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ــات      :ملخـــص ــع السياسـ ــة واقـ ــى معرفـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ ــي  هـ ــة  فـ التربويـ
ــا       ــا يراهــ ــعودية كمــ ــة الســ ــة العربيــ ــي المملكــ ــوبين فــ ــة الموهــ ــال تربيــ مجــ

ــوبين    ــة الموهـ ــال تربيـ ــي مجـ ــاملون فـ ــى   . العـ ــة علـ ــة الدراسـ ــتملت عينـ واشـ
مــــن مختلــــف العــــاملين فــــي مجــــال تربيــــة الموهــــوبين؛ أي مــــا        ) 207(

ــبته  ــة  %) 20.45(نســـ ــع الدراســـ ــن مجتمـــ ــة   ، مـــ ــارهم بالطريقـــ ــم اختيـــ تـــ
ــوائية ــع. العشــــ ــة     ولجمــــ ــن ثالثــــ ــت مــــ ــوير أداة تكونــــ ــم تطــــ ــات تــــ البيانــــ

وكــــان معامــــل   ، مجــــاالت أساســــية مثلــــت جوانــــب السياســــات التربويــــة     
ــات األداة ككــــــل     ــاخ ألفــــــا لثبــــ ــم تحليــــــل البيانــــــات   )0.96(كرونبــــ ؛ وتــــ

بـــالطرق الكميــــة، إضــــافة إلـــى ذلــــك، فقــــد تـــم تحليــــل نــــوعي لمضــــامين    
ــة    ــة الدراسـ ــلة بطبيعـ ــمية ذات صـ ــائق رسـ ــائج ا . وثـ ــرت نتـ ــة أن أظهـ لدراسـ

ــي     ــوبين فـــ ــرامج تربيـــــة الموهـــ ــة ببـــ ــات التربويـــــة المرتبطـــ واقـــــع السياســـ
ــة   ،المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية  ــبة وفـــــق رؤيـــ ليســـــت بالصـــــورة المناســـ

ــر      ــين غيـ ــح أن المعلمـ ــث اتضـ ــوبين، حيـ ــة الموهـ ــال تربيـ ــي مجـ ــاملين فـ العـ
راضــــين بدرجــــة كافيــــة عــــن واقــــع السياســــات التربويــــة فــــي المحــــاور         

رســـــــم السياســـــــات، : وهـــــــي ،فـــــــي أداة الدراســـــــةالثالثـــــــة المتضـــــــمنة 
السياســـــات المكتوبـــــة والتنفيذيـــــة، ومعـــــايير السياســـــات التربويـــــة فـــــي و

ــوبين  ــة الموهــ ــال تربيــ ــة    . مجــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــدم وجــ ــت عــ ــا بينــ كمــ
والخبــــــرة فــــــي تربيــــــة ، إحصــــــائية ألثــــــر كــــــل مــــــن متغيــــــرات الوظيفــــــة 

فـــــي  والمؤهـــــل العلمـــــي علـــــى واقـــــع السياســـــات التربويـــــة ، الموهـــــوبين
وأوصــــت الدراســــة بضـــرورة نقــــل السياســــات  . مجـــال تربيــــة الموهـــوبين  

ــة      ــي المملكـ ــة فـ ــات التربويـ ــة السياسـ ــي وثيقـ ــمنة فـ ــة المتضـ ــة العامـ التربويـ
العربيــــة الســــعودية إلــــى مســــتوى تطبيقــــي مكتــــوب قابــــل للتوظيــــف فــــي  

  .الميدان التربوي

 ).تربية الموهوبين، السياسات التربوية: الكلمات المفتاحية(

 

 Reality of Educational Polices Related to Gifted 
Education Programs in the Kingdom of Saudi 

Arabia  
 

Fathi Abu Naser and Abdullah Jgeman, Faculty of 
Educational Sciences, King Faisal University,KSA.  

 
Abstract: This  study aimed to explore the reality of 
educational polices related to gifted education programs in 
the kingdom of Saudi Arabia, as viewed by specialists  who 
work in gifted education.   
A randomly selected sample consisted of (207) of people  
who work in gifted education. The sample represented 
(20.45%) of the study population.  
For the purpose of this study, a questionnaire was 
conducted  to cover  three different  aspects  of Educational 
Polices.  Cronbach alpha for the questionnaire was (0.96). 
Data was analyzed quantitatively; besides that, some 
related official documents       were analyzed qualitatively.  
Findings of the study revealed that no statistically 
significant differences (α=0.05) in responses of the people 
in the sample due to any of the variables. Also, findings 
revealed, that assessments by the staff in gifted education to 
the reality of educational policies were  Not satisfactory 
enough  and vulnerable.   
Based upon findings, the researchers recommended to 
convert major polices to be clear operational policies and 
applicable in the field of education, in order to pursue 
global standards. (Keywords: gifted education, Educational 
Policies). 

 
ت التربوية في دورها الخالق والبناء تكمن أهمية دراسة السياسا: مقدمة

لكي تمارس اهتمامها ، وتطويرها وتجويدها، في النهوض بالنظم التربوية
بالواقع المعاش في األوساط االجتماعية، وتخرج بحلول ناجحة 

، عبيدات(للمشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية للمجتمع 
ة بعامة، والسياسات وما من شك أن نجاح السياسات التربوي). 2007

التربوية في مجال رعاية الموهوبين بخاصة، يدلل على السير في تحقيق 
أهداف التنمية واللحاق بركاب الدول المتقدمة التي تولي اإلبداع 
واالبتكار ورعاية المبدعين والمبتكرين األهمية  القصوى؛  حيث شهد 

لباحثين وعلماء من القرن العشرين اهتمام التربويين وا العقد األخير
 وانعكس هذا االهتمام على القضايا المختلفة ، التربية الخاصة بالموهبة

  
المتعلقة بالموهوبين وتربيتهم والسعي من قبل الحكومات والمؤسسات 

 ،الجغيمان(المهمة  المختصة لتوفير الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة
الموهوبين أهم  وتمثل السياسات التربوية في مجال تربية ).2008

أركان السياسة التربوية التي بدورها تمثل جزءًا ال يتجزأ من السياسة 
كما تعد عملية تحديد هذه السياسات التربوية من ، العامة في الدولة

وبهذا فان نجاح سياسات ، أهم متطلبات التخطيط الموجه لألهداف
 تربية الموهوبين يعتمد على وجود سياسة تربوية ناجحة تتصف

بالوضوح والمرونة وتنبثق من الفلسفة التربوية وتعكس الواقع 
 ).2005 عامر،(االجتماعي 
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د ومن خالل استعراض تجارب كثير من الدول المتقدمة، وج
من السياسة العامة للتربية  أن سياسة تربية الموهوبين جزء

إذا كانت الدولة تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص  وال سيماوالتعليم فيها، 
يع الطلبة، مما يضمن حق الجميع في الحصول على خدمات لجم

، ؛ الحسن 2008معاجيني،(تتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم 
وقد أعرب المهتمون بتعليم الطالب الموهوبين بأن أحد ). 2008

 العوامل المؤثرة في برامج الموهوبين هو حضور السياسة المحددة
النوع من التعليم ، واالهتمام التاريخي بذلك َأو غيابها

ومن هنا يجب أن تحظى الفئات المبدعة والموهوبة ). 2005عامر،(
بنصيب عادل من السياسات التربوية يلبي رغباتها وينمي قدراتها 

 ). 2005، الوزرةوالفيصل، د ت؛(

كما " Educational Policy"يقصد بالسياسة التربوية و
. رية العامة للتعليمبأنها المواد الدستو) 1992( يعرفها الميداني

وهي التي تبين األسس العامة التي يقوم عليها التخطيط إلنشاء 
وتبين أهداف العملية التعليمية وتحدد مقاصدها سواء ، مؤسساته

كانت هذه المواد مكتوبة معلنة بقرارات ومراسيم، أو غير مكتوبة 
وال معلنة إال أنها مالحظة ذهنًا لدى المشرفين على مؤسسات 

). 1996، العمري(ليم والمنشئين لها والموجهين لمسيرتها التع
والسياسات التربوية فرع من الدراسات التربوية تهتم بالعملية 
التربوية في المجتمع، وتهتم بالفكر السياسي المؤثر في نموها 

عنى بالمسئولين عن التعليم من حيث الوظائف، وتطويرها، كما وُت
 ،وميشيل حنا الله وجرجس(ية والعمليات التعليمية، والتربو

على أنها مجموعة من القواعد ) 2003(ويعرفها بكر ). 1998
والمبادئ التي تضمنها الدولة لتوجيه التعليم فيها لخدمة أهدافها 
العامة وخدمة مصلحتها القومية والوطنية وتتحدد السياسة 
ة التربوية في الدول من خالل التشريعات والقرارات التي تقوم الدول

) 2003(كما يعرفها الرومي .باتخاذها  على المستوى التربوي
بأنها مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي تضعها الدولة لتنظيم 

وتنبثق ، وتوجيه التعليم فيها بما يخدم أهدافها ومصالحها الوطنية
، وتحدد أسس واقع المجتمع، عن الفلسفة التعليمية في الدولة

مجموعة القرارات "وتعرف على أنها . إمكاناتهو، وظروفه، وتطلعاته
واإلجراءات المتعلقة بالقضايا التعليمية المختلفة والناجمة عن 
عملية تحديد األهداف ونقلها إلى مستوى التنفيذ مع مراعاة هذه 

" القرارات في إطارها العام للفلسفة التعليمية للنظام السياسي
إلى أن السياسة نخلص مما سبق، ). 54، ص 1995 ،أمنينه(

مجموعة األهداف واالتجاهات والمبادئ التي يقوم  هي التربوية
عليها التعليم في أي مجتمع من المجتمعات، وتحدد إطاره العام 

 .ونظمه المختلفة

ين الذين المختص ًايثير تحدي وتعد السياسة التربوية عمًال
ولضمان نجاح السياسة ، يعملون على تحديد السياسة ورسمها

لتربوية ال بد من قيام المجتمع الذي صممت له السياسة التربوية ا
أن ) 2003(يرى إبراهيم و). Fuhraman, 1993(بتعزيزها ودعمها

من أهم مضامين السياسة التربوية هي توجيه العملية التربوية 
لتطوير شخصية المواطن في القدرة على التحليل والنقد والمبادرة 

وفي . وتعزيز القيم اإلسالمية والعربية، بيواإلبداع والحوار اإليجا
ضوء ذلك يتطلب األمر عند وضع السياسة التعليمية ألي مجتمع 

وأن تكون ، والقابلية للتطبيق، مراعاة أن تتصف بالحركية والمرونة
وأن تتكامل مع السياسات ، وأن تبنى في ضوء األهداف، موجهة
أن تكون ذات بعد كما يجب ، وأن تتوفر مقومات تنفيذها، األخرى
والوضوح ، وأن تتصف بالشمولية والجدوى االقتصادية، مجتمعي

 ).1996، ؛منقارةPapadopoulos,1995؛2007،عبيدات(واإلعالن 

وتعد الفلسفة العامة للمجتمع مصدر السياسة التربوية الذي 
ويمكن تصنيف مصادر السياسة ، تستمد منه سماتها وتوجهاتها

العقيدة الدينية للمجتمع في بعض :تيةاآلالتربوية إلى المصادر 
، والفكر التربوي، والخبرات األجنبية، والخبرات التاريخية ، الدول

وأنظمة ولوائح المنظمات ، ومراعاة البعد الدولي واإلقليمي
وتختلف الدول في  ).2009، األلمعي(والهيئات الدولية واإلقليمية 

هذا االختالف  لرغم منعلى اآلية رسم السياسات التربوية فيها، و
يمكن تحديد ثالث مراحل أساسية لصياغة السياسة التربوية تتمثل 

