
26

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

درجة تقويم معلمي املرحلة االبتدائية اإلسرتاتيجيات التعليمية املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم

د. يارس عايد السمريي
أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك -جامعة حائل

y.alsamiri@uoh.edu.sa

   ملخص البحث  
املرحلة  معلمي  تقويم  درجة  معرفة  إىل  البحث  هيدف 
التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات  االبتدائية 
الباحث  استخدم  وقد  التعلم.  صعوبات  ذوي  املوهوبني 
من  البحث  عيِّنة  وتكونت  املسحي.  الوصفي  املنهج 
)240( معلًم من معلِّمي املرحلة االبتدائية بمنطقة املدينة 
عشوائيًّا.  اختريوا  معلمًة،  و)60(  معلًم،   )180( املنورة: 
ر الباحث استبانة مكونة من  ولتحقيق أهداف البحث طوَّ
نتائج  لت  وتوصَّ وثباهتا.  صدقها  من  ق  وحتقَّ فقرة،   )27(
االبتدائية  املرحلة  معلمي  تقويم  درجة  أن  إىل  البحث 
املوهوبني  التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات 
مرتفعة،  كانت  نظرهم  وجهة  من  التعلم  صعوبات  ذوي 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  وأظهرت 
تقويم  درجة  يف  العينة  أفراد  آراء  بني   )α=0.05( الداللة 
املوهوبني  التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات 
املعلمت،  لصالح  للجنس  ُتعزى  التعلم  صعوبات  ذوي 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  وعدم 
درجة  يف  العينة  أفراد  إجابات  بني   )α=0.05( الداللة 
تقويم معلمي املرحلة االبتدائية اإلسرتاتيجيات التعليمية 
املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم ُتعزى 
عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  ووجود  املعلم،  لتخصص 
يف  العينة  أفراد  إجابات  بني   )α=0.05( الداللة  مستوى 
اإلسرتاتيجيات  االبتدائية  املرحلة  معلمي  تقويم  درجة 
صعوبات  ذوي  املوهوبني  التالميذ  مع  املتبعة  التعليمية 
التعلم ُتعزى للخربة العملية لصالح ذوي اخلربة الطويلة. 
اململكة  يف  التعليم  وزارة  اهتمم  برضورة  البحث  وأوىص 
املتبعة  التعليمية  اإلسرتاتيجيات  بتقويم  السعودية  العربية 

Abstract
This study aimed the degree of primary teach�
ers’ evaluation of the educational strategies used 
for gifted students with learning disabilities. To 
achieve this aim, the researcher adopted a de�
scriptive survey approach, gathering data from 
240 primary school teachers in the Madinah 
Region – i.e. 180 male teachers and 60 female 
teachers who were randomly selected. More 
specifically, the developed a detailed question�
naire consisting of (27) questions. The results of 
the analysis suggest that (1) the degree of Saudi 
Arabian male and female teachers’ evaluation of 
educational strategies used for gifted students 
with learning disabilities in the primary educa�
tion was high; (2) there was a statistically signif�
icant difference at (α = 0.05) in the views of the 
teacher participants on the degree of evaluation 
of educational strategies used for gifted students 
with learning disabilities in the primary educa�
tion with respect to both gender, i.e. for female 
teachers, and work experience, i.e. for those with 
long experience; and (3) there was no statistical�
ly significant difference at (α = 0.05) between 
the opinions of the teacher participants about the 
degree of evaluation of educational strategies 
primary for gifted students with learning dis�
abilities in the primary education and teacher’s 
specialty. The researcher recommended the need 
for the Ministry of Education in the Kingdom 
of Saudi Arabia to pay attention the degree edu�
cational strategies used for gifted students with 
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ووضع  التعلم،  صعوبات  ذوي  املوهوبني  التالميذ  مع 
اخلطط املناسبة لتعليمهم واالهتمم هبم.

الكلامت املفتاحية: 
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املوهوبون ذوو صعوبات التعلم.

learning disabilities, and to develop appropriate 
plans for their education and attention to them.
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Educational services, Educational strategies, 
Gifted students with learning disabilities.

املقدمة:

ــة،  ــة التعليمي ــم يف املنظوم ــر األه ــم العن ــدُّ املعل ُيع
واجلوهــرة الالمعــة فيهــا، لــذا مــن الواضــح أن 
العامــل  لكونــه  بــه  االهتــمم  رأت  التعليــم  وزارة 
املبــارش واملؤثــر يف التالميــذ، ولديــه القــدرة عــى 
ــج  ــق النتائ ــة لتحقي ــة التعليمي ــر العملي ــهيل وتطوي تس
ــم  ــًزا، ك ــا ومتمي ــًم ناجًح ــي تعلي ــي تعط ة الت ــوَّ املرُج
حتــرص وزارة التعليــم عــى االهتــمم بطــرق التدريــس 
وإســرتاتيجياته التعليميــة، ألن تقويــم اإلســرتاتيجيات 
املتبعــة مــع التالميــذ باســتمرار هيــدف إىل توفــري 
ــات  املعلومــات حــول مالءمتهــا هلــم، ومعاجلــة العقب
التــي تواجههــم يف وقــت مبكــر، ويعمــل عــى تطويــر 
يظهــر  املبــدأ  هــذا  ومــن  اإلســرتاتيجيات،  تلــك 
أن اململكــة العربيــة الســعودية حتــاول اســترشاف 

ــه. ــع أبواب ــن أوس ــتقبل م املس
ــم  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــوع املوهوب ــد موض ويع
ظاهــرًة تربويــًة تتعلــق بمفهــوٍم يعكــس تناقًضــا 
وتداخــاًل بــني حمدداتــه ومكوناتــه يف التبايــن الواضــح 
بــني القــدرة العقليــة والتحصيــل األكاديمــي، إذ َوجــد 
ــتيعاب  ــل واس ــًة يف تقب ــني صعوب ــن الرتبوي ــرٌي م كث
ــات التعلــم  ــذ املوهوبــني ذوي صعوب فكــرة أن التالمي
ــذكاء  ــارات ال ــة يف اختب ــب مرتفع ــى نس ــون ع حيصل
ــم  ــون حتصيله ــه يك ــت نفس ــن يف الوق ــمية، ولك الرس
ــواد  ــن امل ــدد م ــا يف ع ــًطا أو منخفًض ــدرايس متوس ال
املعينــة بوضــوح، إذ بــدا ذلــك لــدى بعــض املعلمــني 
يف صعوبــة تقويــم التلميــذ، بــأن يكــون موهوًبــا ولديه 

صعوبــات تعليميــة جتعلــه مــن ذوي صعوبــات التعلــم 
ــريات، 2013(. ــة والبع ــني والعوامل )املكان

ــة،  ــوث العلمي ــات والبح ــج الدراس ــدت نتائ ــد أك وق
الشــمري  ودراســة   ،)2021( الســمريي  كدراســة 
املرحلــة  معلمــي  لــدى  املهــم  مــن  أن   ،)2019(
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــَة اإلس ــة معرف االبتدائي
ــم يف  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي م
ــة  املــدارس، ألن هــؤالء التالميــذ حيتاجــون إىل الرعاي
ــم  ــة؛ األول: أهن ــة اخلاص ــار الرتبي ــني يف إط ــن جانب م
موهوبــون وحيتاجــون إىل تنميــة قدراهتــم العقليــة 
ذوي  مــن  أهنــم  والثــاين:  وتطويرهــا،  ومواهبهــم 
ــل  ــن أج ــه م ــون إىل توجي ــم وحيتاج ــات التعل صعوب
ــل  ــم والتقلي ــي تواجهه ــم الت ــى صعوباهت ــب ع التغل
 .(Wellisch, 2016) ــا ــب عليه ــي ترتت ــار الت ــن اآلث م
ــرتاتيجيات  ــة بإس ــادة األكاديمي ــم امل ــإن تقدي ــذا ف ل
ــي  ــذات األكاديم ــوم ال ــة مفه ــم تنمي ــة متنحه متنوع
لتوظيــف مــا لدهيــم مــن معــارف ومهــارات وتنميتهــا 

.(Maddocks,2020)

ــي  ــن معلم ــد م ــول: إن العدي ــن الق ــبق يمك ــا س مم
معرفــة  يف  صعوبــة  يواجهــون  االبتدائيــة  املرحلــة 
ــون  ــا حيتاج ــذ وم ــن التالمي ــة م ــذه الفئ ــص ه خصائ
ــم  ــة مهاراهت ــبة لتنمي ــس مناس ــرق تدري ــن ط ــه م إلي
وقدراهتــم، ومعاجلــة القصــور يف اجلانــب األكاديمــي 
ــة إىل برامــج تربويــة  لدهيــم، لذلــك فهــم بحاجــة ماسَّ
ــبب  ــد أن الس ــاملة، ويعتق ــة وش ــة ومتنوع متخصص
ــام  ــم الع ــي التعلي ــة معلم ــام غالبي ــدم إمل ــود إىل ع يع
ــة  ــذه الرشحي ــبة هل ــة املناس ــرتاتيجيات التعليمي باإلس
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ــن  ــح م ــذا أصب ــية، ل ــة الدراس ــل القاع ــة يف داخ املهم
الــرضوري يف هــذا البحــث تســليط الضــوء عــى 
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقوي درج

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي

مشكلة البحث:
ــث  ــات الباح ــن مالحظ ــث م ــكلة البح ــت مش نبع
لِقلَّــة  الســابق-  الرتبــوي  األدب  مراجعــة  -بعــد 
ــني  ــة املوهوب ــت فئ ــي تناول ــوث الت ــات والبح الدراس
ذوي صعوبــات التعلــم، إضافــًة إىل القصــور الواضــح 
ــي  ــبة الت ــة املناس ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس يف تقدي
تلبــي احتياجاهتــم داخــل املدرســة، ومــا يرتتــب 
عــى هــذه املشــكلة مــن آثــاٍر ســلبيٍة عــى هــذه الفئــة. 
ــدارس  ــة للم ــارات امليداني ــر، وبالزي ــع األم ويف واق
ــي  ــن معلم ــري م ــث أن الكث ــظ الباح ــة، الح االبتدائي
اإلســرتاتيجيات  عــن  يتســاءلون  العــام  التعليــم 
ــذ  ــن التالمي ــة م ــذه الرشحي ــع ه ــة م ــة املتبع التعليمي
ــد  ــذا يؤك ــل، وه ــل الفص ــا داخ ــل تقديمه ــن أج م
ــة  ــية يف العملي ــز األساس ــم الركائ ــن أه ــم م أن املعل
التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  لتطويــر  التعليميــة 
 Cohen ــة ــدت دراس ــد أك ــتمرار. ولق ــا باس وتقويمه
)2016( ودراســة الشــمري )2019(، أن التبايــن هــو 
وجــود تالميــذ مــن فئــة املوهوبــني ولكنهــم يصنفــون 
ــون  ــم حيتاج ــذا فه ــم، ل ــات التعل ــات صعوب ــن فئ م
ــد  ــم، وق ــب قدراهت ــة تناس ــرتاتيجيات تعليمي إىل إس
ــة  ــمريي )2021( إىل أمهي ــة الس ــج دراس ــارت نتائ أش
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع التالميــذ 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، ألن معلمي املرحلة 
االبتدائيــة يواجهــون صعوبــة يف معرفتهــم واكتشــافهم 
داخــل الصــف، وألن التأخــر يف الكشــف عنهــم 
يــؤدي يف معظــم األحيــان إىل اســتجابات ســلبية، كــم 
أن اإلســرتاتيجيات التعليميــة غــري املناســبة املتبعــة مــع 
هــذه الفئــة، تصبــح أقــل فاعليــة كلــم تقــدم التالميــذ 

يف املراحــل التعليميــة )الســمريي وآخــرون، 2019(.
ممــا ســبق يعتقــد أن ُيعــد هــذا البحــث أحــد املراجــع 
التــي تبحــث تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة 
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم التــي 
ــيَّم يف  ــث، وال س ــمم والبح ــن االهت ــا م ــْل حظه مل تنَ
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــة التالمي ــي فئ ــة، وه ــة العربي البيئ
ــه  ــبق فإن ــا س ــع كل م ــاًقا م ــم، واتس ــات التعل صعوب
ــس  ــاؤل الرئي ــث يف التس ــكلة البح ــد مش ــن حتدي يمك

اآليت:
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقوي ــع درج ــا واق م
صعوبــات  ذوي  املوهوبــن  التالميــذ  مــع  املتبعــة 

التعلــم؟

أسئلة البحث:
ينبثق عن التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

مــا درجــة تقويــم معلمــي املرحلــة االبتدائيــة . 1
ــذ  ــع التالمي ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي اإلس

املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم؟
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد . 2

مســتوى الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني 
حــول درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
ــات  ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م املتبع

ــس؟ ــري اجلن ــا ملتغ ــم تبًع التعل
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد . 3

مســتوى الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني 
حــول درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
ــات  ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م املتبع

ــص؟ ــري التخص ــا ملتغ ــم تبًع التعل
هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد . 4

مســتوى الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني 
حــول درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
ــات  ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م املتبع

ــربة؟ ــنوات اخل ــدد س ــري ع ــا ملتغ ــم تبًع التعل
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أهداف البحث:
هيــدف هــذا البحــث أساًســا إىل معرفــة درجــة تقويــم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
التعلــم، مــا يســهم يف تلبيــة احتياجاهتــم، وينبثــق مــن 

ــي: ــدة، وه ــة ع ــداف فرعي ــدف أه ــذا اهل ه
املرحلــة . 1 معلمــي  تقويــم  درجــة  إىل  التعــرف 

ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــة اإلس االبتدائي
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم.

