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اتجاهات بحوث الموهبة والتفكير في الوطن العربي

 اأ.د. داود عبد امللك احلدابي          اأ. رجاء حممد ديب اجلاجي

ملخص الدراسة:
      هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على اجتاهات بحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي من خالل حتليل 
الأبح��اث العلمية املن�سورة يف املوؤمترات والندوات واملجالت العلمية ذات ال�سلة برعاية املوهوبني واملتفوقني، 
وق��د ق��ام الباحثان بالتعرف عل��ى اجتاهات بح��وث املوهبة والتفكري يف الوط��ن العربي وفقًا لع��دة متغريات؛ 
اأهمه��ا جم��الت الأبح��اث ومنهجيته��ا واإجراءاتها، وق��د ت�سكلت جمموع��ة الدرا�سة م��ن )188( بحثًا للفرتة 
م��ن )2014-2006( يف جم��ال املوهب��ة والتفكري يف الوطن العرب��ي؛ وذلك با�ستخدام اأ�سل��وب حتليل امل�سمون، 

وح�ساب التكرارات والن�سب املئوية للخروج بالنتائج الآتية:
بلغ��ت ن�سب��ة اأبح��اث القيا���ص والت�سخي���ص ل�سم��ات املوهب��ة والتفك��ري م��ن اإجم��ايل جمموع��ة الدرا�سة            .1
)66.5 %(، بينما بلغت ن�سبة الأبحاث التي ا�ستهدفت اإعداد برامج التفكري والإثراء والإر�ساد وقيا�ص 

.)% فعاليتها )33.5 
%(، بينما كان ن�سيب  بلغت ن�سبة ا�ستهداف اأبحاث املوهبة والتفكري لفئة الطلبة املوهوبني بن�سبة )49   .2
الطلب��ة العادي��ني )22.3 %(، يليه��م الطلبة اجلامعيون بن�سبة )9 %(، اأما املعلمون فقد و�سلت ن�سبة 
ا�ستهدافه��م اإىل )7 % (، بينم��ا حاز الطلبة ذوو الحتياجات اخلا�سة، والإدارة املدر�سية، وامل�سرفون 
والخت�سا�سي��ون، واأع�س��اء هيئ��ة التدري���ص يف اجلامعة على ن�سب��ة ا�ستهداف �سعيفة ج��دا، وذلك على 

التوايل. على   )%  1.1،%  2  ،%  4.3  ،% النحو الآتي: )5.3 
 ،)% �سكل��ت ن�سب��ة الأبحاث الكيفية )النوعية( يف جمال املوهبة والتفكري يف الوطن العربي ن�سبة )3.2   .3
%(، كم��ا مت ا�ستخ��دام منهجية البح��ث الو�سفي بن�سبة  بينم��ا بلغ��ت ن�سب��ة الأبحاث الكمي��ة )96.8 
)70.7 %(، بينم��ا بلغ��ت ن�سب��ة ا�ستخدام منهجي��ة البحث التجريبي و�سب��ه التجريبي بن�سبة)29.3 

.)%
حازت ال�ستبانة على اأعلى ن�سبة ا�ستخدام كاأداة من اأدوات البحث يف اجتاهات اأبحاث املوهبة والتفكري   .4
اأم��ا الختبارات واملقايي�ص املتعلق��ة بالت�سخي�ص والقيا�ص فقد   ،)% يف الوط��ن العرب��ي والبالغ )56.4 
اأقل الأدوات  %(، بينما كانت املقابلة وحتليل امل�سمون وبطاقة املالحظة من  بلغت ن�سبتها اإىل )35.6 

التوايل. على   )%  2.1  ،%  2.1،% ا�ستخدامًا حيث كانت على النحو الآتي: )3.7 
%(، بينما  ا�ستهدف��ت الأبح��اث املن�سورة يف جمتم��ع درا�ستها وعيناته��ا للمرحلة الثانوية ن�سب��ة )30.3   .5
ت�سابه��ت ن�سب��ة ا�سته��داف املرحل��ة البتدائي��ة واملرحل��ة الإعدادي��ة واملرحل��ة اجلامعي��ة واملعلم��ني، 
اأما ا�ستهداف القيادة  %( عل��ى التوايل،   13.8،%  14.4،%  13.8،% وذل��ك عل��ى النحو الآتي: )14.4 
املدر�سي��ة، والأخ�سائي الجتماع��ي، والأ�سرة، واملخرتع��ني والفنانني، وتالميذ ما قب��ل املدر�سة، وهيئة 
 1.6  ،%  2.7  ،%  3.2،% التدري���ص يف اجلامع��ة فق��د بلغت اأقل ما ميكن، وذلك على النحو الآت��ي: )4.3 

التوايل. على   )%  0.5  ،%  1.1  ،%
اأم��ا عل��ى م�ستوى متثيل ن�سر الأبحاث يف الدول العربية يف جمموعة الدرا�سة احلالية فقد حازت اململكة   .6
%( من ن�سب��ة الأبحاث التي مت م�سحها يف  العربي��ة ال�سعودي��ة عل��ى اأعلى ن�سبة متثيل و�سلت اإىل )32 
%(، تليهم��ا اجلمهورية اليمنية  عين��ة البح��ث احلايل، تليه��ا اململكة الأردني��ة الها�سمية بن�سب��ة )16 
بن�سب��ة )12.2 %(، بينم��ا ح��ازت ال��دول العربي��ة الأخ��رى على ن�سب��ة منخف�سة ت�س��ل اإىل اأقل من     

التمثيل. ن�سبة  من   )%  10(
وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن ه��ذه النتائج متثل فقط جمموعة الدرا�سة املوؤلفة م��ن )188( بحثًا يف جمال املوهبة 

والتفكري يف الوطن العربي التي مت حتليلها يف طي هذه الورقة.

الكلمات املفتاحية :
 اجتاهات البحث العلمي، بحوث املوهبة والتفكري، املوهبة يف الوطن العربي
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Talent and Thinking Research Trends in The Arab World

Abstract:

The research aimed to investigate the trends of talent and thinking research 
in the Arab world between 2006 - 2014 in selected conferences and academic 
journals. 188 research papers were selected for content analysis.

The results showed:

1. Talented students’ identification research represents 66.5% whereas 
thinking and enrichment programs represent 33.5 % of all research 
papers.

2. Research dedicated for talented students were 49% whereas 22.3% for 
normal school students and university students were about 9%.

3. Quantitative research represents 96.8% of the research papers studied.

4. Descriptive research represents 70.7% while experimental and semi-
experimental research represents 29.3% of research studied.

5. The use of questionnaire as a research tool represents 56.4% of research 
tools used whereas tests represent 35.6%.

6. 30% of the research population from secondary school students and 
other levels ranged from 0.5% to 14%.

7. 32% of the research conducting in Saudi Arabia, 16% in Jordan and 
12.2% in Yemen, and 10% in the rest of the Arab countries.

Key word:

Research trends, research in gifted and talented students, giftedness in the 
Arab world
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المقدمة
�سهدت فرتة الألفية اجلديدة ذروة الهتمام بق�سايا املوهبة والتفكري على امل�ستوى الإقليمي والدويل، 
حي��ث حمل��ت العديد م��ن املوؤ�س�سات واملنظمات عل��ى عاتقها تنفيذ الربام��ج وتطوير املناه��ج يف �سبيل حت�سني 
م�ست��وى رعاي��ة املوهوبني واملتفوقني، بالإ�ساف��ة اإىل تنفيذ املوؤمترات والندوات ون�س��ر الأبحاث العلمية التي 
ت�ستهدف التعريف مب�ستوى التح�سن والتطوير الذي و�سلت اإليه يف جمال رعايتهم، وت�سري بع�ص الدرا�سات اإىل 
توف��ر اأبحاث علمية يف جم��ال املوهوبني منذ اأكرث من ت�سعني عام��ًا )Jolly & Todd،2008( وبالتايل �سهدت 
ه��ذه الف��رتة الطويلة تغريات مهمة يف اجتاهات علوم واأبح��اث املوهبة والتفكري، ويف الإجراءات التي اأتاحت 
التع��رف اإىل ه��وؤلء الطلبة وخدمتهم، فمن خالل البحث العلم��ي ميكننا اإدراك ال�سعف اأو القوة يف ال�سيا�سات 

الرتبوية ال�سابقة وو�سع عملية التغيري املن�سودة.
حي��ث يعد البحث العلم��ي عاماًل مهمًا يف تطوير املجتمعات الإن�سانية املعا�سرة على اختالف مواقعها يف 
�سلم التقدم احل�ساري، وقدرتها على التطور ب�سرعة هائلة والتغلب على كل امل�سكالت والعقبات التي تواجهها 
بط��رق علمي��ة، وتتجل��ى اأهمي��ة البحث العلم��ي اأكرث يف ه��ذا الع�سر املت�س��ارع الذي يرف��ع فيه �سع��ار »البقاء 

