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 :الممخص
الهدرسية في رعاية الطالبات  اإلدارةدور ٌدفت الدراسة الحالية التعرف إلى 

وبات هن  وجٍة ىظر هعمهات هىطقة الدهام الشرقية في الههمكة الهٌو
( هعمهة، وتم إعداد ٘ٔٔالعربية السعودية، تكوىت عيىة الدراسة هن )

أن درجة تقدير استباىة كأداة لجهع البياىات، وأظٍرت ىتائج الدراسة 
وبات هن  اإلدارةالهعمهات لدور  وجٍة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

جاءت هتوسطة، وأظٍرت الىتائج وجود ىظر هعمهات هىطقة الدهام الشرقية 
وفًقا لهتغير الهرحمة التعميهية وكاىت فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
ج عدم وجود فروق ذات . كها دلت الىتائالفروق لصالح الهرحمة الهتوسطة

ل العمهي. الخبرةداللة إحصائية تعزى لهتغير   والهٌؤ
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Abstract: 

The present study aimed to identify the role of school 

administration in caring for gifted students from the 

point of view of the teachers of Dammam Eastern 

Province in Saudi Arabia, the sample of the study 

consisted of (115) teachers, and a questionnaire was 

prepared as a tool to collect data. The results showed that 

there were statistically significant differences attributed 

to the variable of the educational stage and the 

differences were in favor of the intermediate stage. The 

results also showed that there are no statistically 

significant differences attributed to the variable of 

experience and scientific qualification. 
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 مقدمة:ال
لقد حث اهلل تعالى البشرية عمى ضرورة التفكير والتأهل والتدبر واستخدام العقل 
لتسخير العالم الذي حولً واالستفادة هها خمقة اهلل والعهل عمى عهارة األرض وتسيريٍا، 

ٍَا َفَهتَا َشْيءٍ  هِّن وبذلك يقول تعالى َوَها ُأوِتيتُم ًِ َخْيٌر  ۚ  ُع اْلَحَياِة الدُّْىَيا َوِزيَىُت َوَها ِعىَد المَّ
 (.ٙٚ)سورة القصص،  َأَفاَل َتْعِقُمونَ  ۚ  وأبقى 

وتعد ىعهة العقل هن أٌم ىعم اهلل عمى البشرية والىاس أجهع، ألىٍا تفرق بين الحق 
لفئات البشرية، لكن اهلل والباطل والتعرف عمى الهىافع الديىية والدىيوية، ويتساوى جهيع كافة ا

تعالى خص فئًة قميمة هن البشرية تتوافر فيٍا هجهوعة صفات وهيزات تتهثل في همكة الحكهة 
ذي الفئة ٌي  والتهيز واألبداع والتفوق والىجاح بشكل غير عادي في جهيع هجاالت الحياة ٌو

وبين.  فئة الهٌو
وبين، وهىحتٍا وقد اٌتهت الكثير هن الدول الكبيرة والهتقدهة والصىاع ية بفئة الهٌو

عىاية خاصة وأجريت عميٍم دراسات هن اجل اكتشاف الهواٌب ورعايتٍا وتسخير ههتمكاتٍا 
وبين  لٍم. وحذت الههمكة العربية السعودية حذو ٌذي الدول الهتقدهة في هجال اكتشاف الهٌو

ا في رعايتٍا، أليهاىٍا الهطمق بأٌهية ٌذي الفئة في بىاء وصىاعة الحضارة و  اإلىساىية ودوٌر
تقدم الهجتهع وتطوري وازدٌاري. وبدأ ٌذا االٌتهام بٍذي الفئة هىذ تأسيس الههمكة العربية 

( عىدها صادق هجمس الوزراء السعودي ٜٜٙٔالسعودية، في حين ظٍر رسهيًا في عام )
يد عمى عمى وثيقة سياسة التعميم في الههمكة العربية السعودية وظٍر في تمك الوثيقة التأك

وبين وضرورة رعايتٍم في كافة هؤسسات التعميم السعودية )عرقبي  أٌهية الطمبة الهٌو
 (.ٕٗٔٓوالخوالدة، 

( هجهوعة هن البىود تؤكد ٕٕٓٓكها تضهىت الخطة العشرية لوزارة التعميم العام )
وبين في جهيع الهجاالت العمهية واإلبداعية والعهل عمى بىاء هق اييس عمى ضرورة رعاية الهٌو

بة  هقىىة عمى البيئة السعودية تكتشف ٌذي الفئة هن الطمبة وضرورة االٌتهام ببراهج الهٌو
ا والعهل عمى توفير الوسائل واألدوات والتجٍيزات الالزهة لٍم والعهل عمى تصهيم  وتطويٌر
 هىاٌج خاصة بٍم تتوافر فيٍا األىشطة اإلثرائية لرفع كفاءة ٌذي الفئة هن الطمبة. إلى جاىب
توفير كادر إشرافي هتخصص يقوم باألشراف عمى اكتشاف ٌذي الفئة هن الطمبة لرعايتٍم 
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وبين في وزارة التعميم العام  واالٌتهام بٍم، وبٍذا الصدد أىشئت اإلدارة العاهة لرعاية الهٌو
 (.ٕٙٔٓ)البقهي، 

وبين في الههمكة العربية السعودية ب عرف ىشاء هركز خاص يإوتبمغ أٌهية رعاية الهٌو
بة" هؤسسة وطىية غير ربحية  بة واإلبداع "هٌو في هؤسسة الهمك عبد العزيز ورجالً لمهٌو

وبين اكتشاف تٍدف إلى والهبدعين في الهجاالت العمهية ذات األولوية الوطىية،  ورعاية الهٌو
هىذ  -رحهً اهلل -وقد حظيت الهؤسسة بحهل اسم الهؤسس الهمك عبد العزيز بن عبد الرحهن

كها تحظى   م.ٜٜٜٔفي عام  -رحهً اهلل-عمى يد الهمك عبد اهلل بن عبد العزيز  تأسيسٍا
-والدعم هن هقام خادم الحرهين الشريفين الهمك سمهان بن عبد العزيز  الهؤسسة باالٌتهام

بة واإلبداع -حفظً اهلل  ي تسعى  .إيهاىا هىً بأٌهية رعاية الهٌو لمهساٌهة في بىاء  ٌو
ب بة هىظوهة وطىية لمهٌو ة واإلبداع في الههمكة العربية السعودية، وطورت هٌو

بة واإلبداع ودعم االبتكار"، استرشادًا بالتجارب الدولية  الخطة اإلستراتيجية "لرعاية الهٌو
وبهساٌهة خبراء دوليين وهحميين، وذلك سعيًا إلى الهساٌهة الفاعمة في تحقيق هستٍدفات 

 .ٖٕٓٓ رؤية الههمكة
(https://www.mawhiba.org/Ar/About/who/Pages/Brief.aspx ) 

الهدرسة ٌي الكفيل في تسير العهمية التعميهية داخل الهدرسة ألن األدارة  اإلدارةوتعد 
ا فقط في تسير األعهال الهدرسية اإلدارية والكتابية ب ل أيضًا يشهل الجاىب ال يقتصر دوٌر

