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في ضوء  كفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات للطلبة ذوي الموهبة من خالل المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين

 بعض المتغيرات
 

 وليد بن خالد البوسيف
 معلم/ وزارة التعليم

 عبداهلل بن محمد الجغيمان
 جامعة امللك فيصل

 
  هـ24/12/1441 وقبل -هـ 6/11/1441 قدم للنشر

املشروع الوطين للكشف عن مدى كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة من خالل  علىهدفت الدراسة إىل التعرف : المستخلص
املرشحني من قبل املعلمني  الطلبة عينة الدراسة على، وقد اقتصرت (2017 ،2015 ،2014املستهدفة )للسنوات -مقياس موهبة–املوهوبني 

)الصف  للصفوف املتاح فيها الرتشيح ملقياس موهبة ة  ا وطالبطالب   10061بلغ عدد الطلبة  إذواملعلمات يف حمافظة األحساء يف املنطقة الشرقية، 
املئوية  ( لقياس الفروق بني النسبZاختبار)، واستخدمت املقارن ي. اتبعت الدراسة املنهج الوصفتوس((املالثالث والسادس االبتدائي والصف الثالث 

لصاحل  (α ≤0.01)عند مستوى لكفاءات الرتشيح، وقد أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كفاءة الرتشيح للمعلمني واملعلمات 
احلكومية بنني وبنات وفروق ذات داللة إحصائية لصاحل معلمي ومعلمات  املعلمات، وفروق ذات داللة إحصائية لصاحل املدارس األهلية على املدارس

 القرى على معلمي ومعلمات املدينة.

 ، املعلمني واملعلمات.املوهوبني، املشروع الوطين للتعرف على املوهوبني الطلبةكفاءة الرتشيح،  :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة: 

حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للطلبة ذوي املوهبة 
من  مبا يتناسب مع قدراهتم وميوهلم وخرباهتم السابقة، يعد  

 ,Davis) أهم املبادئ اليت تقوم عليها فلسفة برامج املوهوبني

Rimm, & Siegle,2016) يكُمن يف . وهلذا فإن التحدي
إجياد أساليب جمربة وموثوق هبا وموضوعية وعادلة؛ للتعرف 
على الطلبة ذوي املوهبة على اختالف مواهبهم وقدراهتم. 
ومن َثمَّ فمن الضروري وْضع معايري حتُكم عملية صناعة 
القرارات االسرتاتيجية املتعلقة بربامج اكتشاف الطلبة ذوي 

 National Association for Gifted) املوهبة ورعايتهم

Children, 2016) . 
مرحلة الكشف والتعرف على الطلبة ذوي املوهبة  تعد  

مرحلة مهمة من مراحل تقدمي اخلدمات والربامج اخلاصة 
هبذه الفئة؛ وذلك لكون مجيع اخلطوات اليت تأيت بعدها 
ترتب( ارتباطا  وثيقا  هبا، فمن خالل هذه املرحلة يتحدد 

املتبعة على التعرف على مجيع الطلبة  مدى قدرة املنهجية
ذوي املوهبة أو إغفال نسبة منهم، مما يرتتب عليه حصوهلم 
على اخلدمات اليت حيتاجون إليها أو حرماهنم منها يف حال 

. ومن هذا املنطلق كان من أ(2018)اجلغيمان،  مت إغفاهلم
املهم إجراء دراسات متعاقبة للتأكد من مدى كفاءة 

يح الختبارات التعرف على الطلبة ذوي عمليات الرتش
املوهبة كوهنا البوابة األوىل واألساسية اليت من خالهلا يلج 

تساعد هذه الدراسات  إذالطلبة ملراحل التصفيات األخرى، 
ن ك  يف معرفة مواطن اخللل يف عمليات الرتشيح، مما يُ 

اجلهات املعنية بإجراء التعديالت الالزمة على هذه املنهجية 
 ا حيقق هلا كفاءة انإنفاق وفاعلية اجلهد. مب

يف معظم املنهجيات املتبعة حول العامل، ُيكلَّف املعلم و 
أو املعلمة وأحيانا  ويل األمر برتشيح الطلبة إىل برامج رعاية 

)النافع ، القاطعي، الضبيبان، احلازمي، و السليم، املوهوبني 
(، إال أن املشكلة Davis, Rimm, & Siegle,2016؛  2000

اليت تعرتض هذا انإجراء هي ضمْعف قدرة املعلم أو ويل 

األمر على مالحظة سلوك الطالب ذي املوهبة بشكل 
 ;Slabbert, 1994; Torrance & Safter, 1986)موضوعي 

Smutny, 2000) وهو ما استمحمثَّ الباحثني إىل حماولة ،
للجوء إىل بناء تقنني هذه العملية قدر املستطاع، من خالل ا

 Characteristics of Giftedness"ما ُيسمَّى القوائم السلوكية 

Scales" اليت أضحت إحدى أهم األدوات الشائعة ،
االستخدام لرتشيح الطلبة إىل الربامج اخلاصة بالطلبة ذوي 

 (. Silverman, 1997املوهبة )

  :اإلطار النظري
التعرف على الطلبة ذوي املوهبة ال يكن عزله عن املفهوم 

يـُعمد حتديد مفهوم للموهبة أحد  إذالذي حيمله هذا املصطلح، 
أهم التحديات اليت تواجه املتخصصني يف هذا اجملال، وعلى 
الرغم من القناعة بوجود مرونة يف التعريف الذي يصف هذا 

من  تتوقفاملوهبة ال املفهوم، إال أن جهود الباحثني يف جمال 
البحث عن أدق الكلمات، اليت ُيِكن أن تصف هذه الظاهرة 

 .ب(2018اجلغيمان، يف أوجز عبارة )
مر مفهوم املوهبة يف العصر احلديث بعدة توجهات وقد 

هذه التوجهات بدأت بالدراسة  إنيكن القول  إذمتدرجة، 
كتاب واليت نتجت عن تأليفه   Galtonالشهرية اليت قام هبا 

 فقد، 1969( يف عام Hereditary Geniusالعبقرية املوروثة )
ف العبقرية بأهنا القدرة االستثنائية الفائقة واليت تظهر مع عرَّ 

الفرد منذ الوالدة، وخلص من خالل تتبعه ودراسته خل( 
التسلسل الُذري للعائالت األوروبية املتميزة إىل أن العبقرية 

 (. Van Tassel-Baska, 2014واملوهبة مسة موروثة )
يف ضوء مفهوم القدرة العامة أو ما يسمى الذكاء العام، و 

( تطوير Binet & Simonاستطاع كل من بينيه وسايون )
، هذا االختبار يعد نقلة نوعية 1905للذكاء يف عام  اختبار

مهمة يف تاريخ اختبارات الذكاء بشكل عام والتعرف على 
الطلبة ذوي املوهبة بشكل خاص الحتوائه على مهام حتاكي 

االعتماد على ويعد (. Boake, 2002القدرات الذهنية العليا )
بة القدرة العامة كمكون وحيد أو حىت رئيس لتحديد الطل
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ذوي املوهبة ممارسة قدية ولكنها ما زالت قائمة إىل يومنا 
ر صِ قد ليس بالقليل من الباحثني من يُ ال يزال عد إذهذا، 

 املوهبة يف احلصول على درجة عالية يف اختبارات الذكاء. 
ويف تطور ملحوظ يف مفهوم الذكاء، ظهرت توجهات 

 Domain-Specificقائمة على مناذج اجملاالت اخلاصة )

Models ،)تعد هذه التوجهات حماولة للخروج من وطأة  إذ
املفهوم األحادي للموهبة السابق ذكره. مثَّلت نظرية ثريستون، 

 Thurstone, 1938اليت تسمى القدرات العقلية األساسية )
 من َثَّ (، نقلة نوعية يف جمال الذكاء، و Ruzgis, 1994الوارد يف 

كان هلذه النظرية   فقدهبة، نقلة نوعية مهمة يف مفهوم املو 
ترى هذه  إذانعكاساهتا املهمة على النظرة احلديثة للموهبة؛ 

النظرية أن الذكاء ال يكن عمْزُوُه إىل قدرة عامة واحدة، 
أو عوامل خمتلفة، اليت أُطِلق  إىل سبع قدرات وإمنا

القدرات العقلية الرئيسة، وهو املفهوم الذي قامت عليه  عليها
 (Multiple Intelligences)ظرية الذكاءات املتعددة فيما بعد ن

. عزز هذا االجتاه، ما أصدره (Gardner, 1993)جلاردنر 
( الشهري 1972املكتب الفيدرايل األمريكي للرتبية عام )

 .U. S(، وقام بتطويره عام )Marland, 1972بتقرير مريالند )

Department of Education, 1993) ،مت تعريف ذوي  وقد
املوهبة بأهنم األطفال والشباب الذين يظهرون تفوقا  أو/و 
استعدادا  عاليا  من األداء االستثنائي مقارنة بأقراهنم يف العمر 

من التميز  ي اى عالواخلربة والبيئة. هؤالء األفراد يظهرون مستو  
يف: الذكاء، أو/و انإبداع، أو/و اجملاالت الفنية، أو/و قدرات 

أو/و متيز ملحوظ يف أحد اجملاالت اخلاصة  قيادية استثنائية،
(U.S. Department of Education, 1993 .) 

