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 مستخمص الدراسة
رعاية الموىوبات في ىدفت الدراسة إلى تحديد ابرز المعوقات التي تواجو تفعيؿ برنامج 

لى التعرؼ عمى الفروؽ في وجيات نظر  المدارس الحكومية االبتدائية المطبقة لمبرنامج بجدة، وا 
 أفراد عينة الدراسة حوؿ معوقات تفعيؿ البرنامج تبًعا لمتغير الوظيفة والمؤىؿ الدراسي والخبرة.

ة، وقد تكوف اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي لتحقيؽ أىداؼ الدراس
مجتمع الدراسة مف جميع المديرات ومعممات الموىبة العامبلت في المدارس االبتدائية التي تطبؽ 
البرنامج، والمشرفات التربويات البلتي يشرفف عمى المدارس االبتدائية الحكومية المطبقة لمبرنامج 

 في مدينة جدة.
 ألداة وثباتيا.قامت الباحثة ببناء استبانة، وقد تم التحقق من صدق ا

 وقد أظيرت الدراسة النتائج التالية:
  ضعؼ كبير في الميزانية والمخصصات المالية لمبرنامج والذي انعكس عمى جميع مراحؿ

 البرنامج ابتداء مف التخطيط لو وانتياء بالتقويـ.
 بات ضعؼ التوعية بأىمية البرنامج سواًء لمقائمات عمى تنفيذ البرنامج أو أولياء أمور الطال

 الموىوبات.
  ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر أفراد العينة فيما يتعمؽ بالمعوقات المالية

والمادية التي تعوؽ تفعيؿ البرنامج يعزي الختبلؼ المؤىؿ التعميمي وجاءت لصالح الدبمـو 
 والبكالوريوس التربوي.

 يم التوصيات التالية:وبناًء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فقد تم تقد
  تخصيص موىبة وتفوؽ عقمي في الكميات والجامعات والدراسات العميا لتدريس وتخريج

 معممات ذوت كفاءة ومتخصصات بالموىبة.
  تكثيؼ المحاضرات لمتوعوية بالموىبة وبرامج رعاية الموىوبات لمكادر وأولياء األمور

 ولممجتمع ككؿ.
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 المقدمة
حضارات عمى امتداد التاريخ مقروًنا بقادتيا وعممائيا وفنانييا لقد كاف تميز األمـ وال

ممف خمقوا بإبداعاتيـ أمًما ومجتمعات جعموىا عنواًنا بارًزا ال ُيمحى وُيشار ليـ بالفضؿ 
واألسبقية، وفي وسط التغيرات العالمية التي تجتاح عالمنا المعاصر أصبح التقدـ التكنولوجي 

في التقدـ االقتصادي والصناعي لذا فإف اكتشاؼ الثروات البشرية مف  يمثؿ إحدى الركائز الثابتة
أفراد موىوبيف ومبدعيف أصبح يحظى باىتماـ الحكومات والمنظمات التربوية ومدعاة لتوفير 
فرص التعمـ الجيد والمشبع، ومراعاة الجوانب النفسية واالجتماعية ليـ، الف اإلنساف ىو رأس 

المعرفة ولذلؾ تسعى الدوؿ كافة الستثمار ىذا العنصر األساسي  ماؿ الدولة في عصر اقتصاد
في التنمية وذلؾ باستثمار طاقاتو بالشكؿ األمثؿ وتوفير كافة الظروؼ واإلمكانات لتنمية القدرات 
العقمية المتوفرة لدى أبنائيا الموىوبيف عمى نحو يسمح ليـ بإعطاء أفضؿ ما عندىـ لمجتمعاتيـ، 

 جتمعات بمكانتيا العممية والتكنولوجية واالقتصادية بيف دوؿ العالـ.بحيث ترقى ىذه الم
( "بأف الموىوبيف يشكموف دائًما قاطرة التقدـ ألنيـ 4ىػ،  4141وأكد عمى ذلؾ )الثبيتي 

القوة الدافعة والمحفزة لبلنطبلؽ والقدوة لآلخريف في االجتياد، ألنو في إطار التنافس العالمي 
و أمواج العولمة المتبلطمة تصبح الموىبة عممة نادرة وميزة تنافسية يدركيا المطرد الذي يسير نح

 مف يقدر أىميتيا".
ـ( بأف العالـ يشيد انفجاًرا تقنًيا ومعموماتًيا بشكؿ كبير 4002وتشير دراسة )المصيري 

جًدا بسبب الطاقات والمواىب التي أودعيا اهلل في بنو البشر، فالموىوبوف في كؿ مجتمع ىـ 
 خيرة الوطف ومنابع ثروتيف فيـ عدة الحاضر وقادة المستقبؿ في شتى المياديف.ذ

ورعاية الموىوبيف تعد عنصًرا أساًسا مف عناصر التنمية الوطنية والتي تعتمد عمى 
استثمار الطاقات البشرية وتقديميا لممنافسة العالمية وال يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ البحث عف ىذه 

ناخ المبلئـ لتنميتيا واستثمارىا، وتشجيع التفرد اإلنساني واالستجابة الطاقات وتوفير الم
 لممتطمبات الفردية واإلمكانات الشخصية واستثمارىا مف خبلؿ التنمية البشرية.

والمممكة العربية السعودية أحرزت خطوات متقدمة في االىتماـ بالموىوبيف أيماًنا منيا 
قيؽ التنمية المستدامة لممجتمع، وقد نصت سياسة التعميـ بأىمية ىذه الفئة وضرورة رعايتيا لتح

( التي حددت ضمف األىداؼ األساسية التي تحقؽ غاية 72ىػ( في المادة ) 4930في المممكة )
تاحة الفرصة واإلمكانات المختمفة لنمو مواىبيـ  التعميـ )االىتماـ باكتشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ وا 

 ـ(.4002رامج خاصة بيـ( )السنبؿ وآخروف في إطار البرامج العامة ووضع ب
وال شؾ بأف وزارة التربية والتعميـ تبنت ىذه السياسة مف خبلؿ اإلدارة العامة لرعاية 

 الموىوبيف التي وضعت أىدافا محددة توجو إلى العناية بأصحاب القدرات والمواىب.
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تعميمًيا نوعًيا يتناسب وتسعى المممكة العربية السعودية لمرقي بتعميـ أبنائيا الموىوبيف 
بداعاتيـ ويطمح لصناعة المبدعيف لتقديميـ لخدمة وطنيـ، كما أف ىناؾ مؤسسة  وقدراتيـ وا 
رائدة تقـو عمى دعـ كؿ ما مف شأنو اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف والمخترعيف مف أبناء الوطف، 

ذف اهلل الممؾ عبد وسميت تيمًنا باسـ مؤسس المممكة العربية السعودية جبللة المغفور لو بإ
العزيز آؿ سعود، وىذه المرافؽ تعمؿ عمى نشر الرعاية المناسبة ليذه الفئة في أرجاء المممكة مف 
تطبيؽ لبرامج إثرائية تحت إشرافيا ورعايتيا ودعميا، وتطبؽ أسموب السحب لبعض الوقت 

 (.7، 4003لرعاية الموىوبيف مف طبلؿ المدارس العادية أثناء الدواـ الرسمي )العمري 
ونظًرا لؤلىمية العظمى التي تقع عمى عاتؽ اإلدارة المدرسية المطبقة لبرنامج الرعاية 
الخاص بالموىوبيف فبلبد ليا مف تييئة تمؾ البيئة المدرسية المناسبة والمناخ المدرسي المبلئـ، 

ؿ، واختيار سواًء كاف ذلؾ مف توفير لمكادر التعميمي المدرب واإلمكانات والتجييزات والوسائ
التوقيت المناسب لتطبيؽ البرنامج، وتييئة المرافؽ والمكاف المبلئـ لدعـ الجو النفسي والمعنوي 
واالجتماعي لمطمبة الموىوبيف، والحد مف جميع المعوقات التي تحوؿ دوف التفعيؿ المأموؿ مف 

 (.32 ،4003البرنامج، حتى يقدموا كؿ ما لدييـ مف مواىب وقدرات )قطناني ومريزيؽ 
 مشكمة الدراسة:

انطبلقا مف أىمية الموىبة واالىتماـ بالعقوؿ المميزة وكيفية االرتقاء بطرؽ تفكيرىا 
وعازيتيا واستثمارىا، وىذا ما تبنتو الدولة في توجييا التعميمي الحديث عف طريؽ برنامج الرعاية 

حث تربوي يستوجب حسف  المطبؽ في مدارس التعميـ العاـ والذي ال يعتبر مكافأة لمموىوبيف بؿ
 التفعيؿ مف اإلدارة المدرسية.

ومف ىنا تتضح أىمية التركيز عمى دراسة المعوقات التي تواجو تطبيؽ برنامج الرعاية 
الخاص بالموىوبيف في المدارس حتى نتمكف مف التوصؿ إلى الحموؿ التي تتناسب واألىداؼ 

 المرجوة مف مثؿ ىذا البرنامج.
بيئة الصالحة التي ترعى نموىا وتتعيد بروزىا فإنيا تصؿ إلى فالموىبة إف وجدت ال

ف لـ تجد الرعاية الكافية والبيئة المناسبة فإنيا تضمر وتضمحؿ وتضيع  مرحمة العمؿ واإلنتاج، وا 
 (.75ـ، 40001فائدتيا عمى الفرد والمجتمع )حسف 

الموىوبات  ومف خبلؿ مقاببلت شخصية أجرتيا الباحثة مع المشرفات في إدارة رعاية
والمديرات والمعممات تبيف أنو يوجد العديد مف المعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية في جوانبيا 
المختمفة حياؿ التفعيؿ الصحيح والمأموؿ مف ذلؾ البرنامج، ونظًرا لقمة الدراسات التي عالجت 

 ىذا الموضوع فقد سعت الباحثة لمقياـ بيذه الدراسة. 
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 -راسة في السؤال التالي:وتتحدد مشكمة الد
 ما المعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية في تفعيل برنامج رعاية الموىوبات؟

 ويتفرع عنو األسئمة الفرعية التالية:
  ما معوقات تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات في المدارس الحكومية االبتدائية المطبقة

 لمبرنامج مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
 ختمؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حوؿ معوقات تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات ىؿ ت

في المدارس الحكومية االبتدائية المطبقة لمبرنامج تبًعا لمتغير الوظيفة والمستوى التعميمي 
 والخبرة؟

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة الحالية إلى:

  المدارس الحكومية االبتدائية المطبقة تحديد معوقات تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات في
 لمبرنامج مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة.