التعــرف إىل تأثــري بعــض املتغــريات الديموغرافية، . 2
ــنوات  ــدد س ــص، وع ــس، والتخص ــل: )اجلن مث
املرحلــة  معلمــي  تقويــم  درجــة  يف  اخلــربة(، 
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــة اإلس االبتدائي
ــن  ــم م ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي

ــم. ــر معلميه ــة نظ وجه

أمهية البحث:
تتحدد أمهية البحث فيم يأيت:

أوًل- األمهية النظرية:
ــة  ــكلة مهم ــاول مش ــه تن ــث يف أن ــة البح ــربز أمهي ت
ــة  ــي املرحل ــم معلم ــة تقوي ــي درج ــية، وه وتأسيس
مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، لكوهنــم 
ــع  ــرة يف املجتم ــة املؤث ــة اخلاص ــات الرتبي ــدى فئ إح
ــر  ــة نظ ــن وجه ــوق م ــداع والتف ــى اإلب ــادرة ع والق
هــذا  مشــكلة  إن  إذ  االبتدائيــة،  املرحلــة  معلمــي 
ــدود  ــابقة -يف ح ــات الس ــا الدراس ــث مل تتناوهل البح
علــم الباحــث-، كــم تظهــر أمهيــة البحــث يف أنــه قــد 
يســهم علميًّــا يف تقديــم بعــض التوصيــات التــي يمكن 
أن تســاعد عــى تطويــر املعلمــني اإلســرتاتيجيات 

ــتهدفة. ــة املس ــع الفئ ــة م ــة املتبع التعليمي

ثانًيا- األمهية التطبيقية:
تكمــن أمهيــة البحــث التطبيقيــة يف أنــه ســيوجه 

املعلمــني  تقويــم  واقــع  نحــو  املســؤولني  اهتــمم 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
وتزويدهــم  التعلــم،  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني 
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــض اإلس ــن بع ــات ع بمعلوم
املناســبة مــع هــؤالء التالميــذ، كــم أنــه ســيكون رافــًدا 
ــة،  ــات املعني ــجيع اجله ــرى، وتش ــات أخ ــمًّ لدراس مه
ــدارس واجلامعــات، عــى إتاحــة  ــات وامل ــل: املكتب مث
مصــادر حديثــة عــن اإلســرتاتيجيات التعليميــة التــي 
ــول  ــني الوص ــى املعلم ــهل ع ــم، ليس ــتخدم معه تس
إليهــا، وتكــون حمدثــة باســتمرار إلضافــة كل جديــد، 
إذ ســيقدم البحــث بيانــات مهمــة تزودنــا باحتياجــات 

ــال. ــذا املج ــة يف ه ــة االبتدائي ــي املرحل معلم

حدود البحث:
تتحدد حدود البحث يف اآليت:

ــم 	  ــة تقوي ــرف إىل درج ــة: التع ــدود املوضوعي احل
اإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م ــة املتبع التعليمي

صعوبــات التعلــم.
احلدود البرشية: معلمو املرحلة االبتدائية.	 
احلــدود املكانيــة: منطقــة املدينــة املنــورة يف اململكة 	 

ــعودية. العربية الس
ــام 	  ــدرايس األول لع ــل ال ــة: الفص ــدود الزمني احل

1443/1442 هجريــة.

مصطلحات البحث:
تتحدد مصطلحات البحث فيم يأيت:

:)Learning Disabilities( صعوبات التعلم
 )24 ص،   :2013( والســمريي  الشــدادي  يعرفهــا 
بأهنــا: الصعوبــات التــي تؤثِّــر ســلًبا يف املهــارات 
األكاديميــة والنمئيــة، وال تكــون أســباهبا بســبب 

ظــروف تعلُّــم، أو حرمــان بيئــي، أو أرسي.
ــا:  ــث بأهن ــذا البح ــا يف ه ــث إجرائيًّ ــا الباح فه وُيعرِّ
ــدى  ــودة ل ــارات املفق ــة امله ــي بمعاجل ــج املعن الربنام
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التالميــذ، التــي تتضمــن فهــم واســتخدام اللغــة 
املكتوبــة أو اللغــة املنطوقــة، التــي تبــدو يف اضطرابــات 
االســتمع والتفكــري والــكالم، والقــراءة والكتابــة، 
تباينًــا  يظهــرون  الذيــن  للتالميــذ  والرياضيــات، 
ــتواهم  ــة ومس ــة العادي ــم العقلي ــني قدراهت ــا ب ملحوًظ
مدارســهم  داخــل  وُصنِّفــوا  املتــدين،  األكاديمــي 

ــادر. ــرف املص ــوا بغ وُأحلق
التالميذ املوهوبون ذوو صعوبات التعلم 

)Students with Giftedness with Learning 
Disabilities(:

ــتوى  ــون مس ــن يمتلك ــذ الذي ــم: التالمي ــون بأهن ف ُيعرَّ
عالًيــا مــن القــدرات العقليــة، ويف الوقــت نفســه 
هــذه  قدراهتــم  بــني  واضًحــا  تناقًضــا  يظهــرون 
ــون  ــني، فيك ــي ُمع ــال أكاديم ــم يف جم ــتوى أدائه ومس
أداؤهــم األكاديمــي منخفًضــا انخفاًضــا واضًحــا 

.)2019 وآخــرون،  )الســمريي 

ــم:  ــث بأهن ــذا البح ــا يف ه ــث إجرائيًّ ــم الباح فه ويعرِّ
ــن ينخفــض أداؤهــم انخفاًضــا  ــذ الذي أولئــك التالمي
كالقــراءة  الدراســية؛  املــواد  إحــدى  يف  ملحوًظــا 
ــواد،  ــة امل ــم يف بقي ــع متيُّزه ــات، م ــة والرياضي والكتاب
ــم  ــاهبة ألقراهن ــة ومش ــب مرتفع ــى نس ــون ع وحيصل
ــة  ــن جه ــة، وم ــة االبتدائي ــف يف املرحل ــل الص داخ
ــاالت  ــض املج ــا يف بع ــًزا واضًح ــرون متي ــرى يظه أخ
ــتطالع  ــب االس ــة أو ح ــة الرياضي ــرى؛ كاملوهب األخ
ــاه  ــت انتب ــًزا يلف ــالًّ ممي ــكالت ح ــل املش ــارة ح أو مه
العــام أو بعــد  معلميهــم، ســواء داخــل الصــف 

ــادر. ــة املص ــم لغرف حتويله

:)Educational Strategies( اإلسرتاتيجية التعليمية
يعرفهــا زيــدان )2020( بأهنــا: تلــك اإلســرتاتيجيات 
التــي ثبــت نجاحهــا مــن مصــادر عــدة، ســواء 
ــن  ــم م ــاه وزارة التعلي ــم تتبن ــة، أو ب ــوث العلمي بالبح
إصــدارات موجهــة للمعلمــني تتعلــق بإســرتاتيجيات 

ــني. ــن املعلم ــد م ــا العدي هب ــس وجرَّ التدري

فهــا الباحــث إجرائيًّــا يف هــذا البحــث بأهنــا:  ويعرِّ
ــذ  ــادة للتالمي ــل امل ــهم يف توصي ــي تس ــاليب الت األس
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم مــن قبــل معلميهــم 
لتحقيــق األهــداف، وذلــك يشــمل كل الوســائل 
التــي يتخذهــا املعلمــون يف املرحلــة االبتدائيــة لضبــط 
الــذي  الصــف وإدارتــه، إضافــًة إىل اجلــوِّ العــام 
ــة  ــهم يف عملي ــي تس ــات الت ــذ، والرتتيب ــه التالمي يعيش
ــي  ــي تلب ــاة الت ــم املبتغ ــكار واملفاهي ــن األف ــم م تقريبه

احتياجاهتــم.

اإلطار النظري:
يتحــدد اإلطــار النظــري يف البحــث احلــايل يف املحــاور 

اآلتيــة:

املحور األول- املوهوبون ذوو صعوبات التعلم:
ــني  ــن املاضي ــة يف العقدي ــات الرتبوي ــت الدراس ناقش
نقاًشــا  التعلــم  صعوبــات  ذوي  التالميــذ  مفهــوم 
 Gari et al., 2015; Mohammed, 2020;) واســًعا 
Wormald, 2017)، واتفقــت مراجــع الرتبيــة اخلاصــة 

عــى مســميات عــدة لوصف هــذه الفئــة، مثــل: "ذوي 
ــة  ــة" و"ذوي اخلصوصي ــات اخلاص ــة احلاج ازدواجي
 Mohammed,) االســتثناَءين"  وذوي  املزدوجــة"، 
Lin & Foley-Nicpon, 2019 ;2020)، ومــن هنــا 

نؤكــد أن هــذه الفئــة هــم إحــدى جمموعــات التالميــذ 
املتخصصــون  يــزال  ال  ولكــن  االســتثناَءين،  ذوي 
ــم  ــى الرغ ــة -ع ــة اخلاص ــال الرتبي ــون يف جم والباحث
ــة يف  ــة مج ــون صعوب ــات- يواجه ــرة الدراس ــن كث م
 Maddocks,) تفســري وتعريــف مصطلــح هــذه الفئــة
2020)، إذ إن مفهومهــم هــو تعريــف حممــل بالتناقــض 

الظاهــر بشــكٍل مل تعانِــه أيُّ فئتــني أخريــني مــن فئــات 
ــة  ــة وإجرائي ــكالت مفاهيمي ــن مش ــة م ــة اخلاص الرتبي

ــة. ــم واملوهب ــات التعل ــع صعوب ــل م ــو حاص ــم ه ك
ومــن ضمــن التعريفــات احلديثــة هلــذه الفئــة تعريــف 
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ــذ  ــك التالمي ــه: "أولئ ــذي نص ــمري )2019( ال الش
ــر  ــية أو أكث ــادة دراس ــم يف م ــض أداؤه ــن ينخف الذي
انخفاًضــا ملحوًظــا؛ كالقــراءة، والكتابــة، واحلســاب، 
ــى  ــون ع ــواد، وحيصل ــة امل ــم يف بقي ــًة إىل متيُّزه إضاف
ــف،  ــل الص ــم داخ ــاهبة ألقراهن ــة ومش ــب مرتفع نس
كــم أهنــم يظهــرون متيُّــًزا واضًحــا يف بعــض املجــاالت 
ــب  ــة، أو ح ــة، أو الفني ــة الرياضي ــرى؛ كاملوهب األخ
ــت  ــالًّ يلف ــكالت ح ــل املش ــارة ح ــتطالع، أو مه االس
انتبــاه معلميهــم، ســواء داخــل الصــف العــام، أو بعــد 

ــادر" )ص، 10(. ــة املص ــم لغرف حتويله
كــم أهنــا تعــد قضيــة نظريــة وبحثيــة تكتنفهــا العديــد 
والتشــخيصية  واملنهجيــة  النظريــة  املصاعــب  مــن 
والعالجيــة، وكَشــَف العديــد مــن الباحثــني عــن 
الرتبيــة  برامــج  ومديــري  املعلمــني  وعــي  تــدينِّ 
ــم  ــاض معارفه ــني، وانخف ــج املوهوب ــة وبرام اخلاص
ــاليب  ــد أس ــافهم، أو حتدي ــرق اكتش ــم وط بخصائصه
ــارج  ــم خ ــا جيعله ــو م ــم، وه ــمم هب ــم واالهت معرفته
نطــاق اخلدمــات الرتبويــة بســبب طبيعتهــم املزدوجــة، 
إذ تبــدو املشــكلة يف إخفــاء إمكاناهتــم أو جوانــب 
قوهتــم التــي يتميــزون هبــا، ومــن ثــم ال حيســن 
ــن  ــال يمك ــم ف ــب ضعفه ــك جوان ــتثمرها، وكذل اس
ــرون، 2019(.  ــمريي وآخ ــا )الس ــا أو تقويته دعمه
موضــوع  ناقشــت  التــي  الدراســات  إىل  وبالنظــر 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، نجدهــم 

ــي: ــة، ه ــات فرعي ــالث فئ ــوا إىل ث ُصنِّف

الفئــة األوىل- التالميــذ املوهوبــون ذوو صعوبــات 
ــة: ــم اخلفي التعل

Chimhenga, 2016; Mad-) الباحثــون  أشــار 
ــا:  ــد هب ــة يقص ــذه املجموع docks, 2020)، إىل أن ه

التالميــذ املنجــزون املقــرون الذيــن يقــلُّ حتصيلهــم 
ــظ  ــا تالح ــادًرا م ــتعداداهتم، ون ــم واس ــن إمكاناهت ع
صوا  ُشــخِّ َمــن  وهــم  لدهيــم،  التعلــم  صعوبــات 

اللفظيــة  وقدراهتــم  ذكائهــم  الرتفــاع  موهوبــني 
ــات يف  ــه صعوب ــت نفس ــرون يف الوق ــة، ويظه املتقدم
التعلــم تتمثــل يف انخفــاض قدرهتــم عــى التهجئــة أو 
القــراءة أو الكتابــة، وقــد يرجــع حتصيلهــم املنخفــض 
إىل عوامــل وأســباب عديــدة تزيــد مــن مســتوى 
ــة،  ــة الدافعي ــال، وقل ــل: اإلمه ــم، مث ــة لدهي الصعوب
وضعــف الثقــة بالنفــس. ومــا يميــز تالميــذ هــذه الفئة 
ــض  ــني تتناق ــى ح ــة، ع ــة املتقدم ــم اللفظي ــو قدراهت ه

