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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة واقع التطور املهني لدى معلمي العلوم باململكة 
العربي���ة ال�سعودية من وجه���ة نظرهم خالل ثالث ال�سن���وات الأخرية، وذلك من 
خ���الل التعرف على اأن�سط���ة التطور املهن���ي التي متت ممار�سته���ا، وم�سادرها، 
وجمالته���ا العلمي���ة والرتبوية، واملعيق���ات التي حتد من ممار�س���ة تلك الأن�سطة، 
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنه���ج الو�سفي التحليلي، و�سمل جمتمع الدرا�سة ع�سر 
اإدارات تربي���ة وتعلي���م يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، فيما �سمل���ت عينة الدرا�سة 
)541( معلم���ًا ومعلم���ة من اأرب���ع اإدارات تربي���ة وتعليم، هي: اخل���رج، واملخواة، 
والزلف���ي، وجدة. وجلم���ع بيانات الدرا�س���ة مت ت�سميم ا�ستفتاء يح���وي 85 فقرة 
�سم���ن خم�سة حماور، ومت التاأكد من �س���دق الأداة وثباتها. وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن اأن�سط���ة التط���ور املهني الأكر ممار�س���ة من قبل املعلم���ني واملعلمات هي: 
ال�ستف���ادة م���ن تقارير امل�س���رف الرتبوي، و املتابع���ة الهادف���ة للم�ستجدات ذات 
العالق���ة بالعل���وم اأو تعليمها عر و�سائل الإعالم املختلف���ة، والقراءة املتخ�س�سة 
يف العل���وم وتعليمه���ا، والتوا�سل مع اأولي���اء الأمور، يف حني تو�سل���ت الدرا�سة اإىل 
اأن الأن�سط���ة الأقل ممار�سة هي الأن�سطة املتعلق���ة باملمار�سات التاأملية مثل كتابة 
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التقارير النقدية وممار�سة البحوث الإجرائية، وكذلك الأن�سطة البحثية والعلمية 
والرتبوي���ة املرتبط���ة مبوؤ�س�سات علمية اأو اأكادميية ر�سمي���ة. كما تو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن امل�س���ادر الذاتي���ة، وزمالء املهنة، وامل�سرف الرتب���وي تعد امل�سادر الأعلى 
لتطور املعلمني واملعلمات مهنيًا، كما تعد اجلامعات واجلمعيات العلمية والرتبوية 
واملوؤ�س�س���ات الأهلية هي امل�سادر الأقل اإ�سهاما يف تطور املعلمني واملعلمات مهنيًا. 
واأظه���رت نتائ���ج الدرا�س���ة كذل���ك اأن اأن�سطة التط���ور املهني �ساهم���ت يف تعزيز 
اجلوانب الرتبوية ب�سكل اأكر من اإ�سهامها يف تعزيز اجلوانب العلمية لدى املعلمني 
واملعلم���ات، حي���ث راأى معلمو ومعلم���ات العلوم اأن اأن�سطة التط���ور املهني �ساهمت 
ب�س���كل متو�سط يف تعزي���ز اجلوانب العلمية، يف حني �ساهمت ب�سكل عاٍل يف تعزيز 
اجلوان���ب الرتبوية. اأما املعيقات التي حدت من ممار�سة املعلمني لأن�سطة التطور 
املهن���ي، فقد ح�سلت املعيقات ذات الطاب���ع التنظيمي لرامج التطور املهني على 

م�ستويات اأعلى من حيث اإعاقتها للتطور املهني للمعلمني واملعلمات.  



217 مجلة رسالة الخليج العربي - العدد )126(

واقع التطور املهني ملعلمي العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظرهم

مقدمة
ي�سهد الع���امل حاليا تطورًا مذهاًل يف جميع املج���الت، وهذا يتطلب تغيريًا يف 
غاي���ات واأهداف وو�سائل الرتبية والتعليم، بحي���ث يتم اإعداد جيل قادٍر لي�ض على 
مواكبة هذا التط���ور والتعامل معه مبهارة ووعي كاملني فح�سب، بل على الإ�سهام 
الإيجابي يف م�سرية ه���ذا التطور. وللتمكن من اإحداث التغيري املن�سود يف العملية 
التعليمية ينبغي الرتكيز اأوًل على املعلم، حيث اإنه ميار�ض عماًل، فنيًا، اجتماعيًا، 
اأخالقي���ًا معقدًا، يتغري بتغري الظروف، ونوعي���ة املتعلمني، ويتطور با�ستمرار، وله 
دوٌر كب���ري يف حت�سني حت�سيل التالميذ وتطوير قدراتهم ومهاراتهم،  كما اأنه يعد 
حم���ور اأ�سا�سًا يف تطوير العملية التعليمية، فبدون وجود معلم كفء ميتلك القدرة 
والكف���اءة الالزمتني للقيام بواجباته ومواجهة كافة التطورات والتغريات، �ستبقى 
عملية التعلي���م والتعلم جامدة وغري فعالة؛ لذا يتوجب على امل�سئولني عن الرتبية 
والتعلي���م بذل كاف���ة اجلهود املمكنة  لتطوي���ر اأداء املعلم���ني ومهاراتهم الرتبوية؛ 
لتتواك���ب مع التطورات احلادثة وامل�ستج���دة يف الرتبية والتعليم )البيطار، 2009؛ 

.)Haycock، 1998 ؛ ال�سليطي وال�سيداوي، 1998؛Carey،2004

 وينظ���ر بع����ض الرتبوي���ني اإىل منظومة  تطور املعل���م على اأنه���ا عملية تنموية 
م�ستدامة )Continuous Professional Development( ت�سمل: اإعداده وتدريبه 
قب���ل اخلدمة، وتطوي���ره وتدريبه مهنيًا اأثناءها ب�سكل م�ستم���ر مع ظهور نظريات 
وتطبيقات تربوية جديدة )Faudel،2002(، ولذلك يوؤكد كل من ح�سني )2005( 
وحم���ادة )2004( اأن تط���ور املعلم���ني ياأخذ بعدي���ن: الأول مرتب���ط بالإعداد قبل 
اخلدمة، والثاين مرتبط بالتط���ور املهني اأثناءها، والبعدان متكامالن، فالإعداد 
قب���ل اخلدمة ما ه���و اإل بداية طريق النمو والتطور املهن���ي للمعلم. وي�سري فافريو 
)Favero،2003( اإىل اأن تطور املعلم مهنيًا يتطلب حتديد الفروق املهمة والرئي�سة 
بني التوقعات امل�ستقبلية لالأداء واخلرة احلالية؛ لتحقيق اجلودة يف اأداء املعلمني 
من خ���الل اإيجاد تطبيق���ات وت�سميمات جديدة يف التدري����ض، واكت�ساب معارف 

ومهارات جديدة، وتكوين عالقات وتفاعل جديد مع الطالب. 
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كم���ا يالحظ اأن هن���اك اهتمام���ًا عامليًا بعملي���ة التطور املهن���ي للمعلمني على 
وج���ه العم���وم وملعلمي العلوم عل���ى وجه اخل�سو����ض، ولعل من اأب���رز اأ�سباب هذا 
الهتمام ع�س���ر العوملة الذي نعي�ض فيه، اإذ تفر����ض متطلباته على املتخ�س�سني 
اإع���ادة النظر يف مكون���ات املنظومة الرتبوية، وبخا�س���ة دور املعلم. كما اأ�سهم يف 
ذل���ك التحديات احلالية التي تواجه الرتبية العلمية ب�سفة عامة، وبرامج التطور 
املهن���ي ملعلمي العلوم ب�سفة خا�سة يف القرن احلادي والع�سرين واملتمثلة بالتقدم 
العلم���ي والتكنولوج���ي، والث���ورة املعلوماتي���ة، والق�سايا وامل�س���كالت العاملية التي 
منها: امل�سكالت البيئي���ة، وم�سكلة الزيادة ال�سكانية، وامل�سكالت ال�سحية، واأزمة 

الطاقة، وم�سكلة املوارد املائية ) الطناوي ، 1999(.

ومب���ا اأن اململك���ة العربية ال�سعودية ج���زء مهم من عامل الي���وم الذي يعي�ض يف 
ع�س���ر العوملة، ويواجه حتديات القرن اجلديد،  فاإنه���ا ت�سعى اإىل حتقيق التطور 
والتق���دم يف �ست���ى املج���الت، واإعداد جيل موؤه���ٍل قادٍر على مواجه���ة امل�سكالت، 
وحله���ا ب�سكل علمي �سليم، واتخاذ القرارات ال�سائبة حيالها. وهذا الأمر يتطلب 
اإح���داث تطور نوع���ي يف عمليتي التعلم والتعليم؛ لذا ف���اإن اململكة تعمل با�ستمرار 
عل���ى تطوير نظمه���ا وبراجمها الرتبوية مبا يتوافق والتوجه���ات العاملية احلديثة، 
وذل���ك بتنفي���ذ العديد م���ن امل�سروعات والرام���ج التطويرية الت���ي ت�سمن جناح 
عملي���ة تطوير املعلمني على وجه���ة العموم ومعلمي العلوم عل���ى وجه اخل�سو�ض. 
وم���ن اأبرز هذه امل�سروعات: م�سروع امللك عب���د اهلل لتطوير التعليم العام، والذي 
يه���دف اإىل تطوي���ر املناهج التعليمي���ة مبفهومها ال�سامل، واإع���ادة تاأهيل املعلمني 
واملعلمات وتهيئتهم لأداء مهامهم الرتبوية والتعليمية مبا يتوافق مع هذا التطوير 
املن�س���ود. وم�سروع تطوير مناهج الريا�سيات والعل���وم الطبيعية، والذي يتمثل يف 
ترجم���ة ومواءمة �سال�سل عاملي���ة متميزة ملناهج الريا�سي���ات والعلوم، كما ي�سعى 
هذا امل�سروع اإىل تطوير معلمي العلوم والريا�سيات وم�سرفيها من خالل التدريب 
والدعم امل�ستمري���ن؛ ل�سمان التطبيق الفاعل لتلك املناهج املتطورة. ومنها اأي�سًا 
م�س���روع تفعيل املخترات املدر�سي���ة، والذي يتمثل يف ا�سته���داف اإدراج املهارات 
العملي���ة والتج���ارب العلمي���ة يف عملي���ة تدري�ض وتق���ومي التالميذ مل���واد العلوم يف 
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املرحل���ة الثانوية. وق���د اأكد ال�سدوخي و�ساه���ني )2007( اأن من اأهم حماور هذا 
امل�سروع تدريب معلمي ومعلمات العلوم لتحقيق ذلك الهدف. 

كم���ا اأولت �سيا�س���ة التعليم يف اململك���ة العربية ال�سعودية تدري���ب املعلم اأهمية 
بالغ���ة باعتباره و�سيل���ة التطوير الرتب���وي املهني امل�ستمر ملواكب���ة امل�ستحدثات يف 
جمال الرتبية، وقد ن�ست املادة )196( من �سيا�سة التعليم على اأن تويل اجلهات 
املخت�س���ة عناية كافية للدورات التدريبي���ة والتجديدية؛ لرت�سيخ اخلرات وك�سب 
املعلوم���ات واملهارات اجلديدة. كما ج���اءت املادة )34( من نظام اخلدمة املدنية 
موؤكدة هذا التوج���ه يف ال�سيا�سة العامة للتعليم؛ من خالل اإلزام املعلم باللتحاق 
بالرام���ج التدريبي���ة الت���ي تلبي احتياجات���ه الفعلي���ة ال�سرورية �سم���ن الرامج 
التدريبي���ة املتوافرة والعمل على ت�سمني ا�ستمارة تق���ومي الأداء الوظيفي ل�ساغلي 
الوظائف التعليمية بندًا يخ�ض الرامج، والدورات التدريبية، بحيث ل تقل ن�سبته 
عن 10% من اإجمايل النقاط . اإل اأن عملية تطوير معلم العلوم ب�سكل خا�ض، كما 
يوؤك���ده عطوي )2001(، لن تكون جمدي���ة ما مل يكن ذلك التطوير �ساماًل جلميع 
املج���الت العلمية والرتبوي���ة، وذلك من خالل م�سادر متنوع���ة تري عملية بناء 
املعل���م. اإل اأن املالح���ظ اأن برامج التطور املهني ملعلم���ي العلوم يف اململكة العربية 
ال�سعودي���ة تت�سم باأنه���ا غري حمددة الأه���داف واملعامل، وترتب���ط بدرجة �سعيفة 
باأه���داف تدري����ض العل���وم ومو�سوع���ات مقررات العل���وم، ول تق���ود اإىل ممار�سة 
املعلم���ني الفاعلة للمهارات امل�ستهدف تطويرهم فيها، بالإ�سافة اإىل اأن الأ�ساليب 
التدريبي���ة املقدمة تت�س���م بالتقليدية التي يغلب عليها اأ�سل���وب املحا�سرة مع عدم 
الهتم���ام بالط���رح العمل���ي التطبيقي، و�سع���ف تنظيم اإج���راءات اللتحاق بتلك 
الدورات، كما اأن اأغلب من يقدم تلك الرامج هم م�سرفون تربويون غري موؤهلني 
للتدري���ب، وعدم وجود تاأثري جوهري على ممار�س���ات املعلمني املهنية )القر�سي، 
1431ه�؛ معمار، 1428ه�؛ احلربي، 1428ه�؛ الهاجري، 1425ه�؛ بركات، 2005؛ 

روا�ض، 1421ه�(.

 وه���ذا الهتم���ام بتطوير املعل���م يوؤك���د اأن م�سوؤوليات���ه ل تقف عن���د حدودها 
التقليدي���ة املتمثل���ة بنق���ل املعرفة للتالميذ، ب���ل اإنها متتد لت�سم���ل ت�سجيع قدرات 
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البت���كار والإبداع ل���دى املتعلمني، والإ�سه���ام بفاعلية يف �سنع اأجي���ال قادرة على 
مواكبة التقدم العلمي والتقني، من هنا فاإنه اأ�سبح لزامًا على املوؤ�س�سات الرتبوية 
و�س���ع الرام���ج اخلا�س���ة لتطوير املعل���م مهني���ًا؛ لي�ستطي���ع القي���ام بامل�سوؤوليات 
 املنوط���ة به ، كما اأن عل���ى املعلم اأي�سًا اأن يتحمل م�سوؤوليته يف اإحداث هذا التطور 

املهني الالزم.  

م�صكلة الدرا�صة:
اإن ج���ودة تعليم وتعلم العلوم تعتمد يف الأ�سا�ض على جودة وكفاءة معلم العلوم 
)احل�سني، 2002(؛ لذا فاإن الهتمام مبعلم العلوم وتطويره مهنيًا اأثناء اخلدمة 
يع���د اأ�سا�ض النجاح لأي عملية تطوير لتعليم وتعلم العلوم )Garet et al.، 2001 ؛ 
عمار، 1999(. ويوؤكد ذلك تو�سيات العديد من املوؤمترات، مثل : الندوة الرتبوية 
الأوىل “ جت���ارب دول جمل����ض التع���اون يف اإعداد املعلم” املقام���ة يف الدوحة عام 
2002، وموؤمت���ر اإع���داد املعلم لالألفي���ة الثالثة بجامعة الإم���ارات العربية املتحدة 
عام 2003م، وندوة العومل���ة واأولويات الرتبية يف جامعة امللك �سعود 2004، والتي 
ترى �سرورة الهتمام بتطوير وتنويع برامج واأ�ساليب اإعداد املعلمني قبل اخلدمة 
وتطويره���م مهني���ًا اأثناءه���ا. كم���ا اأن )اإدارة التدريب الرتب���وي يف وزارة الرتبية 
والتعلي���م ( اأو�ست ب�س���رورة توفري بطاقة منو مهني لكل معلم وبناء عليها ت�سمم 
خطة للكفايات الالزم توافرها يف كل معلم ومدى قربها اأو بعدها من العمل الذي 
يق���وم ب���ه اأو املهام امل�ستقبلية الت���ي ميكن اأن ت�سند اإلي���ه )وزارة الرتبية والتعليم، 
1424ه�(، ويتفق ذلك مع ما اأ�سار اإليه ) كامل، 2007( من �سرورة توافر مهارات 
وكفاي���ات معينة لدى املعلم توؤهله للقيام بالأدوار املتوقعة له يف العقد القادم التي 

�سنفها اإىل اأدوار جمتمعية ومهنية واأكادميية وتعليمية . 

ومم���ا يدع���و اأي�س���ًا  لالهتمام بدرا�س���ة واقع تط���ور معلمي العل���وم يف اململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة  الب���دء يف تطبي���ق مناهج العل���وم املطورة، اإذ تت�س���م املناهج 
املطبق���ة بالتجدي���د يف املحت���وى العلمي، والنظري���ات الرتبوية الت���ي يعتمد عليها 
بناء مقرراتها، وال�سرتاتيجيات التدري�سية، واأ�ساليب التقومي املقرتحة؛ وبالتايل 
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فم���ن املهم ت�سميم برام���ج تطور مهني تلبي احتياج تطبي���ق املناهج املطورة، ول 
ميكن ذلك اإل من خالل التعرف على الواقع احلايل لتطور املعملني. وقد اأظهرت 
نتائ���ج  درا�س���ة القر�سي )1431ه����(  �سعفًا يف م���دى ا�ستفادة معلم���ي العلوم يف 
املرحل���ة املتو�سطة مبدينة الطائف من برنامج تدريب املعلمني على مناهج العلوم 
املط���ورة، كم���ا اأ�س���ارت اإىل وجود �سعوب���ات تعي���ق ال�ستفادة من تل���ك الرامج، 
واأو�س���ت الدرا�س���ة ب�سرورة اإج���راء درا�س���ات تقوميية حول واق���ع تدريب معلمي 
العل���وم اأثناء اخلدم���ة على جمالت �سل�سلة ماجروهيل العاملي���ة يف تدري�ض العلوم 
 ودوره���ا يف حتقيق الأه���داف العامة لتدري����ض العلوم يف املوؤ�س�س���ات التعليمية يف 

اململكة العربية ال�سعودية .

 ومما يعزز احلاجة اإىل اإجراء مثل هذه الدرا�سة ما ك�سفت عنه نتائج  درا�سة 
ال�سم���راين )1432ه�( من اأن اإع���داد املعلم قبل اخلدمة وتط���وره املهني اأثناءها 
يع���د املجال البحث���ي الأهم يف جمال الرتبية العلمي���ة يف الوقت الراهن من وجهة 
نظ���ر املتخ�س�سني يف اململك���ة العربية ال�سعودية. وعليه يع���د التعرف على الواقع 
احلايل لتطور معلمي العلوم اخلطوة الأوىل التي ينبغي اأن ينطلق منها البحث يف 
هذا املج���ال من خالل التعرف على اأن�سطة التط���ور املهني التي متت ممار�ستها، 
وم�سادرها وجمالتها العلمية والرتبوية ومعوقات امل�ساركة الفاعلة ملعلمي العلوم 
يف تلك الأن�سطة. وبناًء على ما �سبق فاإن م�سكلة البحث احلايل تتحدد يف التعرف 
عل���ى واقع التطور املهن���ي ملعلمي العل���وم يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، من حيث 
الأن�سط���ة اخلا�س���ة بالتطور املهن���ي، وم�سادرها، وجمالتها العلمي���ة والرتبوية، 
واملعوقات التي تقف حائال اأمام م�ساركة معلمي العلوم يف اأن�سطة التطور املهني. 

هدف الدرا�صة:
ت�سع���ى الدرا�سة احلالية اإىل التعرف على واقع التطور املهني ملعلمي العلوم يف 
اململك���ة العربية ال�سعودية من وجهة نظرهم، من حيث الأن�سطة اخلا�سة بالتطور 
املهني، وم�سادر تلك الأن�سطة، وجمالتها العلمية والرتبوية، واملعوقات التي حتد 

من ممار�ستها.
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اأ�صئلة الدرا�صة:
ت�سعى الدرا�سة اإىل الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض التايل: 

م���ا واقع التطور املهني ملعلمي العل���وم يف مراحل التعليم العام باململكة العربية 
ال�سعودي���ة خالل ال�سن���وات الثالث الأخرية من وجهة نظره���م ؟ وتنبثق عن هذا 

ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:

م���ا م�ستوى ممار�سة معلم���ي العلوم لأن�سط���ة التطور املهني خ���الل ال�سنوات . 1
الثالث الأخرية ؟

ما م�ست���وى اإ�سهام م�سادر التطور املهني يف تطور معلمي العلوم مهنيًا خالل . 2
ال�سنوات الثالث الأخرية؟ 

ما م�ستوى اإ�سهام اأن�سطة التطور املهني يف تعزيز املجالت العلمية لدى معلمي . 3
العلوم خالل ال�سنوات الثالث الأخرية؟

م���ا م�ستوى اإ�سه���ام اأن�سطة التطور املهن���ي يف تعزيز املج���الت الرتبوية لدى . 4
معلمي العلوم خالل ال�سنوات الثالث الأخرية؟

م���ا املعوقات الت���ي حّدت من ممار�سة معلم���ي العلوم لأن�سط���ة التطور املهني . 5
خالل ال�سنوات الثالث الأخرية؟

اأهمية الدرا�صة:
ترز اأهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية:

• تق���دم بيانات ومعلوم���ات للم�سوؤولني يف وزارة الرتبي���ة والتعليم حول واقع 	
التط���ور املهني ملعلمي العلوم من حيث الأن�سط���ة اخلا�سة بالتطور املهني، 
وم�سادره���ا، وجمالته���ا العلمي���ة والرتبوي���ة، واملعوق���ات الت���ي حتد من 
ممار�سة تلك الأن�سطة، الأمر الذي ميكن اأن ي�ساعدهم على و�سع اخلطط 
امل�ستقبلي���ة، واإعداد الرامج الالزمة لتطور معلم���ي العلوم مهنيًا، واحلد 

من معوقات التطور املهني التي تواجههم والعمل على تذليلها.
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• تق���دم بيانات ومعلوم���ات للموؤ�س�سات احلكومية والأهلي���ة تتعلق مب�ستوى 	  
اإ�سه���ام تل���ك املوؤ�س�سات يف تق���دمي برامج تط���ور مهني ملعلم���ي العلوم يف 
اململك���ة، مم���ا قد ي�ساعد تل���ك املوؤ�س�س���ات يف تطوير خططه���ا امل�ستقبلية 

لإعداد اأو متويل برامج تطويرية ملعلمي العلوم.
• تقدم بيان���ات ومعلومات ملعلم���ي العلوم كتغذية راجعة ح���ول ممار�ساتهم 	

الذاتي���ة لن�ساطات التطور املهني خالل ال�سنوات الثالث الأخرية، مما قد 
ي�ساعدهم على اتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتطوير تلك املمار�سات. 

• تق���دم معلومات ثرية للباحثني حول التط���ور املهني ملعلمي العلوم، مما قد 	
ي�سه���م يف التمهي���د لإجراء درا�سات م�ستقبلية منبثق���ة من نتائج الدرا�سة 

احلالية.

م�صطلحات الدرا�صة :
 :)Professional Development( التطور املهني

يع���رف التط���ور املهن���ي اإجرائيا يف ه���ذه الدرا�س���ة باأنه: “جمموع���ة متنوعة 
م���ن الأن�سط���ة – الر�سمي���ة وغري الر�سمي���ة – التي مار�سه���ا معلم العل���وم اأثناء 
اخلدمة خ���الل ال�سنوات الثالث الأخ���رية، والتي ا�ستهدفت رف���ع م�ستوى كفاءته 
الرتبوي���ة والعلمية، ومتكنه من التطور الذات���ي، ومواجهة التحديات، والتكيف مع 

امل�ستجدات، وتبادل اخلرة مع الآخرين، والهتمام بالبحث”.

حدود الدرا�صة :
اقت�سرت الدرا�سة احلالية على: 

عينة من معلمي ومعلمات العلوم التابعني لإدارات التعليم يف اأربع حمافظات من  -
حمافظات اململكة العربية ال�سعودية، وهي: جدة، والزلفي، واخلرج، واملخواة، 

وذلك يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 1430-1431ه�.
درا�سة تطور معلمي ومعلمات العلوم من خالل خم�سة حماور، هي: -
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اأن�سطة التطور املهني التي متت ممار�ستها.. 1
م�سادر )جهات( التطور املهني التي اأ�سهمت يف تطور املعلمني واملعلمات.. 2
املجالت العلمية التخ�س�سية التي مت تعزيزها اأثناء ممار�سة اأن�سطة التطور . 3

املهني.
املجالت الرتبوية التي مت تعزيزها اأثناء ممار�سة اأن�سطة التطور املهني.. 4
معوقات ممار�سة التطور املهني.. 5

ا�ستفت���اء معلم���ي ومعلم���ات العلوم عن واق���ع تطورهم املهني خ���الل ال�سنوات  -
الث���الث الأخرية، والتي تتمثل يف الأع���وام الدرا�سية التالية: )1428-1429ه� 
و 1429-1430ه���� و 1430-1431ه����(، واله���دف من ه���ذا التحديد هو و�سع 
معي���اٍر زمنٍي م�سرتك يحكم ا�ستجابات املعلم���ني واملعلمات نحو فقرات الأداة 

امل�ستخدمة.