  التعرؼ عمى أوجو االختبلؼ في وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حوؿ معوقات تفعيؿ
برنامج رعاية الموىوبات في المدارس الحكومية االبتدائية المطبقة لمبرنامج تبًعا لمتغير 

 ميمي والخبرة. الوظيفة والمستوى التع
 فروض الدراسة:

 ( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةa< 0.05 بيف استجابات أفراد )
عينة الدراسة حوؿ معوقات تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات في المدارس الحكومية االبتدائية 

 المطبقة لمبرنامج.
 أىمية الدراسة:

ميا لمسياسات التعميمية الحديثة، وتنبع أىمية ىذه تنسجـ ىذه الدراسة مع األىداؼ الع
الدراسة مف محدودية الدراسات في ىذا المجاؿ وباألخص ما يتناوؿ برنامج الرعاية المطبؽ في 

 المدارس الحكومية، ومف المؤمؿ أف تفيد الدراسة الفئات التالية:
 تغمب عمييا.المديرات في التعرؼ عمى المعوقات اإلدارية في تطبيؽ البرنامج وال 
 .المعممات المتبلؾ المقدرة عمى التفعيؿ الصحيح لمبرنامج وتذليؿ الصعوبات التي تواجو 
 .المشرفات لتحسيف طرؽ متابعة تطبيؽ البرنامج 
  أف تسيـ نتائج الدراسة في التطوير واإلضافة وزيادة الفاعمية والكفاءة لبرنامج رعاية

 الموىوبات المطبؽ في المدارس الحكومية.
 ف تفتح المجاؿ أماـ الباحثيف لعمؿ الدراسات المرتبطة بيذا المجاؿ.أ 
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 مصطمحات الدراسة:
 المعوقات:

وىي جمع معوؽ وىو المثَبط لميمـ والعزائـ، والَعوؽ: ىو الحبس والصرؼ والتثبط، 
 (.95ـ، 4007وعوائؽ الدىر الشواغؿ مف أحداثو )الوادي 

ف المشكبلت والحواجز اإلدارية والشخصية وتعرؼ المعوقات إجرائًيا: بأنيا مجموعة م
والبشرية والمادية التي تواجو أعضاء اإلدارة المدرسية مف مديرات ومعممات ومشرفات بحيث تقمؿ 

 مف كفاءة تفعيؿ برنامج الرعاية الخاص بالموىوبات المطبؽ في تمؾ المدرسة.
 اإلدارة المدرسية:
 (:272م، 1002عرفيا )طافش 

عمميات التربوية المتكاممة ينفذىا نخبة مف التربوييف المؤىميف تأىيبًل أنيا مجموعة مف ال
نظرًيا وعممًيا لتحقيؽ أىداؼ التربية الرامية إلشباع حاجات المجتمع عبر مجموعة مف 

 اإلجراءات كالتخطيط والتنظيـ والتوجيو ثـ التقويـ التخاذ قرارات عمى ضوء المنجزات.
 وتعرف إجرائًيا:

المنسقة التي يقـو بيا فريؽ مف العامميف في المدرسة مف )مديرة، معممة، بأنيا الجيود 
مشرفة تربوية( ويتفاعموف داخؿ تمؾ المنظومة الواحدة في مناخ تتوافر فيو العبلقات اإلنسانية 
السميمة واألدوات واألساليب العصرية، بغية تحقيؽ األىداؼ التربوية تحقيقا يتماشى مع ما تيدؼ 

 لدولة مف تربية أبنائيا تربية صحيحة وعمى أسس سميمة.إليو ساسة ا
 برامج رعاية الموىوبات:

ىي أنموذج إثرائي تـ بناؤه عمى عدد مف النماذج العالمية ومساىمة عدد مف الخبراء 
في مجاؿ رعاية الموىوبات ليكوف أساسا لمعظـ الفعاليات الرئيسية في تقديـ الرعاية الخاصة 

وىوبات في مدارس التعميـ العاـ، وتقاـ ىذه البرامج بداخؿ بعض مدارس والعامة لمطالبات الم
التعميـ العاـ بيدؼ اكتشاؼ وتنمية وتعزيز مواىب وقدرات الطالبات الموىوبات وتوجيييف 
ورعاية تفوقيف وتميزىف رعاية تكاممية تتابعية تتسـ بالتدريج المرحمي، وتقـو عمييا معممة متميزة 

يات تمبي رغبات الطالبة الموىوبة. )دليؿ برنامج رعاية الموىوبات بمدراس في مدرسة ذات إمكان
 (.43ـ، 4003التعميـ العاـ 
 الموىوب:

معنى الموىبة المغوي كما ورد في المعاجـ العربية أخذ مف الفعؿ "وىب" أي أعطى 
 شيًئا مجاًنا، فالموىبة إذف ىي العطية لمشيء ببل مقابؿ.
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            ـ الطالب4394عرفت الباحثة ليتا ىولنجورت  أما المعنى االصطبلحي فقد
          الموىوب بأنو ذلؾ الطالب الذي يتعمـ بقدرة وسرعة تفوؽ بقية الطبلب في كافة المجاالت 

 ـ(.4004)عبد الحافظ سبلمة 
 التعريف اإلجرائي لمموىوبين:

يمتمكوف إمكانات ىـ الطبلب الذي يشخصوف في مرحمة المدرسة االبتدائية عمى أنيـ 
وقدرات بارزة فكرية، أو إبداعية، أو أكاديمية، أو قيادية، أو يمتمكوف قدرات في مجاالت الفنوف 
البصرية أو األدائية، وبذلؾ فيـ بحاجة إلى خدمات ورعاية خاصة لتطوير ىذه اإلمكانات 

 والقدرات إلى حدىا األقصى.
 منيج الدراسة:

 في المسحي وذلؾ لمبلءمتو ألىداؼ ىذه الدراسة.تستخدـ ىذه الدراسة المنيج الوص
 مجتمع وعينة الدراسة:

اتبعت الدراسة منيج الحصر الشامؿ حيث كانت عينة الدراسة ىي نفس مجتمع 
الدراسة ويتألؼ مف جميع مديرات المدارس االبتدائية الحكومية )بنات( المطبقة لبرنامج رعاية 

لتعميـ بمدينة جدة، كذلؾ معممات الموىبة الموجودات بتمؾ الموىوبات والتابعات إلدارة التربية وا
 المدارس، والمشرفات التربويات القائمات عمى تنفيذ البرنامج.

 أداة الدراسة:
استبانة مف إعداد وبناء الباحثة لمتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو أفراد عينة الدراسة 

دائية الحكومية المطبقة لبرنامج رعاية )مديرات، معممات، مشرفات تربويات( في المدارس االبت
 الموىوبات.

 إجراءات الدراسة:
  ،تـ اإلطبلع عمى األدبيات المرتبطة بمتغيرات الدراسة مف )الكتب، الرسائؿ العممية

 الدوريات، المؤتمرات(.
  طبلعيـ عمى األىداؼ المرجوة عقد لقاء مع أفراد عينة الدراسة ي مؤتمر خاص بالموىبة وا 

 .مف الدراسة
  تـ بناء أداة الدراسة )اإلستيبانة( والتأكد مف صدقيا بعرضيا عمى محكميف مختصيف، وتـ

 التحقؽ مف ثباتيا عف طريؽ إيجاد )معامؿ كرومباخ الفا(.
  الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف عمادة الدراسات العميا بالجامعة موجو إلدارة التربية

 سة.والتعميـ وذلؾ إلمكانية تطبيؽ أداة الدرا
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 تـ أخذ موافقة رسمية مف إدارة التربية والتعميـ بمدينة جدة بتطبيؽ أداة الدراسة عمى              
 مجتمع الدراسة.

 .توزيع األداة عمى أفراد العينة 
 .جراء الخطوات اإلحصائية المناسبة  إدخاؿ البيانات وتحميميا وا 

 اإلطار النظري:
اية الموىوبيف في المدارس العامة كاف في ومف ىنا يمكف القوؿ بأف انطبلؽ برامج رع

ىػ، وما زالت تتخذ مسارىا في التطبيؽ والتطوير والتحديث بما يتناسب وحاجات 4141عاـ 
 الطمبة الموىوبيف وحاجات ومتطمبات العصر لتحقيؽ أفضؿ النتائج والمخرجات واإلنجازات.

 تعريف الموىوب:
           مة موىوب، ففي تعريؼ لمختار تزخر القواميس العربية بالمدلوؿ المغوي لكم

              الصحاح مصطمح موىوب: بمعنى وىب أي وىب لو شيًئا، واالسـ ىو موىوب. 
( "أف الموىبة ىي حيازة المرء 7ـ، 4007(، ويرى القريطي )44ـ، ـ 4003)قطناني ومريزيؽ 

 أو امتبلكو لميزة ما".
             ( بمعنى: giftedبية إلى أف )كما تشير بعض القواميس اإلنجميزية العر 

       موىوب ذو موىبة وفي موضع آخر: "ذكي ذو مواىب سامية، ذو قدرة طبيعية عظيمة 
( أي أف جميع التعريفات المغوية تتفؽ عمى أف الموىبة تعني قدرة 922ـ، 4327)البعمبكي 

 استثنائية أو استعدادا فطرًيا غير عادي لمفرد.
 ية التربوية أو االصطالحية:أما من الناح

(، مثؿ gifted childفقد تعددت المصطمحات التي تعبر عف مفيـو الطفؿ الموىوب )
(، genius child(، ومصطمح الطفؿ العبقري )superior childمصطمح الطفؿ المتفوؽ )

وميما يكف مف أمر ىذه المصطمحات فإنيا تعبر عف فئة مف األطفاؿ غير العادييف والتي 
 تاج لبرامج ومناىج وطرؽ تدريس معيا.تح

 مفيوم اكتشاف ورعاية الموىوبين:
( أف العمؿ بمجاؿ الموىبة والتعامؿ مع فئة 429ـ، 4007لقد أشار القريطي )

الموىوبيف يتـ مف خبلؿ مرحمتيف تكامميتيف ال يمكف فصؿ أحداىما عف األخرى حيث أف اليدؼ 
الستثمار األمثؿ الكامؿ لمقدرات العقمية المتميزة التي النيائي مف اكتشاؼ الموىوبيف يتمثؿ في ا

 يمتمكيا الموىوب وال يمكف تحقيقو إال مف خبلؿ تكامؿ ىاتيف المرحمتيف ىما:
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 مرحمة االكتشاف:
والمتمثمة في اإلجراءات واألدوات المستخدمة لمتعرؼ عمى أصحاب المواىب ومجاؿ  

شارة إلى أف ىذه المرحمة أقرب ما تكوف إلى عممية الموىبة التي يتمتع بيا كبل منيـ، ويمكف اإل
 التقييـ.

 مرحمة الرعاية:
وتعني ىذه المرحمة تقديـ العوف والتوجيو لكؿ مف لديو موىوبة عمى أف تكوف تمؾ  

مكانات المجتمع والمؤسسة التعميمية.  الرعاية متناسقة مع مجاؿ الموىبة وخصائص الموىوب وا 
 طرق الكشف عن الموىوبين:

شؾ بأف عممية الكشؼ عف الموىوبيف والتعرؼ عمييـ تمثؿ المدخؿ الطبيعي ألي  ال
طبلؽ طاقاتيـ، وىي عممية في غاية األىمية ألنو يترتب  مشروع أو برنامج ييدؼ إلى رعايتيـ وا 
عمييا اتخاذ قرارات قد يكوف ليا آثاًرا خطيرة، وُيصنؼ بموجبيا الطالب عمى أنو موىوب، بينما 

 ـ(.4002عمى أنو موىوب، فبلبد مف دقة ىذه العممية وسبلمة إجراءاتيا )جمعة  ُيصنؼ اآلخر
كما أف عممية التعرؼ عمى الموىوبيف واكتشاؼ مواىبيـ ليست عممية محددة متجانسة 
نظًرا لوجود فروؽ فردية كبيرة ومتعددة بيف الموىوبيف أنفسيـ في المجاالت العاطفية والنفسية 

وؾ الصفي لمموىوبيف تنوًعا قد ال يتطابؽ مع المعايير التي يعتمدىا والجسدية، ويتنوع السم
 (.403ـ، 4005المعمموف لمنح الدرجات أو العبلمات لمطبلب )الحارثي 

ويمكف القوؿ أنو ينبغي أف يدرؾ المعمـ الناجح أف عممية تحديد الطالب الموىوب أو 
قية معينة أو طبقة اجتماعية محددة، بؿ اكتشافو ليست بالعممية السيمة، وأنو ال يأتي مف فئة عر 

قد يأتي مف ىذه وتمؾ، وبعضيـ يعيش في مناطؽ أو بيئات بدوية وريفية، وبعضيـ اآلخر 
نيـ فئة تحتوي عمى مزيج مف الصفات المعقدة التي يجب  ينتمي إلى المناطؽ الحضرية، وا 