لالأقوى.. والأ�سلح«، اإذ اأ�سبح حمرك النظام العاملي اجلديد هو البحث العلمي والتطوير.
ول يختل��ف اثن��ان يف دور البح��ث العلمي يف فت��ح جمالت الإب��داع والتميز لدى اأفراد ه��ذه املجتمعات 
و�سعوبه��ا، وتزويده��ا باإمكاني��ة امت��الك اأ�سباب النماء عل��ى اأ�س�ص قومي��ة، فالبحث العلمي ي�سه��م يف العملية 
التجديدي��ة الت��ي متار�سها الأمم واحل�س��ارات لتحقيق واقع علمي يحق��ق �سعادتها ورفاهيته��ا، فهو يعمل على 
اإحي��اء املوا�سي��ع والأف��كار وحتقيقه��ا بطريق��ة علمي��ة دقيق��ة وبالت��ايل تطويره��ا للو�س��ول اإىل اكت�سافات 
جدي��دة كما ي�سمح البحث العلم��ي بفهم جديد للما�سي يف �سبيل انطالقة جديدة للحا�سر وروؤية ا�ست�سرافية 

للم�ستقبل. 
اإن وت��رية تط��ور الدول املتقدمة ت��زداد با�سطراد ب�سب��ب الرتكيز على البحث العلم��ي بجميع اأ�سكاله، 
بينما ل تزال الدول العربية يف بداية البحث العلمي، ومن ثم يزداد ات�ساع الفجوة التقنية بيننا وبني الدول 
املتقدم��ة، ولتخفي��ف عمق هذه الهوة وتقلي�ص التبعية؛ ينبغي على الدول العربية زيادة �سرعة تقدم البحث 
العلم��ي بعد توفري م�ستلزمات��ه: من موارد مالية، وقوى ب�سرية على نحو يالئ��م الواقع واحتياجات امل�ستقبل، 
حي��ث تفتق��ر غالبي��ة ال��دول العربي��ة اإىل الإح�س��اءات واملعلوم��ات يف كافة امليادي��ن، ل�سيما جم��ال رعاية 
املوهوب��ني، اأ�س��ف اإىل ذلك اأنه اإذا ما حاولنا اأخذ املعلومات املتوافرة ع��ن واقع رعاية املوهوبني واملتفوقني يف 
الأقط��ار العربي��ة من م�سادرها املتاحة الآن وهي:» الأدلة والتقاري��ر ال�سنوية التي �سدر معظمها قبل �سنتني 
اأو ث��الث �سن��وات«، وقارناه��ا مع املعلومات املتواف��رة عن هذه الأقط��ار يف اإح�سائيات بع���ص املنظمات العربية 
والدولية، جند من املوؤ�سف اأن جميع هذه املعلومات قدمية وغري دقيقة على الأكرث، اإ�سافة اإىل اأن املتوفر من 

هذه املعلومات ل ميثل حقيقة الو�سع الراهن )مارديني،2014(.
لق��د مار�س��ت الأقطار العربية عملي��ات البحث العلمي ب�سكل حمدود، �ساأنه��ا يف ذلك �ساأن معظم البلدان 
النامي��ة، والواق��ع اأن اإنفاق البلدان النامي��ة على البحث والتطوير ل ي�سكل �سوى ج��زء �سئيل جدًا من دخلها 
القوم��ي الإجم��ايل، ويف اعتقاد الكثريين من كبار امل�سوؤولني يف البل��دان النامية؛ اأن البحث العلمي ترف خا�ص 
بالبل��دان ال�سناعي��ة، مم��ا يعك�ص جي��دًا التاأخر العلم��ي والتقني لهذه البل��دان التي امتد خ�سوعه��ا ال�سيا�سي 
والقت�س��ادي والثقايف لفرتات طويلة، لقد اأغرق ه��ذا التاأخري الوطن العربي ب�سورة خا�سة يف تبعية كاملة، 
وترج��م ه��ذا الأخ��ري على وج��ه اخل�سو���ص بالعتم��اد الكبري عل��ى الك��وادر العلمي��ة والتقني��ة وال�ستعانة 

املتوا�سلة مبكاتب البحث والدرا�سات الأجنبية )مارديني،2014(.
ومب��ا اأن املوهوب��ني واملتفوق��ني ميثل��ون ث��روة وطنية يف غاي��ة الأهمية فم��ن واجب املجتم��ع اأن ي�سعى 
لدرا�س��ة حاجاته��م وط��رق تنميته��م وحتفيزه��م عل��ى الإب��داع والبت��كار؛ وذل��ك لأن املوهوب��ني واملتفوقني 
تنعق��د عليه��م اآمال كربى يف حل امل�سكالت وارتياد اآفاق امل�ستقب��ل، وتطوير �سبل احلياة ل�سعوبهم. وقد اأثبتت 

http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.2.7
http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.2.7


139

اأ.د. داود عبد امللك احلدابي               اأ. رجاء حممد ديب اجلاجي
املجلد ال�سابع  العدد )13( 2016م

المجلة الدولية
لتطوير التفوق

http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.2.7http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.2.7

ISSN : 2415 - 4563ISSN : 2415 - 4563

الدرا�س��ات اأن حاج��ة املوهوب��ني واملتفوق��ني للرعاية والهتم��ام ل تقل عن حاج��ة الطلبة الذي��ن يواجهون 
�سعوب��ات يف التعل��م، واأن الإخفاق يف م�ساعدتهم لبلوغ اأق�سى طاقاتهم رمبا يعّد ماأ�ساة لهم وللمجتمع على حد 

�سواء )جروان،1998(.
وتتمثل رعاية املوهوبني واملتفوقني يف ا�ستنادها على اأ�س�ص مو�سوعية ر�سينة تندرج من مرحلة الك�سف 
عنه��م ب�سورة دقيقة اإىل تق��دمي الربامج لهم، وتنمية قدراتهم وحتفيزه��م وتوجيههم وحتقيق الفائدة لهم 
وللمجتم��ع، ول تتحق��ق اأه��داف تلك الرعاية اإل با�ستناده��ا يف خمتلف مراحلها على �سرعي��ة البحث العلمي 
اله��ادف يف جم��ال املوهوبني واملتفوقني، حيث ي�سع��ب التنبوؤ باجتاهات رعاية املوهوب��ني واملتفوقني والتعرف 
عل��ى واقعه��ا يف عاملنا العرب��ي دون العتماد على نتائج البح��ث العلمي يف هذا املجال. وعلي��ه ت�سعى الدرا�سة 
احلالي��ة اإىل التع��رف عل��ى اجتاه��ات بحوث املوهب��ة والتفك��ري يف الوطن العرب��ي، ور�سد جمالته��ا وحتديد 
م�سريته��ا ومنهجيته��ا لالنط��الق نح��و التطوير من الواق��ع الذي نعي���ص، م�ستندين اإىل ط��رق علمية دقيقة يف 

حتديد توجهاتنا امل�ستقبلية.
اإن احلدي��ث عن واق��ع رعاية املوهوبني واملتفوقني يتطلب البحث بعمق ع��ن احلقائق والآليات املتوفرة 
يف جم��ال رعايته��م يف الوط��ن العربي، واإننا من خ��الل درا�سة الواقع نحدد مواطن الق��وة وال�سعف لنتمكن من 
ال�ستف��ادة منه��ا، وتعزي��ز ما اأمك��ن، والوقوف عل��ى نقاط ال�سع��ف واإ�سالحها مل�س��رية التط��ور وال�ستمرارية، 
فالإعداد لربامج رعاية املوهوبني والعمل على تطويرها يبداأ بفهم هذه الفئة ب�سكل وا�سح من خالل الأ�س�ص 
النظرية والبحثية التي يتم اإجراوؤها من قبل الباحثني واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة برعاية املوهوبني واملتفوقني، 

وذلك من خالل العتماد على املعايري الأ�سا�سية يف تقييم برامج رعايتهم )احلدابي واجلاجي،2010(. 
وتع��د درا�سة الواق��ع اأ�سا�سًا للتعرف على الختالف بني الأداء املرج��و والأداء الفعلي، وتقدمي تغذية 
راجع��ة للم�سوؤول��ني يف جميع مراح��ل عمليات التق��ومي لتخاذ ق��رارات التعديل املنا�سبة؛ حي��ث تعد درا�سة 
الواق��ع م��ن اأف�سل الطرق يف تقدمي الع��ون فيما يتعلق مبراحل تنفيذ الن�ساط م��ن ت�سميم وتاأ�سي�ص وعمليات 
ون��واجت )ع��الم، 2003(، وهذا ما دفع الباحث��ان اإىل درا�سة واقع اجتاهات بحوث املوهب��ة والتفكري يف العامل 

العربي، وذلك لتمكني اأ�سحاب القرار من اتخاذ الإجراءات املمكنة للتطوير والتح�سني يف جمال املوهوبني.
ومما ل �سك فيه اأن حتليل نتائج بحوث املوهبة والتفوق �سيقدم موؤ�سرات عن واقع برامج املوهوبني واملتفوقني 
يف الوط��ن العرب��ي وم��دى توافقها مع املعاي��ري والتجارب العاملية، حي��ث ت�سري نتائج درا�سة ج��روان واملحارمة 
)2009( اإل اأن ال�سيا�س��ات العام��ة واملح��كات والإج��راءات امل�ستخدم��ة يف الك�س��ف ع��ن املوهوب��ني واملناه��ج 
الإثرائي��ة واأ�س���ص اختيار املعلم��ني وتدريبهم يف مدار�ص امللك عبد اهلل الث��اين للتميز جاءت مطابقة بدرجة 

