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ممخص البحث:
تعرف ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين لغويا لدى معممي
ىدف البحث الحالي إلى ُّ
المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية ،وقياس مدى توافرىا لدييم .واعتمد البحث المنيج الوصفي عند
إعداد اإلطار النظري لمبحث ،والمنيج التجريبي باستخدام التصميم شبو التجريبي ذي المجموعة

الواحدة ،عند إجراء تجربة البحث وتطبيق أدواتو .وتم إعداد قائمة بميارات اكتشاف ورعاية
لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية بمغت ( )32ميارة
التالميذ الموىوبين ً
مندرجة تحت محورين ،محور اكتشاف الموىوبين ،واندرج تحتو ( )21ميارات ،ومحور رعاية
الموىوبين ،واندرج تحتو ( )22ميارة  ،وبطاقة مالحظة لقياس ىذه الميارات ،وتطبيق البحث
عمى مجموعة من معممي المغة العربية بمدارس إدارة أبنوب التعميمية ،بمحافظة أسيوط ،بمغ
معمما ومعممة.
عددىم (ً )41
لغويا الالزمة لمعممي
وبتطبيق المقياس المعد لقياس ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
المغة العربية ،اتضح ضعف مستوى معممي المغة العربية مجموعة البحث في ميارات اكتشاف

لغويا المحددة بالبحث عند المحورين الرئيسين ( ميارات اكتشاف الموىوبين –
ورعاية الموىوبين ً
رعاية الموىوبين لغويا).
لغويا الالزمة
لذا يوصي البحث بضرورة االىتمام بتنمية ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
لمعممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية  ،وبناء برامج تعميمية تساعد في تنمية ىذه الميارات
لدييم ،واستخدام األساليب واإلستراتيجيات التدريسية وورش العمل المناسبة لذلك ،وفي نياية
البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات.
لغويا.
الكممات المفتاحية :ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا ،معممي الموىوبين ً
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Abstract:

The aim of the current research is to identify the skills of
discovering and caring linguistically gifted students for the Arabic
language teachers in the preparatory stage, and to measure the
availability of these skills.
The research adopted the descriptive approach when preparing
the theoretical framework for the research, and the experimental method
using semi-experimental design of a single group, when you perform a
search experience and application tools.
A list of the skills of discovering and caring linguistically gifted
pupils necessary for preparatory school teachers in middle school was
prepared. It reached (21) skills under two points, the focus of gifted
discovery, this point included (10) skills.
The second point is Nurturing talented students, this point included
(11) skills.
Also a note card to measure these Skills and apply this research
on a group of Arabic language teachers in the administration of Abnoub
Educational Schools, Assiut Governorate, their number reached (30)
male and female teachers.
By applying the scale prepared to measure the skills of discovery
and caring linguistically gifted required for Arabic language teachers, It
turned out the weakness of the level of Arabic language teachers in
discovering the skills of talented students that is necessary for teachers
of Arabic language at the specific these points (Gifted Discovery Skills Linguistically Talented Nurturing).
Therefore the research recommend to emphasis the importance
of developing the skills to discover and nurture the linguistically talented
ones necessary for Arabic language teachers in the preparatory stage,
create new educational programs to support theses dimensions, and
apply the appropriate teaching strategies and techniques, at the
conclusion of the research some recommendations and proposals were
given.
Keywords: linguistically gifted nurturing skills, linguistically gifted
teachers.
م0202  يىليى-  العدد السابع- 63 اجمللد
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مقدمة:
حاليا حركة سريعة من التقدم والتطور فى شتى المجاالت ،ولما كانت التربية
يشيد العالم ً
اماعمييا اكتشاف الموىوبين؛ ألنيم الفئة
ىى التى تسيم فى رقي المجتمعات وتطورىا كان لز ً
التى تسيم فى صنع االكتشاف واإلبداع ،لذا تعد عممية اكتشاف الموىوبين ورعايتيم ضرورة

ونظر ألن المعمم لو الدور األعظم فى العممية التربوية ،وفي عممية اكتشاف ورعاية
ًا
عصرية،
الموىوبين ،تعد عممية إعداد برامج تدريبية لممعممين المدخل الطبيعى الكشاف ورعاية الموىوبين
واطالق طاقاتيم.
لغوياً عمى
ميما وضرورًيا؛ فإن االىتمام بالموىوبين ً
واذا كان االىتمام بالموىوبين عامةً ً
وجو الخصوص أكثر أىمية وضرورة؛ ألن التفوق المغوي عامل أساس من عوامل التفوق في
المواد الدراسية األخرى ،وفي ميادين الحياة المختمفة؛ وألننا في حاجة إلى ىؤالء الموىوبين في
مجتمعنا العربي المعاصر(محمد جابر.)22،3116،
ئيسا فى برامج التعميم بأنواعو ومراحمو
وليس ىناك شك فى أن المعمم يؤدي ًا
دور ر ً
وتأثير فى مجال تعميم الموىوبين ،حيث ترصد الدراسات
ًا
المختمفة ،إال أن ىذا الدور يزداد أىمية

تأثر بالمعمم من أقرانيم غير الموىوبين ( .)croft،588.2003
أن الطالب الموىوبين أكثر ًا

وعمى الرغم من المحاوالت التى بذلت وتبذل في مجال اكتشاف ورعاية الموىوبين
عمى اختالف فئاتيم إال أنو فيما يبدو أن معمم الفئات الخاصة ما زال فى حاجة إلى مزيد من
يعد من القضايا الممحة فى
االىتمام ،كما أن ضعف المستوى الفنى لمعممى الفئات الخاصة ُ
النظام التربوى المصرى (إبراىيم عباس.)441،3114،
ومن ىنا تبرز أىمية الدور الذى يمكن أن يؤديو المعمم فى مدارس التعميم العام؛ ليسيم
فى سد الكثير من الفجوات ،وتقديم فرص تربوية لجميع الطمبة إلبراز مواىبيم وتنميتيا
(عبد اهلل محمد)79،3118،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يتم التوثيق بذكر( :االسم األول والثاني لممؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة).
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وفي ىذا الصدد أشارت مجموعة من الدراسات إلى أىمية تدريب المعممين عمى اكتشاف
ورعاية وتنمية مواىب المتعممين في مراحل التعميم المختمفة ،ومنيا دراسة :فيد عبد الرحمن
( ) 3118التى ىدفت إلى تطوير قائمة كفايات معمم الموىوبين فى المممكة العربية السعودية،
كما ىدفت دراسة نايل يوسف ( )3112إلى وضع برنامج تدريبى لمعممي المغة العربية لتنمية
ميارات التدريس اإلبداعى لدييم ،وتوصمت دراسة عبد الرازق مختار ( )3118إلى فعالية برنامج
تدريبى مقترح فى إكساب معممى المغة العربية ميارات استخدام الذكاءات المتعددة فى تدريسيم
وأثره عمى التحصيل وتنمية اإلبداع المغوى لدى تالميذىم ،وأوصت الدراسة بضرورة

تدريب معممى المغة العربية عمى أساليب تدريس تعتمد عمى الحوار والمناقشة وتنمية اإلبداع
لدى تالميذىم.
وبناء عمى ما أشارت إليو نتائج الدراسات السابقة يتضح أىمية دور معمم المغة
ً
العربية في اكتشاف ورعاية وتنمية الموىبة لدى التالميذ الموىوبين لغوياً؛ مما يعمل عمى رفع
مستوى موىبتيم المغوية ،ليصل الموىوب لألداء المغوي اإلبداعي الذي يمثل ضرورة تربوية في
العصر الحالي.