اخللفية النظرية للدرا�صة: 
متث���ل عملية التطور املهني للمعلمني والعاملني يف املجال الرتبوي مدخال مهما 
واأ�سا�سيًا من مدخالت تطوير العملية التعليمية، حيث تعنى بتح�سني اأداء املعلمني، 
وهيئ���ات التوجيه والإ�سراف والقيادات التعليمية، مبا يجعلهم قادرين على القيام 
باأدواره���م التعليمي���ة، ومتطلبات عمله���م بكفاءة وفعالية ) زغل���ول وعبدالعزيز، 
2007(. كم���ا اأن م�ستوى ج���ودة تعليم التالميذ يعتمد ب�س���كل مبا�سر على قدرات 
واإمكان���ات معلميه���م؛ ولذلك يوؤك���د �سايك����ض )Sykes، 1996( اأن التطور املهني 
للمعلم���ني يعد اأمرًا ملح���ًا، لرتباطه الوثي���ق بتح�سني خمرجات العم���ل التعليمي 

الذي ميار�سه املعلم مع تالميذه. 

 وق���د تعددت مفاهي���م التطور املهني للمعلم���ني يف الأدب الرتبوي، حيث اأ�سار 
رو�س���ر )Rossner،1992(  اإىل اأن���ه مفه���وٌم جدي���ٌد يهت���م باحلاج���ات الفردية 
للمعل���م، ويركز على اإعداده نف�سيًا لبناء ثقته بنف�سه وتطوير �سخ�سيته، ويتم فيه 
 )Howell،1996( تقدمي خرات اأكادميية ومهارات اإر�سادية له. يف حني اأن هويل
ي���رى اأن ل���ه بعدًا اآخر يتجاوز ح���دود املبادرات الر�سمية الت���ي ميكن اأن ت�سهم يف 
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تطور املعلمني مهنيًا، حيث يعرفه باأنه: جمموعة متنوعة من الأن�سطة – الر�سمية 
وغري الر�سمية– امل�سممة لدعم الكفايات املهنية والأكادميية للمعلمني والالزمة 
ملواجه���ة التحديات الت���ي يواجهها التدري����ض والتعليم. ولذلك يوؤك���د بريجي�سون 
)Bergeson، et al.،2003( عل���ى امل�سوؤولي���ة ال�سخ�سي���ة للمعلم يف تطوره املهني 
على نهج اأكر �سراحة، حيث يعرف التطور املهني للمعلمني باأنه: اأن�سطة تنظمها 
ال�سلط���ات الرتبوية اأو تتم مببادرات موجهة ذاتيًا من املعلمني اأنف�سهم، ت�ستهدف 
تزويده���م مبعرفة علمية متطورة من املق���ررات الدرا�سية، وحت�سني مهاراتهم يف 
تبن���ي ا�سرتاتيجيات تدري�سية فعالة، تعتمد على البحث العلمي، وحت�سني قدرتهم 
عل���ى اإدارة حج���رة الدرا�س���ة، وتق���ومي تعلم التالمي���ذ، وكفاياته���م يف ا�ستخدام 
التكنولوجيا للقيام بهذه املهام. وعلى نحو مت�سق مع املفاهيم �سالفة الذكر، يوؤكد 
بو�سرب���اك )1999( يف تعريفه اأن مهمة اجله���ات الر�سمية ل تقت�سر على تقدمي 
برام���ج تطوٍر مهنٍي فح�س���ب، بل لبد اأن ت�ستهدف هذه الرام���ج اإك�ساب املعلمني 
مه���ارات اأ�سا�سي���ة متكنهم من التط���ور الذاتي، حيث اأ�س���ار اإىل اأن التطور املهني 
يعد عملية تتم وفق برامج تهدف اإىل تكوين اأ�سخا�ض ذوي خلفية ثقافية ومعرفية 
وعملي���ة، متكنهم م���ن التعلم والتط���ور الذاتي، والتكيف م���ع امل�ستجدات، وتبادل 
اخلرة مع غريهم، والهتمام بالبحث، والر�سا عن النف�ض واملهنة، على اأن تنفذ 
هذه الرام���ج وفق اأ�ساليب وطرائق متنوعة تتما�سى م���ع اأهداف الرنامج املعد، 
واحتياج���ات املعلمني. ويتفق هذا التوجه يف برامج التطور املهني مع روؤية املعايري 
الوطنية الأمريكي���ة )National Research Council )NRC(، 1996( التي توؤكد 
�س���رورة اأن تتحول برام���ج التطور املهني ملعلمي العلوم م���ن كونها برامج تدريبية 
على مه���ارات حم���دودة، اإىل كونها تتيح فر�س���ًا للنمو املهني امل�ستم���ر للمعلمني، 
وذل���ك من خالل تركي���ز تلك الرامج عل���ى اإك�ساب املعلمني الق���درات واملهارات 

الالزمة للتعلم امل�ستمر. 

وبالت���ايل ف���اإن اأ�سا�ض التط���ور املهني للمعلم ه���و تزويده باخل���رات الثقافية 
واملهني���ة الالزمة لتح�سني طاقاته، وتطوير عملي���ة التعليم، وجتويد نواجت التعلم، 
وتعزي���ز مه���ارات التط���ور الذاتي. ويت���م ذلك يف اإط���ار خطة حم���ددة الأهداف 
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والطريق���ة، فالتطور املهن���ي للمعلم عملية هادفة مق�س���ودة. وعلى الرغم من اأن 
املعلمني يتعر�س���ون يوميًا ملواقف تعليمية عديدة توؤثر اإيجابًا يف خراتهم املهنية، 
اإل اأن���ه ينبغ���ي التاأكيد على اأهمية ات�سام عملية تط���ور املعلم بالتخطيط والبتعاد 
عن التلقائي���ة والع�سوائية، ورغم اأن العديد من الدرا�سات العربية يف هذا املجال 
ا�ستخدم���ت م�سطلح “النمو املهني” للتعبري عن الرام���ج التي ت�ستهدف تطوير 
املعلمني، اإل اأن الدرا�سة احلالية ترى اأن م�سطلح “النمو املهني” يقت�سي تلقائية 
التط���ور، يف حني اأن م�سطلح “التطور املهن���ي” يقت�سي ال�ستهداف والتخطيط. 
كما اأن العديد من الدرا�س���ات والرامج الر�سمية ا�ستخدمت م�سطلح “التطوير 
املهن���ي”، كم�سروع امللك عبداهلل لتطوير التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية، اإل 
اأن الدرا�س���ة احلالي���ة ترى ا�ستخدام “التطور املهني”، كون���ه يوؤكد بعد امل�سوؤولية 

ال�سخ�سية للمعلمني يف تطورهم املهني.

وعلى الرغم من الهتم���ام املتزايد برامج التطور املهني للمعلمني، فاإن معظم 
ه���ذه الرام���ج ل تغطي معظ���م املج���الت املهنية الالزم���ة للمعلم���ني )الهاجري، 
1425ه�(؛ ولذلك ت�سري منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )1996( اإىل 
وج���ود فجوة كبرية ب���ني برامج التطور املهني للمعلمني، وب���ني املتطلبات التي يجب 
اأن تتواف���ر يف اأدائهم املهني، وخا�سة فيما يتعل���ق باإتقان املحتوى العلمي للمقررات 
التي يدر�سونها، وا�ستيعابهم لإ�سرتاتيجيات التدري�ض التي ترتبط بالأدوار املطلوبة 
منهم من جهة، وبتنوع ظروف التعليم من جهة اأخرى، واهتمامهم بالتعلم امل�ستمر 
م���دى احلياة، وقدرتهم على التجديد يف العمل اجلماعي مع زمالئهم، ومراعاتهم 
لالأخالقي���ات املهنية. وعل���ى امل�ستوى العربي اأ�س���ار ع���زت )1997( اإىل اأن برامج 
التطور املهني للمعلمني يف غالبية الدول العربية ل ت�سمن �سّد الفجوة بني النظرية 
والتطبي���ق، كم���ا ل ت�سمن حت���ول املعلوم���ات والنظري���ات الرتبوي���ة والنف�سية اإىل 
مه���ارات اأدائية فعلي���ة. وعزا ذلك اإىل عدم ا�ستفادة ال���دول العربية يف هذا املجال 
من جت���ارب الدول املتقدمة عن طريق ا�ستخدام املداخ���ل والجتاهات التدري�سية، 
واملفاهيم التي تقوم على حتقيق هذه الأهداف: كمفهوم حتليل التدري�ض والتدري�ض 
امل�سغر، والإع���داد القائم على الكفايات. وي�سري �سا�س���ي )1998( اإىل اأن املنظمة 
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العربية للرتبية والثقافة والعلوم اأكدت �سرورة ال�سعي اإىل توحيد اأنظمة اإعداد املعلم 
وتدريب���ه امل�ستمر ب���ني اأقطار الوطن العربي، تي�سريًا للتب���ادل ال�سروري على جميع 
ال�سع���د، وال�ستفادة املثلى مما ينجز هنا وهناك من جتارب وجتديدات، وحت�سني 

مكانة املعلم مبا ينعك�ض اإيجابًا على املمار�سات الرتبوية. 

ويوؤكد يل �سلمان )Lee Shulman(  اأن جوانب املعرفة العلمية الالزمة للمعلم 
يف عملي���ة التدري����ض الواجب الرتكيز عليه���ا يف برامج التطور املهن���ي، تتمثل يف: 
املعرف���ة باملحت���وى العلمي للتخ�س����ض، واملعرفة التدري�سية، مب���ا يف ذلك مبادئ 
واإ�سرتاتيجي���ات تنظي���م واإدارة الف�س���ل، واملعرف���ة باملنه���ج، مبا يف ذل���ك املواد 
والرام���ج، واملعرف���ة باملتعلم���ني وخ�سائ�سه���م، واملعرفة بال�سياق���ات التعليمية، 
مب���ا يف ذلك خ�سائ����ض الف�سول واملدار�ض واجلماع���ات واملجتمعات والثقافات، 
واملعرف���ة بالغاي���ات والأه���داف والقيم التعليمي���ة واأ�سولها الفل�سفي���ة والتاريخية 
)Abell، 2007(. كم���ا يوؤك���د كل م���ن اللق���اين )1995(، وعبداحلمي���د واآخرين 
)1994(، وعبدالرحيم )1993( �سرورة تزويد املعلمني  مبجموعة من الكفايات 
التدري�سي���ة العام���ة واخلا�سة الت���ي توؤهلهم للقي���ام بدورهم يف عملي���ة التدري�ض 
املت�سمن���ة ثالث عملي���ات رئي�سة، هي: التخطيط، والتنفي���ذ، والتقومي، بالإ�سافة 
اإىل الكفاي���ات الالزم���ة لعملية اإك�ساب امله���ارات والعادات الإيجابي���ة، وتنميتها، 
وتنمية امليول، والجتاهات. كما ي�سري هندي )2006( وجلوف )Glogoff،1994(؛ 
وثوما����ض)Thomass،2002(  اإىل �سرورة تطوير املعلمني مهنيًا يف جوانب تتعلق 
با�ستخدام احلا�سب الآيل، و�سبكة الإنرتنت يف عملية التدري�ض، وتنمية اجتاهات 
اإيجابي���ة لديه���م نحوه���ا. وقد اأ�س���ارت درا�سة الهنائ���ي والعم���وري )2007( اإىل 
�س���رورة الرتكيز يف برامج التطور املهن���ي للمعلمني على اإدارة التغيري مبا يتطلبه 
م���ن معارف، ومهارات يف املجالت الأكادميية، واللغوية، والإح�سائية لت�ساعدهم 
عل���ى فه���م دللت الأرق���ام، والتعامل مع العملي���ات الإح�سائي���ة اخلا�سة بنتائج 
الط���الب، اأو البحوث التطبيقية ، والإجرائي���ة، والرتبوية. كما يجب الرتكيز على 
امت���الك املعلم كفايات ومهارات تربوية وا�سعة متكن���ه من اإدارة املوقف التعليمي 
ب�س���ورة جيدة، وتطبي���ق اإ�سرتاتيجيات التعلم املتمحورة ح���ول املتعلم، وذلك عن 
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طري���ق املواءمة الفعالة لأ�ساليب التدري�ض؛ لتالئم اأمناط التعلم املختلفة للطالب 
من حيث تطوير كفاءاتهم يف التفكري الناقد، والتفكري الإبداعي، وحل امل�سكالت، 

والبحث وال�ستقاللية، والتح�سيل، والتطبيقات العلمية . 

وعلى الرغم من اأهمية حتديد مو�سوعات وجمالت التطور املهني، فاإن جوي�ض 
و�ساورز)Joyce & Showers،1980(  ركزا على املعايري، ولي�ض على املو�سوعات 
الت���ي تتط���رق لها تل���ك الرامج، حيث اأ�س���ارا من خ���الل ا�ستعرا�سهما لأكر من 
200 درا�س���ة علمية تتعلق بتطوي���ر املعلمني مهنيًا، اإىل عدة مكونات اأ�سا�سية يجب 
مراعاتها عند ت�سميم حمتوى برام���ج التطور املهني، هي: ا�ستعرا�ض النظريات 
املهم���ة يف املج���ال، و�سرح نظري م�سبق للمه���ارات اأو الأ�سالي���ب، وال�سرح العملي 
لكل مهارة مطلوب���ة، وامل�ساركة التطبيقية لالإ�سرتاتيجي���ات اأو املهارات املطلوبة، 
وتنظي���م تغذية راجعة منتظمة لالأداء، والتدريب عل���ى مواقف تطبيقية ميدانية. 
يف ح���ني يوؤكد الهنائ���ي والعموري )2007( �سرورة اعتم���اد برامج التطور املهني 
عل���ى مقومات اأ�سا�سية متكاملة، مثل: تنوع �سي���غ الفر�ض املتاحة ، وا�ستمراريتها 
، واختالف جم���الت الرتكيز ، ومعاجلتها ملناحي التنمية املهنية. كما اأن املجل�ض 
الوطن���ي يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة للبح���ث )NRC، 1996( ح���دد معايري 
لرام���ج التطور املهني ملعلمي العلوم، ومل يح���دد مو�سوعاٍت بعينها، و�سملت هذه 
املعاي���ري: �سرورة متا�سك وتراب���ط الرامج التي يتم تقدميه���ا للمعلم ، و�سرورة 
اأن يتعل���م املعلمون حمت���وى العلوم العلمي من خالل ال�ستق�س���اء، واأن يتم تقدمي 
املعرف���ة العلمية والرتبوي���ة ب�سورة متكاملة ومت�سقة مع الواق���ع الفعلي للتعليم يف 
الف�سل الدرا�سي، كما ينبغ���ي اأن توؤكد هذه الرامج اأهمية التعلم امل�ستمر وتقدم 
امله���ارات الالزمة ل���ه. وحددت تلك املعاي���ري جمموعة من الفرتا�س���ات املتعلقة 

بطبيعة برامج التطور املهني التي تقدم ملعلمي العلوم، وهي:
 ) اأ ( اأن التطور املهني عملية م�ستمرة، ولي�ست حمدودًة زمنيًا.

 )ب( ل يفرت�ض اأن يتم التفريق بني املعلمني من حيث كون بع�سهم يعد هدفًا 
لرامج التطور املهني يف حني اأن بع�سهم الآخر يعد خبريًا غري م�ستهدف 

من تلك الرامج.
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 )ج( ل ب���د اأن تتغ���ري النظ���رة التقليدية م���ن كون برامج التط���ور املهني تنح�سر 
يف الرام���ج التدريبي���ة التي تركز على تنمية مه���ارات حمددة اإىل كونها تعد 
فر�سة لنمٍو اأرحب يف كافة الجتاهات م�ستفيدًة من جميع الإمكانات املتاحة. 
)د( تفرت����ض تل���ك املعاي���ري اأن ترتبط تلك الرام���ج ب�سكل وثي���ق بالواقع الفعلي 

لعلمية التعليم والتعلم داخل الف�سل الدرا�سي. 
وم���ع تنوع  الأن�سطة التي ميكن اأن ت�سهم يف تطور املعلم مهنيًا، اإل اأن التدريب 
اأثناء اخلدمة يعد من اأهم  تلك الأن�سطة، نظرًا لكونه عملية مق�سودة، وخمططًا 
لها، يفرت�ض اأن تت�سق مع احلاجات الفعلية للمعلم. كما يعد التدريب اأثناء اخلدمة 
م���ن اأهم الأن�سطة التي ميكن اأن ت�ستخدمها املوؤ�س�سات الر�سمية ب�سكل موجه نحو 
اأفراده���ا مب���ا يتوافق م���ع الجتاهات العلمي���ة والرتبوية احلديث���ة. ويعتمد جناح 
ه���ذه الرامج اأثن���اء اخلدمة على مدى حتدي���د اأهداف التدريب ب�س���كل اإجرائي 
قاب���ل للتحقيق، وارتب���اط هذه الأهداف بحاجات املعلم���ني املهنية، وتقومي الناجت 
يف �سوئه���ا. وي�س���ري زغلول وعبدالعزيز )2007(، وهن���دي )2000(، واأبو ح�سني 
)2004(، ومارفني ومايكل)Marvin & Michael، 2004( ، وح�سني )2005( اإىل 

اأن من اأبرز اأهداف تدريب املعلمني اأثناء اخلدمة ما يلي:
زيادة اإملام املعلمني بالأ�ساليب احلديثة يف التدري�ض.. 1
تنمية املهارات العملية والنظرية التي بها ق�سور لدى املعلمني، ورفع كفاءتهم . 2

الفنية، و�سقل مهاراتهم التدري�سية.
حت�سني التعلم الذي يعد ناجتًا لتح�سني التدري�ض.. 3
اإك�ساب املعلمني اأ�ساليب التقومي املتطورة.. 4
تب�سري املعلمني مب�سكالت النظام التعليمي القائم، وو�سائل حلها، وتوعيتهم . 5

بدورهم وم�سوؤولياتهم جتاه ذلك.
حتقي���ق الوظيفة التوجيهية للتدري�ض، وه���ي: م�ساعدة املعلمني اجلدد ب�سفة . 6

خا�سة على التاأقلم مع نظام العمل املدر�سي، والطالع على قواعده وقوانينه.
تزويد املعلمني باملهارات الالزمة للتطور املهني، والتعلم امل�ستمر.. 7

وم���ع اأن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م )وزارة املع���ارف �سابق���ًا( يف اململكة العربية 
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ال�سعودي���ة �سجع���ت تطور املعلمني م���ن خالل احل�سول على درج���ات علمية عليا، 
وذل���ك يف مراحل مبكرة من تاري���خ التعليم يف اململكة، اإل اأن التدريب الرتبوي مل 
يت���م و�سعه يف هيكلة الوزارة اإل يف عام 1418ه�، وعلى الرغم من هذا التاأخر يف 
تاأ�سي����ض اإدارة تخت����ض بالتدريب يف الوزارة، فاإنه مت يف غ�س���ون �سنوات معدودٍة 
تاأ�سي����ض اإدارة تدريب ترب���وي يف كل اإدارة تربية وتعليم يف اململكة )وزارة الرتبية 
والتعليم، 1424ه�(. وقد اأظهرت نتائج العديد من الدرا�سات اأن الدورات التدريبية 
الت���ي تقدمها مراكز التدريب الرتب���وي يف اإدارات الرتبية والتعليم اأ�سهمت ب�سكل 
اإيجابي يف تطور املعلمني مهنيًا. حيث اأ�سار ال�سحيباين )1427ه�( اإىل اأن معلمي 
امل���واد العلمية ومدي���ري املدار�ض يرون اأن التدريب الرتب���وي اأ�سهم بدرجة كبرية 
يف تنمية مهارات معلمي العل���وم ومعارفهم الرتبوية املتعددة، كما تو�سلت درا�سة 
الزه���راين )1430ه����( اإىل اأن معلم���ي الرتبية الفني���ة يرون اأنه���م ا�ستفادوا من 
برام���ج التدريب الرتبوي التي تقدمها تلك املراكز بدرجة كبرية. وتو�سلت درا�سة 
الب�س���ر )1427ه�( اإىل اأن الرامج التدريبية املقدم���ة ملعلمات العلوم الجتماعية 
تتميز بج���ودة اأهدافها، وحمتواه���ا التعليمي، ومنا�سب���ة اإ�سرتاجتياتها التدريبية 

للمعلمات، وواقعية التقومي، وفاعليته يف تلك الرامج. 

لك���ن درا�س���ة الأن�ساري )2004( ت�سري اإىل تدين م�ست���وى التطوير املهني الذي 
يتلقاه املعلم، واإىل وجود بع�ض ال�سلبيات يف برامج التطور املهني يف اململكة العربية 
ال�سعودي���ة، ومن بينه���ا: تركيزها على اأ�سلوب املحا�س���رة اأو التلقني، وعدم اإ�سراك 
املعلم يف حتديد احتياجاته التدريبية، وغياب التعاون بني املعلمني ومدراء املدرا�ض 
وامل�سرف���ني الرتبويني. كم���ا اأن درا�سة الرتجمي )1431ه����( اأظهرت �سعف ات�ساق 
الرام���ج املقدم���ة ملعلمي اللغ���ة العربية م���ع حاجاتهم يف حمورين، هم���ا: اجلانب 
العلم���ي التخ�س�سي، وجانب طرق التدري�ض اخلا�سة باللغة العربية، حيث اأظهرت 
نتائ���ج الدرا�سة اأن املعلمني وامل�سرفني الرتبويني ي���رون اأن الرامج املقدمة اأ�سهمت 
يف حتقي���ق احلاجات العلمية التخ�س�سية بن�سبة بلغت )27.9%( فقط، كما يرون 
اأنه���ا اأ�سهمت يف تلبية حاجات املعلمني يف طرق التدري����ض اخلا�سة باللغة العربية، 
مثل: تعليم ال�ستماع، والكتابة، والقراءة بن�سب متفاوتة تراوحت ما بني )%13.3( 
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و )50%(. يف ح���ني اأن نتائ���ج الدرا�س���ة اأظه���رت اأن الرام���ج املقدم���ة للمتدرب���ني 
تتواف���ق مع احتياجاته���م الرتبوية بن�سبة عالية بلغ���ت )89.6%(. وعلى الرغم من 
اأن ه���ذه الدرا�سة تبدو يف ظاهرها متعار�سة مع نتائ���ج درا�سة كل من: ال�سحيباين 
)1427ه�(، والزهراين )1431ه�(، والب�سر )1427ه�(، اإل اأنها متوافقة ب�سكل تام 
معها، حيث متيزت درا�سة الرتجمي بتناولها اجلوانب العلمية التخ�س�سية، وطرق 
التدري����ض اخلا�س���ة، يف حني تناولت تلك الدرا�سات اجلوان���ب الرتبوية العامة التي 

اتفقت نتائجها مع نتائج درا�سة الرتجمي فيما يتعلق بتلك اجلوانب.

 اأما الدرا�سات خارج اململكة العربية ال�سعودية، ومنها درا�سة العجمي )2009( 
الت���ي اأجري���ت يف دولة الكويت فاأظه���رت اأن معلمي العل���وم الجتماعية ميار�سون 
اأن�سط���ة التطوير املهني بدرج���ة متو�سطة �سواء تلك التي ترتب���ط بتخ�س�سهم اأو 
مبهنة التدري�ض ب�سكل عام، كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل وجود ق�سور لدى املعلمني يف 
ممار�سة بع�ض اأن�سطة التطور املهني مثل قراءة البحوث والكتب وزيارة املكتبات، 
كم���ا اأكدت على اأن املوجه الفني ل ي�سهم بدرجة كبرية يف تطور املعلم مهنيًا. اأما 
درا�سة  ت�سيفال واآخرون  )Chval، K. et al. 2008( التي تناولت خرات وتوقعات 
وحاجات التطور املهني ملعلمي العلوم والريا�سيات باملدار�ض املتو�سطة والعالية يف 
اإح���دى الوليات الأمريكية، حيث تو�سل���ت الدرا�سة اإىل اأن م�ساركة معلمي العلوم 
والريا�سيات يف برامج التطور املهني كانت متدنية وتاأثرت بعدد من العوامل، كما 
وج���دوا اأن بيئة تعل���م خرات التطور املهني كانت غري فعال���ة، واأن هناك تناق�سًا 

بني حاجات التطور املهني لديهم وبني اخلرات التي مروا بها اأو تدربوا عليها. 