و األٌم في العهمية التعميهية التعمهية )الهجالي،   اإلدارة(. وهن ٌىا يجب عمى ٕٚٔٓالفىي ٌو
صل إلى تالهدرسة اليوم بأن ال تقف عىد حد هعين هن الكفاءة والفعالية بل ال بد هن تتقدم و 

 بعد هدى هن التقدم. كون لديٍا الطهوح والدافعية القوية لموصول أليأداء عالي هن العهل و 
ىا يىبغي  بة فٍي هن أٌو ن يتوافر لدى األدارة الهدرسية اإلبداع واالبتكار والهٌو

العىاصر الهٍهة، والسهات األساسية، ىتيجة لتزايد الطهوحات، وتىوع الحاجات، وتركز العولهة 
ي بال شك اليوم اإلبداع واالبتكار وتعدد الهواٌب في اإلدارة التعميهية، وقيادة هدرسة ا ليوم. ٌو

أحوج ها تكون إلى أسموب يحهل بين طياتً اإلبداع واالبتكار، والتجديد، والديىاهيكية في 
 (.ٕٗٓٓهىاحي العهل اإلداري كمٍا )الخواجا، 

وبين والعهل عمى  فهن هٍام األدارة الهدرسة الىاجحة االٌتهام ببراهج رعاية الهٌو
بة تىسيق جٍود العاهمين في الهدرسة وضرورة  األلهام اإلدارة الهدرسية بفمسفة براهج الهٌو

https://www.mawhiba.org/Ar/About/who/Pages/Brief.aspx
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وبين واالطالع عمى أحدث  والتعرف عمى رؤيتٍا وأٌدافٍا ودراسة خصائص الطمبة الهٌو
 (. ٕٔٔٓالبراهج التي تٍتم برعايتٍم واكتشافٍم )خميل، 

وقد أصدرت اإلدارة العاهة في الوزارة دلياًل الٌم األىشطة الطالبية لكل هرحمة     
تعميهية اكدت فيً عمى تحديد دور كل هن هدير الهدرسة ووكالئٍا وهرشد الطمبة وهشرف 
وبين وضرورة رعايتٍم واالٌتهام بٍم وتوجيً  الىشاط والهعمهين في اكتشاف الطمبة الهٌو

 (. ٕٓٔٓهع ها يتىاسب في قدراتٍم واستعداداتٍم )وزارة التربية والتعميم، إبداعاتٍم وهواٌبٍم 
وبين ٕٛٔٓويمخص الرشيدي ) ( دور هٍام األدارة الهدرسة في براهج رعاية الهٌو

 واكتشافٍم بها يمي:
 .وبين  توفير غرف صفية بالهدرسة لمطمبة الهٌو
  .وبين وتقديم كافة الدعم الهادي والىفسي والهعىوي  االلتقاء بالطمبة الهٌو
 .وبين وأىشطتٍا  توفير الجاىب الهادي واإلداري لتىفيذ براهج الهٌو
  وبين تٍيئة جهيع الظروف الهتوفرة في الهدرسة إلىجاح براهج الهٌو
 وأىشطتٍا.
 عمم الهسؤول.االطالع عمى فعاليات البراهج وهتابعتٍا هع الهشرف واله 
  السهاح لمطمبة بزيارة هكتبة الهدرسة لتفعيل التعمم الذاتي واالطالع عمى كل

 ها ٌو جديد.
 .إقاهة الهعارض العمهية واالبتكارية واإلبداعية ألثراء ثقافتٍم وخبراتٍم 

( أن هن واجبات اإلدارة الهدرسية توفير جهيع ٕٗٔٓكها يؤكد )عرقبي والخوالدة، 
ا وهتابعتٍا هع الوسائل والتجٍي زات واألفالم والخرائط وأدوات الهختبرات والتكىولوجية وغيٌر

وبين االطالع  وزارة التعميم العام وتوفير كافة الهصادر والهراجع األثرائية التي تتيح لمطبة الهٌو
عمى أٌم البحوث والدراسات الحديثة والهتخصصة في جهيع الهجاالت العمهية واالبداعية كها 

اإلدارة الهدرسية توقير جهيع السبل االجتهاعية والىفسية وهساعدتٍم في تىهية  يتطمب هن
 هواٌبٍم وهٍاراتٍم وقدراتٍم. والسهاح لٍم باختيار الهٍن التي يرغبون في هزاولتٍا.

دورًا هٍهًا في دعم  تؤديوقد اثبتت الكثير هن الدراسات عمى أن اإلدارة الهدرسية 
وبين وه ( التي ٌدفت التعرف ٕٛٔٓ)الرشيدي  ن بين ٌذي الدراسات دراسةورعاية الطمبة الهٌو

بة واإلبداع لدى طمبة الهرحمة االبتدائية في  إلى دور هديري الهدارس في اكتشاف وتىهية الهٌو
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( هعمهًا وهعمهة واستخدهت أداة ٖٗٓهحافظة الفرواىية التعميهية، تكوىت عيىة الدراسة هن )
لدراسة إلى الىتائج اآلتية: أن دور هديري الهدارس في ( فقرة، وتوصمت اٖ٘تكوىت هن )

بة واإلبداع لدى طمبة الهرحمة االبتدائية في هحافظة الفرواىية التعميهية  اكتشاف وتىهية الهٌو
هن وجٍة ىظر هعمهيٍم جاءت هتوسطة، وأظٍرت الىتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

سىة(. كها دلت الىتائج عدم  ٘ٔالح أكثر هن تعزى لهتغير سىوات الخبرة وجاءت الفروق لص
ل العمهي.  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الجىس والهٌؤ

( دراسة ٌدفت تحديد درجة تطبيق الهعايير Al Fadhle, 2018وأجرى الفاضمي )
وبين والهشرفين، وبين في الكويت هن وجٍة ىظر الهٌو  الدولية الختيار الهعمهين الطمبة الهٌو

( اختصاصي الهواٌب، واستخدهت أداة ٕٓ( هشرفا و )ٕٓٔتكوىت عيىة الدراسة هن )
( فقرة، وتوصمت الدراسة ان درجة تطبيق الهعايير الدولية الختيار ٖٓاالستباىة تكوىت هن )

وبين والهشرفين جاءت هتوسطة،  وبين في الكويت هن وجٍة ىظر الهٌو الهعمهين الطمبة الهٌو
د فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجىس ولصالح األىاث. بيىها ال يوجد وأظٍرت الىتائج وجو 

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الخبرة والهٍىة.
( دراسة ٌدفت الى هعرفة دور اإلدارة الهدرسية في كيىيا في ٕٚٔٓوأجرت عهر )

عمهًا، ولتحقيق ( هٜٕتىهية هواٌب الطمبة هن وجٍة ىظر الهعمهين. تكوىت عيىة الدراسة هن )
( فقرة وتوصمت الدراسة أن ٓٗاٌداف الدراسة استخدم الباحث أداة االستباىة هكوىة هن )

اإلدارة الهدرسية تعطي الطمبة الحرية في اختيار األىشطة الهدرسية الذي يرغبً كها تقدم 
تىهية االبداع، اإلدارة الهدرسية تىويرًا الى أولياء األهور حول االٌتهام بالهثيرات االجتهاعية ل