مشكمة البحث:
تقدم
يمثل الموىوبون والمتفوقون جوىر الطاقات البشرية وكنوزىا؛ ألنيم الفئة التى تسيم فى ُ
المجتمعات ورقييا ،لذا فإن اكتشاف ىذه الكنوز والتخطيط لرعايتيا يعد ضرورة يفرضيا عمينا
عصر فائق السرعة ،ويقع العبء في ذلك عمى العممية التعميمية ،وباألخص عمى ركنيا الرئيس
ومينيا
أكاديميا
ومحركيا ومنفذىا وموجييا ومقوميا وىو المعمم ،ما ُيمزم االىتمام بإعداده وتأىمية
ً
ً
بما يتالءم مع فئة الموىوبين.
وعمى الرغم من أىمية االىتمام بالموىوبين ورعايتيم ،إال أن بعض الدراسات قد أشارت إلى
وجود قصور فى الواقع الحالي لرعاية الموىوبين فى مجتمعنا المعاصر؛ نتيجة الستخدام مداخل

واستراتيجيات تدريسية ال تتوافق مع قدراتيم ومواىبيم ،وضعف االىتمام بإعداد معمم متمكن من
اكتشاف ىذه الفئة ورعايتيا ،ومن أبرز ىذه الدراسات :دراسة نعمات عبدالناصر( )3114التى
أكدت ضعف الرعاية التربوية والنفسية واالجتماعية لمموىوبين والمتفوقين مقارنة بخبرات وتجارب
الدول المتقدمة ،كما أوضحت النتائج القصور الشديد فى توفير المعمم المؤىل لمتعامل مع
الموىوبين والمتفوقين فى مجتمعنا المصرى ،ودراسة عبد الحكيم محمود ( )3113التي ىدفت
تعرف السمات التى تميز الطالب المبدع ،واكتشاف الفروق فى تصورات المعممين ليذه
إلى ُ
السمات تبعا لمتغيرات المؤىل العممى ،والخبرة التدريسية لممعمم.
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كما تناولت العديد من الدراسات معايير إعداد وكفايات معمم الموىوبين وطرق اكتشافو
لمموىوبين ورعايتيم وأظيرت نتائج تمك الدراسات وجود قصور فى إعداد وتأىيل معمم الموىوبين
سواء قبل الخدمة أو أثنائيا ،ومن ثم أوصت بضرورة إعداد برامج تدريبية لمعممى الموىوبين،
ومنيا دراسة كل من :ليمى بنت عبد اهلل( ،)3111وبياء سيد( ،)3116وسامية محمد (،)3124
ومحمود كامل (.Sadohi(2011) ،Angela(2003) ،)3126
كما نبع اإلحساس بالمشكمة أيضا من خالل مالحظة الباحثة ألداء بعض معممي المغة
العربية داخل الفصول ،وذلك من واقع عمميا معممة لمغة العربية بالتربية والتعميم ومشاركتيا في
بعض التدريبات التربوية.
ويدعم ما سبق ما ذكرتو بعض الدراسات من وجود ضعف لدى معممي المغة العربية في
استخدام إستراتيجيات وأنشطة لغوية تقميدية تعتمد عمى التمقين وال تعمل عمى اكتشاف الموىوبين
لغويا ،وال تنمي طاقاتيم المغوية اإلبداعية ،وىذا ما أكدتو دراسة حسن مسمم ( ،)3111ونايل
يوسف ( ،)3112ومحمود عبد الحافظ ( ،)3113ومعاطى نصر ( ،)3118وعبد الرازق مختار
( ،)3119ونور اليدى (.)3124
يتضح مما سبق أن ىناك ضعفا لدى معممي المغة العربية فى ميارات اكتشاف ورعاية
لغويا ،وقصو ار فى استخدام مداخل تدريسية واستراتيجيات تتفق وقدراتيم واستعداداتيم،
الموىوبين ً
وبذلك أصبح ىناك تدني في مستويات معممي المغة العربية في ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ
الموىوبين لغويا.

مما سبق ,يمكن تحديد مشكمة الدراسة في:

لغويا لدى معممي المغة العربية بالمرحمة
* انخفاض مستوى ميارات اكتشاف التالميذ الموىوبين ً
اإلعدادية.
لغويا لدى معممي المغة العربية بالمرحمة
* انخفاض مستوى ميارات رعاية التالميذ الموىوبين ً
اإلعدادية.

سؤاال البحث:

لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية بالمرحمة
 -1ما ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
اإلعدادية؟
 -0ما مدى توافر ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية
بالمرحمة اإلعدادية؟
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مصطمحات البحث:
ائيا بأنيا ميارات معممي المغة
ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا :تُ َّ
عرف إجر َ
العربية بالمرحمة اإلعدادية في اكتشاف التالميذ الموىوبين لغويا ،في ميارات الكتابة اإلبداعية،
بحيث تتسم كتابتيم بالطالقة والمرونة واألصالة والتوسع في عرض فكرىم ،ورعايتيم ،باستخدام
وتوظيف إستراتيجيات تدريس إبداعية.
لغويا بالمرحمة اإلعدادية ،والذين
لغويا :ىم معممو التالميذ الموىوبين ً
معممو الموىوبين ً
يمتمكون الميارات الذاتية والموضوعية في اكتشاف ىؤالء التالميذ ،ولدييم القدرة عمى رعاية
مواىبيم المغوية وتنميتيا.

ىدفا البحث :ىدف البحث الحالي إلى:

 تعرف ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية بالمرحمةاإلعدادية.
 الكشف عن مدى توفر ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين لغويا لدى معممي المغةالعربية بالمرحمة اإلعدادية.

أىمية الدراسة :تتمثل أىمية البحث الحالي فيما يمى:
 -1األىمية النظرية:

قد يفيد البحث الحالي فى تقديم إطار نظري لمبرامج التدريبية لممعممين ،وميارات اكتشاف
لغويا.
ورعاية الموىوبين ً
كال من:
 -0األىمية التطبيقية :ترجع أىمية البحث الحالي إلى أنو قد يفيد ً

لغويا المناسبة لتالميذ
المعممين :وذلك بإمدادىم بقائمة ببعض ميارات اكتشاف الموىوبين
ً
لغويا ،الذى يمكن أن يسيم فى رعاية الموىوبين لغويا ،وتنمية
المرحمة اإلعدادية الموىوبين ً
األداء المغوى لدييم.
واضعي المناىج والقائمين عمى تخطيطيا :قد يفيدىم البحث فى بناء مناىج المغة العربية فى
لغويا.
المرحمة اإلعدادية فى ضوء ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً

البرامج التدريبية لممعممين :توجيو وتطوير برامج إعداد وتدريب معممي المغة العربية في ضوء
لغويا ورعايتيم.
متطمبات اكتشاف الموىوبين ً

الباحثين :قد يفتح البحث آفاقًا بحثية جديدة أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات لتنمية
لغويا في المراحل التعميمية المختمفة ،واإلفادة
ميارات المعممين في اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
من أدوات البحث في دراسات جديدة.
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محددات البحث :التزم البحث الحالي بالمحددات التالية:
معمما ومعممةً بعدة مدارس إعدادية بإدارة
 مجموعة من معممي المغة العربية بمغ عددىا()41ً
أبنوب التعميمية.
لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية ،بمغ عددىا
 ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً( )32ميارة فرعية.

أداتا البحث:

 قائمة ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية. -بطاقة مالحظة ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية.

منيجا البحث:

تم استخدام المنيج الوصفي؛ وذلك عند إعداد اإلطار النظري لمبحث ومراجعة أدبيات
التربية ،والدراسات السابقة العربية واألجنبية ،وجوانب اإلفادة منيا في البحث الحالي ،والمنيج
التجريبي؛ وذلك عند إجراء تجربة البحث وتطبيق أدواتو لتعرف مدى توافر ميارات اكتشاف
لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية لممرحمة اإلعدادية ،باستخدام
ورعاية التالميذ الموىوبين
ً
التصميم شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة.

إجراءات البحث:

لإلجابة عن السؤال األول لمبحث ,ونصو" :ما ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ
الموىوبين لغويا بالصف الثاني اإلعدادي ,الالزمة لمعممي المغة العربية؟" تم إعداد قائمة أبعاد
الذات القرائية الالزمة لمطالب ،وذلك من خالل:
 االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بالموىبة ،ومعممي الموىوبين عامة،
لغويا خاصة.
ومعممي الموىوبين ً
لغويا بالصف الثاني اإلعدادي
 إعداد قائمة مبدئية بميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
الالزمة لمعممي المغة العربية.
 عرض القائمة عمى مجموعة من المحكمين الخبراء والمختصين في المناىج وطرق التدريس،
والتعديل وفقًا آلرائيم ومقترحاتيم؛ لمتأكد من مناسبتيا معممي المغة العربية.
 إجراء التعديالت الالزمة وفقا آلراء المحكمين؛ لموصول إلى الصورة النيائية لمقائمة.
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لإلجابة عن السؤال الثاني لمبحث ,والذي ينص عمى" :ما مدى توافر ميارات اكتشاف

ورعاي ة التالميذ الموىوبين لغويا بالمرحمة اإلعدادية الالزمة لمعممي المغة العربية؟" تم اتباع
اإلجراءات التالية:
 تحديد مجموعة البحث من معممي المغة العربية لممرحمة اإلعدادية.
 إعداد بطاقة مالحظة ألداء معممي المغة العربية في ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا.
 ضبط بطاقة المالحظة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين ،واجراء التعديالت الالزمة.
 التأكد من الصدق والثبات لبطاقة المالحظة بتطبيقيا عمى مجموعة استطالعية من معممي
المغة العربية ،والتوصل لمصورة النيائية لمبطاقة.
 تطبيق بطاقة المالحظة عمى مجموعة البحث من معممي المغة العربية.
إحصائيا ،وتفسيرىا؛ لتحديد مدى توافر ميارات اكتشاف ورعاية
 معالجة البيانات والنتائج
ً
الموىوبين لغويا لدى معممي المغة العربية.
 تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات وفقا لنتائج البحث.