ويف درا�سة اأجراه���ا املركز الوطني لالإح�ساءات الوطنية يف الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة National Center for Educational Statistics )NCES(، 2005( للتع���رف 
عل���ى اأن�سطة التط���ور املهن���ي املمار�سة من قب���ل املعلمني يف ع���ام 2000/1999، 
اأظه���رت النتائ���ج اأن 47.4% من العين���ة امل�ساركة من معلمي العل���وم تلقوا برامج 
تط���ور مهني يف املحت���وى العلمي للمق���ررات التي يدر�سونها، يف ح���ني اأن %68.5 
تلقوا برامج تطوير مهني ركزت على طرق التدري�ض. كما اأظهرت النتائج اأن %60 
تقريب���ًا من الرام���ج املقدمة لهم يف كال املجالني تراوح زم���ن تقدميها بني ثمان 
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�ساع���ات اأو اأقل، يف حني اأن بقية الرام���ج ا�ستغرقت مدة و�سلت اإىل اأكر من 33 
�ساع���ة. كما تو�سلت الدرا�سة كذلك اإىل اأن 92.8% من اأولئك املعلمني �ساركوا يف 
برامج تدريبية اأو جمموعات عمل، يف حني 41.2% منهم �ساركوا يف برامج توجيه 
اأو زي���ارات �سفية م���ع زمالء اآخري���ن، و69.1% منهم �سارك���وا يف برامج تعاونية 
 General Teaching( جمدول���ة. كما اأج���رى املجل�ض العام للتدري����ض يف بريطاني���ا
Council for England )GIC(، 2008( تن���اول ت�س���ورات املعلمني عن م�ستقبل تطورهم 

وحاجاته���م يف التط���ور املهن���ي، واأظه���رت النتائ���ج اأن 30% من املعلم���ني حققوا 
حاجاته���م املخط���ط لها يف الثني ع�س���ر �سهرًا ال�سابقة لتطبي���ق الدرا�سة، و%53 
حققوا حاجاتهم اإىل حد ما، يف حني اأن 17% ي�سعرون اأنهم مل يحققوا حاجاتهم.

منهج الدرا�صة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنه���ج الو�سفي التحليلي الذي يعتمد على ر�سد 

وو�سف وحتليل البيانات املتعلقة باآراء العينة امل�ستهدفة.

جمتمع الدرا�صة وعينته: 
�سم���ل جمتمع الدرا�س���ة جميع معلمي ومعلمات العل���وم يف اإدارات التعليم التي 
مت توقي���ع اتفاقيات تع���اون معها من مركز التميز البحث���ي يف تطوير تعليم العلوم 
والريا�سيات يف جامعة امللك �سعود، وذلك �سمن برنامج اإدارات التعليم ال�سديقة 
يف مرحلته الأوىل )1431ه�(، واملكون من ع�سر اإدارات تعليٍم على م�ستوى اململكة 
العربي���ة ال�سعودية، وهي اإدارات الرتبية والتعليم يف: الريا�ض، وجدة، وال�سرقية، 
وجازان، وحائل، واخلرج، واملخواة، والزلفي، والليث، وحفر الباطن. ويعد برنامج 
اإدارات التعلي���م ال�سديق���ة برناجمًا للتع���اون البحثي والعلمي ب���ني تلك الإدارات 
ومرك���ز التميز، حيث ي�سعى للتو�سع ب�سكل تدريج���ي لي�سمل جميع اإدارات التعليم 
يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة. و�سمل جمتم���ع الدرا�سة جمي���ع املتخ�س�سني يف 
جمال تدري�ض العلوم يف املراحل الدرا�سية الثالث: البتدائية واملتو�سطة والثانوية 
يف تل���ك الإدارات، اأما عين���ة الدرا�سة فقد مت اختيار اأرب���ع اإدارات تعليم من تلك 
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الإدارات الع�س���ر بطريقة ع�سوائية ل�سعوبة تطبي���ق الدرا�سة على جميع الإدارات 
الع�سر، وهذه الدارات هي: اإدارة الرتبية والتعليم يف مدينة جدة، واإدارة الرتبية 
والتعليم يف حمافظة اخلرج، واإدارة الرتبية والتعليم يف حمافظة الزلفي، واإدارة 
الرتبية والتعليم يف حمافظة املخواة، وقد بلغ عدد املعلمني يف تلك الإدارات ح�سب 
البيان���ات املقدمة من كل اإدارة )2701معل���م ومعلمة(، ويبني اجلدول )1( توزيع 

اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�ض واملرحلة التي يدر�سون فيها.
اجلدول)1(

 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�ض واملرحلة التي يدر�سون فيها.
         اجلن�ض

املرحلة  
املجموعاإناثذكور

233569802ابتدائي
177628805متو�سط
2358591094ثانوي

64520562701املجموع

ومت خماطب���ة اإدارات الرتبية والتعليم امل�ساركة يف الدرا�سة لتوزيع الأداة على 
جمي���ع اأفراد املجتمع فيها، اإل اأن العائد م���ن الأدوات التي مت ا�ستكمالها بلغ 541 
معلمًا ومعلمة، وبن�سبة ا�ستجابة بلغت )20.02%( من العدد الكلي لأفراد العينة، 
ويبني اجلدول )2( توزيع العينة التي مت احل�سول على ا�ستجاباتها ح�سب اجلن�ض 

واملرحلة التي يدر�سون فيها.
اجلدول )2(

 توزيع اأفراد عينة الدرا�سة التي مت احل�سول على ا�ستجاباتهم ح�سب اجلن�ض واملرحلة التي يدر�سون 
فيها

         اجلن�ض
املرحلة  

املجموعاإناثذكور

11095205ابتدائي
7859137متو�سط
12475199ثانوي

312229541املجموع
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اأداة الدرا�صة: 
لتحقي���ق هدف الدرا�سة فقد مت اإعداد ا�ستفتاء من قبل فريق الدرا�سة ت�سمن 

خم�سة حماور، هي: 
حم���ور اأن�سطة التطور املهني التي مت���ت ممار�ستها: ويهدف اإىل التعرف على . 1

الأن�سط���ة املختلفة التي مت���ت ممار�ستها من املعلم���ني واملعلمات يف تطورهم 
املهن���ي خ���الل ال�سنوات الث���الث الأخرية، وت�سم���ن اإحدى وع�سري���ن ن�ساطًا 

للتطور املهني.
حم���ور امل�سادر  الت���ي اأ�سهمت يف تط���ور املعلمني: ويه���دف اإىل التعرف على . 2

م�س���ادر  املعلم���ني واملعلمات التي مت���ت ممار�سة اأن�سطة التط���ور املهني من 
خاللها يف ال�سنوات الثالث الأخرية، وت�سمن ع�سرة م�سادر للتطور املهني.

حم���ور املج���الت العلمي���ة التخ�س�سية: ويه���دف اإىل التعرف عل���ى املجالت . 3
العلمي���ة الت���ي مت تطويره���ا م���ن املعلمني واملعلم���ات خالل ال�سن���وات الثالث 

الأخرية، وت�سمن ت�سعة ع�سر جماًل علميًا.
حم���ور املجالت الرتبوية: ويه���دف اإىل التعرف على املج���الت الرتبوية التي . 4

مت تطويره���ا م���ن املعلمني خالل ال�سن���وات الثالث الأخ���رية، وت�سمن واحدًا 
وع�سرين جماًل تربويًا.

حم���ور معوقات ممار�سة التط���ور املهني: ويهدف اإىل التع���رف على املعوقات . 5
التي حدت من ممار�سة التطور املهني للمعلمني، وت�سمن اأربعة ع�سر معوقًا.

ومت ا�ستخ���دام مقيا�ض ليكرت اخلما�س���ي )عالية جدًا – عالية – متو�سطة – 
منخف�س���ة – منخف�سة ج���دًا(؛ لتحديد ا�ستجابات العينة ل���كل فقرة من فقرات 
الأداة، حيث تراوح م�ستوى ا�ستجابات اأفراد العينة ما بني م�ستوى )عالية جدًا(، 
ومت متثيله���ا عددي���ًا بالرق���م )5(، وبني م�ست���وى )منخف�سة ج���دًا(، ومت متثيلها 
عددي���ًا بالرقم )1(. ولتف�سري النتائج مت تق�سي���م مدى ا�ستجابات العينة لفقرات 

الأداة اإىل فئات مت�ساوية با�ستخدام املعادلة التالية:

طول الفئة =  املدى/عدد م�ستويات ال�ستجابة = )1-5( / 5 = 4 / 5 = 0،8
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وبالت���ايل فاإنه مت تق�سيم الفئات بالعتماد على ط���ور الفئة، وذلك على النحو 
التايل:

Ó )1،8 – 1( ممار�سة منخف�سة جدًا: عندما يرتاوح املتو�سط احل�سابي ما بني
Ó )2،60 – 1،81( ممار�سة منخف�سة: عندما يرتاوح املتو�سط احل�سابي ما بني
Ó )3،40 – 2،61( ممار�سة متو�سطة: عندما يرتاوح املتو�سط احل�سابي ما بني
Ó )4،20 – 3،41( ممار�سة عالية: عندما يرتاوح املتو�سط احل�سابي ما بني
Ó )5،00 – 4،21( ممار�سة عالية جدًا: عندما يرتاوح املتو�سط احل�سابي ما بني

�صدق االأداة وثباتها: 
1- ال�صدق:

مت بن���اء اأداة الدرا�س���ة م���ن فري���ق البح���ث، ومن ث���م مت التاأكد م���ن ال�سدق 
الظاه���ري ل���الأداة )Face Validity( م���ن خ���الل عر�سها ب�سورته���ا الأولية على 
جمموع���ة م���ن املتخ�س�سني يف الرتبية العلمية؛ وذلك للتع���رف على اآرائهم حول 
م���دى منا�سبة املح���اور املقرتحة، ومدى منا�سبة كل عب���ارة للمحور الذي تتبع له، 
وم���دى و�سوح �سياغ���ة العبارات، كما مت طلب اإ�سافة العب���ارات واملقرتحات التي 
يراه���ا املحكمون، ومت اإجراء التعديالت وفقًا ل���الآراء املقدمة، و�سملت مقرتحات 
املحكم���ني اإ�سافة فقرت���ني لالأداة وح���ذف فقرتني وتعديل �سياغ���ة جمموعة من 
 الفقرات، ومن ثم خرجت الأداة يف �سورتها النهائية التي مت و�سفها حتت عنوان 

اأداة البحث.

2- الثبات:

 )Chrobach›s Alpha( للتاأكد من ثبات الأداة مت ح�ساب معامل األفا كرونباخ
لالأداة ككل، ولكل حمور من حماورها، ويو�سح اجلدول )3( معامل الثبات لالأداة 

ككل ولكل حمور من حماورها.
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جدول )3(
معامل ثبات الأداة وحماورها

معامل الثباتعدد العباراتاملحاور
210.91املحور الأول: اأن�سطة التطور املهني

100.86املحور الثاين: م�سادر التطور املهني
190.96املحور الثالث: املجالت العلمية
210.96املحور الرابع: املجالت الرتبوية

140.86املحور اخلام�ض: معوقات التطور املهني
850.97الثبات الكلي لالأداة

ويت�س���ح من اجل���دول )3( اأن معام���ل الثب���ات ملح���اور الأداة تراوحت ما بني 
)0.86-0.96(، كم���ا اأن معامل الثبات الكلي ل���الأداة بلغ 0.97، مما ي�سري اإىل 

اإمكانية التعامل مع الأداة بدرجة عالية من الثقة.

اإجراءات الدرا�صة:
متثلت اإجراءات الدرا�سة يف اخلطوات التالية:

• مت حتدي���د حم���اور الدرا�سة لالإجابة ع���ن اأ�سئلتها مب���ا يتنا�سب مع واقع 	  
التط���ور املهني وظروفه يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، ومن خالل مراجعة 

الدرا�سات ال�سابقة.
• عر�س���ت اأداة الدرا�س���ة يف �سورته���ا الأولية على جمموع���ة من املحكمني 	

املتخ�س�س���ني يف الرتبي���ة العلمية، ومت اإجراء التعدي���الت املنا�سبة ح�سب 
تو�سياتهم.

• مت تطبيق اأداة الدرا�سة على العينة عن طريق اختيار من�سق من كل اإدارة 	  
تعليم م�ساركة، ومن ثم مت جمع الأدوات امل�ستكملة من املعلمني واملعلمات.

• تفري���غ البيان���ات ومعاجلته���ا اإح�سائي���ا من خ���الل ا�ستخ���دام املتو�سط 	  
احل�سابي والنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات الأداة ولكل حمور من 

حماورها.
• كتابة النتائج ومناق�ستها، وكتابة التو�سيات واملقرتحات.	
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نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:
هدف���ت الدرا�سة احلالي���ة اإىل التعرف على واقع التطور املهن���ي ملعلمي العلوم 
يف اإدارات الرتبي���ة والتعلي���م امل�ساركة يف الدرا�سة، وح���وت اأداتها خم�سة حماور، 
كم���ا حدد اأفراد العينة ا�ستجابتهم لكل فقرة من فقرات الأداة من خالل مقيا�ض 
ليك���رت Likert اخلما�سي. ومت���ت الإجابة عن �سوؤال الدرا�س���ة الرئي�ض من خالل 

الإجابة عن اأ�سئلتها الفرعية على النحو التايل:

ال�صــوؤال الفرعــي االأول: مــا م�صتــوى ممار�صة معلمــي العلوم الأن�صطــة التطور 
املهني خالل ال�صنوات الثالث االأخرية ؟

لالإجاب���ة عن هذا ال�سوؤال، مت ح�س���اب املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري 
للمحور الأول يف اأداة الدرا�سة، ولكل ن�ساط من اأن�سطة التطور املهني امل�سمنة يف 
هذا املحور، ومت ترتيب الأن�سطة ح�سب املتو�سط احل�سابي لها من اأعالها اإىل اأقلها 
ممار�س���ة، كما مت و�سف املتو�سطات احل�سابية بناًء على التق�سيم الفئوي الذي مت 
اقرتاح���ه يف و�سف اأداة الدرا�س���ة. ويو�سح اجلدول )4(: الأن�سطة امل�سمنة حتت 
هذا املحور، ومتو�سطاتها احل�سابي���ة، وانحرافاتها املعيارية، وو�سف ممار�ستها، 

وترتيب متو�سط كل ن�ساط.

ويت�س���ح من اجل���دول )4( اأن ممار�س���ة املعلم���ني واملعلمات لأن�سط���ة التطور 
املهن���ي تراوحت ما بني ممار�سة عالية وممار�سة �سعيفة، ومل يقع اأي منها �سمن 
املمار�س���ة العالية جدًا اأو املنخف�س���ة جدًا، كما تراوحت متو�سطات املمار�سة لتلك 
الأن�سط���ة ما ب���ني )3.74-1.98(. وراأى اأفراد العينة اأنه���م مار�سوا ب�سكل عاٍل 
اأربع���ة اأن�سطة للتطور املهن���ي، يف حني مار�سوا ت�سعة منها ب�س���كل متو�سط، وبقية 
الأن�سط���ة وعددها ثماني���ة متت ممار�ستها ب�س���كل �سعيف، يف ح���ني اأن ممار�سة 
اأفراد العينة لأن�سطة التطور املهني املدرجة �سمن هذا املحور ب�سكل عام ح�سلت 
عل���ى ممار�سٍة متو�سط���ٍة )2.73(. كم���ا اأن النحراف املعي���اري للفقرات تراوح 
ب���ني )0.87( و )1.32(، اإل اأن النح���راف املعياري العام للمحور بلغ )0.64(، 
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ويع���ود كون قيمة النح���راف املعياري للمحور اأقل من قيم���ة النحرافات املعيارية 
للفقرات اإىل اأنه ميثل تباين متو�سطات تلك الفقرات عن متو�سطها العام، وب�سكل 
موؤكد فاإن ت�ستت املتو�سطات عن بع�سها البع�ض �سيكون اأقل ت�ستتًا من ا�ستجابات 

العينية لكل فقرة من فقراتها.

من خالل تلك النتائج ميكن اأن نلحظ اأن اأفراد العينة يرون اأنهم مار�سوا ب�سكل 
ع���اٍل عملية ال�ستفادة من تقاري���ر وتوجيهات امل�سرف الرتبوي، كما اأنهم يتابعون 
ب�سكل هادف امل�ستجدات ذات العالقة بالعلوم وتعليمها عر و�سائل الإعالم، ولهم 
قراءات متخ�س�سة ذات عالقة بالعلوم وتعليمها، كما لهم توا�سل مع اأولياء اأمور 
التالمي���ذ بهدف رفع م�ستوى الأداء التدري�سي. وميكن عزو املمار�سة العالية لهذه 
الأن�سط���ة اإىل كونها متثل اأن�سط���ًة اإلزاميًة للمعلم، كم���ا يف ال�ستفادة من تقارير 
امل�سرف الرتبوي والتعاون مع اأولياء الأمور، يف حني يقع الن�ساطان الآخران �سمن 
الأن�سط���ة التي ميك���ن اأن ميار�سها اأي فرد بغ�ض النظر ع���ن تخ�س�سه، كما ظهر 
ذل���ك يف الأن�سطة املتعلقة مبتابع���ة و�سائل الإعالم، والق���راءات للكتب واملراجع. 
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة فيما يتعلق با�ستفادة املعلم من تقارير امل�سرف الرتبوي 
مع درا�سة الغامدي )1429ه����(، حيث يرى معلمو اللغة العربية يف مدينة خمي�ض 
م�سي���ط اأن الكفاي���ات التعليمي���ة مت تطويره���ا بال�ستف���ادة من امل�س���رف الرتبوي 
مب�ستوي���ات تراوح���ت م���ا ب���ني العالي���ة واملتو�سطة. وعل���ى الرغم م���ن التباين يف 
التخ�س����ض بني عينة الدرا�سة احلالية، وعينة درا�سة الغامدي، اإل اأن املمار�سات 
الإ�سرافية، وطبيعة العالقة بني امل�سرف الرتبوي واملعلم �سواًء يف تخ�س�ض العلوم 
اأو اللغة العربية ل تتباين ب�سكل كبري؛ نظرًا خل�سوعها لنف�ض النظم والإجراءات. 
كما تتفق نتائج الدرا�سة احلالية فيما يتعلق مب�ستوى ممار�سة القراءة املتخ�س�سة 
واملتابع���ة الهادفة لو�سائل الإعالم مع درا�سة فلمبان )2001(، حيث تو�سلت هذه 
الدرا�س���ة اإىل اأن تنمي���ة الثقاف���ة املهنية من اأه���م الأدوار الثقافي���ة التي يقوم بها 
املعلم، وتع���د الكتب وو�سائل الإعالم من اأهم امل�سادر التي يعتمد عليها املعلم يف 

زيادة تلك الثقافة.
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اجلدول )4(
 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات حمور اأن�سطة 

التطور املهني.
املتو�سط الن�ساطالرتبة

احل�سابي
النحراف 

املعياري
م�ستوى 
الإ�سهام

عاٍل3،741،05ال�ستفادة من تقارير وتوجيهات امل�سرف الرتبوي.1
املتابعة الهادفة للم�ستجدات ذات العالقة بالعلوم اأو تعليمها عر 2

و�سائل الإعالم املختلفة.
عاٍل3،531،02

عاٍل3،470،87القراءات املتخ�س�سة )ذات العالقة بالعلوم اأو تعليمها(.3
عاٍل3،371،13التوا�سل مع اأولياء الأمور لرفع م�ستوى الأداء التدري�سي.4
متو�سط3،211،07ح�سور برامج تدريبية ذات عالقة بتعليم العلوم..5
امل�ساركة الهادفة يف املنتديات الإلكرتونية الرتبوية والعلمية 6

)كزائر، اأو خبري(.
متو�سط3،161،13

ح�سور درو�ض لزمالء يف التخ�س�ض يف املدر�سة نف�سها اأو يف 7
مدار�ض اأخرى.

متو�سط3،011،13

متو�سط2،901،12تبادل الزيارات ال�سفية مع معلمني اآخرين.8
متو�سط2،901،12امل�ساركة يف ور�ض العمل يف جمالت العلوم.9

متو�سط2،881،10امل�ساركة يف ور�ض العمل الرتبوية.10
متو�سط2،821،08ح�سور املوؤمترات اأو الندوات اأو املحا�سرات الرتبوية.11
متو�سط2،811،11ح�سور املوؤمترات اأو الندوات اأو املحا�سرات يف جمالت العلوم.12
متو�سط2،731،15التوا�سل مع خراء يف جمال التعليم اأو جمال التخ�س�ض العلمي.13
�سعيف2،531،10امل�ساركة يف جلان علمية اأو تربوية ذات عالقة بتعليم العلوم.14
�سعيف2،491،06كتابة تقارير نقدية ذاتية عن ممار�ساتك التدري�سية.15
�سعيف2،411،14تدريب معلمني يف امليدان يف جمالت تعليم العلوم.16
اإجراء البحوث يف املمار�سات التدري�سية ال�سخ�سية )تهدف اإىل 17

رفع م�ستوى الأداء، ولي�ست متطلبًا لنيل م�ستوى علمي(.
�سعيف2،351،14

�سعيف2،311،32امل�ساركة يف الإ�سراف على طالب الرتبية امليدانية.18
�سعيف2،241،26موا�سلة الدرا�سة يف تخ�س�ض تربوي اأو علمي.19
التعاون مع جهات اأو اأفراد يف اإجراء اأبحاث تربوية )م�ساركات 20

يكون لك فيها دور بحثي حمدد(
�سعيف2،171،08

التعاون مع جهات اأو اأفراد يف اإجراء بحوث يف التخ�س�ض العلمي 21
الدقيق )فيزياء، كيمياء، حيوان، نبات، ...( بحيث يكون لك فيها 

دور بحثي حمدد.

�سعيف1،981،04

متو�سط2،730،64املحور
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يف ح���ني �سعفت ممار�سة اأف���راد العين���ة لالأن�سطة املرتبطة بجه���ات ر�سمية: 
كامل�سارك���ة يف اللجان العلمية والرتبوية، وتدري���ب املعلمني يف امليدان، والإ�سراف 
على ط���الب الرتبية امليداني���ة، وموا�سلة الدرا�سة يف تخ�س����ض علمي اأو تربوي؛ 
وميك���ن اأن يعزى هذا ال�سع���ف اإىل اأن تلك الأن�سطة تتطل���ب مبادرات من جهات 
ر�سمي���ة اأخرى، ولي�ست متعلقة بقرار منفرٍد من معلم اأو معلمة العلوم ، بالإ�سافة 
اإىل ع���دم وج���ود حوافز مادية اأو معنوية تدعو املعل���م للم�ساركة يف تلك الأن�سطة. 
كما �سعف���ت ممار�سة اأفراد العين���ة لالأن�سطة التاأملية يف املمار�س���ات التدري�سية 
املتمثل���ة يف: كتابة التقاري���ر النقدية، واإجراء البح���وث يف املمار�سات التدري�سية؛ 
وق���د يعزى ذلك اإىل �سعف ثقاف���ة كتابة تقارير املراجع���ة التاأملية يف املمار�سات 
 )Action Research( التدري�سية، واإىل �سعف ثقافة ممار�سة البحوث الإجرائية
لدى املعلمني واملعلمات، وعدم ح�سولهم على اأي دورات تاأهيلية اأو تثقيفية يف هذا 
املجال ،حيث لحظ الباحثون ندرة الدرا�سات العربية يف هذين املجالني، مما قد 
يك���ون موؤ�س���رًا اإىل �سعف تناول هذين الن�ساطني عل���ى امل�ستوى البحثي يف الوطن 

العربي، ومن ثم �سعف ممار�سة املعلمني لهذين الن�ساطني.