ها وتنفيذ،  عنهاواإلعالن ،  في صناعة وصياغة السياسة التربوية
حيث تتحقق في هذه المرحلة ترجمة الخطط والمشروعات 
والبرامج واألهداف إلى إجراءات تنفيذية فعلية على مستوى الفرد 

 ).2007، ؛ عبيدات2009، األلمعي(التعليم في قطاع 

، ويمر تشكل السياسة التربوية بمراحل أولها صياغة السياسة
وهي مرحلة سن التشريعات التربوية وتستهدف في ذلك ترجمة 

والمرحلة . األهداف الوطنية للسياسة التربوية العامة في المجتمع
داف العامة وهي مرحلة إعالن وقبول األه، الثانية تبني السياسة

وتحويلها إلى استراتيجيات عمل وخطط وبرامج محددة وخطوات 
ومرحلة تنفيذ . عملية منظمة لتبدو أكثر وضوحًا وأقرب إدراكًا

وهي مرحلة العمل الفني واإلجرائي المرتبط ارتباطًا وثيقًا ، السياسة
مجال الفعل  بوصفها، )المدرسة(بالمؤسسة التربوية الرسمية 

، ؛ الحامدHough,1984(السياسة التربوية لتجسيد أهداف 
2004.( 

يلزم النظام التعليمي ، ولضمان صالحية  السياسات التربوية
على أن يتم ذلك مرة واحدة  -العمل على تقويمها بشكل دوري 

وسنتين على ، على األقل كل خمس سنوات على مستوى السياسات
أو من خالل وأن يتم ذلك على المستوى الداخلي  -مستوى البرامج

اللجان الخارجية لضمان التطوير المستمر وتالفي األخطاء وتجاوز 
كما البد من إتباع المنهجية العلمية في عمليات التقويم . الصعوبات

. )Baker & Schacter, 2004(في جو من الشفافية والوضوح 
ومن أهم هذه النماذج المستخدمة في التقويم نموذج بارليت 

وإستراتيجية التقويم الطبيعي ، 1975وهاميلتون عام 
Naturalistic Evaluation ،التعاملي وإستراتيجية التقويم ،
 .(Carter and Hamilton, 2004)  وإستراتيجية التقويم الدفاعي
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 ,James(وفيما يخص سياسة رعاية الطلبة الموهوبين يرى 
 كما، أنها يجب أن تقوم بتحديد العناصر الرئيسية للبرنامج) 2002

وطبيعة ، والجدارة أو األهلية، يجب أن تراعي قضية مؤهالت المعلم
ويضيف جيمس أن هنالك . وعوامل تقديم الخدمة، البرامج الخاصة

مصادر رئيسة تهمنا فيما يخص السياسات التربوية في مجال  ةأربع
ويعنى بذلك مجموعة التشريعات ، التشريع:الموهوبين وهي

ي بما يضمن تقديم الدعم الموضوعة على المستوى الحكوم
والجهات الرسمية القادرة . للبرامج والمراكز البحثية المتخصصة

. على  إصدار قرارات بخصوص تعليم الموهوبين بصورة أساسية
حيث توفر القواعد اإلدارية اإلرشادات العامة ، والقواعد اإلدارية

ة والعريضة والتعليمات التي تم تأسيسها عبر القوانين التشريعي
والبد من دعمها بمزيد من التفاصيل حتى ، والجهات الرسمية

إذ البد من ، والمعايير المهنية. تصبح جاهزة للتطبيق في المدارس
 عليه،إعالن المعايير الخاصة بالمتخصصين في تعليم الموهوبين، و

يجب أن تقود هذه المعايير تطوير الخبرات المهنية للمعلمين 
)James, 2002(. 

لسياسات التربوية الناجحة في مجال تعليم كما أن ا
وتتوافق ، الموهوبين يجب أن تتماشى مع القيم والمبادئ العالمية

أن أي  )(Baker & Friedman-Nimz, 2000ويرى كل من. معها
توسيع فرص التعلم : اآلتية سياسة تربوية يجب أن تحقق األهداف

والسعي ، يزهوالتأكيد على التعليم وتم، ضمن إستراتيجية متجددة
كما ويضيف كيرك وكالجير .والسعي إلى تحقيق التكلفة، إلى العدالة

(KirkGallagher, 2000)  ضرورة سعي السياسات المتعلقة بتربية
ويرجع اختالف سياسات تربية . الموهوبين إلى تحقيق التميز

الموهوبين من دولة ألخرى إلى عدة أسباب منها اختالف السياسة 
وتوجهاتها وإمكاناتها المادية وكذلك اإلرث الثقافي العامة للدولة 

 ). 2004،عامر (للدولة وطبيعتها الجغرافية والسكانية 

مجال  في واسعة خطوات السعودية العربية المملكة خطتولقد 
 ورعايتهم عن الموهوبين الكشف برنامج في الموهوبين تمثلت رعاية

يمية في المملكة التعل السياسة عليه نصت لما ترجمة والذي يعد
فقد انطلقت سياسة رعاية الموهوبين في ). 2008الحسن، (

المملكة العربية السعودية مع صياغة وثيقة التعليم الصادرة عن 
اللجنة العليا لسياسة التعليم، وجاء تحت عنوان رعاية النابغين 

حددت سياسة التعليم في رعاية ) 194، 193، 192(ثالث مواد 
لكة، ونصت تلك المواد أن على الدولة رعاية النابغين في المم

النابغين لتنمية مواهبهم وتوجيهها، وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال 
وعلى الجهات المختصة أن تضع وسائل اكتشافهم، وبرامج ، نبوغهم

 يىءوأن ته، الدراسة الخاصة بهم، والمزايا التقديرية المشجعة لهم
ستفادة من قدراتهم، مع تعهدهم للنابغين وسائل البحث العلمي لال

 ).ه1390اللجنة العليا لسياسة التعليم، (بالتوجيه اإلسالمي 

لرعاية صدرت القواعد التنظيمية  ه1421وفي عام 
، وعرفت الطالب الموهوبين )مادة 20(الموهوبين في المملكة 

بأنهم الطلبة الذين يوجد لديهم استعدادات وقدرات فوق عادية، 
زا عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من المجاالت أو أداء متمي

التي يقدرها المجتمع، ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة ال 
 ).2008المنتشري، (   تتوفر في منهج الدراسة العادية

وشهدت برامج رعاية الموهوبين بالمملكة تطورًا ملحوظًا، 
ف عن تلتها برامج الكش، ه1410بدءًا بالدراسة البحثية عام 

، وتوج ذلك التطور بتأسيس مؤسسة الملك ه1417الموهوبين عام 
، وهي مؤسسة ه1420عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين عام 

حضاريه تحظى برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وهدفها وطنية 
الكشف عن الموهوبين ورعايتهم في إطار ما تدعو إليه السياسة 

أنشئت  ،ه1421ابع من ربيع األول عام وفي الر. التعليمية بالمملكة
اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين لتقوم بمهام اكتشاف ورعاية 

حقيق السياسة التعليمية في هذا الموهوبين في المملكة، وذلك لت
 .)2005؛ الوزرة، 2008المنتشري، . (الجانب

وحرصًا على توحيد السياسات وإستراتيجية العمل في مجال 
بين في المملكة، صدر قرار معالي وزير المعارف رقم رعاية الموهو

، القاضي بتكليف اإلدارة العامة ه4/12/1423بتاريخ  373373
) البنين والبنات(مهامها الموكلة إليها لقطاعي لرعاية الموهوبين ب

). 2007؛ أبو نواس، 2008معاجيني، و الفيصل. (على حد سواء
ة واإلبداع في جامعة كما أنشئ المركز الوطني ألبحاث الموهب

الملك فيصل كأول مركز من نوعه تحتضنه مؤسسات التعليم العالي 
حيث وافق مجلس التعليم العالي ، على المستويين الوطني والعربي

ر وقد حظي القرا ،ه28/54/1430: على إنشاء المركز بقراره رقم
م / 4882بموافقة خادم الحرمين الشريفين، التي جاءت تحت رقم 

ويرمي إلى تحقيق إنجازات بحثية . ه29/5/1430: اريخب، بت
نوعية، والقيام بالمهام التوعوية واالستشارية في مجال الموهبة 

رتبط بالجهات البحثية المحلية والعالمية ذات العالقة واإلبداع، وي
الموقع . (باتفاقيات تعاون من شأنها تحديد العالقة بين الطرفين

وعلى ). 2011، اث الموهبة واإلبداعالرسمي للمركز الوطني ألبح
الرغم من اهتمام وثيقة السياسات التربوية السعودية برعاية 

إال أن ، الموهوبين وإشارتها لذلك كما توضح في عدة مواضع
) 2006(ويرجع درباس ، الرعاية الفعلية للموهوبين بدأت متأخرة

تهيئة ذلك، النشغال الجهات التنفيذية ببناء القواعد األساسية، و
 .الظروف المحيطة  لتحقيق غايات الدولة

وتقدم للموهوبين في المملكة العربية السعودية العديد من 
: برنامج سنوي مستمر يشتمل: البرامج التربوية الخاصة منها

والتقويم والمتابعة ،والتصنيف للطلبة الموهوبين ،الترشيح والتعرف
إلبداع والقدرات من خالل استخدام اختبارات ومقاييس الذكاء وا

وذلك ، الخاصة التي تم إعدادها وتفنينها على البيئة السعودية
بهدف اختيار الطالب وترشيحهم لبرامج الرعاية والبرنامج المسائي 

وبرنامج إثرائي نوعي يعقد في مراكز ، وبرامج التلمذة، اإلثرائي
رعاية الموهوبين أو المدارس ذات اإلمكانات المناسبة في الفترات 
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وبرامج ، وبرامج الخميس اإلبداعية، المسائية للطلبة المرشحين
الطلبة على اكتساب بعض مهارات  ةعلمية مهارية تركز على مساعد

وملتقيات الموهوبين ، التفكير العقلية والعلمية والتفكيرية واإلبداعية
 ).2008الجغيمان، (الصيفية 

دة ولقد كان موضوع السياسات التربوية محل دراسات عدي
إلى تحليل ) 1989(فقد هدفت دراسة إسماعيل ، عربيًا وعالميا

وتقويم السياسات والخطط التعليمية في البلدان العربية في منطقة 
المشرق العربي؛ األردن، وسوريا، والعراق، وتوصلت الدراسة إلى 
أن السياسات التربوية لهذه األقطار العربية الثالثة، هي بالتأكيد 

ها واتجاهاتها وحتى في صياغاتها عن الصورة متقدمة بمفاهيم
. القاتمة التي رسمها تقرير إستراتيجية تطوير التربية العربية

إلى تحليل وتقويم السياسات ) 1989(وهدفت دراسة قنديل 
وإلى إبراز واقع التعليم ) 198-1950(التعليمية في مصر من 

في مصر  وأظهرت نتائج الدراسة أن السياسة التعليمية ،ومالمحه
سياسة موجهة من السلطة السياسية وتفتقد المشاركة ويتعاظم 

) Sands, 1989(وأجرى ساندرز. فيها دور البيروقراطية المصرية
دراسة في الفلبين حول تكوين السياسات التعليمية في دول العالم 

بهدف تحديد العوامل أو القوى الداخلية والخارجية ، الثالث
هرت الدراسة أن صانعي السياسات في وأظ، المؤثرة في صنعها

ن أهم المعيقات َأكما أظهرت ، الفلبين هم أفراد من عائالت النخب
) 1990(وأجرى رضا . في صنع السياسات تتمثل في الدعم المالي

دراسة عن السياسات التعليمية في دول الخليج، وتقويم الواقع 
التربوية التعليمي فيها، وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسات 

وأجرى . الخليجية سياسات موجهة لخدمة السلطة السياسية
دراسة هدفت إلى تحليل السياسات التعليمية في ) 1990(الجابري 

منذ حصولها  )تونس، والجزائر، والمغرب(أقطار المغرب العربي 
على االستقالل وحتى منتصف الثمانينات، وأظهرت الدراسة مدى 

