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 املقدمة  .1

ولذا فإن استثمارهم ورعايتهم واالهتمام بهم هو الطريق األمثل  ، ن هم أصحاب القدرات العالية بما حباهم هللا من تميز وتفرد بين أقرانهم الطالب املوهوبو 

 وطانهم بالنفع والتقدم. رعايتهم على مجتمعاتهم وأ  ثمار و لكي يعود عطاؤهم  

الحواجز  يعتمد على تخطي الذي و  ، التطور املذهل في جميع الجوانبعصر اقتصاد املعرفة و -  ونظًرا ألهميتهم في مواجهة تحديات العصر الذي نعيش فيه 

ن ثروة حقيقية ألي مجتمع، إذ عن طريقهم يتوافر للمجتمعات ما تحتاج إليه من رواد للفكر والعلم والفن الذين يفيدونها في ، وألن املوهوبي - وإبداع كل جديد دائًما 

روري االهتمام برسم الخطط وبناء البرامج التي خاصة في ظل التنافس الشديد بين الدول، أصبح من الض (،  79- 65،   2001ر والحياة )زحلوك،  شتى مجاالت التطو 

   فقديمكن االعتماد عليها في اكتشاف طرق جديدة للموهوبين وأساليب مبتكرة لرعايتهم،  
ً

ألي أداء متميز في أي مجال من مجاالت    أصبح مفهوم املوهبة شامال

 (2012  ، ي )عنان   .الحياة، بل تعدى املفهوم إلى القدرات الكامنة التي لم تبرز 

الة لتطوير املجتمع؛ وُيعد مطلًبا رئيًسا للتنمية البشرية ووسيلة فع    ، والتكنولوجي فرضها التحدي العلمي  ويمثل االهتمام باملوهوبين ضرورة حتمية حضارية ي 
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 :لخصامل

 الدراسة  واتبعت  املعلمين،  نظر   وجهة  من   املوهوبين   الطلبة  رعاية  في  ألدوارها  املدرسية  القيادة   ممارسة  درجة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت

جميع املعلمين بمدارس  من  الدراسة مجتمع وتكون  أهدافها، وتحقيق الدراسة بيانات لجمع كأداة  االستبانة  واستخدمت املسحي، الوصفي املنهج

  تطبيق   وتم   معلًما،  ( 225)  عددها  بلغ   عشوائية  عينة  اختيار  وتم ( معلم،  400وعددهم )  ه1441/1442املوهوبين بمحافظة جدة للعام الدراس ي  

 ألدوارها  املدرسية القيادة  ممارسة  أن أهمها: من نتائج عدة  إلى الدراسة وتوصلت محاور، ثمانية على موزعة فقرة  (45) من تكونت عليهم  استبانة

  ، متوسطة بدرجة جاءت املحلي واملجتمع -والتقويم والتنظيم املدرس ي -املدرسية واألنشطة -واملعلمين- الطلبة محور  في املوهوبين الطلبة رعاية في

كما بينت     ، منخفضة  بدرجة  املدرسية  والتجهيزات  املرافق  محور   في  املوهوبين  الطلبة  رعاية  في  ألدوارها  املدرسية  القيادة   ممارسة  درجة  جاءت   كذلك

دم وجود فروق دالة  وبينت ع   ، نتائج الدراسة وجود فروق داله إحصائًيا تبًعا ملتغير املؤهل الدراس ي، ولصالح الذين كان مؤهلهم الدراس ي )دراسات عليا( 

دورات   3ولصالح الذين تلقوا أكثر من    ، ووجود فروق داله إحصائيا  تبًعا ملتغير الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين ،  إحصائًيا تبًعا ملتغير  نوع التخصص 

التقويم   – املرافق والتجهيزات املدرسية  – )األنشطة املدرسية تدريبية في رعاية املوهوبين، ووجود فروق داله إحصائًيا تبًعا ملتغير املرحلة الدراسية، في محور 

 . املجتمع املحلي( ولصالح أفراد العينة من معلمي املرحلة الثانوية   – والتنظيم املدرس ي  

 املمارسة.   ؛ املوهوبين    ؛ : القيادة املدرسية   الكلمات املفتاحية 
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وفى ظل التحديات التي يواجها املجتمع في مجال املعلوماتية العلمية ،  مما يلقى العبء على النظام التعليمي بضرورة استثمار هذه الثروة البشرية من املوهوبين 

املوهوبين من أجل تنمية موهبتهم وإبداعاتهم، حتى يستطيع  وجبت    جعلها تلقي بتبعاتها على التربية لتحقيق التقدم في كافة املجاالت والتكنولوجية مما   رعاية 

 ( 117،  2003د الغفار،  املجتمع تقديم كل جديد في املعرفة اإلنسانية. )عب

تطلب الكشف املبكر عنهم  ت وتؤكد االتجاهات العاملية املعاصرة على أن رعاية املوهوبين من أهم مقاييس تقدم األمم ورقيها، وأن الرعاية التربوية لتلك الفئة  

ال، مع إتاحة كل  معلم املوهوبين، وتوفير نظام إرشاد تربوي فع  على ضرورة تدريب    تؤكد   أنها   باالعتماد على أساليب متنوعة وتوفير نظم رعاية عصرية مناسبة، كما 

 .( 35،    2004املوهوبين. )صالح،  الفرص واإلمكانات في مجال رعاية  

  ورعايتهم،افهم  ولقد كانت اململكة العربية السعودية رائدة في هذا املجال، حيث أصدرت العديد من القوانين في شأن حقوق هؤالء الطالب واالهتمام باكتش

لهم والتي تضم   العامة وبوضع برامج خاصة  البرامج  إطار  في  لنمو مواهبهم  املختلفة  والفرص  اإلمكانات  ال بل وإتاحة  املعارف  نتها سياسة  باململكة. )وزارة  تعليم 

 ( 1،  2001  السعودية، 

ز اإلبداع لدى طالبها املوهوبين، وتبني البرامج التعليمية أن إدارة املدرسة الفاعلة يمكنها تأسيس البيئة التربوية التي تحف    إلى   ( 153،    2007كما أشار الطيطي )

ي رعايتهم والقيام التي تسهم في وجود مثل هذه البيئة، من خالل فحص احتياجات املوهوبين والتعرف عليها وتلبيتها، والذي يتطلب تفعيل دور قائد املدرسة ف

 تهيئته الظروف املالئمة الكتشافهم.والطالب املوهوبين وكذلك نحو أسرهم، و   املعلمين   تربوية لدوره نحو   استراتيجيات بالعديد من اإلجراءات مثل رسم  

ن لنا أهمية الدور الذي تقوم به املدرسة ممثلة في قائدها نحو  يبي    وبين وتقديم الرعاية الالزمة لهم ولعل االهتمام املتزايد عاملًيا ومحلًيا بالكشف عن املوه 

 وكذلك نحو أولياء أمورهم في مجال رعاية هؤالء الطالب وتطوير قدراتهم وزيادة إبداعاتهم.  الطالب املوهوبين واملعلمين، 

  :مشكلة الدراسة   . 1.1

ع البرامج الالزمة لصقل  تعمل من خاللها على استيعاب كافة املستجدات التي تمكنها من رعاية املوهوبين ووض   لعربية السعودية إلى تبني أدوار عمدت اململكة ا 

 ملوهوبين. ا   ة وتنمية مواهبهم في إطار هذه البرامج املخصصة لهم، بهدف تحقيق التفوق الحضاري املأمول تحقيقه برعاي  هم هارات م 

انات م  وتوفير كافة اإلمك ظهر أهمية الدور فيما تقوم به القيادة املدرسية  في رعاية الطلبة املوهوبين وتوفير البيئة املالئمة لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفه ت و 

ويتوقف نجاح ذلك على منظومة متكاملة من العناصر البشرية واملادية والتنظيمية، وتوفر التجهيزات الالزمة من أدوات    ، الالزمة لرعايتهم في كافة مراحل التعليم 

هداف املرجوة يتوقف على كفاءة قائد املدرسة ولعل تفعيل هذه املنظومة بهدف تحقيق األ   مارسة األنشطة املختلفة الالزمة، تعليمية ومعامل ومختبرات وأماكن مل 

تحقي  في  تسهم  التي  والبرامج  األنشطة  وتوفير  التعليمية من معلمين وطالب  للعملية  الكافي  الدعم  تقديم  في  بفعالية  لدوره  الكاملة  ودرجة ممارسته  الرعاية  ق 

في عصرنا الحاضر وخاصة على صعيد تطور املعرفة العلمية تجعل املدرسة تبحث    ، كما أن املستجدات التي طرأت مناسبة   للموهوبين وتوفير بيئة مدرسية تعليمية 

القائد في تحقيق التحول من مرحلة التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين إلى مرحلة التعليم    وتقع املسؤولية الكبرى على   ا، عن دور جديد لها يختلف تمامً 

 .ورعايتهم   ين اإلبداعي الذي يهدف إلى تنمية املوهوب 

امللك    خطت اململكة العربية السعودية خطوات كبيرة في مجال رعاية املوهوبين وحثها على رعايتهم وتطوير مهاراتهم وخاصة عندما تم إنشاء مؤسسة قد  و 

ليه  نتائج بعض الدراسات السابقة من  إ لت   املوهوبين وما توص  ا ألهمية دور قائد املدرسة في رعاية الطلبة  هـ، ونظرً 1419لرعاية املوهوبين عام    ه عبد العزيز ورجال 

ان  األردنية   ن اهتمام  اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في  املدارس الحكومية  في محافظة عم  أ ( التي أظهرت نتائجها  2020انخفاض في هذا الدور كدراسة سعادة )

   ( 2019ي  )الدلجاوي والشرقاو    دراسة و   ، جاء بدرجة متوسطة 
ُ
ظة  لى ضعف  دور مديري املدارس في  رعاية الطلبة املوهوبين في محاف إ جريت في مصر وأشارت  التي أ

 أ لى  إ  التي أشارت  ( 2019دراسة  الجميل )و   ، الفيوم  بجمهورية مصر العربية
ً
دراسة  و   ، ا ن دور مديري املدارس في  رعاية الطلبة املوهوبين بمدينة حائل جاء متوسط

نيكوالس   مارتينيز   &(Martinez &Nicolás,2017)    أظهرت بها مدير   التي  يقوم  التي  الجهود  الرضا عن  الت   و عدم  العاصمة  في  الطلبة  املدارس  رعاية  في  شيلية 

دراسة  و   ، باململكة العربية السعودية شرقية  دور مديري املدارس في رعاية الطلبة املوهوبين في املنطقة ال ضعف     التي أظهرت (  2016دراسة البقمي )و    ، املوهوبين 

ن في هذا املجال، ي لى خبرة الباحث إ باإلضافة رعاية الطلبة املوهوبين بدولة قطر،    لى ضعف دور مديري املدارس اإلعدادية والثانوية في إ ( التي أشارت  2015الحوري  )

دارة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة، وأهمية إجراء دراسة علمية  ملساه من انخفاض في دور اإل   ملدرسة املوهوبين، وما   ا حيث يعمل أحدهما مديرً 

لى ضعف هذا الدور، ووضع التوصيات املناسبة لتعزيز دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة، ومن  إ في هذا الجانب تحدد األسباب املؤدية  

 . هنا ظهرت مشكلة الدراسة الحالية 

 :أسئلة الدراسة   . 2.1

 :اآلتية األسئلة   عن تسعى الدراسة لإلجابة 

املقررات   -  املعلمين  - : الطلبة اآلتيةما درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في املحاور  .1

 املجتمع املحلي؟  - البيئة التنظيمية     - املرافق والتجهيزات   -   البيئة املدرسية   -   نشطة البرامج واأل   -   الدراسية 

فراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألداورها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة أ وجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات هل ت  .2

 من وجهة نظر املعلمين  
ُ
 ؟التأهيلية في رعاية املوهوبين( الدورات    - عدد سنوات الخدمة -التخصص   - املؤهل الجامعي  - ملرحلة الدراسية : )ا اآلتية عزى للمتغيرات  ت
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 :أهداف الدراسة   . 3.1

 القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين. رجة ممارسة التعرف على د  .1

عم   .2 د الكشف  حول  العينة  أفراد  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  إذا  ممارسة  ا  الطلبة  رجة  رعاية  في  ألدوارها  املدرسية                  القيادة 

 
ُ
ت املعلمين  نظر  وجهة  من  جدة  بمحافظة  الدراسية املوهوبين  )املرحلة  متغيرات  الختالف  الجامعي   - عزى  الخدمة   - التخصص  - املؤهل  سنوات                     -عدد 

 .(في رعاية املوهوبين  الدورات التأهيلية 

 :أهمية الدراسة   . 4.1

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

 أهمية الطلبة املوهوبين في املجتمعات، وما يمتلكونه من قدرات عقلية إبداعية متميزة تسهم في نمو املجتمع وتطوره. .1

 لتطوير قدرات الطلبة املوهوبين.أهمية دور قائد املدرسة في توفير البيئة التعليمية املناسبة   .2

وتوفير اال  .3 املوهوبين  رعاية  على  تحث  التي  السابقة  الدراسات  بعض  لتوصيات  لهم،   ستجابة  املالئمة  التعليمية  دراسة   البيئات  وسليمان  مثل                           املطيري 

 (. 2019ودراسة الجميل )  (، 2020)

 قد تسهم في تقديم بعض التوصيات التي تفيد في تطوير قادة املدارس للوصول بهم إلى األداء املتميز في رعاية الطلبة املوهوبين.   .4

 استفادة بعض األفراد والجهات ذات العالقة من نتائج الدراسة الحالية. .5

 :حدود الدراسة   . 5.1

 
ُ
 :اآلتيةجريت الدراسة الحالية في ضوء املحددات  أ

املوضوعي  • الدراسة الحالية على معرفة د الحد  املوهوبين ب   رجة ممارسة : تقتصر  الطلبة  املدرسية ألدوارها في رعاية                          محافظة جدة من وجهة نظر  القيادة 

 املعلمين.

 .مدارس املوهوبين بمحافظة جدة بنين بمراحلها الثالث )االبتدائية واملتوسطة والثانوية(  على الدراسة الحالية    طبقت   الحد املكاني:  •

 بمحافظة جدة.)بنين(    عينة الدراسة من معلمي املوهوبين   تكونت   الحد البشري:  •

   الحد الزمني:  •
ُ
     ه. 1442الفصل الدراس ي الثاني لعام    داة هذه الدراسة في طبقت أ

 :مصطلحات الدراسة   . 6.1

 :القيادة املدرسية  •

ف  ال الذي يهتم بالتخطيط والتوجيه واملتابعة والتقويم للعمليات التعليمية، ولديه القدرة على الشخص الفع  "  بأنه   القائد املدرس ي   ( 10،    2007الداعور )  عر 

 .األهداف التربوية" التأثير في اآلخرين وإيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه املدرسة لتحقيق  

   ا عرف إجرائيً ويُ 
 
 بأنه: القائد املكل

 
مة للعمل داخل  ف من قبل إدارة التعليم ويهتم بإدارتها بطريقة تتفق مع توجهات السياسة العامة والنظم واللوائح املنظ

 الوزارة، ويعمل على تحقيق األهداف التعليمية والتربوية املحددة. 