 كها توفر الهدرسة الهىاخ الهالئم لألبداع.
( بدراسة ٌدفت الى تقويم الدور اإلداري لهديري الهدارس الهطبقة ٕٙٔٓوقام البقهي )

وبين بهديىة الرياض هن وجٍة ىظر الهعمهين. تكوىت عيىة الدراسة هن  لبراهج رعاية الهٌو
( فقرة، وتوصمت الدراسة أن دور ٖ٘ت هن )( هعمهًا، واستخدهت أداة االستباىة تكوىٙٛ)

بة لدى طمبة الهرحمة االبتدائية هن وجٍة ىظر هعمهيٍم جاءت  هديري الهدارس في تىهية الهٌو
هتوسطة، كها دلت الىتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الهستوى 

( ٕٙٔٓر. وقام تىيرة )التعميهي والخبرة الجىس والتخصص بيىها وجود فروق لهتغير العه
وبين بهدارس  بدراسة ٌدفت الى هعرفة دور اإلدارة الهدرسية في اكتشاف ورعاية الطمبة الهٌو
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( هعمهًا وهعمهة، ولتحقيق ٓٙ٘األىوار هن وجٍة ىظر الهعمهين. تكوىت عيىة الدراسة هن )
ارة الهدرسية في اٌداف الدراسة استخدم الباحث أداة االستباىة، وتوصمت الدراسة أن دور اإلد

وبين بهدارس األىوار هن وجٍة ىظر الهعمهين جاءت هتوسطة،  اكتشاف ورعاية الطمبة الهٌو
وأظٍرت الىتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجىس ولصالح األىاث. ووجود فروق 

 خبرة.لمهرحمة التعميهية اإلعدادية، بيىها ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير ال
( دراسة ٌدفت الى هعرفة اتجاٌات الهعمهين وهديري الهدارس ٕٗٔٓوأجرى الفقيً ) 

وبين بهحافظة القىفدة تكوىت عيىة الدراسة هن ) ( ٘ٗ( هعمها. الهديرين )ٖٗٓىحو رعاية الهٌو
( فقرة ٓٗبهحافظة القىفدة، ولتحقيق اٌداف الدراسة استخدم الباحث أداة االستباىة هكوىة هن )

وبين جاءت هرتفعة.وتوص  مت الدراسة اتجاٌات الهعمهين. وهديري الهدارس ىحو رعاية الهٌو
( بدراسة ٌدفت الى هعرفة درجة ههارسة االدارة ٕٗٔٓوقام عرقبي والخوالدة )

وبين هن وجٍة ىظر الهعمهين بهىطقة عسير.  ا في دعم براهج رعاية الهٌو الهدرسية ألدواٌر
هعمهًا، ولتحقيق اٌداف الدراسة استخدم الباحث أداة ( ٔٔٔتكوىت عيىة الدراسة هن )

ا في دعم براهج رعاية  االستباىة، وتوصمت الدراسة أن درجة ههارسة االدارة الهدرسية ألدواٌر
وبين هن وجٍة ىظر الهعمهين بهىطقة عسير جاءت هتوسطة، وأظٍرت الىتائج وجود  الهٌو

ل. بيىها ال يوجد فروق ذات فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمجىس ولصالح األى اث ولمهٌؤ
 داللة إحصائية تعزى لهتغير الخبرة.
دفت دراسة أبو العال ) دَر اإلدارة  ريطوح لترر هقتو( إلى َضع تصٌٖٕٔٓو

. فائطهية في الوارس الحكدعات في الهدالبات الهبطرسية في اكتشاف َرعاية الداله
، صفي التحميميوالهىٍج الالباحثة  تهداستخ( فقرة، ٖٓ) نىة هورت الباحثة استباىة هكطو
ز رهها أبجاءت هتوسطة، راسة دات أداء الرالعان لههارسة فق طسوالىتائج أو الهت تَبيى

رسية في اكتشاف َرعاية ددَر اإلدارة اله ريطوح لترر هقتوحاجة هاسة إلى َضع تص
 البات.طال

جات االىفعالية ( دراسة ٌدفت الى هعرفة هستوى تمبية الحإٕٔٓوأجرى الهوالي )
وبين في الهدارس الحكوهية بالبحرين.  وبين الهمتحقين ببراهج الهٌو واالجتهاعية لمطمبة الهٌو

تين استباىث ر الباحطو( هعمهًا وهعمهة ٓٛ( طالبًا وطالبة و)ٕٕٚوتكوىت عيىة الدراسة هن )
ية الحاجات هستوى تمبالعان توسط الىتائج أو الهىت َبيواحدة لمطمبة واألخرى لمهعمهين، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)ٕ٘٘ ) 
 

وبين في الهدارس الحكوهية  وبين الهمتحقين ببراهج الهٌو االىفعالية واالجتهاعية لمطمبة الهٌو
 بالبحرين جاءت هتوسطة.

مى أىهاط األدارة لدى ( بدراسة ٌدفت الى التعرف عٕٚٓٓوقام البيشي واخرون )
وبين في الهدارس االبتدائية بالههمكة العربية الس هديري  عودية وعالقتٍا باتجاٌاتٍم براهج الهٌو

بة. تكوىت عيىة الدراسة هن ) ( هديرًا، ولتحقيق اٌداف الدراسة استخدم الباحث ٖٙىحو الهٌو
أداة االستباىة، وتوصمت الدراسة أىً ال يوجد ارتباط هوجب دال بين ىهط اإلدارة الذي يتبىاي 

بة كها ال يوجد تأثير لمتخصص عم  ى ىهط اإلدارة.الهديرون واتجاٌاتٍم ىحو الهٌو
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

جاءت راسة دات أداء الرالعان لههارسة فق طسوأو الهتأظٍرت اغمب ىتائج الدراسة 
( ودراسة عرقبي والخوالدة ٕٙٔٓ( ودراسة تىيرة )ٖٕٔٓهتوسطة كدراسة أبو العال )

ات أداء رفقالعان لههارسة  طسوالهت( فقد جاء ٕٗٔٓ( ، اها دراسة الفقيً )ٕٗٔٓ)
 .جاءت هرتفعةراسة دال

تىوعت أٌداف الدراسات فبعضٍا ٌدفت التعرف لهعرفة اتجاٌات الهعمهين وهديري 
وبين كدراسة عهر ) ( ٕٗٔٓ( ودراسة عرقبي والخوالدة )ٕٚٔٓالهدارس ىحو رعاية الهٌو

(   وبعضٍا ٌدف الى هعرفة هستوى تمبية ٕٛٔٓ( ودراسة )الرشيدي ،ٕٙٔٓودراسة تىيرة )
وبين هثل دراسة وأجرى الهوالي )الحاجات االىفعالية واالجتهاعية  (، ٕٕٔٓلمطمبة الهٌو

وبات هن  وجٍة ىظر وستتىاول الدراسة الحالية دور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو
  هعمهات هىطقة الدهام الشرقية في الههمكة العربية السعودية

راسة تبايىت عيىات الدراسات فبعضٍا فاغمبٍا تىاول فئة الهعمهين كها في د -
إٚٔٓ( ودراسة عهر )ٕٛٔٓ)الرشيدي ، هن الدراسات وبعضٍا تىاول الطمبة  ( وغيٌر

(  ٕٗٔٓ( والبعض تىاول الهعمهين والهديرين كدراسة الفقيً )ٕٕٔٓوالهعمهين كدراسة الهوالي )
 اها بالىسبة لمدراسة الحالية فستتىاول الهعمهات.

