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م��دى إس��هام مدي��ري م��دارس التعلي��م األساس��ي ف��ي اكتش��اف الطلب��ة 
الموهوبين ورعايتهم في مدينة المكال- الجمهورية اليمنية

اأ. ح�سني �سامل مبارك باربود         اأ. د. داود عبد امللك احلدابي           

الملخص :
      هدَف البحث اإىل الك�س��ف عن مدى اإ�س��هام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�س��ي يف اكت�س��اف الطالب املوهوبني 
ورعايته��م يف مدين��ة امل��كال. وا�ستخدم الباح��ث املنهج الو�سفي واملنه��ج النوعي لتحقيق اأه��داف البحث. وقد 
ا�ستخدم اأداتني لالإجابة عن اأ�سئلته؛ اأداة ال�ستبانة من اإعداد الباحث؛ والتي تكونت من ت�سع وثالثني فقرة 
موزع��ة على اأربعة حم��اور. الأول: معرفة �سم��ات الطالب املوهوب��ني وخ�سائ�سهم. والث��اين: معرفة اأ�ساليب 
اكت�س��اف الطالب املوهوبني ورعايته��م. والثالث: اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الط��الب املوهوبني. والرابع: اإ�سهام 
املدي��ر يف رعاي��ة الطالب املوهوب��ني. والأداة الثانية املقابل��ة املفتوحة؛ والتي اأجراه��ا الباحث مع جمموعة 
م��ن املعلم��ني واملعلمات والط��الب والطالبات. اأما عين��ة البحث فقد اأخذ الباحث جميع اأف��راد جمتمع البحث، 
وه��م: مديرو مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي احلكومية والأهلية ومديراتها يف مدينة املكال. اأما بالن�سبة للمقابلة 
فق��د اخت��ار الباحث مدر�ست��ني اإحداهم��ا حكومية والأخ��رى اأهلية. وقد ا�ستخ��دم الباح��ث برنامج احلزمة 

الإح�سائية )SPSS( لتحليل بيانات البحث الكمية. وقد تو�سل الباحث اإىل النتائج الآتية:
      اإن م��دى معرف��ة �سم��ات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم من قبل مدي��ري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة 
امل��كال كان كب��رًا. واأن مدى معرفته��م باأ�ساليب اكت�س��اف الطالب املوهوب��ني ورعايتهم كان كب��رًا اأي�سًا. بينما 
كان م��دى اإ�سهامهم يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايته��م كان متو�سطًا. واإن املعوقات الإدارية واملادية لدى 
مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم كانت بدرجة كبرة.   
 )α ≤ 0.05(واأظه��رت النتائج الكمية للبحث باأنه ل توج��د  فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
يف ا�ستجاب��ات اأف��راد عين��ة البحث عل��ى حماور ال�ستبان��ة تعزى ملتغر ن��وع املدر�سة )حكوم��ي، اأهلي(. بينما 

اأظهرت نتائج البحث النوعي باأن هناك فروقًا ل�سالح املدر�سة الأهلية املختارة على املدر�سة احلكومية.

الكلمات املفتاحية:
 الطالب املوهوبون – مدراء املدار�س - التعليم الأ�سا�سي.
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The contribution of the Principals of Basic Education Schools 
in Identifying and Caring for the Gifted Students in Mukalla 

City- Republic of Yemen

Abstract:

This research aimed at investigating The contribution of  the basic schools 
principals in identifying and caring for the gifted students in Mukalla city. 
The researcher used the quantitative and qualitative approach to achieve the 
aims of the research, and used two tools; the first tool is the questionnaire 
which was prepared by the researcher, The second one is the open ended 
interview. The researcher  took all the members of the research community 
who are the principals of the basic  schools in Mukalla city. In the open ended 
interview, the researcher selected two schools, one is governmental and the 
second is private. The open ended interviews were conducted with group of 
teachers, students, and two principals, the results are as follows:

The knowledge of the characteristics of gifted students and The knowledge of 
methods of identifying and caring for the gifted students by the principals of 
basic  schools in Mukalla city was high.

The contribution of the basic schools principals in Mukalla city in identifying 
and in caring for the gifted  students was average .

The administrative and financial obstacles which face the principals of basic 
schools in Mukalla city in identifying  and caring for the gifted students were 
high.

The results of quantitative research part showed  that there were no differences 
in the significance level (α ≤ 0.05) in the responses of a search community  
whether the school is ( governmental , private ) in identifying and caring for 
the gifted students.

While the results of qualitative research showed that there are differences in 
favor of the private school.
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المقدمة:
      تعد الرثوة الب�سرية من اأهم مكت�سبات الأمم والتي من خاللها تت�سح معامل م�ستقبلها، ولقد ا�ستوعب الغرب 
ه��ذا الأمر مبكرًا حي��ث وجهوا الهتمام اإىل رعاية هذه الرثوة وتنميتها وخا�س��ة املوهوبني منذ قرابة األفي 
عام، فقد اأعلن اأفالطون اأن على الدولة اليونانية الهتمام بهذه الفئة، والتعرف عليها يف وقت مبكر، وتقدمي 
الرعاي��ة اخلا�س��ة له��م وفق م��ا ميتلكون من ق��درات، وذلك لتاأهي��ل القي��ادات املتميزة يف الدول��ة )ال�سهراين 

.)1423

      اأم��ا يف الع�س��ور املتاأخ��رة ف��اإن الهتم��ام باملوهب��ة والتف��وق باملفه��وم الوا�س��ع زاد واأ�سب��ح اأك��رث تنظيمًا يف 
العق��ود الأخرة م��ن القرن التا�سع ع�سر حيث اأن�سئت ف�سول خا�سة بهذه الفئة لأول مرة يف الوليات املتحدة 

الأمريكية عام 1871 )جروان 2001(.
      ويف عاملن��ا العرب��ي ب��داأ الهتمام باملوهوبني بعدما اأهدرت كثر من اأعظم ثرواته الب�سرية من خالل هجرة 
العق��ول املمي��زة اإىل اخلارج حيث يرى اآل كا�سي ) 1430( اأن ال�سبب يف هجرة العقول عدم توفر الدعم الالزم 
والبيئ��ة اجليدة والأر�س اخل�سبة الغنية بالإمكان��ات التي ت�ساعدها على الإبداع واإثبات الذات فتهاجر اإىل 

بالد الغرب فتحت�سنها وت�سيفها اإىل ر�سيد قوتها وتذلل لهم العقبات.
      وحت��ى نتمك��ن من احلفاظ على ثرواتنا املتمثلة يف اأبنائن��ا املوهوبني فاإنه يتوجب علينا الهتمام بهم منذ 
نعوم��ة اأظفارهم يف مدار�سنا؛ وذل��ك بالهتمام بعدة عوامل لعل من اأهمها توفر اإدارات مدر�سية تفقه اأهمية 
املوهوب��ني بالن�سبة ملجتمعاته��م، وت�سعى لكت�سافهم ورعايتهم وت�سخر كل قدراتها واإمكانات املدر�سة يف �سبيل 

تهيئة البيئة املنا�سبة لكت�سافهم  ورعايتهم. 
      كي��ف ل والإدارة املدر�سي��ة تع��د الوح��دة التنفيذي��ة املهم��ة الت��ي بوا�سطته��ا يت��م الإ�س��راف على حتقيق 
الأه��داف الرتبوي��ة وذلك مل��ا لها من عالقة مبا�س��رة مع اأطراف العملي��ة الرتبوية داخ��ل املدر�سة وخارجها. 
ف��الإدارة املدر�سي��ة هي اجلهة ذات الإ�س��راف املبا�سر على الطلبة حيث تراعي �سلوكه��م وتتابع جميع جوانب 
النم��و لديهم ومدى جديتهم واإقباله��م على التعلم، وتعمل على توافر الإمكان��ات والت�سهيالت املادية لتحقيق 

اأهداف العملية الرتبوية باملدر�سة )احلمدان، 1996(.
      اإن م��ن اأه��م م�سوؤولي��ات  املدر�س��ة - ممثلة يف مديرها - تهيئة البيئة املدر�سي��ة الإيجابية للتعليم  والتعّلم، 
وللك�س��ف عن الط��الب املوهوبني والتعرف اإليه��م، ومعرفة ا�ستعداداته��م الكامنة يف وقت مبك��ر، وم�ساعدتهم 
للو�سول اإىل النمو ال�سامل املتكامل املتوازن الأبعاد، وحفز دافعيتهم للح�سول على الكفاية الق�سوى لقدراتهم 
ومواهبه��م، وذل��ك من خالل عدة اإجراءات تت�سافر فيها جهود املعل��م والإدارة املدر�سية معًا لت�سب يف م�سلحة 
املوه��وب؛ وم��ن ذلك ا�ستخ��دام اأدوات وطرق علمية للك�سف عنه��م، وتهيئة الظروف املالئم��ة لإ�سباع حاجات 
املوه��وب العقلي��ة من خ��الل تخطيط مناهج وبرام��ج منا�سبة لقدرات��ه وا�ستعداداته ) اأبو نا�س��ر، اجلغيمان، 

.)2012

      مم��ا تق��دم يت�س��ح اأن لالإدارة املدر�سي��ة ممثلة يف )مدير املدر�سة( الدور الكب��ر واملهم يف اكت�ساف املوهوبني 
ورعايته��م م��ن خ��الل قيام��ه بعمليات التخطي��ط والتنظي��م والتوجي��ه والتن�سي��ق... وتوفر بيئ��ة تعليمية 
اإيجابي��ة وتوظي��ف الأن�سطة ال�سفي��ة والال�سفية يف اكت�س��اف املوهوبني ورعايتهم. ومن هن��ا تبلورت م�سكلة 
البح��ث يف الك�س��ف عن م��دى اإ�سهام مديري مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي يف اكت�ساف الط��الب املوهوبني ورعايتهم 

يف مدينة املكال.
مشكلة البحث: 

 تتلّخ�س م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي:
ما مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدينة املكال؟
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ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1. ما مدى معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم يف مدينة املكال؟

2. ما مدى معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي باأ�ساليب اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدينة 
املكال؟

3. ما مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الطالب املوهوبني يف مدينة املكال؟
4. ما مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف رعاية الطالب املوهوبني يف مدينة املكال؟

5. م��ا املعوق��ات الإدارية لكت�س��اف الطالب املوهوب��ني ورعايتهم لدى مدي��ري مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي يف 
مدينة املكال من وجهة نظرهم؟

6. ما املعوقات املادية التي تواجه مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم 
يف مدينة املكال من وجهة نظرهم؟

7. ه��ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدلل��ة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات اأفراد جمموعة 
البحث تعزى اإىل املتغرات الآتية:

              اأ- نوع املدر�سة )حكومي،اأهلي(.                    ب- املوؤهل العلمي ملدير املدر�سة.
             ت- �سنوات اخلربة.                                            ث- اجلن�س للمديرين.

أهداف البحث:  
يهدف البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

الك�سف عن مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف اكت�ساف الطالب املوهوبني.  .1
الك�سف عن مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف رعاية الطالب املوهوبني.  .2

لف��ت انتب��اه القي��ادات الرتبوية اإىل معرفة مه��ارات مديري مدار���س التعليم الأ�سا�س��ي يف مديرية املكال   .3
وقدراتهم يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم.

أهمية البحث:
1.  تكم��ن اأهمي��ة البح��ث يف تنامي اهتمام نظ��ام التعليم يف اجلمهوري��ة اليمنية باملوهوب��ني بو�سفهم ثروة 

وطنية يجب العناية بها.
�سوف يك�سف البحث عن م�ستوى الدور الذي يقوم به مدراء مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الطالب   .2

املوهوبني ورعايتهم يف مدينة املكال. 
�سي�سف��ي البح��ث قيم��ة جدي��دة اإىل املكتب��ة يف جم��ال الإدارة املدر�سي��ة واإ�سهامه��ا يف اكت�س��اف الطالب   .3

املوهوبني ورعايتهم.
حدود البحث: 

اقت�سر البحث على احلدود الآتية:
احلدود املو�سوعية: "مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف 

مدينة املكال".
احلدود الزمنية: اأجري البحث امليداين يف العام الدرا�سي )2013/2014( الف�سل الدرا�سي الأول.

