأخرى نظرية احلوار")Kent, et al( )2002 ,Kent & Taylor., 2003(. ونقوم فكرة النظرية على �سرورة تاأ�سي�ص 
قنوات الت�سال بني املوؤ�س�سات وغريها وفًقا لأ�س�ص اأخالقية, مع التاأكيد على اأهمية احلوار كاأداة للتفاو�ص حول العالقات 
اأع�سائها  لحتياجات  لال�ستجابة  م�ستعدة   - ال�سبكات   - املوؤ�س�سات  هذه  تكون  واأن  وجماهريها,  ما  �سبكة  منظمة  بني 
من املعلومات, واأن ت�سجع احلوار والت�سال املتماثل, وهو ما يتطلب اإدراًكا واعيا ل�ستخدام و�سائل التوا�سل الألكرتوين 

كو�سائل قائمة على التماثلية , والتفاعلية بني الطرفني. 
يف  �سيا�سًيا  واأثارها  الجتماعية  ال�سبكات  ا�ستخدامات  لنتائج  قراءة  على  الت�سورى  النموذج  يقوم  اأخرى,  ناحية  ومن 

ال�سنوات الأخرية, وميكن طرحه كالتايل:
اأوًل: يت�سمن النموذج الت�سورى عدة مناذج فرعية هي النموذج املعلوماتي, والنموذج التوا�سلي, والنموذج التفاعلي, 
ال�سبكات  موقع  على  واآراء  معلومات  ن�سر  على  بالرتكيز  يهتم  الأول  النموذج  اأ�سا�ص  على  املتداخل  ال�سبكي  والنموذج 
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 , الر�سائل  تبادل  واأع�سائها عرب   , ال�سبكة  اإدارة  التوا�سل بني  يركزعلى حتقيق قدر من  الثاين  والنموذج  الجتماعية, 
واملعلومات والآراء؛ فهو هنا يركز على التوا�سل اأكرث من املعلومات, والنوع الثالث يهتم بتفعيل التوا�سل بني اأع�ساء ال�سبكة 
من خالل توظيف الإمكانيات التي تتيحها ال�سبكة لزيادة التفاعل بينهم, والنوع الرابع يهتم بربط ال�سبكة معلوماتًيا , 
وتوا�سلًيا , وتفاعلًيا مبحيطها الإليكرتوين من ال�سبكات الأخرى, وكذلك باملحيط الجتماعي العام من خالل امل�ساركة 

الفاعلة يف نقل نقا�سات ال�سبكة على فعاليات , واأحداث , وممار�سات على اأر�ص الواقع.
ثانًيا, ولتحليل اأبعاد النماذج الفرعية) املعلوماتي, التوا�سلي, التفاعلي, ال�سبكي املتداخل( ميكن اأن يتم ذلك على عدة 
م�ستويات تبني طبيعة الفروق بينهم وهي: ) اجتاه الت�سال, طرق وو�سائل الت�سال عرب كل منوذج, الفعل الت�سايل, اآثار 

الت�سال, م�ستويات الت�سال(
ثالًثا: فيما يتعلق بكل منوذج فرعي ؛ ففي النموذج املعلوماتي Informative, يرتكز اجتاه الت�سال فيه على: ) ن�سر 
اأخبار ذات �سلة بالإع�ساء, ومتابعة الأخبار والأحداث ذات ال�سلة, والنفراد مبعلومات وت�سريحات خا�سة بال�سبكة, 
وبغلبة الآراء على الأخبار( وفيما يتعلق بطرق الت�سال وو�سائله؛ فاإن النموذج يركز على التعبري عن كيان , اأو ق�سية, اأو 
�سخ�ص, و التعريف باأهداف ال�سبكة ور�سالتها  مع اإ�سافة ر�سائل و�سور, ويت�سم بغلبة الت�سال العمودي- اإجتاه واحد. 
وفيما يتعلق بالفعل الت�سايل ؛ فاإنه غالًبا ما يقت�سر على الو�سائل التقليدية , ويهدف اإىل تدعيم مواقف ال�سبكة, وحماولة 

اإقناع م�ستخدمني اآخرين غري اأع�ساء بالإن�سمام اإليها(.
وفيما يتعلق بالنموذج التوا�سلي Communicative؛ فاإن اجتاه الت�سال الغالب عليه تركيزه على نقل الأخبار , والأحداث 
عن  الأراء  بن�سر  الهتمام  عليه  يغلب  كان  واإن  ال�سلة,  ذات  املعلومات  من  والتحقق   , للتنقيب  ال�سعي  مع  ال�سلة  ذات 
اأع�سائه للم�ساركة يف احلوار , والنقا�ص العام. وتهدف طرق وو�سائل الت�سال امل�ستخدمة يف هذا  الأخبار, كما ي�سعى 
النموذج اإىل دعم اأوا�سر ال�سالت بني الأع�ساء, ور�سد التغطيات الإعالمية ذات ال�سلة, وتبادل الروابط والتنويهات 
العامة بني الأع�ساء, كما يهتم باإجراء ا�ستطالعات راأي بني الأع�ساء للتعرف على توجهاتهم اأزاء بع�ص الق�سايا, ويرتكز 
الفعل الت�سايل �سمن هذا النموذج على اإبداء الأعجاب من قبل الأع�ساء على ما ين�سر اآخرون, وب�سن حمالت اإعالمية 
من وقت لأخر, واإن كان منط الت�سال املتبع فيه يت�سم بالطابع الأفقي, ومن بني اآثار الت�سال التي ميكن مالحظتها يف 
ال�سبكات التي تتبع هذا النموذج تركيزها على قوى فاعلة حمددة, وحتديدها لالأ�سباب , والعوامل الكامنة وراء الق�سايا 
معظم  اأن  كما  اجلوهر,  من  اأكرث  التقدمي  اأ�ساليب  على  تركز  كانت  واإن  التوا�سل,  لتكتيكات  وبتنويعها  بها,  تهتم  التي 
اأع�سائها غري ن�سيطني يف جمال التوا�سل فيما بينهم, وتت�سم م�ستويات الت�سال عرب هذا النموذج بهيمنة اإدارة ال�سبكة 
على التوا�سل, وباإقت�سار الت�سال على اأع�ساء ال�سبكة فيما بينهم, وبغلبة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل املعروفة وال�سائعة 

فيما بينهم.
وفيما يتعلق بالنموذج الثالث, وهو النموذج التفاعلي Interactive؛ فاإن يغلب على اجتاه الت�سال ال�سائد فيه احلر�ص على 
ت�سارك Sharing الأخبار, والأحداث ذات ال�سلة بني الأع�ساء, والتنقيب والتحقق من املعلومات ذات ال�سلة, وبامل�ساركة 
الفاعلة يف تنظيم الأحداث ال�سيا�سية, وبالتوا�سل مع ال�سبكات الأخري ذات ال�سلة. وفيما يتعلق بطرق وو�سائل الت�سال 
اأفعال حمددة,  املتبعة يف هذا النموذج ؛ فيربز حر�سه على التوا�سل مع الراأي العام, والدعوة لتخاذ مواقف , وردود 
واإبداء الأعجاب عما ين�سر, والتعليق عليه. وفيما يتعلق بطبيعة الفعل الت�ساىل ال�سائد �سمن هذا النموذج فاإنه يت�سم 
مب�ساركة الأع�ساء ملا ين�سر فيما بينهم, وبالتوا�سل  الأفقي , واملتوازن فيما بينهم, وبالإلتزام باحلوار الإيجابي البناء, 
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وبطرح حلول للق�سايا ذات ال�سلة. وتت�سم اآثار الت�سال الناجمة عن اتباع هذا النموذج بطرحه للق�سايا التي تهتم بها 
ال�سبكة يف اإطار ال�سالح العام, وبفاعلية م�ساركة الأع�ساء, وبالتزامهم بالتوا�سل فيما بينهم, وبتنويعهم لطرق الت�سال 
ال�سبكات  واأع�ساء   , ال�سبكات  اأع�ساء  بني  تفاعل  بحدوث  النموذج  هذا  �سمن  الت�سال  م�ستويات  وتت�سم   . واجتاهاته 

الأخرى ذات الهتمامات امل�سرتكة, وبحيوية اأ�سكال التوا�سل التفاعلي.
فتت�سم  Networked Model؛  املتداخل(  ال�سبكي   ( الرابع  النموذج  �سمن  ال�سائدة  الت�سال  باجتاهات  يتعلق  وفيما 
باحلر�ص على امل�ساركة الفاعلة يف تنظيم الأحداث , وبالتوا�سل مع اجلماعات الأخرى , والراأي العام, وبرتكيز م�سامينها 
على الدعوة للتغري ال�سيا�سي, وباإفراز املناق�سات ال�سائدة �سمن هذه ال�سبكات لنتائج اإيجابية, وقد تتحول هذه املناق�سات 
الإيجابية اإىل اأفعال اإيجابية على اأر�ص الواقع. وب�سفة عامة ؛ فاإن م�ستويات الت�سال ال�سائدة عرب هذا النموذج تت�سم 
باإنها تتم �سمن �سبكات , ودوائر متداخلة, بع�سها يتم يف الواقع الفرتا�سي مع ال�سبكات الأخرى, والبع�ص الأخر يتم مع 

دوائر و�سبكات اجتماعية اأخرى على اأر�ص الواقع.
وي�سري العر�ص ال�سابق اإىل تغري طبيعة الت�سال , واجتاهاته , وطرقه وو�سائله , وم�ستوياته , واآثاره من منوذج لأخر, واإن 
تداخلت بع�سها بني هذه النماذج, بيد اأن اجلديد اأن النموذج املاأمول من �سبكات التوا�سل الجتماعي اأن تتخطي الأدوار 
التقليدية كو�سائل اإعالمية , وكمواقع للتوا�سل الجتماعي , وكمنابر ت�ستفيد من البيئة الإليكرتونية اإىل حتقيق م�ستويات 
توا�سل اأكرث تفاعلية وت�ساركية وت�سابكية مع �سبكات اأخرى اليكرتونية وغري اإليكرتونية, واأن يتم الإ�ستفادة الق�سوى من 
اإمكانيات ال�سبكة يف حتقيق توا�سل تفاعلي متعدد الجتاهات بني الأع�ساء والأخرين, واأن ت�سفر النقا�سات الدائرة عرب 
هذه ال�سبكات عن خلق ف�ساء عام اإيجابي, وحالة حوار حية, يكون لها �سداها على اأر�ص الواقع, واإل تقت�سر على النقا�ص 
اإيجابي لهذه النقا�سات يتمثل يف تنظيم فعاليات , وت�سكيل  احلي والفعال بني اع�سائها,اإىل ال�سعى نحو حتقيق مردود 

توجهات عامة, واإحداث تعبئة عامة قد ت�سفر عن حدوث تغيري فعلي يف ال�سياق العام للمجتمع.

دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي:
توجد عدة دوافع جتعل الفرد ينتقل من العامل الواقعي اإىل العامل الفرتا�سي , و ين�ساأ  ح�سابا واحدا له على الأقل يف 
اإحدى مواقع التوا�سل الجتماعي, و من بني اأهم العوامل التي تدفع مبختلف الأفراد و خ�سو�سا ال�سباب لال�سرتاك يف 

هذه املواقع ما يلي: 
1. امل�شاكل الأ�شرية: 

ت�سكل الأ�سرة الدرع الواقي للفرد حيث توفر له الأمن , و احلماية , و ال�ستقرار , و املرجعية, و لكن يف حالة افتقاد الفرد 
لهذه البيئة املتكاملة ينتج لديه نوع من ال�سطراب الجتماعي الذي يجعله يبحث عن البديل لتعوي�ص احلرمان الذي قد 

يظهر مثال يف غياب دور الوالدين , اأو اأحدهما ب�سبب م�ساغل احلياة , اأو التفكك الأ�سري.

2. الفراغ:

يعد الفراغ الذي ينتج عن �سوء اإدارة الوقت , اأو ح�سن ا�ستغالله بال�سكل ال�سليم الذي يجعل الفرد ل يح�ص بقيمته , و 
يبحث عن �سبيل ي�سغل هذا الوقت من بينها مواقع التوا�سل الجتماعي حيث اإن عدد التطبيقات الالمتناهية الذي تنتجه 
�سبكة الفي�سبوك مثال مل�ستخدميها , وم�ساركة كل جمموعة اأ�سدقاء بال�سور , و امللفات ال�سوتية يجعل الفي�سبوك خا�سة 
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و �سبكات التوا�سل الجتماعي عامة اأحد الو�سائل ملء الفراغ , و بالتايل ي�سبح كو�سيلة للت�سلية , و ت�سييع الوقت عند 
البع�ص منهم.  م�سري مر�سي)2012(       

                    
3. البطالة:

تعرب عن عملية النقطاع , و عدم الندماج املهني الذي يوؤدي لدعم الندماج الجتماعي و النف�سي , و منه اإىل الإق�ساء 
الجتماعي الذي هو نتيجة تراكم العوائق , و النقطاع التدريجي للعالقات الجتماعية وهي من اأهم امل�ساكل الجتماعية 
التي يعاين منها الفرد , و التي تدفعه خللق حلول للخروج من هذه الو�سعية التي يعي�سها حتى و اإن كانت هذه احللول 
افرتا�سية؛  فهناك من جتعل منه البطالة , و ا�ستمراريتها �سخ�سا ناقما على املجتمع الذي يعي�ص فيه باعتباره مل يوفر له 
فر�سة للعمل , و التعبري عن قدراته , و اأيديولوجياته كربط عالقات مع اأ�سخا�ص افرتا�سيني من اأجل الحتيال و الن�سب. 

4. الف�شول :

ت�سكل مواقع التوا�سل الجتماعي عاملا افرتا�سيا مليئا بالأفكار , و التقنيات املتجددة التي ت�ستهوي الفرد لتجريبها , و 
ا�ستعمالها �سواء يف حياته العلمية , اأو العملية ,اأو ال�سخ�سية ؛ فمواقع التوا�سل الجتماعي تقوم على فكرة اجلذب , و اإذا 

ما توفرت ثنائية اجلذب و الف�سول حتقق الأمر. م�سري مر�سي)2012(

5. التعارف و تكوين ال�شداقات:

�سّهلت مواقع التوا�سل الجتماعي تكوين ال�سداقات حيث جتمع هذه ال�سبكات بني ال�سداقات الواقعية , و ال�سداقات 
الفرتا�سية ؛ فهي توفر فر�سة لربط عالقات مع اأفراد من نف�ص املجتمع , اأو من جمتمعات اأخرى خمتلفة بني اجلن�سني 

,اأو بني اأفراد اجلن�ص الواحد.

6. الت�شويق اأو البحث عن وظائف:

لأ�سحاب  للغاية  فعالة  و   , قوية  ت�سويقية  اأداة  اأ�سبحت  بل  التعارف  تعد ملجرد  الجتماعي مل  التوا�سل  الواقع مواقع  يف 
�سهولة  اإىل  بالإ�سافة   , وخارجه  العمل  مقر  داخل  بها  الت�سال  �سهولة  وت�سمن  التكاليف,  منخف�سة  كونها  الأعمال, 

الن�سمام اإليها , و ال�سرتاك بها.
كما تتمتع بقابلية الت�سميم و التطوير, وت�سنيف امل�سرتكني ح�سب العمر , و اجلن�ص , و الهتمامات , و الهوايات , و �سهولة 

ربط الأعمال بالعمالء , و اأي�سا ربط اأ�سحاب العمل بطالبي العمل , و انت�سار املعلومة , و ا�ستثمارها.
فتجربة الت�سويق عرب ال�سبكات تزيد من التوا�سل مع امل�ستهلكني , و مع الكفاءات كما اأنها اأ�سبحت من بني الو�سائل للبحث 

عن وظائف , و فر�ص التطوير الوظيفي , و تبادل اخلربات , و الكفاءات كما هو احلال يف �سبكة لينكدان.
فمن خالل العر�ص لأهم العوامل التي تدفع بالأفراد لالإقبال الكبري لال�سرتاك يف �سبكات التوا�سل الجتماعي جند اأن 
, و احلياتية, ومناق�سة ق�سايا املجتمع,  ال�سخ�سية  و املهارات   , تو�سيع املعارف  و   , التعلم  هناك من ي�ستخدمها بدافع 
والتعبري عن الآراء بحرية , و التنف�ص عن الذات ..., بالإ�سافة اإىل جمموعة من الأ�سباب التي مل ي�سعنا ذكرها جميعا. 

م�سري مر�سي)2012(
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وسائل التواصل االعالمي:
:)Blogs(اأول: املدونات

اأب�سط �سوره عبارة عن �سفحة  وهي عبارة عن تطبيق من تطبيقات �سبكة النرتنت تعمل من خالل املحتوي , وهو يف 
منها عدد  ين�سر  ت�ساعديا  زمنيا  ترتيبا  ومرتبة  موؤرخة  تدوينات )مدخالت(  عليها  تظهر  الإنرتنت  �سبكة  “ويب” على 

حمدد يتحكم فيه مدير, اأو نا�سر املدونة, كما يت�سمن النظام اآلية لأر�سفة املدخالت القدمية, ويكون لكل مداخلة منها  
ن القارئ من الرجوع اإىل تدوينه معينة يف وقت لحق عندما ل تعود متاحة يف  م�سار دائم ل يتغري منذ حلظة ن�سرها ميِكّ
ال�سفحة الأوىل للمدونة كما ي�سمن ثبات الروابط ,  ويحول دون حتللها, و تعد املدونات و�سيلة للن�سر من قبل العامة, و هي 
اأي�سا و�سيلة للدعاية , والرتويج للم�سروعات , واحلمالت املختلفة. وي�ستخدم معظم ال�سباب يف ال�سرق الأو�سط املدونات 
من اأجل ت�سجيل مذكراتهم , ويومياتهم , و التعبري عن اأفكارهم , و اآرائهم ال�سيا�سية , ومن اأجل النتاج الأدبي يف جمال 
ال�سعر , والروايات بينما يخ�س�ص بع�ص املدونني مدوناتهم من اأجل منا�سرة ق�سية معينة يف جمال حقوق الن�سان , اأو 
منا�سرة حملة �سيا�سية , اأو اجتماعية معينة , اأو دعم فئة معينة من املجتمع مثل فئة الأ�سرى الفل�سطينيني , اأو الن�ساء 

املهم�سات , اأو املعتقلني �سيا�سيا على خلفية ق�سايا اأمنية.

:)Facebook(ثانيا: الفي�شبوك
“في�سبوك” املتواجدة بالوليات املتحدة الأمريكية و هي �سركة حمدودة  وهو عبارة عن �سبكة اجتماعية تديرها �سركة 
التي  ال�سبكات  اإىل  الن�سمام  باإمكانهم  الجتماعية  ال�سبكة  هذه  م�ستخدمو  و  لها؛  خا�سة  ملكية  تعترب  و   , امل�سئولية 
كذلك  معهم.  والتفاعل   , بالآخرين  الت�سال  اأجل  من  وذلك  اأوالإقليم,   , املدر�سة  اأو  العمل  جهة  اأو   , املدينة  تنظمها 
ا حتديث ملفاتهم ال�سخ�سية ,  ميكن للم�ستخدمني اإ�سافة اأ�سدقاء اإىل قائمة اأ�سدقائهم , واإر�سال الر�سائل اإليهم, واأي�سً
وتعريف الأ�سدقاء باأنف�سهم. وي�سري ا�سم املوقع اإىل دليل ال�سور الذي تقدمه الكليات , واملدار�ص التمهيدية يف الوليات 
كو�سيلة  اجلامعي  احلرم  لأع�ساء  و�سًفا  يت�سمن  والذي  اجلدد,  والطلبة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإىل  الأمريكية  املتحدة 

للتعرف اإليهم.
في�شبوك : FaceBook  : اأ�س�سه طالب بجامعة هارفرد عام 2004,وهى �سبكة اجتماعية على موقع على النرتنت تتيح 

مل�ستخدميها اإدخال بياناتهم ال�سخ�سية , وتبادل املعلومات , وغريها مع م�ستخدمي املوقع.

 اأهم مميزات الفي�شبوك:
امللف ال�شخ�شي » profile « : فعندما ت�سرتك باملوقع عليك اأن تن�سئ ملفا �سخ�سيا يحتوي على معلوماتك ال�سخ�سية, 
�سورك, اأمور مف�سلة لك, وكلها معلومات مفيدة من اجل التوا�سل مع الآخرين, كذلك يوفر معلومات لل�سركات التي تريد 

اأن نعلن لك �سلعها بالتحديد .
اإ�شافة �شديق » add friend « : و بها ي�ستطيع امل�ستخدم  اإ�سافة اأي �سديق و اأن يبحث عن اأي فرد موجود على �سبكة 

الفي�سبوك بوا�سطة بريده اللكرتوين.
اإن�شاء جمموعة » groups «: ت�ستطيع من خالل خا�سية اإن�ساء جمموعة اإلكرتونية على الإنرتنيت اأن تن�سئ جمتمعا 
املجموعة ح�سريا  بهذه  ال�سرتاك  ...,وت�ستطيع جعل  اجتماعية  اأم  �سيا�سية كانت  اإلكرتونيا يجتمع حول ق�سية معينة, 
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بالعائلة , اأو الأ�سدقاء, اأو عامة ي�سرتك بها من هو مهتم مبو�سوعها.
تتيح  بحيث  م�ستخدم,  لأي  ال�سخ�سي  امللف  ب�سفحة  خم�س�سة  م�ساحة  عن  عبارة  وهي   :  »  wall  « احلائط  لوحة 

لالأ�سدقاء اإر�سال الر�سائل املختلفة اإيل هذا امل�ستخدم.
النكزة » pokes «: منها يتاح للم�ستخدمني اإر�سال نكزة افرتا�سية لإثارة انتباه بع�سهم اإىل بع�ص , وهي عبارة عن اإ�سعار 

يخطر امل�ستخدم باأن اأحد الأ�سدقاء يقوم بالرتحيب به.
ال�شور » photos «: و هي اخلا�سية التي متكن امل�ستخدمني من حتميل الألبومات , و ال�سور من الأجهزة ال�سخ�سية اإىل 

املوقع , و عر�سها.
احلالة » status « : التي تتيح للم�ستخدمني اإمكانية اإبالغ اأ�سدقائهم باأماكنهم , و ما يقومون به من اأعمال يف الوقت 

احلايل.
التغذية الإخبارية » newsfeed «: التي تظهر على ال�سفحة الرئي�سية جلميع امل�ستخدمني حيث تقوم بتمييز بع�ص 
باأ�سدقاء  امليالد اخلا�سة  اأعياد  و   , املرتقبة  الأحداث  ال�سخ�سي, وكذلك  امللف  التي حتدث يف  التغريات  البيانات مثل 

امل�ستخدم.
الهدايا » gifts «: ميزة تتيح للم�ستخدمني اإر�سال هدايا افرتا�سية اإىل اأ�سدقائهم تظهر على امللف ال�سخ�سي للم�ستخدم 

الذي يقوم با�ستقبال الهدية.
ال�شوق » market place «: و هو املكان , اأو الف�سحة الفرتا�سية الذي يتيح للم�ستخدمني ن�سراإعالنات مبوبة جمانية.

اإن�شاء �شفحة خا�شة على موقع » facebook « : و يتيح لك اأن تروج لفكرتك اأو حزبك اأو جريدتك, ويتيح املوقع 
اأدوات لإدارة ال�سفحة,وت�سميمها ,  و لكنها لي�ست اأدوات متخ�س�سة كمايف املدونات و كذلك يتيح اأدوات لرتويج ال�سفحة 

مع » facebook adds « , والتي تدفع مقابل كل م�ستخدم يرى هذا الإعالن املو�سل على �سفحتك يف الفي�سبوك.
التعليقات » facebook notes «: و هي �سمة متعلقة بالتدوين, ت�سمح باإ�سافة العالمات وال�سور التي ميكن ت�سمينها, و 

متكن امل�ستخدمني من جلب املدونات من املواقع الأخرى التي تقدم خدمات التدوين.  

:Twitter ثالثا: التويرت
وهو اأحد املواقع ال�سهرية الأخرى للتوا�سل الجتماعي و الذي اأثار اأي�سا الكثري من اجلدل والنقا�ص حوله , فا “التويرت” هو 
عبارة عن �سبكة اجتماعية تقدم خدمة تدوين م�سغر ت�سمح مل�ستخدميها باإر�سال )تغريدات( عن حالتهم , و اأفكارهم بحد 
اأق�سى 140 حرف للر�سالة الواحدة , ولقد اأ�سبح موقع “تويرت” متوفرا باللغة العربية منذاآذار 2012, وُيعرب )تغريدات( 
جمع )تغريدة( , ويتم التغريد مبا�سرة عن طريق موقع “تويرت” اأو عن طريق اإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية)SMS( اأو برامج 
“الفي�سبوك” و تظهر تلك التحديثات يف �سفحة امل�ستخدم  اأو التطبيقات التي يقدمها املطورون مثل  املحادثة الفورية , 
وميكن لالأ�سدقاء قراءتها مبا�سرة من �سفحتهم الرئي�سية , اأو زيارة ملف امل�ستخدم ال�سخ�سي, وكذلك ميكن ا�ستقبال 
الردود والتحديثات عن طريق الربيد الإلكرتوين, وخال�سة الأحداث )RSS( , وعن طريق الر�سائل الن�سية الق�سرية, 
وذلك با�ستخدام اأربعة اأرقام خدمية تعمل يف الوليات املتحدة , وكندا , والهند بالإ�سافة للرقم الدويل , والذي ميكن 

جلميع امل�ستخدمني حول العامل الإر�سال اإليه يف اململكة املتحدة.
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 واأ�شار حلمي خ�شر �شاري)2008( اإىل مميزات للتدوين عرب موقع التويرت واأهمها: 
1- �شهل و �شريع: فبمجرد اإدخالك لربيدك اللكرتوين ت�سبح م�سرتكا من املوقع , و ت�ستطيع اأن تبداأ بتدوين , و اإر�سال 

الر�سائل الق�سرية, كما يتيح لك املوقع اإرفاق �سورة �سخ�سية لك , اأو �سعار مع كل تدوينة ق�سرية .
2- حممول ومتحرك: فموقع تويرت يعترب من مواقع التوا�سل الجتماعي املحمولة, اأي من املواقع التي تدعم و تتيح 

اأدوات للتدوين , و لإر�سال الر�سائل و ال�سور الق�سرية عرب الهواتف املحمولة و من اأي مكان يف العامل.
3- جماين: فاإر�سال التدوينات الق�سرية عرب تويرت هو جماين, بعك�ص الر�سائل الق�سرية العادية عرب املحمول, و هي 

خا�سية مكنت املاليني من تدوين و اإر�سال الر�سائل الفورية عن كل جمريات حياتهم , و هذا ما اأ�سهم يف ن�سر تويرت حقا.
4-  اأداة فّعالة للتوا�شل مع العامل: فكون  التدوين اخلا�ص بالتويرت ميكن اإر�ساله من

احلا�سوب املحمول , اأو الهاتف املحمول ب�سهولة , و ي�سر مما يتيح  التوا�سل مع جمموعة كبرية من الأ�سدقاء و املعارف , 
اأو املتابعني لك على املوقع , ويف حلظات.

5- منا�شب للتوا�شل ال�شخ�شي : فالتويرت يتيح لك اأن تدون ما تفعله الآن, فهي تعطي طابعا�سخ�سيا للر�سالة الق�سرية 

التي تريد اإخبارها للمهتمني بك؛ فالهدف النهائي هو التوا�سل على �سعيد �سخ�سي با�ستخدام هذا املوقع.
بن�سر ما  ي�سمح لك  التويرت  الفوري عرب  و  الق�سري  اأداة فّعالة لتعريف النا�س بك وباهتماماتك: فالتدوين   -6

تفعله , اأو اإر�سال الر�سائل ال�سريعة , و الفورية عن مو�سوع تهتم به, اإىل جميع املتابعني لك, كما ي�سهم بن�سر اأفكارك , 
اأو مب�ساركة الغري لهتماماتك كذلك فاإن اليوم مع حمركات البحث كغوغل ؛ فاإن تدويناتك الق�سرية على تويرت �ستظهر 
على حمرك البحث �سمن النتائج فور اإر�سالها, مما ي�ساعف من اإمكانيات ن�سر اأفكارك , اأو ر�سائلك لأكرب عدد ممكن 

من املهتمني.
7-  الفورية: فالتدوين الفوري هو من اخل�سائ�ص املميزة ملوقع تويرت, فمن اأي مكان ت�ستطيع اأن تراقب احلدث , و 

تبدي راأيك فيه فورا , وتر�سل تعليقك اإىل املاليني يف العامل اأجمع, و ل تن�سى تاأثري هذه اخلا�سية يف نقل الت�سريحات, و 
الأخبار العاجلة , و الفورية, و هو ما ت�ستعمله القنوات الإخبارية اخلا�سة , و الر�سمية اليوم يف الغرب,  و يف الوطن العربي 

على حد �سواء.
8- اأداة ت�شويق فّعالة : فاليوم �سار "تويرت" ي�ستخدم من قبل ال�سركات و املعلنني للرتويج عن منتجاتهم , وعرو�سهم 

اجلديدة ؛ فرب�سالة ق�سرية و جمانية ت�ستطيع اأن تعلن عن منتجك للعامل اأجمع  جمانا, كما ي�سمح لك بن�سر �سعارك 
ال�سخ�سي مع كل ر�سالة.

9-  �سعار مميز » unique badge «: يوفر التويرت اإمكانية حتميل �سور خا�سة ل�سعار.

10- مييزك عن الآخرين عند التدوين, و ي�سمح باأن يكون هذا ال�سعار �سورة عادية اأو بلغة برجمة مثل:html  اأو 

java, مما يعطي طابعا �سخ�سيا , و موثقا مع كل تدوينة.

11- ميزة التتبع » following «؛ فمن مميزات التويرت الأ�سا�سية هو خا�سية التتبع, اأي اأن التتبع ملدون معني على املوقع 

follow, و مع الفرتة  اأول باأول, و كذلك ميكن للغري اأن يتبعوك مبجرد ال�سغط على زر التتبع  لكي ت�سل لك تدويناته 
ي�سبح لك �سبكة معارف , و متتبعون خا�سون بك لهم اهتماماتك نف�سها , و يجمع بينكم هموم م�سرتكة.
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: ) YouTube( رابعًا: اليوتيوب
وهو موقع ويب معروف متخ�س�ص مب�ساركة الفيديو, ي�سمح للم�ستخدمني برفع وم�ساهدة وم�ساركة مقاطع الفيديو ب�سكل 
جماين , و تاأ�س�ص هذا املوقع يف 14 �سباط �سنة 2005 بوا�سطة ثالث موظفني �سابقني يف �سركة “باي بال” وهم ت�ساد 
الأمريكية,  املتحدة  الوليات  كاليفورنيا يف  بولية  ماتيو  �سان  و   , برونو  �سان  ت�سينوجاود كرمي من مدينة  هريليو�ستيف 
 , الأفالم  مقاطع  بني  املوقع  حمتوى  ويتنوع  املتحركة,  املقاطع  لعر�ص  فال�ص”  “الأدوبي  تقنية  املوقع  هذا  وي�ستخدم 

والتلفزيون, واملو�سيقى , و الفيديو املنتج من قبل الهواة, وغريها.

: )Instagram( خام�شًا: الن�شتجرام
ال�سماح  و  ال�سور  تبادل  ت�سجيع  بغر�ص   2010 عام  خالل  اطالقها  مت  جماين  تطبيق  و  اجتماعية  توا�سل  �سبكة  هو 
ال�سبكات  خدمات  من  متنوعة  جمموعة  يف  م�ساركتها  ثم  ومن  اإليها,  رقمي  فلرت  واإ�سافة  �سورة,  التقاط  للم�ستخدمني 
الجتماعية, و�سبكة “اإن�ستجرام” نف�سها , وت�ساف تلك ال�سور عادًة على �سكل مربع ويتم التقاط تلك ال�سور بوا�سطة 

كامريات الهاتف املحمول.

Instagram:الإن�شتغرام
 Facebook,( هو برنامج يعمل على الهواتف الذكية ي�ستخدم مل�ساركة ال�سور عرب الربنامج ومواقع التوا�سل الجتماعي
#عامل احرتاف الكمبيوتر  اأنه يتيح لنا خا�سية الها�ستاج مثال  Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare, ( ومامييزه 

وتخ�س�ص لكل منا�سبة ها�ستاج لتن�سرفيه �سورك , ويراها اأحبابك , اأو املهتمني يف نف�ص التخ�س�ص بالإ�سافة اإىل اإمكانية 
التعديل على ال�سور و اإ�سافة تاأثريات عليها عن طريق اأدوات خمتلفة ملعاجلة ال�سور, الفالتر املخ�س�سة للمبتدئني, و 
اخلرباء يف عامل معاجلة ال�سور واإ�سافة بع�ص التاأثريات ) موقع عامل احرتاف الكمبيوتر (, وهو موقع من مواقع التوا�سل

الجتماعي, خا�ص بن�سر ال�سور والفيديوهات, وقد حظي ب�سعبية كبرية, وناف�ص املوقع الجتماعي ال�سهري تويرت, واأ�سبح 
له مريدوه وع�ساقه, )القب�ص 2013/7/19(.

النظريات المفسرة لمواقع التواصل االجتماعي:
اأو الواقعي يف حتولت التحديث للمجتمعات الب�سرية, و  اأ�سارت ل�سياع مفهوم املجتمع املحلي ,  توجد عدة درا�سات قد 
بخا�سة الدرا�سات التي ظهرت على يد كل من مارك�ص , و دوركامي , اأو غريهما, وذلك بناءا على حتليالت علم الجتماع 
التقليدي classical sociology الأمر الذي تفاقم يف مظاهر التحول و النتقال اإىل جمتمعات ما بعد احلداثة, وعليه 
فاإن التمثيل الرقمي حلركة �سبكات التوا�سل الجتماعي على الإنرتنيت , و الويب حتديدا اأ�سبح يحوي خمتلف الظواهر 
الجتماعية ب�سكل اإلكرتوين �سامال بذلك التفاعل الجتماعي برمته على م�ستوى الأفراد , و اجلماعات , و املنظمات , 
و اأي�سا املنتجات املعرفية , و اخلدمية باأنواعها , و الت�سال , و النماذج البنائية للمجتمعات الفرتا�سية التي اأ�سبحت 

جميعها تتمثل ب�سكل رقمي جمرد على ال�سبكة.



المواهب األكثر تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية  100

1. النظرية البنائية:

الجتماعي ح�سب هذا الجتاه هي  التوا�سل  �سبكات  و   , الجتماعية  العالقات  تبحث عن عوملة  اجتماعية  وهي مقاربة 
جمموعة من العالقات التي يكونها جمموعة من الأفراد و تكون ذات منط خا�ص , و نوعي على �سبيل املثال )التعاون, 
البناء  عوملة  لو�سف  منهجية  على  يقوم  ال�سبكات  فاإن حتليل هذه  وعليه  الفاعلني,  الرقابة( بني جمموعة من  الن�سح, 
على  بع�سها  اعتماد  و   , تداخال  اأكرث  الأفراد  عالقات  جعلت  قد  الجتماعي  التوا�سل  فمواقع  املجتمع,  لهذا  العالئقي 
ال�ساحة اخللفية لالآخر, ف�سبكة الرتابط و نقاط  اأ�سبح كل فرد يعي�ص يف  بع�ص مما كان عليه الأمر يف املا�سي, حيث 
الو�سل الجتماعية , و ال�سيا�سية , و القت�سادية التي تتقاطع خطوطها , وتتجاوز احلدود توؤثر تاأثريا حا�سما على الأفراد 
امل�ساركني فيها؛ فنحن نعي�ص اليوم يف عامل تزايد فيه اعتمادنا املتبادل مع الآخرين حتى لو كانت الأطراف الأخرى يف 

هذا الت�سابك املتبادل تعي�ص على بعد اآلف الأميال منا. عادل عبد ال�سادق)2013(

2. نظرية احللقة الجتماعية:

التوا�سل  ", فمواقع  ال�سبكة(  ال�سبكات من خالل �سفات و �سمات داخلية )داخل  "هي مقاربة تقوم على و�سف و ربط 

الجتماعي وفق هذه النظرية هو تفاعل جمموع امل�ستخدمني لهذه ال�سبكة  مع بع�سهم وفق رموز, و �سفرات معينة, قواعد 
و متثالت توفرها لهم هذه املواقع ما ينجم عنه نظام معريف داخلي خا�ص بهذه الأخرية ؛ فالتفاعالت الجتماعية يف 
مواقع التوا�سل الجتماعي هي اإطار مرتابط العنا�سر من الأغرا�ص , والأهداف , و احلاجات امل�سرتكة بني الأع�ساء, و 
اأي�سا اللوائح , و القواعد , وال�سيا�سات املتبعة , والأمناط التي تفرز من خالل هذه التفاعالت مبا يدعم الثقافة امل�سكلة, 
�سواء اأكانت يف اأ�سولها لدى امل�ساركني اأم اإفرازاتها من جراء التفاعالت اجلديدة يف هذه البيئة العالئقية التي تكونت يف 

املجتمع الفرتا�سي. حيث تتعمق احللقات الجتماعية بثالث �سمات وهي:
-  التما�سك الداخلي , والذي ميثل قوة العالقات بني الأفراد والأع�ساء امل�سكلني للحلقة الجتماعية,والهوية التي متيز 

حلقة اجتماعية عن الأخرى.
-  تكامل الأدوار بني الأع�ساء امل�سكلني لهذه احللقة , اأو هذا الت�سابك الجتماعي كما اأن الأفراد قد ينتمون لعدة �سبكات 

)1994 Alain degenne et michel forse ( .اجتماعية , اأو حللقات اجتماعية

3.  نظرية ال�شبكة الجتماعية: 

" هي نظرية تتناول بالفح�ص , و الك�سف , و الدر�ص مناذج , و خ�سائ�ص الروابط الجتماعية , و عالقاتها بحياة الأفراد, 
اأوا�سط  ببع�ص, من خالل  بع�سهم  النا�ص  يرتبط  كيف  الدرا�سة  اإطار  النظرية  وت�ستخدم هذه  الجتماعية",  املنظمة  و 
�سبكات احلوا�سيب , و تت�سمن هذه اخل�سائ�ص تركيب ال�سبكات, و حجم ال�سبكات, و مدى ال�سبكة والرتدد الت�سايل بني 
النا�ص , و كثافة الروابط املتبادلة بني الأ�سخا�ص , و خ�سائ�ص الأع�ساء, و تاريخ ال�سبكة , و املورد املتاح لل�سبكة . كما 

اأ�سار اإىل ذلك ويهان و فرانك.)على رحومة )2008(
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4 . نظرية راأ�س املال الجتماعي الفرتا�شي:
لقد ترادف مع ظهور الثورة الت�سالية املعلوماتية  ثورة مناظرة يف املفاهيم منها الإنرتنيت و خ�سو�سا مواقع التوا�سل 
الجتماعي, حيث اأعادت هذه الأخرية الت�سكالت التفاعلية التي ظهرت يف اإطار ما ميكن ت�سميته باإعادة املفاهيم على نحو 
افرتا�سي, ومن هذه املفاهيم راأ�ص املال الجتماعي يف �سياقه الفرتا�سي, فهذه النظرية ترى اأن راأ�ص املال الجتماعي 
التفاعالت الفرتا�سية املنت�سرة يف مواقع  اأفراد  يتاأ�س�ص بناء على �سبكة من الرتباطات بني  على ال�سعيد الفرتا�سي 
التوا�سل الجتماعي, اإذ اأن املجال الفرتا�سي يتاأ�س�ص عرب تفاعالت النرتنيت التي ت�سكل اآلية التوا�سل لتحقيق راأ�ص املال 
الجتماعي الفرتا�سي," وذلك عرب عدة من اخل�سال , و ال�سمات طرحها بال ت�سرد , و هوزه , و هي التبادل املعلوماتي 
و الدعم الجتماعي". فاأما الأوىل فيق�سدان بها املجال الذي ي�سهم يف حل املع�سالت ذات الأبعاد التقنية و الجتماعية, 
يف حني اأن العن�سر الثاين و يعنيان به الدعم الذي ي�ستفيد به الفرد من خالل امتالكه �سبكة من العالقات عرب تفاعالت 
املجتمع الفرتا�سي, فقوة راأ�ص املال الفرتا�سي م�ستمدة من �سبكة العالقات التي تتم يف رحاب الإنرتنيت , اأو بالأحرى 
ال�ستفادة منها يف حتقيق م�سالح  والتي ميكن   , املتجان�سة  امل�سالح  تقوم على  والتي  التوا�سل الجتماعي,  �سبكات  يف 
متبادلة بني الأع�ساء من ذوي الهتمامات الواحدة, وجتدر الإ�سارة اإىل اأن تفاعالت  املجتمع الفرتا�سي ومواقع التوا�سل 

الجتماعي  ل ترتبط بوقت معني . وليد زكي)2013(.
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المحور الخامس) المواهب الفنية(:

أنواع المواهب الفنية:
ت�سكلت جذور نظرّية الفن يف فل�سفة اإميانويل كانت, والتي و�سعت يف اأوائل القرن الع�سرين من قبل روجر فراي وكاليف 
بيل. كما واأّن الفن والتنكر البيئي اأو التمثيل لها جذور عميقة يف فل�سفة اأر�سطو, وحاليًا ت�ستخدم كلمة فن لتدل على اأعمال 
اإبداعية تخ�سع للحا�سة العامة كفن الرق�ص, املو�سيقى, الغناء, الكتابة , اأو التاأليف , والتلحني , وهو تعبري عن املوهبة 
الإبداعية. وقد بداأ الإن�سان يف ممار�سة الفن منذ 30 األف �سنة, وكانت الر�سوم تتكون من اأ�سكال احليوانات , وعالمات 

جتريدية رمزية فوق جدران الكهوف, وتعترب هذه الأعمال من فن الع�سر الباليوثي.
ومنذ اآلف ال�سنني كان الب�سر يتحلون بالزينة واملجوهرات والأ�سباغ, ويف معظم املجتمعات القدمية الكربى كانت تعرف 
هوية الفرد من خالل الأ�سكال الفنية التعبريية التي تدل عليه كما يف مناذج مالب�سه وطرزها وزخرفة اجل�سم وتزيينه 
وعادات الرق�ص. اأو من الحتفالية اأو الرمزية اجلماعية الإ�ساراتية التي كانت تتمثل يف التومت )مادة( الذي يدل علي 
قبيلته اأو ع�سريته. وكان التومت يزخرف بالنق�ص لريوي ق�سة اأ�سالفه اأو تاريخهم. ويف املجتمعات ال�سغرية كانت الفنون 
اأو مواعظ  واأ�ساطريهم حول اخللق  اأجدادهم  والرق�ص تعرب عن �سري  ثقافتها, فكانت الحتفالت  اأو  تعرب عن حياتها 
ودرو�ص تثقيفية. وكثري من ال�سعوب كانت تتخذ من الفن و�سيلة لنيل العون من العامل الروحاين يف حياتهم. ويف املجتمعات 
الكربى كان احلكام ي�ستاأجرون الفنانيني للقيام باأعمال تخدم بناءهم ال�سيا�سي كما يف بالد الإنكا, فلقد كانت الطبقة 
لتدل  م,  و16  م-   15 القرنني  اإبان  بزينتهم  اخلا�سة  املعدنية  وامل�سغولت   , واملجوهرات   , املالب�ص  علي  تقبل  الراقية 
علي و�سعهم الجتماعي. بينما كانت الطبقة الدنيا تلب�ص املالب�ص اخل�سنة والرثة. وحاليًا جند اأن الفنون ت�ستخدم يف 

املجتمعات الكربى لغر�ص جتاري , اأو �سيا�سي , اأوديني , اأو جتاري , وتخ�سع للحماية الفكرية.
"ق�سة احل�سارة",  "ول وايريل ديورانت" حتليله وروؤيته لبدايات الفنون , ون�ساأتها يف اجلزء الأول من كتابه  ويقّدم لنا 
وذلك من خالل نظريات العديد من الفال�سفة , والباحثني التي جمعها يف روؤيته اخلا�سة املوحدة بال�سكل التايل: ] ولنا 
اأن نقول باأنه عن الرق�ص ن�ساأ العزف املو�سيقي على الآلت كما ن�ساأت امل�سرحية, فالعزف املو�سيقي- فيما يبدو- قد ن�ساأ 
… وكانت اآلت العزف حمدودة  عن رغبة الإن�سان يف توقيع الرق�ص توقيعًا له فوا�سل حتدده وت�ساحبه اأ�سوات تقويه 
واأ�سدافها  وجلودها  احليوانات  قرون  من  �سنعها  احل�سر…  حتت  تقع  تكاد  ل  الأنواع  حيث  من  ولكنها  والأداء,  املدى 
بني  ون�ساأ  الدقيقة….  والنقو�ص  بالألوان  الآلت  هذه  الإن�سان  زخرف  ثم  واخل�سب.  واخليزران  النحا�ص  ومن  وعاجها, 
القبائل من�سدون حمرتفون كما ن�ساأ بينهم الراق�سون املحرتفون. وتطور ال�سلم املو�سيقي يف غمو�ص وخفوت حتى اأ�سبح 
على ما هو عليه الآن. ومن املو�سيقى والغناء والرق�ص جمتمعة. خلق لنا "الهمجي" امل�سرحية والأوبرا. ذلك لأن الرق�ص 
البدائي كان يف كثري من الأحيان يخت�ص باملحاكاة فقد كان يحاكي حركات احليوان والإن�سان... ثم اأنتقل اإىل اأداء يحاكي 
به الأفعال واحلوادث … فبغري هوؤلء “الهمج “ وما اأنفقوه يف مائة األف عام يف جتريب وحت�س�ص ملا كتب للمدنّية النهو�ص, 

فنحن مدينون لهم بكل �سيء تقريبًا.
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و ميكن التمييز بني م�شطلحات يحدث بينها خلط كبري كالتي : 

فن: مفهوم �سامل ي�سم اإ نتاج الإن�سان الإبداعي, وتعترب لونا من الثقافة الإن�سانية لأنها تعبري عن "التعبريية الذاتية" 
ولي�ست تعبريا عن حاجة.