وأظهرت . غطها على السياسة التعليميةتأثير المشاركة الشعبية وض
حول دور المصالح ) De La Cruz, 1990( دراسة دي الكروز

، الدينية في رسم السياسات التربوية في كل من الفلبين وماليزيا
حيث وجد أن جماعات المصالح الدينية تلعب دورًا في صنع 

وفي دراسة ستوويل . وتنفيذ السياسات التربوية في الدولتين
)Stowell, 1992 ( حول مكونات التأثير وطبيعة التأثير في صناعة

حيث هدفت إلى اختبار عملية ، السياسات التعليمية بوالية واشنطن
وأظهرت الدراسة أن صناعة السياسات ، صناعة السياسات التعليمية
بين الجماعات ًا وأن هناك تنافس، تتأثر باألحداث السياسية

وقام سارودا . لتربويةالسياسية في رسم السياسات ا
)Sarruda,1992 ( بدراسة حول إصالح السياسات التعليمية من

وجهة نظر المشرفين الذين يقودون حملة إصالح السياسات في 
وركزت الدراسة على عملية اإلصالح المالي ، والية نيوجرسي

وأظهرت . واألكاديمي لهذه السياسات إلى جانب إصالح المنهج
حول سياسات التربية في ) 1993(ا عبده نتائج دراسة قام به

التعليم ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية ما بين 

عددًا من االتجاهات الرئيسة التي برزت في ) 1946-1990(
االتجاه القومي الوحدوي، : سياسات التربية في سوريا منها

م واالتجاه االشتراكي، واالتجاه الديمقراطي في تعميم التعلي
االتجاه التنموي في تنمية التعليم وربطه بحاجات وومجانيته، 

إلى تقييم السياسة ) Kahne, 1994( وهدفت دراسة كان. التنمية
حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة بين ، التربوية كنظام في أمريكا

المدرسة والكلية وأن استمرار مناقشات السياسات التربوية يساعد 
كما أجرى بني . لهذه السياسات ةذج مرنالمحللين في تقديم نما

دراسة هدفت إلى رصد التطورات في السياسات ) 1995(خلف 
التربوية في خطاب العرش الهاشمي ومدى التطابق بين السياسات، 
، والممارسات التربوية والخطط التنفيذية في الواقع التربوي

طبيق بين السياسات المعلنة والت ًاكبيرًا وأظهرت الدراسة تطابق
إلى معرفة درجة ارتباط ) 1995(وهدفت دراسة قسايمة . العملي

السياسة التربوية بعملية التخطيط التربوي كما يدركها اإلداريون 
 ةالتربويون في األردن، حيث أظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطي

ذات داللة إحصائية قوية بين السياسة التربوية، وعملية التخطيط 
دراسة هدفت إلى الكشف عن ) 1996(رى العمري كما أج. التربوي

العالقة بين مدى تنفيذ السياسات التربوية ودرجة الرضا الوظيفي 
لدى العاملين في وزارة التربية والتعليم في األردن في خمس 

طبيعة العمل الحالي، والراتب، وفرص الترقية، : مجاالت هي
ى أن درجة تنفيذ وأشارت النتائج إل. والمسؤولية، وعالقة الزمالء

 . السياسة التربوية كانت متوسطة

كما أجريت العديد من الدراسات السعودية المتعلقة 
حيث ) 1992(بموضوع السياسات التربوية كدراسة المصوري 

، قامت بتحليل األسس التي يقوم عليها النظام التعليمي السعودي
ها متوافقة وبينت أن هذه األهداف بنيت على الشريعة اإلسالمية وأن

ومن ناحية نظرية بينت ، مع ما ترمي إليه غايات التربية اإلسالمية
الدراسة أن هذه األهداف يتوافر فيها الصدق والواقعية ألنها 

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة ، مشتقة من الشريعة اإلسالمية
صياغة السياسة التعليمية ومراجعة المناهج في ضوء هذه 

دراسة تقويمية : بعنوان )هـ1413(العلي وهدفت دراسة. األهداف
ألهداف المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية من وجهة 

وهدفت "نظر مديري ومدرسي المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض
إلى التعرف على مدى معرفة أهداف المرحلة االبتدائية ووضوحها، 

مبحوثًا من  )554(ومدى تحققها واستفادت الدراسة من إجابات
العاملين في المدارس االبتدائية بمنطقة يرين المعلمين والمد

الرياض، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن األهداف التربوية لهذه 
توصلت الدراسة إلى أن كما ، بشكل عام ةتحققمالمرحلة واضحة و

درجة معرفة ووضوح هذه األهداف بالنسبة ألفراد العينة هو 
قها لديهم تتراوح بين جيد وجيد جدًا بينما جيدجدًا ودرجة تحق

. جدًا على األغلب ةدرجة مالءمتها للمجتمع السعودي كانت جيد
التي أجريت على عينة من مديري  ) هـ1417( أما دراسة الخريف

ومديرات المدارس  الثانوية الحكومية بمدينة الرياض  السعودية 
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ة بها ومدى بهدف الوقوف على مدى إلمام أفراد عينة الدراس
العاملين  يرينمن المعلمين والمد )399(وبلغ حجم العينة ، تحققها

في المدارس الثانوية الحكومية بمنطقة الرياض التعليمية، وبينت 
في اإللمام المطلوب بأهداف هذه المرحلة  يًاالدراسة أن هناك تدن

بغرس العقيدة اإلسالمية والوالء  ةوتحقيقها عدا األهداف المتصل
كما توصلت ، لوطن والعالم اإلسالميثم لسبحانه وتعالى  لله

إلى اختالف في درجة إلمام أفراد العينة بأهداف المرحلة  الدراسة
الثانوية بين إلمام كبير ومتوسط ومحدود ومنعدم، وكذلك الحال 

وهدفت دراسة . ابالنسبة لدرجة وضوح هذه األهداف وتحققه
فة أهداف التعليم المتوسط، إلى تحديد مدى معر )هـ1421(الفقيه 

ومدى وضوحها وتحققها من وجهة نظر المعلمين في منطقة جازان 
معلمًا من هذه المرحلة شارك في  484التعليمية، وذلك وفق إجابة 

وتوصلت الدراسة إلى أن أهداف  ،اإلجابة على عبارات أداة الدراسة
توسط معروفة بدرجة متوسطة لدى معلمي هذه مالتعليم ال

رحلة، وأن هذه األهداف واضحة ومتحققة بشكل يتراوح بين الم
) 2001(وهدفت دراسة حكيم . الدرجة الكبيرة والدرجة المتوسطة

إلى معرفة مدى إلمام معلم المرحلة الثانوية العامة بمنطقة مكة 
وبينت الدراسة أن نسبة تنفيذ ، المكرمة بمبادئ السياسة التعليمية

العديد من المعوقات التي تحول  وأن هناك، السياسات متوسطة
دون تنفيذها تتعلق بالمقررات الدراسية والوسائل التعليمية 

إلى ) 2006(وهدفت دراسة المنقاش . وتفاعل المنزل مع المدرسة
تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية كما جاءت في 

لتعليم عام وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة ا
وأسفرت ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفيم، 1970/هـ1390

الدراسة عن أن سياسة التعليم السعودية لم تتوافق تمامًا مع 
أما دراسة . المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية

فهدفت إلى تحديد أسس إدارة الجودة الشاملة ) 2007(العصيمي 
راز األساس اإلتقاني الذي يرتكز عليه نظام التعليم ومتطلباتها، وإب

السعودي، وتحديد مدى دعم وتعزيز بنود وثيقة سياسة التعليم 
واستخدمت  ،في المملكة العربية السعودية لهذه األسس والمتطلبات

وتكون مجتمع ، ومنهج تحليل المحتوى، الدراسة  المنهج الوصفي 
 ).236( م السعودية وعددهاالدراسة من جميع بنود سياسة التعلي

وبينت الدراسة أن بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية 
السعودية تحتاج إلى وضع تنبؤات ورؤى تربوية مستقبلية سواء 
عن الظروف أم بالسلوكيات، وإلى تحديد معايير لقياس أداء 
، العاملين في التعليم، ووضع معايير لقياس الجودة أثناء العمليات

ووضع آليات لجمع المعلومات عن التعليم وتحليلها باستمرار 
وأوصت الدراسة بإعادة . ابغرض تجنب األخطاء قبل حدوثه

صياغة بعض بنود وثيقة السياسات التعليمية السعودية لتالفي 
 .القصور وتحديد بعض متطلبات إدارة الجودة الشاملة

ن دراسة بعنوا) Swansan, 2007(كما أجرى سوانسان 
هدفت إلى " حالة لتطبيق السياسات التربوية في مجال الموهوبين"

والمتبنين للسياسات ، الكشف عن وجهات نظر صانعي القرار

التربوية في مجال تربية الموهوبين في والية ساوث كارولينا  
وشملت الدراسة استطالع آراء عدد من منفذي ، األمريكية

، ومسئولي إدارة التعليم، تومطوري األنظمة والتعليما، السياسات 
حيث استخدم الباحث المقابلة الشخصية والمجموعات الحوارية 

وأظهرت النتائج أن  ، للحصول على البيانات واآلراء، المحددة 
التعليم العام في الوالية يعيد تشكيل برامج الموهوبين بطريقة غير 

وجذب ، وتنويع مصادرها، خطية تشمل التطبيق لبعض البرامج
كما أظهرت الدراسة أن هناك تغيرات أولية ،  النتباه إلى النوعيةا

في القيادة التربوية فيما يتعلق ببرامج تربية الموهوبين بما ينعكس 
 . ايجابيا على أداء المعلمين والبرامج

10TArancibia, Violeta)أما دراسة ارانكبا وآخرون  10T and 
etal., 2008)   وانتقاء تحديد أجل من اثر استراتيجية"بعنوان 

فقد أجريت في " المدرسي النظام أكاديميًا في الموهوبين الطالب
) 7(و، معلما )50(و، طالبا) 73(والية كاليفورنيا واشتملت على 

 وهدفت إلى تنفيذ، كاليفورنيا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة
 سياق في أكاديميًا، الموهوبين الطالب واختيار لتحديد نظام

 من البيانات جمع وقد تم. الدراسية المناهج خارج إثرائي برنامج
النتائج أن عمليات  وبينت ،التركيز ومجموعات المقابالت، خالل
، يار  الطلبة قد تركت انطباعات ايجابية لدى المعلمين والطلبةاخت

 الدراسة لزمالء المحتملة السلبية اآلثار كما اكتشفت بعض
 بها كانت تنقل التي بالطريقة أساسا تتصل والتي، للطالب

 المعلومات

في   (Colonel and etal., 2010)ويشير  كولونيل وزمالؤه
لتطبيق التسريع التوجيهية  المبادئ:  دراسة وصفية بعنوان

للسياسة المتعلقة  ينبغي توفير مبادئ توجيهية أنه  ،األكاديمي
للحيلولة دون حواجز المركزية ،بتسريع الطلبة الموهوبين 

كما يجب ،سياسةللكمداخلة تعليمية  ريع األكاديميباستخدام التس
غي ينبو، الميزات التي تمنع اآلثار غير المقصودة السياسة شملت أن

وتحقيق ، أن تتسم هذه السياسة بإمكانية الوصول واإلنصاف
لتسهيل عملية  توفير مبادئ توجيهية و ،العدالة وتكافؤ الفرص

 .كما يجب أن تكون هذه السياسات مكتوبة  ومحددة، لتنفيذا

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن مسيرة النهضة التعليمية في المملكة العربية السعودية 
متعددة، وتمخضت عنها تجارب متنوعة ومختلفة  بدأت بمراحل

؛ ولقد نبعت مشكلة الدراسة من مالحظة تحتاج إلى دراسة واعية
الباحثين الميدانية خالل عملها في التدريس في برنامج الماجستير 
في تربية الموهوبين والتطبيق الميداني في المدارس الحكومية في 