ر. ــوُّ ــذا التص ــع ه ــة م ــة والكتاب ــم يف التهجئ قدراهت

التعلــم  صعوبــات  ذوو  التالميــذ  الثانيــة-  الفئــة 
اخلفيــة: واملواهــب  الظاهــرة 

يقصــد هبــذه املجموعــة: التالميــذ الذيــن تزيــد عندهم 
مظاهــر صعوبــات التعلــم، ومل يســبق التعــرف إىل 
قدراهتــم االســتثنائية، ومل ُيصنَّفــوا مــن فئــة املوهوبــني، 
ــك  ــاس. لذل ــذا األس ــى ه ــم ع ــات هل ــدم اخلدم وتق
ــاء  ــه اآلب ــا يتوقع ــري مم ــرب بكث ــة أك ــذه املجموع ــدُّ ه تع
فــإن  هلــذا  وتأكيــًدا   ،(Cohen, 2016) واملعلمــون 
ــم  ــات التعل ــذ ذوي صعوب ــن التالمي ــبة )33%( م نس
لدهيــم قــدرات عقليــة عاليــة. وتــؤدي عوامــل، مثــل: 
درجــات  وانخفــاض  الرتبــوي،  التقويــم  ضعــف 
مهــمًّ يف  دوًرا  التعلــم،  بســبب صعوبــات  الــذكاء 
 Gari) التقليــل مــن القــدرات العقليــة هلــؤالء التالميــذ

.(et al., 2015; Mohammed, 2020

الفئــة الثالثــة- التالميــذ ذوو املواهــب وصعوبــات 
ــة: ــم اخلفي التعل

يقصــد هبــم: التالميــذ الذيــن ينظــر إليهــم عــى 
ــدرات،  ــن الق ــًطا م ــتوى متوس ــون مس ــم يمتلك أهن
ــني  ــة للموهوب ــات املقدم ــن اخلدم ــون م ــه حيرم وعلي
ــات تعلــم، لذلــك تشــكل هــذه  الذيــن لدهيــم صعوب
ــة ُكــربى الفئــات املحرومــة مــن اخلدمــة، بســبب  الفئ
االعتقــاد الســائد عنهــم أن مســتوى قدراهتم متوســط، 
إضافــة إىل انتقــال هــذه الفئــة مــن صــف إىل آخــر فــال 
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ــة  ــكالت معين ــون مش ــم يواجه ــى أهن ــم ع ــر إليه ينظ
ــون  ــم ال حيتل ــم أهن ــًة، ك ــاٍت خاص ــم حاج أو أن لدهي
ــاق  ــة واإلنف ــق بامليزاني ــم يتعل ــدارس في ــة للم أولوي
ــث  ــربة الباح ــن خ ــم (Wormald, 2017). وم والتعل
ــه  ــا تواج ــة خصوًص ــذه الفئ ــإن ه ــال، ف ــذا املج يف ه
نقًصــا واضًحــا يف إتاحــة اخلدمــات املقدمــة هلــم، لــذا 
فــإن عــدم االهتــمم هبــم جيعــل الكشــف عــن قدراهتــم 

ــا. خفيًّ

املحور الثاين- اإلسرتاتيجيات التعليمية:
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــد تقوي ُيَع
ــوًة  ــم خط ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي
ــه، إذ  ــري في ــذي نس ــاه ال ــة االجت ــة صح ــية ملعرف أساس
ــري  ــات يف كث ــن األولوي ــح م ــا واألداء أصب إن تقويمه
ــور  ــم يط ــأن التقوي ــي ب ــذا ازداد الوع ــدول، ل ــن ال م
معايــري األداء، وحيــدد جوانــب القــوة واجلوانــب 
ــاء الربامــج  التــي حتتــاج إىل حتســني، ويســاعد عــى بن
ثابتــة  وختطيطهــا وتطويرهــا عــى أســس علميــة 
ــمن  ــأنه ض ــن ش ــذي م ــر ال ــي، 2018(، األم )القرين
ــرة  ــن ظاه ــد م ــهم يف احل ــل يس ــي فاع ــم وظيف تعل
الضعــف التحصيــي لــدى التالميــذ، كــم تســهم تلــك 
ــدى  ــة ل ــدرات اإلبداعي ــة الق ــرتاتيجيات يف تنمي اإلس
ــا لتنميــة القــدرات  التالميــذ، إذ أصبحــت مطلًبــا ُمِلحًّ
املعرفيــة، بــل إهنــا تتكامــل معهــا لتخلــق بيئــًة تعليميــًة 
ــذ،  ــني والتالمي ــني املعلم ــايب ب ــل اإلجي ــا التفاع قوامه
ــاالت  ــع املج ــات يف مجي ــن النجاح ــد م ــق مزي لتحقي

)املــال، 2018(.
مــع  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  أمهيــة  وتتضــح 
التعلــم،  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ 
لكوهنــا تســهم يف تعليمهــم بــم يناســب كل حالــة 
ــمولية  ــن الش ــي، إذ يتضم ــاج التعليم ــب االحتي حس
تلميــذ،  لــكل  املناســبة  اإلســرتاتيجية  حتديــد  يف 
وتقديــم اإلســرتاتيجية التــي تعالــج القصــور، وتنميــة 

ــإن  ــذا ف ــا. ل ــذ فرديًّ ــكل تلمي ــدرات ل ــب والق املواه
ــان  ــة مرتبط ــرتاتيجيات التعليمي ــة اإلس ــاح وفاعلي نج
ــاَه التالميــذ )زيــدان،  بارتباطهــا باهلــدف وإثارهتــا انتب
ــني  ــدرة املعلم ــن ق ــق م ــب التحق ــك جي 2020(. لذل
عــى توظيــف تلــك اإلســرتاتيجيات باإلمكانــات 
اختيــار  مســؤولية  عاتقهــم  عــى  وتقــع  املتاحــة، 
اإلســرتاتيجية املناســبة ومــا يســبقه مــن ختطيــٍط وتنفيٍذ 
ــٍم لتلــك اإلســرتاتيجيات )الشــمري، 2019(. وتقوي
واإلســرتاتيجيات التعليميــة التــي تقــدم للتالميــذ 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم ال بــد أن تركــز 
ــا  ــم أهن ــتثمرها، ك ــا واس ــوة وتنميته ــاط الق ــى نق ع
ال بــد أن تركــز عــى نقــاط الضعــف ومعاجلتهــا. 
وتلــك الربامــج واإلســرتاتيجيات ختتلــف مــن حيــث 
طريقــة وأماكــن تقديمهــا هلــؤالء التالميــذ )الشــمري، 
2019؛  )الشــمري،  دراســة  وتوصلــت   .)2019
 Alsamiri, 2018; Longmire, 2016; Wormald,

ــة  2017(، إىل أن اإلســرتاتيجيات أعطــت نتائــج إجيابي

لتلبيــة احتياجــات هــؤالء التالميــذ، والتــي تســهم يف 
ــاق  ــارج نط ــت خ ــة ظل ــذه الفئ ــرة، إذ إن ه ــد الثغ س

ــة. ــة االبتدائي ــة يف املرحل ــات التعليمي اخلدم
بنــاء عــى مــا ســبق، وعــى الرغــم مــن أمهيــة تقويــم 
اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع هــؤالء التالميــذ 
ــؤولون  ــني مس ــإن املعلم ــا، ف ــى تطويره ــل ع والعم
عــن اختيــار أفضــل وســائل التقويــم والفحــص 
ــم أن  ــن امله ــذا م ــذ، ل ــؤالء التالمي ــاج ه ــة احتي لتلبي
ــى  ــَذ ع ــؤالِء التالمي ــم ه ــون يف رعايته ــز املعلم يرك
ــا  ــف، وتطويره ــاط الضع ــن نق ــَر م ــوة أكث ــاط الق نق
ــن  ــتفيدوا م ــن أن يس ــن املمك ــم، وم ــق احتياجه وف
املختلفــة،  اإلســرتاتيجيات  مــن  متنوعــة  جمموعــة 
مثــل: كيفيــة تقســيم املهــام إىل وحــدات صغــرية 
ــس  ــوح والتناف ــث الطم ــم، وب ــب قدراهت ــة تناس مهم
ــري  ــم وتوف ــة إىل تعليمه ــم، إضاف ــني منه ــني املحبط ب
األســس التعاونيــة يف أداء املهــمت التــي تعــزز الــذات 
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ــني  ــادر للمعلم ــة مص ــى إتاح ــل ع ــر، والعم والتطوي
ــام  ــذه امله ــع ه ــذ، ومجي ــًة للتالمي ــر مالءم ــون أكث تك
ــًم  ــة تقوي ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــهم يف تقوي تس

ــا. ــًة ووضوًح ــر دق أكث

الدراسات السابقة:
ــة  ــي املرحل ــم معلم ــة تقوي ــرف إىل درج ــة التع ألمهي
مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة 
ــًرا  ــم، ونظ ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي
ــوع -يف  ــذا املوض ــت ه ــي تناول ــات الت ــة الدراس لقل
ــات ذات  ــُتعرض الدراس ــث-، س ــم الباح ــدود عل ح
العالقــة بتسلســلها الزمنــي مــن األقــدم إىل األحــدث 

ــو اآليت: ــى النح ع
لكــون جتــارب املعلمــني مــع التالميــذ تعطــي صــورة 
اإلســرتاتيجيات  عــن  املقرتحــات  مــن  واضحــة 
التعليميــة التــي تطــور أســاليب التعليــم املناســبة 
للتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، فقــد 
ــت  ــة هدف ــد (Wormald, 2011) دراس ــرت وارمل أج
ــني  ــذ املوهوب ــني بالتالمي ــة املعلم ــرف إىل معرف إىل التع
ــات التعلــم يف أســرتاليا، ومواقفهــم جتــاه  ذوي صعوب
ــدى  ــذ، وم ــة املقدمــة هلــؤالء التالمي ــج التعليمي الربام
التعليميــة،  الربامــج  بتطويــر  املعرفــة  تلــك  تأثــر 
واملواقــف ببعــض املتغــريات، مثــل: )املؤهــل العلمي، 
ــة  ــن ثمني ــة م ــة الدراس ــت عين ــب(. وتكون والتدري
معلمني مــن املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، واعتمدت 
عــى املنهــج النوعــي. وتوصلت نتائــج الدراســة إىل أن 
ــم  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــني باملوهوب ــة املعلم معرف
كانــت بدرجــة ضعيفــة، وأن املــدارس غــري قــادرة عى 
ــم  ــي احتياجاهت ــذ، وال تلب ــؤالء التالمي ــرف إىل ه التع
التعليميــة، كــم أوضحــت النتائــج أن املعلمــني بحاجــة 
ب عــى فهــم هــذه الفئــة مــن التالميــذ،  أكــرب إىل التــدرُّ
ــم  ــة هل ــج اخلاص ــم الربام ــم، وتقدي ــة تعليمه وكيفي
ــود  ــدم وج ــبب إىل ع ــع الس ــدارس، ويرج ــل امل داخ

إســرتاتيجيات وبرامــج تعليميــة تناســب تدريــس 
ــذ. ــؤالء التالمي ه

ــت  ــد هدف ــت )2013( فق ــر وبخي ــة باحلم ــا دراس أم
إىل التعــرف إىل درجــة معرفــة معلــمت صعوبــات 
التعلــم ومعلــمت املوهوبــات بالتلميــذات املوهوبــات 
ــة  ــر تلــك املعرف ــم، ومــدى تأث ــات التعل ذوات صعوب
باختــالف املتغــريات: )عــدد ســنوات اخلــربة، واملؤهل 
نــت  العلمــي، وعــدد الــدورات التدريبيــة(. وتكوَّ
ــة  ــدارس االبتدائي ــن امل ــة م ــن )137( معلم ــة م العين
ــى  ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــاض، واعتم ــة الري بمدين
املنهــج الوصفــي املســحي. وتوصلــت نتائجهــا إىل أن 
ــات  ــف واملصطلح ــوم والتعري ــمت باملفه ــة املعل معرف
التعلــم  صعوبــات  ذوات  املوهوبــات  وخصائــص 
كانــت بدرجــة منخفضــة، وأوضحــت وجــود فــروق 
صعوبــات  معلــمت  بــني  إحصائيــة  داللــة  ذات 
ــة  ــة العام ــد املعرف ــات يف ُبع ــمت املوهوب ــم ومعل التعل
باملوهوبــات ذوات صعوبــات التعلــم، ويف ُبعــد طــرق 
ــتبانة  ــة الس ــة الكلي ــف، ويف الدرج ــرف والكش التع
ــمت  ــح معل ــروق لصال ــذه الف ــت ه ــة، وكان الدراس
وجــود  عــدم  إىل  وأشــارت  التعلــم،  صعوبــات 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة االســتبانة 
ــدد  ــريات: )ع ــا للمتغ ــة تبًع ــا األربع ــة أو أبعاده الكلي
ســنوات اخلــربة، واملؤهــل العلمــي، وعــدد الــدورات 

ــة(. التدريبي
Co�)  ويف دراســة مشــاهبة رشق كنــدا، أجراهــا كوهــني
hen, 2016)، هدفــت إىل التعــرف إىل جتــارب املعلمــني 

