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 المستخلص:

سعت الدراسة الحالية إلى تحليل الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لرؤية المملكة  

المتعلقة بالموهوبين لفهم مدى اهتمامها بالموهوبين. وقد تم استخدام  ومبادراتها 2030

المنهج الوصفي "تحليل المحتوى" لتحليل وثيقة الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني 

.  وقد أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين أبعاد الخطة الثمانية وبين 2030لرؤية المملكة 

أتى االرتباط بنسب متفاوتة بين تلك األبعاد وبين الموهوبين كان  االهتمام بالموهوبين. كما

أكثرها ارتباطا البعد الخاص " باإلسهام في تمكين القطاع الخاص" من حيث اشتماله على 

مبادرات مرتبطة بالموهوبين، كما كان أقلها ارتباطا بالموهوبين البعد الخاص "باالرتقاء 

( مبادرة. كما تشير نتائج الدراسة إلى تنوع 70من أصل )بالرعاية الصحية" بمبادرة واحدة 

مجال االرتباط ما بين "االستقطاب والتمكين" وكذلك " توفير البيئة الداعمة لهم". كما 

 اشتملت الدراسة على عدد من التوصيات.

الموهوبين، الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لرؤية المملكة  الكلمات المفتاحية:

 ، تحليل المحتوى2030

Abstract : 
The current study sought to analyze the Executive Plan for the 

National Transformation Program for the Kingdom's Vision 2030 and 

its relationship with the gifted. Descriptive content analysis approach 

was used to analyze the plan. The results indicated a link between the 
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eight dimensions of the plan and the interest in the gifted. The link 

also came in varying proportions between these dimensions in relation 

to the gifted, the most related dimension was "Contributing to 

Empowering the Private Sector" in terms of its inclusion of initiatives 

related to the gifted, and the least dimension related to the gifted was 

"Improving Health Care" with one initiative related to the gifted out of 

(70) Initiative. The results of the study also indicate two types of links 

that the dimensions have in relation to the gifted "recruitment and 

empowerment" as well as "providing a supportive environment for 

them." The study included a number of recommendations.  

Key words: Gifted, Executive Plan for the National Transformation 

Program for the Kingdom's Vision 2030, Content Analysis. 

 

 المقدمة:

لتؤكد على دور تطوير اإلنسان وجعله ركيزة أساسية  2030أتت رؤية المملكة 

لعملية التنمية في وطن حيوي ومبتكر. وبالنظر على مر التاريخ، كانت هناك العديد من 

األمثلة العالمية على التغييرات في السياسات والرؤى الوطنية التي كان لها األثر في مجال 

و يعتبر  .(Davis & Rimm, 2010; Matthews & Foster, 2005)رعاية الموهوبين 

فهم هذه التغييرات وتأثيراتها المستقبلية مهما الرتباطها وبشكل مباشر بمستقبل وجودة 

ات والرؤى الوطنية  تلعب دوًرا الخدمات المقدمة للطالب الموهوبين. ونظًرا ألن السياس

، فإن تحليل هذه (Gallagher, 2002)  حيويًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالممارسات

الرؤى سيكون عنصرا هاما وحاسما لتطوير برامج فعالة للموهوبين. كما تعتبر النظرية 

مما يحتم على أصحاب القرار  (Fowler, 2014)التعليم والتطبيق ظاهرتان مترابطتان في 

في النظام التعليمي أن يكون لديهم إلمام كبير إلى أي مدى تسهم برامج الموهوبين الحالية في 

. كما أن أصحاب المصلحة األخرين من معلمين وأولياء 2030تحقيق أهداف رؤية المملكة 

أمور ومهتمين يجب أن يكون لديهم إلماما بمدى العالقة بين البرامج الحالية المقدمة 

 للموهوبين وارتباطها بأهداف الرؤية وخططها. 

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل محتوى الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لتحقيق 

ومبادراتها المتعلقة بالموهوبين لمساعدة أصحاب القرار والمهتمين  2030المملكة  رؤية

بالموهوبين واألبعاد التي شملها االهتمام  2030على التعرف على مدى عالقة رؤية المملكة 

 لموائمة برامج الرعاية مع الرؤية.

 



  م2020   يناير(   15العـدد ) - اخلامساجمللد                      اجمللة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة

 

  

365 

 2030برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة  -

العربية السعودية بأهمية وجود رؤية محددة لمستقبلها وتحقيق  إيمانا من حكومة المملكة

والتي شملت األهداف والتوقعات طويلة المدى   2030االستدامة لها، فقد تم اطالق رؤية 

للمملكة العربية السعودية، وهي تستند إلى نقاط القوة والقدرات التي تتمتع بها المملكة. وقد 

ئز رئيسية، هي: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن اعتمدت تلك الرؤية على ثالث ركا

 .(2016وطني، برنامج التحول ال) طموح

ً لتحقيق األهداف االستراتيجية الـ 13وقد اشتملت الرؤية على   ً تنفيذيا للرؤية ،  96برنامجا

كان من بينها برنامج التحول الوطني والذي يعد من أهم برامج تحقيق الرؤية ويهدف إلى 

توى تحقيق تعزيز الممكنات االقتصادية، والتميز في األداء الحكومي، واالرتقاء بمس

الخدمات المعيشية، وذلك من خالل االهتمام بالعنصر البشري وإشراكه في التعرف على 

جهة حكومـية  24وشمل  2016يونيو  16وقد انطلق البرنامج في  .التحديات وابتكار الحلول

ويتمركز دور البرنامج بشكل  رئيسي حول:  .قائمـة على القطاعـات االقتصادية والتنموية

في األداء، و تعزيز الممكنات االقتصادية، واالرتقاء بمستوى الخدمات تحقيق التميز 

أبعاد كما هو موضح في الشكل  8المعيشية. وقد تم وضع خطة تنفيذية للبرنامج تشتمل على 

 ( التالي: 1)
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برنامج ) 2030(: أبعاد الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 1الشكل )

 .(p. 8، 2016التحول الوطني، 

مبادرة موزعة على  433هدف استراتيجي وعدد  37كما اشتملت هذه األبعاد الثمانية على 

 ( التالي:2األبعاد كما موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: مبادرات الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لرؤية المملكة موزعة على 2الشكل )

 (p. 10، 2016برنامج التحول الوطني، ) أبعاد الخطة

 : الدراسةمشكلة  -

يعتبر الموهوبون ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ونهضتها. وقد أولت الدول أهمية 

كبيرة الكتشافهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة وتهيئتهم ليسهموا في مستقبل الدول 

. وبالرغم من الجهود الكبيرة (2013الجغيمان & معاجيني، )والمجتمعات وحل مشكالتها 

مملكة العربية السعودية لرعايتهم إال التي تقوم بها الجهات الحكومية وغير الحكومية في ال

أنها التزال جهود وممارسات ذاتية وبدون سياسات واضحة مع عدم وضوح لمدى ارتباطها 

بخطط التنمية واألهداف الوطنية المستقبلية .كما أشارت الدراسات العالمية إلى عدم وضوح 

. ويعد تحديد هذه (Krneta, 2016)الرؤية حول المستقبل بالنسبة للطلبة الموهوبين أنفسهم 
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السياسات مهما لعمليات التخطيط الهادف وتوجيه الرعاية التربوية للموهوبين، ونظرا 

وفي ظل عدم وجود  2030لكة لتحقيق رؤيتها لألهمية الكبيرة التي أولتها حكومة المم

دراسات تبين عالقة الرؤية بالموهبة، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخطة التنفيذية لبرنامج 

ومبادراتها المتعلقة بالموهوبين لفهم مدى اهتمامها  2030التحول الوطني لرؤية المملكة 

تعرف على طبيعة تلك العالقة بالموهوبين ولمساعدة أصحاب القرار والمهتمين على ال

 واألبعاد التي شملها االهتمام. 