على أبرز السياسات للوقوف حيث تأتي هذه الدراسة ،المملكة
، وتحديد كفايتها وفاعليتها، التربوية في مجال تربية الموهوبين

وتبيان جوانب النقص والقصور فيها، السيما وأن هذه المسائل 
العديدة المهمة لم تدرس من قبل؛ لهذا، تتحدد مشكلة الدراسة 
بالتعرف إلى واقع السياسات التربوية المرتبطة ببرامج تربية 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Arancibia%2C%20Violeta%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
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ن في المملكة العربية السعودية كما يراها العاملون في الموهوبي
وبالتحدي فان هذه الدراسة تسعى لإلجابة ، مجال تربية الموهوبين

 :عن األسئلة اآلتية
ما واقع السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين في  .1

المملكة العربية السعودية كما يراها العاملون في مجال تربية 
 الموهوبين؟

يختلف واقع السياسات التربوية في مجال تربية هل  .2
الموهوبين من وجهة نظر العاملين في مجال تربية الموهوبين 

والخبرة في ، والمؤهل العلمي، الوظيفة: باختالف المتغيرات
 مجال تربية الموهوبين ؟

ما أبرز التغيرات والتطورات التي حدثت  في السياسات  .3
ين في المملكة العربية التربوية في مجال تربية الموهوب

 السعودية؟

 : أهمية الدراسة

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها من الدراسات الريادية 
 :على مستوى المملكة العربية السعودية من خالل

تناولها السياسات التربوية المتعلقة بالموهوبين التي تمثل  .1
أحد الجوانب المهمة للسياسات التربوية الهادفة لتطوير 

  .نماء المملكة وجعلها في مصاف الدول المتقدمةوإ

منهجيتها المعتمدة على استقصاء آراء العاملين في مجال  .2
تربية الموهوبين إلى جانب تحليل الوثائق واألنظمة 

 .والقوانين ذات العالقة بتربية الموهوبين في المملكة

والعمل على ، التعريف بسياسات تربية الموهوبين في المملكة .3
وذلك ، وتوضيح مسيرتها، ها والكشف عن خلفيتهاتفسير

بتقديم المؤشرات والدالالت؛ كم أنها تبرز كوامن الضعف 
والقصور لتسهل المهام أمام صانعي القرار في المملكة فيما 

 .يتعلق بتربية الموهوبين

 :أهداف الدراسة

 :هدفت هذه الدراسة إلى

الموهوبين معرفة واقع السياسات التربوية  في مجال تربية  .1
في المملكة العربية السعودية كما يراها العاملون في مجال 

 .تربية الموهوبين

الكشف عن أهم التطورات والتغيرات في السياسات التربوية   .2
في مجال تربية الموهوبين في المملكة العربية السعودية 
خالل تطور النظام التربوي وتقدمه، باإلضافة إلى ما تم من 

 .ية وعملية وما تحقق على أرض الواقعإجراءات تنفيذ
محاولة تحديد أوجه النقص والقصور في السياسات التربوية  .3

 .المملكة العربية السعوديةمجال تربية الموهوبين بفي 

 

 :التعريفات اإلجرائية

  : يمكن تعريف مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي
سعودية تعرفها وثيقة سياسة التعليم ال: السياسات التربوية -

الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم "بأنها 
أداًء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على 

" شرعه وتلبيًة لحاجات المجتمع وتحقيقًا ألهداف األمة
وأما إجرائيًا، فقد تم اعتبار الدرجة ). 2006 ،المنقاش(

راسة مؤشرًا على واقع الكلية لالستجابة على أداة الد
السياسات التربوية، وكذلك الحال بالنسبة للمحاور الثالثة، 
حيث اعتبرت الدرجة الكلية لالستجابة على فقرات المحور 

 . مؤشرًا على واقع السياسات التربوية لذلك المحور
الطالب الموهوب هو ذلك الطالب الذي : الطلبة الموهوبون -

المجموعة العمرية التي ينتمي  يظهر أداء متميزًا مقارنة مع
القدرة العقلية : إليها في واحدة أو أكثر من األبعاد التالية

التحصيل األكاديمي أو  القدرة اإلبداعية العالية،أو  العالية،
المرتفع في مجال أو أكثر، الفنون، و القدرات القيادية، ممن 

. ةال يستطيع التعليم بمنهجه العام تلبية احتياجاتهم الخاص
)Johnsen, 2004(. 

، وهم المعلمون: العاملون في ميدان تربية الموهوبين -
والمشرفون، واإلداريون، والقياديون العاملون في برامج أو 
مراكز رعاية الموهوبين في وزارة التربية والتعليم في المملكة 

 .العربية السعودية

 :الدراسةدات حدم

 :تتحدد هذه الدراسة في اآلتي
السياسات التربوية المتعلقة بالموهوبين في اقتصرت على  -

 .المملكة العربية السعودية

في مدى صدق وثبات األدوات المستخدمة  هاتتحدد نتائج -
مما يحول دون تعميم نتائجها فيما لو  في الدراسة

استخدمت أدوات أخرى تتمتع بخصائص سيكومترية مختلفة 
 .فةوأخضعت بياناتها لمعالجات وأساليب إحصائية مختل

تقتصر نتائجها بحدود تمثيل مجتمع الدراسة وفي إطار  -
ومشرفي مراكز رعاية الموهوبين، ، معلمي رعاية الموهوبين

واإلداريين والقياديين العاملين في برامج ومراكز رعاية 
 . الموهوبين

 : هاوإجراءاتمنهجية الدراسة 

  :مجتمع الدراسة وعينتها

ين في مجال تربية تكون مجتمع الدراسة من جميع العامل
؛ الموهوبين بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

 ونمركزي ونومشرف، في المدارس والمراكز ونموهوب ونمعلم(
، إدارة الموهوبين وومدير، مناطق، ومشرفي أقسام محافظات
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فردًا خالل العام الدراسي ) 1012(، وبلغ عددهم )وقيادات
عينة  الدراسة، فقد تم اختيارها بالطريقة وأما . ه1431/1432
لجعل  من خالل قاعدة بيانات المعلمين في إدارات التعليم الطبقية

، حيث تم الحصول على أفراد عينة الدراسة من العينة ممثلة
المعلمين من خالل قوائم األسماء ومن ثم التطبيق على األسماء 

العاملين في  من) 256(واشتملت عينة الدراسة على ، المختارة
من مجتمع %) 25.29(مجال تربية الموهوبين وبنسبة بلغت 

) 21(كما تم استبعاد،استبانة ) 228(حيث تم استرجاع ، الدراسة
ليبقى عدد االستبانات الصالحة ، استبانه لعدم اكتمال بياناتها

 .من مجتمع الدراسة%) 20.45(وبنسبة، استبانه) 207(

د عينة الدراسة حسب توزيع أفرا) 1(ويبين الجدول 
المؤهل العلمي، والوظيفة، والخبرة في مجال تربية : المتغيرات
ويظهر في الجدول أن حاملي درجة البكالوريوس . الموهوبين

مقابل ، من متغير المؤهل العلمي%) 87.4(شكلوا  نسبة 
وشكل معلمو تربية . لحملة الشهادات العلمية العليا%) 12.6(

تالها ، %)57.5(كبر في متغير الوظيفة الموهوبين النسبة  األ
،بينما كانت نسبة اإلداريين %)28.0(نسبة مشرفي المراكز 

%) 4.8،  %9.7(والقيادات  المتخصصة في تربية الموهوبين 
أن النسب وفق ) 1(إضافة إلى ذلك، أظهر الجدول. على التوالي

) 5(لفئتي أقل من %)  53.1، %46.9(   سنوات الخبرة كانت 
 .سنوات فأكثر، على التوالي) 5(ات و سنو

 هاتغيراتمتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : 1جدول
 النسبة العدد الفئة/ المستوى المتغير العينة

 
في  ونالعامل

مجال تربية 
الموهوبين 

بوزارة التربية 
في  والتعليم
المملكة 
العربية 

 السعودية

المؤهل 
 العلمي

 %87.4 181 بكالوريوس
 %12.6 26 بكالوريوسأعلى من 

 الوظيفة

 % 9.7 20 منصب إداري 

 %28 58 مراكز ومشرف
 %57.5 119 ونتربية موهوب ومعل

 قيادي متخصص في
 تربية الموهوبين 

10 4.8% 

سنوات 
 الخبرة

 %46.9 97 سنوات 5أقل من 
 %53.1 110 سنوات فأكثر 5

 100%  207 كليال

 : منهجية الدراسة

لدراسة المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على جمع اتبعت ا
المعلومات والبيانات وتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميًا 
وكيفيًا، بهدف الوصول إلى استنتاجات تساهم في فهم الظاهرة كما 

حيث ). 224ص ،1998عبيدات وآخرون،(هي في الواقع وتطويرها 
وية في مجال رعاية تم وصف الجوانب المتنوعة للسياسات الترب

الموهوبين، وتم تحليلها إلى عوامل منطقية تمكن من تحديد واقع 
 .هذه السياسات

 

 :أداة الدراسة
 : تصميم األداة .1

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبيان لمعرفة درجة توفر 
السياسات التربوية المتعلقة بالطلبة الموهوبين من وجهة نظر 

لعاملين في مجال تربية الموهوبين  أفراد عينة الدراسة من ا
في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، 

 :وذلك من خالل
دارسة المفاهيم والمهارات والمجاالت المتعلقة بعمل العاملين  •

 .في مجال تربية الموهوبين
االطالع على العديد من األدبيات والدراسات والمراجع  •

وكذلك  عمال المختلفة للمعلمين،المتعلقة بالمهام واأل
 .  الدراسات المتعلقة بالسياسات التربوية للطلبة الموهوبين

عبارة تضمنت ثالثة محاور رئيسة على ) 51(وتكونت األداة من  
 :النحو اآلتي

وتضم ، عبارة) 21(رسم السياسات، واشتمل على : المحور األول
 ).21 -1(الفقرات 

) 18(مكتوبة والتنفيذية، واشتمل على السياسات ال: المحور الثاني
 ).39-22(وتضم الفقرات ، عبارة

معايير السياسات التربوية في مجال تربية : المحور الثالث
 ).51-40(وتضم ، عبارة) 12(الموهوبين، واشتمل على 

ستبانة وفق تدرج خماسي وكانت اإلجابة عن عبارات اال
متوسطة، ، دًا، عاليةعالية ج: (لدرجة الموافقة على النحو التالي

، وقد أعطيت هذه التقديرات أوزانًا رقمية )منخفضة، منخفضة جدًا
وللحكم على استجابات أفراد . على التوالي) 1، 2، 3، 5،4: (هي

العينة، اعتمدت الحدود الفئوية للمتوسط الحسابي لدرجة مقياس 
 :األداة الكلية، وكذلك على المحاور الثالثة، على النحو اآلتي

 عالية جدًا : فأكثر   4.01

 عالية   : 4.00 - 3.01

 منخفضة : 3.00 - 2.01

 منخفضة جدًا : 2.01 – 1.00

 :صدق األداة .2

للتأكد من صدق األداة قام الباحثون باختيار مجموعة من 
محكمًا، من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال ) 21(المحكمين 

مؤسسة الملك و، اإلدارة التعليمية من الجامعات السعودية
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، لالستفادة من آرائهم وأفكارهم 

ودقة ، ومالحظاتهم من حيث درجة مالءمة الفقرات وصياغتها
وسالمة بنائها لغويًا، ودرجة انتماء كل فقرة للمحور الذي صنفت 