وتحديد الدراسة  الدراسة؛ عيىةتم االستفادة هن عرض الدراسات السابقة أداة  -
االستفادة هن اإلطار الىظري وبعض الدراسات السابقة وهىاقشة  الهتغيرات الهستقمة والتابعة

 الىتائج.
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درجة ها يهيز الدراسة الحالية هن الدراسات السابقة، اىٍا تىاولت هوضوع  -
وبينتقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور األدارة الهدرسية في رعاية الطمبة ا ا عمى لهٌو ، وتركيٌز

 الهدارس الحكوهية لإلىاث التي ٌي في أهس الحاجة لهثل ٌذي الدراسات.
 مشكمة البحث:

يشٍد التعميم في الههمكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا هن الىاحية الىوعية والكهية 
وبين ويشهل ذلك في قيام وزارة التربية والتعميم في توفير وتجٍيز كل ها يمزم لغرف  الهٌو

وأىشاء أكاديهية خاصة الى جاىب توفير جهيع األجٍزة والوسائل واألدوات الالزهة، ألعداد 
 جيل قادم لموطن وبٍدف الىٍوض بالهجتهع السعودي الهعرفي والعمهي والتكىولوجي.

وبين هن أٌم استراتيجيات وزارة التعميم العام لالستثهار  ويأتي االٌتهام بالطمبة الهٌو
وبين بٍذي ال فئة لبىاء الوطن والىٍوض بً. وهن ٌىا تكهن دور األدارة الهدرسية في رعاية الهٌو

ولكن بالرغم هن الجٍود التي تبذلٍا األدارة الهدرسية اإل أن ٌىاك دراسات أشارت إلى ضعف 
وبين ورعايتٍم كدراسة البقهي ) ( ودراسة الفقيً ٕٙٔٓالبراهج والخدهات الهقدهة لمطمبة الهٌو

 (.ٖٕٔٓ( ودراسة أبو العال )ٕٗٔٓ)
وهن خالل اطالع الباحثات عمى ٌذي الرعاية هن الههمكة العربية السعودية لمطمبة 
وبين الى أن سؤال الباحثات يكهن حول اىتقال أثر التجٍيزات والبراهج واألدوات والوسائل  الهٌو

وبين ولذا جاءت ٌذ  دور األدارة الهدرسية بحث يل البحثالهتوفرة في الهيدان عمى الطمبة الهٌو
وبات هن   .وجٍة ىظر هعمهات هىطقة الدهام الشرقيةفي رعاية الطالبات الهٌو

 أسئمة البحث:
وبات هن  .ٔ وجٍة ىظر ها دور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

 ؟هعمهات هىطقة الدهام الشرقية في الههمكة العربية السعودية
ات داللة إحصائية عىد هستوى داللة ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية ذ .ٕ

(α ≥ ٓ.ٓ٘ ) وبات هن وجٍة هعمهات هىطقة لدور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو
ل والهرحمة التعميهية؟الدهام الشرقية   تعزى لهتغير سىوات الخبرة والهٌؤ

 هدف البحث:
وبات هن الكشف عن  -ٔ وجٍة دور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

 .ىظر هعمهات هىطقة الدهام الشرقية
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وبات كشف الفروق في  -ٕ درجة دور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو
ل العمهي، الهرحمة  وجٍة ىظر هعمهات هىطقة الدهام الشرقيةهن  تبعا لهتغيرات )الخبرة، الهٌؤ

 التعميهية(
 أهمية البحث:

  دور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات عن تكهن أٌهية الدراسة في الكشف
وبات هن  وها توفر الوزارة هن غرف خاصة  وجٍة ىظر هعمهات هىطقة الدهام الشرقيةالهٌو

بة لدى الطمبة وتساعد  بين هتوفرة فيٍا جهيع األدوات والوسائل واألجٍزة التي تدعم الهٌو بالهٌو
بة الط  البات إذا حسن استخداهٍا.هديرات الهدارس هن االستفادة هىٍا لتىهية هٌو

 األولى التي تتىاول درجة تقدير هعمهات  اتتعد ٌذي الدراسة بحدود عمم الباحث
ن في هىطقة الدهام. وبات هن وجٍة ىظٌر  لدور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

  بة عالية وقدرات تعد ٌذي الفئة هن أٌم الثروات البشرية لها يهتمكون هن هٌو
م.عقمية ه  تهيزة عن غيٌر

  توجيً هديري الهدارس في هىطقة الدهام في االٌتهام واالستفادة هن جهيع
وبين وتفعيمٍا، إلى جاىب ضرورة تأٌيل الهعمهين لمتفاعل  الهصادر الهتوفرة في غرف الهٌو

 هع ٌذي الفئة هن الطمبة وتىهية هواٌبٍم.
 وبين هن ىت في  البحثائج ٌذي أن يستفيد الهشرفين التربويين عمى غرف الهٌو

بىاء دورات تدريبية تىهي هٍارات هديري الهدارس في هجال كيفية التعاهل والتواصل هع 
وبين.  الطمبة الهٌو

 محددات البحث:
الهدارس التابعة لهىطقة الدهام الشرقية في الههمكة العربية الحدود الهكاىية:  -ٔ
 .السعودية
 استخدهتٍا الباحثات )االستباىة(.الحدود الهوضوعية: أداة الدراسة التي  -ٕ
الحدود الزهاىية: طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول هن العام  -ٖ
 م.ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالدراسيُ  
لمعام الهدارس التابعة لهىطقة الدهام الشرقية الحدود البشرية: جهيع هعمهات  -ٗ
 .ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالدراسي 
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 تعريف المصطمحات:
اهلل تعالى لبعض العباد تتىاول هجال او عدة  ٌي قدرة فطرية هىحٍاالموهبة: 

هجاالت العقمية، واإلبداعية، والفىية، والرياضية، والمغوية، واالجتهاعية، واإلىساىية، وتحتاج 
ٌذي الهجاالت بضرورة اكتشافٍا ورعايتٍا وتوظيفٍا، لتبمغ أقصى حد ههكن")سالهً وأبو 

  (.ٕٕٓٓالهعمي،
تشاف القدرات العقمية واالبداعية هن قبل هديرات اك: اتإجرائيا ُتعرفها الباحث 

ا باألسموب الهطموب.  الهدارس، عىد طالبات الهدارس، وتوجيٍٍا بالشكل الصحيح، واستثهاٌر
 :األدارة المدرسية

ي جهيع    -ٜٕٔٓلمعام الدراسي التابعة لهىطقة الدهام الشرقية  ارسالهد هديراتٌو
ٕٕٓٓ. 

