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    مقدمة :

يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتنلاء بإكساب الطاب معارف ومهارات تتلاءم مع 
الفاعلة يف مجتمعاتهم، وتطلب  العصر، وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابيلة  العمل ومتطلبات  احتيلاجات سوق 
ذلك التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد قاصًرا على تلقني املعلومات واملعارف لطابه أو تغطية 
محتوى املنهج يف مدة زمنيلة محددة، بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم، والقيام بدور فاعل يف تهيئلة الطاب 

للحياة والقيام بأدوارهم الذاتيلة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات. 

وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة 
الرتبيلة والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب اكفأ املتقدمني من خرييج 
اجلامعات لاخنراط يف مهنة التدريس، و طورت لهذا الغرض معايري مهنيلة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن 

منه املعلم املبتلدئ ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار. 

    خطوات العمل:
تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتيلة:
التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:

إعداد اإلطار العام للمعايري. •
إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع. •
إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل يف املشروع. •
تشكيل فرق العمل، ويتضمن فريق العمل يف كل ختصص ما يلي: •
مختص تربوي يف مجال املوهوبني بدرجة دكتوراه. •
مختص تربوي يف مجال املوهوبني بدرجة دكتوراه. •
 مختص تربوي يف مجال رعاية املوهوبني بدرجة دكتوراه. •

قام أعضاء الفريق بمراجعة مكثفة لعدد من املعايري والتجارب العاملية يف مجال رعاية املوهوبني.
إعداد النموذج األويل، فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من ماءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.

إعداد مسودة املعايري: بعد إقرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري يف ضوء املراجعة السابقة للتجارب الرائدة 
على مستوى العالم يف هذا املجال. 
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  خطوات العمل يف املشروع: 
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

خطوات 

العمل في 

المشروع

التخطيط

تشكيل 
فرق 

العمل

اجتماع 
فريق 
العمل

إعداد 
إعداد النموذج

مسودة 
المعايير

التعديل 
وإعداد 
نسخة 

المعايير

تسليم نسخة 
المعايير من 

قبل فريق 
العمل
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  منهجية إعداد املعايري
طورت املعايري املهنيلة ملعليم املوهوبني وفقًا ألحدث املعايري واملمارسات والربامج املعتمدة يف اجلمعيات العلمية املتخصصة 
وكذلك يف اجلامعات العاملية اليت تقدم برامج يف مجال تعليم املوهوبني؛ وقد ُبنيت املعايري على أساس عدد من الكفايات 
األساسية والضرورية للمعلم املتخصص يف هذا املجال، والتحديد الدقيق للمعارف واملهارات واملخرجات األساسية وتوفري 

الفرص التربوية احلقيقية للمعلم، وتوظيف طرائق تدريس فاعلة تنلاسب املفردات املقرتحة ومستويات الطاب.

وقد جاءت عملية البنلاء وفق اخلطوات التالية:

االطاع على برامج الدراسات العليا يف عدد من اجلامعات العاملية والعربيلة العريقة واليت تقدم برامج يف تعليم . 1
املوهوبني، حيث تم اإلفادة منها بتحديد املجاالت العامة اليت تشملها املعايري، ومن الربامج اليت تم االطاع عليها:

• Master of Arts Degree in Gifted Education (MAGE) from the Department of 

Special Education at Northeastern Illinois University.
• The Neag Center for Gifted Education and Talent Development- The 

University of Connecticut.
• Master of Science in Gifted Education – Arkansas tech University.
• The Graduate Education Programs in Gifted Education at The College of 

William and Mary.
• Maryville University’s The Master of Arts in Gifted Education.
• The Center for Gifted Education & Professional Development at Whitworth 

University- Master of Arts in Teaching degree with an Emphasis in Gifted 

and Talented.
• The University of Nebraska -The Master of Arts in Education in Special 

Education - Gifted Education degree.        