وفي ضوء مالحظات المحكمين أعيدت صياغة بعض الفقرات . فيه
ف بعضها، كما أضيفت بعض الفقرات األخرى بناء ودِمج أو حذ
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) 62(وقد بلغت الفقرات في األداة األولية . على رأي المحكمين
فقرة، وتم تعديل الفقرات من قبل الباحثين حيث بلغ مجموع 
الفقرات التي أجمع المحكمون على صحتها وانتمائها وفقا 

تبرت نسبة حيث اع، فقرة موزعة على ثالثة محاور) 51(لمحاورها 
من آراء المحكمين معيارًا للحكم على صالحية العبارة من %) 85(

 .عدمها

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لبنود األداة، قام 
الباحثون بتطبيق األداة على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة 

معلمًا من العاملين في مجال تربية الموهوبين، ) 75(بلغ عددها 
) 849 .0(و) 0.642(عامالت االرتباط الداخلي بين وقد تراوحت م

وتعد هذه القيم مقبولة إحصائيًا وجميعها دالة عند مستوى داللة 
 ).α=0.01(إحصائية 

 :ثبات األداة. 3

ن إلى أخذ العينة اوللتأكد من ثبات األداة عمد الباحث
وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني مدته  نفسها االستطالعية

تم : أوال، بطريقتين هما ن التطبيقين األول والثانيبي انأسبوع
تطبيق المقياس على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة 

عامال في مجال تربية الموهوبين من خارج عينة ) 75(تكونت من 
بفاصل زمني مدته ،الدراسة تم اختيارهم بالطريقة الميسرة

ل ارتباط وحسب معام،أسبوعان بين التطبيق األول والثاني
ويظهر ،بين التطبيقين لمجاالت األداة ولألداة ككل) بيرسون(

 االتساق الداخليتم حساب ثبات : ثانيا. النتائج) 2(الجدول 
وكانت قيم معامالت ، على المقياس جميعه  باستخدام كرونباخ ألفا،

أن هذه القيمة وتؤكد  )2(الثبات على النحو المبين في الجدول 
 شرات صدق وثبات عالية وكافية ألغراض الدراسةاألداة تتمتع بمؤ

 اإلعادة واالتساق الداخلي ألداة الدراسةمعامل ثبات  :2 جدول

 المحور الرقم
االتساق 
 الداخلي

ثبات 
 اإلعادة

عدد 
 الفقرات

 21 0.74 0.91 رسم السياسات 1

2 
معايير السياسات 
التربوية في مجال 

 تربية الموهوبين
0.91 0.76 18 

3 
اسات المكتوبة السي

 12 0.69 0.94 والتنفيذية

 :نتائج الدراسة

 :سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما واقع السياسات التربوية في مجال تربية  :السؤال األول
الموهوبين في المملكة العربية السعودية كما يراها العاملون 
في مجال تربية الموهوبين؟ ولإلجابة عن هذا السؤال، تم 
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة في 

) 3(ويبين الجدول رقم . أداة الدراسة، وكذلك لكل محور
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة 

 .رسم السياسات: بالمحور األول

 )رسم السياسات( دراسة على فقرات المحور األولالمتوسطات الحسابية* واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ال: 3جدول

 الفقرات الرقم
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1.  
تضم وثيقة السياسة العامة للتعليم في المملكة موادًا ونصوصًا صريحة تتعلق برعاية 

 عالية 1.20 3.55 7 الطلبة الموهوبين

2.  
أسس علمية بحثية متعلقة بأساليب وتقنيات تحديد وتعليم تم بناء السياسات على ي

 عالية 1.33 3.39 5 الموهوبين

 عالية 1.35 3.30 11 تضع السياسات برتوكوالت متعددة األبعاد من أجل تحديد الطلبة الموهوبين  .3

4.  
ساعدت المواد والنصوص الواردة في وثيقة سياسة التعليم في المملكة في توفير 

 عالية 1.26 3.29 8 ناسبة للطالب الموهوبينرعاية خاصة وم

5.  
تمتلك السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين المقدرة على االستجابة بسرعة 

 عالية 1.12 3.16 21 حين االنتقال من موقف إلى آخر وللمتغيرات العالمية

 عالية 1.15 3.08 9 تّتسم عملية رسم السياسات  في مجال تربية الموهوبين بالمنهجية العلمية  .6
 منخفضة 1.32 2.95 2 الجهات المعنية في رسم السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبيناشتراك   .7

8.  
تعتمد برامج الرعاية في مجال تربية الموهوبين كجزء أساسي من النظام التعليمي 

 منخفضة 1.13 2.90 6 العام

9.  
عاية الطالب الموهوبين كافية وتؤدي ما يتوفر حاليًا من قوانين وتشريعات خاصة بر

 منخفضة 0.99 2.86 13 الغرض

10.  
توطد السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين برامج متقدمة عالية النوعية 

 منخفضة 1.15 2.83 12 لجميع الفئات العمرية
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 الفقرات الرقم
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

11.  
 تقدم السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين أفكارًا لسياسات جديدة في مجال

 منخفضة 1.06 2.81 20 تربية الموهوبين

 منخفضة 1.06 2.80 18 تضطلع الدولة بالدور األكبر في تقديم الرعاية المناسبة للطالب الموهوبين  .12

13.  
اهتمام المسئولين وصانعي القرار بإدارات التعليم والمدارس يدعم مسيرة رعاية 

 منخفضة 0.94 2.69 16 الموهوبين ويحقق أهدافها

14.  
لخطط رعاية الطالب الموهوبين الموارد البشرية المؤهلة والميزانيات السخية  يتوافر

 منخفضة 0.98 2.68 15 المناسبة

 منخفضة 1.26 2.65 10 تعتمد السياسات في تمويلها على االستثمار والخصخصة في مجال الموهبة واإلبداع  .15

16.  
االستراتيجيات  وجود جهة وطنية مرجعية ترعى الموهبة واإلبداع وتعمل على رسم

 منخفضة 0.74 2.58 1 والسياسات الوطنية في مجال تربية الموهوبين

17.  
تستند السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين إلى السياسات التربوية العامة 

 منخفضة 0.97 2.57 3 في المملكة

18.  
اري تراعي السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين في المملكة اإلرث الحض

 منخفضة 1.02 2.56 4 للمجتمع العربي اإلسالمي في مجال تربية الموهوبين

19.  
تحظى رعاية الموهوبين باهتمام ودعم عالي المستوى من لدن القيادة العليا في 

 منخفضة 1.10 2.40 19 الدولة

20.  
ما تحقق حتى اآلن من إنجازات وتقدم في رعاية الطالب الموهوبين في المملكة 

 منخفضة 1.08 2.22 14 ط السليم والمنظم الذي تنتهجه الدولة في رعايتهميعكس التخطي

 منخفضة 1.00 2.21 17 توجه السياسات نحو تعزيز قيم المنافسة اإلقليمية والعالمية  .21

 منخفضة  2.83 الكلي

 ).5(* الوسط الحسابي من 

أن موافقة العاملين في مجال تربية ) 3(يوضح الجدول 
كانت بدرجة ) رسم السياسات(نود المحور األول الموهوبين على ب

، وأن المتوسطات )2.83( منخفضة حيث بلغ المتوسط الحسابي
وبالنظر ). 3.55 –  2.21(الحسابية لفقرات المجال تراوحت بين 

فقرة ) 21(فقرات فقط من بين ) 6(إلى عبارات المحور، يالحظ أن 
صلت بقية وح، في المجال قد حصلت على درجة موافقة عالية

 .على درجة موافقة منخفضةفقرة ) 15(وعددها الفقرات 

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 
: لكل عبارة من عبارات المحور الثاني من محاور األداة وهو

) 4(ويبين الجدول رقم ، السياسات المكتوبة والتنفيذية
لمتعلقة بفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا

 .السياسات المكتوبة والتنفيذية: المحور الثاني

 )السياسات المكتوبة والتنفيذية(المتوسطات الحسابية* االنحرافات المعيارية لالستجابات أفراد عينة الدراسة  لفقرات المحور الثاني   :4جدول

 الفقرات الرقم
رقم 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الموافقة

1.  
توفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين األطر العامة للعمل في مجال 

 عالية 1.42 3.66 23 رعاية الموهوبين

2.  
توفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين آلية دعم إعالمي للبرامج 

 عالية 1.25 3.38 28 والمشاريع

3.  
عاية الموهبة واإلبداع ضمن خطط تطوير التعليم وجود استراتيجية وطنية معتمدة لر

 عالية 1.28 3.26 22 العام

 عالية 1.12 3.09 36 توفر مراكز استشارية متخصصة تقدم الدعم ألسر الموهوبين والمعلمين المهتمين  .4

5.  
تحدد السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين نطاق عمل برامج الرعاية لجميع 

 عالية 1.01 3.04 24 ن على اختالف خلفياتهم االقتصادية واالجتماعيةاألفراد الموهوبي

6.  
تراعي السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  تأهيل المعلمين ومديري 

 عالية 1.19 3.01 26 المدارس والمشرفين

 منخفضة 1.22 2.96 39 توفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين لوائح تنفيذية للبرامج المختلفة  .7



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

204 
 

8.  
تولي السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين االهتمام باألسرة والمجتمع 

 منخفضة 1.12 2.93 27 المحلي

9.  
واضحة ومناهج دراسية  ًاتوفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين خطط

 منخفضة 1.23 2.79 29 وأساليب منظمة لرعاية الموهوبين

 منخفضة 1.06 2.72 25 ياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  تعريفًا واضحًا للموهوبينتحدد الس  .10

11.  
توفر التمويل الالزم لتقديم الخدمات التعليمية على مستوى الدولة والمناطق ضمن 

 منخفضة 1.19 2.72 34 سياسات واضحة وقابلة للتدقيق والمراجعة

12.  
إلنشاء مدارس  ًاية الموهوبين قواعد وأسستوفر السياسات التربوية في مجال ترب

 منخفضة 0.99 2.64 37 ثانوية للعلوم والرياضيات للطلبة الموهوبين

 منخفضة 1.17 2.54 30 توفر السياسات الخدمات والدعم للمعلمين الذين يعملون مع الطلبة الموهوبين  .13

14.  
عليم تراعي السياسات التطوير المهني للموظفين والمعلمين المعنيين بت

 منخفضة 1.09 2.46 32  ...)وقيادة األفراد، المنح الدراسية (الموهوبين

 منخفضة 1.02 2.43 31 مشاركة أكبر عدد من الطلبة الموهوبين ومن مختلف الفئات تراعي  .15

16.  
تحديات عالية المستوى تنشر من خالل  على خلقتوفر الموارد والخدمات 

 منخفضة 1.21 2.42 35 للطلبة فرادى أو مجموعات) دبما في ذلك التعليم عن بع(التكنولوجيا 

17.  
تتضمن إنشاء وتشغيل نماذج لمشاريع وبرامج نموذجية لخدمة الطالب الموهوبين 

 منخفضة 1.05 2.29 33 ..)البرامج التعاونية، توجيه البرامج،برامج صيفية(

 منخفضة 1.13 2.27 38 ن عند التنفيذوضوح آليات متابعة تنفيذ السياسات التربوية  في مجال تربية الموهوبي  .18
 منخفضة  2.81 الكلي

 ).5(* الوسط الحسابي من 

في مجال تربية  لينأن موافقة العام) 4(ويبين الجدول 
السياسات المكتوبة (الموهوبين على بنود المحور الثاني 

حيث بلغ المتوسط  كانت بدرجة منخفضة) والتنفيذية
فقرة ) 18(فقرات فقط من بين ) 6(، وقد حصلت )2.81(الحسابي

في حين حصلت بقية ، متضمنة في المحور على موافقة درجة عالية
 .على درجة موافقة منخفضة) 12(الفقرات وعددها

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
معايير : لكل عبارة من عبارات المحور الثالث من محاور األداة

ويبين الجدول رقم ، في مجال تربية الموهوبينالسياسات التربوية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بفقرات ) 5(