الب�سرية  الروؤية  اإىل  لتذوقها  حتتاج  فنية  اعمال  باإنتاج  اأ�سا�سًا  تهتم  التي  الفنون  جمموعة  مرئية/ب�شرية:  فنون 
املح�سو�سة على اختالف الو�سائط املُ�ستخدمة يف اإنتاجها.

الأكادميية  بالدرا�سة  حاليًا  وترتبط  لتذوقها,  الالزم  املرهف  واحل�ص   , باجلمال  ترتبط  التي  :الفنون  جميلة  فنون 
للفنون الكال�سيكية اجلميلة, مثل : الر�سم والت�سوير الزيتي والنحت والعمارة واملو�سيقي والباليه.

 فنون ت�شكيلية: هو اإنتاج عمل فني من الطبيعة , وُي�ساغ ب�سياغة جديدة ؛اأي ُي�سكل ت�سكيل ًا جديدًا, وهذا ما نطلق 
عليه كلمة )الت�سكيل(.

فنون تطبيقية :الأعمال احلرفية التي تنتج اأعماًل تت�سف باجلمال , وحتتاج اإىل احل�ص الفني لإنتاجها.

أنواع الفن:
 , الت�سوير  مثل  جميلة  فنون  هناك  اليوم  حديثا.  ظهر  ما  ومنها  التاريخ,  عرب  زال  ما  منها  للفن,  عديدة  اأنواع  هناك 
 , وال�سعر  الأدب  كاملو�سيقى  فنون  وهناك  اأبرزها.  وهو   , والر�سم   , الداخلي  والت�سميم   , والعمارة  واحلفر,  والنحت, 
والرق�ص  , وامل�سرح. وجاء تطويرا على امل�سرح ال�سينما , ور�سوم متحركة , وفن ال�سورة , والفن - اإن جاز التعبري-  �سيء 
هالمي متغري يرجع اإىل وجهات النظر اأحيانا , وللثقافة اأحيانا , وللع�سور اأحيانا. وميكننا العتماد على ت�سنيف "ايتيان 
الفنون �سمن م�سميات متنّوعة  �سبعة فنون عامة حتوي كل منها جمموعة متدّرجة من  اإىل  الفنون  الذي ق�ّسم  �سوريو" 

ليقّدم لنا الفنون ال�سبعة كونه الت�سنيف الأكرث �سموًل وتداوًل, لت�سبح ال�سينما هي الفن ال�سابع.
)1( الفنون املرئية تنق�شم اإىل:

 Mural ت�سوير جداري - Oil Painting الت�سوير الزيتي - Drawing الر�سم - Plastic Arts ( فنون ت�سكيلية وت�سمل
Painting - الف�سيف�ساء/ املوزاييك Mosaic - النحت Sculpture -  الت�سوير ال�سوئي Photography - الطبعات 

فنون    -  Architecture العمارة   -  Calligraphy باخلط  الكتابة  فن   -  Design الت�سميم   -  Printmaking الفنية 
 Vedio فن الفيديو - Assemblage فن الرتكيب - Collage فن التجميع/ كولج - Mixed Media الو�سائط املتعددة

Art - فنون الكمبيوتر- والنحت والعمال احلرفية(.

 )2( الفنون التعبريية وتنق�شم اىل:
 – التمثيل   – الرق�ص   -Mime)pantomime( art الإيحائية  احلركات  فن   -  performing arts احلي  الأداء  )فن 

الإلقاء- اللقاء و اخلطابة- الغناء-الن�سيد- التمثيل والتقليد- تاأليف ال�سعر- العزف (. 

)3( الفنون التطبيقية Applied art and Crafts وت�شمل:
)ت�سميم داخلي - ت�سميم الأزياء - احلياكة والتطريز- الزخرفة - �سناعة ال�سجاد -  ديكور- �سناعة الأثاث - �سناعة 
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الزجاج املع�ّسق - �سناعة احُللي واملجوهرات – اخلزف – التطريز- اإعداد الطعام- التجميل - ت�سميم املجوهرات - 
م�سمم جرافيك - ت�سميم ديكور - الر�سم احلر - اخلط - الت�سميم الفني - الر�سم الكاريكاتريي(.

)4( الفنون غري املرئية وت�شمل:
culinary art ال�سعر – الأدب – املو�سيقي – امل�سرح – الأوبرا – الغناء - فن الطهي (

الإلقاء واخلطابة - هند�سة ال�سوت(.

:)Audio engineering( موهبة الهند�شة ال�شوتية )5(
النوع الآخر من  النقي�ص من  , والعملية لالأ�سوات واملو�سيقى, على  الإبداعية  يتعلق باجلوانب  الهند�سة الذي   هي فرع 
الهند�سة ال�سوتية املعروف )بالإجنليزية: Acoustical engineering( والذي يعنى مببادئ ال�سوت وقواعده ونظرياته. 
املنتج و مهند�ص ال�سوت - فيل اإيك - و�سف الهند�سة ال�سوتية باأنها اجلانب التقني للت�سجيل, و�سع امليكروفونات, وحتديد 
امل�ستويات. وت�سجيل اأي م�سروع ملمو�ص يتم من قبل مهند�ص ال�سوت هو مبثابة ال�سواميل وامل�سامري لأي م�سروع". العديد 
لهذا  والفني   , والعملي   , العلمي  لتعزيز اجلانب  ومعدات   , تقنيات جديدة  باخرتاع  اأي�سا  قاموا  ال�سوت  من مهند�سي 
التخ�س�ص, وت�ستخدم العديد من برامج هند�سة ال�سوت الإلكرتونية املتخ�س�سة يف ت�سجيل , و تنقية , و دمج الأ�سوات 

اإلكرتونيا en: Audio Mastering حيث يتم بعد ت�سجيل الأ�سوات اإدخالها اإىل الربنامج .
             2009 May 25 .Interview with Phil Ek". HitQuarters

              
)6( مراحل الإنتاج ال�شوتي:

:Noise Reduction 1-التنقية و تخفيف ال�سو�ساء

�سو�ساء  اأو  فراغ  )�سوت  ت�سويره,  و   , ال�سوتي  املقطع  من  جزء  باقتطاع  ال�سوت  مهند�ص  يقوم  حيث  اأ�سا�سية  عملية 
خفيفة(, يحتوي هذا اجلزء على تردد و �سدة معينة تكون عادة خفيفة احلدة dB , و يقوم باإزالتها , و ميرر ذلك على 

جميع املقاطع ال�سوتية الأخرى.

:Recording 2-الت�سجيل

وهي عملية اإدخال الأ�سوات اإىل الربنامج �سواء مبا�سرة عن طريق ا�ستخدام مكربات ال�سوت , اأو اإدراج ملفات م�سجلة 
الآلت  اأ�سوات  باإدخال  املهند�ص  اأول  يبدا  حيث  مراحل  على  يكون  الأغاين  ت�سجيل   : مالحظة  الربنامج.  اإىل  قبل  من 

.Vocal و بعدها ال�سوت املنفرد Chorus املو�سيقية بالتفاق مع املوزع ثم ت�سجيل اجلوقة

Amplitude and Fade 3- الت�سخيم و الت�سعيف

يتم يف هذه املرحلة ت�سخيم , اأو ت�سعيف املوجات ال�سوتية ح�سب املادة ال�سوتية امل�سجلة , و عادة ما ي�ستخدم خيار املوجة 
.dB و اخليارات الأخرى ح�سب �سدة املوجات ال�سوتية ,  Vocal املتو�سطة يف ال
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:Balance 4-املوازنة

و اخليارات   , القناتني  و متوازنا يف   , ال�سوت متنا�سقا  لكي ي�سبح  الي�سار  و   , اليمني  القناتني  وهي عملية موازنة بني 
الأخرى ترفع امل�سار الأمين بدرجة اأعلى , اأو العك�ص.

Dynamic Processing 5-املعاجلة الديناميكية

تعترب من اأهم املراحل حيث يتم ا�ستخدام منحنى بياين Curve يدويا لرفع حدة ال�سوت اأحيانا , اأو خف�ص ترددات معينة 
, و اإلغاء قدر معني من dB.قد يفقد الت�سجيل بعد عملية التنقية , واملعاجلة الديناميكية بع�ص الرتددات في�سبح هناك 

.Filters و هناك تطبيق اآخر لبع�ص الفالتر ,  Normalize فراغا يف ال�سوت ميالأ جزء منه بعملية ال

6-الإمتداد Expand:و عادة ما يكون المتداد , اأو النت�سار عر�سي للموجة ال�سوتية.

7-الت�سفية Filters: يف هذه املرحلة يتم ا�ستخدام عدة م�سفيات اأبرزها :

.Dynamic EQ 1.املعادل الديناميكي 

 2.املعادل البياين Graphic EQ : و يتم ا�ستخدام الر�سم البياين للتعامل مع املوجة ال�سوتية و الرتددات و حدة ال�سوت و 

ي�ستخدم اأي�سا لإظهار املوجات ال�سوتية العالية )Hight(, واملتو�سطة )Mid(, و املنخف�سة )Low( يف املقطع ال�سوتي.
.Parametric EQ.3 

Effects و املوؤثرات ال�سوتية Delay 8-التاأخري

يعتربها مهند�سو ال�سوت املرحلة الأخرية ملعاجلة املقطع ال�سوتي اأحيانا قبل الدمج, حيث يتم ا�ستخدام موؤثرات التاأخري 
Delay تالعب بالفرتة الزمنية ,و تكرار ال�سوت اأكرث من مرة مع اختالف الطبيقات, حيث ينق�سم املقطع ال�سوتي لأكرث 

من مقطع , و كل مقطع له فرتة زمنية حمددة , و طبقة معينة. و ي�ساف اأي�سا موؤثرات �سوتية اأخرى مثل ال�سدى ال�سوتي 
)2004(Dan .و الإرتداد و تغري بيئة الت�سجيل Echo



الفصل الثالث  
الدراسات والتجارب السابقة



- المحور األول: التجارب السابقة في مجال الموهوبين

- المحور الثاني: دراسات تناولت حاجات ومشكالت الموهوبين

- المحور الثالث : دراسات تناولت المواهب االعالمية

- المحور الرابع: دراسات تناولت المواهب القيادية
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المحور األول التجارب السابقة في مجال الموهوبين:

حقبة  يف  بداأ  اأغلبها  اإن  حيث  العربية,  الدول  يف  احلديثة  الرتبوية  الأمور  من  يعترب  باملوهوبني  الرتبوي  الهتمام  اإن 
الثمانينات. فقد اهتمت م�سر باملوهوبني واملتفوقني , وكانت من اأوائل الدول العربية يف هذا املجال, واململكة الأردنية 
اأما دول خليجية ؛ فقد كان لها دور بارز يف الهتمام باملوهوبني وبالأخ�ص دولة الكويت , واململكة   , الها�سمية و�سوريا 

العربية ال�سعودية , ومملكة البحرين , ودولة الإمارات العربية املتحدة.

 وفيما يلي عرض لبعض هذه التجارب :

التجربة اإلماراتية:
على  القائمني  قبل  من  وا�سحا  ون�ساطا  كبريا  حيزا  ياأخذ  املوهوبني  بفئة  الهتمام  بداأ  العربية  الدول  بع�ص  مع  تزامنا 
الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة, وبداأت الفكرة باإن�ساء مدار�ص ريادية منوذجية تركز على فئة املوهوبني 
مثل مدر�سة الغزايل النموذجية, ثم بعد ذلك عممت املدار�ص النموذجية – الريادية يف عدد من اإمارات الدولة , واأنيطت 
يقت�سر  ومل  والتعليم,  الرتبية  بوزارة  اخلا�ص  التعليم  دائرة  اإىل  املوهوبني  بفئة  والهتمام   , واملتابعة  الإ�سراف  مهمة 
الهتمام بهذه الفئة فقط على وزارة الرتبية والتعليم بل ظهرت هناك موؤ�س�سات , وجمعيات لرعاية املوهوبني , والهتمام 
بهم , وتقدمي الدرا�سات امل�ستفي�سة ذات ال�سلة باملوهبة , واملوهوبني مثل جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد للتميز , وجمعية 
الإمارات للموهوبني , وجائزة ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي للتميز الرتبوي )عبود, 2005( ولتو�سيح الدور الذي 

تقوم به هذه املوؤ�س�سات, نعر�ص اأهم اأهداف واأن�سطة كل منها باخت�سار: 

المدارس النموذجية:
تعتمد هذه الربامج فل�سفة التعليم املتميز للجميع, وتقوم املدار�ص بتعليم مهارات التفكري من خالل املنهج املدر�سي يف 

برنامج خا�ص اإىل جانب املنهج املدر�سي.

وزارة التربية والتعليم:
من  مبجموعة  الإدارة  هذه  وتقوم  املوهوبني  بالطلبة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخلا�سة  القدرات  ذوي  برامج  اإدارة  تهتم 
املهمات املت�سل�سلة ل�سمان الرعاية , والهتمام باملوهوبني , واملتفوقني وفق اأ�س�ص علمية �سليمة , وذلك من خالل جمع 
كافة البيانات الالزمة عن املوهوبني , واملتفوقني بالتعاون مع الأجهزة املخت�سة يف الوزارة , واملناطق التعليمية , واملدار�ص 
وذلك باإ�سدار تعميم للمناطق التعليمية يف كافة الإمارات مفاده ح�سر جميع املوهوبني , واملتفوقني يف املدار�ص وفق الآلية 

الآتية:
اأ - البدء بعملية تر�سيح يقوم بها كل من مدراء املدار�ص , واملعلمني والإخ�سائيني الجتماعيني , واأولياء الأمور بناء على 

الدرجات التح�سيلية للطلبة.
ب -  تطبيق اختبار ذكاء ملن يتم تر�سيحهم.
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ج- جمع بع�ص املعلومات , وتدوينها يف �سجالت خا�سة جلميع املوهوبني واملتفوقني.
د- اإر�سال البيانات كاملة لق�سم املوهوبني واملتفوقني يف وزارة الرتبية والتعليم.)عبود, 2005(.

اأما رعاية الطلبة املتفوقني من قبل الوزارة ؛ فتاأخذ اأ�سكال متعددة من اأبرزها الت�سريع الأكادميي الذي بداأ تطبيقه يف 
العام الدرا�سي 2002/ 2003 والإثراء الرتبوي عن طريق غرف امل�سادر وبخا�سة يف اللغة العربية والريا�سيات, اأو جتميع 
الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف ف�سل م�ستقل داخل املدر�سة, وقد يكون الإثراء عن طريق تنظيم مع�سكرات خا�سة بهوؤلء 

الطلبة تعقد خالل العطل املدر�سية. )عبود, 2005(.

جمعية اإلمارات لرعاية الموهوبين:
تاأ�س�ست بدولة الإمارات العربية املتحدة عام 2003, حيث اأطلق عليها ا�سم )جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني(, ومقرها 

مدينة دبي, والتي تهدف اإىل حتقيق ما يلي:
•البحث عن املوهوبني , واملتفوقني , ورعايتهم من خمتلف الفئات العمرية.

•  ن�سر الوعي حول اأهمية رعاية املوهوبني , واملتفوقني من خالل الندوات , واملوؤمترات , واملحا�سرات.

•  التن�سيق مع اجلهات احلكومية , واملوؤ�س�سات الر�سمية ل�سمان الرعاية الكاملة للموهوبني واملتفوقني.
اإطار  يف  لهم  الالزم  الدعم  تقدمي  يف  والإ�سهام  والخرتاع  البتكار,  على  وم�ساعدتهم  واملتفوقني  املوهوبني  ت�سجيع    •

الإمكانيات املتاحة.
•  اإ�سدار الن�سرات العلمية لإبراز جهود املوهوبني واملتفوقني.

ويتبع اجلمعية مركز لقيا�ص القدرات, حيث يعمل على تقدمي خدمات خا�سة ذات �سلة بالك�سف والتعرف على املوهوبني 
واملتفوقني, من خالل تطبيق مقايي�ص مو�سوعية, وعلمية معدة خ�سي�سا لقيا�ص ا�ستعدادات وقدرات هوؤلء الأفراد بغر�ص 
تن�سيبهم اإىل الربامج الرتبوية املنا�سبة لتلك ال�ستعدادات والقدرات, والو�سول بها اإىل طاقاتها الكامنة, اإذ تعترب عملية 
الك�سف عن املوهوبني واملتفوقني والتعرف عليهم مبثابة املدخل الطبيعي لأي م�سروع اأو برنامج يهدف رعايتهم واإطالق 
طاقاتهم.  وتعد هذه العملية يف غاية الأهمية لأنه يرتتب عليها اتخاذ قرارات قد تكون لها اآثار خطرية, وي�سنف على 
اأ�سا�سها الفرد باأنه موهوب ومتفوق بينما ي�سنف اآخر على اأنه غري موهوب وغري متفوق.  ويرتكز عمل املركز اأ�سا�سًا يف 
ت�سميم الختبارات, وتطويرها, وتطبيقها, وتف�سري نتائجها متهيدا لتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.  ومن اأعمال هذه 
املراكز كذلك الهتمام بتوفري اخلربة لت�سميم الختبارات للموؤ�س�سات , اأو الهيئات التعليمية الراغبة يف ذلك, والتوجه 
العاملي اليوم �سائر نحو اإن�ساء مراكز وطنية متفرغة لهذه املهمة ي�سطلع مب�سوؤولياتها خرباء , واأ�ساتذة يف العلوم املختلفة, 
ي�ساندهم فريق من علماء النف�ص والقيا�ص والتقومي وعلوم الإح�ساء التحليلي. )عبود, 2005(.  وميكن ح�سر اأهداف 

هذا املركز فيما يلي:
1. تطوير املقايي�ص , والختبارات النف�سية , وتقنينها على جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة.

2. تطبيق املقايي�ص , والختبارات بهدف قيا�ص ال�ستعدادات ,والقدرات التي يتمتع بها الأفراد.

3. ال�ستفادة من نتائج املقايي�ص , والختبارات يف عملية الك�سف عن املوهوبني , واملتفوقني , وتن�سيبهم للربامج املنا�سبة 

لقدارتهم واإمكاناتهم.
4. اإن�ساء قاعدة بيانات خا�سة بالأفراد املوهوبني واملتفوقني على م�ستوى الدولة.
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5. تقدمي ال�ست�سارات يف جمال قيا�ص ال�ستعدادات , والقدرات للوزارات الحتادية واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.

6. اإجراء البحوث العلمية اخلا�سة يف جمال املوهوبني واملتفوقني.

7. تاأهيل الكوادر الوطنية وتدريبهم يف جمال قيا�ص قدرات الأفراد املوهوبني واملتفوقني.

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز:
تعترب هذه اجلائزة انعكا�سا �سفافا ملا ي�سود �ساحة الأداء يف املوؤ�س�سات احلكومية , واخلا�سة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة من فكر موجه جديد يركز على العقل الإن�ساين ؛ فيطلق عنانه ليبدع ويتاألق, ويختار اأحدث الأ�ساليب التكنولوجية 
التي تفرد بها العامل املتقدم, وينطلق نحو اأهداف نا�سجة بعيدة املدى تتناول واقعًا تطور اإىل الأمام وتر�سد الآتي من 

ال�سيناريوهات التي تر�سمها اأقالم املبدعني حلركة العامل, فت�ستعد وتتاأهل لها. 
تقوم اجلائزة على حتفيز القدرات الكامنة لدى الإن�سان, وتوجد �ساحة مناف�سة يفوز بها املبتكرون, ويتحدد عطاوؤهم 
انطالقًا من اأدوارهم املتغرية, ول يقف دور جائزة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز على تكرمي املتميزين, 
اإىل  امل�ستهدفني وحتفيز كل م�ستهدف  اأداء  اإحداث نقلة نوعية يف  اإىل  املتفوقني, وتقدير املخل�سني, بل تهدف  وحتفيز 
تقومي ذاتي لكفاياته وجتويد عمله, وتفعيل دوره, وحت�سني م�ستواه, وفق معايري الأداء التي تطرحها اجلائزة, والتفاعل 
الواعي امل�ستمر مع متطلبات التميز التي ت�سعها ا�ستمارة الرت�سيح, ويجوز للطالب باملدار�ص احلكومية واخلا�سة , وكذلك 
الدار�ص مبراكز حمو الأمية وتعليم الكبار ال�سرتاك باجلائزة �سنويًا, اإل يف حالة فوزه باجلائزة ؛ فال يحق له ال�سرتاك 

مرة اأخرى اإل بعد م�سي دورتني من تاريخ ح�سوله عليها وفقا لل�سروط التالية )عبود, 2005(:
- اأن يكون الطالب املر�سح للجائزة م�ستمرًا بالدرا�سة ل�سنتني متتاليتني على الأقل.

- اأن يكون الطالب املر�سح للجائزة حا�ساًل على ن�سبة ل تقل عن )90%( من جمموع درجات املواد الدرا�سية يف ال�سنتني 
اأو ثالث ال�سنوات الأخرية. 

- اأن يكون الطالب ملتزمًا بالدوام املدر�سي , ومل ي�سجل عليه يف �سجل املدر�سة اأيٍّ من: 
- التاأخري عن احل�سور اليومي.   

- الت�سرب من املدر�سة اأو احل�س�ص الدرا�سية.   
- الغياب بدون عذر اأو بعذر غري مقبول.   

- يتناف�ص طالب املدار�ص النموذجية فيما بينهم لنيل اجلائزة ا�ستقالًل عن طالب مدار�ص التعليم العام اأو اخلا�ص. 
مهارات  من  الرت�سيح  طلب  يف  ورد  مما  للتاأكد  التقييم  جلنة  اأمام  �سخ�سية  ملقابلة  للتميز  املر�سح  الطالب  يخ�سع   -

واإبداعات وم�ساهمات واأن�سطة واإىل غري ذلك. 
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التجربة الكويتية:
ا�ستفادت دولة الكويت كثريًا من اأع�ساء هيئة التدري�ص غري الوطنني الذين كانوا يعملون بجامعة الكويت خالل عقدي 
م�سر  جمهورية  من  الأفا�سل  الزمالء  وبالأخ�ص  املا�سي,  القرن  من  الثمانينات  عقد  وبداية  وال�سبعينات,  ال�ستينات 
ب�سكل  التالميذ  رعاية  جمال  يف  والعملية  العلمية  خرباتهم  نقل  اإىل  عمدوا  الذين  الها�سمية  الأردنية  اململكة  و  العربية 
البحوث  مئات  باإجراء  وقاموا  باأفكارهم,  والبحثية  العلمية  ال�ساحة  واأثروا  وجه اخل�سو�ص,  على  منهم  واملتفوقني  عام 
والدرا�سات امليدانية التي قدمت لوزارة الرتبية والتعليم بدول الكويت الكثري من الأفكار احلديثة �ساعدت على التجديد 
الدائم يف جمال الرتبية والتعليم. كما قام البع�ص من هوؤلء الأ�ستاذة بتقنني جمموعة من الختبارات ومقايي�ص القدرات 
التي  اإىل الك�سف املبكر عن قدرات التالميذ وتقدمي الرعاية لهم, ومن هذه الأفكار الإبداعية  اأدت  البيئة املحلية  على 
اأفرزت جتربة رائدة لدول الكويت ما قدمه الأ�ساتذة الأفا�سل يف جمال رعاية املتفوقني عقليًا واملوهوبني, حيث ُتعد دولة 
الكويت من اأوائل الدول العربية , واخلليجية التي تنبهت اإىل اأهمية رعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني؛ فقد بداأت الكويت 
مب�سروع رعاية املتفوقني فعليًا بعد �سدور القرار الوزاري رقم ) 86/135 ( يف العام الدرا�سي ) 1987/1986م( الذي 
حدد اجلهات املخت�سة بو�سع اأنظمة وم�ساريع رعاية هذه الفئة من اأبناء الكويت, وبناًء على هذه القرار اأن�سئ جمل�ص 

لإدارة امل�سروع تابع للوزير مبا�سرة , وحتت اإ�سرافه )وزارة الرتبية الكويتية, 1995(.
 اإل اأن البدايات �سبقت هذا القرار وحتى ميكن ر�سد تطور رعاية املتفوقني يف دول الكويت من خالل تتبع املراحل التالية:

أواًل: مرحلة ما قبل صدور القرار الوزاري رقم 86/135 بتاريخ 1986/5/26م:
ظهر اأول اهتمام برعاية املتفوقني عقليًا حني ُعقدت يف دول الكويت احللقة الدرا�سية الأوىل لرعاية املوهوبني عام 1973م 
التي تليها قيام بع�ص الباحثني باإجراء عدد من الدرا�سات امليدانية والبحوث كالدرا�سة املقارنة بني الطالب املتفوقني 
واأقرانهم العاديني لتحديد تف�سيل املجموعتني لالأن�سطة التعليمية يف العلوم والتي اأجراها كل من فتحي الديب ورجاء 
اأبو عالم عام 1974م, والدرا�سة التي قام بها رجاء اأبو عالم , وم�سباح احلاج عام 1975م , ودرا�سة بدر العمر عام 
1976م كر�سالة لنيل درجة املاج�ستري بعنوان " وجود الطالب املتفوقني يف ف�سول درا�سية خا�سة واأثرها على حت�سيلهم 

الدرا�سي, و�سهولة توافقهم الجتماعي", وكذلك الدرا�سة التي قام بها حمدي احلنبلي عام 1989م عن الطالب املتفوقني 
عقليًا واملتفوقني درا�سيًا باملدار�ص الثانوية بدولة الكويت. 

ال�سماح لفتح ف�سول خا�سة باملتفوقني تعقد  1983م  اإىل مبادرة وزارة الرتبية عام  اأدت  البحثية  جميع هذه املحاولت 
مادتي  يف  الثانوي  الرابع  ال�سف  يف  فاأكرث   %80 معدل  على  يح�سلون  الذين  الطلبة  بها  ويلتحق  املدر�سي  الدوام  بعد 
الطلبة  عن  للك�سف  م�سروع  باإعداد  بالوزارة  والجتماعية   , النف�سية  اخلدمة  اإدارة  قامت  كما   . والفيزياء  الريا�سيات 
املتفوقني با�ستخدام اختبارات نف�سية بهدف البدء بتحديد طرق رعايتهم. وقد مت اإن�ساء مع�سكر علمي للمتفوقني حتت 
رعاية النادي العلمي حيث يقيم الطلبة الذين يح�سلون على معدلت 80% فاأكرث ملدة يومني من كل اأ�سبوع ويتلقون درو�سًا 
يف الفيزياء والريا�سيات بوا�سطة معلمني متخ�س�سني, وقد قام كل من رجاء اأبو عالم وبدر العمر باإعداد برنامج لرعاية 

الأطفال املتفوقني عقليًا ن�سر يف املجلة الرتبوية يف دي�سمرب عام 1986م ) وزارة الرتبية الكويتية, 1995(.
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ثانيًا: مرحلة ما بعد صدور القرار الوزاري رقم 86/135 في 1986/5/26م:
بداأ تنفيذ م�سروع رعاية املتفوقني عقليًا يف دولة الكويت يف العام الدرا�سي 1987/1986م , وبناء على ذلك اأن�سئ جمل�ص 
الأطفال  الك�سف عن  اأهدافه  اأهم  من  وكان  الوزير.  ملكتب  تابع  تنفيذي  ومكتب   , عقليًا  املتفوقني  رعاية  م�سروع  لإدارة 

املتفوقني عقليًا يف املرحلة البتدائية , ورعايتهم , ومتابعة �سئونهم يف املرحلتني البتدائية , واملتو�سطة.
اأفتتح مركزان  الثالث والرابع البتدائي حيث  املتفوقني يف ال�سفني  للطلبة  اإثرائي  العام بداأ جتريب برنامج  ففي ذلك 
احدهما للبنني والآخر للبنات, وبداأت الدرا�سة بهما يف الن�سف الثاين من العام الدرا�سي وا�ستمرت ملدة �سهرين فقط. 
وقد نتج عن عملية التجريب هذه ارتفاع حت�سيل الطلبة امل�ساركني , وحتم�سهم , وحت�سن م�ستويات الدافعية للتعلم لديهم, 
فو�سعت خطة للتو�سع يف مثل هذه الربامج؛ غري اأن ظروف حرب اخلليج الثانية بددت جميع اجلهود ال�سابقة ب�سبب �سياع 

غالبية م�ستندات امل�سروع. )اخلتالن, 2002 ؛ اليا�سني, 2002(.

ثالثًا: مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية في العام الدراسي 1993/1992م:
بعد اأن ا�ستعادت دولة الكويت ال�ستقرار يف البالد , واأعادت تنظيم الوزارات قامت الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة بوزارة 
امل�ستخدمة  املحكات  با�ستخدام  البتدائي  الثالث  ال�سف  املتفوقني عقليًا يف  للك�سف عن  باإعداد خطة  والتعليم  الرتبية 
للك�سف يف املرحلة ال�سابقة وهي: اختبار الذكاء غري اللفظي, اختبار وك�سلر الكويت لذكاء الأطفال, الختبار امل�سفوفات 
املتتابعة لريفن, ومقيا�ص اخل�سائ�ص ال�سلوكية للمتفوقني موجه لالآباء واملعلمني. وقد انتهجت الوزارة �سيا�سة البتعاث 
العقلي  التفوق  م�سار  الرتبية اخلا�سة-  واملاج�ستري يف  العايل  الدبلوم  لنيل درجتي  لها  التابعني  املعلمني  لبع�ص  ال�سريع 
1993م �سدر  واملوهبة من جامعة اخلليج العربي مبملكة البحرين والتي تخرج فيها ع�سرات املبتعثني �سنويًا, ويف عام 
القرار الوزاري رقم 179 باإن�ساء جمل�ص الرتبية اخلا�سة والأمانة العامة للرتبية اخلا�سة التي قامت باإن�ساء مراكز يتم 
األإثرائي يف حمتويات معرفية متنوعة: اللغتني العربية والجنليزية, الريا�سيات, العلوم,  فيها تطبيق م�سروع الربنامج 
املواد الجتماعية. وتعتمد هذه الأن�سطة اأ�سلوب تتابع اخلربات , وتن�سيط اخليال , واإثراء ال�سلوك الجتماعي)اخلتالن, 
2002(, وقد قامت الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة يف عام 1995م باإن�ساء )3( ثالثة مراكز لرعاية الطلبة يف املحافظات 

املختلفة للدولة حيث بداأ العمل بها يف �سهر مار�ص اإىل نهاية العام الدرا�سي يف نهاية �سهر مايو.)اليا�سني, 2002(.
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التجربة األردنية:
هذا وقد تعددت برامج الطلبة املوهوبني يف اململكة الأردنية الها�سمية ومنها:

-1 المراكز الريادية للطلبة الموهوبين والمتفوقين:
بداأت هذه املراكز بتقدمي خدماتها النوعية لهذه الفئة من الطلبة يف عام ) 1984 (  وكان اأول مركز ريادي يف ال�سلط 
وكان مركزًا خا�سًا يتبع ملوؤ�س�سة اإعمار ال�سلط  من خالل تقدمي برامج اإثرائية لهم يف املواد الأ�سا�سية , وتقدمي خدمات 
اإىل تقدمي م�ساقات متخ�س�سة يف  اإ�سافة  اإدخال احلا�سوب يف تعليم الطلبة  ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات من خالل 
باإن�ساء  الوزارة  ؛ فقد قامت  والتو�سع يف تقدمي هذه اخلدمات  للتطوير  وا�ستمرارًا  واللغات.  اأن�سطة خمتلفة كاملو�سيقى 
مراكز ريادية اأخرى يف خمتلف مناطق اململكة, حيث بلغ عددها مع بداية العام الدرا�سي 2006/2005 �ستة ع�سر مركزًا, 
ي�ستفيد منها )1570( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي وحتى الثاين الثانوي , ويخدمهم نحو )218( 
معلمًا ومعلمة, وت�سعى الوزارة اإىل تعميم فكرة هذه املراكز يف جميع مديريات الرتبية والتعليم )وزارة الرتبية الردنية, 
للذكور,وهي  اأ�سبوعيًا  اأيام  ثالثة  بواقع  املعتاد  املدر�سي  الطلبة  دوام  اأوقات  خارج  الدرا�سية  الربامج  وتقدم   ,)2005

)ال�سبت, الإثنني, والأربعاء( وثالثة اأيام لالإناث وهي: )الأحد, الثالثاء, واخلمي�ص(, وملدة ثالث �ساعات يوميًا.
 وت�سمل اخلطة الدرا�سية الأ�سبوعية على ما يلي:

خطة درا�سية متطورة بنظام ال�ساعات املعتمدة تتكون من )118( �ساعة موزعة كما يلي:
اأ. مواد اإجبارية )55( �ساعة معتمدة.

 ب. مواد اختيارية )30( �ساعة معتمدة. 
ج. خدمة املجتمع املحلي )24( �ساعة معتمدة.

 د. م�سروع التخرج )9( �ساعات معتمدة. 

مدرسة اليوبيل:
العا�سر  ال�سف  م�ستوى  من  املوهوبني  للطلبة  برناجمًا  تقدم  خمتلطة  ثانوية  وهي   1993 عام  اليوبيل  مدر�سة  افتتحت 
وتتمتع   , اململكة  اأنحاء  خمتلف  من  املر�سحني  مئات  بني  من  بعناية  طلبتها  اختيار  ويتم  الثانوية.  املرحلة  نهاية  وحتى 
املدر�سة بدرجة كبرية من ال�ستقاللية يف براجمها التعليمية , والإدارية , والتمويلية باإ�سراف جلنة من كبار امل�سوؤولني , 
واملخت�سني تعمل مبثابة جمل�ص اأمناء , اأو هيئة مديرين , وترتبط املدر�سة بوزارة الرتبية والتعليم , وتقدم الوزارة الكتب 
الر�سمية املقررة وتدعم م�سروعات املدر�سة يف جمال رعاية الطلبة املوهوبني واملتفوقني , وتدريب املعلمني , وغري ذلك 

)جروان, 2006(,ويتم قبول الطلبة وفقًا للنظام التايل: 
- تر�سيح الطلبة عن طريق مدار�سهم اأو اأولياء اأمورهم عن طريق جلان بكل مدر�سة. 

- مرحلة الختبارات التي تقي�ص ال�ستعداد الأكادميي يف جمالت التفكري اللفظي والريا�سي واملنطقي .
- املقابلة ال�سخ�سية مع املر�سحني. 

- تطبيق حمكات الختبار واملتمثلة يف: التح�سيل الدرا�سي, ال�سمات ال�سلوكية, ال�ستعداد الأكادميي.   )وزارة الرتبية 
الردنية, 2005(. 
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مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز:
وياأتي م�سروع امللك عبد اهلل الثاين للتميز, املتمثل يف اإن�ساء مدار�ص للطلبة املوهوبني, واملتميزين يف خمتلف حمافظات 
اململكة لتقدمي منٍط تعليمٍي اإثرائي, بحيث يكون بيئة منا�سبة؛ لإعداد قادة امل�ستقبل, وقد مت افتتاح اأول مدر�سة من مدار�ص 
امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف مطلع العام الدرا�سي 2001-2002 يف الزرقاء, ثم مدر�سة اأخرى يف حمافظة اربد 2002-
2003, ثم مدر�سة اأخرى يف البلقاء 2003-2004. وت�سعى هذه املدار�ص اإىل تقدمي خدمات اأكادميية تربوية تخ�س�سية 

تهدف اإىل تطوير العملية التعليمية, للطلبة املتميزين واملوهوبني, كما تهدف اإىل تطوير البيئة ال�سفية واملدر�سية لتحقيق 
املوهبة والإبداع ومبا يحقق دميقراطية التعليم وتكافوؤ فر�ص التعليم.)وزارة الرتبية الردنية, 2005(.

وتهدف هذه املدار�ص ب�سفة رئي�سة اإىل: 
- بناء �سخ�سية الطالب املتفوق بناًء يوؤهله ملواجهة امل�سكالت املختلفة بثقة و ح�سن الت�سرف. 

-  توافر بيئة تعليمية ت�ساعد الطالب املتفوق على اإبراز مواهبه , واإبداعاته.
-  ت�سجيع الكفاءات الرتبوية من املعلمني , والإداريني على الإبداع , واإيجاد املناخ املنا�سب لذلك. 