اأم���ا بقية اأن�سط���ة التطور املهني ال���واردة يف اأداة الدرا�س���ة وعددها ت�سعة، فقد 
ح�سلت على م�ست���وًى متو�سٍط من حيث املمار�سة من معلمي ومعلمات العلوم. ومن 
خ���الل ا�ستعرا����ض هذه الأن�سطة نلح���ظ اأن بع�سها يت�سم بكونه���ا اأن�سطة اختيارية 
ل تتطل���ب امل�ساركة فيها موافقة جهات ر�سمية حم���ددة، كح�سور اللقاءات العلمية 
والرتبوي���ة. يف ح���ني اأن بع�سه���ا يت�سم بكونها تتطل���ب موافقة جه���ات اأخرى، مثل: 
امل�ساركة يف الدورات التدريبية، اأو املواقع الإلكرتونية الهادفة، اأو تبادل الزيارات مع 
املعلمني الآخري���ن. ومبا اأن هذه اجلهات متاحة ب�سكل اأكر للمعلمني خالفًا لبع�ض 
الأن�سط���ة التي ح�سلت على م�ستويات �سعيفة: كموا�سلة الدرا�سة يف التخ�س�سات 
العلمي���ة والرتبوي���ة، اأو امل�ساركة يف اللج���ان العلمية والرتبوية، ف���اإن ح�سولها على 
م�ست���وى ممار�سة متو�سطة قد يع���زى اإىل كونها متاحة للمعلمني، وبالتايل ميكن اأن 
تتباين ممار�ستهم لتلك الأن�سطة ما بني ممار�سة عالية ومتو�سطة ومنخف�سة، مما 

جعل املتو�سط احل�سابي مل�ستوى ممار�ستها ب�سكل عام يقع عند امل�ستوى املتو�سط.
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ومبقارنة هذه النتائج مع نتائج درا�سة العجمي )2008( جند تباينًا كبريًا بني 
الأن�سط���ة الأعلى ممار�سة بني معلمي الجتماعي���ات يف الكويت ومعلمي العلوم يف 
اململك���ة، حيث تو�سلت درا�سة العجمي اإىل اأن الأن�سطة الأعلى ممار�سة هي تبادل 
الزي���ارات بني املعلمني يف نف�ض املدر�سة ويف مدار����ض اأخرى بغر�ض ح�سور در�ض 
منوذجي اأو حلقة نقا�ض اأو حما�سرة، النقا�سات املتبادلة بني املعلمني، والزيارات 
ال�سفي���ة املتبادلة مع معلمني اآخرين. وقد يعود ه���ذا الختالف اإىل تباين اأنظمة 
التعلي���م يف كال البلدي���ن واإىل تباين التخ�س����ض يف الدرا�ستني وكذلك اإىل تباين 
تق�سيمات اأن�سطة التطور املهن���ي املدرجة يف الأداتني امل�ستخدمتني يف الدرا�ستني 

مما اأدى اإىل بروز بع�ض الأن�سطة وعدم بروز بع�ض الأن�سطة الأخرى.
ال�صوؤال الفرعي الثاين: ما م�صتوى اإ�صهام م�صادر التطور املهني يف تطور معلمي 

العلوم مهنيًا خالل ال�صنوات الثالث االأخرية ؟
لالإجاب���ة عن هذا ال�سوؤال، مت ح�س���اب املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري 
للمحور الثاين يف اأداة الدرا�سة، ولكل م�سدر من م�سادر التطور املهني امل�سمنة 
يف ه���ذا املحور، ومت ترتيب امل�سادر ح�سب املتو�سط احل�سابي لها من اأعالها اإىل 
اأقله���ا ممار�سة، كمال مت و�سف املتو�سطات احل�سابي���ة بناء على التق�سيم الفئوي 
الذي مت اقرتاحه يف و�سف اأداة الدرا�سة. ويو�سح اجلدول )5(: امل�سادر امل�سمنة 
حت���ت هذا املحور، ومتو�سطاتها احل�سابية، وانحرافاتها املعيارية، وو�سف اإ�سهام 

كل م�سدر، وترتيب متو�سطه.
يتب���ني م���ن خالل اجل���دول )5( اأن معلمي ومعلم���ات العلوم ي���رون اأن م�ستوى 
اإ�سه���ام امل�س���ادر الواردة حتت ه���ذا املح���ور يف تطورهم مهني���ًا تراوحت ما بني 
م�ستويات عالية و�سعيفة جدًا، يف حني مل يح�سل اأي منها على م�ستوى عاٍل جدًا. 
اأم���ا متو�سطاته���ا احل�سابية فرتاوحت ما ب���ني )3.90-1.68(. كم���ا راأى اأفراد 
العين���ة اأن ثالث���ة م�سادر اأ�سهم���ت يف تطورهم املهني ب�سكل ع���اٍل، وثالثة اأخرى 
اأ�سهم���ت ب�س���كل متو�سط، يف ح���ني اأ�سهمت ثالث���ة اأخرى ب�سكل �سعي���ف، واأ�سهم 
م�سدر واحد ب�سكل �سعيف جدًا. كما يو�سح املتو�سط احل�سابي العام لهذا املحور 
اأن عين���ة الدرا�س���ة ترى اأن هذه امل�سادر اأ�سهمت ب�س���كل عام مب�ستوًى متو�سط يف 

تطورهم املهني وذلك مبتو�سط ح�سابي بلغ )2.47(.
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اجلدول )5(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات حمور م�سادر 

اأن�سطة التطور املهني.
رقم

 الفقرة
العبارة

املتو�سط
احل�سابي

النحراف 
املعياري

م�ستوى
الإ�سهام

1
امل�سادر الذاتية )الكتب – املجالت 
– املواقع  – املكتبات  – الدوريات 

الإلكرتونية...اإلخ(.
عاٍل3،900،927

2
زمالء املهنة:التوا�سل املبا�سر مع 

معلمي العلوم داخل املدر�سة اأو 
خارجها )فيما يخت�ض بتعليم العلوم(.

عاٍل3،641،088

عاًل3،451،097امل�سرف الرتبوي.3

متو�سط3،011،131املدر�سة )برامج تنظمها املدر�سة(.4

متو�سط2،991،160و�سائل الإعالم املختلفة.5

اإدارة التعليم )برامج ولقاءات تنظمها 6
متو�سط2،971،132اإدارة التعليم(.

اخلراء واملخت�سون يف العلوم اأو 7
�سعيف2،331،145الرتبية.

8
اجلامعات )من خالل املوؤمترات، 
واللقاءات، وور�ض العمل، وبرامج 

التدريب، ودرا�سة مقررات يف 
اجلامعات(.

�سعيف1،991،026

9

املوؤ�س�سات واجلمعيات العلمية 
والرتبوية »ور�ض العمل، واللقاءات، 
والتدريب، وغريها، والتي تنطلق 

من املوؤ�س�سات، واجلمعيات العلمية 
املتخ�س�سة«

�سعيف1،881،022

10
املوؤ�س�سات الأهلية«برامج تقدمها، 

اأو ت�سرف عليها، اأو متولها بنوك، اأو 
�سركات«

�سعيف 1،680،927
جدًا

متو�سط2،740697املحور
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 وات�س���ح من خ���الل النتائ���ج ال�سابق���ة اأن امل�س���ادر الذاتية، وزم���الء املهنة، 
وامل�س���رف الرتب���وي تع���د امل�س���ادر ذات امل�ستوى الأعل���ى يف اإ�سهامه���ا يف التطور 
املهن���ي لعين���ة الدرا�سة ح�سب وجهة نظرهم؛ وميك���ن اأن يعزى ذلك اإىل كون تلك 
امل�س���ادر اأكر قرب���ًا واإتاح���ة للمعملني واملعلم���ات، فاملعلمون لديه���م م�سادرهم 
الذاتي���ة للتط���ور املهن���ي، مث���ل: ق���راءة الكت���ب، واملج���الت، والدوري���ات، وزيارة 
املكتب���ات، واملواقع الإلكرتونية. كما اأن الحت���كاك املتوا�سل واملبا�سر مع الزمالء 
يتي���ح فر�سة كب���رية لتبادل اخلرات التي ت�سهم يف تط���ور املعلمني مهنيا، كما اأن 
العالقة الإلزامية بني املعلم وامل�سرف الرتبوي جتعل من امل�سرف الرتبوي م�سدرًا 
اأ�سا�سي���ًا لتط���ور املعلم مهنيًا. وه���ذه النتيجة تختلف مع النتيج���ة التي تو�سل لها 
العجم���ي )2008( م���ن �سعف ك���ون املوجه الفن���ي “امل�سرف الرتب���وي” م�سدرًا 
م���ن م�سادر التطور املهني لدى معلمي الجتماعي���ات يف الكويت، اإل اأن الدرا�سة 
احلالي���ة تتفق مع درا�س���ة العجمي يف ك���ون التوا�سل مع املعلم���ني الآخرين داخل 
وخارج املدر�سة يعتر م�سدرًا ممار�سًا ب�سكل مرتفع من قبل املعلمني يف تطورهم 
املهن���ي. وتتف���ق النتيجة املتعلقة باأهمية التوا�سل م���ع املعلمني الآخرين مع درا�سة 
 )GIC، 2008( ودرا�س���ة )NCES، 2005( واللتني اأظهرتا اأهمية هذا امل�سدر يف 

تطور املعلمني مهنيًا.

كم���ا تبني من اجلدول )5( اأن ثالثة م�س���ادر اأ�سهمت ب�سكل متو�سط يف تطور 
املعلمني مهنيًا، وهي: املدر�سة، وو�سائل الإعالم، واإدارة التعليم؛ وقد يعزى ح�سول 
املدر�س���ة واإدارة التعلي���م على هذا امل�ست���وى من الإ�سه���ام اإىل حمدودية الرامج 
املقدم���ة م���ن قبلها، مثل: ال���دورات التدريبي���ة، واملحا�سرات واللق���اءات العلمية 
والرتبوي���ة املنظم���ة، وعلى الرغم م���ن اأن املدار�ض عادة ل تق���دم دورات تدريبية 
للمعلم���ني واملعلم���ات، اإل اأنه قد يك���ون لها اإ�سهام���ات يف اأن�سطة للتط���ور املهني، 
مث���ل: تنظيم ور�ض العم���ل، واللقاءات العلمي���ة والرتبوية، واللج���ان املتخ�س�سة. 
اأم���ا اإدارات التعليم، فعل���ى الرغم من كونها تق���دم دورات تدريبية، وور�ض عمل، 
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ولق���اءات علمي���ة وتربوية متع���ددة، اإل اأن م�ساركة املعلم���ني يف الأن�سطة قد تكون 
حم���دودة نظ���رًا لكرة املعلم���ني يف تل���ك الإدارات وحمدودية الأن�سط���ة املقدمة، 
ويتفق ذلك مع ما اأ�سارت اإليه درا�سة الهاجري )1425ه�( من حمدودية الدورات 
التدريبية املقدمة من اإدارة الرتبية والتعليم يف الدمام، وخ�سو�سًا املتميزة منها. 
كم���ا اأ�سارت تلك الدرا�س���ة اإىل ندرة الدورات التدريبية الت���ي تركز على املعلمني 
اجل���دد. وعلى الرغ���م من اأن عينة الدرا�سة راأت اأن و�سائ���ل الإعالم متثل ن�ساطًا 
ذا ممار�س���ة عالي���ة، فاإن ح�سولها على م�ستوى متو�سط م���ن حيث كونها م�سدرًا 
للتط���ور املهني ميكن اأن يع���زى اإىل اأن الإعالم ل ي�سته���دف بدرجة مركزة تطور 
املعلم���ني واملعلمات مهنيًا، ولكن ميكن اإ�ستثمار بع�ض ما يطرحه يف زيادة التاأهيل 

الرتبوي والعلمي للمعلمني واملعلمات.

اأم���ا امل�سادر التي ح�سلت على م�ستوى �سعيف ف�سملت: اخلراء واملخت�سني، 
واجلامعات، واجلمعيات العلمية والرتبوية؛ وبالتايل ترى عينة الدرا�سة حمدودية 
اإ�سه���ام هذه امل�سادر يف تطورهم املهني. وميك���ن اأن يعزى ح�سول تلك امل�سادر 
على هذا امل�ستوى اإىل حمدودي���ة التوا�سل بينها وبني معلمي العلوم، وانح�سارها 
عل���ى امل�ستوى الر�سم���ي داخل اأروقة اجلامعات واجلمعي���ات العلمية، وعدم وجود 
اإ�سهام���ات كبرية من تلك اجلهات يف تق���دمي برامج متاحة ب�سكل مي�سر للمعلمني 
واملعلمات. وتعطي هذه النتيجة موؤ�سرًا اإىل اأن دور اجلامعات ال�سعودية براجمها 
الأكادميي���ة، وخرائها، وجمعياتها العلمية ت�سهم ب�س���كل �سعيف يف تطور معلمي 
ومعلم���ات العلوم مهنيًا، وهذه النتيجة قد يف�سرها راأي عينة الدرا�سة حول �سعف 
موا�سلتهم الدرا�سة يف التخ�س�سات العلمية اأو الرتبوية، و�سعف قيامهم بالأبحاث 
العلمي���ة والرتبوي���ة التي غالبًا ما تك���ون مرتبطة بامل�س���ادر النابعة من الحتكاك 
والتوا�س���ل مع اخلراء يف اجلامعات واجلمعيات العلمي���ة والرتبوية. وتتفق نتائج 
الدرا�سة احلالية م���ع درا�سة العجمي )2008( من �سعف كون اجلمعيات العلمية 
م�س���درًا من م�س���ادر تطور املعلمني املهن���ي، وقد يعزى هذا التف���اق اإىل طبيعة 
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اجلمعي���ات العلمية على م�ستوى الوطن العربي وال���ذي يت�سم ب�سعف التوا�سل مع 
املعلمني يف امليدان الرتبوي.

وت���رى عين���ة الدرا�س���ة اأن اإ�سه���ام املوؤ�س�س���ات الأهلية من �س���ركات وبنوك يف 
تطوره���م املهني يعد �سعيفًا جدًا، وتظل هذه النتيج���ة مقبولة بالن�سبة للممار�سة 
الفعلية يف امليدان، حيث يندر اأن تقدم موؤ�س�سة اأهلية برامج تطور مهني للمعلمني 
واملعلمات؛ وميكن اأن يعزى ذلك اإىل �سعف التوا�سل بني املوؤ�س�سات الرتبوية التي 
ينتم���ي لها املعلمون واملعلم���ات، اأو اجلمعيات العلمية والرتبوي���ة، وبني املوؤ�س�سات 
الأهلي���ة من حيث الدعم والتمويل، اأو من حيث تقدمي برامج تطور مهني من تلك 
املوؤ�س�س���ات، اإذ تعتمد املوؤ�س�سات الرتبوية على اأفرادها ومتويلها الذاتي يف تقدمي 

برامج تدريبية وتطويرية للمعلمني واملعلمات.

ال�صــوؤال الفرعــي الثالث: مــا م�صتــوى اإ�صهام اأن�صطــة التطور املهنــي يف تعزيز 
املجاالت العلمية لدى معلمي العلوم خالل ال�صنوات الثالث االأخرية ؟

لالإجاب���ة عن ه���ذا ال�سوؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�ساب���ي والنحراف املعياري 
للمح���ور الثالث يف اأداة الدرا�سة، ولكل جمال م���ن جمالت التطور املهني العلمية 
امل�سمن���ة يف هذا املحور، ومت ترتي���ب املجالت ح�سب املتو�س���ط احل�سابي لها من 
الأعل���ى اإىل الأقل، كما مت و�س���ف املتو�سطات احل�سابية بناء على التق�سيم الفئوي 
ال���ذي مت اقرتاحه يف و�سف اأداة الدرا�سة. ويو�سح اجلدول )6( املجالت العلمية 
امل�سمن���ة حت���ت ه���ذا املح���ور، ومتو�سطاته���ا احل�سابي���ة وانحرافاته���ا املعيارية، 
 وم�ست���وى اإ�سه���ام اأن�سط���ة التط���ور املهن���ي يف تعزيز ه���ذا املجال ل���دى املعلمني، 

وترتيب متو�سط كل جمال.
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اجلدول )6(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات حمور جمالت 

التطور املهني العلمية.

رقم 
املتو�سط العبارةالفقرة

احل�سابي 
النحراف 

املعياري
م�ستوى 
الإ�سهام

عايل3،611،041البيئة و اآثار التلوث البيئي.1
عايل3،481،111خ�سائ�ض وحالت املادة.2
متو�سط3،381،038الأمرا�ض: م�سبباتها والوقاية منها.3
متو�سط3،361،098املخلوقات احلية )احليوانات(.4
متو�سط3،350،994الطق�ض واملناخ.5
متو�سط3،311،087النباتات.6
متو�سط3،291،103النظام ال�سم�سي والكون.7
متو�سط3،261،076القوى و احلركة.8
متو�سط3،261،098الطاقة .9

متو�سط3،261،116الطاقة والتغريات الكيميائية.10
متو�سط3،251،102ال�سوء وال�سوت.11
متو�سط3،161،073الرتكيب الب�سري ووظيفة الأنظمة املختلفة.12
متو�سط3،141،149التفاعالت الكيميائية.13
متو�سط3،131،129طبيعة العلم وال�ستق�ساء العلمي.14
متو�سط3،121،117الكهرباء واملغناطي�سية.15
متو�سط3.071،072خ�سائ�ض الأر�ض والعمليات الفيزيائية.16
متو�سط3،061،137علم الوراثة و اجلينات.17
متو�سط3،011،142تركيب املواد والروابط الكيميائية.18
متو�سط2،891،103الفيزياء احلديثة .19

متو�سط3،100،912املحور

ويتب���ني من اجل���دول )6( اأن معلمي ومعلمات العلوم ي���رون اأن م�ستوى اإ�سهام 
اأن�سطة التطور املهني يف تعزيز املجالت العلمية الواردة حتت هذا املحور تراوحت 
م���ا ب���ني ممار�سة عالية وممار�سة متو�سطة، يف ح���ني مل ينل اأي من تلك املجالت 
م�ست���وى عاٍل ج���دًا، اأو منخف�ض، اأو منخف�ض جدًا. وتراوح���ت املتو�سطات ما بني 
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)3.61-2.89(. كم���ا راأى اأفراد العين���ة اأن جمالني علميني مت تطويرهما ب�سكل 
عاٍل، يف حني اأن بقية املجالت مت تطويرها ب�سكل متو�سط. وبلغ املتو�سط احل�سابي 
الع���ام لهذا املحور )3.10(، مما يعني اأن عين���ة الدرا�سة ترى اأن اأن�سطة التطور 
املهني املمار�سة اأ�سهمت يف تعزيز تطورهم يف املجالت العلمية مب�ستوًى متو�سط.

وتو�س���ح نتيجة هذا املحور تقارب متو�سطات املجالت العلمية املدرجة �سمنه؛ 
وميكن عزو هذا التقارب يف املتو�سطات اإىل تباين عينة الدرا�سة من حيث املراحل 
الدرا�سي���ة التي ُيدر�سونها )ابتدائي، متو�س���ط، ثانوي(، ومن حيث التخ�س�سات 
التي ُيدر�سونها )علوم، فيزياء، كيمياء، اأحياء، علم الأر�ض(، وهذا التباين حتمًا 
�سيق���دم نوعًا من الت�ستت يف حتديد املج���الت العلمية التي مت تطويرها، وبالتايل 
تق���ارب املتو�سط���ات احل�سابية لفقرات ه���ذا املحور. اإل اأن املالح���ظ من النتائج 
ال�سابق���ة اأن املجالت العلمية ذات املتو�سط���ات الأقل مالت اإىل كونها متخ�س�سة 
ب�س���كل اأكر، وُتق���دم يف مراحل تعليمية عليا من التعليم العام، كما ظهر ذلك يف: 
علم الوراثة واجلينات، وتركيب امل���ادة والروابط الكيميائية، والفيزياء احلديثة؛ 
وقد يعزى ذلك اأي�سًا اإىل طبيعة عينة الدرا�سة، حيث اإن اأفرادها الذين يدر�سون 
يف املرحل���ة الثانوية مثل���وا )37%( فقط من العينة امل�سارك���ة، يف حني اأن الن�سبة 
املتبقي���ة )63%( تدر�ض يف املراحل البتدائية واملتو�سطة، وبالتايل فمن املتوقع اأن 
توؤثر طبيعة العينة يف م�ستوى تركيز اأن�سطة التطور املهني يف تطوير تلك املجالت.

ال�صــوؤال الفرعــي الرابع: مــا م�صتــوى اإ�صهام اأن�صطــة التطور املهنــي يف تعزيز 
املجاالت الرتبوية لدى معلمي العلوم خالل ال�صنوات الثالث االأخرية ؟

لالإجاب���ة عن هذا ال�سوؤال، مت ح�س���اب املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري 
للمح���ور الراب���ع يف اأداة الدرا�سة، ولكل جمال من جمالت التطور املهني الرتبوية 
امل�سمن���ة يف هذا املحور، ومت ترتي���ب املجالت ح�سب املتو�س���ط احل�سابي لها من 
الأعل���ى اإىل الأق���ل، كما مت و�س���ف املتو�سطات بن���اًء على التق�سي���م الفئوي الذي 
مت اقرتاح���ه يف و�س���ف اأداة الدرا�س���ة. ويو�سح اجلدول )7(: املج���الت الرتبوية 
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امل�سمنة حتت هذا املحور، ومتو�سطاتها احل�سابية وانحرافاتها املعيارية، وو�سف 
 م�ست���وى اإ�سه���ام اأن�سطة التط���ور املهني يف تعزي���ز هذا املج���ال، وترتيب متو�سط 

كل جمال.

ويتب���ني من اجل���دول )7( اأن معلمي ومعلمات العلوم ي���رون اأن م�ستوى اإ�سهام 
اأن�سط���ة التط���ور املهن���ي يف تعزيز املج���الت الرتبوية ال���واردة حتت ه���ذا املحور 
تراوح���ت م���ا ب���ني ممار�سة عالي���ة وممار�س���ة �سعيف���ة، يف حني مل ين���ل اأي منها 
م�ست���وى ع���اٍل ج���دًا، اأو �سعي���ٍف ج���دًا. وتراوح���ت متو�سطاتها احل�سابي���ة ما بني 
)3.95-2.49(. كم���ا راأى اأف���راد العين���ة اأن جم���اًل تربوي���ًا واح���دًا مت  تطويره 
ب�س���كل �سعيف، واأربع جم���الت تربوية ب�سكل متو�سط، يف ح���ني اأن بقية املجالت 
مت تطويره���ا ب�سكل ع���اٍل. وبلغ املتو�س���ط احل�سابي العام له���ذا املحور )3.43(، 
مم���ا يعني اأن عين���ة الدرا�سة ترى اأن اأن�سطة التطور املهن���ي املمار�سة اأ�سهمت يف 
تعزي���ز تطوره���م يف املجالت الرتبوية مب�ستوًى عاٍل، وق���د يف�سر ذلك كون برامج 
 التط���ور املهني احلالية يف اململكة العربي���ة ال�سعودية تركز على اجلوانب الرتبوية 

دون اجلوانب العلمية.

ويالحظ من املتو�سط العام ملحور املجالت الرتبوية، ومن متو�سطات املجالت 
املندرج���ة �سمن���ه اأن اأن�سط���ة التط���ور املهن���ي اأ�سهم���ت يف تطوير جم���الت هذا 
املح���ور ب�س���كل اأكر من اإ�سهامه���ا يف تطوير املجالت العلمية، حي���ث اإن املتو�سط 
احل�ساب���ي الع���ام لهذا املحور وق���ع يف املجال الع���ايل مبتو�سط بل���غ )3.43(، يف 
ح���ني اأن املتو�س���ط احل�ساب���ي العام ملحور املج���الت العلمية بل���غ )3.10(. وهذه 
النتيج���ة تتف���ق نوعًا ما مع النتيج���ة التي تو�سل لها املرك���ز الوطني لالإح�ساءات 
الرتبوي���ة يف اأمري���كا )NCES، 2005(، حي���ث تو�س���ح نتائ���ج تل���ك الدرا�س���ة اأن 
ن�سب���ة معلم���ي العل���وم احلا�سل���ني على برام���ج تطور مهن���ي يف املحت���وى العلمية 
 بلغ���ت 47.4% يف ح���ني اأن ن�سب���ة معلم���ي العلوم احلا�سل���ني على برام���ج تربوية 

بلغت %68.5.
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اجلدول )7(

 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات حمور جمالت 
التطور املهني الرتبوية. 

رقم 
املتو�سط العبارةالفقرة

احل�سابي
النحراف 

املعياري
م�ستوى 
الإ�سهام

عاٍل3،950،954ربط العلوم بحياة التالميذ.1
عاٍل3،820،956التخطيط للتدري�ض.2
مهارات اإلقاء الأ�سئلة والنقا�ض داخل 3

عايل3،820،958ال�سف.
عاٍل3،740،973ربط املو�سوعات العلمية مع بع�سها بع�سًا.4
عاٍل3،700،930مهارات اإدارة ال�سف.5
عاٍل3،700،972تقومي تعلم التالميذ.6
عاٍل3،631،025دمج التقنية يف التعليم.7
عاٍل3،631،129ا�ستخدام املعامل يف تدري�ض العلوم.8
عاٍل3،571،039التدري�ض املبني على ال�ستق�ساء العلمي.9

عاٍل3،550،916تطور املفاهيم العلمية لدى التالميذ.10
عاٍل3،540،987عالقة العلوم بغريها من املقررات.11
عاٍل3،501،022التدري�ض املبني على اأ�سلوب حل امل�سكالت.12
عاٍل3،471،002تنمية التفكري والإبداع لدى التالميذ.13

14
كيفية تدري�ض مو�سوع حمدد يف العلوم، 

)مثل: كيفية تدري�ض املغناطي�سية، اأو كتابة 
املعادلت الكيميائية...(.

عاٍل3،471،028

عاٍل3،411،028ا�ستخدام خرائط املفاهيم.15
نظريات التدري�ض، )مثل: البنائية، 16

عاٍل3،380،951ال�سلوكية...(.
متو�سط3،351،021حتليل املحتوى.17
متو�سط3،311،050تعليم العلوم للطالب املوهوبني.18
تعليم العلوم با�ستخدام اإ�سرتاتيجية دورة 19

متو�سط3،271،070التعلم.

تعليم العلوم من خالل الرحالت والزيارات 20
متو�سط2،731،238العلمية.

تعليم العلوم لذوي الحتياجات اخلا�سة، 21
�سعيف2،491،159وملن لديهم �سعوبات تعلم.