برنامج الماجستري يف تربيلة املوهوبني- جامعة اخلليج العريب يف البحرين.• 
برامج  الماجستري والدكتوراة يف الرتبيلة اخلاصة – اجلامعة االردنيلة.• 
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استعراض الربامج املشابهة، ودراسة األدب التربوي يف مجال تربيلة املوهوبني، واالطاع على الكفايات املهنيلة . 2
للمتخصصني يف مجال رعاية املوهوبني اليت حددتها اجلهات العلمية املتخصصة مثل: املجلس العاليم للموهوبني، 

اجلمعية الوطنيلة لألطفال املوهوبني يف الواليات املتحدة األمريكية، واجلمعية الوطنيلة لذوي االحتيلاجات اخلاصة 
يف الواليات املتحدة األمريكية، تم اعتماد عدد من املعايري اليت يمكن إجيازها يف اجلداول اآلتيلة:

Foundation املعيار األول: األساسيات 

Development & Characteristics of Learners املعيار الثاين: نمو خصائص املتعلمني

Individual Learning Differences املعيار الثالث: الفروق التعليمية لألفراد 

Instructional Strategies املعيار الرابع: االسرتاتيجيات التعليمية 

Learning Environment and Social Integration املعيار اخلامس: البيئلة التعليمية والتفاعات االجتماعية

Language املعيار السادس: اللغة 

Instructional Planning املعيار السابع: التخطيط التعلييم

Assessment  املعيار الثامن: التقويم

Professional and Ethical Practice املعيار التاسع: املمارسات األخاقية واملهنيلة

Collaboration املعيار العاشر: التعاون
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  مكونات املعايري: 
تتكون معايري معلم املوهوبني من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات اآلخرى، واجلزء 
الوطني�ة  املهني�ة  املعايري   « بالتفصيل  تتنلاولها  معيارًا،   )12( على   املشرتكة  املعايري  وتشتمل  بالتخصص.  املتعلق  الثاين 
للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية«، فيما تشتمل املعايري التخصصية على ) 10 ( معايري  تتنلاول بنيلة التخصص العام 

والدقيق وطرق تدريسه.

  صياغة املعايري املهني�ة:  
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهنيلة للمعلم، لذلك رتبت يف تسلسل رقيم يبلدأ 

باملعيار العام يف إطار املعايري العامة،  ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات، كما يتضح من الشكل التايل:

  صياغة املعايري املهني�ة:  
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهنيلة للمعلم، لذلك رتبت يف تسلسل رقيم يبلدأ 

برقم املعيار العام يف إطار املعايري العامة، ثم رقم التخصص. ثم الرقم التسلسلي لكل معيار، كما يتضح من الشكل التايل:

المعايير 
التخصصية

المعايير 
العامة

المشتركة

املعيار العام يف اإلطار 
)املجاالت العامة 

ملهنة التدريس(
رقم التخصص

3271

رقم املعيار وفق 
التسلسل
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 27. 1
 يعرف معلم املوهوبني 

املفاهيم واألسس اليت يرتكز 
عليها ختصص املوهبة.

مفهوم . 1 مثل  املوهوبني  مجال  يف  واملفاهيم  والتعريفات  العلمية  املصطلحات  بني  يفرق 
املوهبة والتفوق، واإلبداع والتمزي واالبتكار والنبوغ وغريها، ويبني أهم القضايا الفلسفية 

اليت تقوم عليها. 
يعرف تاريخ تطور مجال تربيلة املوهوبني عامليًا وأهم العلماء الذين أسهموا يف تطور  هذا . 2

املجال. 
يلم بالقوانني واألنظمة واالتفاقيات املحلية والعاملية اخلاصة برعاية وتعليم املوهوبني.. 3
يعرف تاريخ تطور مجال تربيلة املوهوبني يف اململكة العربيلة السعودية.  . ٤
يمزي بني نظريات التعلم املرتبطة بمجال املوهبة واإلبداع و يبني أهم األحباث اليت تنلاولت . ٥

كيفية تعلم الطاب املوهوبني.
يقارن بني معطيات النظريات املعرفية وغري املعرفية ليستخلص أهم العناصر واملكونات . ٦

اليت تتواءم مع الطبيعة الثقافية والبيئيلة والعقائدية للمجتمع.
يمايز بني التأثريات الوراثيلة والبيئيلة يف تكوين وتطور املوهبة.. 7

 

املعيار: 3. 27. 2 
 يعرف معلم املوهوبني 

اخلصائص العامة للطاب 
املوهوبني وأبرز املشكات 

النفسية واالجتماعية.

