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 تمهيد
 

الصيف على مهارات الطالب في  إثراءثر برامج أتائج دراسة تهدف إلى التعرف على تعرض هذه الورقة ن
من أهداف  .والتمكن من المحتوى األآاديمي ،والمهارات البحثية والمهارات الشخصية واالجتماعية ،التفكير

الصيف في المملكة  إثراءبرامج الموجودة في معايير الجودة لتحديد مدى تلبية هذه البرامج  الدراسة أيضا
للمجموعة يحتوي على تجربة ما قبل وما بعد االختبار  ،تجريبين هناك تصميم شبه آا .العربية السعودية

مراقبة ان من الصعب العثور على مجموعة ألنه آ ،فقط ةتجريبية واحدواستخدمت مجموعة  .التجريبية
الصيف  إثراءتشكل برامج  .تشكيل عينة الدراسةلالطلبة الموهوبين التي يحتاج إليها خصائص تمتلك ال

؛ التمكن مهارات البحث، المهارات الشخصية واالجتماعيةبينما تشكل مهارات التفكير،  منالمتغير المستقل 
 برمجة التعليم  التي وضعتهاو؛ والمعايير المعروفة باسم معايير رعاية الموهوبين حتوى األآاديميمن الم

خالل  ،قبل يومين من بداية البرنامج ،"ما قبل" اقيم اختبار. المتغيرات التابعة ،)2009(وزمالؤه  الجغماني
 ثالثةت مرحلة التقييم غط .يومين من انتهاء البرنامج، قبل "ما بعد"قمنا بإختبار بينما  ،المرحلة االولية

متوسط (طالبة من السنة األولى من المرحلة المتوسطة  41طالبا و  47وتألفت عينة الدراسة من  برامج،
التي (وقد تم اختيار الطالب على أساس مشارآتهم في برامج الهدف من الدراسة  ).سنة 13-12أعمارهم 

التنفيذية عضوا من فرق البرامج  20و  ،اومدرب اشارك ثالثون محاضر). 2009أجريت في صيف عام 
مصممة لتقييم البرامج اإلثرائية استبيانات  عبارة عن والتي آانت، "ما بعد"و" ما قبل"اختبارات  في ادارة 
 .الصيفية

 
وتشير النتائج إلى أن البرامج آان لها تأثير آبير من الناحية اإلحصائية على مهارات الطالب في التفكير، 

 .والتمكن من المحتوى األآاديمي ،االجتماعيةوالمهارات البحثية والمهارات الشخصية و
  

 الصيفي في المملكة العربية السعودية ثراءإللتقييم برامج الرياضيات والعلوم 
 

في النظام يساعد  .معلوماتإنتاج إلى التي تهدف ق المنهجي ييم البرامج شكال من أشكال التحقتعتبر عملية تق
ذا البرنامج وأثره على ه اتمن حاج آلق يوثترنامج معين وبعملية إبالغ األحكام الهامة المتعلقة ب

وتستخدم نتائج الدراسات في مجال التنمية المهنية للتأآد  .التنموية للبرنامج تمساراال، وتقترح المشارآين
مؤشرات تثبت نجاح هذه  يجب أن يكون لديهمم، لضمان استمرارية برامجهالمنظمين، خالل سعيهم  من أن
 .)2000، جسكي( .البرامج

 
وبما أن الهدف من هذه ، تقييم في نجاح البرامج التعليميةتماما أهمية عملية ال مخططي البرامج دركيلذلك، 

 ولكن يمتد أيضا لتحديد المسارات المناسبة لتنميتها ،على تقديم معلومات بشأن البرامجر فقط يقتص العملية ال
مخططي البرامج وصناع  زويدوسيلة أساسية لتيعتبر تقييم البرنامج  .)2010 ،، وبادجيتثاير، رويس(

ويمكن أيضا أن تكون العملية  .القرار بالمعلومات التي يحتاجونها التخاذ القرارات المناسبة حول البرامج



والعقبات  ،مدى تحققت أهداف البرنامج والطريقة التي يتم فيها تحقيق هذه األهداف عنالمستخدمة للكشف 
يمكن االطالع على تقييم البرنامج بوصفه أداة أساسية في عملية التنمية  .األهدافهذه تي تعيق التقدم نحو ال

 .أو وقفها ،أو تغييرها ،مما يساعد على تحديد ما إذا آان ينبغي دعم هذا البرنامج ،في أي برنامج
 

تمثل واحدة من المكونات األساسية في  على الرغم من أنها ،فترة طويلةلقد قام البعض بتجاهل عملية التقييم ل
تأثير سلبي على  اهذه الفجوة في األدب له .)2006 ،بورسيل وإيكرت(تصميم برامج الموهوبين عملية 

؛ آاالهان  1997 ،باسكا -فان الشرابة وافري (الممارسات التي يمكن استخدامها في تقييم برامج الموهوبين 
 .)2004 ،وريس

 
 وهذا التقييم ذا ألن ،الصيف مسألة ذات أولوية عالية في المملكة العربية السعودية إثراءلقد أصبح تقييم برامج 

 صانعيوقد أدى االعتراف بأهمية التقييم في العديد من االستفسارات من قبل  .صلة في تطوير تلك البرامج
آثار اإليجابية تحقيق ، وملموسةيف، ونتائج إثراء الصبرامج لفوائد  إلى تحقيقالقرار وواضعي السياسات 

مدى معرفة  ،باإلضافة إلى ذلك .يهطالب الموهوبين المشارآين فللمحتملة على المعرفة والمهارات والسمات 
 .للتأآد من جودتها هافحصحاجة الى  ووجود ثراءاإلبرامج معايير الجودة لإلى ه البرامج هذتلبية 
 

بل المقيمين سنويا من ق هايتم تقييمالصيف في المملكة العربية السعودية  إثراءعلى الرغم من أن برامج 
الملك عبد مؤسسة بما في ذلك المقيمون من وزارة التربية والتعليم و(على حد سواء  ينوالداخلي ينالخارجي
هذه  هناك ندرة في الدراسات المنشورة التي تتناول آثارإلى أن و ،)لرعاية الموهوبين مرافقيهالعزيز و