-  اإيجاد م�سرح تعليمي ح�ساري يربز امل�ستوى الرفيع الذي و�سلت اإليه النه�سة التعليمية يف اململكة.
ويتم قبول الطلبة من املتفوقني يف ال�سفوف اخلام�ص وال�ساد�ص الأ�سا�سي على اأن يكون معدله يف املواد الأ�سا�سية )علوم/ 
ريا�سيات/ عربي/ اجنليزي,95%( وما فوق , واأن يجتاز امتحان القبول يف ق�سم املتفوقني التابع بوزارة الرتبية والتعليم 
والذي اأعد خ�سي�سا لهذه الغاية , والذي يت�سمن امتحان للقدرات العقلية )امتحان ذكاء )IQ TEST(( على اأن يكون 
عدد الطالب يف ال�سعبة الواحدة ل يتجاوز الع�سرين طالبا , واأما عن جن�ص املدر�سة فهو خمتلط, اأما بالن�سبة للمناهج 
املعتمدة؛ فهي املنهاج الر�سمي الأردين مب�ستواه الإتقاين , واملنهاج املدر�سي الأردين مب�ستواه التطويري, بحيث يتو�سع املعلم 
يف تقدميه وفق حاجات الطلبة , وميولهم, ووفق الأن�سطة والوحدات املعدة لذلك, ويتكون املنهاج من الأن�سطة الثرائية 
امل�ساندة, ومناهج مطورة, ومناهج تعليمية اإجبارية خا�سة باملدر�سة , ولغايات التخرج يدر�سها كافة الطلبة بواقع ثالث 
ح�س�ص اأ�سبوعيا ومنها: الرتبية القيادية/ الق�سايا املعا�سرة/ تعليم التفكري/ الكرتونيات/ اإعداد امل�ساريع/ ريا�سيات 
متقدمه/ لغة فرن�سية/ ومناهج تعليمة اختيارية متقدمه مثل: الدراما/ امل�سرح/ ال�سحافة/ الفيزياء املتقدمة/ الكيمياء 

املتقدمة/ خدمة املجتمع املحلي يف العطلة ال�سيفية )وزارة الرتبية, 2005(.
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التجربة العراقية:

ACCELERATION  :برنامج التسريع
الطالب املوهوبون واملتفوقون عادة ما يدر�سون يف مدار�ص خا�سة , اأو يف �سفوف خا�سة , اأو تقدم لهم برامج خا�سة داخل 
املدر�سة العادية, اأو توفر لهم املدر�سة العادية مراكز للمعلومات. ويف العراق ؛ فقد اتخذ النظام الرتبوي اإ�سرتاتيجيات 

معينة �سغلت حيزًا جزئيًا من اأ�ساليب رعاية املتفوقني واملوهوبني, ومن هذه الإ�سرتاتيجيات برنامج الت�سريع:

اأهداف الربنامج:
اإنه برنامج ي�سمن مواجهة احلاجات العقلية , واملعرفية للطالب املتفوقني مع �سمان خروجهم اإىل احلياة العملية   .1

مبكرًا.
بالن�سبة  متقدمة  �سفوف  اإىل  واملتفوق   , املوهوب  الطالب  بت�سعيد  الفردية  والفروق   , الفر�ص  تكافوؤ  مبداأ  حتقيق   .2

لأقرانهم.
3. اأنه يوفر فر�ستي الإ�سراع , والإثراء معًا.

4. يعطي الطالب مكانة متقدمة من حيث التقدير ال�سفي والعتباري.

5. اأنه ي�سع الطالب يف النظام الرتبوي بال�سكل ال�سهل

املراحل الدرا�شية التي يغطيها:
يغطي الربنامج مرحلتي الدرا�سة البتدائية والثانوية التي مّدة كل منها �ست �سنوات وبالأعمار من 7-18 �سنة.      

اأ�ساليب تنفيذ الربنامج:
والمتحانات  املدر�سية  المتحانات  من  منا�سبة  مّدة  قبل  متقدم  �سف  اإىل  للت�سريع  التقدمي  عن  الإعالن  يتم   .1

الوزارية)البكالوريا(بغية اإعطاء الفر�سة الكافية للطالب املوهوبني واملتفوقني من ال�ستعداد لأداء امتحاناتهم النهائية 
ومن ثم التهيئة لأداء المتحان النهائي لل�سف املتقدم يف الدور الثاين مع الطلبة املكملني.

2. بعد اأداء المتحان النهائي لل�سف املتقدم املطلوب الت�سريع اإليه, يخ�سع الطالب اإىل:

- اختبار القدرات العقلية  
3. يحق لطالب ال�سف اخلام�ص البتدائي , وال�سف الثاين املتو�سط ) الإعدادي ( وال�سف اخلام�ص الثانوي الت�سريع 
اإىل �سفوف متقدمة , ويف هذه احلالة يحق الت�سريع ملّرة واحدة يف املرحلة البتدائية , وملرتني يف املرحلة الثانوية كالآتي:

- من ال�سف اخلام�ص البتدائي- اإىل ال�سف الأول املتو�سط جمتازًا المتحان الوزاري للمرحلة البتدائية.  
- من ال�سف الثاين املتو�سط- اإىل ال�سف الرابع الثانوي جمتازًا المتحان الوزاري للمرحلة املتو�سطة.   

- من ال�سف اخلام�ص الثانوي- اإىل اجلامعة جمتازًا المتحان الوزاري لنهاية املرحلة الثانوية, اإذ يقبل الطالب   
الذي يح�سل على معدل 75% يف اأية كلية , اأو ق�سم يرغب الدرا�سة فيه.
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اجلهة امل�شرفة على الربنامج:
"جلنة الت�سريع" برئا�سة مدير عام  1. وزارة الرتبية ومن خالل املديرية العامة للتقومي التي ت�سكل جلنة دائمة ت�سمى 

التقومي , وع�سوية اأ�ساتذة من اجلامعة , وخرباء من وزارة الرتبية اإذ تقوم هذه اللجنة بو�سع اختبارات القدرة العقلية, 
اأمكن ذلك.  , وعلى �سريتها كلما  با�ستمرار  تاأمني جتديدها  التغيريات عليها �سنويًا حفاظًا على  واإجراء   , اأو اختيارها 
كما تقوم هذه اللجنة باإدارة عملية الت�سريع بدءًا من التقدمي وانتهاءًا باإعالن النتائج والتي تخ�سع ملوافقة وزير الرتبية. 

الت�سريعات الرتبوية. )   وزارة الرتبية . بغداد 1987(.

امل�شتفيدون من الربنامج:
 , البتدائي  اخلام�ص  ال�سف  اإىل  و�سولهم  عند  واإناثًا   , ذكورًا  البالد  اأنحاء  يف  واملتفوقني   , املوهوبني  الطالب  جميع 
وتخطيهم ال�سفوف الدرا�سية تباعًا اإىل ال�سف الثاين متو�سط , ومن ثم اخلام�ص الثانوي, وعندما كان الربنامج قيد 
التجريب عام 1987, مت ت�سريع )15( طالبًا وطالبة من بني الع�سرات من املتقدمني لتخطي بع�ص ال�سفوف الدرا�سية. 
ثم ات�سعت م�ساحة الت�سريع لي�سل املتقدمني يف عام 2002/2001 اإىل )560( خم�سمائة و�ستون طالبًا وطالبة, مت ت�سريع 

60% منهم.

مشروع مدارس المتميزين:
اأهداف امل�شروع:

1.   تهيئة رعاية علمية , وتربوية للطالب تتنا�سب , وتفوقهم , ومواهبهم املتنوعة

2.  توفري فر�ص تربوية متنوعة , وعادلة جلميع الطالب العاديني واملتفوقني

3.  اإثراء املناهج الدرا�سية العادية مبقررات معمقة م�سافة تتحدى قدرات ذوي التفوق املتقدم.

4. تخ�سي�ص برامج علمية متنوعة خمططة بعناية فائقة لذوي املواهب الفذة , وبخا�سة يف مواد الفيزياء , والريا�سيات, 

واحلا�سوب
5. توفري معلمني من ذوي الكفاءة العالية قادرين على القيام مب�سوؤولياتهم يف اكت�ساف املواهب وتوجيهها.

6. الإفادة الق�سوى من تكنولوجيا املعلومات ومراكزها يف اإثراء معارف ومهارات الطالب املتفوقني.

املرحلة الدرا�شية التي تغطيها املدار�س:
املرحلة الثانوية واأمدها �ست �سنوات تبداأ بالأول املتو�سط , وتنتهي بال�ساد�ص الثانوي اإذ يخ�سع الطالب , اأو الطالبة اإىل 
يف  للقبول  موؤهلة  الطالبة  اأو   , الطالب  يكون  الثانوية  للمرحلة  النهائي  الوزاري  المتحان  وباجتياز  وزاريني,  امتحانني 

الدرا�سات اجلامعية الأولية.

اآلية القبول يف مدار�س املتميزين:
يتم التقدمي ملدار�ص املتميزين وفق اآلية خا�سة تعتمد امل�سارات الآتية*:

1. يحق للطالب اأو الطالبة التي حت�سل على معدل 95% يف المتحان الوزاري للمرحلة البتدائية من التقدمي اإىل مدر�سة 
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املتميزين اأو املتميزات
2.  يخ�سع املتقدم اإىل اختبارين:

- اختبار القدرات العقلية
- اختبارات حت�سيلية يف الدرو�ص الأ�سا�سية للمرحلة البتدائية وهي:

- اللغة العربية
- اللغة الجنليزية

- العلوم
- الريا�سيات

3. جترى مفا�سلة بني الناجحني وفقًا للطاقة ال�ستيعابية لكل مدر�سة.

اجلهة امل�شرفة على امل�شروع:
وزارة الرتبية- مركز البحوث والدرا�سات الرتبوية الذي ي�سم �سمن اأق�سامه )مديرية التجديد الرتبوي(وهي امل�سوؤولة 
عن الإ�سراف على اإدارة امل�سروع بينما تقوم املديرية العامة للتقومي بتهياأة الختبارات التح�سيلية واختبارات القدرات 

العقلية واإدارة تنفيذها على الطالب.مركز البحوث والدرا�سات الرتبوية 2002

امل�شتفيدون من امل�شروع:
الطالب املتفوقون الذين لديهم القدرة على اجتياز الختبارات من خريجي املدار�ص البتدائية مبعدلت فائقة اإذ يتقدم 
اإىل هذه املدار�ص من ح�سل على معدل 100% وتخطى ال�سفوف الدرا�سية بنجاح عال خا�سة يف المتحانات الوزارية 
املتو�سطة والثانوية, ولقد ح�سل البع�ص منهم على املراكز الثالثة الأوىل يف العراق من بنني وبنات ومبعدلت تراوحت بني 

96%- 99% , وبذا مت قبولهم يف الكليات الطبية , والهند�سية بح�سب رغباتهم.

هناك �سرط ل�ستمرار الدوام يف هذه املدار�ص , وهو �سرط احل�سول على معدل 85% بالن�سبة لأي طالب , اأو طالبة , 
وبخالف ذلك ينقل اإىل مدر�سة اعتيادية. ومل يف�سل من الطالب اإل بعدد اأ�سابع اليد يف عام 2001 مع العلم باأن مدار�ص 
املتميزين �سملت العراق باأكمله حيث توجد يف بغداد وحدها )4( اأربع مدار�ص, اثنان منها للذكور واثنان لالإناث, ويف كل 
حمافظة هناك مدر�سة واحدة لكل جن�ص عدا منطقة احلكم الذاتي لالأكراد العراقيني اإذ توجد مدر�سة واحدة اأ�سبة ما 
تكون مبدر�سة للموهوبني يف حمافظة ال�سليمانية بينما تفتقر حمافظتي دهوك واأربيل لهذا النوع من املدار�ص, وي�سل عدد 

املدار�ص اإىل )20( مدر�سة يف العراق.
ومن اجلدير بالذكر اأن مبداأ املفا�سلة بني الطالب املقبولني يف مدار�ص املتميزينـ   كما اأ�سلفناـ  يتحدد بالطاقة ال�ستيعابية 
لكل مدر�سة, لذا فقد مت اتخاذ قرار وزاري بقبول )25( خم�سة وع�سرين طالبًا وطالبة يف كل �سف درا�سي على اأن ل تزيد 
عن ثالثة �سفوف يف املدر�سة الواحدة , اأو يف ال�سفوف امللحقة باملدر�سة العتيادية ... ولزخم املتقدمني لهذا النوع من 
املدار�ص ؛ فقد �ساعد اأولياء اأمور الطالب يف بناء اأجنحة درا�سية , اأو �سفوف درا�سية ل�ستيعاب اأبنائهم فيها , ويرتاوح 

عدد امل�ستفيدين من امل�سروع بحدود )3000( ثالثة اآلف طالب وطالبة يف عموم العراق.
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املناهج الدرا�شية املطبقة:
تطبق املناهج الدرا�سية املاألوفة يف مدار�ص العراق على طالب مدار�ص املتميزين مع وجود اإثراء يف املواد: اللغة العربية , 

اللغة الجنليزية ,العلوم, الريا�سيات , احلا�سوب.
للمعلم يف  , ويرتك حيزًا حرًا  للمناهج  العامة  املديرية  الرتبية /  يعتمد مقررات  وموؤلفات ت�سعها وزارة  والإثراء هذا 
الت�سرف على اأن يت�ساوق والتوجيهات املركزية التي تركز على اإيالء الهتمام املنحاز لالإثراء العلمي مع ت�سجيع املواهب 
من  متقدمة  ملراحل  املتفوق   الطالب  اإعداد   هو  عمليًا  املدار�ص  لهذه  الرئي�ص  الهدف  فاإن  والفني,ولذا  الأدبي  والتفوق 

التح�سيل الدرا�سي.
املدار�ص  ببقية  قيا�سًا  جيدة  وتربوية  علمية  م�ستلزمات  على  احتوائها  هو  املدار�ص  هذه  يف  التميز  على  ي�ساعد  ومما 

العتيادية:
- اأجهزة حا�سوب حديثة يف خمتربات متخ�س�سة تكفي ملمار�سة املهارات التقنية لـ )50( طالبًا وطالبة يف كل مدر�سة 

وبخا�سة يف حمافظة بغداد.
- مكتبات متو�سطة احلجم والرثاء, و�سائل تعليمية متنوعة.

- خمتربات �سوتية لغوية,خمتربات علمية يف الفيزياء , الكيمياء, علوم احلياة.
- توافر قاعات واماكن الأن�سطة امل�ساحبة للمنهج والأن�سطة الريا�سية.

الأطر التعليمية والإدارية:
يتم اختيار الأطر الدارية وفق معايري معتمدة هي:

1. من ذوي الكفاءة التدري�سية الفائقة , وممن حققوا ن�سبًا عالية يف المتحانات الوزارية ل تقل عن %85.

2. ح�سن ال�سمعة وال�سلوك , ومن امل�سهود لهم باحل�ص الجتماعي والقدرة على التفاعل مع املجتمع املحلي.

3. األ تقل خدمتهم يف التعليم عن )10( ع�سر �سنوات , وي�ستح�سن من كان معاونًا لالإدارة الثانوية �سابقًا.

4. ذو �سخ�سية فّذة و�سمات قيادية موؤثرة.

ويتم اختيار الأطر التعليمية كالآتي:
- ممن حققوا ن�سبًا عالية يف المتحانات الوزارية ل تقل عن 85% اأ�سوة بالإدارة املدر�سية.

- لهم خدمة طويلة يف املدر�سة الثانوية ويف�سل من كان معلمًا يف الق�سم الإعدادي من املدر�سة الثانوية.
- ممن لديهم بحوث ودرا�سات �سمن جلان  اأو منفردين.

- خربة تربوية حملية او دولية.
ويتم اختيار الأطر التعليمية من قبل جلنة متخ�س�سة توؤلف لهذا الغر�ص تنظر يف طلبات التقدمي لهذا النوع من املدار�ص 
اأو  تنقل اإليها عند ال�سرورة مراعية معايري الختيار وموافقة وزير الرتبية عليها ح�سرًا مع توافر مبداأ املفا�سلة بالن�سبة 

ملنطقة ال�سكن.
وتتقا�سى الأطر التعليمية , والإدارية نف�ص الرواتب , واملحفزات التي يتقا�ساها اأقرانهم يف املدار�ص العتيادية ما عدا 
ما �سدر اأخريًا من اآلية للحوافز تق�سي باأن يدفع كل طالب , اأو طالبة ُيقبل يف مدار�ص املتميزين مبلغًا من املال تتقا�سمه 

هذه الأطر بن�سبة معينة تزيد على �سعف رواتبهم املقررة ر�سميًا.
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مشروع مدرسة الموهوبين:
وهو و�سع الطالب املوهوبني يف مدر�سة واحدة, بدوام كامل للم�ساركة يف الهتمامات  , وتفهم اأ�سلوب بع�سهم البع�ص يف 
التعليم , و تقبله , وت�سجيع اأفكار املجموعة حتى ولو كان التناف�ص فيما بينهم, لذا فيعد منوذج التجميع يف مدر�سة واحدة 

من اأقدم النماذج التي مت ا�ستخدامها يف رعاية الطالب املوهوبني.

اأهداف مدر�شة املوهوبني:
تهدف املدر�سة اإىل متكني املوهوب من :

1. موا�سلة تطوير �سخ�سيته وبنائها من جوانبها كافة.

2. تنمية مواهبه العلمية , والبحثية مبوجب مناهج خا�سة كفيلة بتكوينه عن�سرًا خمرتعًا , ومبتكرًا متعمقًا علميًا.

3. ت�سجيعه على توليد الأفكار الأ�سلية ذات ال�سمة املبتكرة و�سوًل اإىل ا�ستثمارها مل�سلحة املجتمع.

اأ . تنمية:توجهه العلمي املتفوق يف و�سط اجتماعي
ب . تفكريه املبدع يف جمال تفوقه

جـ. نزعة حب ال�ستطالع لديه وفق منهج يو�سع لهذا الغر�ص.
د. احل�ص الوطني والقومي لديه بوطنه و�سعبه واأمته العربية.

املراحل الدرا�شية التي تغطيها:
تغطي مدر�سة املوهوبني املرحلة الثانوية حاليًا من ال�سف الأول متو�سط وحتى نهاية املرحلة الثانوية, بينما ي�سري قانون 

مدر�سة املوهوبني املرقم )49( ل�سنة 2001 يف مادته الرابعة اإىل الآتي:
1. يقبل الطالب املوهوب يف ال�سف واملرحلة املالئمة ملوهبته.

2. يكون التعليم يف املدر�سة على مرحلتني متتابعتني:

- مرحلة الدرا�سة البتدائية ومدتها )6( �ست �سنوات   
- مرحلة الدرا�سية الثانوية ومدتها )6( �ست �سنوات ويعني جناحه يف ال�سف الأخري من املرحلة الثانوية اإكمال   

هذه املرحلة.
3. تخ�سع املدر�سة على امتحانات عامة خا�سة بها يف نهاية كل مرحلة درا�سية.

القبول يف مدر�شة املوهوبني:
ت�سكل يف وزارة الرتبية بقرار من الوزير هيئة ت�سمى )هيئة رعاية املوهوبني( تتوىل بوجه خا�ص و�سع القواعد الأ�سا�سية 

لكت�ساف املوهوبني , ورعايتهم و�سروط انتقائهم , وقبولهم , وانتقالهم , واختيار املالك التدري�سي.
وقد و�سعت الهيئة �سروط النتقاء , والقبول , والنتقال على الوجه الآتي :

1. يتم الرت�سيح من خريجي املدر�سة البتدائية ممن ح�سلوا على معدلت ل تقل عن 100% يف املعدل العام لالمتحان 

الوزاري يف نهاية املرحلة البتدائية.
2. يتم الرت�سيح عن طريق اإدارات املدار�ص البتدائية , ومن الطالب امل�سهود لهم بالتفوق وفق ا�ستمارة معلومات تدون 
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فيها معلومات عن التح�سيل الدرا�سي للطالب املر�سح , وعن حالته الدرا�سية , وال�سحية , والعقلية.
الطالب  حالة  عن  معلومات  مع  املوهوبني  ملدر�سة  التقدمي  على  موافقته  تعلن  الطالب  اأمر  لويل  تر�سيح  ا�ستمارة   .3

الجتماعية وال�سحية والفكرية.
4.  توؤلف جلنة يف كل مدر�سة ابتدائية ت�سم مدير املدر�سة رئي�سًا , وع�سوية املعاون , واأحد املعلمني توؤيد تر�سيح الطالب 

ملدر�سة املوهوبني.
5. توؤلف جلنة يف املديرية العامة للرتبية برئا�سة مدير عام الرتبية , وع�سوية م�سرف تربوي , ومدر�سني متخ�س�سني 

بالعلوم والريا�سيات. تقوم هذه اللجنة باإجراء اختبارات حت�سيلية يف هاتني املادتني.
6. تر�سل نتائج الرت�سيح اإىل هيئة رعاية املوهوبني التي بدورها تدر�ص قوائم الرت�سيح , وتعد الختبارات الآتية:

اختبارات حت�سيلية يف العلوم والريا�سيات:
- اختبار ال�سخ�سية البتكارية, اختبار القدرات العقلية,اختبار الدوائر

" جلنة النتقاء والقيا�ص والتقومي"  تابعة لهيئة رعاية املوهوبني ت�سمى  باإجراء هذه الختبارات جلنة متخ�س�سة  تقوم 
والتي ت�سم متخ�س�سني من اجلامعة ومن خرباء وزارة الرتبية.

الفيزياء  يف  متخ�س�سني  ت�سم  مقنّنة  ملقابلة  فيها  الناجح  يخ�سع  النتائج,  وظهور  الختبارات  من  النتهاء  وعند   .7

والكيمياء والريا�سيات وعلوم احلياة والعلوم الرتبوية والنف�سية.
8. يتم انتقاء عدد حمدود جدًا من املر�سحني وفقًا لقدراتهم التح�سيلية , والعقلية من ح�سيلة الختبارات , واملقابلة.

وقد بلغ عدد الطالب املقبولني يف مدر�سة املوهوبني منذ افتتاحها عام 1998, )45( خم�سة واأربعون طالبًا , ومن الذكور 
فقط.

املنهاج الدرا�شي وو�شائله:
- منهج درا�سي خا�ص للموهوبني يتميز عن املناهج الدرا�سية املطبقة يف املدار�ص العتيادية على اأن يت�سمن الأ�سا�سيات 

املطلوبة لأقرانهم يف املدار�ص العتيادية.
- تهيئة املجالت التطبيقية واملختربات املتطورة لالإفادة منها يف حتقيق الأهداف بال�سكل الأمثل, وتهيئة مكتبة متخ�س�سة 
الطالب من  مل�ستوى  املالئمة  الرتبوية  التقنيات  وا�ستخدام  والأجهزة احلديثة,  العلمية  واملطبوعات  بامل�سادر  واإغنائها 

الناحيتني العلمية والفكرية, والقيام بالتجارب العلمية داخل املدر�سة وخارجها.
- تنظيم الزيارات امليدانية للمعار�ص واملن�ساآت العلمية والفنية وامل�ساريع الزراعية وال�سناعية.

- ت�سجيع املوهوب على الإفادة من امل�سادر, والتقنيات الرتبوية التي توفرها املدر�سة.
وقد تركز املنهج الدرا�سي يف املدر�سة على تدري�ص اأربعة مواد علمية هي:

- الفيزياء, الريا�سيات, الكيمياء,علوم احلياة,اذ يتم التدري�ص فيها باللغة الجنليزية , وباأ�سلوب التدري�ص الفرقي من 
خالل تواجد ثالثة اأ�ساتذة يف ال�سف الواحد باإ�سراف تدري�سي جامعي بدرجة علمية ل تقل عن الأ�ستاذية يعاونه م�سرف 
اللوح  فاإن  اأعاله  اإليها  امل�سار  العلمية  للدرو�ص  واإ�سافة  العالية,  الكفاءة  ذوي  من  ميداين  وتدري�سي  متميز  اخت�سا�سي 

الدرا�سي ي�سمل اأي�سًا على �سبيل الثقافة العامة املواد الآتية:
- اللغة العربية , اللغة الجنليزية, الرتبية ال�سالمية, الجتماعيات ) تاريخ وجغرافيا(



121المواهب األكثر تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية 

- الرتبية الريا�سية, الرتبية الفنية )جراوان 1998(
وقد اأ�سيفت مادة البارو�سايكولوجي بتوجيه من الدولة. وقد كانت ن�سب املواد الدرا�سية كالآتي:

املواد العلمية 75% , املواد الإن�سانية %25
باأ�سلوب الدوام الطويل منذ ال�ساعة الثامنة وحتى ال�ساعة الثالثة  وي�ستمر الطالب املوهوب يف اكت�ساب العلوم واملعرفة 
والن�سف ع�سرًا ثم يعتمد التوقيت على حاجات الطالب املوهوبني اإذ تبقى املدر�سة مفتوحة الأبواب لياًل ت�ستقطبهم يف 

خمترباتها , وقاعاتها بتواجد الأ�ساتذة التدري�سني واإدارتها.

الأطر التعليمية ، والإدارية:
ي�سرتط يف من يعني مدر�سًا يف املدر�سة ما ياأتي:

1. اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية الأولية يف الأقل , وخمت�سًا مبو�سوع من املوا�سيع التي تدر�ص يف املدر�سة , 

ويف�سل حامل �سهادة املاج�ستري , اأو الدكتوراه , ومن يجيد اإحدى اللغات الأجنبية.
2. اأن تكون له خربة يف جمال اخت�سا�سه ل تقل عن )5( خم�ص �سنوات ومن املتميزين فيه, واأن يجتاز الختبارات التي 

جتريها جلنة خا�سة ت�سكلها هيئة رعاية املوهوبني.
وي�سرتط ممن يعني مديرًا للمدر�سة توافر الآتي:

1. اأن يكون حا�ساًل على �سهادة الدكتوراه مبرتبة  علمية ل تقل عن اأ�ستاذ م�ساعد )م�سارك(.  

2. اأن تكون له خربة يف جمال اخت�سا�سه ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات , ومن املتميزين فيه.  

3. اأن تكون لديه موا�سفات �سخ�سية , ومهارات اإدراكية , وفنية , واإن�سانية قيادية اإدارية متميزة.  

ويعنّي للمدر�سة مر�سدًا اأو اأكرث من حملة ال�سهادات العليا يتوىل رعاية الطالب املوهوب من النواحي النف�سية , والرتبوية, 
واملر�سية. كما يعنّي للمدر�سة معاون , اأو اأكرث وفق املعايري التي تطبق على الإدارة الرتبوية.

كما اأن املدر�سة تطبق اأ�سلوب الإر�ساد الأكادميي , والإر�ساد النف�سي معًا.

اأق�شام املدر�شة:
ت�سم املدر�سة حاليًا الأق�سام الآتية:

اأ . الريا�سيات, ,
ب. الفيزياء,
جـ. الكيمياء

د. علوم احلياة,
هـ. البارا�سايكولوجي

وهناك ق�سم الآداب والفنون مل يفتح بعد.
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اأ�شاليب التقومي
تعتمد املدر�سة اأ�ساليب تقومي متقدمة تتجاوز المتحانات لتغطي جوانب البحث , والدرا�سة , وامل�ساريع, والتقومي امل�ستمر 

وفق ا�ستمارات خم�س�سة لهذا الغر�ص.
كما اأن التقومي يت�سمن ن�سبًا يف التقومي العام للطالب عن م�ساركاته يف برناجمي الرتبية القيادية وخدمة املجتمع.

ويف املدر�سة جلنة علمية يراأ�سها متخ�س�ص مبرتبة الأ�ستاذية , وت�سم يف ع�سويتها عددًا من املتخ�س�سني , واخلرباء , 
واملدر�سني , ومهمتها تنظيم الن�ساطات العلمية يف الأق�سام الدرا�سية , وتقدمي امل�سورة لإدارة املدر�سة.

املوازنة املالية واملحفزات:
للمدر�سة موازنة مالية خا�سة بها, ومينح وزير الرتبية مدير املدر�سة ال�سالحيات الالزمة لل�سرف على اأن�سطة املدر�سة, 
وتوفر اإدارة املدر�سة ك�سوتني اأحدهما �سيفية والأخرى �ستوية, مع م�ستلزمات الإقامة يف الق�سم الداخلي لكل طالب وع�سو 
مبلغًا  املدر�سة  يف  املقبول  الطالب  يتقا�سى  كما  واإليها,  املدر�سة  من  املالئمة  النقل  و�سيلة  توفر  كما  التدري�سية,  الهيئة 

منا�سبًا من املال �سهريًا.

لئحة حقوق املوهوبني:
هناك لئحة حلقوق املوهوبني تت�سمن:

- حقوقه الدرا�سية , وتطلعاته يف اكت�ساب املعرفة املتقدمة.
- حقوقه يف اكت�ساب املعرفة , والعلوم من معلمني ذي كفاءة عالية.

- اتاحة الفر�ص للنمو العلمي , والبحثي يف اأي مركز للمعلومات , اأو خمتربات علمية.
- وجود حمفزات مالية , ومادية , واعتبارية تدفع بالطالب املوهوب لأن يتفرغ لدرا�سته.

- اإتاحة الفر�ص الدرا�سية م�ستقباًل يف البلدان املتقدمة علميًا.
- القبول يف اجلامعات , والأق�سام العلمية التي تتنا�سب ومواهب الطالب.

- فر�ص العمل املالئمة للموهبة. الوقائع العراقية.
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التجربة السعودية:

ن�سطت حركة تربية املوهوبني يف اململكة العربية ال�سعودية خالل الآونة الأخرية ب�سكل لفت, اإذ مت اإن�ساء "موؤ�س�سة امللك 
اأن�سئت برعاية خـادم احلرمني ال�سريفني, وُتعنى  عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع", وهي موؤ�س�سة وطنية ح�سارية 
بت�سجيع املوهوبني, وتنمية مواهبهم من خالل تقدمي برامج تهدف اإىل اكت�ساف املوهوبني ورعايتهم يف جميع املراحل 

الدرا�سية املختلفة وعلى م�ستوى اململكة.
واّت�سمت حركة تربية املوهوبني يف اململكة ب�سرعة انت�سار ثقافة تربية املوهوبني, وتعدد الربامج وتنوعها, وجاء هذا التنوع 

على النحو الآتي:
برامج الإثراء ال�سيفية)املحلية والدولية( للمرحلة الثانوية التابعة لـ "موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع".

برنامج موهبة المحلي:
 هو برنامج اإثرائي جماين للطالب املوهوبني يعقد يف بداية الإجازة ال�سيفية, وميتد ملدة اأربعة اأ�سابيع يتلقى الطالب 
اأثناءها ن�ساطات علمية متخ�س�سة ومهارات نوعية متقدمة, وتهدف اإىل رعاية �سخ�سية الطالب رعاية متكاملة: من 
الناحية العقلية والنف�سية والجتماعية والبدنية. تقام هذه الربامج بنظام الإقامة الكاملة داخل بع�ص اجلامعات والكليات 
واملراكز الرتبوية وال�سركات يف عدٍد من مدن اململكة. وت�ستهدف الطالب والطالبات املتميزون , و املتميزات من خمتلف 
مناطق ومدن اململكة يف املراحل الدرا�سية املختلفة من املرحلة البتدائية اإىل التعليم اجلامعي والذين تر�سحهم مدار�سهم 

ومعلميهم للم�ساركة فيها.

برنامج موهبة الدولي:
هو برنامج للطالب املتميزين ترعاها موهبة بالتعاون مع اأف�سل اجلامعات العاملية, وقد انطلقت فعالياته منذ عام 2005م, 
ويعقد هذا الربنامج خالل العطلة ال�سيفية من كل عام وميتد ملدة ترتاوح بني 5-12 اأ�سبوعًا بناء على نوع الربنامج املقدم 
من قبل اجلامعة التي يتم التعاون معها )تفرغي- تعلم عن بعد(. وخالل هذه الربامج يلتقي الطالب ال�سعوديون بغريهم 
من الطالب املوهوبني من خمتلف اإنحاء العامل , ويتلقون خاللها اأن�سطة علمية متخ�س�سة , ويكت�سبون مهارات متنوعة 
لتنمية �سخ�سيتهم. و يهدف برنامج  موهبة الدويل اإىل الرتقاء بقدرات الطالب العلمية ومهاراتهم , وتطوير قدرتهم 
على عمل الأبحاث والتجارب العلمية, والطالع على النظريات املتقدمة, وتواجد الطالب باأف�سل معاهد الأبحاث العاملية 

من �ساأنه تو�سيع دائرة التحدي اأمام الطالب املتميزين مع زيادة فر�ص قبولهم يف اأف�سل اجلامعات العاملية. 

برامج مراكز الموهوبين التابع لوزارة التربية والتعليم:
يلتحق الطلبة بهذه املراكز خارج اأوقات املدر�سة؛ ليتلقوا خدمات تربوية خا�سة يف العديد من املجالت التي تعمل على 

تطوير املواهب املختلفة.
برامج غرف امل�سادر يف بع�ص املدار�ص احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم

يجدر الإ�سارة اإىل وجود تعاون كبري ما بني "موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع" ووزارة الرتبية والتعليم 
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اأهم التجارب  2006(, وبعد ا�ستعرا�ص  يف دعم الربامج اخلا�سة بالطلبة املوهوبني التابعة لوزارة الرتبية )الب�ساتني, 
العربية لرعاية املوهوبني , واملتمثلة باملدار�ص اخلا�سة, ال�سفوف اخلا�سة داخل املدر�سة العادية, �سفوف خا�سة خارج 
املدر�سة العادية, غرف امل�سادر, م�سابقات على م�ستوى الدولة, برامج الت�سريع والإثراء ) والتي يعتربها بع�ص العلماء 
دليل حقيقي على حر�ص هذه  اإمنا هو  ما,  دولة  الربامج يف  مثل هذه  اإن وجود  القول  يجدر   .) برامج  ولي�ست  منهاجا 
الدولة على تنمية قدرات , وطاقات �سريحة هامة من اأبنائها ملا لهذه الربامج اخلا�سة من اأهمية بالغة يف اإيجاد تعليم 
متقدم, ورعاية تكون يف م�ستوى �سوية هوؤلء الطلبة, وبع�ص الدول العربية لها جتربة رائدة يف جمال  الهتمام باملوهوبني 
واملتميزين حتديدا, حيث تتج�سد بجوائز حملية وعاملية , ومدار�ص خا�سة, ومراكز ريادية  للطلبة املوهوبني واملتفوقني, 
وكذلك وجود عدد ل باأ�ص به من غرف امل�سادر يف املدار�ص العادية موزعة على خمتلف البلدان العربية. ووجود هذه 
باأبناء  والهتمام   , الرعاية  �سبل  اأف�سل  لتقدمي  والتعليم  الرتبية  وزارات  به  تقوم  الذي  الدور احلقيقي  يج�سد  الربامج 
املجتمع من املوهوبني  , واملتميزين اإل اأن الربامج املقدمة لفئة املوهوبني يف الدول العربية كان جل تركيزها على تطوير 
وترافق  التطورية,  النمائية  ببع�ص اخل�سائ�ص  والهتمام  الأكادميي,  للتقدم  املحددة طبقا  واملواهب  املعرفية  املهارات 
من  الكثري  �ساق  التكيفيية, مما  الجتماعية-  اأو  النف�سية   – النفعالية  اجلوانب  على  الرتكيز  اأو  مراعاة  مع عدم  ذلك 
اأهمية من اجلانب  اأقل  املوهوبني للتفرغ للتح�سيل الأكادميي , والهتمام باملعرفة الإثرائية على ح�ساب مواهب لي�ست 
الأكادميي, على العك�ص من الدول العاملية املتقدمة التي ترعى املواهب على اختالف اأ�سكالها واأنواعها, طاملا حتقق توازن 

متكامل للطالب املوهوب)نوفل, 2009(.
اأهم اجلوانب لنمو الطالب املوهوب ب�سكل  الثغرة يف مراعاة جوانب تعترب من  ال�سبب جاءت هذه الدرا�سة ل�سد  ولهذا 
متوازن , ومتكامل مع باقي اجلوانب الأخرى, حيث ركز الربنامج حمور الهتمام هنا على اجلوانب النف�سية - النفعالية 
املجال  يف  تقدمه  تعرت�ص  قد  التي  امل�سكالت  مع  التعامل  يف  املوهوب  الطالب  قدرة  لتح�سني  ال�سخ�سية  والجتماعية- 

الإبداعي الذي مييزه عن غريه من الطلبة. 

مراكز الموهوبين في المملكة العربية السعودية :
هي موؤ�س�سة تربوية تعليمية تعني تقدمي الرعاية الرتبوية والتعليمية للطالب املوهوبني من خالل الربامج التي تقدم يف 

املركز مبا�سرة اأو بالتعاون مع اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات الأهلية.
واأن  العديد من مراكز املوهوبني يف مناطق اململكة وحمافظاتها,  باإن�ساء   1420 والتعليم عام  وقد قامت وزارة الرتبية 
وزارة املعارف قامت بافتتاح العديد من مراكز املوهوبني بلغ عددها بنهاية عام 1420. �ستة مراكز يف كل من الريا�ص, 
الطائف, املدينة املنورة, جدة, الدمام, الأح�ساء", واأ�سار الأحمدي )2005( "اأن مراكز رعاية املوهوبني ماهي اإل موؤ�س�سة 
التعليم بها  اأهداف �سيا�سة  باأ�سلوب وفكر جديد ي�سعى لتحقيق  ال�سائد يف اململكة  النظام الجتماعي  تربوية تعمل وفق 
وخا�سة يف جمال رعاية املوهوبني". واأن ر�سالة مراكز رعاية املوهوبني تقوم على اكت�ساف الطالب املوهوبني من خالل 
عمليات مقننة ثم تقدمي الرعاية التعليمية والعلمية والجتماعية والنف�سية وال�سلوكية لهم من خالل برامج مبنية على 

ا�س�ص علمي ومن خالل تعزيز برامج اأن�سطة املدار�ص".
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وتقوم مراكز رعاية املوهوبني على اإ�سرتاتيجية معينة يف اكت�ساف املوهوبني هي :
-  الطرق العلمية املقننة مثل )اختبارات الذكاء(, تر�سيح املعلمني, التح�سيل الدرا�سي 

ول تكتفي هذه املراكز باكت�ساف املوهوبني بل تقوم برعايتهم, والتي تتمثل يف :
- الرعاية التعليمية من خالل برامج ) التجميع - الإثراء - الت�سريع ( والرعاية النف�سية , والجتماعية من خالل برامج 

التوعية , والإر�ساد.
- املتابعة: اأي تقدمي امل�ساعدة على الإنتاجية , وتتمثل يف ت�سجيل املنتج, تطوير املنتج اإىل م�سروع, تبني الطالب درا�سيًا.

فاأ�سار اأبو نيان وال�سبيان )1994( اإىل اأن هناك اأهدافًا بعيدة الأجل ملدة �سنتني هدفت اإليها مراكز رعاية املوهوبني , 
ومن اأهمها :

-   تاأ�سي�ص مقر املركز , والعمل على تاأمني كافة جتهيزاته.  
-  تر�سيح الكوادر الب�سرية املقتنعة بر�سالة املركز , واملوؤهلة للعمل فيه.  

-  اإعداد الكوادر الب�سرية , وتدريبهم من خالل برامج تدريبية خم�س�سة.  
-  العمل يف نف�ص الفرتة )ب�سورة موازية( على اكت�ساف املوهوبني , ورعايتهم .  

اأما بالن�سبة لالأهداف متو�سطة الأجل )املرحلة الثانية( فيجب :
-  ال�ستمرارية يف اكت�ساف الطالب املوهوبني بطرق مقننة.   

- متابعة الطالب املوهوبني من خالل �سجلة يف احلا�سب الآيل ي�سمل كافة البيانات عنه من خالل �سجل يدوي   
)ا�ستمارة متابعة املوهوب(.

اأما عن اأهداف طويلة الأجل ) املرحلة الثالثة( فيجب :
- متابعة الأهداف متو�سطة الأجل.  

- اهتمام كل مركز برعاية 160 موهوبًا خالل خم�ص �سنوات باإذن اهلل.  

اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين والموهوبات:
 هي اإدارة تربوية وتعليمية تقوم بتنفيذ �سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية يف رعاية املوهوبني , وحتقيق الأهداف التي ترمي 

لها وزارة الرتبية والتعليم.
 لذا فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم باإن�ساء اإدارة عامة لكت�ساف لرعاية املوهوبني عام 1421 . و�سح الثبيتي )1424( 
اأنه نظرًا للحاجة املا�سة اإىل اإيجاد اإدارة عامة لرعاية املوهوبني ممثلة يف اجلهاز الرتبوي , والتعليمي الذي يقوم بتنفيذ 
�سيا�سة اململكة يف رعاية املوهوبني , وحتقيق الأهداف التي ترمي لها وزارة املعارف )�سابقًا( ؛ فقد مت اإن�ساء اإدارة عامة 
تعني بالإ�سراف على اكت�ساف املوهوبني ورعايتهم , وذلك بالقرار الوزاري رقم 58054 وتاريخ 1421-3-4 , وت�سرف 
الإدارة عمليًا على املراكز ال�سابقة التابعة اإداريًا لإدارات التعليم املختلفة يف املناطق واملحافظات, وي�سرف على الإدارة 
العامة لرعاية املوهوبني جمل�ص رعاية املوهوبني وهي هيئة يف وزارة الرتبية والتعليم وكما ذكر يف الإدارة العامة يف رعاية 
املوهوبني واملوهوبات )6:1425( اأنها تعترب الإدارة العليا التي ت�سرف على �سوؤون رعاية املوهوبني , واملوهوبات , وت�سكل 
من قبل وزارة الرتبية والتعليم برئا�سته , وع�سوية من يراه من م�سئويل الوزارة , واملخت�سني واملهتمني يف جمال رعاية 
املوهوبني, ويكون املدير العام لالإدارة العامة لرعاية املوهوبني ع�سوًا وامينًا للمجل�ص , ويجتمع املجل�ص بناء على رئي�سة 
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مرتني على الأقل كل عام  , ويخت�ص املجل�ص فيما يلي:
- اعتماد امليزانيات الالزمة لإن�ساء مراكز املوهوبني , وجتهيزها , وت�سغيلها.

-  اإقرار اخلطط املنظمة لربامج رعاية املوهوبني.
-  اإقرار الربامج , واأوجه الن�ساط ذات ال�سلة برعاية املوهوبني.

-  املوافقة على برامج تدريب العاملني يف جمال رعاية املوهوبني وتاأهيلهم.
-  البت يف ماتعر�سه الإدارة العامة لرعاية املوهوبني من م�ساريع ومو�سوعات.

ر�شالة الإدارة العامة لرعاية املوهوبني وروؤيتها واأهدافها :
الرتبوبة  البيئة  اإعداد  الإ�سهام يف  اأن ر�سالتها تتحدد يف  املوهوبني واملوهوبات )1425(  العامة لرعاية  الإدارة  ذكر يف 
املنا�سبة وتهيئتها يف خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية , وحمافظاتها التي ت�ساعد على التعرف على الطالب ذوي 
القدرات العقلية , والأكادميية العالية , واإتاحة فر�ص تربوية متنوعة لهم لكت�ساف مواهبهم , وقدراتهم , وتنميتها من 

خالل امل�ساركة الفعالة يف الربامج الإثرائية .
اأما بالن�سبة لروؤيتها فتعمل الإدارة على اأن ت�سل بخدماتها اإىل جميع الطلبة املوهوبني , وتقدمي الرعاية املالئمة لهم يف 

جميع مدار�ص التعليم العام, وتطوير نظم تربوية , وبرامج اإثرائية وفق اأف�سل املقايي�ص العاملية.
ميكن حتديد الأهداف العامة لالإدارة كما ذكر يف الإدارة العامة يف رعاية املوهوبني واملوهوبات )1425( فيما يلي :

-  تعزيز النتماء الديني والوطني لدى الطلبة املوهوبني , وتوجيه قدراتهم يف �سبيل ذلك.  
- حتقيق �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق برعاية املوهوبني.  

-  اإيجاد بيئة تربوية تتيح للموهوبني اإبراز قدراتهم , وتنمية اإمكاناتهم , ومواهبهم.  
-  تهيئة رعاية تربوية منظمة ملواهب الطلبة املتنوعة من خالل برامج رعاية املوهوبني داخل املدر�سة وخارجها.  
  - اإعداد املعلمني وامل�سرفني وتدريبهم على اأ�ساليب التعرف على مواهب الطلبة املتنوعة وقدراتهم , و�سبل تعزيز 

جوانب القوة يف جميع الطلبة , ويف جميع املجالت.
  -  الإ�سهام يف توفري فر�ص تربوية متنوعة , وعادلة جلميع الطلبة لإبراز مواهبهم , وتنميتها.  

متثل الإدارة يف مراكز رعاية الطلبة املوهوبني , واملوهوبات غرفة العمليات التي من خاللها يتم التن�سيق , وتنظيم اجلهود 
لتحقيق الأهداف املر�سومة. )Telem,2001( فالإدارة كما يراها ن�سر اهلل واآخرون )1999( هي جمموعة العمليات 
التي يتم من خاللها تعبئة القوى الب�سرية , واملادية وتوجيهها توجيها كافيا لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة ؛ لذلك تعد الإدارة 
املدر�سية حجر الزاوية للعملية التعليمية, وتتطلب وجود قائد ذي �سخ�سية مرنة, ولديه القدرة على التحرك على خمتلف 
الأ�سعدة )اإبراهيم, 1997(. اإن توفر القيادة الإدارية الفعالة يف اإدارة برامج الرتبية اخلا�سة اأ�سبحت من الق�سايا التي 
تالقي اهتمام كبري يف ع�سرنا احلا�سر, ومن العوامل التي تزيد من فاعلية الإدارة يف برامج الرتبية اخلا�سة وجود مدير 
العملية  اإيجابيا على  التعليمي املنا�سب الذي ينعك�ص  يتمتع بقدرات �سخ�سية ومهنية يعمل من خاللها على تهيئة اجلو 
التعليمية. )Jean:2007,Lynn,2007( , ويعمل اأي�سا على تنظيم العمل املدر�سي , وتهيئة املناخ املالئم لإقامة العالقات 
والربامج  اخلطط  وو�سع   , ال�سيا�سات  حتديد  يف  والإدارية   , التعليمية  الهيئة  لأع�ساء  املعنوية  الروح  ورفع   , الإن�سانية 

وعملية �سنع القرارات الرتبوية.)عبود واآخرون, 1992(.
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الفعال يف  اأن يحددوا دورهم  فعليهم مثال  واملوهوبني حتديات كثرية  املتفوقني  الطلبة  رعاية  يواجه مديرو مراكز  وقد 
الربامج الرتبوية, واأن ي�ساعدوا على تقدمي خدمات للطلبة املتفوقني واملوهوبني, واأن يهتموا بتطوير الكوادر التعليمية, 

.)1992,Nelson,&Prindle(.وتقييم فاعلية الربامج التعليمية املقدمة للطلبة املوهوبني واملتفوقني

  دور مدير مراكز املوهوبني يف رعاية الطالب املوهوبني: 
الإدارة املدر�سية هي جميع اجلهود املن�سقة التي يقوم بها مدير املدر�سة مع جميع العاملني بها من معلمني , واإداريني , 
وم�ستخدمني, وطالب , وغريهم بق�سد حتقيق الأهداف الرتبوية مبا يتم�سى مع ما تهدف اإليه �سيا�سة التعليم يف اململكة , 
ومدير املدر�سة هو القائد الرتبوي الذي ي�سرف على جميع الفعاليات الرتبوية مبدر�سته , وتت�سح مهامه يف تفعيل برنامج 

رعاية املوهوبني باملدر�سة من خالل املهام التالية :
1- تنمية النمو املعريف لدى العاملني باملدر�سة ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم , وحاجاتهم التعليمية والنف�سية.

2- تروؤ�سه جلماعة رعاية املوهوبني , وتفعيل دورها , وحتفيز اأع�ساء اللجنة للو�سول اإىل الأهداف املن�سودة.

3- دعم م�سرف جماعة رعاية املوهوبني , وتوفري الإمكانيات التي ت�ساعد على البداع يف تنفيذ خططه.

4- الإ�سراف على خطة جماعة رعاية املوهوبني , ومتابعة اأعمالها , وتقوميها .

5 - ت�سجيع املعلمني على الإبداع يف طرق التدري�ص , وتنويعها مبا ينمي قدرات الطالب املوهوبني , وحاجاتهم التعليمية.
6- ت�سجيع املعلمني على اإدخال مهارات التفكري العليا �سمن خطة التدري�ص.

7- نقل اخلربات املتميزة بني املعلمني يف جمال تدري�ص املوهوبني.

8- ال�ستفادة من خربات امل�سرفني الرتبويني لنقل اخلربات من املدار�ص املتميزة يف جمال رعاية املوهوبني.

9- ت�سمني بطاقة تقومي اأداء املعلمني مراعات الفروق الفردية للطالب املوهوبني .

10- تفعيل املجال�ص املدر�سية )جمال�ص الآباء واملعلمني _ الإدارة املدر�سية_ التوجية والإر�ساد_ الن�ساط( واإبراز 

دورها مبا يخدم الطالب املوهوبني.
11- تفعيل دور الأ�سرة يف اكت�ساف املوهوبني , ورعايتهم من خالل اجلمعية العمومية لالآباء واملعلمني.



المواهب األكثر تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية  128

المحور الثاني دراسات تناولت حاجات ومشكالت الموهوبين:

لقد هدفت درا�سة " اأحمد عبد اهلل الباح�سني) 1986( التعرف علي خمتلف اأبعاد ظاهرة الفراغ لدى ال�سباب اجلامعي 
وجوانبها مبدينة الريا�ص ,واأهم دوافع ا�ستثمار ال�سباب لأوقات فراغهم , واأهم املعوقات  التي حتول دون ذلك ,وانتهت 
الدرا�سة اإيل اأن تدعيم العالقات الجتماعية من اأهم دوافع ا�ستثمار وقت فراغ ال�سباب ,الذي يوؤدي اإيل ارتفاع م�ستوي 
حت�سيلهم الدرا�سي وارتفاع قدرتهم علي اأداء العمل واإ�سباع حاجاتهم , واأن اأكرث اأ�ساليب ق�ساء وقت الفراغ هو م�ساهدة 

التليفزيون .
الفراغ لدي عينة من طالب املرحلة  اأن�سطة وقت  اأمناط  التعرف علي  "حممود وال�سناوي )1990( فهدفت  اأما درا�سة 
مييلون  الطالب  اأن  اإيل  الدرا�سة  وتو�سلت   , النف�سية  ال�سطرابات  بع�ص  وبني  املواهب,  هذه  بني  والعالقة   , اجلامعية 

للم�ساركة يف املواهب الجتماعية , والثقافية اأكرث من ميلهم للم�ساركة يف املواهب,  والهوايات احلركية. 
اأهم  للتعرف علي  البحرين  الرتويحية لطالب جامعة  املواهب  تقومي  بدرا�سة هدفت  القطان)1992(  "�سامية  قامت  و 
املواهب التي يقبل عليه الطالب , واملعوقات التي حتول دون ممار�ستهم لهذه املواهب الرتويحية , وتو�سلت الدرا�سة اإيل 
اأن تكد�ص اجلداول , عدم كفاية الوقت املخ�س�ص للن�ساط , من اأهم املعوقات التي تعوق ممار�سة الطالب , والطالبات 

لالأن�سطة الرتويحية.
كما اأكدت درا�سة )Estes, Lynn Roe )1995(.  علي اأهمية الدعم الطالبي يف تاأ�سي�ص املواهب ا لطالبية  وال�سمات 
ال�سخ�سية املختارة فى احلرم اجلامعي غري التقليدي يف جامعة جنوب مي�سي�سيبي بهدف حتديد العالقة بني املتغريات 
ال�سخ�سية املختارة , وميل الطالب  وبني اإمكانية امل�ساركة يف تاأ�سي�ص الن�ساط الطالبي , وانتهت اإيل اأن هناك عالقة 
دالة بني ال�سمات ال�سخ�سية , والظروف احلياتية للطالب مثل ميولهم وتقدمهم الأكادميي , واجلن�ص , وال�سن , واحلالة 

الزوجية, ودعم الأ�سرة  وبني الدعم الطالبي يف تاأ�سي�ص املواهب الطالبية
 كما اأن درا�سة " �سهام علي اأحمد القبندى)1995( هدفت التعرف علي املعوقات التي توؤثر علي اأداء رعاية ال�سباب , 
ودورها فيما يتعلق بالأن�سطة الجتماعية , والثقافية , والريا�سية يف جامعة الكويت , ومدى اإ�سباع هذه املواهب لحتياجات 
اإيل كيفية مواجهة تلك املعوقات , وانتهت يف نتائجها اإيل وجود جمموعة من العوائق منها : عدم  الطالب , والتو�سل 
و�سوح اأوقات برامج رعاية ال�سباب واأن�سطتها ,حمدودية كفاءة برامج رعاية ال�سباب يف حتقيق اأهدافها, عدم وجود خطة 

عمل ت�سم برامج املواهب, و�سوء توزيعها علي الكليات , ونق�ص الإمكانات.
    و اأجرى ")حممد اأحمد عبد ال�سالم 1996( درا�سة بهدف التعرف علي معوقات ممار�سة املواهب الرتويحية لدى طالب 
جامعة قناة ال�سوي�ص , وانتهى فى درا�سته اإيل اأن نظام الدرا�سة ل ي�ساعد علي ممار�سة املواهب الرتويحية بالكلية , واأن 
الإمكانات املوجودة حاليا ل تتنا�سب مع اأعداد الطالب , كما اأنه ل تتوفر ميزانيات كافية جلميع املواهب ,واأن املواهب ل 

تراعي الفروق الفردية بني الطالب , و�سعف الربامج املقدمة من الكلية.
   وقد اأكدت درا�سة Burnett, Daria Shockley )1996((. - التي اأجريت علي طالب كلية املجتمع بجامعة جنوب 
اأهمية  – علي  كاليفورنيا للتعرف علي العالقة بني جناح الطالب وبني م�ساركته يف املواهب يف املوؤ�س�سات فوق املتو�سط 
الن�ساط الطالبي , ودوره يف زيادة الإجناز الأكادميي وم�ستوي التح�سيل , وانتهت اإيل ارتفاع م�ستوي التح�سيل الأكادميي 
للطالب امل�سرتكني يف املواهب عن الطالب الذين مل ي�سرتكوا , بالإ�سافة اإيل زيادة ارتباط الطالب الذين ا�سرتكوا يف 
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املواهب اأكرث من غريهم  , كما اأن الطالب الذين ا�سرتكوا اأظهروا ثقة اأكرب يف قدرتهم على النتقال اإىل موؤ�س�سة اأخرى 
مثل الكلية التي ت�ستمر فيها الدرا�سة  اأربعة �سنوات باملقارنة بهوؤلء الطالب الذين مل ي�سرتكوا يف املواهب .

اأ�سار  , واحتياجاتهم يف اجلامعة  ؛ فكانت حول اهتمامات الطالب املوهوبني    )Weiner,1996,Weiner( اأما درا�سة
الباحثان اإىل �سرورة تقدمي الدعم النف�سي حيث لحظ الباحثان بعد مقابلة 24 طالب جامعي لديهم ا�سطرابات نف�سية, 
و م�سكالت يف النتباه , وانخفا�ص يف مفهوم الذات , وم�ستوى عايل من التوتر النف�سي , واأ�سارت النتائج اإىل �سرورة 
 peer support( النظراء اأ�سلوب جمموعات دعم  تعتمد على  تقدمي خدمات �ساملة للطالب ذوي احلاجات اخلا�سة 
 , اأكادميي  مر�سد  توفري  و�سرورة   )one-to-one relationship with a counselor( الفردي  والإر�ساد   )group

.).academic accommodations( وتعديل املناهج
اأما درا�سة "وجدي حممد بركات  1988( فهدفت التعرف على املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب واأ�سباب عزوف ال�سباب 
عنها , وتو�سلت اإيل اأنا املواهب الريا�سية هي اأكرث املواهب التي يقبل عليها الطالب , كما اأن من اأهم اأ�سباب الإحجام 
هو ان�سغال الطالب بالدرا�سة , وعدم وجود وقت كاف ملمار�سة املواهب, وعدم وجود اإعالم كاف عن هذه املواهب, وعدم 

التنويع يف املواهب, وعدم توفر الإمكانات املادية والفنية .
وهذا ما اأكدت عليه درا�سة "ولية بن�سلفانيا Pennsylvania State  university2001 التي هدفت التعرف علي املواهب 
التي يف�سلها الطالب خارج ال�سف , وكيفية التعامل مع الأحداث داخل حرم اجلامعة , وتو�سلت اإيل اإدراك طالب ولية 
بن�سلفانيا اأن اجلامعة توفر لهم قدرا كبريا من املواهب الال�سفية ,واأن ممار�ستهم لالأن�سطة مكنتهم من اللتقاء بعديد 
من الطالب من جمتمعات خمتلفة ,كما اأتاحت لهم تكوين �سداقات وقيادة الآخرين , وتعزيز مهارات الت�سال لديهم , 

ومن اأبرز املواهب التي �ساركوا فيها التدريب خارج احلرم اجلامعي ,والقراءة وامل�ساركة يف املواهب الريا�سية 
 ويف درا�ســـة)ال�سامرائـي , القطـو�ص2001م(  حول اأوقات الفراغ لدى طلبة جامعة نا�سر- مبدينة اخلم�ص- الهوايات 
املرغوبة, الأ�سباب املانعة, الأماكن املف�سلة هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة الهوايات التي ميار�سها) طالب وطالبات( 
جامعة نا�سر يف وقت فراغهم, ومعرفة الأ�سباب التي متنعهم من ممار�سة هذه الهوايات, ومعرفة الأماكن التي يف�سلونها 

لق�ساء وقت فراغهم.
ولتحقيق ذلك بنيت ا�ستبانة خا�سة بالطالب , واأخرى خا�سة بالطالبات, واختريت عينة ع�سوائية بلغت )326( طالبًا 
وطالبة , وبواقع ) 169( طالبًا و) 157( طالبة, اأثناء العام اجلامعي 1999-2000م, بن�سبة 11% من جمتمع الدرا�سة, 
وبلغ معامل الرتباط)95. 0 (, كما اأن الباحثني ا�ستعمال الن�سبة املئوية لتحليل النتائج التي اأظهرت اأن الن�سب العالية 
هي �سلبية,  حيث يكون ن�ساط الطالب فيه �سعيفًا مثل م�ساهدة التلفزيون , والفيديو و�سماع املو�سيقى , والت�سجيالت, 
اأما الن�سب املتو�سطة ؛ فقد كان اأغلبها �سلبيًا, ونالت الن�سب املنخف�سة ن�ساطات الطلبة البتكارية الإبداعية, التي يندمج 
فيها الطالب بكليته يف القراءة , ولعب الكرة , والعمل اليدوي, وخرج الباحثان بعدة تو�سيات, منها: اأهمية رعاية اجلامعة 
روحهم  لرفع  الوقت  وا�ستغالل   , واملجتمع   , الفرد  الطلبة خلدمة  وتوجيه طاقات  الفراغ,  وقت  ق�ساء  كيفية  للطلبة يف 
العلمية  وو�سع اخلطط  اإيجابية,  وا�ستثمار طاقاتهم مبمار�سة هوايات   , بالعمل اجلماعي  اإ�سراكهم  املعنوية عن طريق 

املدرو�سة من قبل اأمانة التعليم العايل والبحث العلمي.
�سعود  امللك  جامعة  لطالب  الريا�سية  املواهب  برامج  تقومي  هدفها   فكان   )2002( اخلالد  العزيز  "عبد  درا�سة  اأما 
بالريا�ص , وانتهى الباحث يف درا�سته اإيل وجود بع�ص املعوقات التي توؤثر يف م�ساركة الطالب مثل بعد ال�سكن  وعدم 
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وجود حوافز مالية للم�ساركني يف الن�ساط الريا�سي التناف�سي , ووجود نق�ص يف عدد امل�سرفني الريا�سيني , وعدم كفاية 
العربية  اململكة  يف  املوهوبني  الطلبة  م�سكالت  حول  درا�سة:    2005 الأحمدي  واأجرى  امل�ستخدمة,   الريا�سية  الأدوات 

ال�سعودية , وقد ظهرت النتائج التالية :
الهتمامات  وتنوع   , ال�ستطالع  حب  من  املوهوبون  به  يتميز  ما  )ب�سبب  الفراغ  واأوقات   , الأن�سطة  م�سكالت  �سيوع   -

والهوايات, وتعدد القدرات, ورغبتهم يف التجديد.. الخ ( 
- �سيوع امل�سكالت النفعالية ) يت�سمون باحل�سا�سية املرهفة(

- عدم �سيوع امل�سكالت الجتماعية)يت�سمون باأنهم اأكرث تكيفًا مع غريهم من الأفراد(
- امل�سكالت املدر�سية كانت اأقل �سيوعا- ب�سبب طبيعة هذه العينة اأنهم كانوا من املتميزين يف مدار�سهم, ومتوافقني مع 

زمالئهم ومعلميهم- واأنهم يتم رعايتهم من خالل مراكز خا�سة باملوهوبني- تعنى بتقدمي برامج اإثرائية لهم...الخ( 
امل�سكالت  اأبعاد  جميع  يف  البحث  عينة  اأفراد  درجات  على  اجلن�ص  ملتغري  اإح�سائيًا  دال  تاأثري  يوجد  اأنه  النتيجة  كانت 

با�ستثناء بعد امل�سكالت الأ�سرية )حيث تزيد امل�سكالت لدى الإناث عنها لدى الذكور(
الأن�سطة  اأنواع  خمتلف  يف  ترويحي  طابع  ذات  م�سابقات  برنامج  اإعداد  اإيل   )  2005( حممد  حممد  درا�سة  وهدفت 

الطالبية, والتعرف علي فاعليتها علي كل من:
 1 - تعديل اجتاهات الطالب نحو الرتويح يف وقت الفراغ .

2 - زيادة اإقبال الطالب علي امل�ساركة يف الأن�سطة الطالبية ) ت�ساوؤلت البحث ( حتاول هذه الدرا�سة الرد علي الت�ساوؤلني 
التاليني: 

1 - هل لربنامج امل�سابقات ذات الطابع الرتويحي تاأثري علي تعديل اجتاهات الطالب نحو الرتويح يف وقت الفراغ ؟
2 - هل لربنامج امل�سابقات ذات الطابع الرتويحي تاأثري علي زيادة اإقبال الطالب علي امل�ساركة يف خمتلف اأنواع الن�سطة 

الطالبية يف وقت الفراغ ؟ 
ولتحقيق اأهداف البحث اتبع الباحث اخلطوات التالية :

1 - ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ودرا�سة احلالة ) ت�سميم املجموعة الواحدة ( با�ستخدام القيا�سني القبلي والبعدي. 
2 - عينة البحث ميثل جمتمع هذه الدرا�سة طالل املعهد العايل للتعاون الزراعي حيث مت اختيار العينة بالطريقة الع�سوائية 
بناء علي ا�سرتاك الطالب يف برنامج امل�سابقات الرتويحية وجاءت رغبات الطالب يف امل�ساركة بعدد 1142 طالب وطالبة 
ثم بلغ حجم العينة 862 طالب وطالبة وهم الذين قاموا بتنفيذ الربنامج وفقا ل�سروط ال�سرتاك يف كل ن�ساط ) اأدوات 
جمع البيانات ( وقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي يف الدرا�سة واأ�سارت النتائج اإىل  اأن اأكرث الأن�سطة اإثارة لإقبال 
الطالب علي امل�سابقات هو الن�ساط الريا�سي ملا يتمتع به من عن�سر اإثارة وت�سويق واإ�سباع ميول املمار�سني ورغباتهم يليه 
الن�ساط الفني ملا له من فر�ص ا�ستثاره مهارات الإبداع لدي الطالب , ثم الن�ساط الثقايف لتنوع جمالته , ثم الن�ساط 
الجتماعي , ثم اجلوالة , واخلدمة العامة.,وقام الأحمدي )2005( بدرا�سة هدفت  اإىل التعرف على امل�سكالت ال�سائعة 
اأفرادها  بلغ عدد  اأ�سا�سية  عينة  درا�سته على  الباحث  اأجرى  وقد  ال�سعودية,  العربية  اململكة  املوهوبني يف  الطالب  لدى 
)149( من الطالب املوهوبني والطالبات املوهوبات الذين ينتمون اإىل ثالثة مناطق تعليمية يف املنطقة الغربية باململكة, 
هي: املدينة املنورة, وجدة, والطائف,    وا�ستخدم الباحث مقيا�ص امل�سكالت, من اإعداد اأبو جري�ص   واأظهرت النتائج 
م�سكالت  هما:  بعدين  حول  عمومًا  متحورت  قد  والإناث(  )الذكور  املوهوبني  الطالب  لدى  �سيوعًا  امل�سكالت  اأكرث  اأن 
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الن�ساطات, والهوايات , واأوقات الفراغ, وكذلك امل�سكالت النفعالية. كما اأظهرت النتائج اأن ملتغري اجلن�ص تاأثريا دال 
اإح�سائيًا على م�سكالت الطالب املوهوبني , والطالبات املوهوبات , واأبعادها _با�ستثناء بعد امل�سكالت الأ�سرية_, 
ل�سالح الطالبات. واأن ملتغري العمر الزمني اأي�سًا تاأثريًا داًل على تلك امل�سكالت, ل�سالح الطالب املوهوبني الأكرب عمرًا. 
عند  الوادي  جنوب  جامعة  طالب  تواجه  التي  املعوقات  حتديد  اإىل   هدفت  درا�سة    )2006( حممد   , دهم�ص  واأجرى 
كليات  من   ع�سوائية  عينة  على  الدرا�سة  وطبقت   , الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  الرتويحية.  لالأن�سطة  ممار�ستهم 
اجلامعة الع�سرين , ثم قام الباحث باختبار عينة للبحث بالطريقة الع�سوائية وبلغ عددها ) 449 ( طالب وطالبة  منهم 
) 129 ( طالب وطالبة من الكليات العملية و  ) 320 ( طالب وطالبة من الكليات النظرية و لأغرا�ص الدرا�سة ا�ستخدم 

الباحث اأربعة اأدوات هي اأدوات جلمع البيانات :
1 - ا�ستبيان معوقات ممار�سة الأن�سطة الرتويحية بجامعة جنوب الوادي خا�ص بالطالب.

2 - ا�ستبيان معوقات ممار�سة الأن�سطة الرتويحية بجامعة جنوب الوادي خا�ص بال�سادة اأع�ساء هيئة التدري�ص
3 - املقابلة ال�سخ�سية

4 - ال�سجالت والوثائق باجلامعة املعاجلات الإح�سائية . واأ�سارت النتائج اإىل
1 - اتفاق كل من طالب الكليات العملية والكليات النظرية يف ترتيب معوقات ممار�سة الن�سطة الرتويحية بجامعة جنوب 
العملية كالتايل احتل بعد  الكليات  بالن�سبة لطالب  اأنها اختلفت يف قيمة املتو�سطات حيث كانت املتو�سطات  اإل  الوادي 
معوقات �سعف الإمكانات املادية من قبل اجلامعة الرتتيب الأول , وبعد معوقات �سخ�سية الرتتيب , وبعد معوقات ثقافة 
الرتويح الرتتيب الثالث , وبعد معوقات مرتبطة باإدارة الن�ساط باجلامعة الرتتيب الرابع , وبعد معوقات مرتبطة بتنفيذ 
الربامج الرتتيب اخلام�ص,  وبعد معوقات �سخ�سية مرتبطة بالإمكانات الرتتيب , وبعد معوقات �سعف الإمكانات الب�سرية 
من قبل اجلامعة الرتتيب الثامن , وبعد معوقات مرتبطة بالأن�سطة الطالبية الرتتيب التا�سع , وقيمة املتو�سطات بالن�سبة 

لطالب الكليات النظرية كالتايل : - فكان ترتيب الأبعاد بنف�ص الرتتيب ال�سابق للكليات العملية باختالف
2 - اتفق كل من اأع�ساء هيئة التدري�ص وموظفي رعاية ال�سباب والطالب اأع�ساء الحتادات الطالبية يف ترتيب معوقات 
ممار�سة الأن�سطة الرتويحية بجامعة جنوب الوادي اإمنا اختلفت قيمة املتو�سطات لكل منهم بالن�سبة لل�سادة لأع�ساء هيئة 
التدري�ص املتو�سطات كما يلي :- احتل بعد معوقات الإمكانات ) مادية - وب�سرية ( الرتتيب الأول , وبعد معوقات الربامج 
والأن�سطة الرتتيب الثاين , وبعد معوقات التوجيه الرتتيب الثالث , وبعد معوقات �سخ�سية الرتتيب الرابع , وبعد معوقات 

ثقافية الرتتيب اخلام�ص
اأو�سحت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف بعد معوقات مرتبطة بتنفيذ الربامج وبعد معوقات مرتبطة   - 3
بالأن�سطة الطالبية بني طالب الكليات العملية , وطالب الكليات النظرية ل�سالح عينة طالب الكليات العمدية واأو�سى 
الباحث ب�سرورة الهتمام بتوفري الإمكانات املادية الالزمة ملمار�سة طالب اجلامعة لالأن�سطة الرتويحية , وو�سع برامج 
ترويحية متنوعة , و�ساملة للعديد من الأن�سطة الرتويحية , وتوفري اأن�سطة لذوي الحتياجات اخلا�سة طبقا لطبيعتهم .و 

الهتمام بتعيني م�سرفني واإخ�سائيني موؤهلني لتنفيذ الأن�سطة الرتويحية والهتمام بعقد الدورات التدريبية .
ودر�ص بها بيرت�سون وباأجن Peterson Pang)2006( ا�ستثمار اأوقات الفراغ لدى ال�سباب من خالل درا�سة اأجراها على 
عينة من 120 طالب وطالبة لطلبة مقرر ) علم النف�ص(  يف جامعة ميت�سيغن و90 طالب وطالبة من امل�سجلني يف مقرر 
) علم النف�ص( يف معهد �سميث لالآداب , وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ال�سباب ي�ستثمرون اأوقات الفراغ لديهم يف م�ساهدة 
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الأفالم ومتابعة الق�سايا ال�سيا�سية املهمة , وال�ستماع للمو�سيقى , واملطالة  , وقد وجد فرقا يف اأنوعية الأفالم التي يهتم 
بها الذكور ) الرعب واخليال العلمي( بينما تهتم الإناث ) بالدراما والأفالم الرومان�سية (.

ويف درا�سة  انت�سار العنف عرب الإنرتنت على م�ستوى الدولة باأ�سرتاليا  وهي درا�سة )Cross  واآخرون 2009(  لتقييم 
4,9%  ( من طلبة ال�سنة  اأن ن�سبة )   اأ�سارت الدرا�سة   , جتارب هذا العنف لطالب املدار�ص وعددهم )7418( طالبًا 
الرابعة لهم جتارب  مقارنة بن�سبة )7,9%( من طلبة ال�سنة التا�سعة  يف الإبالغ عن اجلرائم اللكرتونية ب�سكل عام  , ومع 
اأن معدلت العنف والتحر�ص كانت اأقل اإل اأن  املعدل يزيد مع تقدم عمر الطالب , و ن�سبة ) 1,4% ( من طلبة ال�سنة الرابعة  

اأبلغوا عن جرمية العنف عرب الإنرتنت  يف حني ن�سبة )  5,6% ( من طلبة  ال�سنة التا�سعة  قد اأبلغوا  عن هذه اجلرمية.
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المحور الثالث دراسات تناولت المواهب اإلعالمية:

تعددت الدرا�سات والأبحاث التي تناولت املواهب الإعالمية  , والتي ركزت على الأ�ساليب الأعالمية احلديثة للتوا�سل 
الجتماعي وفيما يلي ا�ستعرا�ص لتلك الدرا�سات: 

Lenhart & Madden, وعنوانها:)Teens, Privacy & Online Social Netwrks(. وهدفت  ففي درا�سة )2007( 
الدرا�سة اإىل التعرف على طبيعة احلياة التي يعي�سها جيل ال�سباب من الأمريكيني, وذلك من خالل ا�ستخدامهم لالإنرتنت, 
و�سبكات التوا�سل الجتماعي, وما الذي يت�ساركون به ول يت�ساركون مع الغري عرب هذه ال�سبكات, وهل يلعب الأهل دورًا يف 
مراقبة الأبناء اأثناء تواجدهم على هذه ال�سبكات اأم ل؟ وذلك من خالل التطبيق على عينة مكونة من )935( مفردة من 
املراهقني واملراهقات الأمريكيني, ممن ترتاوح اأعمارهم ما بني )12-17 عامًا(, واأولياء اأمورهم, وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن )55%( من املراهقني الأمريكيني لديهم ح�ساب على �سبكات التوا�سل الجتماعي, واأن ما ن�سبته )66%( من هوؤلء 
ل ي�ساركون م�ستخدمي ال�سبكات الأخرى معلوماتهم على هذه ال�سبكات, واأن ما ن�سبته )46%( من اأولئك الذين ي�سمحون 
للغري بالطالع على معلوماتهم يزودون الغري مبعلومات مظللة حلماية اأنفه�سم اأوًل وللمزاح والعبث وعدم اجلدية ثانيًا. 
كما تو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن غالبية املراهقني ي�ستخدمون �سبكات التوا�سل الجتماعي لكي يبقوا على  ات�سال مع 
اأفراد العينة �سعروا باخلوف عندما مت التوا�سل معهم من قبل  اأو تكوين �سداقات جديدة, واأن )23%( من  الأ�سدقاء 
اأبنائهم ملعرفة  الوالدين يقومان مبراقبة  اأن  اإىل  الدرا�سة كذلك  التوا�سل الجتماعي, كما تو�سلت  غرباء عرب �سبكات 
املواقع التي يتعر�سون لها, وذلك من خالل بع�ص الربامج اخلا�سة بهذا ال�ساأن اأو من خالل و�سع جهاز الكمبيوتر يف مكان 

عام يف املنزل ومراقبة الأبناء ب�سورة مبا�سرة.

 User Description & Interpretation of Self-Presentation Through(:وعنوانها ,Strano )2008( ودرا�سة
Facebook Profile Images(. وهدفت الدرا�سة اإىل تف�سري كيف يقدم م�ستخدمو ال�سبكات الجتماعية اأنفه�سم على 

موقع الفي�سبوك, ل �سيما ما يتعلق ب�سورهم ال�سخ�سية )Profile Images( من حيث الأ�س�ص امل�ستخدمة يف الختيار, 
ويف تغيري ال�سورة ال�سخ�سية من وقت لآخر, وهل يتاأثر هذا الختيار بالنوع الجتماعي والعمر؟. وذلك من خالل عينة 
املتزوجات من  اأن  الدرا�سة  ك�سفت  الثلجية",وقد  الكرة  "عينة  عليها من خالل  مكونة من )427( مفردة مت احل�سول 
اأفراد العينة املبحوثة غالبا ما يقمن بتغيري �سورهن )Profile Images(, للتاأكيد على رغبتهن يف ال�سداقة والعالقات 
العائلية,  ال�سور  بو�سع  يرغبون  �سواء,  والرجال على حد  املتزوجات  الن�ساء  اأن  كذلك  الدرا�سة  ك�سفت  كما  احلميمية. 
التي تدلل على العالقات احلميمة بني اأفراد الأ�سرة الواحدة , واأن تف�سري معاين هذه ال�سوروتاأويلها وفهمها يختلف من 
مبحوث لآخر وفقا للنوع الجتماعي,كما ك�سفت الدرا�سة اأي�سًا اأن م�سـتخدمي الفي�سـبوك من كبار ال�سن من اجلن�سني ل 
مييلـون اإىل تغييـر �سورهم على املوقع, ويقومون بن�سر �سورهم )Profile Images(, ال�سخ�سية منفردة على الفي�سبوك.  
ال�سبكات  ملواقع  امل�سري  ال�سباب  ل�ستخدام  والجتماعية  النف�سية  "الآثار  عنوانها  بدرا�سة   )2009( خ�سر  وقام 
الجتماعية: درا�سة على موقع الفي�سبوك". وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف على دوافع ا�ستخدام  ال�سباب امل�سري ملوقع 
الفي�سبوك, والك�سف عن طبيعة العالقات الجتماعية وال�سداقات التي يكونها ال�سباب امل�سري, كما هدفت اأي�سا اإىل 
ر�سد الآثار النف�سية والجتماعية )ال�سلبية واليجابية( املرتتبة على تعامل عينة الدرا�سة وحتليلها  مع موقع الفي�سبوك, 
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والجنبية(  امل�سرية )احلكومية  الفي�سبوك من طالب اجلامعات  وذلك من خالل عينة عمدية متاحة من م�ستخدمي 
مقدارها )136( مفردة موزعة بالت�ساوي بني جامعة القاهرة واجلامعة الربيطانية. 