 تساؤالت الدراسة: -

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة على السؤالين التالييين:

 2030ما مدى اهتمام برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة العربية السعودية  -

 بالموهوبين؟ 

برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة ماهي األبعاد التي شملها االهتمام بالموهوبين في  -

 ؟ 2030العربية السعودية 

 أهداف الدراسة -

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى اهتمام برنامج التحول الوطني  لرؤية  -1

 بالموهوبين. 2030المملكة العربية السعودية 

 2030المملكة التعرف على األبعاد التي شملها برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية  -2

 ولها عالقة بالموهوبين.

 أهمية الدراسة -

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في االتي:

 بالموهبة. 2030التعرف على مدى اهتمام برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة  -

 التعرف على األبعاد التي شملها برنامج التحول الوطني ولها عالقة بالموهوبين. -

من نتائج الدراسة الحالية في التنبؤ باألدوار المتوقعة من الموهوبين  إمكانية االستفادة -

 القيام بها لتحقيق الرؤية في كل بعد من األبعاد.

مساعدة أصحاب القرار على وضع السياسات الخاصة بالموهوبين في ظل أهداف  -

 الرؤية واألبعاد التي شملتها.

تسهم في تهيئتهم للمساهمة في  مساعدة المختصين على بناء برامج رعاية للموهوبين -

 تحقيق الرؤية.

فتح المجال أمام الباحثين للقيام بدراسات وبحوث في تقييم واقع برامج الموهوبين  -

 المقدمة حاليا ودراسة مدى موائمتها مع أهداف الرؤية المرتبطة بالموهوبين.

 مصطلحات الدراسة -

لسعودية "بأنهم الذين يوجد لديهم تم تعريف الموهوبين في المملكة العربية ا الموهوبون:

استعدادات وقدرات غير عادية، أو أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من 
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المجاالت التي يُقدّرها المجتمع، وبخاصة في مجاالت التفوق العقلي، والتفكير االبتكاري، 

تعليمية خاصة، قد والتحصيل العلمي، والمهارات والقدرات الخاصة. ويحتاجون إلى رعاية 

 .(2016ال تتوافر لهم بشكل متكامل في برامج الدراسة العادية )وزارة التربية والتعليم ، 

هم األفراد الذين يمتلكون عددا من السمات ومنها تعريف الموهوبين "إجرائيا": 

 والمهارات والقدرات العالية في مجاالت خاصة(. –التفكير االبتكاري  -)التفوق المعرفي 

عبارة عن أسلوب بحث للوصف “بأنه  (1952)عرفه بيرلسون  تحليل المحتوى:

 (1979)أشار بورق و قول وقد  .الموضوعي والكمي والممنهج للمحتوى الظاهر للتواصل"

كما   .تحليل المحتوى يعتمد على التكرارات وترميزها إلى فئات لبناء االستدالالتإلى أن 

خمس وحدات أساسية للتحليل هي )الكلمة، الموضوع، الشخصية،   (1952)عدد بيرلسون 

 لمفردة، الوحدة القياسية أو الزمنية(.ا

أسلوب بحثي يهدف إلى حصر كمي للموضوعات التي تشير  تحليل المحتوى إجرائيا:

 للموهوبين، ومقدار تكرارها.

هو أحد أهم  :2030برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

المستدامة من خالل تنويع مصادر الدخل برامج تحقيق الرؤية ويهدف إلى تحقيق التنمية 

واالستثمار وخصخصة الخدمات، وتنمية اإليرادات غير النفطية، واالستغالل األمثل 

لمواردها المختلفة، وكذلك تحقيق التميز في األداء الحكومي، واالرتقاء بمستوى الخدمات 

ية قائمـة على جهة حكومـ 24وشمل  2016يونيو  16وقد انطلق البرنامج في  .المعيشية

ويتمركز دور البرنامج بشكل رئيسي حول: تحقيق التميز  .القطاعـات االقتصادية والتنموية

في األداء، و تعزيز الممكنات االقتصادية، واالرتقاء بمستوى الخدمات المعيشية. ويعد 

العنصر البشري واستقطاب العقول المبدعة وإشراكها في التعرف على التحديات وابتكار 

 .(2016وطني، برنامج التحول ال)حلول وتنميتها من أهم عناصر تحقيق هذه الرؤية ال

 أهمية الموهبة للدول والمجتمعات:

( إلى رأس www.worldbank.orgأشار البنك العالمي في موقعه اإللكتروني )

المال البشري في سياق االستثمار في األفراد وقدراتهم على أن يكونوا منتجين اقتصادًيا. 

٪ من رأس المال في 70، فإن أكثر من  (Becker, 2002)ووفقًا لما أشار إليه بيكر 

الواليات المتحدة يعتبر بشريا والباقي ماديا أو ماليا. كما أن "النجاح االقتصادي لألفراد، 

 ,Becker)وكذلك االقتصاد بشكل عام، يعتمد على مدى االستثمار في العنصر البشري 

2002, p. 3) كما استخدم ماكان .(McCann, 2005)  مصطلح "الموارد الطبيعية"، في

ية، ليشير إلى أهمية الموهوبين في دعم االقتصاد األسترالي. وقد مناقشاته للحكومة األسترال

على أهمية االهتمام بالموهوبين في نيوزيلندا في ظل  (Moltzen, 2004)أكد مولتزن 

االقتصاد القائم على الزراعة  التحوالت االقتصادية الحديثة للبلد على وجه التحديد، لتحويل

 المدعوم إلى اقتصاد أكثر تنوًعا يعتمد على االبتكار والمهارات المتخصصة.
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إلى أن الموهوبين هم المسؤولون بشكل  (Shavinina, 2009)كما تشير شافينينا 

رئيسي عن االبتكارات في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أن مدى االهتمام المجتمعي 

بالموهوبين سينعكس في نهاية المطاف على مستوى االبتكارات في المجتمع، أي في 

ن االبتكار يرتبط ارتباًطا وثيقًا بالموهبة ، فإن الموهبة مرتبطة ازدهاره االقتصادي. وبما أ

ارتباًطا وثيقًا أيضا باالقتصاد والسياسات العامة، وبالتالي يجب أن تكون من بين األولويات 

القصوى على جدول أعمال أي حكومة. ويعتبر وادي السيليكون كمشروع متميز قائم على 

القتصاد األمريكي مثاال واضحا لتأثير األفراد الموهوبين المواهب محققا عائد مرتفع على ا

 على االقتصاد.