عايل3،430،790املحور
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كم���ا تو�سح نتائج الدرا�س���ة احلالية اأن 16 جماًل من املجالت الرتبوية ح�سل 
عل���ى متو�سط���ات ح�سابي���ة تقع يف نط���اق املتو�سطات العالية، يف ح���ني مل يح�سل 
�س���وى جمالني من املج���الت العلمية على م�ستوى ًعاٍل؛ وقد يعزى هذا التباين بني 
م�ست���وى اإ�سه���ام اأن�سطة التطور املهني يف تطوير املج���الت العلمية والرتبوية لدى 
عينة الدرا�سة اإىل اأن مفهوم برامج التطور املهني الر�سمية التي تقدمها املدر�سة 
اأو اإدارة الرتبي���ة والتعلي���م ينح�سر ب�سكل كبري يف الرام���ج التدريبية التي تركز 
ب�س���كل كبري على تطوي���ر اجلوانب الرتبوية، وتكاد تغفل تطوي���ر اجلوانب العلمية 
لدى املعلم���ني، فعلى �سبيل املثال: اأظهر ر�سٌم بي���ايٌن ت�سمنه موقع اإدارة التدريب 
الرتب���وي بتعلي���م الريا����ض اأن جمالت التدري���ب التي ركزت عليه���ا الإدارة حوت 
جم���الت تربوي���ة و�سخ�سي���ة، يف حني مل يتم و�س���ع اأي ن�سبة لتطوي���ر املعلمني يف 
املجالت التخ�س�سية )اإدارة التطوير الرتبوي يف اإدارة الرتبية والتعليم يف مدينة 
الريا����ض، 1432ه�(. كما اأظهرت درا�سة الرتجمي )1431ه�( التي تناولت تقومي 
برام���ج التدريب الرتبوي املقدمة ملعلمي اللغة العربي���ة يف املدنية املنورة، اأن تلك 
الرام���ج توافقت مع احتياجاتهم الرتبوية بن�سبة عالية بلغت )89.6%(، يف حني 

اأنها لبت احتياجاتهم التخ�س�سية بن�سبة بلغت )%27.9(.

ال�صــوؤال الفرعــي اخلام�ص: مــا املعوقات التي حتــد من ممار�صــة معلمي العلوم 
الأن�صطة التطور املهني خالل ال�صنوات الثالث االأخرية؟

لالإجاب���ة عن ه���ذا ال�سوؤال مت ح�ساب املتو�سط احل�ساب���ي والنحراف املعياري 
للمحور اخلام�ض يف اأداة الدرا�سة، ولكل معوق من معوقات التطور املهني امل�سمنة 
يف ه���ذا املحور، ومت ترتي���ب املعوقات ح�سب املتو�سط احل�سابي لها من الأعلى اإىل 
الأق���ل، كم���ا مت و�سف املتو�سطات بناًء على التق�سي���م الفئوي الذي مت اقرتاحه يف 
و�س���ف اأداة الدرا�سة. ويو�سح اجلدول )8(: املعوقات امل�سمنة حتت هذا املحور، 
ومتو�سطاته���ا احل�سابي���ة وانحرافاتها املعيارية، وو�سف م�ست���وى اعتبارها معوقًا 

للتطور املهني ملعلمي العلوم، وترتيب متو�سط كل معوق.

ويتب���ني من اجل���دول )8( اأن معلمي ومعلمات العلوم ي���رون اأن م�ستوى اعتبار 
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املعوقات املدرجة �سمن هذا املحور تراوحت ما بني م�ستوى عاٍل و�سعيٍف، يف حني 
مل ينل اأي منها م�ستوى عاٍل جدًا، اأو �سعيٍف جدًا. وتراوحت املتو�سطات احل�سابية 
م���ا بني )4.05-2.15(. كما راأى اأفراد العينة اأن �ستة معوقات اأ�سهمت مب�ستوى 
ع���اٍل يف احلد من تطورهم املهني، و�سبعة منها اأ�سهمت مب�ستوًى متو�سط، ومعوق 
واح���د اأ�سهم ب�سكل �سعيف. وبل���غ املتو�سط احل�سابي العام لهذا املحور )3.04(، 
مم���ا يعني اأن عينة الدرا�سة ت���رى اأن املعوقات املدرجة �سمن هذا املحور اأ�سهمت 

ب�سكل متو�سط يف احلد من تطورهم املهني.

وم���ن خالل النظر يف املعوقات املدرجة �سمن هذا املحور، ميكن تق�سيمها اإىل 
معوقات تنظيمي���ة تتعلق بتنظيم برامج التطور املهن���ي، ومعوقات الكفاءة وتتعلق 
مب�ستوى جودة وكفاءة تلك الرامج، ومعوقات اأخرى لها عالقة بالأعباء الوظيفية، 
واإدارة املدر�س���ة، وكلفة امل�سارك���ة يف برامج التطور املهن���ي. وبالنظر للنتائج من 
خالل هذا التق�سيم، ميكن مالحظة اأن عينة الدرا�سة راأت اأن املعوقات التنظيمية 
ه���ي الت���ي حدت من تطوره���م املهني ب�س���كل اأكر م���ن غريها، وق���د �سملت هذه 
املعوق���ات: “تعار�ض اأن�سطة التطور املهني مع وق���ت الدوام الر�سمي”، و “�سعف 
الإعالن عن برامج التطور املهني”، و “حمدودية برامج التطور املهني املتاحة”، 
و “�سع���ف احلوافز املادية للم�سارك���ة يف اأن�سطة التطور املهني”، و “ تتطلب تلك 
الأن�سط���ة اأوقاتًا خارج وقت الدوام الر�سم���ي”، و”بعد امل�سافة بني مقر ال�سكن اأو 
العمل ومكان عقد الن�ساط التدريبي اأو العلمي”. واحتلت هذه املعوقات رتبًا عليا 
ب�س���كل ن�سبي ومتباي���ن بني املعوقات املدرجة �سمن هذه املح���ور؛ وميكن اأن يعزى 
ذل���ك اإىل �سعف ان�سج���ام وقت الرامج، وعددها، وم���كان انعقادها، واملحفزات 
املادي���ة واملعنوية التي تقدم م���ع واقع وطبيعة عمل املعلم. وق���د اتفقت بع�ض هذه 
املعوق���ات م���ع درا�سة الزهراين )1430ه����( التي تناولت املعوق���ات التي حتد من 
م�سارك���ة معلم���ي الرتبية الفنية يف الرام���ج التدريبية من وجه���ة نظرهم، حيث 
وج���دت اأن املعوقات التنظيمية حازت على م�ستوي���ات عالية اأو متو�سطة من حيث 
اإ�سهامه���ا يف احلد م���ن م�ساركة املعلمني يف برامج التدري���ب الر�سمية، ومن هذه 
املعوق���ات: غياب احلوافز املادية، وبع���د اأماكن التدريب عن مقر �سكن املتدربني، 
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وحمدودي���ة وقت الدورات التدريبية، وتتفق ه���ذه النتيجة مع درا�سة ) الهاجري، 
1425ه�( الذي اأ�سار اإىل اأن بع�ض الرامج التدريبية املهمة ل تقام اإل مرة واحدة 

مما يفوت الفر�سة لال�ستفادة من تلك الرامج .
اجلدول )8(

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات حمور معوقات 
التطور املهني ملعلمي العلوم. 

رقم 
الفقرة

النحراف املتو�سط العبارة
املعياري

م�ستوى
الإ�سهام

عاٍل4،050،927كرة الأعباء الوظيفية.1
عاٍل3،591،078تعار�ض اأن�سطة التطور املهني مع وقت الدوام الر�سمي.2
عاٍل3،521،082�سعف الإعالن عن برامج التطور املهني.3
عاٍل3،511،093حمدودية اأن�سطة التطور املهني املتاحة.4
عاٍل3،501،172كرة امل�سوؤوليات والواجبات العائلية.5
عاٍل3،501،381�سعف احلوافز املادية للم�ساركة يف اأن�سطة التطور املهني.6
متو�سط3،351،185تتطلب تلك الأن�سطة اأوقات خارج وقت الدوام الر�سمي.7
متو�سط3،341،013�سعف ان�سجام اأن�سطة التطور املهني مع حاجات معلم العلوم.8
متو�سط3،341،227التكلفة املادية التي تتطلبها امل�ساركة يف اأن�سطة التطور املهني.9

بعد امل�سافة بني مقر ال�سكن اأو العمل ومكان عقد الن�ساط التدريبي اأو 10
العلمي.

متو�سط3،181،267

متو�سط3،151،104�سعف كفاءة مقدمي برامج التطور املهني.11
ال�سعور ب�سعف فاعلية مو�سوعات اأن�سطة التطور املهني يف واقع 12

التدري�ض.
متو�سط3،031،109

متو�سط2،901،120ال�سعور بكفاية تاأهيلي خالل �سنوات الدرا�سة.13
�سعيف2،151،202ممانعة اإدارة املدر�سة مل�ساركتي يف اأن�سطة التطور املهني.14

متو�سط3.040.53املحور

وفيم���ا يتعل���ق مب�ستوى كف���اءة برام���ج التطور املهن���ي، فاملعوق���ات التي ميكن 
اإدراجه���ا �سمن هذا الإطار حّدت من تطور املعلم���ني ب�سكل متو�سط، اإل اأن رتبها 
ج���اءت متاأخرة ب�سكل ن�سبي، حيث يرى معلمو العلوم اأن “�سعف ان�سجام اأن�سطة 
التط���ور املهن���ي مع حاج���ات املعلمني”، و “�سع���ف كفاءة مقدم���ي برامج التطور 
املهن���ي”، و “ ال�سع���ور ب�سعف فاعلي���ة مو�سوعات اأن�سطة التط���ور املهني يف واقع 
التدري�ض” حدت من تطورهم املهني ب�سكل اأ�سعف من غريها، ولكنها حازت على 
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م�ستوي���ات متو�سطة. وتتوافق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الزهراين )1430ه�( 
التي اأظهرت اأن املعوقات املتعلقة بكفاءة الرامج الر�سمية املقدمة ملعلمي الرتبية 
الفني���ة ت���راوح م�ست���وى اإ�سهامها يف اإعاق���ة م�ساركة املعلمني ما ب���ني م�ستوى عاٍل 

ومتو�سط.

اأم���ا املعوقات املدر�سية، فعلى الرغم من اأن املعلمني يرون اأن مديري املدار�ض 
ل يح���دون ب�سكل كبري من تطورهم املهني، فاإنه���م يف الوقت نف�سه يرون اأن كرة 
الأعباء الوظيفية تعدُّ املعوق الأعلى �سمن املعوقات التي حتد من تطورهم املهني؛ 
وميك���ن اأن تعزى هذه النتيجة اإىل طبيعة عمل املعلم، فعلى الرغم من اأن مديري 
املدار����ض ل يعار�سون ا�سرتاك املعلمني يف الدورات والور�ض واملحا�سرات العلمية 
والرتبوي���ة، فاإن الت���زام املعل���م باملتطلبات التدري�سي���ة املختلفة الت���ي يحتاج اإىل 

تعوي�سها يف حال م�ساركته يف تلك الرامج قد يحد ب�سكل كبري من م�ساركته.
اأم���ا املعوق���ات املتعلق���ة بالتكلفة املادي���ة، ف�سملت معوق���ًا واحدًا احت���ل الرتبة 
التا�سع���ة مب�ست���وى متو�سط، وعلى الرغم من اأن ال���دورات التدريبية التي تقدمها 
اإدارات الرتبي���ة والتعلي���م ل تل���زم املعلمني بدفع مبالغ مالية، ف���اإن ذلك ميكن اأن 
يع���زى اإىل اأن بع����ض املعلمني رمبا ي�سرتك���ون يف دورات تدريبي���ة تقدم يف مراكز 
تدريبي���ة خا�سة تتطلب دف���ع مبالغ مادية، اأو اأن بع�سهم ينظ���ر اإىل اأن املحفزات 
املادي���ة التي تقدم لهم “بدل النقل” يف الدورات امل�سائية ل توازي التكلفة املادية 
الت���ي يتطلبه���ا ح�سوره اإىل مق���ر مركز التدري���ب، وخ�سو�سًا يف الق���رى والهجر 

البعيدة عن مقر املركز. 
كما ت�سمن هذا املحور معوقني �سخ�سيني، هما: “كرة امل�سوؤوليات والواجبات 
العائلي���ة”، و “ال�سعور بكفاية تاأهيلي خالل �سن���وات الدرا�سة”، وقد تباينت اآراء 
املعلم���ني حيالهما، وقد يعزى ذل���ك اإىل تباين هذين املعوق���ني، حيث يتعلق الأول 
باملتطلب���ات الأ�سرية للمعلمني، يف حني يتعلق الآخر مبدى قناعتهم بحاجتهم اإىل 
برامج تطور مهني اأثناء اخلدمة. وعلى الرغم من اأن املتطلبات الأ�سرية يفرت�ض 
فيه���ا اأّل تتقاطع مع وق���ت الدوام الر�سمي، فاإنه ميك���ن اأن يوؤثر هذا املعوق ب�سكل 
كب���ري يف م�سارك���ة املعلم يف الرامج خ���ارج وقت الدوام املدر�س���ي، وبالتايل عّده 
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املعلم���ون معوقًا يحد م���ن تطورهم املهني مب�ستوًى متو�س���ط ، وتتفق هذه النتيجة 
مع نتائج درا�س���ة )بركات، 2005( التي ت�سري اإىل �سرورة اختيار الوقت املنا�سب 
لإقام���ة ال���دورات التدريبية للمعلم���ني ، اإذ اإن غالبية الرام���ج التدريبية تقام يف 
العط���ل الر�سمية مما يوؤدي اإىل عزوف املعلمني عنها . اأما ال�سعور بكفاية التاأهيل 
خ���الل �سنوات الدرا�سة، فقد ع���ّده املعلمون من اأقل املعوق���ات تاأثريًا يف تطورهم 
املهني، وميكن اأن يعزى ذلك اإىل اأن املعلمني لديهم القناعة باحلاجة اإىل التطور 
املهني اأثناء اخلدمة ،وهذا يتفق مع الدرا�سة التي اأعدتها الإدارة العامة للتدريب 
الرتب���وي والبتعاث ب���وزارة الرتبية والتعلي���م )1424ه�( اإذ ت�س���ري اإىل اأن برامج 
الإعداد ل تغني عن التدريب الرتبوي مهما بلغت درجته اأو ات�سع مداه لأن برنامج 
الإع���داد للتعلي���م وبرنامج التدري���ب واإن التقي���ا يف جمالت العم���ل يف املعلومات 
وامله���ارات والجتاهات اإل اأن التعليم يكتفي مبج���رد تقدمي املعلومات بينما يركز 
التدريب على توظيفها وتطبيقها ، اإ�سافة اإىل اأن الجتاهات واملعلومات واملهارات 
متطورة ومتجددة مما يتيح للمتدرب مواكبة كل جديد وهو على راأ�ض عمله خالفًا 

للتعليم الذي يرتبط معلوماته بتاريخ نقلها .

ملخ�ص باأهم نتائج الدرا�صة:
• حمور اأن�سطة التطور املهني:	

اأظهرت النتائج اأن اأهم امل�سادر املمار�سة من قبل معلمي العلوم هي:
ال�ستفادة من تقارير وتوجيهات امل�سرف الرتبوي.. 1
املتابع���ة الهادفة للم�ستج���دات ذات العالق���ة بالعلوم اأو تعليمه���ا عر و�سائل . 2

العالم املختلفة.
القراءة املتخ�س�سة )ذات العالقة بالعلوم اأو تعليمها(.. 3
التوا�سل مع اأولياء الأمور لرفع م�ستوى الأداء التدري�سي.. 4

• حمور م�سادر التطور املهني:	  

اأظهرت الدرا�سة اأن اأعلى امل�سادر اإ�سهامًا يف تطور معلمي العلوم هي:
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امل�س���ادر الذاتي���ة )الكتب – املج���الت – الدوري���ات – املكتب���ات – املواقع . 1
الإلكرتونية...اإلخ(.

زم���الء املهنة: التوا�س���ل املبا�سر مع معلمي العلوم داخ���ل املدر�سة اأو خارجها . 1
)فيما يخت�ض بتعليم العلوم(.

امل�سرف الرتبوي.. 1
• حمور جمالت التطور املهني العلمية:	  

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأعلى املجالت العلمية تطويرًا من قبل معلمي العلوم 
هي:

البيئة و اآثار التلوث البيئي.. 1
خ�سائ�ض وحالت املادة.. 2

• حمور جمالت التطور املهني الرتبوية:	
اأظه���رت نتائج الدرا�س���ة اأن اأعلى املج���الت الرتبوية تطويرًا م���ن قبل معلمي 

العلوم هي:
التخطيط للتدري�ض.. 1
مهارات اإلقاء الأ�سئلة والنقا�ض داخل ال�سف.. 2
ربط املو�سوعات العلمية مع بع�سها البع�ض.. 3
مهارات اإدارة ال�سف.. 4
تقومي تعلم التالميذ.. 5

• حمور معوقات التطور املهني ملعلمي العلوم:	  

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأعلى معوقات التطور املهني ملعلمي العلوم هي:
كرة الأعباء الوظيفية.. 1
تعار�ض اأن�سطة التطور املهني مع وقت الدوام الر�سمي.. 2
�سعف الإعالن عن برامج التطور املهني.. 3
حمدودية اأن�سطة التطور املهني املتاحة. . 4
كرة امل�سوؤوليات والواجبات العائلية.. 5
�سعف احلوافز املادية للم�ساركة يف اأن�سطة التطور املهني.. 6
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التو�صيات واملقرتحات:
يف �سوء ما اأ�سفرت عنه النتائج، تو�سي الدرا�سة احلالية مبا يلي:

ن�سر ثقافة التط���ور املهني لدى معلمي العلوم وتاأكيد جانب امل�سوؤولية الفردية . 1
يف هذا التطور.

ح���ث املعلمني عل���ى تنويع م�س���ادر واأن�سطة التط���ور املهن���ي، وال�ستفادة من . 1
الإمكانات الر�سمية وغري الر�سمية املتاحة.

زيادة عدد الرامج التي ميكن اأن ت�سهم يف تطور معلمي العلوم علميًا وتربويًا، . 1
واملقدمة من اجلامعات، واجلمعيات العلمية والرتبوية املتخ�س�سة.

تو�سيع ال�سراكة بني املوؤ�س�سات الأهلية، ووزارة الرتبية والتعليم، واجلامعات، . 1
واجلمعي���ات العلمية؛ به���دف التو�سع يف اأن�سطة التط���ور املهني التي ميكن اأن 

تقدم ملعلمي العلوم.
زيادة عدد برامج التطور املهني ملعلمي العلوم، والتي تتناول املجالت العلمية . 1

املرتبطة مبناهج العلوم.
تنوي���ع برامج التطور املهني العلمية والرتبوي���ة لت�سمل جميع املجالت العلمية . 1

والرتبوي���ة ذات العالق���ة بتعليم العل���وم يف التعليم العام، مم���ا يتيح الفر�سة 
للمعلمني ل�سد احتياج تطورهم املهني يف تلك اجلوانب.

ت�سميم خطة متكاملة؛ لتحفيز تطور املعلمني مهنيًا، اآخذة يف العتبار تذليل . 1
ال�سعوب���ات واملعوق���ات التي ميكن اأن ت�سه���م يف احلد م���ن املمار�سة الفاعلة 

لأن�سطة التطور املهني لدى معلمي العلوم.
كما تقرتح الدرا�سة اإجراء البحوث التالية:

درا�س���ة حاج���ات التطور املهن���ي يف املج���الت العلمية والرتبوية ل���دى معلمي . 1
العلوم.

درا�س���ة حاج���ات التطور املهن���ي التف�سيلية لكل جمال من املج���الت العلمية . 2
والرتبوية لدى معلمي العلوم.

درا�سة م���دى ارتباط برامج التط���ور املهني املقدمة بحاج���ات التطور املهني . 3
لدى معلمي العلوم.
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واقع البحث العاملي املعا�صر  يف جمال الك�صف عن املوهوبني: 
درا�صة ببليومرتية للمجالت العاملية املحكمة يف الفرتة 

)2004 – 2009 م( 
اإعداد

د. �صالح الدين فرح عطا اهلل البخيت
اأ�ستاذ م�سارك /ق�سم الرتبية اخلا�سة/ كلية الرتبية

جامعة امللك �سعود

ملخ�ص الدرا�صة
 تع���د عملية الك�سف عن املوهوبني ق�سية حمورية من ق�سايا علم نف�ض املوهبة 
والتف���وق العقل���ي وميدان تربية املوهوب���ني واملتفوقني، اإذ اإنها اخلط���وة الأ�سا�سية 
يف برام���ج رعاية املوهوبني، ولكن مل جتد هذه العملي���ة حتلياًل ببليومرتيًا �ساماًل 
لأدبياته���ا املعا�س���رة. هدف���ت الدرا�س���ة احلالي���ة اإىل و�س���ف واق���ع الك�سف عن 
املوهوب���ني يف البحوث العاملية املعا�سرة املن�س���ورة يف املجالت العاملية املحكمة يف 
الف���رتة )2004 – 2009 م(. وبا�ستخ���دام املنه���ج الببليومرتي مت حتليل )157( 
بحث���ًا، هي كل البحوث التي اأجريت يف جمال الك�س���ف عن املوهوبني، وقد �سكلت 
)15،54%( من الإنتاج البحثي العاملي يف ميدان املوهبة والتفوق، ومت و�سف واقع 
بح���وث الك�س���ف من خالل حتليل املوؤ�س���رات التالية: كّم الإنت���اج العلمي، وتوزيعه 
الزمن���ي، واملجالت الأكر ن�س���رًا، ونوع املوهبة املكت�سف���ة، واملو�سوعات املتناولة، 
والق�سايا، واملناه���ج،  والأدوات، واملراحل الدرا�سية، وتخ�س�ض املوؤلف الرئي�ض، 
وعدد املوؤلفني، وانت�سابهم، وجن�سهم، ودولهم، وعدد �سفحات الدرا�سة. وو�سحت 
الدرا�سة اأهمية النتائج للباحثني واملمار�سني العرب، كما نوق�ست النتائج وو�سعت 
بع�ض التو�سيات واملقرتحات. وخل�ست الدرا�سة اإىل ا�ستنتاج عام مفاده اأن جمال 
الك�س���ف عن املوهوبني تتنوع فيه فئات املوهب���ة، ويعج بالنماذج واملداخل، وتتعدد 

ق�ساياه، مما ي�ستلزم من الباحث واملمار�ض جهودًا م�ستمرة للتطوير املهني.  
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مقدمة
متث���ل عملية الك�سف عن الأطف���ال املوهوبني املدخل الطبيع���ي والأ�سا�سي لأي 
م�س���روع اأو برنامج يهدف اإىل رعاي���ة الأطفال املوهوبني وتنمية مواهبهم، اإذ اإنها 
الأ�سا�ض لتحديد املتطلبات والحتياجات الرتبوية والتعليمية للموهوبني واملتفوقني 
وم���ن ث���م ت�سنيفهم وت�سكينهم يف الرام���ج الرتبوية املنا�سبة له���م.  وقد و�سفت 
عملي���ة الك�سف ع���ن الأطفال املوهوب���ني باأنها املكون الرئي�ض م���ن مكونات برامج 
رعاية املوهوبني فقد  ك�سفت درا�سة )Cramer، 1991( التي طلب فيها من )29( 
خب���ريًا عامليًا يف جمال رعاي���ة املوهوبني ترتيب )12( ق�سية من ق�سايا املوهوبني 
ح�سب اأهميتها، فكان ترتي���ب ق�سية الك�سف عن املوهوبني هو الأول باتفاق جميع 
ه���وؤلء اخلراء. وقد �سنفت عملية الك�سف ع���ن الأطفال املوهوبني من قبل ديفز 
ورمي )2001( يف املرتب���ة اخلام�س���ة ب���ني )15( جم���اًل عند التخطي���ط لرامج 
املوهوب���ني، و كذل���ك ي�سعها ج���روان )2008( يف املرتبة اخلام�س���ة من بني )9( 

جمالت يف خمطط برنامج رعاية املوهوبني الذي اأقرتحه.  

كم���ا اأن عملي���ة الك�سف عن الأطف���ال املوهوبني تع���د من اأك���ر مراحل رعاية 
وتربي���ة املوهوبني تعقيدًا )الزوبعي والكن���اين، 1992؛ ال�سرور، 1998؛ ال�سريف، 
و�سيد، و�سي���د، 2004(، ورغم التطورات املطردة يف جمال الك�سف عن املوهوبني 
فاإن���ه م���ا ي���زال  كثري هن���اك من اجل���دل والغمو�ض وع���دم التفاق ال���ذي ي�سوب 
 )Feldhusen، Hoover،& Sayler، 1990(  ه���ذا املج���ال، وقد اأك���د عل���ى ذل���ك
 قائل���ني اأن الطريق���ة املثالي���ة يف الك�سف عن املوهوب���ني مل تتطور بع���د، كما يرى 
)Boolootian، 2005( اأن تقيي���م املوهوب���ني )اأي الك�س���ف عنه���م( مل يك���ن اأكر 
ا�سطراب���ًا و ت�سوي�سًا مما ه���و عليه اليوم، اأ�سف اإىل ذل���ك اأن عملية الك�سف عن 
املوهوب���ني تعتمد عل���ى التعريف امل�ستخ���دم لتحديد من هو املوه���وب )هالهان، 
و كوفم���ان، 2008( وم���ن املعروف اأن هناك تع���ددًا وتنوع���ًا يف تعريفات ومناذج 
املوهب���ة ب�سكل م�ستمر، ولعل كل ذلك يدعو اإىل املزيد من البحوث والدرا�سات يف 

جمال الك�سف عن املوهوبني.
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ي���رى )Hays، 1992( اأن���ه بالرغم م���ن التاريخ الق�سري ملي���دان تربية وتعليم 
املوهوب���ني واملتفوقني فاإن هذا املي���دان قد برز ب�سكل مميز ومهم لفت للنظر من 
ب���ني ميادين العلم واملعرف���ة، وهذه املعرف���ة من�سورة ب�س���ورة رئي�سية يف مقالت 
الدوريات املحكمة، الت���ي تقدم اأكر واأثرى م�سدر للبيانات واملعلومات يف ميدان 
تربي���ة وتعلي���م املوهوبني، ولعل ذل���ك يتطلب حتليل وتنقيب حمت���وى هذا امل�سدر 

الغني من م�سادر املعرفة. 