 . المحور

معايير السياسات التربوية في (المتوسطات الحسابية* واالنحرافات المعيارية لالستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات المحور الثالث  :5جدول
 )وهوبينمجال تربية الم

 الفقرات الرقم
رقم 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

1.  
تتضمن السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  مؤشرات حول مواصفات 

 منخفضة 1.16 2.99 45 الطلبة الموهوبين

 منخفضة 1.08 2.93 48 ية الموهوبينتتوفر آلية للمتابعة والتقويم المستمر للسياسات التربوية في مجال رعا  .2

3.  
توفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  مؤشرات لجودة برامج  رعاية 

 منخفضة 1.01 2.85 44 الموهوبين اإلثرائية

4.  
لمدارس رعاية الموهوبين  ًاتوفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين توصيف

 منخفضة 1.02 2.84 46 ووضع آليات متكاملة لها

5.  
تتعامل السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين بإيجابية ومرونة مع قضايا 

 منخفضة 1.02 2.81 43 التغيير

6.  
تتضمن السياسات إجراءات تطوير التقويم التي تركز على تحسين أداء الطلبة 

 منخفضة 1.15 2.67 47 وارتفاع مستوى المهام

 منخفضة 1.18 2.60 51 ثقافة التقييم الذاتيتوفر السياسات الخاصة ب  .7
 منخفضة 1.08 2.48 50 استيفاء السياسات لمعايير الجودة التي وضعتها  .8

9.  
تتضمن السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  انتشار آليات الكشف عن 

 خفضةمن 1.02 2.36 42 الموهوبين والمبدعين في منظومة التعليم العام وفق مقاييس حديثة
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10.  
تعتمد السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين المعايير المعتمدة في 

 منخفضة 0.97 2.30 49 المؤسسات المحلية المتخصصة

11.  
تضمن السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  تنفيذ التعليمات والضوابط 

 منخفضة 1.19 2.13 41 بمرونة

 منخفضة جدًا 1.08 1.98 40 ل تربية الموهوبين المعايير العالميةتراعي السياسات التربوية في مجا  .12

 منخفضة  2.58 الكلي

 ).5(* الوسط الحسابي من 

أن موافقة العاملين في مجال ) 5(يالحظ من الجدول رقم 
معايير السياسات (تربية الموهوبين على فقرات المحور الثالث 

حيث ، رجة منخفضةكانت بد) التربوية في مجال تربية الموهوبين
حصلت معظم فقرات هذا المجال و، )2.58(بلغ المتوسط الحسابي

فقرة على متوسطات حسابية تقابل درجة ) 12(فقرة من بين ) 11(
في حين حصلت ، )2.13 – 2.99(موافقة منخفضة تراوحت بين 

فقرة واحدة فقط على متوسط حسابي يقابل درجة موافقة منخفضة 
اعي السياسات التربوية في مجال تربية تر: "وهي) 1.98(جدًا 

 ".الموهوبين  بعض المعايير العالمية

هل يختلف واقع السياسات التربوية في مجال : السؤال الثاني
تربية الموهوبين من وجهة نظر العاملين في مجال تربية 

، الوظيفة المؤهل العلمي: الموهوبين باختالف المتغيرات
 ؟ ، بينالخبرة في مجال تربية الموهو

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
وذلك  (One–Way ANOVA)واستخدام تحليل التباين األحادي 

مع كل مجال من مجاالت الدراسة ومع األداة ككل كما تم استخدام 
تم استخدام تحليل التباين . للمقارنات البعدية) شيفيه(اختبار 

يفة على استجابات أفراد العينة على األحادي لمعرفة أثر متغير الوظ
نتائج ) 6(األداة الكلية للدراسة وعلى محاورها، ويبين جدول 

 .التحليل

 ومحاورها وفقًا لمتغير الوظيفة تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة على األداة الكلية للدراسة  :6جدول

 مصدر التباين المحاور
درجات 

 ريةالح
 مجموع المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 رسم السياسات

 85.422 256.266 3 بين المجموعات
.410 

 
.746 

 208.214 42267.454 203 داخل المجموعات غير دال 
  42523.720 206 الكلي

السياسات المكتوبة 
 والتنفيذية

 213.812 641.435 3 بين المجموعات
1.386 

 
.248 

 154.250 31312.661 203 داخل المجموعات غير دال 

  31954.097 206 الكلي

معايير السياسات 
التربوية في مجال 

 تربة الموهوبين

 337.771 1013.313 3 بين المجموعات
3.616 

 
.014 

 93.402 18960.514 203 داخل المجموعات دال 

  19973.826 206 الكلي

 الكلي

 1659.019 4977.058 3 بين المجموعات

 1107.828 224889.126 203 داخل المجموعات غير دال 216. 1.498
  229866.184 206 الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة ) 6(يالحظ من الجدول 
إحصائية ألثر متغير الوظيفة في استجابات أفراد العينة على األداة 

وكذلك في محاورها ككل عند مستوى داللة  الكلية للدراسة،
معايير السياسات "باستثناء  محور ، )α  =0.05(إحصائية 

ولتحديد مصادر الفروق تم ". ة الموهوبينيالتربوية في مجال ترب
 .نتائج التحليل) 7(ويبين الجدول ، استخدام اختبار شيفية
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 نتائج اختبار شيفية  وفق متغير الوظيفة :7 جدول 

 لمتوسطاتا فرق (J) (I) لمتغيرا
(I-J) 

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

 %95فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 الوظيفة
مشرف 

 مراكز

 4.4321 -9.6976- 776. 2.50608 -2.63276- منصب إداري
 -2871.- -9.0374- 031. 1.55199 *- 4.66225- تربية موهوبين ومعل

صص في قيادي متخ
 9.4076 -7.8731- 996. 3.06494 76724. تربية الموهوبين

 )α  =0.05(حصائية اإلداللة المستوى *

مشرف مراكز " أن هناك فروقا بين فئتي) 7(ويظهر الجدول 
 يوان الفرق يميل لصالح فئة معلم" معلم تربية موهوب" و " 
دي لمعرفة كما تم استخدام تحليل التباين األحا. ربية الموهوبينالت

أثر متغير المؤهل العلمي على استجابات أفراد العينة على األداة 
نتائج التحليل ) 8(الكلية للدراسة وعلى محاورها، ويبين  جدول 

 .وفقا للمؤهل العلمي

 فقًا لمتغير المؤهل العلميومحاورها و تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة على األداة الكلية للدراسة  :8جدول

 مصدر التباين المحاور
درجات 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 رسم السياسات

 100. 20.686 20.686 3 بين المجموعات
 

.752 
 

 غير دال

 207.332 42503.034 203 داخل المجموعات

  42523.720 206 الكلي

 اسات المكتوبة والتنفيذيةالسي

 1.187 183.996 183.996 3 بين المجموعات
 

.277 
 

 غير دال

 154.976 31770.100 203 داخل المجموعات

  31954.097 206 الكلي

معايير السياسات التربوية في 
 مجال تربة الموهوبين

 4.848 461.414 461.414 3 بين المجموعات
 

.059 
 

 غير دال

 95.182 19512.412 203 لمجموعاتداخل ا

  19973.826 206 الكلي

 الكلي
 غير دال 363. 833. 930.059 930.059 3 بين المجموعات

 1116.762 228936.124 203 داخل المجموعات

  229866.184 206 الكلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر ) 8(الجدول  يبين
لعلمي في استجابات أفراد العينة عند مستوى متغير المؤهل ا

، سواء في استجاباتهم على األداة )α  =0.05(الداللة اإلحصائية 
وفيم يخص الخبرة في تربية  .أو في أي من محاورها ،ككل

الموهوبين، فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي لمعرفة أثر 
داة الكلية للدراسة هذا المتغير على استجابات أفراد العينة  على األ

نتائج التحليل وفقا لمتغير ) 9( وعلى محاورها، ويبين  جدول
 .الخبرة في مجال تربية الموهوبين

 تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة على األداة الكلية للدراسة ومحاورها وفقًا  لمتغير سنوات الخبرة في :9جدول
 وهوبينمجال تربية الم

 مصدر التباين المحاور
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 رسم السياسات

 7.966 1590.505 1590.505 3 بين المجموعات
 

.060 
 

 غير دال

 199.674 40933.215 203 داخل المجموعات

  42523.720 206 الكلي
 غير دال 070. 7.376 1109.727 1109.727 3 بين المجموعات والتنفيذيةالسياسات المكتوبة 
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 مصدر التباين المحاور
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 الداللة

   150.460 30844.370 203 داخل المجموعات

  31954.097 206 الكلي

معايير السياسات التربوية في 
 ة الموهوبينيمجال ترب

 12.348 1134.792 1134.792 3 بين المجموعات
 

.061 
 

 غير دال

 91.898 18839.034 203 داخل المجموعات

  19973.826 206 الكلي

 الكلي

 غير دال 065. 10.720 11423.414 11423.414 3 بين المجموعات

 1065.574 218442.769 203 داخل المجموعات

  229866.184 206 الكلي

 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر ) 9(الجدول  يظهر

برة في تربية الموهوبين في استجابات أفراد متغير سنوات الخ
، سواء في )α  =0.05(العينة عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 .أو في أي من محاورها ،استجاباتهم على األداة الكلية

ما أبرز التغيرات والتطورات التي حدثت في  :السؤال الثالث
السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين في المملكة 

لعربية السعودية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم مراجعة ا
األدب النظري المتعلق بالسياسات التربوية في المملكة 

والسياسات المتعلقة ، العربية السعودية بشكل عام
وثيقة سياسة : ومنها، بالموهوبين والمتفوقين بشكل خاص

التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 
وكذلك اإلطالع على وثائق مؤسسة الملك ،  م1970/ه1390

واإلدارة العامة لرعاية ، عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع
ومراجعة اإلستراتيجية ، الموهوبين بوزارة التربية والتعليم

إلى جانب ، )2008( العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام
المتعلقة بموضوع مراجعة العديد من الدراسات السعودية 
ودراسة ، )1992(السياسات التربوية كدراسة المصوري 

ودراسة الفقيه ، )ه1417( ودراسة الخريف، )ه1413( العلي
 ودراسة المنقاش، )2001(ودراسة حكيم ، )2001 ه1421(
تم استخدام  حيث) 2007(ودراسة العصيمي ، )2006(

بة أفراد إلى جانب االستعانة باستجا، أسلوب تحليل المحتوى
 :  تبين اآلتيعينة الدراسة عن فقرات األداة و

أن وثيقة السياسات التربوية في المملكة العربية السعودية  •
تضمنت بعض المواد  المتعلقة  بالموهوبين والمبدعين 

االهتمام " ، ونصت على )57(المادة  : ومنها ما يلي
ص باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وإتاحة اإلمكانيات والفر

المختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة، وبوضع 
وتبين . من الوثيقة) 194-192(، والمواد "برامج خاصة 

هذه النصوص الصريحة أن االهتمام بالموهوبين والمبدعين 
، بدأ مبكرًا في المملكة العربية السعودية من حيث التأسيس

السعودية كما لوحظ أن سياسة التعليم في المملكة العربية 
والمتمثلة في وثيقة سياسة التعليم والتي تعد المرجع 

أنه لم يتم تعديلها منذ ، األساس لنظام التعليم في المملكة
 . وضعت قبل أكثر من واحد وأربعين سنة

رغم صدور نصوص واضحة وصريحة متعلقة بتربية  •
الموهوبين بوثيقة السياسات التربوية في المملكة العربية 

، ال أن هناك تأخيرا في تطبيقها على ارض الواقعالسعودية إ
وهو ما قد ، وترجمتها إلى سياسات تنفيذية قابلة للتطبيق

يعزى إلى الحاجة إلى وضع األسس واألطر العامة الممهدة 
 . لتطبيق هذه السياسات بالشكل المناسب