األكثر شهرة يف العصر احلديث  هذا التعريف للموهبة يعد  
مت تبنيه من قبل كثري من وزارات الرتبية والتعليم، ومن بينها  إذ

وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية. باختصار شديد 
تؤكد هذه التوجهات على أن هناك استعدادات عالية لدى 

جيب تقدمي العناية  من َثَّ بعض األفراد يف جماالت خاصة، و 
جملاالت اخلاصة من خالل والرعاية هلذا النضج املبكر يف هذه ا

التسريع األكاديي أو انإثراء لتعزيز التميز يف هذا اجملال احملدد، 
وهو ما يتطلب وجود أدوات متنوعة تسهم يف التعرف على 

 هذه الفئات املتنوعة من الطلبة ذوي املوهبة. 
ا يف بدأت علميات الكشف عن الطلبة ذوي املوهبة رمسي  

م، ومن خالل 1998هـ/1418عام  اململكة العربية السعودية
جهتني مسؤولتني عن برامج الطلبة ذوي املوهبة ومها انإدارة 
العامة لرعاية املوهوبني التابعة لوازرة التعليم، واألخرى مؤسسة 

للموهبة وانإبداع )موهبة(، وِمْن  الهامللك عبد العزيز ورج
ة، خالل االطالع على املمارسات يف اململكة العربّية السعوديّ 

أنَّ انإدارة العاّمة لرعاية املوهوبني  أ(2018)وجد اجلغيمان 
تستخدم اختبار موهبة للتعرف على الطلبة ذوي املوهبة، 
والذي طوَّره املركز الوطيّن للقياس والتقومي يف اململكة العربّية 
السعوديّة بدعم من مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة 

يهدف هذا االختبار إىل الكشف عن  إذ،  وانإبداع ـــ موهبة ـــ
القدرات واملهارات األكاديّية الكاِمنة لدى الطلبة يف جماالت: 
اللغة العربّية والرياضيات والعلوم وبعض جوانب انإبداع بالنظر 
إليها ِمْن خالل عدٍد من األبعاد واألقسام واألمناط والصور، 

يسٍة هي : املرونة ويتكّون هذا االختبار من أربعِة أبعاٍد رئ
العقلية ، واالستدالل العلمي وامليكانيكي، واالستدالل اللغوي 

 وفهم املقروء، واالستدالل الرياضي واملكاين.
إن من أبرز التحديات اليت تواجه املعلمني يف الكشف عن 
الطلبة ذوي املوهبة هو قدرهتم بدقة عالية على ترشيح من هم 

الذين يلكون قدرات تفوق أي  الصفة،الذين يتصفون هبذه 
أقراهنم. ومما ال شك فيه أن التدريب والتأهيل يسهمان يف رفع 
مستوى دقة الرتشيح هذه لدى املعلمني، واليت تسمى أيضا   

أن إىل ( (Şahin& Çetinkaya, 2015كفاءة الرتشيح. أشار 
الرتشيح لدى معلمني بعد برنامج تأهيلي  ةنسب كفاء

كانت نسبة   يف حني% 26.67% و42.42تراوحت بني 
كفاءة ترشيح معلمني مبنية على آرائهم دون تأهيل ترتاوح بني 

%، وهو ما أكدته أيضا  دراسة 15.48% و19.70
وجد أن كفاءة الرتشيح لدى املعلمني  إذ(، 2020)البوسيف،
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  تراوحت بني  فقديف اململكة العربية السعودية منخفضة 

من أهم أسباب هذه أظهرت دراسته أن و ، %21.74و29.04%
النسبة املتدنية من الكفاءة يكن عزوها إىل عدم وجود تدريب 

 على آليات الرتشيح العلمية الصحيحة.
ال شك أن مرحلة الرتشيح واحدة من املراحل األساسية و 

واملهمة يف عمليات الكشف والتعرف على الطلبة ذوي املوهبة 
كل من يتقدم   بوابة العبور اليت البد أن جيتازها تعد   إذ

الختبارات التعرف على الطلبة ذوي املوهبة املعتمدة يف 
اململكة العربية السعودية. هذه األمهية هلذه املرحلة تستوجب 

 أن توجه هلا عناية فائقة مبا يضمن رفع كفاءهتا. 
ال ختلو هذه املرحلة من عدة عوامل تؤثر فيها بشكل و  

تتنوع ما بني القناعات  مباشر، وتوثر يف كفاءهتا ودقتها واليت
السابقة الشخصية للمعلمني أو التأهيل أو اخللفية التارخيية أو 

غري قليل من الباحثني إىل إثارة عدد  االعرقية، وهو ما دفع عدد  
من القضايا اجلدلية حول كفاءة ترشيح املعلمني ومدى 

 Gagné, 1994; McBee, 2006; Pierceمصداقيتها أو دقتها )

et al, 2007; Powell & Siegle, 2000 .) 
يرجع اجلدل حول كفاءة ترشيح املعلمني للطلبة ذوي 
املوهبة إىل وقت مبكر إبان بدايات االجتاه حنو تقليص إجراء 
اختبارات التعرف على مجيع الطلبة وذلك لتوفري الوقت واجلهد 
واملال، والتحول إىل الطلب من املعلمني لرتشيح من يرون 

ه للدخول يف هذه االختبارات، وكانت لدراسة مناسبته وأهليت
(Pegnato & Birch, 1959)  ،توصال  فقدالسبق يف هذا الشأن

إىل أن عملية ترشيح املعلمني مل تكن  امن خالل دراستهم
ذات كفاءة مناسبة يف حتديد الطلبة الذين تزيد درجات الذكاء 

ذه درجة يف اختبار ستانفورد بينيه للذكاء. ه 130لديهم عن 
شعورا  عاما  لدى عدد  نتكوَّ الدراسة وغريها من نفس االجتاه  

من الباحثني واملمارسني يف امليدان الرتبوي أن ترشيحات 
املعلمني ليست مصدرا  موثوقا  للمعلومات عن الطلبة ذوي 
املوهبة، مما قاد إىل رأي عام بأن املعلمني غري مؤهلني لتحديد 

 الدراسية يف ذلك الوقت. الطلبة ذوي املوهبة يف فصوهلم 

هذا االجتاه قاد باحثني آخرين إىل معاودة حبث هذه 
بإعادة النظر فيما توصل له   Gagné,1994)قام ) إذالقناعة، 

وقام بإعادة حتليل  (Pegnato & Birch, 1959)من كل 
بياناهتم، ووجد أن غالبية املعلمني يتمتعون بكفاءة ترشيح 

ألخرى يف الكشف عن الطلبة مناسبة توازي كفاءة الطرق ا
ذوي املوهبة. إال أنه أشار إىل قضية مهمة وهي أن خلربات 

 ا يف كفاءة ترشيحاهتم. ا مهم  املعلمني دور  
 ,Speirs Neumeister, Adams, Pierceقدمت دراسة )و 

Cassady, & Dixon, 2007 تربيرا  لضعف كفاءة الرتشيح )
أشارت هذه الدراسة إىل أن بعض  فقدلدى بعض املعلمني، 

املعلمني غالبا  ما حيملون "تصورا  ضيقا  للموهبة، وال يدركون 
"كيف يكن للثقافات والعوامل البيئية أن تؤثر على التعبري عن 
املوهبة لدى طلبة األقليات أو احملرومني اقتصاديا ، كما أشارت 

يته أخرى مثل:  التدريب يف نوع دراسات أخرى إىل عوامل
 & Hansenقصر مدته أو طوهلا على كفاءة ترشيح املعلمني )و 

Feldhusen, 1994; Reis & Westberg, 1994; Robinson, 

، إىل أن (2000ن، يالنافع وآخر )(، كما أشارت دراسة 1985
هناك مصداقية لرتشيح املعلمني توازي مصداقية اختبار الذكاء 

 خص واحد. يف حال اتفق ثالثة معلمني يف ترشيحهم لش
وعلى الرغم من كثرة احلديث عن ترشيح املعلمني من 

األفضل عند  تبقىتشكيك يف كفاءهتا وصدقها، إال أهنا 
مقارنتها برتشيح الوالدين أو األقران أو الرتشيح الذايت، وذلك 
لكون املعلم لديه تأهيل تربوي عام يساعده يف فهم األسس 

ة بني الطلبة، وهو ما ال العامة، كما أن لديه قدرة على املقارن
)عطا اهلل يتلكه ويل األمر والطالب نفسه عند ترشيحه لذاته 

 ،2008) . 
من جهة أخرى، ترتكز أغلب الدراسات واألحباث يف 
موضوع كفاءة الرتشيح على املدارس الواقعة يف املدن، واليت 
يسهل إجراء األحباث والدراسات فيها، إال أن غياب االهتمام 

 اخلاص بواقع ونسب متثيل الطلبة ذوي املوهبة يفالبحثي 
ا، على الرغم من النمو واضح   االقرى أو األرياف بدس ار مد

طالب والطالبات يف القرى )الريف(؛ إذ أن أقل اليف أعداد 
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من ستة باملائة من الدراسات املنشورة باللغة انإجنليزية اليت 
(، Hardré & Sullivan, 2008ركزت على املدارس الريفية )

القرى عرضة للتجاهل أو انإغفال  طلبةعلى الرغم من أن 
نتيجة الخنفاض الدافعية أو زيادة معدالت التسرب عن 

 (،Lichter, Roscigno, Condron 2003نظرائهم يف املدن )
إضافة إىل التصورات اخلاطئة اليت حيملها عنهم املعلمون 

(Fullan, 2007; Tomlinson, 2005). يف  ومل يطلع الباحثان
 على دراسات عربية تناولت هذه القضية. حدود علمهما

أما من حيث متثيل الذكور وانإناث، فقد وجدت دراسة 
(Read, 1991 أن نسب متثيل الفتيات منخفضة مقارنة )

بالذكور يف املرحلة الثانوية، يف حني كان متثيل الذكور 
طة. هذه النتيجة أكدهتا منخفضا  يف املرحلة االبتدائية واملتوس

أشارت إىل أن نسب  فقد( Benbow, 1992أيضا  دراسة )
متثيل الطالبات أكثر بكثري يف برامج املوهوبني من الطلبة 

من الواضح أن هناك نوعا  من عدم االتساق بني و . الذكور
دراسة نتائج الدراسات العلمية يف هذا الشأن، إال أن 

(Bianco, Harris, Garrison-Wade, & Leech, 2011 )
خلصت بعد قيامها مبسح شامل على عدد من الدراسات 

أن معظم الدراسات العلمية العلمية اليت تناولت هذا املوضوع، 
لدى املعلمني يف ترشيح الطلبة الذكور  اتشري إىل أن هناك حتيز  

على حساب انإناث الختبارات التعرف على الطلبة ذوي 
 املوهبة.