منخف�سة مع املعايري العاملية لتعليم املوهوبني .
  ) )Traxlerوم��ن اأه��م الدرا�س��ات امل�سحية يف جم��ال تقييم برام��ج املوهوبني الت��ي قامت بها تراك�سل��ر
امل�سار اإليه يف ال�سمادوين )2009( والتي هدفت اإىل م�سح )192( اإدارة تعليمية يف برامج املوهوبني؛ وجدت اأن 
ن�س��ف الربام��ج مل يتم تقييمها على الإطالق، اأم��ا الربامج التي مت تقييمها فكانت من قبل مقيمني غري مدربني 
وكان معظمه��ا م��ن مالحظات املعلمني ونتائج الطالب، فيم��ا كان هناك عدد قليل جدًا من الوليات توفر خطة 

للتعليم امل�ستمر لربامج املوهوبني.
ولعل اأبرز ال�سعوبات التي واجهت عملية تقييم الربامج توردها نتائج الدرا�سة كالآتي:

ӽ .عدم وجود معايري براجمية داخل حقل تربية املوهوبني متفٌق عليها  
ӽ  تعقي��د الكثري من الأهداف يف برامج املوهوب��ني و�سعوبة تعريفها، منها على �سبيل املثال: التح�سينات يف  

القيادة، والوعي بالذات، ومفهوم الذات، واتخاذ القرار، والتحليل، والرتكيب، وامل�سوؤولية الجتماعية، 
والدافعية الداخلية، والتفكري الناقد، والتفكري البتكاري.
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وبالت��ايل تعد هذه الدرا�سات امل�سحية لتقيي��م برامج املوهوبني ونتائجها من اأهم اخلطوات التي متكننا 
م��ن التع��رف عل��ى التوجه��ات امل�ستقبلي��ة لأبحاث املوهب��ة والتفكري �س��واء يف الوط��ن العربي اأو الع��امل كونها 
تن�س��اأ م��ن الواقع وتالم���ص احتياجات املي��دان، ويوؤكد ه��ذا ال�ستنتاج درا�س��ة �ساغني�سي وبري�س��ون )2009( 
Shaughnessy & Persson  الت��ي تو�سل��ت اإىل الجتاه��ات املالحظ��ة حاليًا يف اأبح��اث املوهبة والتفكري - 
م��ن خ��الل عدد من املقابالت مع عدد م��ن الباحثني واملفكرين يف جمال املوهوب��ني - ت�ستهدف مو�سوعات مثل: 
تقنية املعلومات، وا�ستخدام الإنرتنت، ومهارات الكتابة والت�سال، والرتكيز على الإبداع، والتلمذة، والإر�ساد 
والتوجيه، بينما ت�سري الجتاهات املرغوبة يف جمال املوهبة والتفكري م�ستقباًل بناًء على اآراء نف�ص الباحثني 
واملفكري��ن اإىل �س��رورة تبني ق�سايا جديدة  كاجلانب الع�سبي ووظائ��ف الدماغ، واأبحاث اجلينات، بالإ�سافة 
اإىل ق�سايا الت�سريع و�سيا�سات رعاية املوهوبني، والفاعلية الرتبوية، وتنمية التفكري الناقد، ومهارات التفكري 

العليا ل �سيما للموهوبني.
وعل��ى الرغم من اأن �سليم��ان )2006( يرى اأن الهتمام العلمي باملوهوبني يق��ع يف دائرة الهتمامات الفردية 
للباحث��ني والذي��ن غالبًا ما يخططون لبحوثه��م ويجرونها بدوافعه��م الذاتية وبجهوده��م الفردية، جند اأن 
توجه��ات مرك��ز الأبحاث العامل��ي للموهوبني واملتفوق��ني WCGTC ي�سته��دف كموؤ�س�س��ة متخ�س�سة برعاية 
املوهوبني اإجراء اأبحاث موجهة للباحثني عن امل�سكالت الرئي�سة يف تربية املوهوبني ل�سمان فعالية املمار�سات 
وال�سيا�س��ات الرتبوية، وهو جهد تعاوين بني جامعة كونكتك��وت )Connecticut( التي ينتمي اإليها رينزويل 
Renzulli وجامع��ة بيل وجامع��ات جورجيا وفريجينيا، و)54( ق�سما تربويا يف الوليات والأقاليم، وحوايل 
)260( مدر�س��ة عام��ة وخا�سة، والتي متث��ل اأ�سول عرقية خمتلف��ة، وبها اختالفات اجتماعي��ة واقت�سادية 
و�سكاني��ة، و)200( م�ست�س��ار ملواد املحت��وى وم�ستفيدي��ن Stakeholders، ومنظم��ات متخ�س�سة، وجمموعات 
اآب��اء ورج��ال اأعمال، وعم��الء حكومة، وم�سرع��ني وحمليني وحكومي��ني وجمال�ص تربوية، حي��ث يقوم املركز 
باإع��داد اأبح��اث اإجرائي��ة تقدم معلوم��ات عن مواد، مث��ل: التجمي��ع، والتعلم التع��اوين، ومفه��وم الذات لدى 
الأطف��ال املوهوبني، والرعاية الأبوية لالأطفال ال�سغ��ار املوهوبني، و�سيا�سات الولية، ودمج املنهج، واحلفاظ 
عل��ى الط��الب الأمريكيني الأفارقة، وتنمي��ة املواهب الريا�سية، ورعاية الط��الب املوهوبني من ذوي �سعوبات 

التعلم، وتنظيم املجموعات التي جتمع الطالب املوهوبني، وتطبيق اأمنوذج جاردنر للذكاءات املتعددة.
ولع��ل م��ن اأهم نتائج تقارير اأبحاث هذا املرك��ز هو امل�سح القومي للممار�سات امل�ستم��رة للطلبة املوهوبني داخل 

حجرة الدرا�سة، والتي قامت مبعاينة )7000( معلم لكت�ساف نتائج يف منتهى الأهمية، واملتمثلة بالآتي:
يقوم املعلمون بتعديل ثانوي- هام�سي- يف الف�سول العادية لتلبية حاجات الطالب املوهوبني واملتفوقني.  .1

مل ينل ن�سف املعلمني تقريبًا تدريبًا يف تربية املوهوبني.  .2
مل يقم ن�سف املعلمني بتحديد املوهوبني يف ف�سولهم.  .3

مل ت�سمح اأكرث من ن�سف املدار�ص بتخطي الت�سريع.  .4
مل يتوف��ر للطلب��ة فر�ص فعلي��ة للعمل على م�سروعات متقدمة، والعمل يف مراك��ز اإثراء، اأو ال�سرتاك يف   .5

تعلم موجه ذاتيًا مع منهج مطور، اأو العمل يف م�ستوى �سف اأعلى)ال�سمادوين،2009(.
وبالرغم من اأن مثل تلك الدرا�سات والنتائج متكن القائمني على هذه الربامج من التعديل والتطوير والتح�سني، 
اإل اأن الكث��ري م��ن وا�سعي الربامج اخلا�سة باملوهوبني يحجمون ع��ن تقييم جناح براجمهم اأو فعالية مكوناتها 

وذلك لالأ�سباب الآتية:
ӽ .سعورهم باأنهم و�سعوا برناجمهم باإميان عميق، فمن ال�سروري اأن يكون ناجحا�  
ӽ .يف�سلون ا�ستثمار وقتهم يف التخطيط والتعليم  
ӽ  ي�سع��ب قيا���ص النجاح يف تعليم الط��الب املوهوبني مقارن��ة با�ستخدام بيانات اختب��ار التح�سيل لتقييم  

برامج املهارات الرئي�سة. 
ӽ  سٍن ما� ق��د ته��دد نتائج تقيي��م الربنامج يف ح��ال ف�سلت بع���ص املقايي�ص ذات البن��اء املعقد يف عر���ص حتحَ  
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بحجة اأنها غري ثابتة اأو غري مرتبطة مبا مت تعليمه؛ وبالتايل توؤخذ البيانات دلياًل على ف�سل الربنامج 
)ال�سمادوين، 2009(.