والتمكن  ،والمهارات البحثية والمهارات الشخصية واالجتماعية ،البرامج على مهارات الطالب في التفكير
  .من المحتوى األآاديمي

 
في ة تداخلمو ،بالنظر إلى أن أهداف البرامج اإلثرائية الصيفية في المملكة العربية السعودية المختلفة عديدة

الباحثين التأآيد على ضرورة ترجمة تلك األهداف إلى معايير لقياس المربين ويجب على  ،بعض األحيان
؛  2008 ،العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين الملك عبدمؤسسة ؛ 2003، السرور(نوعية تلك البرامج 

ة جادة لترجمة هذه األهداف إلى مقاييس آانت هناك عدة محاوالت علمي ،نتيجة لذلك .)2007 ،وهبة
المقاييس والمعايير التي تساعد يمكن أن  .نوعية البرامج اإلثرائية الصيفية للطالب الموهوبينمعايير لتحديد و

من بين ابرز هذه المعايير هي تلك المقدمة  .تم العثور عليها في تحديد الفجوة بين المتوقع واألنشطة الفعلية
 .)NAGC 2000( من قبل الرابطة الوطنية لألطفال الموهوبين

 
تشمل معايير لتحديد الطلبة لموهوبين للتقييم نوعية برامج  بطة الوطنية لألطفال الموهوبينالرامعايير 

 ،ومعايير لتصميم المناهج الدراسية واختيار استراتيجيات التدريس ،ومعايير لتصميم البرامج ،الموهوبين
 ،والعاطفيةاالجتماعية  احتياجات األطفال الموهوبين عات،ة وتنظيم برنامج ومعايير لالجتماومعايير إلدار

 .)NAGC 2000( ومعايير لتقييم البرنامج ،ومعايير التطوير المهني
 

، معايير برمجة تعليم الموهوبين وضعب )2009(ي الجغمانقام  ،في ضوء دفع نحو تطوير معايير الجودة
وآانت ورش  .استند على سلسلة من ورش العمل التي نظمت في مدن مختلفة في المملكة العربية السعودية

واليونسكو، من خالل مجموعة  الرابطة الوطنية لألطفال الموهوبينالعمل التي اشترك في تنظيمها آل من 
 .)2005 ،اليونسكو( ثراءاإلالمتخصصين في برامج من 



 
أو في ) 2009 ،وآخرون الجغماني( استعراض الدراسات التي قيمت البرامج الموهوبين في البيئة العربية

، 1987؛ آوليك وآوليك 1990؛ جولدرينج، 2007، ديلكورت، آورنيل، وجولدبيرج(  الخارجيةالبيئات 
 ،متغيرات التقليديةالعلى أثر البرامج على وقد رآزت هذه الدراسات أساسا  يكشف عن أن معظم) 1991

إلى هذه الدراسات قد تجاهلت  .مثل التحصيل األآاديمي ومواقف تجاه الطالب والمشارآين في هذه البرامج
وقد رآزت دراسات أخرى  .حد آبير التأثيرات على تنمية التفكير والمهارات الشخصية للطالب المعنيين

والصعوبات والمعوقات التي تواجهها مؤيديهم  ،على تقييم برامج الموهوبين من حيث التخطيط والتحضير
للتحقق من جودة الخدمات  ثراءاإل ولكن ال مناقشة معايير الجودة لبرامج ،خالل مرحلة التنفيذ

صل إلى بدال من التو ،لسبل لتحسين البرامجرآزت معظم الدراسات على مزيد من ا ،وبالتالي .المقدمة
 .برامجالاستنتاجات حول مدى نجاح 

 
آثار هذه  بخصوصيؤآد أن هناك خطر فقدان أي أدلة تم العثور ) 2004(آاالهان  ،باإلضافة إلى ذلك

ومن المالحظ أن  .الطالب المشارآين اذا لم يعط اهتماما لتصميم طرق جديدة لتقييم تلك اآلثار البرامج على
القليل من االهتمام لنتائج البحوث والدراسات على أساس صبت معظم البرامج التي تقيم أنشطتها بانتظام 

تحقيق النتائج التي يمكن تعميمها  بشأنبرامج غالبا ما ال تشعر بالقلق وذلك ألن هذه ال ،التصميم شبه التجريبي
 .على البرامج األخرى

 
 هذه المشكلة من خالل الدراسة الحالية إثارت ،في ضوء ما ورد حتى اآلن

 
 :ةطريق اإلجابة على األسئلة التالييمكن أن يكون أآثر وضوحا عن  
  
 الصيف على المحتوى األآاديمي إثراءما هو تأثير برامج .  1
 التفكير والمهارات البحثية؟، صيف على مهارات الطالب الموهوبينال إثراءما هو تأثير برامج  .2
 الصيف على المهارات الشخصية واالجتماعية للطالب الموهوبين؟ إثراءما هو تأثير برامج . 3
 الصيف في عينة الدراسة؟ إثراءإلى مدى استيفاء معايير برمجة تعليم الموهوبين لبرامج  . 4
لطالب حول برمجة هل هناك أي اختالفات في ردود أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين وا. 5

 ؟تعليم الموهوبين
 

 أهمية الدراسة
 

 ويعزز الثقة في نفوس ،التخطيط الفعال لتقييم البرامج أمر ضروري ألنه يساعد على تحسين وتطوير البرامج
ويزيد من الدعم الذي يتلقونه من صانعي القرار على حد سواء والمجتمع المحلي الذي  ،المشارآين

فإن عملية تقييم البرامج تهدف عموما إلى إنتاج معلومات من شأنها أن تساعد في إصدار  ،وبالتالي .تخدمه
إلمكان وذلك بهدف تحسينها قدر ا ،)1986 ،آاالهان(أحكام هامة حول البرنامج الذي يجري تقييمه 

 .)1989 ،بورالند(
 

الصيف من صناع القرار والمجتمع يتطلب  إثراءضمان استمرارية تقديم الدعم لبرامج  ،باإلضافة إلى ذلك
 ،وبالتالي .الطالب ومعارفهم ومهاراتهم وتفكيرهم امكانياتتقديم أدلة على اآلثار المفيدة لهذه البرامج على 



أنها توفر معلومات قيمة لجميع أصحاب المصلحة على آثار هذه  فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من حقيقة
 .البرامج على الطالب الموهوبين الذين يشارآون فيها