وقد سعت دولة األمارات العربية المتحدة إلى تبني استراتيجية وطنية لالبتكار تمتد 

لسبعة أعوام وتهدف إلى تحفيز اإلبداع واالبتكار في قطاعات الدولة السبعة )الصحة، 

لوجيا، الفضاء، النقل، والمياه( من خالل استقطاب الموهوبين التعليم، الطاقة المتجددة، التكنو

والمبدعين وتهيئة البيئة الداعمة لهم ليسهموا في تحقيق التميز لها وتعزيز مكانتها العالمية 

 . (2016وزارة االقتصاد اإلماراتية، )

-2017كما سعت كوريا الجنوبية من خالل خطتها "الخطة الخمسية لإلدارة الكورية )

2022 )  (A Nation of the People, A Just Republic of Korea)   والتي

تتمحور حول خمسة أهداف رئيسية منها "تعزيز المواهب اإلبداعية التي يمكن أن تقود 

التطور الصناعي الرابع كما أنها تدعم الشركات الناشئة من خالل األسواق العامة واالبتكار 

 (، وكذلك "بناء بلد تزدهر فيه الحرية واإلبداع والثقافة"3: استراتيجية 1التنظيمي" )الهدف 

 .(The Government of Republic of Korea, 2017)( 3: استراتيجية 2)الهدف 

 TOWARDS Canada’s 2030 Agendaوبالنظر إلى الخطة الوطنية لكندا "

National Strategy يتضح اهتمامها بالمبدعين والمخترعين في تحقيق أهدافها "

االستراتيجية. فقد نصت في الخطة على أن " المجتمعات واالقتصادات العالمية تشهد 

تغيرات عميقة تنطوي على تحول اقتصادي، مثل الجغرافيا الصناعية الجديدة، والتسويق 

والخصخصة، والثورات التكنولوجية في المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، وتغير المناخ 

العالمي والتدهور البيئي، كل تلك التحوالت تتفاعل بطرق معقدة وتتحدى فهمنا السابق 

االقتصادية والبيئية الفعالة. وفي هذا السياق، ترى كندا ضرورة دعم  للنماذج االجتماعية و

االبتكار والمبتكرين للتصدي لتحديات التنمية المستدامة في المجتمع 

. كما (Employment and Social Development Canada, 2019, p. 30)الكندي"

الجتماعي أكدت الخطة على أهمية رواد األعمال والمبدعين في القطاع الخاص وكذلك ا

 . 2030حيث يعد عامال مهما في تحقيق الخطة الوطنية لكندا 
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 تحليل السياسات التعليمية المرتبطة بالموهوبين:

منذ بداية اإلصالح التربوي في منتصف القرن العشرين سعت الدول المتقدمة  

كالواليات المتحدة ودول آسيوية وأوروبية  إلى وضع السياسات والخطط التعليمية الخاصة 

 & Davis)بالموهوبين وتقديم برامج مختلفة للطلبة الموهوبين عما يقدم في الفصول العادية 

Rimm, 2010)الهتمام بالموهوبين من خالل السابقة على أهمية ا  . كما أكدت الدراسات

 ,Johnsen)اكتشافهم ورعايتهم وذلك نظرا الحتياجاتهم الخاصة المختلفة عن بقية األفراد 

. كما سعت الدول إلى االستثمار في تلك الفئة ليسهموا في التطوير واالبتكار وحل (2014

 .المجتمعات القضايا المختلفة التي تواجه

كما أنه على مر التاريخ ، كانت هناك العديد من األمثلة على تغيير السياسات والخطط 

 & ,Brown, Avery, Van Tassel‐Baska, Worley)التي أثرت في مجال الموهبة 

Stambaugh, 2006; Matthews & Foster, 2005) ويعد فهم هذه التغييرات في .

السياسات والخطط وتأثيراتها المستقبلية مهما لتأثيرها على جودة الخدمات المقدمة للطالب 

نية تلعب دوًرا حيويًا في القرارات المتعلقة بالممارسات الموهوبين. فالسياسات والخطط الوط

 (Gallagher, 2002) كما يعد تحليل هذه السياسات عنصرا ذا أهمية في فهم مستقبل .

الرعاية للموهوبين وعناصر نجاحها. فالنظرية والتطبيق ظاهرتان مترابطتان ويساعد فهمها 

المصلحة والقرار في النظام التعليمي إلى أي مدى يمكن لتلك السياسات أن تحقق  أصحاب

أهدافها. كما يؤدي فهمها وإدراك جوانب القوة والضعف فيها إلى التطبيق األمثل من قبل 

 المسؤولين عن جوانب وضع الخطط التنفيذية والتنفيذ كالقيادات التعليمية والمعلمين 

(Fowler, 2013) . 

إلى أنه على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بين  (2003)كما يشير باسو 

السياسات الخاصة بالموهوبين عالميا، إال أن هناك اختالفات في تلك السياسيات من دولة إلى 

دولة أخرى. وقد تناولت دراسة محلية واقع السياسات التربوية في مجال الموهوبين في 

فة . حيث هدفت الدراسة إلى معر(2012أبو ناصر & الجغيمان، )المملكة العربية السعودية 

واقع السياسات التربوية في المملكة العربية السعودية المرتبطة بالموهوبين من وجهة نظر 

( من المختصين تم اختيارهم 207المختصين في مجال الموهبة. واشتملت العينة على )

بالطريقة العشوائية. كما تم تطوير أداة لجمع البيانات تضمنت ثالثة محاور رئيسية: رسم 

ياسات المكتوبة والتنفيذية، ومعايير السياسات التربوية في مجال الموهوبين. السياسات، الس

كما تم استخدام منهج تحليل المحتوى لتحليل عدد من الوثائق التربوية الرسمية المتعلقة 

بالموهوبين  كوثيقة سياسة التعليم، ووثائق مؤسسة موهبة، واإلدارة العامة للموهوبين 

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع في التعليم العام. وقد أظهرت بوزارة التعليم، وكذلك 

النتائج عدم رضا المختصين في مجال الموهوبين في المملكة عن واقع السياسات التربوية 

في محاور أداة الدراسة الثالث. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل السياسات المرتبطة 
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. كما أظهرت نتائج الدراسة أن وثيقة السياسات التربوية بالموهوبين ونقلها لمستوى التطبيق

 في المملكة تضمنت بعض المواد المتعلقة باالهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعايتهم.

إلى تحليل التطورات في السياسات التربوية ومدى  (1995)كما هدفت دراسة بني خلف 

التطابق بين السياسات والممارسات في األردن. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على دور 

اإلرادة السياسية الهاشمية في النهضة التربوية. وقد أظهرت نتائج الدراسة التوافق بين 

 اقع. السياسات التربوية والممارسات على أرض الو

هدفت إلى التعرف على درجة االرتباط بين (1995)وفي دراسة قام بها قسايمة 

السياسات التربوية وعمليات التخطيط من وجهة نظر اإلداريون التربويون في األردن. وقد  

إداريا تربويا. وقد أظهرت الدراسة ارتباط ذا داللة إحصائية  95اشتملت عينة الدراسة على 

 إيجابية عالية بين عمليات التخطيط التربوي والسياسات التربوية.

تحليل سياسة التعليم في السعودية من خالل  حول (2006)كما أظهرت دراسة المنقاش 

م، والتعرف على مدى توافق هذه السياسة مع 1970وثيقة سياسة التعليم الصادرة في عام 

المعايير الدولية للسياسات التعليمية ومدى دقة الصياغة والتنفيذ. وقد أظهرت النتائج أن 

يها أي تعديالت أو تطوير خالل سياسة التعليم وضعت قبل أكثر من أربعة عقود ولم يجر عل

 الفترة الماضية، كما  لم تتوافق من ناحية المضمون مع المعايير الدولية للسياسات التعليمية.

إلى تحديد أسس إدارة الجودة الشاملة ومتطلباتها  (2007)وقد هدفت دراسة العصيمي 

واألساس اإلتقاني الذي ارتكزت عليه سياسة التعليم السعودي. وتم استخدام المنهج الوصفي 

وتحليل المحتوى كمنهج للدراسة. واشتملت عينة الدراسة على جميع بنود سياسة التعليم 

راسة وجود أساس إتقاني لوثيقة التعليم السعودي. كما أظهرت (. وقد أظهرت نتائج الد236)

الدراسة حاجة بنود وثيقة التعليم إلى وضع تنبؤات ورؤى تربوية مستقبلية على مستوى 

السلوكيات والظروف. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة بنود وثيقة سياسات 

 التعليم السعودي في ظل متطلبات الجدودة الشاملة.