احل��دود املكاني��ة: جمي��ع مدار���س التعلي��م الأ�سا�س��ي احلكومي��ة والأهلي��ة يف مدين��ة امل��كال وعدده��ا )66( 
مدر�س��ة؛)45( مدر�س��ة حكومية، و)21( مدر�سة اأهلية بح�سب اإح�ساء مكت��ب الرتبية والتعليم مبدينة املكال 

لعام )2012 /2013(.
احل��دود الب�سرية: جميع مديري مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي )احلكومية والأهلية( ومديراتها يف مدينة املكال 
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وعددهم )66( مديرًا ومديرة. بح�سب اإح�ساء مكتب الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي )2012/2013(.
مصطلحات البحث :

Ԁ :املوهوب
      لي���س هن��اك تعريف متفق عليه "للموهوب"؛ وقد يرجع ذلك لعدم التفاق على مقايي�س موحدة لكت�ساف 

املوهوبني؛ ولكن ليت�سح مفهوم املوهوب �سيعر�س الباحث بع�س التعريفات كما يلي:
• تعريف مكتب الرتبية الأمريكي لعام 1981:	

      "الأطف��ال املوهوب��ون واملتفوق��ون ه��م الذين يعطون دلياًل عل��ى اقتدارهم عل��ى الأداء الرفيع يف املجالت 
العقلية والإبداعية الفنية والقيادية والأكادميية اخلا�سة، ويحتاجون خدمات واأن�سطة ل تقدمها املدر�سة 

وذلك من اأجل التطوير الكامل ملثل هذه ال�ستعدادات اأو القابليات"  )اإبراهيم ،2009 ،1057(.
• تعريف جلجارGallagher  كما جاء يف كتابه تعليم الطفل املوهوب 1985 حيث يقول: 	

      "الأطف��ال املوهوب��ون واملتفوق��ون هم اأولئ��ك الذين يتم التع��رف عليهم من قبل اأ�سخا���س موؤهلني، والذين 
لديه��م الق��درة على الأداء الرفي��ع، ويحتاجون اإىل برامج تربوي��ة متميزة وخدمات اإ�سافي��ة فوق ما يقدمه 

الربنامج املدر�سي العادي بهدف متكينهم من حتقيق فائدة لهم وللمجتمع معًا" ) جروان، 2008 ،57(.
      اإن معظم الباحثني ي�ستخدمون كلمتي موهبة Giftedness وتفوق Talent للدللة على معنى واحد بينما 

يوجد اختالف بينهما؛ فاملتفوق موهوب ولي�س كل موهوب متفوق. )جروان،2013(.
      وامل�سطلح الذي �سركز عليه الباحث يف البحث احلايل هو "املوهوب" يف جمال اأو اأكرث من جمال �سواًء كان 

متفوقًا درا�سيًا اأم غر متفوق.
•  التعريف الإجرائي للطالب "املوهوب" يف هذا البحث:	

ه��و الطال��ب يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف مدار�س مدينة امل��كال احلكومية والأهلية الذي يتمتع بقدرات غر 
عادية يف جمال ما، �سواء اأكان اأكادمييًا اأم فنيًا اأم مهنيًا، ولديه قدرات اإبداعية وابتكارية يف جمال الأن�سطة 

ال�سفية والال�سفية، ول ي�سرتط اأن يكون متفوقًا درا�سيًا يف التح�سيل العام اأو لديه م�ستوى ذكاء مرتفع. 
Ԁ :اكت�ساف الطالب املوهوبني

      ع��رف عب��د العزيز ال�سخ�س امل�سار اإليه يف م�سري )2007( عملية اكت�ساف الطالب املوهوبني باأنها : "تلك 
العملية التي تقوم على ا�ستخدام طرق وو�سائل واأدوات للتعرف على الطالب املوهوبني".

ل توجد تعاريف كثرة لعملية اكت�ساف الطالب املوهوبني بح�سب علم الباحث وقد قام بتعريفها باأنها:
 العملي��ة الت��ي تقوم بها مدار�س التعليم الأ�سا�سي للتعرف على الط��الب املوهوبني يف اأي جمال من املجالت من 

خالل: الختبارات املخ�س�سة لكت�ساف املوهوبني، اأو اإجنازات الطالب، اأو تر�سيحات املعلمني لهم. 
Ԁ :رعاية الطالب املوهوبني

      عرف عبد العزيز ال�سخ�س امل�سار اإليه يف م�سري )2007( عملية رعاية الطالب املوهوبني باأنها: "الربامج 
التي يتم اإعدادها بهدف تلبية احتياجات الطالب املوهوبني وتنمية قدراتهم".

      كذل��ك احل��ال يف تعري��ف عملي��ة رعاية الط��الب املوهوبني ل توج��د تعريفات كثرة تطرق��ت ملفهوم هذه 
العملية وقام الباحث بتعريفها باأنها: 

      العملي��ة الت��ي تق��وم به��ا مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي يف مدينة امل��كال والتي يتم فيها تق��دمي برامج واأن�سطة 
خا�سة للطالب املوهوبني تهدف اإىل �سقل مواهبهم وتطوير قدراتهم واإخراج اإبداعاتهم.
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اإلطار النظري للبحث:
      اإن الهتم��ام والعناي��ة باملوهوب��ني وذوي الق��درات اخلا�س��ة قدمي ج��دًا، فمنذ اأيام اإن�س��ان الكهف كان ُيعّد 
ال�سخ���س موهوب��ًا اإذا كان �سيادًا ماهرًا. حي��ث اأدركت املجتمعات منذ القدم اأهمي��ة الك�سف عن ذوي القدرات 
وال�ستع��دادات العالي��ة من اأفرادها وتنمية تل��ك القدرات لإعدادهم وتدريبهم لتحّم��ل امل�سوؤوليات املهمة يف 

املجتمع )القم�س، 2007(.
      ويف التاري��خ احلدي��ث ذك��ر القم�س )2011( واأبو اأ�سع��د )2011( وج��روان )2002( اأن فران�سي�س جالتون  
Francis Galton اأول م��ن اأج��رى درا�س��ة علمية ع��ن املوهبة وا�ستخ��دم الو�سائل الإح�سائي��ة يف حتديدها 
خالل كتابه "العبقرية املوروثة" ال�سادر عام )1869م(. ويف نف�س الجتاه اأثار عامل النف�س الفرن�سي األفريد 
بينيه Alfred Binet الهتمام بقيا�س الذكاء عندما �سمم اأول مقيا�س لنمو الذكاء يف القرن الع�سرين. وقام 
لوي�س ترمان بتطويره لي�ستخدم يف الوليات املتحدة الأمريكية حيث اأعيدت ت�سميته  "اختبار �ستانفورد – 
بينيه"  Stanford - Binet test فاأ�سبح اأكرث اختبارات الذكاء الفردية انت�سارًا اإىل اأن طور وك�سلر اختباره.
      وقد وجدت العديد من النظريات التي حتاول تف�سر املوهوبة مثل اأمنوذج رينزويل Renzulli ، والأمنوذج 
 Gardner ونظرية الذكاءات املتع��ددة جلاردنر ،Taylor واأمنوذج تايل��ور ،Sternberg اخلما�س��ي للموهب��ة

وغرها.
اكت�ساف املوهوبني:

      تعد عملية الك�سف عن املوهوبني اأحد اأهم مدخالت برامج رعاية املوهوبني اإذ اإنها اخلطوة الأوىل واملدخل 
الطبيعي لربامج رعاية املوهوبني، ويتوقف جناح الربامج املقدمة للموهوبني على دقة عملية الك�سف وجناحها 
يف حتديد الفئة امل�ستهدفة، وتكمن اأهمية هذه العملية يف اختيار الطالب املنا�سب ليقدم له الربنامج املنا�سب، 
وبذل��ك توؤث��ر هذه العملي��ة يف كل ما يتبعها من خط��وات، وانطالقًا من هذه الأهمية العظم��ى لعملية الك�سف 
ع��ن املوهوب��ني فقد احتلت حيزًا وا�سعًا يف مراج��ع تربية املوهوبني، كما ُخ�س�ست له��ا ف�سول كاملة يف مراجع 
عل��م نف���س املوهبة والتف��وق العقلي، وقد اأ�سر خلط��ورة هذه العملي��ة ولأهميتها يف اأدبي��ات املوهبة والتفوق 
العقل��ي، فف��ي درا�س��ة )Cramer، 1991( التي طلب فيها م��ن )29( خبرًا يف جمال رعاي��ة املوهوبني ترتيب 
)12( ق�سية من ق�سايا املوهوبني ح�سب اأهميتها، كانت ق�سية الك�سف عن املوهوبني هي الق�سية الأوىل )عطا 

اهلل، 2008(.
      وه��ذا م��ا اأك��ده اآل ال�سارع )1986( حيث يقول اأنه عندما طلب  Cramer  من )29( خبرًا يف جمال رعاية 
املوهوب��ني ترتي��ب )12( ق�سية من ق�سايا املوهوب��ني ح�سب اأهميتها كانت الق�سي��ة الأوىل والأكرث اأهمية من 
وجهة نظر هوؤلء اخلرباء هي ق�سية الك�سف والتعرف على الطالب املوهوبني، يليها اختيار املعلمني وتدريبهم، 

ثم اإعداد املنهج وبرامج الرعاية.
      ويوؤك��د العاج��ز )2012( اأن الك�س��ف ع��ن املوهوب��ني وحتدي��د مدخالته��م ال�سلوكية يع��د الأ�سا�س املبدئي 
لتحدي��د متطلباته��م واحتياجاتهم التعليمية والنف�سي��ة، ومن ثم و�سع الربام��ج وال�سرتاتيجيات التعليمية 

املنا�سبة لهم وامل�سبعة ملتطلبات منوهم واحتياجاتهم.
رعاية املوهوبني:

      يحت��اج الط��الب املوهوب��ون اإىل برام��ج تعليمي��ة خمتلف��ة ومتنوع��ة ت�ساع��د تنمية مواهبه��م الأكادميية 
والفني��ة والجتماعي��ة وغره��ا. وق��د اأ�سارت العدي��د من املراج��ع والدرا�س��ات اإىل مربرات وج��ود مثل هذه 

الربامج، نوجزها فيما يلي:
عدم كفاية برامج التعليم العادي، اإذ تت�سف برامج التعليم املدر�سي العادي باأنها جماعية التوجه؛ وذلك   .1

ملحدودية الوقت املخ�س�س لكل مادة درا�سية والأعداد الكبرة للطلبة يف معظم ال�سفوف.
الرتبية اخلا�سة حق للطفل املوهوب واملتفوق)القم�س، 2011(.  .2
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 3.  �سرورة اإعطاء الطالب املوهوبني خربات تربوية حمفزة ومنا�سبة لإ�سباع م�ستويات قدراتهم.
  4. ال�ستثم��ار اجلي��د للطاق��ات واملواه��ب يجع��ل امل��ردود الجتماع��ي والقت�س��ادي اأف�س��ل عل��ى امل��دى 

الطويل)العاجز، 2012(.
 5. النمو املتوازن للطفل املوهوب حيث يتعر�س بع�س الأطفال املوهوبني مل�سكالت تكيفية مع حميطهم جراء 
التف��اوت يف م�ستوي��ات منوهم احلركي والعقل��ي والنفعايل)جروان، 2008(، وغره��ا من مربرات رعاية 

املوهوبني.
اأ�ساليب رعاية املوهوبني:

هن��اك العدي��د من اأ�ساليب رعاية  املوهوبني ويع��د ال�سامادوين اأبرز الربامج الرتبوي��ة التي ت�ساعد يف رعاية 
الطالب املوهوبني وتلبية حاجاتهم من الناحية الرتبوية التعليمية، وهي: برامج الإثراء، وبرامج الت�سريع، 
وبرام��ج التجمي��ع، )الأ�س��ول،2012(. وي�سي��ف ج��روان )2008( الربام��ج الإر�سادي��ة كنوع رئي�س م��ن اأنواع 

الربامج املقدمة للموهوبني.
دور الإدارة املدر�سية يف رعاية املوهوبني:

ل��الإدارة املدر�سي��ة دور كبر يف العملية الرتبوية والتعليمية ب�سورة عام��ة ويف رعاية املوهوبني ب�سورة خا�سة، 
وانطالق��ًا م��ن ه��ذا املب��داأ كان ل بد م��ن الإ�سهام ب�س��كل فع��ال يف رعاية املوهوب��ني وتنمية مواهبه��م وتوجيهها 
التوجي��ه ال�سلي��م، وميكن توريد بع�س اأدوار الإدارة املدر�سية التي خل�سته��ا )د. اأني�سة قنديل( يف ورقة علمية 

بعنوان الدور الرتبوي للمدر�سة يف رعاية املوهوبني فيما يلي:
ت�سكيل جلنة من املعلمني باملدر�سة لرعاية الطلبة املوهوبني ومتابعة اأعمالها.  .1

و�سع خطة لرعاية الطلبة املوهوبني وتدار�سها ومتابعتها بدقة وعناية.  .2
تنمي��ة النمو املعريف لدى العاملني باملدر�سة ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم وحاجاتهم التعليمية   .3

والنف�سية وذلك من خالل عقد الور�س العلمية.
ت�سجي��ع املعلمني على الإبداع وتنويع طرق التدري���س لتنمية قدرات الطلبة املوهوبني وتلبية حاجاتهم   .4

التعليمية والهتمام مبهارات التفكر العليا.
نقل اخلربات املتميزة بني املعلمني يف جمال تدري�س املوهوبني.  .5

ال�ستفادة من خربات امل�سرفني الرتبويني من املدار�س املتميزة يف جمال رعاية املوهوبني.  .6
تهيئ��ة املخت��ربات العلمي��ة واملعامل وغرها لإج��راء التجارب العلمي��ة واإتاحة الفر�س��ة لهم ل�ستغالل   .7

قدراتهم البتكارية وا�ستخدامها وتنميتها اإيجابيًا.
اإتاح��ة الفر�س��ة للقيادة والريادة يف املنا�سبات الرتبوية املختلف��ة كالإ�سراف على )الندوات، احلفالت،   .8

امل�سابقات الثقافية، .... ( وتوجيهم ملزاولة خمتلف اأنواع الن�ساط املدر�سي وفق رغبتهم وميولهم.
تقدير برامج الرعاية النف�سية والإر�ساد النف�سي للطالب املوهوبني ولأ�سرهم.  .9

10.التحفيز مبختلف اأنواعه للطالب املوهوبني )قنديل، 2009 (.