 
والتي تسمح  ،برمجة الموهوبينفي الزم اعتمادها على معايير التعليم تفإن أهمية الدراسة  ،وعالوة على ذلك

أي اإلدارة (البرامج المقدمة للطالب الموهوبين  للباحث لتحديد نقاط القوة والضعف في جوانب مختلفة من
 .)والتقييم ،وبيئة التعلم التي تشجع اإلبداع ،أنشطة التوجيه واإلرشاد ،والتنظيم وأنشطة التعليم والتعلم

 
 الصيفي ثراءبرامج اإل

 
إشراف عقد تحت ت تيالصيف هي تلك البرامج للطالب الموهوبين ال إثراءبرامج  ،ألغراض هذه الدراسة

هذه البرامج  .وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع عدد من المراآز للموهوبين
احتياجاتهم النفسية والعاطفية واالجتماعية بتهدف إلى رعاية الطالب المشارآين بطريقة متكاملة فيما يتعلق 

في الحرم الجامعي طوال مدة  ايقيموأن من الطالب الصيف تتطلب  إثراءبرامج  ،عالوة على ذلك .والمادية
 .)2004 ،وزارة التربية والتعليم(البرنامج 

 
 نطاق الدراسة

 
 :تقتصر الدراسة الحالية على البرامج التالية

  جدة والدمام والقصيم: الصيف تدار في ثالث مدن رئيسية في المملكة العربية السعودية  إثراءبرامج. 
  سنة 13-12عمر متوسط (في السنة األولى من المرحلة المتوسطة الطالب والطالبات(. 

 المنهجية
 

واستخدمت مجموعة  .البعدي للمجموعة التجريبيةم شبه تجريبية مع المسبق استخدمت الدراسة تصمي
مراقبة مع الخصائص نفسها آتلك من الطالب ان من الصعب العثور على مجموعة ألنه آ ،تجريبية واحد فقط

 ،والمحتوى األآاديمي ،الصيف المتغير المستقل إثراءوتشكل برامج  .تشكيل عينة الدراسةلالموهوبين 
ورعاية الموهوبين والتعليم معايير  ،ومهارات التفكير والمهارات البحثية والمهارات الشخصية واالجتماعية

وخالل المرحلة  ،ت تدار من يختبر مسبقا قبل يومين من بداية البرنامجآان.برمجة المتغيرات التابعة
 .وآان يدير البعدي قبل يومين من انتهاء البرنامج ،التمهيدية

 
 المشارآون

 
-12عمر متوسط (طالبة من السنة األولى من المرحلة المتوسطة  41طالبا و  47تألفت عينة الدراسة من 

التي أجريت في (الطالب على أساس مشارآتهم في برامج الهدف من الدراسة وقد تم اختيار  .)سنة 13
 .ستبياناتاالإدارة قاموا بة برامج عضوا من فرق تنفيذي 20و محاضر ومدربثالثين  .)2009صيف عام 

 .وقد صممت هذه االختبارات لتقييم البرامج اإلثرائية الصيفية
 

عينة تضعها المديرية العامة لرعاية الموهوبين في وزارة التربية وقد تم اختيار عينة الدراسة وفقا لمعايير م
 وآان الطالب مؤهلين للمشارآة إذا تلقوا .والتعليم في المملكة العربية السعودية



موحدة الأجرتها وزارة التربية والتعليم  ٪ في اختبار القدرات واالختبار التي 5والنتيجة ضمن أعلى  -
 .السعوديةللبيئة في المملكة العربية 

 .٪ 100٪ و  90قع ما بين تدرجة التحصيل األآاديمي  -

 
 أدوات الدراسة

 
واستبيان المهارات  ،اختبارات المحتوى األآاديمي: تستخدم هذه الدراسة ثالث أدوات  ،لتحقيق أهدافها

 .إثراءوتقييم برنامج  ،الشخصية واالجتماعية
 

 اختبارات المحتوى األآاديمي
 

إلجراء تقييم  ،ر مسبقاختبا(الفريق التنفيذي من آل برنامج بناء ثالثة اختبارات أعضاء يجب على 
لتقييم تعلم ) تلخيصيالتدار خالل البرنامج آوسيلة من وسائل التقييم الجارية ؛ والبعدي  ،مسابقات ،أولي

 :ةوقد تم تصميم االختبارات وفقا للمبادئ التوجيهية التالي .الطالب من المحتوى األآاديمي
 
 .ثراءاإلجدول المحتويات المحددة ما آان يتوقع من الطالب للتعلم في آل وحدة في إطار برنامج  -
 .والتفكير النقدي ،وحل المشكالت ،الفهم والتطبيق: معرفية تشمل ثالثة مستويات  -
شكلة م ،٪ الفهم والتطبيق 25(سيتم توزيع األسئلة بين المستويات الثالثة المعرفية وفقا لنسب معينة  -

 .)٪ 25والتفكير النقدي  ،٪ حل 50

ستبيان على مراقبة الاى واستند ال .تم إنشاء استبيان لدراسة تطور تفكير الطالب والمهارات البحثية
التي وضعها المرآز لتعليم الموهوبين في آلية وليام وماري  ،(COS - R)الفصول المنقحة ،الموازين

 ،فان الشرابة باسكا( بدعم من وزارة التعليم األمريكية ،في الواليات المتحدة ،فرجينيا ،في وليامز
وقد تم تصميم استبيان  ،بعد مراجعة لألدبيات تتناول خصائص الطلبة الموهوبين .)2003 ،وآخرون

تأسست مستوى الطالب من  .التقرير الذاتي الذي يحاول قياس مدى تفكير الطالب والمهارات البحثية
طالب اختيار واحد من  .ق مع آل بند من بنود االستبيان مع استخدام مقياس من خمس نقاط ليكرتاالتفا

وتتفق  ،)نقاط 4(واالتفاق  ،)وهو أعلى درجة على مقياس ،نقاط 5(أوافق بشدة : البدائل الخمسة التالية 
 .)مقياسالعلى  نقطة وهو أدنى مستوى 1(ونختلف بشدة  ،)2(يختلفون  ،)3(الى حد ما 