الفي�سبوك,  ملوقع  ا�ستخدام طالب اجلامعة  دوافع  راأ�ص  على  ياأتي  والرتفيه  الت�سلية  دافع  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
مع  التوا�سل  ودافع  جديدة,  �سداقات  خلق  دافع  جاء  بينما  املبحوثني,  عينة   اإجمايل  من   )%69.9( مقدارها  وبن�سبة 
لكل منهما على  وبن�سبة )41.2%( و)%37.5(  والثالثة,  الثانية  املرتبتني  اجتماعية معهم يف  وتطوير عالقات  الآخرين 
اأو خداع لالآخرين, كان  تلوين  اأي  املبحوثني لأنفه�سم كما هم ب�سدق وبدون  اأن تقدمي  الدرا�سة  اأو�سحت  التوايل, كما 
اأنف�سهم لالآخرين با�ستخدام ا�سم م�ستعار,  لها الن�سيب الأكرب وبن�سبة )82.4%(, مقابل )19.9%( لتقدمي املبحوثني 
كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن العبارات التي حظيت باأعلى اأهمية ن�سبية لدى طالب جامعة القاهرة واجلامعة الربيطانية 
الآخرين  اأخبار  على  بالنفتاح  اأ�سعر  جعلني  املوقع  مع  "التعامل  التالية:  العبارات   يف  متثلت  الثالثي  ليكرت  مبقيا�ص 
بوزن ن�سبي )90.44(, يليها بروز عبارة " اأتخل�ص من  ال�سعور بالوحدة عندما اأجل�ص على موقع الفي�سبوك بوزن ن�سبي 
)83.09%(, ثم ظهور عبارة "لقد قمت بتطوير عالقات اجتماعية عديدة من خالل التعامل مع املوقع" يف املركز الثالث 
بوزن ن�سبي )75.25%(, ... مما يعني غلبة الطابع الإيجابي على الآثار الجتماعية املرتتبة على ا�ستخدام طلبة اجلامعات 

ملوقع الفي�سبوك.
الف�سائيات  بالإنرتنت ور�سائل  التفاعلية  العالقات الجتماعية  "اأثر �سبكات  واأ�سار ح�سن )2009(, يف درا�سة عنوانها 
على العالقات الجتماعية والت�سالية لالأ�سرة امل�سرية والقطرية". وهدفت الدرا�سة اإىل ر�سد اأثر الو�سائل الت�سالية 
احلدثية وتو�سيفها )الإنرتنت بكافة ا�ستخداماتها والف�سائيات واملدونات( على طبيعة العالقات وحجمها ,والتفاعالت 
الجتماعية والت�سالية داخل الأ�سرة امل�سرية والقطرية, وذلك بالتطبيق على عينة ع�سوائية متعددة املراحل حجمها 
)600( مفردة وزعت ما بني �سغار ال�سن والوالدين يف قطر وم�سر, يف حماولة للو�سول اإىل روؤية حمددة نحو تر�سيد 
اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  ال�سياق,  واملجتمعية يف هذا  الأ�سرية  امل�سوؤولية  دور  وتفعيل   , التقنيات احلديثة  ا�ستخدام 
هناك  اأن  كما  الأفراد,  بني  الجتماعي  التفاعل  وم�ستوى  الجتماعية  املواقع  ا�ستخدام  معدل  بني  �سلبيًا  ارتباطًا  هناك 
العينة, واأن هناك عالقة  اأفراد  اأي�سا بني معدل ال�ستخدام وانخفا�ص م�ستوى التح�سيل الدرا�سي لدى  ارتباطا �سلبيا 
ولي�ست  وم�ستقرة  ثابتة  اجتماعية  تكوين عالقات  نحو  املبحوثني  واجتاه  ال�ستخدام  معدل  زيادة  بني  اإيجابية  ارتباطية 
م�ستوى  وانخف�ص  الواقع  عن  انعزالهم  زاد  الكمبيوتر  جهاز  با�ستخدام  باخل�سو�سية  الفراد  �سعر  كلما  واأنه  عابرة, 
تفاعلهم الجتماعي, بعك�ص اأقرانهم الذين ي�ستخدمون الكمبيوتر يف مكان ل يتمتع باخل�سو�سية , وي�ستطيع املحيطون 
احتلت  واملاي�سبي�ص  واليوتيوب  الفي�سبوك  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما  م�ساهدته,  الأقل  على  اأو   , اإليه  الو�سول  بالفرد 
اأ�سدقاءهم يعدون املرجع الأول يف حالة  اأن  العينة الذين يعتربون  مواقع  ال�سدارة ك�سبكات اجتماعية مف�سلة لأفراد 
حدوث م�سكلة لهم, وقام  بيومي )2010(  بدرا�سة هدفت اإىل التعرف على دوافع ا�ستخدام ال�سباب اجلامعي لالأفالم 
الت�سجيلية التي تعر�سها القنوات الف�سائية كاأحد م�سادر املعرفة التاريخية والإ�سباعات املتحققة منها , وحجم تعر�ص 
ال�سباب اجلامعي للقنوات الف�سائية التي تقوم بعر�ص اأفالم ت�سجيلية تاريخية , والإ�سباعات  املتحققة من تعر�ص ال�سباب 
اجلامعي لالأفالم الت�سجيلية التاريخية ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي يف اجراءات الدرا�سة  . طبقت الدرا�سة على 
عينة ع�سوائية من املراهقني امل�ساهدين لالأفالم الت�سجيلية مكونة من )424( م�سارك من �سن )18 - 21( �سنة منهم 
)200( من الذكور و)224( من الإناث, وقد مت اختيارهم من ثالث جامعات م�سرية )جامعة القاهرة - جامعة عني 
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الفيلم  اأن  الدرا�سة  البيانات. وجد  الدرا�سة جلمع  لغايات  اأعد  ا�ستبيان  الباحثة  –وا�ستخدمت  �سم�ص - جامعة حلوان( 
الت�سجيلي التاريخي هو اأكرث الأنواع تف�سيال من حيث امل�ساهدة , واأن دوافع ا�ستخدام التليفزيون كو�سيلة للح�سول علي 
الثقة هي  اأن  النتائج  واأ�سارت  , ول�سهولة ا�سرتجاع املعلومات املرتبطة بال�سورة  املعرفة هي وجود ال�سورة مع ال�سوت 
الدافع ملتابعة الأفالم الت�سجيلية التاريخية مما ي�سبع حاجتهم للمعرفة. وهو ما ي�ساعدهم على التنبوؤ بامل�ستقبل كما اأنها 

توفر مادة للحوار مع الآخرين.
ويف درا�سة الرعود )211(, وعنوانها " دور �سبكات التوا�سل الجتماعي يف التغيري ال�سيا�سي يف تون�ص وم�سر من وجهة 
نظر ال�سحفيني الأردنيني". وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف على دور �سبكات التوا�سل الجتماعي يف التغيري ال�سيا�سي يف 
تون�ص وم�سر من وجهة نظر ال�سحفيني الأردنيني. ولتحقيق هذا الهدف مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي وتكونت 
عينة الدرا�سة من )342( مفردة مت اختيارها بوا�سطة اأ�سلوب العينة الع�سوائية الب�سيطة, وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة 
من النتائج كان اأهمها: جاء جمال "مقاومة الرقابة واحلجب والدعاية يف الإعالم الر�سمي" وهو من جمالت دور �سبكات 
التوا�سل الجتماعي يف التغيري ال�سيا�سي يف تون�ص وم�سر يف الرتتيب الأول مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.75(, يف حني جاء 
جمال "التاأثري على الراأي العام املحلي والإقليمي والدويل" يف الرتتيب الثاين مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.68(. اأما جمال" 

التهيئة والتحري�ص على الحتجاجات" فجاء يف الرتتيب الثالث مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.67(.
كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف تقدير املبحوثني لدور �سبكات التوا�سل الجتماعي 
ال�سحفية,  العلمي, اخلربة  املوؤهل  العمر,  الجتماعي,  النوع   ( للمتغريات  تعزى  وم�سر  تون�ص  ال�سيا�سي يف  التغيري  يف 
ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  بينما  النقابة(.  يف  ال�سحفي  لع�سوية  الزمنية  الفرتة  الإعالمية,  املوؤ�س�سة  نوع 
دللة اإح�سائية يف تقدير املبحوثني لدور ال�سبكات التوا�سل الجتماعي يف التغيري ال�سيا�سي يف تون�ص وم�سر تعزى ملتغري 

التخ�س�ص وكانت الفروق ل�سالح تخ�س�ص الآداب.
اإبراز  اإ�سماعيل, )2011( بدرا�سة هدفت  اإىل ا�ستق�ساء دور برامج الأطفال يف التليفزيون امل�سري يف  وقامت منال  
قدرات الأطفال املوهوبني واإ�سباع احتياجاتهم. وقامت الباحثة باختيار عينه ق�سدية من الربامج املقدمة اإىل الأطفال 
املوهوبني متثلت يف برنامج ) مواهب على الهواء  , وقامت بتحليل حلقات الربنامج خالل دورة برناجميه) ثالثة �سهور ( 
بواقع 12حلقة من الربنامج , وكذلك قامت الباحثة باختيار عينة ق�سدية قوامها ) 200 طفل ( كعينة للدرا�سة امليدانية 
من بني الأطفال املوهوبني فنيا - ريا�سيا - مو�سيقيا ممن ي�ساهدون وي�ساركون يف برنامج ) مواهب على الهوا ( . تو�سلت 
الدرا�سة اإىل العديد من النتائج منها : جاءت موهبة الغناء يف الرتتيب الأول , تلتها موهبة الر�سم يف الرتتيب الثاين , ثم 
موهبة العزف يف الرتتيب الثالث , بعدها موهبة ال�سعر يف الرتتيب الرابع , ويف الرتتيب اخلام�ص تاأتي موهبتي الإ�سغال 

الفنية والزجل . الكلمات املفتاحية : برامج الأطفال / قدرات الأطفال املوهوبني / اإ�سباع احتياجاتهم.
درا�سة م�ساعد ال�سراري)2011(  وهو طالب الدرا�سات العليا يف كلية الإعالم بجامعة الريموك بالأردن : وقال اأفراد عينة 
الدرا�سة التي يبلغ قوامها 400 طالب وطالبة من خمتلف املدار�ص الثانوية احلكومية والأهلية يف الريا�ص اأن هناك تاأثريًا 
�سلبيًا على الطلبة من ا�ستخدام الفي�ص بوك واأهم هذه التاأثريات م�ساهدة �سور غري اأخالقية والتعرف على اأ�سدقاء �سوء 
و�سياع وقت املذاكرة وم�ساهدة فيديوهات غري اأخالقية واإقامة عالقات م�سبوهة تف�سد اأخالقهم ب�سكل كبري, كما اأنه ل 
يجدي كثريًا يف التح�سيل الدرا�سي , واأ�سارت الدرا�سة  اإىل تاأثر اأكرث من 78% من طالب وطالبات الثانوية تاأثرا �سلبيا 
يف حت�سيلهم الدرا�سي جراء ا�ستخدامهم مواقع التوا�سل الجتماعي, واأن ما ن�سبته 67% من الطلبة يف اململكة العربية 
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ال�سعودية  ل ي�ستخدمونها لأغرا�ص تتعلق بالدرا�سة, كما بينت الدرا�سة اأن ما ن�سبته 57% من املدار�ص باململكة ل يوجد 
لها �سفحات يف مواقع التوا�سل الجتماعي.) موقع twitmail  اللكرتوين (.

التوا�سل  مواقع  تاأثري   :  ) ال�سودان    , العام  الراأي  لدرا�سات  الروؤية  مركز  بها)  قام  درا�سة حتليلية )2012(  واأ�سارت 
الجتماعي يف طلبة اجلامعات ) 2012/12/15 ( وتهدف الدرا�سة معرفة اأثر �سبكات التوا�سل الجتماعي على طلبة 
اجلامعات بال�سودان , وبلغ اأفراد عينة الدرا�سة )500( طالبًا , وقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود �سلبيات با�ستخدام هذه 

املواقع :
- �سياع الوقت , املواقع الإباحية ,       لالآخرين ,العزلة الجتماعية .

- قد يدخل بع�ص املمار�سات التي تتعار�ص مع الدين والثقافة الإ�سالمية وتهدم قيم املجتمع.
- يوؤثر يف ال�سحة والنظر , - الإدمان على الإنرتنت , - العالقات غري ال�سرعية .

- تدين امل�ستوى الأكادميي , - التدخل يف ال�سيا�سة والتحري�ص,- اإ�ساعة املال .
- دفن املواهب والأن�سطة والهوايات.

وقام عالونة )2012(, بدرا�سة عنوانها " دور مواقع التوا�سل الجتماعي يف حتفيز املواطنني الأردنيني على امل�ساركة يف 
احلراك اجلماهريي". وهدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على دور مواقع التوا�سل الجتماعي, يف حفز املواطنني الأردنيني 
للم�ساركة يف فعاليات احلراك اجلماهريي, با�ستخدام منهج امل�سح الإعالمي ب�سقيه الو�سفي والتحليلي, على عينة بلغت 
)296( مفردة من النقابيني يف مدينة اإربد,وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ما ن�سبته )74,7%( من النقابيني ي�ستخدمون 
مواقع التوا�سل الجتماعي, و )24,3%( منهم ي�ستخدمونها لأنها تتيح الفر�سة للتعبري عن الآراء بحرية. واأن )%50,6( 
من النقابيني ي�ستخدمون الفي�سبوك و )27,1%( ي�ستخدمون التويرت, واأن دوافع ا�ستخداماتهم لهذه املواقع تتمثل باأنها 
ت�سمح بالتوا�سل مع الأ�سدقاء بن�سبة )28,5%(, وتتيح الفر�سة للتعبري  عن  الآراء بحرية مطلقة بن�سبة )21,8%(,كما 
بينت النتائج اأن )56,6%( من النقابيني ي�ساركون )دائمًا واأحيانًا ونادرًا( يف احلراك اجلماهريي الذي يطالب بالإ�سالح 
والتغيري يف الأردن, من خالل مواقع التوا�سل الجتماعي. واأو�سحت النتائج عدم وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني 

ال�سمات الدميوغرافية للنقابيني وبني امل�ساركة يف احلراك اجلماهريي عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.
و اأظهرت درا�سة ن�سرت يف الوليات املتحدة)2013( :  اأن بع�ص ال�سور املن�سورة على �سبكات التوا�سل الجتماعي قد 
الأربعاء.  ن�سر  اإخباري  تقرير  التدخني, بح�سب  اأو  كال�سرب  ت�سر ب�سحتهم,  اإىل ت�سرفات  الأمريكيني  املراهقني  تدفع 
اأو  يدخنون  وهم  لأ�سدقائهم  �سورا  �سبي�ص«  »ماي  اأو  »في�سبوك«  على  ي�ساهدون  الذين  ال�سبان  اأن  الدرا�سة  وا�ستنتجت 
ي�سربون الكحول مييلون اأكرث من غريهم اإىل التدخني اأو ال�سرب. وقال مدير الدرا�سة توما�ص فالنتي: »تبني درا�ستنا اأن 
املراهقني قد يتاأثرون بال�سور التي ين�سرها اأ�سدقاوؤهم على �سبكات التوا�سل الجتماعي«. واأ�ساف: »على حد علمنا اإنها 
الدرا�سة الأوىل من نوعها التي تدر�ص تاأثري �سبكات التوا�سل الجتماعي على ا�ستهالك املراهقني للكحول اأو التبع«. وتابع 
فالنتي وفريقه يف اإطار هذه الدرا�سة 1563 طالبا من مدر�سة ثانوية يف لو�ص اأجنلو�ص يف كاليفورنيا بني اأكتوبر 2010 
واأبريل 2011 , ووجدوا اأن عدد الأ�سدقاء على »في�سبوك« لي�ص عامال من العوامل الرئي�سية التي قد توؤدي اإىل ت�سرفات 
م�سرة بال�سحة لدى املراهقني, لكن م�ساهدة �سور لأ�سدقاء ي�سرفون يف �سرب الكحول اأو يحتفلون قد تدفع املراهقني 

اإىل ا�ستهالك الكحول اأو التبغ. ) وكالة الأنباء الكويتية  2013/9/5 (.
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ون�سر موقع الإمارات اليوم ) 2013/11/13 (  تقريرا مطوًل حيث طالب معلمو مدار�ص اأهايل  الطالب ب�سرورة تفح�ص 
ح�سابات الأبناء على مواقع التوا�سل الجتماعي, بعد انت�سار �سفحات اإباحية على تلك املواقع, وحتايل طالب مراهقون 
تلك  خماطر  من  وحذروا   , الجتماعي  التوا�سل  مواقع  طريق  عن  وم�ساهدتها  الإنرتنت,  عرب  الإباحية  املواقع  باإغالق 
املواقع, مثل »في�ص بوك« و»تويرت«, على امل�ستوى الأكادميي للطلبة, م�سريين اإىل اأن ارتياد مثل تلك املواقع يوميًا يوؤثر يف 
م�ستوى الطلبة , وي�سر مب�ستواهم الدرا�سي, اإذ اإنه كلما زاد وقت الإقبال عليها قلت فر�ص التح�سيل الدرا�سي عند طلبة 
ب�سبب اإهدار الوقت , هذا واعرتف بع�ص الطلبة بتلقي �سداقات من اأ�سخا�ص جمهولني وعند فتح �سفحاتهم يف مواقع 
التوا�سل الجتماعي يتفاجوؤون اأنها حتتوي على �سور ومواد اإباحية , فيما اأعرب اآباء طالب عن خماوفهم ب�سبب تنامي 
ظاهرة ا�ستذكار الدرو�ص اأمام جهاز الكمبيوتر, خ�سو�سًا انه من ال�سعب ر�سم احلدود الفا�سلة بني ا�ستخدام الطالب 
الإنرتنت لأغرا�ص مهنية وعلمية, اأو �سخ�سية, م�سريين اإىل اأن منع الأبناء من الو�سول اإىل الإنرتنت ومواقع التوا�سل 
اأخرى مثل  اإليها عرب قنوات  الو�سول  لقدرة كثري منهم على  الأحيان, نظرًا  فعاًل يف كثري من  يكون  الجتماعي, قد ل 
الهواتف املتحركة, واأبدى عدد من معلمي بع�ص مدار�ص دولة الإمارات العربية انزعاجهم من تزايد ظاهرة ا�ستخدام 
الهواتف املتحركة من قبل الطلبة داخل ال�سفوف, مبينني اأن »الطلبة ير�سدون املعلمني اأثناء احل�سة الدرا�سية بال�سوت 
وال�سورة, ون�سرها عرب خدمة الـ)بلوتوث(, اإ�سافة اإىل تناقلهم �سورًا ومقاطع فيديو خملة بالآداب العامة, وم�ساهد عنف 

وقتل اأثناء وجودهم يف املدار�ص«.
واأ�سار موقع الريا�ص كوم اللكرتوين  ) 2013/9/11( اإىل وجود ظاهرة التاأخر عن احل�سور اإىل املدر�سة يف ال�سباح 
وقد مت ا�ستطالع اآراء الآباء والأمهات , واملعلمني , واملعلمات عن اأ�سباب هذا التاأخر , وذكر بع�سهم اأ�سبابًا : ُم�ساهدة 
اأجهزتهم  عرب  الإنرتنت  ح  ت�سُفّ جانب  اإىل  الذكَيّة,  اأجهزتهم  عرب  اللكرتونَيّة  الألعاب  مُمار�سة  و  التلفزيونَيّة  الربامج 

املحمولة.
ويف درا�سة )اأبو �سعرية, 2015( حول ا�ستخدام الإنرت نت يف اأوقات الفراغ عند عينة من من طالب ق�سم الرتبية  اخلا�سة 
يف جامعة جدة وجد الباحث ان متو�سط وقت الفراغ الكلي للم�ساركني = 7.7400 �ساعة يوميا , واأنهم يق�سون �ساعات 
كثرية يف ا�ستخدام الإنرتنت, وقد كان متو�سط ا�ستخدام الإنرتنت الكلي للم�ساركني = 5.8400 اأن اأكرث مواقع الإنرتنت 

ت�سفحا هي الإن�ستغرام ثم التويرت. 
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المحور الرابع دراسات تناولت المواهب القيادية:

متثل القيادة البداعية  حمورا مهما يف العملية الإدارية ,وتعتمد عليها املنظمات يف حتقيق النجاح , اأو وقوع الف�سل وتعترب 
القيادة جوهر العملية الإدارية وحمورها, وهي مفتاح الإدارة, واملتاأمل يف ق�سايا الفكر الإداري التي تطرح اليوم يجد اأن 
مو�سوع القيادة ب�سكل عام, والقيادة الإدارية ب�سكل خا�ص يحظى باهتمام ووعي كبريين من قبل رجال الفكر الإداري , 

وذلك ملا متثله القيادة الإدارية من اأهمية عظمى يف جمال الإدارة احلديثة.
ال�سفات  البحث عن  قد حاولت  النظريات  اأن هذه    )1990 ,Hollander & Offermann(واأوفرمان  فريى هولندر 
واملهارات البداعية  التي يتميز بها القائد الفعال عن غريه وتبنت فكرة اأ�سا�سية مفادها اأن جميع القادة يحملون �سفات 
ومهارات اأ�سا�سية عاملية وعامة, غالبا ما تكون وراثية وقابلة للتطبيق يف كافة املواقف ولكنها اتفقت جميعها يف البحث 
عن اأثر القيادة على العاملني , واإحداث التغيري املوؤ�س�سي وت�سمل) املرونة والطالقة والأ�سالة وحل امل�سكالت(, ومن اأهم 
النظريات التي ركزت على "�سمات القائد" نظرية "القيادة الكاريزماتية" )Charismatic Leadership(  اأي امتالك 
الفرد �سفات , و�سلوكيات غري اعتيادية بحيث يلقى اإعجاب الآخرين , وثقتهم , واحرتامهم , وبالتايل يعتربونه قائدا لهم 
, وي�سري مونتانا و�سارنوف )Charnov & Montana, 1993(  اإىل اأن القيادة البداعية "هي عملية اإيحاء اأو تاأثري يف 
الآخرين جلعلهم يعملون بالتزام عال ومثابرة يف اإجنازاملهام املطلوبة منهم وتاأديتها. فالقيادة تهتم بكيفية بناء التزام 
الآخرين وحتفيزهم  لدفعهم ل�ستخدام مهاراتهم يف تنفيذ الأن�سطة , وحتقيق الأهداف." ويوؤكد هذا التعريف على مدى 

ارتباط القيادة باملوارد الب�سرية التي يتوقف على اأدائها جناح منظمات الأعمال.
ولكن هوف�ستد)Hofstede,1993(  يرى من ناحية اأخرى اأن هناك فروقا تكمن بني الأمم والثقافات املختلفة يف كيفية 
ممار�سة اأ�ساليب القيادة  الإبداعية من حيث امليل نحو ال�سلطة واملركزية , اأو الالمركزية , وتطبيق القوانني والإجراءات 

يف تنفيذ العمل , وحتقيق الأهداف. 
الأحوال حتكمه  الأف�سل يف جميع  القيادي  الأ�سلوب  اأن   )1994,Hersey & Blanchard( ويجادل هري�سي وبالن�سارد
عوامل املوقف اأو احلالة التي تتطلبه ويتحكم به ب�سكل خا�ص مدى ا�ستعداد العاملني للعمل وال�سلوك يف مواقف معينة ؛ 

فاملوقف هو الذي يحدد تواوؤم القائد لأن يويل اهتمامه بالعمل , اأو مب�ساعر العاملني , وبناء عالقات جيدة معهم.
وي�سيف نوناكا (Nonaka1994(,( اأن القيادة القادرة على حتقيق الثقافة  التنظيمية املرتكزة على املعرفة هي املفتاح 
اإىل جناح  يوؤدي  القوية  التنظيمية  الثقافة  فتحقيق  املعرفة.  اقت�ساد  بنجاح يف ع�سر  وتبادلها  املعرفة  نقل  الرئي�ص يف 
املنظمة يف القت�ساد املبني على املعرفة لأن ثقافة املوؤ�س�سة هي حم�سلة لل�سلوك اجلماعي لأع�سائها. اإ�سافة اإىل ذلك 
فاإن الثقافة املوؤ�س�سية ت�سهم بدورها يف �سياغة ال�سلوك الفردي وحتديده , والتاأثري به عن طريق حتديد الأهداف املتكيفة 
الأدوار  وتوزيع  للر�سا,  م�سدرًا  العمل  وجعل  الأداء,  من  عالية  مبعايري  امللتزمني  لالأفراد  الت�سجيع  وتقدمي  الأداء,  مع 
القيادية على نحو ميكنه حت�سني مهارات العاملني وتعزيزها, ومكافاأة الإجنازات ب�سخاء, واإيجاد ظروف عمل اإيجابية, 
واإر�ساء اإجراءات وظيفية لت�سجيع العمل اجلماعي وتعزيزه,ويوؤيده هاو�ص )House, 1995( يف درا�سته اإىل اأن نظريات 
اأمريكيا , وتختلف يف ممار�ستها عن باقي الأمم حيث تركز على العاملني , والإنتاج معا , وعلى  القيادة تنحى منهجا 
الأ�سلوب الدميقراطي يف العمل, ويوؤكد زاك ومكني )Zack & McKenney, 1995( على دور القادة يف حفز العاملني 
و�سمان   , التكنولوجيا  يف  تطبيقها  على  والعمل   , الربامج  وتطوير   , بينهم  املتبادلة  الثقة  وخلق   , م�ساركتهم  وحتقيق 
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التزام العاملني بها. ويقرتح الباحثان اأنه باإمكان الإدارة حتقيق ذلك باإيجاد الهيكل التنظيمي امل�ساند والثقافة املوؤ�س�سية 
املتميزة اللذان يعمالن معا على تقدمي الآليات والو�سائل املنا�سبة ل�ستخدام اأدوات تكنولوجيا املعلومات يف الك�سف عن 

املعرفة الكامنة يف عقول العاملني , والتجديد الدائم للمعرفة املوؤ�س�سية , وتهيئة الأفراد للتاأقلم والنتماء املوؤ�س�سي.
ويوؤكد دين هارتوغ  وزمالوؤه )Den Hartog, et al., 1999( اأن القيادة هي عملية هامة واأ�سا�سية يف جميع املنظمات 
ولذا فاإن وجودها ل يقت�سر على اأمة دون اأخرى فهي موجودة وممار�سة يف كافة الثقافات واملجتمعات وما يختلف بينها 
هو فيما ميكن اعتباره الأ�سلوب الأكرث تاأثريا يف الآخرين لتحقيق الأهداف. وي�سيف دين هارتوغ وزمالئه اأنه ميكن اأحيانا 
التي  العاملية,  وال�سركات  الأعمال  اأ�سحاب  يدفع  مما  ال�سائدة  املجتمعية  القيم  اختالف  ب�سبب  الختالف  هذا  تف�سري 
تدر�ص اإمكانات دخولها لال�ستثمار يف دول اأخرى من خالل ال�سراكة اأو الندماج مع �سركات عاملية اأو حملية اأخرى, اإىل 
درا�سة قيم الثقافة الوطنية والبحث عن العنا�سر التي قد متيز ال�سعوب , واملجتمعات عن بع�سها البع�ص , ومدى انعكا�ص 
 .)2000  ,Agrawal & Krishnan( اأوهايو اأ�ساليب قيادية , وثقافة تنظيمية معينة, ويف درا�سة جامعة  هذه القيم يف 
الذي ي�سعى لبناء عالقات جيدة مع العاملني , وك�سب ثقتهم , واحرتامهم , وحل م�ساكلهم , واإبداء الرغبة يف اإ�سراكهم 
, والت�ساهل معهم يف الأداء. وغالبا ما تتحكم قيم اخلري يف هذا النوع من القادة الذين غالبا ما يت�سرفون بح�ص من 

امل�سوؤولية جتاه الآخرين للح�سول على القبول الجتماعي
واملديرين   , القادة  يف  خا�سة  اإبداعية  مهارات  توفر  يتطلب  املعرفة  اقت�ساد  اأن   )2003  ,Drucker( دراكر  ويوؤكد 
التنفيذيني لإيجاد هياكل تنظيمية مالئمة ت�سهم يف تي�سري التعاون , وتعزيز عملية التعلم , وت�سجيع تبادل املعرفة بني 
العاملني. فالو�سفات اخلا�سة بتحقيق النجاح التنظيمي يف اقت�ساد املعرفة تتناق�ص مع اأ�سلوب القيادة الهرمية الت�سلطية 
التي تفقد مربرها , ويتم مقاومتها, ويقرتح اأنه عندما تهدف الإدارة اإىل تكوين فريق عمل مبدع وقادر على اأداء العمل 
بكفاءة وا�ستقاللية ي�سبح اعتماد اأ�سلوب "امل�ساركة والتعاون" واإقامة نظام لت�سجيع العاملني على الأداء الكفء اأقرب اإىل 

حتقيق نتائج اأف�سل على املنظمة ويف حتقيق اأهدافها.
القيم  من  للفرد مبجموعة  عقلية  بعملية برجمة  يقومان  واملجتمع  الأ�سرة  اأن   )2003  ,Hofstede( يرى هوف�ستد كما 
واملعتقدات يتم تناقلها من جيل اإىل جيل, وت�سكل بعد ذلك اأ�سا�ص الثقافة الوطنية لهذا املجتمع. ويقوم اأفراد املجتمع 
بنقل هذه القيم واملعتقدات اإىل داخل موؤ�س�ساتهم ويعك�سونها باأ�ساليب وممار�سات خا�سة يف التنظيم , والرقابة , والقيادة 
, واتخاذ القرار , وحل امل�ساكل , والتفاعل مع العاملني بطريقة معينة, ويوؤكد �ساين )Schein, 2004(  على اأهمية دور 
القائد , وبخا�سة القائد املوؤ�س�ص على خلق ثقافة تنظيمية تقوم على العرتاف بدور العاملني , واإميانهم بالقدرة على 

التقدم ح�سب روؤية القائد.
وتو�سلت �سربي )Sabri, 2007( اإىل اأن القيادة املالئمة يف جمتمعات املعرفة هي القيادة التي متتلك روؤية التوجه نحو 
امل�ستقبل , والتي توؤمن اأن التغيري ل ميكن اأن يتم دون تعاون الإدارة بالعمل مع العاملني كفريق واحد , وقبول م�ساركتهم 

يف اتخاذ القرارات , وحتديد ال�سرتاتيجيات.
 وي�سري برن�ص )Prince, 2008( اأن مهمة القيادة ودورها �سابقا كانت تركز على حتقيق جناح املنظمة , ولكن مع التطورات 
املهمة يف بيئة الأعمال احلديثة اأ�سبح هناك �سرورة للبحث عن منوذج جديد للقيادة يتواءم مع هذه التطورات العاملية 
مما حدا مبوؤ�س�سات الأعمال وبخا�سة يف القت�ساديات النا�سئة , والنامية العمل على التخل�ص من الأ�ساليب القيادية 

التقليدية بفعل عوامل ثقافية وجمتمعية خمتلفة والتي اأ�سبحت غري قادرة على مواكبة التحولت العاملية.
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مو�سوع  تناولت  الع�سرين  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  ظهرت  التي  الإدارية  والنظريات  الدرا�سات  معظم  اأن  واأ�ساف 
القيادة من حيث ارتباطه بالعلوم الجتماعية ,والنف�سية , والفل�سفية , وقبل ن�سوء التطورات احلديثة يف القت�ساديات, 
والأعمال التي ت�سهدها الأمم منذ الن�سف الثاين من القرن املا�سي حيث ن�سرت يف اأدبيات الإدارة الغربية درا�سات , 
اأهمها ثالث توجهات  ونظريات تقليدية متعددة تناولت مو�سوع القيادة , و�سفات القائد من وجهات نظر خمتلفة من 
وكثري  الآخر  من  اأف�سل  منط  هناك  لي�ص  اأنه   )2008  ,Dwyer( دوير  يرى  ولذلك  واملوقفية,  ال�سلوكية,  ال�سمات,  هي 
اأن حتدد م�سارا معينا للقيادة , واإمنا يعتمد ذلك ب�سكل كبري على �سلوكيات املديرين , ومدى  من املنظمات ل ميكنها 

اهتمامهم بالعمل والعاملني.
 وت�سري جملة الإكنوم�ست )The Economist, January, 2015, ( اأنه يف عامل الأعمال املعا�سرة املت�سم بالتغري امل�ستمر 
مهارات  وتطوير   , الإدارية  القيادة  مو�سوع  يف  الهتمام  يتزايد  واملعلومات   , املعرفة  وثورة   , العوملة  دور  تنامي  ملواكبة 
املوهوبني  , والبحث عن الدور الذي �سيطلع به اجليل اجلديد من القادة الفاعلني , واملهارات الإبداعية التي �سيحتاجونها 

للتمكن من اإدارة وتوجيه موؤ�س�سات الأعمال , واملجتمع بنجاح. 
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إجراءات الدراسة الميدانية
املواهب   " وح�سر  لتقييم  الت�سخي�سية  الأدوات  بناء  يف  ومتثلت  امليدانية,  الدرا�سة  اإجراءات  بيان  اإىل  الف�سل  يهدف 
الأكرث تاأثريا على ال�سباب يف اململكة العربية ال�سعودية", وتطبيق الأدوات على عينة الدرا�سة , وتفريغ البيانات ومعاجلتها 
اإح�سائيا, ونظرا لتنوع العينة واختالف الهدف من الت�سخي�ص لدى كل منها, فقد مت بناء الأداة املنا�سبة للتطبيق على كل 

فئة من عينة الدرا�سة احلالية على النحو التايل:
منهج الدرا�شة : 

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي يف الدرا�سة احلالية , وذلك نظرا لطبيعة الدرا�سة, حيث مت و�سف املواهب الأكرث تاأثريًا 
على ال�سباب من خالل ا�ستطالع اآراء الطالب والطالبات واخلرباء. 

عينة الدرا�شة وخ�شائ�شها:
�سارك بالدرا�سة 646 �سخ�سا  من قادة الراي ومن ال�سباب ال�سعودي موزعني كما يف اجلدول )1(

الفئة
قادة الرايال�شباب

اجلن�س
213204417ذكر

%64.5%75%57الن�شبة

16168229انثى

%35.5%30%43الن�شبة 

374272646املجموع الكلي

%100%43%57الن�شبة الكلية

جدول )1( توزيع امل�ساركني يف الدرا�سة

ال�سكل )1( و�سف حتليلي للم�ساركني يف الدرا�سة
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كلياجلن�سالفئة انثىذكر

ال�شباب
6771138اقل من 20 �شنة

2010473177 - 30 �شنة

421759اأكرب من 30 �شنة

213161374كلي

قادة الراي
404اأقل من 20 �شنة

2010839147 - 30 �شنة

9229121اأكرب من 30 �شنة

20468272كلي

كلي
7171142اأقل من 20 �شنة

20212112324 - 30 �شنة

13446180اأكرب من 30 �شنة

417229646كلي

جدول )2( و�سف حتليلي للم�ساركني يف الدرا�سة

أدوات الدراسة
بناء ال�شتبانه

 م�شادر بناء ال�شتبانة:
مت ال�ستناد اإىل عدة م�سادر لبناء ا�ستبانة تقييم وح�سر " املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب يف اململكة العربية ال�سعودية",  

وهذه امل�سادر هي:
-  الأدبيات الرتبوية املتعلقة مبفاهيم املوهبة واملوهوبني.

-  الأدبيات الرتبوية املتعلقة بتجارب املوهوبني.
-  الدرا�سات والأبحاث الرتبوية ذات ال�سلة باملوهوبني.

-  امل�ساريع التطويرية املتعلقة باملوهوبني.
-  بع�ص التجارب الوطنية والدولية يف جمال املوهبة.

-  بع�ص الوثائق املرتبطة باملوهبة ال�سادرة عن املوؤ�س�سات والهيئات الرتبوية.
وبعد اطالع الباحث علي الأدبيات املرتبطة مبو�سوع الدرا�سة , والطالع علي الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة باملو�سوع , 

مت العتماد ب�سورة اأ�سا�سية علي ال�ستبانه املوجهة لل�سباب واخلرباء ومت بناء ال�ستبانة ح�سب اخلطوات التالية :
1-اإجراء مقابالت فردية مع ال�سباب واخلرباء كعينة ا�ستطالعية جلمع اأكرب عدد من املواهب التي توؤثر على ال�سباب .

2-ا�ستخدام التويرت يف احل�سول على عينات اإ�سافية عن املواهب التي يف�سلها ال�سباب من خالل �سوؤال مفتوح : ما هي 

املواهب الأكرث تاثريا على ال�سباب ؟
3- تبويب ال�ستبانة على ثالثة اأبعاد رئي�سية ح�سب نتائج العينة ال�ستطالعية هي : البعد الفني والقيادي والإعالمي .

4-ترك جمال لالأفراد العينة ل�سافة فقرات اأخرى لكل بعد من وجهة نظرهم اإن كانت لهم حاجة لذلك .

5-حتكيم ال�ستبانة من جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص من جملة درجة الدكتوراة يف التخ�س�سات الرتبوية , ومن 
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بع�ص اخلرباء يف املوهبة .
6-تعديل ال�ستبانة بناء على توجيهات املحكمني .

7-حتويل ال�ستبانة اإىل برنامج اإلكرتوين ل�سهولة تو�سيلها وتعباأتها من اأفراد العينة .

بناءاأدوات الدرا�شة : 
بعد الطالع على الأدب النظري حول املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب, مت ت�سميم ا�ستبيان يتكون من جزئني اأ�سا�سني: 
الأول جلمع بيانات امل�ساركني, والثاين فيه فقرات ال�ستبيان. وكانت فقرات ال�ستبيان 51 فقرة موزعة على ثالثة اأبعاد 
والبعد  فقرة,   )24( والأدائية  الفنية  واملهارات  املواهب  الثاين  والبعد  فقرة,   )14  ( الإعالمية  واملهارات  املواهب  هي 

الثالث املواهب واملهارات القيادية والإدارية )13( فقرة.  

�شدق الأداة :
الأداء على  الرتباط بني  البناء وذلك بح�ساب معامالت  , و�سدق  املحكمني  : �سدق  الأداة من خالل  مت ح�ساب �سدق 

فقرات املقيا�ص و الدرجة الكلية على البعد الذي تنتمي اإليه الفقرة كما يف اجلدول )3(

** دالة اح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )0.01(

اإىل �سدق مقبول.كما مت ح�ساب معامالت  ي�سري  اإح�سائية مما  دالة  الرتباط  كل معامالت  اأن  اإىل  ي�سري جدول )3( 
الرتباط بني الأداء على الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية على املقيا�ص كما يف اجلدول )4(.

املواهب  واملهارات القيادية والداريةاملواهب واملهارات الفنية والدائية املواهب واملهارات  العالمية 

معامل الرتباط  رقم العبارةمعامل الرتباط  رقم العبارة معامل الرتباطرقم العبارةمعامل الرتباطرقم العبارة

1**0.5671**0.46913**0.6011**662.

2**0.5442**0.44314**0.4692**657.

3**0.5563**0.56015**524.3**726.

4**0.5664**0.46116**390.4**793.

5**0.6715**0.56917**370.5**774.

6**0.6246**0.57618**553.6**783.

7**0.5717**0.54519**479.7**786.

8**0.6758**0.56920**612.8**780.

9**0.5459**0.66921**633.9**773.

10**0.58510**0.54322**545.10**779.

11**0.43011**0.61823**404.11**535.

12**0.36212**0.62124**485.12**521.

13**0.45213**539.

14**0.567

جدول )3( معامالت ارتباط بري�سون بني العبارة والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي اإليه العبارة
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معامل الرتباط بالدرجة الكليةالبعاد

**0.760املواهب الإعالمية
**0.906املواهب الفنية والأدائية

**0.816املواهب القيادية والإدارية 

ثبات التجزئة الن�شفيةعدد الفقراتالبعاد

140.704املواهب الإعالمية
240.827املواهب الفنية الأدائية

130.828املواهب القيادية والإدارية
51الدرجة الكلية للمقيا�س

جدول )4( معامالت الرتباط بني الأداء على الدرجة الكلية لكل بعد مع الدرجة الكلية على املقيا�ص

                   جدول )5( معامالت الثبات بالتجزئة الن�سفية

الأ�شاليب الإح�شائية امل�شتخدمة يف الدرا�شة:
      مت حتليل املعلومات وا�ستخراج النتائج وعر�سها با�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية وفق برنامج احلزم الإح�سائية ملجال 

العلوم الجتماعية SPSS ,ومن الأ�ساليب الإح�سائية التي ا�ستخدمت يف الدرا�سة :
اأ- التكرارات .

ب - الن�سب املئوية
ج- املتو�سطات احل�سابية

 د- معامل الثبات " األفا - كرونباخ "
هـ- معادلة بري�سون PERSSON حل�ساب معامل الرتباط .



الفصل الخامس  
عرض نتائج الدراسة الميدانية 

ومناقشتها
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عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

يهدف الف�سل احلايل اإىل عر�ص نتائج الدرا�سة امليدانية للم�سروع وفقا للت�ساوؤلت العلمية التي مت �سياغتها يف الف�سل 
الأول بامل�سروع, ويتم عر�ص النتائج يف جداول اإح�سائية, ويف �سورة و�سفية, ويتم تف�سريها ومناق�ستها على �سوء ما مت 
عر�سه من الأدبيات الرتبوية والدرا�سات والتجارب ال�سابقة ذات ال�سلة, ويتم تنظيم العر�ص وفق الأجزاء الثالثة التالية:

-  عر�ص ومناق�سة وتف�سري النتائج املتعلقة بالبعد الإعالمي.
-  عر�ص ومناق�سة وتف�سري النتائج املتعلقة باملواهب  الفنية والدائية.
-  عر�ص ومناق�سة وتف�سري النتائج املتعلقة بالبعد القيادي والداري.

أواًل نتائج الدراسة من الناحية اإلحصائية:
السؤال االول: 

يتفرع  ومنه   , ال�سعودي  وال�سباب  الراأي  قادة  ال�سعودي من وجهة نظر عينة من  ال�سباب  تاأثريا على  الأكرث  املواهب  ما 
الأ�سئلة التالية: 

1.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب يف من وجهة نظر قادة املجتمع وال�سباب ال�سعودي يف البعد الإعالمي ؟

2. ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف البعد الإعالمي ؟

3.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي يف البعد الإعالمي ؟

4. ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي وقادة الراأي يف بعد املواهب 

الفنيةالأدائية ؟
5.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب  الفنيةالأدائية؟

6.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي يف بعد املواهب الفنية الأدائية ؟

7.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة قادة الراي وال�سباب ال�سعودي يف البعد القيادي 

والإداري  ؟
8.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف القيادي والإداري ؟

9.  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة الراي يف البعد القيادي والإداري ؟

وقد مت ح�ساب املتو�سطات الكلية  لكل املواهب الكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي 
وال�سباب ال�سعودي يف البعد الإعالمي. كما يف جدول )6(
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 النحراف املعيارياملتو�شط نالفقرةم

و 1. تويرت  مثل:  الجتماعي  التوا�شل  برامج  مع  التعامل   .11
6462.8560.43063الفي�شبوك و اليوتيوب

مثل 2. امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 
6462.7152.61957برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

176462.5697.68013. التطبيقات اللكرتونية3.

16462.4659.67370 التدريب ) اأن تكون مدربا(4.

116462.4303.75981 حتفيز الآخرين5.

106462.4056.75096 حل امل�شكالت6.

86462.3885.79482. اتخاذ القرار7.

136462.3854.79243. التفكري الإبداعي8.

146462.3839.80962. التخطيط9.

166462.3839.82103. الغناء – الن�شيد10.

96462.3824.77616. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(11.

46462.3762.78315. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(12.

26462.3529.81224. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت13.

106462.3514.74837. الت�شوير التلفزيوين14.

66462.3467.77192. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع15.

46462.3297.79803. املقابالت ال�شحفية و الإعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(16.

196462.3127.78832. التمثيل والتقليد17.

56462.2957.78802. ريادة الأعمال18.

126462.2755.87067. اإدارة الوقت19.

16462.2446.79080 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(20.

36462.2384.80626. الت�شويق21.

226462.1997.81005. مهارات العمل التطوعي22.

86462.1981.80178. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(23.

76462.1749.81196. تطوير املوؤ�ش�شات24.

66462.1022.98615.التجميل25.

26462.1022.87980. تعديل ال�شيارات26.

66462.0573.85805. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(27.

86462.0511.88336. تطوير الأجهزة و�شيانتها28.

106462.0062.87158. اللقاء واخلطابة29.

116461.9954.86713. م�شمم جرافيك30.

246461.9938.84997. الر�شم الكاريكاتريي31.

26461.9892.83613. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية32.

جدول )6( املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي وال�سباب ال�سعودي ب�سكل عام
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16461.9536.88625. هند�شة ال�شوت33.

36461.9489.92453. كتابة ال�شيناريو34.

126461.9443.90818. ت�شميم الديكور35.

136461.9102.79416. الر�شم احلر36.

56461.9071.84121.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(37.

136461.8607.81218.التعامل مع املدونات اللكرتونية38.

236461.8576.94737. فن الذوق العام )التيكيت(39.

206461.8560.86769. التاأليف40.

156461.8437.80426 الت�شميم الفني41.

186461.7848.94589. العزف42.

216461.7724.95443. ت�شميم املالب�س43.

56461.7539.96277. اإعداد الطعام44.

46461.7523.83376. تاأليف ال�شعر45.

96461.6192.87366. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(......46.

146461.6068.91341. اخلط47.

96461.5851.98738. ت�شميم املجوهرات48.

76461.4396.86906.النحت والأعمال اخلزفية49.

76461.3916.87861.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(50.

36461.2879.87022. التطريز51.

ي�سري جدول )6( اإىل املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر امل�ساركني يف الدرا�سة  مرتبة تنازليا 
وفيه يتبني اأكرث ع�سر مواهب ومهارات موؤثرة على ال�سباب ال�سعودي. 