مما سبق، ومن خالل االستعراض العام لألدب الرتبوي،  
والدراسات العلمية امليدانية يف موضوع كفاءة الرتشيح، يكن 
اخللوص إىل أن هذا النوع من الدراسات غري شائع، وقد 

تتعلق يكون ذلك نتيجة لصعوبة احلصول على بيانات واسعة 
حمدد.  بالرتشيح واالختيار على نطاق واسع، وعلى مدى زمين 

كما يكن مالحظة عدم وجود دراسات عربية، حبسب اطالع 
الباحثني، على انإطالق يف هذا املوضوع رغم أمهيته، وارتباطه 
بكفاءة انإنفاق واجلهد، وجودة عمليات الرتشيح ومشوهلا. 
لذلك يكن اعتبار الدراسة احلالية، من الدراسات الريادية يف 

الرتشيح، بل وتتميز عن الوطن العريب اليت تتناول كفاءة 
الدراسات األجنبية لكوهنا تتناول عينة كبرية من الطلبة، وعلى 
مدى زمين طويل نسبيا ، إذا ما مت مقارنتها بالدراسات األجنبية 
اليت كانت عيناهتا يف حدود املئات من املشاركني، وعلى مدار 

 سنة واحدة فق(.

 مشكلة الدراسة
يات الكشف عن الطلبة لعل من أهم املؤشرات لنجاح عمل

ذوي املوهبة، هي كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات، 
ومن املؤسف أن هذه القضية على  ج(2018)اجلغيمان، 

أمهيتها العلمية والعملية واالقتصادية إال أهنا مل حتظ 
باالهتمام الكايف يف ميدان تربية املوهوبني يف اململكة العربية 

ى الرغم من التوسع الكبري السعودية على وجه اخلصوص، عل
الذي تنتهجه اجلهات املعنية برتبية املوهوبني يف اململكة يف 
االعتماد على ترشيح املعلمني للطلبة ذوي املوهبة كخطوة 
أوىل وأساسية نإتاحة الفرصة هلم لدخول اختبارات التعرف 
والذي يرتتب عليها قبوهلم يف برامج الرعاية من عدمه. لذا 

راسة كمحاولة للمسامهة يف هذا الشأن مبا جاءت هذه الد
يدعم اجلهود القائمة يف حتسني وتطوير عمليات الرتشيح 

  .والتعرف على الطلبة ذوي املوهبة

 أسئلة الدراسة
ما مدى كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات  السؤال الرئيس:

للطلبة ذوي املوهبة لدخول اختبارات التعرف املعتمدة يف 
اململكة العربية السعودية؟ وقد تفرع عن هذا السؤال الرئيس 

 األسئلة الفرعية اآلتية: 
هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح  -

 ألعوام املستهدفة؟لللطلبة ذوي املوهبة املعلمني واملعلمات 
هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح  -

 للطلبة ذوي املوهبة املدارس احلكومية واملدارس األهلية
 ؟(2014،2015،2017لألعوام )
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هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح  -
لألعوام  للطلبة ذوي املوهبة مدارس املدينة ومدارس القرى

 ؟(2014،2015،2017)

 :أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل وصف واقع كفاءة ترشيح املعلمني 
واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة يف عمليات الرتشيح واالختيار 

يف ضوء متغري اجلنس  حسب التوزيع الديوغرايف  يف األحساء
، ويتفرّع عن هذا اهلدف الرئيس، واملكان اجلغرايف ونوع املدرسة

 التفصيلية اآلتية:األهداف 
فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح املعلمني ال وصف -

 لألعوام املستهدفة؟للطلبة ذوي املوهبة واملعلمات 
فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح املدارس وصف ال -

للطلبة ذوي املوهبة لألعوام  احلكومية واملدارس األهلية
 ؟(2014،2015،2017)
سب املئوية لكفاءة ترشيح مدارس فروق بني النوصف ال -

للطلبة ذوي املوهبة لألعوام  املدينة ومدارس القرى
 ؟(2014،2015،2017)

 أهمية الدراسة 
  تكمن أمهية هذه الدراسة كوهنا الدراسة األوىل من هذا

 ، وفق اطالع الباحثني،النوع يف اململكة العربية السعودية
لواقع كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات  واليت تقدم وصفا  

للطلبة ذوي املوهبة يف عمليات الرتشيح واالختيار حسب 
التوزيع الديوغرايف  يف ضوء متغري اجلنس واملكان اجلغرايف 

 ونوع املدرسة.
 مشل وأوسع ملثل ألقيام بدراسات لهذه الدراسة  قد متهد

 .املوضوعاتهذا النوع من 
  الباحثني يف موضوعات كفاءة ترشيح تزود هذه الدراسة

 املعلمني واملعلمات مبعلومات من الواقع السعودي.

  تزود هذه الدراسة امليدان الرتبوي مبعلومات كمية
لتساعدهم يف التعرف على مدى جناعة انإجراءات املطبقة 

 .حاليا  
  يف لفت نظر املؤسسات نتائج هذه الدراسة قد تسهم

املوهبة إىل أمهية قضية كفاءة  واجلهات القائمة على برامج
 .الرتشيح يف توفري الوقت واجلهد واملال

  مصطلحات الدراسة
هم الطلبة الذين متَّ ترشيحهم لدخول : نو الطلبة المرشح

اختبار )مقياس موهبة للقدرات العقلية( من خالل عدة 
وسائل متاحة للصفوف الدراسية املستهدفة )الثالث االبتدائي، 

ات االبتدائي، الثالث املتوس((، من خالل ترشيحالسادس 
 .املدارس
هم الطلبة الذين متَّ ترشيحهم : ن لمقياس موهبةو المجتاز 

لدخول اختبار )مقياس موهبة للقدرات العقلية( ِمْن خالل 
عدة وسائل متاحة للصفوف الدراسية املستهدفة )الثالث 
االبتدائي، السادس االبتدائي، الثالث املتوس((، وحصلوا على 

من ضمن درجة اجتياز للمقياس، ومتَّ تصنيفهم على أهنم 
 .نيوهوبالطلبة امل

االختبار املعتمد رمسيا  يف اململكة العربية وهو : مقياس موهبة
ه من قبل املركز الوطين عودية للكشف عن املوهوبني مت بناؤ الس

للقياس والتقومي يف اململكة العربية السعودية بالتعاون مع 
موهبة، يتم تنفيذه يف خمتلف مناطق اململكة يف مواعيد ثابتة 

)مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة من كل سنة 
 .(2018وانإبداع، 

إىل قلة أعداد الرتشيح تشري كفاءة : كفاءة الترشيح
ين يصنفون باخلطأ على الذ ذوي املوهبةالطلبة غري 

 ,Almeida, Araújoأ؛ 2018)اجلغيمان،  نو أهنم موهوب

Sainz-Gómez & Prieto, 2016).  التوافق بني ترشيح مدى
 )املدارس( للطلبة املتوقع أن يكونوا من الطلبة ذوي نياملعلم

املوهبة، باملقارنة مع نتيجة الطلبة أنفسهم يف مقياس موهبة 
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من  نسبة كفاءة الرتشيحالذي مت ترشيحهم له. ويتم قياس 
: عدد الطلبة اجملتازين ملقياس موهبة للقطاع خالل اآليت

من قبل املعلمني يف  د الطلبة املرشحنيمقسوم على جمموع عد
 ملقياس موهبة للقطاع نفسه. املدارس

)مؤسسة امللك عبدالعزيز آليات الترشيح لمقياس موهبة: 
 (2020ورجاله للموهبة وانإبداع، 

املعتمدة يف اململكة العربية السعودية لرتشيح جراءات انإ
 الطلبة الختبارات موهبة تتم وفق اآليت: 

  اختيار الطالب من قبل معلم الفصل كطالب موهوب
 .حسب السمات الواردة يف استمارة الرتشيح األولية

  تعبئة املعلم )أو جمموعة من املعلمني( الستمارة الرتشيح
 .املوهوبنياألولية وتسليمها إىل إدارة 

 )الرتشيح االلكرتوين )تقوم به إدارة املوهوبني. 
 )التسجيل يف بوابة موهبة )يقوم به الطالب نفسه. 
 قياس تأكيد الطالب حضور مقياس موهبة )على موقع .( 
  حضور مقياس موهبة )وجوب جلب تعريف خمتوم من

  .املدرسة وصورة بطاقة العائلة(
 :القبول

الذين حققوا شعار الطلبة إمقياس موهبة يتم الطلبة بعد أداء 
  .درجة القطع )االجتياز( احملددة من قبل مؤسسة موهبة

 :الدراسةدات حدم
احلدود املكانية: اقتصرت هذه الدراسة على طالب  -

وطالبات حمافظة األحساء للصفوف املستهدفة )الثالث 
التعليم والسادس االبتدائي، الثالث املتوس(( من قبل وزارة 

 ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وانإبداع )موهبة(.
سة طالب وطالبات عام ار احلدود الزمانية: استهدفت الد -

لنقص   2016دراج نتائج عام وتعذر إ 2014-2015-2017
 البيانات من املصدر.