 الدور:   •

من خالل توظيف النشاطات    مجموعة من املهام والواجبات التي يساهم بها مدير املدرسة الكتشاف الطلبة املوهوبين ورعايتهم " ( بأنه:  7،  2016عرفه تنيره )

 ".الهادفة 

رهم في مجال اكتشاف ورعاية بأنه: مجموعة من الجهود املبذولة التي يقوم بها قائد املدرسة مع جميع العاملين من املعلمين واإلداريين وغي   ا جرائيً عرف إ ويُ 

 الطالب املوهوبين من أجل تحقيق األهداف التربوية للمدرسة تحقيًقا يتمش ى مع ما يهدف إليه املجتمع من تربية صحيحة لهؤالء الطالب. 

 الطالب املوهوب: •

  ا وتجعله قادرً   ، قدرات خاصة تؤهله للتفوق في مجاالت معينة: علمية أو أدبية أو فنية، وغيرها   ه ( بأنه: الطالب الذي لدي 337،  2012عرفه العاجز، ومرتجي )

 على اإلبداع واالبتكار، والذين تم اختيارهم وفق األسس العلمية الخاصة واملحددة باختيار الطلبة املوهوبين.

اصة في  بأنه: الطالب الذي تتوافر لديه استعدادات وقدرات متميزة عن بقية أقرانه في مجال أو أكثر من املجاالت علمًيا أو أدبًيا أو فنًيا وخ  ا جرائيً وُيعرف إ 

  .مجاالت التفوق العقلي والتحصيل العلمي واملهارات والقدرات املختلفة 

 السابقة  والدراسات النظري   اإلطار  .2

 مفهوم القيادة املدرسية:   . 1.2

عد القيادة املدرسية األساس الذي تعتمد عليه املؤسسات التربوية في تقدمها، وبغيره ال يمكن أن  
ُ
داخل املؤسسة،    ة فعلية، أو إصالٌح حقيقي  حدث أي نقل ت ت
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على التعامل، بغض النظر عن اختالف األفراد مع ضرورة تنسيق    فالقيادة املدرسية تتعامل مع أفراد مختلفي الثقافات، ومتعددي االتجاهات، وهذا يتطلب القدرة 

 ( 4،  2007فمن هذا املنطلق احتلت القيادة املدرسية التربوية مكاًنا رئيًسا في علم اإلدارة. )الداعور،    ، جهودهم من أجل الوصول إلى أهدافهم املنشودة 

 يقوم به الفرد حين يواجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك"."السلوك الذي    ( القيادة بأنها 105،  2002عرف البدري )كما يُ 

( بأنها "مجموعة من املهارات والخبرات التي يتميز بها القائد والتي تجعله قادًرا على التأثير في اآلخرين وتوجيههم وتطوير أدائهم  170،  2007ويرى كشموله )  

 أعمالهم من أجل تحقيق األهداف املشتركة". ومساعدتهم على التخلص من العقبات التي تصادفهم في عالقاتهم و 

 ( بأنها "عملية التأثير في اآلخرين وجعلهم متحمسين ومجتهدين إلنجاز األهداف التنظيمية". Manhal, 2009, 34فها منهل )في حين عر  

جهود الجماعية في املدرسة سعًيا في تنمية الطالب تنمية وبذلك فالقيادة املدرسية تؤدى دوًرا بارًزا في العملية التعليمية فهي تعتبر وسيلة مهمة لتنظيم ال 

 (101،  2006)ربيع،    . شاملة ومتكاملة وفًقا للقدرات وظروف البيئة التي ينتمي لها لتحقيق األهداف التربوية التي تصبو إليها الجهة املشرفة على التعليم 

 ي ودوره في تحقيق أهداف املؤسسة التربوية والتعليمية. ويتضح مما سبق من تعريفات للقيادة املدرسية أهمية القائد املدرس 

 مفهوم الطالب املوهوب:   . 2.2

 ما يلي:  تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الطالب املوهوب، ومن أهمها 

بدون من مجموعة املتفوقين الذين ُوهبوا الذكاء املمتاز، كما أنهم يُ   ا ( الطالب املوهوب بأنه: " لفظ يطلق على القسم العالي جًد 9، 2010ف العبد هللا )عر  

 .  "سمات معينة تجعلنا نعقد عليهم األمل في اإلسهام بنصيب وافر عميق في جيلهم 

املتميز فيما يختص بالذكاء، أو اإلبداع، صاحب األداء املتقدم االستثنائي أو القدرة الكامنة على األداء  ( الطالب املوهوب بأنه: " 20،  2012ف السدة )بينما عر  

 املواهب املتميزة من جميع البيئات االجتماعية والثقافية واالقتصادية".  و أو القيادة، أو الفنون، أو مجاالت أكاديمية محددة، حيث يأتي الطلبة ذو 

تميًزا، مقارنة مع املجموعة العمرية التي ينتمي إليها في واحدة أو أكثر من  الطالب املوهوب بأنه: ذلك الفرد الذي ُيظِهر أداًء م  ( 18  ، 2014ف الهاشمي )بينما عر  

األكاديمي ا  أي مجال من مجاالت الحياة، القدرة على التحصيل  ملرتفع، والقدرة على القيام  األبعاد التالية: القدرة العقلية العالية، القدرة اإلبداعية العالية في 

 بمهارات متميزة، أو مواهب متميزة.

 بأداء املهارات املطلوبة منه.  ا لتزامً على اإلبداع، وا   قدرة الذي يظهر قدرة عقلية عالية، و  ومما سبق يتضح أن الطالب املوهوب هو ذلك الفرد 

  :خصائص املوهوبين   . 3.2
 :تتعدد خصائص املوهوبين من جوانب عدة هي

 الخصائص العقلية واملعرفية: •

    واملعرفية تتمثل الخصائص العقلية  و 
حب االستطالع  و القدرة على الفهم املتقدم،  و كبير من املعلومات )قوة الذاكرة(،    في القدرة على الحفظ واالستيعاب لكم 

ارتفاع  و فكار، التجميع الشمولي للمعلومات واأل و ير، ك ف ومرونة الت القدرة على تناول املعلومات،  و ارتفاع مستوى النمو اللغوي، و تنوع االهتمامات، و واالكتشافات،  

 (. 79- 78،  2003)موس ى ،   . القدرة على توليد األفكار، والقدرة على استنتاج حلول وبدائل و مستوى رؤية العالقات، 

 الخصائص االجتماعية واالنفعالية:   •

البريك  واالنفعالية   ( 32- 31،  2010)  يشير  االجتماعية  تحم    للخصائص  يلي:  اآلخرين،  فيما  بقضايا  واالهتمام  املسؤولية  القيادة و ل  على  العالية  القدرة 

  و واالتصال،  
   االستقاللية والنضج االنفعالي الواعي في سن 

 
الكبيرة بأنفسهم،    الثقةو   صال مع األطفال األكبر منهم سًنا،اللعب واالت و االتزان االنفعالي الواعي،  و ر،  مبك

أكثر التزاًما باملهمات التي  و بالحياة ممن حولهم،  ا أكثر استمتاعً و أكثر واقعية، و ن ال يفضلون العزلة، و جتماعيا بين زمالئهم،  محبوبون  وهم  في التحديات، والجرأة 

 وأكثر انفتاًحا ودافعية نحو املجتمع. ، توكل إليهم، وأكثر استقراًرا 

 الخصائص الجسمية:   •

 ( الخصائص الجسمية، فيما يلي: 27، 2013حدد جروان )
ً

أقل عرضة لألمراض من  ن الصحة البدنية حيث يكونو و ووزًنا من األطفال العاديين،  أكثر طوال

 املش ي في سن مبكر، والنوم فترات قليلة.و األطفال العاديين،  

 الخصائص اإلبداعية:   •

التفكير و األصالة العالية في التفكير،  و الحساسية العالية من املشكالت،  و ( الخصائص اإلبداعية، فيما يلي: القدرة العالية على الخيال،  2003يحدد موس ى )

القدرة على اإلبداع والربط بين    على قدر عال  وهم  التصرف بحكمة عند املشكالت،  و بأكثر من حل للمشكالت،   من حب اكتشاف الغموض، ومفكرون لديهم 

 لها عالقة ببعضها.املعلومات واألشياء واألفكار والحقائق التي تبدو وكأن ليس  

للعب الهوايات واألنشطة األسرية،   م ومما سبق يتبين أن هذه الصفات والخصائص ال تظهر كلها مجتمعة وعلى الوالدين مالحظتها في املنزل أثناء ممارسته 

 .وخارجها   ويمكن للمعلمين مالحظتها أثناء اليوم الدراس ي واألنشطة املختلفة داخل املدرسة
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 املوهبة: أنواع  . 4.2

 :اآلتي( على النحو 1998  ، الكثيرين، وذلك كما يراها )شقير د خل وااللتباس عن ا ترى الدراسة أن تحديد املوهبة العامة أو الخاصة قد يزيل بعض التد

من مجاالت النشاط   -له قيمة- من االستعداد والقدرة )العامة( على التفكير املتجدد واألداء الفائق في )أي مجال(    عال    ى هي مستو   املوهبة العامة: •

املجاالت ذات  أو    اجماليً أو  ،  اقياديً أو  ،  ااجتماعيً أو  ،  ااإلنساني سواء كان علميً  بالذكاء حيث  الصل  األ غيره من  بين متوقد  إ فطري )ترتبط(  نها تميز 

ذكاء    ،، وفيها قد توجد املوهبةا املوهبة جًد ذي  ( أو  Genius)  (، والعبقري والنابغةSuperior)  تفوق (، واملCreative)  (، املبتكر Brightاألملعي )الذكاء أو  

 إلخ.  ... املوهبة ابتكار، املوهبة التحصيل

من االستعداد والقدرة )الخاصة(على األداء املتميز في )مجال معين( وأكثر من مجاالت النشاط اإلنساني، وهي ذات   عال   ى هي مستو  املوهبة الخاصة: •

بالتفوق في األداء املهارى   هادون غير  بعينة    ا، وهي تتميز شخصيً ان بعضها قد يوجد بين املعاقين كاملتخلفين علقيً إ أصل تكويني )ال ترتبط بالذكاء( حتى 

 (. Artisticا )فنيً أو (، Mechanical) اميكانيكيً أو (، Physicalا )جسديً  أو (،Musical) ارتبط بمجال املوهبة موسيقيً الخاص امل

األ  التي يمتلكها  املواهب  أن  اإلنسانيةوعلى هذا يتضح  الحياة  تتنوع وتختلف باختالف مجاالت  األ   ،فراد  للرعاية واالهتمام  سري وهناك دور كبير 

 واملدرس ي في صقل هذه املواهب وبروزها.  

 سمات املوهوبين:   . 5.2

 أبرز سمات الطالب املوهوبين ما يلي:

 
ً

 التعليمية:  : السمات أوال

  : فيما يلي   بين في اململكة العربية السعودية ( السمات التعليمية للطالب املوهو 2014حدد الزامل )

 يميل املوهوب إلى التفوق وحب املناقشة.  •

 لديه حصيلة كبيرة من املعلومات عن موضوعات شتى. •

 لديه القدرة على إدراك العالقات السببية بين األشياء. •

 ال يمل من العمل املستمر ولديه القدرة على تركيز االنتباه ملدة أطول من العاديين. •

 الدافعية:  : السمات اثانيً 

 فيما يلي:  بين في اململكة العربية السعودية ( السمات الدافعية للطالب املوهو 2014حدد الهاشمي )

 . ا غالًبا ما يكون متعصًبا لرأيه وعنيًد  •

 يستطيع أن يكتشف الخطأ ويميز بين الخطأ والصواب والحسن والسيئ. •

 اهتمام بها.  يهتم بأمور الكبار التي ال يبدي َمن هو في سنه أي   •

ا: السمات اإلبداعية:
ً
 ثالث

 فيما يلي: بين في اململكة العربية السعودية( السمات اإلبداعية للطالب املوهو 2012حدد السدة )

 يحب االستطالع ودائم التساؤل. •

 يحاول إيجاد أفكار وحلول لكثير من املسائل.  •

 يتمتع بسعة الخيال وسرعة البديهة.  •

 رين. ال يخش ى االختالف مع اآلخ •

 يتمتع بروح الفكاهة والدعابة.  •

 القيادية:  رابًعا: السمات 

 فيما يلي: ة السعودية( السمات القيادية للطالب املوهوبين في اململكة العربي2014حدد الزامل )

 . لهل املسؤولية وينجز ما يوكل كفء في تحم   •

 ذو ثقة كبيرة بنفسه وال يخش ى من التحدث أمام الجمهور. •

 زمالئه.محبوب بين  •

 لديه القدرة على القيادة والسيطرة.  •

 يشارك في معظم األنشطة املدرسية واالجتماعية.  •

أو في ومما سبق يتبين أن الطالب املوهوبين هم الطالب الذين يتصفون بالقدرة على أداء متميز في مجال القدرات اإلبداعية والفنية والقيادية  
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يتم تحديدهم من خالل خبراء   نات غير عادية تبدو في أدائهم العالي واملتميز والذيين يملكون قدرات وإمكانلطالب الذمجاالت دراسية محددة، وهؤالء ا 

وتشمل  ،متخصصين مؤهلين ومتمرسين وممن ال تخدمهم مناهج املدارس العادية وبحاجة إلى برامج متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعهم 

الطالب واحًدا  املوهبة لدى  املجاالت    مجاالت  أكثر من  املتخصصة، والقيادية، واإلبداعية واالبتكارية،  اآلتيةأو  العامة، واألكاديمية  العقلية  القدرات   :

 .واملهارات الفنية واألدبية، والنفس حركية

 : دور قائد املدرسة في رعاية املوهبة. 6.2
اإل  تلعبه  الذي  الدور  أن  املؤكد  في  من  املتمثلة  املدرسية  الدارة  املناخ  املدرسية في توفير  املوهوبين ورعايتهمقيادتها  الداعم للكشف عن    تربوي 

 وتنميتهم مبكرً 
ً
التعليمية والتربوية  ا يعد في غاية األهمية، وسوف يكون لها دور في تنمية املجتمع بشكل عام، وانطالق ا من ذلك الدور الكبير في العملية 