اإن الهتم��ام بر�س��د اجتاه��ات البحث العلمي يف جم��ال املوهبة والتفكري هو اهتمام عامل��ي؛ حيث ت�سري درا�سة 
فاغ��ن وفليد�س��ن واآ�س��ر )Vaughn.L & Fledhusen.F & Asher.W  )1991 اإىل اأهمي��ة التع��رف عل��ى 
فعالي��ة الربام��ج الإثرائي��ة للموهوبني م��ن خالل درا�س��ة م�سحية لأكرث م��ن )27( درا�سة يف جم��ال املوهبة، 

وخرجت بنتائج مفادها وجود اأثر للربامج الإثرائية على التح�سيل والتفكري الناقد وعلى الإبداع.
اأم��ا ع��ن واقع البحث يف جم��ال املوهبة وتعلي��م املوهوبني واملنهجي��ة امل�ستخدمة، فقد ق��ام كل من داي 
و�ساون�س��ن و�سين��غ )Dai& & Swanson & Cheng )2010    مب�س��ح مي��داين لدرا�س��ات علمي��ة يف جم��ال 
تربية املوهوبني من )1998 اإىل 2010( من خالل ا�ستق�ساء )1234( درا�سة عملية؛ م�ستخدمني لذلك قواعد 
بيانات لل�سحة النف�سية، ودرا�سات املجالت املحكمة يف جمال املوهبة والإبداع، حيث ركزت على املنهجية التي 
ا�ستخدم��ت يف الدرا�س��ات والأبحاث، وق��د خل�ست اإىل نتائج تفي��د ببداية ظهور للدرا�س��ات الكيفية يف جمال 
تربي��ة املوهوب��ني و�سيوع الدرا�سات الو�سفي��ة )املقارنة والرتباطية(، وقد خل�س��ت الدرا�سة اإىل وجود خلل 
ب��ني الأ�س���ص النظري��ة واملمار�سات التطبيقية يف جم��ال رعاية املوهوب��ني يتطلب تن�سيقًا اأك��رب بني الباحثني 

لردم تلك الفجوات.
اأما ما يتعلق بالجتاهات العاملية للمو�سوعات البحثية يف جمال املوهبة والتفوق ل�سيما بالرتكيز على 
املرحلة العمرية للموهوبني والأدوات امل�ستخدمة يف الأبحاث التي مت م�سحها للفرتة )1990 اإىل 1997( فقد 
قام هيلر و�سكوفيلد )Heller &   Schofield )2000   بتحليل الكتب ال�سادرة عن  املجل�ص العاملي للموهوبني 
واملتفوق��ني) 1991-1995-1997( WCGTC وكت��ب املجل���ص الأوروبي للقدرات العالي��ة )1992-1996(، 
وم��ا ن�سر من جمل��دات �سابقة من املوؤمت��رات الآ�سيوية ال�سابقة لل�سن��وات )1996-1990(، واأ�س��اف اإليها �ست 
جم��الت عاملي��ة يف جمال رعاي��ة املوهوبني، حيث ظه��ر اأن اأكرث ال�سرائ��ح اأو الفئات التي مت��ت درا�ستها تقع يف 
املرحل��ة الأ�سا�سي��ة  من )8-4( �سنوات، تليها املرحلة الثانوية ثم اجلامعي��ة، اأما اأكرث الأدوات امل�ستخدمة يف 
 ،)% %(، واملالحظة )7  الأبحاث التي مت حتليلها فهي املقابلة؛ حيث و�سلت ن�سبة �سيوع ا�ستخدامها اإىل )80 
اأو الطولية.  املقطعية  اأو  الواحدة  العمرية  الفئة  البحث فقد توزع بني  اأما ت�سميم   ،)% والتجربيبة )10 
وميكن ال�ستدلل من تلك النتائج ل�سيما ب�سيوع ا�ستخدام املقابلة كاأداة للبحث اأن التوجه امل�ستقبلي لأبحاث 
 Coleman & Guo املوهبة والتفكري يتجه �سوب الأبحاث الكيفية، وتوؤكد ذلك درا�سة كوملان وجيو وداب�ص
Dabbs )2007 &( التي ت�ستق�سي واقع البحوث الكيفية يف جمال تربية املوهوبني للفرتة )1985 - 2003(  
كم��ا ن�س��رت يف املجالت املحكمة الأمريكي��ة، والتي ت�سري اإىل تزايد الهتمام بالبح��وث الكيفية، وللحكم على 
ج��ودة ه��ذه الدرا�سات وقيمتها؛ حاول الباحثون حتليل الدرا�سات الت��ي ا�ستخدمت منهجية البحث الكيفي يف 
جم��ال املوهوب��ني �سواء الأبحاث الإلكرتونية اأو الورقية ونقدها، وق��د بلغ عددها )124( درا�سة كيفية، وقد 
ج��اءت النتائ��ج ب��اأن )40( درا�سة فقط كانت مت�سقة م��ع املنهج الكيفي، بينما اختلط اجلان��ب الكيفي والكمي 

ببقيتها ومل تعد تلبي معايري البحث الكيفي، وقد خرجت الدرا�سة باأمنوذج للدرا�سات الكيفية.
بينم��ا رك��زت درا�س��ة) Jolly & Todd  2008( يف مراجعته��ا لجتاه��ات البحوث يف جم��ال املوهوبني 
للف��رتة )2003-1994( عل��ى م�ست��وى الت�ساق والتماثل ب��ني الأولويات واملمار�سة، حيث �سع��ت الدرا�سة اإىل 
مقارن��ة التو�سيات املت�سمنة يف تقري��ر )التميز الوطني: درا�سة حالة لتطوير التفوق الأمريكي(؛ والتي تعد 
اأولوي��ات لأبحاث املوهوبني، ومقارنتها مع الواقع املعا�ص واملمار�ص يف هذا املجال، وقد تبنت الدرا�سة املنهجية 
التاريخي��ة لتحلي��ل منو القاعدة املعرفية وو�سفها يف جمال تربية املوهوبني بعد  �سدور هذا التقرير من ق�سم 
الرتبي��ة يف الولي��ات املتح��دة للع��ام )1993(، وقد كانت اأب��رز النتائ��ج اأن املجالت الت��ي ا�ستهدفتها الكلمات 
املفتاحي��ة له��ذه البحوث ت�سمنت ع�سرة جمالت وه��ي: )الفئات امل�ستهدفة، واجلان��ب النف�سي والجتماعي، 
والقيا���ص، وط��رق التدري�ص، والبيئ��ة املدر�سية، والق��دارت العقلية، واملنه��ج، والربامج اخلا�س��ة والإثرائية، 
والت�سريع��ات، والربام��ج( كما ت�س��ري النتائج اإىل �سي��وع ا�ستخدام الأبح��اث للمنهج الو�سفي مقاب��ل الدرا�سات 
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التجريبية و�سبه التجريبية.
��ني يف حتديد  وتع��د ه��ذه النتائ��ج املهم��ة للدرا�س��ات ال�سابق��ة والأدب النظ��ري موجهًا حمف��زًا للباحثحَ
اإجراءات الدرا�سة احلالية وبناء اأداتها، وفيما يلي عر�ص لأبرز مربرات القيام بهذه الدرا�سة، واأهميتها، ومن 
ث��م عر���ص ما مت القيام به م��ن اإجراءات للو�سول اإىل ه��دف الدرا�سة بالتعرف على اجتاه��ات بحوث املوهبة 

والتفكري يف الوطن العربي.
مشكلة الدراسة:

اإن درا�س��ة اجتاه��ات الأبح��اث يف جم��ال املوهوب��ني ميكنن��ا م��ن التع��رف عل��ى اأولويات بح��وث املوهبة 
والتفك��ري يف املا�س��ي، وبالتايل نر�س��م اأولوياتها يف امل�ستقب��ل، اإن قيام الباحثني باأبحاثه��م بطريقة فردية يف 
جم��ال املوهوب��ني ل ميكن اأن يعطينا �سورة �ساملة عن واقع رعاي��ة املوهوبني ل�سيما واأنهم ي�ستخدمون عينات 
واأدوات وبيئ��ات خمتلف��ة، وبالت��ايل تظه��ر احلاج��ة اإىل حتديد توجه��ات البحث العلمي يف جم��ال املوهوبني 
يف الوط��ن العرب��ي وا�ستح��داث اآلي��ات لدرا�سة هذه الأبح��اث وتقييمها، وقد ب��داأ حديثًا التوج��ه نحو درا�سة 
م�ستفي�سة حتليلية لالأبحاث يف جمال معني يقوم الباحث من خالله مبراجعة الأدلة وال�سواهد للتاأكد من اأثر 
 ،  Best Evidence Synthesis بع�ص املتغريات يف عدة اأبحاث، وت�سمى هذه الطريقة بتحليل الأدلة الأف�سل
فعندما ي�سل باحثون خمتلفون با�ستخدام عينات خمتلفة وبيئات خمتلفة لنف�ص النتائج ن�ستطيع الطمئنان 

.)Salvin،1995( اإىل م�سداقية هذه النتائج واأهميتها
 Research ومراجعة الأبحاث Meta-Analysis اإل اأنن��ا يف الوطن العربي ل زلنا ن�ستخدم التحلي��ل املتعدد
Review  يف التعرف على واقع البحوث وتوجهاتها ، فال زالت احلاجة ما�سة اإىل مراعاة الظروف التي حتيط 
بواقع املوهوبني يف الوطن العربي، واحلاجة املا�سة اإىل حتقيق ال�ستقرار يف جمال تربية املوهوبني من خالل 
الرتكي��ز على املمار�سات العملية والربامج التطبيقية للط��الب املوهوبني واملتفوقني؛ بحيث تلبي احتياجاتهم 
عل��ى اأ�سا���ص علمي، ويتع��ذر حتقيق ذلك اإل من خالل درا�س��ة واقع البحث العلم��ي وتوجهاته يف جمال رعاية 
املوهب��ة والتفك��ري علميًا، وتتب��ع مراحل التقدم والتط��ور يف برامج رعاي��ة املوهوبني واأ�سالي��ب الك�سف عنهم 