توفر العديد من المؤسسات المعنية بتربية الموهوبين    •
لتربية والتعليم ومؤسسة الملك وعلى رأسها وزارة ا

مع إمكانية ، "موهبة" عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
مشاركة قطاع التعليم العالي من خالل البرامج األكاديمية 
والمشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج الموهوبين التي 

 .تنظمها وزارة التربية والتعليم السعودية وموهبة

العربية للموهبة واإلبداع في التعليم  تم إعداد اإلستراتيجية •
العام بمشاركة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله 
للموهبة ورعاية الموهبة واإلبداع والمنظمة العربية للتربية 

بناء على مذكرة تفاهم، وتعكس "االليكسو"والثقافة والعلوم 
هذه اإلستراتيجية  الرؤية الشمولية لخادم الحرمين الشريفين 

كما اعتمدتها  مرجعا رئيسا لإلستراتيجية ، ملك عبد العزيزال
وقد اهتمت مؤسسة الملك عبد ، العربية للموهبة واإلبداع

العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بهذه التغيرات العالمية 
انطالقا من إسهاماتها في جهود المملكة ، وقامت بدراستها

التي تتمثل في هذه الجهود ، في التوجه  نحو مجتمع المعرفة
، تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة في العلوم والتقنية

وتطوير التعليم ، وتقنية المعلومات واالتصاالت، والصناعة
وفي المجاالت االقتصادية التي تعتمد ، والتعليم العالي، العام

وغيرها من ، بتعاث الخارجيوبرامج اال، على المعرفة 
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وة من الخطوات اإلجرائية وتعد هذه الخط. مبادرات ومشاريع
الهامة التي خطتها المملكة العربية السعودية في مجال 
التأطير لسياسات مكتوبة وقابلة للتطبيق في مجال رعاية 

وتشتمل اإلستراتيجية ، الموهبة واإلبداع ومجتمع المعرفة
العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام على الرؤية 

التي تهدف إلى " م2025 -ه1447رؤية "المستقبلية 
الوصول لمنظومة عربية للتربية والتعليم في إطار بيئة 
اجتماعية ترعى الموهبة واإلبداع في كافة مجاالتها من 

وتبني القيادات والكوادر الشابة الموهوبة ، الطفولة إلى الرشد
والمبتكرة التي تسهم في تحول المجتمع العربي إلى مجتمع 

دورها في تنمية االقتصاد المنافس وتؤدي ، معرفي متكامل
 .م2025قبل عام ، القائم على المعرفة 

أكدت الدراسات التي أجريت على مضمون وثيقة السياسات  •
أن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية لم تتوافق 
تمامًا مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات 

ه والتأكيد عليه؛ ومن جانب التعليمية، فهناك ما يلزم إضافت
خر لم يتم  تطبيق بعض البنود، وبعضها كانت درجة تطبيقه آ

، المنقاش(أقل من المطلوب، والبعض اآلخر تم تطبيقه 
كما أنه من ).2001، ؛ حكيم2007،؛ العصيمي2006

الضروري مراجعة بنود السياسة والمعايير التربوية التي بنيت 
 .عليها وبصورة دورية

لدراسات أن بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة أكدت ا  •
العربية السعودية تحتاج إلى وضع تنبؤات ورؤى تربوية 
مستقبلية سواء عن الظروف أم السلوكيات، وإلى تحديد 
معايير لقياس أداء العاملين في التعليم، ووضع معايير لقياس 
الجودة أثناء العمليات، ووضع آليات لجمع المعلومات عن 

لتعليم وتحليلها باستمرار بغرض تجنب األخطاء قبل ا
حدوثها، ووضع آليات لمعرفة مدى الرضا الذي تحققه 

؛ 2006، المنقاش(الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة 
 ).2007، العصيمي

 :مناقشة النتائج والتوصيات

سعت الدراسة الحالية إلى معرفة واقع السياسات التربوية 
ة الموهوبين كما يراها العاملون في مجال تربية المتعلقة بالطلب

 :وقد أظهرت النتائج ما يلي، الموهوبين 

ما واقع السياسات التربوية : النتائج المتعلقة بالسؤال األول
في مجال تربية الموهوبين في المملكة العربية السعودية كما يراها 

 العاملون في مجال تربية الموهوبين؟

موافقة العاملين في مجال تربية أن ) 3(يوضح الجدول 
كانت بدرجة ) رسم السياسات(الموهوبين على بنود المحور األول 

ن أ، و)2.83(منخفضة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور 
 – 3.55(المتوسطات الحسابية لفقرات المجال تراوحت بين 

؛ وقد يعكس هذا واقع السياسات في مجال تربية الموهوبين )2.21

كما يظهر الحاجة إلى إفساح ، ها العاملون في هذا المجالكما يرا
المجال أمام العاملين  في تربية الموهوبين لمزيد من المشاركة في 

وبالنظر إلى عبارات المحور، يالحظ أن  .رسم السياسات التربوية
قد حصلت ) رسم السياسات(فقرات فقط في المحور األول ) 6(

لفقرات تشير إلى جوانب يرى وهذه ا، على درجة موافقة عالية
وجود نصوص صريحة في وثيقة : أفراد العينة توفرها مثل

السياسات التربوية السعودية تتعلق بالموهوبين حيث تحوي وثيقة 
السياسات التربوية السعودية على ثالثة مواد مخصصة للموهوبين 

كما تتعلق هذه الفقرات بتوفر تعريف محدد ، والمبدعين
ى جانب توفر مؤسسات تهتم وترعي الطلبة إل، للموهوبين
ن التأسيس لرعاية الموهوبين في وثيقة السياسات َأو، الموهوبين

 .السعودية قد ساعد على توفير الرعاية للموهوبين

أما بقية الفقرات فقد حصلت على درجة موافقة منخفضة 
،  وتمثل )2.21 -2.95(تراوحت متوسطاتها الحسابية  بين 

اد عينة الدراسة أنها الزالت دون الحد المقبول جوانب يرى أفر
توجه السياسات نحو تعزيز قيم : وتحتاج إلى تطوير ومنها
وكذلك التخطيط السليم في مجال ، المنافسة اإلقليمية والعالمية

وجود جهة وطنية مرجعية ترعى الموهبة ، رعاية الموهوبين
لوطنية في واإلبداع وتعمل على رسم االستراتيجيات والسياسات ا

واعتماد السياسات في تمويلها على ، مجال تربية الموهوبين
وكذلك توطد  ، االستثمار والخصخصة في مجال الموهبة واإلبداع

السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين برامج متقدمة عالية 
وأن ما يتوفر حاليًا من قوانين ، النوعية لجميع الفئات العمرية

 .برعاية الطالب الموهوبين كافية وتؤدي الغرضوتشريعات خاصة 

أن موافقة العاملين في مجال تربية ) 4(كما يبين الجدول 
السياسات المكتوبة (الموهوبين على بنود المحور الثاني 

كانت بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطها الحسابي ) والتنفيذية
، وهذا يعكس رؤية أفراد عينة الدراسة أن السياسات )2.81(

المكتوبة والتنفيذية في مجال تربية الموهوبين في المملكة العربية 
) 6(وقد حصلت . السعودية لم تصل إلى المستوى المطلوب
وقد تمحورت هذه ، فقرات في المحور على موافقة درجة عالية

الفقرات حول  توفر السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين 
وان السياسات ، عاية الموهوبينواألطر العامة للعمل في مجال ر

المكتوبة في مجال تربية الموهوبين توفر آلية دعم إعالمي للبرامج 
إلى جانب وجود استراتيجية وطنية معتمدة لرعاية ، والمشاريع

وان السياسات ، الموهبة واإلبداع ضمن خطط تطوير التعليم العام
لمين التربوية في مجال تربية الموهوبين  تراعي تأهيل المع

وتعد هذه  األمور من الجوانب . ومديري المدارس والمشرفين
التي عملت وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية األخرى 
كمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع على تدعيمها 

مما جعل استجابة أفراد عينة الدراسة منطقية وتعبر عن ، ميدانيًا
 .الواقع
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فقرة، فكانت درجة ) 12(ت المحور وعددها أما بقية فقرا
الموافقة عليها منخفضة، وتراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

وتضمن هذه الفقرات بعض الجوانب التي يرى ). 2.96 -2.27(
وضوح آليات : أفراد عينة الدراسة أنها بحاجة إلى تطوير ومنها

ن عند متابعة تنفيذ السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبي
وأن هذه السياسات تتضمن إنشاء وتشغيل نماذج ، التنفيذ

برامج (لمشاريع وبرامج نموذجية لخدمة الطالب الموهوبين 
والى جانب أن السياسات ، )البرامج التعاونية، توجيه البرامج،صيفية

، كبر عدد من الطلبة الموهوبين ومن مختلف الفئاتَأتراعي مشاركة 
لبة الموهوبين الذين تشملهم الرعاية ال مما يعني  أن أعداد الط

يزال أدنى من المستوى المقبول حسب أفراد عينة الدراسة؛  كما 
وتشير استجابتهم إلى أن السياسات المكتوبة والتنفيذية  ال تراعي 
التطوير المهني للموظفين والمعلمين المعنيين بتعليم 

، المطلوب بالشكل) وقيادة األفراد، المنح الدراسية(الموهوبين
وكذلك ال توفر المدارس الثانوية للعلوم والرياضيات للطلبة 

إلى جانب قلة توفر الخدمات والدعم للمدرسين الذين ، الموهوبين
فجميع هذه الفقرات تتضمن تطلعات . يعملون مع الطلبة الموهوبين

العاملين في مجال تربية الموهوبين، ويرون أنها لم تتوفر بالشكل 
تطلعون إلى توفرها على شكل أنظمة مكتوبة ومن ثم وي، المطلوب

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حكيم . رض الواقعَأتطبيقها على 
حيث أشارت أن نسبة تنفيذ السياسات التربوية كانت ) 2001(

وأن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون ، بدرجة  متوسطة
 .تنفيذها

العاملين في مجال  أن موافقة) 5(يالحظ من الجدول رقم 
معايير السياسات (تربية الموهوبين على فقرات المحور الثالث 

حيث ، كانت بدرجة منخفضة) التربوية في مجال تربية الموهوبين
وقد حصلت فقرة واحدة على ). 2.58(بلغ المتوسط الحسابي

،  بينما تراوحت المتوسطات )1.98(درجة موافقة  منخفضة جدا 
وتدل هذه النتيجة ). 2.99 – 2.13(فقرات بين الحسابية لبقية ال

معايير "على أن أفراد عينة الدراسة يرون أن محتوى فقرات محور 
في مجال تربية الموهوبين بحاجة إلى تطوير " السياسات التربوية

وأنها غير مرضية للعاملين في تربية ، وإعادة النظر في المعايير
ر مؤشرات حول مواصفات توفي: الموهوبين في مجاالت عديدة منها

وتتوفر آلية للمتابعة والتقويم المستمر ، الطلبة الموهوبين
وكذلك  توفر ، للسياسات التربوية في مجال رعاية الموهوبين

وتتعامل ، مؤشرات لجودة برامج  رعاية الموهوبين اإلثرائية
السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين  بايجابية ومرونة مع 

لمدارس رعاية الموهوبين ووضع  ًاوتوفر توصيف، لتغييرقضايا ا
، وتوفر السياسات الخاصة بثقافة التقييم الذاتي، آليات متكاملة لها

وانتشار ، وكذلك استيفاء السياسات لمعايير الجودة التي وضعتها
آليات الكشف عن الموهوبين والمبدعين في منظومة التعليم العام 

قضايا هامة في مجال معايير  وجميعها.وفق مقاييس حديثة
السياسات لتربية الموهوبين وحصولها على درجات موافقة 

والتوفير إذا ، متوسطة يعنى حاجتها إلى التطوير في حال وجودها
 .لم تكن متوفرة

أما الفقرة التي حصلت  على درجة موافقة منخفضة جدا 
  تراعي السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين: "فكانت