اإلطار النظري لمبحث
لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية:
المحور األول :ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
ُّ
يعد ميدان تربية الموىوبين من الميادين التربوية المتقدمة التي تحظى باىتمام دول العالم
المتقدم ،فيم يرون أن التقدم يقتضي بالضرورة توفير اإلمكانات المادية والبشرية والتربوية لمعناية
بيذه الفئة بعد اكتشافيم ومساعدتيم في تمبية احتياجاتيم الخاصة ،فاالىتمام بالموىوبين أصبح
ضرورة حتمية في مجتمعات اليوم ،ذلك أنيم ثروة وطنية غير قابمة لمتعويض أو االستبدال،
خاصة في عصر العولمة وتفجر المعمومات والزخم اليائل لمتقنية.

أوال :تعريف الموىبة لغة واصطالحا
الموىبة لغة :قدرة استثنائية أو استعداد فطري غير عادي لدى الفرد ،وتشير أيضا إلى قدرات
موروثة أو مكتسبة سواء كانت ىذه القدرات عقمية أو بدنية ،والموىبة :االستعداد الفطري لدى
المرء لمبراعة في فن أو نحوه(المعجم الوسيط)2164 ،3115 ،
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قادر عمى إنتاج أداء متميز
ا
اصطالحا الموىبة ىي استعداد وراثي يوجد عند الفرد يجعمو
و
ً
عن أقرانو في المجاالت العقمية والمعرفية ،بحيث ينعكس بآثار إيجابية عمى حياة الناس
وأنشطتيم المختمفة ،عمى أن تتوفر لو الظروف البيئية (األسرية والمدرسية) المناسبة
وكذلك اإلرادة والطموح ،واالىتمام ،والدافعية ،والرغبة في التفوق(فتحي عبدالرحمن جراون،
)26 ،3115

مفيوم الموىبة المغوية:

الطالب الموىوب لغويا ىو الطالب الذي ُيظير مستوى مرتفعا من إنتاج لغوي متميز،
ويظير ىذا األداء من خالل درجاتو عمى بطارية الكفاءة المغوية واختبارات الذكاء والتحصيل
واالبتكار بحيث ال تقل عن المئيني (( .):1طمعت أبو عوف.): ،3115 ،
ويعرف ممفي عمي ( )54 ،3122الموىبة المغوية بأنيا "قدرة لغوية أو أدبية كامنة لدى
ّ
التمميذ الموىوب ،ونشاط عممي يظير من خالل المواقف المغوية ،والحياتية المختمفة التي تعكس
البناء مع اآلخرين".
ذاتو وقدرتو عمى التواصل المغوي الجيد ،والتفاعل ّ

وعرفيا ىداية إبراىيم ( )345 ،3125بأنيا "عممية يقوم بيا الطالب الموىوب الذي يتسم
ب :الطالقة ،والمرونة ،واألصالة ،واإلثراء بالتفاصيل ،والحساسية لممشكالت ،ومواصمة االتجاه،
والقدرة عمى التقويم ،في ضوء ظروف وبيئة تشجع عمى اإلبداع وادراك العالقات بين األشياء،
لموصول إلى منتج لغوي إبداعي جديد".
ومن أىم خصائص األطفال المتفوقين والموىوبين لغويا ،االكتساب المبكر لمغة ،حيث
يستخدم الطفل كممات كثيرة ،ويركب جمال طويمة ومعقدة ،كما أنيم يتسمون بالميارات الحركية،
والتميز العقمي ،واالجتماعي ،واإلبداعي ،وفي المجال اإلبداعي بوجو خاص يتمتعون بخيال
قوي ،ويستمتعون بالمعب بالكممات واألفكار ،ويظيرون مستوى متظو ار من الحس بالدعابة
المفظية(.جروان.)237-2::9،236،
كما يتسم الطالب المتفوقون لغويا بقدرتيم عمى التالعب باأللفاظ شفييا وكتابيا ،وبحبيم
لمغة ،ومتابعتيم األنشطة المغوية داخل وخارج المدرسة ،وحبيم القراءة وخاصة الكتب ذات
المستوى األعمى ،وبقدرتيم عمى الكتابة ارتجاال ).)shoract.2002

ومن أبرز العوامل التعميمية المؤثرة في التفوق والموىبة ،المعمِّم الكفء القادر عمى تنمية
التفوق واإلبداع لدى طالبو؛ ألنو من الممكن أن يكون ىناك منيج دراسي جيد ،ونظام تعميمي
جيد ،وادارة تعميمية متميزة ،ويأتي المعمِّم فيضيع كل ىذا؛ لذا فيو أول وأىم عامل من عوامل
التفوق واإلبداع المغوي.
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ولمعمِّم المتفوقين والموىوبين خصائص ىي:
 القدرة العقمية فوق المتوسطة،المعرفة المتعمقة بموضوع تخصصو األكاديمي ،التأىيل التربويوالتدريب الميداني.
 الثقة بالنفس واإلحساس باألمان ،تقبل الغرابة واألصالة والتنوع ،القدرة عمى خمق جو لمتفكيراإلبداعي الحر.
 معرفة كافية في مجال التوجيو واإلرشاد ،وميارات االتصال ،ومخاطبة الجميور ،وتوفير فرصالتعمُّم اإليجابي.
أساليب اكتشاف التمميذ الموىوب لغويا:
يؤكد فتحي جراون أن أحد المحاور الرئيسة لعممية اإلصالح المدرسي في بالدنا أن يتركز
حول موضوع الكشف عن الموىوبين أوال ،ثم البحث عن أفضل األساليب لرعايتيم ثانيا ،وذلك
ضمانة لتمكين مجتمعاتنا من االنخراط مع غيرىا من المجتمعات المتقدمة دون أن تذوب فييا
وتفقد ىويتيا الثقافية والحضارية (.فتحي جراون)37 ،3003،
والكشف عن الموىوبين عممية ليست سيمة دائما أو ميسرة ،وىي غالبا ما تستمزم توافر
أدوات قياس واختبارات كثيرة تساعد في جمع المعمومات الدقيقة والموضوعية عن قدرات
الموىوب وعن درجة نمو ىذه القدرات ،وكذلك الخصائص االنفعالية واالجتماعية والشخصية
األخرى لمفرد الموىوب( .نايفة قطامي.)627 ،3121،
التعرف عمى الموىوبين والمتفوقين يجب أن تبنى عمى أوسع قدر
ولذا -فإن إجراءات
ُّ
ممكن من المالحظات والبيانات المستقاه من مصادر متعددة – كاألباء واألقران ،وتقاير
المعممين والخبراء -ومن مواقف وأوضاع متعددة حرة ومقيدة ،وباستخدام أدوات وطرق مختمفة –
كاالختبارات والمقاييس المقننة ،وقوائم سمات الشخصية ،والمالحظة والمقابمة الشخصية -وعمى
مدار فترات زمنية طويمة وكافية بحيث يتاح لألطفال موضع التقييم بأن يعبروا بشكل متسق عن
كل طاقاتيم واستعداداتيم ومظاىر مواىبيم(.عبدالمطمب أمين.)285 ،3116،
ويشير الواقع إلى ندرة األدوات العممية المقننة التي تستخدم في الكشف عنيم ،وقد يعتمد
التربوبون عمى المالحظة القائمة عمى االجتياد الشخصي ،وعمى االختبارات التحصيمية بوصفيا
وسيمة متوافرة ووحيدة في معظم األحيان(محمد جابر.)3116،22 ،
ولكي يقرر المعمم أن التمميذ موىوب لغويا ال بد من اإللمام ببعض الصفات
المميزة لمتمميذ الموىوب لغويا ،وعمى ذلك تقع عمى المدرسة والمعمِّم مسئولية التقدير الدقيق
لقدرات التالميذ ،ومواىبيم ،وىو دون شك عبء خطير يقع معظمو عمى عاتق المعمِّم
(المعايطة والبواليز.)3122 ، 317 ،
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وىناك عدة اعتبارات يجب األخذ بيا عند تعرف التمميذ الموىوب لغويا فيما يمي:
 -2استخدام أساليب متعددة ومختمفة عمى فترات زمنية طويمة؛ ألن التمميذ الموىوب لغويا يمكن
أن يعبر عن نفسو بطرق مختمفة ،كما أن مواىبو قد تظير في أوقات معينة ،وفي ظل
ظروف معينة.
التعرف عمى أساس ما يتوافر من معمومات عن التمميذ ،والثقافة المحيطة،
 -3اختيار أساليب ُّ
والمجاالت التي تظير فييا مواىبو ،ويتضمن ذلك:
التعرف فردية.
أ -أن تكون أساليب ُّ
ب -أن تتناسب مع المناطق المختمفة ،ووتضمن محكات وطرطا مناسبة لمجموعة معينة
من التالميذ.
التعرف مختمف المتخصصين الذين يحتكون بالتمميذ ،ويقومون بمالحظة
ج -أن تشمل عممية ُّ
أدائو مباشرة.
التعرف أولئك األشخاص الذين لدييم كفاءة عالية في تقويم األداء المغوي أو
د -أن تشمل عممية ُّ
اإلنتاج األدبي.
 -4يجب قياس أداء التمميذ الموىوب لغويا في المجال الذي يختاره بنفسو.
 -5يجب أن تتاح لمتمميذ الحرية الكافية لمتعبير عن نفسو.
التعرف بأسس
 -6أن تزود األدلة والمعمومات التي يتم الحصول عمييا في عممية
ُّ
مبدئية وخبرات تساعد في إعداد البرامج الخاصة بالتمميذ الموىوب لغويا.
(المعايطة والبواليز.)47 ،3122،
وقد أشـار أيضا أحمد حسن ( )15 ,1991إلى بعض وسائل اكتشاف الموىبة األدبية,
منيا :عمل مسابقات أدبية عمى مستويات مختمفة االعمار والمراحل التعميمية والمحافظات-
مالحظة األسرة والمدرسة لمموىوب ورأييم فيو -االطالع عمى إنتاج الموىوب من خالل وسائل
النشر المختمفة -فحص كتابات الطالب وتحدثو في موضوعات التعبير الشفوي والتحريري-
يسمى
متابعة ممارسة الموىوب لألنشطة المدرسية المختمفة ذات العالقة بموىبتو -عمل ما ّ
بورشة اإلب داع لتدريب المبدعين عمى اإلنتاج من خالل المقاءات والتكميف ببناء موضوعات
أدبية -مناقشة النشء في بعض األعمال األدبية.
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لغويا:
المحور الثاني :معمِّم الموىوبين ً