تحليل السياسات التعليمية الحالية في مجال  (2015)وقد تناولت دراسة مامادو 

عليم الموهوبين في تركيا. حيث قامت الدراسة بتحليل محتوى وثائق السياسة التعليمية ت

باإلضافة للمقابالت الشخصية شبه المنظمة الستكشاف جوانب القوة والضعف في تلك 

نقص وعدم ثبات بين تلك  السياسات فيما يخص الموهوبين. وقد توصلت الدراسة إلى وجود

أرض الواقع للموهوبين. وعلى الرغم من وجود اهتمام  السياسات وما هو ممارس على

متزايد بخدمة احتياجات الطلبة الموهوبين فعملية التنظيم والتطبيق لبرامج الموهوبين وكذلك 

الدعم من الدولة ال يزال محدودا. باإلضافة إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أن االستراتيجيات 

مية الخاصة بالموهوبين قد تفشل لغياب الخطوات العامة الموصي بها في السياسات التعلي

 الالزمة للتنفيذ.
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بتحليل  (2006)وفي الواليات المتحدة األمريكية قامت دراسة براون وآخرون 

سياسات تعليم الموهوبين في خمسة واليات أمريكية.  وكشفت النتائج عن عدم التكافؤ في 

سياسات تعليم الموهوبين في الواليات المختلفة مع تركيز الغالبية منها على اكتشاف 

هوبين. كما كشفت الدراسة عن غياب الموهوبين مع إغفال جانب البرامج وتأهيل معلمي المو

( NCLBالتكامل بين هذه السياسات وبين السياسات التعليمية للحكومة الفيدرالية مثل: )

سياسة التعليم للجميع وغيرها. كما أوصت الدراسة بموائمة سياسات تعليم الموهوبين في 

 الواليات مع السياسات التعليمية للحكومة الفيدرالية.

الدولة السعودية اهتماما بالموهوبين كانت بداياتها الرسمية منذ اطالق تاريخيا أولت 

م. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا 2000برنامج الكشف عن الموهوبين في عام 

لتقويم برامج  (2010)الجانب إال أن الدراسات السابقة ومنها الدراسة التي قام بها القرني 

الموهوبين في المملكة بينت عدم وجود سياسات تعليمية واضحة لتعليم الموهوبين مع ضعف 

 والتنظيمي.  الدعم المالي

 2030وفي ظل غياب سياسات واضحة وخطط لرعاية الموهوبين محليا أتت رؤية المملكة 

لتؤكد على أهمية االستثمار في اإلنسان وتنمية قدراته ليساهم في بناء الوطن. وتعد الرؤية 

ا حاليا المحرك الرئيسي لكافة خطط و أنشطة القطاعات المختلفة بما فيها وزارة التعليم. لذ

كان من المهم تحليل هذه الرؤية من خالل برنامجها الوطني للتحول لمعرفة مدى اهتمامها 

بالموهوبين ودورهم في تحقيق الرؤية. وستساعد الدراسة الحالية على فهم مدى ارتباط 

الرؤية بالموهوبين لتساعد أصحاب القرار في بناء السياسات الخاصة بهذه الفئة بناء على 

 الوطنية.  الرؤية والخطة

 النظريات المستخدمة في الدراسة:

 نظرية فرانسوا جانييه في التفريق بين الموهبة والتفوق

 Talent وتفوق Giftedness نظرا لعدم تفريق معظم الباحثين بين مصطلحي موهبة

  واستخدام كال المصطلحين للداللة على نفس المعنى، فقد سعى العالم الكندي فرانسوا جانييه

(Gagné, 1993)  إلى إيجاد نموذج علمي للتفريق بين المصطلحين. وقد اشتمل النموذج

 (:3على ثالثة مكونات رئيسية كما هو موضح في )الشكل

 الموهبة ومجاالت القدرات العامة والخاصة المرتبطة بها؛ 

 ية والشخصية المساعدة؛العوامل البيئ 

  التفوق ومجاالته 
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 .p، 2005عن القريطي، ): نموذج فرانسوا جانييه في التفريق بين الموهبة والتفوق 3شكل

104) 

كدت على أن المكون الرئيس للموهبة وراثي ومما يالحظ في هذه النظرية أنها أ

بينما المكون الرئيس للتفوق بيئي وأوضحت الدور الهام الذي تلعبه البيئة في ظهور الموهبة 

 أو اختفاؤها.

كما اعتبر جانييه أن القدرة اإلبداعية هي إحدى مجاالت القدرات العامة المستقلة 

وغيره من الباحثين.   (Renzulli, 2016)وليست من مكونات الموهبة كما يرى رينـزولي  

 Environmentalت البيئية )كما أكد نموذجه على الدور المهم الذي تلعبه المحفزا

Catalysts( وكذلك التعلم والممارسة ،)Learning/Practice في ظهور الموهبة كأداء )

 متميز في إحدى حقول التفوق العلمية والتقنية والفنـية وغيرها.

 : ( Gardner ) نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر

كانت النظرة السائدة إلى أن الذكاء عبارة عن نوع واحد بمستويات مختلفة حتى أتت 

نظرية الذكاءات المتعددة فكانت نموذجا فريدا في تقسيم الذكاء إلى عدة أنواع: الذكاء 

اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء البصري الفراغي، الذكاء الموسيقي المسرحي، 

ي، الذكاء الشخصي الذاتي، الذكاء االجتماعي التفاعلي، الذكاء الذكاء الجسمي الحرك

الروحي، و الذكاء الوجودي. كما أكدت النظرية على أن الذكاء يمكن تطويره وتنميته 

 ,Gardner)بالتدريب والممارسة إلى مستوى معين من الكفاءة متى ما توفرت البيئة الداعمة 

2008). 
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  Renzulliنظرية رينزولي 

ية رينزولي للموهبة على افتراض أن األفراد الموهوبين لديهم ثالث سمات تقوم نظر

متداخلة والمعروفة بالحلقات الثالث وهي القدرة العقلية فوق المتوسطة، والدافعية 

كما يركز المفهوم على أهمية تكامل كل هذه الخصائص الثالث وكذلك  .واإلصرار، واإلبداع

 ,Renzulli) دعم المالئم لذوي القدرات العالية والمبدعينضرورة توفير البيئة المناسبة وال

2016) . 

 منهجية الدراسة

 البحثمنهج  -

 Content Analysis) سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي تحليل المحتوى )

والمستخدم بشكل منتشر في العلوم االجتماعية واإلنسانية لعمل استنتاجات من خالل تفسير 

المواد النصية وترميزها )مثل الوثائق، والسياسات، واألنظمة، والخطط، والمحادثات، 

سومات وغيرها( ، كما يمكن في هذا المنهج تحويل البيانات والمقابالت الشخصية  والر

 .(Berelson, 1952)النوعية إلى بيانات كمية 

 حدود الدراسة -

حدود الدراسة ترتبط بعينة الدراسة وباألدوات التي تم من خاللها جمع البيانات وبمدى 

هي استمارة تحليل المحتوى، فإن صدق وثبات هذه األدوات. بما أن أداة الدراسة الرئيسية 

نتائج الدراسة ال تعمم إال على الوثيقة عينة الدراسة. علما بأن بيانات الدراسة الحالية تعتمد 

بشكل أساسي على تحليل المحتوى  لوثيقة الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لتحقيق 

عاد وذلك من خالل الموقع وكذلك المبادرات التي شملتها تلك األب 2030رؤية المملكة 

وقد عرف عبد الحميد  اإللكتروني الرسمي  للرؤية وتحليل مدى اهتمامها بالموهوبين.