ا�ستخدم���ت الأ�سالي���ب الكمي���ة التحليلية بغ���زارة يف العلوم الرتبوي���ة )اأحمد 
واحلمادي، 1987؛ ال�سنب���ل، Becelson، 1952 2005 ;(. كما ا�ستخدم الباحثون 
العاملي���ون يف مي���دان املوهبة والتف���وق الدرا�س���ات الببليومرتية وحتلي���ل املحتوى 
والدرا�س���ات امل�سحي���ة يف بح���ث ودرا�س���ة كث���ري م���ن ق�ساي���ا املوهب���ة والتفوق يف 
الوثائ���ق و امل�ستندات واملن�س���ورات واملطبوعات بدءًا م���ن الدرا�سات الرائدة التي 
 Carter & Swanson،( م���رورًا بدرا�س���ات ،)Rogers، 1988، 1989( ق���ام به���ا
 )1990; Hays، 1992; Karnes & Nugent، 2002; Ziegler & Raul، 2000

الت���ي ر�سخت ا�ستخ���دام هذا الأ�سل���وب يف درا�س���ة ق�سايا املوهب���ة والتفوق. كما 
 ا�ستخدم هذا الأ�سلوب يف حتلي���ل الأوراق البحثية املقدمة للموؤمترات مثل درا�سة 
)Heller & Menacher، 1992(، وكذل���ك الدار�س���ات التحليلي���ة لعملي���ات تقومي 
برام���ج املوهوب���ني مث���ل درا�س���ة )Van Tassel-Baska، 2006(، كم���ا ا�ستخ���دم 
لدرا�س���ة التوجهات البحثية يف مي���دان املوهبة والتفوق يف منطق���ة اأو دولة معينة 
مث���ل درا�سة Hsintailin، 1998((، ودرا�س���ة )العويلي و الع�سا�سي، 2005(، واأكر 
م���ن ذلك  ف���اإن الدرا�س���ات الببليومرتية قد اأجري���ت لتوثيق املوؤ�س���رات احلياتية 
Calderon،  Subotnik،  Knotek،  Rayha( للموهوبني واملبدعني مثل درا�س���ات

 .)ck،  & Gorgia، 2007 ;Holman، 1984

اأما يف العامل العربي فقد ا�ستخدم هذا الأ�سلوب يف درا�سة بع�ض ق�سايا املوهبة 
والتف���وق مثل درا�س���ة )عطا اهلل، 2008( الت���ي قامت باإجراء حتلي���ل ببليومرتي 
لالإنت���اج العلمي يف جم���ال املوهبة والتف���وق املن�سور يف املج���الت العلمية العربية 
املحكم���ة خالل 60 عامًا، ودرا�سة عامر )2007( التي هدفت اإىل ر�سد وت�سنيف 
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وحتليل ما اأجنز من درا�سات نف�سية لالإبداع يف م�سر،  ودرا�سة اخلليفة )2006( 
الت���ي تق�ست ن�ساط علماء النف�ض العرب يف الدوريات العاملية يف جمالت املوهبة 
وال���ذكاء والإبداع، ودرا�سة �سليم���ان )2006( التي قامت بالتعرف على اجتاهات 
البح���ث العلمي يف جمال املوهوبني وال�سعوبات الت���ي تواجهه، ودرا�سة اأبو ها�سم 
)2003( الت���ي قام���ت مب�سح البح���وث العربية اخلا�سة باملوهوب���ني واملتفوقني يف 
الفرتة من عام 1990 م اإىل 2002 م، ملعرفة اأكر املحكات ا�ستخدامًا يف التعرف 
 ،2006 ،Khaleefa( )2000( عل���ى املوهوب���ني واملتفوق���ني، ودرا�س���ات اخلليف���ة
1999( الت���ي هدف���ت اإىل قيا����ض مدى توطني عل���م النف�ض يف الع���امل العربي من 
خ���الل اإجراء درا�سة حتليلية لأبحاث الإبداع وال���ذكاء واملوهبة، ودرا�سة اإبراهيم 
)1995( الت���ي هدفت اإىل معرفة اجتاهات البح���ث يف درا�سات الإبداع والبتكار 

يف العلوم النف�سية والرتبوية مب�سر.
وق���د اأجري���ت درا�س���ات عديدة يف جم���ال الك�سف ع���ن املوهوب���ني با�ستخدام 
مناهج علمي���ة متنوعة، ولكن مل جتر درا�سة ببيليومرتي���ة حتليلية وا�سعة لدرا�سة 
واق���ع البحث يف جمال الك�سف ع���ن املوهوبني ب�سكل �سام���ل يف املجالت الرئي�سة 
يف ميدان تربي���ة وتعليم املوهوبني. وتهدف الدرا�سة احلالية ل�سد الفجوة والفراغ 
يف ه���ذا اجلانب من خالل بح���ث واقع الك�سف عن املوهوب���ني العاملي املعا�سر يف 

املجالت العلمية املحكمة الرئي�سة يف ميدان تربية وتعليم املوهوبني. 

م�صكلة الدرا�صة
تعد عملية الك�سف عن املوهوبني جانبًا مهمًا واأ�سا�سيًا من جوانب تربية وتعليم 
املوهوب���ني واملتفوق���ني، ورغم عظم هذا اجلان���ب واأهميته فاإن���ه يكتنفه الغمو�ض 
والتعقي���د والت�سوي�ض وتنوع وتعدد التوجهات )الزوبعي والكناين، 1992؛ ال�سرور، 
 Feldhusen،؛Boolootian، 2005 2004؛  و�سي���د،  و�سي���د،  ال�سري���ف،  1998؛ 
Hoover،& Sayler، 1990(، وكذلك التغري امل�ستمر واملت�سارع، ولعل ذلك يحتاج 

اإىل فح�ض دوري، وتق�ضٍّ م�ستمر، ومراجعة �ساملة )General overview( لأهم 
الأدبيات املن�سورة لتحديد املعامل الأ�سا�سية لهذا اجلانب من جوانب تربية وتعليم 
املوهوب���ني واملتفوقني، وفح�ض ال�سمات واخل�سائ����ض البنائية لهذا الكم املعريف 
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وتوف���ري املعلوم���ات عنه مما ي�سه���م يف توفري الفه���م الواعي واملتكام���ل وال�سامل 
للق�سي���ة ويدعم امل�سرية العلمية لهذا املجال م���ن جمالت تربية وتعليم املوهوبني 
واملتفوق���ني، وميك���ن الباحث���ني واملمار�س���ني الع���رب يف ه���ذا املجال م���ن مواكبة 
التوجهات العاملية املعا�سرة، وعلى ذلك ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال 

الرئي�ض التايل:

»مــا واقــع البحــث العاملــي املعا�صر يف جمــال الك�صف عــن املوهوبــني يف الفرتة 
)2004 – 2009 م( ؟«. 

وتتم الإجابة عن هذا ال�سوؤال من خالل حتليل املوؤ�سرات التالية:

كّم الإنتاج العلمي يف جمال الك�سف عن املوهوبني.. 1
التوزيع الزمني للبحوث والدرا�سات.. 2
املجالت الأكر ن�سرًا. . 3
نوع )فئة( املوهبة املكت�سفة.. 4
املو�سوعات التي مت تناولها يف هذه الدرا�سات.. 5
الق�سايا الرئي�سة التي تندرج حتتها املو�سوعات.. 6
املنهج )اأ�سلوب الدرا�سة(. . 7
الأدوات امل�ستخدمة.. 8
املرحلة الدرا�سية للفئات التي مت بحثها.. 9
 تخ�س�ض املوؤلف الرئي�ض.. 10
 عدد املوؤلفني.. 11
جن�ض املوؤلف.. 12
 الدولة.. 13
عدد �سفحات الدرا�سة.. 14
 انت�ساب املوؤلفني.. 15
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اأهداف الدرا�صة
ته���دف هذه الدرا�س���ة اإىل و�سف وحتلي���ل الدرا�سات املرتبط���ة بواقع الك�سف 
ع���ن املوهوبني يف البح���وث العاملية املعا�سرة، والتعرف عل���ى التوجهات املعا�سرة 
يف جم���ال الك�سف ع���ن املوهوب���ني يف الف���رتة )2004 – 2009 م(، من حيث كم 
الإنتاج العلمي يف جمال الك�سف عن املوهوبني، والتوزيع الزمني لبحوث ودرا�سات 
الك�س���ف عن املوهوبني، واملج���الت الأكر ن�س���رًا، ونوع )فئة( املوهب���ة املكت�سفة، 
واملو�سوع���ات التي مت تناولها يف هذه الدرا�س���ات، والق�سايا الرئي�سة التي تندرج 
حتته���ا املو�سوع���ات، واملناه���ج امل�ستخدم���ة، والأدوات امل�ستخدم���ة، واملراح���ل 
الدرا�سي���ة، وتخ�س�ض الباحث الرئي�ض، وعدد املوؤلفني، وجن�ض الباحث، والدولة، 

وعدد �سفحات الدرا�سة.

اأهمية الدرا�صة
تع���د هذه الدرا�سة الأوىل من نوعها يف جمال الك�سف عن املوهوبني – وذلك . 1

ح�سب علم الباحث واطالعه -  بتناولها لهذا املو�سوع يف اأهم الأوعية املعرفية 
لرتبي���ة وتعليم املوهوب���ني، ومن حيث الت�س���اع اجلغرايف، وال�سم���ول لالإنتاج 

العلمي املعا�سر، وطبيعة املتغريات التي مت تناولها، واملعاجلة املنهجية. 

تقدم هذه الدرا�سة و�سفًا متكاماًل لواقع الك�سف عن املوهوبني العاملي املعا�سر . 2
يف املج���الت العاملية املحكمة يف الفرتة )2004 – 2009م(، وذلك قد ي�سهم 
يف التعري���ف ب�سمات هذا الواق���ع وخ�سائ�سه مما ي�سكل خط���وة اأ�سا�سية يف 

تطوير م�سريته يف الوطن العربي ب�سكل عام.

تدع���م هذه الدرا�سة جمال الك�سف عن املوهوبني يف العامل العربي حيث اإنها . 3
تقدم معلومات معا�سرة عن جمال الك�سف عن املوهوبني، مما يدعم وي�ساعد 
الباحث���ني واملمار�س���ني العرب على تطوي���ر معارفهم، وي�سجعه���م على تطوير 

مهاراتهم يف هذا املجال.
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تدع���م هذه الدرا�سة جمال الك�سف عن املوهوبني يف العامل العربي من خالل . 4
تقدمي روؤية عاملية معا�سرة لواقع الك�سف عن املوهوبني مما ي�ساعد امل�سئولني 
ب���وزارات الرتبي���ة والتعليم، ومراك���ز وموؤ�س�سات املوهب���ة يف تطوير �سيا�سات 

وبرامج وخطط الك�سف عن املوهوبني وفقًا للتوجهات املعا�سرة. 

تك�سف ه���ذه الدرا�سة عن حج���م امل�ساهمة العربية يف درا�س���ات الك�سف عن . 5
املوهوبني يف الدوريات العاملية.

تاأت���ي بع����ض اأهمية هذه الدرا�س���ة انطالقًا من مقولة )ب���در، 1977 �ض 62( . 6
اإن الإط���الع عل���ى املقالت العلمي���ة املن�سورة وعلى تقارير البح���وث من �ساأنه 
اأن يث���ري الأف���كار والقرتاحات اخلا�سة باملو�سوعات الت���ي تتطلب مزيدًا من 

البحث والدرا�سة. 

م�صطلحات الدرا�صة
الك�صف عن املوهوبني

عرف���ت عملي���ة الك�س���ف ع���ن املوهوبني يف املرج���ع العامل���ي للموهب���ة والتفوق 
باأنه���ا عملي���ة قيا����ض وت�سخي����ض تتطل���ب تواف���ر اأدوات تتوفر فيه���ا اخل�سائ�ض 
ال�سيكومرتية، وهي: ال�سدق والثبات، واملو�سوعية، والتقنني، وقابلية ال�ستخدام 
يف البيئ���ة املحلية. وه���ي عملية هادفة وخمطط���ة وغايتها التع���رف على: قدرات 
 الف���رد، واهتمامات���ه، ومنط تعلم���ه، وما ميتلكه م���ن معارف ومه���ارات وخرات

.)Heller، Monks، Sternberg، & Subotnik، 2000( 

  ويع���رف الباح���ث عملية الك�سف عن املوهوبني باأنها خط���وة اأ�سا�سية اأولية يف 
رعاية املوهوب، وهي عملية �سيكومرتية تهدف لتقييم وت�سخي�ض القدرة اأو الأداء 
الإن�س���اين الع���ايل، وحتتوي ه���ذه العملية على ع���دة مراحل، وت�ستخ���دم اأ�ساليب 
واأدوات متنوع���ة ر�سمية وغري ر�سمية لتحديد الأطفال املوهوبني والتعرف عليهم، 
وتعني يف هذه الدرا�سة تلك الإجراءات والأ�ساليب التي تناولتها املقالت املن�سورة 

يف الدوريات للتعرف على املوهوبني.



مجلة رسالة الخليج العربي - العدد )126(270

واقع البحث العاملي املعا�سر يف جمال الك�سف عن املوهوبني: درا�سة ببليومرتية للمجالت العاملية 
املحكمة و يف الفرتة )2004 - 2009م(

املجالت العاملية املحكمة

اأو الفرتا�سي���ة  يق�س���د به���ا يف ه���ذه الدرا�س���ة تل���ك املطبوع���ات الفعلي���ة 
)اللكرتوني���ة( الت���ي ت�سدر وتوزع عل���ى م�ستوى عاملي، والتي تغط���ي فرعًا معينًا 
م���ن فروع الرتبية اأو عل���م النف�ض، وت�سدر بانتظام يف اأع���داد متتالية ذات اأرقام 
مت�سل�سل���ة، وحتمل عنوانًا مميزًا، وحتتوي على مو�سوعات لعدة موؤلفني يف جمال 
التخ�س����ض، وع���ادة ما حترر من قبل اأ�سات���ذة اجلامعات، اأو حامل���ي ال�سهادات 
اجلامعي���ة العليا ممن يعدون مراج���ع يف تخ�س�سهم، وت�ستخدم معايري معينة يف 
  ERIC((حتكيم �سالحية الإنتاج العلمي للن�سر، وامل�سنفة يف قاعدة بيانات اأريك
 Gifted  « Educational Resources Information Center «” ، بالإ�ساف���ة ملجلة 

and Talented International”،  وحتدي���دًا يق�س���د باملجالت العاملية املحكمة يف 

.)Peer Reviewed Journals( هذه الدرا�سة ما مت التعارف عليه عامليًا با�سم

الدرا�صة الببليومرتية

يق�سد بها تلك الدرا�سة التي ت�ستخدم املعاجلة الكمية خلوا�ض املادة املكتوبة 
وال�سل���وك املرتب���ط بها به���دف تق�سي خ�سائ����ض و�سمات واجتاه���ات الأدبيات 
املن�سورة يف جمال معريف معني )عطاري، 2004؛ املالكي، 1997(، وتعني يف هذه 

الدرا�سة فح�ض مقالت الدوريات وحتليلها كميًا وفق خ�سائ�سها البنيانية. 

حمددات الدرا�صة
تقت�س���ر هذه الدرا�سة على حتليل الأبح���اث والدرا�سات التي تناولت مو�سوع . 1

الك�س���ف ع���ن املوهوب���ني واملتفوق���ني يف املج���الت العاملية املتوف���رة يف قاعدة 
املعلوم���ات الرتبوي���ة اأري���ك )ERIC(، و الأبح���اث والدرا�س���ات املن�س���ورة يف 
 جمل���ة Gifted and Talented International “، وذل���ك يف الف���رتة الزمني���ة 

)2004 – 2009م(.
رغ���م اأن هن���اك العديد م���ن اجلوانب التي ميك���ن حتليلها كمي���ًا وكيفيًا حول . 2

مو�س���وع الك�سف ع���ن املوهوبني واملتفوق���ني اإل اأن الدرا�سة احلالية اقت�سرت 
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عل���ى بع�ض املوؤ�س���رات البنائي���ة وهي: كم الإنت���اج العلمي يف جم���ال الك�سف 
ع���ن املوهوب���ني، والتوزيع الزمني لبح���وث ودرا�سات الك�سف ع���ن املوهوبني، 
واملجالت الأكر ن�س���رًا، ونوع )فئة( املوهبة املكت�سف���ة، واملو�سوعات التي مت 
تناولها يف هذه الدرا�سات، والق�سايا الرئي�سة التي تندرج حتتها املو�سوعات، 
واملناه���ج امل�ستخدمة، والأدوات امل�ستخدم���ة، واملراحل الدرا�سية، وتخ�س�ض 
الباح���ث الرئي�ض، وع���دد املوؤلفني، وجن�ض الباح���ث، والدولة، وعدد �سفحات 

الدرا�سة.

الدرا�صات ال�صابقة
اأجري���ت عديد من الدرا�سات الببليومرتي���ة، والتحليلية، وامل�سحية يف جمالت 
املوهب���ة والتف���وق على امل�ستوى العامل���ي ويف الوطن العربي، و�سيق���وم الباحث هنا 
بعر�ض اأهم الدرا�سات التي حللت الدرا�سات والبحوث يف جمال املوهبة والتفوق، 
مع اإعطاء تركيز اأكر على الدرا�سات التي تناولت مو�سوع الك�سف عن املوهوبني. 

)Parker، Jordan، Kirk، Aspiranti، and Bain )2010 تناولت درا�سة

حتلي���ل املقالت املن�س���ورة يف اأربع جمالت لتعليم املوهوب���ني من 2001م حتي 
2006 م وف���ق املوؤ�س���رات التالي���ة: حتلي���ل امل���ادة، واأن���واع وخ�سائ����ض التاأليف، 

واملجالت التي مت حتليلها هي: 

 Gifted Child Quarterly، Journal for the Education of the Gifted،
Journal of Secondary Gifted Education، and Roeper Review، وبل���غ ع���دد 

املق���الت التي مت حتليلها )506( مقال���ة، ك�سفت النتائ���ج اأن املناهج امل�ستخدمة 
يف البح���وث كان���ت: 46 % �سردية، %9 و�سفية، %10 ارتباطي���ة، %1 حتليل بعدي، 
%13 �سببي���ة مقارنة، %2 جتريبي���ة، و %16كيفية، و3% توزعت على مناهج اأخرى، 
كم���ا حللت املقالت تنوع الكتاب الأوائل، واجلن����ض، والنتماء املهني، وا�ستعرا�ض 
ع�سوي���ة املجل�ض العاملي للموهوب���ني واملتفوقني. واأ�سارت نتائ���ج درا�ستهم اإىل اأن 
هن���اك حاج���ة ملزيد م���ن التنوع يف جم���ال تعليم املوهوب���ني، ول �سيم���ا من حيث 
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النتم���اء املهني، واأبرز حاج���ة ملحة هي اأن يتم اإجراء املزيد من البحوث القائمة 
على الأدلة.

وهدفت درا�سة )Al-Suleiman، 2009( اإىل التعرف على القدرات الإبداعية 
م���ن خ���الل الدرا�س���ات الع���ر ثقافي���ة وحماول���ة التو�س���ل اإىل  التاأث���ري الثق���ايف 
واملجتمع���ي على منو وتطور  الق���درات الإبداعية. وقد حاولت الدرا�سة  من خالل 
مراجعته���ا للبحوث يف ه���ذا املجال، ولالإجابة عل���ى الأ�سئلة فق���د قامت الباحثة 
مبراجع���ة العديد م���ن الدرا�سات والأبح���اث والتي �سملت على عين���ات من بع�ض 
ال���دول الأوروبي���ة والأمريكي���ة والآ�سيوية وقد اأظه���رت نتائج تل���ك الدرا�سات اأن 
هن���اك تاأثريات جوهرية عل���ى منو وتطور القدرات الإبداعي���ة تختلف من جمتمع 
لآخ���ر، وقد اأرج���ع الباحثون هذه التاأث���ريات على نوعية الق���درات الإبداعية لدى 
كل م���ن الذك���ور والإناث اإىل طرق الرتبية الأ�سري���ة املتبعة يف كل ثقافة وجمتمع . 
كم���ا اأظهرت النتائج تف�سي���ل بع�ض عينات الدرا�سة   لبع�ض اأنواع من الختبارات 
الإبداعي���ة.  وقد اأو�ست الباحثة باأهمية القي���ام بالدرا�سات عر ثقافية للقدرات 
الإبداعية واإيجاد اختبارات للقدرات الإبداعية  تتالءم مع كل من الذكور والإناث 

و تتوافق و ثقافة  كل جمتمع.

اأجرى )عط���ا اهلل، 2008( حتليل ببليومرتي لالإنتاج العلمي يف جمال املوهبة 
والتف���وق املن�سور يف املجالت العلمية العربية املحكمة خالل �ستة عقود، يف الفرتة 
من عام 1947 اإىل عام 2007م، ك�سفت الدرا�سة اأن كمية الإنتاج العلمي املن�سور يف 
تلك املجالت يبلغ )334( مادة علمية، واأن غالبية هذا الإنتاج اأبحاث ودرا�سات، 
ون�سر هذا الإنتاج يف )97( جملة، مل يكن بينها جملة واحدة متخ�س�سة يف املوهبة 
والتف���وق، كما ل توجد جملة حمورية يرتكز فيها الن�س���ر، والغالبية العظمى لهذا 
الإنت���اج ن�سرت باللغة العربية، واأن اأول جملة ن�س���رت يف املجال هي جملة الرتبية 
احلديث���ة، الت���ي ت�سدر عن رابط���ة الرتبية احلديثة يف م�س���ر وكان ذلك يف عام 
1954م. وك�سف���ت الدرا�سة عن التزايد املط���رد لالإنتاجية العلمية �سنويًا وعقديًا، 
وع���ن �سيوع ظاه���رة التاأليف املنفرد، اأ�سارت النتائ���ج اإىل �سعف معدل الإنتاجية 
العلمية للباحثني، كما ك�سفت الدرا�سة اأن الدولة املحورية من حيث عدد املجالت 
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وك���م الإنتاج العلمي املن�س���ور هي م�سر، واأن كليات الرتبية هي اجلهة الأوىل التي 
ت�س���در املجالت التي تهتم بالن�سر يف هذا املجال. واأن غالبية الإنتاج العلمي كان 

من اإنتاج الباحثني الذكور، واأن غالبية الباحثني من اأ�ساتذة اجلامعات.

كم���ا اأج���رى Coleman،  Guo، & Dabbs، 2007(( درا�س���ة حتليلي���ة نقدية 
لأبحاث املوهبة املن�سورة وذلك لفهم طبيعة البحث الكيفي يف بحوث املوهبة، ومت 
اأخذ عين���ة الدرا�سة من املجالت الأمريكية الرئي�س���ة يف املجال. مت م�سح وحتليل 
الدرا�س���ات املن�س���ورة يف الفرتة )1985 - 2003( اإلكرتوني���ًا ويدويًا، ومت التو�سل 
اإىل وج���ود )124( درا�سة قائمة على البحث الكيف���ي، وقام بتلخي�ض كل درا�سة، 
وحتليله���ا، وت�سنيفها، وتقييمها وفقًا خل�سائ����ض البحث الكيفي املعتمدة علميًا. 
وتب���ني من خالل هذا التقيي���م اأن )40( درا�سة فقط تتما�سى مع النموذج العلمي 
للبح���ث الكيفي، والبقية تعد اأ�سلوبًا �سبيه���ًا بالبحث الكيفي، اأو كانت اأمثلة قريبة 
للبحث الكمي، كما قامت الدرا�سة بتو�سيح مناذج البحث الكيفي اجليد واأ�ساليبه 

وحمدداته واأهمية ا�ستخدامه  يف بحوث املوهبة.    