الســائدة  الفصــول  يف  االســتثنائيني  التالميــذ  مــع 
نــت العينــة  للموهوبــني داخــل املــدارس العامــة. وتكوَّ
ــذه الدراســة عــى  ــدت ه ــني، واعتم ــة معلم مــن ثالث
املنهــج النوعــي الــذي اعتمــد فيــه الباحــث عــى 
إجــراء املقابــالت مــع املعلمــني بأســئلة مفتوحــة مــن 
أجــل الوصــول إىل معرفــة جتــارب املعلمــني يف تعليــم 
ــني  ــائدة للموهوب ــوف الس ــذ يف الصف ــؤالء التالمي ه
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ــص  ــأن خصائ ــم بش ــة، وآرائه ــدارس العام ــل امل داخ
واحتياجــات هــؤالء التالميــذ وتطويرهــا. وتوصلــت 
الدراســة يف نتائجهــا إىل أن لــدى املعلمــني معرفــة 
ــم  ــذ، ك ــؤالء التالمي ــم ه ــاعدة وتعلي ــتعداًدا ملس واس
ــج  ــن الربام ــد م ــة إىل املزي ــر املعلمــون أهنــم بحاج ذك
التعليميــة وأســاليب التعليــم املناســبة هلــؤالء التالميذ، 
ــا،  ب عليه ــدرُّ ــة والت ــس الفعال ــرتاتيجيات التدري وإس
وأهنــم بحاجــة ماســة إىل تطويــر اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني  التالميــذ  لرعايــة  التعليميــة  والربامــج 
ذوي صعوبــات التعلــم، وأهنــم بحاجــة إىل اســتخدام 
ــني  ــن حتس ــم م ــة متكنه ــس خاص ــرتاتيجيات تدري إس

ــة. ــتوياهتم التحصيلي مس
Jo�) ــرب غ ــغ، وميهرين ــون، وولفغان ــرى جوزيفس  وأج
 (sephson, Wolfgang, & Mehrenberg, 2018

إســرتاتيجيات  إىل  التعــرف  إىل  هدفــت  دراســة 
ــم.  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــم التالمي دع
ــريوا  ــًم اخت ــن )74( معل ــة م ــة الدراس ــت عين ن وتكوَّ
عشــوائيًّا، وذلــك بمراجعــة الدراســات التــي حــددت 
اإلســرتاتيجيات القائمــة عــى األدلــة التــي يســتخدمها 
املعلمــون، وكان عددهــا مخــس إســرتاتيجيات: حتديــد 
نقــاط القــوة لــدى التالميــذ، وتلبيــة احتياجــات 
ــة  ــة العاطفي ــات االجتمعي ــم االحتياج ــذ، ودع التالمي
ــذ  ــني التالمي ــرق ب ــرف إىل الف ــذ، والتع ــدى التالمي ل
ذوي ازدواجيــة اخلصوصيــة والتالميــذ املتمرســني 
ــم  ــم الدع ــل لتقدي ــاون والتواص ــني، والتع واملوهوب
ــات التعلــم.  ــذ املوهوبــني ذوي صعوب ــل للتالمي األمث
وتوصلــت الدراســة يف نتائجهــا إىل أن تعــاون املعلمــني 
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــات التالمي ــة احتياج ــهم يف تلبي يس
الفرديــة  احتياجاهتــم  وتلبيــة  التعلــم،  صعوبــات 

ــرتاتيجيات. ــك اإلس ــطة تل بواس
ــان )2019(  ــمري، والربيع ــن الش ــرى كلٌّ م ــم أج ك
معرفــة  مســتوى  إىل  التعــرف  إىل  هدفــت  دراســة 
العربيــة  اململكــة  يف  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 

ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  بخصائــص  الســعودية 
صعوبــات التعلــم، والتعــرف إىل اجتاهاهتــم نحــو 
ــري  ــة تأث ــًة إىل معرف ــذ، إضاف ــؤالء التالمي ــس ه تدري
املتغــريات: )التخصــص، وعــدد ســنوات اخلــربة، 
ــك  ــي(، يف تل ــل العلم ــة، واملؤه ــدورات التدريبي وال
املعرفــة واالجتاهــات، والتعــرف إىل العالقــة بــني 
معرفــة معلمــي املرحلــة االبتدائيــة بخصائــص هــؤالء 
نــت  التالميــذ، وبــني اجتاهاهتــم نحــو تدريســهم. وتكوَّ
عشــوائيًّا،  اختــريوا  معلــًم   )173( مــن  العينــة 
واعتمــدت الدراســة عــى املنهــج الوصفــي املســحي. 
لــت النتائــج إىل أن معرفــة معلمــي املرحلــة  وتوصَّ
االبتدائيــة بخصائــص هــذه الفئــة كانــت بدرجــة 
كبــرية، وكذلــك اجتاهــات معلمــي املرحلــة االبتدائيــة 
نحــو تدريســهم كانــت بدرجــة مرتفعــة، وأشــارت إىل 
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا يف معرفــة املعلمــني 
ــس  ــو تدري ــم نح ــذ، ويف اجتاهاهت ــص التالمي بخصائ
هــؤالء التالميــذ تبًعــا للمتغــريات: )التخصــص، 
التدريبيــة،  والــدورات  اخلــربة،  ســنوات  وعــدد 
واملؤهــل العلمــي(، وتوصلــت إىل وجــود عالقــة 
ــا بــني معرفــة املعلمــني  ــة إحصائيًّ ــة ضعيفــة دال موجب
ــهم،  ــو تدريس ــم نح ــذ، واجتاهاهت ــص التالمي بخصائ
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــم باإلس ــدم معرفته ــبب ع بس

التعليميــة املناســبة لتدريســهم.
الســمريي )2021( دراســة هــي  وحديًثــا، طبــق 
األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى الوطــن العــريب، 
ــة  ــي املرحل ــتوى إدراك معلم ــرف إىل مس ــول التع ح
ــي  ــة الت ــة احلديث ــرتاتيجيات التعليمي ــة لإلس االبتدائي
ذوي  املوهوبــني  مــن  التالميــذ  احتياجــات  تلبــي 
ــة  ــن وجه ــة م ــة االبتدائي ــم يف املرحل ــات التعل صعوب
)اجلنــس،  املتغــريات:  بعــض  ضــوء  يف  نظرهــم 
واعتمــدت  األكاديمــي(.  والتخصــص  واخلــربة، 
ــت  ــحي، وتكون ــي املس ــج الوصف ــى املنه ــة ع الدراس
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــن معلِّم ــن )263( م ــة م العيِّن
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ــا إىل  ــة يف نتائجه ــت الدراس ــل. وتوصل ــة حائ بمنطق
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــتوى إدراك معلم ــة مس أن درج
تلبــي  التــي  احلديثــة  التعليميــة  لإلســرتاتيجيات 
ــة،  ــة مرتفع ــي درج ــذ ه ــؤالء التالمي ــات ه احتياج
داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  إىل  وتوصلــت 
إحصائيــة بــني أفــراد عينــة الدراســة بنــاء عــى متغــري 
اجلنــس، وأشــارت إىل وجــود فــرق دالٍّ إحصائيًّــا 
بــني أفــراد عينــة الدراســة بنــاًء عــى املتغــريات: 
ــرت أن  ــم ذك ــي(، ك ــص األكاديم ــربة، والتخص )اخل
صــة  املعلمــني حيتاجــون إىل دورات تدريبيــة متخصِّ
بالربامــج التدريســية احلديثــة للتالميــذ املوهوبــني ذوي 
صعوبــات التعلــم ووضــع اخلطــط املناســبة لتعليمهم.

التعليق عىل الدراسات السابقة:
تناولــت  التــي  الســابقة  الدراســات  باســتعراض 
للتالميــذ  املقدمــة  واخلدمــات  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم مــن وجهــات نظــٍر 
ــى  ــات ع ــني الدراس ــاق ب ــود اتف ــني وج ــة، يتب خمتلف
ــة  ــذه الرشحي ــني هل ــر املعلم ــات نظ ــم وجه ــة تقوي أمهي
املهمــة يف مدارســنا، وأمهيــة ذلــك هــو نجــاح العمليــة 
التعليميــة املتبعــة يف تدريــس التالميــذ. وإن تصــورات 
املعلمــني عــن فئــة املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم 
ــي  ــة الت ــرتاتيجيات املتبع ــم اإلس ــى تقوي ــاعد ع تس
تناســبهم، إذ بحثــت دراســة الشــمري، والربيعــان 
)2019( يف معرفــة تصــورات املعلمــني عــن التالميــذ 
تأثــر  التعلــم، ومــدى  املوهوبــني ذوي صعوبــات 
ــس،  ــل: )اجلن ــريات، مث ــض املتغ ــة ببع ــك املعرف تل
ــر  ــة باحلم ــت دراس ــربة(، وهدف ــنوات اخل ــدد س وع
وبخيــت )2013( إىل معرفــة معلــمت صعوبــات 
التعلــم ومعلــمت املوهوبــات بالتلميــذات املوهوبــات 
ــن  ــر تصوراهت ــدى تأث ــم، وم ــات التعل ذوات صعوب
وقــد  التدريســية(.  واخلــربة  )اجلنــس،  بمتغــريي: 
ــهم  ــريات تس ــات إىل أن املتغ ــك الدراس ــارت تل أش

ــرتاتيجيات  ــم اإلس ــة تقوي ــة أمهي ــر يف معرف ــة أكث بدق
ــات  ــك الدراس ــاهبت تل ــذ. وتش ــع التالمي ــة م املتبع
أمــا  املتغــريات.  احلاليــة يف حتديــد  الدراســة  مــع 
العينــة، فقــد اشــتملت مجيــع الدراســات الســابقة 
عــى املعلمــني مــن كال اجلنســني، وأمــا األدوات، 
فاســتخدمت معظــم الدراســات الســابقة االســتبانة، إذ 
تتفــق مــع الدراســة احلاليــة يف هــذا اجلانــب، وختتلــف 
ــة  ــاد الرئيس ــتبانة، واألبع ــرات االس ــدد فق ــا يف ع معه

ــها. ــي تقيس الت
ــج  ــت نتائ ل ــات، توصَّ ــج الدراس ــد نتائ ــى صعي وع
ــة  ــة دعــم الدراســة احلالي الدراســات الســابقة إىل أمهي
التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويــم  درجــة  ملعرفــة 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
 (Wormald, 2011) ــد ــة وارمل ــل: دراس ــم، مث التعل
إىل  أكثــر  بحاجــة  املعلمــني  أن  أوضحــت  التــي 
ب عــى فهــم هــذه الفئــة مــن التالميــذ، وكيفيــة  التــدرُّ
تعليمهــم، وتقديــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة اخلاصــة 
هلــم داخــل املــدارس وتقويمهــا، وذلــك لعــدم وجــود 
إســرتاتيجيات وبرامــج تعليميــة تناســب تدريــس 
 (Cohen, 2016) ــني ــة كوه ــذ. ودراس ــؤالء التالمي ه
ودراســة الســمريي )2021( اللتــني أســفرت نتائجهــم 
ــر  ــم وتطوي ــة إىل تقوي ــة ماس ــني بحاج ــن أن املعلم ع
اإلســرتاتيجيات والربامــج التعليميــة لرعايــة التالميــذ 
ــة  ــم بحاج ــم، وأهن ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
ــن  ــة متك ــس خاص ــرتاتيجيات تدري ــتخدام إس إىل اس
هــؤالء التالميــذ مــن حتســني مســتوياهتم التحصيليــة. 
ومــع اتفــاق الدراســات الســابقة عــى أمهيــة تدريــب 
ــع  ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــى اإلس ــني ع املعلم
ــة  ــإن الدراس ــا، ف ــة تقويمه ــة درج ــة ومعرف ــذه الفئ ه
ــرتاتيجيات  ــم اإلس ــة تقوي ــى درج ــز ع ــة ترك احلالي
التعليميــة، والوصــول إىل تطويرهــا علميًّــا وســد 

ــب. ــذا اجلان ــرة يف ه الثغ
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دت  وبنــاء عــى مــا ســبق، فــإن الدراســة احلاليــة تفــرَّ
ــم  ــة تقوي ــة درج ــات بمعرف ــن الدراس ــا م ــن غريه ع
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
مــن وجهــة نظرهــم، إذ ُوِضعــت اإلســرتاتيجيات 
، وجنــس املعلــم وختصصــه  التعليميــة متغــرًيا مســتقالًّ
ــذه الدراســة  ــت ه ــد ُأجري ــا، وق ــرًيا تابًع ــه متغ وخربت
ُأجريــت  أن  يســبق  ومل  املنــورة،  املدينــة  بمنطقــة 
دراســات مــن هــذا النــوع يف هــذه املنطقــة، كــم أهنــا 
ــة  ــع ذي عالق ــى جمتم ــات ع ــع البيان ــزت يف مج ارتك
وطيــدة بالتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 
وتقــي هــذه الفئــة معظــم وقتهــا معهــم يف املــدارس، 
وبذلــك فــإن آراءهــم بالغــة األمهيــة، بنــاء عــى وقــت 
وســتكون  عــة،  ومتنوِّ طبيعيــة  بيئــات  يف  التفاعــل 
ــة  ــي تســتند إىل آرائهــم ذات قيمــة عالي املعلومــات الت
أنــه يمكــن  الدراســات فيــم بعــُد. كــم  لتوجيــه 
لنتائــج هــذه الدراســة أن تكشــف عــن درجــة تقويــم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع هــذه الرشحيــة املهمــة يف املــدارس، وعــن 
اإلســرتاتيجيات املناســبة التــي ُتتَّبــع لتنميــة مهاراهتــم 
األكاديميــة وتطويــر قدراهتــم العقليــة، إضافــة إىل 
اســتثمر مــا لدهيــم مــن مواهــب بواســطة تلــك 

اإلســرتاتيجيات. 