ا منه كان ال بد  
ً
ال في رعاية الطال  بصورة عامة، وانطالق  ،2013التوجيه السليم، ويلخص، )موس ى  ب املوهوبين، وتنميتهم، وتوجيههم من اإلسهام بشكل فع 

يه في هذا املجال فيما يلي142-144 ِ
ور الذي يمكن لقائد املدرسة أن يؤد   :( الد 

رعاية املوهوبين، ووضعها موضع التنفيذ خالل العام الدراس ي، ومتابعتها وضع خطة لرعاية الطالب املوهوبين وتدارسها مع زمالئه املعلمين في مجلس   •

 .م للموهوبينوتتضمن حصر املواهب وما ُسيقد   ،بدقة وعناية

الع على كل جديد في هذا املجال؛ إلفادة طالبه املوهوبين، وتشجيعهم، و  • ِ
 
ق  الخال  منحهاالتي    تلك املواهب  وتنمية   ز الهمم لديهم الستمراريحفتاالط

 .الطالب بعض-وتعالى سبحانه

ِ املوهبة، وإشعار الطالب املوهوبين بمكانتهم وأهميتهم، وأنهم أمل األمة في مستقبل مشرق، وذلك   •
ِ التربوي املالئم لنمو 

من خالل عقد  توفير الجو 

 .مشكالتهم االجتماعية، بالتعاون مع املرشد الطالبي باملدرسةلقاءات َدْورية منتظمة بهؤالء الطالب؛ ملعرفة احتياجاتهم وأفكارهم، واإلسهام في حل 

 .توفير األدوات والتجهيزات، وأماكن ممارسة األنشطة ملعرفة املواهب وتنميتها وتطويرها •

 خاص •
ً
مي املواد، ومعرفة مدى عنايتهم بهذه الفئة، وأن ُيعطى الطالب املوهوبون أهمية ِ

 
ة في الزيارات امليدانية  االطالع على خطِط مشرفي األنشطة ومعل

 .في الفصول وأماكن ممارسة األنشطة، واالطالع على أعمالهم، وتوجيه النصح واإلرشاد إليهم، وتقديم الحوافز املادية واملعنوية لهم 

مين على كيفية التعامل مع الطالب املوهوبين، وفتح قنوات لالتصال مع املشرف التربوي، وا  • ِ
 
ملسؤولين في إدارة التعليم  وضع خطة تتضمن تدريب املعل

بالط النهوض  أجل  من  ومادية،  بشرية  إمكانات  من  توفيره  يمكن  ما  لتوفير  واالحتياجات؛  الالزمة  بالتقارير  وتزويدهم  املوهوبين،  رعاية  الب  عن 

 .املوهوبين والحفاظ على مواهبهم 

 .األسرة ودور املدرسة في رعايتهم  االتصال بأولياء األمور، وتعريفهم بمواهب أبنائهم ليتحقق التكامل بين دور  •

قة، ووضع حقيبة لكل موهبة، تتضم   • ِ
اله ومشو  ة فع  مين إلى استخدام أساليب تدريسي  ِ

 
ن تعريًفا باملوهبة، وأساليب رعايتها، واملراجع التي  توجيه املعل

العلمي السليم  ) بها:يمكن للطالب االستعانة   البحث    مجاالت-الطالب املوهوبين    أبرز - في مجال هذه املوهبة    إنجازات العلماء واملبدعين- أساليب 

 االستفادة من مصادر التعلم والبحث(.  كيفية-التخصص وفرص العمل 

بكل • وتنفيذها  والعلمية،  الفنية  واملعسكرات  والرحالت،  والزيارات  والثقافية،  العلمية  للمسابقات  إلى وضِع خطة  االجتماعي  الرائد  دقة،    توجيه 

 .ا ملعرفة مواهب الطالب وتنميتها، كل  في مجال موهبتهوتقويم نتائجه

ة تربوية، تتضمن إنتاج املوهوبين وأخبارهم ومنجزاتهم على مس • توى املدرسة تفعيل دور اإلعالم التربوي باملدرسة، وأن يكون في كل مدرسة نشرة دوري 

 .واإلدارة التعليمية

ة وغيرها من مختلف املواهب، على مستوى املدرسة واإلدارة التعليمية، ودعوة املسؤولين وأولياء  إقامة املعارض العلمية والفنية واألمسيات األدبي •

 .األمور؛ للرفع من معنويات الطالب املوهوب وإبراز موهبته

 الدراسات السابقة: . 7.2

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة املدرسية في رعاية املوهوبين من خالل تفعيل دور املعلم في املرحلة املتوسطة، كما    (، 2020) دراسة املطيري، و سليمان   •

لتفعيلها، ولتحقيق أهداف  سهامها في رعايتهم، بهدف التوصل إلى مقترح  إ هدفت للتعرف على دورها في رعايتهم بتلك املرحلة والوقوف على أهم املعوقات التي تقلل من  

  ، ( مدرسة 37وتكون مجتمع الدراسة من كافة املدارس بمركز التربية والتعليم بقرطبة بمدينة الرياض والبالغ عددهم ) ، الدراسة استخدم املنهج الوصفي املسحي 

 
ُ
وهناك تقارب في تلك    ، ى تفعيل دور املعلم في رعاية املوهوبين وتوصلت الدراسة إلى موافقة أفراد العينة عل   ، بقت أداة االستبانة على مديري تلك املدارس حيث ط

لة املتوسطة، وتوص ى  املوافقات بين أفراد العينة، بل جاءت موافقتهم على وجود معوقات تسهم في القيام بدورهم وتقلل من رعايتهم للموهوبين بمدارسهم باملرح 

الصف في تقديم الخدمات التربوية للطالب املوهوبين، وتوفير برامج تدريبة تواجه املدربين واملعلمين بشأن    الدراسة بالعمل على التنسيق بين معلمي املواد ومعلم غرفة 

 رعايتهم للموهوبين. 
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الحكومية في لواء  هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس    ، ( 2020)   دراسة سعادة  •

وتكونت    ، بما يتناسب مع الدراسة الحالية (  2016قامت بتطوير مقياس تنيرة )و   ، األردن, وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي  -   ماركا في محافظة عمان 

بة املوهوبين في املدارس الحكومية جاءت بدرجة متوسطة،  ومديرة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطل  ا ( مديرً 42عينة الدراسة من )

   ا وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيً 
ُ
وعدم وجود    ، عزى ملتغير الجنس ولصالح اإلناث في درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية ت

 
ُ
عزى ملتغير املؤهل العلمي, وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة  فروق ذات داللة إحصائية في درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية ت

تحقيق أهداف رعاية الطلبة املوهوبين، وتنفيذ برامج توعوية  مجموعة من التوصيات مثل: تزويد املدارس الحكومية بوسائل ومصادر تعليمية ملساعدة املعلمين في  

ارجي، ومنح اإلدارة املدرسية  لإلدارات املدرسية بهدف التركيز على دعم الطلبة املوهوبين وتحفيزهم وتوجيههم للمشاركة الفاعلة في األنشطة املدرسية في املجتمع الخ 

 .بدعين في مجاالت األنشطة املدرسية الداخلية والخارجية الحوافز املادية واملعنوية للطلبة املوهوبين وامل 

لتعرف على دور مدير املدرسة في رعاية التالميذ املوهوبين بمدارس التعليم األساس ي في محافظة الفيوم  إلى ا   هدفت الدراسة   ، ( 2019دراسة الدلجاوي، والشرقاوي )  •

تالميذ املوهوبين والكشف عن واقع قيام مديري املدارس بأدوارهم في رعاية املوهوبين من وجهة نظر  ملفاهيمي للموهبة، وطرق رعاية ال ا مع تحديد اإلطار النظري و 

ن املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى اتفاق أفراد العينة  ا وقد استخدم الباحث   ( مديًرا، 411)  تم تطبيق أداة االستبانة على تلك العينة البالغ عددهم   ، عينة البحث 

  أداء لفيوم على ضعف  على أن هناك ضرورة كبيرة لتحسين الواقع املتعلق برعاية املوهوبين، كما اتفقت العينة من املديرين بمدارس التعليم األساس ي بمحافظة ا 

تغير املرحلة الدراسية على واقع دور مدير املدرسة في رعاية  مل وجاءت استجابات أفراد عينة البحث وفًقا   ، دوره في رعاية التالميذ املوهوبين باملدرسة ل مدير املدرسة  

   . التالميذ املوهوبين بدرجة "ضعيف" وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير املرحلة الدراسية 

الدراسة بشكل عام إلى التعرف على مدى قيام مديري املدارس االبتدائية بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي من وجهة   هدفت   (، 2019دراسة الجميل )  •

املدارس على    تساعد مديري   نظر معلمي املوهوبين في مدارس التعليم العام بمنطقة حائل، وبمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي والتعرف على العوامل التي 

عينة الدراسة من جميع    ت تكون واستخدم الباحث املنهج الوصفي، و قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي في املرحلة االبتدائية في منطقة حائل،  

  وتوصلت   ( مدرسة، 11وهوبين املدرس ي، والتي يبلغ عددها )ية امل معلمي املوهوبين في مدارس التعليم العام )املرحلة االبتدائية( بمنطقة حائل التي يقام فيها برنامج رعا 

بين    في موافقة أفراد الدراسة على العوامل التي تساعد مديري املدارس على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي يتراوح ما   ا إلى أن هناك تفاوتً   الدراسة 

ي تساعد مديري املدارس على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي وعدم تأكدهم من عوامل أخرى  موافقتهم بدرجة كبيرة على بعض العوامل الت 

حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول العوامل التي تساعد مديري املدارس    ، تساعد مديري املدارس على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي 

ات املقياس الخماس ي  ن الفئتين الثالثة والخامسة من فئ ( وهى متوسطات تتراوح ما بي 4.55إلى    2.91مهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي ما بين )على قيامهم ب 

راسة على العوامل التي تساعد مديري املدارس  تشيران إلى )غير متأكد / موافق بدرجة كبيرة( على التوالي على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أفراد الد   اللتين 

على واحدة من العوامل التي تساعد مديري املدارس   النتائج أن أفراد الدراسة موافقون حيث يتضح من   ، على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي 

 .على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي بدرجة كبيرة 

طقة  هدف الدراسة إلى التعرف على الواقع الحالي الكتشاف ورعاية الطالب املوهوبين في النظام التعليمي في اململكة العربية السعودية باملن   ،( 2019دراسة محمد )  •

لتدريبية املقدمة  ا دمة معهم، ونوعية البرامج الشرقية، والتعرف على نوعية البرامج اإلثرائية املقدمة في املدارس للطالب املوهوبين، ومعرفة طرق التدريس املستخ 

الطالب املوهوبين والق  الطالب املوهوبين، وا ملعلمي  ومعلمة من معلمي    ا ( معلمً 29عتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، وتكونت العينة من )ائمين على رعاية 

سؤال مفتوح للتعرف على األساليب واألدوات املستخدمة في   إلى واستندت الباحثة    عشوائية، ناث، تم اختيارهم بطريقة  ( من اإل 12( من الذكور و)17املوهوبين )

كذلك تم استخدام استبيان للتعرف    التي تقابل القائمين على رعايتهم، املشكالت  ج اإلثرائية املستخدمة معهم، و اكتشاف ورعاية املوهوبين، والتعرف على نوعية البرام 

ممارسات خاصة الكتشاف الطالب املوهوبين في املدارس باململكة    غالًبا أنه توجد  الدراسة إلى    توصلت و ملوهوبين من وجهة نظر املعلمين،  على طرق اكتشاف ورعاية ا 

البرامج التدريبية  وجد عدد من  وت ،  أحياًنا   تقدم مناهج خاصة بهم و ،  غالًبا   عدد من البرامج اإلثرائية و العربية السعودية باملنطقة الشرقية، كما توجد رعاية لهم،  

تضح من اإلجابات قلة  ا  ولكن عند النظر في إجابات املعلمين على أدوات الدراسة )السؤال املقترح وفقرات االستبيان(   غالًبا،   الخاصة بالقائمين على تدريس املوهوبين 

قلة عدد الحصص املخصصة للبرامج اإلثرائية،  و عف التجهيزات،  خصصين، وعدم وجود معلومات دقيقة عن املوهوبين، مع قلة البرامج اإلثرائية، وض ت املعلمين امل 

عدم وجود تعاون بين القطاعات الخاصة  و عدم وجود فصول أو مدارس خاصة للموهوبين، و  ، وقلة الدورات والبرامج للمعلمين  ، وعدم مالءمة املناهج للموهوبين 

 مشكلة إخراج الطالب من الفصول ملمارسة نشاطات البرامج اإلثرائية. و انخفاض مستوى وعي األسرة بوجود موهوب لديها،  و واملدارس واألهالي،  

، واملعوقات التي  املرحلة الثانوية   والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين في هدفت الدراسة إلى التعرف على األنشطة االجتماعية    (، 2017)   دراسة املنيع، و القرش ى  •

داة االستبانة املطبقة على  أ   عبر ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي املسحي،  فيها تواجه األنشطة االجتماعية والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين  

أن موافقة أفراد العينة من القائمين على برامج رعاية املوهوبين من معلمين    إلى   وتوصلت الدراسة   (، 30)  بين وعددهم املعلمين واملشرفين بغدارات تعليم املوهو 

  (، وبدرجة 3.89ة وبمتوسط )ومشرفين بإدارات املوهوبين على األنشطة االجتماعية والثقافية التي تدعم رعاية الطالب املوهوبين باملرحلة الثانوية كانت بدرجة عالي 

وبدرجة عالية جًدا على املقترحات لتطوير األنشطة االجتماعية   ، ( 4.14) ة متوسط  نشطة االجتماعية والثقافية لرعايتهم بدرجة عالية على املعوقات التي تواجه األ 
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 والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين باملرحلة الثانوية.  