وق���ام اخلليف���ة )2006(  باإجراء درا�سة لتق�سي ن�س���اط علماء النف�ض العرب 
يف الدوريات العاملية، وقام مب�سح )25( درا�سة عربية ن�سرت يف دوريات اأجنبية، 
وك�سف���ت الدرا�س���ة ع���ن خم�ض جمموعات م���ن الهتمام���ات البحثية، م���ن بينها 
جمموع���ة لدرا�سات الذكاء واملوهبة، وجمموعة لدرا�س���ات الإبداع. وقام الباحث 
بتحليل عدة موؤ�سرات لهاتني املجموعتني، وكانت نتائج موؤ�سرات جمموعة الذكاء 
واملوهبة هي: بلغ عدد الدرا�سات خم�ض ُن�سرت يف ثالث جمالت هي: دورية درا�سة 
القدرات العالي���ة، وجملة الذكاء، ودورية الدرا�سات الإ�سالمية؛ وبلغ العدد الكلي 
ملراج���ع هذه الدرا�سات )218( مرجعًا، مبتو�سط )44( مرجع للدرا�سة الواحدة، 
وكان���ت ن�سبة املراجع العربي���ة لالأجنبية، 10% و 90% على الت���وايل. وكانت عينة 
الدرا�س���ات من الأردن وال�سودان وم�س���ر، وكان الباحث العربي ف���ردًا اأو رئي�سيًا 
يف ث���الث درا�سات. اأما فيما يخت�ض مبجموعة الإبداع فقد ن�سرت خم�ض درا�سات 
يف دوري���ة ال�سلوك الإبداعي التي تن�سرها املوؤ�س�سة ال�سيكولوجية الأمريكية، وكان 
الع���دد الكلي ملراجع ه���ذه الدرا�سات )245( مبتو�س���ط )49( للدرا�سة الواحدة، 
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وكان���ت ن�سبة املراج���ع العربية لالأجنبية 32% و 68% عل���ى التوايل. وكانت عينات 
الدرا�سة من الكويت وال�سودان، وكان الباحث الرئي�سي فيها جميعًا عربيًا.             

وق���ام �سليم���ان )2006( بدرا�سة هدف���ت اإىل التعرف عل���ى اجتاهات البحث 
العلم���ي يف جم���ال املوهوبني وال�سعوبات الت���ي تواجهه، وقد بلغ ع���دد الدرا�سات 
الت���ي مت حتليلها )172( درا�سة، اأجري���ت يف )14( دولة عربية يف الفرتة )1980 
– 2005 م(، وت�سمن���ت تلك الدرا�سات: ملخ�س���ات الر�سائل اجلامعية، وقوائم 
الدرا�س���ات املتاحة يف املراكز العلمية املتخ�س�س���ة، والدوريات املنتظمة )خا�سة 
املجل���ة الرتبوي���ة، ور�سال���ة اخللي���ج العرب���ي، وجمل���ة العل���وم الرتبوي���ة، و املجلة 
العربي���ة للرتبي���ة(. ك�سفت النتائج عن التطور الزمن���ي للدرا�سات فكان كما يلي: 
الف���رتة )1985 - 1989(  الف���رتة )1980 - 1984( بن�سب���ة )3،5%(، ويف  يف 
)11،1%(، والف���رتة )1990 – 1994( )20،4%(، والف���رتة )1995 - 1999( 
)36%(، والف���رتة )2000 - 2005( )29%(. وكان���ت اجله���ات الت���ي قدم���ت لها 
البح���وث كما يلي: الدوريات العلمي���ة )50،6%(، والر�سائل اجلامعية )%34،8(، 
واملوؤمت���رات والن���دوات )13،4%(، واملنظم���ات واملوؤ�س�س���ات )1،2%(. ومن حيث 
املو�سوع���ات كان���ت خ�سائ����ض املوهوبني يف ال�س���دارة بن�سب���ة )48،2%(، تليها 
برام���ج رعاية املوهوبني )14،5%(، والك�سف ع���ن املوهوبني، )13،4%(، ودرا�سة 
العوام���ل املرتبطة باملوهب���ة )6،4%(، وم�سح وتقومي برام���ج املوهوبني )%6،4(، 
والتخطي���ط الع���ام لرتبي���ة املوهوب���ني )4،1%(، والدرا�س���ات املقارن���ة )%3،5(، 
واملفاهيم النظرية للموهبة )3،5(. وكانت اأ�ساليب البحث العلمي امل�ستخدمة يف 
تلك الدرا�سات )67%( بحوث���ًا و�سفية ميدانية، و )18%( و�سفية نظرية )حتليل 
حمت���وى(، و)15%( جتريبية. ومن حيث العينات كان���ت )57%( من العينات من 
النوع���ني، و)33%( م���ن الذكور، و)10%( م���ن الإناث فقط. وم���ن حيث املراحل 
الدرا�سي���ة كان���ت غالبية الدرا�س���ات يف املرحلة الثانوية بن�سب���ة )40،3%(، تليها 
املرحل���ة البتدائية )22،1%(، واملرحلة املتو�سط���ة )16،4%(، واملرحلة اجلامعية 
)14،6%(، و مرحل���ة م���ا قبل املدر�سة )5،7%(، و ف���وق اجلامعية )0،9%(. ومن 
حي���ث حجم العينات كانت )47،1%( اأقل م���ن )100(، و )35،3%( من )100 - 
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500(، و )13،5%( من )501 - 999(، و )3،8%( من )1000( واأكر.

ويف درا�س���ة )Friedman-Nimz، O’Brien، & Frey، 2005( مت حتلي���ل امل�سادر 
 ،)ERIC، PsychINFO، and Exceptional Children Educational Resources(التالية
وك�سفت نتائجها اأنه حتى عام 1965كان اأكر من 60 % من املقالت املن�سورة ذات 
طبيع���ة كمية، ويف جميع ال�سنوات الالحقة، مل يتج���اوز البحث الكمي 30 %، واأنه 
عل���ى م���دى اأربعة العقود املا�سية  ما يقرب من 40 % من املواد ن�سرت ب�ساأن تعليم 

املوهوبني وو�سف برامج تعليمهم.

واأجرىPaul & Plucker، 2004( ( درا�سة بهدف تق�سي حجم الأثر )الدللة 
العملي���ة( للنتائ���ج الإح�سائية يف بح���وث املوهوبني، وتعد ه���ذه الدرا�سة امتدادًا 
لدرا�س���ة م�سابه���ة اأجراها الباحث الثاين ع���ام )1997(. ق���ام الباحثان باإجراء 
حتليل حمت���وى للبحوث والدرا�سات التي ا�ستخدم���ت اأ�ساليب اإح�سائية يف ثالث 
 Journal for the« :جم���الت متخ�س�سة يف ن�سر بحوث املوهبة وهذه املجالت هي
 ،»Education of the Gifted“ ،“ Roeper Review“، » Gifted Child Quarterly

وذل���ك يف الفرتة )1995 - 2000( وكانت النتائج م�سابهة ملا وجد يف درا�سة عام 
1997 م حي���ث كان حج���م الأث���ر متو�سط���ًا اأو �سعيف���ًا يف معظ���م الدرا�سات، كما 
ك�سف���ت النتائج عن عدم وجود فروق اإح�سائية ب���ني املجالت الثالثة عر الفرتة 
املح���ددة، كما وجد فرق متو�سط ل�سال���ح الأ�ساليب الإح�سائية اأحادية املتغريات 
مقاب���ل متعددة املتغريات، كم���ا ناق�ست الدرا�سة �سبل ال�ستف���ادة من حجم الأثر 

والدللة العملية يف بحوث املوهبة والتفوق.    

واأجرى )Mendaglio، 2003( درا�سة م�سحية للتاأكد من مدى ا�ستخدام منهج 
درا�سة احلالة يف الدرا�سات العلمية عن املوهوبني باعتبار اأن درا�سة احلالة متكن 
امل�سئول���ني من ال�ستماع اإىل اأ�سوات املوهوبني ب�س���ورة مبا�سرة، ولأجل ذلك قام 
بتحلي���ل اأربع دوريات علمية مهتمة بن�سر البحث العلمي عن املوهوبني ومل يجد اإل 

درا�ستني فقط ا�ستخدمتا اأ�سلوب درا�سة احلالة.

اأما اأب���و ها�سم )2003( فقد هدفت درا�سته اإىل اإجراء م�سح للبحوث العربية 
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اخلا�سة باملوهوبني واملتفوقني يف الفرتة من عام 1990 م اإىل 2002 م، ملعرفة اأكر 
املحكات ا�ستخدام���ًا يف التعرف على املوهوبني واملتفوق���ني، ودرجة اختالف هذه 
املحكات باختالف: املرحلة التعليمية )ما قبل املدر�سة، ابتدائي، اإعدادي، ثانوي، 
جامعي(، والنوع )ذكر/ اأنثى(، ولتحقيق ذلك الهدف قام الباحث مب�سح للبحوث 
والدرا�سات العربية املن�س���ورة يف املجالت العلمية ور�سائل املاج�ستري والدكتوراه، 
وجتمع لديه )61( درا�سة، منها )18( درا�سة يف جمال املوهوبني، و)43( درا�سة 
يف جم���ال املتفوق���ني، وبتحليلها تو�سل اإىل م���ا يلي: اأن اأكر املح���كات ا�ستخدامًا 
يف التع���رف على املوهوب���ني واملتفوقني هي عل���ى الرتتيب: مقايي����ض اخل�سائ�ض 
ال�سلوكي���ة، ودرج���ات التح�سيل الدرا�س���ي، وم�ستوى الذكاء ودرج���ات التح�سيل 
الدرا�س���ي معًا، كما ك�سفت الدرا�سة عن اختالف املحكات امل�ستخدمة يف التعرف 
على املوهوبني باختالف املرحلة التعليمية، حيث كان حمك اخل�سائ�ض ال�سلوكية 
الأك���ر ا�ستخدامًا يف مرحلت���ي التعليم الثانوي واجلامع���ي، كما اختلفت املحكات 
امل�ستخدمة يف التعرف على املوهوبني واملتفوقني باختالف جن�ض املفحو�ض )ذكور 
- اإناث(، حيث جاء حم���ك اخل�سائ�ض ال�سلوكية يف املرتبة الأوىل يف الدرا�سات 
الت���ي ا�ستمل���ت العينات فيها عل���ى الذكور فقط، اأو الذك���ور و الإناث معًا، يف حني 
كان اأكر املحكات ا�ستخدامًا يف عينة الإناث هو حمك م�ستوى الذكاء والتح�سيل 

الدرا�سي معًا.         

واأج���رى )Heller & Schofield، 2001( درا�س���ة حتليلي���ة تقوميي���ة لر�س���د 
الجتاهات العاملية عن املو�سوعات البحثية عن املوهوبني واملتفوقني، وقد ا�ستخدم 
الباحث���ان اأ�سلوب حتلي���ل املحتوى للبحوث التي ت�سمنته���ا املطبوعات التي قدمت 
خالل املوؤمت���رات العلمية الت���ي نظمتها املجال����ض واجلمعيات التالي���ة: املجلدات 
الثالث الت���ي ت�سمنت الأوراق التي قدمت للمجل�ض العامل���ي للموهوبني واملتفوقني 
يف الأع���وام 1991 م، و 1995 م، و 1997 م، وح���وت )163( درا�س���ة، واملجل���دات 
الثالث التي ت�سمنت الأوراق العلمية التي قدمت للمجل�ض الأوربي لذوي القدرات 
العالي���ة، بني عامي )1992 م – 1996 م( وح���وت )95( درا�سة، واملجلدات التي 
ت�سمن���ت الأوراق التي قدمت ملوؤمترات املنظمة الآ�سيوي���ة البا�سيفيكية يف الفرتة 
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بني )1990 م – 1996 م( وحوت )196( درا�سة. وك�سفت نتائج التحليل واملقارنة 
بني هذه الأوراق وب���ني ما ت�سمنته �ست دوريات رئي�سية متخ�س�سة يف الدرا�سات 
العلمي���ة عن املوهوبني عن ع���دة نتائج اأهمها اأن الدرا�س���ات التي اهتمت بدرا�سة 
اأ�سالي���ب تربي���ة املوهوبني وتعليمهم ق���د مثلت اأعلى الن�سب ب���ني املو�سوعات التي 
متت درا�ستها، واأن هناك توازنًا بني العينات التي متت درا�ستها من حيث املراحل 
العمري���ة، واأن حجم العينات التي كانت اأقل م���ن 100 كانت يف موؤمترات املجل�ض 
العامل���ي 47،3%،  ويف موؤمت���رات املجل����ض الأوربي 52،9%، والعين���ات التي ترتاوح 
ب���ني 1010-500 ه���ي 35،2% و 29،5% عل���ى التوايل، والعين���ات التي ترتاوح بني 
)101- 500( ه���ي 35،2% و 29،5% على التوايل، بينما كانت ن�سبة العينات التي 
تزي���د ع���ن 500 هي 17،5% و 17،6% عل���ى التوايل.  واأن ن�سب���ة ا�ستخدام املقابلة 
يف موؤمت���رات املجل�ض العاملي لالأطفال املوهوبني كانت 80،6%، واملالحظة العلمية 
9،6%، واملنهج التجريبي 9،8%؛ بينما يف موؤمترات املجل�ض الأوربي لذوي القدرات 
العالية كان ا�ستخدام املقابلة 85،5%،  واملالحظة العلمية 5،5%، واملنهج التجريبي 
9%. وفيم���ا يتعلق بالعينات واملراحل الدرا�سي���ة كان ا�ستخدام ريا�ض الأطفال يف 
املجل�ض العاملي 9،3%، ويف املجل�ض الأوربي 3%، ومرحلة البتدائي 7،8% و %10،6 
على الت���وايل، واأطفال املرحلة املتو�سط���ة 26،8% و 27،3% على التوايل، واملرحلة 
الثانوي���ة 18،7%، و 19،7% عل���ى التوايل، وطالب اجلامع���ة 21،8% و 15،2% على 

التوايل، بينما كانت ن�سبة الرا�سدين 15،6% و 24،2% على التوايل.

ويف درا�س���ة  )Ziegler and Raul  )2000الت���ي حلل���ت اأرب���ع املج���الت التالية 
 Gifted Child Quarterly، Roeper Review، Journal for the Education of the

Gifted، Gifted Education International، High Ability Studies، يف الف���رتة  

 1997 – 1998 ، وك�سفت النتائج اأن جمموعات املقارنة ا�ستخدمت يف 22،2% من 
الطولي���ة،   % و3،3  حال���ة،  درا�س���ات   %13،3 وكان���ت  امل�ستعر�س���ة،   املق���الت 

58،9% م�ستعر�سة، و24.4% ذات عينة واحدة. 

واأجرى اخلليفة )Khaleefa، 2006، 1999( )2000( درا�سة هدفت اإىل قيا�ض 
مدى توطني علم النف�ض يف العامل العربي من خالل اإجراء درا�سة حتليلية لأبحاث 
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الإب���داع وال���ذكاء واملوهب���ة، بلغت عين���ة الدرا�س���ة )50( بحثًا كما يل���ي: الإبداع 
)60%(، وال���ذكاء )20%(، واملوهب���ة )20%( ون�س���رت ه���ذه الأبح���اث يف )19( 
دوري���ة من بينها )84%( يف دوريات عربية، و)16%( يف دوريات اأجنبية. اأظهرت 
النتائ���ج اأن تخ�س����ض الباحثني الذين قام���وا باإجراء هذه الأبح���اث كان كالآتي: 
عل���م نف����ض )62%(، وتربية خا�سة )10%(، وعلم اجتم���اع )8%(، وفنون )%2(، 
ومناه���ج )2%(، وريا�سي���ات )2%(، ونق���د )2%(، وتربي���ة )2%(، وغ���ري حمدد 
)10%(. وكانت مو�سوعات الأبحاث يف عينة الدرا�سة: خ�سائ�ض عقلية )%20(، 
وق�سايا اجتماعية واأ�سرية )16%(، والك�سف عن املوهوبني، والأذكياء، واملبدعني 
)14%(، واأث���ر الثقاف���ة )8%(، وف���روق نوعي���ة )8%(، ورعاي���ة املتفوقني )%6(، 
وتقن���ني اختبارات )6%( وتعزيز الإبداع )4%(، وعام )18%(. ومن حيث �سياغة 
م�سكل���ة الدرا�س���ة: كانت ال�سياغة يف �س���كل فر�سيات بن�سب���ة )32%(، ويف �سكل 
اأ�سئل���ة )30%(، ويف �سكل اأه���داف )12%(، وغري حم���ددة )26%(. وتراوح عدد 
موؤلف���ي الدرا�س���ة الواحدة بني 1 – 3 وكانت الن�سبة كالآتي: موؤلف واحد )%80(، 
موؤلف���ني )10%(، وثالثة موؤلفني )10%(. واأظه���رت الدرا�سة باأن غالبية مقايي�ض 
الإبداع، والذكاء، واملوهبة �سممت يف اأمريكا، وترجمت وكيفت يف م�سر، وطبقت 
يف بع�ض الدول العربية الأخرى، خا�سة يف دول اخلليج العربي. ومن حيث مراجع 
الدرا�سة ك�سفت النتائج اأن القتبا�ض كان بن�سبة )60%( من املراجع الأجنبية ومل 
تت�سم���ن )24%( م���ن الدرا�سات اأي اإ�سارة ملرجع عرب���ي يف مناق�سة النتائج. واأن 
العينات كانت م���ن الطالب بن�سبة )94%(. وكانت احل�سا�سية الثقافية و الإ�سارة 

اإىل التوطني طفيفة. 

اخل�سائ����ض  اإىل  التو�س���ل  اإىل   )Fraiser، et.al، 1995( درا�س���ة وهدف���ت 
املمي���زة لالأطفال املوهوب���ني من بني الأقلي���ات واملتخلفني اقت�سادي���ًا يف املجتمع 
الأمريكي، واملق�سود به���م: الأفارقة الأمريكيني، الأ�سبان، الأمريكيني الأ�سليني. 
وقام���ت الدرا�سة بتحليل حمتوى الأدبيات والدرا�سات املتاحة للتو�سل خل�سائ�ض 
املوهوب���ني م���ن بني ه���ذه املجموعات اخلا�سة م���ن املوهوبني، وتو�سل���ت الدرا�سة 
لتحدي���د ع�سر خ�سائ�ض متيز ه���وؤلء وهي: مهارات الت�سال،  اخليال/ الإبداع، 
روح املرح، التحقق، ال�ستب�سار، تنوع الهتمامات، الذاكرة القوية، الدافعية، حل 
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امل�سكالت، وال�ستنت���اج. وناق�ست الدرا�سة تطبيقات هذه اخل�سائ�ض يف الك�سف 
والختيار لرامج املوهبة، وتطوير قوائم ر�سد املوهبة، وكيفية ا�ستفادة الرتبويني 

والأ�سر منها للم�ساعدة يف عملية الك�سف عن املوهوبني.

الإع���الم لق�ساي���ا  لتن���اول  ويف درا�س���ة)Karnes، Lewis، 1995( مت م�س���ح 
املوهبة، حي���ث مت حتليل املو�سوعات الرئي�سة واملواق���ع اجلغرافية ملقالت ق�سايا 
تربي���ة وتعليم املوهوب���ني، بلغ حجم العينة التي مت حتليله���ا )180( مقاًل من�سورًا 
يف ال�سح���ف يف الفرتة من يناي���ر 1986 اإىل دي�سمر 1994 م. ك�سفت النتائج اأن 
غالبي���ة املقالت خم�س�سة للمدار����ض بن�سبة 32%، يليه���ا الجتاهات حيث نالت 

22%، ثم التمويل 16%، واأخريًا الت�سجيل/ والأقليات %11.   

ويف م�س���روع جافيت )A Javits Project( اأعدت جمموعة من الدرا�سات التي 
تتن���اول �سيا�سات الك�سف يف برامج تربي���ة وتعليم املوهوبني لتتناول ق�سيتني هما: 
)1( حال���ة الولية و�سيا�ستها املحلي���ة يف الك�سف عن املوهوبني من بني جمتمعات 
خا�س���ة م���ن ال�س���كان ) املختلفني ثقافي���ًا، الأطف���ال ذوي الإعاق���ات، واملختلفني 
اقت�سادي���ًا(، )2( دور ح���ركات الإ�س���الح الرتبوية )التعلم التع���اوين، واملدار�ض 
الو�سط���ى( على اخلدمات التالمي���ذ املقدمة للتالميذ املوهوب���ني.  ومن بني هذه 
الدرا�س���ات، اأجري���ت درا�س���ة  )Gallagher & Coleman، 1994(التي قاما فيها  
بتحلي���ل حمتوى وثائ���ق عمليات الك�سف ع���ن املوهوبني يف كل ولي���ة من الوليات 
الأمريكي���ة، وك�سفت النتائج اأن هن���اك �سيا�سات �ساملة مقدمة من الوليات ولكن 
الواق���ع الفعلي لدمج هذه الفئ���ات اخلا�سة يف الرامج يعد �سعيفًا، كم مت يف هذه 
الدرا�س���ة التو�س���ل اإىل املوانع التي حتول دون دمج ه���ذه الفئات اخلا�سة، كما مت 

تطوير منوذج خا�ض للت�سريعات يف كل ولية. 

وهدفت درا�سة  )Heller، 1993( لتحليل حمتوى بنية واأهداف وموا�سيع بحوث 
املوهب���ة والتفوق يف الفرتة من ما بني )1971-1991( يف الكتاب العاملي لأ بحاث 
املوهبة والتفوق. ومن اأوىل املوؤ�سرات التي ات�سحت له حتول مدخل درا�سة املوهبة 
اإىل املدخ���ل ال�سامل وا�ستخ���دام اأدوات متعددة للك�سف ع���ن املوهوبني. واأظهرت  
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نتائج الدرا�سة اأن البحوث التي اهتمت بالك�سف كانت حوايل )7،5%( وهى بذلك 
تقع يف املرتبة اخلام�سة من بني �سبع جمالت خمتلفة  لدرا�سة املوهبة. كما يحتل 
مو�س���وع الك�سف نف�ض املرتبة عند حتلي���ل )6( دوريات يف جمال املوهبة. كما اأنه 
كان���ت )13%( من البح���وث يف املرحلة البتدائية. كما وج���دت الدرا�سة اأن ن�سبة 
  Journal of( بح���وث الك�سف عن املوهبة والتف���وق يف جملة علم النف�ض الرتب���وي
Educational Psychology يف الفرتة من )1980-1991( تراوحت بني )%9،5( 

اإىل )14،5 %(، وفى جمل���ة الأطفال غري العاديني )Exceptional children(  يف 
نف�ض الفرتة تراوحت بني )4%( اإىل )%16(. 

وهدفت درا�س���ة Hays، 1992(( لإجراء حتليل حمت���وى تاريخي لكل املقالت 
 Gifted Child Quarterly ”، ” Roeper والدرا�س���ات املن�س���ورة يف جم���الت: » 
الأوىل  الأع���داد  Review ”، »Journal for the Education of the Gifted” م���ن 

وحتى عام 1989 م، اأي تقريبًا يف الفرتة )1958 - 1989(، ومت فح�ض حمتويات 
ه���ذه املجالت وفقًا للموؤ�سرات التالية: اأ�سماء املوؤلفني، اجلن�ض، وانت�ساب املوؤلفني 
الأوائل وامل�ساركني، وت�سنيف املقالت ح�سب املو�سوع، ومدى ا�ستناد املقالت اإىل 
البح���ث اأو غريه، ومت حتلي���ل التوجهات بالرجوع للمو�سوع���ات وامل�ساهمني خالل 
تاري���خ ه���ذه املن�سورات. بلغ حج���م املقالت التي مت حتليله���ا )1773( مقاًل، قام 
بتاأليفه���ا )2492( مبع���دل 1،5 موؤل���ف لكل درا�سة،  كما ك�سف���ت النتائج اأن ن�سبة 
املوؤلفني الأوائ���ل 53،1% ذكور و 46،9% اإناث، اأما املوؤلفون الثاين والثالث والرابع 
فكان���ت الن�سبة اإىل حد كبري تق���ارب ال 50% لكل جن�ض. كم���ا اأن غالبية انت�ساب 
املوؤلف���ني كان اإىل اجلامع���ات فحوايل 68% ينت�سبون اإىل اأع�س���اء هيئة التدري�ض، 
والبقي���ة ينت�سب���ون اإىل املدار����ض اخلا�س���ة واحلكومي���ة. اأم���ا من حي���ث ت�سنيف 
املو�سوع���ات، نالت املناه���ج/ والتدري�ض )18،2%(، تطوي���ر الرامج )%11،1(، 
الإر�س���اد والتوجيه )9،6%(، الإب���داع )9،2%(، اأما مو�سوع���ات الك�سف وتطوير 
العامل���ني، تاري���خ املوهبة/ حتليل الو�س���ع الراهن، و التق���ومي/ البحث فرتاوحت 
ن�سبته���ا ب���ني )5،1 – 6،8%(، اأم���ا املو�سوعات الت���ي تناولت الآب���اء واملجتمعات 
اخلا�س���ة، والفنون كانت ن�سبته���ا )3،1 – 4،2%(، بينما نالت مو�سوعات متدين 
التح�سي���ل و�سعوبات التعلم، تعريفات املوهبة، النظري���ة، الإدارة والقيادة ن�سبة 
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اأق���ل من 3%. اأما من حي���ث ا�ستناد املقالت اإىل البحث فق���د ك�سفت الدرا�سة اأن 
معظ���م الدرا�سات ل ت�ستن���د على البحث، فحوايل 29% فق���ط كانت معتمدة على 
البح���ث الإجرائي اأو وظف���ت منهج البحث العلمي يف ه���ذه املقالت، كما لوحظت 

زيادة مطردة يف عدد املقالت منذ عام 1980 م.