منهج البحث وإجراءاته:
منهــج البحــث: اعتمــد الباحــث يف هــذا البحــث عــى 
املنهــج الوصفــي املســحي ملناســبته أهــداَف البحــث، 
ف إىل درجــة  ــل يف التعــرُّ ولتحقيــق أهدافــه التــي تتمثَّ
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع التالميــذ 
ــف  ــن تعري ــم. ويمك ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
املنهــج الوصفــي املســحي بأنــه: املنهــج الــذي حيتــوي 
ــث أو  ــع البح ــن جمتم ــارشة م ــات مب ــع البيان ــى مج ع
ــة  ــب معين ــاع أو جوان ــخيص أوض ــد تش ــه، بقص عينت

دون االقتصــار عــى حالــة واحــدة )زيــدان، 2020(.
ــن  ــث م ــع البح ــل جمتم ــه: متثَّ ــث وعينت ــع البح جمتم
مجيــع معلمــي املرحلــة االبتدائيــة بمنطقــة املدينــة 
املنــورة، البالــغ عددهــم )10380( معلــًم حســب 
إحصائيــة إدارة التعليــم بمنطقــة املدينــة املنــورة، وقــد 
اختــريت عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية بســيطة 
االبتدائيــة  املرحلــة  معلِّمــي  مــن   )240( بلغــت 
ــًم و)60(  ــم )180( معل ــورة، منه ــة املن ــة املدين بمنطق
معلمــة، وذلــك يف الفصــل الــدرايس األول لعــام 
)1443/1442هـــ(. واجلــدول )1( يوضــح وصــف 
ــنوات  ــدد س ــس وع ــص واجلن ــا للتخص ــة وفًق العين

ــربة. اخل

النسبةالتكرارالتخصص
7531.3الرتبية اخلاصة
3012.5اللغة العربية
229.2الرياضيات

3112.9الرتبية الدينية
208.3اجتمعيات

6225.8أخرى

النسبةالتكراراجلنس
18075.0معلم
6025.0معلمة

النسبةالتكرارعدد سنوات اخلربة
3213.3أقل من 5 سنوات

56527.1-أقل من10
104117.1-أقل من 15 سنة

1510242.5 سنة فأكثر
%240100املجموع

جدول )1( توزيع عينة البحث وفًقا للتخصص واجلنس وعدد سنوات اخلربة

يتضــح مــن اجلــدول )1( أن ختصصــات العينــة متباينــة 
ــل  ــة اخلاصــة وأخــرى، إذ متث ــرية خاصــة يف الرتبي وكب
ــابق  ــدول الس ــورة يف اجل ــدا املذك ــات ع كل التخصص
ــل  ــات فتمث ــة التخصص ــا بقي ــة، أم ــن العين 57.1% م
ــرًيا  ــف كث ــني خيتل ــدد املعلم ــني ع ــى ح 42.9%، ع
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جدول )2( درجات فئات معيار نتائج البحث وحدودها وفًقا ملقياس ليكرت اخلميس

عــن عــدد املعلــمت، ويمثــل نســبة 75%، وقــد يكــون 
ــن  ــة أبنائه ــن متابع ــمت عليه ــذا أن املعل ــبب يف ه الس
مــع عملهــن الرســمي، وقــد ال ُيتــاح لدهيــن الوقــت 
ــدد  ــا ع ــتبانة، أم ــئلة االس ــن أس ــة ع ــكايف لإلجاب ال
ســنوات اخلــربة للعينــة فنحــو 86.7% منهــا يتمتعــون 
ــر،  ا، ُجلهــا مخــس ســنوات فأكث ــرية جــدًّ بخــربات كب
مــا يســهم يف مقدرهتــم عــى اإلجابــة عــى أداة البحــث 

بصورة متميزة. 

أداة البحث:
اطلــع الباحــث عــى الدراســات الســابقة ذات الصلــة 
بموضــوع البحــث واإلطــار النظــري لالســتفادة منهــا 
ــات:  ــا، كدراس ــتبانة وصياغته ــرات االس ــة فق يف كتاب
ــمري )2019(،  ــمريي (Alsamiri, 2018)، والش الس

 Wormald,) وارملــد   ،(Cohen, 2016) وكوهــني 
ــال،  ــذا املج ــرباء يف ه ــورة اخل ــًة إىل مش 2011)، إضاف

ليكــرت  ج  تــدرُّ بطريقــة  االســتبانة  وتدرجــت 
اخلــميس، وهــي: )موافــق بشــدة =5، موافــق =4، 
حمايــد =3، غــري موافــق =2، غــري موافــق بشــدة=1(، 
ــزء األول  ــتمل اجل ــن؛ اش ــى جزأي ــتملت األداة ع واش
عــى البيانــات األوليــة األساســية ألفــراد العينــة، التــي 
ات البحــث، وهــي: )التخصــص،  تتعلَّــق بمتغــريِّ
اجلــزء  أمــا  اخلــربة(،  ســنوات  وعــدد  واجلنــس، 
ــم  ــة تقوي ــو: درج ــد، ه ــٍد واح ــن ُبع ن م ــوَّ ــاين فتك الث
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  لإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم. ويوضــح اجلــدول 
)2( درجــات فئــات معيــار نتائــج البحــث وحدودهــا 

ــميس. ــرت اخل ــاس ليك ــا ملقي وفًق

فئة املتوسطمعيار احلكم عى النتائجالدرجة
إىلمن

4.205موافق بشدة5
3.404.19موافق4
2.603.39حمايد3
1.812.59غري موافق2
11.80غري موافق بشدة1

صدق األداة:

أوًل- الصدق الظاهري )صدق املحّكمن(:
ــق  ــن طري ــث، ع ــدق أداة البح ــن ص ــق م ــم التحق ت
عرضهــا عــى عــدد مــن املحّكمــني ذوي االختصــاص 
يف اجلامعــات واملؤسســات التعليميــة باململكــة العربيــة 
مــن  وجمموعــة  واألردن،  والكويــت  الســعودية 
املحّكمــني مــن اخلــرباء يف التخصصــات الرتبويــة، 
ــد مــدى مناســبة  ــق عباراهتــا، لتحدي ملراجعتهــا وتدقي
مــت االســتبانة  كل عبــارة وســالمتها اللغويــة. وقــد ُقدِّ
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــنيِّ اإلس ــمت تب ــبوقًة بتعلي مس
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
التعلــم، وســبب اســتخدام االســتبانة، وطبيعــة العينــة. 

لــت الفقــرات التــي حصلــت عــى نســبة موافقــة  وُعدِّ
أقــل مــن )80%( كإضافــة بعــض الكلــمت، أو حــذف 
بعضهــا، بــم يناســب هــدف البحــث، وهبــذا اســتقرت 

ــرة. ــى )27( فق ــة ع ــا النهائي ــتبانة يف صورهت االس

ثانًيا- صدق التساق الداخيل:
تــم التحقــق مــن صــدق فقــرات االســتبانة بحســاب 
معامــل ارتبــاط بريســون بــني درجــة الفقــرة والدرجــة 
الكليــة. ويوضــح اجلــدول )3( قيــم االتســاق الداخي 

لفقــرات االســتبانة.
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اجلدول )3( معامالت ارتباط بريسون بني فقرات يف االستبانة

اجلدول )4( معامالت ارتباط بريسون بني املتوسط الكي للفقرات واملتوسط الكي لالستبانة

تقويم املعلمني اإلسرتاتيجيات التعليمية املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم
قيمة معامل االرتباطرقم العبارةقيمة معامل االرتباطرقم العبارة

10.844150.843
20.847160.838
30.839170.849

40.839180.840

50.841190.840

60.839200.842

70.844210.845
80.843220.843
90.840230.847

100.842240.840
110.842250.844
120.844260.843
130.841270.844 140.846

ــاله، أن  ــدول )3( أع ــواردة يف اجل ــج ال ــح النتائ توض
مجيــع فقــرات االســتبانة قــد ارتبطــت كل منهــا بالفقرة 
التــي تنتمــي إليهــا ارتباًطــا موجًبــا وذا داللــة إحصائية 
ــى  ــؤرش ع ــذا م ــة )0.05(، وه ــتوى الدالل ــد مس عن
وجــود صــدق االتســاق الداخــي لفقــرات االســتبانة 

مجيعهــا.

ثالًثا- الصدق البنائي:
ــبت  ــتبانة ُحِس ــي لالس ــدق البنائ ــن الص ــق م للتحق
ــايب  ــط احلس ــني املتوس ــون ب ــاط بريس ــالت ارتب معام
الــكي لــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة، واملتوســط 
ــح  ــدة، ويوض ــدًة واح ــتبانة وح ــكي لالس ــايب ال احلس

ــل. ــذا التحلي ــج ه ــدول )4( نتائ اجل

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية لالستبانةاالستبانة
0.846تقويم اإلسرتاتيجيات املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم.

داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0,05).

ــاله، أن  ــدول )4( أع ــواردة يف اجل ــج ال ــح النتائ توض
مجيــع فقــرات االســتبانة قــد ارتبطــت باملتوســط الــكي 
ــة  ــة إحصائي ــة وذات دالل ــات موجب ــتبانة ارتباط لالس
عنــد مســتوى الداللــة اإلحصائيــة (0,05)، وهــذا 

ــث. ــي ألداة البح ــدق البنائ ــى الص ــؤرش ع م

ثبات األدوات:
يشــري الثبــات إىل إمــكان احلصــول عــى النتائج نفســها 
ــهم،  ــراد أنفس ــى األف ــق األداة ع ــد تطبي ــو أعي ــم ل في
ــل  ــُتخِدم معام ــتبانة اس ــات لالس ــن الثب ــق م وللتحق
ــغ  ــاخ (Cronbach's Alpha)، إذ بل ــا كرونب ــات ألف ثب
لالســتبانة الكليــة )0.848(، وهــذا مــؤرش قــوي 
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اجلدول )5( حساب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري جلميع فقرات االستبانة

ــات األداة. ــى ثب ع
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث:

لإلجابــة عــن أســئلة البحــث والتحقــق مــن مــؤرشات 
ــات هلــا، اســتخدم الباحــث املعاجلــات  الصــدق والثب
واألســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة يف أثنــاء التحليــل 
االرتبــاط  معامــل   :(SPSS) برنامــج  باســتخدام 
الداخــي،  االتســاق  صــدق  لقيــاس  بريســون 
ــث،  ــات أداة البح ــاس ثب ــاخ لقي ــا كرونب ــار ألف واختب
والتكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية 
واالنحرافــات املعياريــة لقيــاس اســتجابات أفــراد 
االســتبانة،  وفقــرات  حمــاور  عــى  البحــث  عينــة 
ــني  ــروق ب ــود الف ــرف إىل وج ــن للتع ــل التباي وحتلي
حمــاور البحــث واملتغــريات الشــخصية، واختبــار "ت" 

للتعــرف إىل وجــود فــروق للجنــس. وفيــم يــأيت نتائــج 
ــري(. ــل والتفس ــة )التحلي ــة امليداني الدراس

النتائج:
ينــص  الــذي  األول  بالســؤال  املتعلقــة  النتائــج 
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــم معلم ــة تقوي ــا درج ــى: "م ع
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
وجهــة  مــن  التعلــم  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني 
نظرهــم؟". ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحِســبت أواًل 
ــراف  ــابية واالنح ــطات احلس ــة واملتوس ــب املئوي النس
املعيــاري جلميــع فقــرات االســتبانة للتعــرف إىل درجــة 
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــني لإلس ــم املعلم تقوي
ــم مــن  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب مــع التالمي

ــاه. ــدول )5( أدن ــه اجل ــم، ويوضح ــة نظره وجه

رقم 
الفقرة

املتوسط االستجاباتالتكرار
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري غري موافق النسبة

موافق بشدةموافقحمايدغري موافقبشدة

129641644.620.6431ك1 %0.40.83.826.768.3

726921154.310.789-ك2 %-2.910.838.347.9

22140108693.920.93618ك3 %0.88.816.74528.8

217391037940.92416ك4 %0.87.116.342.932.9

1241115814.140.7513ك5 %0.40.817.147.933.8

1424124874.220.72211ك6 %0.41.71051.736.3

11046112714.010.83315ك7 %0.44.219.246.729.6

10791514.590.5723--ك8 %--4.232.962.9

739105894.150.79412-ك9 %-2.916.343.837.1

5271081004.260.73910-ك10 %-2.111.34541.7
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رقم 
الفقرة