الدراسات السابقة :
  درا�س��ة البيات��ي، واملحارم��ة، و�سب��ع ) 2011 (: هدف��ت اإىل حتدي��د املعاي��ر العاملي��ة امل�ستخدم��ة يف اختيار 
اإدارة مدار���س املوهوب��ني، وحتديد املعاي��ر املحلي��ة يف الأردن امل�ستخدمة يف اختي��ار اإدارة مدار�س املوهوبني. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدم وجود معاير عاملية متفق ب�ساأنها لختيار مديري مدار�س املوهوبني، واأن املوؤ�سرات 
الثالث��ة امل�ستخدم��ة ل ت�سلح للتعبر التام عن املعاير العاملية؛ حيث كان��ت هذه املعاير متدنية يف حني كانت 
املعاير املحلية مطبقة ب�سورة مرتفعة مما يعني  وجود حاجة ما�سة لإجراء درا�سة اأو اأكرث – على حد قول 

الباحثني – لالتفاق ب�ساأن بع�س املعاير العاملية امل�سرتكة لختيار مديري مدار�س املوهوبني.
درا�س��ة ال�سع��دي )2009(: هدف��ت اإىل معرف��ة دور املدر�س��ة يف تنمي��ة املوهب��ة ل��دى الطلبة م��ن وجهة نظر 
م��دراء املدار���س احلكومي��ة يف حمافظة جن��ني، وحتديد اأثر كل من متغ��رات اجلن�س، واملوؤه��ل العلمي، وعدد 
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�سن��وات اخل��ربة، وم��كان املدر�س��ة يف معرفة اأهمية ه��ذا الدور. وهدف��ت اأي�س��ًا اإىل التعرف عل��ى دور كل من: 
املناهج التعليمية، واملعلم، والبيئة املدر�سية يف تنمية املوهبة لدى الطلبة. وتو�سلت الباحثة اإىل اأن املدر�سة 
بعنا�سرها الثالثة ) املنهاج، واملعلم، والبيئة املدر�سية( تلعب الدور الأ�سا�س يف رعاية الطلبة وتنمية املوهبة 

لديهم.
  درا�س��ة البوعين��ني )2009(: هدف��ت اإىل الك�سف ع��ن دور القيادة املدر�سية يف تنمي��ة الإبداع والتفكر لدى 
الطلب��ة يف املدار���س امل�ستقلة يف دولة قطر، والك�سف عن اأب��رز املعوقات التي تواجه تنمية الإبداع لدى طلبة 
املدار���س امل�ستقلة. وقد بينت نتائج الدرا�سة املتعلقة بواقع الهتمام بتنمية الإبداع يف املدار�س امل�ستقلة اأنها 
مرتفع��ة يف كل فق��رات املجال با�ستثناء الفقرة التي تن�س على "تعمل املدر�سة على فتح ف�سول خا�سة للطلبة 
املبدع��ني" حي��ث بلغ املتو�سط احل�ساب��ي لها )2.9(، كما كانت النتائج املتعلقة ب��دور مديري املدار�س يف تنمية 
الإب��داع ل��دى الطلبة يف املدار�س امل�ستقلة مرتفع��ة مبتو�سط ح�سابي )4.20(. اأما النتائ��ج املتعلقة باملعوقات 

التي تواجه الإبداع لدى طلبة املدار�س امل�ستقلة فقد كانت �سعيفة )1.41(.
  درا�س��ة ال�سه��راين ) 1423 (:هدف��ت اإىل معرف��ة اإ�سهام��ات الإدارة املدر�سي��ة يف اكت�ساف الط��الب املوهوبني 
ورعايته��م من خ��الل التعرف على م��دى اإدراك مدي��ري املدار�س البتدائي��ة وامل�سرف��ني الرتبويني مبحافظة 
بي�س��ة باململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ملفهوم الطال��ب املوه��وب وخ�سائ�سه وط��رق اكت�سافه واأ�سالي��ب رعايته، 
وم��دى اإمكانية تطبيق خطة لكت�سافه ورعايته. وقد اأظهرت الدرا�سة عدم تطبيق اأداة اأو طريقة لكت�ساف 
الطال��ب املوهوب يف املدار�س البتدائية مبحافظ��ة بي�سة باململكة العربية ال�سعودية، كما ل يوجد بها برامج 

اأو خطة اأو اأي خدمات اأخرى لرعاية الطالب املوهوبني. 
  درا�س��ة) Alhosaini( ا2008   : هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإىل ا�ستعرا���س الدرا�سات ال�سابق��ة التي بحثت دور 
املر�سدي��ن يف املدار���س لرعاي��ة الط��الب املوهوب��ني واملتفوق��ني. وتو�سل��ت اإىل اأن مر�سدي املدار���س يف اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة  تلق��وا دورات تدريبية حم��ددة جدًا  يف احتياج��ات الطالب املوهوب��ني، واأنهم مل يتلقوا 
دورات خا�س��ة بدوره��م كمر�سدي��ن. ويرى الباح��ث  اأن الإملام بنظري��ات الإر�ساد ودور املر�سدي��ن يف املدار�س، 
وبرام��ج الطالب املوهوبني يف الوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية جزءا 
م��ن دور املر�سدي��ن، واأن املهارات النف�سية والتعليمية واملهنية للم�ست�سارين بحاجة اإىل اأن تفهم من اأجل تلبية 

احتياجات الطالب املوهوبني واملتفوقني بحيث ميكن اأن ترقى اإىل م�ستوى طموحاتهم وتطلعاتهم.
  درا�س��ة Lewis، Cruzeiro and Hallا)2007(:هدف��ت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف دور القيادة يف مدار�س 
املرحل��ة الأ�سا�سية والتي تتوفر فيها برامج رعاية املوهوبني. وا�ستخدم الباحثون اأ�سلوب درا�سة حالة؛ حيث 
ح��دد الباحث��ون مدر�ستني من اأف�سل املدار�س التي يتوافر فيها برام��ج لرعاية املوهوبني. وا�ستخدم الباحثون 
اأداة املقابل��ة املتعمق��ة م��ع مديرت��ي املدر�ستني، حيث حتم��ل اإحداهما درج��ة املاج�ستر يف تربي��ة املوهوبني، 
بينم��ا حتمل الأخرى درج��ة الدكت��وراه يف الإدارة وبكالوريو�س تربية. وتو�سلت الدرا�س��ة اإىل اأن املديرتني 
ت�ستخدم��ان توجي��ه املعلمني لالهتم��ام بالطالب املوهوبني يف املدر�ست��ني. واأن اإحداهما تعم��ل مببداأ الت�سريع 
للط��الب املوهوب��ني، كما اأن املديرتني تعرفان ممار�س��ات اإدارية من �ساأنها اأن تخدم الط��الب املوهوبني ولكنهما 

ل تطبقانها.
مناقشة الدراسات السابقة:

يت�س��ح من خالل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة وعنا�سرها الرئي�سة اأنه ميكن ر�سد نقاط الت�سابه والختالف 
بني هذا البحث وتلك الدرا�سات على النحو الآتي:

1. من حيث منهج البحث:
 لق��د ا�س��رتك هذا البحث مع معظ��م الدرا�سات العربية ال�سابقة؛ اإذ ا�ستخدم��ت معظمها املنهج الو�سفي كمنهج 
يالئ��م هذا النوع من الدرا�س��ات، مثل درا�سة البياتي، واملحارمة، و�سبع )2011(، ودرا�سة البوعينني )2009(، 

ودرا�سة ال�سهراين )1423ه�(.
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2. من حيث اأداة البحث:
 مل ي�س��رتك البح��ث احلايل مع الدرا�س��ات العربية ال�سابقة يف اأدوات البح��ث امل�ستخدمة اإذ ا�ستخدم الباحث 
اأدات��ي )ال�ستبيان واملقابلة املفتوح��ة(، بينما معظم الدرا�سات العربية ال�سابق��ة ا�ستخدمت اأداة ال�ستبانة 

فقط جلمع بيانات الدرا�سة مثل: درا�سة البوعينني )2009(، ودرا�سة ال�سهراين )1423ه�(. 
3. من حيث جمتمع البحث وعينته:

اتفق البحث احلايل مع بع�س الدرا�سات العربية ال�سابقة يف  جمال جمتمع البحث وعينته من مدراء املدار�س 
مثل: درا�سة ال�سعدي )2009(، ودرا�سة ال�سهراين )1423ه�(. واختلف مع باقي الدرا�سات العربية ال�سابقة؛ 
اإذ كان جمتم��ع الدرا�س��ات ال�سابق��ة وعينته��ا من املعلم��ني مثل: درا�سة البيات��ي، واملحارمة، و�سب��ع ) 2011 (، 

ودرا�سة البوعينني )2009(.
اأما بالن�سبة لأوجه الت�سابه والختالف يف نتائج البحث احلايل مع الأبحاث ال�سابقة ف�سيتطرق الباحث لكل 

نقطة على حدة اأثناء مناق�سته لنتائج البحث لحقًا.
منهجية البحث وإجراءاته:

  منهج البحث:
 ا�ستخ��دم الباح��ث املنه��ج الو�سفي )الكم��ي والنوعي( ملنا�سبته يف حتقي��ق اأهداف البحث، وال��ذي �سي�سف لنا 

م�سكلة البحث و�سفًا دقيقًا و�سيعرب عنها تعبرًا كيفيًا وكميًا. 
  جمتمع البحث:

 تك��ّون جمتم��ع البح��ث من جمي��ع مديري مدار���س التعلي��م الأ�سا�س��ي )احلكومي��ة، والأهلي��ة( ومديراتها يف 
مدين��ة املكال وعددهم )66( مديرًا ومديرة بح�سب اإح�ساءات مكتب الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي )2012 

.)2013/
جدول )1( عدد اأفراد جمتمع البحث ح�سب متغري اجلن�س

النوعالتكرارالن�سبة
ذكور54.735
اإناث45.329

الإجمايل100.064
اأدوات البحث:

ق��ام الباح��ث يف �س��وء م�سكل��ة البحث وت�ساوؤلته��ا بت�سمي��م اأداتني جلمع البيان��ات من اأف��راد جمتمع البحث 
لتحقيق اأهداف البحث.