إلى التعرف على مدى اكتشاف ورعاية مدارس العاصمة التشيلية لقدرات ومواهب    دراسة هدفت ال  ،  (Martinez &Nicolás,2017)دراسة مارتينيز & نيكوالس  •

داة  أ ستراتيجيات املتبعة الكتشاف املوهوبين ورعايتهم في املدرسة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، مطبًقا الطالب وتنميتها، والتعرف على االجراءات واإل 

للمعلمين، وتوصلت الدراسة إلى    ى مدارس من التعليم العام مستخدًما أداة االستبانة موجهة للمدرين وأخر   8املقابالت واملسح الشامل مع املعلمين واملديرين في عدد  

خاصة تمكنهم من ذلك عن طريق إقامة أعمال  ستراتيجيات ومهام  إ % من املعلمين عينة الدراسة يحاولون التعرف والكشف عن الطالب املوهوبين من خالل  100أن  

%(،  83)  دارة املدرسية ولياء األمور وأفراد اإل أ %(، ووضع خطط خاصة وعقد اجتماعات مع  71)  %(، وعقد األوملبياد 86داعاتهم وخاصة معارض علمية )إب املوهوبين و 

ملدرسية تجاه دعم  بعض عدم شعورهم بالرضا تجاه الجهود التي تبذلها اإلدارة ا %( كما أكد ال 52) واقتراح أنشطة إثرائية إضافية تناسب مواهب الطالب وميولهم 

 أ ، و وتعزيز املواهب 
ً

 لالعتراف بالطالب املوهوب واستعداد املعلمين لتعزيز هذه املواهب وتنميتها بالرغم من عدم تقديم الدعم الكافي من املدرسة.   ا واضًح   ن هناك ميال

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين لدورهم اإلداري من وجهة نظر معلمي    (، 2016دراسة البقمي )  •

ملنهج الوصفي  بعت الدراسة ا املوهوبين، وكذلك التعرف على املعوقات التي تعيق قيامهم بأدوارهم، باإلضافة إلى التعرف على املقترحات الالزمة لتفعيل أدوارهم، وات 

فقون على ممارسات املديرين  وطبقت استبانة على عينة من معلمي املوهوبين باملدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين، وتوصلت  الدراسة إلى أن معلمي املوهوبين يوا 

درجة عالية بشدة حول املقترحات الالزمة لتفعيل الدور اإلداري  بدرجة متوسطة، في حين جاءت بدرجة عالية في املعوقات التي تعيق أدوارهم ، كما أشارت النتائج إلى  

في مجال املوهوبين،    ملديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين، كما أشارت إلى عدم وجود فروق حول استجاباتهم حسب متغير املستوى التعليمي، والخبرة 

 لة إحصائية حسب متغير العمر. الدورات التدريبية، في حين جاءت فروق ذات دال والتخصص، و 

  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مديري املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر،   ، ( 2015دراسة الحوري)  •

 وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املعلمين لدور مديري املدارس في  
ُ
  ، عزى ملتغيرات الجنس واملرحلة الدراسية والخبرة رعاية الطلبة املوهوبين ت

( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتم استخدام االستبانة كأداة  415وتكونت عينة الدراسة من ) ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 

ا، كما   لجمع املعلومات، وتوصلت الدراسة إلى أن دور 
ً
مدير املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر كان متوسط

 إ توص ى الدراسة بضرورة  
ُ
 عنى باكتشاف ورعاية املوهوبين من الطلبة. شراك املديرين في برامج تدريبية ت

التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ومديراتها في املنطقة الشرقية إلدارة البرامج واألنشطة املدرسية  هدفت الدراسة إلى    ، ( 2014)   ناصر    و دراسة أب  •

 ( مديرً 219واشتملت عينة الدراسة على ) ء متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، املتعلقة بالطلبة املوهوبين في ضو 
ُ
ة  بقت عليهم استبان ا ومديره للمرحلة االبتدائية، ط

ألداة الكلية لجميع فئات  تكونت من أربعة مجاالت أساسية، مثلت مهام اإلدارة املدرسية تجاه برامج املوهوبين، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة املمارسة على ا 

 ا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد ع الدراسة جاءت بدرجة ممارسة عالية، وأظهرت النتائج أيضً 
ُ
عزى ملتغيرات  ينة الدراسة على األداة الكلية ت

 الدراسة. 

هدفت إلى استعراض طرق رعاية الطلبة املوهوبين املتبعة في املدارس بفنلندا؛ حيث تم استعراض البحوث التجريبية  ،  (Elina&Kirsi,2013) دراسة كريس ي وإلينا   •

 
ُ
املوهوبين على الصعيد الوطني بشأن برامج تعليم املوهوبين، وتم عرض جهود املدارس الخاصة والبرامج  جريت للمعلمين تجاه تعليم  في املدارس الفنلندية التي أ

ممت للطلبة املوهوبين والتعرف على مواطن القوة والضعف في تلك الجهود والبرامج، وأظهرت نتائج الدراسة اتجاه الطلبة املوهوبين نحو  واملخيمات الصيفية التي صُ 

 حرية اختيار امل 
ً

ضعت للموهوبين منذ الثمانينات، كما أن هناك بعض جوانب القصور في برامج تعليم املوهوبين   عن وجود السياسات الوطنية التي وُ دارس، فضال

 . لخدمة بيانات املتعلقة باملوهوبين ومجاالتهم، وكذلك ضعف التنمية املهنية للمعلمين في مجال رعاية املوهوبين أثناء ا ال منها غياب املعلومات و 

•  ( عناني  التالميذ    ،(2012دراسة  التربوية لتفعيل دور مدير املدرسة بمرحلة التعليم األساس ي في اكتشاف ورعاية  املتطلبات  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

املنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة  على عينة  املوهوبين في ضوء تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة واالتجاهات العاملية املعاصرة، واستخدمت الدراسة  

( مديًرا ومديرة,  45غ عددهم )من مديري ومديرات مدارس التعليم األساس ي الحكومية في منطقة العين التعليمية بإمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة والبال 

حد من قيام مديري املدارس  املوهوبين، وكذلك كشفت عن العديد من املعوقات التي تُ   في رعاية   ن و دير وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من املمارسات التي يقوم بها امل 

   بدورهم في رعاية املوهوبين. 

 التعليق على الدراسات السابقة:  

الطلبة املوهوبين  مما سبق عرضه يتضح أن  هذه الدراسة جاءت امتداًدا للدراسات السابقة، من حيث أهمية دور القيادة   املدرسية في رعاية 

, وذلك ألهمية الطلبة املوهوبين في املجتمعات، وما صقل مواهبهم وتوفير البيئة املالئمة لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم وتوفير كافة اإلمكانات الالزمة ل

حية األهداف فنجد معظم الدراسات السابقة التي تم إيرادها هدفت ، أما من ناميزة تسهم في نمو املجتمع وتطوره يمتلكونه من قدرات عقلية إبداعية مت

دور القيادة  وجود تفاوت في    الدراسات السابقة, كذلك أظهرت نتائج بعض  لطلبة املوهوبين وتنمية مواهبهم إلى التعرف على دور اإلدارة املدرسية في رعاية ا 

   أسباباملدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين، ويرجع ذلك إلى عدة  
ُ
أ جريت فيها الدراسة، ورؤية  تلك منها اختالف متغيرات الدراسة، والفترة الزمنية التي 

ممارسة القيادة املدرسية  رجة، وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها ركزت على دودورهم في املجتمع املجتمعات ألهمية الطلبة املوهوبين
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لى نتائج ذات إ , وفي املجاالت ذات العالقة املباشرة بالطلبة املوهوبين ومن وجهة نظر املعلمين حتى نصل  وهوبين بمحافظة جدة ية الطلبة املألدوارها في  رعا

الستفادة من الدراسات , إضافة إلى اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بعض متغيرات الدراسة، ومكان التطبيق، وتم ا عالية  مصداقية

، واملساهمة في بناء أداة الدراسة، وتحديد محاورها ومتغيراتها، وتفسير بعض نتائج الدراسة الحالية في ضوء نتائج بعض ة في إثراء اإلطار النظري السابق

 الدراسات السابقة. 

 وإجراءاتها  الدراسة منهجية .3

   الدراسة: منهج . 1.3

 اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي، ملناسبة هذا املنهج لطبيعة الدراسة، وتحقيق أهدافها. 

 الدراسة: وعينة  مجتمع . 2.3

، موزعين على مدارس مدينة معلم (  400تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع املعلمين بمدارس املوهوبين بمحافظة جدة، والبالغ عددهم )

 الدراسة وفًقا للمتغيرات املستقلة.   عينة والجدول التالي يوضح توصيف( معلًما، 225، واستجابت منهم عينة بلغت )ه1441/1442جدة للعام الدراس ي 

اعينة الدراسة  توصيف (: 1)جدول 
ً
 متغيرات لل وفق

 النسبة   العدد  فئات املتغير  املتغير 

 % 30.7 69 ابتدائي الدراسية املرحلة 

 % 33.3 75 متوسطة 

 % 36.0 81 ثانوي 

 %100 225 املجموع 

 % 70.7 159 بكالوريوس املؤهل العلمي 

 % 29.3 66 دراسات عليا 

 %100 225 املجموع 

 % 52.0 117 أدبي التخصص 

 % 48.0 108 علمي

 %100 225 املجموع 

 % 8.0 18 سنوات  5أقل من  عدد سنوات الخدمة  

 % 40.0 90 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

 % 52.0 117 سنوات فأكثر 10من 

 %100 225 املجموع 

 عدد الدورات التدريبية 

في مجال رعاية املوهوبين    

 % 61.3 138 دورات  3قل من أ

 % 38.7 87 دورات فأكثر 3

 %100 225 املجموع  

 الدراسة: أداة . 3.3

الية:  تم تصميم أداة للدراسة عبارة عن استبانة تكونت من جزئين، األول: يتضمن البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة، ويشمل املتغيرات الت

محاور وفقرات  والجزء الثاني: يتضمن  (،عدد سنوات الخدمة -  املراحل الدراسية-دورات تدريبية في مجال رعاية املوهوبين   - التخصص   -املؤهل الدراس ي 

  -   ن و املعلم-( عبارة، موزعة على ستة محاور وهي: الطلبة  45درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة تضمن )

 املجتمع املحلي.  -التقويم والتنظيم املدرس ي -املرافق والتجهيزات املدرسية  -األنشطة املدرسية 

   الدراسة: أداة صدق . 4.3

 تم اتباع عدة إجراءات للتأكد من صدق أداة الدراسة ومنها: 

  الظاهري: الصدق •

تم عرضها بعد تصميمها في صورتها األولية على عشرة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال   من الصدق الظاهري ألداة الدراسة  للتحقق

 املحكمين.   رعاية املوهوبين إلبداء املالحظات حولها، وتم تعديل االستبانة بما يتوافق مع املالحظات والتوجيهات اإليجابية التي اتفق عليها أكثر

 البنائي: الصدق •

ق البنائي ألداة الدراسة تم استخدم معامل االرتباط بيرسون، وذلك لقياس درجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور  للتحقق من الصد

ت االرتباط  الذي تنتمي إليه، وبينت النتائج أن جميع الفقرات ترتبط عند مستوى داللة إحصائية مع املحور الذي تنتمي إليه، حيث تراوحت قيم معامال 

يوضح   اآلتيمما يشير إلى أن جميع الفقرات تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع محاورها التي تنتمي إليها، والجدول ، - 0.780) (0.385بين  ور مامع املحا
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 ذلك. 

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه(: 2)جدول 

 محاور الدراسة  

املرافق والتجهيزات   األنشطة املدرسية   ن  و املعلم  الطلبة  

 املدرسية  

التقويم والتنظيم  

 املدرس ي  

 املجتمع املحلي  

 االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م 

1 .451(**) 9 .584(**) 1 .580(**) 1 .622(**) 1 .501(**) 1 .706(**) 1 .706(**) 
2 .385(**) 10 .485(**) 2 .558(**) 2 .765(**) 2 .654(**) 2 .727(**) 2 .702(**) 
3 .497(**) 11 .671(**) 3 .660(**) 3 .709(**) 3 .740(**) 3 .694(**) 3 .725(**) 
4 .623(**) 12 .596(**) 4 .697(**) 4 .528(**) 4 .638(**) 4 .577(**) 4 .755(**) 
5 .494(**) 13 .531(**) 5 .659(**) 5 .648(**) 5 .756(**) 5 .567(**) 5 .715(**) 
6 .479(**)   6 .701(**) 6 .691(**) 6 .698(**)   6 .780(**) 

7 .633(**)   7 .530(**)   7 .686(**)     

8 .448(**)   8 .589(**)         

 (0.01** معامل االرتباط دال عند )       

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة (: 3)جدول 

 ن و املعلم الطلبة  محاور الدراسة 
األنشطة  

 املدرسية 

افق والتجهيزات   املر

 املدرسية 

التقويم والتنظيم  

 املدرس ي 

 الدرجة 

 الكلية 

 (**)821.     1 الطلبة 

 (**)781.    1 (**)568. ن و املعلم

 (**)760.   1 (**)455. (**)555. األنشطة املدرسية 

 (**)715.  1 (**)422. (**)462. (**)498. املرافق والتجهيزات املدرسية 

 (**)721. 1 (**)410. (**)575. (**)452. (**)499. التقويم والتنظيم املدرس ي 

 (**)788. (**)553. (**)501. (**)585. (**)600. (**)459. املجتمع املحلي 

 (  0.01** معامل االرتباط دال عند )                     

عند مستوى الداللة    احصائيً إ ( أن معامالت االرتباط بين محاور أداة الدراسة مع بعضها ومع الدرجة الكلية جاءت دالة  3يتضح من الجدول )

 قوة التماسك الداخلي لالستبانة في كل محاورها.  إلى( وهي قيم ارتباط موجبة وجيدة تشير 0.821  – 0.410( حيث تراوحت بين )0.01)

 ثبات أداة الدراسة: . 4.3

 : يوضح النتائج اآلتي(، والجدول Cronbach'aAlphaللتأكد من ثبات األداة تم استخدام )معادلة ألفا كرونباخ 

 ألداة الدراسة واملحاور معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي (: 4)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  محاور أداة الدراسة 

 0.787 13 الطلبة 

 0.771 8 ن و املعلم

 0.736 6 األنشطة املدرسية 

 0.794 7 املرافق والتجهيزات املدرسية 

 0.659 5 التقويم والتنظيم املدرس ي 

 0.825 6 املجتمع املحلي 

 0.925 45 الدرجة الكلية 

(، بينما بلغت 0.8.25  - 0.659داة الدراسة تراوحت بين )أ ملحاور  "    αكرونباخ "  ألفا  ( نجد أن معامالت الثبات املقدرة بمعادلة  4من الجدول ) 

، وتشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبالتالي يمكن االعتماد وهي قيم مرتفعة (  0.925كرونباخ لألدة ككل ) ألفا قيمة الثبات حسب معامل

 على النتائج والوثوق بها. 