املتوسط االستجاباتالتكرار
احلسايب

االنحراف 
الرتتيباملعياري غري موافق النسبة

موافق بشدةموافقحمايدغري موافقبشدة

1620851284.390.7798ك11 %0.42.58.335.453.3

37881424.540.6194-ك12 %-1.32.936.759.2

19951264.450.6386--ك13 %--7.939.652.5

211641634.620.6162-ك14 %-0.84.626.767.9

31905638252.731.18427ك15 %12.937.523.315.810.4

11271112443.780.81822ك16 %0.4529.646.718.3

12054102633.860.91720ك17 %0.48.322.542.526.3

191045141252.791.13926ك18 %7.943.321.317.110.4

11438465373.311.07724ك19 %4.617.93527.115.4

11308269483.471.08623ك20 %4.612.534.228.820

31833100864.030.95414ك21 %1.37.513.841.735.8

291011284.480.6135-ك22 %-0.83.842.153.3

1649106693.950.87117-ك23 %-6.720.444.228.8

51450116553.840.91521ك24 %2.15.820.848.322.9

11111141134.40.647ك25 %0.40.44.647.547.1

216774463231.16625ك26 %8.827.930.819.213.3

2235094713.870.97519ك27 %0.89.620.839.229.6
3.98950.38596
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مــن اجلــدول )5( أعــاله، وجــد أن نســبة كبــرية 
ــرات  ــى الفق ــدة ع ــق بش ــتجيبني تواف ــن املس ا م ــدًّ ج
 ،4.62  ،4.62( بلغــت  حســابية  وبمتوســطات 
 ،4.39  ،4.40  ،4.45  ،4.48  ،4.54  ،4.59
4.31، 4.26، 4.22( عــى التــوايل. عــى حــني 
ــق  ــتجيبني تواف ــن املس ا م ــدًّ ــرية ج ــبة كب ــت نس كان
عــى الفقــرات بمتوســطات حســابية بلغــت )4.15، 
 ،3.92  ،3.95  ،4.00  ،4.01  ،4.03  ،4.14
3.87، 3.86، 3.84، 3.78، 3.47( عــى التوايل. 
ــدٍّ  ــق حل ــتجيبني تواف ــن املس ــرية م ــبة كب ــاك نس وهن
ــطات  ــرات وبمتوس ــى الفق ــدة ع ــورة حماي ــا أو بص م
 )2.73  ،2.79  ،3.00  ،3.31( بلغــت  حســابية 
عــى التــوايل. ونجــد أن االنحــراف املعيــاري يــرتاوح 
ــدل عــى جتانــس  مــا بــني )0.572-1.184(، مــا ي
أفــراد العينــة. وعليــه يــرى الباحــث أن درجــة تقويــم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 

املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
مــن وجهــة نظرهــم كانــت مرتفعــة، بمتوســط حســايب 

قــدره )3.9895(.
ــى:  ــص ع ــذي ين ــاين ال ــؤال الث ــة بالس ــج املتعلق النتائ
"هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
حــول  املعلمــني  إجابــات  يف   (α=0.05) الداللــة 
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
ــم مــن  ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب مــع التالمي
وجهــة نظرهــم تبًعــا ملتغــري جنــس املعلــم؟". ولإلجابة 
Indepen�) "ت" ــار ــب اختب ــؤال ُحِس ــذا الس ــن ه  ع
وجــود  مــدى  إىل  للتعــرف   (dent Samples Test

 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
ــم يف  ــس املعل ــري جن ــا ملتغ ــني وفًق ــات املعلم يف إجاب
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 

ــاه.  ــدول )6( أدن ــه اجل ويوضح
اجلدول )6( اختبار ت (Independent Samples Test) للتعرف إىل إجابات املعلمني وفًقا ملتغري جنس املعلم

اجلدول )7( حساب اختبار "ف ANOVA" للتعرف إىل إجابات املعلمني وفًقا ملتغري ختصص املعلم

مستوى الداللةقيمة )t(درجات احلريةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجلنس
4.997.000 -1803.9210.32596238معلم 604.1951.47307معلمة

ــرق  ــد ف ــه يوج ــاله، أن ــدول )6( أع ــن اجل ــح م يتض
دال إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.05(، بــني آراء أفــراد 
العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 

ــمت. ــح املعل ــس ولصال ــزى للجن ــم تع التعل

النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثالــث الــذي ينــص عــى: 
"هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني حــول درجــة 

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم تبًعــا 
ملتغــري ختصــص املعلــم؟". ولإلجابــة عــن هذا الســؤال 
ــود  ــرف إىل وج ــار "ف ANOVA" للتع ــب اختب ُحِس
 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
ــم يف  ــا ملتغــري ختصــص املعل ــات املعلمــني وفًق يف إجاب
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 

ــاه. ــدول )7( أدن ــه اجل ويوضح

مستوى الداللةقيمة فمربع املتوسطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
1.19250.238بني املجموعات

1.6210.155
ال توجد فروق 34.4122340.147داخل املجموعات

35.603239املجموع
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يتضــح مــن اجلــدول )7( أعــاله، أنــه ال يوجــد فــرق 
ــات  ــني إجاب ــد مســتوى (α=0.05) ب ــا عن دال إحصائيًّ
أفــراد العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات 
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
ــد  ــم، وُوِج ــص املعل ــني ختص ــم وب ــات التعل صعوب
باختــالف  ختتلــف  ال  العينــة  أفــراد  إجابــات  أن 

ختصصاهتــم.
ــع الــذي ينــص عــى:  ــج املتعلقــة بالســؤال الراب النتائ
"هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة (α=0.05) يف إجابــات املعلمــني حــول درجــة 

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم تبًعــا 
ــة عــن هــذا الســؤال  ملتغــري خــربة املعلــم؟". ولإلجاب
ــود  ــرف إىل وج ــار "ف ANOVA" للتع ــب اختب ُحِس
 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
ــم يف  ــربة املعل ــري خ ــا ملتغ ــني وفًق ــات املعلم يف إجاب
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقويمه درج
مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 

ــاه. ــدول )8( أدن ــه اجل ويوضح

اجلدول )8( حساب اختبار "ف  ANOVA "  للتعرف إىل إجابات املعلمني وفًقا ملتغري خربة املعلم

جدول )9( يوضح حتليل شافيه لكشف الفروق ومدى الداللة

مستوى الداللةقيمة فمربع املتوسطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
3.38013.380بني املجموعات

24.967.000
توجد فروق 32.223238.135داخل املجموعات 35.603239املجموع

ــرق  ــد ف ــه يوج ــاله، أن ــدول )8( أع ــن اجل ــح م يتض
 (α=0.05) ــة ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدالل
تقويمهــم  درجــة  يف  العينــة  أفــراد  إجابــات  بــني 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم ُيعــزى للخــربة 

ــف  ــة ختتل ــراد العين ــات أف ــد أن إجاب ــة، وُوِج العملي
باختــالف خرباهتــم العمليــة، وال بــد مــن معرفــة 
ــافيه  ــل ش ــتخدام حتلي ــرًيا باس ــر تأث ــربات أكث أي اخل
لكشــف الفــروق، واجلــدول )9( اآليت يوضــح ذلــك.

.J(Mean Difference (I-J)Std. ErrorSig( سنوات اخلربة)I( سنوات اخلربة

Scheffe

أقل من 5 سنوات
0.079070.*35009من 5 إىل أقل من 10

0.086370.*42155من 10 إىل أقل من 15
0.074190.*1536472 فأكثر

من 5 إىل أقل من 
10

0.079070*35009.-أقل من 5 سنوات

0.071460.073030.811من 10 إىل أقل من 15

150.014630.058110.996 فأكثر

من 10 إىل أقل 
من 15

0.086370*42155.-أقل من 5 سنوات
0.071460.073030.811-من 5 إىل أقل من 10

0.056830.067710.872-15 فأكثر

15 فأكثر
0.074190*36472.-أقل من 5 سنوات

0.014630.058110.996-من 5 إىل أقل من 10
0.056830.067710.872من 10 إىل أقل من 15
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ــات  ــربة يف إجاب ــر اخل ــدول )9(، أث ــن اجل ــح م يتض
أفــراد العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات 
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
ــربة  ــح ذوي اخل ــت لصال ــد كان ــم، فق ــات التعل صعوب

الطويلــة )15( ســنة فأكثــر.

مناقشة النتائج:
مناقشــة نتائــج الســؤال األول ونصــه: "ما درجــة تقويم 
معلمــي املرحلــة االبتدائيــة اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
ــة  ــة أن درج ــت اإلجاب ــم؟". وكان ــة نظره ــن وجه م
ــرتاتيجيات  ــة اإلس ــة االبتدائي ــي املرحل ــم معلم تقوي
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
صعوبــات التعلــم مــن وجهــة نظرهــم كانــت مرتفعة.
ــدة  ــق بش ــتجيبني تواف ــن املس ا م ــدًّ ــرية ج ــبة كب إن نس
ــق  ــر وفهــم أعم ــة أكث ــة ملعرف عــى أن املعلمــني بحاج
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  لشــخصية 
ــع  ــل م ــرتاتيجيات التعام ــوا إس ــي يدعم ــم، ك التعل
ــني  ــي للمعلم ــة، وينبغ ــة اخلاص ــم التعليمي احتياجاهت
ــر قدرهتــم عــى  ــذ عــى تطوي مســاعدة هــؤالء التالمي
التعلــم الــذايت وتدريبهم عى االســتقاللية، واســتخدام 
الرســومات واأللعــاب املنطقيــة، واملعاجلــات احلســابية 
والعمليــات الرياضيــة التــي ختدمهــم، واملعلمــون 
بحاجــة إىل معرفــة أكثــر وفهــم أعمــق لشــخصية 
هــؤالء التالميــذ، كــي يدعمــوا احتياجاهتــم اخلاصــة، 
وجيــب تدريــب هــؤالء التالميــذ عــى اســتخدام 
عــى  جيــب  كــم  احلديثــة،  والتقنيــات  احلاســوب 
مديــري املــدارس أن يتحققــوا مــن توفــر برامــج 
معهــم،  التعامــل  إســرتاتيجيات  لتطويــر  مناســبة 
وتفعيــل املشــاركة الوالديــة يف إعــداد وتنفيــذ الربنامــج 
ــذ  ــة هــؤالء التالمي املعــدة هلــم، وأرى أن برامــج رعاي
تفتقــر إىل برامــج التدريــس الفعالــة، وتعمــل الربامــج 
ــؤالء  ــدى ه ــذات ل ــوم ال ــني مفه ــى حتس ــة ع اإلثرائي

ــاج  ــم وإنت ــلوك التعل ــلوب وس ر أس ــوِّ ــذ وتط التالمي
اإلبداعيــة لدهيــم، وتســهم إســرتاتيجيات التعلــم 
ــة  ــة الصعوب ــدي ملواجه ــالك روح التح ــربة يف امت باخل

ــذ. ــؤالء التالمي ــن ه ــة م ــك الفئ ــدى تل ــة ل التعليمي
ا مــن املســتجيبني  عــى حــني كانــت نســبة كبــرية جــدًّ
التفكــري  مهــارات  تعلــم  برامــج  أن  عــى  توافــق 
ــارات  ــن مه ــال م ــمًّ يف االنتق ــؤدي دوًرا مه ــرد ت املج
املجــرد  التفكــري  مهــارات  إىل  احلــي  التفكــري 
للتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، وتســهم 
إســرتاتيجيات التعلــم باخلــربة يف املثابــرة وحــب التعلم 
ــة اخلاصــة  ــذ، وأن معلمــي الرتبي لــدى هــؤالء التالمي
ُمَعــدون إعــداًدا أفضــل مــن معلمــي الفصــول العاديــة 
ــذ  ــؤالء التالمي ــذايت ه ــم ال ــاعد التعل ــم، ويس لتعليمه
والتعليــم  التعلــم  إســرتاتيجيات  اســتخدام  عــى 
ــة  ــكالت الرتبوي ــن املش ــري م ــة كث ــة يف مواجه الفعال
التــي قــد تعرتضهــم، ويوظــف أســلوب الدمــج ســواء 
االجتمعــي أو األكاديمــي دوًرا فاعــاًل يف التفاعــل 
الصفــي بــني هــؤالء التالميــذ، واالحتياجــات اخلاصــة 
هلــم ُتتجاَهــل يف مدارســنا، وتدعــم إســرتاتيجيات 
ــى  ــول ع ــذ للحص ــؤالء التالمي ــي ه ــل الصف التفاع
نتائــج مناســبة، وقلــة التمويــل احلكومــي لــه دور كبــري 
يف صعوبــة بــدء برامــج احتياجــات هــؤالء التالميــذ، 
ويفتقــر النظــام التعليمــي يف وزارة التعليــم يف اململكــة 
املنظمــة  والقواعــد  األدلــة  إىل  الســعودية  العربيــة 
التالميــذ،  هــؤالء  مــع  التعامــل  إلســرتاتيجيات 
ــات  ــري وجه ــم، وتأث ــم تطويره ــراء تدع ــج اإلث وبرام
نظــر املعلمــني منخفــض يف تطويــر الربامــج التعليميــة 
هلــم، ويتلقــى معلمــو الرتبيــة اخلاصــة التدريــب 
ــذ  ــع التالمي ــل م ــرتاتيجيات التعام ــى إس ــم ع املالئ

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
وتوجــد نســبة كبــرية مــن املســتجيبني توافــق حلــدٍّ مــا 
ــة  ــة اخلاص ــي الرتبي ــى أن معلم ــدة ع ــورة حماي أو بص
يتلقــون التدريــب املالئــم عــى إســرتاتيجيات التعامــل 
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مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبات التعلــم، وتوفر 
ــادر  ــعودية مص ــة الس ــة العربي ــم يف اململك وزارة التعلي
ــم،  ــة احتياجاهت ــى تلبي ــاعد ع ــدارس تس ــة يف امل كافي
ــم  ــة التدريــب املالئ ــة االبتدائي ويتلقــى معلمــو املرحل
عــى إســرتاتيجيات التعامــل معهــم، ويمتلــك معلمــو 
املرحلــة االبتدائيــة التدريــب الــكايف للتعــرف إىل 