 
وقدم مقياس لخمسة اختصاصيين من مرآز األبحاث الوطني للموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل 

طالبا وطالبة من الصف  160تم اختبار صدق وثبات المقياس مع عينة من  .وجامعة الملك عبد العزيز
 .االبتدائي الخامس والسادس

 
قدمت  ،تشبع من البنود المدرجة في جدولوآانت للتحقق من صحة التحليل عامل المقياس لتحديد و

 برنامجلتحليل عوامل مؤآدة أن استخدام استجابات العينة على بندين من التفكير والمهارات البحثية 
وضع آل من صالحية تحليل عوامل  ،أآدت النتائج هيكل عامل من الجدول .)8.8اإلصدار (ليسرل 
دون الحاجة  ،العثور على عناصر لتكون مشبعة للغايةتم ( .عوصالحية من بنودها على نطاق واس نطاق

 .نتائج التحليل العاملي التأآيدي 1ويبين الجدول  .)إلى حذف أي واحد منهم



 
 

 مؤآد تحليل عوامل التفكير والمهارات البحثية .1الجدول 
 
 الرقم

 البند
 

 العوامل
 عامل تحميل

SE-T   قيمةt 

 *5.25 10.0 51.0 المتنوعةمن األفكار  الجديد الجيل 1
 *4.71 10.0 47.0 اإلبداعي حل المشكالت 2
 *4.51 10.0 45.0 وإتقان جديدة بسرعة تعلم أشياء القدرة على 3
 *7.47 09.0 69.0 تعميمات النتائج والتوصل إلى رسم 4
 *3.76 10.0 38.0 المشروع لألدوات االستخدام السليم 5
 *5.03 10.0 49.0 الفرضيات للتحقق من واألدلة جمع المعلومات 6
 *5.68 10.0 55.0 بين األفكار وتلخيصها روابط صنع 7
 *6.22 10.0 59.0 وتقييم المعلومات التصنيف، والتنظيم ، 8
 *8.51 09.0 76.0 تسجيل المالحظات الدقة في 9

 *3.87 10.0 39.0 للمعرفة متنوعة استخدام مصادر حسن 10

 (χ2) مربع 
 

234.50   

 
وآانت قيم المؤشرات ذات الصلة على  .) .P <0.01؛χ2 = 234.50( بأن) 1(يتضح من الجدول 

 ؛ الخير من بين تناسب مؤشر 0.23 = (RMSEA) الجذر يعني مربع خطأ التقري: لي النحو التا
(GFI) = 0.70 ؛ تعديل الخير من بين تناسب مؤشر  (AGFI) = 0.78، ومؤشر تناسب 
(NFI) = 0.81. جدول مهارات التفكير والبحث يناسب م تشير إلى أن النموذج المقترح لهذه القي

 .البيانات وبالتالي هو عامل صالح
 

قيمة ذات داللة إحصائية  ،0.83وآانت قيمتها  ،تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام ألفا آرونباخ
من عناصر تشكل  10هذه المعامالت تشير إلى أن  .0.76-0.38وتراوحت قيم معامالت المسار .مقبولة

 .هيكل عامل من التفكير والبحث مقياس المهارات 1ويوضح الشكل  .معا جدول موضوع واحد متماسك
 



 
 

 مضروب بنية التفكير والمهارات البحثية .1الشكل  
 
 
 

 الشخصية واالجتماعيةاستبيان المهارات 
 

بندا المستمدة من مجموعة متنوعة من  12واالجتماعية التي تتكون من شيد استبيان المهارات الشخصية 
مرة  .المقاييس الموجودة في األدبيات ذات الصلة إلى الخصائص الشخصية واالجتماعية للطالب الموهوبين

) نقاط 5(أوافق بشدة : أخرى تم تحديد درجة لكل مادة على آل بند مع استخدام يكرت مقياس من خمس نقاط 
ألن هناك تداخل العالقات بين  .(1) ونختلف بقوة ،)2(يختلفون  ،)3(وتتفق الى حد ما  ،)4(تفاق واال

وقد استخدم هذا الموضوع درجة إجمالي بدال من العشرات على  ،مكونات الشخصية واالجتماعية للمقياس
 .العناصر الفردية لقياس مهارات الموضوعات الشخصية واالجتماعية

 
بعد أن تم وضع جدول في شكلها  .والقياس والتقييم ،إلى خمسة متخصصين في الموهبةوقدم االستبيان 

من  12أجريت دراسة تجريبية لتحديد أنسب هيكل عامل باستخدام التحليل العاملي االستكشافي على  ،النهائي
البنود  التي آانت مشبعة ،طالبا وطالبة شارآوا 160ومنها  ،وأظهر التحليل .العناصر على نطاق واسع

وأجري  ،تم تعديل هذين البندين .المدرجة على عامل واحد واثنين من العناصر التي لم تثبت تشبع آافية
للتحقق من صحة بنية عامل نطاق وتشبع من البنود  )8.8اإلصدار (ليسرل  التحليل التأآيدي باستخدام عامل

 .ج التحليل العاملي التأآيدينتائ 2يبين الجدول  .أآد تحليل هيكل عامل .المدرجة في الجدول
 
 
 
 
 
 



 مؤآد تحليل عوامل االستبيان المهارات الشخصية واالجتماعية .2الجدول 
 

 
 البند

 

 العوامل
 تحميلعامل 

 SE-T   قيمةt 

 *5.18 10.0 50.0 المهام الموآلة المسؤولية عن يأخذ 1

2 
 09.0 81.0 يسعد بالعمل التعاوني

 

9.55* 

 *3.24 10.0 33.0 األشياء الجديدةالتعامل على  قادر  3
 *3.73 10.0 0.37 الضغوط حتى في ظل العمليكمل  4
 *6.99 11.0 77.0 المهام الموآلة أداء في منضبطو دقيق 5
 *4.91 10.0 48.0 المهمةب ملتزمة 6
 *6.44 09.0 60.0 والغكتشاف للبحثيمتلك دافع  7
 *6.63 10.0 64.0 بطرق مختلفة آرائه يدافع عن 8