1-  11التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب وكان قيمة املتو�سط 2.85

املتو�سط   والإن�ستغرام وكان قيمة  الإلكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات  12التعامل مع الربامج الجتماعية   -2

2.71

3- 17. التطبيقات اللكرتونية وكان قيمة املتو�سط2.56 

4- 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( وكان قيمة املتو�سط  2.46

5- 11  حتفيز الآخرين وكان قيمة املتو�سط    2.43

6- 10- حل امل�سكالت وكان قيمة املتو�سط 2.40

7-   اتخاذ القرار وكان قيمة املتو�سط 2..388

8-  13. التفكري الإبداعي وكان قيمة املتو�سط  2.385

9- 14. التخطيط وكان قيمة املتو�سط 2.383

10- 16. الغناء – الن�سيد وكان قيمة املتو�سط  2.3839

وميكن و�سفها من خالل امل�سلع التكراري كما يف ال�سكل )2(
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�سكل )2( املواهب الع�سر الأكرث تاأثريًا على  ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراي وال�سباب ال�سعودي

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )1( من ال�سوؤال الول : ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب يف من وجهة نظر 
قادة املجتمع وال�شباب ال�شعودي يف البعد العالمي ؟

مت ح�ساب املتو�سطات لالأداء على هذا البعد من وجعة نظر امل�ساركني بغ�ص النظر عن الفئة واجلن�ص كما يف جدول )7( 

 العالمي فقد كان اكرث املواهب تاثريا من وجهة نظر ال�شباب م
 النحراف املعياريناملتو�شط وقادة الراي

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8560646.43063و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7152646.61957برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

22.3529646.81224. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت3.

102.3514646.74837. الت�شوير التلفزيوين4.

42.3297646.79803. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(5.

12.2446646.79080 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(6.

82.1981646.80178. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(7.

62.0573646.85805. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(8.

31.9489646.92453. كتابة ال�شيناريو9.

51.9071646.84121.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(10.

131.8607646.81218.التعامل مع املدونات اللكرتونية11.

91.6192646.87366. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات...(12.

71.3916646.87861.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية)13.

جدول )7( متو�سطات املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب من وجهة نظر قادة املجتمع وال�سباب ال�سعودي يف البعد العالمي

التوا�سل الجتماعي 
مع برامج 

التعامل 
 .11

ورة 
ة امل�س

رتوني
للك

عية ا
مع الربامج الجتما

التعامل 
 .12
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وميكن متثيل اكرث �ستة مواهب ومهارات تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي كما بال�سكل )3(

ال�سكل )3( اأكرث �ستة مواهب ومهارات تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف اجلانب الإعالمي 

وي�سري ال�سكل )3( اإىل اأن اأكرث �ست  مواهب تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف البعد الإعالمي من وجهة نظر امل�ساركني 
هي:

 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب وكان املتو�سط 2.8560
 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام 2.7152

 ج. 2. الإخراج الإعالمي مثل اخراج الفالم وامل�سل�سالت  2.3529
 د. 10. الت�سوير التلفزيوين 2.3514

 ه. 4. املقابالت ال�سحفية والإعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( 2.3297
 و. 1 الت�سوير الفوتوغرايف ) ال�سحفي(  2.2446

ال�سباب  نظر عينة من  ال�سعودي من وجهة  ال�سباب  تاأثريًا على  الأكرث  املواهب  ما  الفرعي )2(  ال�سوؤال  ولالإجابة على 
ال�سعودي يف البعد العالمي ؟ مت ح�ساب املتو�سطات لالأداء على البعد الإعالمي من وجهة نظر ال�سباب كما  يف جدول 

)8(
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ال�سكل )4( ترتيب املواهب الأكرث تاأثريًا من البعد الإعالمي  من وجهة نظر ال�سباب ال�سعودي.

 العالمي فقد كان اكرث املواهب تاثريا من وجهة نظر ال�شباب م
النحراف املعياريناملتو�شط وقادة الراي

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8583374.47874و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7433374.61995برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

102.3289374.78959. الت�شوير التلفزيوين3.

22.3262374.84162. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت4.

42.2166374.84043. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(5.

12.1658374.84085 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(6.

82.0909374.83955. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(7.

61.9545374.87599. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(8.

31.9492374.95198. كتابة ال�شيناريو9.

51.8075374.87279.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(10.

131.7647374.80763.التعامل مع املدونات اللكرتونية11.

91.4920374.91674. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات...(12.

71.2594374.83464.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(13.

    جدول )8( املواهب الأكرث تاأثريًا يف اجلانب العالمي من وجهة نظر ال�سباب 

وميكن متثيل اكرث �ستة مواهب ومهارات تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف البعد العالمي  من وجهة نظر ال�سباب كما يف 
ال�سكل )4(
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ويتبني لنااأن اأكرث �ست مواهب تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب يف اجلانب الإعالمي هي 
 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب وكان املتو�سط 2.8583

 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام ومبتو�سط   2.7433
 ج. 10. الت�سوير التلفزيوين ومبتو�سط  2.3289

 د. 2. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�سل�سالت ومبتو�سط  2.3262
 هـ. 4. املقابالت ال�سحفية والعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( ومبتو�سط  2.2166

 و. 1 الت�سوير الفوتوغرايف ) ال�سحفي( ومبتو�سط  2.1658 
ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )3( من ال�سوؤال الول: ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة 

نظر عينة من قادة الراأي يف البعد الإعالمي ؟
  ومت ح�ساب متو�سطات الأداء كما يف جدول )9(

 العالمي فقد كان اكرث املواهب تاثريا من وجهة نظر ال�شباب م
النحراف املعياريناملتو�شط وقادة الراي

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8529272.35482و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.6765272.61808برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

42.4853272.70826. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(3.

22.3897272.77004. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت4.

102.3824272.68789. الت�شوير التلفزيوين5.

12.3529272.70349 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(6.

82.3456272.72263. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(7.

62.1985272.81336. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(8.

52.0441272.77667.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(9.

131.9926272.80126.التعامل مع املدونات اللكرتونية10.

31.9485272.88714. كتابة ال�شيناريو11.

91.7941272.77904. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(12.

71.5735272.90617.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(13.

جدول )9(املهارات الكرث تاأثريًا يف اجلانب العالمي وجهة نظر قادة الراي

وميكن متثيل اأكرث �ست مواهب تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة الراأي يف ال�سكل )5( اإىل املواهب الأكرث 
تاأثريًا يف اجلانب الإعالمي من وجهة نظر قادة الراأي.
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ال�سكل )5( املواهب الإعالمية  الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعوديني وجهة نظر قادة الراأي

ومن خالل ال�سكل ال�سابق يتبني لنا اأكرث خم�ص مواهب تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي 
 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب مبتو�سط 2.8529

 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام  مبتو�سط  2.6765
 ج. 4. املقابالت ال�سحفية والإعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( مبتو�سط 2.4853

 د. 2. الإخراج الإعالمي مثل اإخراج الأفالم وامل�سل�سالت مبتو�سط  2.3897
 ه. 10. الت�سوير التلفزيوين مبتو�سط  2.3824

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )4( من ال�سوؤال الأول ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة 
من ال�سباب ال�سعودي وقادة الراأي يف البعد الفني والأدائي ؟   كما بجدول )10(

جدول )10(متو�سطات الأداء على املواهب الفنية والأدائية من وجهة نظر ال�سباب وقادة الراأي 

النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر ال�شباب وقادة الرايم

172.56976460.68013. التطبيقات اللكرتونية1.

162.38396460.82103. الغناء - الن�شيد2.

192.31276460.78832. التمثيل والتقليد3.

222.19976460.81005. مهارات العمل التطوعي4.

22.10226460.8798. تعديل ال�شيارات5.

62.10226460.98615.التجميل6.

82.05116460.88336. تطوير الأجهزة و�شيانتها7.

102.00626460.87158. اللقاء واخلطابة8.
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111.99546460.86713. م�شمم جرافيك9.

241.99386460.84997. الر�شم الكاريكاتريي10.

11.95366460.88625. هند�شة ال�شوت11.

121.94436460.90818. ت�شميم الديكور12.

131.91026460.79416. الر�شم احلر13.

231.85766460.94737. فن الذوق العام )التيكيت(14.

201.8566460.86769. التاأليف15.

151.84376460.80426 الت�شميم الفني16.

181.78486460.94589. العزف17.

211.77246460.95443. ت�شميم املالب�س18.

51.75396460.96277. اإعداد الطعام19.

41.75236460.83376. تاليف ال�شعر20.

141.60686460.91341. اخلط21.

91.58516460.98738. ت�شميم املجوهرات22.

71.43966460.86906.النحت والأعمال اخلزفية23.

31.28796460.87022. التطريز24.

وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )6( : املواهب الفنية والأدائية  الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر ا ل�سباب وقادة الراأي

ال�سكل )6( اكرث �ست مواهب تاأثريًا يف اجلانب الفني والدائي من وجهة نظر ال�سباب وقادة الراي كما يلي:
 اأ. 17. التطبيقات اللكرتونية مبتو�سط 2.5697

 ب. 16. الغناء – الن�سيد مبتو�سط 2.3839
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 ج. 19. التمثيل والتقليد مبتو�سط 2.3127
 د. 22. مهارات العمل التطوعي مبتو�سط 2.1997

 ه. 2. تعديل ال�سيارات مبتو�سط 2.1022 
 و. 6.التجميل مبتو�سط 2.1022

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )5( من ال�سوؤال الأول : ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر 
عينة من ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب  الفنية والأدائية ؟ كما يف جدول  )11(

النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الفنية الكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�شباب م

172.5401374.71164. التطبيقات اللكرتونية1.

162.4064374.85430. الغناء – الن�شيد2.

192.3262374.81574. التمثيل والتقليد3.

222.1738374.85033. مهارات العمل التطوعي4.

22.1070374.89641. تعديل ال�شيارات5.

82.0668374.89582. تطوير الأجهزة و�شيانتها6.

62.05353741.04961.التجميل7.

131.9679374.81805. الر�شم احلر8.

11.9519374.88952. هند�شة ال�شوت9.

121.9465374.95042. ت�شميم الديكور10.

241.9465374.91595. الر�شم الكاريكاتريي11.

101.9305374.91779. اللقاء واخلطابة12.

111.9171374.92974. م�شمم جرافيك13.

231.8717374.99575. فن الذوق العام )التيكيت(14.

201.8529374.89818. التاأليف15.

181.8048374.94734. العزف16.

151.7995374.83483 الت�شميم الفني17.

51.7727374.98198. اإعداد الطعام18.

41.7433374.87159. تاأليف ال�شعر19.

211.74063741.03794. ت�شميم املالب�س20.

141.6845374.97800. اخلط21.

91.62033741.04597. ت�شميم املجوهرات22.

71.4652374.89240.النحت والأعمال اخلزفية23.

31.2353374.93673. التطريز24.

جدول )11( متو�سطات اداء ال�سباب على بعد املواهب  الفنية والدائية 
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وميكن متثيل املواهب الكرث تاأثريًا على ال�سباب يف اجلانب الفني والأدائي من وجهة نظر ال�سباب من خالل ال�سكل )7(

ويظهر لنا ال�سكل اكرث �ست مواهب فنية واأدائية تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب
 اأ. 17. التطبيقات اللكرتونية مبتو�سط 2.5401

 ب. 16. الغناء – الن�سيد مبتو�سط 2.4064
 ج. 19. التمثيل والتقليد مبتو�سط  2.3262

 د. 22. مهارات العمل التطوعي مبتو�سط  2.1738
 ه. 2. تعديل ال�سيارات مبتو�سط  2.1070

 و. 8. تطوير الأجهزة و�سيانتها مبتو�سط  2.0668
ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )6(  ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من قادة 

الراأي يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟
ومت ح�ساب متو�سطات الأداء قادة الراأي على البعد الفني والأدائي كما يف جدول )12(

ال�سكل )7( املواهب الكرث تاأثريًا على ال�سباب يف اجلانب الفني والدائي من وجهة نظر ال�سباب
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النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر قادة الرايم

172.6103272.63330. التطبيقات اللكرتونية1.

162.3529272.77345. الغناء - الن�شيد2.

192.2941272.75008. التمثيل والتقليد3.

222.2353272.75124. مهارات العمل التطوعي4.

62.1691272.88909.التجميل5.

102.1103272.79364. اللقاء واخلطابة6.

112.1029272.76143. م�شمم جرافيك7.

22.0956272.85803. تعديل ال�شيارات8.

242.0588272.74660. الر�شم الكاريكاتريي9.

82.0294272.86712. تطوير الأجهزة و�شيانتها10.

11.9559272.88337. هند�شة ال�شوت11.

121.9412272.84840. ت�شميم الديكور12.

151.9044272.75753 الت�شميم الفني13.

201.8603272.82554. التاأليف14.

231.8382272.87794. فن الذوق العام )التيكيت(15.

131.8309272.75437. الر�شم احلر16.

211.8162272.82580. ت�شميم املالب�س17.

41.7647272.78015. تاأليف ال�شعر18.

181.7574272.94495. العزف19.

51.7279272.93688. اإعداد الطعام20.

91.5368272.90025. ت�شميم املجوهرات21.

141.5000272.80588. اخلط22.

71.4044272.83625.النحت والأعمال اخلزفية23.

31.3603272.76523. التطريز24.

جدول )12( متو�سطات املواهب الفنية والدائية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي
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وميكن متثيلها من خالل ال�سكل رقم )8( 

   ال�سكل )8( املواهب واملهارات الأكرث تاأثريًا على ال�سباب يف اجلانب الفني والأدائي من وجهة نظر قادة املجتمع

اإىل اأن اأكرث �ست مواهب تاأثريًا على ال�سباب يف اجلانب الفني والأدائي من وجهة نظر قادة املجتمع هي 
 اأ. 17. التطبيقات اللكرتونية مبتو�سط 2.6103

 ب. 16. الغناء – الن�سيد مبتو�سط 2.3529
 ج. 19. التمثيل والتقليد مبتو�سط 2.2941

 د. 22. مهارات العمل التطوعي مبتو�سط 2.2353
 ه. 6.التجميل مبتو�سط 2.1691 

 و. 10. اللقاء واخلطابة مبتو�سط 2.1103
ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )7( من ال�سوؤال الول . ما هي املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر 

عينة قادة الراأي وال�سباب ال�سعودي يف البعد القيادي والإداري  ؟ 
ولالإجابة على ال�سوؤال ال�سابق مت ح�ساب متو�سطات الأداء على املواهب القيادية والإدارية  الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر 

ال�سباب وقادة الراأي كما يف جدول )13(
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وميكن متثيلها من ال�سكل التايل )9( 

ال�سكل )9( متو�سطات الأداء على املواهب القيادية والدارية  الأكرث تاأثريا من وجهة نظر ال�سباب وقادة الراي

النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر قادة الرايم

12.4659646.67370 التدريب ) اأن تكون مدربا(1.

112.4303646.75981 حتفيز الآخرين2.

102.4056646.75096 حل امل�شكالت3.

82.3885646.79482. اتخاذ القرار4.

132.3854646.79243. التفكري الإبداعي5.

142.3839646.80962. التخطيط6.

92.3824646.77616. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(7.

42.3762646.78315. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(8.

62.3467646.77192. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع9.

52.2957646.78802. ريادة الأعمال10.

122.2755646.87067. اإدارة الوقت11.

32.2384646.80626. الت�شويق12.

72.1749646.81196. تطوير املوؤ�ش�شات13.

21.9892646.83613. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية14.

جدول )13( متو�سطات الأداء على املواهب القيادية والدارية  الأكرث تاأثريا من وجهة نظر ال�سباب وقادة الراي

) العمل اجلماعي(
ل الفريق 

هارات عم
م
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وي�سري �سكل )9( اىل ان اكرث  �ست مواهب انت�سارا من وجهة نظر ال�سباب وقادة الراأي
 اأ. 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( مبتو�سط 2.4659

 ب. 11 حتفيز الآخرين مبتو�سط 2.4303
 ج. 10 حل امل�سكالت مبتو�سط 2.4056

 د. 8. اتخاذ القرار مبتو�سط2.3885
14. التفكري الإبداعي مبتو�سط2.3854

15. التخطيط مبتو�سط2.3839

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )8( من ال�سوؤال الول ما هي املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر 
عينة من ال�سباب ال�سعودي يف القيادي والإداري ؟

لالإجابة على ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سطات الأداء على املهارات القيادية والدارية من وجهة نظر ال�سباب  كما يف جدول 
)14(

النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر قادة الرايم

112.4545374.80001 حتفيز الآخرين1.

12.4091374.72194 التدريب ) اأن تكون مدربا(2.

102.4064374.79243 حل امل�شكالت3.

82.4037374.83495. اتخاذ القرار4.

132.3984374.81151. التفكري الإبداعي5.

92.3930374.83042. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(6.

142.3850374.83899. التخطيط7.

62.2941374.83433. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع8.

122.2888374.89804. اإدارة الوقت9.

42.2861374.86081. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(10.

52.2005374.85702. ريادة الأعمال11.

32.1390374.85828. الت�شويق12.

72.1096374.85474. تطوير املوؤ�ش�شات13.

21.9171374.86708. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية14.

جدول )14( متو�سطات الأداء على املواهب القيادية والدارية  الأكرث تاأثريا من وجهة نظر ال�سباب

وميكن متثيلها يف ال�سكل )10( 
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ي�سري ال�سكل )10( اىل ان ا كرث �ست مواهب يف اجلانب القيادي والإداري  من وجهة نظر ال�سباب ال�سعودي
11 حتفيز الآخرين مبتو�سط 2.4545

1 التدريب ) اأن تكون مدربا( مبتو�سط 2.4091 
10 حل امل�سكالت مبتو�سط 2.4064 

8. اتخاذ القرار مبتو�سط 2.4037

13. التفكري الإبداعي مبتو�سط 2.3984

9. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي( مبتو�سط  2.3930

 ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )9( من ال�سوؤال الول : ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر 
قادة الراأي يف البعد القيادي والإداري ؟ 

مت ح�ساب متو�سطات الداء على البعد القيادي والداري من وجهة نظر قادة الراأي كما يف جدول رقم )15(

ال�سكل )10( املواهب الأكرث تاأثريا يف اجلانب القيادي والداري من وجهة نظر ال�سباب
) العمل اجلماعي(

ل الفريق 
هارات عم

م
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النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر قادة الرايم

12.5441272.59354 التدريب ) اأن تكون مدربا(1.

42.5000272.64287. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(2.

52.4265272.66135. ريادة الأعمال3.

62.4191272.67156. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع4.

102.4044272.69131 حل امل�شكالت5.

112.3971272.70086 حتفيز الآخرين6.

142.3824272.76894. التخطيط7.

32.3750272.70776. الت�شويق8.

82.3676272.73709. اتخاذ القرار9.

92.3676272.69589. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(10.

132.3676272.76654. التفكري الإبداعي11.

72.2647272.74135. تطوير املوؤ�ش�شات12.

122.2574272.83287. اإدارة الوقت13.

22.0882272.78238. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية14.

جدول )15( متو�سطات الأداء على املواهب القيادية والدارية الأكرث تاأثريا من وجهة نظر قادة الراأي

وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )11( 

ال�سكل )11(املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة الراأي يف البعد القيادي والداري
) العمل اجلماعي(

ل الفريق 
هارات عم

م
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ويظهر من ال�سكل املواهب ال�ست الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي يف البعد القيادي والداري 
اأ - 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( ومبتو�سط 2.5441

ب - 4. مهارات القيادة ) اإعداد القادة( ومبتو�سط2.5000
ت - 5. ريادة الأعمال ومبتو�سط2.4265

ث - 6. اإدارة واإن�ساء امل�ساريع ومبتو�سط2.4191
ج - 10 حل امل�سكالت ومبتو�سط2.4044

ح - 11 حتفيز الآخرين ومبتو�سط2.3971

وال�شباب  الراأي  قادة  نظر  وجهة  من  ال�شعودي  ال�شباب  على  تاأثريًا  الأكرث  املواهب  ما   : الثاين  ال�سوؤال 
ال�شعودي ح�شب متغري اجلن�س ؟ ويتفرع منه الت�ساوؤلت التالية:

1(   ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر امل�ساركني  الذكور ؟

2( ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الناث ؟

3(   ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الذكور يف البعد العالمي ؟
4(   ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الناث يف البعد العالمي ؟  

5(   ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة من ال�سباب ال�سعودي يف البعد الفني والدائي 

ح�سب متغري اجلن�ص ؟
6(  ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الذكور يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟

7(  ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الناث يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟

8(  ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب القيادية والدارية ح�سب متغري اجلن�ص ؟

9(  ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب القيادية والدارية ح�سب وجهة نظر الذكور ؟

10(  ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي يف بعد  املواهب القيادية والدارية ح�سب وجهة نظر الناث ؟

ولالإجابة ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سطات الداء على  املواهب الأكرث تاأثريًا لدى عينة من ال�سباب ال�سعودية وقادة الراي 
ح�سب متغري اجلن�ص كما يف جدول )16(
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النحراف املعياريناملتو�شطالفقرةم

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8560646.43063و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7152646.61957برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.5697646.68013. التطبيقات اللكرتونية3.

12.4659646.67370 التدريب ) اأن تكون مدربا(4.

112.4303646.75981 حتفيز الآخرين5.

102.4056646.75096 حل امل�شكالت6.

82.3885646.79482. اتخاذ القرار7.

132.3854646.79243. التفكري الإبداعي8.

142.3839646.80962. التخطيط9.

162.3839646.82103. الغناء – الن�شيد10.

92.3824646.77616. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(11.

42.3762646.78315. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(12.

22.3529646.81224. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت13.

102.3514646.74837. الت�شوير التلفزيوين14.

62.3467646.77192. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع15.

42.3297646.79803. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(16.

192.3127646.78832. التمثيل والتقليد17.

52.2957646.78802. ريادة الأعمال18.

122.2755646.87067. اإدارة الوقت19.

12.2446646.79080 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(20.

32.2384646.80626. الت�شويق21.

222.1997646.81005. مهارات العمل التطوعي22.

82.1981646.80178. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(23.

72.1749646.81196. تطوير املوؤ�ش�شات24.

62.1022646.98615.التجميل25.

22.1022646.87980. تعديل ال�شيارات26.

62.0573646.85805. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(27.

82.0511646.88336. تطوير الأجهزة و�شيانتها28.

102.0062646.87158. اللقاء واخلطابة29.

111.9954646.86713. م�شمم جرافيك30.

241.9938646.84997. الر�شم الكاريكاتريي31.

21.9892646.83613. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية32.

جدول )16( متو�سطات الأداء على  املواهب الأكرث تاأثريًا  لدى عينة من ال�سباب ال�سعودية وقادة الراأي ح�سب متغري اجلن�ص.
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11.9536646.88625. هند�شة ال�شوت33.

31.9489646.92453. كتابة ال�شيناريو34.

121.9443646.90818. ت�شميم الديكور35.

131.9102646.79416. الر�شم احلر36.

51.9071646.84121.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(37.

131.8607646.81218.التعامل مع املدونات اللكرتونية38.

231.8576646.94737. فن الذوق العام )التيكيت(39.

201.8560646.86769. التاليف40.

151.8437646.80426 الت�شميم الفني41.

181.7848646.94589. العزف42.

211.7724646.95443. ت�شميم املالب�س43.

51.7539646.96277. اإعداد الطعام44.

41.7523646.83376. تاليف ال�شعر45.

.46
العالمية)املطويات  املواد  واخراج  ت�شميم   .9

1.6192646.87366والربو�شورات)..........

141.6068646.91341. اخلط47.

91.5851646.98738. ت�شميم املجوهرات48.

71.4396646.86906.النحت والأعمال اخلزفية49.

71.3916646.87861.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(50.

31.2879646.87022. التطريز51.

ي�سري اجلدول )16( اىل املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي ح�سب متغري اجلن�ص وميكن متثيل هذه املواهب من 
خالل ال�سكل رقم )12(

ال�سكل )12( يو�سح املواهب الأكرث تاأثريا من وجهة نظر قادة الراأي وال�سباب ال�سعودي ح�سب متغري اجلن�ص 
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ويو�سح ال�سكل اىل ان اكرث ع�سر مواهب هي: 
 اأ. .11 التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب مبتو�سط2.8560

 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام مبتو�سط  2.7152
 ج. التطبيقات اللكرتونية مبتو�سط2.5697

 د. 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( مبتو�سط2.4659
 ه. 11 حتفيز الآخرين مبتو�سط2.4303

 و. 10 حل امل�سكالت مبتو�سط2.4056
 ز. 8. اتخاذ القرار مبتو�سط2.3885

 ح. التفكري الإبداعي مبتو�سط2.3854
 ط. التخطيط مبتو�سط2.3839

 ي. الغناء – الن�سيد مبتو�سط2.3839
ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )1( من ال�سوؤال الثاين : ما هي املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر 

امل�ساركني  الذكور ؟ 
مت ح�ساب متو�سطات الداء على املواهب الأكرث من وجهة نظر امل�ساركني الذكور كما يف اجلدول  )17(

النحراف املعياريناملتو�شطالفقرةم

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8297417.44644و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.6139417.69828برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.5132417.70400. التطبيقات اللكرتونية3.

12.4365417.69088 التدريب ) اأن تكون مدربا(4.

112.3885417.77065 حتفيز الآخرين5.

42.3741417.81104. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(6.

102.3525417.75826 حل امل�شكالت7.

162.3453417.82955. الغناء - الن�شيد8.

92.3381417.78954. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(9.

142.3333417.84448. التخطيط10.

82.3213417.84202. اتخاذ القرار11.

132.3189417.81833. التفكري الإبداعي12.

102.3141417.74975. الت�شوير التلفزيوين13.

22.2950417.83020. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت14.

42.2902417.81437. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(15.

62.2806417.80290. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع16.

جدول )17( متو�سطات املواهب الأكرث تاأثريا لدى عينة من ال�سباب ال�سعودية وقادة الراأي من وجهة نظر امل�ساركني الذكور
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192.2710417.81509. التمثيل والتقليد17.

52.2662417.82546. ريادة الأعمال18.

122.2206417.88755. اإدارة الوقت19.

82.1751417.82657. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(20.

12.1679417.82661 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(21.

32.1535417.82941. الت�شويق22.

72.1511417.83419. تطوير املوؤ�ش�شات23.

22.1319417.87945. تعديل ال�شيارات24.

222.1103417.83914. مهارات العمل التطوعي25.

62.0552417.85728. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(26.

102.0504417.87423. اللقاء واخلطابة27.

21.9952417.84351. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية28.

241.9736417.85021. الر�شم الكاريكاتريي29.

81.9664417.87091. تطوير الأجهزة و�شيانتها30.

51.9400417.85415.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(31.

111.9353417.90306. م�شمم جرافيك32.

11.8609417.88243. هند�شة ال�شوت33.

31.8489417.95761. كتابة ال�شيناريو34.

61.82494171.02167.التجميل35.

131.8153417.80381. الر�شم احلر36.

151.7794417.82582 الت�شميم الفني37.

131.7770417.82372.التعامل مع املدونات اللكرتونية38.

41.7698417.82901. تاأليف ال�شعر39.

231.7650417.92374. فن الذوق العام )التيكيت(40.

201.7482417.90214. التاأليف41.

121.7410417.93802. ت�شميم الديكور42.

181.6691417.94606. العزف43.

.44
املطويات   ( العالمية  املواد  واخراج  ت�شميم   .9

1.6163417.86131والربو�شورات).............

141.5635417.91537. اخلط45.

211.5468417.96244. ت�شميم املالب�س46.

51.5060417.92017. اإعداد الطعام47.

71.3837417.88878.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(48.

91.3357417.95951. ت�شميم املجوهرات49.

71.3357417.86463.النحت والأعمال اخلزفية50.

31.2038417.87935. التطريز51.
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وميكن متثيلها من خالل ال�سكل رقم )13(

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )2( من ال�سوؤال الثاين: ما هي املواهب الأكرث تاأثريا على ال�شباب ال�شعودي من 
وجهة نظر الناث ؟ 

لالإجابة على ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سطات الداء للمواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث كما يف جدول )18(

ال�سكل )13( املواهب الأكرث تاأثريا من وجهة نظر الذكور

النحراف املعياريناملتو�شط املواهب الكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة نظر الناث م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.9039229.39673و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.8996229.37865برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.6725229.62280. التطبيقات اللكرتونية3.

62.6070229.67091.التجميل4.

12.5197229.63922. التدريب ) اأن تكون مدربا(5.

82.5109229.68577. اتخاذ القرار6.

132.5066229.72922. التفكري الإبداعي7.

112.5066229.73521 حتفيز الآخرين8.

102.5022229.72924 حل امل�شكالت9.

142.4760229.73484. التخطيط10.

62.4672229.69775. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع11.

92.4629229.74614. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(12.

22.4585229.76907. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت13.

162.4541229.80232. الغناء – الن�شيد14.

102.4192229.74267. الت�شوير التلفزيوين15.

42.4017229.76388. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(16.

جدول )18( متو�سطات الأداء على املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر الناث
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لتوا�شل االجتماعي
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ا
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32.3930229.73934. الت�شويق17.

192.3886229.73273. التمثيل والتقليد18.

12.3843229.70145 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(19.

42.3799229.73134. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(20.

122.3755229.83167. اإدارة الوقت21.

222.3624229.72824. مهارات العمل التطوعي22.

52.3493229.71344. ريادة الأعمال23.

122.3144229.71746. ت�شميم الديكور24.

82.2402229.75449. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(25.

72.2183229.76972. تطوير املوؤ�ش�شات26.

82.2052229.88693. تطوير الأجهزة و�شيانتها27.

52.2052229.87197. اإعداد الطعام28.

212.1834229.79001. ت�شميم املالب�س29.

32.1310229.83264. كتابة ال�شيناريو30.

12.1223229.87001. هند�شة ال�شوت31.

112.1048229.78775. م�شمم جرافيك32.

132.0830229.74758. الر�شم احلر33.

62.0611229.86131. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية)34.

202.0524229.76483. التاأليف35.

22.0480229.87977. تعديل ال�شيارات36.

92.0393229.87018. ت�شميم املجوهرات37.

242.0306229.85014. الر�شم الكاريكاتريي38.

232.0262229.96846. فن الذوق العام )التيكيت(39.

132.0131229.76937.التعامل مع املدونات اللكرتونية40.

181.9956229.91045. العزف41.

21.9782229.82422. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية(42.

151.9607229.75116 الت�شميم الفني43.

101.9258229.86282. اللقاء واخلطابة44.

51.8472229.81556.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(45.

41.7205229.84322. تاأليف ال�شعر46.

141.6856229.90651. اخلط47.

71.6288229.84669.النحت والأعمال اخلزفية48.

91.6245229.89762. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات..(.....49.

31.4410229.83365. التطريز50.

71.4061229.86154.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(51.
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وميكن متثيل املواهب بال�سكل )14(

وميكن متثيل هذه املواهب من خالل ال�سكل )15(

ال�سكل )14( املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )3( من ال�سوؤال الثاين  : ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من 
وجهة نظر الذكور يف البعد العالمي ؟ 

ولالإجابة على ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سطات الداء على املواهب العالمية من وجهة نظر الذكور  كما يف جدول )19(

النحراف املعياريناملتو�شط املواهب العالمية من وجهة نظر الذكورم

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.9039229.39673و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.8996229.37865برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

102.6725229.62280. الت�شوير التلفزيوين3.

22.6070229.67091. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت4.

42.5197229.63922. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(5.

82.5109229.68577. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(6.

12.5066229.72922 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(7.

62.5066229.73521. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(8.

52.5022229.72924.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(9.

32.4760229.73484. كتابة ال�شيناريو10.

132.4672229.69775.التعامل مع املدونات اللكرتونية11.

92.4629229.74614. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(12.

72.4585229.76907.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(13.

جدول )19(متو�سطات املواهب العالمية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الذكور
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وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )16(

ال�سكل )15( املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف اجلانب العالمي من وجهة نظر الذكور 

ولالإجابة على ال�سوؤال )4( من ال�سوؤال الثاين : ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة 
نظر الناث يف البعد العالمي ؟ 

 ولالإجابة على ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سطات الداء على البعد العالمي من وجهة نظر الناث  يف جدول )20(

النحراف املعياريناملتو�شط املواهب العالمية من وجهة نظر الناث م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.9039229.39673و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.8996229.37865برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

22.6725229.62280. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت3.

102.6070229.67091. الت�شوير التلفزيوين4.

42.5197229.63922. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(5.

12.5109229.68577 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(6.

82.5066229.72922. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(7.

32.5066229.73521. كتابة ال�شيناريو8.

62.5022229.72924. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(9.

132.4760229.73484.التعامل مع املدونات اللكرتونية10.

52.4672229.69775.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(11.

92.4629229.74614. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات)12.

72.4585229.76907.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(13.

جدول )20( متو�سطات الأداء  الكرث تاأثريًاعلى البعد العالمي من وجهة نظر الناث
قية(
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    ال�سكل )16( املواهب الأكرث تاأثريًا يف البعد العالمي من وجهة نظر الناث

ولالإجابة على ال�سوؤال  الفرعي )5( من ال�سوؤال الثاين ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة 
من ال�سباب ال�سعودي يف البعد الفني والدائي ح�سب متغري اجلن�ص ؟ 

ولالإجابة على ال�سوؤال مت ح�ساب متو�سطات الداء على املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر عينة 
من ال�سباب ال�سعودي يف الفني والدائي ح�سب متغري اجلن�ص كما يف جدول )21(

النحراف املعياريناملتو�شط املواهب الفنية والدائية ح�شب متغري اجلن�سم

172.5697646.68013. التطبيقات اللكرتونية1.

162.3839646.82103. الغناء – الن�شيد2.

192.3127646.78832. التمثيل والتقليد3.

222.1997646.81005. مهارات العمل التطوعي4.

62.1022646.98615.التجميل5.

22.1022646.87980. تعديل ال�شيارات6.

82.0511646.88336. تطوير الأجهزة و�شيانتها7.

102.0062646.87158. اللقاء واخلطابة8.

111.9954646.86713. م�شمم جرافيك9.

241.9938646.84997. الر�شم الكاريكاتريي10.

11.9536646.88625. هند�شة ال�شوت11.

121.9443646.90818. ت�شميم الديكور12.

131.9102646.79416. الر�شم احلر13.

231.8576646.94737. فن الذوق العام )التيكيت(14.

جدول )21( متو�سطات الأداء على املواهب الفنية والدائية الأكرث تاأثريًا ح�سب متغري اجلن�ص
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ال�سكل )17( املواهب الأكرث تاأثريًا ح�سب متغري اجلن�ص يف البعد الفني والدائي

201.8560646.86769. التاأليف15.

151.8437646.80426 الت�شميم الفني16.

181.7848646.94589. العزف17.

211.7724646.95443. ت�شميم املالب�س18.

51.7539646.96277. اإعداد الطعام19.

41.7523646.83376. تاأليف ال�شعر20.

141.6068646.91341. اخلط21.

91.5851646.98738. ت�شميم املجوهرات22.

71.4396646.86906.النحت والأعمال اخلزفية23.

31.2879646.87022. التطريز24.

وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )17(

ولالإجابة على ال�سوؤال  الفرعي )6( من ال�سوؤال الثاين ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة 
نظر الذكور يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟ 

ومت ح�ساب متو�سطات الداء على املواهب الفنية والدائية  الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الذكور  كما يف جدول )22(
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النحراف املعياريناملتو�شط املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر الذكور م

172.5697646.68013. التطبيقات اللكرتونية1.

162.3839646.82103. الغناء - الن�شيد2.

192.3127646.78832. التمثيل والتقليد3.

22.1997646.81005. تعديل ال�شيارات4.

222.1022646.98615. مهارات العمل التطوعي5.

102.1022646.87980. اللقاء واخلطابة6.

242.0511646.88336. الر�شم الكاريكاتريي7.

82.0062646.87158. تطوير الأجهزة و�شيانتها8.

111.9954646.86713. م�شمم جرافيك9.

11.9938646.84997. هند�شة ال�شوت10.

61.9536646.88625.التجميل11.

131.9443646.90818. الر�شم احلر12.

151.9102646.79416 الت�شميم الفني13.

41.8576646.94737. تاأليف ال�شعر14.

231.8560646.86769. فن الذوق العام )التيكيت(15.

201.8437646.80426. التاأليف16.

121.7848646.94589. ت�شميم الديكور17.

181.7724646.95443. العزف18.

141.7539646.96277. اخلط19.

211.7523646.83376. ت�شميم املالب�س20.

51.6068646.91341. اإعداد الطعام21.

91.5851646.98738. ت�شميم املجوهرات22.

71.4396646.86906.النحت والأعمال اخلزفية23.

31.2879646.87022. التطريز24.

جدول )22(املواهب الفنية والدائية  الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الذكور

وميكن متثيل هذه املواهب كما يف �سكل )18(
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النحراف املعياريناملتو�شط املواهب الفنية والدائية من وجهة نظر الذكور م

172.6725229.62280. التطبيقات اللكرتونية1.

62.6070229.67091.التجميل2.

162.4541229.80232. الغناء - الن�شيد3.

192.3886229.73273. التمثيل والتقليد4.

222.3624229.72824. مهارات العمل التطوعي5.

122.3144229.71746. ت�شميم الديكور6.

82.2052229.88693. تطوير الأجهزة و�شيانتها7.

52.2052229.87197. اإعداد الطعام8.

212.1834229.79001. ت�شميم املالب�س9.

12.1223229.87001. هند�شة ال�شوت10.

112.1048229.78775. م�شمم جرافيك11.

132.0830229.74758. الر�شم احلر12.

202.0524229.76483. التاأليف13.

22.0480229.87977. تعديل ال�شيارات14.

92.0393229.87018. ت�شميم املجوهرات15.

    جدول )23(املواهب الفنية والدائية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث

ال�سكل )18( املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي يف البعد الفني والدائي من وجهة نظر الذكور.

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )7( من ال�سوؤال الثاين : ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة 
نظر الناث يف بعد املواهب الفنية والأدائية ؟

 ومت ح�ساب متو�سطات الداء على املواهب الفنية والدائية  الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث  كما يف جدول )23(
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242.0306229.85014. الر�شم الكاريكاتريي16.

232.0262229.96846. فن الذوق العام )التيكيت(17.

181.9956229.91045. العزف18.

151.9607229.75116 الت�شميم الفني19.

101.9258229.86282. اللقاء واخلطابة20.

41.7205229.84322. تاأليف ال�شعر21.

141.6856229.90651. اخلط22.

71.6288229.84669.النحت والأعمال اخلزفية23.

31.4410229.83365. التطريز24.

وميكن متثيل املواهب الفنية والدائية الأكرث تاثريا على ال�سباب من وجهة نظر الناث يف ال�سكل )19(

  ال�سكل )19(املواهب الفنية والدائية الأكرث تاأثريًا على ال�سباب من وجهة نظر الناث

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )8( من ال�سوؤال الثاين :  ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي يف بعد  
املواهب القيادية والدارية ح�شب متغري اجلن�س ؟

مت ح�ساب املتو�سطات على املواهب القيادية والإدارية ح�سب متغري اجلن�ص كما يف جدول )24(

النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب القيادية والدارية  الكرث تاثريا ح�شب متغري اجلن�س م

12.4659646.67370 التدريب ) اأن تكون مدربا(1.

112.4303646.75981 حتفيز الآخرين2.

102.4056646.75096 حل امل�شكالت3.

82.3885646.79482. اتخاذ القرار4.

132.3854646.79243. التفكري الإبداعي5.

جدول )24( متو�سطات املواهب القيادية والدارية  الأكرث تاأثريًا ح�سب متغري اجلن�ص
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ال�سكل )20( املواهب القيادية والدارية الكرث تاأثريًا ح�سب متغري اجلن�ص 

جدول )25( املتو�سطات على املواهب القيادية والإدارية املواهب القيادية والدارية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الذكور

142.3839646.80962. التخطيط6.

92.3824646.77616. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(7.

42.3762646.78315. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(8.

62.3467646.77192. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع9.

52.2957646.78802. ريادة الأعمال10.

122.2755646.87067. اإدارة الوقت11.

32.2384646.80626. الت�شويق12.

72.1749646.81196. تطوير املوؤ�ش�شات13.

21.9892646.83613. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية14.

92.0393229.87018. ت�شميم املجوهرات15.

وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )20(

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )9( من ال�سوؤال الثاين ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي يف بعد  
املواهب القيادية والدارية ح�شب وجهة نظر الذكور ؟

مت ح�ساب املتو�سطات على املواهب القيادية والإدارية املواهب القيادية والدارية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الذكور  كما 
يف جدول )25(

النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب القيادية والدارية الكرث تاثريا من وجهة نظر الذكورم

12.4365417.69088 التدريب ) اأن تكون مدربا(1.

112.3885417.77065 حتفيز الآخرين2.