كفاءة احلدود املوضوعية: نتائج هذه الدراسة مقتصرة على   -
من اجلهات التعليمية يف وزارة التعليم يف الرتشيح املعتمدة 

اململكة العربية السعودية، واليت تعتمد على اخلطوات اليت 
حددهتا مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وانإبداع يف 

 .عمليات الرتشيح
  نتائج كفاءة الرتشيح اليت اعتمدت يف هذه الدراسة مبنية

نوع املدرسة دون األخذ على متغريات اجلنس واملوقع اجلغرايف و 
كون ل ، وذلكالرتشيح يف وتأهليهم خربة املعلمنيباالعتبار 

 .املعلومات غري متوفرة لدى الباحثنيهذه 

  :منهجية الدراسة
 املقارن الكمّي الوصفيّ  اعتمدت هذه الدراسة على املنهج

من خالل دراسة إحصائّيات كفاءة الرتشيح للمعلمني 
أسئلة الدراسة  نالذي جييب ععلمات حسب التصنيف وامل

، 2015، 2014بالنسبة املئويّة للثالث السنوات املستهدفة )
2017.) 

 :وعينة الدراسة أفراد
يثل جمتمع الدراسة مجيع طلبة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية، ونظرا  لصعوبة مشول مجيع أفراد جمتمع الدراسة 

متويلية وإجرائية، فقد اكتفى الباحثان بتناول عينة ألسباب 
مت  إذقصدية واحدة نإحدى حمافظات اململكة الكبرية نسبيا ، 

اختيار حمافظة األحساء لكوهنا موطن الباحثني، مما يسهل 
عملية مجع البيانات املطلوبة، وكذلك لكون احملافظة من أكرب 

عدد سكاهنا حوايل يبلغ  إذحمافظات اململكة العربية السعودية 
  ²كم  379,000مليون نسمة، وتبلغ مساحتها  1.3

اململكة % من أراضي 20، أي ما يُعادل (2020)اليونسكو، 
 نياللت ربزل احملافظة مدن اهلفوف واملتشم إذ، العربية السعودية

تعدان من بني أكرب عشر مدن على مستوى اململكة، كما 
 هجرة.  55قرية و  32تتضمن 

الدراسة مجيع الطلبة املرشحني املنتمني  أفرادوقد مشلت 
للصفوف الثالث والسادس االبتدائي، والصف الثالث املتوس( 
بنني وبنات باألحساء، وذلك لكون هذه الصفوف هي 

يف مشروع التعرف على الطلبة ذوي املوهبة. فق( املشمولة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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وحبسب إحصائية إدارة تعليم األحساء، بلغ عدد الطلبة هلذه 
( للذكور 2017،2015،2014املراحل لألعوام املستهدفة )

 )انإناث( %48.68)الذكور طالب ا وطالبة   10061وانإناث 
للصفوف املتاح فيها الرتشيح ملقياس موهبة. وقد ( 51.32%

 سيم عينة الدراسة إىل القطاعات اآلتية:مت تق
عليم العام واليت تيقصد هبا مدارس ال المدارس الحكومية:

ومصدر متويلها حكومي  ،يلتحق هبا الطالب بشكل جماين
بلغ عدد الطلبة املرشحني للسنوات املستهدفة  وقد ،فق(

وعدد الطالبات  ،(%47.23)بنسبة  ا  طالب 4112
ويدخل يف ، (%52.77)بنسبة  طالبة 4594املرشحات 

 .  ذلك مدارس املدينة ومدارس القرى
هي املدارس اخلاصة غري اجملانية واليت المدارس األهلية: 
ومصدر متويلها يف األغلب  ،قابل مايلمبيلتحق هبا الطالب 

بلغ عدد الطلبة املرشحني للسنوات املستهدفة  وقداستثماري. 
وعدد الطالبات املرشحات  ،(%58.01)بنسبة  ا  طالب 786
 .(%41.99)بنسبة  طالبة 569

وهي املدارس اليت تقع يف النطاق اجلغرايف  :ىمدارس القر 
والذي يضم القرى الشمالية والشرقية لألحساء، وهي  ،الريفي

جتمعات سكانية متوسطة األعداد وتتواجد فيها إمكانات 
هذه ، ومجيع وخدمات عمرانية ولكن بشكل أقل من املدينة

بلغ عدد الطلبة املرشحني للسنوات  وقد. املدارس حكومية
 1844وعدد الطالبات املرشحات  ا ،طالب 1843املستهدفة 

 طالبة.
اليت تقع يف احلكومية واألهلية وهي املدارس مدارس المدينة: 

نطاق مدينيت اهلفوف واملربز وهي جتمعات سكانية حضرية 
بلغ عدد  وقدلعمرانية. حتوي العديد من اخلدمات احلكومية وا

وعدد  اطالب   3055الطلبة املرشحني للسنوات املستهدفة 
  طالبة. 3318الطالبات املرشحات 

 

 

 :أدوات الدراسة
قام الباحثان بإعداد ملف إكسل يتضمن خانات 
للمعلومات املطلوبة يتم تعبئتها من خالل اجلهات الرمسية، 

 تضمن اآليت:تواليت 
- 2017 2014 وامعلألبيانات أعداد الطلبة والطالبات  -

2015. 
بيانات أعداد الطلبة والطالبات املرشحني واجملتازين  -

 ملقياس موهبة حسب القطاعات التعلمية يف األحساء. 

 :إجراءات الدراسة
ية للحصول على اخلطوات اآلتالدراسة  ت إجراءاتلمش

 : البيانات الوارد ذكرها أعاله
  خطابات طلب املعلومات والبيانات من انإدارة إرسال

العاّمة للتعليم باألحساء، واليت ختّص مركز رعاية املوهوبني 
الذكور وانإناث، وبيانات انإحصاء العاّمة للطلبة يف مدارس 

 التعليم العام لألعوام املستهدفة يف الدراسة.
  .مراجعة صّحة واكتمال البيانات 
  ؛ للوصول نيقبل الباحثعمل جداول تصنيف خاّصة من

إىل النسب واألعداد املطلوبة يف الدراسة حسب القطاعات 
 التعليمّية.

  تفريغ البيانات اليت مّت احلصول عليها من اجلهات يف
 اجلداول اخلاّصة.

هذه البيانات إىل وبعد حتليل البيانات، مت التوص ل من خالل 
 .النسب املئويّة

  استخدام برنامجSPSS نإجراء اخت(بارZ لقياس ) داللة
الفروق بني النسب املئوية لكفاءة الرتشيح للمعلمني 

 واملعلمات. 

  :النتائج والمناقشة
هل هنالك فروق بين النسب   :إجابة السؤال األول

للطلبة ذوي المئوية لكفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات 
 المستهدفة؟لألعوام الموهبة 
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 ةهذا السؤال مت احتساب نسب كفاء عنولإلجابة 
( وإجياد 2017، 2015، 2014الرتشيح لألعوام )

 :يتعلمات واليت كانت على النحو اآلمتوسطاهتا للمعلمني وامل

 1جدول
 :متوسط كفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات للسنوات المستهدفة

 الترشيحمتوسط كفاءة  2017 2015 2014 
 %21.58 %29.24 %16.65 %17.98 ن و معلم

 %27.93 %33.85 %23.96 %27.00 معلمات
z-score 11.45** 10.72** 4.32** 13.08** 

 =**(α ≤0.01) 
 

 .متوسط كفاءة ترشيح المعلمين والمعلمات للسنوات المستهدفة: 1شكل 
( أظهرت أفضلية املعلمات 1ومن خالل اجلدول والشكل )

على املعلمني يف نسب كفاءة الرتشيح خالل مجيع األعوام 
( لقياس الفروق Z)وباستخدام اختباراملستهدفة يف الدراسة، 

ذات داللة إحصائية  ابني النسب يالحظ أن هناك فروق  
يف مجيع السنوات  (α ≤0.01)لكفاءة الرتشيح عند مستوى 

(، كما يكن مالحظة أن هذا االرتفاع كان **13.08مبتوس( )
، 2017َث اخنفض قليال  يف عام  ،2015و 2014عاليا  يف عامي 

وهذا مؤشر على التحسن امللحوظ مع تقدم السنوات، وهو ما 
 يعد أمرا  إجيابيا .

