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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على إدراكات المعلمين لخدمات اإلرشاد النفسي التي يتم تقديمها

للطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدارس العادية ،وكذلك التعرف على الفروق بين المعلمين والمعلمات

في إدراكاتهم لتلك الخدمات .ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثون ببناء أداة مؤلفة من 50فقرة .تم

تطبيق األداة – بعد استخراج دالالت صدقها وثباتها -على عينة الدراسة المؤلفة من ( )62معلما ومعلمة

من مديرية عين الباشا .أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات يدركون أن خدمات اإلرشاد
النفسي تقدم بدرةة منخفةة للطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدارس العادية .كما أظهرت النتائج أن
ادراكات المعلمين لدرةة تقديم خدمات اإلرشاد النفسي كانت أعلى من ادراكات المعلمات  ،وفي ةوء

تلك النتائج قدمت توصيات بإةراء المزيد من الدراسات التي تعنى بإرشاد الطلبة الموهوبين والمتفوقين

وكذلك تدريب المرشدين على تقديم خدمات اإلرشاد لهم.

الكلمات المفتاحية(:الخدمات اإلرشادية ،المعلمون ،والطلبة الموهوبين والمتفوقين).
مقدمة:

يدددرك المعلمددون الطلبددة الموهددوبين والمتفددوقين عقليددا بشددكا ايةددابي فهددم يتمتعددون بتوافددق أفةددا مددن
الطلبددة العدداديين ،إال أنهددم مددن ناحيددة أخددر  ،أقددا سددعادة  ،وأكثددر حزنددا ،وأقددا شددعو ار بالرةددا ،ممددا يترتددب

عليد الحاةدة للخددمات اإلرشدادية التدي قدد ال يطلبونهدا رغدم معانداتهم النفسدية (Vialle, Heaven, and

) .Ciarrochi , 2007أكدت وود( )Wood, 2012الحاةة لدراسة المعلمدين واد اركداتهم نحدو الخددمات
اإلرشادية ،فقد توصلت إلى ةرورة العما على تدريب المعلمين مدن أةدا التعداون والتنسديق مد المرشددين
لخدمددة الطلبددة الموهددوبين والمتفددوقين عقليددا ،وتلبيددة حاةددات الطلبددة هددو محددور الخدددمات التعاونيددة المقدمددة
للطلبددة ،أهميددة معتقدددات واد اركددات المرشدددين المدرسدديين حددوا دمددج المعلمددين فددي تقددديم الخدددمات للطلبددة،

(.)Wood, 2012
كما أةر

لي دراسة فدي عدام  )Li(2008والدواردة فدي ))Bevan-Brown and Taylor, 2008

دراسة على  146معلمدا للطلبدة الموهدوبين فدي تدايوان ،وذلدك مدن اةدا استقصداء اتةاهدات المعلمدين نحدو
عدة موةوعات منهدا دور المرشددين والخددمات التدي علديهم تقدديمها للطلبدة الموهدوبين فدي المدرسدة .طبدق

الباحددم مقياسددا أعدددس لقيدداس االتةاهددات واسددتةاب عليد المعلمددون الكترونيددا .أشددارت نتددائج الد ارسددة إلددى أن
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أكثر من ثلثي المعلمدين المشداركين يعتقددون أن للمرشددين دو ار فدي خفدض شددة المشدكتت والمعانداة التدي

يواةهها الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدرسة ،كما أن عليهم المساهمة في توفير بيئة صدحية للدتعلم
و للنمو والتطور.