 :معممات منطقة الدمام الشرقية
الت عمهيًا وتربويًا في هدارس هىطقة  هعمهات هىطقة الدهام الشرقيةجهيع وهن   الهٌؤ
 .ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالشرقية لمعام الدراسي الدهام 

 :البحث منهج
والهىٍج الوصفي تالباحثا تاىطالقًا هن أٌداف البحث فقد استخده   . ٌو
 ها وصف وتطوري، هن خالل الواقع فٍم تساعد في الستىتاجات لموصول يسعى الذي الهىٍج

 إلى ويسعى السائدة واالتجاٌات والههارسات الظروف طبيعة بتحديد يٍتم وكذلك ٌو هوجود،
لمتعرف عمى دور األدارة وتم ذلك تحميمٍا الستخالص ىتائج هفيدة تثري هجال الدراسة.  

وبات هن وجٍة ىظر هعمهات هىطقة الدهام الش رقية في الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو
 .الههمكة العربية السعودية

 الهسحي االرتباطي، الهىٍج استخدام تم أسئمتٍا عن ولإلجابة الدراسة أٌداف لتحقيق
 .الهىاسبة باألساليب إحصائياً  وتحميمٍا وجهعٍا االستباىات توزيع خالل هن البياىات لجهع

 :البحثعينة 
ي هجتهع الدراسة ىفسً هن ) تكوىت ( هعمهة هن وزارة ٘ٔٔأفراد عيىة البحث ٌو

( يبين ٔ، والجدول )ٔٗٗٔ/ٓٗٗٔالتربية والتعميم في هىطقة الدهام الشرقية لمعام الدراسي 
 توزيع عيىة الدراسة حسب هتغيرات البحث.
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 متغيراتها مستويات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (1)الجدول 
 %المئوية النسبة العدد الفئة/المستوى المتغير
 %44.3 51 االبتدائية الهرحمة الهرحمة

 %55.7 64 الهتوسطة الهرحمة 
ل  %72.2 83 بكالوريوس العمهي الهٌؤ

 %27.8 32 فأكثر هاجستير 
 %16.5 19 سىوات خهس هن اقل الخبرة سىوات

 64 55.7% 27.8% 
   فأكثر سىوات 10 

     البحثأداة 
تم الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة الهتعمقة  لغايات تطبيق أداة الدراسة

وبات، الطالباتدور األدارة الهدرسية في رعاية بهوضوع الدراسة لتطوير أداة لقياس   الهٌو
األداة عمى الهقاييس الهستخدهة في الدراسات بصورة أساسية في إعداد  اتالباحث تواستىد

 .(ٕٙٔٓالبقهي )( ودراسة ٕٛٔٓ)الرشيدي ، اسةالسابقة كدر 
 خهسوذلك عمى َسّمم هن  البحثإذ يضع الهستجيب إشارة أهام كل فقرة هن فقرات 

درجات ٌي )كبيرة جدًا، كبيرة، هتوسطة، هتدىية، هتدىية جدًا( وُصححت األداة بإعطاء 
( لمدرجات السابقة الذكر، كها تم التحقق هن دالالت الصدق ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘األوزان التالية )
 والثبات لألداة.
 أداة:صدق 

الدراسة وذلك بعرضٍها عمى  ةتم التأكد هن صدق أداالصدق الظاهري:  . أ
واألخذ بهالحظاتٍم الجاهعات السعودية. هن ذوي الخبرة واالختصاص في  ( هحكًهأٔ)

 :وتعديالتٍم، هن حيث
 .هعرفة هدى صالحية الصياغة المغوية .ٔ
 .اىتهاء الفقرة لمهجال الذي أدرجت ضهىً .ٕ
 هة الفقرات وتوافقٍا هع هجال الدراسة.ءَ هدى هال .ٖ
 .إجراء أي تعديالت يروىٍا هىاسبة .ٗ
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%( هن هجهوعة الهحكهين تم اعتهاد أداة الدراسة ٓٛإجهاع ها يزيد عن )وبىاء عمى 
( فقرة. ٕٓحيث تم تعديل واستبدال بعض الفقرات ليصبح عددٌا الىٍائي ) .بصورتٍا الىٍائية

 وبذلك أخرجت أداة الدراسة بصورتٍا الىٍائية. 
   :صدق البناء )المحتوى(ب. 

هعمهًا وهعمهة هن هجتهع  (ٖ٘)تم تطبيق االستباىة عمى عيىة استطالعية قواهٍا 
الدراسة، وتم استبعادٌم هن عيىة الدراسة. وتم حساب هعاهالت ارتباط بين درجة كل فقرة هع 

 ( يبين ذلك.ٕوالجدول )الدرجة الكمية الذي تىتهي إليً الفقرة. 
داة الدراسة عمى عيىة أخالل تطبيق  كذلك تم التحقق هن هؤشرات صدق البىاء، هن

( هن الهستجيبين هن خارج عيىة الدراسة الهستٍدفة، وذلك لحساب ٖ٘استطالعية هكوىة هن )
 :(ٕ)ككل، وكها ٌو هبين في الجدول  واألداةقيم هعاهالت ارتباط بيرسون بين الفقرات 

 :قيم معامالت االرتباط بين فقرات: (2جدول )ال
 رقم

 الفقرة
 رقم هعاهل االرتباط

 الفقرة
 هعاهل االرتباط

 األداةهع  هع الهجال األداةهع  هع الهجال

ٔ .944** .701** ٔٔ .806** .648** 

ٕ .924** .741** ٕٔ .837** .634** 

ٖ .907** .766** ٖٔ .840** .599** 

ٗ .944** .701** ٔٗ .697** .626** 

٘ .954** .731** ٔ٘ .823** .661** 

ٙ .853** .738** ٔٙ .735** .501** 

ٚ .666** .624** ٔٚ .747** .482** 

ٛ .636** .624** ٔٛ .608** .492** 

ٜ .525** .634** ٜٔ .747** .482** 

ٔٓ .808** .715** ٕٓ .684** .573** 
 
  (.0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  *

 (.0.01عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  **
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( أن هعاهالت االرتباط بين فقرات األداة الكمية، كاىت ٕيظٍر الجدول ) 
ي هالئهة  هىاسبة، حيث تراوحت االرتباطات بين فقرات االداة جاءت بدرجة هرتفعة، ٌو

 ألغراض لتحقيق أٌداف الدراسة الحالية. 
 ثبات أداة الدراسة: 

الهفحوصين عمى األداة في أظٍرت الىتائج أن هعاهل ارتباط بيرسون بين درجات 
(. أها هعاهل ثبات االتساق الداخمي 0.962هرتي التطبيق بمغ هعاهل الثبات الكمي لألداة )

ُيالحظ أىٍا ذات (.  و 0.986( لألداة ككل بمغ )Cronbach’s Alpha"كروىباخ ألفا" )
غرضٍا  هعاهل ثبات هرتفع. وعميً اعتبرت ٌذي القيم هالئهة لغايات ٌذي الدراسة وتحقيق

 والوثوق بىتائجٍا.
 تصحيح أداة الدراسة 

ألجل احتساب الدرجة الكمية لألداة، تم وضع خهسة بدائل يختار الهستجيب أحد  
( لمبدائل الخهسة عمى ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٌ٘ذي البدائل التي تعبر عن رأيً، وأعطيت الدرجات )