 اإللماـ بيا لموصوؿ إلى المصداقية في التحديد.
 ىوبات:برنامج رعاية المو 

تسعى وزارة التربية والتعميـ لمرقي بتعميـ أبنائيا وتقدـ لمموىوبيف والموىوبات بشكؿ 
بداعاتيـ، يطمح لصناعة المبدعيف ليقدميـ لخدمة  خاص تعميًما نوعًيا يتناسب وقدراتيـ وا 
 وطنيـ، وتعتبر برامج الموىوبيف اإلثرائية واحدة مف أىـ ما يحقؽ ىذا الطموح لوزارة التربية

 ـ(.4002والتعميـ )السنبؿ وآخروف 
والبرامج اإلثرائية البد أف تكوف مناسبة وعصرية لمطالبة وتعتمد عمى أسس تربوية 
وتعميمية تركز عمى بناء السموؾ اإلبداعي لمموىوبة مف خبلؿ قدراتيا ومواىبيا وليس مف خبلؿ 

 ـ(.4002محتوى عممي محدد يفرض عمييا )جغيماف 
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برامج اإلثرائية البد أف تتميز بدقة العناية بالطالبة الموىوبة مف ويمكف القوؿ بأف ال
نواحي السمات الشخصية واالجتماعية وبناء سموؾ بالبحث العممي والتفكير المبدع والوصوؿ 
بأساليب حؿ المشكبلت بطرؽ إبداعية إلى الحموؿ اإلبداعية بحيث يمكف مف خبلؿ أف تتشكؿ 

 شخصية الطالبة المبدعة.
 لبرنامج:رؤية ا

تؤمف اإلدارة العامة لرعاية الموىوبات بحؽ جميع طالبات التعميـ العاـ في الحصوؿ 
عمى فرص متكافئة الكتشاؼ مواىبيف وتنميتيا، لذا فمف المؤمؿ أف تعمؿ معممة الموىوبات 
عمى تييئة خبرات تربوية متنوعة وتوفير فرًصا عديدة الكتشاؼ مواىب الطالبات المتعددة 

ف عمى تنميتيا مف خبلؿ البرامج اإلثرائية والتعيينات الخاصة في الصفوؼ الدراسية ومساعدتي
 ـ(.4002العادية والصفوؼ الخاصة )الجغيماف 

 اليدف العام من برنامج رعاية الموىوبات بمدارس التعميم العام:
ييدؼ برنامج رعاية الموىوبات داخؿ المدارس إلى مساعدة الطالبات الموىوبات عمى 

ية قدراتيف لتساعدىف في مستقبميف العممي والميني، وتقديـ خبرات متنوعة لرعاية تمؾ تنم
القدرات والطاقات في نطاؽ تصؿ فيو الطالبة الموىوبة إلى مستوى مرتفع مف التميز وتحقيؽ 
الذات مف خبلؿ تأىيؿ معممات متفرغات في مدارس التعميـ العاـ في مجاؿ رعاية الموىوبات 

ممة موىوبات( ُتناط بيا مسئوليات متعددة تتركز في اكتشاؼ المواىب وتوجيييا تحت مسمى )مع
مف خبلؿ برامج عممية تتناسب ومواىب الطالبات المتنوعة )دليؿ برنامج رعاية الموىوبات 

 ـ(.4002
 األىداف العامة لمبرنامج:

 ف في تييئة رعاية تربوية متخصصة لمواىب الطالبات المتنوعة مف خبلؿ أعضاء دائمي
 المدرسة.

  تأىيؿ معممات لمعمؿ في مجاؿ رعاية الموىوبات داخؿ كؿ مدرسة عمى دراسة جيدة
بأساليب تدريس الموىوبات وسبؿ تعزيز جوانب القوة في جميع الطالبات وفي جميع 

 المجاالت.
  توفير فرص تربوية متنوعة وعادلة لجميع الطالبات إلبراز مواىبيف وتنميتيا داخؿ مدارس

 ـ(.4002ـ العاـ )الجغيماف التعمي
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 معوقات اإلدارة المدرسية في تفعيل برامج الموىوبات:
ويمكف القوؿ بأف العممية التربوية داخؿ المدرسة عممية معقدة ومتشابكة ومتعددة 
الجوانب تحتاج إلى وقت وجيد لُحسف التفعيؿ، وتظير بيا عدد مف المعوقات عمى جميع 

ا الفني في العممية التعميمية بشكؿ عاـ وتفعيؿ برنامج رعاية المستويات والتي تحد مف نشاطي
الموىوبات بشكؿ خاص، وقد يرجع السبب في ظيور ىذه المعوقات والصعوبات الخاصة 
بالبرنامج إلى حداثة التفعيؿ لمثؿ ىذه البرامج مما ُيظير أىمية معرفة وتحديد ىذه المعوقات 

 لتبلفييا والتغمب عمييا.
 :أنواع المعوقات

 ـ(:4009ىناؾ عدد مف المعوقات كما يراىا )عبد الغني 
 :المعوقات اإلدراكية 

وتتمثؿ في اإلدراؾ الذي ىو تصورنا لمناس واألشياء مف حولنا، وكثيرا ما يعترض 
 اإلدراؾ مجموعة مف المشكبلت منيا: خطأ اإلدراكػ وخداع اإلدراؾ، محدودية اإلدراؾ.

 :المعوقات االجتماعية أو الثقافية 
وتتمثؿ في المجتمع وما يفرضو عمى أبنائو مف تقاليد وعادات معينة حيث يتوقع 
المجتمع مف أفراده التزاما بيذه القيود، وىذا يقود الفرد إلى تجنب األفكار التي تخرج بو عف 
نطاؽ توقعات اآلخريف، فإنو يعمـ أنيـ سيرفضوف ىذه األفكار أو يسخروف منيا، أو يستنكرونيا 

 الصعوبات في سبيميا. أو يثيروف
 :المعوقات النفسية والعاطفية 

ويمعب الخوؼ دورا كبيرا في الحد مف القدرات اإلبداعية، إف الخوؼ مف الفشؿ يؤدي 
ذا تكرر الخوؼ مف الفشؿ فإنو يؤدي إلى الخموؿ ونقص الثقة،  إلى اإلحجاـ والتردد والحذر وا 

 ـ(.4002)المؤمني  ويكوف الفرد صورة غير صحيحة عف الواقع المحيط بو
 :المعوقات الثقافية 

تعرؼ عمى أنيا القيـ الموجودة داخؿ المنظمة المتعمقة بإعاقة اإلبداع مثؿ: التثبيط، 
 ـ(. 4005الظمـ، وعدـ قبوؿ التغيير )السرور 

 :المعوقات التنظيمية 
سية وىي المعوقات  الناتجة عف التنظيـ الذي يعمؿ فيو الفرد كالقوانيف واألنظمة المؤس

الصارمة، والسياسات واألىداؼ واإلجراءات والييكؿ التنظيمي وفمسفة اإلدارييف ونمط السمطة 
                 ونمط القيادة ونظـ االتصاؿ المستخدمة التي تعوؽ تنفيذ األعماؿ بالشكؿ الصحيح 

 ـ(.4001)ديفيز 
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  ؾ بعض المعوقات ىػ( أف ىنا4140وفي جانب التخطيط لبرامج التدريبية أورد )البمطي
 التي تحوؿ دوف نجاح التخطيط ومنيا:

 عدـ وجود خطة طويمة المدى لمتدريب في كثير مف المؤسسات. -
 عدـ توفر الكوادر البشرية المؤىمة إلدارة البرامج التدريبية. -
 عدـ منح الفرصة لممتدربيف لممشاركة في تصميـ برنامج التدريب. -
 عدـ وضوح أىداؼ البرامج التدريبية. -
 ختبلؼ المستويات التدريبية التي يستيدفيا البرنامج الواحد.ا -
 :المعوقات التنفيذية 

أي أف ضعؼ اإلشراؼ والمتابعة المستمرة مف إدارة التدريب عمى البرامج وضعؼ 
 (.4145اتصاالت المدربيف مع المتدربيف أثناء تنفيذ برامج التدريب )المنيع 

 :المعوقات الشخصية 
عمؽ بالحواجز النفسية التي تحوؿ بيف الفرد وتقبؿ الفكرة أو تقبمو ىي المعوقات التي تت

           لآلخر، وعدـ قناعتو بجدوى ما يقـو بو، ومدى تأثير ذلؾ عمى العمؿ المطموب منو
ـ( أف المعوقات الشخصية ىي التي تتعمؽ 4002(، وذكر )العمري 422ـ، 4003)عايش 

الفشؿ، وعدـ الثقة في النفس ونقص الخبرة، وقمة  بالفرد مف حيث تكويف شخصيتو كالخوؼ مف
.  المعرفة، والتشاـؤ

 :المعوقات المادية والمالية 
ىي الحواجز التي تتعمؽ بإمكانات وممتمكات المنظمة النقدية والعينية مف حيث مدى 

ىػ( 4145ـ(، وقد ذكر )المنيع 4004توفرىا، وكيفية تأثير ذلؾ عمى سير وتفعيؿ العمؿ )ذياب 
دارة الجودة الكمية تحتاج إلى ميزانية لتطبيقيا، وما لـ توفر ىذه الميزانية فسيظؿ كؿ ما قيؿ إف إ

حبًرا عمى ورؽ، ولكف ينبغي أف يعمـ أف مردود ىذا التطبيؽ سيعود بالنفع عمى المؤسسة التي 
 تطبقو بحيث تفوؽ النتائج ما تـ صرفو.

 :المعوقات الخاصة بأولياء أمور الموىوبين 
مور التي تتعمؽ بأولياء أمور الموىوبيف والتي مف شأنيا أف تحد ونحوؿ مف ىي األ

 ـ(.4003تفعيؿ البرنامج وفؽ األىداؼ المرجوة منو )عايش 
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وىذه الدراسة تتناوؿ المعوقات اإلدارية بجميع جوانبيا التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية 
تنفيذ البرنامج، وكذلؾ المعوقات  والتوجييية والتقويمية، ومدى تأثير ىذه المعوقات عمى

الشخصية والمادية والمالية والمعوقات البشرية التي تخص جانب أولياء األمور وأف ىذه 
المعوقات في مجموعيا تؤثر سمًبا عمى سير تفعيؿ البرنامج، لذا البد مف الخروج بنتائج تحد مف 

بيؽ لمبرنامج في بيئة صحيحة تنتج ىذه المعوقات وتتبلفاىا في المستقبؿ حتى يتـ التفعيؿ والتط
 طالبات موىوبات بجدارة يكف خير معيف لبناء ىذا الوطف.