ــذ. ــؤالء التالمي ــع ه ــل م ــرتاتيجيات التعام إس
ــمري  ــة الش ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــد اختلف وق
)2019( التــي توصلــت يف نتائجهــا إىل أن تصــورات 
ــطة،  ــة متوس ــت بدرج ــة كان ــذه الفئ ــو ه ــني نح املعلم
ودراســة وارملــد (Wormald, 2011) التــي توصلــت 
املوهوبــني ذوي  بالتالميــذ  املعلمــني  أن معرفــة  إىل 
ــة  ــة، ودراس ــة ضعيف ــت بدرج ــم كان ــات التعل صعوب
ــدى  ــي توصلــت إىل أن ل كوهــني (Cohen, 2016) الت
املعلمــني معرفــة واســتعداًدا ملســاعدة وتعليــم هــؤالء 
التالميــذ، كــم ذكــر أن املعلمــني بحاجــة للمزيــد مــن 
الربامــج التعليميــة وأســاليب التعليــم املناســبة هلــؤالء 
ب  التالميــذ، وإســرتاتيجيات التدريــس الفعالــة والتدرُّ
عليهــا. عــى حــني اتفقــت نتيجــة هــذا الســؤال 
مــع دراســة الشــمري، والربيعــان )2019( التــي 
ــة  ــة االبتدائي ــي املرحل ــة معلم ــت إىل أن معرف توصل
كبــرية،  بدرجــة  كانــت  الفئــة  هــذه  بخصائــص 
 Josephson et al.,) ــون، وآخريــن ــة جوزيفس ودراس
ــني  ــاون املعلم ــا أن تع ــت يف نتائجه ــي بين 2018) الت

ــني ذوي  ــذ املوهوب ــات التالمي ــة احتياج ــهم يف تلبي يس
صعوبــات التعلــم وتلبيــة احتياجاهتــم الفرديــة بتلــك 
ــة  ــم، ودراس ــة معه ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي اإلس
غانــم )2015( التــي أظهــرت أن عمــق إيــمن املعلمني 
بــأن التعامــل احلســن مــع التالميــذ ذوي االحتياجــات 
األساســية  االحتياجــات  أهــم  مــن  كان  اخلاصــة 
ــكاك  ــأنَّ احت ــك ب ــة ذل ــث نتيج ــل الباح ــم، ويعل هل
ــني  ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م ــة االبتدائي ــي املرحل معلِّم
ــل  ــا جع ــو م ــهم ه ــم يف مدارس ــات التعل ذوي صعوب

ــي  ــن معلِّم ــري م ــم أنَّ الكث ــزداد، ورب ــم ت ــم هب معرفته
ــرف  ــذ إىل ُغ ــؤالء التالمي ل ه ــوَّ ــة ح ــوف العام الصف
املصــادر، إضافــًة إىل أهنــم يف أثنــاء دراســتهم اجلامعيــة 
ــة  ــة بالرتبي ــررات ذات العالق ــض املق ــوا بع ــد درس ق
ــة، مثــل مقــرر مقدمــة يف الرتبيــة اخلاصــة الــذي  اخلاصَّ
ــة،  ــات الرتبي ــم كلي ــذ معظ ــى تالمي ــا ع ــح متطلًب أصب
ــد  ــة ق ــراد العين ــم أف ــث أن معظ ــرى الباح ــك ي كذل
ــا أدى إىل  ــال، م ــذا املج ــة يف ه ــوا دورات تدريبي تلق
ــة  ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي ــع لإلس ــم املرتف تقويمه

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب ــع التالمي م

ــد  ــل يوج ــه: "ه ــاين ونص ــؤال الث ــج الس ــة نتائ مناقش
فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
درجــة  حــول  املعلمــني  إجابــات  يف   (α=0.05)

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التعلــم مــن  املوهوبــني ذوي صعوبــات  التالميــذ 
وجهــة نظرهــم تبًعــا ملتغــري جنــس املعلــم؟". وكانــت 
ــتوى  ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ــد ف ــة: يوج اإلجاب
داللــة )0.05(، بــني آراء أفــراد العينــة يف درجــة 
مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
ــزى  ــم ُيع ــات التعل ــني ذوي صعوب ــذ املوهوب التالمي

للجنــس ولصالــح املعلــمت.
الســمريي  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  اتفقــت  إذ 
اللتــني   )2019 )الشــمري،  ودراســة   ،)2021(
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــم ع ــرت نتائجه أظه
 (Cohen, 2016) ــة ــس، ودراس ــا للجن ــة تبًع إحصائي
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــا إىل ع ــارت نتائجه ــي أش الت
داللــة إحصائيــة بــني الذكــور واإلنــاث، ويعلــل 
الباحــث ذلــك بــأن الســبب قــد يكــون يف قــدرة 
ــن  ــر م ــذ أكث ــل التالمي ــى حتم ــة ع ــمت الفطري املعل
يف  الســابقة  الباحــث  خــربة  وحســب  املعلمــني. 
ــى  ــمت ع ــرص املعل ــد أن ح ــوي، وج اإلرشاف الرتب
ــذ يف  ــا ُأِخ ــية مل ــول الدراس ــم إىل الفص ــر التعل ــل أث نق
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الــدورات التدريبيــة يكــون أكــرب، إضافــة اىل حرصهــم 
ــي  ــات الت ــدوات وامللتقي ــور الن ــى حض ــح ع الواض

تنظمهــا اجلهــات ذات العالقــة.

ــج الســؤال الثالــث ونصــه: "هــل يوجــد  مناقشــة نتائ
فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
درجــة  حــول  املعلمــني  إجابــات  يف   (α=0.05)

مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات  تقويمهــم 
التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم تبًعــا 
ملتغــري ختصــص املعلــم؟". وكانــت اإلجابــة: ال يوجــد 
 (α=0.05) ــة ــتوى دالل ــد مس ــا عن ــرق دال إحصائيًّ ف
تقويمهــم  درجــة  يف  العينــة  أفــراد  إجابــات  بــني 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم وبــني ختصــص 

ــم. املعل
إذ اتفقــت نتيجــة هــذا الســؤال مــع دراســة الشــمري، 
ــص  ــريِّ ختص ــت ملتغ ق ــي تطرَّ ــان )2019( الت والربيع
ــروق  ــود ف ــدم وج ــا ع ــت يف نتائجه ــي بيَّن ــم، الت املعل
دالــة إحصائيًّــا يف معرفــة املعلمني بخصائــص املوهوبني 
ذوي صعوبــات التعلــم وفًقــا ملتغــري ختصــص املعلــم، 
ــود  ــدم وج ــبب يف ع ــأن الس ــك ب ــث ذل ــل الباح ويعل
فــرق دالٍّ إحصائيًّــا ربــم يكــون يف امتــالك أفــراد العينة 
ــة  ــرتاتيجيات التعليمي ــم اإلس ــة تقوي ــة يف درج املعرف
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة 
التعلــم، ويستشــف مــن ذلــك أن التخصــص ال يؤثــر 
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــم اإلس ــه يف تقوي ــدُّ ب ــرًيا يعت تأث
التعليميــة لرعايــة التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات 
التعلــم، ويــرى الباحــث أن معظــم أفــراد العينــة عــى 
ــة  ــى معرف ــربة ع ــن ذوي اخل ــم م ــالف ختصصاهت اخت
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  باإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، مــا أدى إىل تقــارب 
درجاهتــم، وعــدم وجــود فــرق بينهــم، وربــم يكمــن 
ــص  ــني ختص ــة ب ــة والطردي ــة القوي ــبب يف العالق الس

اســتخدام  التنــوع يف  مــن  متكنــه  ودرجــة  املعلــم 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم. إضافــًة إىل أهنــم يف 
أثنــاء دراســتهم اجلامعيــة قــد درســوا بعــض املقــررات 
ــة  ــرر مقدم ــل: مق ــة، مث ــة اخلاصَّ ــة بالرتبي ذات العالق
ــرى الباحــث أن معظــم  ــة اخلاصــة، كذلــك ي يف الرتبي
أفــراد العينــة قــد تلقــوا دورات تدريبيــة يف هــذا 
ــا أدى إىل عــدم وجــود فــروق يف ختصــص  املجــال، م
ــج  ــرتاتيجيات والربام ــه اإلس ــة تقويم ــم ودرج املعل
التعليميــة لرعايــة التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات 
ــررات  ــك أن مق ــبب يف ذل ــون الس ــم يك ــم، ورب التعل
ــه  ــذي يظهــر في ــة ليســت بالعمــق ال ــة االبتدائي املرحل

ــص. ــالف التخص اخت

ــد  ــل يوج ــه: "ه ــع ونص ــؤال الراب ــج الس ــة نتائ مناقش
فــرق ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
(α=0.05) يف إجابــات املعلمــني حــول درجــة تقويمهم 

التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 
ــا ملتغــري خــربة  ــم تبًع ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
املعلــم؟". وكانــت اإلجابــة: يوجــد فــرق دال إحصائيًّا 
ــراد  ــات أف ــني إجاب ــة (α=0.05) ب ــتوى دالل ــد مس عن
العينــة يف درجــة تقويمهــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
اخلــربة  ذوي  ولصالــح  العمليــة،  للخــربة  تعــزى 

ــة. الطويل
واختلفــت نتيجــة هــذا الســؤال مــع دراســة الشــمري، 
ــه ال  ــا أن ــت يف نتائجه ــي بيَّن ــان )2019( الت والربيع
ــى  ــم، ع ــربة املعل ــا خل ــا تبًع ــرق دالٌّ إحصائيًّ ــد ف يوج
حــني اتفقــت النتيجــة مــع دراســة )الشــمري، 2019( 
ــة  التــي أشــارت نتائجهــا إىل وجــود فــروق ذات دالل
اخلــربة، ولصالــح ذوي  تبًعــا لســنوات  إحصائيــة 
ــهم  ــربة تس ــج أن اخل ــدت النتائ ــة. وأك ــربة الطويل اخل
يف تطويــر اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع هــذه 
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ــي  ــة. ودراســة الشــمري، والربيعــان )2019( الت الفئ
أشــارت نتائجهــا إىل وجــود فــروق دالــة تبًعــا للخــربة 
التدريســية، ولصالــح ذوي اخلــربة الطويلــة. ودراســة 
ــر  ــي أظهــرت عــدم وجــود أث الســمريي )2021( الت
ذي داللــة إحصائيــة لتقديــر مســتوى اخلدمــات ُيعــزى 
ــأن  ــك ب ــث ذل ــل الباح ــربة، ويعل ــنوات اخل ــري س ملتغ
ــي  ــم الت ــالف خرباهت ــى اخت ــة ع ــراد العين ــم أف معظ
ــال  ــة يف املج ــى دورات تدريبي ــون ع ــا حاصل قضوه
نفســه، مــا أدى إىل تشــابه درجاهتــم وتقارهبــا، إضافــًة 
إىل أهنــم يف أثنــاء دراســتهم اجلامعيــة قــد درســوا 
ــة،  بعــض املقــررات ذات العالقــة بالرتبيــة اخلاصَّ
الــذي  ــة،  اخلاصَّ الرتبيــة  يف  مقدمــة  مقــرر  مثــل: 
ــة  ــات الرتبي ــذ كلي ــم تالمي ــى معظ ــا ع ــح متطلًب أصب
ــبب  ــع الس ــد يرج ــعودية، وق ــة الس ــة العربي يف اململك
لدهيــم  ليــس  الطويلــة  اخلــربات  أن أصحــاب  إىل 
ــع  ــاوون م ــم يتس ــا جيعله ــا، م ــة علي ــالت تربوي مؤه
مــن لدهيــم خــربات قصــرية ولكــن لدهيــم مؤهــالت 
تربويــة عليــا، كــم أن كثــرة االطــالع والتأهيــل، 
ف إليهــم  ــر يف التعــرُّ والتطــور الــذايت، يمكنهــا أن تؤثِّ
أكثــر مــن اخلــربة الطويلــة، إضافــًة إىل التنميــة املهنيــة 
للمعلمــني مــن أجــل امتــالك املعرفــة يف القــدرة عــى 
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة مــع التالميــذ 
ــن  ــم م ــم، ومتكينه ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة املتبعــة املناســبة هلــذه 
ــم  ــة، ورب ــر فاعلي ــو أكث ــى نح ــذ ع ــن التالمي ــة م الفئ
يكمــن الســبب يف العالقــة القويــة والطرديــة بــني 
خــربة املعلــم ودرجــة متكنــه مــن التنــوع يف اســتخدام 
التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة  اإلســرتاتيجيات 

ــم. ــات التعل ــني ذوي صعوب املوهوب
بنــاء عــى ذلــك، فــإن اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس 
اإلســرتاتيجيات  تقويــم  درجــة  واقــع  مــا  اآليت: 
ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  مــع  املتبعــة  التعليميــة 
صعوبــات التعلــم؟ واإلجابــة عــن األســئلة الفرعيــة، 

تكــون: درجــة تقويــم اإلســرتاتيجيات التعليميــة 
املتبعــة مــع التالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلم 
عاليــة، مــا يؤكــد حــرص اململكــة العربيــة الســعودية 
ــم،  ــمم هب ــذ واالهت ــن التالمي ــة م ــذه الرشحي ــى ه ع
ــات  ــأيت التوصي ــم ي ــم. و في ــم هل ــبل التعل ــة س وإتاح
التــي قــد تســهم يف تطويــر اإلســرتاتيجيات التعليميــة 