( لمبديل كبيرة، ٗ، والدرجة )( عمى البديل كبيرة جداً ٘التوالي لمفقرات، إذ أعطيت الدرجة )
( عمى البديل هتدىية، ٕ( عمى البديل هتوسطة، وأعطيت الدرجة )ٖوأعطيت الدرجة )
( ٖٓوقد تراوحت درجات األداة بين الدرجة )( عمى البديل هتدىية جدًا، ٔوأعطيت الدرجة )

الهتوسطات ولمحكم عمى هستوى ( لتهثل أعمى درجة في األداة. ٓ٘ٔلتهثل أقل درجة و)
 الحسابية لمفقرات والهجاالت واألداة ككل، اعتهد الهعيار اإلحصائي باستخدام الهعادلة اآلتية:

 أدىى قيهة( هقسوًها عمى عدد الخيارات  –هدى الفئة= )أعمى قيهة 
 وبذلك يصبح هعيار الحكم عمى الىحو اآلتي: ٛ.ٓ=٘÷ ٗ=ٔ-٘هدى الفئة= 

 درجة الممارسة   ديدلتح اإلحصائي (: المعيار3الجدول )
 الدرجة المتوسط الحسابي 

 هتدىية جداً  1.80أقل هن  1.00هن 
 هتدىية 2.60أقل هن  1.80هن 
 هتوسطة 3.40أقل هن  2.60هن 
 كبيرة 4.20أقل هن  3.40هن 
 كبيرة جداً  4.20 – 5.00هن 
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ما دور األدارة المدرسية في رعاية الطالبات نتائج السؤال األول الذي نص عمى: "
 ؟ وجهة نظر معممات منطقة الدمام الشرقية في المممكة العربية السعوديةالموهوبات من 

لإلجابة عن ٌذا السؤال؛ تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية 
ها درجة تقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى فقرات درجة 
وبات   ( ذلك.ٗويبين الجدول )األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 4الجدول )
 مرتبة تنازليًا وفق المتوسطات الحسابيةما دور األدارة المدرسية في رعاية الطالبات الموهوبات 

 رقم
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي*
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري

وبين لمطالب والهحفز واألهن الهشجع الهىاخ توفير ٖ  الهٌو
 كبيرة ٔ 926. 4.14 وابدعاٌم هواٌبٍم ألظٍار

وبين العمهية والهىاقشات الهسابقات اجراء ٗ  كبيرة ٕ 971. 4.07 لمهٌو

 التربوية أساليب استخدام عمى الهعمهين الهدرسة هدير يحفز ٘
بة االبداع عمى تحفز التي االبداعية الحديثة  كبيرة ٖ 949. 4.06 .والهٌو

وبين رعاية تىفيذ خطة هتابعة ٙ  كبيرة ٗ 1.059 3.97 الهٌو

وبين والهعىوي الهادي الدعم توفير ٕ  كبيرة ٘ 1.063 3.96 .جديد شيء كل لتقديم لمهٌو

 البحوث في تعىي التي الهراكز هع الهدرسة هدير يتعاون ٜ
بة تىهية عمى تحفز والتي والدراسات  كبيرة ٙ 1.089 3.91 واإلبداع الهٌو

وبين الطمبة اىجازات هتابعة ٔ  كبيرة ٚ 1.164 3.80 الهٌو

وبين بالطالب التواصل ضرورة عمى الهعمهين تشجيع ٛٔ  الهٌو
م  كبيرة ٛ 1.085 3.74 .وتحفيٌز

وبين الطمبة وتقدم اىجازات الهدرسة هدير يتابع ٚٔ  ويقدم الهٌو
 كبيرة ٜ 1.114 3.71 لٍم الراجعة التغذية

 في أبىائٍم هواٌب لتىهية األهور أولياء الهدرسة هدير يحفز ٘ٔ
 كبيرة ٓٔ 1.076 3.70 الهدرسة

وبين الطمبة بأسهاء خاص سجل توفير ٙٔ  كبيرة ٔٔ 1.125 3.70 .الهٌو

وبين الطمبة وأفكار إلىجازات خاص هعرض عهل ٕٓ  داخل الهٌو
 كبيرة ٕٔ 1.110 3.70 الهدرسة

وبين هعمهي هستوى رفع خطة عمى االشراف ٓٔ  هتوسطة ٖٔ 1.099 3.66 .الهٌو

وبين الطمبة ٌوايات عمى االطالع ٗٔ  هتوسطة ٗٔ 1.123 3.66 .بٍا واالعتىاء الهٌو

وبين الطمبة وقدارتً هٍارات رعاية ٕٔ  هتوسطة ٘ٔ 1.102 3.64 .هستواٌا ورفع الهٌو
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 الطمبة الكتشاف وهسابقات أىشطة الهدرسة هدير يقيم ٚ
وبين  هتوسطة ٙٔ 1.197 3.61 .الهٌو

 لمطمبة تتيح التي والوسائل واألدوات والبراهج التجٍيزات توفير ٔٔ
وبين  هتوسطة ٚٔ 1.153 2.60 وهشاريعٍم ىشاطاتٍم ههارسة الهٌو

وبي لتىهية الصفية العطمة في هستهرة دورات هدير يجري ٜٔ  هتوسطة ٛٔ 1.238 2.50 نالهٌو

بة وهقاييس اختبارات هىظوهة اهتالك ٖٔ  هتوسطة ٜٔ 1.285 2.44 واإلبداع لمهٌو

بة هجال في االختصاص ذوي الهدرسة هدير يدعو ٛ  الهٌو
وبين الطمبة عن لمكشف واألبداع  قميمة ٕٓ 1.405 2.24 الهٌو

 هتوسطة  63966. 3.5404 االداة الكمية 

 

 (5( والدرجة العميا )1* الدرجة الدنيا )
( 2.24( أن الهتوسطات الحسابية لفقرات االداة تراوحت بين )ٗيالحظ هن الجدول ) 

 الهشجع الهىاخ توفير( التي ىصت عمى "ٖ( بدرجة )هتوسطة(. حيث جاءت الفقرة )4.14و)
وبين واألهن والهحفز لمطالب " في الهرتبة األولى وبدرجة وابدعاٌم هواٌبٍم ألظٍار الهٌو
 بالطالب التواصل ضرورة عمى الهعمهين "تشجيع( التي ىصت عمى ٖ)كبيرة(، وجاءت الفقرة )

وبين ن اإلدارة وبدرجة )كبيرة(. وتفسر الباحثات ذلك الى أ وتحفيزي" عمى الهرتبة الثاىية الهٌو
وبات، بحيث أن اإلدارة الهدرسة  الهدرسية وهعمهاتٍا يٍتهون وبشكل واضح بالطالبات الهٌو
تبحث عن تحقيق الىجاح والفعالية داخل الهدرسة والحصول عمى الجوائز العمهية عمى هستوى 

وباتالتعميم العام وحتى يتحقق ذلك ال بد هن االٌتهام  هثمن ورعايتٍم ألىٍن ي الطالبات الهٌو
القاعدة األساسية لجمب الىجاح لمهدرسة. كها ان هديرات الهدارس يسعن دائها ال توفير هىاخ 
بة. في حين  تىظيهي يراعي احتياجات الطالبات والعاهمين، وبالتالي يشجعٍن عمى الهٌو