التقدم والتطور فى شتى المجاالت ،ولما كانت التربية
يشيد العالم حاليا حركة سريعة من ُ
اماعمييا اكتشاف الموىوبين ألنيم الفئة التى
ىى التى تسيم فى رقي المجتمعات وتطورىا كان لز ً
تسيم فى صنع االكتشاف واإلبداع ،لذا تعد عممية اكتشاف الموىوبين ورعايتيم ضرورة عصرية
ونظر ألن المعمم لو الدور األعظم فى العممية التربوية ،وفي عممية اكتشاف ورعاية الموىوبين،
ًا
،
لذا تعد عممية إعداد برامج تدريبية لممعممين المدخل الطبيعى الكشاف ورعاية الموىوبين

واطالق طاقاتيم.

وفى مجال تعميم الموىوبين والمتفوقين أظيرت دراسة مسحية رائدة أجراىا رينزولى
 Renzulli ،1981أن المعمم يحتل المركز األول من حيث أىميتو فى نجاح البرامج التربوية
أساسيا وجاءت المناىج في المرتبة الثانية والموارد المالية
ليؤالء الطمبة بين خمسة عشر عامالً
ً
في المرتبة العاشرة (.فتحي عبد الرحمن)227،3113،
ويحتاج الطمبة الموىوبون إلى معمم عمى درجة عالية من الكفاءة العممية والتدريسية والثقافية،
بل ودرجة عالية من القدرة عمى التجويد واإلبداع (.محمود كامل ،)5،3126،فميس ىناك شك
ئيسا فى برامج التعميم بأنواعو ومراحمو المختمفة ،إال أن ىذا الدور
فى أن المعمم يؤدي ًا
دور ر ً

يزداد أىمية وتأثي ار فى مجال تعميم الموىوبين ،حيث ترصد الدراسات أن الطالب الموىوبين أكثر
تأثر بالمعمم من أقرانيم غير الموىوبين ( .)croft،588.2003
ًا
وعمى الرغم من المحاوالت التى بذلت وتبذل في مجال اكتشاف ورعاية الموىوبين عمى
اختالف فئاتيم إال أنو فيما يبدو أن معمم الفئات الخاصة مازال فى حاجة إلى مزيد من االىتمام،
يعد من القضايا الممحة فى النظام التربوى
كما أن ضعف المستوى الفنى لمعممى الفئات الخاصة ُ

المصرى (.إبراىيم عباس.)441،3114،

ومن ىنا تبرز أىمية الدور الذى يمكن أن يؤديو المعمم فى مدارس التعميم العام

ليسيم فى سد الكثير من الفجوات ،وتقديم فرص تربوية لجميع الطمبة إلبراز مواىبيم وتنميتيا
(عبد اهلل محمد)79،3118،
وعممية إعداد معمِّم المغة العربية في ضوء متطمبات الجودة والتفوق واإلبداع غاية في
األىمية؛ ألن فيم المعمِّم لعممية التفوق والموىبة واإلبداع وادراكو ألىميتيا ليا تأثير في تنمية
التفوق المغوي لدى طالبو .كما يجب تدريب المعمِّمين بصفة مستمرة حسب ما تقتضيو دواعي
التطور الخاصة بالتفوق والموىبة واإلبداع واالبتكار.
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وفي ىذا الصدد أشارت مجموعة من الدراسات إلى أىمية تدريب المعممين عمى اكتشاف
ورعاية وتنمية مواىب تالميذىم في مراحل التعميم المختمفة ومنيا دراسة :فيد عبد الرحمن
( )3118والتى ىدفت إلى تطوير قائمة كفايات معمم الموىوبين فى المممكة العربية السعودية،
وقد أظيرت نتائج الدراسة أن القائمة اشتممت عمى ستة أبعاد وىى :الكفايات المعرفية ،التربوية،
الشخصية ،والوظيفية ،واالجتماعية ،القياس القبمي .
وفيما يمي تحاول الباحثة تقديم إطار نظري عن الموىبة عامة ،والموىبة المغوية خاصة ،من
حيث المفيوم ،خصائص الموىوبين ،ومعمِّم الموىوبين وخصائصو ،وطرق اكتشاف ورعاية
الموىبة المغوية.
أدوار معمم الموىوبين:
بقدر ما تتعدد أشكال الموىبة وبقدر ما تتعدد قدرات الموىوبين إمكاناتيم ،تتعدد أيضا أدوار
المعمم بشكل كبير قد يصعب حصره ،وفيما يمي مجموعة من أدوار معمم الموىوبين كما وردت
في األدبيات والدراسات التربوية التي تناولت معمم الموىوبين( :عامر يوسف3114 ،؛ محمود

كامل)3126،

 الحث عمى التفوق واالستمرار فيو. تكوين مناخ صفي يسمح بالتفوق ونمو الموىبة. االىتمام بأسئمة التمميذ الغريبة وغير المألوفة ،واحتراميا واشعارىم بأنيا ذات قيمة. تنمية االستقاللية في التعمُّم عند ىؤالء مع دفعيم في ذات الوقت لمعمل في مجموعات. توجيو اىتمام الطالب إلى موضوعات عميقة ومثيرة وغير مألوفة ،وليا طابع خاص. تصميم برامج إثرائية في مادة تخصصو. إعداد أنشطة تعتمد عمى العصف الذىني ،االستقصاء ،التعاون ،تقسيم العمل ،تنمية روحالقيادة ،والتعمُّم الذاتي.
 استثارة الطالب ودفعيم إلى بذل الجيد والمثابرة والتصميم واالرادة. -تييئة بيئة صفية غير تسمطية تتيح الحرية لمتالميذ الموىوبين لمتعبير عن أفكارىم بحرية .