 ثانًيا: الدراسات السابقة:
في ىذا الجزء نعرض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت متغيرات الدراسة، وقد 

ال توجد دراسة  -عمـ الباحثة–تنوعت الدراسات التي تناولت مجاؿ الموىوبيف ولكف عمى حسب 
جمعت بيف المعوقات اإلدارية وتفعيؿ برنامج الرعاية الخاصة بالموىوبات، وقد تـ جمع الدراسات 
التي تخدـ مجاؿ البحث وُرتبت وفقا لتسمسميا الزمني بدًءا باألحدث ثـ األقدـ، وفي ما يمي 

 استعراض موجز لكؿ دراسة مف الدراسات التي تـ مراجعتيا:
 العربية: أواًل: الدراسات
 م(:1020دراسة )كساب 

دارة برامج تربية الموىوبيف واستعراض التجربة السودانية في   بعنواف: مبادئ تنظيـ وا 
ضوئيا، ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى التجربة السودانية لتربية الموىوبيف، 

نت العينة إدارة واالستراتيجيات التي تبنتيا ىذه التجربة، واستخدمت المنيج الوصفي وكا
الموىوبيف وما تقدمو مف برامج واستراتيجيات لرعاية الموىوبيف، استخدمت الدراسة استبانة مف 
إعداد الباحث، وتوصمت اإلدارة أف تكوف نياية الصؼ الثالث أساس ومحؾ لمكشؼ عف 

في الموىوبيف، وأف يكوف مقياس التحصيؿ واإلبداع والقدرات العقمية ىو المقياس األساسي 
البحث، وجوب توفير بيئة تعميمية لمموىوبيف، وتوفير ثبلث مدارس لمموىوبيف في الخرطـو 
ستراتيجية كاممة  ستراتيجية إلعداد معمـ الموىوب، وا  عداد لممناىج وا  العاصمة، توفير بيئة نفسية وا 

 وشاممة لتقويـ البرامج.
 م(:1020دراسة )أبو ظريفة 

رعاية الموىبة، ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ  بعنواف: أثر البيئة التعميمية في 
العناصر المكونة لمبيئة التعميمية المناسبة لرعاية الموىوبيف، وقد استخدمت الدراسة منيج 
األسموب الوصفي، وكاف مجتمع الدراسة مكوف مف جميع األفراد المذيف ليـ عبلقة بالبرنامج وىـ 

( طالبة، جميع أولياء أمور الطالبات 92مج وعددىـ )الطالبات الموىوبات المشتركات في البرنا
( معممة، وجميع أعضاء الفريؽ 42المشاركات وجميع المعممات المشتركات بالبرنامج وعددىـ )

(، وقد اختبروا بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة 2اإلداري المشرؼ عمى البرنامج وعددىـ )
تائج عدـ وجود خطة توعية بأىمية لمبرنامج، االىتماـ االستبياف كأداة لمدراسة، وكاف مف أىـ الن
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ببيئة الموىوبات كتجييز المكاف، وتنظيـ الجدوؿ والتوقيت لمبرنامج عنصر عاـ حيث كانت 
االستجابة مرتفعة ليذا العنصر ولو األولوية في رعاية الموىوبات، أف المناىج اإلثرائية التراكمية 

طالبات تعتبر مف أىـ عناصر البيئة التعميمية لرعاية والتي تدرس بأساليب تمبي حاجات ال
 الموىوبات، مدى أىمية البرامج اإلثرائية وضرورة تطوير مخرجاتيا.

 م(:1009دراسة )العمري 
بعنواف: معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس المطبقة لبرنامج رعاية  

مى معوقات اإلبداع اإلداري في المدارس الموىوبيف بمدينة الرياض، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ ع
وذلؾ مف وجية نظر مديري المدارس المطبقة لمبرنامج بإدارة التربية والتعميـ بمدينة الرياض، 
وعمى معرفة الطرؽ التي تساىـ في الحد مف تمؾ المعوقات وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج 

جميع مجتمع البحث مف مديري المدارس الوصفي، وُطبقت الدراسة عمى عينة أفراد الدراسة وىـ 
( مديًرا، ثـ اختيارىـ بطريقة 52المطبقة لبرنامج رعاية الموىوبيف بالرياض بنيف وعددىـ )

عشوائية، تـ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة، وكاف مف نتائج الدراسة أف المعوقات التنظيمية 
ًبا عمى قدرة مديري المدارس عمى اإلبداع والشخصية التي تـ تطبيقيا عمى أفراد العينة تؤثر سم

اإلداري، وىي المعوقات التي حققت أعمى متوسطات حسابية مف بيف عبارات االستبانة كما أف 
 ىناؾ معوقات تؤثر بدرجة متوسطة وىناؾ معوقات تؤثر بدرجة منخفضة.

 م(:1008دراسة )الخديدي 
مشرفيف والمعمميف بمراكز بعنواف: واقع برامج رعاية الموىوبيف في ضوء آراء ال

الموىوبيف، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الواقع الحالي لبرامج رعاية الموىوبيف في ضوء آراء 
المشرفيف والمعمميف بمراكز الموىوبيف، ومعرفة دور المشرفيف والمعمميف في مواجية نواحي 

ج الوصفي، وتكونت مف القصور في برامج رعاية الموىوبيف، وقد اعتمدت الدراسة عمى المني
( مشرًفا ومعمًما في مراكز رعاية الموىوبيف، وقد اختيروا بطريقة قصدية، وقد استخدمت 79)

االستبانة كأداة لجمع البيانات، وكاف مف نتائج الدراسة أف تطبيؽ أساليب الكشؼ عف الموىوبيف 
مقاييس مقننة حديثة لـ يكف بالدرجة المأمولة والذي يرى الباحث أنيا تعود إلى عدـ وجود 

تتماشى مع البيئة السعودية، وفقداف التواصؿ مع أولياء األمور، وتوصمت الدراسة إلى أف طرؽ 
رعاية الموىوبيف وتدريسيـ المستخدمة حاليا غير كافية وذلؾ لعدـ تقنيف وتحديث طرؽ رعاية 

بيف ذاتية وال تعتمد عمى الموىوبيف بما يتناسب مع البيئة المحيطة بيـ، وأف أساليب تقويـ الموىو 
أساس عممي في إصدار األحكاـ والتقدير، أف التنظيمات واإلمكانات الحالية لرعاية الموىوبيف 
في مراكز الموىوبيف ضعيفة وبحاجة إلى دعـ، كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ في أساليب 

 لخبرة الطويمة.تقويـ الموىوبيف تبعا لمتغير الخبرة وكانت ىذه الفروؽ لصالح ذوي ا
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 ثانًيا: الدراسات األجنبية:
 ( بعنوان:Ipek Cemalettin 2010دراسة )

The Effect of additional programs on the personal Definition of Talented 
and non- Talented gifted. 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير البرامج اإلضافية عمى المفيـو الشخصي لمطفؿ 
ارنة الموىوب، كذلؾ استيدفت اختبار تأثير اتجاىات األميات لممفيـو الشخصي ألطفاليـ ومق

ومقارنة ىذه االتجاىات بيف األطفاؿ الموىوبيف وغير الموىوبيف، وأيًضا مقارنة تقييمات آباء 
( مفردة موزعة 415ومعممي األطفاؿ الموىوبيف وغيرىـ مف الموىوبيف تكونت عينة الدراسة مف )

( مفردة وىي عبارة عف أطفاؿ موىوبيف يتحدثوف اإلنجميزية بيف عمر 51النحو التالي )عمى 
( سنة سمح ليـ الدخوؿ في مركز بعد المدرسة وىذه المجموعة )مجموعة تجريبية(، 44 -2)
( مفردة وىي عبارة عف أطفاؿ غير موىوبيف تـ اختيارىـ مف مدرستيف ابتدائيتيف إنجميزيتيف 24)

ة )مجموعة ضابطة( وقد استخدمت الدراسة مقياس المفاىيـ الشخصية لؤلطفاؿ وىذه المجموع
الموىوبيف وغير الموىوبيف، اختبار اتجاىات األميات عمى المفاىيـ الشخصية ألطفاليـ كأدوات 
ليا، توصمت نتائج الدراسة إلى أف إنجاز األطفاؿ الموىوبيف كاف أعمى لممفيـو الشخصي عف 

يف، أظيرت النتائج أف الدؼء األموي والقبوؿ واالحتراـ يؤدي إلى تطور في األطفاؿ الغير موىوب
مفاىيـ الطفؿ الشخصية، وأكدت الدراسة إلى أف أميات األطفاؿ الموىوبيف أكثر انفتاحا مف 
 أميات غير الموىوبيف، كذلؾ يوجد توافؽ بيف تقييـ األطفاؿ الموىوبيف بواسطة اآلباء والمعمميف.

 ( بعنوان:Henry Mentzberg 2009دراسة )
Towards a Strategy for Care and Development of Talented Child in 

Kindergarten Stage. 
ىدفت إلى محاولة وضع إستراتيجية لرعاية األطفاؿ في سف رياض األطفاؿ وتنمية 

في مواىبيـ وقدراتيـ، وقد استخدمت المنيج الوصفي المسحي،و كانت العينة مسئولي ومشر 
الروضات، استخدمت الدراسة االستبانة كأداة، أسفرت ىذه الدراسة عف إستراتيجية مقترحة تتبنى 

" في توجيو ورعاية األطفاؿ الموىوبيف System analysisفمسفة ومنياج تحميؿ النظـ "
وتتضمف عممية الكشؼ لؤلطفاؿ الموىوبيف وتوفير المعممات األخصائيات في برامج رعاية 

الموىوبيف ذوي االحتياجات الخاصة، ضرورة تجييز دور رياض األطفاؿ  األطفاؿ مف
بالتجييزات والوسائؿ المساعدة، توفير الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية مف خبلؿ فريؽ 
جراء التقويـ  متكامؿ، التنسيؽ والتواصؿ مع أولياء األمور في البيت لمتابعة البرامج اإلثرائية وا 

ؿ الموىوب، ضرورة المتابعة الفعالة لسجبلت وممفات الطفؿ الموىوب مف لمستوى تقدـ الطف
شراكو في البرامج  جانب إدارة رياض األطفاؿ، مد جسور التواصؿ مع المجتمع المحمي وا 
المقدمة، اختارت اإلستراتيجية مدى زمني يقدر بعقد كامؿ )عشر سنوات( ومف النتائج أف 
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لمحددات منيا توفير الموارد المادية والمالية والفيزيقية تخطيط البرامج يتـ في ضوء عدد مف ا
والبشرية، مراعاة التآزر بيف البيئات التي يتعامؿ معيا الطفؿ الموىوب )رياض األطفاؿ، النادي، 
البيت(، مراعاة البعد الثقافي واالجتماعي لبيئة الطفؿ الموىوب، حددت الدراسة سمات معينة 

ية محددة مف البرامج والخبرات اإلثرائية والتي يحدد ليا إدارة لمعممة الطفؿ الموىوب، ونوع
 وتمويؿ وتقويـ.

 ( بعنوان:A report 2009دراسة )
Gifted and Talented Child in (and out) of the classroom. 

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى كيفية تقييـ الموىبة داخؿ وخارج الفصوؿ 
سة المنيج التجريبي، والعينة مف الطبلب الموىوبيف في المدارس الدراسية، استخدمت الدرا

المطبؽ بيا برنامج رعاية الموىوبيف مف الصفوؼ الثبلث األولى بطريقة عشوائية، واستخدمت 
الدراسة االختبار كأداة، وكانت مف نتائج الدراسة أف عدـ االىتماـ برعاية الموىوبيف قد يعرضيـ 

 لممشكبلت التالية:
في العبلقات االجتماعية، والبقاء بمعزؿ عف أقرانيـ، القمؽ، االكتئاب، صعوبة صعوبة 

في قبوؿ االنتقادات، مقاومة السمطة لدى المعمـ، اإلفراط في القدرة التنافسية، صعوبة في فيـ 
طبيعة وأىمية االختبلفات الفكرية، اإلحباط ووصؼ مواقؼ الحياة باالرتباؾ والتوتر، ومف نتائج 

أف معممي الموىوبيف يجب أف يكونوا مؤىميف تأىيبًل تاًما لتدريس ىذه الفئة ألنيـ ذووا  الدراسة
 خصائص واحتياجات خاصة.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
مما سبؽ يتضح أف موضوع الموىوبيف وطرؽ اكتشافيـ وبرامجيـ ومدى اىتماـ اإلدارة 

االىتماـ وذلؾ لكونيا مف المواضيع الحيوية المدرسية بيـ مف المواضيع التي تناوليا البحوث ب
 التي تثير الحماسة لمتعرؼ والتعمؽ بيا. 