كمددا قددام أبددو زيتددون( (2014بد ارسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى مددد ممارسددة المرشدددين التربددويين فددي

الم ددداس العام ددة ل ددمدوار والمهم ددات الوظيفي ددة المطلوب ددة م ددنهم بالتعام ددا مد د ذو الحاة ددات الخاص ددة ك ددذلك
التع ددرف إل ددى اث ددر متنيد درات الة ددنس ،والخبد درةا والعم ددر ف ددي تل ددك األدوار والمهم ددات .تألف ددت عين ددة الد ارس ددة

مددن( )90مرشدددة ومرشدددا مددن العدداملين فددي و ازرة التربيددة والتعلدديم .وأشددارت النتددائج إلددى أن متوسددط ألد ارسددة
الكلية لمدوار والمهمات الوظيفيدة المطلوبدة مدن المرشددين كدان بدرةدة متوسدطة  .كمدا أشدارت إلدى أن بعدد
تقددديم الخدددمات اإلرشددادية لددذو الحاةددات الخاصددة كددان أعلددى أبعدداد مقيدداس األدوار والمهمددات الوظيفيددة

المطلوبة من المرشدين في حين كان أقلها بعد دور المرشد فدي القيداس والتقدويم .كدذلك أشدارت النتدائج إلدى
عدم وةدود داللد إحصدائية لمتنيدر الةدنسا والعمدر علدى الدرةدة الكليدة واألبعداد لقيداس األدوار والمهمدات

الوظيفية المطلوبة من المرشدين.

إن البحدم العلمددي الدذ يهددتم باتةاهدات المعلمددين واد اركداتهم نحددو العمدا اإلرشدداد للطلبدة الموهددوبين
ّ
والمتفوقين عقليا -والتي ستؤثر على درةة استعدادهم لتسدتفادة مدن خددمات اإلرشداد التربدو فدي المدرسدة
من ةهة ،وعلى دف الطلبة الموهوبين والمتفوقين لطلبها ،واالستفادة منها من ةهة أخر  ،أصدبحت تعتبدر

فددي غايددة األهميددة ،ومددن هنددا يددأتي هددذا البحددم ليسدداهم فددي استكشدداف ةانددب مددن دور المعلمددين فددي حيدداة
الطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا من ناحية دراسة ادراكاتهم لخدمات اإلرشاد النفسي التي يقدمها المرشدد

للطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا .
مشكلة الدراسة:

يناد الباحثون في ميدان البرامج والخدمات اإلرشادية المقدمة للطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا

لتبني فكرة التشارك والتنسيق ما بين المرشدين مقدمي الخدمات اإلرشادية وبقية العاملين في المدرسة من

معلمين ومدراء ،وأسر الطلبة ومؤسسات المةتم المحلي( ،)Wood, 2012وذلك من أةا زيادة فاعلية

البرامج والخدمات المقدمة للطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا إلى أقصى درةة ،بما ينعكس على نوعية
الحياة النفسية واالنفعالية واالةتماعية ،واألكاديمية واألسرية

توةد دراسات عدة دراسات استقصت الطلبة الموهوبين والمتفوقين ،ومعلميهم إال أنها كانت تركز

على الطلبة في المدارس ،والمراكز الخاصة بالموهوبين والمتفوقين عقليا (السرور2002،؛ المومني،
 ،)Ishak and Abu Baker, 2010;Li, 2008; Wood, 2010) )2006وتةاهلت التركيز على
فئة الطلبة الموهوبين والمتفوقين الذين يدرسون في المدارس الحكومية العادية .ومن ةهة ثانية ،نةد أن
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الدراسات واألبحام العلمية ذات الصلة بهذس الفئة من المتعلمين ،تةاهلت مسألة اتةاهات وادراكات

المعلمين في المدارس العدية لما يقوم ب المرشد من أدوار ومهمات تتعلق بإرشاد وتوةي الموهوبين من
الطلبة والمتفوقين ،واستعدادهم للتشارك والعما التعاوني م المرشد التربو  ،وأهمية تقديم الخدمات
اإلرشادية لهذس الفئة من الطلبة ، ،ومن هنا فإن هذس الدراسة تستقصي إدراكات لما يقدم المرشد من

مساعدة وتوةي وارشاد للطلبة المتفوقين والموهوبين.