122

اجمللد  - 63العدد السابع  -يىليى 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استثارة الطالب لمبحث عن عالقات جديدة بين األشياء المختمفة. تشجيع وتوجيو المدح إلى الطالب أثناء عكمية التعمُّم ،والتقميل من النقد. استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. استخدام أسموب االكتشاف وحل المشكالت مع إتاحة الفرصة إلنتاج األفكار وتجربتيا. المعمومات واستخداميا ،التسجيل والترجمة واالستدالل ،والقدرة عمى التوضيح والعرض.وبالنسبة لطرق التدريس وأساليبو التي ينبغي أن يستخدميا معمم الموىوبين لغويا فيي تمك
الطرق التي تعتمد عمى تنمية األداء اإلبداعي ومياراتو ،كالعصف الذىني ،وحل المشكالت،
واالكتشاف ،والتعمم الذاتي ،واألنشطة التعميمية التي تنمي ميارات :التحميل والتطبيق والتركيب
والتقويم ،مع العمل عمى تنمية قدرات الطالب عمى التفكير االبتكاري ،واكسابيم ميارات البحث
واالطالع(عبدالرحيم فتحي.)72 ،3125 ،
لغوياً عمى وجو
واذا كان االىتمام بالموىوبين عامة ميما وضرورًيا؛ فإن االىتمام بالموىوبين ً
الخصوص أكثر أىمية وضرورة؛ ألن التفوق المغوي عامل أساس من عوامل التفوق في المواد
الدراسية األخرى ،وفي ميادين الحياة المختمفة؛ وألننا في حاجة إلى ىؤالء الموىوبين في مجتمعنا

العربي المعاصر(.محمد جابر.)22،3116،

ومن ىنا يتضح أىمية الكشف عن الموىوبين لغويا ،وأىمية إعداد معمم يتقن ميارات الكشف
لغويا؛ حيث إن الموىبة المغوية تعمل عمى تنمية قدرات التمميذ الموىوب المغوية
عن الموىوبين ً
أيضا مما يعمل عمى تفاعميم اإليجابي في مجتمعاتيم وىذا ما تيدف إليو
واالجتماعية والسموكية ً
التربية .

إجراءات البحث
لغويا لدى معممي المغة العربية:
إعداد قائمة ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
لتحقيق ىدف البحث تطمب إعداد قائمة بميارات معممي المغة العربية في ميارات
وتم القيام بالخطوات التالية عند
لغويا بالمرحمة اإلعداديةَّ ،
اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
إعداد القائمة:
( أ) تحديد اليدف من القائمة :والذي تمثل في تحديد ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ
تعرف مدى توافرىا لدى معممي المغة العربية.
لغويا ،والتي استيدف البحث الحالي ُّ
الموىوبين ً

123

اجمللد  - 63العدد السابع  -يىليى 0202م

أ.د /عبد الرازق مختار محمود
أ.د /عبد الوىاب ىاشم سيد
أ /أسماء عثمان محمد إبراىيم

ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ب ) مـصادر إعداد القائمة :وتمثمت في:
 مراجعة األدبيات السابقة والدراسات التي تناولت الموىبة بشكل عام ،والموىبة المغوية واعدادلغويا بالمرحمة اإلعدادية،
معمم الموىوبين بشكل خاص ،وكذلك خصائص التالميذ الموىوبين ً
ومن ىذه الدراسات :دراسة (إمام مصطفى( ،)3112 ،محمد جابر قاسم،)3116 ،
(عبد اهلل الجيغمان( ،)3118 ،عبد الرازق مختار(،)3118،سامية محمد بن الدن،)3124 ،
(عبد الرحيم فتحي.)3125 ،

 كما تمت مقابمة بعض المختصين في مناىج وطرق تدريس المغة العربية وعمم النفس التربويوبعض معممي وموجيي المغة العربية لإلفادة منيم فيما يتعمق بخصائص ىذه الفئة.
األولية:
لغويا في صورتيا
ِّ
(ج) إعداد قائمة ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
تم التوصل إلى محوري قائمة ميارات معممي المغة العربية
في ضوء المصادر السابقةَّ ،
لغويا بالصف الثاني اإلعدادي ،والميارت الفرعية المنبثقة عنيما،
في اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
ووضعيا في صورة قائمة أولية؛ وذلك لعرضيا عمى السادة المحكمين ،وقد روعي في ىذه
لغويا ،وكذلك مع
الميارات أن تتسق مع محوري االكتشاف والرعاية لمتالميذ الموىوبين
ً
خصائص ىؤالء التالميذ ،أن تكون محددة ،وواضحة الصياغة ،وقابمة لمقياس .واشتممت القائمة
لغويا)،
في صورتيا األولية عمى محورين رئيسين ،ىما( :ميارات اكتشاف الموىوبين
ً
لغويا) ،واندرج تحتيما ( )32ميارة فرعية.
(ميارات رعاية الموىوبين ً
وقد تضمنت القائمة في صورتيا األوليَّة:
 مقدمة توضح لممحكمين اليدف من القائمة. التعريف اإلجرائي لميارت االكتشاف والرعاية. المطموب من المحكمين إبداء الرأي فيو.كيفية تدوين االستجابة التي تتوافق مع رأي المحكم. الميارات المراد تحكيميا مقسمة إلى محاور رئيسة وميارات فرعية منبثقة عنيا. -مالحظات المحكمين في نياية كل محور رئيس فيما يتعمق بأية مالحظات أخرى.
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ِ
لغويا ,واجراء
وقد طُمب من المحكمين قراءة قائمة ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً

مناسبا ,وذلك من حيث :مدى اتساق كل ميارة مع المحور
التعديالت الالزمة وفقًا لما يرونو
ً
الذي تندرج تحتو -مناسبة كل ميارة من ميارات االكتشاف والرعاية لمعممي التالميذ الموىوبين

لغويا -مدى سالمة الصياغة العمميِّة والمغويِّة لكل عبارة  -إضافة أو تعديل أو حذف ما يرونو
ً
ضرورًيا لضبط القائمة.
 -تحكيم القائمة :تم عرض القائمة في صورتيا األولية عمى ( ):محكمين من المختصين في

المناىج وطرق تدريس المغة العربية وعمم النفس؛ وذلك بيدف التوصل إلى القائمة في شكميا

النيائي ،واألخذ بآرائيم فيما يتعمق بالتعديل والحذف واإلضافة.

 تعديل القائمة وفقا لنتائج التحكيم :بعد عرض القائمة عمى المحكمين ،تم حساب األوزانالنسبية لنسب اتفاقيم عمى األبعاد الرئيسة والفرعية بالقائمة ،وذلك من خالل معادلة

كوبر(:(Cooper

عدد الموافقين
نسبة االتفاق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 122
(عدد الموافقين +عدد غير الموافقين)
لغويا ومحور رعاية
وقد اتفق المحكمون عمى األبعاد الرئيسة (محور اكتشاف الموىوبين ً
لغويا) دون تعديل أو حذف ،أما الميارات المنبثقة عنيما ،فقد تم تعديل بعضيا
الموىوبين ً
وحذف التي لم تصل نسبة االتفاق عمييا إلى  .%91فتم حذف خمسة أبعاد فرعية من قائمة

عرف األسر بسمات أفرادىا الموىوبين لغوياً" ،و"يتابع ممارسة
أبعاد الذات القرائية ،وىيُ" :ي ّ
التالميذ لألنشطة المدرسية الصفية والالصفية األدبية المختمفة" ،و"يطبق طرائق حل المشكالت

ينوع في طرق وأساليب التدريس اإلبداعية ،".و"ييتم بأشكال النشاط
إبداعياً أثناء تدريسو" ،و" ّ
المغوي المدرسي داخل الفصل وخارجو"؛ لعدم وصوليا لنسبة االتفاق ( ،)%91وتعديل صياغة

بعض األبعاد.

( و ) قائمة ميارات االكتشاف والرعاية في صورتيا النيائية :بعد تعديل عبارات القائمة وفقًا
آلراء المحكمين بالتعديل والحذف ،أصبحت في صورتيا النيائية ،والجدول التالي يوضح
وصف القائمة في صورتيا النيائية.
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جدول ( )1
لغويا في الصورة النيائية لمقائمة
األوزان النسبية لقائمة اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
المحور

المجموع

النسبة من العدد الكمي

اكتشاف الموىوبين

21

%58.7

رعاية الموىوبين

22

%63.5

المجموع

32

%211

لغويا عمى ( )32ميارة فرعيِّة اندرجت
وبذلك اشتممت قائمة اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
لغويا ،ويتفق ىذا التصنيف لممحاور الرئيسة
تحت محوري (االكتشاف والرعاية) لمموىوبين
ً
والميارات مع دراسة خالد محمد حمدان( ،)2::6طمعت محمد ( ،)2::9عمى محمد (،)3119
ويختمف مع دراسة فيد عبد الرحمن ( ،)3118والتي صنفت القائمة في ضوء كفايات معمِّم
الموىوبين (المعرفية والتربوية والوظيفية المينية والشخصية).