 املعالجات اإلحصائية املستخدمة:   . 5.3

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  استخدام  )SPSSتم  اإلصدار  استخدام  20(  تم  للبيانات، حيث  اإلحصائية  املعالجة  إجراء  في   )

؛ وذلك لقياس األساليب اإلحصائية الوصفية، والتي تمثلت في التكرارات، والنسب املئوية، كما تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

واستخدم  وذلك للتحقق من صدق أداة الدراسة،خدام معامل االرتباط بيرسون؛  كذلك تم است  العينة على عبارات محاور الدراسة،درجة استجابة أفراد  

كما تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية االستداللية؛ وذلك الختبار مدى وجود    ق من ثبات أداة الدراسة ومحاورها،معامل ألفا كرونباخ؛ وذلك للتحق

، وتم تقدير درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة   فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفرد العينة حول 

 : اآلتياستجابات أفراد عينة الدراسة نحو عبارات محاور أداة الدراسة وفق مقياس رباعي تدرجه كما هو مبين بالجدول 
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 العينة  أفراد استجابات على  الحكم معيار  (:5) جدول 

 الفئة   طول 
 املئوية  النسبة القيمة   املمارسة  درجة

 إلى  من

 100-0.81 4 كبيرة  4 3.25

 0.80-0.63 3 متوسطة  3.24 2.50

 0.62-0.44 2   منخفضة  2.49 1.75

 0.43-0.25 1   ا جًد  منخفضة  1.74 1

 ومناقشتها  الدراسة نتائج .4

 من وجهة نظر املعلمين؟   ما درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة    األول:  بالسؤال املتعلقة  النتائج  . 1.4

 :الطلبة األول: املحور  •

افات املعيارية والترتيب ملحور الطلبة  (:6)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط  العبارة  العبارةرقم  الترتيب

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املمارسة 

 متوسطة  0.77 3.12 يتبنى قائد املدرسة سياسات تساعد الطلبة على ابتكار األفكار اإلبداعية  1 1
 متوسطة   0.79 2.88 .يشجع الطلبة على املشاركة في البرامج التي تنمي قدرات الطلبة املوهوبين  2 2
 متوسطة   1.00 2.85 يطبق األنظمة والقوانين املدرسية على الطلبة بحزم وعدالة  6 3

اإل  10 4 خدمات  توفير  على  املدرسة  قيادة  تحقق  تحرص  التي  الطالبي  رشاد 

 النمو املتكامل لشخصية الطلبة املوهوبين 

 متوسطة   0.77 2.80

 متوسطة   0.90 2.76 بية مع الطلبة املوهوبين يكون عالقات إيجا 4 5
يحرص قائد املدرسة على تعزيز القيم والسلوكيات الحميدة لدى الطالب    12 6

 املوهوبين 

 متوسطة   1.02 2.76

 متوسطة  0.78 2.73 يبرز جهود وابتكارات الطلبة املوهوبين من خالل قنوات مناسبة ومتعددة  3 7
 متوسطة  0.85 2.71 مواهبهم يشجع الطلبة على االلتحاق بالدورات التدريبة لرعاية  9 8
 متوسطة  0.88 2.69 يقدم الدعم املعنوي للطلبة املوهوبين كلما دعت الحاجة  7 9

 متوسطة  0.85 2.61 بداعية التي تظهر موهبتهم جراء البحوث العلمية واإل إيشجع الطالب على  5 10
 متوسطة  0.92 2.53 املوهوبين يوفر قائد املدرسة الرعاية االجتماعية والنفسية للطلبة  11 11

 منخفضة  0.93 2.43 تنفذ قيادة املدرسة زيارات علمية تسهم في إثراء خبرات ومعارف الطلبة  13 12
هم في تنمية  ديم بعض الحوافز املادية التي تسيسهم قائد املدرسة في تق 8 13

 الطلبة املوهوبين 

 منخفضة  0.89 2.41

 متوسطة  0.87 2.71 املتوسط العام 

( الجدول  املوهوبين  6يتضح من  الطلبة  رعاية  في  املدرسية ألدوارها  القيادة  درجة ممارسة  العينة حول  أفراد  العام الستجابات  املتوسط  أن   )

عدا   وقد حصلت معظم الفقرات على درجة متوسطة، ما  ،( وبدرجة متوسطة0.87(، وانحراف معياري قدره )2.71بمحافظة جدة في محور الطلبة بلغ )

 على درجة منخفضة. افقرتين حصلت

إلى أن دور اإلدارة املدرسية في رعاية   التي أشارت(  2016)  (، ودراسة البقمي2020سليمان )و   وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة املطيري 

  الطالب املوهوبين في مدارس املرحلة املتوسطة بمدينة
ً
شارت إلى أن دور أ ( الثى 2015) ا مع بعض نتائج دراسة الحوري ، وتتفق أيضً االرياض كان متوسط

 
ً
املوهوبين بدولة قطر كان متوسط أبااملدير في رعاية  نتائج دراسة  النتيجة مع بعض  اختلفت هذه  بينما  أن ممارسة قائد (  2014ي ناصر )،  بينت  التي 

 املدرسة لدورة في رعاية املوهوبين باملنطقة الشرقية كان بدرجة عالية.  

وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور الطلبة جاءت الفقرة )يتبنى قائد املدرسة سياسات تساعد الطلبة على ابتكار  

، وجاءت  لطلبة املوهوبينوربما يعود السبب في ذلك إلى استشعار قادة املدارس ألهمية دعم وتشجيع ا   ،(3.12وسط )بمت  ىاألفكار اإلبداعية( في املرتبة األول

( في الترتيب الثاني بدرجة ممارسة متوسطة، ويمكن 2.88الفقرة )يشجع الطلبة على املشاركة في البرامج التي تنمي قدرات الطلبة املوهوبين( بمتوسط )

املوهوبين من قادة املدارس، وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دارسة مارتينيز ونيكوالس  رجاع ذلك إلى قلإ   & Martinsة عدد املتخصصين في رعاية 

Nicolas, 2017)     )   وجاءت   ،اإلبداعيةستراتيجيات ومن ضمنها البرامج   لى  أهمية التعرف على الطالب املوهوبين  في تشيلي من خالل بعض اإل إ شارت   أ التي

رجاع  إ ويمكن    ،( في املرتبة ما قبل األخيرة بدرجة منخفضة3.43الفقرة )تنفذ قيادة املدرسة زيارات علمية تسهم في إثراء خبرات ومعارف الطلبة( بمتوسط )
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وتتفق هذه ذ اإلجراءات التي تضمن سالمة الطلبة،  همية اتخاأ أهمية موافقات أولياء أمور الطلبة على الزيارات العلمية و   إلىلى ضعف املوارد املالية و إ ذلك  

جاه لى عدم الرضا حول الجهود التي تبذلها اإلدارة املدرسية تإ شارت  أ التي   (Martinez &Nicolás,2017) دراسة مارتينيز ونيكوالس  النتيجة مع بعض نتائج

هم ديم بعض الحوافز املادية التي تسوجاءت الفقرة )يسهم قائد املدرسة في تق,  لك قلة تنفيذ البرامج اإلثرائيةومن ضمن ذ   دعم وتعزيز املواهب في تشيلي،

وبدرجة ممارسة منخفضة، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود مخصصات مالية كافية  (2.41ي املرتبة األخيرة بمتوسط )في تنمية الطلبة املوهوبين( ف

املوهوبين، الطلبة  تنمية  م  تسهم في  النتيجة  أبوتختلف هذه  نتائج دراسة  )  يع بعض  التي  2014ناصر  املنطقة إ شارت  أ (  املدارس في  لى حصول مديري 

 الشرقية في مجال تنفيذ األنشطة املدرسية املتعلقة باملوهوبين على درجة عالية بسبب توفر املوارد املالية لديهم.   

 :ن و املعلم الثاني: املحور  •

افات املعيارية والترتيب ملحور املعلمين (: 7)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

رقم   الترتيب

 العبارة  

 املتوسط  العبارة 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

دجة  

 املمارسة 

التي   1 1 الحديثة  التدريس  طرق  استخدام  على  املعلمين  املدرسة  قائد  يحث 

 تناسب الطلبة املوهوبين

 كبيرة  0.68 3.27

يؤكد قائد املدرسة للمعلمين أهمية استخدام الوسائط التعليمية املناسبة    2 2

 للموهوبين 

 متوسطة  0.73 3.19

 متوسطة  0.99 2.83 يراعي الفروق الفردية بين املعلمين من ناحية اإلنجاز أو الخبرة املهنية  3 3
الطلبة   6 4 ورعاية  بتنمية  تهتم  التي  البرامج  في  املشاركة  على  املعلمين  يشجع 

 املوهوبين 

 متوسطة  0.85 2.69

 متوسطة  0.97 2.68 للمعلمين حديثي االنضمام باملدرسةيقدم املساعدة والنصح    7 5

يتفرغوا   5 6 حتى  املعلمين  على  امللقاة  األعباء  تخفيف  في  املدرسة  قائد  يسهم 

 لدورهم التعليمي والتربوي 

 متوسطة  0.97 2.61

 متوسطة  0.97 2.60 يتعامل قائد املدرسة بموضوعية وعدالة مع جميع املعلمين  4 7

 متوسطة  0.86 2.52 املعلمين على حضور اللقاءات العلمية التي تنمي اإلبداع يحث   8 8

 متوسطة  0.88 2.80 املتوسط العام 

( الجدول  املوهوبين  7يتضح من  الطلبة  رعاية  في  املدرسية ألدوارها  القيادة  درجة ممارسة  العينة حول  أفراد  العام الستجابات  املتوسط  أن   )

, وقد حصلت معظم الفقرات على درجة  متوسطة ( وبدرجة  0.88(، وانحراف معياري قدره  )2.80املعلمين بلغ املتوسط العام )بمحافظة جدة في محور  

وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة قادة املدارس على تخفيف األعباء امللقاة على املعلمين    فقرة واحدة حصلت على درجة كبيرة،  عدا   متوسطة، ما

  .حتى يتفرغوا لدورهم التعليمي والتربوي للموهوبين بشكل مناسب، بسبب نقص أعداد معلمي املوهوبين والكوادر اإلدارية املساعدة 

الحكومية بعمان  ( التي أظهرت نتائجها أن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس  2020وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة سعادة )  

  إ بينما اختلفت هذه النتيجة    ، جاءت بدرجة متوسطة  باألردن 
التي أشارت إلى أن واقع دور مدير املدرسة في رعاية    ( 2019)  والشرقاوي   لدلجاوي ما مع دراسة ا   لى حد 

وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور املعلمين جاءت الفقرة )يحث قائد    ، املوهوبين في محافظة الفيوم بمصر جاء بدرجة "ضعيفة" التالميذ  

قادة املدارس في رعاية الطلبة    ( كأبرز أدوار 3.27بمتوسط )  ى املدرسة املعلمين على استخدام طرق التدريس الحديثة التي تناسب الطلبة املوهوبين( في املرتبة األول 

وفي املرتبة الثانية    ، لى طرق تدريس تتناسب مع خصائصهم إ رجاع ذلك إليمان قائد املدرسة بحاجة الطلبة املوهوبين  إ ويمكن    ، املوهوبين املرتبطة باملعلمين وبدرجة كبيرة 

وربما يعود السبب    ( ودرجة ممارسة متوسطة، 3.19توسط )املناسبة للموهوبين( بم  جاءت الفقرة )يؤكد قائد املدرسة للمعلمين أهمية استخدام الوسائط التعليمية 

وفي املرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة )يتعامل قائد املدرسة    ، لى توافر الوسائط التعليمية في مدارس املوهوبين وإدراك املعلمين ألهميتها في العملية التعليمية إ في ذلك  

وفي     التعامل مع املعلمين،   هارات مل لى افتقاد بعض قادة املدارس  إ رجاع ذلك  إ ويمكن    ( ودرجة ممارسة متوسطة, 2.60توسط )بموضوعية وعدالة مع جميع املعلمين( بم 

لى  إ , ويرجع السبب في  ذلك  (، ودرجة ممارسة متوسطة 2.52( بمتوسط )ور اللقاءات العلمية التي تنمي اإلبداع املرتبة األخيرة جاءت الفقرة )يحث املعلمين على حض 

 نصبة املعلمين.  أ ارتفاع  

 : املدرسية األنشطة الثالث: املحور  •

افات املعيارية والترتيب ملحور األنشطة املدرسية(: 8)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  رقم العبارة   الترتيب
 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املمارسة 

1 1 
واملسابقات   األنشطة  ملمارسة  املناسبة  املرافق  املدرسة  قائد  يوفر 

 املختلفة 
 متوسطة  0.74 2.99

2 2 
املدرسة   قائد  أيحرص  اهتمامات  على  مع  املدرسية  األنشطة  تتوافق  ن 

 املوهوبين وميول الطلبة 
 متوسطة  0.82 2.88

 متوسطة  0.89 2.67 يشرف قائد املدرسة على الطلبة أثناء ممارسة األنشطة املدرسية  4 3
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4 3 
قامة بعض املعارض واملسابقات العلمية املعززة  إ يسهم قائد املدرسة في  

 ملهارات الطلبة املوهوبين 
 متوسطة  0.89 2.60

5 6 
األنشطة  يتواصل قائد املدرسة مع   الجهات واألفراد ذات العالقة لدعم 

 الخاصة باملوهوبين 
 متوسطة  1.09 2.60

6 5 
برعاية   الخاصة  والبرامج  لألنشطة  ميزانية  املدرسة  قائد  يخصص 

 املوهوبين 
 منخفضة  0.91 2.31

 متوسطة  0.89 2.67 املتوسط العام 

في  ( أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة  8يتضح من الجدول )

فقد  على درجة متوسطة عدا آخر فقرة    وقد حصلت كل فقرات املحور ،  ( وبدرجة متوسطة 0.89ياري الكلي )(، وبلغ االنحراف املع 2.67بلغ )  محور األنشطة املدرسية 

عمال اإلدارية والروتينية التي يقوم بها قادة املدارس مما يؤثر على القيام بدورهم لى كثرة األ إ وربما يعود السبب في ذلك     ، حصلت على درجة ممارسة منخفضة 

املدرسية، األنشطة  نتائج دراسة    في مجال  النتيجة مع بعض  بالطلبة    ( 2020سعادة، )وتتفق هذه  املدرسية  اإلدارة  اهتمام  أن درجة  التي أظهرت بعض نتائجها 

( التي أشارت نتائجها إلى أن الدور اإلداري ملديري املدارس املطبقة  2016املوهوبين في املدارس الحكومية بمدينة عمان األردنية جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة البقمي )

التي توصلت إلى أن دور مدير املدارس اإلعدادية  (  2015)  ودراسة الحوري   ، ن وجهة نظر معلمي املوهوبين جاء بدرجة متوسطة لبرامج رعاية املوهوبين بمدينة الرياض م 