أسئلة الدراسة:

تحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما هي الخدمات التي تقدم للطلبة المتفوقين من قبا المرشدين التربويين من وةهة نظر المعلمين؟

 -2ها يوةد فرق ذو داللة إحصائية الخدمات المرشدين التربويين التي يقدمونها للطلبة الموهوبين
والمتفوقين من وةهة نظر المعلمين عند مستو الداللة ( )0.05≤ αتعز لمتنير ةنس المعلم؟

أهمية الدراسة:

تظهر أهمية الدراسة الحالية من ختا:

األهمية النظرية:

تبرز األهمية النظرية في تسليط الةوء على دور المعلمين في المدرسة الحكومية باالهتمام بهذس
الفئة من الطلبة ،والعما على التشبيك م المرشدين التربويين في خدمة الطلبة المتفوقين ،والتي تتعلق
بحاةاتهم النفسية والعاطفية واالةتماعية كمتفوقين وأشخاص غير عاديين ،المر الذ يتوق أن يحسن

من نوعية تلك الخدمات.

األهمية التطبيقية:

 يمكن االستفادة من نتائج هذس الدراسة في التأسيس ألبحام علمية مستقبلية لها اهتمام بهذس الفئة
الخاصة من الطلبة المتعلمين في المدارس.

 كما يمكن استثمار نتائج الدراسة في التخطيط الذ
المتفوقين والموهوبين.

يتصا بإشراك المعلمين في خدمة الطلبة

 تزود الدراسة الحالية المهتمين من الباحثين ،والمرشدين التربويين ،ومشرفي اإلرشاد التربو بمقياس
يتمت بخصائص سيكومترية مناسبة ،يستطيعون االستعانة ب لقياس إدركات فئات متنوعة من

المعنيين بالطلبة الموهوبين والمتفوقين وارشادهم وتوةيههم.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:

 .1استقصاء إدراكات المعلمين لما يقوم ب المرشد التربو من أدوار لمساعدة الموهوبين والمتفوقين
من طلبة المدرسة.
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 .2التعرف على الفروق إدراكات المعلمين لما يقوم ب المرشد التربو من أدوار لمساعدة الموهوبين
والمتفوقين من طلبة المدرسة تبعا لمتنير ةنس المعلم.

 .3محددات الدراسة:

تتحدد إمكانية تعميم النتائج المتعلقة بالدراسة الحالية بدرةة مماثلة المةتم الخارةي لمةتم
الدراسة الحالي ،وبالخصائص السيكومترية للمقياس المستخدم ،وبدرةة تمثيا العينة لمةتم

الدراسة.

المنهجية واإلجراءات:
مجتمع الدراسة:

تكون مةتم الد ارسدة مدن ةميد المعلمدين والمعلمدات فدي المددارس الحكوميدة التابعدة لمديريدة التربيدة
والتعلديم فددي لدواء عددين الباشدا للعددام الد ارسددي 2014 -2013م ،والدذين يبلددد عدددهم  1525معلمددا ومعلمددة

يعملون في  54مدرسة منها  18للبنين و 36لإلنام.
عينة الدراسة:

تد ّدم اختيددار عينددة الد ارسددة مددن خمددس مدددارس مددن مدددارس الددذكور التابعددة لل دواء عددين الباشددا ،وخمددس
تم اختيار عشر معلمين ،وعشرة معلمات من كا
مدارس من مدارس اإلنام بالطريقة العشوائية ،وبعد ذلك ّ

مدرسددة ،ومددن مدرسددي ةميد المدواد الد ارسددية وبالطريفددة العشدوائية .تد ّدم توزيد أداة الد ارسددة علددى  100معلددم
تم استرةاع  80استبان  ،وبعد ذلك قامت الباحثتان باستبعاد االستبيانات التي لدم يدتم تعبئتهدا
ومعلمة ،وقد ّ

بشددكا كامددا وصددحيل ،وبددذلك أصددبل عدددد أفدراد عينددة الد ارسددة  62معلمددا ومعلمدة ،مددنهم  20معلمددا ،و42

معلمة.