دون  مختلف القضايا الشخصية في آرائه يعرب عن 9
 بآراء اآلخرين يتأثر أن

40.0 10.0 4.03* 

 *4.60 10.0 45.0 بشكل مستقل معلوماتعن  ثبحي 10

ينتج أفكار جديدة 11
 40.0 10.0 4.06* 

 *8.76 09.0 76.0 لتحقيق الكمال سعى جاهدةي 12

 
 

 (χ2) مربع
 

40.241 

 
 
 

: شرات ذات الصلة على النحو التاليوآانت قيم المؤ .(χ2 = 40.241)أن ) 2(يتضح من الجدول 
 = (GFI) ؛ الخير من بين تناسب مؤشر 0.18 = (RMSEA) الجذر يعني مربع خطأ التقري

 مؤشر تناسب normed و ،0.69 = (AGFI) تعديل الخير من بين تناسب مؤشر ،0.73
(NFI) = 0.77.  من المهارات الشخصية واالجتماعيةهذه القيم تثبت أن النموذج المقترح للجدول 

 .يناسب البيانات وبالتالي هو عامل صالح
 

قيمة ذات داللة إحصائية  ،0.78وآانت قيمتها  ،تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام ألفا آرونباخ
من عناصر  10لمعامالت تشير إلى أن هذه ا 77.0 – 33.0 وتراوحت قيم معامالت المسار .مقبولة

يوضح هيكل عامل مقياس المهارات الشخصية  2الشكل  .تشكل معا جدول موضوع واحد متماسك
 .واالجتماعية



 
 

 مضروب هيكل مقياس المهارات الشخصية واالجتماعية .2الشكل 
 
 

 التقييم إثراءاستبيان 
 

 الجغماني في ضوء قائمة المعايير التي حددها اإلثراءتم تطوير برنامج تقييم االستبيان 
 ،اإلدارة والتنظيم: وتشمل المعايير المجاالت التالية  .اإلثراءلتقييم نوعية برامج  (2009) .آخرون

وقد استمدت .وبيئة التعلم التي تشجع على اإلبداع ،والتقييم ،أنشطة التعليم والتعلم والتوجيه وأنشطة المشورة
التي اعتمدتها الجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين  اإلثراءعايير معايير لتقييم برامج جزئيا من هذه الم

جنبا إلى جنب مع الجهود الرامية إلى تحديد احتياجات وتطلعات أصحاب المصلحة في  ،)الواليات المتحدة(
عايير المذآورة أعاله من وقد أجري هذه العملية المستمدة من الم .في المملكة العربية السعودية اإلثراءبرامج 

خالل تنظيم سلسلة من ورش العمل في مختلف المدن مع مجموعة من المتخصصين في مجال تعليم 
 .الموهوبين

 
استبيان لتقييم قدرات المحاضرين : ثراءاإلوقد استمدت ثالثة استبيانات من قائمة معايير لتقييم برامج 

 .البرامج واستبيان ألولياء األمور لتقييم ،الستبيان الطالب تقييم البرامج ،والمدربين من البرامج
للتحقق من صحة بنية عامل من االستبيانات ) 8.8اإلصدار (ليسرل  وأجري تحليل عامل التأآيدي باستخدام
المشبعة أآد تحليل هيكل واحد لكل عامل االستبيان وأآد أيضا أنه تم  .وتشبع من العناصر في آل استبيان

أنشئت هذه النتيجة على صحة الهيكل  .تم حذف أي عناصر .عاليا آل بنود االستبيان وذات داللة إحصائية
 .فضال عن البنود المدرجة في آل من االستبيانات الثالثة ،عامل
 
 
 



 بيانات التحاليل 
باستخدام حزمة أجريت بعض التحليالت اإلحصائية  ،لإلجابة على األسئلة المطروحة في هذه الدراسة

للعينات ذات  t تم استخدام اختبار .)16.0النسخة (العلوم  (SPSS) البرامج اإلحصائية لالالجتماعية
استخدمت المتوسطات واالنحراف المعياري لإلجابة  .الصلة للرد على األسئلة البحثية األولى والثانية والثالثة

لإلجابة على السؤال  (ANOVA) التباين وقد استخدم تحليل ،واتجاه واحد ،على السؤال الرابع
لضمان صحة الهيكل عامل من مهارات ) 8.8اإلصدار (ليسرل   تم استخدام ،باإلضافة إلى ذلك .الخامس

لضمان قوة حجم التأثير التجريبية  .والشخصية واالجتماعية مقاييس المهارات ،التفكير والمهارات البحثية
 : مع حجم التأثير في المعادل وحسبت ،)البرنامج(للمتغير المستقل 

 

 .)1995 ،و آرون آرون(      =حجم التأثير 
 
 tتدل  ،يعين حجم عينة الدراسة N ،مسبق والبعديالالن التطبيقين يدل على معامل االرتباط بي R حيث 

  .Tعلى قيمة 
 

 النتائج
 

  تأثير البرنامج على اآتساب المحتوى األآاديمي
قمنا  ،السؤال البحثي األول والتحقق من تأثير البرنامج على اآتساب المحتوى األآاديميمن أجل اإلجابة على 

تطبيقات اثنين من درجات الطلبة في الللعينات ذات الصلة لقياس الفروق بين متوسط  t استخدام اختبارب
 .tنتائج اختبار  3يعرض الجدول  .األآاديميةالمحتوى  البعدي فيلمرحلة ما قبل 

 
 ) قبل والبعدي(على الخالفات بين العشرات من الطلبات يعني اثنين  T - نتائج اختبار .3ول الجد

 )n  =88(على الحصول على اختبار المحتوى األآاديمي 
 

 M SD DF  قيمة t 

 1.08 2.94 قبل اإلختبار

87 24.83* 

 1.08 6.76 يعد اإلختبار

 
 
 
 
 



 
,  P ≤ 0.001 قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،83.24 يه t يتضح من الجدول أن قيمة

 يختبر مسبقاعلى ذلك أن هناك اختالفات في الحصول على اختبار المحتوى األآاديمي بين متوسط ويترتب 
(M = 2.94)  ما بعد اإلختباروهذه االختالفات هي في صالح  ،)6.76= م (اختبار آخر ومتوسط. 