ولعل متيز التعليم يف اململكة العربية السعودية من حيث 
نظام الفصل التام بني اجلنسني يف السنوات املستهدفة كطالب 

ا كطاقم تعليمي جيعل هذه النتائج فريدة؛ إذ أن كفاءة وأيض  
ا كفاءة ترشيح املعلمات كانت لرتشيح الطالبات فق(، وأيض  

سناد هذا إكن يترشيح املعلمني كانت للطالب فق(،  وال 
تأهيل أو التدريب، الفرق بني املعلمني واملعلمات إىل عامل ال

مقارنة كفاءة الرتشيح اليت مت التوصل إليها يف  إال أنه يكن
( (Şahin& Çetinkaya , 2015هذه الدراسة مع ما توصل له 

الرتشيح لدى معلمني بعد برنامج تأهيلي   ةمن أن نسب كفاء
فاءة كانت نسبة ك  يف حني٪ 26.67٪ و42.42كانت بني 

٪ 19.70هم دون تأهيل بني ئترشيح معلمني مبنية على آرا
ترشيح املعلمني واملعلمات ٪، وهذا يبني أن كفاءة 15.48و

 .منخفضة
 :إجابة السؤال الثاني

هل هنالك فروق بني النسب املئوية لكفاءة ترشيح 
وهبة للطلبة ذوي امل املدارس احلكومية واملدارس األهلية

 ؟(2014،2015،2017لألعوام )
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ولإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب أعداد الطلبة 
الذكور املرشحني واجملتازين ملقياس موهبة للمدارس 

ا للمدارس احلكومية على حدة، وتكرار هذه العملية أيض  
ا احتساب أعداد الطالبات األهلية، كما مت باملثل أيض  

موهبة للمدارس احلكومية املرشحات واجملتازات ملقياس 
ا للمدارس األهلية. على حدة، وتكرار هذه العملية أيض  

الرتشيح الناجتة عن ترشيح معلمي  ةومت إجياد نسب كفاء
ا املعلمني واملعلمات ومعلمات املدارس احلكومية وأيض  

، 2014يف املدارس األهلية لكل فئة على حدة لألعوام )
اليت كانت على النحو طاهتا و ( وإجياد متوس2017، 2015

 :يتاآل

 :2جدول
 )بنين( للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح  

 )بنين( للسنوات المستهدفة والمدارس األهليةالمدارس الحكومية ( متوسط كفاءة ترشيح 2جدول )
 متوس( كفاءة الرتشيح 2017 2015 2014 

 %20.47 %28.83 %15.18 %16.95 مدارس حكومية 
 %27.23 %30.23 %23.68 %26.70 مدارس أهلية
z-score 20.09** 17.51** 2.88** 13.93** 

**p<.01 

 )بنين( للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح : 2شكل 
 ا( أن هناك فروق  2يالحظ من خالل اجلدول والشكل )

لكفاءة  (α ≤0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الرتشيح بني املدارس احلكومية واملدارس األهلية )بنني( مبتوس( 

( مع أفضلية يف كفاءة ترشيح معلمي 13.93**النسب )
أن هذه الفروق تتقلص مع مرور  ويالحظاملدارس األهلية، 

 .2017و 2014ا ما بني عامي واضح   االسنني وهذا بد
  :3جدول

 :)بنات( للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح 
 متوس( كفاءة الرتشيح 2017 2015 2014 

 %27.35 %33.62 %22.88 %27.02 مدارس حكومية 
 %33.04 %35.43 %34.30 %27.34 مدارس أهلية
z-score 0.66 23.53** 3.73** 11.72** 

**p<.01 
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 (بنات) للسنوات المستهدفة المدارس الحكومية والمدارس األهليةمتوسط كفاءة ترشيح  :3شكل

 ا( أن هناك فروق  3ويالحظ من خالل اجلدول والشكل )
لكفاءة  (α ≤0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الرتشيح بني املدارس احلكومية واملدارس األهلية )بنات( 
( مع أفضلية يف كفاءة ترشيح **11.72مبتوس( النسب )

كان  2014عام يف معلمات املدارس األهلية، ونلحظ أن 
ك تقارب كبري يف نسب كفاءة الرتشيح أدى لعدم وجود هنا

ق كانت الفرو   2015فروق ذات دالله إحصائية، ويف عام 
**(، وقد تقلصت 23.53ذات الداللة انإحصائية كبرية )

**(، وال يلك الباحثان 3.73إىل ) 2017الفروق يف عام 
 أي تفسري هلذا التذبذب يف نسب الكفاءة.

كفاءة ترشيح املعلمات يف ن  إيف اجململ، يكن القول 
س احلكومية واألهلية أعلى من كفاءة ترشيح املعلمني، ر ااملد

رشيح معلمي ومعلمات املدارس األهلية تتفوق وأن كفاءة ت
القول  يكنعلى نظرائهم يف املدارس احلكومية باجململ، كما 

 (بنني)ن كفاءة ترشيح املعلمني يف املدارس احلكومية إ
للسنوات املستهدفة كانت هي األدىن، وقد يعود ذلك إىل 

مية يف املدارس احلكومية أو دور يأسباب عدة منها البيئة التعل
 األهلية، إال أنه ال يكننا تأكيد ذلك. رسااملدأسرة طلبة 

هل هنالك فروق ذات داللة  :إجابة السؤال الثالث
إحصائية بين النسب المئوية لكفاءة ترشيح مدارس المدينة 

 ومدارس القرى؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب أعداد الطلبة الذكور 

شحني واجملتازين ملقياس موهبة ملدارس املدينة على حدة، املر 
ا ا ملدارس القرى، كما مت باملثل أيض  وتكرار هذه العملية أيض  

احتساب أعداد الطالبات املرشحات واجملتازات ملقياس موهبة 
ا ملدارس ملدارس املدينة على حدة، وتكرار هذه العملية أيض  

ترشيح معلمي ومعلمات  ةالقرى، ومت إجياد نسب كفاء
املعلمني واملعلمات يف مدارس القرى  اأيض  املدارس يف املدينة و 

 (2017، 2015، 2014)لكل فئة على حدة لألعوام 
 :يتعلى النحو اآل وإجياد متوسطاهتا واليت كانت

 4جدول 
 متوسط كفاءة ترشيح المدارس في المدينة والقرى للسنوات المستهدفة )بنين( 

 متوسط كفاءة الترشيح 2017 2015 2014 
 %21.21 %27.53 %17.38 %18.23 مدارس املدينة 
 %22.19 %31.95 %15.11 %17.62 مدارس القرية
z-score 1.26 4.68** 9.11** 2.02* 

**p<.01; *p<.05 
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 )بنين( للسنوات المستهدفة المدارس في المدينة والقريةمتوسط كفاءة ترشيح  :4شكل

( أن هناك 4يالحظ من خالل اجلدول والشكل رقم )
   (α ≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  افروق  

لكفاءة الرتشيح بني مدارس املدينة ومدارس القرى )بنني( 
( مع أفضلية بسيطة يف نسبة كفاءة *2.02مبتوس( النسب )

كانت األفضلية   2017الرتشيح لدى معلمي املدينة عدا عام 
ي مدارس القرى، ونلحظ غياب مليف نسبة كفاءة الرتشيح ملع

نة والقرى يف الفروق ذات الداللة انإحصائية بني مدارس املدي
كما أن الفروق ذات الداللة يف األعوام األخرى   2014عام 

مل تكن كبرية عند مستوى دال إحصائيا . وهذا يعين أن 
 0.05مستوى  عندمتغريات املدينة والقرية غري ذات داللة 

 لكفاءة الرتشيح بالنسبة للبنني.

 5جدول 
 متوسط كفاءة ترشيح المدارس في المدينة والقرى للسنوات المستهدفة )بنات( 

 متوسط كفاءة الترشيح 2017 2015 2014 
 %27.21 %33.30 %22.96 %27.24 مدارس املدينة 
 %29.23 %34.60 %25.83 %26.42 مدارس القرية
z-score 1.69 5.91** 2.68** 4.16** 

**p<.01 

 
 .(بنات) للسنوات المستهدفة المدارس في المدينة والقريةمتوسط كفاءة ترشيح  :5شكل
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( وجود فروق ذات 5ونلحظ يف اجلدول والشكل رقم )
لكفاءة الرتشيح بني  (α ≤0.01)داللة إحصائية عند مستوى 

مدارس املدن ومدارس القرى )بنات( مبتوس( النسب 
(، ويتضح أفضلية نسبة كفاءة الرتشيح ملعلمات **4.16)

مدارس القرى )بنات( على كفاءة ترشيح املعلمات يف مدارس 
املدينة يف اجململ، كما نلحظ غياب الفروق ذات الداللة 

كما أن الفروق ذات الداللة يف   2014انإحصائية لعام 
 .(α ≤0.01)األعوام األخرى مل تكن كبرية عند مستوى 

  :ةمناقشة عام
من خالل دراسة كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات باجململ، 

احلكومية  رسااملدتبني تفوق يف كفاءة ترشيح املعلمات يف 
تفوق  ا أيض  على نظرائهم من املعلمني يف نفس القطاع، و 

كفاءة ترشيح املعلمات يف املدارس األهلية على نظرائهم من 
يف ا أيض  املعلمني يف املدارس األهلية، كما متت مالحظة ذلك 

تفوق كفاءة الرتشيح لدى معلمات املدينة والقرى على 
نظرائهم املعلمني. هذه النتائج يف عمومها تشري إىل أن كفاءة 

علمني بغض النظر عن نوع الرتشيح عند املعلمات أفضل من امل
القطاع أو املدارس بني حكومية وأهلية، مما يعين أن لدى 
املعلمات قدرة تنبؤية أفضل من املعلمني يف التعرف على 

تلف عن نتائج الطالبات من ذوي املوهبة. هذه النتيجة خت
اليت متيل يف معظمها إىل تفضيل الطلبة الدراسات األجنبية 

اء عمليات الرتشيح، ولكنها مل تتطرق الذكور على انإناث أثن
 للفروق يف كفاءة الرتشيح بني جنسي املعلمني.  