، مما يعنى عدم توفر هذه السمة "بعض المعايير العالمية
بالسياسات التربوية السعودية في مجال تربية الموهوبين والحاجة 

وتشير هذه النتائج .الماسة إلى توفيرها بحسب أفراد عينة الدراسة
إلى أن  بنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية 

ربية الموهوبين بشكل خاص تحتاج إلى وفي مجال ت، بشكل عام
وضع تنبؤات ورؤى تربوية مستقبلية سواء ما تعلق بالظروف أو 
بالسلوكيات، وإلى تحديد معايير لقياس أداء العاملين في التعليم، 
ووضع معايير لقياس الجودة أثناء العمليات، ووضع آليات لجمع 

ب األخطاء المعلومات عن التعليم وتحليلها باستمرار بغرض تجن
قبل حدوثها، وآليات لمعرفة مدى الرضا الذي تحققه الخدمات 

 وهذا ما أكدته دراسة العصيمي ،التربوية والتعليمية المقدمة
 ).2006(ودراسة المنقاش  ،)2007(

هل يختلف واقع السياسات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
عاملين في التربوية في مجال تربية الموهوبين من وجهة نظر ال

الخبرة في ، الوظيفة: مجال تربية الموهوبين باختالف المتغيرات
 والمؤهل العلمي ؟، مجال تربية الموهوبين

عدم وجود فروق ذات داللة ) 6(تشير النتائج في جدول  
الوظيفة على محاور األداة، وكذلك على األداة : إحصائية ألثر متغير

معايير " استثناء محور ب) α  =0.05(ككل عند مستوى الداللة  
وتبين هذه النتيجة ،" ة الموهوبينيالسياسات التربوية في مجال ترب

من مختلف العاملين بمجال تربية الموهوبين بالمملكة  ًاإجماع
لذلك ، العربية السعودية حول واقع السياسات التربوية في المملكة

 لم يختلف تقديرهم لواقع السياسات وقد يعود ذلك إلى تشابه
الهموم والطموح والتطلعات لدى أفراد العينة في مجال عملهم من 

وتشابه الصعوبات التي تواجه الجميع من جهة أخرى؛ ولذلك ، جهة
جاءت تقديراتهم لواقع السياسات التربوية في مجال تربية 

وفيما . الموهوبين بشكل عام وعلى مستوى محاور األداة متماثلة
التربوية في مجال تربة معايير السياسات "يخص  محور 

أن هناك فروقا بين مستوى ) 7(فيظهر من الجدول ، "الموهوبين
وان الفروق " معلم الموهوبين" ومستوى " مشرفي مراكز " 

تميل لصالح فئة معلم تربية الموهوبين؛ ويمكن تفسير ذلك، أن 
معلمي تربية الموهوبين هم األكثر تطبيقا لبرامج الموهوبين في 

، ألكثر تأثرًا باألنظمة والتعليمات الميدانية لعملهم الميدان وا
فجاءت تقديراتهم أعلى من مشرفي المراكز كونهم فئة أقرب في 

 . عملها إلى الفئات اإلدارية

عدم وجود فروق ) 8،9(وتشير النتائج الواردة في الجدولين 
ذات داللة إحصائية ألثر كل من متغيري المؤهل العلمي وسنوات 

مجال تربية الموهوبين مع محاور األداة،  وكذلك األداة  الخبرة في
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وتبين هذه النتيجة ، )α  =0.05( ككل عند مستوى الداللة
إجماع من مختلف العاملين بمجال تربية الموهوبين بالمملكة 
العربية السعودية على اختالف مؤهالتهم العلمية، وسني خبراتهم 

وقد يعود ذلك ، ي المملكةالوظيفية حول واقع السياسات التربوية ف
إلى أن العاملين في مجال تربية الموهوبين على دراية تامة بوضع 

كما وقد يعود ذلك إلى تشابه  ، المجال والقضايا المتعلقة به
الهموم والطموحات والتطلعات لدى أفراد العينة في مجال عملهم 

وتشابه الصعوبات التي تواجه الجميع من جهة ، من جهة
فة إلى ذلك، فان المشكالت والظروف المحيطة بمعطيات إضا.أخرى

كما قد ، مختلفة متشابهة لدى جميع العاملين رغم اختالف خبراتهم
يعود هذا التشابه في تحديد واقع السياسات رغم اختالف الخبرات 
إلى البطء في مسارات تطوير هذه السياسات من قبل الجهات 

نه من المالحظ إحيث . اقعرض الوَأالمعنية أو بطئ تنفيذها على 
على سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في 
وثيقة سياسة التعليم التي تعتبر المرجع األساس لنظام التعليم في 

، وثالثين عاما ةأنه لم يتم تعديلها منذ وضعت قبل أربع، المملكة
 ).2007(ودراسة العصيمي ،)2001(وهذا ما تؤكده دراسة الفقيه 

ما أبرز التغيرات والتطورات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
التي حدثت  في السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين في 

 المملكة العربية السعودية؟

بينت النتائج أن وثيقة السياسات التربوية في المملكة العربية 
، ن والمبدعينالسعودية تضمنت بعض المواد المتعلقة بالموهوبي

وتوفر العديد من المؤسسات المعنية بتربية الموهوبين وعلى 
رأسها وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله 

وتعد هذه المؤسسات المتخصصة ، "موهبة"للموهبة واإلبداع 
مؤسسات هامة لدعم رعاية الموهوبين وتأطير السياسات المتعلقة 

راتيجيات والبرامج الخاصة بهم مما ساعد في وتطبيق االست، بذلك
. تطورات بارزة في مجال تربية الموهوبين على مستوى المملكة

وساعد في هذا التقدم والتطور تصدي بعض الجامعات التي أخذت 
على عاتقها إعداد المتخصصين بمجال تربية الموهوبين في 
 مشاركة فاعلة من مؤسسات التعليم العالي في مجال تربية

وكذلك ظهور مراكز بحثية متخصصة في المجال ، الموهوبين
، كالمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع بجامعة الملك فيصل

كما تم إعداد اإلستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم 
العام بمشاركة بين مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ورعاية الموهبة واإلبداع والم
بناء على مذكرة تفاهم وتعكس هذه اإلستراتيجية  "األليكسو"

كما ، الرؤية الشمولية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد العزيز
. اعتمدتها  مرجعا رئيسا لإلستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع

مجال تربية  وتعد هذه الخطوة من أهم وابرز التطورات في
غير أن مسيرة تربية الموهوبين . الموهوبين على مستوى المملكة
السياسات  على الرغم مننه إإذ ، في المملكة تحتاج إلى تقييم 

العامة المكتوبة في مجال تربية الموهوبين في المملكة العربية 

السعودية، إال أن هذه السياسات بقيت على حالها ولم يتم ترجمتها 
وتعزيز ، سات تنفيذية واضحة تسند إلى معايير عالميةإلى سيا

المشاركة االجتماعية وإشراك الخبرات والمؤسسات التعليمية وكل 
إلى جانب  الحاجة إلى االهتمام . من له صلة بالعملية التعليمية

بجودة التعليم وفقًا للمعايير الحديثة ودمج التقنية بالتعليم  
واالهتمام بالتعليم من ، العمل التربويباعتبارها مكونًا أساسيًا في 

. أجل اإلبداع واالبتكار وذلك باستخدام األساليب العلمية والتقنية
هذا مع اإلشارة إلى أن معظم بنود وثيقة سياسة التعليم في 
المملكة مهمة وقيمة وغنية مما جعل سياسة التعليم في المملكة 

إلى تفعيل على إال أنها تحتاج ، متميزة عن كثير من السياسات
 ،المنقاش( أرض الواقع وهذا ما أيدته معظم الدراسات السعودية

 ).2007 ،؛ العصيمي2006

ويالحظ من استجابات أفراد عينة الدراسة أن بعض الفقرات  
التي تمثل هذه األفكار قد حصلت على ترتيب متأخر واستجابة 

ي تراع" حيث حصلت الفقرة، تراوحت بين الضعيف والضعيف جدًا
" السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين المعايير العالمية

). 1.98(على درجة استجابة منخفضة جدًا ومتوسط حسابي مقداره
تعتمد السياسات التربوية في مجال تربية "  وكذلك الفقرة

، الموهوبين المعايير المعتمدة في المؤسسات المحلية المتخصصة
، ودرجة استجابة ضعيفة) 2.30(وحصلت على متوسط حسابي 

مما يدل  على الحاجة إلى إعادة صياغة السياسات التربوية وفقًا 
وضوح آليات متابعة تنفيذ " وحصلت الفقرة. للمعايير العالمية

على " السياسات التربوية في مجال تربية الموهوبين عند التنفيذ
نقل مما يستدعي الحاجة إلى ) 2.27(درجة استجابة ضعيفة 

اسات التربوية العامة المتضمنة في وثيقة السياسات التربوية السي
السعودية إلى مستوى تطبيقي مكتوب قابل للتوظيف في الميدان 

فقرة من بين فقرات األداة البالغ عددها ) 38(كما حصلت  .التربوي
على استجابة منخفضة مما يستدعي )  74.5%(وبنسبة ) 51(

ة في مجال تربية الموهوبين  إعادة النظر في السياسات التربوي
على مختلف المستويات التشريعية والتطبيقية في المملكة حسب 

 .أفراد عينة الدراسة

ويتضح من هذا التحليل، أن واقع مجال تربية الموهوبين في 
المملكة العربية السعودية بحاجة إلى وجود سياسات تربوية 

المتعددة، والتي تفصيلية مكتوبة تتعلق بمجاالت تربية الموهوبين 
يمكن أن تغطي مجاالت الكشف والتعرف، الرعاية التربوية في 
مدارس التعليم العام، البرامج اإلثرائية خارج نطاق التعليم العام 
مثل البرامج المسائية والصيفية وبرامج نهاية األسبوع، برامج 
التسريع المتنوعة، تأهيل وتدريب المعلمين، التقويم والمتابعة 

اإلرشاد والتوجيه النفسي للطلبة الموهوبين، وغيرها  ،مرةالمست
من المجاالت ذات العالقة لمواكبة ما يستجد من معرفة في مجال 

وتتفق هذه النتائج مع دراسة كوولونيل ، الموهبة واإلبداع
في ضرورة توفير مبادئ   (Colonel and etal., 2010)وزمالؤه

وتوفير مبادئ ، موهوبينتوجيهية للسياسة المتعلقة بالطلبة ال
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وان تتصف هذه السياسة بالعدالة ، توجيهية لتسهيل عملية التنفيذ
 . وتكافؤ الفرص وغيرها من المبادئ العالمية

 : توصيات الدراسة

يوصي الباحثان بما  التي أظهرتها الدراسة النتائجفي ضوء 
  : يلي

في مجال  السياسات التنفيذية المكتوبة ضعفبينت الدراسة  -
لذا توصي بضرورة نقل السياسات التربوية ، ربية الموهوبينت

العامة المتضمنة في وثيقة السياسات التربوية السعودية إلى 
مستوى تطبيقي مكتوب وفقا لمعايير عالمية قابلة للتوظيف 

 .في الميدان التربوي

بتنمية وتطوير بينت الدراسة ضعف المشاركة المجتمعية في  -
تعزيز المشاركة االجتماعية ذا توصي بل، السياسات التربوية

 .وإشراك جميع الخبرات والمؤسسات التعليمية

السياسات التربوية في مجال تربية بينت الدراسة أن  
االهتمام بجودة لذا توصي ، تراعي المعايير العالمية لم  الموهوبين

واالهتمام ، التعليم وفقًا للمعايير الحديثة ودمج التقنية بالتعليم 
تعليم من أجل اإلبداع واالبتكار وذلك عند وضع السياسات بال

 .التنفيذية في مجال تربية الموهوبين
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