 أوجو تميز لمدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -
تتميز الدراسة الحالي ىف الدراسات السابقة حيث أنيا تناولت موضوًعا حيوًيا فو مجاؿ 

درسية في تفعيؿ برنامج الرعاية المطبؽ رعاية الموىوبات وىو التعرؼ عمى معوقات اإلدارة الم
في المدارس الحكومية االبتدائية مف وجية نظر المديرات والمشرقات والمعممات في المدارس 
وىذا ما لـ تتناولو أي مف الدراسات السابقة بالتحديد، حيث أف أغمب الدراسات قامت بدراسة 

                  اإلداري في المدارس طرؽ الكشؼ ورعاية الموىوبيف وحدىا أو معوقات اإلبداع 
 المنفدة لمبرنامج. 
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وفي ىذه الدراسة تـ الدمج بيف محوريف ىاميف وىما اإلدارة التربوية والتربية الخاصة 
وذلؾ بدراسة معوقات اإلدارة المدرسية التي تخص برنامج الرعاية الخاص بالموىوبات، أي أنيا 

 لذي ال يزاؿ محدودا في ىذا المجاؿ.ستضيؼ لبنة جديدة في مجاؿ التفكير ا
 منيج الدراسة: -2

 في ىذه الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الوصفي، وذلؾ لمبلئمتو ألىداؼ الدراسة.
 مجتمع وعينة الدراسة: -1

اتبعت الدراسة منيج الحصر الشامؿ حيث كانت العينة ىي نفس مجتمع الدراسة 
كومية )بنات( المطبقة لبرنامج رعاية الموىوبات ويتألؼ مف جميع مديرات المدارس االبتدائية الح

والتابعات إلدارة التربية والتعميـ بمدينة جدة، كذلؾ معممات الموىوبة الموجودات بتمؾ المدارس، 
 والمشرفات التربويات القائمات عمى تنفيذ البرنامج.

 وفيما يمي نتناول توصيف العينة لممتغيرات الديموغرافية:
 صيف عينة الدراسة تبعا لطبيعة الوظيفة( تو 2-3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البياف

 % 40.4 7 مشرفة تربوية

 %44.1 44 مديرة مدرسة

 % 52 99 معممة

 % 400.0 13 المجموع

% مف أفراد العيف المشاركيف في الدراسة  40.4( أعبله يتبيف أف 4-9مف جدوؿ رقـ )
%، في حيف  44.1مديرات المدارس المشاركات في الدراسة مشرفات تربويات، بينما بمغت نسبة 

 %. 52.1بمغت نسبة المعممات المشاركات في الدراسة الحالية 
وعميو ُيستنتج مف المؤشرات السابقة أف غالبية أفراد العينة لمدراسة الحالية مف 

 %. 52.1المعممات حيث بمغت نسبتيف 
 .21صورة سكنر ص 
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 (1-3جدول رقم )
 الدراسة تبعا لممؤىل التعميميوصف عينة 

 النسبة المئوية التكرار البياف
 % 41.9 2 دبموـ

 % 73.4 43 بكالوريوس تربوي
 % 44.4 5 ماجستير

 % 44.4 5 بكالوريوس غير تربوي
 % 4.0 4 دكتوراه
 % 400.0 13 المجموع

يف أف ( توزيع عينة الدارسة تبعا لممؤىؿ التمعيمي، حيث يتب4-9يوضح جدوؿ رقـ )
، بينما  41.9 % مف حممة البكالوريوس التربوي، في  73.4% مف أفراد العينة مف حممة الدبمـو

% مؤىميـ التعميـ بكالوريوس غير  44.4% يحمموف درجة الماجستير، كما أف  44.4حيف أف 
 % فقط مف أفراد العينة مف حممة الدكتوراه. 4.0تربوي، بينما 

 راد العينة مؤىميم التعميم بكالوريوس تربويومما سبق يتبين أن غالبية أف
 27صورة سكنر 

 (3-3جدول رقم )
 توصيف عينة الدراسة تبًعا لسنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار البياف

 % 42.1 3 سنوات 7أقؿ مف 

 % 24.5 10 سنوات فأكثر 7

 % 400.0 13 المجموع

وات الخبرة في العمؿ، حيث يتبيف ( توزيع عينة الدراسة تبعا سن9-9يوضح جدوؿ رقـ )
%  24.5سنوات، بينما  7% مف المشاركات في الدراسة سنوات خبرتيف أقؿ مف  42.1أف 

 سنوات فأكثر. 7سنوات خبرتيف 
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سنوات  7%( سنوات خبرتيف  24.59ومما سبؽ يتبيف أف غالبية أفراد العينة بنسبة )
 بة لدى الطالبات.فأكثر، مما يعني قدرتيف عمى اكتشاؼ ورعاية الموى

 25صورة سكنر ص 
 أداة الدراسة: -3

استبانة مف إعداد الباحثة لمتعرؼ عمى المعوقات التي تواجو أفراد عينة الدراسة 
)مديرات، معممات الموىوبات، مشرفات تربويات( في المدارس االبتدائية الحكومية المطبقة 

حاور كؿ محور خصص لنوع معيف لبرنامج رعاية الموىوبات، حيث شممت أداة الدراسة أربع م
مف المعوقات، فقد تناوؿ المحور األوؿ المعوقات اإلدارية، أما المحور الثاني فتناوؿ المعوقات 
الشخصية، والمحور الثالث المعوقات المالية والمادية، أخيًرا المحور الرابع تناوؿ المعوقات التي 

ت األداة عمى متغيرات خاصة بعينة الدراسة ترجع إلى أولياء أمور الطالبات الموىوبات، كما شمم
 شممت: الوظيفة، المؤىؿ التعميمي وسنوات الخبرة.

 صدق أداة الدراسة: -2
 صدق المحتوى والصدق الظاىري: - أ

مف أجؿ التحقؽ مف صدؽ األداة ومدى صبلحية ومناسبة العبارات وفائدتيا، فقد تـ 
ي كؿ مف جامعة الممؾ عبد عرض األداة عمى مجموعة مف المتخصصيف مف ذوي الخبرة ف

 (.4العزيز وأـ القرى وحائؿ ممحؽ رقـ )
وطمب منيـ إبداء رأييـ فييا مف حيث مدى مناسبة الفقرة لممحتوى وكفاية عدد الفقرات 
وشموليتيا وتنوع محتواىا ومبلئمتيا لممحور الذي تندرج تحتو وتقويـ مستوى الصياغة المغوية أو 

يما يتعمؽ بالتعديؿ أو التغيير أو الحذؼ وفؽ ما يراه المحكـ أية مبلحظات يرونيا مناسبة ف
الزًما، وبناًء عمى المبلحظات الواردة مف المحكميف تـ تعديؿ صياغة العبارات واستبعاد بعضيا 
أو دمجيا لتصبح أكثر مبلئمة، وقد أعتبر األخذ بمبلحظات المحكميف بمثابة الصدؽ الظاىري 

 ف األداة صالحة لقياس ما ُصممت مف أجمو.لؤلداة وعمى ذلؾ تـ اعتبار أ
 صدق البناء: - ب

وقد تـ التحقؽ مف الصدؽ مف خبلؿ البناء وقياس معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 
 (.9محور والدرجة الكمية ألداة الدراسة، انظر الممحؽ رقـ )

 ثبات أداة الدراسة: -1
مؿ ألفا كرو نباخ، حيث تـ قياس الثبات العاـ ألداة الدراسة ومحاورىا، باستخداـ معا

( وبالتالي يمكف الوثوؽ بالنتائج التي تتوصؿ إلييا كما 0.359بمغ الثبات الكمي ألداة الدراسة )
 يوضح ذلؾ الجدوؿ التالي.
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 (9-3جدول رقم )
 ثبات أداة الدراسة ومحاورىا

عدد  المحاور
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرو نباخ

 0.311 43 تواجو اإلدارة المدرسية في رعاية الموىوبيفالمحور األوؿ: المعوقات اإلدارية التي 
 0.305 41 المحور الثاني: المعوقات الشخصية

 0.344 2 المحور الثالث: المعوقات المالية والمادية
 0.309 44 المحور الرابع: المعوقات التي ترجع ألولياء أمور الطالبات الموىوبات

 0.359 59 الثبات الكمي لؤلداة

( أعبله يتضح أف محاور أداة الدراسة تحقؽ ثباًتا مرتفًعا، كما 3-9دوؿ رقـ )مف الج
( 0.20( يفرؽ الحد األدنى المسموح بو لثبات أداة الدراسة )0.359حققت األداة ثباًتا كمًيا بمغ )

 وبالتالي فإف أداة الدراسة صالحة لمتطبيؽ، وبالتالي يمكف الوثوؽ بالنتائج التي تسفر عنيا.
 ار الحكم عمى األداة )االستبانة(:معي -3

تـ تحديد معيار الحكـ عمى أداة الدراسة مف خبلؿ طوؿ فقرات مقياس ليكرت الخماسي 
 )الحدود الدنيا والعميا( المستخدـ في محاور الدراسة، مف خبلؿ اآلتي:

( بعد ذلؾ تـ 0.2=  7+  1) 1( = 4الحد األدنى ) -(7الحد األعمـ لبدائؿ الدراسة )
( وىكذا حتى يصبح لنا 4.2=  0.2+ 4ة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في القياس كما يمي: )إضاف

 معيار الحكـ كاألتي:
 (20 -3جدول رقم )

 تدرج مقياس ليكرت الخامسي لتحدد المستوى
 المستوى تدرج المقياس

 درجة ضعيفة جدا 4.20إلى  -4مف 
 بدرجة ضعيفة 4.54إلى  – 4.24مف 
 بدرجة متوسطة 9.14إلى  4.54مف 
 بدرجة كبيرة 1.49إلى  – 9.19مف 

 بدرجة كبيرة جدا 7إلى  -1.41مف 

 إجراءات التطبيق ألداة الدراسة: -5
(، 4بعد حساب الصدؽ والثبات ألداة الدراسة خرجت في صورتيا النيائية ممحؽ )

ة الممؾ عبد وأصبحت جاىزة لمتطبيؽ، وبعد ذلؾ أخذت موافقة عمادة الدراسات العميا في جامع
(، وتمت عممية توزيع االستبانة 1العزيز لتطبيؽ أداة الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة ممحؽ رقـ )

عمى جميع أفراد العينة في مدة زمنية استغرقت أسبوعيف، وتـ ذلؾ خبلؿ شير جمادي األولى 
 ىػ. 4194ىػ/ 4194مف الفصؿ الدراسي الثاني 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -6
لتحميؿ وتفسير بيانات الدراسة تـ استخداـ أساليب اإلحصاء الوصفي وتمثؿ في 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية ومعامؿ ارتباط 

لتي تواجو اإلدارة المدرسية في تفعيؿ بيرسوف ومعامؿ الثبات كرو نباخ ألفا لمعرفة المعوقات ا
 برنامج رعاية الموىوبات.