الصيف في إحداث آثار إيجابية على التحصيل األآاديمي للطالب  إثراءهذه النتائج تشير إلى نجاح برامج 
  .الذين شارآوا فيها

من أجل اإلجابة على السؤال البحثي الثاني والتحقق من  .تأثير البرنامج على تفكير الطالب والمهارات البحثية
اختبار للعينات ذات  tالذين يعملون  ،بحثية للطالب المشارآينتأثير البرنامج على التفكير والمهارات ال

من التفكير والبحث مقياس ) بعدو ما قبل(الصلة لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التطبيقين 
 .tنتائج هذا االختبار  4ويبين الجدول  .المهارات

 
 ) قبل وبعد(التطبيقات يعني اثنين من لالختالفات بين عشرات  T - نتائج اختبار .4الجدول 

 .مقياس المهاراتوفي التفكير والبحث 
 

 M SD DF   قيمةt 

 6.90 27.11 قبل االختبار

87 18.46* 

 5.61 38.84 بعد االختبار

 
 

 P ≤ 0.01 قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،18.46هو  t وقيمة ،4وفقا للجدول رقم 
 = M) يختبر مسبقامهارات النطاق بين متوسط وويترتب على ذلك أن هناك اختالفات في التفكير والبحث 

 .ما بعد االختباروهذه االختالفات هي في صالح  ،)38.84= م (البعدي ومتوسط  (27.11
 

مهارات البحثية الصيف في إحداث آثار إيجابية على التفكير وال إثراءهذه النتائج تشير إلى نجاح برامج 
 .للطالب الذين شارآوا فيها

 
 لة لإلجابة عن سؤال البحث الثالثفي محاو .تأثير البرامج على مهارات الطالب الشخصية واالجتماعية

) t(تم استخدام اختبار  ،والتحقق من تأثير البرنامج على المهارات الشخصية واالجتماعية للطلبة المشارآين
من جدول ) وبعد -- قبل(الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التطبيقين  للعينات ذات الصلة لقياس

 .tنتائج االختبار  5ويبين الجدول  .المهارات الشخصية واالجتماعية
 

 
 
 



 
 ) قبل وبعد(ت من الطلبات يعني اثنين على الخالفات بين العشرا T - نتائج اختبار .5الجدول 

 .واالجتماعيةمن جدول المهارات الشخصية 
 

 M SD df  قيمةt 

 4.37 26.44 قبل االختبار

87 26.05* 

 6.57 40.91 بعد االختبار

 
 قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ،26.05ليكون  t وينظر الى قيمة ،5من الجدول رقم 

 P ≤ 0.001 واالجتماعية بين ويترتب على ذلك أن هناك اختالفات في مقياس المهارات الشخصية
وهذه االختالفات هي في  )M  =40.91(البعدي ومتوسط  (M = 26.44) يختبر مسبقامتوسط 

 .ما بعد االختبارصالح 
 

الصيف في إحداث آثار إيجابية على المهارات الشخصية  إثراءهذه النتائج تشير إلى نجاح برامج 
 .واالجتماعية للطالب الذين شارآوا فيها

 
حول مدى استيفاء معايير  ،لإلجابة على سؤال البحث الرابع .معايير تقييم البرامج إثراءبية برامج مدى تل ما

واالنحراف المعياري الستجابات أعضاء الفريق التنفيذي والمتوسط  ،الصيف إثراءالجودة للبرامج 
 .هذه العمليات الحسابيةنتائج  6ويبين الجدول  .وحسبت الطالب على االستبيانات ،والمحاضرين والمدربين

 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين .6الجدول 

 .والمدربين والطالب على استبيانات تقييم البرامج اإلثرائية الصيفية 
 

المحاضرين  الفريق االداري المنطقة
 الطالب والمدربين

MSDMSD MSD 
 0.92 3.90.643.60.943.3 والتنظيماالدارة 
 0.70 4.20.683.70.643.8التعليم
 0.77 3.90.882.80.863.1االرشاد

 0.90 3.90.752.80.793.4 بيئة تعليم تحفز االبداع
 0.64 4.30.704.10.684.2التقييم
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التعديل ضروريا بسبب االختالفات في عدد من البنود المدرجة في االستبيان وآل االختالفات في القيمة 
في اتجاه واحد والذي تم استخدامه  ANOVA وأجري .اإلجمالية بين االستبيانات الثالثة التي آانوا يعملون

لدراسة االختالفات في استجابات أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين  SPSS جفي برنام
 .)ANOVA( نتائج 7ويبين الجدول  .الصيف إثراءوالطالب على معايير لبرامج 

 
 نتائج تحليل التباين في ردود أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين والطالب .7الجدول 

 .على استبيان حول معايير التعليم برمجة الموهوبين 
 

 Fمربع   الوسط الحسابي df مجموع المربعات المناطق
 االدارة والتنظيم

1840.01 2 920.01 7.440
** 

 0.141 14.20 2 28.41 التعليم
 0.027 2.76 2 5.52 النصح واالرشاد

 0.004 0.36 2 0.71  بيئة تعليمية تحفز على االبداع
 0.003 0.34 2 0.69 التقييم
 
 

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين  7ويبين الجدول 
نفذ  ،لتحديد مصدر هذه الخالفات .)F = 7.440، P ≤ 0.01( والطالب على البعد إلدارة وتنظيم

أن االختالفات في الردود من أعضاء الفريق وأظهرت المقارنة  .مخصصاللتحليل آخر شيفيه اختبار 
لم تكن هناك فروق ذات داللة  .التنفيذي والمحاضرين والمدربين وآانت لصالح أعضاء الفريق التنفيذي

إحصائية بين أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين والطالب على أبعاد أنشطة التعليم والتعلم 
والبيئة التعليمية التي تشجع على  ،(F = 0.027) التوجيه واإلرشاد ،(F = 0.141) أنشطة
   .)F = 0.003( والتقييم ،(F = 0.004) اإلبداع

 
التقارب بين مسألة ردود أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين  ترنتائج البحث الخامس اظه

أنشطة التعليم والتعلم (الموهوبين في قياس أبعاد والطالب بقدر المدى الذي تم الوفاء بالمعايير برمجة تعليم 
وتشير النتائج أيضا أن هناك  .)والتقييم ،وبيئة التعلم التي تشجع اإلبداع ،أنشطة تقديم المشورة والتوجيه و