اختالف نظام التعليم يف اململكة عن أغلب األنظمة إن 
على املقارنة صعبا  للغاية، التعليمية يف العامل جعل من القدرة 

ن املعلمات يف اململكة يقمن بعملية ترشيح الطالبات، إحيث 
لربامج الكشف، وهذا الذكور واملعلمون يقومون برتشيح الطلبة 

يرجع لنظام التعليم العام الذي يعتمد الفصل بني اجلنسني  

ا كطاقم تعليمي حىت وقت إجراء هذه كطالب، وأيض  
لرتشيح بني تتعذر املقارنة العادلة يف جودة ا من َثَّ ، و الدراسة

هذه النتيجة يف اجململ تتفق مع  .اجلنسني مع نظرياهتا العاملية
من أن  (Pegnato & Birch, 1959)ما توصلت إليه دراسة 

هناك ضعفا  عاما  يف قدرة املعلمني عموما  على الرتشيح اجليد 
 للطلبة ذوي املوهبة.

الحظ الزيادة التصاعدية مع تقدم يمن جهة أخرى، 
كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات على حد سواء السنوات يف  

مع األخذ بعني االعتبار أن هذه الرتشيحات يف األغلب 
اجلزم حول  يكنتعتمد على آراء املعلمني واملعلمات وال 

أسباب الزيادة التصاعدية امللحوظة يف كفاءة الرتشيح 
أو زيادة ال،  مإذا كانت تعود لربامج تدريبية أ ما، للجنسني

عي هبذه الفئة لدى املعلمني واملعلمات، أو استفادهتم من الو 
ولكن يكن انإشارة هنا إىل أنه مؤشر التجارب السابقة، 

إجيايب على تزايد الوعي بأمهية االهتمام والدقة يف عمليات 
الرتشيح، كما قد يكون مؤشرا  على جناح اجلهات املعنية يف 

زمة حول مفهوم الوزارة ومؤسسة موهبة يف نشر التوعية الال
، هذه النتيجة تدعم املوهبة وخصائص الطلبة ذوي املوهبة

من أن زيادة وعي املعلمني،  Gagné,1994))الرأي الذي اختذه 
وتنامي خرباهتم املعرفية يف جمال املوهبة، يساعد يف حتسني 

هذه القضية جديرة بأن . عمليات الرتشيح ورفع كفاءهتا
الدراسات اليت تتناول كفاءة تسرتعي انتباه الباحثني يف 

الرتشيح، لتشمل هذه الدراسات متغريات اخلربة واملعرفة يف 
جمال املوهبة كمتغريات يكن أن يكون هلا تأثريها على كفاءة 

 الرتشيح.
ال شك يف أن املدارس األهلية تعد بيئة خنبوية ختتلف عن 

 غري ابيئة املدارس احلكومية، وهذا ما جيعل من تفوقها أمر  
غلب تنتقي طاقمها مستغرب، إذ أن هذه املدارس يف األ

، ويف الغالب ابأعداد أقل من الطلبة يف فصوهل ظىالتعليمي وحت
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تعتين وهتتم اليت سر األاألسر امليسورة ماديا ، و  أبناءينتمي هلا 
هتا يف املدارس احلكومية، اباملستوى التعليمي أكثر من نظري 

تعميمها على قضية تأثري هذه النتيجة وإن كانت ال يكن 
 املستوى االقتصادي على الرتشيح واالختيار يف برامج املوهبة

أهنا تنسجم مع عشرات  ، إاليف اململكة العربية السعودية
الدراسات العلمية اليت أشارت إىل تأثري اجلانب االقتصادي يف 

 & Adamsتصنيف الطلبة من ضمن ذوي املوهبة )أنظر: 
Chandler, 2014; Barlow & Dunbar, 2010; Callahan, 

Moon, & Oh, 2014; Giancola & Kahlenberg, 2016) .
كما يكن تفسري هذا التفوق للمدارس األهلية يف كوهنا أكثر 
حرصا  من نظرياهتا احلكومية على حتقيق مكاسب وأرقام يف 
جمال املوهوبني مما خيدم مسعة املدارس، والذي قد يعود عليها 

ية أكرب من خالل زيادة أعداد طالهبا اجملتازين بعوائد ماد
 ملقياس موهبة أو غريها من املنافسات املتعلقة جبودة التعليم.

أما من حيث متغريات املدن والقرى، فعلى خالف ما 
 ,Azano األجنبية )أنظر:توصلت إليه العديد من الدراسات 

Callahan, Brodersen, & Caughey, 2017; Azano, 
Callahan, Missett, & Brunner, 2014; Cross & Burney; 
2005; Fullan, 2007; Tomlinson, 2005 Hardré & 

Sullivan, 2008)   ما كانت تصل إىل نتائج تصب  واليت غالبا
 كانت يفأيف صاحل املدن على حساب املناطق الريفية سواء 

وذلك  ،غريها من اجلوانب منسب متثيل الطلبة ذوي املوهبة أ
مستواه  مبأسرته أ معوامل سواء املتعلقة بالطالب أ ةلعد

حىت بدرجة االهتمام اليت جيدها املعلم كالفرص  مأ ،املعيشي
التطويرية يف هذه املناطق، خاصة وأن هناك العديد من  
الصعوبات اليت قد تواجه طلبة القرى مما يؤدي إىل نقص 

و  Roscignoو  Lichterمتثيلهم مثل ما توصل إليه كل من  
Condron (2003) ن و حول أن طلبة القرى )الريف( معرض

واجههم تلعدد من املخاطر اليت قد ال تواجه طلبة املدن أو 
بنسب أقل ومنها خطر اخنفاض الدافعية وزيادة يف معدالت 

التسرب واليت تصل إىل ضعف املتوس(. أتت نتائج كفاءة 
س الرتشيح يف هذه الدراسة لصاحل معلمي ومعلمات مدار 

القرى يف املتوس( العام، وهذه النتيجة تدعو لكثري من التأمل 
ذل للوقوف على أسباب ذلك واليت قد تكون اجلهود اليت تب

يف اململكة واليت أذابت العديد  ةمن اجلهات التعليمية انإشرافي
التنوع الديوغرايف، أو قد يكون  امن الصعوبات أمام هذ

ومعلمات القرى، ويف  ومهتمام اجليد الذي يتمتع به معلاال
إال أهنا نتيجة  ،احلقيقة ال يكن اجلزم بأي من هذه األسباب

 حباجة إىل مزيد من البحث والدراسة. 

 توصيات ومقترحات:
 جراء دراسة أوسع عن كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات إ

 على مستوى اململكة العربية السعودية.
  تدريب املعلمني واملعلمات واجلهات التعليمية املعنية

برتشيح الطلبة على املؤشرات واخلصائص األولية للموهبة مبا 
 يرفع من مستوى كفاءة الرتشيح. 

 ترشيح معلمي  ةإجراء دراسة حول أسباب تدين كفاء
 احلكومية باملقارنة باملدارس األهلية.رس ااملد ومعلمات

  إجراء دراسة حول ارتباط كفاءة الرتشيح مبتغريات أخرى
 ذات عالقة مبستوى وتأهيل وخربات املعلمني واملعلمات. 

 :المعوقات
واجه الباحثان بعض الصعوبات خاصة يف مجع املعلومات 
من اجلهات ذات العالقة فيما يتعلق بتفاصيل السنوات مما 

علومات اضطرمها إىل حذف بعض نتائج السنوات لنقص امل
 حوهلما.

 

 



 ...من خالل املشروع الوطين للكشف كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة وليد بن خالد البوسيف و عبد اهلل بن حممد اجلغيمان:  

 

171 

 المراجـع

واقع التوزيع النسيب الديوغرايف للطالب املوهوبني (. 2020البوسيف، وليد. )
. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك يف األحساء

 فيصل.
األساليب املتبعة يف الكشف والتعرف إىل أ(. 2018) .اجلغيمان، عبداهلل

محدان يف ضوء جتارب دول جملس التعاون اخلليجي املوهوبني يف مؤسسة 
. ديب: مؤسسة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء واملعايري الدولية
 التعليمي املتميز.

الدليل الشامل يف تصميم وتنفيذ برامج ب(. 2018) .اجلغيمان، عبداهلل
 الرياض: مكتبة العبيكان. تربية ذوي املوهبة.

الدليل الشامل لتخطي( برامج تربية الطلبة  ج(.2018) .اجلغيمان، عبداهلل
 الرياض: مكتبة العبيكان. ذوي املوهبة.

ت املعلمني فاعلية وكفاءة ترشيحا(. 2008) . عطا اهلل، صالح الدين فرج
 الكويت: جملس النشر العلمي. طفال املوهوبني.يف الكشف عن األ

الدليل (. 2018للموهبة وانإبداع. ) همؤسسة امللك عبدالعزيز ورجال
الرياض:  التنظيمّي للرتشيح يف املشروع الوطينّ للتعر ف على املوهوبني.

 وزارة التعليم.
املشروع الوطين (. 2020للموهبة وانإبداع. ) همؤسسة امللك عبدالعزيز ورجال

. مت االسرتداد من موهبة: للتعرف على املوهوبني الرتشيح والتسجيل
https://services.mawhiba.org/MawhibaPrograms/Mawhi

baProgram/SummerProgram/Pages/RegInfo.aspx 
النافع، عبداهلل؛ القاطعي، عبداهلل؛ الضبيبان، صاحل؛ احلازمي، مطلق؛ السليم، 

. الرياض: همبرنامج الكشف عن املوهوبني ورعايت(. 2000اجلوهرة)
 والتقنية.مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

. مت االسرتداد من https://unesco.alhasa.gov.sa(. 2020اليونسكو. )
اليونسكو للمدن املبدعة: 
https://unesco.alhasa.gov.sa/Ar/Details.aspx?ArticleID=3

138 
 
Adams, C., & Chandler, K. L. (Eds.). (2014). Effective 

program models for gifted students from underserved 

populations. Waco, TX: Prufrock Press. 