أداة الدراسة:
تم بناء مقياس الخدمات اإلرشادية للطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدرسة الحكومية من وةهة

نظر المعلمين بعد الرةوع إلى األدبيات السابقة حوا الموةوع وبعض المقاييس ذات العتقة مثا

مقياس وود ( ، ) Wood, 2012; Wood, 2010وتألف المقياس من  50فقرة موزعة على ستة

مةاالت  ،وهي المةاالت النفسية ،واألكاديمية ،واألسرية ،والمهنية ،والعقلية المعرفية ،واالةتماعية.

صدق األداة:

تم عرض المقياس المكون من  55فقرة على عدد من المحكمين المختصين بلد عددهم عشر
محكمين ،وذلك للتحقق من الصدق ،وقد تم إةراء تعديتت على الفقرات ،وأشار المحكمون إلناء خمس

فقرات حيم أصبل المقياس مكونا من  50فقرة ،تتم االستةابة عليها وفق مقياس ليكرت الخماسي ،وبذلك
تكون أدنى درةة على المقياس  ،50وأعلى درةة على المقياس هي  250درةة.

ثبات األداة:
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استخرج الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وقد بلد معاما االتساق

الداخلي للمةاا النفسي( ،)0.84وللمةاا األكاديمي( ،)0.86وللمةاا األسر ( ،)0.83للمةاا المهني
( ،)0.81و للمةاا العقلي /المعرفي ( ،)0.73وللمةاا االةتماعي(.)0.72
إجراءات الدراسة
بعد االنتهاء من إعداد المقياس قام الباحثون لمخاطبة مديرية التربية والتعليم في لواء عين الباشا

تم اختيارها بشكا عشوائي والبالد
المعنية بتطبيق أداة الدراسة  ،وقد تم توزي األداة على المدارس التي ّ
عددها عشرة مدارس نصفها للذكور ،والنصف اآلخر لإلنام ،وقام المعلمون والمعلمات الذين تم اختيارهم
بشكا عشوائي من تلك المدارس باالستةابة على أداة الدراسة ،وبعد استرةاع األداة من المعلمين بواسطة

تم إةراء التحليتت اإلحصائية المناسبة.
الباحم الثالمّ ،
نتائج الدراسة:
تم استخراج المتوسدطات الحسدابية واالنح ارفدات المعياريدة لإلةابدة عدن السدؤاا األوا المتعلدق باد اركدات

المعلم ددين للخ دددمات المقدم ددة للموه ددوبين والمتف ددوقين عقلي ددا ،عل ددى الدرة ددة الكلي ددة للمقي دداس ولل دددرةات عل ددى
المةاالت التي يتكون منها المقياس ،ويظهر الةدوا رقم  1هذس النتائج :

ةدوا  .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمين للخدمات المقدمة للموهوبين
والمتفوقين في المدارس الحكومية
المتوسط

االنحراف

مستو

الحسابي

المعيار

الخدمة

1.86

0.58

الرقم

المجال

العدد
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العقلي/المعرفي

62

1.91

0.57

منخفض

2

األكاديمي

62

1.69

0.48

منخفض
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االةتماعي

62

1.66

0.40

منخفض

الكلي

62

1.74

0.42

منخفض

3
4
1

األسر

المهني

النفسي

62
62
62

1.69
1.65

0.59
0.40

منخفض
منخفض
منخفض

يتةل من الةدوا رقم ( )1أن إدراك المعلمين لمستو الخدمات المقدمدة للموهدوبين والمتفدوقين بشدكا