اأوًل: ال�ستبان��ة: ق��ام الباح��ث باإع��داد اأداة البح��ث )ال�ستبانة( جلمع البيان��ات املتعلق��ة مبو�سوع البحث 
للتع��رف عل��ى مدى اإ�سهام مدي��ري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الط��الب املوهوبني ورعايتهم يف مدينة 
امل��كال، وتكون��ت ال�ستبان��ة من )39( فق��رة موزعة على خم�سة حم��اور. املحور الأول: معرف��ة �سمات الطالب 
املوهوب��ني وخ�سائ�سه��م، وتكون م��ن )8( فقرات. واملحور الث��اين: معرفة اأ�ساليب اكت�س��اف الطالب املوهوبني 
ورعايته��م، وتك��ون من )8( فقرات. املحور الثالث: اإ�سهام مدي��ر املدر�سة يف اكت�ساف الطالب املوهوبني، وتكون 
م��ن )5( فق��رات. املح��ور الرابع: اإ�سه��ام املدير يف رعاي��ة الطالب املوهوب��ني وتكون من )10( فق��رات. املحور 

اخلام�س: معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم وتكون من )8( فقرات.
وللخ��روج بنتائج علمي��ة دقيقة لهذا البحث قام الباحث با�ستخدام مقيا�س ليك��رت خما�سي الأبعاد لالإجابة 

عن الفقرات.
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�س��دق الأداة: لتحقيق �سدق املحتوى قام الباحث بع��د النتهاء من بناء ال�ستبانة بعر�سها على خم�سة ع�سر 
حمكم��ًا م��ن اأ�سحاب الخت�سا�س يف الإدارة الرتبوية والرتبوي��ني ب�سكل عام للنظر يف مدى درجة منا�سبة كل 
فقرة وو�سوحها وانتمائها للمحور و�سالمة ال�سياغة اللغوية. وكذلك النظر يف تدرج الفقرات ومدى مالءمتها 

لتحقيق اأهداف البحث.
ثب��ات الأداة: بع��د النته��اء من حتكي��م الأداة قام الباحث بتطبي��ق ال�ستبانة على )32( مدي��رًا ومديرة يف 
مدار���س التعلي��م الأ�سا�سي من غر جمتمع البح��ث، وبا�ستخدام معادلة األفا كرونب��اخ ا�ستخرج الباحث درجة 

البحث. هذا  لأهداف  مقبولة  ن�سبة  وتعد   )% ثبات الأداة والتي بلغت )78 
ثاني��ًا: املقابل��ة املفتوحة:عين��ة البح��ث للمقابلة املفتوحة: ا�ستخ��دم الباحث العينة املق�س��ودة حيث حدد 
مدر�ست��ني م��ن مدار���س التعلي��م الأ�سا�س��ي احلكومي��ة والأهلية وفقًا ملعي��ار )توف��ر اأن�سطة للط��الب املوهوبني 
وبرام��ج(، واعتم��د الباحث يف حتدي��د املدر�ستني على اأمري��ن؛ الأول: �سوؤاله لدى )مكت��ب الرتبية والتعليم( 
وبع���س الرتبوي��ني واملوجه��ني يف مدينة امل��كال عن اأف�س��ل املدار�س الت��ي تهت��م باملوهوبني. والث��اين: معرفته 

باملدار�س يف مدينة املكال التي تهتم بهذا املجال. 
ӽ  :مربرات اختيار مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية

تعد مدر�سة 14 اأكتوبر من املدار�س احلكومية التي تتوافر فيها كثر من الأن�سطة التي توظف ل�سالح الطالب 
املوهوبني.

كم��ا حقق��ت العديد من اجلوائ��ز على م�ستوى مدار���س ال�ساحل يف بع���س الفعاليات، وقد ح�س��ل الباحث على 
ن�سخة معمدة  باإجنازات املدر�سة.

وجود بع�س املوهوبني الذين قد تخرجوا من املدر�سة ومار�سوا اأعمالهم يف جمال مواهبهم.
ӽ :مربرات اختيار مدر�سة املعارف احلديثة الأهلية

اهتم��ام اإدارة املدر�س��ة والقائمني عليها مبجال اكت�ساف الط��الب املوهوبني ورعايتهم، وقد طبق الباحث بع�س 
الختبارات فيها بطلب منهم لكت�ساف الطالب املوهوبني على مدى �سنتني.

ح�سول بع�س طالبها على جوائز يف م�سابقات على م�ستوى املديرية يف بع�س اجلوانب الفنية.
متيزه��ا ببع���س الأن�سطة الت��ي من �ساأنه��ا الهتمام بالط��الب املوهوبني؛ مث��ل: ابتعاث مدي��رة املدر�سة واأحد 

املعلمات للم�ساركة يف موؤمتر املوهوبني بالأردن.
ا�ست�سافتها ملدرب دويل �سنويًا على مدى اأ�سبوع لتنمية املعلمني مهنيًا.

كم��ا مت حتدي��د املعلمني )املقابلني( بالعين��ة املق�سودة اأي�سًا، وذلك بهدف اإقام��ة مقابالت مع معلمني ومعلمات 
ممن يهتمون باملوهوبني يف مدار�سهم، وكذا اختيار طالب وطالبات ممن لديهم مواهب يف املدر�سة ومت تر�سيحهم 

من قبل اإدارتي املدر�ستني.
اإجراءات املقابلة املفتوحة:

قام الباحث بزيارة املدر�ستني )مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية ومدر�سة املعارف الأهلية( م�سطحبًا خطابًا   -
ر�سمي��ًا من مكتب وزارة الرتبية والتعليم باملكال يخول��ه باإجراء البحث احلايل يف مدار�س مديرية املكال، 

وقام ب�سرح اأهداف البحث واأهميته للمديرين. 
طل��ب الباح��ث من مديري املدر�ستني اأن يحددا له وقتًا لإجراء مقابالت مع معلمني ومعلمات ممن لهم دور   -

يف الأن�سطة الال�سفية وتقوم الإدارة برت�سيحهم على هذا الأ�سا�س.
طلب اأي�سَا من مديري املدر�ستني اأن ير�سحا طالبًا وطالبات ممن لديهم مواهب ملقابلتهم.  -

ب��داأ الباح��ث مبقابلة مدير املدر�سة على م��دى يومني؛ اليوم الأول: كانت املقابل��ة لن�سف �ساعة. واليوم   -
الثاين: كانت املقابلة قرابة اأربعني دقيقة. 
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ث��م قام مبقابلة املعلمني واملعلم��ات يف اليوم الثالث؛ كل مقابلة مبعدل ن�سف �ساعة تقريبًا يف نف�س املبنى   -
املدر�سي، ويف وقت الفراغ لدى املعلم اأو املعلمة.

ق��ام الباح��ث بال�ستئذان من املقابلني باأن ي�سجل املقابالت ت�سجي��اًل �سوتيًا فقط. جميع املقابلني وافقوا   -
اإل معلمة واحدة رف�ست ذلك وقد قام الباحث بكتابة حديثها.

ت��راوح زم��ن مقابل��ة كل طالب م��ا يقارب الن�س��ف �ساعة اأي�س��ًا، وقد ق��ام الباحث بت�سجي��ل املقابالت مع   -
الطالب والطالبات ت�سجيال �سوتيا بعد موافقتهم.

مت اإج��راء جميع املقابالت يف اأ�سبوع واحد وكان��ت جميعها يف مبنى املدر�ستني با�ستثناء اجلزء الثاين من   -
ا�ستكمال املقابلة مع مدير مدر�سة 14 اأكتوبر خارج املدر�سة يف غر وقت العمل.

قام الباحث بتفريغ جميع املقابالت وطباعتها.  -
ثم قام الباحث بتلخي�س ا�ستجابات املقابلني لأ�سئلة املقابلة.  -

-  ثم قام بعد ذلك بعقد مقارنة بني ا�ستجابات املقابلني يف املدر�سة احلكومية واملدر�سة الأهلية.
ثم قام بعر�س ملخ�سات ال�ستجابات يف جداول مقارنة بني املدر�سة احلكومية والأهلية.  -

اجلدول )2( يو�سح عدد الأفراد املقاَبلني يف مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية ومدر�سة املعارف احلديثة الأهلية

اإجمايل املقابلني الطالباتالطالباملعلمنياملعلماتاملدراءاملدر�سة
عمومًا 15130اأكتوبر 14

15006املعارف احلديثة

21013622اإجمايل املقاَبلني

الأ�ساليب الإح�سائية:
 لالإجابة عن ت�ساوؤلت البحث الكمية ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�سائية الآتية:

معادلة األفا كرونباخ ملعرفة ثبات الأداة ) ال�ستبانة(.  .1
املتو�سط��ات احل�سابي��ة والنح��راف املعي��اري، وذل��ك حل�ساب متو�س��ط القيمة الت��ي يعطيها اأف��راد عينة   .2

البحث لكل فقرة اأو لكل حمور، واملتو�سط احل�سابي العام لالأداة ككل.
التكرارات لو�سف عينة البحث بالن�سبة لبع�س متغرات البحث.  .3

اختبار )T( للمقارنة بني متو�سطات ا�ستجابات جمموعتني م�ستقلتني.  .4
اختبار حتليل التباين الأحادي One way Anova للمقارنة بني متو�سطات اأكرث من جمموعتني.  .5

اختبار �سيفيه ملعرفة ل�سالح من تكون الفروق ذات دللة اإح�سائية بالن�سبة لأكرث من جمموعتني.  .6

النتائج ومناقشتها 
اأول مناق�سة نتائج اجلزء الكمي للبحث:

ولالإجاب��ة ع��ن اأ�سئل��ة البح��ث م��ن ال�س��وؤال )1 – 6 اجل��زء الكمي( ا�ستخ��دم الباح��ث املتو�سط��ات احل�سابية 
والنح��راف املعي��اري ل��كل فقرة ولكل حم��ور من حم��اور ال�ستبانة، ومب��ا اأن الباحث ا�ستخ��دم مقيا�س ليكرت 

اخلما�سي Likert فقد ح�سبت النتيجة بالطريقة  الآتية:
املدى=  5 – 1 = 4  

طول الفئة = املدى / عدد الفئات
 طول الفئة = )4/5= 0.8( اإذا طول الفئة ي�ساوي )0.8(، وللحكم على النتائج فاإن دللت املتو�سطات تكون 

كما يف اجلدول )3(:
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اجلدول)3( الدللت اللفظية للمتو�سطات التي على اأ�سا�سها اأ�سدر الباحث احلكم

الدللة اللفظيةاملتو�سطات
�سعيف جدا1.80ً – 1

�سعيفاأكرب من 2.60 – 1.80
متو�سطاأكرب من 3.40 – 2.60
كبرياأكرب من 4.20 – 3.40

كبري جداًاأكرب من 5 – 4.20

على: ين�س  والذي  الأول  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .1
 ما مدى معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم يف مدينة املكال؟

اجلدول )4( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحور معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال 
ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم

النحراف املتو�سطالفقراتم
املعياري

الدللة 
اللفظية

متو�سطة2.72.84الطالب املوهوب هو الطالب املتفوق  درا�سيا1ً
متو�سطة2.89.84الطالب املوهوب هو الطالب الهادئ2
كبرية4.17.73الطالب املوهوب لديه القدرة على تقدمي الأفكار اجلديدة3
كبرية3.94.82الطالب املوهوب لديه القدرة على اإدراك العالقات بني الأ�سياء4
كبرية3.41.96الطالب املوهوب ل يكرتث مبخالفة زمالئه5
كبرية3.76.82الطالب املوهوب لديه قدرة عالية يف التعبري عن نف�سه وم�ساعره6
متو�سطة3.23.90يتميز الطالب املوهوب بال�ستقرار العاطفي7
كبرية4.16.70يتميز الطالب املوهوب بالثقة بالنف�س8

كبرية3.54.37معرفة �سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم

      اأظهرت نتائج حتليل ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث على فقرات حمور هذا ال�سوؤال واملبينة يف اجلدول رقم 
)4( اأن مدى معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم كان 
كبرًا يف الفقرات )3، 4، 5، 6، 8( حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابة عليها بني )3.41 – 4.16(. 
وقد كان املدى متو�سطًا يف الفقرات املتبقية )1، 2، 7(. حيث تراوحت املتو�سطات احل�سابية لال�ستجابة عليها 
ب��ني )2.72 – 3.23(. وبالن�سب��ة للم��دى الكلي ملحور معرف��ة �سمات الطالب املوهوب��ني وخ�سائ�سهم؛ فقد كان 
كب��رًا مبتو�س��ط ح�ساب��ي )3.54(. ويعزو الباحث ه��ذه النتيج��ة اإىل اأن مديري املدار�س ق��د امتلكوا معرفة 
بع���س �سم��ات الطالب املوهوب��ني وخ�سائ�سهم من خ��الل اخلربة الطويلة الت��ي ق�ساها هوؤلء امل��دراء يف �سلك 
الرتبي��ة والتعلي��م؛ اإذ اإن��ه من املعلوم اأن مدير املدر�سة ل ي�سل اإىل درجة مدي��ر اإل بعد مروره بالتدري�س ومن 
ث��م و�سوله لدرجة )وكي��ل(، اأي اأنه يتدرج يف ال�سلم الوظيفي يف املدر�سة وهذا ل �سك ميّكن املدير من امتالك 
العدي��د م��ن اخلربات واملهارات الت��ي تاأتي نتاج تل��ك املمار�سة الطويل��ة. وهذه النتيجة تختل��ف مع النتيجة 
الت��ي تو�سل��ت اإليها درا�سة ال�سهراين )1423( اإذ كان اإدراك مدي��ري مدار�س التعليم الأ�سا�سي ل�سمات الطالب 