42.3741417.81104. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(3.

 العمل اجلماعي(
ل الفريق )

هارات عم
م
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102.3525417.75826 حل امل�شكالت4.

92.3381417.78954. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(5.

142.3333417.84448. التخطيط6.

82.3213417.84202. اتخاذ القرار7.

132.3189417.81833. التفكري الإبداعي8.

62.2806417.80290. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع9.

52.2662417.82546. ريادة الأعمال10.

122.2206417.88755. اإدارة الوقت11.

32.1535417.82941. الت�شويق12.

72.1511417.83419. تطوير املوؤ�ش�شات13.

21.9952417.84351. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية14.

92.0393229.87018. ت�شميم املجوهرات15.

ومت متثيلها من خالل ال�سكل )21(

ال�سكل )21( املواهب القيادية والإدارية املواهب القيادية والدارية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الذكور

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )10( من ال�سوؤال الثاين : ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي يف بعد  
املواهب القيادية والدارية ح�شب وجهة نظر الناث ؟

مت ح�ساب املتو�سطات على املواهب القيادية والإدارية املواهب القيادية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث كما يف جدول 
)26(

 العمل اجلماعي(
ل الفريق )

هارات عم
 م
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النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب القيادية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث م

12.5197229.63922 التدريب ) اأن تكون مدربا(1.

82.5109229.68577. اتخاذ القرار2.

132.5066229.72922. التفكري الإبداعي3.

112.5066229.73521 حتفيز الآخرين4.

102.5022229.72924 حل امل�شكالت5.

142.4760229.73484. التخطيط6.

62.4672229.69775. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع7.

92.4629229.74614. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(8.

32.3930229.73934. الت�شويق9.

42.3799229.73134. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(10.

122.3755229.83167. اإدارة الوقت11.

52.3493229.71344. ريادة الأعمال12.

72.2183229.76972. تطوير املوؤ�ش�شات13.

21.9782229.82422. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية14.

ومت متثيلها من خالل ال�سكل )22(

ال�سكل )22( املواهب القيادية والإدارية املواهب القيادية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث

ال�سوؤال الثالث : ما املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�شباب)ذكور واإناث( ؟ ومنه تتفرع الت�ساوؤلت التالية:
1- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر ال�سباب الذكور ؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر ال�سابات الناث ؟

مت ح�ساب املتو�سطات من وجهة نظر ال�سباب كما يف جدول )27(

جدول )26( متو�سطات الأداء على املواهب القيادية والإدارية املواهب القيادية الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر الناث

 العمل اجلماعي(
ل الفريق )

هارات عم
 م
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 النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�شباب ) ذكور واناث م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8583374.47874و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7433374.61995برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.5401374.71164. التطبيقات اللكرتونية3.

112.4545374.80001 حتفيز الآخرين4.

12.4091374.72194 التدريب ) اأن تكون مدربا(5.

162.4064374.85430. الغناء - الن�شيد6.

102.4064374.79243 حل امل�شكالت7.

82.4037374.83495. اتخاذ القرار8.

132.3984374.81151. التفكري الإبداعي9.

92.3930374.83042. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(10.

142.3850374.83899. التخطيط11.

102.3289374.78959. الت�شوير التلفزيوين12.

22.3262374.84162. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت13.

192.3262374.81574. التمثيل والتقليد14.

62.2941374.83433. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع15.

122.2888374.89804. اإدارة الوقت16.

42.2861374.86081. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(17.

42.2166374.84043. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(18.

52.2005374.85702. ريادة الأعمال19.

222.1738374.85033. مهارات العمل التطوعي20.

12.1658374.84085 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(21.

32.1390374.85828. الت�شويق22.

72.1096374.85474. تطوير املوؤ�ش�شات23.

22.1070374.89641. تعديل ال�شيارات24.

82.0909374.83955. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(25.

82.0668374.89582. تطوير الأجهزة و�شيانتها26.

62.05353741.04961.التجميل27.

131.9679374.81805. الر�شم احلر28.

61.9545374.87599. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(29.

11.9519374.88952. هند�شة ال�شوت30.

31.9492374.95198. كتابة ال�شيناريو31.

121.9465374.95042. ت�شميم الديكور32.

جدول )27(  متو�سطات الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب)ذكور واإناث(
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241.9465374.91595. الر�شم الكاريكاتريي33.

101.9305374.91779. اللقاء واخلطابة34.

111.9171374.92974. م�شمم جرافيك35.

21.9171374.86708. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية36.

231.8717374.99575. فن الذوق العام )التيكيت(37.

201.8529374.89818. التاأليف38.

51.8075374.87279.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(39.

181.8048374.94734. العزف40.

151.7995374.83483 الت�شميم الفني41.

51.7727374.98198. اإعداد الطعام42.

131.7647374.80763.التعامل مع املدونات اللكرتونية43.

41.7433374.87159. تاأليف ال�شعر44.

211.74063741.03794. ت�شميم املالب�س45.

141.6845374.97800. اخلط46.

91.62033741.04597. ت�شميم املجوهرات47.

91.4920374.91674. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات).......48.

71.4652374.89240.النحت والأعمال اخلزفية49.

71.2594374.83464.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(50.

31.2353374.93673. التطريز51.

وميكن متثيل اكرث ع�سر مواهب املواهب تاأثريًا من وجهة نظر ال�سابات الناث من خالل ال�سكل )23(

ال�سكل )23( اكرث ع�سر مواهب املواهب تاأثريًا من وجهة نظر ال�سابات.
 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب مبتو�سط 2.8583

 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات مبتو�سط والن�ستغرام2.7433
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 ج. التطبيقات اللكرتونية مبتو�سط2.5401
 د. 11 حتفيز الآخرين مبتو�سط2.4545

 ه. 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( مبتو�سط2.4091
 و. الغناء – الن�سيد مبتو�سط2.4064

 ز. 10 حل امل�سكالت مبتو�سط2.4064
 ح. 8. اتخاذ القرار مبتو�سط2.4037

 ط. التفكري الإبداعي مبتو�سط2.3984
 ي. 9. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي( مبتو�سط2.3930

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي)1( من ال�سوؤال الثالث ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة 
نظر ال�شباب الذكور ؟

مت ح�ساب املتو�سطات املواهب الأكرث تاأثريًا بالن�سبة لل�سباب الذكور كما يف جدول )28(

 النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب  الكلية لل�شباب الذكور م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8357213.50117و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.6103213.72247برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.5164213.72422. التطبيقات اللكرتونية3.

112.4038213.83349 حتفيز الآخرين4.

162.3662213.86176. الغناء – الن�شيد5.

102.3521213.80268 حل امل�شكالت6.

92.3333213.85045. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(7.

12.3192213.74698 التدريب ) اأن تكون مدربا(8.

142.3052213.87190. التخطيط9.

132.3052213.84998. التفكري الإبداعي10.

82.3005213.91314. اتخاذ القرار11.

22.2958213.85882. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت12.

192.2676213.84604. التمثيل والتقليد13.

102.2676213.80607. الت�شوير التلفزيوين14.

122.2441213.92986. اإدارة الوقت15.

42.2254213.91420. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(16.

22.1831213.87378. تعديل ال�شيارات17.

62.1737213.87570. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع18.

42.1643213.87752. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(19.

جدول )28( متو�سطات املواهب الأكرث تاأثريًا ا بالن�سبة لل�سباب الذكور
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52.1362213.91901. ريادة الأعمال20.

12.0563213.89370 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(21.

72.0423213.88120. تطوير املوؤ�ش�شات22.

32.0282213.89504. الت�شويق23.

222.0094213.89543. مهارات العمل التطوعي24.

81.9953213.87684. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(25.

81.9718213.88975. تطوير الأجهزة و�شيانتها26.

101.9671213.91829. اللقاء واخلطابة27.

61.9484213.89134. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(28.

241.9108213.93995. الر�شم الكاريكاتريي29.

21.8967213.87342. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية30.

11.8685213.89632. هند�شة ال�شوت31.

31.8545213.99643. كتابة ال�شيناريو32.

51.8545213.89677.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(33.

111.8357213.98873. م�شمم جرافيك34.

131.8263213.83715. الر�شم احلر35.

41.7371213.87220. تاأليف ال�شعر36.

181.7089213.93151. العزف37.

231.7089213.96141. فن الذوق العام )التيكيت(38.

201.7042213.95257. التاأليف39.

151.6995213.89224 الت�شميم الفني40.

131.6761213.82602.التعامل مع املدونات اللكرتونية41.

121.6714213.99289. ت�شميم الديكور42.

61.62912131.08962.التجميل43.

141.6056213.97340. اخلط44.

91.4648213.89807. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(45.

51.4272213.94200. اإعداد الطعام46.

211.38502131.03803. ت�شميم املالب�س47.

71.3380213.88398.النحت والأعمال اخلزفية48.

91.25352131.01477. ت�شميم املجوهرات49.

71.1972213.83474.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(50.

31.0704213.95152. التطريز51.

وميكن متثيل اكرث املواهب تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب  الذكور من خالل ال�سكل )24(
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ال�سكل )24( اكرث املواهب العالمية تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب  الذكور 

 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب مبتو�سط  2.8357
 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام مبتو�سط  2.6103

 ج. التطبيقات اللكرتونية مبتو�سط  2.5164
 د. 11 حتفيز الآخرين مبتو�سط  2.4038

 ه. الغناء – الن�سيد مبتو�سط  2.3662
 و. 10 حل امل�سكالت مبتو�سط  2.3521

 ز. 9. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي( مبتو�سط  2.3333
 ح. 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( مبتو�سط 2.3192

 ط. التخطيط مبتو�سط  2.3052
 ي. التفكري الإبداعي مبتو�سط 2.3052

تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر  الثالث ما املواهب الأكرث  ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )2( من ال�سوؤال 
ال�سابات الناث ؟

مت ح�ساب املتو�سطات املواهب الأكرث تاأثريًا بالن�سبة لل�سباب الناث كما يف جدول )29(
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 النحراف املعياري       ناملتو�شط  املواهب الكلية لل�شباب الناث م

.1
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.9193161.38690برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

.2
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8882161.44713و اليوتيوب

62.6149161.66202.التجميل3.

172.5714161.69565. التطبيقات اللكرتونية4.

82.5404161.69816. اتخاذ القرار5.

12.5280161.67140 التدريب ) اأن تكون مدربا(6.

112.5217161.75072 حتفيز الآخرين7.

132.5217161.74235. التفكري الإبداعي8.

142.4907161.78357. التخطيط9.

102.4783161.77530 حل امل�شكالت10.

92.4720161.79892. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(11.

162.4596161.84405. الغناء - الن�شيد12.

62.4534161.74959. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع13.

102.4099161.76217. الت�شوير التلفزيوين14.

192.4037161.76957. التمثيل والتقليد15.

222.3913161.73463. مهارات العمل التطوعي16.

22.3665161.81922. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت17.

42.3665161.78014. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(18.

122.3478161.85338. اإدارة الوقت19.

12.3106161.74361 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(20.

122.3106161.75196. ت�شميم الديكور21.

52.2857161.76181. ريادة الأعمال22.

42.2857161.78604. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(23.

32.2857161.78604. الت�شويق24.

52.2298161.83851. اإعداد الطعام25.

82.2174161.77214. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(26.

212.2112161.83224. ت�شميم املالب�س27.

72.1988161.81256. تطوير املوؤ�ش�شات28.

82.1925161.89104. تطوير الأجهزة و�شيانتها29.

132.1553161.75464. الر�شم احلر30.

92.1056161.87751. ت�شميم املجوهرات31.

232.08701611.00244. فن الذوق العام )التيكيت(32.

جدول )29( متو�سطات املواهب الأكرث تاأثريًا بالن�سبة لل�سباب الناث.
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32.0745161.87716. كتابة ال�شيناريو33.

12.0621161.87099. هند�شة ال�شوت34.

202.0497161.78103. التاأليف35.

112.0248161.83629. م�شمم جرافيك36.

22.0062161.91854. تعديل ال�شيارات37.

241.9938161.88386. الر�شم الكاريكاتريي38.

61.9627161.85796. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(39.

21.9441161.86058. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية40.

181.9317161.95606. العزف41.

151.9317161.73420 الت�شميم الفني42.

131.8820161.76957.التعامل مع املدونات اللكرتونية43.

101.8820161.91773. اللقاء واخلطابة44.

141.7888161.97730. اخلط45.

41.7516161.87343. تاأليف ال�شعر46.

51.7453161.83875.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(47.

71.6335161.87813.النحت والأعمال اخلزفية48.

91.5280161.94248. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(49.

31.4534161.87286. التطريز50.

71.3416161.82995.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(.51.

وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )25(

ال�سكل)25( املواهب العالمية الكرث تاأثريًا بالن�سبة لل�سباب الناث
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ال�سوؤال الرابع ما املواهب الأكرث تاأثريًا  على ال�سباب ال�سعودي من وجهة قادة الراأي ؟ ومنه تتفرع الت�ساوؤلت التالية:
1- ما  املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة نظر قادة الراأي الذكور؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب ال�شعودي  من وجهة نظر قادة الراأي الناث. ؟

مت ح�ساب املتو�سطات على املواهب ا الأكرث تاأثريًا من وجهة قادة الراأي ما يف جدول )30(

 النحراف املعيارين  املتو�شط     املواهب الكلية لل�شباب الناث م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.85292720.35482و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.67652720.61808برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.61032720.6333. التطبيقات اللكرتونية3.

12.54412720.59354 التدريب ) اأن تكون مدربا(4.

42.52720.64287. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(5.

42.48532720.70826. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(6.

52.42652720.66135. ريادة الأعمال7.

62.41912720.67156. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع8.

102.40442720.69131 حل امل�شكالت9.

112.39712720.70086 حتفيز الآخرين10.

22.38972720.77004. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت11.

102.38242720.68789. الت�شوير التلفزيوين12.

142.38242720.76894. التخطيط13.

32.3752720.70776. الت�شويق14.

82.36762720.73709. اتخاذ القرار15.

92.36762720.69589. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(16.

132.36762720.76654. التفكري الإبداعي17.

12.35292720.70349 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(18.

162.35292720.77345. الغناء - الن�شيد19.

82.34562720.72263. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(20.

192.29412720.75008. التمثيل والتقليد21.

72.26472720.74135. تطوير املوؤ�ش�شات22.

122.25742720.83287. اإدارة الوقت23.

222.23532720.75124. مهارات العمل التطوعي24.

62.19852720.81336. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(25.

62.16912720.88909.التجميل26.

102.11032720.79364. اللقاء واخلطابة27.

112.10292720.76143. م�شمم جرافيك28.

جدول )30( املتو�سطات على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة قادة الراأي
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22.09562720.85803. تعديل ال�شيارات29.

22.08822720.78238. اإعداد املواد )احلقائب التدريبية(30.

242.05882720.7466. الر�شم الكاريكاتريي31.

52.04412720.77667.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(32.

82.02942720.86712. تطوير الأجهزة و�شيانتها33.

131.99262720.80126.التعامل مع املدونات اللكرتونية34.

11.95592720.88337. هند�شة ال�شوت35.

31.94852720.88714. كتابة ال�شيناريو36.

121.94122720.8484. ت�شميم الديكور37.

151.90442720.75753 الت�شميم الفني38.

201.86032720.82554. التاليف39.

231.83822720.87794. فن الذوق العام )التيكيت(40.

131.83092720.75437. الر�شم احلر41.

211.81622720.8258. ت�شميم املالب�س42.

91.79412720.77904. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(43.

41.76472720.78015. تاليف ال�شعر44.

181.75742720.94495. العزف45.

51.72792720.93688. اإعداد الطعام46.

71.57352720.90617.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(47.

91.53682720.90025. ت�شميم املجوهرات48.

141.52720.80588. اخلط49.

71.40442720.83625.النحت والأعمال اخلزفية50.

31.36032720.76523. التطريز51.

وميكن متثيلها بال�سكل التايل )26(

ال�سكل )26( املواهب العالمية الأكرث تاأثريًا من وجهة قادة الراأي
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اكرث ع�شر مواهب تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي
11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك واليوتيوب ومبتو�سط  2.8529

12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب  �سات والن�ستغرام ومبتو�سط 2.6765

17. التطبيقات اللكرتونية ومبتو�سط2.6103

1 التدريب ) اأن تكون مدربا( ومبتو�سط2.5441
4. مهارات القيادة ) اإعداد القادة( ومبتو�سط2.5

4. املقابالت ال�سحفية والعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( ومبتو�سط2.4853

5. ريادة الأعمال ومبتو�سط2.4265

6. اإدارة واإن�ساء امل�ساريع ومبتو�سط2.4191

11 حتفيز الآخرين ومبتو�سط 2.3971

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )1( من ال�سوؤال الرابع : ما  املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي الذكور. مت 
ح�ساب املتو�سطات على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة قادة الراأي  الذكور ما يف جدول )31(

 النحراف املعياريناملتو�شط  املواهب الكرث تاثريا من وجهة نظر قادة املجتمع الذكور م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8235204.38216و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.6176204.67385برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

12.5588204.60496 التدريب ) اأن تكون مدربا(3.

42.5294204.65399. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(4.

172.5098204.68402. التطبيقات اللكرتونية5.

42.4216204.72174. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(6.

52.4020204.69139. ريادة الأعمال7.

62.3922204.70406. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع8.

112.3725204.70076 حتفيز الآخرين9.

102.3627204.68466. الت�شوير التلفزيوين10.

82.3627204.72654. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(11.

142.3627204.81596. التخطيط12.

102.3529204.71089 حل امل�شكالت13.

82.3431204.76235. اتخاذ القرار14.

92.3431204.72254. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(15.

132.3333204.78575. التفكري الإبداعي16.

162.3235204.79607. الغناء - الن�شيد17.

22.2941204.80133. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت18.

12.2843204.73448 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(19.

   جدول )31( املتو�سطات على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي الذكور
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32.2843204.73448. الت�شويق20.

192.2745204.78354. التمثيل والتقليد21.

72.2647204.76791. تطوير املوؤ�ش�شات22.

222.2157204.76406. مهارات العمل التطوعي23.

122.1961204.84269. اإدارة الوقت24.

62.1667204.80740. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(25.

102.1373204.81898. اللقاء واخلطابة26.

22.0980204.80037. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية27.

22.0784204.88431. تعديل ال�شيارات28.

112.0392204.79309. م�شمم جرافيك29.

242.0392204.74174. الر�شم الكاريكاتريي30.

52.0294204.79970.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(31.

62.0294204.90381.التجميل32.

81.9608204.85295. تطوير الأجهزة و�شيانتها33.

131.8824204.80996.التعامل مع املدونات اللكرتونية34.

151.8627204.74330 الت�شميم الفني35.

11.8529204.86982. هند�شة ال�شوت36.

31.8431204.91775. كتابة ال�شيناريو37.

231.8235204.88124. فن الذوق العام )التيكيت(38.

121.8137204.87359. ت�شميم الديكور39.

131.8039204.76935. الر�شم احلر40.

41.8039204.78206. تاأليف ال�شعر41.

201.7941204.84618. التاأليف42.

91.7745204.79291. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(43.

211.7157204.84664. ت�شميم املالب�س44.

181.6275204.96154. العزف45.

51.5882204.89170. اإعداد الطعام46.

71.5784204.90359.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية)47.

141.5196204.85074. اخلط48.

91.4216204.89262. ت�شميم املجوهرات49.

31.3431204.77517. التطريز50.

71.3333204.84613.النحت والأعمال اخلزفية51.

وميكن متثيلها بال�سكل )27( 
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ال�سكل )27( اكرث ع�سر مواهب تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي الذكور 

 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب ومبتو�سط2.8235
 ب. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام  ومبتو�سط2.6176

 ج. 1 التدريب ) اأن تكون مدربا( ومبتو�سط2.5588
 د. 4.  مهارات القيادة ) اإعداد القادة( ومبتو�سط2.5294

 ه. التطبيقات اللكرتونية ومبتو�سط2.5098
 و. 4.  املقابالت ال�سحفية والعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( ومبتو�سط2.4216

 ز.  5. ريادة الأعمال ومبتو�سط2.4020
 ح.  6. اإدارة واإن�ساء امل�ساريع ومبتو�سط2.3922 

 ط. 11 حتفيز الآخرين ومبتو�سط2.3725
 ي. 10. الت�سوير التلفزيوين ومبتو�سط2.3627

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )2( من ال�سوؤال الرابع : ما املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر 
قادة الراأي الناث. ؟

ومت ح�ساب املتو�سطات على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة قادة الراأي  الناث جدول )32(

 النحراف املعياريناملتو�شط  م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.941268.23704و اليوتيوب

172.911868.28575. التطبيقات اللكرتونية2.

.3
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.852968.35680برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

42.676568.63343. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(4.

22.676568.58440. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت5.

جدول )32( املتو�سطات على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة قادة الراأي  الناث

لتوا�شل االجتماعي
لتعامل مع برامج ا

ا
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32.647168.53989. الت�شويق6.

62.588268.69616.التجميل7.

102.558868.60797 حل امل�شكالت8.

12.558868.55671 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(9.

52.500068.55985. ريادة الأعمال10.

12.500068.55985 التدريب ) اأن تكون مدربا(11.

62.500068.55985. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع12.

112.470668.70118 حتفيز الآخرين13.

132.470668.70118. التفكري الإبداعي14.

162.441268.69930. الغناء – الن�شيد15.

122.441268.78002. اإدارة الوقت16.

102.441268.69930. الت�شوير التلفزيوين17.

142.441268.60797. التخطيط18.

92.441268.60797. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(19.

82.441268.65523. اتخاذ القرار20.

42.411868.60434. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(.21.

192.352968.64100. التمثيل والتقليد22.

132.323568.67892.التعامل مع املدونات اللكرتونية23.

122.323568.63343. ت�شميم الديكور24.

82.294168.71360. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(25.

62.294168.82965. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(26.

222.294168.71360. مهارات العمل التطوعي27.

112.294168.62435. م�شمم جرافيك28.

32.264768.70431. كتابة ال�شيناريو29.

12.264768.85724. هند�شة ال�شوت30.

72.264768.66057. تطوير املوؤ�ش�شات31.

82.235368.88297. تطوير الأجهزة و�شيانتها32.

22.147168.77776. تعديل ال�شيارات33.

52.147168.95049. اإعداد الطعام34.

182.147168.77776. العزف35.

212.117668.68086. ت�شميم املالب�س36.

242.117668.76352. الر�شم الكاريكاتريي37.

52.088268.70680.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(38.

22.058868.73062. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية39.

202.058868.73062. التاليف40.

102.029468.71175. اللقاء واخلطابة41.
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152.029468.79119 الت�شميم الفني42.

131.911868.70680. الر�شم احلر43.

231.882468.87297. فن الذوق العام )التيكيت(.44.

91.882468.83808. ت�شميم املجوهرات45.

91.852968.73839. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(..46.

41.647168.76811. تاليف ال�شعر47.

71.617668.77324.النحت والأعمال اخلزفية48.

71.558868.92045.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(.49.

141.441268.65523. اخلط50.

31.411868.73779. التطريز51.

وميكن متثيلها بال�سكل )28(

ال�سكل )28( اكرث ع�سر مواهب تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي الناث 

 اأ. 11. التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب ومبتو�سط 2.9412
 ب. 16.التطبيقات اللكرتونية ومبتو�سط 2.9118

 ج. 12.التعامل مع الربامج الجتماعية اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام ومبتو�سط 2.8529
 د. 4. املقابالت ال�سحفية والعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( ومبتو�سط  2.6765

 ه. 2. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�سل�سالت ومبتو�سط ومبتو�سط 2.6765 
 و. 3. الت�سويق ومبتو�سط 2.6471
 ز. 6.التجميل ومبتو�سط 2.5882

 ح. 10 حل امل�سكالت ومبتو�سط 2.5588
 ط. 1 الت�سوير الفوتوغرايف ) ال�سحفي( ومبتو�سط 2.5588
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 ي. 5. ريادة الأعمال ومبتو�سط 2.5000
ال�سوؤال اخلام�ص هل هناك فرق دال اح�سائيا يف الداء على ابعاد املواهب الرئي�سية ) البعد الإعالمي, او البعد ا لفني 

والدائي والبعد القيادي والداري ( تبعا ملتغري اجلن�ص؟ 
مت ح�ساب متو�سطات الداء على البعاد الثالثة ) العالمية والفنية والقيادية ( كما يف جدول)33(

وملعرفة اذا كانت الفروق دالة اح�سائيا مت اجراء اختبار ت للفرق بني املتو�سطات مت ح�ساب اختبار ت للمتو�سطات  كما 
بجدول )34(.

ي�سري جدول )34(اىل فروق دالة اح�سائية ل�سالح الذكور 
 ال�سوؤال ال�ساد�ص هل هناك فرق يف الداء على ابعاد املواهب الرئي�شية ) البعد الإعالمي، او البعد الفني 

والدائي والبعد القيادي والداري ( تبعا ملتغري الفئة ) ال�شباب وقادة الراي(؟ كما يف جدول) 35(
مت ح�ساب متو�سطات الداء على البعاد الثالثة ) العالمية والفنية والقيادية (

 متو�شط اخلطاأ املعياريالنحراف املعياري املتو�شط ناجلن�س

املواهب العالمية
41727.30225.86710.28731ذكر
22928.79045.22726.34543انثى

املواهب الفنية
41723.839323.007221.12667ذكر
22937.340624.740891.63492انثى

املواهب القيادية
41731.92098.68442.42528ذكر
22933.64637.23489.47810انثى

 متو�شط اخلطاأ املعياريالنحراف املعياري املتو�شط نالفئة

املواهب العالمية
37426.95725.92702.30648ال�شباب

27229.02945.11772.31031قادة الراي

املواهب الفنية
37447.925112.21873.63182ال�شباب

04744..2722.088278238قادة الراي

املواهب القيادية
37432.08568.60782.44510ال�شباب

27233.14717.66795.46494قادة الراي

الفرق يف املتو�شطاتم�شتوى الدللةدرجة احلريةت
النحراف املعياري 

لتباين املتو�شطات

46461.-644001.1.48823-3.203جمموع املواهب العالمية

1.94400-644000.13.50128-6.945جمموع املواهب الفنية

67449.-644011.1.72542-2.558جمموع املواهب القيادية

جدول )33( متو�سطات الأداء على البعاد الثالثة ) العالمية والفنية والقيادية (

جدول )35( متو�سطات الأداء على البعاد الثالثة ) العالمية والفنية والقيادية (

جدول)34( اختبار ت للفرق بني املتو�سطات  ح�سب متغري اجلن�ص 
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ي�سري اجلدول اىل فروق دالة اح�سائيا ل�سالح ال�سباب
ال�سوؤال ال�سابع : ما املواهب الأكرث تاأثريًا ح�شب متغري العمر مت ح�شاب متو�شطات الداء على املقيا�س تبعا 

ملتغري العمر من وجهة نظر ال�شباب وقادة الراأي ؟ ومنه تتفرع الت�ساوؤلت التالية:
1- ما املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر اكرب من 30 �سنة ؟

2- ما املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر 21-30؟

3- ما املواهب الأكرث تاأثريا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر اقل من عمر 21 �سنة؟

وملعرفة اذا كانت الفروق دالة اح�سائيا مت اجراء اختبار ت للفرق بني املتو�سطات مت ح�ساب اختبار ت للمتو�سطات  كما 
يف جدول )36(

الفرق يف املتو�شطاتم�شتوى الدللةدرجة احلريةت
النحراف املعياري 

لتباين املتو�شطات

44631.-644000.2.07219-4.643جمموع املواهب العالمية

61.764644000.45.83690.74213جمموع املواهب الفنية

65547.-644106.1.06150-1.619جمموع املواهب القيادية

جدول )36( اختبار ت للفرق بني املتو�سطات  ح�سب متغري اجلن�ص 

 النحراف املعياريناملتو�شط م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8560646.43063و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7152646.61957برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.4365646.73758. التطبيقات اللكرتونية3.

112.4288646.76170 حتفيز الآخرين4.

12.4164646.69660 التدريب ) اأن تكون مدربا(5.

102.3963646.78212 حل امل�شكالت6.

132.3854646.79243. التفكري الإبداعي7.

142.3851644.81060. التخطيط8.

92.3824646.80363. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(9.

22.3529646.81224. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت10.

102.3514646.74837. الت�شوير التلفزيوين11.

232.3467646.94033. فن الذوق العام )التيكيت(12.

82.3421646.83656. اتخاذ القرار13.

62.3406646.77867. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع14.

جدول )37( املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب من وجهة نظر قادة الراأي وال�سباب ح�سب متغري العمر
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42.3297646.79803. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(15.

42.3204646.81142. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(16.

122.2740646.87205. اإدارة الوقت17.

52.2709646.79689. ريادة الأعمال18.

12.2446646.79080 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(19.

72.2307646.80563. تطوير املوؤ�ش�شات20.

82.1981646.80178. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(21.

242.1981646.84875. الر�شم الكاريكاتريي22.

32.1920646.81288. الت�شويق23.

152.1409646.85561 الت�شميم الفني24.

162.1331646.94873. الغناء - الن�شيد25.

22.1285646.82813. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية26.

222.1254646.80967. مهارات العمل التطوعي27.

192.1115646.85723. التمثيل والتقليد28.

82.0851646.85392. تطوير الأجهزة و�شيانتها29.

62.0573646.85805. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(30.

62.0433646.97630.التجميل31.

202.0139646.85985. التاأليف32.

141.9659646.95581. اخلط33.

21.9628646.86545. تعديل ال�شيارات34.

31.9489646.92453. كتابة ال�شيناريو35.

131.9412646.79315. الر�شم احلر36.

101.9350646.88857. اللقاء واخلطابة37.

41.9226646.90316. تاأليف ال�شعر38.

51.9071646.84121.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(39.

111.8808646.86070. م�شمم جرافيك40.

131.8607646.81218.التعامل مع املدونات اللكرتونية41.

181.8282646.89782. العزف42.

91.8235646.96600. ت�شميم املجوهرات43.

211.7817646.97426. ت�شميم املالب�س44.

121.7585646.91865. ت�شميم الديكور45.

11.7028646.88828. هند�شة ال�شوت46.

91.6192646.87366. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(47.

51.6176646.94053. اإعداد الطعام48.

71.4954646.89571.النحت والأعمال اخلزفية49.

31.4427646.96720. التطريز50.

71.3916646.87861.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(51.
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 وميكن متثيل اكرث ع�سر مواهب تاأثريًا ح�سب متغري العمر  من خالل ال�سكل )29(

ال�سكل )29(اكرث ع�سر مواهب تاأثريًا ح�سب متغري العمر

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )1( من ال�سوؤال ال�سابع :  ما املواهب الأكرث كما يف 
جدول) 38(من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر اكرب من 30 �سنة ؟

مت ح�ساب املتو�سطات لالأداء على املواهب الأكرث كما يف جدول) 38( من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر اكرب من 30 �سنة 
كما يف جدول )38(

 النحراف املعياريناملتو�شط م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8778180.34505و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7333180.56529برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

232.6833180.68890. فن الذوق العام )التيكيت(3.

92.4833180.70493. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(4.

102.4611180.72747 حل امل�شكالت5.

42.4500180.74200. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(6.

112.4444180.71083 حتفيز الآخرين7.

132.4389180.68637. التفكري الإبداعي8.

62.4278180.69339. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع9.

12.4222180.66815 التدريب ) اأن تكون مدربا(10.

142.4190179.74794. التخطيط11.

جدول )38( املتو�سطات لالأداء على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر اكرب من 30 �سنة.
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102.4111180.69947. الت�شوير التلفزيوين12.

22.4056180.75263. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت13.

82.3889180.78668. اتخاذ القرار14.

72.3833180.69536. تطوير املوؤ�ش�شات15.

152.3722180.76246 الت�شميم الفني16.

42.3722180.76975. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(17.

12.3556180.73707 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(18.

52.3444180.71161. ريادة الأعمال19.

172.3389180.72593. التطبيقات اللكرتونية20.

242.3278180.75362. الر�شم الكاريكاتريي21.

82.3056180.71767. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(22.

22.2944180.77458. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية23.

122.2944180.81671. اإدارة الوقت24.

32.2556180.77764. الت�شويق25.

142.1611180.87908. اخلط26.

62.1389180.85066. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية)27.

202.1167180.78587. التاأليف28.

222.1056180.72849. مهارات العمل التطوعي29.

82.0944180.85022. تطوير الأجهزة و�شيانتها30.

42.0889180.86061. تاأليف ال�شعر31.

52.0278180.77985.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(32.

162.0167180.93040. الغناء – الن�شيد33.

62.0056180.94246.التجميل34.

191.9778180.87775. التمثيل والتقليد35.

31.9722180.89960. كتابة ال�شيناريو36.

101.9444180.91372. اللقاء واخلطابة37.

131.9222180.80817.التعامل مع املدونات اللكرتونية38.

91.9222180.86816. ت�شميم املجوهرات39.

131.9167180.76132. الر�شم احلر40.

111.9167180.81106. م�شمم جرافيك41.

21.8889180.79726. تعديل ال�شيارات42.

181.8444180.84445. العزف43.

211.7778180.91880. ت�شميم املالب�س44.

91.7389180.83475. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات(45.

121.6778180.86299. ت�شميم الديكور46.

11.5944180.88877. هند�شة ال�شوت47.
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31.5500180.99874. التطريز48.

71.4944180.93652.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(49.

51.4944180.87483. اإعداد الطعام50.

71.4389180.91642.النحت والأعمال اخلزفية51.

وميكن متثيل اكرث املواهب من خالل ال�سكل )30(

ال�سكل )30( على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر اكرب من 30 �سنة

امل�ساركني نظر  وجهة  من  تاأثريًا  الأكرث  املواهب  ما  ال�سابع   ال�سوؤال  من   )2( الفرعي  ال�سوؤال  على   ولالإجابة 
يف العمر 21-30؟

و مت ح�ساب املتو�سطات لالأداء على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر اكرب من 21-30 �سنة كما يف 
اجلدول )39(

 النحراف املعياريناملتو�شط م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8611324.41171و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.6821324.63504برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.4660324.72681. التطبيقات اللكرتونية3.

12.4012324.66733 التدريب ) اأن تكون مدربا(4.

112.3981324.78618 حتفيز الآخرين5.

232.3889324.94263. فن الذوق العام )التيكيت(6.

جدول )39( املتو�سطات لالأداء على املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر اكرب من 21-30 �سنة.

لتوا�شل االجتماعي
لتعامل مع برامج ا

ا

شورة
ة امل�

رت�ني
اللك

ية ا
ع الربامج االجتماع

لتعامل م
ا
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142.3684323.81362. التخطيط7.

102.3642324.80059 حل امل�شكالت8.

102.3611324.73132. الت�شوير التلفزيوين9.

92.3488324.82076. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(10.

22.3457324.80878. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت11.

42.3457324.76955. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(12.

132.3426324.82712. التفكري الإبداعي13.

62.3364324.76359. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع14.

42.3210324.82645. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(15.

82.2932324.84228. اتخاذ القرار16.

52.2809324.78184. ريادة الأعمال17.

242.2593324.80290. الر�شم الكاريكاتريي18.

122.2500324.87403. اإدارة الوقت19.

12.2253324.80354 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(20.

72.2099324.80963. تطوير املوؤ�ش�شات21.

32.1944324.79228. الت�شويق22.

152.1852324.85639 الت�شميم الفني23.

82.1759324.83457. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(24.

22.1080324.79320. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية25.

222.1019324.82462. مهارات العمل التطوعي26.

192.1019324.82086. التمثيل والتقليد27.

162.0988324.92244. الغناء - الن�شيد28.

82.0957324.84391. تطوير الأجهزة و�شيانتها29.

142.0463324.90116. اخلط30.

62.0370324.85759. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(31.

62.0309324.94048.التجميل32.

202.0185324.85095. التاأليف33.

131.9537324.79141. الر�شم احلر34.

101.9444324.86020. اللقاء واخلطابة35.

21.9321324.86648. تعديل ال�شيارات36.

31.9228324.92951. كتابة ال�شيناريو37.

41.9136324.92368. تاليف ال�شعر38.

131.8858324.82675.التعامل مع املدونات اللكرتونية39.

51.8827324.85395.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(40.

111.8735324.86166. م�شمم جرافيك41.

91.8426324.93929. ت�شميم املجوهرات42.
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181.8395324.88618. العزف43.

211.7963324.97421. ت�شميم املالب�س44.

121.7377324.91547. ت�شميم الديكور45.

91.7160324.84362. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات)46.

11.6728324.87504. هند�شة ال�شوت47.

51.6173324.93858. اإعداد الطعام48.

71.5247324.87412.النحت والأعمال اخلزفية49.

31.4938324.95889. التطريز50.

71.3735324.86524.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية)51.

وميكن متثيلها بال�سكل )31(

ال�سكل )31 ( اكرث املواهب  تاأثريًا من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر21-30�سنة

ولالإجابة على ال�سوؤال الفرعي )3(من ال�سوؤال ال�سابع ما املواهب الأكرث تاأثريا من وجهة نظر امل�ساركني يف العمر اقل من 
عمر 21 �سنة؟ و مت ح�ساب املتو�سطات لالأداء على املواهب الأكرث تاأثريا من وجهة نظر امل�ساركني يف عمر اقل من 21 �سنة 

كما يف جدول )40(

لتوا�شل االجتماعي
لتعامل مع برامج ا

ا

شورة
ة امل�

رت�ني
اللك

ية ا
ع الربامج االجتماع

لتعامل م
ا
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 النحراف املعياريناملتو�شط م

.1
11. التعامل مع برامج التوا�شل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�شبوك 

2.8169142.55377و اليوتيوب

.2
مثل  امل�شورة  اللكرتونية  الجتماعية  الربامج  مع  12.التعامل 

2.7676142.64868برنامج �شناب �شات والن�شتغرام

172.4930142.76951. التطبيقات اللكرتونية3.

112.4789142.76925 حتفيز الآخرين4.

12.4437142.79470 التدريب ) اأن تكون مدربا(5.

132.4155142.83575. التفكري الإبداعي6.

82.3944142.88292. اتخاذ القرار7.

102.3873142.80643 حل امل�شكالت8.

142.3803142.88110. التخطيط9.

162.3592142.99888. الغناء – الن�شيد10.

92.3310142.87293. مهارات عمل الفريق ) العمل اجلماعي(11.

122.3028142.93770. اإدارة الوقت12.

22.3028142.89117. الخراج العالمي مثل اخراج الفالم وامل�شل�شالت13.

192.3028142.88317. التمثيل والتقليد14.

102.2535142.83739. الت�شوير التلفزيوين15.

62.2394142.89862. اإدارة واإن�شاء امل�شاريع16.

222.2042142.87144. مهارات العمل التطوعي17.

42.1972142.93959. مهارات القيادة ) اإعداد القادة(18.

42.1972142.78315. املقابالت ال�شحفية والعالمية )مثل مقابلة �شخ�س م�شهور(19.

52.1549142.91710. ريادة الأعمال20.

12.1479142.81604 الت�شوير الفوتوغرايف ) ال�شحفي(21.

22.1268142.92911. تعديل ال�شيارات22.

62.11971421.09468.التجميل23.

82.1127142.81735. تقدمي وعر�س الربامج العالمية ) مذيع(24.

32.1056142.89686. الت�شويق25.

72.0845142.89516. تطوير املوؤ�ش�شات26.

82.0493142.88588. تطوير الأجهزة و�شيانتها27.

62.0000142.86705. الكتابة والتحرير ال�شحفي )ال�شحافة اللكرتونية(28.

31.9789142.94882. كتابة ال�شيناريو29.

21.9648142.93332. اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية30.

131.9437142.84025. الر�شم احلر31.

121.9085142.98142. ت�شميم الديكور32.

11.9085142.89049. هند�شة ال�شوت33.

 جدول )40( املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�سباب من وجهة نظر امل�ساركني من عمر 21 �سنة فاقل 
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101.9014142.92491. اللقاء واخلطابة34.

241.8944142.98721. الر�شم الكاريكاتريي35.

201.8732142.95174. التاأليف36.

111.8521142.92213. م�شمم جرافيك37.

231.8239142.99145. فن الذوق العام )التيكيت(38.

51.8099142.87465.اعداد التقارير العالمية ) �شحافة اذاعة تلفزيون(39.

181.7817142.99014. العزف40.

51.77461421.00632. اإعداد الطعام41.

211.75351421.04635. ت�شميم املالب�س42.

151.7465142.83739 الت�شميم الفني43.

41.7324142.87450. تاأليف ال�شعر44.

131.7254142.77317.التعامل مع املدونات اللكرتونية45.

91.65491421.11753. ت�شميم املجوهرات46.

141.53521421.04279. اخلط47.

71.5000142.92061.النحت والأعمال اخلزفية48.

71.3028142.82505.الكتابة والتحرير ال�شحفي ) ال�شحف الورقية(49.

91.2465142.89273. ت�شميم واخراج املواد العالمية ) املطويات والربو�شورات...)50.