عدام مددنخفض ،حيدم بلددد المتوسدط الحسددابي السدتةابات المعلمددين علدى المقيدداس ككدا ( )1.74وبددانحراف
معيدار (  ، )0.42كمدا أن إدراك المعلمددين للخددمات كدان منخفةددا فدي ةميد المةدداالت ،وقدد كدان أعلددى
تق دددير للخ دددمات ف ددي المة دداا المعرف ددي بمتوس ددط حس ددابي ( )1.91وانحد دراف معي ددار ( )0.57ث ددم المة دداا

األس ددر بمتوس ددط حس ددابي ( )1.86وانحد دراف معي ددار (  ،)0.58أم ددا أق ددا تق دددير للخ دددمات فق ددد ك ددان ف ددي
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المة دداا النفس ددي بمتوس ددط حس ددابي ( )1.65وانحد دراف معي ددار ( )0.40ث ددم المة دداا االةتم دداعي بمتوس ددط

حسابي ( )1.66وانحراف معيار ( .)0.40

ولإلةابددة عددن الس دؤاا الثدداني تددم حسدداب المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات المعياريددة ألدراك المعلمددين

والمعلمددات للخدددمات المقدمددة علددى المقيدداس ككددا وللمةدداالت الفرعيددة التددي يتكددون منهددا المقيدداس ،كمددا تددم
استخدام اختبار ت لمعرفة داللة الفروق بين المعلمين والمعلمات في تقدير هذس الخدمات.

ةدوا  .2نتائج اختبار ت لداللة الفروق بين المعلمين والمعلمات في تقدير الخدمات المقدمة للطلبة
الموهوبين والمتفوقين في المدارس الحكومية
المجال
النفسي
األكاديمي
األسري
المهني

العقلي/المعرفي
االجتماعي
الكلي

الجنس العدد
ذكر

20

1.84

0.50

20

2.16

0.73

20

1.83

0.53

20

2.08

0.58

20

1.84

0.31

20

1.90

0.42

أنثى

42

أنثى

42

أنثى

42

أنثى

42

أنثى

42

أنثى

42

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

1.61

0.41

20

أنثى

ذكر

الحسابي

المعياري

1.75

42

ذكر

المتوسط

االنحراف

1.62
1.73
1.63
1.83
1.57
1.66

0.38

0.46
0.43
0.61
0.55
0.41
0.41

درجات

مستوى

1.261

60

0.212

1.716

60

0.091

2.902

60

0.005

1.215

60

0.229

1.662

60

0.102

2.613

60

0.011

2.131

60

0.037

ت

الحرية

الداللة

يتةددل مددن النتددائج فددي الةدددوا رقددم (  )2وةددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي الدرةددة الكليددة علددى مقيدداس

الد ارسددة ،حيددم كانددت قيمددة ت ( ، )2.131وهددي دالددة إحصددائيا عنددد مسددتو الداللددة (  ، )0.05 ≤كمددا
كددان هنالددك أيةددا فددروق دالددة إحصددائيا فددي المةددالين األسددر واالةتمدداعي ،حيددم كانددت قيمددة ت علددى

التوالي (  ،)2.613 ، 2.902وكت القيمتدين دالتدين إحصدائيا عندد مسدتو الداللدة ( ،) 0.05 ≤وفدي
ةمي د الحدداالت كانددت الفددروق لصددالل الددذكور ،حيددم كددان تقدددير المعلمددين للخدددمات اإلرشددادية للموهددوبين

والمتفوقين أعلى من تقدير المعلمات.
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مناقشة النتائج:
لقد أوةحت نتائج السؤاا األوا المتعلق بإدراكات المعلمين لما يقدم المرشدون التربويون من مهام

وأدوار لمسدداعدة وتوةيد الطلبددة إلددى أنهددم يقدددمون الخدددمات اإلرشددادية للطلبددة الموهددوبين والمتفددوقين بدرةددة
منخفةة .ويعزو الباحثون هذس النتيةة إلى قلدة الدوعي لدد المعلمدين العداملين فدي المددارس بدأدوار ومهدام