وبين الطمبة خاص إلىجازات وأفكار هعرض عهل( التي ىصت عمى "ٛجاءت الفقرة )  الهٌو
( 1.405( وباىحراف هعياري )2.24" في الهرتبة األخيرة بهتوسط حسابي )الهدرسة داخل

وبدرجة )قميمة(. وتعزو الباحثات ذلك الى ىتيجة لمتكميفات اإلدارية وضغوط العهل والقيام 
باألىشطة الهختمفة التي تقوم فيٍا اإلدارات الهدرسية خالل العام الدراسي الى جاىب اعداد 

تعيق وسائل االتصال هع االخرين لجذب الهختصين والهشرفين لمكشف الطالبات الكبيرة التي 
وباتعن   .الطالبات الهٌو
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كها تفسر الباحثات ذلك بروتكوالت التعاهل هع هؤسسات الهجتهع الهحمي والخبراء 
والهختصين لٍا خصوصية ال تستطيع اإلدارات الهدرسية التصرف بً ولربها يعود السبب الى 

 تابعة لمهىطقة التعميهية.الدائرة الرسهية ال
( ودراسة )الرشيدي ٕٙٔٓالبقهي )وتتفق ٌذي الدراسة هع دراسة كل هن دراسة 

ا هن الدراسات، التي أظٍرت أن دور ٕٗٔٓ( ودراسة عرقبي والخوالدة )ٕٛٔٓ، ( وغيٌر
بة واإلبداع لدى الطمبة هن وجٍة ىظر هعمهيٍم  هديري الهدارس في اكتشاف وتىهية الهٌو

 سطة.جاءت هتو 
( التي توصمت أن اتجاٌات ٕٗٔٓواختمفت الدراسة الحالية هع دراسة الفقيً )

وبين جاءت هرتفعة.  الهعمهين وهديري الهدارس ىحو رعاية الهٌو
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ذات "نتائج السؤال الثاني الذي نص عمى: 

( في دور األدارة المدرسية في رعاية α≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )
وجهة نظر معممات منطقة الدمام الشرقية في المممكة العربية الطالبات الموهوبات من 

 تعزى لمتغير المرحمة التعميمية وسنوات الخبرة والمؤهل العممي؟" السعودية
رية لإلجابة عن ٌذا السؤال؛ تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيا

درجة تقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور األدارة الهدرسية في لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى 
وبات ل العمهي(، ويبين رعاية الطالبات الهٌو ، وفًقا لهتغير )الهرحمة التعميهية، والخبرة، والهٌؤ

 ( ذلك. ٘الجدول )
 
دور الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى  (5الجدول )

وبات، ل  األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو وفًقا لهتغير )الهرحمة، والخبرة، والهٌؤ
 العمهي(

 االنحراف المعياري العدد المتوسط الحسابي المستوى/الفئة المتغير

الهرحمة 
 التعميهية

 64242. 51 3.2804 االبتدائية الهرحمة
 56078. 64 3.7477 الهتوسطة الهرحمة
Total 3.5404 115 .63966 

ل  الهٌؤ
 العمهي

 65545. 83 3.5452 بكالوريوس
 60667. 32 3.5281 فأكثر هاجستير

Total 3.5404 115 .63966 
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 الخبرة
 43648. 19 3.4368 سىوات خهس هن اقل
 68062. 32 3.3922 سىوات 10 هن أقل إلى - سىوات 5

 65760. 64 3.6453 فأكثر سىوات 10
 Total 3.5404 115 .63966 

  

( وجود فروق ظاٌرية بين الهتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد ُ٘يالحظ هن الجدول )
درجة تقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور األدارة الهدرسية في رعاية عيىة الدراسة عمى 

وبات  ل العمهي(الطالبات الهٌو ولتحديد الداللة  وفًقا لهتغير )الهرحمة، والخبرة، والهٌؤ
 ( ذلك.ٙاإلحصائية لٍذي الفروق الظاٌرية، تم تطبيق تحميل التباين الثالثي، ويبين الجدول )

تحميل التباين الثالثي لمهتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى (: ٙالجدول ) 
وبات،  وفًقا لهتغير )الهرحمة، والخبرة، درجة دور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

ل العمهي(    والهٌؤ

 المتغير
 مجموع

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات
الداللة 

 اإلحصائية
 009. 7.005 2.323 1 2.323 المرحمة التعميمية

 497. 465. 154. 1 154. الخبرة
 632. 462. 153. 2 306. المؤهل العممي

   332. 103 34.154 الخطأ
    115 1488.133 المجموع

    114 46.644 المجموع الُمعّدل
 (α  =0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 ( ما يمي:6ُيالحظ من الجدول )
وبات،لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى ( ٘ٓ.ٓ=  αوجود فرق ذي داللة إحصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية ) - الهرحمة وفًقا لهتغير الهرحمة التعميهية وكاىت الفروق لصالح  درجة تقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور األدارة الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

االساسية. وتعزو الباحثات ذلك الى ان ٌذي الهرحمة ٌي هرحمة هٍهة هن عهر الطالبات 
وتعتبر هرحمة ىشطة ويسهوىٍا في الدول األوروبية هرحمة "العمهاء الصغار" لتحفيز الطمبة 

بة كها تٍدف الى إظ ثبات وجودٌم عمى الهستوى عمى االبداع والهٌو ٍار الذات والٍوية وا 
براز ها  هكاىياتٍن العمهية والعقمية والبدىية وا  االجتهاعي والعمهي هتهثاًل ذلك بأظٍار قدراتٍن وا 
لديٍن هن هواٌب حتى يحصموا عمى الثىاء والتعزيز والدعم الىفسي والهادي، وهن ٌىا تعد 
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 (ٕٙٔٓوتتفق ٌذي الدراسة هع دراسة تىيرة )ٍن. ٌذي الهرحمة هٍهة إلظٍار اىشطتٍن وقدرات
 .ووجود فروق لمهرحمة التعميهية اإلعداديةالتي دلت عمى 

=  αعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية ) -
درجة تقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور األدارة لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى ( ٘ٓ.ٓ

وبينالهدرسية في  ، وفًقا لهتغير الخبرة. وتعزو الباحثات ذلك الى ان رعاية الطمبة الهٌو
وبات اإلدارات الهدرسية بخبراتٍا الهختمفة تٍتم كثيرا  واكتشافٍن ورعايتٍن الن بالطالبات الهٌو

وبات وجود  ا الوجً الىاصع، وبٍم الطالبات الهٌو في الهدرسة ىجاحًا كبيرا لٍا، بل تعتبٌر
وتتفق ٌذي الهدرسة اهام الهدارس األخرى ولٍذا السبب لم تظٍر الفروق.  تظٍر إىجازات

 (.ٕٙٔٓ( ودراسة البقهي )ٕٗٔٓ( ودراسة عرقبي والخوالدة )ٕٙٔٓالدراسة هع دراسة تىيرة )
أظٍرت الىتائج وجود التي ( ٕٛٔٓدراسة )الرشيدي ، وتختمف ىتائج ٌذي الدراسة هع
 ٘ٔر سىوات الخبرة وجاءت الفروق لصالح أكثر هن ) فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغي

 سىة(.
=  αعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية ) -

درجة تقدير هعمهات هىطقة الدهام لدور األدارة لتقديرات أفراد عيىة الدراسة عمى ( ٘ٓ.ٓ
وبات، ل العمهي. وتفسر الباحثات ٌذي وفًقا لهتغير الهٌؤ الهدرسية في رعاية الطالبات الهٌو

بة هن  التٍم العمهية الى اىٍن يتطمعن الى الهٌو الىتيجة إلى أن الهعمهات عمى اختالف هٌؤ
م ورعايتٍم وتوفير ها يمزهٍن إلظٍار  ىفس الزاوية، والتي تتهثل بضرورة االٌتهام بٍم وتحفيٌز

بة  فيٍن، وبالتالي لم تظٍر هواٌبٍن والىٍوض بهستواٌم واكتشاف هواٌبً وصقل ٌذي الهٌو
فروق بين هعمهة تحهل درجة بكالوريوس وهعمهة تحهل درجة الدراسات العميا في تىهية 

بة واالبداع لدى الطالبات. ( ودراسة ٕٛٓٓالشٍري )وتتفق ٌذي الدراسة هع دراسة  الهٌو
 .(Al Fadhle, 2018الفاضمي )

 التوصيات:
  وبين ورعايتٍم، إشراك هديرات الهدارس بدورات هكثفة في كيفية اكتشاف الهٌو

 الى جاىب اشراك الهعمهات في األىشطة التي تحفز عمى االبداع.
  ،وبين العهل عمى تفعيل األىشطة والبراهج اإلثرائية التي تخدم الطمبة الهٌو

عداد خطة شاهمة لألىشطة الطالبية وتوفير اليات واضحة لمتىفيذ والهتابعة.  وا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)٘ٙٗ ) 
 

 اهىح الهعمهين فرصة في ا وبات وتطويٌر  كتشاف الطالبات الهٌو
  وبات تخصيص هيزاىية خاصة لمهدارس التي تتوافر فيٍا الطالبات الهٌو

بة لديٍن.  بٍدف تطوير الهٌو
  وبين تفعيل دور الهؤسسات الهجتهع الهحمي والهعىية بدعم الطمبة الهٌو

م لبىاء الهستقبل.  الستثهاٌر
 هام في كيفة التغمب عمى اجراء دراسة حول دور هديرات الهدارس في الد

بة.  هعيقات تىفيذ األىشطة الطالبية التي تحفز عمى االبداع والهٌو
 .وبين  اجراء دراسة خاصة حول كيفية اعداد براهج في تطوير رعاية الهٌو
 المراجع:

 المراجع العربية:
 ( تصٖٕٔٓأبو العال، ليمى .)رسية في اكتشاف ددَر اإلدارة اله ريطوح لترر هقتو

دراسات عربية في التربية . فائطهية في الوارس الحكدعات في الهدالبات الهبطالَرعاية 
 .ٜ٘ -ٕٙٔ، ٔ:3ٙوعمم النفس.

 (. تقويم الدور اإلداري لهديري الهدارس الهطبقة لبراهج رعاية ٕٙٔٓ) ، احهدالبقهي
وبين بهديىة الرياض هن وجٍة ىظر الهعمهين.  مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية الهٌو

 .ٕ: ٙ. والنفسية
 ( ٕٚٓٓالبيشي، ظافي .) أنماط األدارة لدى مديري مديري برامج الموهوبين في

. رسالة المدارس االبتدائية بالمممكة العربية السعودية وعالقتها باتجاهاتهم نحو الموهبة
 هاجستير غير هىشورة، جاهعة الخميج العربي، البحرين.

 ( دور اإلدارة الهدٕٙٔٓتىيرة، حهدي .) وبين رسية في اكتشاف ورعاية الطمبة الهٌو
ر، غزة،  بهدارس األىوار هن وجٍة ىظر الهعمهين. رسالة هاجستير غير هىشورة، جاهعة األٌز

 فمسطين.
 ( ٕٔٔٓخميل، هحهد .)الرياض، هكتبة التقويم التربوي بين الواقع والمأمول ،

 الشقري.
 ( ٕٗٓٓالخواجا، عبد الفتاح .)عهان: دار الثقافة.ةتطوير األدارة المدرسي ، 
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 ( ٕٛٔٓالرشيدي، ىوف .) دور مديري المدارس في اكتشاف وتنمية الموهبة
. رسالة هاجستير غير واإلبداع لدى طمبة المرحمة االبتدائية في محافظة الفروانية التعميمية

 هىشورة، جاهعة آل البيت، الهفرق: األردن.
 ( ٕٕٓٓسالهة، عبد الحافظ و أبو هعمي، سهير .)عهان: دار لموهبة والتفوقا .

 اليازوري العالهية لمىشر.
 ( ا ٕٗٔٓعرقبي، تركي و ىاجح، والخوالدة (. درجة ههارسة االدارة الهدرسية ألدواٌر

وبين هن وجٍة ىظر الهعمهين بهىطقة عسير.  المجمة الدولية في دعم براهج رعاية الهٌو
 ٜ:ٖ. التربوية المتخصصة

 ( ًٕٚٔٓعهر، ىعيه .)رة المدرسية في كينيا في تنمية مواهب الطمبة من دور اإلدا
 رسالة هاجستير غير هىشورة، جاهعة إفريقيا العالهية، كيىيا. وجهة نظر المعممين.

 ( وبين ٕٗٔٓالفقيً، شاهي (. اتجاٌات الهعمهين وهديري الهدارس ىحو رعاية الهٌو
 السعوديةبهحافظة القىفدة. رسالة هاجستير غير هىشورة، جاهعة الباحة، 

 ( دور األدارة الهدرسية في تىهية األبداع لدى هعمهي ٕٚٔٓالهجالي، هيسون .)
م.  مجمة العموم التربوية الحاسوب في هدارس هحافظة الهفرق باألردن هن وجٍة ىظٌر

 .ٕٔٗ -ٕٕٙ(، ٗ) 1النفسية
 ( ٕٕٔٓالهوالي، زيىب .) مستوى تمبية الحاجات االنفعالية واالجتماعية لمطمبة

. رسالة هاجستير وبين الممتحقين ببرامج الموهوبين في المدارس الحكومية بالبحرينالموه
 غير هىشورة، جاهعة الخميج العربي، البحرين.

 (الرياض، ٖٔٗٔوزارة التربية والتعميم .)برامج الموهبين في وزارة التربية والتعميم. 
 المراجع االجنبية:

 Al Fadhle, Y.(2018). Degree of Applying International 
Standards for Selecting Teachers of Talented Students in the 
State of Kuwait fromSpecialists in talent and Educational 
Supervisors View Point. 

  Journal of Education and Practice, 9(9), 95-108 
(https://www.mawhiba.org/Ar/About/who/Pages/Brief.aspx   

https://www.mawhiba.org/Ar/About/who/Pages/Brief.aspx
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