بمجموع المصادر التي نشر أو أذيع فيها “المجتمع الكلي في بحوث التحليل  (2007)

 .(p. 19، 2007عبدالحميد، )المحتوى المراد دراسته خالل اإلطار الزمني للبحث"

: ويقصد بها المكان الذي صدرت فيه وثيقة الخطة التنفيذية لبرنامج الحدود المكانية

 بية السعودية.، وهو المملكة العر2030التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 

: ويقصد بها االطار الزمني الذي تم فيه تحليل الوثيقة ما الحدود الزمانية

 .10/9/2020إلى   18/7/2020بين

 أداة الدراسة -

تحليل المحتوى يعتمد على الرصد التكراري المنظم إلى أن  (1979)أشار بورق و قول 

لوحده التحليل المختارة سواء أكانت كلمة أو موضوع، أو مفردة، أو شخصية، أو وحدة 

خمس وحدات أساسية للتحليل هي )الكلمة،   (1952)كما عدد بيرلسون   .قياس أو زمن

الموضوع، الشخصية، المفردة، الوحدة القياسية أو الزمنية(. وبعد مراجعة لألدب التربوي 

المتعلق بالموهوبين فسيعتمد الباحث في التحليل على وحدة الموضوع وذلك بحصر كمي 
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الهتمام )االستقطاب للمواضيع التي تشير للموهوبين ومقدار تكرارها من خالل مجالي ا

 والتمكين، وتوفير البيئة الداعمة(.

قام الباحث بتصميم استمارة ليتم تفريغ محتوى الوثيقة. وتحتوي استمارة التحليل:   تصميم

 :استمارة التحليل على األقسام التالية

  الوطني التحول الخطة التنفيذية لبرنامج البيانات األولية: الخاصة بوثيقة التحليل )وثيقة

 .(2030لتحقيق رؤية المملكة  

 إلى فئتين رئيسيتين للمحتوى: فئات المضمون، وفئات  فئات المحتوى: أشار بيرلسون

الشكل. وتعد فئة الموضوع من فئات المضمون والتي تجيب عن السؤال ماذا قيل وماذا 

يدور موضوع المحتوى حوله وتفيد في الكشف عن دائرة االهتمام في المحتوى وهي 

وقد تم  (2007عبدالحميد، )الفئة األكثر استخداما في دراسات تحليل المحتوى 

 استخدامها في الدراسة الحالية لإلجابة على أسئلة الدراسة.

  وحدات يمكن إخضاعها للعد و القياس و يعطي وجودها أو غيابها  التحليل: هيوحدات

و تكرارها دالالت تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية، وهي خمسة وحدات رئيسية تم 

االعتماد على وحدة "الموضوع" في الدراسة الحالية من خالل مجالي االهتمام 

لمناسبتها في اإلجابة على أسئلة البحث  الداعمة()االستقطاب والتمكين، وتوفير البيئة 

 .(2007عبدالحميد، )

يراد بصدق األداة  التحقق من صالحية أسلوب تحليل الموضوعات التي يراد ة: صدق األدا

للتأكد من مدى استجابة  (1997كراجة، )تحليلها واستخالص نتائج موثوقة، ومن ثم تحليلها 

قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين  استمارة تحليل المحتوى لموضوع الدراسة.

فقا األكاديميين في مجال البحث، للتأكد من صحتها العلمية. وقد تم تعديل االستمارة و

 للمقترحات المقدمة حتى ظهرت في صورتها الحالية.

العساف، )الثبات هو الوصول إلى نتائج نفسها في حال تم إعادة استخدامها  :ثبات األداة

2010 ،p. 187) وتم التحقق من ثبات األداة من خالل االستعانة بمحلل مستقل إلعادة .

 %  وإظهار االتساق الداخلي وفق معـادلـة هولســــــــتي 10ته التحليل للفئات ما نسب

.(1969) 

( وبالتالي 5( ومجموع تكرارات االختالف )38حيث بلغت مجموع تكرارات االتفاق )

 ( وهي نسبة دالة على درجة مقبولة من الثبات.0.88الثبات بلغت )فإن نسبة 

لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية  : المعالجات اإلحصائية -

 التالية:

o التكرارات والنسب المئوية لجميع فئات تحليل المحتوى 

o  لقياس ثبات األداة. (1969)معادلة هولستي 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

من  2030هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل مدى اهتمام رؤية المملكة العربية السعودية 

خالل خطتها الوطنية بالموهوبين، وكذلك التعرف على أبعادها المرتبطة بالموهبة. وقد تم 

استخدام المنهج الوصفي والذي يهدف إلى "وصف المضمون الظاهر الصريح للمادة وفقا 

ج وفقا ألسئلة . وفيما يلي عرض النتائ(p. 85، 1989عزيز، )اته" لفئات التحليل ووحد

 البحث.

ما مدى اهتمام برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة العربية السعودية  السؤال األول: -

 بالموهوبين؟  2030

بالموهوبين تم حساب  2030لمعرفة مدى اهتمام برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 

 التالي: التكرارات والنسب المئوية وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول

التكرارات والنسب المئوية لألبعاد التي شملها برنامج التحول الوطني  (1جدول )
 للرؤية والتي لها عالقة بالموهوبين

أبعاد الخطة التنفيذية 

 لبرنامج التحول الوطني
 النسبة المئوية عدد التكرارات عدد المبادرات

االرتقاء بالرعاية 

 الصحية
70 1 %1.43 

تحسين مستويات 

 المعيشة والسالمة
76 4 %5.26 

ضمان استدامة الموارد 

 الحيوية
55 2 % 3.64 

تعزيز التنمية المجتمعية 

وتطوير القطاع غير 

 الربحي

38 2 %5.26 

تحقيق التميز في األداء 

 الحكومي
63 6 %9.52 

تمكين فئات المجتمع من 

دخول سوق العمل ورفع 

 جاذبيته

24 3 %12.50 

اإلسهام في تمكين 

 القطاع الخاص
74 12 %16.22 

تطوير القطاع السياحي 

 والتراث الوطني
33 1 %3.03 

 7.16% 31 433 المجموع

 ( يتبين االتي:1من خالل النظر إلى الجدول في األعلى )
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بالموهوبين  2030أظهرت النتائج اهتمام برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 

متفاوتة بين األبعاد. فقد بلغت مجموع عدد التكرارات بشكل عام في جميع أبعاده وبنسب 

( وقد توزعت النسبة بين جميع األبعاد بشكل متفاوت. 7.16%( بنسبة )31لكافة األبعاد )

حيث كان بعد " اإلسهام في تمكين القطاع الخاص " األكثر ارتباطا من حيث اشتماله على 

(، يليه 16.22%( و بنسبة )74أصل )( مبادرة من 12مبادرات مرتبطة بالموهوبين عدد )

( مبادرات من 3بعد " تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته" عدد )

(. وجاء البعد الخاص "بتحقيق التميز في األداء 12.50%( مبادرة وبنسبة )24أصل )

 (.9.52%( مبادرة وبنسبة )63( من أصل )6الحكومي" في المرتبة الثالثة بعدد مبادرات )

وقد تساوى البعدين التاليين في نسبة اشتمالها على مبادرات مرتبطة بالموهوبين )تحسين 

مستويات المعيشة والسالمة( و )تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي( حيث 

(. يليها البعد الخاص "بضمان استدامة الموارد 5.26%بلغت النسبة لكل بعد منهما )

(. كما اشتمل البعد الخاص " 3.64 %( وبنسبة )55( من أصل )2بعدد مبادرات )الحيوية" 