Albusif, W. (2020). Waqie altawzie alnisbii aldiymughrafi 

liltolaab almawhubin fi alahsa'. ‘Investigating the 

demographic distribution of the selection process of 

gifted students in Al-Ahsa’, risalat majstayr ghyr 

manshurati, kuliyat altarbiati, Jamieat Almalik Faysl 

‘Unpublished Master Thesis, College of Education, 

King Faisal University. 

Almeida, Leandro S.; Araújo, Alexandra M.; Sainz-

Gómez, Marta; Prieto, Maria Dolores. (2016). 

Challenges in the identification of giftedness: Issues 

related to psychological assessment Anales de 

Psicología, vol. 32, 3, pp. 621-627.  

Aljughaiman, A. (2018a). Al'asalib almutabaeat fi alkashf 

waltaearuf 'iilaa almawhubin fi muasasat Hamdan fi 

daw' tajarib dual majlis altaeawun alkhalijii 

walmaeayir aldawliat'. ‘The methods used in the 

detection and identification of gifted in the Hamdan 

Foundation in the light of the experiences of the GCC 

experiences and international standards’,Dubai: 

muasasatan Hamdan bin Rashid Al Maktum lil'ada' 

altaelimii almutamiiz‘Dubai: Hamdan Bin Rashid Al 

Maktoum Foundation for Excellence in Educational 

Performance. 

Aljughaiman, A. (2018b). Aldalil alshshamil fi tasmim 

watanfidh baramij tarbiat dhwy 

almawhibati.‘Comprehensive guide in the design and 

implementation of education programs with gifted’, 

Alriyad: Maktabat Aleubykan‘Riyadh: Obeikan 

Library. 

Aljughaiman, A. (2018j). Aldalil alshshamil litakhtit 

baramij tarbiat altalabat dhwy almawhibati.‘ 

Comprehensive guide for planning gifted education 

programs for students’,Alriyad: Maktabat 

Aleubykan‘Riyadh: Obeikan Library. 

Alnaafie, A., alqatieiu, A, Aldabyban,S. Alhazimiu, M. 

and Alsalim, A . (2000). Barnamaj Alkashf ean 

almawhubin warieayatihim.‘ The gifted detection and 

care program’, Alriyad: Madinat Almalik Aibdaleaziz 

lileulum waltaqnia ‘Riyadh: King Abdulaziz City for 

Science and Technology. 

Ata Allah, S. (2008). Faeiliat wakafa'at tarshihat 

almuealimin fi alkashf ean al'atfal almawhubina.‘ The 

effectiveness and efficiency of teacher nominations in 

detecting gifted children’, Alkuayta: Majlis Alnashr 

Aleilmi‘ Kuwait: Scientific Publishing Council. 

Azano, A. P., Callahan, C. M., Missett, T. C., & Brunner, 

M. (2014). Understanding the experiences of gifted 

education teachers and fidelity of implementation in 

rural schools. Journal of Advanced Academics, 25, 87-

99. 

Azano, A.P., Callahan, C.M., Brodersen, A.V., & 

Caughey, M. (2017). Responding to the Challenges of 

Gifted Education in Rural Communities. Global 

education review, 4, 62-77. 

Barlow, K., & Dunbar, E. (2010). Race, class, and 

Whiteness in gifted and talented identification: A case 

study. Berkeley Review of Education, 1(1). 

Benbow, C. P. (1992). Academic achievement in 

mathematics and science of students between ages 13 

and 23: Are there differences among students in the 

top one percent of mathematical ability?. Journal of 

Educational Psychology, 84, 51-61. 
Bianco, M., Harris, B., Garrison-Wade, D., & Leech, N. 

(2011). Gifted girls: Gender bias in gifted 

referrals. Roeper Review, 33(3), 170-181. 
Boake, C. (2002). From the Binet–Simon to the Wechsler–

Bellevue: Tracing the history of intelligence 

testing. Journal of clinical and experimental 

neuropsychology, 24(3), 383-405. 
Callahan, C. M., Moon, T. R., Oh, S. (2014). National 

surveys of gifted programs executive summary 2014. 

Retrieved from http://www.nagc.org/resources-

publications/resources/gifted-education-us 

Cross, T. L., & Burney, V. H. (2005). High ability, rural, 

and poor: Lessons from Project Aspire and 

http://www.nagc.org/resources-publications/resources/gifted-education-us
http://www.nagc.org/resources-publications/resources/gifted-education-us


 (م2020نوفمرب  /هـ1442 ربيع الثاينالرياض )   – 66العدد – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

172 

implications for school counselors. The Journal of 

Secondary Gifted Education, 16, 148-156. 

Davis, A., & Rimm, B. & Siegle, D. (2016). Education of 

the gifted and talented (7th ed.). Boston: Allyn & 

Bacon. 

Fullan, M. (2007). Change the Terms for Teacher 

Learning. Journal of Staff Development, 28(3), 35-36. 

Gagné, F. (1994). Are teachers really poor talent 

detectors? Comments on Pegnato and Birch's (1959) 

study of the effectiveness and efficiency of various 

identification techniques. Gifted child quarterly, 38(3), 

 .124-126
Giancola, J., Kahlenberg, R. D. (2016). True merit: 

Ensuring our brightest students have access to our 

best colleges and universities. Landsdown, VA: Jack 

Kent Cooke Foundation. Retrieved from 

https://eric.ed.gov/?id=ED569948 

Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. (1994). Comparison of 

trained and untrained teachers of gifted 

students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121. 
Hardré, P. L., & Sullivan, D. W. (2008). Teacher 

perceptions and individual differences: How they 

influence rural teachers’ motivating 

strategies. Teaching and Teacher Education, 24(8), 

 .2059-2075
Harradine, C. C., Coleman, M. R., & Winn, D. C. (2014). 

Recognizing academic potential in students  

of color: Findings of U-STARS~PLUS. Gifted Child 

Quarterly, 58, 24–34. 

Lichter, D. T., Roscigno, V. J., & Condron, D. J. (2003). 

Rural children and youth at risk. Challenges for rural 

America in the twenty-first century, 97-108. 
Marland, S. P., Jr. (1972). Education of the gifted and 

talented: Report to the Congress of the United States 

by the U.S. Commissioner of Education and 

background papers. Submitted to the U.S. Office of 

Education, 2 vols. Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office.  

McBee, M. T. (2006). A descriptive analysis of referral 

sources for gifted identification screening by race and 

socioeconomic status. Journal of Secondary Gifted 

Education, 17(2), 103-111. 
Muasasat Almalik Abdaleziz Warijalat lilmawhibat 

wal'iibdae. (2018). Aldalil altnzymy liltarshih fi 

almashrue alwtny llterruf alaa almawhubina.‘ 

Organizational guide for the nomination in The 

National Project for Identifying the Gifted’,Alryad: 

Wizarat Altaelim‘Riyadh: Ministry of Education. 

Muasasat Almalik Abdaleziz warijalat lilmawhibat 

wal'iibdae. (2020). Almashrue alwatania liltaearuf 

ealaa almawhubin altarshih waltasjil.‘ The National 

Project for Identifying Gifted Nomination and 

Registration’, tam alaistirad min Mawhabah’, 

Retrieved from Mawhiba: 

https://services.mawhiba.org/MawhibaPrograms/Maw

hibaProgram/SummerProgram/Pages/RegInfo.aspx 

Pegnato, C. W., & Birch, J. W. (1959). Locating gifted 

children in junior high schools: A comparison of 

methods. Exceptional Children, 25, 300–304. 

Pierce, R. L., Adams, C. M., Speirs Neumeister, K. L., 

Cassady, J. C., Dixon, F. A., & Cross, T. L. (2006). 

Development of an identification procedure for a large 

urban school corporation: Identifying culturally 

diverse and academically gifted elementary 

students. Roeper Review, 29(2), 113-118. 
National Association for Gifted Children, (2016). Pre-K to 

Grade 12 Gifted Programming Standards. Retrieved 

from http://www.nagc.org/resources-

publications/resources/national-standards-gifted-and-

talented-education/pre-k-grade-12-0 

Powell, T., & Siegle, D. (2000). Teacher bias in 

identifying gifted and talented students. The National 

Research Center on the Gifted and Talented 

Newsletter, Spring, 2000, 13-15. 

Read, C. R. (1991). Gender distribution in programs for 

the gifted. Roeper Review, 13(4), 188-193. 
Reis, S. M., & Westberg, K. L. (1994). The Impact of 

Staff Development on Teachers' Ability to Modify 

Curriculum for Gifted and Talented Students1. Gifted 

Child Quarterly, 38(3), 127-135. 
Robinson, A. (1985). Summer institute on the gifted: 

Meeting the needs of the regular classroom 

teacher. Gifted Child Quarterly, 29(1), 20-23. 
Ruzgis, P. (1994). Thurston, L.L. (1887-1955). In R. J. 

Sternberg (Ed.). Encyclopedia of human intelligence. 

New York: Macmillan. 