ا، والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر ا 
ً
  ي راسة أب بينما اختلفت هذه النتائج مع د ، ما في ذلك مجال األنشطة املدرسية ب   ملعلمين في دولة قطر كان متوسط

ترتيب  وب   ، عالية   ( التي أكدت على أن درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية إلدارة البرامج واألنشطة املدرسية املتعلقة باملوهوبين في املنطقة الشرقية 2014) ناصر 

رافق املناسبة ملمارسة األنشطة واملسابقات املختلفة(  متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور األنشطة املدرسية جاءت الفقرة )يوفر قائد املدرسة امل 

    مات العملية التعليمية للموهوبين، ويعود السبب في ذلك أن املرافق والتجهيزات من أهم مقو  ، ( 2.99بمتوسط )  ى في املرتبة األول 
ما مع    وتختلف هذه النتيجة إلى حد 

بقت الدراسة على  لى قلة األماكن التي تقدم بها األنشطة ا إ   شارت أ   التي   (2017املنيع، والقرش ي )بعض نتائج دراسة  
ُ
عينة من املعلمين في الطائف  ملدرسية حينما ط

ن تتوافق األنشطة املدرسية مع اهتمامات وميول الطلبة املوهوبين( في املرتبة  على أ   وجاءت  الفقرة )يحرص قائد املدرسة   ، وعسير باململكة العربية السعودية والرياض  

املنيع، والقرش ي هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة  وتختلف    شطة املدرسية التي يرغبون فيها، في األن   ذلك إلى استشارة الطلبة   رجاع ، ويمكن إ ( 2.88بمتوسط )  الثانية 

املدرسة مع الجهات واألفراد ذات العالقة    وفي املرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة )يتواصل قائد األنشطة مليول وهويات الطالب،    مة ضعف مالء   لى إ   شارت التي أ   ( 2017)

التي جاءت نتائجها    ( 2016) ناصر   أبي   وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة   ، ( 1.09وانحراف معياري )  ، ( 2.60لدعم األنشطة الخاصة باملوهوبين( بمتوسط )

امل  مؤسسات  بعض  مع  الشراكة  ضمنها  ومن  عالية  الشرقية بدرجة  املنطقة  في  املحلي  النتيجة   وتختلف   ، جتمع  نتائج    أيًضا   هذه  بعض  مارتينيز مع  دراسة 

األخيرة جاءت الفقرة )يخصص قائد املدرسة    , وفي املرتبة تتناسب مع ميول الطالب في تشيلي  وصت بأنشطة إثرائية   أ التي      (Martinez &Nicolás,2017)ونيكوالس

سة، وهذا يتفق  لى قلة املوارد املالية املتاحة لقائد املدر رجة منخفضة، ويعود السبب في ذلك إ ( وبد 2.31ميزانية لألنشطة والبرامج الخاصة برعاية املوهوبين( بمتوسط )

ملمارسة األنشطة املدرسية للموهوبين في تعليم الرياض  ات املالية واالعتمادات الالزمة  لى ضعف اإلمكان بعض نتائجها إ   شارت أ   التي   (2017املنيع، والقرش ي )مع دراسة  

 والطائف وعسير.  

افق الرابع: املحور  •  : املدرسية والتجهيزات املر

افق والتجهيزات املدرسية  (: 9)جدول  افات املعيارية والترتيب ملحور املر  املتوسطات الحسابية واالنحر

 العبارة  رقم العبارة   الترتيب 
 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 
 درجة املمارسة 

1 1 
املدرس ي الشروط الصحية  يحرص قائد املدرسة على أن تتوافر باملبنى  

 والسالمة من وأنظمة األ 
 متوسطة  0.80 3.18

2 2 
يوفر قائد املدرسة املتطلبات التعليمية والتقنية في القاعات الدراسية  

 للطلبة 
 متوسطة  0.78 2.79

3 3 
تنمية   في  تسهم  التي  العلمية  الوسائط  بعض  املدرسة  قيادة  توفر 

 البحث العلمي واالستكشاف لدى املوهوبين 
 متوسطة  0.84 2.55

4 4 
التجارب   إلجراء  الالزمة  واألجهزة  األدوات  املدرسة  بمختبر  تتوافر 

 العلمية 
 متوسطة  0.82 2.51

5 6 
يوفر قائد املدرسة باملكتبة املدرسية املصادر واملراجع العلمية املالئمة 

 للطلبة املوهوبين 
 منخفضة  0.93 2.27

6 5 
لقيا املالئمة  واالختبارات  املقاييس  النمو  تتوافر  للطلبة  س  العلمي 

 املوهوبين 
 منخفضة  0.96 2.37

 ا جًد  منخفضة  0.85 1.74 توفر قيادة املدرسة وسائل النقل للطلبة ملن يحتاجها  7 7

 منخفضة  0.85 2.48 املتوسط العام 
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في  ( أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة  9يتضح من الجدول )

  حصلت على درجة متوسطة, وعدد الفقرات التي  ( وبدرجة منخفضة 0.85واالنحراف املعياري الكلي )(،  2.48, بلغ  املتوسط العام )  املرافق والتجهيزات املدرسية   محور 

قادة    واملوارد التي بحوزة وربما يعود السبب في ذلك إلى  قلة املخصصات املالية    ا فقرة واحدة, درجة منخفضة جًد ( فقرات، وعلى درجة منخفضة فقرتين، وعلى  4)

التي أشارت إلى    ( 2019نتائج دراسة الدلجاوي، والشرقاوي )بعض    ج مع لبرامج رعاية املوهوبين، وتتفق هذه النتائ لشراء التقنيات والوسائط التعليمية الالزمة    املدارس 

التي  ( 2015) وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة الحوري يوم بمصر جاء بدرجة "ضعيفة"،  أن دور مدير املدرسة في رعاية التالميذ املوهوبين في محافظة الف 

ا، ية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر ا توصلت إلى أن دور مدير املدارس اإلعدادية والثانو 
ً
( التي أشارت  2016ودراسة البقمي )  ملعلمين في دولة قطر كان متوسط

 ة متوسطة.   نتائجها إلى أن الدور اإلداري ملديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين بمدينة الرياض من وجهة نظر معلمي املوهوبين جاء بدرج 

من والسالمة( في  املدرس ي الشروط الصحية وأنظمة األ الفقرة )يحرص قائد املدرسة على أن تتوافر باملبنى    طات استجابات عينة الدراسة جاءت س وبترتيب متو 

ملكة ومتابعتها لذلك, وجاءت  لى مستوى امل من والسالمة باملباني املدرسية ع توجيه الوزارة بأهمية توافر معايير األ   لى ذلك إ   جاع ، ويمكن إر ( 3.18بمتوسط )  املرتبة األولى 

ملوارد املالية لدى  لى قلة ا ذلك إ   رجاع ،  ويمكن إ ( 2.79الفقرة )يوفر قائد املدرسة املتطلبات التعليمية والتقنية في القاعات الدراسية للطلبة( بمتوسط )  في املرتبة الثانية 

بدرجة  ( و 2.27( بمتوسط )درسة باملكتبة املدرسية املصادر واملراجع العلمية املالئمة للطلبة املوهوبين )يوفر قائد امل   األخيرة جاءت الفقرة   ما قبل قادة املدارس, وفي املرتبة  

ن دور  مدير املدرسة في توفير املراجع  أ   لى إ  شارت حيث أ  بمنطقة العين التعليمية باألمارات ( 2012مع بعض نتائج دراسة عناني ) النتيجة تختلف  منخفضة، وهذه 

  والوسائط املتعددة باملكتبة جاء بدرجة عالية إ لكتب  وا 
وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة )توفر قيادة املدرسة وسائل النقل للطلبة ملن يحتاجها( بمتوسط     ما، لى حد 

 ويعود السبب في ذلك لعدم توفر املصادر املالية الكافية لدى قائد املدرسة.   ، ( وبدرجة منخفضة 1.74)

 : املدرس ي والتنظيم  لتقويما الخامس: املحور  •

افات املعيارية والترتيب ملحور التقويم والتنظيم املدرس ي (: 10)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب
رقم  

 العبارة 
 العبارة 

 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املمارسة 

1 1 
للطلبة املوهوبين  رسية م قائد املدرسة الخطط التعليمية واألنشطة املديقي  

 بشكل دوري 
 متوسطة  0.90 2.81

2 3 
الطلبة   لرعاية  الالزمة  الخطط  وضع  في  املعلمين  املدرسة  قائد  يشارك 

 بين املوهو 
 متوسطة  0.88 2.67

3 2 
ال العلمية والتربوية  حديثة في رعاية الطلبة  تتبنى قيادة املدرسة األساليب 

 املوهوبين 
 متوسطة  0.91 2.73

4 5 
قائد   األيحرص  املعلمين  استقطاب  على  بمدارس    كفاء املدرسة  للعمل 

 املوهوبين 
 متوسطة  1.02 2.55

 متوسطة  0.93 2.59 املالئم لرعاية الطلبة املوهوبين يوفر قائد املدرسة املناخ التنظيمي  4 5

 متوسطة  0.93 2.67 املتوسط العام 

الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة  ( أن املتوسط العام 10يتضح من الجدول )

وتتفق    ، فقرات املحور  على درجة متوسطة  , وقد حصلت كل ( وبدرجة متوسطة 0.93ياري الكلي )وبلغ االنحراف املع   (، 2.76في محور التقويم والتنظيم املدرس ي بلغ )

رس حائل كان  التي توصلت إلى أن درجة قيام مديري املدارس بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي في مدا (  2019بعض نتائج دراسة الجميل )  هذه النتيجة مع 

ا, بينما اختلفت هذه النتيجة مع بعض نتائج 
ً
التي أشارت إلى أن  درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية إلدارة البرامج واألنشطة    ( 2014ناصر )  دراسة أبي  متوسط

 املدرسية املتعلقة باملوهوبين في املنطقة الشرقية عالية. 

مية واألنشطة  وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور التقويم والتنظيم املدرس ي جاءت الفقرة )يقَيم قائد املدرسة الخطط التعلي 

هداف  تعليمية لتتناسب مع التطورات واأل لى أهمية تحديث الخطط ال ، ويعود السبب في ذلك إ ( 2.81بمتوسط )  املرتبة األولى املدرسية للطلبة املوهوبين بشكل دوري( في  

ويعود    ، ( 2.73لتربوية الحديثة في رعاية الطلبة املوهوبين( بمتوسط )وفي املرتبة الثانية جاءت الفقرة )تتبنى قيادة املدرسة األساليب العلمية وا   موهوبين، التعليمية لل 

بعض نتائج دراسة الجميل    , وتتفق هذه النتيجة مع ساليب العلمية والتربوية الحديثة لى كون قيادة املدرسة هي املوجه األول في املدرسة للمعلمين نحو األ السبب في ذلك إ 

 جاء بدرجة متوسطة.   السنوي ضمن الخطة العامة للمدرسة هداف البرنامج  إلى أن وضع مدير املدرسة ما يحقق أ شارت إحدى فقراتها  ( التي أ 2019)  

الفقرة )يحرص قائد   املرتبة ما قبل األخيرة جاءت  األ وفي  املعلمين  املوهوبين( بمتوسط حسابي بلغ )املدرسة على استقطاب  للعمل بمدارس    ، ( 2.55كفاء 

التي أشارت نتائجها إلى أهمية دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطالب املوهوبين في مدارس املرحلة    ( 2020وسليمان )  ف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة املطيري وتختل 

  لنتيجة إ ا وتتفق هذه طالب املوهوبين جاء بدرجة عالية, املتوسطة بمدينة الرياض حول توفير معلمين متخصصين في مجال رعاية ال 
دراسة    ما مع بعض نتائج لى حد 

لى قصور في رعاية املوهوبين وذلك  علمي املوهوبين بفنلندا مما أدى إ م  وجود ضعف في التنمية املهنية لدى لى ( التي أشارت نتائجها إ  Elina&kirsi,2013كريس ي وألينا )  

، وربما يعود  ( 2.59الفقرة )يوفر قائد املدرسة املناخ التنظيمي املالئم لرعاية الطلبة املوهوبين( بمتوسط ), وجاءت في املرتبة األخيرة بب عدم وجود املعلمين األكفاء بس 

 لى ضعف اإلمكانات املادية املتوفرة لدة القيادة املدرسية.  السبب في ذلك إ 
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 :املحلي املجتمع السادس: املحور  •

افات  (:11)جدول   املعيارية والترتيب ملحور املجتمع املحلي املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب
رقم  

 العبارة 
 العبارة 

 املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

درجة  

 املمارسة 

 متوسطة  0.90 2.92 املوهوبين  همئد املدرسة دور األسرة في رعاية أبنائيعزز قا  1 1

2 2 
املعززة  يحث قائد املدرسة أسر املوهوبين على املشاركة في البرامج املجتمعية 

 لقدرات الطلبة املوهوبين 
 متوسطة  0.89 2.91

 متوسطة  0.88 2.69 للتواصل مع أسر الطلبة املوهوبين يوفر قائد املدرسة قنوات متعددة  3 3

4 4 
تكامل في  لتحقيق ُسبل ال مور؛ درسة لقاءات دورية مع أولياء األ ينظم قائد امل

 رعاية املوهبة واإلبداع 
 متوسطة  0.98 2.55

5 5 
أ  يسهم بين  الوعي  نشر  في  املدرسة  بأهمية قائد  املحيط  املجتمع    فراد 

 اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين 
 متوسطة  0.93 2.67

6 6 
ية لدعم ورعاية الطلبة  يقيم قائد املدرسة شراكات مع بعض الشركات املحل

 املوهوبين 
 منخفضة  1.04 2.36

 متوسطة   0.94 682. املتوسط العام

( أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة  11يتضح من الجدول )

قرة واحدة  عدا ف  ما  ، كل فقرات املحور على درجة متوسطة ( وبدرجة متوسطة، وقد حصلت  0.94االنحراف املعياري الكلي )(، وبلغ 2.68في محور املجتمع املحلي بلغ )

هذه النتيجة مع بعض   ساته مع مدارس املوهوبين، وتختلف فراد املجتمع املحلي ومؤس ضعف تعاون بعض أ   لى حصلت على درجة منخفضة، ويعود السبب في ذلك إ 

وتتفق هذه النتيجة مع  املنطقة الشرقية على درجة عالية، املجتمع املحلي ب حور العالقة بين مديري املدارس و لى حصول م إ  شارت ( التي أ 2014ناصر ) أبي نتائج دراسة 

 ة. شارت إلى حصول دور مدير املدرسة في العالقة باملجتمع املحلي على درجة متوسط أ لتي أجريت في قطر و ( ا 2015)  بعض نتائج دراسة الحوري 