وهدفت درا�سة )Coleman & Gallagher، 1992( اإىل حتليل وم�سح �سيا�سات 
الوليات املتح���دة الأمريكية اخلا�سة بعملية الك�سف ع���ن املوهوبني وذلك بهدف 
تقدمي مناذج لتطوير تلك ال�سيا�سات وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لتطوير عمليات 
الك�سف عن املوهوبني، وخا�سة لتطوير عمليات الك�سف و�سط املتخلفني اقت�ساديًا، 
وب���ني ذوي الإعاق���ات. وتن���اول التحلي���ل اجلوان���ب ال�ست���ة التالي���ة: الت�سريعات، 
تعريف املوهب���ة، ممار�سات الك�سف املعيارية، ممار�س���ات الك�سف غري املعيارية، 
اإج���راءات التحق���ق من ال�س���كاوى والعرتا�س���ات يف عملية الك�س���ف، املرجعيات 
املح���ددة )ال�سيا�سات اخلا�سة( للمجموع���ات اخلا�سة من ال�سكان. ك�سفت نتائج 
الدرا�سة اأن هن���اك )42( ولية لها �سيا�سات للم�سح والفرز املبدئي، واأن عمليات 
الك�س���ف الر�سمية ت�ستن���د وتقوم على الك�سف عن املوهوب���ني وفق مدخل املحكات 
املتعددة،  بالإ�سافة اإىل  )46( ولية تدمج معه الأن�سطة الال�سفية والالمدر�سية 
مث���ل مناذج الأن�سط���ة واملنتج���ات، واأن )43( ولية تطبق مقايي����ض لالإبداع، واأن 
)33( ولي���ة له���ا ت�سريعات فيما يتعلق برتبية املوهوب���ني وتوفري ميزانيات لتمويل 
تربيته���م. واأن )40( ولي���ة حتدد جمموع���ات املختلفني ثقافي���ًا لإجراءات ك�سف 
خا�س���ة، واأن )38( ولية تدرج املتخلفني اقت�ساديًا، و )38( ولية حتدد فئة ذوي 
�سعوبات التعلم املوهوبني، و )36( ولية تهتم بذوي الإعاقات احل�سية واجل�سمية 
املوهوبني. وت�سري عموم النتائج اإىل اأنه بالرغم من وجود جمموعة من ال�سيا�سات 
لعملي���ة الك�سف يف الولي���ات املختلف���ة اإل اأن �سيا�سات الولي���ات ل تظهر التوفري 
الكام���ل للخدمات للمجموع���ات اخلا�سة، والتحليل الدميوغ���رايف للرامج  ي�سري 
لت���دين متثيل املجموع���ات اخلا�سة يف برامج تربية املوهوب���ني واملتفوقني، وهناك 
اأربع���ة موانع حمتملة هي التي حالت دون دمج هذه الفئات واملجموعات اخلا�سة، 
واملوان���ع هي: تدين م�ستوى فهم �سيا�س���ات الولية املحلية، )2( اخلوف من تزايد 
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الأعداد املكت�سفة عند فتح فر�ض اأكر، )3( قلة امل�سادر، )4( قلة امتالك اأفراد 
املجموعات اخلا�سة للرامج املخت�سة برتبية املوهوبني واملتفوقني.  

واأج���رى Meadows & Karnes،  1992(( درا�س���ة حتليلية لل���راأي العام حول 
املوهب���ة وذلك بتحليل حمتوى ال�سح���ف اليومية، فقاما مب�س���ح اإلكرتوين للمواد 
يف ال�سح���ف اليومي���ة الأمريكية حول تربي���ة وتعليم املوهوب���ني. ومت التحليل من 
خ���الل املوؤ�سرات التالية: املوقع اجلغرايف، املو�سوع���ات الرئي�سة التي مت تناولها، 
امل�سطلحات املرتبطة باملو�سوع واملوقع اجلغرايف. بلغ حجم املادة التي مت حتليلها 
62 مق���اًل مت ت�سنيفها من خالل: املدار�ض، الت�سجيل/ الأقليات، الفرز والك�سف، 
التمويل، الجتاهات، حمتوى املنهج، �سعوبات التعلم/ تدين التح�سيل، والفتيات 

املوهوبات. 

اأما درا�سة )Carter and Swanson، 1990( فقد هدفت لتحليل ال�ست�سهادات 
املرجعية يف بحوث املوهبة، حيث قاما بتحليل )500( مقال من املقالت املن�سورة 
يف الدوري���ات، وك�سفت نتائج درا�ستهما عن )25( بحث���ًا الأكر ا�ست�سهادًا بها يف 
البح���وث والدرا�سات يف الفرتة )1972 - 1988(، كما و�سفت الدرا�سة اجتاهات 

البحث يف جمال املوهبة يف تلك الفرتة. 

واأج���رى )Rogers، 1988، 1989( حتليل حمتوى لأدبي���ات تربية املوهوبني يف 
الفرتة )يناير 1975 – دي�سمر 1986(،  معتمدًا على الأدبيات املتوفرة يف قواعد 
 the Educational Resources Information Center )ERIC(،البيانات التالي���ة
 Exceptional Child Education Resources )ECER(، and Psychological

Information Abstracts )PSYC(، وبلغ حجم ال�ست�سهادات التي مت التو�سل اإليها 

)2680( ا�ست�سهادًا مرجعيًا مت�سمنة جميع الدرا�سات التي احتوت على م�سطلح 
اأو اإب���داع، كم���ا مت حتليل 870 منه���ا ب�سكل مف�سل، حي���ث مت ت�سنيفها من خالل 
ال�سن���ة، امل�سدر )قاعدة البيانات(، نوع الن�سر، املادة املت�سمنة، ومنهج الدرا�سة 
)معتم���دة على البح���ث اأم غري معتمدة(. و�سكلت مق���الت البحوث 20% من هذه 
الأدبي���ات، ومت حتليلها من خالل منط وت�سميم البحث امل�ستخدم، ومل يكن بينها 
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بح���وث تتناول املناه���ج اأو الرامج، وكانت معظم البح���وث مرتكزة حول الطالب 
املوه���وب، وكانت 91% من الدرا�سات غري معتمدة على البحث، و 51% فقط منها 
قدم���ت تقارير بحثية، واأك���ر ت�سميمات البحث ا�ستخدامًا ه���ي ال�سببي املقارن، 
والرتباط���ي، واأك���ر املراحل الدرا�سية الت���ي مت تناولها كان���ت املرحلة البتدائية 
حي���ث �سكلت 46% من البح���وث التي قدمت، كما وج���دت الدرا�سة اأن املطبوعات 
البحثي���ة ع���ن الك�سف والقيا�ض بلغ���ت )127( بن�سب���ة )18%( ، واملطبوعات التي 
مل تعتم���د على البحث قد بلغت )150( بن�سبة )8%(، من جمموع املطبوعات عن 
املوهب���ة والتف���وق كما اأكدت الدرا�سة  وجود اجتاه���ني  يف درا�سة املوهبة، الجتاه 

ال�سيكومرتى )الو�سفي(، والجتاه املعريف )التف�سريي(.

تعقيب على الدرا�صات ال�صابقة
يالحظ ندرة الدرا�سات املتخ�س�سة يف حتليل درا�سات الك�سف عن املوهوبني، . 1

حيث اإن الغالبية العظمى من الدرا�سات تناولت هذا املو�سوع تناوًل عر�سيًا، 
اأي كمو�س���وع �سم���ن مو�سوع���ات املوهب���ة دون فح�ض وتق����ضٍّ �سامل يو�سح 

خ�سو�سيته و�سماته وخ�سائ�سه.
ركزت غالبية الدرا�سات على منهجية البحوث وجوانب ال�سعف فيها.. 2
رك���زت غالبي���ة الدرا�س���ات على املج���الت الرئي�س���ة يف ميدان تربي���ة وتعليم . 3

 Gifted Child Quarterly ”، ” Roeper Review ”، “ مث���ل:  املوهوب���ني 
Journal for the Education of the Gifted”، والقواع���د الرتبوي���ة الرئي�س���ة 

 .)PSYC(و ،)ECER( و ،)ERIC( مثل
مت تناول مو�سوعات الك�سف عن املوهوبني يف درا�سة �سليمان )2006( بن�سبة . 4

)13،4%(، و بلغت )18%( يف درا�س���ة )Rogers، 1988، 1989(، ويف درا�سة 
)Heller، 1993( كان���ت ح���وايل )7،5%( ، وبلغ���ت ن�سبة بح���وث الك�سف عن 
 Journal of  Educational املوهب���ة والتفوق يف جمل���ة علم النف����ض الرتب���وي
Psychology ب���ني )9،5 %( اإىل )Heller، 1993()% 14،5(،  وف���ى جمل���ة 

الأطف���ال غري العادي���ني )Exceptional children(  تراوح���ت بني )4%( اإىل 
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)16%(، ويف درا�سة ) Hays، 1992(تراوحت الن�سبة بني )5،1 – 6،8%(، و 
.)Meadows & Karnes، 1992( 3% يف درا�سة

مت تن���اول مو�سوعات خ�سائ�ض املوهوبني يف درا�سة �سليمان )2006( بن�سبة . 5
.)%48،2(

ك�سف���ت درا�سة اأبو ها�س���م )2003( اأن اأكر املح���كات ا�ستخدامًا يف التعرف . 6
عل���ى املوهوب���ني واملتفوقني يف الدرا�سات العربية هي عل���ى الرتتيب: مقايي�ض 
اخل�سائ����ض ال�سلوكي���ة، ودرج���ات التح�سي���ل الدرا�س���ي، وم�ست���وى الذكاء 

ودرجات التح�سيل الدرا�سي معًا.
تلق���ي الأو�ساع الجتماعية لفئات ال�سكان وتركيبة املجتمع )الفقر، والأقليات . 7

العرقي���ة( بظالله���ا على عملية الك�سف، مما دعا لقي���ام درا�سات يف الك�سف 
 Coleman & Gallagher، 1992;( م���ن ه���ذا املنطلق وذل���ك مث���ل درا�س���ات
Gallagher & Coleman، 1994;  Fraiser et al، 1995(، اأو وج���ود درا�سات 

 .)Karnes، Lewis، 1995 (ت�سري لهذا الأمر مثل درا�سة
تناولت بع�ض الدرا�سات ق�سية الك�سف عن املوهوبني من خالل حتليل الوثائق . 8

 Coleman & Gallagher، 1992; Gallagher &( احلكومي���ة مث���ل درا�ست���ي
.Coleman، 1994

الطريقة واالإجراءات 

منهج الدرا�صة 
ا�ستخدم���ت الدرا�سة املنه���ج الببليومرتي وهو منهج يك���ر ا�ستخدامه يف علم 
املكتب���ات واملعلوم���ات، واأ�سب���ح يتزاي���د الآن ا�ستخدامه يف عدة عل���وم اأخرى من 
بينه���ا الرتبي���ة وعلم النف�ض، ويهتم هذا املنهج بالك�س���ف عن اجتاهات البحث يف 
حقل مع���ني يف فرتة زمنية بعينه���ا، ودرا�سة الإنتاج العلمي ح�س���ب نوع الباحثني، 
وانتماءاته���م ورتبهم العلمية، وطبيعة التاأليف، والتوزيع اجلغرايف للباحثني، ولغة 
البح���ث، وغري ذلك م���ن املوؤ�سرات التي ت�ساع���د يف فهم طبيع���ة الن�ساط العلمي 
باعتباره ظاه���رة اإن�سانية اجتماعية. ويعرف املنهج الببليومرتي باأنه ذلك املنهج 
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ال���ذي يعالج كميًا خوا�ض امل���ادة املكتوبة وال�سلوك املرتب���ط بها)عطاري، 2004؛ 
املالك���ي، 1997(، وتنق�سم الدرا�س���ات الببليومرتية اإىل ق�سم���ني رئي�سيني، الأول 
يعتمد على تع���داد ال�ست�سهادات املرجعية يف حوا�سي الأعمال العلمية اأو نهايتها، 
والثاين يدر�ض اخل�سائ�ض البنائية لالإنتاج العلمي امل�ستخدم من قبل الباحثني يف 
تخ�س�ض معني، وقد اأجري���ت الدرا�سة احلالية وفق الق�سم الثاين وقد ا�ستخدمه 

الباحث لتحليل متغريات منوذج الدرا�سة )اأنظر: ملحق 1(. 

جمتمع الدرا�صة
يتمث���ل جمتمع هذه الدرا�سة يف جميع الدرا�س���ات العاملية التي تناولت الك�سف 
ع���ن املوهوبني يف الف���رتة )2004 – 2009 م(، وقد مت م�س���ح هذا املجتمع كاماًل 
وحتدي���ده اإلكرتوني���ًا حي���ث مت القت�سار على قاع���دة )اري���ك(  )ERIC(قاعدة 
 the Educational Resources Information»الرتبوي���ة واملعلوم���ات  امل�س���ادر 
Center« ، وبالإ�ساف���ة اإىل ذل���ك مت العتماد على موق���ع املجل�ض العاملي لالأطفال 

 Gifted and« املوهوب���ني واملتفوق���ني للح�س���ول على الأبح���اث املن�سورة يف جمل���ة
talented international” حي���ث اإنه���ا م���ن املجالت املهم���ة والرئي�سة يف تربية 

وتعليم املوهوبني ولكنها غري متوفرة يف قاعدة اإريك.

 ERIC  اأ�صباب اختيار اإريك
حتت���وي عل���ى اخلم�ض جم���الت الأوىل عل���ى م�ست���وى العامل يف جم���ال تربية . 1

 Journal for the «و ،»Gifted Child Quarterly« املوهوب���ني ورعايته���م وه���ي
 ،»High Ability Studies«و ،»Roeper Review«و ،»Education of the Gifted

.»Gifted Child Today«و
لأنه���ا القاعدة الت���ي حتتوي على اأ�سخم عدد من املج���الت الرتبوية العاملية، . 2

كما اأنها القاعدة الأكر ارتيادًا و�سهرة على ال�سعيد العاملي يف ميدان املوهبة 
والتفوق، حيث اإنها قبلة الباحثني واملمار�سني املتخ�س�سني يف هذا امليدان.

3 . Peer( املحكم���ة  املج���الت  عل���ى  حتت���وي  فه���ي  ذل���ك  اإىل  وبالإ�ساف���ة 
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 Reviewed( الأك���ر �سهرة يف املجال، بعد املج���الت اخلم�ض املذكورة، مثل:

 Journal of Educational Psychology »،« Journal of Secondary Gifted«
.»Education

اأداة الدرا�صة
مت ا�ستخ���دام من���وذج جلمع معلوم���ات الدرا�سة احلالية يحت���وي على 16 بندًا 
)انظ���ر: ملحق 1(، ومت التحقق من �سدقه ومنا�سبته لأهداف الدرا�سة من خالل 
عر�سه على ثالثة من اأ�سات���ذة اجلامعة املخت�سني يف علم نف�ض املوهبة والتفوق، 
وتربية املوهوبني واملتفوقني انظر: ملحق 2(، اأما ثبات النموذج امل�ستخدم لتنظيم 
بيان���ات الدرا�س���ة فقد مت ح�سابه ع���ن طريق معادل���ة هول�ستي )طعيم���ة ومناع ، 
1987؛ عطيف���ة، 1996(، حيث بلغت ن�سبة التفاق وفق املعادلة املذكورة )0،91( 

بني ت�سنيف الباحث وت�سنيف متخ�س�ض اآخر ل 30 درا�سة. 

عر�ص نتائج الدرا�صة ومناق�صتها

اأواًل: كّم االإنتاج العلمي يف جمال الك�صف عن املوهوبني

للتع���رف عل���ى كّم الإنت���اج العلمي يف جم���ال الك�سف عن املوهوب���ني يف الفرتة 
الزمني���ة املحددة مت اإجراء اإح�ساء �سامل لبح���وث ودرا�سات املوهبة املن�سورة يف 
 )Gifted and talented international جمتم���ع الدرا�سة )قاعدة اري���ك، وجمل���ة
يف الف���رتة الزمنية املحددة،  فبلغ جمموع الدرا�سات )1010( بحثوث ودرا�سات، 
كم���ا مت اإح�س���اء للبحوث والدرا�س���ات يف جمال الك�سف ع���ن املوهوبني فبلغ عدد 
الدرا�س���ات )157( بحث���ًا ودرا�سة، ت�سكل م���ا ن�سبته )15،54%( م���ن الدرا�سات 

املن�سورة يف الفرتة )2004 – 2009 م(، وال�سكل )1( يو�سح هذه الن�سب. 

وه���ذه النتيجة م�سابه���ة ومقاربة لدرا�س���ة �سليمان )2006( الت���ي بلغت فيها 
 )Khaleefa، 2006، 1999( )2000( ودرا�سة اخلليفة ،)%درا�سات الك�سف )13،4
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التي بلغت فيها الن�سبة )14%(، و درا�سة )Rogers، 1988، 1989( التي بلغت فيها 
 Journal of  Educational درا�س���ات الك�سف )18%(، وجملة علم النف�ض الرتبوي
Psychology التي بلغ���ت فيها درا�سات الك�سف بني )9،5%-14،5%(، وفى جملة 

الأطفال غري العاديني )Exceptional children(  تراوحت بني )4%-16%(. بينما 
اختلفت ع���ن درا�سة )Heller، 1993( التي كانت البح���وث فيها حوايل )%7،5(،  
وكذل���ك درا�سة )Hays، 1992( التي تراوح���ت الن�سبة فيها بني )5،1 – %6،8(، 
و كذل���ك درا�سة) Meadows & Karnes، 1992( التي بلغت الن�سبة فيها 3%، مع 
مالحظ���ة اأن اثنتني من هذه الدرا�سات الث���الث الأخرية حللت بحوث املوؤمترات، 
اأم���ا درا�س���ة  Hays، 1992(( فقد حلل���ت املجالت يف بداي���ات �سدورها. ويف�سر 
حمافظ���ة درا�س���ات الك�سف عن املوهوبني عل���ى هذه الن�سبة ط���وال تلك الفرتات 
بتجدد مو�سوعات وق�سايا الك�سف مما يوؤدي ملزيد من بحوث ودرا�سات الك�سف.  

�سكل )1(
  بحوث ودرا�سات الك�سف عن املوهوبني مقارنة مع بحوث املوهبة الكلية



مجلة رسالة الخليج العربي - العدد )126(288

واقع البحث العاملي املعا�سر يف جمال الك�سف عن املوهوبني: درا�سة ببليومرتية للمجالت العاملية 
املحكمة و يف الفرتة )2004 - 2009م(

ثانيًا: التوزيع الزمني للبحوث والدرا�صات

يو�سح جدول )1( وال�س���كل )2( التوزيع الزمني للبحوث والدرا�سات )2004 
- 2009(، حيث يالحظ اأن العام 2009 كان اأكر الأعوام الذي ن�سرت فيه بحوث 
ودرا�س���ات الك�سف عن املوهوبني بن�سبة )23.6%(، بينم���ا كان عام 2004 اأربعة 
اأقلها بن�سبة )12،7%(، كم���ا ميكن ح�ساب املعدل ال�سنوي لن�سر بحوث ودرا�سات 

الك�سف عن املوهوبني حيث يبلغ )26،16( درا�سة يف ال�سنة. 

تو�س���ح ه���ذه النتيجة التزايد املطرد لالإنتاج يف �سن���وات الدرا�سة ال�ست، مما 
يدل على جتدد املو�سوعات والق�سايا يف ميدان الك�سف عن املوهوبني.

جدول )1(
التوزيع الزمني لبحوث ودرا�سات الك�سف )2004 - 2009(

الن�سبةالتكرارال�سنة

200420%12.7

200527%17.2

200623%14.6

200727%17.2

200823%14.6

200937%23.6

100.0%157املجموع
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�سكل )2( بحوث ودرا�سات الك�سف عن املوهوبني

ثالثُا:  املجالت االأكرث ن�صرًا

يو�س���ح جدول )2( اأن الإنتاج العلمي يف جمال الك�سف عن املوهوبني يتوزع يف 
)37( جمل���ة، كما يو�سح اأن املجالت الأكر ن�سرًا يف جمال الك�سف عن املوهوبني 
بن�سبة )%20.4(  الأوىل  املرتبة  حيث تاأتي جملة »Gifted Child Quarterly” يف 
- وتع���د ه���ذه املجل���ة اأق���دم املجالت اإذ ب���داأت ال�س���دور منذ ع���ام 1957م وتعد 
املطبوع���ة الر�سمية للجمعية الوطني���ة لالأطفال املوهوبني يف اأمريكا -، وتقا�سمت 
املرتب���ة الثاني���ة جملت���ان هم���ا “ Gifted and talented international “ –الت���ي 
 Journal for the « ي�سدره���ا املجل����ض العاملي لالأطفال املوهوب���ني واملتفوق���ني- و
Education of the Gifted “ – التي ي�سدرها ق�سم الأطفال املوهوبني واملتفوقني 

يف املجل�ض العاملي لالأطفال غري العاديني - بن�سبة )12.1 %(، ويف املرتبة الثالثة 
جمل���ة »Gifted Child Today”- التي ي�سدرها مركز م�سادر تعليم املوهوبني - 
بن�سبة )11.5%(، ويف املرتبة الرابعة جملة “Roeper Review”-التي ت�سدرها 
 High Ability « مدر�س���ة ميت�سجان - بن�سبة )8.3%(، ويف املرتبة اخلام�سة جملة
Studies” – الت���ي ي�سدره���ا املجل����ض الأوربي لذوي الق���درات العالية- بن�سبة 

)6.4 %(. كم���ا اأن هناك )23( جملة ن�سرت بحثًا واحدًا فقط يف جمال الك�سف 
عن املوهوبني.
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 ويف�س���ر ذلك باأن جمل���ة »Gifted Child Quarterly« هي املجلة الأوىل والأقدم 
على م�ستوى العامل لذا يحر�ض الباحثون على ن�سر اأبحاثهم فيها، اأ�سف اإىل ذلك 
اأنه���ا ت�س���در اأربع مرات يف ال�سن���ة، كما اأن عدد �سفحاتها اأك���ر،  كما اأنها كانت 

الأوىل يف درا�سة )Hays، 1992( يف مو�سوعات متعددة.
جدول )2(

املجالت التي ن�سرت بحوثًا ودرا�سات يف جمال الك�سف عن املوهوبني
الن�سبةالتكراراملجلةم
1Gifted Child Quarterly3220.4%
2Gifted and talented international1912.1%
3Journal for the Education of the Gifted1912.1%
4Gifted Child Today1811.5%
5Roeper Review138.3%
6High Ability Studies106.4%
7Journal of Secondary Gifted Education85.1%
8 International Journal of Mathematical education in

 Science and Technology
31.9%

9 Journal of Educational & Psychological
Consultation

31.9%

10Physical Education and Sport Pedagogy21.3%
11Journal of Educational Psychology21.3%
12Multicultural Education21.3%
13Psychology in the Schools21.3%
14Professional School Counseling21.3%
15Elementary School Journal16.%
16Middle School Journal16.%
17Oxford Review of Education16.%
18Journal of Learning Disabilities16.%
19Journal of Psycho educational Assessment16.%
20British Journal of Special Education16.%
21Exceptionality education International16.%
22Remedial and Special Education16.%
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واقع البحث العاملي املعا�سر يف جمال الك�سف عن املوهوبني: درا�سة ببليومرتية للمجالت العاملية 
املحكمة و يف الفرتة )2004 - 2009م(

الن�سبةالتكراراملجلةم
23American Educational History Journal16.%
24Journal of Career Assessment16.%
25 International Journal of Language &

Communication Disorders
16.%

26International Journal of Special Education16.%
27Journal of Advanced Academics16.%
28Leadership16.%
29Kappa Delta Pi Record16.%
30Canadian Journal of School Psychology16.%
31Journal of Education Finance16.%
32 RE:view: Rehabilitation Education for Blindness

.and Visual Impairment
16.%

33Professional School Counseling16.%
34Australian Senior Mathematics Journal16.%
35School Psychology Quarterly16.%
36Computers and Education16.%
37Qualitative Report16.%

%157100.0املجموع

رابعًا:  نوع )فئة( املوهبة املكت�صفة

يو�س���ح ج���دول )3( فئات املواه���ب التي اهتم���ت الدرا�س���ات بالك�سف عنها، 
حيث يالح���ظ اأن هناك )18( نوعًا من اأنواع املوهبة اهتمت الدرا�سات والبحوث 
بالك�سف عنها، الأكر تكرارًا منها اثنتان هما: املوهبة الأكادميية )43.9%(، ثم 
املوهب���ة العقلية )املعرفية العامة( )27.4%(. ويلي ذلك املوهوبون ذوو �سعوبات 
التعلم )6.3%(، واملوهبة يف الريا�سيات )5.7%(، واملوهبة القيادية )%2.5(. 

ت�س���ري ه���ذه النتيجة لتع���دد فئات املوهب���ة الت���ي تناولتها الدرا�س���ات العاملية، 
 كم���ا ت�س���ري للتقدم العلم���ي يف املجال حيث مت���ت درا�سة اأنواع م���ن املوهبة كانت 

مهملة تاريخيًا.