املوهوب مب�ستوى متو�سط.
      اأم��ا بالن�سب��ة للفق��رات )1 ،2 ،7( والت��ي ن�س��ت على التوايل عل��ى: )الطالب املوهوب هو املتف��وق درا�سيًا(،             
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) الطال��ب املوه��وب ه��و الطالب اله��ادئ(، ) يتمي��ز الطالب املوه��وب بال�ستق��رار العاطفي(. فق��د كان مداها 
متو�سط��ًا، ويعزو الباحث ذلك اإىل اخللط يف مفهوم الطالب املوهوب لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي كما 
ه��و احل��ال لدى كثر من املعلم��ني والرتبويني وهذا بالن�سب��ة للفقرتني )1، 2(. ويوؤكد ذلك م��ا جاء يف درا�سة 
اأن )الطالب املوهوب هادئ  %( لفق��رة  عالون��ة )2001( اأن املعلم��ني اأعط��وا درجة كبرة جدًا بن�سب��ة )80 

املزاج اأو يبدو هادئًا( وهذا غر �سحيح.
على: ين�س  والذي  الثاين  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .2

م��ا م��دى معرفة مدي��ري مدار�س التعلي��م الأ�سا�س��ي باأ�ساليب اكت�ساف الط��الب املوهوب��ني ورعايتهم يف مدينة 
املكال؟

اجلدول )5( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحور معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال 
باأ�ساليب اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم

النحراف املتو�سطالفقراتم
املعياري

الدللة 
اللفظية

كبرية3.63.97تعد اختبارات الذكاء من مقايي�س اكت�ساف الطالب املوهوبني9

 تعد اختبارات التح�سيل الدرا�سي من مقايي�س اكت�ساف الطالب10
متو�سطة2.90.95املوهوبني

كبرية3.69.79تعد �سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم من مقايي�س اكت�سافهم11
كبرية3.78.79تعد تر�سيحات املعلمني للطالب املوهوبني من اأ�ساليب اكت�سافهم12

 التعمق يف درا�سة بع�س املو�سوعات يف املواد الدرا�سية )الإثراء( من13
كبرية3.68.93برامج رعاية الطالب املوهوبني

 ال�سماح للطالب املوهوبني بالتعلم بح�سب �سرعتهم )الت�سريع( من14
كبرية3.63.99اأ�ساليب رعايتهم

 يعد اأ�سلوب جتميع الطالب املوهوبني يف ف�سول خا�سة من اأ�ساليب15
كبرية3.701.06رعايتهم

كبرية جدا4.32.67يعد اإر�ساد الطالب املوهوبني من اأ�ساليب رعايتهم16
كبرية3.54.37معرفة �سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم

      اأظه��رت نتائ��ج حتلي��ل ا�ستجابات اأف��راد جمتمع البحث على فقرات حمور هذا ال�س��وؤال واملبينة يف اجلدول 
رقم )5( اأن مدى معرفة مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال باأ�ساليب اكت�ساف الطالب املوهوبني 
ورعايتهم كان كبرًا جدًا يف الفقرة رقم )16( والتي كان متو�سط ال�ستجابة عليها )4.32(، والتي ن�ست على 

)يعد اإر�ساد الطالب املوهوبني من اأ�ساليب رعايتهم(،
وي��رى الباحث اأن �سبب ذلك راج��ع اإىل اأن املديرين اأكرث ما يقدمونه للطالب املوهوبني يف مدار�سهم هو اأ�سلوب 

الإر�ساد والن�سح والتوجيه.
      بينم��ا كان كب��رًا يف الفق��رات )9، 11، 12، 13، 14، 15(، حي��ث تراوحت متو�سط��ات ال�ستجابة عليها بني 
)3.63 – 3.78(. وكان امل��دى متو�سط��ًا يف الفق��رة رق��م )10(، اإذ ح�سل��ت على متو�س��ط )2.90(، والتي ن�ست 
عل��ى )تعد اختب��ارات التح�سيل الدرا�سي من مقايي���س اكت�ساف الطالب املوهوبني(. ويع��زو الباحث ذلك اإىل 
اأن املديري��ن ل يدرك��ون اأن اختب��ارات التح�سي��ل قد تعد من مقايي���س اكت�ساف الطالب املوهوب��ني، ويربز دور 
اختب��ارات التح�سي��ل يف اكت�س��اف الطالب املوهوبني يف ال��دول التي تعمل باأ�سلوب الت�سري��ع للطالب املوهوبني 

كاململكة الأردنية الها�سمية وماليزيا.

http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.1.8
http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.1.8


187

  اأ. ح�سني �سامل مبارك باربود            اأ. د. داود عبد امللك احلدابي         
املجلد ال�سابع  العدد )12( 2016م

المجلة الدولية
لتطوير التفوق ISSN : 2415 - 4563ISSN : 2415 - 4563

http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.1.8http://dx.doi.org/10.20428/IJTD.7.1.8

      وبالن�سب��ة للم��دى الكلي ملحور معرفة اأ�ساليب اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم فقد كان كبرًا مبتو�سط 
)3.67(. وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة درا�سة ال�سهراين )1423ه�(، والتي تو�سلت اإىل اأن اإدراك مديري 
مدار���س التعليم الأ�سا�سي بط��رق واأ�ساليب اكت�ساف املوهوبني مبنطقة بي�س��ة باململكة العربية ال�سعودية كان 

متو�سطا.
على: ين�س  والذي  الثالث  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .3

ما مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف اكت�ساف الطالب املوهوبني يف مدينة املكال؟
اجلدول )6( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحور اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف 

اكت�ساف الطالب املوهوبني

النحراف املتو�سطالفقراتم
املعياري

الدللة 
اللفظية

كبرية3.73.78لدي القدرة على التعرف على الطالب املوهوبني17
متو�سطة3.251.17اأ�سكل جلنة مكونة من الإدارة واملعلمني لكت�ساف الطالب املوهوبني18
متو�سطة3.251.21لدي �سجل باأ�سماء الطالب املوهوبني يف املدر�سة19
متو�سطة3.021.15اأ�ساهم يف اإقامة حمالت ا�ستك�سافية �سنوية للطالب املوهوبني يف املدر�سة20
�سعيفة2.191.14اأ�ستقدم متخ�س�سني اإىل املدر�سة ل�ستك�ساف الطالب املوهوبني21

متو�سطة3.09.81اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الطالب املوهوبني

      وقد اأظهرت نتائج حتليل ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث على فقرات حمور هذا ال�سوؤال واملبينة يف اجلدول 
رق��م )6( اأن م��دى اإ�سه��ام مديري مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف اكت�س��اف الطالب املوهوبني كان 
كبرًا يف الفقرة رقم )17( والتي ح�سلت على متو�سط بلغ )3.73( والتي ن�ست على "لدي القدرة على التعرف 
عل��ى الط��الب املوهوب��ني". بينم��ا كان امل��دى متو�سط��ًا يف الفق��رات )18، 19، 20(، حيث تراوح��ت متو�سطات 
ال�ستجاب��ة عليه��ا ب��ني )3.2 – 3.25(. وكان امل��دى �سعيفًا يف الفق��رة رقم )21( والتي ح�سل��ت على متو�سط 
)2.19( والت��ي ن�ست عل��ى "اأ�ستقدم متخ�س�سني اإىل املدر�سة ل�ستك�ساف الطالب املوهوبني". وبالن�سبة للمدى 

الكلي ملحور اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الطالب املوهوبني فقد كان متو�سطًا مبتو�سط بلغ )3.09(.
      ويع��زو الباح��ث الن�سب��ة املتو�سط��ة يف م��دى اإ�سهام مدي��ري مدار�س التعلي��م الأ�سا�س��ي يف اكت�ساف الطالب 

املوهوبني لعدة اأ�سباب منها:
�سعف الهتمام من قبل مكتب الرتبية والتعليم بفئة الطالب املوهوبني اأدى اإىل �سعف الهتمام بهم من   -

قبل اإدارات مدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية والأهلية يف مدينة املكال.
ع��دم وج��ود متخ�س�س��ني يف جم��ال اكت�ساف الط��الب املوهوب��ني يف مدار�س التعلي��م الأ�سا�س��ي احلكومية   -

والأهلية اأدى اإىل �سعف اكت�سافهم ورعايتهم.
�سع��ف البني��ة التحتية ملدار���س التعليم الأ�سا�سي �س��واء احلكومي��ة اأم الأهلية؛ ت�سب��ب يف �سعف رعاية   -

الطالب املوهوبني واملتفوقني.
ندرة الدورات التدريبية �سواء للمديرين اأم للمعلمني يف جمال اكت�ساف املوهوبني.  -

املناهج احلالية واأ�ساليب تدري�سها ل ت�ساعد على اكت�ساف الطالب املوهوبني.  -
على: ين�س  والذي  الرابع  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .4

ما مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف رعاية الطالب املوهوبني يف مدينة املكال؟
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اجلدول )7( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحور اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف 
رعاية الطالب املوهوبني

النحراف املتو�سطالفقراتم
املعياري

الدللة 
اللفظية

متو�سطة2.841.26يوجد يف املدر�سة نظام حوافز للطالب املوهوبني22
كبرية3.501.00اأقدم خدمات اإر�سادية وتوجيهية للطالب املوهوبني23
متو�سطة3.371.00اأ�ساهم يف تكوين بيئة تعليمية حمفزة للطالب املوهوبني24
متو�سطة3.321.18اأر�سل طالب املدر�سة املوهوبني للم�ساركة يف م�سابقات خارجها25
كبرية3.49.97اأوظف الأن�سطة ال�سفية والال�سفية يف رعاية الطالب املوهوبني26
كبرية3.511.01اأوظف جلان الأن�سطة املدر�سية يف رعاية الطالب املوهوبني27
متو�سطة3.171.16اأ�سّكل جلنة مكونة من الإدارة واملعلمني لرعاية الطالب املوهوبني28
متو�سطة3.141.16اأ�ساهم يف و�سع خطة لرعاية الطالب املوهوبني يف املدر�سة29
متو�سطة2.691.15اأقيم عالقات بني املدر�سة واملوؤ�س�سات املهتمة بالطالب املوهوبني30
�سعيفة2.371.22اأنظم برامج �سيفية اإثرائية للطالب املوهوبني31

متو�سطة3.14.84اإ�سهام املدير يف رعاية الطالب املوهوبني

      وق��د اأظه��رت نتائ��ج حتلي��ل ا�ستجاب��ات اأف��راد جمتمع البحث عل��ى فقرات حمور ه��ذا ال�س��وؤال واملبينة يف 
اجل��دول رق��م )7( اأن مدى اإ�سهام مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف رعاية الطالب املوهوبني 
كان كب��را يف الفق��رات )23، 26، 27(، والت��ي تراوح��ت متو�سط��ات ال�ستجاب��ة عليها ب��ني )3.49 – 3.51(. 
بينم��ا كان امل��دى متو�سطا ً يف الفقرات )22، 24، 25، 28، 29، 30(، وتراوحت متو�سطات ال�ستجابة عليها بني 
)2.69 – 3.50(. بينما كان املدى �سعيفًا يف الفقرة رقم )31( والتي ح�سلت على متو�سط )2.37( والتي ن�ست 
على "اأنظم برامج �سيفية اإثرائية للطالب املوهوبني". وبالن�سبة للمدى الكلي ملحور اإ�سهام املديرين يف رعاية 

الطالب املوهوبني كان متو�سطًا مبتو�سط بلغ )3.14(.
      ويع��زو الباح��ث هذه النتيجة لع��دة اأ�سباب بع�سها قد مت ذكرها يف مناق�سة ال�س��وؤال ال�سابق، واأذكر غرها 

فيما يلي:
�سعف الإمكانات املادية لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي لرعاية الطالب املوهوبني.  -

ع��دم وج��ود اإدارة يف مكت��ب الرتبي��ة والتعلي��م تعنى برعاي��ة الطالب املوهوب��ني على م�ست��وى مركزي؛   -
وبالتايل فاإن غياب الهتمام من راأ�س الهرم �سبب �سعفه يف امليدان.