وواةبات المرشد تةاس الطلبة ،وربما يكون ذلدك مرتبطدا بعددم إشدراك المرشددين للمعلمدين بطبيعدة الخددمات
اإلرشادية التي يستهدفون بها هذس الفئة من الطلبة ،وهذس النتيةة تتسق م ما توصلت إلي وود ( Wood,

 )2012فد ددي د ارسد ددتها علد ددى معلمد ددي الطلبد ددة الموهد ددوبين والمتفد ددوقين عقليد ددا ،وتختلد ددف م د د نتيةد ددة د ارس د ددة

المومني( (2006م األخذ باالعتبار اختتف عينة المعلمين في الدراسة الحالية التي تعاملت م معلمدين
يدرسددون الموهددوبين والمتفددوقين المندددمةين فددي المدددارس العاديددة مقارنددة بد ارسددت التددي كانددت علددي معلمددي

الموهوبين والمتفوقين في مدارس ومراكز التميز والموهبة.

كما يمكن تفسير النتيةة في ةوء ما تشير إلي بعض الدراسات المهتمة بمعلمي الطلبة الموهدوبين

والمتف د ددوقين عقلي د ددا المن د دددمةين ف د ددي الم د دددارس والص د ددفوف العادي د ددة مث د ددا د ارس د ددة حس د ددين خ د ددان زادس ورفاقد د د

) )Hosseinkhanzadeh, Yeganeh, & Taher, 2013التددي تظهددر أن أولئددك المعلمددين لددديهم

اتةاهات سلبية نحو وةود الطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا في المدارس العادية ،وأنهم يعتنقون اتةاهات
ايةابية أكثر ،وتقديرات أعلى للطلبة الذين يدرسون في المددارس والم اركدز الخاصدة بدالموهوبين والمتفدوقين،

وربمددا يددنعكس هددذا األمددر علددى اد اركدداتهم للخدددمات التددي تقدددم لهددم كالخدددمات اإلرشددادية علددى أنهددا تقدددم
بدرةة منخفةة.

أمدا بالنسددبة لنتددائج السدؤاا الثداني فقددد أظهددرت النتددائج وةددود فدروق ذات داللددة إحصددائية فددي تقددديرات

المعلمددين مقارنددة بتقددديرات المعلمددات لدرةددة ممارسددة المرشددد التربددو للخدددمات اإلرشددادية للطلبددة الموهددوبين

والمتف ددوقين عقلي ددا لص ددالل المعلم ددين ،وال ددذ ق ددد يحت دداج إل ددى د ارس ددة نوعي ددة يكش ددف م ددن ختله ددا المعلم ددين
والمعلمددات عددن خبدرتهم مد المرشدددين التربددويين ،ودوافعهددم مددا يمكددن تفسدديرس فددي ةددوء طبيعددة االسددتةابات

التددي يتطلبهددا المقيدداس المسددتخدم فددي الد ارسددة مددن إصدددار أحكددام ذاتيددة فظهددرت مثددا هددذس النتيةددة ،والددى
خبرتهم الشخصية م المرشدين التربويين في مدارسهم.

التوصيات:

يوصي الباحثون مةموعة من التوصيات :

 .1تنفيذ أبحام نوعية حوا إدراكات المدراء والمشرفين لمهدام وأدوار المرشددين فدي المدرسدة والمتعلقدة
بالطلبة المتفوقين.

 .2ةددرورة عقددد دورات تثقيفيددة للمعلمددين والمعلمددات بمهددام وأدوار المرشدددين تةدداس الطلبددة الموهددوبين
والمتفوقين.
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 أهميددة إش دراك المعلمددين والمعلمددات بخطددة العمددا اإلرشدداد فددي المدرسددة تةدداس الطلبددة الموهددوبين.3
.والمتفوقين
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