كذلؾ استخدمت الدراسة اإلحصاء االستداللي مف خبلؿ تحميؿ التبايف األحادي 
(ANOVA( واختبار )T- Test وذلؾ لقياس داللة الفروؽ الخاصة في المعوقات التي تواجو )

يف التي تعزي الختبلؼ متغيرات الدراسة اإلدارة المدرسية في تفعيؿ برنامج رعاية الموىوب
)الوظيفة، المؤىؿ التعميمي، سنوات الخبرة( واختبار شيفيو لمعرفة داللة الفروؽ في المستوى 

 التعميمي.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
االبتدائية المطبقة ما معوقات تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات في المدارس الحكومية 

 لمبرنامج بمدينة جدة مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لدرجة 
المعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية في تطبيؽ البرنامج الخاص بالموىوبات، والجدوؿ أدناه 

 يوضح ذلؾ
 (2-2)جدول رقم )

متوسطات الحسابية لالنحرافات المعيارية لدرجة المعوقات التي تواجو اإلدارة المدرسية في ال
تطبيق البرنامج الخاص برعاية الموىوبات في المدارس االبتدائية مرتبة تنازليا حسب 

 المتوسطات الحسابية.
 درجة توفر المعيؽ االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي المعوقات

 كبيرة 4.43 1.07 لية والماديةالمعوقات الما
 كبيرة 4.40 9.24 المعوقات التي ترجع ألولياء األمور

 كبيرة 4.40 9.73 المعوقات اإلدارية
 متوسطة 4.95 9.43 المعوقات الشخصية

 كبيرة 4.49 9.55 المعوقات ككؿ
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لتي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المعوقات ا4-1يبيف الجدوؿ )
تعيؽ تنفيذ برنامج رعاية الموىوبات في المدارس االبتدائية الحكومية المطبقة لمبرنامج بمدينة 
جدة، حيث جاء ُبعد المعوقات المالية والمادية في المرتبة األولى بأعمى المتوسطات الحسابية 

لتي ترجع ( تبله في المرتبة الثانية ُبعد المعوقات ا4.43( وانحراؼ معياري )1.07حيث بمغ )
( وتبله 4.40( وانحراؼ معياري )9.24ألولياء أمور الطالبات الموىوبات بمتوسط حسابي بمغ )

( وانحرافيا المعياري 9.73في المرتبة الثالثة المعوقات اإلدارية حيث بمغ متوسطيا الحسابي )
يث بمغ (، بينما جاء في المرتبة األخير بعد المعوقات الشخصية بأدنى متوسط حسابي ح4.40)
( وانحراؼ 9.55( وبمغ المتوسط الحسابي لممعوقات ككؿ )4.95( وانحراؼ معيار )9.43)

 (.4.49معياري )
إف وقوع محور المعوقات المالية في مقدمة معوقات تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات 
حيث جاءت نسبة وجوده بدرجة كبيرة يدؿ عمى عدـ توفر الميزانيات والمخصصات المالية 

زمة لتفعيؿ البرنامج، فبالرغـ مف أف أعمى نسبة في ميزانية الدولة تنفؽ عمى التعميـ وتمثؿ البل
%( مف النفقات المعتمدة بالميزانية إال أنو في  45حوالي مئة وخمسيف مميار لاير أي ما يعادؿ )

قمة المقابؿ يعاني برنامج رعاية الموىوبات مف سوء في التطبيؽ ويواجو معيقات وعقبات بسبب 
الموارد المالية التي يمـز لممباني والمرافؽ وتوفير األجيزة وصيانتيا والوسائؿ البلزمة لمتفعيؿ 

            ـ(،4040وميزانيات الرحبلت وىذا يتفؽ مع العديد مف الدراسات مثؿ )أبو ظريفة 
(henry mentzberg 2009 4001ـ(، )العطاس 4002ـ(، )جمعة 4002(، )مصيري ،)ـ

ـ( ويمكف أف يعزي اتفاؽ الدراسات العربية السابقة مع نتائج 4004ـ(، )نصير 4009ي )الثبيت
ىذه الدراسة إلى تشابو البيئات العربية في الثقافة، أما بالنسبة لمدراسة األجنبية فقد اتفقت مع ىذه 

اسة النتيجة مف حيث إنيا أوصت بتحديد ميزانية خاصة ببرامج رعاية الموىوبيف وتعتبر ىذه الدر 
 الوحيدة األجنبية التي أشارت إلى ىذه التوصية.

وتأتي في المرتبة الثانية المعوقات التي ترجع ألولياء األمور، وجاءت نسبة وجودىا 
بدرجة كبيرة، وىذه النتيجة تدؿ عمى قمة الوعي الكافي لدى بعض أسر الطالبات الموىوبات 

افي لدى بعض أسر الطالبات الموىوبات عف بدرجة كبيرة، وىذه النتيجة تدؿ عمى قمة الوعي الك
مدى أىمية الطالبة بؿ وعف أىمية الطالبة الموىوبة، وال يخفى دور األسرة الياـ في إثراء الموىبة 
    لدى الطالبة بؿ إف وظيفة المدرسة والمنزؿ وظيفة تعاونية تكاممية وتسعة لموصوؿ ليدؼ 

ـ( 4002نتيجة تتفؽ مع دراسة )جمعة مشترؾ وذلؾ يتضافر جيودىما التربوية وىذه ال
 ,Scott W, Brown Josephs( و )ipek camalettin 2010ـ( و )4002و)الخديدي  

Renzulli 2008 ويعزي االتفاؽ إلى أف جميع ىذه الدراسات ترى أف دور األسرة محوري في )
فة إلى دورىا في بناء قناعات الطمبة وأنيا تكوف األجندة الخفية لوعي الطبلب واىتماماتيـ إضا

تحفيزىـ لبلشتراؾ في برامج رعاية الموىوبيف، وكذلؾ عززت ىذه الدراسات أىمية الشراكة بيف 
 األسرة والمدرسة فيـ تابعة الطالب الموىوب.
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وتأتي المعوقات اإلدارية في المرتب الثالثة وجاءت بدرجة كبيرة أيًضا وىذا مؤشر عمى 
سبلمة اإلجراءات المتعمقة بالنواحي اإلدارية بجميع أف البرنامج يواجو مشكبلت وخمؿ في 

 مراحميا ابتداًء بمرحمة التخطيط وانتياًء بمرحمة المتابعة والتقويـ.
أما المرتبة األخيرة فكانت لممعوقات الشخصية وتواجدت بدرجة متوسطة وىي أقرب 

ذ البرنامج بالرغـ مف إلى الدرجة المرتفعة أيضا، وتشير ىذه النتيجة إلى أف القائمات عمى تنفي
محاوالتيف في بذؿ الجيود لتفعيؿ ىذا البرنامج إال أنو مازاؿ ىناؾ عوائؽ شخصية قد تكوف 
ذاتية أو جماعية ويرجع ذلؾ لقصور الفيـ الدقيؽ لمعمؿ العممي الذي ينيض بالبرنامج فيو ليس 

وتكثيؼ الجيود دوف محاوالت فردية بقدر ما ىو عمؿ تشاركي تعاوني يعتمد عمى تبادي اآلراء 
صراع مخؿ أو تأثير دوافع ذاتية، وبعيدا عف أساليب السيطرة الفردية أو اإلدارية، وىذه النتيجة 

ـ( التي أظيرت إحدى نتائجيا أف المعوقات الشخصية تقؼ 4003تتفؽ مع دراسة )العمري 
بيف، ويعود ىذا حائبًل دوف ظيور اإلبداع في تفعيؿ البرامج اإلثرائية الخاصة برعاية الموىو 

 االتفاؽ إلى أنيا أجريت في البيئة السعودية تسود نفس القناعات، وىـ أبناء مدرسة فكرية واحدة.
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

 -الدراسة عمى فقرات كل ُبعد عمى حده حيث كانت عمى النحو التالي:
 ة:المعوقات اإلداري -2

 (1-2جدول )
                        المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات اإلدارية مرتبة

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

بارة
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رقـ
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دولية خاصة لمقائمات عمى تنفيذ البرنامج ندرة اعتماد رحبلت عممية  41
 لئلطبلع عمى التجارب األخرى المناظرة.

 كبيرة جدا 4.4 1.92

 كبيرة جدا 4.42 1.41 غياب التخطيط لتخصيص حصص ضمف الجدوؿ الدراسي لتطبيؽ البرنامج 3
 كبيرة 4.44 1.45 قمة عدد الكادر التعميمي  المتفرغ لتنفيذ البرنامج. 45
في تفعيؿ زيارات خبراء في مجاؿ الموىوبيف الطبلعيـ عمى البرنامج قصور  44

 ومشاركتيـ في تطويره.
 كبيرة 0.35 1.40

كثرة العوائؽ اإلدارية التي تواجو التخطيط لمقياـ برحبلت عميمة لمطالبات  49
 خاصة بتفعيؿ البرنامج

 كبيرة 4.4 1.00

مدارس التي سينفذ فييا افتقار البرنامج لخطة واضحة لتدريب مديريات ال 2
 البرنامج  قبؿ البدء فيو.

 كبيرة 4.41 9.30

 كبيرة 4.49 9.22 ندرة عقد ورش العمؿ التوعوية بالمستجدات في البرنامج 42
 كبيرة 4.49 9.22 ضعؼ التخطيط لبلستفادة مف دراسة واقع تنفيذ ىذا البرنامج في دوؿ أخرى. 44
 كبيرة 4.42 9.21 تقويـ البرنامج مف وزارة التربية والتعميـ.االفتقار إلى وجود لجنة مختصة ل 42
 كبيرة 4.99 9.22 كثرة األعباء عمى مديرة المدرسة مما يعيقيا عف متابعة البرنامج  44
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 كبيرة 4.90 9.22 ندرة زيارات المديرة الصفية لئلشراؼ عمى تنفيذ البرنامج 44
أساليب التدريس الحديثة  ضعؼ إشراؾ المعممات في التخطيط الستخداـ 40

 التي تتناسب مع خصائص الموىوبات.
 كبيرة 4.42 9.25

 كبيرة 4.47 9.29 محدودية مقاعد الدورات التأىيمية لمبرنامج لمقائمات عمى تنفيذه. 42
ضعؼ التخطيط المسبؽ لدورات تدريبية مكثفة لممعممات القائمات عمى تنفيذ  5

 البرنامج.
 كبيرة 4.91 9.54

 كبيرة 4.15 9.72 مة عدد زيارات المشرفات الميدانية لممدرسة لمتأكد مف تنفيذ البرنامج.ق 41
في متبعة  –الموجودة في المدرسة  -ضعؼ دور مجمس رعاية الموىوبات 47

 سير البرنامج.
 كبيرة 4.19 9.72

دارة المدرسة. 42  بيرةك 4.42 9.77 ضعؼ مستوى التنسيؽ بيف اإلدارة العامة لمموىوبات وا 
 كبيرة 4.45 9.12 قصور في آليات تطوير مقاييس الكشؼ عف الموىوبات. 2
 كبيرة 4.49 9.17 ضعؼ التقويـ المرحمي لمبرنامج مف قبؿ القائمات عميو. 45
ضعؼ التنسيؽ مع مركز رعاية الموىوبيف في اختيار الطالبات الموىوبات  43

 لبرامج أخرى متقدمة.
 كبيرة 4.42 9.17

 كبيرة 4.42 9.17 في توصيؼ المياـ الخاصة بالبرنامج لمقائمات عميو. الخمؿ 47
 كبيرة 4.45 9.19 محدودية صبلحيات مديرة المدرسة في تطوير البرنامج 40
ضعؼ في كتابة التقارير اإلدارية عف الواقع الفعمي لتطبيؽ البرنامج في  43

 المدرسة
 متوسطة 4.41 9.14

 متوسطة 4.10 9.94 ة لممفات الموىوبات.ضعؼ مستوى متابعة المشرف 49
 متوسطة 4.41 9.40 قصور في التخطيط الختيار المدارس المبلئمة لتطبيؽ البرنامج 7
 متوسطة 4.47 9.01 الخطة اإلستراتيجية لمبرنامج غير واضحة لدى القائمات عمى تنفيذه. 4
 متوسطة 4.04 9.00 ضعؼ التخطيط لتطبيؽ البرنامج في ضوء مراحؿ زمنية محددة. 9
 متوسطة 4.02 4.22 غموض الرؤية المستقبمية لمبرنامج 4
 ضعيفة 4.44 4.79 أىداؼ البرنامج غير واضحة بالنسبة لمقائمات عمى تنفيذه  1

 كبيرة 4.40 9.73 المتوسط الحسابي لممحور

يبلحظ مف خبلؿ استجابات أفراد العينة عمى فقرات المعوقات اإلدارية والتي ظيرت 
( أنيا  تراوحت مف الكبيرة جًدا إلى الضعيفة حيث وجدت بنسب مختمفة، 4-1في الجدوؿ )

( حيث بمغ أعمى متوسط حسابي لمفقرة 4.79 -1.92تراوحت متوسطاتيا الحسابية ما بيف )
التي نصيا "ندرة اعتماد رحبلت عممية دولية خاصة لمقائمات عمى تنفيذ البرنامج لبلطبلع عمى 

( وانحراؼ 1.92ى المناظرة" وكانت بدرجة كبيرة جدا وبمتوسط حسابي قدره )التجارب األخر 
(، وبمغ أدنى متوسط حسابي لمفقرة التي نصيا "أىداؼ البرنامج غير واضحة 4.4معياري قدره )

( 4.79بالنسبة لمقائمات عمى تنفيذه" وكانت بدرجة منخفضة إذ بمغ متوسطيا الحسابي )
 (.4.44وانحرافيا المعياري )
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ـ( مف 4001ـ( ودراسة )العطاس 4003وتتفؽ رأي الدراسة الحالية مع رأي )عايش 
حيث أف التخطيط توقع لممستقبؿ وترجمة عممية لؤلىداؼ وتحديد أفضؿ السبؿ لتحقيقيا، وأف 
االىتماـ بالموىوبيف يقـو عمى فمسفة وآليات وممارسات خاصة بكؿ مجتمع وفؽ الفمسفة التي 

تي يحددىا، ويعود ىذا االتفاؽ في نتائج الدراسات وفي آراء الباحثيف إلى يؤمف بيا والرؤية ال
عدـ إببلء برامج رعاية الموىوبيف االىتماـ الكافي ويظير ذلؾ في التخطيط الذي يعد العمود 

 الفقري لنجاح برامج رعاية الموىوبيف.