كثافة عدد الطالب �سواء يف املدار�س اأو يف القاعات الدرا�سية اأ�سعف الهتمام برعاية الطالب املوهوبني.   -
على: ين�س  والذي  اخلام�س  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .5

م��ا درجة املعوق��ات الإدارية لكت�ساف الطالب املوهوب��ني ورعايتهم لدى مديري مدار���س التعليم الأ�سا�سي يف 
مدينة املكال من وجهة نظرهم؟
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اجلدول )8( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحور معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم  
اأ. املعوقات الإدارية لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال من وجهة نظرهم

النحراف املتو�سطالفقراتم
املعياري

الدللة 
اللفظية

كبرية3.681.17زيادة الأعباء على مدير املدر�سة32

 عدم وجود اإدارة خا�سة بالطالب املوهوبني يف الهيكل التنظيمي ملكاتب33
كبرية3.731.32الرتبية والتعليم باملديريات

 عدم و�سع خطة �سنوية ذاتية للمدر�سة لكت�ساف الطالب املوهوبني34
متو�سطة3.391.19ورعايتهم

 ندرة تنفيذ برامج تدريبية للمدراء واملعلمني يف جمال اكت�ساف الطالب35
كبرية3.811.33املوهوبني ورعايتهم من قبل مكتب الرتبية والتعليم باملديرية

كبرية3.641.02   معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم )املعوقات الإدارية(

فق��د اأظه��رت نتائج حتليل ا�ستجابات اأفراد جمتمع البح��ث على فقرات حمور هذا ال�سوؤال واملبينة يف اجلدول 
رقم )8( اأن درجة املعوقات الإدارية لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف اكت�ساف الطالب 
املوهوب��ني ورعايته��م م��ن وجه��ة نظره��م كان��ت كب��رة يف الفق��رات )32، 33، 35(، وقد تراوح��ت متو�سطات 
ال�ستجابة عليها بني )3.68 – 3.81(. بينما كانت بدرجة متو�سطة يف الفقرة رقم )34( والتي بلغ متو�سطها 
)3.39(، والتي ن�ست على )عدم  و�سع خطة �سنوية ذاتية للمدر�سة لكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم(. 

وبالن�سبة للدرجة الكلية ملحور املعوقات الإدارية فقد كانت كبرة مبتو�سط بلغ )3.64(. 
على: ين�س  والذي  ال�ساد�س  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .6

م��ا درجة املعوقات املادية والتجهيزات يف اكت�ساف املوهوب��ني ورعايتهم لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي 
يف مدينة املكال من وجهة نظرهم؟

اجلدول )9( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحور معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم
ب. املعوقات املادية والتجهيزات لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال من وجهة نظرهم

النحراف املتو�سطالفقراتم
املعياري

الدللة 
اللفظية

كبرية3.701.35ندرة احلوافز املقدمة للمعلمني املهتمني بالطالب املوهوبني36

 �سعف الإمكانات املادية للح�سول على مقايي�س اكت�ساف الطالب37
كبرية3.751.20املوهوبني

كبرية3.701.25�سعف الإمكانات املادية لتوفري برامج خا�سة برعاية الطالب املوهوبني38

 �سعف البنية التحتية للمدر�سة لتنفيذ برامج اكت�ساف الطالب املوهوبني39
كبرية3.781.20فيها ورعايتهم

كبرية3.741.11معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم )املعوقـات املادية والتجهيزات(   

      فق��د اأظه��رت نتائ��ج حتلي��ل ا�ستجاب��ات اأف��راد جمتمع البحث عل��ى فقرات حمور ه��ذا ال�س��وؤال واملبينة يف 
اجل��دول رق��م )9( اأن درج��ة املعوقات املادي��ة والتجهيزات لدى مدي��ري مدار�س التعلي��م الأ�سا�سي يف مدينة 
املكال يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم من وجهة نظرهم كانت كبرة يف كل الفقرات )36، 37، 38، 39(، 
اإذ تراوح��ت متو�سط��ات ال�ستجابة عليها ب��ني )3.70 – 3.78(. وكذلك كانت الدرج��ة الكلية ملحور املعوقات 
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املادية والتجهيزات كانت كبرة مبتو�سط بلغ )3.74(.
على: ين�س  والذي  ال�سابع  ال�سوؤال  باإجابة  املتعلقة  النتائج  مناق�سة   .7

ه��ل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند م�ستوى الدلل��ة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجاب��ات اأفراد عينة البحث 
تعزى اإىل املتغرات الآتية:

                 اأ. نوع املدر�سة )حكومي، اأهلي(                  ب. املوؤهل ملدير املدر�سة 
                ج. �سنوات اخلربة                                            د. اجلن�س للمديرين

اأ. مناق�سة نتائج الفرع الأول من ال�سوؤال ال�سابع املتعلقة مبتغر نوع املدر�سة )حكومي، اأهلي(:
اجلدول )10( اأ. نتائج اختبار )T( لدللة الفروق الإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث تبعاً ملتغري نوع املدر�سة 

)حكومي / اأهلي(

النحراف املتو�سطاملدر�سةاملحاور
درجة Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

الدللة 
اللفظية

 معرفة �سمات الطالب املوهوبني
وخ�سائ�سهم

3.55.39حكومي
غري دال33620.74.

3.51.31اأهلي

 معرفة اأ�ساليب اكت�ساف الطالب
املوهوبني ورعايتهم

3.62.51حكومي
غري دال1.41620.16-

3.80.40اأهلي

 اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الطالب
املوهوبني

3.20.83حكومي
غري دال1.74620.09

2.83.73اأهلي

 اإ�سهام املدير يف رعاية الطالب
املوهوبني

3.25.81حكومي
غري دال1.55620.13

2.90.88اأهلي

 معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني
)ورعايتهم )املعوقات الإدارية

3.771.02حكومي
غري دال1.46620.15

3.371.01اأهلي

 معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني
 ورعايتهم )املعوقـات املادية

)والتجهيزات

3.911.15حكومي
غري دال1.87620.07

3.37.94اأهلي

 معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني
ورعايتهم

3.83.95حكومي
غري دال1.81620.07

3.38.83اأهلي

الأداة ككل
3.50.41حكومي

غري دال1.68620.10
3.30.47اأهلي

وق��د اأظه��رت نتائج حتلي��ل ا�ستجاب��ات اأفراد جمتمع البح��ث على ال�ستبان��ة واملبينة يف اجل��دول رقم )10( 
اأن قي��م م�ست��وى الدلل��ة جلميع حم��اور ال�ستبانة كانت اأكرب م��ن )0.05(، اأي اأنه ل توج��د فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05 ( يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث على حماور ال�ستبانة تعزى 

اإىل متغر نوع املدر�سة )حكومي، اأهلي(.
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ب. مناق�سة نتائج الفرع الثاين من ال�سوؤال ال�سابع املتعلقة مبتغر املوؤهل ملدير املدر�سة:
اجلدول )11( ب. نتائج اختبار )T( لدللة الفروق الإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث تبعاً ملتغري املوؤهل

النحراف املتو�سطاملوؤهلاملحاورم
درجة Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

الدللة 
اللفظية

 معرفة �سمات الطالب1
املوهوبني وخ�سائ�سهم

 اأقل من
3.51.40بكالوريو�س

-.43
 

62
 

0.67
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.55.35فاأعلى

2
 معرفة اأ�ساليب اكت�ساف

 الطالب املوهوبني
ورعايتهم

 اأقل من
3.64.50بكالوريو�س

-.75
 

62
 

0.46
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.71.48فاأعلى

 اإ�سهام املدير يف اكت�ساف3
الطالب املوهوبني

 اأقل من
3.15.83بكالوريو�س

1.07
 

62
 

0.29
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.01.80فاأعلى

 اإ�سهام املدير يف رعاية4
الطالب املوهوبني

 اأقل من
3.14.87بكالوريو�س

.79
 

62
 

0.43
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.08.83فاأعلى

5

 معوقات اكت�ساف الطالب
 املوهوبني ورعايتهم
 ))املعوقات الإدارية

 اأقل من
 3.091.20بكالوريو�س

-2.30
 

62
 

0.03
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.84.87فاأعلى

 معوقات اكت�ساف الطالب
 املوهوبني ورعايتهم

 )املعوقـات املادية
 )والتجهيزات

 اأقل من
3.631.26بكالوريو�س

-.94
 

62
 

0.35
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.831.02فاأعلى

 معوقات اكت�ساف الطالب
املوهوبني ورعايتهم

 اأقل من
 3.301.06بكالوريو�س

-1.96
 

620.06
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.84.83فاأعلى

الأداة كــكـل

 اأقل من
 3.37.51بكالوريو�س

-.3762
 

0.71
 

غري دال
 بكالوريو�س

3.45.40فاأعلى
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     وقد اأظهرت نتائج حتليل ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث على ال�ستبانة واملبينة يف اجلدول رقم )11( اأن 
قيم م�ستوى الدللة ملحاور ال�ستبانة )1، 2، 3، 4( كل قيمة منها اأكرب من )0.05(، اأي اأنه ل توجد فروق ذات 
دلل��ة اإح�سائي��ة عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05 ( يف ا�ستجابات اأف��راد عينة البحث على حماور ال�ستبانة 
تع��زا ملتغ��ر املوؤه��ل ع��دا املحور اخلام���س اجل��زء )اأ( والذي ن�س عل��ى ) معوق��ات اكت�ساف الط��الب املوهوبني 
ورعايته��م املعوق��ات الإداري��ة( ف��اإن قيمة م�ست��وى الدللة كان��ت )0.03( اأ�سغ��ر من )0.05(؛ ل��ذا فهي دالة 

اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05 ( ل�سالح الفئة التي موؤهلها من بكالوريو�س فاأعلى.
     ويع��زو الباح��ث �سب��ب وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية يف املح��ور اخلام�س ف��رع )اأ( يف املعوقات الإدارية 
لكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم ل�سالح فئة امل�ستجيبني من حملة البكالوريو�س فاأعلى اإىل اأن هذه الفئة 
ه��م اأك��رث اإدراكًا م��ن غرهم للمعوقات الإدارية الت��ي تواجههم،  والتي حتول دون اكت�س��اف الطالب املوهوبني 

ورعايتهم يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية والأهلية.
ت. مناق�سة نتائج الفرع الثالث من ال�سوؤال ال�سابع املتعلقة مبتغر �سنوات اخلربة:

اجلدول )12( ت. نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )One Way Anova( لدللة الفروق الإح�سائية يف ا�ستجابات 
فئات جمتمع البحث تبعاً ملتغري اخلربة

جمموع املقارنةاملحاور
املربعات

درجة 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى Fاملربعات

الدللة
الدللة 
اللفظية

 معرفة �سمات الطالب
 املوهوبني وخ�سائ�سهم

2562.128.بني املجموعات

غري دال944.395. 8.2661.135داخل املجموعات

 8.5263الإجمايل

 معرفة اأ�ساليب اكت�ساف
 الطالب املوهوبني ورعايتهم

0232.011.بني املجموعات

.047
.955

غري دال  14.8161.243داخل املجموعات

 14.8363الإجمايل

 اإ�سهام املدير يف اكت�ساف
الطالب املوهوبني

4.29422.147بني املجموعات

غري دال3.542.035 36.97661.606داخل املجموعات

 41.2763الإجمايل

 اإ�سهام املدير يف رعاية الطالب
املوهوبني

3.1521.575بني املجموعات

غري دال2.324.107 40.6760.678داخل املجموعات

 43.8262الإجمايل

معوقات اكت�ساف الطالب 
املوهوبني ورعايتهم )املعوقات 

الإدارية( 

4.5422.270بني املجموعات

غري دال2.260.113 60.28601.005داخل املجموعات

 64.8262الإجمايل

معوقات اكت�ساف الطالب 
املوهوبني ورعايتهم )املعوقـات 

املادية والتجهيزات( 

6182.309.بني املجموعات

غري دال246.783. 75.26601.254داخل املجموعات

 75.8862الإجمايل
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 معوقات اكت�ساف الطالب
املوهوبني ورعايتهم