هم املوهوبين( في  ئد املدرسة دور األسرة في رعاية أبنائ وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور املجتمع املحلي جاءت الفقرة )يعزز قا 

وفي املرتبة الثانية    وهوبين، مع أولياء أمور الطلبة امل   ة وسائل التواصل الحديثة للتواصل لى تفعيل القيادة املدرسي ، ويعود السبب في ذلك إ ( 2.92بمتوسط )  املرتبة األولى 

األخيرة    ما قبل (، وفي املرتبة  2.91( بمتوسط )جاءت  الفقرة )يحث قائد املدرسة أسر املوهوبين على املشاركة في البرامج املجتمعية املعززة لقدرات الطلبة املوهوبين 

، وتتفق هذه  ( وبدرجة متوسطة 2.67فراد املجتمع املحيط بأهمية اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين( بمتوسط )أ قائد املدرسة في نشر الوعي بين    الفقرة )يسهم   جاءت 

  النتيجة إ 
األ 2019محمد )ما مع بعض نتائج  دراسة    لى حد  إلى ضعف وعي  التي أشارت  ا (  هذه   وتختلف   لشرقية بأهمية وجود موهوب لديها، سر باملنطقة 

در  نتائج  بعض  مع  ونيكوالس    اسةالنتيجة  أ (Martinez & Nicolas,2017مارتينيز  التي  الط (  عن  الكشف  أهمية  على  خالل  كدت  من  ورعايتهم  املوهوبين  الب 

بعض الشركات  يقيم قائد املدرسة شراكات مع   الفقرة )املوهوبين، وفي املرتبة األخيرة جاءت  ومنها تعاون أفراد املجتمع معهم  في الكشف عن الطلبة    خاصة   استراتيجيات 

ويعود السبب في ذلك لضعف مرونة األنظمة التعليمية فيما يتعلق بإقامة الشراكات    ، ( وبدرجة منخفضة 2.36املحلية لدعم ورعاية الطلبة املوهوبين( بمتوسط )

ضعف    ( التي أشارت إلى  2017املنيع والقرش ي )  راسة موافقات من اإلدارة التعليمية, وهذا يتفق مع بعض نتائج د   لى ؤسسات املجتمع املحلي وحاجة ذلك إ املدرسية مع م 

 مستوى التنسيق بين املؤسسات الوطنية واملدرسة في مجال دعم األنشطة لرعاية املوهوبين. 

املدرسية ألداورها  فراد العينة حول درجة ممارسة القيادة  أالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات    .2.4

 
 
ت الدراسية  في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين  ملتغيرات )املرحلة  عدد سنوات   -التخصص  -املؤهل الجامعي  -عزى 

 الدورات التأهيلية في رعاية املوهوبين (؟   -الخدمة 

   الدراس ي: املؤهل  متغير  •

 )ت( للفروق  اختبار   (:12)جدول 
ً
 املؤهل الدراس ي ملتغير  اوفق

 املتوسط العينة املؤهل الدراس ي  املحاور 
 االنحراف 

 املعياري 

 درجة 

 الحرية

 قيمة 

 اختبار "ت" 
 الداللة

 الطلبة
 5.2 33.9 159 بكالوريوس 

223 5.737* 
 دالة عند  

 6.5 38.6 66 الدراسات العليا  ( 0.01)

 املعلمين 
 4.0 21.4 159 بكالوريوس 

223 5.491* 
 دالة عند  

 4.3 24.7 66 الدراسات العليا  ( 0.01)

 األنشطة املدرسية
 3.3 15.3 159 بكالوريوس 

223 4.862* 
 دالة عند  

 3.5 17.7 66 الدراسات العليا  ( 0.01)

 املرافق والتجهيزات املدرسية 
 3.6 17.4 159 بكالوريوس 

223 4.519* 
 دالة عند  

 4.3 19.9 66 الدراسات العليا  ( 0.01)

 التقويم والتنظيم املدرس ي 
 2.7 12.6 159 بكالوريوس 

223 6.054* 
 دالة عند 

 3.0 15.1 66 الدراسات العليا  (0.01) 
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 املتوسط العينة املؤهل الدراس ي  املحاور 
 االنحراف 

 املعياري 

 درجة 

 الحرية

 قيمة 

 اختبار "ت" 
 الداللة

 املجتمع املحلي 
 3.7 15.1 159 بكالوريوس 

223 5.862* 
 دالة عند 

 4.1 18.4 66 الدراسات العليا  ( 0.01) 

 (0.01* دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )                      

( أن قيم )ت( للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين  12يتضح من الجدول )

ان مؤهلهم  ونجد أن هذه الفروق لصالح عينة الدراسة الذين ك   ، ( في كل املحاور α  0.01≤ند مستوى )ا ع إحصائيً املؤهل الدراس ي" جاءت دالة  "   ملتغير   ا بمحافظة جدة وفًق 

ارها  وربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع املؤهل الدراس ي يمكن املعلمين الحاصلين على دراسات عليا من تقييم درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدو  الدراس ي )دراسات عليا(، 

  أبي (، ودراسة  2016)  وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة البقمي   ، الذين مؤهالتهم الدراسية بكالوريوس   ة املوهوبين بشكل أفضل ومختلف عن في رعاية الطلب 

 ملؤهالتهم الدراسية.   ا في استجابات أفراد العينة تبعً   ا ن توصلتا إلى عدم وجود فروق دالة احصائيً اللتي   ( 2016)  ناصر 

 : التخصص نوع متغير  •

 (: 13)جدول 
ً
 ملتغير نوع التخصص ااختبار)ت( للفروق وفق

 الداللة  مستوى  "ت"  اختبار  الحرية درجة االنحراف املعياري  املتوسط  العينة    التخصص املحاور  

 الطلبة
 5.7 35.3 117 أدبي

223 -.096 
.924 

 6.4 35.3 108 علمي  غير دالة 

 ن املعلمو 
 3.9 22.5 117 أدبي

223 .358 
721. 

 4.8 22.3 108 علمي  غير دالة 

 األنشطة املدرسية
 3.5 15.7 117 أدبي

223 -1.317 
.189 

 3.5 16.4 108 علمي  غير دالة 

املرافق والتجهيزات  

 املدرسية 

 4.1 18.2 117 أدبي
223 .433 

.666 

 3.9 18.0 108 علمي  غير دالة 

 التقويم والتنظيم املدرس ي 
 3.0 13.1 117 أدبي

223 -1.273 
.204 

 3.0 13.6 108 علمي  غير دالة 

 املجتمع املحلي 
 4.1 15.9 117 أدبي

223 -.551 
.582 

 4.1 16.3 108 علمي  دالة غير 

( أن قيم )ت( للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين  13يتضح من الجدول )

  ناصر   أبي ، وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة  ( في كل املحاور α 0.05≤ند مستوى )ا ع ملتغير "نوع التخصص" جاءت غير دالة إحصائيً  ا بمحافظة جدة وفقً 

 للتخصص.   ا ( التي أشارت إلى عدم وجود فروق تبعً 2016)

   املوهوبين:  رعاية  في  التدريبية الدورات متغير  •

 اختبار)ت(  (: 14)جدول 
ً
 ملتغير الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين اللفروق وفق

 املتوسط  العينة  عدد الدورات التدريبية   املحاور  
االنحراف  

 املعياري 

 درجة

 الحرية 

 اختبار

 "ت" 
 الداللة 

 الطلبة.
 4.8 33.9 138 دورات  3أقل من 

223 4.515* 
 دالة عند  

 7.1 37.5 87 دورات  3أكثر من  ( 0.01)

 املعلمين 
 4.1 21.5 138 دورات  3أقل من 

223 4.052* 
 دالة عند  

 4.4 23.8 87 دورات  3أكثر من  ( 0.01)

 األنشطة املدرسية. 
 3.5 15.4 138 دورات  3أقل من 

223 3.321* 
 دالة عند  

 3.4 17.0 87 دورات  3أكثر من  ( 0.01)

املرافق والتجهيزات  

 املدرسية. 

 3.5 17.0 138 دورات  3أقل من 
223 5.660* 

 دالة عند  

 4.1 19.9 87 دورات  3أكثر من  ( 0.01)

 التقويم والتنظيم املدرس ي. 
 2.3 12.8 138 دورات  3أقل من 

223 3.651* 
 دالة عند  

 3.7 14.2 87 دورات  3أكثر من  ( 0.01)

 املجتمع املحلي.
 3.9 15.2 138 دورات  3أقل من 

223 4.303* 
 دالة عند  

 4.0 17.5 87 دورات  3أكثر من  ( 0.01)

 ( 0.01* دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )                              

وارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة  استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألد   بين ( أن قيم )ت( للفروق  14يتضح من الجدول )

لصالح  ، وبالنظر إلى املتوسطات نجد أن هذه الفروق  ( في كل املحاور α  0.01≤عند مستوى )دالة إحصائًيا  ملتغير "الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين" جاءت    ا , وفًق جدة 

رجاع  ذلك إلى رفع الدورات التدريبية التي تلقاها أفراد العينة للمستوى املعرفي لدى املعلمين  مكن إ وي   ، ورات تدريبية في رعاية املوهوبين د   3عينة الدراسة الذين تلقوا أكثر من  
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ناصر    أبي ( ودراسة  2016وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة البقمي )   ، ي يقومون  بها تجاه الطلبة ت دراكهم للجهود ال ادة املدارس للطلبة املوهوبين  وإ حول رعاية ق 

 غير الدورات التدريبية. ملت   ا تعبً ي أشارت إلى عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة حول رعاية املوهوبين  ( الت 2016)

  :ةالدراسي املرحلة •

 ANOVAتحليل التباين )(: 15)جدول 
ً
 ملتغير املرحلة الدراسية  ا( للفروق وفق

 الداللة قيمة "ف"  املربعاتمتوسط  الحرية  درجات مجموع املربعات مصدر التباين  املحاور 

 الطلبة
 64.751 2 129.503 بين املجموعات 

 غير دالة 1.815
 34.447 222 7647.137 داخل املجموعات 

 ن املعلمو 
 37.496 2 74.993 بين املجموعات 

 غير دالة 1.972
 19.011 222 4220.367 داخل املجموعات 

 األنشطة املدرسية
 87.850 2 175.700 بين املجموعات 

*7.504 
 دالة عند

 11.707 222 2598.940 داخل املجموعات  ( 0.01) 

املرافق والتجهيزات  

 املدرسية 

 85.523 2 171.045 بين املجموعات 

*5.596 
 دالة عند

 15.282 222 3392.715 داخل املجموعات  ( 0.01) 

التقويم والتنظيم  

 املدرس ي 

 181.962 2 363.923 بين املجموعات 
*24.496 

 دالة عند

 7.428 222 1649.037 داخل املجموعات  ( 0.01) 

 املجتمع املحلي 
 278.579 2 557.159 بين املجموعات 

*19.363 
 دالة عند

 14.387 222 3193.881 داخل املجموعات  ( 0.01)

 (0.01* دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )                                

درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين  بمحافظة    ( أن قيم )ف( للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول 15يتضح من الجدول )

   ا حصائيً املعلمين( غير دالة إ   - )الطلبة   في محور 
ً
  وارها في رعاية الطلبة املوهوبين درجة ممارسة القيادة املدرسية ألد في استجابات عينة الدراسة حول    ا بينما نجد أن هنالك فروق

الفروق  اتجاه    وملعرفة   ، ملتغير املرحلة الدراسية   ا ( وفًق املجتمع املحلي - التقويم والتنظيم املدرس ي   - املرافق والتجهيزات املدرسية   - األنشطة املدرسية في محور )بمحافظة جدة  

 :  اآلتي توضح ذلك   (  16جراء اختبار شيفيه والنتائج في الجدول )تم إ 

 املرحلة الدراسية ملتغير  اتبعً اختبار شيفيه لداللة الفروق  (:16)جدول 

 مستوى الداللة  الفرق بين املتوسطين  املرحلة الدراسية   املحور 

 املدرسيةاألنشطة 

 إبتدائي 

 

 0.001 (*)2.10087- متوسطة 

 0.003 (*)1.66828- ثانوي 

 متوسطة 

 

 0.001 (*)2.10087 إبتدائي 

 0.431 43259. ثانوي 

 ثانوي 

 

 0.003 (*)1.66828 إبتدائي 

 0.431 43259.- متوسطة 

 املرافق والتجهيزات املدرسية 

 إبتدائي 
 0.001 (*)2.13043- متوسطة 

 0.020 (*)1.50081- ثانوي 

 متوسطة 
 0.001 (*)2.13043 إبتدائي 

 0.316 62963. ثانوي 

 ثانوي 
 0.020 (*)1.50081 إبتدائي 

 0.316 62963.- متوسطة 

 التقويم والتنظيم املدرس ي 

 إبتدائي 
 0.001 (*)2.72522- متوسطة 

 0.001 (*)2.78744- ثانوي 

 متوسطة 
 0.001 (*)2.72522 إبتدائي 

 0.887 06222.- ثانوي 

 ثانوي 
 0.001 (*)2.78744 إبتدائي 

 0.887 06222. متوسطة 

 املجتمع املحلي 

 إبتدائي 
 0.001 (*)3.90261- متوسطة 

 0.011 (*)1.59742- ثانوي 

 متوسطة 
 0.001 (*)3.90261 إبتدائي 

 0.001 (*)2.30519 ثانوي 

 ثانوي 

 

 0.011 (*)1.59742 إبتدائي 

 0.001 (*)2.30519- متوسطة 

 (0.01* دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )                                 
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بمحافظة    ارها في رعاية الطلبة املوهوبين أن املقارنات بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدو   ( 16يتضح من  الجدول )

   - التقويم والتنظيم املدرس ي   - املرافق والتجهيزات املدرسية   - جدة في محور )األنشطة املدرسية 
ً
عند مستوى الداللة     ا حصائيً موجبة ودالة إ   ا املجتمع املحلي( سجلت فروق

  ( بين معلمي املرحلة االبتدائية ومعلمي املرحلة املتوسطة 0.01)
ً
نوية ومعلمي  بين معلمي املرحلة الثا   ا حصائيً موجبة ودالة إ   ا لصالح معلمي املرحلة املتوسطة، كما سجلت فروق

وسطة  بمحافظة جدة في املرحلتين املت   وارها في رعاية الطلبة املوهوبين درجة ممارسة القيادة املدرسية ألد   مما يشير إلى أن لصالح معلمي املرحلة الثانوية،    املرحلة االبتدائية 

 لي( أفضل من نظرائهم باملرحلة االبتدائية. املجتمع املح - التقويم والتنظيم املدرس ي   - املرافق والتجهيزات املدرسية   - )األنشطة املدرسية والثانوية واملتعلقة بمحور  