لغويا:
بطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً
لغويا ضوء مجموعة من اإلجراءات
تم اعداد بطاقة مالحظة معممي الموىوبين
ً
والخطوات ،كالتالي:
 تحديد ىدف بطاقة المالحظة :ىدفت البطاقة إلى تع ُّرف مستوى معممي المغة العربيةلغويا بالمرحمة اإلعدادية؛ لبيان مدى
في ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين
ً
توافرىا لدييم.

لغويا لدى معممي المغة
 مصادر بناء بطاقة مالحظة اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ًالعربية:
لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية التي تم
 قائمة ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
التوصل إلييا في البحث الحالي.
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 االطالع عمى بعض المراجع والمصادر التي تناولت بناء بطاقات المالحظة عامة ،وبطاقات
مالحظة األداء المغوي اإلبداعي لميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين خاصة .
 االستعانة ببعض المختصين في مجال المناىج وطرق التدريس المغة العربية وعمم النفس.
لغويا:
 الصورة األولية لبطاقة مالحظة معممي الموىوبين ًتم وضع صورة أوليِّة لبطاقة المالحظة ،وقد تضمنت :مقدمة،
في ضوء الخطوات السابقة َّ
ائيا ،وتوضيح اليدف من بطاقة المالحظة،
لغويا إجر ً
وتعريف ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
ِ
لممالحظ.
وتعميمات
 ضبط بطاقة المالحظة:لمتأكد من الصدق الظاىري لبطاقة المالحظة تم عرضيا بصورتيا األولية عمى مجموعة من
المحكمين المختصين في المناىج وطرق التدريس ،بمغ عددىم ( ):محكمين؛ لإلفادة من خبراتيم
لغويا من معممي المغة
وابداء الرأي في :مدى مناسبة بطاقة المالحظة لمعممي الموىوبين
ً
العربية -مدى سالمة الصياغة العممية والمغوية لمعبارات -مدى صحة مستويات األداء لميارات
لغويا -حذف أو تعديل أو إضافة ما يرونو
البطاقة -كفاية التعميمات المقدمة لمعممي الموىوبين ُ
ضرورًيا لمزيد من الضبط.

وتم إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون؛ حيث تم بنود المالحظة ،وكذلك تعديل
صياغة بعض التعميمات المقدمة لمم ِ
الحظ ،وأصبحت بطاقة المالحظة صالحة لمتجربة
ُ
االستطالعية.
 التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة:بعد التوصل إلى الصورة النيائية لبطاقة المالحظة ،تم تطبيقيا عمى مجموعة من معممي المغة
معمما ومعممة  ،وذلك لمتأكد من صدقو وثباتو ،وحساب زمن
العربية بمغ عددىم ()31
ً
المالحظة.

صدق بطاقة المالحظة:
لغويا ،تم تطبيقيا عمى
لالطمئنان عمى االتساق الداخمي لبطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً
مجموعة استطالعية قدرىا ( )9معممين ومعممات بالمدارس اإلعدادية بإدارة أبنوب التعميمية ،وتم
حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين كل فقرة من فقرات المقياس ،والدرجة الكمية لمبعد الرئيس
الذي تنتمي إليو ،كما ىو موضح بالجدول التالي:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ()0
معامالت ارتباط "بيرسون" بين درجة كل عبارة ودرجة كل بعد من ابعاد البطاقة
رقم السؤال

اكتشاف الموىوبين

رقم السؤال

رعاية الموىوبين

2

**1,788

2

*1,669

3

*1,638

3

**1,852

4

*1,649

4

**1,773

5

**1,837

5

**1,887

6

**1,756

6

**1,859

7

**1,771

7

**1,7:3

8

**1,843

8

**1,772

9

**1,694

9

**1,776

:

*1,656

:

**1,787

21

**1,833

21

**1,7:4

22

**1,828

** عند مستوى ()2.21

* عند مستوى ()2.21

يتضح من الجدول السابق صدق البطاقة حيث أن جميع معامالت االرتباط بين درجات كل

عبارة من عبارات البطاقة ودرجة كل بعد دالة عند مستوى ( )1.16أو ( )1.12مما عمى صدق

االتساق الداخمي لبطاقة المالحظة.

ثبات المقياس :تم حساب معامل ثبات كل بعد من أبعاد بطاقة المالحظة ،والبطاقة ككل

باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ" ،وبمغت قيم معامالت ثبات المقياس لممحورين الرئيسين (اكتشاف

لغويا) بالترتيب ( ،) 1,88 - 1,87
غويا -رعاية التالميذ الموىوبين ً
التالميذ الموىوبين ل ً
وبمغت قيمة معامل الثبات لممقياس ككل ( ، ،)1,:4وىي نسب مرتفعة تدل عمى صالحية
بطاقة المالحظة لمتطبيق عمى مجموعة البحث من معممي المغة العربية.
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 الصورة النيائية لبطاقة مالحظة معممي الموىوبين لغوًيا:بعد إجراء التعديالت الالزمة لبطاقة المالحظة في ضوء آراء المحكمين واقتراحاتيم ونتائج

التجربة االستطالعية ،وبعد التأكد من صدق بطاقة المالحظة وثباتيا ،أصبحت بطاقة مالحظة

لغويا من معممي المغة العربية في صورتيا النيائية تشتمل عمى :مقدمة،
معممي الموىوبين ً
ِ
لغويا وأمام كل منيا
وتعميمات لممالحظ ،ومحوري ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
بنود االستجابة التي يختار الم ِ
الحظ إحداىا.
ُ

وقد تكونت بطاقة المالحظة من ( )32ميارة ،جاءت في صورة عبارات تقريرية ،تعبر عن

لغويا .وتضمنت بطاقة المالحظة
مياراتيم التدريسية في اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
لغويا من تالميذ المرحمة اإلعدادية ،ميارات
محورين رئيسين ،ىما :ميارات اكتشاف الموىوبين ً
لغويا من تالميذ المرحمة اإلعدادية ،والجدول التالي يوضح وصف بطاقة
رعاية الموىوبين
ً
المالحظة في صورتيا النيائية.
لغويا
جدول ( :)3وصف بطاقة مالحظة ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
لدى معممي المغة العربية في صورتيا النيائية

المحور الرئيس

عدد الميارات

لغويا
ميارات اكتشاف الموىوبين ً

21

21 :2

22

32 :22

لغويا
ميارات رعاية الموىوبين ً
المجموع

النسبة المئوية

أرقام العبارات

أرقام العبارات

الموجبة

السالبة
-

%58.7

-

%63.5

32

%211

وقد ُروعي في مفردات بطاقة المالحظة أن تتضمن عبارات موجبة وعبارات سالبة .وتم
تحديد خمسة مستويات لقياس تمك الميارات ،ىي ( :مرتفع – متوسط – منخفض – لم يقم
باألداء ) .
وحددت الدرجات بإعطاء االستجابات الدرجات (  )1 - 2 -3 -4عمى الترتيب ،وبذلك
تصبح النياية العظمى لبطاقة المالحظة ( )74درجة.