في البعد اإلدارة  ،والمحاضرين والمدربين من جهة أخرى ،من جهة ،اختالفات بين أعضاء الفريق التنفيذي
 .والتنظيم

 
 تأثير الحجم

 
على تعلم الطالب من المحتوى ) المتغير المستقل( ثراءاإلتم قياس حجم التأثير لضمان تأثير برنامج 

ويبين  .)المتغيرات المستقلة(األآاديمي والتفكير والمهارات البحثية والمهارات الشخصية واالجتماعية 
 .قيم حجم التأثير على المتغيرات الثالثة األخيرة 8الجدول 

 
 



 
 .برنامج على متغيرات آبيرةلل (η2) حجم التأثير .8الجدول 

 

 η2  المتغير

 0.60  المحتوى األآاديمي

 0.42 قدرات البحث والتفكير
 0.60 المهارات االجتماعية والشخصية

 
 

و  0.42من برنامج على المتغيرات بين  (η2) يشير إلى أن درست وتراوحت قيم حجم التأثير 8الجدول 
على التفكير  ،0.60بلغت قيمة حجم تأثير البرنامج على االستحواذ على المحتوى األآاديمي .0.60

 .0.60وعلى المهارات الشخصية واالجتماعية  ،0.42ومهارات البحث و
 

 ثراءاإلنتائج الدراسة التي قدمت هنا تشير إلى أن برامج  .تأثير البرامج على اآتساب المحتوى األآاديمي
 P ≤ 0.01 على مستوى ،بير من الناحية اإلحصائية على الحصول على المحتوى األآاديميلديها تأثير آ

هذا االستنتاج قد يكون نتيجة الرتفاع ترآيز على المنطقة األآاديمية  .0.60و مع حجم التأثير مجموعه 
اك الطالب رسملة استراتيجيات التدريس المستخدمة في البرامج الصيفية على إشر .على جزء من المعلمين

واستندت معظم الخبرات التعليمية المقدمة في البرامج  .في تحمل المسؤولية عن العملية التعليمية الخاصة بهم
 .على نهج حل المشاآل لمفاهيم التعليم

 
استعراضا لمحات الطالب يشير إلى أن  ،أوال .ينبغي أن تؤخذ هذه النتيجة بحذر ألربعة أسباب رئيسية

وقد وضعت  ،الثانية .ألن المشارآة هي الطالب المتفوقين األآاديمية العالية ،النتيجة لم تكن غير متوقعة
 ،وبالتالي .قياس المحتوى األآاديمي وسجل آل من المعلمين البرنامج ما بعد االختبارو ،الحرب االستباقية

وهذا  ،طى المزيد من االهتمام إلى الموضوعات التي يتم تناولها في االختباراتفمن الممكن أن المعلمين أع
يعتمد أآثر يختبر مسبقا على الكفاءات من البرنامج من  ،ثالثا .عامل وانعكس ذلك في تحقيق درجات الطالب

لة من بحيث يتمكن الطالب تحقيق درجات منخفضة نسبيا ألنها آانت قلي ،الترآيز على تلك التي للطلبة
فإن أي حيازة المحتوى األآاديمي من قبل الطالب خالل هذا  ،وبالتالي .الكفاءات البرنامج في البداية

الدرجة (ولها نطاق ضيق من درجات  وما بعد االختبار قبل ،الرابع .البرنامج سيكون لها تأثير على البعدي
الء يمكن ان تؤدي الى اختالفات وهذا يعني أن أي تحسن في جعل الطلبة بين أخذ هؤ ،)10= الكلية 
األثر اإليجابي على  .والنتيجة هي أنه من الصعب أن نرسم صورة واضحة عن التحيز للمعلمين .آبيرة

الذي درس  ،)1994(وغولدبرغ  ،وآورنيل ،ويد ،ديلكورت  اآتساب المحتوى األآاديمي اتفاقات مع نتائج
) وبرامج لالنسحاب ،والفئات الخاصة ،المدارس الخاصة(اآلثار المترتبة على عدد من برامج الموهوبين 

أظهرت نتائجها فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطالب الذين شارآوا . على التحصيل األآاديمي
 .)في صالح الطالب المشارآين(ويعني عشرات من الطالب الذين لم يشارآوا  ،المختلفة إثراءفي برامج 

 
لديها تأثير آبير  ثراءاإلنتائج هذه الدراسة تشير إلى أن برامج  .التفكير والمهارات البحثيةتأثير البرامج على 

و مع حجم  0.01≤ وعلى مستوى ع أهمية  ،من الناحية اإلحصائية على تطوير مهارات التفكير والبحث
على أسئلة أعلى  ،ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء االستجابة للطالب الموهوبين .0.42التأثير مجموعه 



وآذلك تحفيز الطالب على التفكير في  ،التي تشجع على االآتشاف واالستكشاف ،أجل فتح باب العضوية
 إثراءوالنتيجة تؤآد على الدور الحاسم لبرامج  ،وعالوة على ذلك .الموضوعات بطريقة أآثر تفصيال مجردة

خالل توفير األنشطة المتخصصة والتمارين  الصيف في التنمية من الطالب الموهوبين مهارات التفكير من
عامل مهم آخر أن يكون قد أسهم في تحقيق  .التي تعمل على تعزيز وتوسيع آفاق الطالب قدرات ومهارات

هذه النتيجة هو أن معظم البرامج المشارآة في الدراسة التي ترآز على توفير اختيارات بناء على اهتمامات 
 .اتية المتعلمينالطالب وشجعت الطالب لتكون ذ

 
لديها تأثير آبير  ثراءاإلنتائج الدراسة تظهر أن برامج  .تأثير البرامج على المهارات الشخصية واالجتماعية

و  0.01≤ من مستوى من األهمية ع  ،من الناحية اإلحصائية على تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية
 اإلثراءتفسير واحد معقول لهذه النتيجة هو اآلثار المترتبة على برامج  .0.60مع حجم التأثير مجموعه 

على المهارات الشخصية واالجتماعية للطالب المشارآين يعد مؤشرا جيدا لنجاح مثل هذه البرامج في البلدان 
األولى  األجوبة على األسئلة البحثية آما تم تأآيد في(النامية ليس فقط للطالب المعرفة ومهارات التفكير 