( مبادرة وبنسبة 33بتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني" بمبادرة واحدة من أصل )

(. وأخيرا، أشتمل البعد الخاص "باالرتقاء بالرعاية الصحية" بمبادرة واحدة أيضا %3.03)

 (.1.43%( مبادرة وبنسبة )70مرتبطة بالموهوبين من أصل )

وتشير هذه النتائج إلى أهمية الموهوبين في تحقيق الرؤية بشكل عام وفي جميع األبعاد التي 

شملتها الخطة التنفيذية لتحقيق الرؤية. كما أتت نتيجة هذه الدراسة متوافقة مع ما توصلت 

حول واقع السياسات التربوية في مجال  (2012)إليه دراسة أبو ناصر والجغيمان 

لسعودية. حيث  أظهرت نتائج الدراسة أن وثيقة السياسات الموهوبين في المملكة العربية ا

التربوية في المملكة تضمنت بعض المواد المتعلقة باالهتمام بالموهوبين واكتشافهم 

ورعايتهم. كما تتفق هذه النتائج مع ما سعت إليه دول أخرى من تبني استراتيجيات وطنية 

ولة من خالل استقطاب الموهوبين تهدف إلى تحفيز اإلبداع واالبتكار في قطاعات الد

والمبدعين وتهيئة البيئة الداعمة لهم ليسهموا في تحقيق التميز لها وتعزيز مكانتها العالمية 

(Employment and Social Development Canada, 2019; The 

Government of Republic of Korea, 2017 2016وزارة االقتصاد اإلماراتية، ؛) . 

ماهي األبعاد التي شملها االهتمام بالموهوبين في برنامج التحول الوطني  السؤال الثاني: -

 ؟ 2030ؤية المملكة العربية السعودية لر

لإلجابة على السؤال الثاني تم حساب عدد التكرارات والنسب المئوية للمبادرات 

التي شملتها أبعاد الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني والتي لها عالقة بالموهوبين. 

 وفيما يلي جدول يوضح النتائج.
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لبرنامج التحول الوطني للرؤية مع عدد (: أبعاد الخطة التنفيذية 2الجدول )
 التكرارات والنسب المئوية للمبادرات التي شملتها األبعاد والتي لها عالقة بالموهوبين

 ومجال االهتمام

 البعد م
عدد المبادرات 

 المرتبطة
 مجال االهتمام المبادرات المرتبطة

النسبة 

 المئوية

1.  

االرتقاء 

بالرعاية 

 الصحية

1 

الصحي الوطني: تهدف  مركز اإلبداع -

لتشجيع المبادرة إلى تأسيس مركز وطني 

 ورعاية اإلبداع واالبتكار الصحي

 1.43% البيئة الداعمة " توفير "

2.  

تحسين 

مستويات 

المعيشة 

 والسالمة

4 

زيادة المشاركة المجتمعية من خالل  .1

تفعيل دور المجالس البلدية ومشاركة 

مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس 

لطرح األفكار منصة تفاعلية 

 واستقطاب رواد األفكار والمبدعين
تطوير وتشغيل العمل التقني بالوزارة  .2

واألمانات والبلديات: )ٍتهدف هذه 

ي المبادرة إلى توحيد مراكز البيانات ف

مركز بيانات واحد شامل للقطاع 

البلدي يعمل بإجراءات وأجهزة ذات 

ويدار من فريق عمل ذي  كفاءة عالية

وذلك لرفع الكفاءة  قدرات عالية

 التشغيلية(

 مفاهيم المدن الذكية تطبيق .3

تأسيس مركز تميز للتصميم  .4

الستقطاب الكفاءات العمراني: مركز 

 في مجال التصميم العمراني

والتمكين" "االستقطاب 

 (4-2-1)للمبادرات: 

" توفير البيئة الداعمة" 

 (3للمبادرة )

%5.26 

3.  

ضمان استدامة 

الموارد 

 الحيوية

2 

وتمكين القدرات زيادة الكفاءة واألداء  .1

 البشرية للمؤسسات
بناء قدرات المحتوى المحلي: بناء  .2

وتطوير قدرات بيت خبرة )تميز( 

 واعدة

 3.64 % "االستقطاب والتمكين"

4.  

تعزيز التنمية 

المجتمعية 

وتطوير 

القطاع غير 

 الربحي

2 

تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص  .1

العمل في القطاع غير الربحي: 

 واستقطاب الكفاءات المتخصصة

 معمل لالبتكار االجتماعيتأسيس  .2

 

" االستقطاب والتمكين" 

 (1للمبادرة )

"توفير البيئة الداعمة " 

 (2للمبادرة )

%5.26 

5.  

التميز تحقيق 

في األداء 

 الحكومي

6 

 لالبتكارالبرنامج الوطني الحكومي  .1

 مختبر البلوكشينتطوير  .2

 مبنية على القدراتالكفايات العدلية:  .3

البرنامج الوطني إلعداد وتطوير  .4

القيادات اإلدارية: اكتشاف وإعداد 

 وتطوير القيادات اإلدارية

البيئة  " توفير -

الداعمة" 

-2-1للمبادرات )

6) 

"االستقطاب  -

والتمكين" 

%9.52 
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لقياس : رفع أداء الموارد البشرية .5

 والمهاراتوتقييم القدرات 
مشتركة  إطالق أنظمة وتطبيقات ذكية .6

للتعامالت الحكومية: واالنتقال لمفهوم 

الحكومة الذكية من أجل رفع كفاءة 

 العمل

-4-3للمبادرات )

5) 

6.  

تمكين فئات 

المجتمع من 

دخول سوق 

العمل ورفع 

 جاذبيته

3 

استقطاب المواهب العالمية المناسبة  .1

 بفعالية

منصة إلكترونية )للبرنامج السعودي  .2

الستقطاب المواهب والكفاءات 

 العالمية(

العمل على تحسين التصنيف الدولي  .3

للمملكة في مجال استقطاب المواهب 

 العالمية

 12.50% "االستقطاب والتمكين"

7.  

اإلسهام في 

تمكين القطاع 

 الخاص

12 

إطالق برنامج شامل يهدف لنشر  .1

وتأهيل الوعي والمعرفة الرقمية 

كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع 

 بعملية التحول الرقمي
تعزيز األمن الرقمي في قطاع  .2

االتصاالت وتقنية المعلومات: 

 وتطوير قدرات إدارة التهديدات

تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من  .3

والشركات خالل دعم الرياديين 

 المحلية الرقمية

إنشاء الهيئة السعودية للملكية  .4

 الفكرية

برنامج لتصميم السياسات الخاصة  .5

بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل المنشآت وتسهيل إجراءات 

والجديدة على االقتصاد  اإلبداعية

 السعودي

في المتاجر  إحالل رواد األعمال .6

 العاملة بالتستر

االختراعات تحفيز االبتكار وتحويل  .7

 إلى منشآت ناشئة

بناء القدرات والمهارات للمنشآت  .8

 والمتوسطة الصغيرة

إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات  .9

 األعمال ومجمعات ريادة األعمال

برامج التواصل والتفاعل المباشر مع  .10

الشرائح المستهدفة: تهدف المبادرة 

تعزيز التواصل الفعال بين رواد إلى 

االستقطاب  “ -

والتمكين" 

للمبادرات 

(1،2،3،7،8) 

"توفير البيئة  -

الداعمة" 

للمبادرات 

(

4،5،6،9،10،1

1،12) 

%16.22 
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خالل  من األعمال وصناع القرار

تطوير منصات وإقامة ملتقيات 

ومعارض توعوية وتسويقية خاصة 

 بالمنشآت الصغيرة والمتوسط

تطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة  .11

 ومبادئ ريادة األعمالالعمل الحر 

برنامج االمتياز التجاري: تهدف  .12

المبادرة إلى دعم منظومة االمتياز 

التجاري بما يشمل دراسة ووضع 

ة والتمويلية والبرامج األدوات التنظيمي

اإلرشادية والتدريبية والخدمات 

والحاضنات الخاصة االستشارية 

 ، ونشر ثقافة االمتياز التجاريبذلك

8.  