Şahin, F., & Çetinkaya, Ç. (2015). An Investigation of the 

Effectiveness and Efficiency of Classroom Teachers in 

the Identification of Gifted Students. Turkish Journal 

of Giftedness & Education, 5(2). 
Silverman, L. K. (1997). Characteristics of giftedness 

scale: A review of the literature. Retrieved April 25, 

2005.  

Smutny, J. F. (1997). Teaching Young Gifted Children in 

the Regular Classroom. Minneapolis, MN: Free Spirit 

Publishing, Inc. 

Slabbert, J. A. (1994). Creativity in education revisited: 

Refl ection in aid of progression. Journal of Creative 

Behavior, 28 (1), 60–69.   

Speirs Neumeister, K. L., Adams, C. M., Pierce, R. L., 

Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-grade 

teachers’ perceptions of giftedness: Implications for 

identifying and serving diverse gifted students. 

Journal for the Education of the Gifted, 30, 479–499. 

Tomlinson, C. A. (2005). How to differentiate instruction 

in mixed-ability classrooms (2nd. Ed.). Upper Saddle 

River, NJ: Pearson. 

Torrnace, E. P., & Safter, H. T. (1986). Are children 

becoming more creativity. The Journal of Creative 

Behavior, 20(1), 1-13. 
U.S. Department of Education, Office of Educational 

Research and Improvement. (1993). National 

excellence: A case for developing America’s talent. 

Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

UNESCO. (2020). https://unesco.alhasa.gov.sa . Retrieved 

from UNESCO for Creative Cities: 

https://unesco.alhasa.gov.sa/Ar/Details.aspx?ArticleID

=3138. 

VanTassel-Baska, J. (2014). Artful inquiry: The use of 

questions in working with the gifted. Gifted Child 

Today, 37, 48-50. 

 

https://eric.ed.gov/?id=ED569948
http://www.nagc.org/resources-publications/resources/national-standards-gifted-and-talented-education/pre-k-grade-12-0
http://www.nagc.org/resources-publications/resources/national-standards-gifted-and-talented-education/pre-k-grade-12-0
http://www.nagc.org/resources-publications/resources/national-standards-gifted-and-talented-education/pre-k-grade-12-0
https://unesco.alhasa.gov.sa/
https://unesco.alhasa.gov.sa/Ar/Details.aspx?ArticleID=3138
https://unesco.alhasa.gov.sa/Ar/Details.aspx?ArticleID=3138


 ...من خالل املشروع الوطين للكشف كفاءة ترشيح املعلمني واملعلمات للطلبة ذوي املوهبة وليد بن خالد البوسيف و عبد اهلل بن حممد اجلغيمان:  

 

173 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

The efficiency of teachers' nomination of gifted students in the National Gifted Search Project In light of some 

variables 

 

Waleed Albusaif 

Teacher 

Ministry of Education 

 

Abdullah Aljughaiman 
Professor 

King Faisal University 

 
  

 

Submitted 26-06-2020 and Accepted on 14-08-2020 

 

Abstract: The aim of this study is to identify the efficiency of the nomination of male and female teachers for gifted students 

through the National Gifted Search Project – Mawhiba Test  - during the years (2017, 2015, 2014). The sample of the study 

covered all the nominated students to participate in the Mawhibah Test in Al-Ahsa governorate in the eastern region of Saudi 

Arabia. The total number of the nominated students was 10,061 students for grades available for nomination for a Mawhiba 

scale (grade three primary, sixth grade primary, and third grade intermediate). Comparison were made between city and 

villages schools; public and private schools; male and female teachers. Difference in Mean was subjected to z-test statistic, 

the results showed that there were statistically significant differences in the efficiency of nomination in favor of the villages, 

and female teachers.  

 Keywords: Efficiency of teachers' nomination, Gifted students, The National Gifted Detection Project, Saudi Arabia, 

Teachers. 

     

 

 





 

 

 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شي  ميم الي م  افي  ميعيم ميا ي فيه فعميا تييا يتي الدوريةتلتزم  .1

الييييقو ي يييي م جلعييييس الي،تيييييم ال ييييع  و   اإلسييييام  ال يييي ي 
 وكقلك معايعه ال فه العاليعة واالخاقعة.

هي  اللغية العهتعية  وي،ي   أش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2
جي   يزييدميم ملخيص ال زيية عتعض البحي   تاللغية اإلل،ل

 ( كلية تاللغة العهتعة.250)
 تالبح   الت  تعال  اليفكات ال ف عة. الدوريةتمت   .3
ت ييم  فيي  تمييت  تييالبح   اات ال يياتم الت،ديييدو والتيي   .4

 الي،ال ال ف  .ت سعم آفاق اليعهفة ف  
الكتب الت  تدور ح ل  مهامعات الدوريةت فه ييك  أش  .5

 .ألما اات قعية جليعة م،االت جل  ال فس والت  يهى 
 لصف س  ية. الدوريةتصدر  .6

 :الدوريةثالعاً: أهداف 
  :إل  تح عق ما يأت الدوريةتمدف 

فاجييي يأخييق فيي  االجتبييار اليع عييات لف يي  تأسييعس فكييه  .1
   الث افعة.

ت يييي يه وتح ييييع  أ وات ال عييييا  والت عييييع  اإلسييييمام فيييي   .2
والبييييهام  ال يائعيييية وال قائعيييية واالرشييييا ية والعامعيييية فيييي  
مختلييييييييف الي،يييييييياالت ال ف يييييييييعة والتهت ييييييييية والصيييييييييحعة 

 واالمتياجعة واألم عة واليم عة .
 ال ف يي  تعهيييف اليمتيييع  تكييي مييا ي ييت،د فيي  اليعييداش .3

 . وما يهتبط تس م  م،االت مم عة
 تف،عم الباحثع  والدارسع  جل  البحث وال فه. .4

 :الدوريةثالثاً: ق اجد ال فه ف  
  ت ييييياقي ق يييييايا األتحيييييا  األايييييعلة التييييي الدورييييييةلفيييييه  .1

 وم ض جات جل  ال فس.
فيه في   البح   التي  لي  ي يبق لفيهها  ولي  ت الدوريةلفه  .2

و رسييالة أ مميية أخييهى ولع يية م ييتلة ميي  أو  راسيية أخييهى
 .جليعة

م ب جية  كلية  8000لعد  كليات البحث الحد األجل   .3
وفييق م ااييفات الي،ييات العليعيية  اآلليي الحاسييب جليي  

 .التاتعة ل،امعة اليلك سع  
قصييعه ميي  البحييث اليييها  لفييهص مييم ملخييص  ةل ييخ إرفيياق .4

( كليييييية  250يت،ييييياو  ) واإلل،لعزيييييية. الالعهتعييييية  تييييياللغتع 
 ولتائ،يييييسس ،يييييوم موأهدافيييييس ي ضييييي  فعيييييس ج ييييي اش البحيييييث 

  .اليفتاحعةوالكليات 
  .ف  الكتاتة والت ثعق APAت ظام  لتزاماال .5

 ليلخصكتاتة مت  البحث جل  شكي جي  ي  جدا ا.6
 تاللغة العهتعة او االل،لعزية.

م  الدورية  ل ختع و م  تحثس  م تلس تخيسيزو  الباحث . 7 
 .الت  ي فه فعما تحثس

هيعتس أالتحهيه حق الفحص األول  للبحث  وت هيه  لمعئة.8
 للتحكع   او رف س.

إال تعد إما تس م  قبي  الدوريةال يت  لفه البحث ف  .9
 اث ع  م  اليحّكيع .

التحهيه غعه ملزمة ته  البح   الت  تصي إلعما  ة. هعئ10
 س اء أمعزت لل فه أم ل  ت،ز.

الدراس  يت  است بال البح   لل فه خال العام .11
 ال،امع .

 راتعاً: التحكع :
يهسي البحث إل  اث ع  م  اليختصع  ف  م،ال البحث  .1

 أو الدراسة لتحكعيس  وش اكه اس  الباحث.
لتيييائ  ت هييييه اليحكييييع   فييي  حالييية ومييي   اخيييتاف تيييع  .2

 يهسي البحث إل  محك  ثالث.
ي دم اليحك  ت هيهًا مفصًا ج  مدى إما تس للبحث مي   .3

 جدمما.
 .لكي محك تصهف مكافأة رمزية  .4

 خام اً: هعئة التحهيه:
 عة:تت ل  هعئة التحهيه اليميات اآلت

 والتأكد م  متاتعة ت فعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء تي ت اها. الدوريةيه العيي جل  ت    .2
واست  اب الباحثع  لليفياركة  الدوريةاإلجام والتعهيف ت .3

 تبح ثم .
اسييت بال البحيي   ومهامعتمييا وتحديييد مييدى ال باقمييا مييم  .4

 .الدوريةشهوط ال فه ف  
إتييياص أايييحاب البحييي   جييي  ت يييل  أتحييياثم  وإمكييياش  .5

 لفهها م  جدمس.
 ا م م .إرسال البح   إل  اليحكيع  واست بالم .6
 حامة البحث لبعض التعديات. ج دالت  عق مم الباحث  .7
اتخيياا ال ييهار تفييأش لفييه البحييث ميي  جدمييس تعييد مهامعيية  .8

 آراء اليحكيع  واست،اتة الباحث لما.
 .الدوريةاست بال طلبات االشتهاك ف   .9
 .متاتعة إمهاءات ال فه .10
 مهامعة ال  خة األول  للتأكد م  سامتما م  األخ اء  .11

 قواعد النشر