ل�سيما يف الع�سر ال�سنوات ال�سابقة.
وبالت��ايل ا�ست�سع��ر الباحث��ان اأهمية القيام مبث��ل تلك الدرا�س��ة التي ت�ستهدف التع��رف على اجتاهات 
بح��وث املوهب��ة والتفكري يف الوط��ن العربي ل�سيما واأن جم��ال عملهما مرتبط برعاي��ة املوهوبني واملتفوقني، 
بالإ�ساف��ة اإىل �سلته��م الوثيقة بالبحث العلمي يف جمال املوهوب��ني واملتفوقني واطالعهم املتوا�سل على نتائج 

الدرا�سات والربامج يف هذا املجال، وعليه ميكن حتديد م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال الرئي�ص الآتي:
ما اجتاهات بحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي؟

أسئلة الدراسة:
ويتفرع عن ال�سوؤال الرئي�ص للدرا�سة الأ�سئلة الآتية:

ما املجالت الرئي�سة والفرعية لأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي؟  .1
ما املنهجية والإجراءات التي تتبناها اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي؟  .2

ما ن�سبة الن�سر لأبحاث املوهبة والتفكري بني خمتلف دول الوطن العربي يف جمموعة الدرا�سة؟  .3

أهمية الدراسة :
تكمن اأهمية الدرا�سة احلالية يف حتقيقها لالآتي:

تكوي��ن نظ��رة �ساملة وروؤي��ة وا�سحة لواق��ع البحث العلمي يف جم��ال رعاية املوهب��ة والتفكري يف الوطن   .1
العربي.

حتديد التوجهات امل�ستقبلية لبحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي.  .2
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التعرف على خ�سائ�ص البحث العلمي واملنهجية امل�ستخدمة يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي.  .3
ال�ستف��ادة م��ن نتائج الدرا�س��ة احلالية يف تطوير واقع رعاية املوهوب��ني واملتفوقني وحت�سينه يف الوطن   .4

العربي.
حتديد نقاط القوة وال�سعف يف اجتاهات بحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي.  .5

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

ӽ  احل��دود املكاني��ة: مت حتلي��ل الأبح��اث والدرا�س��ات العلمي��ة املن�س��ورة يف اأوراق املوؤمتر العرب��ي ال�سنوي  
للموهوب��ني واملتفوق��ني خ��الل الف��رتة )2013-2009(، والأبحاث املن�س��ورة يف املجل��ة العربية لتطوير 
التف��وق خ��الل الفرتة )2009 - 2014(، والأبح��اث املن�سورة يف اأوراق املوؤمتر العلم��ي الإقليمي للموهبة 
يف ال�سعودي��ة ع��ام )2006(، بالإ�ساف��ة اإىل الأبحاث املن�س��ورة يف اللقاء العرب��ي الأول  خلرباء الكورت 
)2006( واللق��اء العرب��ي الثاين )2008( لتعلي��م التفكري مبركز ديبونو لتعلي��م التفكري يف الأردن. ومل 

يتم ت�سمني اأوراق العمل املعرو�سة يف تلك امل�سادر لعدم ا�ستيفائها ملعايري البحث العلمي و�سروطه.
ӽ  احل��دود املو�سوعي��ة: وهي اأهم املكونات الت��ي مت حتليلها يف اأبحاث املوهبة والتفك��ري، واملت�سمنة لعنوان  

البحث وجماله الرئي�سي والفرعي، ومنهجه واأدواته وعينته وبلد الن�سر.
ӽ  احل��دود الزمنية: اقت�سرت كافة الدرا�سات والأبح��اث التي مت حتليلها ودرا�ستها ملدة زمنية ت�سل لثمان  

�سنوات من )2006-2014(.

مصطلحات الدراسة :
يع��رف الجتاه يف قامو�ص م�سطلحات علم النف�ص احلديث والرتبي��ة باأنه ال�سعور بالتاأييد اأو املعار�سة 
اإزاء مو�س��وع مع��ني كجماع��ة معين��ة،  اأو فك��رة اأو فل�سف��ة اأو ق�سي��ة ، ويتك��ون الجت��اه باخل��ربة والكت�ساب 

)�سديق،2012(.
 اإل اأن تعري��ف الجتاه��ات املق�س��ودة يف علم النف�ص ل ين�سجم متامًا مع ما ي�سع��ى له عنوان الدرا�سة احلالية 
فيما يتعلق بتعريف اجتاهات بحوث املوهبة والتفكري، حيث يق�سد بها الأولويات: والتي تعرف باأنها العملية 
الت��ي يقوم من خالله��ا بتحديد اأكرث العوامل اأهمي��ة بالن�سبة للمو�سوع املنوي دار�ست��ه والتفكري فيه )عي�سى 

العويف و عبد الرحمن اجلميدي،2010(.
وي��رى الباحث��ان اأن اجتاهات البحوث العلمية يف جم��ال املوهوبني تعني م�سرية البحث العلمي يف جمال 
املوهوبني عرب الزمن، حيث   ت�ستق�سي التغريات التي طراأت على البحث العلمي يف جمال املوهوبني خالل فرتة 

زمنية حمددة.
وتعرف الجتاهات اإجرائيًا يف الدرا�سة احلالية باأنها الأبعاد واملوجهات الأكرث اأهمية التي تناولتها الأبحاث 

العلمية يف املوهبة والتفكري التي مت درا�ستها وحتليلها يف جمموعة الدرا�سة احلالية.
البحث العلمي: عبارة عن ا�ستعمال التفكري الب�سري باأ�سلوب منظم ملعاجلة امل�سكالت التي ل تتوافر لها حلول، 
اأو للك�س��ف ع��ن حقائق جديدة اأو لتنقيح واإعادة النظر يف نتائج �س��ار م�سلمًا بها )�سليمان، 2006(، والتعريف 
الإجرائ��ي للبح��وث العلمية يف الدرا�سة احلالية يقت�سر على الإنت��اج العلمي للدرا�سات امليدانية التي اأجريت 
عل��ى املوهوبني اأو العادي��ني واملن�سورة يف املوؤمترات والندوات واملجالت العلمي��ة ذات ال�سلة برعاية املوهوبني 

واملتفوقني.
بح��وث املوهب��ة والتفكري: وهي البحوث العلمية التي تناولت مو�سوع رعاي��ة املوهوبني �سواء كان ت�سخي�سًا اأو 
تنمية يف كافة مراحلها وم�ستوياتها، بالإ�سافة اإىل البحوث العلمية التي ا�ستهدفت قيا�ص خ�سائ�ص ال�سخ�سية 
و�سماته��ا �سواء للموهوبني اأو للعاديني، مت�سمنة اأي�س��ًا برامج التفكري بكافة اأنواعه واأ�سكاله، وبرامج الإر�ساد 
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الت��ي ت�ستهدف بيئة املوهوب��ني واملتفوقني بكافة فئاته وم�ستوياته مبا يف ذل��ك املعلمني والإداريني وامل�سرفني 
يف املدر�سة اأو اجلامعة.

وميكن تعريف بحوث املوهبة والتفكري اإجرائيًا يف الدار�سة احلالية : باأنها البحوث العلمية امليدانية املن�سورة 
التي متت درا�ستها وحتليلها يف جمموعة الدرا�سة احلالية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدار�سة:

 تبن��ت الدرا�س��ة احلالية املنهج الو�سف��ي التحليلي كونه الأن�سب لالإجابة عن اأ�سئل��ة الدرا�سة، حيث ا�ستخدم 
الباحثان اأ�سلوب حتليل امل�سمون الذي يندرج حتت املنهج الو�سفي.

اأداة الدرا�سة:
 ق��ام الباحث��ان باإع��داد اأداة حتلي��ل امل�سمون )املحت��وى(، والت��ي ت�سمنت الفئ��ات الرئي�س��ة والفرعية، وهي 
املجالت الرئي�سة والفرعية التي تناولتها الأبحاث مو�سع التحليل يف هذه الدرا�سة، بالإ�سافة اإىل املنهجية 

املتبعة والأدوات امل�ستخدمة والعينة امل�ستهدفة وبلد الن�سر، ، واجلدول الآتي يو�سح اأداة التحليل:
�سكل يو�سح اأداة حتليل م�سمون بحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي

الفئات الفرعيةالفئات الرئي�سة

مصدر أبحاث املوهبة والتفكير في العالم العربي

 املوؤمتر العربي لرعاية املوهوبني 
واملتفوقني

املجلة العربية لتطوير التفوق 
املوؤمتر العلمي الإقليمي للموهبة 
لقاء تعليم التفكري لديبونو 

تاريخ الن�سر
)2009-2013(
)2009-2014(

2006
)2006-2008(

ت�سخي�س وقيا�س املجال الرئي�سي للبحث
برامج اإثراء وتفكري واإر�ساد 

املجال الفرعي للبحث

الطلبة املوهوبون .

الطلبة العاديون .

الطلبة ذوو الحتياجات اخلا�سة .

املعلمون .

امل�سرفون والخت�سا�سيون .

الإدارة املدر�سية .

الطلبة اجلامعيون .

اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة .

الكمي والنوعي منهجية البحث
الو�سفي والتجريبي 
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اأدوات البحث

ما قبل املدر�سة.
املرحلة البتدائية 
املرحلة املتو�سطة 

املرحلة الثانوية
املرحلة اجلامعية 

الأ�سرة
املعلمون 

امل�سرفون والخ�سا�سيون
الفنانون واملخرتعون 
اأع�ساء هيئة التدري�س 
الإدارة املدر�سية 

عينة البحث امل�ستهدفة يف البحوث

ما قبل املدر�سة 
املرحلة البتدائية 
املرحلة املتو�سطة 
املرحلة الثانوية 
املرحلة اجلامعية 
الأ�سرة  
املعلمون  
امل�سرفون والخ�سا�سيون 

الفنانون واملخرتعون.
اأع�ساء هيئة التدري�س 

الإدارة املدر�سية. 

نوع العينة
ذكور 
اإناث 
)ذكور +اإناث( 

بلد البحث

فل�سطني 
اليمن 
ال�سعودية 

الأردن.   
 العراق 
ليبيا 
ال�سودان 
الإمارات 
الكويت 
م�سر 
البحرين 
ُعمان 
قطر 
لبنان 
اجلزائر 

               * وحدة التحليل: الفكرة
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�سدق الأداة وثباتها:
�س��دق الأداة: مت عر���ص اأداة التحلي��ل على جمموعة من املحكمني لإب��داء مالحظاتهم حول ت�سنيف الفئات 

الرئي�سة والفرعية مع تعريفاتها النظرية والإجرائية، وقد مت التعديل يف �سوء مالحظاتهم.
ثب��ات الأداة: ق��ام الباحث��ان بح�س��اب ثب��ات اأداة التحليل من خ��الل اإع��ادة التحليل على جزء م��ن الأبحاث  
بع��د م��رور �سه��ر على التحلي��ل الأول، وقد مت ح�س��اب معامل التفاق ب��ني التحليلني با�ستخ��دام معادلة كوبر 

.)Cooper(
معامل التفاق = )عدد مرات التفاق / )عدد مرات التفاق + عدد مرات الختالف( × 100.

. مقبولة  ثبات  ن�سبة  وهي   )% وقد بلغ معامل التفاق بني التحليلني )83 
جمموعة الدرا�سة:

ا�ستملت جمموعة الدرا�سة على كافة الأبحاث العلمية يف جمال املوهبة والتفكري املن�سورة يف امل�سادر الآتية، 
والتي تنطبق عليها �سروط البحث العلمي الر�سني، والبالغ عددها )188( بحثًا وهي:

Ԁ .)2009-2013( اأوراق املوؤمتر العلمي العربي للموهوبني واملتفوقني  
Ԁ .)2009-2014( اأبحاث املجلة العربية لتطوير التفوق  
Ԁ .)2006( املوؤمتر الإقليمي للموهبة يف جدة  
Ԁ .)2006( اللقاء الأول تعليم التفكري لديبونو  
Ԁ .)2008( اللقاء الثاين ملدربي الكورت / ديبونو  

اإجراءات الدرا�سة:
Category System )1.تطوير نظام الت�سنيف )الفئات

مت حتدي��د الفئ��ات الرئي�س��ة والفرعي��ة للتحليل، والتي متث��ل العنا�سر الرئي�س��ة اأو الثانوية الت��ي يتم و�سع 
وحدات التحليل فيها والت�سنيف على اأ�سا�سها، متبعني اخلطوات الآتية:

Ԁ .حتديد فئات التحليل بدقة، وفقا مل�سكلة البحث واأهدافه واأ�سئلته  
Ԁ .ت�سمني خمتلف اجلوانب التي يتعر�ص لها التحليل  
Ԁ  مراع��اة تو�سيح الف��روق بني الفئات حتى ل ي�سنف جزء من امل�سم��ون حتت فئتني خمتلفتني منعًا  

حلدوث تداخل.
مراع��اة اأن تك��ون الفئ��ات تف�سيلية؛ لتمكن الباحث من و�س��ع كل عن�سر من عنا�سر امل�سم��ون مهما كان �سغريا 

حتت الفئة املنا�سبة له.
Unit of Analysis 2. حتديد وحدة التحليل

لت�سهي��ل عملي��ة التحليل وجعلها عملي��ة منظمة، وتي�سري معاجلة البيانات، وتف�س��ري النتائج التي مت احل�سول 
عليها من عملية التحليل ب�سكل مو�سوعي مت اختيار الفكرة Theme والتي قد تدور حول ق�سية حمددة.

3. بناء اأداة التحليل

بن��اء عل��ى حتديد الفئ��ات الرئي�سة والفرعي��ة مت تطوي��ر الأداة ل�ستخدامها يف عملية التحلي��ل، ومت ر�سد 
معدلت التكرار رقميًا، للتمكن من توظيف البيانات باأكرث من و�سيلة وحتقيق اأكرث من هدف.

4. ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية

مت��ت عملي��ة التحلي��ل مل�سم��ون الأبحاث با�ستخ��دام اأداة التحلي��ل، ومت ح�ساب تك��رارات الفئ��ات، وا�ستخراج 
الن�سب املئوية لتلك التكرارات، من خالل ا�ستخدام برنامج SPSS لتوفري الوقت واجلهد.
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الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة:
مت ح�س��اب التك��رارات والن�س��ب املئوي��ة  لالإجاب��ة عن اأ�سئل��ة الدرا�سة؛  كونه��ا الأكرث �سيوع��ًا لأ�سلوب حتليل 

امل�سمون.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

للتعرف على اجتاهات بحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي، �سيتم الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة كالآتي:
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول: ما املجالت الرئي�سة والفرعية لأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي؟
م��ن خ��الل الطالع على الأدب الرتبوي يف جم��ال اأبحاث املوهبة والتفكري، وبناًء عل��ى ت�سنيف فئات التحليل 
ملج��الت رئي�س��ة وفرعية؛ قام الباحثان بتحديد جمالني رئي�سني، هما: الت�سخي�ص والقيا�ص، وبرامج الإثراء 
والتفك��ري والإر�س��اد. اأم��ا املج��الت الفرعية لأبح��اث املوهبة والتفكري فه��ي التي متثل الفئة الت��ي ي�ستهدفها 
املج��الن الرئي�س��ان، اأي مبعن��ى اأنن��ا عندم��ا نتبن��ى مو�س��وع القيا���ص والت�سخي�ص، اأو اإع��داد برنام��ج اإثرائي 
اأو اإر�س��ادي يف البح��ث �سيك��ون موجه��ًا اإىل فئة معين��ة، والتي متثل املج��الت الفرعية يف ه��ذا البحث، وفيما 
يل��ي ذكرها:)الطلب��ة املوهوب��ون ، والطلب��ة العادي��ون، وذوو الحتياج��ات اخلا�س��ة، واملعلم��ون، وامل�سرف��ون 

والخت�سا�سيون، والإدارة املدر�سية، والطلبة اجلامعيون(.
واجل��دول الآتي يو�سح نتائج التحليل والن�سب املئوية للمجالت الرئي�سة لأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن 

العربي:
جدول )1( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية للمجالت الرئي�سة لأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي

املجالت الرئي�سة لأبحاث 
الن�سب التكراراتاملوهبة والتفكري

املئوية
12566.5قيا�س وت�سخي�س

6333.5برامج اإثراء وتفكري واإر�ساد
%100بحث188الإجمايل

يظه��ر ج��دول )1( اأن )66.5 %( م��ن البح��وث ت�سته��دف الت�سخي���ص والقيا���ص، بينم��ا )33.5 %( ت�سع��ى 
لبن��اء الربام��ج الإثرائي��ة وبرامج التفك��ري والإر�ساد واإعدادها، وق��د ت�سري هذه النتائ��ج اإىل اأن التوجه نحو 
القيا���ص والت�سخي���ص بن�سبة اأعلى م��ن التوجه لإعداد الربامج، والذي قد يكون اأ�سه��ل واأي�سر على الباحثني، 
وقد يكون اأي�سًا موؤ�سرًا اإىل اأننا يف الوطن العربي لزلنا يف بداية م�سوارنا يف رعاية املوهبة والتفكري، وبالتايل 
لزلنا يف مرحلة الك�سف عن املوهوبني والت�سخي�ص والقيا�ص لل�سمات واخل�سائ�ص الدالة على املوهبة، وتاأتي 
ه��ذه النتائج من�سجمة مع  درا�سة فيلدو�س��ن )Feldhusen،1989( حيث اأكدت على اأهمية ا�ستخدام اأ�ساليب 
خمتلف��ة للك�س��ف عن املوهوبني، و�سرورة ت�سنيف الطلبة ح�س��ب اإمكاناتهم وقدراتهم، كما تتفق نتائج درا�سة 
�سليمان )2006( مع نتائج الدرا�سة احلالية يف الرتكيز على خ�سائ�ص املوهوبني و�سماتهم، حيث بلغت ن�سبتها 