يعرف مراحل وخصائص النمو لكل مرحلة عمرية، ويستنتج مؤشرات املوهبة املبكرة.. 1
لكل . 2 الفردية  اخلصائص  وكذلك  املوهوبني  وغري  املوهوبني  بني  الفردية  الفروق  بمبدأ  يلم 

موهوب. 
وغري . 3 املوهوبني  للطاب  واألكاديمية  واملعرفية  العقلية  اخلصائص  بني  ويمزي  يعرف 

املوهوبني.
وغري . ٤ املوهوبني  للطاب  والنفسية  واالجتماعية  االنفعالية  اخلصائص  بني  ويمزي  يعرف 

املوهوبني.
وغري . ٥ املوهوبني  للطاب  املمزية  والقيادية  والفنيلة،  اإلبداعية  اخلصائص  بني  ويمزي  يعرف 

املوهوبني.
يستخدم معرفته خبصائص الطاب املوهوبني يف ماحظة السلوك املوهوب لدى الطاب . ٦

والتعرف/الكشف عنهم يف الصف.
املفرطة، . 7 احلساسية  )مشكات  مثل  املوهوبني  تواجه  اليت  السلبيلة  املشكات  أهم  يعرف 

والضغوط، والكمالية، وتذبذب تقدير الذات(. ويلم بأفضل الطرق للتعامل معها. 
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املعيار: 3. 27. 3 
يعرف معلم املوهوبني 
أساليب التشخيص 

والتعرف على الطاب 
املوهوبني.

حيدد القضايا املؤثرة يف التعرف على املوهوبني بما يف ذلك ذوي االحتيلاجات اخلاصة منهم . 1
مثل املوهوبني ذوي صعوبات التعلم واملوهوبني ذوي التحصيل األكادييم املنخفض وذوي 

اخللفيات الثقافية واللغوية املتنوعة.
وحيدد . 2 املوهوبني  على  والتعرف  الكشف  لعملية  املختلفة  واألساليب  الطرق  بني  يمزي 

إجراءات ومراحل الكشف والرتشيح.
املوهوبني . 3 على  التعرف  يف  املستخدمة  الرسمية  واالختبلارات  واملقاييس  األدوات  يطبق 

مثل:  الرسمية،  غري  األدوات  وكذلك  والقدرات،  اإلبداع  واختبلارات  الذكاء  اختبلارات  مثل 
املاحظة، ودراسة تاريخ احلالة، والسجات التقويمية والرتشيح والزتكيات.

وغري . ٤ الرسيم  والتقويم  والقياس  التشخيص  أدوات  من  املستقاة  املعلومات  داللة  يفسر 
الرسيم.

يمزي محددات استخدام أدوات التشخيص والقياس للموهوبني ومحدودية نتلاجئها. . ٥

املعيار: 27.3. ٤ 
 يلم معلم املوهوبني بالبدائل 

والربامج التربوية يف مجال 
املوهوبني.

حيدد أنواع اخلدمات والبدائل اليت يمكن تقديمها للطلبة املوهوبني.. 1
حيدد آليات اختيلار اخلدمة املناسبة بنلاء على نوع املوهبة واملتغريات األخرى.. 2

 يبني مفهوم نظام التسريع ويفرق بني أنواعها املختلفة. . 3
يعرف مفهوم برامج التلمذة وأنواعها املختلفة.. ٤
اإلثرائيلة . ٥ للبدائل  والسلبيلات  اإلجيابيلات  وحيدد  اإلثرائيلة  الربامج  مفهوم  يوضح 

املتنوعة.
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املعيار: 3. 27. ٥ 
 يبين  معلم املوهوبني  مناهج 
وبرامج  الطاب املوهوبني.  

يعرف أسس ومعايري بنلاء املناهج الرئيسة للموهوبني.. 1

خيطط مناهج وبرامج املوهوبني وفق مستويات الفروق الفردية بني الطاب املوهوبني.. 2

يبين األنشطة وخربات التعلم وفق مستويات االهتمام باملجاالت العلمية. . 3

حيدد مكونات املنهج املتوازي للطلبة املوهوبني.. ٤

للطاب . ٥ واألكادييم  النفيس  اإلرشاد  يف  الآلصفية  و  الصفية  الربامج  بنلاء  آليات  يعرف 

املوهوبني وألسرهم.