ــنا. ــة يف مدارس ــة املهم ــذه الرشحي هل

التوصيات:
ــه  ــج التــي توصــل إليهــا البحــث، فإن ــاًء عــى النتائ بن

ــة: ــات اآلتي ــض التوصي ــم بع ــن تقدي يمك
بتقويــم . 1 اخلاصــة  واملعايــري  املقاييــس  تطويــر 

ــذ  ــع التالمي ــة م ــة املتبع ــرتاتيجيات التعليمي اإلس
املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم يف املرحلــة 

االبتدائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.
املرحلــة . 2 يف  للمعلمــني  منتظمــة  دورات  عقــد 

االبتدائيــة، لــرشح كيفيــة تطويــر اإلســرتاتيجيات 
ــني ذوي  ــذ املوهوب ــع التالمي ــة م ــة املتبع التعليمي

ــم. ــات التعل صعوب
ــي . 3 ــب النمئ ــم باجلان ــرتاتيجيات هتت ــم إس تصمي

عمليــات  يف  -ألمهيتهــا  املعرفيــة  والعمليــات 
التعلــم- للتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات 

التعلــم.
اململكــة . 4 يف  التعليــم  وزارة  اهتــمم  رضورة 

ــا  ــريب عموًم ــن الع ــعودية ويف الوط ــة الس العربي
بالتالميــذ املوهوبــني ذوي صعوبــات التعلــم، 
ــمم  ــم واالهت ــبة لتعليمه ــط املناس ــع اخلط ووض

هلــم.  املقدمــة  التعليميــة  باإلســرتاتيجيات 
الرتبيــة اخلاصــة يف . 5 أن تتضمــن مجيــع أقســام 

خططهــا الدراســية مقــررات عــن اإلســرتاتيجيات 
ــات  ــة للموهوبــني ذوي صعوب والربامــج التعليمي
ــوس  ــة البكالوري ــذ مرحل ــة تالمي ــم، لتوعي التعل

ــم. ــم نحوه ــه أنظاره ــم وتوجي هب
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البحوث املقرتحة:
ــل  ــا توص ــراءات، وم ــن إج ــث م ــه الباح ــام ب ــا ق مم
إليــه البحــث احلــايل مــن نتائــج، فإنــه يمكــن اقــرتاح 

ــا: ــن أمهه ــتقبلية، وم ــات مس ــوث ودراس بح
اإلســرتاتيجيات 	  الرتبويــة،  اخلدمــات  تقويــم 

ــات  ــني ذوي صعوب ــة باملوهوب والربامــج اخلاص
املرحلــة  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  التعلــم 

املتوســطة.
فاعليــة برنامــج إرشــادي لتطويــر مســتوى معرفــة 	 

باإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 
ــات  ــني ذوي صعوب ــة باملوهوب والربامــج اخلاص

ــم. التعل
مواطــن 	  لتحســني  تدريبــي  برنامــج  فاعليــة 

صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  لــدى  الضعــف 
العقليــة. قدراهتــم  وتنميــة  التعلــم، 

إجــراء عــدد مــن الدراســات املشــاهبة يف دول 	 
ــات  ــر الدراس ــريب، وتطوي ــن الع ــة يف الوط خمتلف
لتطويــر اإلســرتاتيجيات والربامــج التعليميــة، 
صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ  لرعايــة 

التعلــم يف املرحلــة االبتدائيــة.

املراجع:

الديــن. . 1 صالــح  وبخيــت،  هتــاين،  باحلمــر، 
معلــمت صعوبــات  معرفــة  درجــة   .)2013(
التعلــم ومعلــمت املوهوبــني مــن ذوي صعوبــات 
ــوق 4)7(،  ــر التف ــة لتطوي ــة العربي ــم. املجل التعل

.79 -31

زيــدان، خالــد )2020(. مــدى اســتخدام معلمي . 2
التدريــس  إلســرتاتيجيات  التعلــم  صعوبــات 
غــرف  داخــل  والكتابــة  القــراءة  يف  الــة  الفعَّ
ــة  ــة يف املرحل ــدة احلكومي ــدارس ج ــادر بم املص
املتوســطة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة 

ــدة. ــة ج ــة، جامع الرتبي

إدراك . 3 مســتوى   .)2021( يــارس.  الســمريي، 
لإلســرتاتيجيات  االبتدائيــة  املرحلــة  معلمــي 
احتياجــات  تلبــي  التــي  احلديثــة  التعليميــة 
التالميــذ املوهوبــني مــن ذوي صعوبــات التعلــم. 
املجلــة الســعودية للرتبيــة اخلاصــة، 18)1(: 19- 

.4 8

الســمريي، يــارس، وعاشــور، حممــد، والشــمري، . 4
ــني  ــذ املوهوب ــص التالمي ــامل. )2019(. خصائ س
ذوي صعوبــات التعلــم يف املرحلــة االبتدائيــة 
يف ضــوء بعــض املتغــريات مــن وجهــة نظــر 
الرتبويــة  للعلــوم  الدوليــة  املجلــة  املعلمــني. 

.2010-179  ،)43(1 والنفســية، 

ــلمن. )2019(. . 5 ــي، س ــارس؛ واجلهن ــمريي، ي الس
صعوبــات  معلمــي  تواجــه  التــي  املشــكالت 
ذوي  مــن  املوهوبــني  اكتشــاف  يف  التعلــم 
صعوبــات التعلــم بمدينــة ينبــع. املجلــة الرتبويــة 
ــوهاج، 61)1(  ــة س ــة جامع ــة. جمل ــة الرتبي لكلي

.412 -389

ــارس. )2013( . 6 ــمريي، ي ــد، والس ــدادي، حمم الش
صعوبــات التعلــم املفاهيــم والتشــخيص وطــرق 

ــدويل. ــارش ال ــاض، دار الن التدريــس. الري

معلمــي . 7 معرفــة   .)2019( ســامل.  الشــمري، 
املرحلــة االبتدائيــة بخصائــص التالميــذ املوهوبني 
ذوي صعوبــات التعلــم وعالقتهــا باجتاهاهتــم نحو 
تدريســهم. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة 

ــم. ــة القصي ــة، جامع الرتبي

الشــمري، ســامل؛ والربيعــان، عبــد اهلل. )2019(. . 8
ــص  ــة بخصائ ــة االبتدائي ــي املرحل ــة معلم معرف
التعلــم  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ 
ــة  ــهم. املجل ــو تدريس ــم نح ــا باجتاهاهت وعالقته
العلميــة لكليــة الرتبيــة بجامعــة أســيوط، 35)5(، 



48

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

درجة تقويم معلمي املرحلة االبتدائية اإلسرتاتيجيات التعليمية املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم

.334-282

غانــم، بتــول. )2015(. واقــع اخلدمــات الرتبويــة . 9
املــدارس  التعلــم يف  املقدمــة لفئــة صعوبــات 
احلكوميــة يف مدينــة جنــني مــن وجهــة نظــر 
العاملــني. جملــة جامــع األقــى )سلســلة العلــوم 

.257-292  ،)1(19 اإلنســانية(، 

ورود؛ . 10 والعواملــة،  هشــام؛  املكانــني، 
ــة  ــات الداعم ــد. )2013(. البيئ ــريات، حمم والبع
ــة يف  ــات التعليمي ــني ذوي الصعوب ــة املوهوب للطلب
ــة، 5)13(،  ــة والرتبي ــة الطفول ــة. جمل ــة أردني عين

.472 -437

ــم . 11 ــم. )2018(. تقوي ــد اهلل إبراهي ــال، عب امل
ــن  ــف ع ــاس الكش ــيكومرتية ملقي ــص الس اخلصائ
التعلــم.  صعوبــات  ذوي  املوهوبــني  التالميــذ 
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الدراســات 

ــن. ــريب، البحري ــج الع ــة اخللي ــا، جامع العلي

املراجع اإلنجليزية:
1. Alsamiri, Y. A. (2018). Teachers’ per�

spectives of identifying students of 
Saudi primary students with giftedness 
and learning disabilities (Doctoral the�
sis), School of Education, UNSW,

2. Alsamiri, Y. A. (2019). Twice-excep�
tional students in Saudi Arabia: A re�
view of the research literature from 
1990 to 2018. International Journal of 
Learning Management Systems 7(2) 
63-70. 

3. Cohen, P. (2016). Where do they 
belong? Teacher experiences with 
twice�exceptional students in streamed 
gifted classes (Unpublished master’s 
thesis). Department of Curriculum, 

University of Toronto, Toronto, Cana�
da.

4. Josephson, J., Wolfgang, C., & Mehren�
berg, R. (2018). Strategies for Support�
ing Students Who Are Twice-Excep�
tional. Journal of Special Education 
Apprenticeship, 7(2), n2. 

5. Lin, C. L. R., & Foley-Nicpon, M. 
(2019). Integrating creativity into ca�
reer interventions for twice�exceptional 
students in the United States: A review 
of recent literature. Gifted and Talented 
International, 34(1-2), 91-101. 

6. Maddocks, D. L. (2020). Cognitive and 
achievement characteristics of students 
from a national sample identified as 
potentially twice exceptional (gifted 
with a learning disability). Gifted Child 
Quarterly, 64(1), 3-18. 

7. Mohammed, A. A. (2020). The Effects 
of Disability Labeling on Teachers’ Re�
ferrals of Twice�exceptional Children 
to Gifted Programs in Saudi Arabia. 
(Doctoral dissertation, University of 
Northern Colorado). 

8. Wellisch, M. (2016). Gagné 's DMGT 
and underachievers: The need for an al�
ternative inclusive gifted model. Aus�
tralasian Journal of Gifted Education, 
25(1), 18–30.

9. Wormald, C. (2017). An enigma: Barri�
ers to the identification of students who 
are gifted with a learning disability. In 
Giftedness and Talent (pp. 331-351). 
Springer, Singapore. 

10. Wormald, C. M. (2011). Teachers’ 



49

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

درجة تقويم معلمي املرحلة االبتدائية اإلسرتاتيجيات التعليمية املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم

knowledge of gifted learning�disabled 
children in NSW. In C. Wormald & W. 
Vialle (Eds.), Dual exceptionality (pp. 
87‒94). Wollongong: Australian Asso�
ciation for the Education of the Gifted 
and Talented.

Arabic References:

11. Al- Samiri, Y, & Al-Juhani, S. (2019). 
Problems facing teachers of learning 
disabilities in discovering talented peo�
ple with learning disabilities in Yanbu. 
Educational Journal of the College of 
Education. Sohag University Journal, 
61(1) 389-412.

12. Al- Samiri, Y, Ashour, M, & Al-Sham�
ri, S. (2019). Characteristics of gifted 
students with learning disabilities in 
the primary stage in the light of some 
variables from the teachers' point of 
view. International Journal of Edu�
cational and Psychological Sciences, 
1(43), 179-210.

13. Almakanin, H. Globalization, W., & 
Al-Bairat, M. (2013). Supportive en�
vironments for gifted students with 
educational disabilities in a Jordanian 
sample. Journal of Childhood and Edu�
cation, 5(13), 437-472.

14. Al-Mulla, A. (2018). Evaluating the 
psychometric properties of the scale 
for detecting gifted students with learn�
ing disabilities. Unpublished Master's 
Thesis, College of Graduate Studies, 
Arabian Gulf University, Bahrain.

15. Al-Samiri, Y. (2021). The level of 
awareness of primary school teachers 

of modern educational strategies that 
meet the needs of gifted students with 
learning disabilities. The Saudi Journal 
of Special Education, 18 (1): 19-48.

16. Al-Shadadi, M, & Al- Samiri, Y. (2013) 
Learning disabilities, diagnosis and 
teaching methods. Riyadh, Internation�
al Publisher House.

17. Al-Shamari, S. & Al-Rabean, A. 
(2019). The knowledge of primary 
school teachers about the character�
istics of gifted students with learning 
disabilities and their relationship to 
their attitudes towards their teaching. 
The Scientific Journal of the Faculty 
of Education, Assiut University, 35(5), 
282�334.

18. Al-Shamari, S. (2019). The knowledge 
of primary school teachers about the 
characteristics of gifted students with 
learning disabilities and their relation�
ship to their attitudes towards their 
teaching. Unpublished Master's Thesis, 
College of Education, Qassim Univer�
sity.

19. Balhamr, T, & Bakhit, S. (2013). The 
degree of knowledge of teachers of 
learning disabilities and teachers of 
gifted students with learning disabili�
ties. The Arab Journal for the Develop�
ment of Excellence 4(7), 31-79.

20. Bender & William N. (2011). Learn�
ing Disabilities: Characteristics, Rec�
ognition, and Teaching Strategies. 
(Translated by Abd al�Rahman Sulei�
man, Sayed Tohamy, and Mahmoud 
al-Tantawi). Cairo, Egypt: The World 



50

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

درجة تقويم معلمي املرحلة االبتدائية اإلسرتاتيجيات التعليمية املتبعة مع التالميذ املوهوبني ذوي صعوبات التعلم

of Books (original work published in 
2008).

21. Ghanem, B. (2015). The reality of edu�
cational services provided to the learn�
ing disabilities category in government 
schools in Jenin city from the workers' 
point of view. Al-Aqsa Mosque Journal 
(The Human Sciences Series), 19(1), 
292-257.

22. Zidan, K, (2020). The extent to which 
teachers of learning disabilities use ef�
fective teaching strategies in reading 
and writing in resource rooms in Jed�
dah public schools at the intermediate 
stage. Unpublished Master's Thesis, 
College of Education, University of 
Jeddah.