ثانيا :تجربة البحث:
بعد االنتياء من إعداد أداتي البحث ،والحصول عمى الموافقات اإلدارية الالزمة لتطبيق
تجربة البحث ،تم تطبيق البحث ،وتمت التجربة كالتالي:
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أ.د /عبد الرازق مختار محمود
أ.د /عبد الوىاب ىاشم سيد
أ /أسماء عثمان محمد إبراىيم

ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اختيار مجموعة البحث.لغويا عمى مجموعة البحث.
 -تطبيق بطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً

اختيار مجموعة البحث:
تم تطبيق تجربة البحث عمى مجموعة من معممي المغة العربية بعدد من المدارس
معمما ومعممةً.
اإلعدادية بإدارة أبنوب التعميمية ،محافظة أسيوط ،بمغ عددىم (ً )41
لغويا عمى مجموعة البحث:
تطبيق بطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً
لغويا من معممي المغة العربية عمى مجموعة
تم تطبيق بطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً

البحث؛ لموقوف عمى مستوى معممي المغة العربية مجموعة البحث في ميارات اكتشاف
لغويا بالمرحمة اإلعدادية ،وتم التوصل إلى نتائج البحث من خالل
ورعاية التالميذ الموىوبين ً

تفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائيا ،حيث تم إجراء المعالجة اإلحصائية عن طريق الحاسب

اآللي باستخدام البرنامج اإلحصائي ( SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية
.)Statistical Package for Social Sciences

نتائج البحث ,وتفسيرىا ,ودالالتيا:
أوال -لإلجابة عن السؤال األول من سؤالي البحث ,ونصو" :ما ميارات اكتشاف ورعاية
التالميذ الموىوبين لغويا بالصف الثاني اإلعدادي ,الالزمة لمعممي المغة العربية؟":
تم إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون في قائمة ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين
لغويا لدى معممي المغة العربية  ،وذلك فيما يتعمق بالتأكد من الصحة العممية لمحوري االكتشاف
ً

لغويا ،واتساق الميارات مع
والرعاية بالقائمة ومناسبة كل منيا لمعممي المغة العربية والموىوبين ً

بعضيا ،والصياغة المغوية ،والحذف ،واإلضافة ،ومن ثم تم التوصل إلى الصورة النيائية لمقائمة

حيث شممت محورين رئيسين ،و( )32ميارة منبثقة منيما.
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ثانياً -لإلجابة عن السؤال الثاني من سؤالي البحث ,ونصو" :ما مدى توافر ميارات اكتشاف
ورعاية التالميذ الموىوبين لغويا بالمرحمة اإلعدادية الالزمة لدى معممي المغة العربية ؟":
لغويا من معممي المغة
تم التوصل إلى الصورة النيائية لبطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً

العربية ،ثم اختيار مجموعة البحث ،وتطبيق بطاقة المالحظة ،ومعالجة البيانات إحصائياً من
خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد مجموعة البحث في بطاقة
مالحظة المغة العربية ،حيث (ن = .)41

لغويا:
نتائج بطاقة مالحظة ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً

يوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتيا لدرجات

لغويا
أفراد مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي في بطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً

لغويا بالمرحمة اإلعدادية ككل ،حيث (ن = .)41
في ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
جدول ()5
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة في التطبيقين الفبمي

لغويا بالمرحمة اإلعدادية
والبعدي في بطاقة مالحظة ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
لغويا .
الالزمة لمعممي الموىوبين ً
التطبيق البعدي
أبعاد البطاقة

المتوسط الحسابي (م)

االنحراف المعياري(ع)

اكتشاف الموىوبين

26.68

3.811

رعاية الموىوبين

28.34

4.2:2

البطاقة ككل

43.91

5.723

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات معممي المغة العربية مجموعة

لغويا ككل ( ،)43.91واالنحراف المعياري
البحث عمى بطاقة مالحظة معممي الموىوبين
ً
( ،)5.723والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ( ،)74حيث (ن=  ،)31أما عن الميارات الفرعية
التي تكونت منيا بطاقة المالحظة ،فيي كالتالي:
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ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا

أ.د /عبد الرازق مختار محمود
أ.د /عبد الوىاب ىاشم سيد
أ /أسماء عثمان محمد إبراىيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغويا :بمغ متوسط درجات الطالب مجموعة البحث عمى
 بالنسبة لمحور اكتشاف الموىوبين ً
لغويا في ىذه الميارات ( ،) 26.68وبمغ االنحراف
بطاقة مالحظة معممي الموىوبين
ً
المعياري ( ،)3.811في حين أن الدرجة الكمية لمبعد ( )41درجة.

لغويا :بمغ متوسط درجات الطالب مجموعة البحث عمى
 بالنسبة لمحور رعاية الموىوبين ً
لغويا في ىذه الميارات في ىذه الميارات( ،)28.34وبمغ
بطاقة مالحظة معممي الموىوبين ً
االنحراف المعياري ( ،)4.2:2في حين أن الدرجة الكمية لمبعد ( )44درجة.

وتشير ىذه النتائج إلى ضعف مستوى معممي المغة العربية مجموعة البحث في ميا ارت

لغويا؛ وقد يرجع ذلك إلى قمة االىتمام بتوفير برامج تدريبية
اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
مقدمة ليؤالء المعممين في تنمية ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين الميارات؛ وقد يرجع

أيضا إلى تركيز البرامج التدريبية المقدمة لمعممي المغة العربية بصورة أكبر عمى الفئات
ذلك ً
األقل قدرة من ذوي االحتياجات الخاصة ،وذوي صعوبات التعمُّم ،والتالميذ الضعاف في
ميارات القراءة والكتابة ،دون االىتمام الكافي بالفئات األعمى قدرة من ذوي االحتياجات الخاصة

أدبيا ،وضعف االىتمام بميارات معممي المغة العربية الالزمة الكتشاف
كالموىوبين
لغويا و ً
ً
ورعاية ىؤالء التالميذ؛ كتدريبيم عمى األساليب الذاتية والموضوعية في اكتشاف الموىبة
المغوية ،وتدريبيم عمى إستراتيجيات تدريس إبداعية تنمي الموىبة المغوية لدى ىؤالء التالميذ

لغويا.
الموىوبين ً

لغويا لدى معممي المغة
كما قد يعزى الضعف في بعض ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين ً
العربية إلى قمة االىتمام بوضع خطة مدرسية وصفيِّة منظمة لتدريب المعممين عامة ،ومعممي
لغويا ،باإلضافة إلى
المغة العربية خاصة لمتعامل مع ذوي القدرات الخاصة ،وخاصة الموىوبين ً
ضعف اىتمام القائمين بالتدريس .
وبالنسبة لمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ،فقد جاء المتوسط الحسابي( ،)43.91واالنحراف

المعياري ( ،)5.723والدرجة الكمية لممقياس ( ،)74مما يستدعي االىتمام بتنمية ميارات

لغويا الالزمة لمعممي المغة العربية ،بتقديم برامج تدريبية ليم،
اكتشاف ورعاية الموىوبين
ً
وباستخدام أساليب واستراتيجيات التدريب المناسبة ،واثراء بيئة التدريب والتعمُّم باألدوات واألنشطة
الالزمة لتنمية ىذه الميارات.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات والمقترحات
أوًال -توصيات البحث:
في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
 أن تطور برامج إعداد وتدريب معممي المغة العربية بالنسبة لمموىبة المغوية عمى ضوء قائمةلغويا التي تم التوصل إلييا في البحث الحالي.
ميارات اكتشاف ورعاية التالميذ الموىوبين ً
متميز بخصائص معينة ،مثل التمتع بقدر كبير من
ًا
 أن ُيختار معمِّم المغة العربية بحيث يكونالمرونة ،واإلتجاه اإليجاب نحو الموىبة واإلبداع والمبدعين.
 أن تطور طرق تدريس المغة العربية السائدة بحيث تراعي الفروق الفردية لكل التالميذ ،ممايحقق تنمية لميارات ذوي القدرات المغوية العالية و الموىوبين منيم.
 أن يشتمل التدريس العديد من األنشطة الصفية والالصفية التي تيتم بالمشكالت المحيطةلغويا ،وذلك إلطالق فكرىم ،وتنمية حب االستطالع والمثابرة وتحمل
بالتالميذ الموىوبين ً
المسئولية لدييم.
 أن ينمي الوعي اإلبداعي لدى اإلدارة المدرسية بما يخدم التنمية المينية لمعممي المغة العربية،لغويا.
وخاصة في مجال االىتمام بذوي القدرات الخاصة ،وخاصة الموىوبين ً
 أن ُيعتمد أسموب التعمُّم الذاتي لممعممين في أثناء الخدمة. ضرورة تدريب طالب كميات التربية قسم المغة العربية عمى ميارات اكتشاف ورعاية التالميذالموىوبين لغويا.
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أ.د /عبد الرازق مختار محمود
أ.د /عبد الوىاب ىاشم سيد
أ /أسماء عثمان محمد إبراىيم

ميارات اكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقترحات البحث :في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح دراسة الموضوعات التالية:
 برنامج تدريبي لمعممي المغة العربية قائم بعض إستراتيجيات التدريس اإلبداعي لتنمية مياراتاكتشاف ورعاية الموىوبين لغويا وأثره في تنمية ميارات األداء المغوي اإلبداعي.
 إعداد قائمة بالكفايات التخصصية الالزمة لمعممي المغة العربية وتقويم أداءىم في ضوئيا. برنامج تدريبي لمعممي المغة العربية قائم عمى أسس المنيج اإلثرائي لتنمية بعض مياراتالتدريس اإلبداعي.
 إجراء دراسة مقارنة ألساليب تنمية وبرامج الموىبة( :اإلثراء ،التسريع ،والتجميع)؛ لتوضيح أثركل منيم في تنمية ورعاية الموىبة المغوية.
 إعداد برنامج مقترح قائم عمى المنيج اإلثرائي لتدريب معممي المغة العربية عمى ميارات تقويملغويا في مراحل دراسية أخرى.
القدرات اإلبداعية لدى التالميذ الموىوبين ً
لمتعرف عمى معوقات اكتشاف ورعاية المواىب المغوية في المراحل
 إجراء دراسة ميدانيةُّ
التعميمية المختمفة.
لغويا بالمرحمة
 إجراء دراسة ميدانية لمعرفة معوقات التدريس اإلبداعي لمتالميذ الموىوبين ًاإلعدادية.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع

أوًال :المراجع العربية:

*إبراىيم عباس الزىيرى( :)3114تربية الموىوبين والمعاقين ونظم تعميميم ضمن إطار فمسفى
وخبرات عالمية ،القاىرة ،دار الفكر العربى.
*بياء سيد محمود( :)3116متطمبات إعدادوتأىيل معممى الموىوبين رياضيا فى ضوء
المتغيرات المعاصرة ،مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية –
مصر ،عدد،32ص ص.243:97
جمال فرغل أسماعيل( :)3116أثر التدريس باستخدام نمطى مدخل الخبرة المغوية
(فردية وجماعية) واألسموب المعرفى (المخاطرة-الحظر)فى تنمية بعض
ميارات اإلبداع المغوى لدى عينة من تالميذ الصف الثانى اإلعدادى
األزىرى ،مجمة كمية التربية ،مج ،26ع ، 74ص ص 427:375
حسن أحمد حسن مسمم (" :)2::5وضع مقياس لإلبداع في المغة العربية لطالب الحمقة الثانية
من التعميم األساسي " رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،
جامعة الزقازيق.
*حسن أحمد مسمم ( :)3111برنامج لتنمية ميارات بعض فنون الكتابة اإلبداعية فى المغة
العربية لطالب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية
،جامعة الزقازيق .
حسن شحاتو وآخرون ( :)3114معجم المصطمحات التربوية والنفسية ،القاىرة ،الدار المصرية
المبنانية.
*سامية محمد بن الدن ( :)3124واقع كفايات اكتشاف الموىوبين ورعايتيم فى برنامج إعداد
المعممين فى جامعة الممك عبد العزيز بجدة ،مجمة الدراسات العربية فى
التربية وعمم النفس –السعودية ،عدد  ‘4:ج ،2ص ص .319:278
السيد محمد خيرى ( :)2:8:اختبار الذكاء العالي ،القاىرة،دار التأليف لمطباعة والنشر .
صفوت توفيق ىنداوى حرحش (:)3118أثر استخدام التعمُم التعاونى فى تدريس القصص عمى
تنمية ميارات االستعداد لمقراءة والكتابة وميارات اإلبداع المغوى ألطفال
الرياض ،رسالة ماجستيرغير منشورة،كمية التربية  ،جامعة األسكندرية .
*طمعت محمد أبو عوف (:)3115القيم المميزة لمطالب الموىوبين لغويا فى عالقتيا ببعض
المتغيرات ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية بسوىاج ،جامعة
جنوب الوادى .
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أ.د /عبد الرازق مختار محمود
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*طمعت محمد محمد أبو عوف (:)2::8مدى فاعمية محك تقدير المدرسين فى التعرف عمى
الطالب الموىوبين لغويا ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،كمية التربية
بسوىاج ،جامعة جنوب الوادى .
*عبد الحكيم محمود الصافى ( :)3113تصورات معممى ومعممات المرحمة األساسية العميا
لسمات الطالب المبدع وعالقتيا ببعض المتغيرات  ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة عمان العربية  ،األردن.
*عبد الرازق مختار ( :)3126فاعمية نموذج سكامبر فى تنمية األداء المغوى اإلبداعى لدى
التالميذ الموىوبين لغويا بالمرحمة اإلعدادية ،المجمة الدولية لألبحاث
التربوية ،األمارات ،عدد ،48ص ص .412:367
*عبد الرازق مختار محمود (: )3118فعالية برنامج تدريبى مقترح فى إكساب معممى المغة
العربية ميارات استخدام الذكاءات المتعددة فى تدريسيم وأثره عمى
التحصيل وتنمية اإلبداع المغوى لدى تالميذىم ،بحوث ومقاالت ،مجمة
كمية التربية بأسيوط ،مج ،34ع،2ص ص .369:2:7
*عبد الرحيم فتحى محمد (:)3125برنامج باستخدام تآلف األشتات ونموذج سكامبر
( )SCAMPERفى تنمية األداء المغوى اإلبداعى والتفكير المنظومى
لدى الموىوبين لغويا بالمرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غير منشورة
،كمية التربية  ،جامعة أسيوط .
*عبد اهلل بن عمى :)311: (،تعرف الحاجات التدريبية لمعممى العموم الطبيعية فى مجال
اكتشاف ورعاية الموىوبين فى ضوء التوجيات التربوية المعاصرة من
وجية نظر معممى ومشرفى العموم الطبيعية بمنطقة مكة المكرمة  ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية  ،جامعة أم القرى .
*عبداهلل محمد الجيغمان ( :)3118تصميم برنامج تدريبى تأىيمى إلعداد معمم الموىوبين فى
مدارس التعميم العام ،مجمة دراسات المناىج وطرق التدريس ،الجمعية
المصرية لممناىج وطرق التدريس ،مارس ،العدد.233
*عبد المطمب أمين القريطي ( :)3116الموىوبون والمتفوقون خصائصيم واكتشافيم
ورعايتيم ،القاىرة ،دار الفكر العربي .
*فتحى عبد الرحمن جراون ( : )3113أساليب الكشف عن الموىوبين والمتفوقين ورعايتيم ،
عمان ،األردن ،دار الفكر العربي.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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*فتحى عبد الرحمن جراون (:)3115الموىبة والتفوق واإلبداع  ،ط، 3عمان ،دار الفكرالعربي.
*فيد عبد الرحمن عبد العزيز( :)3118تطوير قائمة كفايات معمم الطمبة الموىوبين في المممكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخميج العربي.
*ليمى بنت عبد اهلل سميمان المزروع ( :)3111معمم الفئات الخاصة (الموىوبين) صفاتو
أساليب إعداده ،مجمة اإلرشاد النفسى –مصر،عدد ،23ص ص
.36::334
*محمد جابر قاسم ( :)3116معايير التفوق المغوى لممعمم والمتعمم ،اإلمارات العربية المتحدة
،دبى ،دار القمم.
*محمود عبد الحافظ خمف اهلل (:)3122فاعمية أنشطة إثرائية مقترحة لكتاب القراءة العربية في
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ الموىوبين بالمرحمة
المتوسطة بالمممكة العربية السعودية  ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية
المصرية لمقراءة والمعرفة ،كمية التربية جامعة عين شمس –مصر ،ع
( ،)232ص ص 226-6:
*محمود كامل الناقة (:)3126معمم الموىوبين ودوره المتجدد ،المؤتمر العممى الرابع والعشرون
لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس بعنوان:برامج إعداد المعممين
فى الجامعات من أجل التميز –مصر.
*معاطي محمد إبراىيم نصر( :)3118أثر برنامج قائم عمى األمثال األدبية في تحسين األداء
المغوي اإلبداعي لطالب الصف الحادي عشر بسمطنة عمان  ،مجمة
دراسات المناىج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرق
التدريس  ،كمية التربية ،جامعة عين شمس ،ص ص .366:289
*نايل يوسف عبد الاله ( :)3112فعالية برنامج تدريبى لتنمية بعض ميارات التدريس اإلبداعى
لدى معممى المغة العربية وأثره عمى تنمية اإلبداع لدى تالميذىم ،رسالة
ماجستيرغير منشورة ،كمية التربية بالوادى الجديد.
*نعمات عبد الناصر أحمد صالح ( :)3114دراسة مقارنة ألساليب اكتشاف ورعاية الموىوبين
والمتفوقين فى مصر وبعض الدول المتقدمة ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كمية التربية ،جاكعة أسيوط.
*نور اليدى أحمد محمد حسنين ( :)3124برنامج تدريبى قائم عمى نظرية ما وراء المعرفة
لتنمية بعض ميارات التدريس اإلبداعى لدى طالب كمية التربية
بأسيوط،رسالة ماجستير،كمية التربية ،جامعة أسيوط.
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 عبد الوىاب ىاشم سيد/د.أ
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