   الخدمة: سنوات  عدد متغير  •

(  90سنوات )  10سنوات إلى أقل من    5  من - (  18سنوات )  5الدراسة )أقل من    الخدمة لعينة عدد سنوات  العيانات الثالث لفئات  حجم  بما أن هنالك تباين كبير في  

 كما في الجدول التالي: وجاءت النتائج      (  Levene Statisticليفين )  باستخدام اختبار   البيانات؛ تجانس    اختبار   تم فقد    (، ( 117فأكثر )  سنوات 10  من - 

 تغير عدد سنوات الخدمة مل( Levene Statisticاختبار ليفين ) (: 17)جدول 

 اختبار التجانس لفئات  

 متغير عدد سنوات الخبرة 

 الداللة   (Sigقيمة )  (2درجة الحرية )  (1الحرية ) درجة    (Levene Statisticاحصائية ليفين ) 

1.731 
 

2 222 0.180 
غير دالة عند  

 (0.05 ) 

على وجود فروق في تجانس العينات الثالث عند  إحصائًيا  كانت غير دالة  عدد سنوات الخدمة    فئات متغير ( أن قيمة اختبار ليفين لتجانس  17يتضح من الجدول )

 ملتغير عدد سنوات  العينة، ( للتحقق من الفروق بين استجابات أفراد  ANOVAاختبار تحليل التباين )  وبالتالي تم إجراء (، α 0.05≤مستوى داللة )
ً
الخدمة وجاءت  وفقا

 كما في الجدول التالي: النتائج  

 ANOVAتحليل التباين ) (: 18)جدول 
ً
 ملتغير عدد سنوات الخدمة  ا( للفروق وفق

 مجموع املربعات  مصدر التباين املحاور 
 درجات 

 الحرية 
 قيمة "ف"  متوسط املربعات 

 مستوى 

 الداللة 

 الطلبة 
 255.685 2 511.371 بين املجموعات 

**7.464 0.001 
 34.258 222 7605.269 داخل املجموعات  

 ن املعلمو 
 77.095 2 154.191 بين املجموعات 

**4.133 0.017 
 18.654 222 4141.169 داخل املجموعات  

 األنشطة املدرسية 

 

 23.482 2 46.963 بين املجموعات 
1.911 0.150 

 12.287 222 2727.677 داخل املجموعات  

املرافق والتجهيزات  

 املدرسية 

 32.565 2 65.129 بين املجموعات 
2.066 .0.129 

 15.760 222 3498.631 داخل املجموعات  

التقويم والتنظيم  

 املدرس ي 

 17.334 2 34.668 املجموعات بين 
1.945 0.142 

 8.911 222 1978.292 داخل املجموعات  

 املجتمع املحلي 
 60.655 2 121.309 بين املجموعات 

**3.710 0.26 
 16.350 222 3629.731 داخل املجموعات  

 ( 0.05* * دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )                         

بمحافظة    وارها في رعاية الطلبة املوهوبين درجة ممارسة القيادة املدرسية ألد ( أن قيمة )ف( للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول  18الجدول )يتضح من  

ينما نجد أن  ( ب α  0.05≤عند مستوى داللة )  ا يً حصائ كانت غير دالة إ (   التقويم والتنظيم املدرس ي   – املرافق والتجهيزات املدرسية    - األنشطة املدرسية  واملتعلقة بـمحور )جدة  

 هنا 
ً
  – املعلمين    – الطلبة واملتعلقة بـ محور )  حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين  بمحافظة جدة  في استجابات عينة الدراسة   ا ك فروق

 (. α  0.05≤عند مستوى داللة )  ا حصائيً املقابلة لهذه األدوار دالة إ   ( حيث كانت قيم )ف( املجتمع املحلي 

درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة  استجابات عينة الدراسة حول  وملعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات  

جراء املقارنات املتعددة باختبار شيفيه والنتائج إ   تم عدد سنوات الخدمة  لصالح أي فئة من فئات متغير  (  املجتمع املحلي   – املعلمين    – الطلبة واملتعلقة بـ )

 :اآلتي( 19موضحة في الجدول )

 ملتغير عدد سنوات الخدمة  ااختبار شيفيه لداللة الفروق تبعً   (:19) جدول 
 الداللة مستوى  الفرق بين املتوسطين  عدد سنوات الخدمة   املحور  

 الطلبة 

 سنوات  5أقل من 
 001. (*)5.83333- سنوات  10إلى أقل من  5من 

 007. (*)4.73077- سنوات فأكثر 10من 

 سنوات  10إلى أقل من  5من 
 001. (*)5.83333 سنوات  5أقل من 

 407. 1.10256 سنوات فأكثر 10من 

 سنوات فأكثر 10من 
 007. (*)4.73077 سنوات  5أقل من 

 407. 1.10256- سنوات  10إلى أقل من  5من 



 املالكي & الشهري                                                                                                               درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة 

 525-503، ص: 2021 -2، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 521 

 

 ن املعلمو 

 سنوات  5أقل من 
 018. (*)3.20000- سنوات  10إلى أقل من  5من 

 042. (*)2.76923- سنوات فأكثر 10من 

 سنوات  10إلى أقل من  5من 
 018. (*)3.20000 سنوات  5أقل من 

 777. 43077. سنوات فأكثر 10من 

 سنوات فأكثر 10من 
 042. (*)2.76923 سنوات  5أقل من 

 777. 43077.- سنوات  10إلى أقل من  5من 

 املجتمع املحلي 

 سنوات  5أقل من 
 027. (*)2.83333- سنوات  10إلى أقل من  5من 

 054. 2.48718- سنوات فأكثر 10من 

 سنوات  10إلى أقل من  5من 
 027. (*)2.83333 سنوات  5أقل من 

 830. 34615. فأكثر سنوات 10من 

 سنوات فأكثر 10من 
 054. 2.48718 سنوات  5أقل من 

 830. 34615.- سنوات  10إلى أقل من  5من 

بمحافظة    وارها في رعاية الطلبة املوهوبين درجة ممارسة القيادة املدرسية ألد متوسطات استجابات عينة الدراسة حول    بين ( أن املقارنات  19الجدول )  يتضح من 

   - املعلمين   - واملتعلقة بـمحور )الطلبة جدة  
ً
أقل  سنوات خدمتهم )( بين أفراد العينة الذين كانت  0.05)  داللة عند مستوى    ا حصائيً موجبة ودالة إ   ا املجتمع املحلي( أظهرت فروق

سنوات(،    10إلى أقل من    5سنوات( لصالح أفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم )من    10إلى أقل من    5سنوات( وأفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم  )من    5من  

 
ً
سنوات  10لذين كانت سنوات خدمتهم  )من سنوات( وأفراد العينة ا   5بين أفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم  )أقل من  ا حصائيً موجبة ودالة إ   ا كما أظهرت فروق

سنوات فأكثر( مما يشير إلى أن املعلمين الذين كانت لديهم خدمة  طويلة كانوا أكثر إدراكا ومعرفة في تقييم أدوار  10)من  خدمتهم فأكثر( لصالح أفراد العينة الذين كانت 

 املجتمع املحلي( .   - املعلمين   - طلبة )ال واملتعلقة بمحور  القيادة املدرسية  في رعاية الطلبة املوهوبين  

 ملخص نتائج الدراسة: . 3.4

 : في اآلتي مكن تلخيص أهم نتائج الدراسة  ي 

  وبلغ  متوسطة  الطلبة  محور   في  املعلمين  نظر   وجهة   من  جدة   بمحافظة   املوهوبين   الطلبة   رعاية   في   رها ا و ألد  املدرسية   القيادة   ممارسة   درجة  جاءت  •

   .( 2.71)  للمحور  العام املتوسط

  وبلغ  متوسطة   املعلمين   محور   في  املعلمين  نظر   وجهة  من  جدة   بمحافظة   املوهوبين   الطلبة   رعاية   في   رها ا و ألد   املدرسية   القيادة   ممارسة   درجة   جاءت  •

   .(2.80)  للمحور  العام املتوسط

  متوسطة املدرسية   األنشطة   محور  في املعلمين  نظر  وجهة  من جدة   بمحافظة   املوهوبين   الطلبة   رعاية   في   رها ا و ألد   املدرسية   القيادة   ممارسة  درجة جاءت  •

 (. 2.67) للمحور  العام املتوسط  وبلغ

  املدرسية   والتجهيزات  املرافق  محور   في  املعلمين   نظر   وجهة   من  جدة   بمحافظة   املوهوبين   الطلبة   رعاية   في   رها ا و ألد   املدرسية   القيادة   ممارسة   درجة  جاءت  •

 (. 2.48) للمحور  العام املتوسط  وبلغ منخفضة

   املدرس ي  والتنظيم  التقويم  محور  في املعلمين نظر وجهة من جدة   بمحافظة   املوهوبين  الطلبة  رعاية   في   رها ا و ألد  املدرسية  القيادة   ممارسة  درجة جاءت •

   .( 2.67) للمحور  العام املتوسط وبلغ متوسطة

  متوسطة  املحلي  املجتمع  محور   في  املعلمين   نظر   وجهة   من  جدة  بمحافظة  املوهوبين  الطلبة   رعاية   في   رها ا و ألد   املدرسية   القيادة  ممارسة   درجة  جاءت  •

 (. 2.68) للمحور  العام املتوسط  وبلغ

-  املدرسية  والتجهيزات  املرافق  -  املدرسية  األنشطة  - املعلمين  - )الطلبة   محور  في  الدراسة  عينة  استجابات  في  ا حصائيً إ  دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج   ت أظهر  •

 عليا(.   )دراسات   الدراس ي   مؤهلهم   كان   الذين   لصالح   الدراس ي   املؤهل   ملتغير   ا تبعً   املحلي(   املجتمع   - املدرس ي   والتنظيم   لتقويم ا 

  والتجهيزات   املرافق - املدرسية   األنشطة   - املعلمين   - )الطلبة   محور   في   الدراسة   عينة   استجابات   في   ا حصائيً إ   دالة   فروق   وجود   عدم   الدراسة   ائج نت   أظهرت  •

 التخصص.   نوع   ملتغير   ا تبعً   املحلي(   املجتمع   -   املدرس ي   والتنظيم   التقويم   - املدرسية 

  - املدرسية  والتجهيزات  املرافق  - املدرسية  األنشطة  - املعلمين  - )الطلبة  محور  في  الدراسة  عينة  استجابات  في  ا حصائيً إ  دالة   فروق  وجود  الدراسة  نتائج  ت أظهر  •

 املوهوبين.   رعاية   في   تدريبية   دورات   3  من   أكثر   تلقوا   الذين   لصالح   املوهوبين   رعاية   في   التدريبية   الدورات   ملتغير   ا تبعً   املحلي(   املجتمع   - املدرس ي   والتنظيم   التقويم 

   الدراسية.   املرحلة   ملتغير   ا وفًق   ( املعلمين   - )الطلبة   محور   في   الدراسة   عينة   استجابات   في   ا حصائيً إ   دالة   فروق   وجود   عدم   الدراسة   ائج نت   أظهرت  •

  والتنظيم  التقويم  - املدرسية  والتجهيزات  املرافق  - املدرسية  )األنشطة  محور  في  الدراسة  عينة  استجابات  في  ا حصائيً إ  دالة   فروق  وجود  الدراسة  نتائج  ت أظهر  •

 ية. الثانو   املرحلة   معلمي   لصالح   الدراسية   املرحلة   ملتغير   ا وفًق   املحلي(   املجتمع   - املدرس ي 
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 التوصيات:   . 4.4

 : باآلتي بناًء على النتائج امليدانية للدراسة يوص ى الباحثان  

  هم أدائ  مستويات  رفع  وبالتالي   دافعيتهم  وزيادة   املعلمين،  رضا  مستويات  رفع  في  تسهم  التي  املادية  الحوافز  بعض  تقديم  املدرسة  لقائد   تتيح   مالية  مصادر  توفير  •

 املوهوبين.   الطلبة   رعاية   في   يسهم   بدوره   والذي 

 املوهوبين.   الطلبة   ومعارف   خبرات   إثراء   في   سهم ت   التي   العلمية   الزيارات   بعض   وتنفيذ   تنظيم   على   املدرسة   قيادة   تعمل   أن  •

 املعلمين.   مع   أشكالها   بكافة   التعليمية   العدالة   تحقيق   على   يعملوا   وأن   وشفافية،   بموضوعية   املعلمين   مع   التعامل   على   املدرسية   القيادة   تحرص   أن  •

 . احتياجاتهم   وفق   للمعلمين   املهنية   للتنمية   خطة   وضع   على   املدرسية   القيادة   تعمل   أن  •

 العالقة.   ذات   واألفراد   الجهات   مع   التواصل   خالل   من   املوهوبين   برعاية   الخاصة   الحديثة   والبرامج   األنشطة   تفعيل   على   لعمل ا  •

  وهوبين امل   الطلبة   رعاية   في   بدورهم   للقيام   املعلمين   هؤالء   إلبداع   املالئمة   البيئة   وتوفير   املوهوبين،   بمدارس   للعمل   كفاء األ   للمعلمين   املدرسية   القيادة   استقطاب  •

 وجه.   أكمل   على 

 بداع. واإل   املوهبة   رعاية   في   التكامل   بل ُس   تحقيق   بغرض   املدرسة   قائد   قبل   من   مور األ   أولياء   مع   دورية   لقاءات   تنظيم  •
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Abstract: The purpose of the study was to investigate the degree of school leadership practicing its role in taking care of 
gifted students as perceived by teachers. The study adopted the survey descriptive approach, as the questionnaire was 
used to collect data. The population of the study consisted of all teachers in gifted schools at Jeddah governorate in the 
schooling year 1441/1442 H, a sample of (225) teachers was selected randomly and responded to a questionnaire 
consisted of (45) items distributed into eight domains. The findings of the study showed that The school leadership 
practice of its roles in caring for gifted students in the domains of students - teachers - school activities - evaluation and 
school organization - and the local community was in an average degree; as well as the degree of school leadership's 
practice of its roles in caring for gifted students in the domains of school facilities and equipment was low. There are 
significant statistical differences according to the academic qualification variable, in favor of those whose academic 
qualification was (postgraduate), there are no significant statistical differences according to the type of specialization, 
there are significant statistical differences according training courses variable in the care of the gifted, in favor of those 
who received more than 3 training courses. There are significant statistical differences according to school stage 
variable, in (school activities - school facilities and equipment - school calendar and organization - the local community) 
domains in favor of secondary school teachers.  

Keywords: School leadership; Gifted Students; Practice. 
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