2.5321.265بني املجموعات

غري دال1.469.238 51.6660.861داخل املجموعات

 54.1962الإجمايل

الأداة ككل
6532.327.بني املجموعات

غري دال1.771.179 11.2661.185داخل املجموعات

 11.9163الإجمايل

وق��د اأظه��رت نتائج حتليل ا�ستجابات اأف��راد جمتمع البحث على ال�ستبانة واملبين��ة يف اجلدول رقم )12( اأن 
جمي��ع قي��م م�ست��وى الدللة اأك��رب من )0.05(، وه��ذا يدل على عدم وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عند 
م�ست��وى الدلل��ة )α ≤ 0.05( يف جمي��ع املحاور عدا حم��ور )اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الط��الب املوهوبني( فاإن 

قيمة م�ستوى الدللة كانت )035.( وهي اأ�سغر من )0.05( لذلك فهي دالة اإح�سائيًا.
وملعرفة ل�سالح َمن من فئات اخلربة كانت الفروق الإح�سائية دالة اإح�سائيًا يف حمور)اإ�سهام املدير يف اكت�ساف 
الط��الب املوهوب��ني(  )اأق��ل من 5 �سنوات، م��ن 5 – 10 �سنوات، اأكرث م��ن 10 �سنوات( ا�ستخ��دم الباحث اختبار 

)�سيفيه( للمقارنة بني متو�سطات اأكرث من جمموعتني فكانت النتيجة كما يف اجلدول التايل:
اجلدول )13( اختبار �سيفيه ملجال اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الطالب املوهوبني بالن�سبة ملتغري اخلربة

الفروق بني )J( اخلربة)I( اخلربة
)I-J( �الدللة اللفظيةم�ستوى الدللةاملتو�سطات ل

اأقل من  5
غري دال06071.967.من 5 اإىل 10
غري دال53183.106.-اأكرث من 10

من 5 اإىل 10
غري دال06071.967.-اأقل من  5

دال*592540.05.-اأكرث من 10

اأكرث من 10
غري دال53183.106.اأقل من  5

دال*592540.05.من 5 اإىل 10

يت�س��ح م��ن اجل��دول )13( اأن الدلل��ة الت��ي اأظهره��ا اختبار حتلي��ل التباي��ن ملحور)اإ�سهام املدي��ر يف اكت�ساف 
الطالب املوهوبني( كانت ل�سالح فئة اخلربة )اأكرث من 10�سنوات( مقارنة بالفئة من )5 - 10 �سنوات(. وهذا 
يدل على اأنه كلما طالت خربة املدير يف جمال عمله زاد اإدراكه ب�سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم. وهذا 
لي���س بغري��ب فاملدير الذي تطول خربته يف اإدارة املدار�س يعا�سر اأجي��اًل وكل يوم يتعلم �سيئَا جديدًا واقعيًا 

قد ي�سعب تعلمه من جمرد قراءة �سردية يف كتاب ما.
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ث. مناق�سة نتائج الفرع الرابع من ال�سوؤال ال�سابع املتعلقة مبتغر اجلن�س للمديرين:
اجلدول )14( ث. نتائج اختبار )T( لدللة الفروق الإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث تبعاً ملتغري اجلن�س 

للمديرين

النحراف املتو�سطاملدر�سةاملحاور
درجة Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

الدللة 
اللفظية

 معرفة �سمات الطالب املوهوبني
وخ�سائ�سهم

3.53.34ذكور
غري دال27620.79.-

3.55.40اإناث

 معرفة اأ�ساليب اكت�ساف الطالب
املوهوبني ورعايتهم

3.69.53ذكور

.39
غري دال620.70

3.65.43اإناث

 اإ�سهام املدير يف اكت�ساف الطالب
املوهوبني

3.00.76ذكور
غري دال95620.35.-

3.19.86اإناث

 اإ�سهام املدير يف رعاية الطالب
املوهوبني

3.03.80ذكور
غري دال1.19620.24-

3.28.89اإناث

 معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني
 )ورعايتهم )املعوقات الإدارية

3.551.14ذكور
غري دال75620.46.-

3.75.87اإناث

 معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني
 ورعايتهم  )املعوقـات املادية

 )والتجهيزات

3.761.15ذكور
. غري دال18620.85 

3.711.08اإناث

 معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني
  ورعايتهم

3.641.05ذكور
غري دال43620.67.-

3.74.80اإناث

الأداة ككل
3.39.42ذكور

غري دال93620.36.-
3.49.45اإناث

     وق��د اأظه��رت نتائ��ج حتليل ا�ستجابات اأف��راد جمتمع البحث على ال�ستبانة واملبين��ة يف اجلدول رقم )14( 
اأن جمي��ع قي��م م�ستوى الدللة اأكرب من )0.05(، وهذا يدل على عدم وج��ود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 

م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات اأفراد جمتمع البحث تعزا اإىل متغر اجلن�س بني املديرين.
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ثانيًا : مناق�سة نتائج اجلزء النوعي:
اجلدول )15( يو�سح طرق واأ�ساليب اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدر�ستي 14 اأكتوبر احلكومية ومدر�سة 

املعارف احلديثة الأهلية بح�سب املقابالت املفتوحة مع املعِلّمني

مدر�سة املعارف احلديثة الأهليةمدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية
تو�ســـل الباحـــث اإىل اأن طـــرق واأ�ســـاليب اكت�ســـاف الطـــالب 

املوهوبني ورعايتهم فيها كانت تتمثل يف:
-  اإقامـــة الأن�ســـطة املدر�ســـية العامـــة مثـــل: اأن�ســـطة ثقافية 
فكريـــة، ريا�ســـية...) لـــكل الطـــالب( ول توجـــد اأي اأن�ســـطة 
خا�سة بالطالب املوهوبني ل ا�ستك�سافية ول اأن�سطة رعاية.

- كمـــا تو�ســـل اأي�ســـاً اإىل اأن الرعايـــة تتـــم عـــرب اجلمعيات يف 
املدر�سة مثل: جمعية البيئة، العلوم، ال�سحة، الريا�سة... اإذ 
يتم عربها اختيار الطالب املبدعني يف جمال عمل اجلمعية 
ويتم تدريبهم وتطويرهم يف ذلك املجال. وقد قابل الباحث 

بع�س الطالب الذين طورت اإبداعاتهم تلك اجلمعيات.

وتو�ســـل الباحث اإىل اأن طرق واأ�ســـاليب اكت�ســـاف الطالب 
املوهوبني فيها كانت تتمثل يف: 

- الأن�ســـطة العامـــة مثـــل: الزيـــارات، الرحـــالت العلميـــة، 
امل�ســـابقات يف الإن�ساد والر�سم وغريها. والأن�سطة ال�سفية 
يف  معلمـــه  خـــالل  مـــن  املوهـــوب  الطالـــب  اكت�ســـاف  )اأي 

احل�سة(. 
- تر�ســـيحات املعلمات اإذ يطلب منهن رفع ك�سوفات باأ�سماء 

الطالبات املوهوبات.
- اإجراء بع�س اختبارات الك�سف عن املوهوبني مثل اختبار 
)ريفـــن( وغـــريه من الختبارات اإذ ت�ســـتقدم املدر�ســـة جهة 
تنفـــذ تلـــك الختبـــارات لتتو�ســـل اإىل الطـــالب والطالبات 

املوهوبني.
عـــرب  كانـــت  الرعايـــة  اأن طـــرق  اإىل  اأي�ســـاً  كمـــا تو�ســـل   -
الأن�ســـطة التي تقدمها املدر�ســـة لكل الطـــالب، ويختار لها 
الطالب الذين مت ا�ستك�ســـافهم يف جمالت تلك الأن�ســـطة 

على وجه اخل�سو�س.

     ويت�س��ح م��ن اجل��دول )15( اأن ط��رق واأ�ساليب اكت�ساف الط��الب املوهوبني يف مدر�س��ة 14 اأكتوبر تتم فقط 
ع��رب الأن�سط��ة العامة حي��ث توظف ل�سال��ح الطالب املوهوب��ني، واأنه ل توجد ط��رق واأ�سالي��ب مقت�سرة على 
الط��الب املوهوبني لكت�سافه��م ورعايتهم. بينما نالحظ اأن مدر�سة املعارف احلديث��ة لديها بع�س الطرق التي 
يجدر الإ�سارة اإليها وهي طرق واأ�ساليب يف اختيار الطالب املوهوبني مثل: تر�سيحات املعلمني، واإجراء اختبار 

)ريفن( وهو اأحد الختبارات اجلمعية التي جترى لكت�ساف املوهوبني يف الذكاء.
     اأم��ا م��ن ناحي��ة اأ�سلوب الرعاي��ة يف مدر�سة املعارف فه��ي تتوافق مع مدر�سة 14 اأكتوب��ر اإذ توظف الأن�سطة 
العامة لرعاية الطالبات املوهوبات الالتي مت اكت�سافهن وتوظيف تلك الأن�سطة ل�ساحلهن وتنمية مواهبهن.
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اجلدول )16( يو�سح اإ�سهام مدير مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية، ومديرة مدر�سة املعارف احلديثة )الأهلية( يف اكت�ساف 
الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدر�ستيهما بح�سب املقابالت املفتوحة مع املعِلمني 

مدر�سة املعارف احلديثة الأهليةمدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية
تو�سل الباحث اإىل اأن اإ�ســـهام مدير مدر�ســـة 14 اأكتوبر يف 
اكت�ســـاف الطالب املوهوبـــني ورعايتهم من خالل اأن�ســـطة 

املدر�سة كان اإ�سهاما فعاًل، ويتمثل ذلك الإ�سهام يف الآتي:
- يبذل جهوداً كبرية يف �ســـبيل تنوع الأن�ســـطة يف املدر�ســـة 

لتلبية حاجات الطالب.
- ي�سكل جلنة لختيار الطالب املبدعني يف عدة جمالت.

- ال�ســـعي لإيجاد دعم لالأن�ســـطة عرب ال�ســـراكة املجتمعية 
وتفعيل منظمات املجتمع املدين يف منطقة املدر�سة.

- يوظف الأن�سطة املدر�سية ل�سالح الطالب املوهوبني.
- الهتمـــام الكبري مـــن املدير �سخ�ســـياً بالأن�ســـطة والذي 

اأكد عليه اأكرث من معلم.
- يقوم بتحفيز الطالب املوهوبني.

كما تو�ســـل الباحـــث اإىل اأن اإ�ســـهام مديرة مدر�ســـة املعارف 
احلديثـــة يف اكت�ســـاف الطـــالب املوهوبـــني ورعايتهـــم مـــن 
خـــالل اأن�ســـطة املدر�ســـة كان اإ�ســـهاما فعـــاًل، ويتمثـــل ذلـــك 

الإ�سهام يف الآتي:
- �ســـكلت جلنـــة خا�ســـة مـــن بع�ـــس املعلمـــات والأخ�ســـائية 
اكت�ســـاف  علـــى  للعمـــل  الأن�ســـطة  وم�ســـوؤولة  الجتماعيـــة 

الطالبات املوهوبات ورعايتهن.
- توجه بح�سر الطالبات املوهوبات با�ستمرار.

- توظف الأن�ســـطة املدر�ســـية يف جمـــال اكت�ســـاف املوهوبات  
ورعايتهن.

- حتفز الطالبات املوهوبات.
بنف�ســـها  هـــي  للموهوبـــات  الكت�ســـاف  ت�ســـاهم يف عمليـــة   -

اأحياناً

ويت�س��ح م��ن اجل��دول )16( اأن اإ�سهام مدي��ر مدر�سة 14 اأكتوبر ومدي��رة مدر�سة املع��ارف احلديثة يف اكت�ساف 
الط��الب املوهوب��ني ورعايتهم يف مدر�ستيهما يتوافق ب�سورة كبرة. وه��ذا يتوافق اإىل حد ما مع نتيجة درا�سة 
ب��ن جمع��ة )2006( والتي تو�سل��ت اإىل اأن الأ�سالي��ب التي ت�ستخدمها مدي��رات املدار�س لكت�س��اف الطالبات 
املوهوبات هي: اختبارات التح�سيل الدرا�سي، وتقديرات املعلمات يف مالحظة ا�ستجابات الطالبات املوهوبات، 

والأعمال املتميزة والأن�سطة ال�سفية والال�سفية.
اجلدول )17( يو�سح اإ�سهام مدير مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية ومديرة مدر�سة املعارف احلديثة)الأهلية( يف تدريب 

املعلمني واملعلمات وتوجيههم يف جمال اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدر�ستيهما بح�سب املقابالت املفتوحة مع 
املعِلمني

مدر�سة املعارف احلديثة الأهليةمدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية
تدريـــب  يف  اأكتوبـــر   14 مدر�ســـة  مديـــر  لإ�ســـهام  وبالن�ســـبة 
املعلمـــني واملعلمـــات وتوجيههـــم يف جمال اكت�ســـاف الطالب 
املوهوبـــني ورعايتهـــم فقد كانت النتائج امل�ستخل�ســـة ت�ســـري 

اإىل اأنه:
- ل توجـــد هنـــاك دورات اأو ور�ـــس عمـــل لتدريـــب املعلمـــني 
املوهوبـــني   الطـــالب  اكت�ســـاف  جمـــال  يف  الإدارة  تعقدهـــا 

ورعايتهم.
- واإمنـــا هنـــاك توجيهـــات با�ســـتمرار اأثنـــاء الجتماعـــات اأو 

غريها بالهتمام بالطالب املبدعني يف اأي جمال كان.