يرات وىو يعتبر وأظيرت ىذه الدراسة أيًضا أف التخطيط لمبرنامج يفقد أيًضا تدريب المد
أمرا ضروريا، حيث أف تأىيؿ مديرات المدارس الحاضنات لمبرنامج يعمؿ عمى توسيع مداركيف 
لتفيـ ىذا النوع مف البرامج وتمؾ الفئة مف الطالبات، فمديرة المدرسة عضو في فريؽ يعمؿ جنبا 

 إلى جنب مف أجؿ بموغ أىداؼ البرنامج.

حضير لو تخصيص حصة ضمف الجدوؿ ومف أىـ عناصر التخطيط لمبرنامج والت
الدراسي ويظير الواقع عكس ذلؾ فقد ظير ىذا العنصر كأكبر المعيقات في ىذه الدراسة ووجد 
بدرجة كبيرة جدا، وىو دليؿ معاناة الموىوبات في اقتطاع دقائؽ محددة مف حصص المواد 

فؽ ىذه النتيجة مع ما الدراسية ومع ىذا فتمؾ الدقائؽ ال تفي بالغرض وال تحقؽ المأموؿ، وتت
ـ( حيث أظيرت نتائجيا ضرورة تنظيـ الجدوؿ 4040توصمت لو نتائج دراسة )أبو ظريفة 

والتوقيت المخصص لمبرنامج وأف لو األولوية عمى سائر العمميات األخرى الخاصة بالبرامج 
 اإلثرائية.

ا في ىذا كذلؾ أظيرت الدراسة ضعؼ إشراؾ الخبراء األجانب والمدربيف تدريبا عالي
المجاؿ، وقمة االستفادة مف خبراتيـ وخططيـ وآرائيـ الممنيجة المقننة، وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

ـ( ويعزي االتفاؽ إلى تشابو بيئة الدراسة مف حيث القناعات، حيث أنيـ 4002دراسة )مصيري 
ف االستثمار في ال يدركوف أىمية تبادؿ الخبرات واالستفادة منيا في ىذا المجاؿ والعائد الكبير م

 العقوؿ الموىوبة.
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 المعوقات الشخصية: -1
 (3-2جدول )

                       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات الشخصية 
 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية
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إحجاـ بعض معممات التعميـ العاـ في المدرسة عف  93
 التعاوف مع القائمات عمى تنفيذ البرنامج

 كبيرة 4.40 9.21

 كبيرة 4.11 9.29 ضعؼ الحوافز المعنوية المقدمة لمقائمات عمى البرنامج 14
 كبيرة 4.92 9.79 افتقاد العمؿ بروح الفريؽ لتحقيؽ أىداؼ البرنامج. 94
ضعؼ التغذية الراجعة لممعممات عف جدوى ما يقمف مف  95

 جيد في تطبيؽ البرنامج.
 كبيرة 4.94 9.74

ضعؼ تقبؿ المعممات ألساليب التدريس الحديثة المعتمدة  91
 عمى التقنية.

 كبيرة 4.93 9.17

ضعؼ المستوى المعرفي لبعض المديرات القائمات عمى  92
 البرنامج.

 متوسطة 4.47 9.92

 متوسطة 4.14 9.94 التردد في تقديـ أفكار تثري البرنامج خوًفا مف النقد. 94
 متوسطة 4.15 9.41 شعور القائمات عمى تنفيذ البرنامج  بضعؼ مخرجاتو. 19
الرؤية الذاتية لبعض المديرات بضعؼ جدوى البرنامج  10

 وفعاليتو.
 متوسطة 4.47 9.40

البرنامج بأىميتو ضعؼ قناعة بعض القائمات عمى تنفيذ  14
 وفاعميتو.

 متوسطة 4.79 9.02

الشعور باالستياء تجاه رفض االقتراحات لتطوير البرنامج  90
 المقدمة لممسئوالت عف البرنامج.

 متوسطة 4.43 9.02

تبـر بعض المديرات القائمات بالعمؿ في البرنامج مف  97
التعامؿ مع الموىوبات بحجة أنيف مختمفات كثيرا عف 

 ات األخريات.الطالب

 متوسطة 4.90 9.04

 متوسطة 4.92 4.32 ضعؼ التفاعؿ اإليجابي بيف القائمات عمى البرنامج. 99
ضعؼ الدافعية وحب العمؿ مع الموىوبات مف قبؿ بعض  92

 القائمات عمى البرنامج.
 متوسطة 4.95 9.43

لتي ظيرت يبلحظ مف خبلؿ استجابات أفراد العينة عمى فقرات المعوقات الشخصية وا
 ( أنيا تراوحت بيف الكبيرة والمتوسطة وبشكؿ عاـ تعتبر النتيجة متوسطة.9-1في الجدوؿ )

( والتي نصت عمى " ضعؼ التغذية الراجعة لممعممات عف 91، 95اتفقت العبارات )
جدوى ما يقمف مف جيد في تطبيؽ البرنامج" و "ضعؼ تقبؿ المعممات ألساليب التدريس الحديثة 

( وانحرافات 9.17و  9.74عمى التقنية " وقد حصمت عمى المتوسطات الحسابية )المعتمدة 
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(، وقد وجد المعيؽ بدرجة كبيرة، وىي نتيجة تشير إلى عدـ اإللماـ 4.93و 4.94معيارية)
الكافي مف قبؿ المعممات بأساليب التدريس الخاصة بالموىوبات وقمة اإللماـ بمستحدثات 

ارؼ والميارات البلزمة لتدريس الموىوبات، بالرغـ مف أف تنوع التكنولوجيا وضيؽ نطاؽ المع
وسائؿ وطرؽ التدريس يساعد عمى اإليجابية والمبادأة والتعمـ الذاتي مف قبؿ المتعمـ كالطرؽ 
                     االستكشافية واالستقصائية وحؿ المشكبلت والتعمـ البرمجي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع 

(A reprt 2009 )( وWest berg kayen 1998( و )Ford 2003 مف حيث أف جميعيا )
بينت نتائجيا قمة طرؽ التدريس المستخدمة مف قبؿ معممي الموىبة وضعؼ مستوى التطوير 

 الميني ليـ.
كذلؾ تشير النتيجة إلى عدـ وجود تغذية راجعة لممعممات التي توفرىا أساليب التقويـ 

ي األداة اليامة لبلنتقاؿ بالعممية بالبرنامج مف ما ىو كائف إلى ما التربوي والمتابعة المستمريف في
يجب أف يكوف، واألسموب العممي الذي يتـ مف خبللو تشخيص الواقع ومعرفة مدى كفاءة ما 

ـ( 4003يقمف بو لمتعديؿ والتوجيو لموصوؿ لؤلىداؼ، وتتفؽ ىذه الدراسة مع رأي )أبو النصر 
الراجعة والفورية الذي يضمف إجراء المراجعة والتعديؿ كمما  حيث نرى أف ضعؼ نظاـ التغذية

 لـز األمر يؤدي بالضرورة إلى عدـ كفاءة وفاعمية المنظمة.
 المعوقات المالية والمادية: -3

 (2-2جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات المالية والمادية مرتبة تنازليا 

 ابيةحسب المتوسطات الحس
بارة
 الع

رقـ
 

 المعوقات المالية والمادية

ط 
وس
لمت
ا

بي
حسا

ال
ؼ  

حرا
االن

ري
عيا
الم

 

كـ 
الح

فقرة
ى ال

عم
 

 كبيرة جًدا 4.90 1.42 غياب الحوافز المالية لمقائمات عمى تنفيذ البرنامج 70
ضعؼ المخصصات المالية لمدورات التطويرية التي تخدـ  74

 تنفيذ البرنامج
 كبيرة 4.42 1.41

 كبيرة 4.97 1.41 ضعؼ الميزانية الخاصة بتفعيؿ البرنامج 13
 كبيرة 4.41 1.44 ندرة توافر وسائؿ النقؿ الخاصة بأنشطة البرنامج 12
نقص في المرافؽ الخاصة لتطبيؽ البرنامج )معامؿ  15

 عممية، معامؿ حساب، مكتبة...(.
 كبيرة 4.40 1.44

البرنامج ضعؼ مستوى توفر الوسائؿ البلزمة لتطبيؽ  12
 شاشة )عرض، طابعة، أقرص مدمجة..(

 كبيرة 4.95 9.32

 كبيرة 4.99 9.30 قمة عدد الفصوؿ الخاصة بتطبيؽ برنامج الموىوبات 17
 كبيرة 4.43 9.29 قصور توفر المعايير البلزمة في المبنى المدرسي 11

 كبيرة 4.43 1.07 المتوسط الحسابي لممحور
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د العينة عمى فقرات المعوقات المالية والمادية والتي يبلحظ مف خبلؿ استجابات أفرا
( أنيا تراوحت بيف الكبيرة جدا والكبيرة حيث وجدت فقرة واحدة بدرجة 1-1ظيرت في الجدوؿ )

فقرات بدرجة مرتفعة وخمت االستجابات مف الدرجة المتوسطة والضعيفة وبصورة  2مرتفعة جًدا و
 عامة تعتبر النتيجة مقمقة.

 تي ترجع ألولياء أور الطالبات الموىوبات:العوائق ال -2
 (5-2جدول )

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التي ترجع ألولياء أمور 
 الطالبات الموىوبات مرتبة تنازلًيا حسب المتوسطات الحسابية

بارة
 الع

رقـ
 

 
 

ط  المعوقات التي ترجع ألولياء أمور الطالبات
وس
لمت
ا ال

ابي
حس

ؼ  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

ى 
 عم

حكـ
ال

فقرة
ال

 

 كبيرة جًدا 0.32 1.44 اعتقاد بعض أولياء األمور أف المدرسة المسئولة الوحيدة عف رعاية الموىبة. 71
 كبيرة 0.33 9.31 ضعؼ مشاركة أولياء األمور في التخطيط لمبرنامج وأىدافو. 54
 كبيرة 4.4 9.31 عمى تفعيؿ البرنامج. انخفاض المستوى المادي ألولياء األمور يؤثر 79
 كبيرة 4.40 9.30 انخفاض المستوى الثقافي ألولياء األمور يؤثر عمى تفعيؿ البرنامج. 74
 كبيرة 4.49 9.29 انخفاض مستوى وعي بعض أولياء األمور بأىمية البرنامج وأىدافو. 59
امج المقدمة مف قبؿ ندرة استجابة )األميات( لمدعوات الخاصة التي تخدـ البرن 77

 المدرسة.
 كبيرة 4.44 9.24

عزوؼ أولياء األمور عف تشجيع بناتيـ الطالبات عمى القياـ برحبلت عممية  54
 خاصة بالبرنامج.