31.1901142.90650. التطريز51.

وميكن متثيلها من خالل ال�سكل )32(

ال�سوؤال الثامن هل هناك فرق بني املواهب  الأكرث تاأثريا بناء على املجموع الكلي للمواهب ح�سب متغري العمر ؟ ومت ح�ساب 
املتو�سطات الكلية لالأداء على البعاد الثالثة تبعا ملتغري العمر كما يف اجلدول )41(

ال�سكل )32( املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة امل�ساركني من عمر 21 �سنة فاقل 
لتوا�شل االجتماعي

لتعامل مع برامج ا
ا

شورة
ة امل�

رت�ني
اللك

ية ا
ع الربامج االجتماع

لتعامل م
ا
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املواهب القياديةاملواهب الفنيةاملواهب الإعالميةالعمر

املواهب العالمية
26.662045.739431.8803املتو�شط

N142142142
5.9524015.151579.20182النحراف املعياري

21 - 30 �شنة
27.784027.422832.3488املتو�شط

N324324324
5.7789224.668778.22772النحراف املعياري

اكرب من 30 �شنة
28.833317.288933.3778املتو�شط

N180180180
5.1345022.743047.37818النحراف املعياري

Total
27.829728.625432.5325املتو�شط

N646646646
5.6892824.485708.23575النحراف املعياري

م�شتوى الدللةفمتو�شط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�شدر التباين

املواهب العالمية
375.6182187.8095.890.003بني املجموعات

20501.65164331.884داخل املجموعات
20877.269645الكلي

املواهب الفنية
65191.936232595.96865.188.000بني املجموعات

321517.407920643500.027داخل املجموعات
386709.343653645الكلي

املواهب القيادية
199.952299.9761.476.229بني املجموعات

43548.86564367.728داخل املجموعات
43748.817645الكلي

جدول )41( املتو�سطات الكلية لالأداء على البعاد الثالثة تبعا ملتغري العمر

)ANOVA  جدول)42( حتليل التباين بني املتو�سطات ح�سب متغري العمر   ) انوفا

ي�سري اجلدول اىل وجود فروق يف متو�سطات الداء على البعاد تبعا ملتغري العمر وملعرفة اذا كان الفرق دال اح�سائيا مت 
اجراء حتليل التباين  للفرق بني املتو�سطات ) انوفا(.كما يف جدول )42( 

ي�سري اجلدول اىل وجود فرق دال اح�سائيا تبعا ملتغري العمر يف بعدي املواهب العالمية وبعد املواهب الدائية والفني كما 
 LSD ي�سري اىل عدم وجود فرق دال اح�سائيا يف  املواهب القيادية والإدارية و ملعرفة اجتاهات الفرق مت ح�ساب اختبار

للمقارنات البعدية  كما يف اجلدول التايل )43(
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جدول )43( اختبار LSD  للمقارنات البعدية ملعرفة اجتاهات الفروق للمقارنات البعدية 

*. الفرق يف املتو�شطات دال اح�شائيا عند م�شتوى 0.05

ي�سري اجلدول اىل ان م�ستوى الدللة يف املواهب العالمية باجتاه العمار الكرب بينما يف املواهب الفنية والدائية ل�سالح 
العمار ال�سغر ويف املواهب القيادية والإدارية ل يوجد فرق دال اح�سائيا .

املتغريات امل�شتقلة
  الفرق يف املتو�شطات

)I-J(
.م�شتوى الدللةاخلطاأ املعياري

املواهب العالمية

049..56828*-1.12198-20 - 30 �شنةاقل من 20 �شنة
001..63378*-2.17136-اكرب من 30 �شنة

20 - 30 �شنة
049..56828*1.12198اقل من 20 �شنة
046..52492*-1.04938-اكرب من 30 �شنة

001..63378*2.17136اقل من 20 �شنةاكرب من 30 �شنة
046..52492*201.04938 - 30 �شنة

املواهب الفنية

2.25047.000*2018.31660 - 30 �شنةاقل من 20 �شنة
2.50983.000*28.45055اكرب من 30 �شنة

20 - 30 �شنة
2.25047.000*-18.31660-اقل من 20 �شنة
2.07875.000*10.13395اكرب من 30 �شنة

2.50983.000*-28.45055-اقل من 20 �شنةاكرب من 30 �شنة
2.07875.000*-10.13395-20 - 30 �شنة

املواهب القيادية

572..4684882825.-20 - 30 �شنةاقل من 20 �شنة
105..92370-1.49750اكرب من 30 �شنة

20 - 30 �شنة
572..4684882825.اقل من 20 �شنة
179..76505-1.02901اكرب من 30 �شنة

105..1.4975092370اقل من 20 �شنةاكرب من 30 �شنة
179..201.0290176505 - 30 �شنة
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ثانيًا مناقشة النتائج من الناحية التحليلية

حاولت الدرا�سة التعرف على املواهب الأكرث تاأثريا على ال�سباب يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر عينة من قادة 
الراأي وال�سباب ال�سعودي,   وقد طبقت الدرا�سة  املنهج الو�سفي , وا�ستخدم ا�ستبيان مت ا�ستخراج دللت �سدقه وثباته 

جلمع بيانات امل�ساركني وقد طبق هذا ال�ستبيان على 646 م�ساركا مت و�سفهم �سابقا. 
يف ال�شوؤال الول  : ما املواهب الأكرث تاأثريا على ال�شباب ال�شعودي من وجهة نظر عينة من قادة الراأي 

وال�شباب ال�شعودي؟ 
)على  هي  امل�ساركني  نظر  وجهة  من  ال�سعودي  ال�سباب  على  توؤثر   مواهب  ع�سرة  اكرث  ان  اىل  الدرا�سة  ا�سارت 
الرتتيب(:التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب , ثم التعامل مع الربامج الجتماعية 
اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام , ثم التطبيقات اللكرتونية, ثم التدريب ) اأن تكون مدربا( , 
ثم حتفيز الآخرين , ثم  حل امل�سكالت , ثم  اتخاذ القرار , ثم التفكري الإبداعي , ثم التخطيط واخريا الغناء – الن�سيد. 
ويالحظ من هذا ان اكرث  املواهب انت�سارا مرتبطة بابعاد الدرا�سة الثالثة ) البعد العالمي  وفيه  )فقرتني( والبعد 

الفني والدائي وفيه )فقرتني(, والبعد القيادي والداري وفيه )6 فقرات( وميكن تف�سري هذه النتائج كما يلي:
الثالثة  البعاد  من  فقرات  على  الوىل  الع�سرة  واملهارات  املواهب  ت�سمنت  حيث  ال�سعودي.  ال�سباب  اهتمامات  تنوع   
للمقيا�ص. كما تبني حجم الهتمام باجلانب الداري والقيادي لدى ال�سباب من وجهة نظر امل�ساركني يف الدرا�سة .  وتظهر 
النتائج اي�سا ان اكرث  املواهب انت�سارا مرتبط بثورة املعلوماتية ) مواقع التوا�سل الجتماعي ( وهذا يتوافق مع درا�سة 
5,8 �ساعات يوميا يف ت�سفح هذه املواقع. كما  ال�سعودي يق�سي تقريبا  ال�سباب  ابو�سعرية, )2015( والتي ا�سارت اىل 
تتفق مع درا�سة ال�سما�ص,)2006( والذي ا�سار اىل اهتمام ال�سباب بالنرت نت ب�سكل كبري , وتتفق النتائج مع درا�سة 
بيومي,)2010( التي ا�سارت اىل ان ال�سباب مييلون اىل العالم ل�سهولة الو�سول اىل املعلومة و�سهولة ا�سرتجاعها. وتتفق 
هذه النتائج يف اجلانب العالمي مع برامج املوهوبني الردنية )وزارة الرتبية الردنية, 2005( التي اعدتتها للموهوبني 
يف اجلانب العالمي مثل برامج التدريب ال�سحفي وتتفق النتائج مع درا�سة ال�سهري )1433هـ( التي ا�سارت اىل ان 
ال�سباب ي�ستخدمون النرت نت ل�سهولة التعبري عن الراي و�سهولة الو�سول اىل املعلومة, والتبادل الفكري والثقايف. كما 
تتفق الدرا�سة مع درا�سة )اخلتالن, 2002( الذي ا�سار اىل اهتمام املتفوقني يف دولة الكويت باملهارات الجتماعية والتي 
تت�سمن يف جزء كبري منها يف هذه الدرا�سة يف البعد العالمي ) و�سائل التوا�سل احلديث( في�ص بوك وغريها. كما تتفق 
نتائج الدرا�سة مع ما ا�سارت اليه )وزارة الرتبية الردنية, 2005(.من اهتمامها باملوهوبني من خالل تطوير برامج تعنى 

بامل�سرح واللكرتونيات يف برامج رعاية املوهوبني 
كما يظهر اهتمام ال�سباب باجلانب الداري والقيادي )6 فقرات( مع درا�سة مركز امللك �سلمان لل�سباب )2014( بعنوان
" اجتاهات ال�سباب ال�سعودي نحو التطوع والتخطيط "  والتي ا�سارت اىل ان اهتمام ال�سباب الكبري باجلوانب الدارية 
ومنها التخطيط ب�سكل خا�ص. وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة )عبود, 2005( الذي ا�سار اىل اهتمام دولة المارات يف 
برامج رعاية املوهوبني بجانب التفكري والتخطيط ) وهي جزء من اجلانب القيادي والداري يف هذه الدرا�سة(وتتفق مع 
ما ا�سارت  )وزارة الرتبية الردنية, 2005(.بتوفري برامج: الرتبية القيادية/ وتعليم التفكري اإعداد امل�ساريع./ ريا�سيات 
متقدمة/ لغة فرن�سية/ ومناهج تعليمة اختيارية متقدمة مثل: الدراما/ امل�سرح/ ال�سحافة/ الفيزياء املتقدمة/ الكيمياء 
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املتقدمة/ خدمة املجتمع املحلي يف العطلة ال�سيفية )وزارة الرتبية, 2005(.
وهذه النتيجة ت�سري اىل ان ال�سباب ال�سعودي يتمتع مبواهب متعددة ول تقت�سر مواهب حمددة وهذا رمبا يعود اىل تنوع 
الذكاء  نظرية  اعتبار  اىل  ا�سار  الذي   )   2001, )�سيد  مع  يتفق  وهذا  ال�سعودي.  لل�سباب  الدولة  توفرها  التي  الفر�ص 
املتعددة ) ل�ساحبها هيوارد جاردنر ( كطريقة اف�سل للك�سف عن املواهب. كما تتفق مع ما ذهب اليه )عبد اهلل النافع 
واآخرون , 2000 ( من �سرورة ا�ستخدام طرق متنوعة وا�ساليب متعددة للك�سف عن املواهب لدى ال�سباب. ووتتفق مع 
ما ذهب اليه )جروان, 1999( من امتالك املوهوبني خ�سائ�ص متعددة منها ما يرتبط باجلوانب الجتماعية والقيادية 

والدارية والعالمية.

 يف ال�شوؤال الثاين ما هي  املواهب الكرث تاأثريًا على ال�شباب يف ابعاد الدرا�شة الثالثة )  البعد العالمي، 
و البعد  الفني والدائي و البعد  القيادي والداري ( تبعا ملتغري اجلن�س ) ذكور واناث (؟

اأ�سارت النتائج اإىل اأن اأ كرث ع�سرة مواهب تاأثريًا على ال�سباب ح�سب متغري اجلن�ص هي على الرتتيب التعامل مع برامج 
التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب,  ثم التعامل مع الربامج الجتماعية الإلكرتونية امل�سورة مثل 
برنامج �سناب �سات والإن�ستغرام, ثم التطبيقات اللكرتونية,  ثم التدريب ) اأن تكون مدربا(,  ثم حتفيز الآخرين,  حل 
النتيجة تنوع  الن�سيد. ويالحظ من   – الغناء  التخطيط واخريا  الإبداعي ثم,  التفكري  القرار, ثم  امل�سكالت,  ثم اتخاذ 
املواهب التي توؤثر على ال�سباب ال�سعودي من اجلن�سني, وهذه النتائج تعود رمبا اإىل طبيعة املرحلة الزمنية التي تعي�سها 
املجتمعات العربية احلديثة فهي مهتمة ب�سكل وا�سح وكبري مبواقع التوا�سل الجتماعي وهذا يتفق مع درا�سة اأبو�سعرية 
)2015( التي اأ�سارت بو�سوح اإىل امتام ال�سباب ال�سعودي بهذه املواقع وق�سائه وقتا طويال يف ت�سفحها والهتمام مبا 
ين�سر عليها. كما اأن امل�سارين اظهروا اهتماما وا�سحا يف اجلوانب الإدارية والقيادية مثل ) التخطيط والتفكري البداعي 
�سق  على  الفرد  بقدرة  مرتبطة  املهارات  هذه  لكون  يعود  رمبا  وهذا   ) الخرين  امل�سكالت وحتفيز  وحل  القرار  واتخاذ 
 )2002,Ambrosio( ودرا�سة )طريقه يف احلياة الجتماعية واملهنية بنجاح وتتفق هذه النتائج مع درا�سة فريج,)1995

ودرا�سة )Gardona,2002( الذين ركزوا على جوانب التفكري الإبداعي والتخطيط واجلوانب الإدارية والقيادية .

ال�شوؤال الثالث: املواهب الأكرث تاأثريًا من وجهة نظر ال�شباب ؟
اأ�سارت النتائج اإىل اأن اأكرث املواهب تاأثريًا من وجهة نظر ال�سباب هي التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت 
التعامل مع الربامج الجتماعية الإلكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والن�ستغرام  اليوتيوب ثم  و الفي�سبوك و 
ثم التطبيقات اللكرتونية ثم حتفيز الآخرين ثم التدريب ) اأن تكون مدربا( ثم الغناء – الن�سيد ثم حل امل�سكالت ثم 
ال�سباب  اهتمام  تبني  النتائج  وهذه  اجلماعي(.  العمل   ( الفريق  عمل  مهارات  ثم  الإبداعي  التفكري  ثم  القرار  اتخاذ 
ال�سعودي وتاأثرهم بالإعالم اجلديد وهذا يتوافق مع درا�سة اأبو�سعرية )2015(, واهتمامهم بالتطبيقات اللكرتونية رمبا 
يرتبط بانت�سار التكنلوجيا ب�سكل كبري, كما اأن اهتمامهم بالن�سيد يتوافق مع درا�سة )Tannenbum, 2003( من اهتمام 
ال�سباب باجلوانب الفنية, وتتوافق هذه النتيجة مع درا�ستي  )Ambrosio,2002( وجاردونا )Gardona,2002( الذين 

ركزا على جوانب التفكري البداعي والتخطيط واجلوانب الإدارية والقيادية.
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ولالإجابة على ال�شوؤال الرابع ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا  من وجهة قادة الراأي ؟ 
اأ�سارت النتائج اإىل اأن اأكرث املواهب تاأثريًا على ال�سباب ال�سعودي من وجهة نظر قادة املجتمع هي: واأكرث ع�سر مواهب 
تاأثريًا من وجهة نظر قادة الراأي  فن الذوق العام )التيكيت( ثم التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و 
الفي�سبوك و اليوتيوب ثم التعامل مع الربامج الجتماعية ثم الإلكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والإن�ستغرام ثم 
الت�سميم الفني ثم الر�سم الكاريكاتريي ثم املقابالت ال�سحفية والإعالمية )مثل مقابلة �سخ�ص م�سهور( ثم التدريب 
)اأن تكون مدربا( ثم اإعداد املواد )احلقائب ( التدريبية ثم اإدارة واإن�ساء امل�ساريع , واأخريا تطوير املوؤ�س�سات. اأن هذه 
املرتبطة  واملواهب  املهارات  هي  ال�سباب  على  تاأثريًا  الأكرث  واملهارات   , املواهب  اأن  يرون  ي  الراأ  قادة  اأن  تبني  النتائج 
بالأخالق  ) الذوق العام ( واملهارات املرتبطة بالإعتماد على النف�ص مثل ) اإعداد احلقائب التدريبية وان�ساء امل�ساريع 

وتطوير املوؤ�س�سات وهذا عادة ما يتوافق مع توقعات الكبار من ال�سباب(. 

يف ال�شوؤال  اخلام�س هل هناك فرق يف الداء على اأبعاد املواهب الرئي�شية ) البعد الإعالمي، او البعد 
الفني والأدائي والبعد القيادي والداري ( تبعا ملتغري اجلن�س )ذكور واإناث(.

اأ�سارت النتائج اأنه توجد فروق دالة اح�سائيا ل�سالح الذكور يف البعد الإعالمي والبعد الفني والأدائي ( وميكن تف�سري 
ذلك باأنه يتوافق مع طبيعة املجتمعات العربية عموما التي ت�سجع اجلوانب الإعالمية واجلوانب الفنية والأدائية للذكور 
اأكرث من الإناث وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الزيود)2013( الذي اأ�سار اإىل ان هناك فروق دالة اإح�سائيا يف التاأثر 

بالتلفاز تبعا ملتغري اجلن�ص ل�سالح الذكور.
وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة  العمار )2014( الذي اأ�سار اإىل عدم وجود فروق ذات دللة يف يف الهتمام باجلانب 

الإعالمي تبعًا ملتغري اجلن�ص 
رمبا  وهذا  اجلن�ص.  ملتغري  تبعا  والإداري  القيادي  البعد  يف  اإح�سائيا  دال  فرق  يوجد  ل  اأنه  اإىل  النتائج  اأ�سارت  بينما 
يعود اإىل طبيعة التن�سئة الأ�سرية التي حتفز الذكور والإناث ب�سكل مت�ساو على الهتمام بجوانب اإدارة الذات وتخطيط 
امل�ستقبل, وما توفره وزارة الرتبية والتعليم من مناهج موحدة لكال اجلن�سني, كما اأنه ميكن عزو هذه النتيجة اإىل برامج 
التنمية الب�سرية املفتوحة لكال اجلن�سني والتي تدرب ال�سباب على التخطيط والدارة. وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة مركز 
امللك �سلمان )2014( التي اأ�سارت اإىل ان 20% من ال�سباب و18% من الإناث يهتمون بجوانب التخطيط والإدارة ل�سوؤون 
التخطيط  التفكري  مهارات  فرق يف  وجود  اإىل  اأ�سارت  والتي  فريج,)1995(  درا�سة  مع  النتيجة  وتختلف هذه  حياتهم. 

)البعد القيادي والإداري ( ل�سالح الإناث يف الإمارات العربية املتحدة.

يف ال�شوؤال  ال�شاد�س هل هناك فرق يف الأداء على اأبعاد املواهب الرئي�شية ) البعد الإعالمي،اأو البعد 
الفني والأدائي والبعد القيادي والإداري ( تبعا ملتغري الفئة ) ال�شباب وقادة الراأي(؟

اأ�سارت نتائج الرا�سة اإىل وجود  فروق  بني متو�سطات الأداء تبعا ملتغري الفئة دالة اإح�سائيا يف الأداء على )البعد الإعالمي, 
الإعالمية  اجلوانب  يف  ال�سباب  قبل  من  الكبري  الهتمام  يف  يربر  قد  وهذا  ال�سباب,  ل�سالح   ) والأدائي  الفني  والبعد 
والفنية كما اأ�سار اأبو�سعرية )2015( ووجود فجوة يف التوا�سل بني قادة الراي وال�سباب مما يحد من معرفة قادة الراأي 
مبدى ارتباط ال�سباب وتاأثرهم باجلوانب الإعالمية, كما يحد من معرفة قادة الراأي بالإبداعات الفنية والأدائية لل�سباب 
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ال�سعودي وهذا يرتب عليهم م�سوؤولية كبرية يف ج�سر الهوة التوا�سلية مع ال�سباب. وهذه النتيجة تتفق مع ما ذهب اإليه 
العوي�ص )2015( الذي اأ�سار اإىل هذه الفجوة وا�سفا قادة الراأي  بقوله " قادهم الياأ�ص يف بع�ص �سوره, و�سعف الرقابة, 

والوازع الديني والوطني اإىل النكفاء والتغريد وفق ما متليه عليه اأهوائهم," 
كما اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا على )البعد القيادي والإداري ( تبعا ملتغري الفئة ) ال�سباب وقادة 
النت�سار  يف�سر  ما  القيادي وهذا  بالبعد  فئاته  بكافة  ال�سعودي  املجتمع  اهتمام  اإىل  يعود رمبا  يبدو  فيما  الراأي(. وهذا 

الوا�سع ملراكز التدريب على القيادة والإدارة والتخطيط.  

يف ال�شوؤال ال�شابع: ما هي املواهب الأكرث تاأثريًا على ال�شباب من وجهة نظر ال�شباب وقادة الراأي ح�شب 
متغري العمر مت ح�شاب متو�شطات الأداء على املقيا�س تبعا ملتغري العمر 

بعد ح�ساب متو�سطات الأداء على الداة يف الأبعاد الفرعية والدرجة الكلية ح�سب متغري العمر تبني اأن املواهب الأكرث 
انت�سارا هي:  التعامل مع برامج التوا�سل الجتماعي مثل: تويرت و الفي�سبوك و اليوتيوب ثم .التعامل مع الربامج الجتماعية 
اللكرتونية امل�سورة مثل برنامج �سناب �سات والإن�ستغرام ثم التطبيقات الإلكرتونية ثم حتفيز الآخرين ثم التدريب )اأن 
العمل اجلماعي(,  الفريق )  , ثم مهارات عمل  , ثم لتخطيط  الإبداعي  التفكري  , ثم  امل�سكالت  تكون مدربا(, ثم حل 
واأخريا لالإخراج الإعالمي مثل اإخراج الأفالم وامل�سل�سالت. ويت�سح من النتيجة التاأكيد على اجلانب الإعالمي ومهارات 
التوا�سل الجتماعي وهذه النتائج تتفق مع درا�سة حممود وال�سناوي )1990( اللذان اأ�سارا اإىل اهتمام ال�سباب باملواهب 

الأدائية, وتتفق كذلك مع درا�سة القطان)1992( .
بعد اإجراء اختبار حتليل التباين انوفا )ANOVA(  للفرق بني املتو�سطات اأ�سارت النتائج اإىل اأن هناك فرق دال اإح�سائيا 
اأنه  واأ�سار الختبار  يف املواهب الإعالمية. وملعرفة اجتاه م�ستوى والدللة مت تطبيق اختبار )LSD( للمقارنات البعدية 
وخطورتها  الإعالمية  املواهب  تقدير  على  رمبا  يعود  وهذا  الأكرب.  الأعمار  ل�سالح  الفرق  مييل  الإعالمية  املواهب  يف 
من امل�ساركني الأ�سغر �سنا. وهذا يتوافق مع درا�سة اأبو�سعرية)2015( التي اأ�سارت اإىل اهتمام ال�سباب ب�سكل كبري يف 
بال�سحافة  الهتمام  �سرورة  اإىل  ا�سارت  التي   )2005 الردنية,  والتعليم  الرتبية  وزارة   ( ويتوافق  العالمية  اجلوانب 
يف تدريب املوهوبني. ويف املواهب الفنية والأدائية ا�سار اختبار انوفا اإىل وجود فرق دال اإح�سائيا, وعند تطبيق اختبار  
)LSD( للمقارنات البعدية اأ�سارت النتائج اإىل اأن الفرق يتجه ل�سالح الأعمار الأ�سغر. وهذا رمبا يعزى اإىل الهتمام 
الكبري من ال�سباب الأ�سغر �سنا باإظهار قدراتهم الفنية الأدائية وهذا يتوافق مع مفهوم الذات وحتقيق الذات. وهذا يتفق 
 ,)1990, وال�سناوي  )حممود  درا�سة  مثل  والأدائية  الفنية  باجلوانب  الهتمام  �سرورة  اإىل  اأ�سارت  التي  الدرا�سات  مع 

و)درا�سة القطان,1992(. 
ويف املواهب القيادية والإدارية اأ�سار تطبيق اختبار اأنوفا اإىل اأنه ل يوجد فرق دال اإح�سائيا. وهذا رمبا يعود اإىل الهتمام 
امل�سرتك بني جميع اأفراد املجتمع باجلوانب القيادية والإدارية ويظهر هذا من خالل التحاق اأعداد كبرية بربامج التنمية 

الب�سرية املنت�سرة يف املجتمع.



الفصل السادس  
التوصيات الختامية للدراسة
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التوصيات الختامية للدراسة

العربية  المملكة  في  الشباب  على  تأثيراً  األكثر  للمواهب  بالنسبة  اوال: 
السعودية يوصي الباحثون بمايلي:

اأ- املواهب العالمية:  يجب الهتمام ب�شكل كبري باملواهب الإعالمية التالية :
• الإعالم الإلكرتوين عن طريق برامج التوا�سل الجتماعي املختلفة :الفي�ص بوك ,التويرت ,اليوتيوب ,الإن�ستغرام ,ال�سناب 
�سات و...الخ ,وميكن اأن يتم ذلك عن طريق اإيجاد اأدوات للك�سف عن هذه الربامج , ومن ثم اإعداد برامج تدريبية لتنمية 
هذه املواهب , وميكن اأن تت�سمن هذه الربامج الربجمة مع طريقة ال�ستخدام بالإ�سافة مل�ساريع عملية يقدمها الطلبة 

للتاأكد من كفاءتهم يف ا�ستخدام وتوظيف هذه الربامج يف الإعالم الهادف .
•  التدريب على موهبة الإخراج الإعالمي و�سناعة الأفالم ويدخل فيها الت�سوير الإبداعي والت�سوير التلفزيوين .

•  الهتمام مبوهبة اإجراء املقابالت ال�سحفية , وتنميتها من خالل برنامج متكامل ي�سمل مهارات التخطيط , والتنفيذ, 
والتقييم للمقابالت ال�سحفية ب�سكل مهني , ومن قبل خرباء يف هذا املجال .

ب- املواهب الفنية والأدائية:
•  تدريب الطلبة على كيفية ت�سميم التطبيقات الإلكرتونية يف اإعداد برامج متنوعة على اأجهزة الهاتف املحمول من مثل 
الربامج املوجودة يف تطبيقات الهاتف املحمول فيمكن للطالب اأن ي�سمم برامج على �سكل الألعاب بحيث تكون هادفة 
اجتماعيا اأو �سلوكيا وت�سغل التطبيقات الإلكرتونية اهتمام ال�سباب ب�سكل وا�سع هذه الأيام , لقد اآن الأوان للدخول اإىل هذا 

العامل وال�ستفادة منه يف توجيه ال�سباب للق�سايا الوطنية والإ�سالمية.
الرتكيز على هذه  الفني من هنا يجب  ال�سباب يف اجلانب  التاأثري على  الأرقام يف  اأعلى  والغناء  الن�سيد  لقد ح�سد    •
املوهبة من خالل ت�سكيل فرقة ن�سيد للمركز يتم تدريبها من قبل متخ�س�سني على الن�سيد الهادف وبالتايل امل�ساركة يف 

املنا�سبات الوطنية والإ�سهام يف التاأثري على ال�سباب وطرح ق�ساياهم من خالل الن�سيد .
•  �سرورة الهتمام مبوهبة التمثيل والتقليد ملا لها من اأثر كبري على ال�سباب كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة وميكن عمل فرقة 
ال�سباب يف املجتمع  اأو مقاطع متثيلية ب�سكل مهني بحيث حتاكي م�سكالت  للتمثيل تكون تابعة للمركز لعمل م�سرحيات 
وتعالج ق�ساياه من خالل موهبة التمثيل مما �سيوؤهلها م�ستقبال للم�ساركة يف عرو�ص جمتمعية يف املدار�ص واجلامعات 
واملنا�سبات الوطنية , و�سيكون لها اأثر كبري يف نفو�ص ال�سباب اإذا ما كتب لها النجاح وتتوىل جمموعات الإعالم والإخراج 

الإعالمي ت�سوير هذه الأعمال ون�سرها بحرفية من خالل و�سائل التوا�سل الجتماعي .
• اأثبتت نتائج الدرا�سة اأن ال�سباب يف�سلون العمل التطوعي ويحبون النخراط فيه ويعتقدون اأنه موؤثر جدا عليهم ؛ فمن 
وتعليم  واملدار�ص  امل�ساجد  املجتمع من مثل �سيانة  التطوعية خلدمة  بالأعمال  بالقيام  املركز  اإ�سراك طالب  هنا ميكن 
املعاقني واإ�سالح بع�ص م�سكالت الطرق الب�سيطة وزيارة املر�سى ... وميكن للمركزاأن يعلن عرب طرق اإعالمه املختلفة عن 
م�سابقات وجوائز لل�سباب الذين يقدمون مبادرات حقيقية خلدمه املجتمع ويحت�سنهم , ويقدم لهم الدعم املادي واملعنوي 

لإجناز م�ساريعهم اخلدمية التوعية , ومن ثم توثيقها واإخراجها اإعالميا للمجتمع .
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•  ميكن للمركزاأن ي�سع يف خطته امل�ستقبلية يف حال التو�سع يف خدمات املركز اإدخال موهبة تعديل ال�سيارات بالن�سبة 
للذكور , وموهبة التجميل , وت�سميم الديكور بالن�سبة لالإناث ملا ح�سلت عليه هذه املواهب من نتائج عالية كما اأ�سارت 

بيانات هذه الدرا�سة .

جـ - املواهب القيادية: 
الدرا�سة  ,وهذا الأمر يفتح املجال  نتائج هذه  اأ�سارت  ال�سباب كما  تاأثريا على  اأكرث املواهب  القيادية كانت  •  املواهب 
وا�سعا اأمام املركز للدخول اإىل هذا العامل ال�سيق من خالل التدريب على املواهب القيادية والتي هي اأول واأخريا اأ�سا�ص 
كل املواهب ال�سابقة فال ن�ستطيع اأن نت�سور اإعالميا اأو فنيا م�سهورا بدون التمتع بال�سخ�سية القيادية فالنجاح بالإعالم 
يحتاج اإىل �سخ�سيات تتمتع ب�سفات قيادية وكرزمة �سخ�سية خا�سة , من هنا ميكن التفكري يف اإدخال املواهب القيادية 

كدورات م�ساندة للمواهب الإعالمية والفنية .
•   يف�سل ا�ستخدام الأدوات اخلا�سة للك�سف عن ال�سخ�سيات القيادية من مثل قائمة رينزويل لل�سخ�سية القيادية قبل 

البدء يف برنامج اإعداد القادة .
•  اأثبتت نتائج هذه الدرا�سة اأن هناك مكونات ملوهبة القيادة تتمتع بتاأثري قوي على ال�سباب مقارنة مع غريها و�سملت: 
املكونات  من  تعترب  املكونات  وهذه  القرار  واتخاذ  امل�سكالت  وحل  الإبداعي  والتفكري  الآخرين  وحتفيز  املدربني  اإعداد 
اتخاذ  القدرة على  اأو  امل�سكالت  بالقدرة على حل  يتمتع  قائدا ل  نت�سور  اأن  ؛ فال ميكن  القيادية  لل�سخ�سية  الأ�سا�سية 
القرار , اأما الإبداع فهو ال�سيء الذي مييز القائد عن غريه يف قدرته على اإيجاد حلول ذكية للم�سكالت ,كما اأن �سخ�سية 

القائد تكون موؤثرة يف الآخرين وتتمتع بقدرة عالية على حتفيزهم للعمل وتوؤثر فيهم .

ثانيا : بالنسبة لطريقة العمل ينصح الباحثون بما يلي :
1. جمع املواهب املت�سابهة معا يف م�سمى جديد مثال كل ما يتعلق بالتقنية وا�ستخدامها من برامج التوا�سل الجتماعي 

والتطبيقات الإلكرتونية وغريها حتت م�سمى املواهب التقنية .
2. عمل جمموعة اأدوات للك�سف عن كل جمموعة من املواهب املت�سابهة .

3. مراجعة الأدب احلديث من قبل متخ�س�سني يف كل نوع من املواهب املذكورة �سابقا , وحتديد املواد التي يحتاجها 

الطالب لإتقان هذه املوهبة,  ومن ثم يتم اإعداد حقائب تدريبية.
4. التدريب على هذه احلقائب من قبل متخ�س�سني ويجب اأن يت�سمن التدريب اجلانب النظري والعملي .

5. يكلف كل طالب باإجناز م�سروع عملي للتخرج ح�سب نوع موهبته , ويتابع من خالل م�سرف متخ�س�ص.

6. تخ�س�ص لكل موهبة جلنة لختبار الطالب , وتقييم م�سروع التخرج ويف�سل اأن تكون من اأ�ساتذة اجلامعات .

7. يخ�س�ص لكل نوع من املواهب من�سق عام يقوم بجمع معلومات عن كل نوع من املواهب خا�سة امل�سابقات املحلية , 

والعربية وتوثيقها , وجدولتها زمنيا بالإ�سافة لإح�سائية عن الأ�سخا�ص امل�سهورين  واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف الوطن يف 
كل جمال من جمالت املوهبة اآنفة الذكر.



المواهب األكثر تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية  218

ثالثا : بالنسبة للمجال البحثي يوصي الباحثون بما يلي :
1. اإجراء درا�سة مماثلة للك�سف عن املواهب على عينات من فئة الرباعم ال�سغار لأن تنمية املوهبة يف ال�سغر اأف�سل من 

النتظار اإىل الكرب 
ومعرفة حاجاتهم  الدرا�سة  لها  تطرق  التي  املجالت  اأنف�سهم يف كل جمال من  املوهوبني  الطالب  اإجراء عينة على   .2

التدريبية 
3. اإجراء درا�سة على الطلبة املنتظمني يف املركز ملعرفة مدى فاعلية الربامج املقدمة لهم 

4. اإجراء درا�سة م�سحية للدول املتقدمة يف املواهب الفنية والإعالمية والقيادية ومعرفة ماذا يقدمون لطلبتهم 

5. اإجراء درا�سة للك�سف عم مدى تاأثري مواهب اأخرى على ال�سباب كاملواهب الريا�سية والجتماعية 

ن�سبه  هي  ما  ال�سباب  بني  والقيادية  والإعالمية  الفنية  املواهب  انت�سار  مدى  عن  للك�سف  م�سحية  درا�سات  اإجراء   .6

تواجدهم, وكيف تختلف الن�سبة بني الذكور والإناث .
7. بناء مقايي�ص للك�سف عن املواهب الفنية والإعالمية والقيادية .
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مالحق الدراسة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتــه:
يقوم فريق من الباحثني من اكادميية اثر الرتبوية  باإجراء درا�سة ا�ستطالعية تهدف اىل التعرف على املواهب الكرث 
تاأثريا على ال�سباب ال�سعودي ,ولإجراء الدرا�سة مت ت�سميم هذا ال�ستبيان الذي يتكون من جزئني الول : وفيه يتم جمع 

البيانات للم�ساركني , واجلزء الثاين فيه فقرات ال�ستبيان. يرجى التكرم بالإجابة على فقرات ال�ستبيان بكل دقة.

و لي�ست هناك اإجابة �سحيحة ول اإجابة خاطئة ولكن هناك اإجابة �سادقة ناأمل احل�سول عليها منك من خالل تطبيق 
هذه ال�ستبانة خا�سة اإن اإجاباتك �سيتم التعامل معها ب�سرية تامة ولن ت�ستخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي, كما اأنه لي�ص 

مطلوبًا منك كتابة ا�سمك على هذه ال�ستبانة.

اآمل التكرم بالإجابة على فقرات هذه ال�ستبانة وفقا للتعليمات املرفقة يف بداية ال�ستبانة. ويف حال رغبتك يف احل�سول 
dr_154@hotmail.com:على نتائج هذه الدرا�سة ميكنك التوا�سل معي على الربيد اللكرتوين

�شاكرين لكم ح�شن تعاونكم يف تطبيق هذه الدرا�شة ،،،

الباحثون
اأثر لالإ�شت�شارات التعليمية والرتبوية 



233المواهب األكثر تأثيرا على الشباب في المملكة العربية السعودية 

تعليمات تطبيق االستبانة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
فيما يلي من �سفحات ا�ستبانه مكونة من جزئني: اجلزء الأول  يحتوي على فقرات تقي�ص  بيانات العينة مثل :العمر واملهنة 
واجلن�ص للح�سول على بع�ص املعلومات العامة, اأما اجلزء الثاين فيتكون من )3( حماور حتتوي على عبارات مرتبطة 
مبو�سوع الدرا�سة, ويقع �سمن كل حمور جمموعة من الفقرات التي تعرب عن بع�ص املواهب التي ميكن ان تكون موؤثرة على 

ال�سباب يف املجتمع ال�سعودي 
باإذن اهلل لن ت�ستغرق الإجابة عليها كاملة  اأكرث من خم�ص دقائق, لذا اأرجو التعاون وتوخي الدقة.

اأمل التكرم بالإجابة على كافة فقرات ال�ستبانة بو�سع عالمة ][باحلقل الذي يتما�سى مع وجهة نظرك, كما يف املثال 
التايل:

الجـزء األول : البيــانات األوليـــة
من ف�سلك اأجب عن الأ�سئلة التالية بو�سع الإ�سارة ][ اأو بكتابة الإجابة يف املكان املنا�سب :

 ...........................................................................................................................
 ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ل توؤثرتوؤثر ب�شكل قليلتوؤثر ب�شكل متو�شطتوؤثر ب�شكل كبريالعبـــارةالرقم

1

1. الفئة

4.اجلن�س

اذا كنت من قادة الراي حدد العمل 

2.الدرجة العلمية

3.العمر

اخلرباءال�شباب

أنثىذكر

دكتوراهماج�شتريبكالوريو�سدبلومعلى مقعد الدرا�شة

اكرث من 30 �شنةمن 12 اىل 30 �شنةمن 20 �شنة او اقل
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الجـزء الثاني : االستبانة
من ف�سلك �سع الإ�سارة][اأمام كل عبارة ويف املربع املنا�سب والتي ترى من وجهة نظرك درجة تاأثريها على ال�سباب 

ال�سعودي 

توؤثر ب�شكل العبـــارةالرقم
كبري

توؤثر ب�شكل 
متو�شط

توؤثر ب�شكل 
ل توؤثرقليل

الت�شوير الفوتوغرايف مثل : الت�شوير ال�شحفي.1

االخراج االعالمي مثل اخراج االفالم �امل�شل�شالت 2

كتابة ال�شيناريو 3

املقابالت ال�شحفية �االعالمية مثل مقابلة �شخ�س م�شهور 4

اعداد التقارير االعالمية )�شحافة، اذاعة، تلفزيون( 5

الكتابة �التحرير ال�شحفي )ال�شحافة االلكرت�نية ( 6

الكتابة �التحرير ال�شحفي )ال�شحافة ال�شحف الورقية ( 7

تقدمي �عر�س الربامج االعالمية )مذيع(8

ت�شميم �اخراج املواد االعالمية مثل املطويات �الرب��شورات.9

الت�شوير التلفزيوين10

11
بوك  الفي�س   � :توتري  مثل  االجتماعي  التوا�شل  برامج  التعامل مع   

�اليوتيوب

12
التعامل مع الربامج االجتماعية االإلكرت�نية امل�شورة مثل :�شناب �شات 

�االن�شتغرام
التعامل مع املد�نات االلكرت�نية13

املحور الأول: املواهب العالمية: القدرة على التعامل مع العالم 
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توؤثر ب�شكل العبـــارةالرقم
كبري

توؤثر ب�شكل 
متو�شط

توؤثر ب�شكل 
ل توؤثرقليل

هند�شة ال�شوت1

تعديل ال�شيارات2

التطريز3

تاأليف ال�شعر4

اعداد الطعام5

التجميل6

�النحت �االعمال احلرفية7

تطوير االجهزة ��شيانتها8

ت�شميم املجوهرات9

االلقاء � اخلطابة10

م�شمم جرافيك11

ت�شميم ديكور12

الر�شم احلر13

اخلط14

الت�شميم الفني15

الغناء-الن�شيد16

التطبيقات االإلكرت�نية17

العزف18

التمثيل �التقليد19

التاأليف20

ت�شميم املالب�س21

مهارات العمل التطوعي22

فن الذ�ق العام )االتيكيت(23

الر�شم الكاريكاتريي24

املحور الثاين: املواهب الفنية والدائية
)وت�شمل الفنون والر�شم واخلط ...واملواهب الدائية كالتقليد والتمثيل ...(
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توؤثر ب�شكل العبـــارةالرقم
كبري

توؤثر ب�شكل 
متو�شط

توؤثر ب�شكل 
ل توؤثرقليل

التدريب)ان تكون مدربا(1

اعداد املواد )احلقائب( التدريبية2

الت�شويق3

مهارات القيادة )اعداد القادة (4

ريادة االعمال5

ادارة �ان�شاء امل�شاريع6

تطوير املوؤ�ش�شات7

اتخاذ القرار8

9
مهارات عمل الفريق

)العمل اجلماعي(
حل امل�شكالت10

حتفيز االخرين11

ادارة الوقت12

التفكري االبداعي13

التخطيط14

املحور الثالث: املواهب القيادية
)وهي املواهب التي متيز القائد عن غريه مثل: التخطيط والدارة والبداع ..(

�سكرا لكم على ح�سن تعاونكم