تطوير القطاع 

السياحي 

والتراث 

 الوطني

1 
تطوير مراكز اإلبداع الحرفي واألنشطة 

 الصحراوية

 " توفير البيئة الداعمة

" 
%3.03 

 7.16% 31 المجموع

 ( يتبين االتي:2من خالل النظر إلى الجدول في األعلى )

جميع أبعاد الخطة لها ارتباط بالموهوبين وبنسب متفاوتة. فبالنظر إلى البعد األكثر 

مبادرات مرتبطة بالموهوبين نجد بعد " اإلسهام في اهتماما من حيث اشتماله على 

( و بنسبة 74( مبادرة من أصل )12تمكين القطاع الخاص " اشتمل على عدد )

(، مما يشير إلى أهمية دور الموهوبين في المشاركة في تمكين القطاع %16.22)

مجال  الخاص لتحقيق رؤية المملكة في هذا الجانب. وقد تنوعت تلك المبادرات ما بين

(، وكذلك مجال " توفير البيئة الداعمة 1،2،3،7،8"االستقطاب والتمكين" المبادرات )

( في هذا البعد 3( فنجد على سبيل المثال المبادرة )4،5،6،9،10،11،12" للمبادرات )

"تحفيز وتبني االبتكار الرقمي من خالل دعم الرياديين" أشارت إلى تحفيزهم وتبني 

مبادرات أخرى في نفس البعد سعت إلى توفير البيئة المناسبة لهم ابتكاراتهم، بينما 

 ( " إنشاء ودعم مسرعات وحاضنات األعمال ومجمعات ريادة األعمال". 9كمبادرة )

( " 4ومن المبادرات التي تندرج تحت مجال إيجاد البيئة المناسبة لتمكينهم المبادرة )

ي تعنى بتسجيل االختراعات للموهوبين إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية" والت

( "تحويل االختراعات إلى منشآت ناشئة" دعما 7وحفظ حقوقهم. كذلك أتت المبادرة )

 للموهوبين في تفعيل وتطبيق اختراعاتهم.

كما أتى البعد  الخاص " بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع 

( مبادرات من أصل 3م بالموهوبين بعدد )جاذبيته" في المرتبة الثانية من حيث االهتما

(. وبالنظر إلى مبادرات هذا البعد  المرتبطة 12.50%( مبادرة وبنسبة )24)
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بالموهوبين نجد أنه اهتم بمجال "االستقطاب والتمكين" محليا وعالميا وإيجاد الوسائل 

مبادرات  التقنية لتسهيل استقطابهم وتحسين تصنيف المملكة في هذا المجال. فنجد جميع

هذا البعد الثالثة ركزت على هذا الجانب "استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية"، 

"منصة إلكترونية )للبرنامج السعودي الستقطاب المواهب والكفاءات العالمية("، و 

 "العمل على تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مجال استقطاب المواهب العالمية".

ا االهتمام بالموهوبين فيما يخص البعدين " اإلسهام في تمكين وبالنظر إلى هذ

القطاع الخاص " و " بتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته"  يالحظ 

من مراكز  2019ارتباطها بما حققته المملكة في تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال لعام 

 Global Entrepreneurship and)ا لريادة األعمال متقدمة بين دول العالم دعًما وتمكينً 

Development Institute, 2020) وقد أشارت الدراسات السابقة إلى االرتباط الوثيق .

 ;Dai, 2013; Ibata-Arens, 2012)بين الموهوبين وبين االبتكار وريادة األعمال 

Shavinina, 2013).  وتتوافق هذه النتيجة أيضا مع ما أكدته الدراسات السابقة

(McCann, 2005; Moltzen, 2004; Shavinina, 2009)  من أهمية االهتمام

بالموهوبين في تحقيق اقتصاد مزدهر وأكثر تنوًعا يعتمد على االبتكار والمهارات 

 المتخصصة.

وقد جاء البعد الخاص "بتحقيق التميز في األداء الحكومي" في المرتبة الثالثة من 

(. وقد 9.52%( مبادرة وبنسبة )63( من أصل )6)حيث اهتمامه بالموهوبين بعدد مبادرات 

(، " إنشاء البرنامج 6-2-1شمل االهتمام كال المجالين " توفير البيئة الداعمة " للمبادرات )

(، " إطالق أنظمة 2(، " تطوير مختبر البلوكشين" )1الوطني الحكومي لالبتكار")

انب اآلخر اهتمت المبادرات (، وفي الج6وتطبيقات ذكية مشتركة للتعامالت الحكومية" )

(: " الكفايات 5-4-3األخرى في هذا البعد بمجال "االستقطاب والتمكين" )المبادرات: 

(، " البرنامج الوطني إلعداد وتطوير القيادات اإلدارية: 3العدلية: مبنية على القدرات )

ية: لقياس وتقييم (، " رفع أداء الموارد البشر4اكتشاف وإعداد وتطوير القيادات اإلدارية" )

 (. 5القدرات والمهارات" )

و تشير هذه النتيجة إلى مدى إيمان رؤية المملكة بأهمية الموهوبين في تحقيق التميز 

على مستوى األداء الحكومي. وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع ما أشارت إليه الدراسات السابقة 

تكرة تسهم في تحسين األداء ومواجهة من ارتباط بين الموهبة وتطوير أفكار جديدة وحلول مب

 ;McCann, 2005)تحديات العصر التي تواجه الحكومات والمنظمات والتغلب عليها 

Mumford & Hunter, 2005) كما تتوافق هذه النتائج مع الخطة االستراتيجية لدولة .

دبي المستقبل" في استقطاب  األمارات العربية المتحدة لالبتكار من خالل مبادرة "مسرعات

الموهوبين والمبدعين وتمكينهم في القطاعات االستراتيجية للدولة كالصحة والتعليم والبنية 



 Doi: 10.21608/jasht.2021.137037 د. عائض بن عبداهلل حممد القرني
 

 

382 

وزارة االقتصاد )التحتية وغيرها، لتحقيق التميز وتعزيز مكانة دولة األمارات عالميا 

 . (2016اإلماراتية، 

وقد تساوى البعدين التاليين في نسبة اشتمالها على مبادرات مرتبطة بالموهوبين )تحسين 

مستويات المعيشة والسالمة( و )تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي( حيث 

الخاص )بتحسين مستويات  (.  فبالنظر إلى البعد5.26%بلغت النسبة لكل بعد منهما )

المعيشة والسالمة( نجد أن هناك أربع مبادرات مرتبطة بالموهوبين تنوعت ما بين 

( "تأسيس منصة تفاعلية لطرح األفكار 4-2-1"االستقطاب والتمكين" )للمبادرات: 

(، و مبادرة "توحيد مراكز البيانات في مركز بيانات 1واستقطاب رواد األفكار والمبدعين")

د شامل للقطاع البلدي يعمل بإجراءات وأجهزة ذات كفاءة عالية ويدار من فريق عمل واح

(، ومبادرة " تأسيس مركز الستقطاب 2ذي قدرات عالية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية" )

(. في المقابل ارتبطت المبادرة "تطبيق مفاهيم 4الكفاءات في مجال التصميم العمراني")

 ل " توفير البيئة الداعمة ".( بمجا3المدن الذكية")

وبالنظر إلى البعد الخاص )بتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي( 

( من مجموع 5.26%يتضح اشتماله على مبادرتين مرتبطة بالموهوبين وبنسبة بلغت )

" مبادرات البعد. وقد اندرجت المبادرتين تحت المجالين الرئيسين " االستقطاب والتمكين

( "تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي: واستقطاب 1للمبادرة )

( "تأسيس معمل 2الكفاءات المتخصصة"، ومجال " توفير البيئة الداعمة " للمبادرة )

 لالبتكار االجتماعي".