احلالية. الدرا�سة  لنتائج  جدًا  مقاربة  ن�سبة  وهي   ،)% يف درا�سته ب� )48.2 
 اأم��ا ع��ن املجالت الفرعي��ة لأبحاث املوهبة والتفك��ري يف الوطن العربي؛ ت�سري النتائ��ج يف اجلدول )2( الذي 

يو�سح نتائج التحليل والن�سب املئوية للمجالت الفرعية يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي:
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جدول )2(  يو�سح التكرارات والن�سب املئوية للمجالت الفرعية يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي

املجالت الفرعية لأبحاث 
الن�سب التكراراتاملوهبة والتفكري

املئوية
9248.9الطلبة املوهوبون
4222.3الطلبة العاديون

179.0الطلبة اجلامعيون
136.9املعلمون

105.3الحتياجات اخلا�سة
84.3الإدارة املدر�سية

42.1امل�سرفون والخت�سا�سيون
21.1اأع�ساء هيئة التدري�س

188100الإجمايل

ن�سبة  %( تقريبًا من  ت�سري النتائج يف اجلدول اأعاله اإىل اأن ن�سبة ا�ستهداف الطلبة املوهوبني ت�سل اإىل )50 
ا�سته��داف اأي فئ��ة اأخرى، وهذا يعد منطقي��ًا اإذ اإن البحوث التي مت حتليلها  يف الدرا�سة احلالية تقع يف جمال 
املوهبة والتفكري ومن البديهي ا�ستهداف فئة املوهوبني، بينما تظهر النتائج انخفا�ص ن�سبة ا�ستهداف اأع�ساء 
هيئة التدري�ص يف اجلامعات، وامل�سرفني والخت�سا�سيني يف املدر�سة، والإدارة املدر�سية، على الرغم من اأهمية 
ه��ذه الفئ��ات ودورها الفاع��ل يف تطوير رعاية املوهوب��ني واملتفوقني، وتاأتي هذه النتيج��ة من�سجمة اإىل حد 
كب��ري يف تركيزه��ا على فئة املوهوبني مع نتائج درا�سة جويل وتود )Jolly &  Todd،2008( التي بلغت ن�سبة 
%( لفئات  ا�سته��داف الكلم��ات املفتاحية للبحوث الت��ي مت حتليلها والبالغ عددها )397( بحث��ًا – بلغت )49 

املوهوبني.
النتائ��ج املتعلقة بال�س��وؤال الثاين: ما املنهجية والإج��راءات التي تتبناها اأبحاث املوهب��ة والتفكري يف الوطن 

العربي؟
اأوًل: من حيث املنهجية امل�ستخدمة:

مت حتليل منهجية البحث امل�ستخدمة يف كافة الدرا�سات التي مت حتليلها واجلدول رقم )3،4( يو�سحان نتائج 
التحليل ملنهجية البحث امل�ستخدمة يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي: 

جدول )3( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ملنهجية البحث امل�ستخدمة يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي

الن�سب املئويةالتكراراتاملنهج امل�ستخدم
18296.8املنهج الكمي
63.2املنهج الكيفي

100%188الإجمايل
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جدول )4( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ملنهجية  البحث امل�ستخدمة يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي

الن�سب املئويةالتكراراتمنهج البحث
13370.7املنهج الو�سفي

 املنهج التجريبي و�سبه
5529.3التجريبي

 100%188الإجمايل

تظه��ر النتائ��ج يف اجلدولني ال�سابق��ني اأن الغالبية العظمى تبن��ت البحث الكمي مقابل البح��ث الكيفي، حيث 
ت�س��ري النتائ��ج اإىل ن��درة ا�ستخ��دام املنهج الكيفي عل��ى الرغم من اأهميت��ه ل�سيما يف جمال رعاي��ة املوهوبني، 
اإل اأن املنه��ج الكيف��ي ب�سكل عام مل يل��ق اهتمامًا اأو حيزًا منا�سبًا يف جمال البح��وث املختلفة يف الوطن العربي 
  Jolly &( ولي���ص فق��ط يف جم��ال املوهوب��ني، وتاأت��ي ه��ذه النتيج��ة من�سجمة متامًا م��ع درا�سة ج��ويل وت��ود
%( من اإجم��ايل عينة البح��ث، والدرا�سات  Todd،2008( الت��ي بلغ��ت فيه��ا ن�سب��ة البحوث الو�سفي��ة )83 
اأبحاث املوهبة والتفكري  %(، وعليه فاإن قلة البحوث الكيفية يف جمال  التجريبية و�سبه التجريبية )5.5 
تع��اين م��ن انخفا�ص وا�س��ح اأكدته العديد م��ن الدرا�سات مثل درا�س��ة �سليمان )2006(، الت��ي اأظهرت اأن )67 
%( من الدرا�سات التي قام بتحليلها ت�ستخدم املنهج الو�سفي، بينما ن�سبة ا�ستخدام املنهج التجريبي بلغت      

.)%  15(
ثانيًا: الأدوات واآليات الت�سخي�ص والقيا�ص:

مت ح�سر الأدوات التي ا�ستخدمت يف البحوث التي مت حتليلها وقد كانت النتائج كما هي يف اجلدول)5(:  
جدول )5( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية للأدوات امل�ستخدمة يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي

اأدوات البحث امل�ستخدمة 
الن�سب التكراراتيف اأبحاث املوهبة والتفكري

املئوية
10656.4ال�ستبانة
6735.6اختبارات
73.7مقابلت

42.1حتليل م�سمون
42.1بطاقة ملحظة

188100الإجمايل

تظه��ر النتائ��ج يف اجل��دول ال�ساب��ق ا�ستخ��دام اأبحاث املوهب��ة والتفكري يف الوط��ن العربي لال�ستبان��ة بن�سبة 
 )% %(، وت�س��كل هاتني الن�سبتني )92  %(، بينم��ا ن�سب��ة ا�ستخ��دام الختبارات ت�سل اإىل )35.6   56.4(
م��ن ن�سب��ة كافة الأدوات امل�ستخدم��ة، وقد يف�سر ذلك ب�سي��وع الختبارات وال�ستبان��ات يف جمال الك�سف عن 
املوهوبني، فاختبارات الذكاء ومقايي�ص التفكري وا�ستبانات ال�سمات واخل�سائ�ص النف�سية للموهوبني ت�سهم يف 
تف�س��ري تلك النتيجة، بالإ�سافة اإىل اأن هات��ني الأداتني هما من بديهيات املنهج الكمي الذي �سبق احلديث عن 

ارتفاع ن�سبة تبنيه يف معظم الأبحاث.
وم��ع ذل��ك يبق��ى انخفا�ص ن�سب��ة املقاب��الت، وبطاقة املالحظ��ة، وحتليل امل�سم��ون غري مقب��ول؛ لأهمية هذه 

الأدوات يف درا�سة العديد من احلالت الفردية ب�سكل مف�سل ومتعمق.
وتختل��ف ه��ذه النتائج م��ع نتائج درا�سة هيل��ر و�سكوفيل��د) Heller  & Schofield ،2000( التي تو�سلت اإىل 
%(، تليها بطاقة املالحظة، وقد  اأن املقابل��ة ه��ي الأكرث �سيوعًا من حيث ال�ستخدام، حي��ث و�سلت اإىل )80 
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يعك���ص ه��ذا تنامي م�سطرد لتبن��ي الأدوات التي تت�س��م مبرونة اأكرث يف جم��ع البيانات وتبن��ي املنهج الكيفي، 
وقد تعزى هذه النتيجة ل�ستخدام الدرا�سات الأجنبية للمنهج الكيفي ب�سكل اأو�سع.

ثالثًا: العينة يف الأبحاث التي مت حتليلها ونوعها:
اأم��ا فيما يتعلق باملرحلة العمري��ة للعينات، ونوعها )ذكور – اإناث( التي ا�ستهدفتها بحوث املوهبة والتفكري يف 

الوطن العربي، فاجلدولن الآتيان يو�سحان نتائج التحليل:
 جدول )6( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية للمراحل العمرية املختلفة  للعينات يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن 

العربي

الن�سب التكراراتاملرحلة العمرية للعينات
املئوية

21.1مرحلة ما قبل املدر�سة
2714.4املرحلة البتدائية
2613.8املرحلة املتو�سطة
5730.3املرحلة الثانوية

2714.4املرحلة اجلامعية
31.6الفنانون واملخرتعون

52.7الأ�سرة
2613.8املعلمون

84.3الإدارة املدر�سية
63.2امل�سرفون والخت�سا�سيون

10.5اأع�ساء هيئة التدري�س
100%188الإجمايل

يظه��ر ج��دول )6( اأن ن�سب��ة ا�ستهداف املرحل��ة الثانوية يف اأبح��اث املوهبة والتفكري يف الوط��ن العربي بلغت 
 14.4  ،% %(، تليه��ا املرحل��ة اجلامعية واملرحلة البتدائية واملرحلة املتو�سطة، واملعلمون )14.4   30.3(
%، 13.8 %، 13.8 %( عل��ى الت��وايل، بينم��ا انخف�س��ت ن�سبة ا�ستهداف مرحلة ما قبل املدر�سة )1.1 %( 
بالرغ��م م��ن اأنها مرحلة مهمة جدًا للك�سف عن املوهبة ورعايتها، كم��ا ينخف�ص اأي�سًا ن�سبة ا�ستهداف الفنانني 
اأم��ا ا�ستهداف اأع�ساء هيئة التدري�ص   ،)% واملخرتع��ني )املوهوب��ني البالغني( حيث و�سلت الن�سبة اإىل )1.6 