يقارن بني النماذج والربامج العاملية اليت تشكل أساسًا لربامج تربيلة املوهوبني. . ٦

يبين برامج املوهوبني املختلفة مثل )ضغط املنهج، الربامج اإلثرائيلة والتلمذة(.. 7

الذايت . ٨ والتعلم  العليم  البحث  تدعم  تعليمية  اسرتاتيجيات  باستخدام  متمايز  منهج  يبين 

واملناقشة واملناظرة.
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املؤشراتاملعيار

املعيار: 3. 27. ٦ 
 يعرف معلم املوهوبني طرق 

واسرتاتيجيات التدريس 
اخلاصة بالطاب املوهوبني 

واملتفوقني.

والرتكيب . 1 التحليل  مثل  العليا  التفكري  مستويات  استخدام  على  تشجع  أنشطة   يعد 
والتقويم. 

يوظف طرق التفكري املختلفة يف التدريس اليويم مثل التفكري الناقد والعصف الذهين . 2
والتفكري يف التفكري وطريقة القبعات الست وغريها، حبيث يتعلم الطاب المادة العلمية 

ومهارة التفكري معًا. 
ينفذ اسرتاتيجيات تعمل على تنمية املهارات االجتماعية والشخصية داخل املنهج.. 3
واملخرجات . ٤ املشاريع  مثل  العلمية  املنتجات  منهجية  إطار  يف  التعلم  خطوات  بنلاء  جييد 

اإلبداعية.
التعلم . ٥ بيئلة  يف  املختلفة  الطاب  مواهب  ويرصد  لطابه،  املختلفة  القدرات  يوظف 

ويعرف كيفية تكييف اخلطط التربوية لتلبيلة هذه االختافات.

املعيار: 3. 27. 7 
 يستخدم معلم املوهوبني 

تقنيلات املعلومات 
والتكنولوجيا يف التعليم.

يعرف تقنيلات التعليم املتطورة ولديه اخلربة الكافية على استخدامها.. 1
املساعدة . 2 التقنيلة  وأدوات  الرقمية  االجتماعية  التواصل  وسائط  بني  التكامل  ُيوجد   

خلدمة برامج التعلم والتدريس بكفاءة وفاعلية.
وقواعد . 3 املعلومات  )شبكات  اآليل  احلاسب  الستخدام  العملية  التطبيقات  يتقن 

البيلانات( يف إدارة العملية التعلمية. 
يتقن استخدام وسائل التواصل االجتماعي )الفيس بوك، تويرت، الوتس أب وغريها( يف . ٤

تفعيل التواصل االجتماعي االكادييم. 
اخلاصة . ٥ اخلدمات  ختطيط  يف  بعد  عن  بالتعلم  اخلاصة  اإللكرتونيلة  املواقع  يوظف 

بالطاب املوهوبني.
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املعيار: 3. 27. ٨ 
يعرف الطرق واألساليب 
العلمية املنظمة لتقويم 

الطاب املوهوبني والربامج 
املقدمة لهم.

يتحقق من سامة وموثوقية األدوات املستخدمة يف الكشف عن الطاب املوهوبني.. 1
الكامنة . 2 املواهب  محتوى  لقياس  محكات  عدة  باستخدام  املوهوبني  الطاب  أداء  يقوم 

الربنامج  وأثر  الربنامج،  من  محددة  أجزاء  يف  العايل  واإلجناز  العليا،  التفكري  مهارات  مثل 
على النمو املعريف للطاب.

املقدمة . 3 واخلدمات  الربامج  ملائمة  والكيفي  الكيم  التقويم  وأساليب  طرق  يعرف 
للطاب املوهوبني من خال تصنيف البيلانات وتقييمها املرحلي والسنوي وجعلها نتلاجئ 

مشاعه للجميع.
مثل: . ٤ املوهوبني،  للطاب  الفعالة  التعليمة  باملخرجات  املتعلقة   العناصر  جميع  يقوم 

التعرف على املوهوبني ، واملناهج، وخطوات بنلاء الربنامج واخلدمات املقدمة، التقويم 
الطاب  رعاية  يف  واملجتمع  األسري  التفاعل  دور  املوهوبني،  الطاب  لتعلم  املستمر 

املوهوبني، مصادر برامج املوهوبني وأسلوب بنلائها.
يفسر نتلاجئ التقويم شفويًا وخطيًا ويبني طريقة االستفادة منها.. ٥
القواعد األخاقية . ٦ املوهوبني ويستخدمها وفق  نتلاجئ تقويم الطاب  حيافظ على سرية 

للتقويم.