مة( ويالحظ من خالل النتائج السابقة الخاصة بالبعدين )تحسين مستويات المعيشة والسال

و )تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي(  اهتمامهما بنسبة متساوية 

بالموهوبين سواء في جانب االستقطاب والتمكين أو توفير البيئة الداعمة لهم. وتتوافق هذه 

 Employment and)النتيجة مع ما أشارت إليه الخطط الوطنية لبعض الدول األخرى

Social Development Canada, 2019 2016ية، وزارة االقتصاد اإلمارات؛)  

الجغيمان & معاجيني، ؛ McCann, 2005; Moltzen, 2004)والدراسات السابقة 

من أهمية دور الموهوب في إيجاد الحلول اإلبداعية فيما يواجه المجتمعات من (2013

 تحديات اجتماعية وبيئية وغيرها.

لخاص "بضمان استدامة أتى في المرتبة السادسة من حيث االهتمام بالموهوبين البعد ا  

(. وقد اندرجت كال 3.64 %( وبنسبة )55( من أصل )2الموارد الحيوية" بعدد مبادرات )

( "، و المبادرة 1المبادرتين " زيادة الكفاءة واألداء وتمكين القدرات البشرية للمؤسسات )

في هذا ( 2"بناء قدرات المحتوى المحلي: بناء بيت خبرة )تميز( وتطوير قدرات واعدة" )

البعد تحت مجال "االستقطاب والتمكين". وبالنظر إلى هذا البعد ومبادراته  نجد أنه أكد على 

أهمية تنمية القدرات الوطنية المبدعة إلدارة األزمات والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية واالستجابة 
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مية السريعة لها وذلك حماية للبيئة من األخطار الطبيعية كاآلفات والكوارث وكذلك تن

الموارد الطبيعية وضمان االستفادة منها و تحقيق األمن الغذائي والمائي والدوائي. وتتفق هذه 

النتيجة مع ما أشارت له الخطة الوطنية لكندا نحو أهمية دور الموهوبين في ضمان تحقيق 

( التي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية SDGsأهداف التنمية المستدامة )

(Employment and Social Development Canada, 2019). 

وكان في المرتبة السابعة من حيث االهتمام بالموهوبين البعد الخاص " بتطوير القطاع 

(. وقد 3.03%( مبادرة وبنسبة )33السياحي والتراث الوطني" بمبادرة واحدة من أصل )

اندرجت المبادرة " تطوير مراكز اإلبداع الحرفي واألنشطة الصحراوية" تحت مجال " 

توفير البيئة الداعمة ". وبالرغم من أهمية اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال في اقتصاد 

 ,Bascavusoglu-Moreau, Kopera, & Wszendybył-Skulska)السياحة الحديث 

ى باالهتمام الكافي بالموهوبين ولعل ذلك يعود إلى أن مجال نجد أن هذا البعد لم يحظ (2013

الناشئة والحديثة وتحتاج إلى مزيد من الخبرة في  القطاعات يعتبر من السعودية السياحة في

 فهم دور الموهوبين في تنمية وتحقيق أهداف هذ القطاع. 

حدة مرتبطة وأخيرا، أشتمل البعد الخاص "باالرتقاء بالرعاية الصحية" بمبادرة وا

(. حيث اندرجت المبادرة "إنشاء مركز 1.43%( مبادرة وبنسبة )70بالموهوبين من أصل )

اإلبداع الصحي الوطني: تهدف المبادرة إلى تأسيس مركز وطني لتشجيع ورعاية اإلبداع 

(، تحت مجال " توفير البيئة الداعمة ". وتشير هذه النتيجة إلى ضعف 1واالبتكار الصحي" )

ام بالموهوبين في هذا البعد بالرغم مما أكدته الدراسات السابقة من أهمية الموهوبين االهتم

في تطوير الرعاية الصحية وإيجاد الحلول اإلبداعية للمشكالت الصحية واألمراض 

والفايروسات المستعصية التي تواجه المجتمعات والشعوب. ويمكن تفسير هذه النتيجة من 

حول آراء العاملين في مجال الرعاية  (Jackson, 2005) خالل ما توصلت إليه دراسة

عالقة بين الصحية في بريطانيا حيث توصلت الدراسة إلى أن غالبية المشاركين ال يرون 

 ,Shahzad & Zareen)اإلبداع والمجال الصحي. كما لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

والتي أشارت إلى التصور اإليجابي لدى قيادات الرعاية الصحية في مدينة الهور  (2011

 بالهند نحو أهمية اإلبداع واالبتكار في المجال الصحي.

 الخاتمة والتوصيات -

سعت الدراسة الحالية إلى تحليل الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني لرؤية 

ومبادراتها المتعلقة بالموهوبين لفهم مدى اهتمامها بالموهوبين. وقد أشارت  2030المملكة 

النتائج إلى وجود ارتباط بين أبعاد الخطة الثمانية وبين االهتمام بالموهوبين. كما أتى االهتمام 

تفاوتة بين تلك األبعاد كان أكثرها ارتباطا بعد " اإلسهام في تمكين القطاع الخاص " بنسب م

من حيث اشتماله على مبادرات مرتبطة بالموهوبين، كما كان أقلها ارتباطا بالموهوبين البعد 

( 70الخاص "باالرتقاء بالرعاية الصحية" بمبادرة واحدة مرتبطة بالموهوبين من أصل )
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نوع مجال االهتمام ما بين "االستقطاب والتمكين" وما بين "توفير البيئة مبادرة. كما ت

 الداعمة لهم". وبالنظر إلى نتائج الدراسة الحالية يمكن الخروج بعدد من التوصيات ومنها:

ضرورة زيادة االهتمام بالموهوبين في كافة أبعاد الخطة التنفيذية لبرنامج التحول  -

 مبادراتها.و 2030الوطني لرؤية المملكة 

ضرورة إبراز دور الموهوبين في تحقيق أهداف الرؤية واطالع صانعي القرار بأهمية  -

 دورهم

يالحظ ضعف االرتباط بين البعد الخاص بالمجال الصحي بالموهوبين مما يؤكد  -

 ضرورة القيام بأبحاث حول أسباب ذلك وأخذ رأي المختصين في المجال الصحي.

األبعاد لمستهدفاتها ومدى إمكانية مشاركة الموهوبين في أهمية دراسة مدى تحقيق تلك  -

 تحقيقها.

أهمية قيام الجامعات بدورها في تثقيف الموهوبين بأهمية مشاركتهم في تحقيق الرؤية  -

 ومجاالت االهتمام.

أهمية قيام وزارة التعليم بعقد الدورات للمهتمين وصانعي القرار في تحقيق الرؤية حول  -

 ين وسماتهم وقدراتهم.أهمية دور الموهوب

أهمية ربط برامج الموهوبين االثرائية بأبعاد برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة  -

 ومبادراتها. 2030

أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور الموهوبين في تحقيق رؤية المملكة من خالل  -

 المحاضرات والدورات العامة.
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