ولكن أيضا األبعاد الشخصية واالجتماعية الهامة التي تساعد الطالب الموهوبين على تحقيق آامل  ،)والثانية
أن التعليم المناسب هو عامل : هذا االستنتاج يتوافق مع ما هو شائع وأآد في نماذج من الموهبة  .إمكاناتهم

أمر ضروري إلنضاج الخصائص  اإلثراءلبرامج  رئيسي في التنمية من الطالب الموهوبين والتي تعرضهم
ان هذه النتيجة تتفق مع  .والعمل الجماعي ،واالستقالل والمثابرة مثل الثقة بالنفس ،الشخصية واالجتماعية

المدارس على  إثراءالذي أشار إلى أثر إيجابي للبرامج  ،(2009) .وآخرون الجغماني تلك التي
 .المهارات الشخصية واالجتماعية

 
 ؟اإلثراءبرامج ي مدى يتم تحقيق معايير الجودة لإلى أ
 

ي والمحاضرين والمدربين والطالب أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من ردود أعضاء الفريق التنفيذ
 حصلتو .معايير اإلدارة والتنظيم لدرجة مرضية من قبل جميع هذه المجموعاتظهر فيها تحقيق التي 

من قبل أعضاء الفريق التنفيذي والى درجة درجة أعلى من المتوسط  علىألنشطة التعليم والتعلم امعايير 
معايير أنشطة التوجيه واإلرشاد وتوفير بيئة  حققتوقد  .متوسطة من قبل المحاضرين والمدربين والطالب

مع أنها لم تحقق إستجابة  يق التنفيذي والطالبتعليمية تشجع على اإلبداع درجة متوسطة من قبل أعضاء الفر
تمت تلبية المعايير  ،أخيرا .والمدربين من قبل المحاضرين) أقل من المتوسط تأي درجة اإلنجاز آان(

من قبل أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين  ةدرجة أعلى من المتوسط علىلتقييم البرامج 
 .والطالب

 
ختالفات الرأي بين أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين والطالب فيما يتعلق اعزى تويمكن أن 

برمجة تعليم الموهوبين تغطي عددا من المناطق التي ال  ،أوال .المعايير األربعة المذآورة إلى عوامل عديدةب
محادثات بالباحثون  قام عندما ،باإلضافة إلى ذلك .المذآورة إما قبل او بعد االختبارتغطيها إما االستبيانات 

هم انتقاداتآمالهم وإعطاء تفسيرات أآثر تفصيال حول ، فقد قاموا بمباشرة مع الجهات المعنية وأصحاب الشأن
عادة مع معايير التعليم  والطالب نون واإلداريون والمشرفوالمعلميتفاعل  ،اثاني.البرامج علىالموجهة 

في استعراض خارجي للبرنامج باستخدام  ونشارآفيالباحثين أما و ،برمجة الموهوبين طوال مدة البرنامجل
هذه العملية تؤدي المزيد من البيانات القوية  ،نتيجة لذلك .المعايير مرتين إلى ثالث مرات على مدار البرنامج

 .عن البرنامج مما ينعكس في االختبارات واالستبيانات



 
 اإلثراءبرامج محاضرين والطالب في معايير جودة لمواقف أعضاء الفريق التنفيذي واالخالفات في 

 
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين 

ويمكن تفسير هذه  .لصالح الفريق التنفيذي (P ≤ 0.01) والمدربين والطالب في البعد إلدارة وتنظيم
المعلمين يميلون  .بين المسؤولين في البرنامج والمعلمين ةاتصال فعالقنوات عدم وجود من خالل النتيجة 

أنهم ال يحصلون على الدعم اإلداري  يعتقدونفي حين  ،إلى الترآيز على التدريس وعالقاتهم مع الطالب
وجدت  ،في المقابل .لعرض أدائها على نحو أآثر إيجابية يميلونفي حين أن أعضاء الفريق التنفيذي  ،الكافي

نتائج فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين والطالب في األبعاد 
 .التقييمنشاطات و ،بيئة تعليمية تشجع على اإلبداعوجود و ،تعليم والتعلم والتوجيه واإلرشادأنشطة ال: التالية 

 
 للمشورة لطالبايحتاج 

 
من خالل وهذا القصور ال يقاس  ،ال يحصلون على المشورة التي يحتاجونهالطالب اوتشير النتائج إلى أن 

لوحظ هذه النتيجة من قبل الباحثين  ،ومع ذلك .االستبياناتمن خالل أو  تجربة ما قبل او ما بعد اإلختبار،
 برنامج لمالتفسير األآثر ترجيحا هو أن إدارة ال .خالل زيارات للبرامج ومقابالت مع الطالب ومعلميهم
 . تتضمن أي موظف متخصص بتقديم المشورة للطالب

 
 التوصيات

 
للموظفين والمعلمين وصناع القرار والمسؤولين عن  ضروريةنتائج الدراسة تشير إلى بعض التوصيات ال

ينبغي تدريب المدرسين على دمج ) 1: (من بين أهم هذه التوصيات ما يلي  .تخطيط وتنفيذ برامج الموهوبين
المزيد من إضافة ) 2(والمهارات االجتماعية في المناهج و  ،والشخصية ،مهارات التفكير والمهارات البحثية

فمن الضروري الترآيز على معايير  .لمناهجللمهارات الموجودة في االطرق الفعالة لتقييم اآتساب الطلبة 
 ،ووضع أنشطة التعليم والتعلم ،التنظيمو ،بدءا من التخطيط ،لموهوبينا إثراءالجودة في جميع جوانب برامج 

توصيات أخرى  .والتقييم وتنفيذ البرامج ،وتوفير بيئة تعليمية تشجع على اإلبداع ،وأنشطة التوجيه واإلرشاد
 ،تشمل توفير التدريب ألعضاء الفريق التنفيذي والمحاضرين والمدربين والطالب على أساليب التقييم الذاتي

ف مستشارين محترفين يوتوظاإلثراء وإشراك الوالدين في جميع مراحل تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج 
 .لطالب المشارآين في البرامجل ستجابة لالحتياجات الخاصةلال
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