اأمـــا بالن�ســـبة لإ�ســـهام مديـــرة مدر�ســـة املعـــارف احلديثة يف 
تدريـــب املعلمـــات وتوجيههـــم يف جمـــال اكت�ســـاف الطالبات 
املوهوبات  فقد كانت النتائج امل�ستخل�سة ت�سري اإىل اأن اإدارة 

املدر�سة:
- اأقامـــت دورتني يف جمـــال اكت�ســـاف املوهوبـــني للمعلمات؛ 
الـــذكاءات  يف  واأخـــرى  للموهوبـــني،  )الكت�ســـاف  يف  دورة 

املتعددة(.
- اأما التوجيهات للمعلمات لالهتمـــام بالطالبات املوهوبات 
فتكـــون اأحياناً عـــرب التعميمـــات الإداريـــة واأحيانـــاً اأخرى يف 
الجتماعـــات التـــي جتمع جميـــع املعلمـــات بـــاإدارة املدر�ســـة. 
وقـــد اأ�ســـاروا املعِلمـــني باأنهـــا توجيهـــات م�ســـتمرة لالهتمام 

بالطالبات املوهوبات من قبل مديرة املدر�سة.

     يت�س��ح م��ن اجل��دول )17( اإ�سه��ام مدير مدر�س��ة 14 اأكتوبر يف تدري��ب املعلمني واملعلم��ات يف جمال اكت�ساف 
املوهوبني يكاد يكون منعدمًا؛ اإذ ل تقيم الإدارة دورات ول حلقات نقا�س يف هذا املجال. ويقت�سر دور املدير يف 

تقدمي توجيهات �سفهية للمعلمني  واملعلمات بالهتمام بالطالب املبدعني.
     وبالن�سبة لإ�سهام مديرة مدر�سة املعارف الأهلية يف تدريب املعلمات فنجد اأن الإدارة اأقامت بع�س الدورات 
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املتخ�س�س��ة يف جم��ال اكت�س��اف املوهوبني ورعايته��م للمعلمات. كما توج��د اأي�سًا توجيه��ات مكتوبة من خالل 
التعميمات الإدارية وتوجيهات �سفهية للمعلمات لالهتمام باملوهوبني وح�سرهم يف كل �سف.

اجلدول )18( يو�سح معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية ومدر�سة املعارف 
احلديثة الأهلية من وجهة نظر مديري املدر�ستني وبع�س معلميها ومعلماتها

مدر�سة املعارف احلديثة الأهليةمدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية
املعوقات التـــي تواجـــه اإدارة مدر�ســـة 14 اأكتوبر يف جمال اكت�ســـاف 
الطـــالب املوهوبـــني  ورعايتهـــم مـــن وجهـــة نظـــر مديرهـــا وبع�س 

معلميها ويلخ�س الباحث اأهمها فيما يلي:
- كثافة الطالب �ســـواء يف املدر�ســـة اأم يف القاعات الدرا�ســـية ي�ســـكل 

عائقاً يحول دون الو�سول للموهوبني ورعايتهم.
- الزمـــن؛ اإذ يعـــد ق�ســـر اليـــوم الدرا�ســـي عائقـــاً لتنفيـــذ الأن�ســـطة 

املختلفة.
- ظروف املنطقة التي تقع فيها املدر�ســـة؛ اإذ تتعرث الدرا�سة اأحياناً 

لبع�س الأ�سباب اخلارجة عن اإرادة اإدارة املدر�سة ومعلميها.
- �ســـعف تاأهيـــل املعلمـــني يف جمـــال اكت�ســـاف الطـــالب املوهوبـــني 

ورعايتهم.
- �سعف الإمكانات املادية، ونق�س املعامل والأدوات وبع�س املعدات.

املعـــارف  مدر�ســـة  اإدارة  تواجـــه  التـــي  املعوقـــات 
احلديثـــة يف جمـــال اكت�ســـاف الطالبـــات املوهوبات 
وبع�ـــس  مديرتهـــا  نظـــر  وجهـــة  مـــن  ورعايتهـــن 

معلماتها، ويلخ�س الباحث اأهمها فيما يلي:
اكت�ســـاف  باأ�ســـاليب  املعلمـــات  معرفـــة  �ســـعف   -

املوهوبني  ورعايتهم.
- �سعف الإمكانات املادية.

لكت�ســـاف  املدر�ســـة  يف  متخ�ســـ�س  وجـــود  عـــدم   -
املوهوبني ورعايتهم.

- �سغط العمل على املعلمات والإدارة.

ات�س��ح م��ن اجل��دول )18( اأن املعوق��ات يف املدر�ست��ني احلكومي��ة والأهلي��ة متفق��ة يف اأهم النق��اط التي متثل 
معوقات اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم فيهما وهي: 

عدم تاأهيل املعلمني يف اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم.  -
�سعف الإمكانات املادية ونق�س املعامل والتجهيزات.  -

عدم وجود متخ�س�سني لكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم.  -
     وهذه املعوقات تتفق اإىل حد كبر مع معوقات اكت�ساف الطالبات املوهوبات ورعايتهن التي وردت يف درا�سة 

بن جمعة )2006( .
اجلدول )19( يو�سح مقرتحات لتح�سني عمليتي اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم يف مدر�ستي 14 اأكتوبر احلكومية 

ومدر�سة املعارف احلديثة )الأهلية( من وجهتي نظر مديريهما وبع�س معلميهما بح�سب املقابالت املفتوحة معهم

مدر�سة املعارف احلديثة الأهليةمدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية
الطـــالب  اكت�ســـاف  عمليتـــي  لتح�ســـني  مقرتحـــات 
املوهوبني  ورعايتهم يف مدر�ســـة 14 اأكتوبر من وجهة 

نظر مدير املدر�سة وبع�س معلميها وهي:
- الهتمام من قبل مكتب الرتبية والتعليم مبو�ســـوع 

الطالب املوهوبني.
- اأن يقـــدم مكتـــب الرتبيـــة والتعليـــم دورات يف جمـــال 
املوهوبني والإدارة املدر�ســـية للمدراء، ودورات مل�سوؤويل 

الأن�سطة وامل�سوؤولني الجتماعيني.
الطـــالب  لكت�ســـاف  متخ�ســـ�س  طاقـــم  حتديـــد   -

املوهوبني  ورعايتهم.
- توفري الإمكانات املادية.

- تفريغ اأماكن خا�سة يف املدر�سة لتدريب املوهوبني.

املوهوبـــني   الطـــالب  اكت�ســـاف  عمليتـــي  لتح�ســـني  مقرتحـــات 
ورعايتهـــم يف مدر�ســـة املعارف احلديثـــة من وجهة نظـــر مديرة 

املدر�سة وبع�س معلماتها وهي:
- التكامل بني املدر�سة والأ�سرة واملجتمع يف رعاية املوهوبني.

- اأن يقيم مكتـــب الرتبيـــة والتعليـــم دورات للمعلمني يف جمال 
اكت�ساف الطالب املوهوبني  ورعايتهم.

املدينـــة    م�ســـتوى  علـــى  م�ســـابقات  الرتبيـــة  مكتـــب  يقيـــم  اأن   -
للطالب املوهوبني.

الطـــالب  ملمار�ســـة  خم�ســـ�س  مـــكان  املدر�ســـة  يف  يكـــون  اأن   -
املوهوبني هواياتهم فيه وللتدرب على الأن�سطة.

املوهوبـــني  الطـــالب  لكت�ســـاف  املاديـــة  الإمكانـــات  توفـــري   -
ورعايتهم.

- توفـــري متخ�ســـ�س يف املدر�ســـة لكت�ســـاف الطـــالب املوهوبني 
ورعايتهم.
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يالح��ظ م��ن اجل��دول )19( اأن مقرتحات حت�سني عملي��ة اكت�ساف الط��الب املوهوبني ورعايته��م يف املدر�ستني 
احلكومي��ة والأهلية تكاد تكون متوافقة؛ وهذا ق��د يعطي موؤ�سرًا مفاده اأن جمال رعاية املوهوبني يف املدار�س 
احلكومي��ة واملدار���س اخلا�سة اإىل حد ما متقارب، وبحاج��ة اإىل انت�سال من خالل توفر بنى حتتية للمدار�س 
�س��واء احلكومي��ة اأم الأهلية تتنا�س��ب مع توفر بيئة منا�سبة لرعاية املواهب. وك��ذا تدريب الطاقم الرتبوي 
والتعليم��ي وتاأهيلهم��ا �سواء مديري مدار�س اأم معلمني. وقد توافقت ه��ذه املقرتحات اإىل حد ما مع مقرتحات 

درا�سة بن جمعة )2006( وهي:
جتهيز ف�سول املوهوبات باملوارد املادية كاملعامل والأجهزة التعليمية واملراجع والو�سائل.  .1

ت�سجيع معلمات الطالبات املوهوبات باحلوافز لرتغيبهن يف تعليم هذه الفئة.  .2
التدريب قبل العمل واأثنائه ملعلمات الطالبات املوهوبات.  .3

الخالصة واالستنتاجات:
      يت�سح من نتائج البحث الكمية اأن مدى معرفة �سمات الطالب املوهوبني وخ�سائ�سهم من قبل مديري مدار�س 
التعلي��م الأ�سا�سي يف مدينة املكال كان كبرًا. واأن مدى معرفتهم باأ�ساليب اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم 
كان كب��رًا اأي�س��ًا. بينم��ا كان م��دى اإ�سهامه��م يف اكت�س��اف الط��الب املوهوب��ني ويف رعايته��م كان متو�سط��ًا. واإن 
املعوقات الإدارية واملادية لدى مديري مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف مدينة املكال يف اكت�ساف الطالب املوهوبني 
ورعايتهم كانت بدرجة كبرة. واأظهرت النتائج الكمية للبحث باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ست��وى الدلل��ة )α ≤ 0.05 ( يف ا�ستجاب��ات اأف��راد عينة البحث على حماور ال�ستبي��ان تعزى اإىل متغر نوع 

املدر�سة )حكومي، اأهلي(.
 بينم��ا اأظه��رت نتائج البحث النوعي باأن هناك نقاط قوة ل�سالح املدر�سة الأهلية )مدر�سة املعارف احلديثة( 
مقارنة مع املدر�سة احلكومية )مدر�سة 14 اأكتوبر(؛ وذلك يف جمال طرق اكت�ساف الطالب املوهوبني ورعايتهم 
يف املدر�س��ة الأهلي��ة، واأي�س��ًا يف جم��ال املعوقات الإداري��ة واملالية؛ اإذ كان��ت اأقل بكثر من املعوق��ات الإدارية 

واملالية التي تواجهها مدر�سة 14 اأكتوبر احلكومية.
التوصيات:

املكال. مدينة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مكتب  يف  املوهوبني  بالطالب  تعنى  اإدارة  اإن�ساء  •	
واأهلية. حكومية  مدر�سة  كل  يف  ورعايتهم  املوهوبني  الطالب  اكت�ساف  ق�سم  اإن�ساء  •	

املوهبة. جمالت  خمتلف  يف  الوطنية  البطولت  اإقامة  الرتبية  مكتب  تبني  •	
اإقام��ة برام��ج تدريبية وتوعوية لكل من م��دراء مدار�س التعليم الأ�سا�سي وال��وكالء والخت�سا�سيني  •	

النف�سيني والجتماعيني يف جمال تربية الطالب املوهوبني.
اإقامة برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات يف اأ�ساليب وطرق تدري�س الطالب املوهوبني و�سبل اكت�سافهم  •	

ورعايتهم.
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