.)% فقد بلغت اأقل ن�سبة من بني الفئات ، اإذا و�سلت ن�سبة ا�ستهدافها اإىل )0.5 
وقد تعزى هذه النتائج اإىل اأن تلك الأبحاث يقوم بها اأ�سحابها بطريقة فردية غري منظمة ولي�ست بناًء على 
تخطيط م�سبق لأولويات رعاية املوهوبني وبراجمه، وعليه يبقى حتديد املرحلة العمرية لعينة البحث وفقًا 
مليول الباحث واهتمامه وحاجة مو�سوع بحثه، وتن�سجم هذه النتائج مع درا�سة �سليمان )2006( يف ا�ستهداف 
%( والتي ف�سرها ب��اأن هذه املرحلة ق��ادرة على التعبري عن  املرحل��ة الثانوي��ة، حي��ث بلغت ن�سبته��ا )40.3 
نف�سه��ا ب�س��كل اأف�سل من املراحل الت��ي تدنوها، بينما حازت ن�سب��ة ا�ستهداف املرحل��ة البتدائية على )22.1 
%(، بينم��ا ت�س��ري نتائج درا�سة  هيلر و�سكوفيل��د)Heller  & Schofield ،2000( اإىل اأن ا�ستهداف املرحلة 
املتو�سط��ة ه��و اأعلى ن�سبة )30.4 %(، تليها املرحلة الثانوية )22.8 %(، ثم املرحلة البتدائية واملرحلة 
10.9( على التوايل. حيث يعتقد العديد من الرتبويني وعلماء   ،%  13.1  ،% اجلامعية وفئة البالغني )16.3 

النف�ص اأن املرحلة املتو�سطة هي الأن�سب للك�سف عن املوهوبني ورعايتهم.
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جدول )7( يو�سح نوع العينة يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي  

الن�سب املئويةالتكراراتنوع العينة
5328.2ذكور
2714.4اإناث

10857.4)عينات)ذكور+ اإناث
 100 %188الإجمايل

اأم��ا م��ا يخ���ص نوع العينة ون�سيب كل من الذك��ور والإناث يف تلك الأبحاث كما يو�سح ج��دول )7(، حيث ت�سري 
اأن  اأي  %(؛  النتائج اإىل اأن العينات )ذكورا+اإناثا( هي الأكرث �سيوعًا، حيث ت�سل ن�سبة ا�ستهدافهم لها )57.4 

اأكرث من ن�سف الأبحاث ت�ستهدف كال اجلن�سني.
بينم��ا تت��وزع ن�سب��ة ا�سته��داف الذكور ب��� )28.2 %(، ون�سبة ا�سته��داف الإناث ب��� )14.4 %(، وقد ل تعني 
ه��ذه النتائ��ج حتي��زًا جلن�ص ما دون الآخ��ر، واإمنا تف�سر باأن الباح��ث عندما يكون ذكرًا ع��ادة ما يختار عينة 
م��ن جن���ص الذكور، واأي�س��ًا الباحثة تختار عينة من الإناث م��ن جن�سها، ل�سيما يف اململك��ة العربية ال�سعودية 

واليمن...وغريها، مما يجعل هذه النتائج مقبولة ومطمئنة؛ كونها ل ت�ستثني اأحدًا، وت�ستهدف اجلميع.
وتن�سج��م ه��ذه النتائ��ج مع درا�سة �سليم��ان )2006( يف ا�سته��داف العينات م��ن )الذكور والإن��اث( معًا بن�سبة      

.)%  10( فقط  والإناث   ،)%  33( فقط  الذكور  بينما   ،)%  57(
ال�س��وؤال الثال��ث: م��ا ن�سب��ة الن�س��ر لأبح��اث املوهب��ة والتفكري ب��ني خمتل��ف دول الوطن العرب��ي يف جمموعة 

الدرا�سة؟
تختل��ف ال��دول العربي��ة فيما بينها يف ن�سب��ة الن�سر لأبحاث املوهب��ة والتفكري، حيث ي�سري اجل��دول )8( اإىل 

ن�سبة الن�سر يف اأبحاث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي يف جمموعة الدرا�سة احلالية
جدول )8( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية مل�ستوى الن�سر لأبحاث املوهبة والتفكري يف الدول العربية

الن�سبة املئويةالتكراراتالدولة
6031.9ال�سعودية

3016الأردن

2312.2اليمن
189.6ال�سودان
179العراق

105.3فل�سطني
94.8ليبيا
73.7م�سر

63.2البحرين
21.1عمان
21.1قطر

21.1الكويت
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10.5اجلزائر
10.5الإمارات

10.5لبنان
%188100الإجمايل

ي�س��ري ج��دول )8( اإىل ت�سم��ني )15( خم�ص ع�سرة دولة من الدول العربية يف حتدي��د ن�سبة الن�سر يف اأبحاث 
املوهب��ة والتفك��ري يف جمموع��ة الدرا�س��ة، حيث تظه��ر النتائج ن�سبة ن�س��ر اأبحاث املوهب��ة والتفكري يف الدول 
%( م��ن ن�سبة  العربي��ة،  فق��د ح��ازت اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة على اأعل��ى ن�سب��ة متثيل و�سل��ت اإىل )32 
 ،)% الأبح��اث الت��ي مت م�سحه��ا يف جمموعة الدرا�سة احلالي��ة، تليها اململكة الأردنية الها�سمي��ة بن�سبة )16 
%(، بينما حازت الدول العربي��ة الأخرى على ن�سبة منخف�سة  تليهم��ا اجلمهوري��ة اليمنية بن�سب��ة )12.2 

التمثيل. ن�سبة  من   )% ت�سل اإىل اأقل من )10 
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه النتائج متثل فقط عينة البحث املوؤلفة من )188( بحثًا يف جمال املوهبة والتفكري 
يف الوط��ن العرب��ي، الت��ي مت حتليله��ا يف طي هذه الورق��ة، حيث يعتمد تف�س��ري النتائج على اهتم��ام الباحثني 
يف كل دول��ة م��ن هذه الدول، بالإ�سافة اإىل م��دى م�ساركة هذه الدول يف موؤمترات املجل���ص العربي للموهوبني 

واملتفوقني املنعقد �سنويًا يف الأردن، اأو مدى معرفتهم باملجالت العلمية العربية يف جمال املوهبة والتفكري.
التوصيات: 

بناًء على النتائج التي مت عر�سها تو�سي الدرا�سة بالآتي:
حتديد اأولويات بحوث املوهبة والتفكري يف الوطن العربي وتعميمها على مراكز البحث واجلامعات.  .1

الهتم��ام عل��ى امل�ستوى الوطني باأبحاث املوهبة والتفكري؛ كي يتمك��ن الباحثون من تنفيذ اأبحاثهم وفقًا   .2
لأولوي��ات املوهوبني يف الوطن العربي وحاجاته��م، ولي�ص وفقًا لهتمامات الباحثني فقط. ور�سم �سيا�سة 

وطنية لكل دولة حتدد اأولويات بحوث املوهبة.
توفري م�سادر مالية لتمويل البحوث يف جمال املوهبة والإبداع واإتاحتها جلميع الباحثني جمانًا.  .3

ت�سجيع الباحثني يف جمال املوهبة والتفكري نحو تطوير برامج اإثرائية على م�ستوى الوطن العربي.  .4

تعزيز العالقات والتعاون بني موؤ�س�سات التعليم العايل واملراكز املتخ�س�سة مبجال املوهبة والتفكري.  .5
اإعطاء اأولوية للممار�سات العملية يف جمال املوهبة والإبداع وتطوير قدرات املوهوبني.  .6

اإيجاد مقايي�ص واختبارات مقننة على م�ستوى الوطن العربي.  .7

المقترحات: 
بناء على نتائج الدرا�سة نو�سي باملقرتحات الآتية:

تنفي��ذ بح��وث ح��ول ق�س�ص جناح ومتي��ز يف جمال املوهب��ة والإبداع يف ال��دول العربية لتب��ادل اخلربة   .1
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وال�ستفادة.
تنفي��ذ درا�س��ات م�سرتك��ة بني الدول العربية يف جم��ال املوهبة والتفكري مب�سارك��ة باحثني من كل دولة،   .2

ومقارنة النتائج لتبادل اخلربات والتجارب.
التوجه نحو تنفيذ درا�سات نوعية ت�ستخدم اأدوات كيفية للمعرفة املتعمقة حلالت املوهبة والتفكري.   .3

تنفي��ذ درا�س��ات ت�ستهدف فئات مل يتم التطرق اإليها ب�سكل وا�س��ع يف البحوث ال�سابقة، ل�سيما مرحلة ما   .4
قبل املدر�سة، واأع�ساء هيئة التدري�ص، والفنانني واملخرتعني والإدارة املدر�سية.
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