 كبيرة 4.45 9.53

 كبيرة 4.07 9.59 قصور العمؿ مع أولياء األمور لتقديـ خدمات تكاممية لرعاية مواىب الطالبات. 72
 كبيرة 4.40 9.73 ولياء األمور عمى حضور المناشط التي تقيميا المدرسة لمموىوبات.ندرة إقباؿ أ 72
ضعؼ التخطيط لمتييئة المسبقة ألولياء األمور النضماـ بنتاىـ الطالبات  75

 لمبرنامج.
 كبيرة 4.02 9.97

 كبيرة 4.40 9.19 ضعؼ اىتماـ أولياء األمور بمتابعة تقدـ بنتاىـ الطالبات في برنامج الموىوب. 73
إحجاـ أولياء األمور عف تشجيع بناتيـ الطالبات عمى القياـ باألنشطة التي  50

 يكمفف بيا في البرنامج.
 متوسطة 4.02 9.99

 كبيرة 4.40 9.24 المتوسط الحسابي لممحور

يبلحظ مف خبلؿ استجابات أفراد العينة عمى فقرات المعوقات الخاصة بأولياء األمور 
( ووجدت كالتالي، فقرة واحدة بدرجة كبيرة جًدا وعشر فقرات 7-1الجدوؿ )والت ظيرت في 

بدرجة كبيرة وفقرة واحدة متوسطة، وبصورة عامة فإف حصوؿ ىذا النوع مف المعوقات عمى 
 الدرجة الثانية وظيوره بدرجة كبيرة يدؿ عمى ضعؼ الوعي لدى أولياء األمور بالبرنامج.

( وكاف مف نتائجو التي توصؿ Henry Mentzberg 2009وىذا يتفؽ مع دراسة )
إلييا أف التخطيط لمبرامج لـ يتـ في ضوء عدد مف المحددات أىميا مراعاة التآزر بيف البيئات 

 التي يتعامؿ معيا الطالب الموىوب سواء كاف البيت، المدرسة أـ النادي.
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فراد في الظروؼ ويؤكد عمماء التربية وعمـ النفس أف درجة اإلبداع تختمؼ باختبلؼ األ
االجتماعية والثقافية واالقتصادية، إذا تسيـ ىذه الظروؼ في ظيور اإلبداع فتشجعو وتنميو 

 وتعمؿ عمى استمراريتو، كما قد تعوؽ ظيوره وال تشجع إال التبعية والتقميد.
وفي ىذه الدراسة تحديدا ُوجد أف المدارس التي تقع في أحياء راقية يكوف تفعيؿ 

 ؿ وذلؾ مف حيث مدى استجابة اآلباء لمتطمبات األنشطة وتوفير البلـز ليا.البرنامج أفض
موضوع حيادي ومستقؿ، ولكؿ النواحي المادية لؤلسرة تعمؿ كداعـ ليا  وتبقى الموىبة

وتوفر حيث بيف "أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف الموىبة والمستوى الثقافي والميني لؤلسرة فاألبويف 
تعاف بمراكز مينية يكوننا أقدر عمى توفير البيئة الميسرة لتنمية الموىبة المتعمميف المذيف يتم

 والمناخ التربوي والنفسي المبلئـ إلطبلؽ طاقاتو اإلبداعية.
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

ىؿ تختمؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة حوؿ معوقات تفعيؿ برنامج رعاية 
 الحكومية االبتدائية المطبقة لمبرنامج باختبلؼ الوظيفة والمؤىؿ والخبرة؟الموىوبات في المدارس 

لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ اختبرا الفرض التالي )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
( في اختبلؼ وجيات النظر لدى أفراد عينة الدراسة حوؿ α>  0.05ند مستوى الداللة )

ير الوظيفة( والختبار ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ التبايف معوقات تفعيؿ البرنامج تبعا لمتغ
 (.5-1األحادي كما يوضح الجدوؿ رقـ )

 أواًل: متغير الوظيفية:
 (6 -2جدول رقم )

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين وجيات نظر أفراد العينة نحو وجود 
 وىوبين تعزي الختالف الوظيفةالمعوقات التي تعوق تفعيل برنامج رعاية الم

 
 

معوقات تفعيؿ برنامج رعاية 
 الموىوبات

  المتوسطات الحسابية
درجات 
 الحرية

 
  Fقيمة 

 المحسوبة

 
مستوى الداللة 

 اإلحصائية
 الوظيفة
مشرفة 
 تربوية

مديرة 
 مدرسة

 معممة

 0.101 0.341 (15.4) 9.70 9.24 9.37 المعوقات اإلدارية
 0.447 4.45 (15.4) 9.42 9.94 1.02 شخصيةالمعوقات ال

 0.340 0.037 (15.4) 1.02 9.39 1.40 المعوقات المالية والمادية
المعوقات التي ترجع ألولياء أمور 

 الطالبات الموىوبات
9.52 9.47 9.95 (15.4) .519 0.790 

 0.145 0.252 (15.4) 9.79 9.77 9.37 عمى مستوى الكؿ
( ودرجات حرية كما ىو موضح بالجدوؿ حيث بمغت قيمة 0.07دولية عند مستوى معنوية )الج Fتـ احتساب قيمة 

F ( 9.49الجدولية.) 
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( يتضح مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي أنو ال توجد 5 -1مف جدوؿ رقـ )
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر أفراد العينة حوؿ معوقات تفعيؿ برنامج رعاية 

بات يعزي الختبلؼ الوظيفة، وىذا يعني أف ىناؾ توافؽ بيف وجيات نظر أفراد العينة الموىو 
باختبلؼ الوظيفة فيما يتعمؽ بالمعوقات المختمفة مف إدارية وشخصية ومالية وتمؾ التي ترجع 
ألولياء األمور والتي تفعيؿ برنامج  رعاية الموىوبيف في مدارس التعميـ العاـ الحكومية، وبناًء 

ىذه النتيجة تـ قبوؿ الفرض الصفري والذي ينص عمى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  عمى
( بيف وجيات نظر أفراد العينة حوؿ معوقا تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات α > 0.07إحصائية)

يعزي الختبلؼ الوظيفة ولعؿ ذلؾ يعود إلى أف المعوقات تواجو كؿ مف المديرات، المشرفات 
عمييف عمى حد سواء، دوف أف تكوف متركزة عمى مستوى وظيفي دوف األخر  والمعممات وتؤثر

فالقرارات اإلدارية والتشريعات الخاصة بالبرنامج مركزية وكذلؾ يوجد ضعؼ في العمميات 
اإلدارية والفنية بصفة عامة وعمى جميع المستويات الوظيفية، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

إلى عدـ وجود فروؽ في القدرة عمى تقييـ المشاكؿ والمعوقات  ـ( التي توصمت4004)الخالدي 
                    التي تواجو برامج رعاية الموىوبيف تبعا لمتغير الوظيفة، ويعزي االتفاؽ إلى تشابو

 مجتمع الدراسة.
 ثانًيا: متغير المستوى التعميمي:

 (7 -2جدول رقم )
لة الفروق بين وجيات نظر أفراد العينة نحو وجود نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لدال 

 المعوقات التي تعوق تفعيل برنامج رعاية الموىوبين تعزي الختالف المؤىل التعميمي
 
 

معوقات تفعيؿ برنامج رعاية 
 الموىوبات

درجات  المتوسطات الحسابية
 الحرية

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية
    المستوى التعميمي

بكالوريوس  دبمـو
 تربوي

بكالوريوس  ماجستير
 تربوي

    دكتوراه

 0.230 0.423 (11.1) 9.12 9.21 9.57 9.74 9.20 المعوقات اإلدارية
 0.323 0.402 (11.1) 9.23 9.92 9.42 9.43 9.90 المعوقات الشخصية

 0.091 4.224 (11.1) 1.92 9.31 9.24 1.90 1.49 المعوقات المالية والمادية
لمعوقات التي ترجع ألولياء ا

 أمور الطالبات الموىوبات
9.47 9.97 9.43 9.27 9.52 (11.1) 0.515 0.594 

 0.324 0.442  9.29 9.12 9.17 9.54 9.50 عمى مستوى الكمي
 (.4.21) الجدولية F( ودرجات حرية كما ىو موضح بالجدوؿ حيث بمغت قيمة 0.07الجدولية عند مستوى معنوية ) Fتـ احتساب قيمة 
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( يتضح أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر 2-1مف جدوؿ رقـ )
أفراد العينة حوؿ المعوقات المالية والمادية التي تعوؽ تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات يعزي 
الختبلؼ المستوى التعميمي ألفراد العينة وجاءت الفروؽ لصالح الحاصبلت عمى البكالوريوس 

والدبمـو ويشير إلى ذلؾ قيمة "ؼ" المحسوبة حيث جاءت أكبر مف قيـ "ؼ" الجدولية، التربوي 
أما بقية المعوقات فإف النتائج أعبله لـ توضح وجود أية فروؽ بيف وجيات نظر أفراد العينة نحو 

 مدى توفر تمؾ المعوقات باختبلؼ المستوى التعميمي.
لمعوقات المالية والمادية واتجاىيا، ولمكشؼ عف معنوية الفروؽ الخاصة بدرجة توفر ا

 ( التالي:2 -1فقد تـ إجراء اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )

 (2 -8جدول رقم )
 نتائج اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة

 مستوى الداللة فرؽ المتوسط المستوى التعميمي المستوى  التعميمي العبارة

 

الية المعوقات الم

 والمادية

 

 بكالوريوس تربوي

 غير داؿ 0.333 0.05742 دبموـ

 غير داؿ 0.520 0.13921 ماجستير

 داؿ 0.049 * 4.97334 بكالوريوس غير تربوي

 (0.07* دالة عند مستوى معنوية )

مف نتائج اختبار شيفيو بالجدوؿ أعبله يتبيف أف الداللة اإلحصائية لفرؽ المتوسط بيف 
تربوي وبكالوريوس غير تربوي لصالح البكالوريوس التربوي، وىذا يشير إلى أف رؤية  بكالوريوس

حممة البكالوريوس التربوي لوجود  المعوقات كانت أكثر وضوحا لذلؾ جاءت الفروؽ لصالحيف، 
حيث أف معظـ دراساتيف الجماعية متخصصة في المجاؿ التربوي مف عمـ نفس بجانبية التربوي 

مواد إعداد المعمـ التي تمقي الضوء عمى مفيـو التدريس وطرقو والوسائؿ  والتعميمي كذلؾ
التعميمية المناسبة ومعرفة أنواع التقويـ وأساليبو باإلضافة إلى المقرات التطبيقية المركزة عمى 
التدريب العممي، ولقد انفردت الدراسة الحالية بيذه النتيجة حيث لـ تتناوؿ الدراسات السابقة 

مستوى التعميمي مع معوقات اإلدارة المدرسية ولذلؾ تميزت بأنيا الدراسة التي توصمت متغير ال
 إلى أف ىناؾ أثر لمتغير المستوى التعميمي عمى معوقات اإلدارة المدرسية في تفعيؿ البرنامج.
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 ثالثا: متغير سنوات الخبرة:
 (.9 -2جدول رقم )

نظر أفراد العينة نحو المعوقات التي  يوضح نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين وجيات
 تعوق تفعيل برنامج رعاية الموىوبات بالمدارس الحكومية

معوقات تفعيؿ برنامج رعاية 
 الموىوبات

 المتوسطات الحسابية
درجة 
 الحرية

قيمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 سنوات الخبرة
 7أقؿ مف 
 سنوات

سنوات  7
 فأكثر

 0.972 0.342 12 9.77 9.20 ات اإلداريةالمعوق
 0.252 0.453 12 9.42 9.91 المعوقات الشخصية

 0.724 0.775 12 1.04 1.44 المعوقات المالية والمادية
المعوقات التي ترجع ألولياء 
 أمور الطالبات الموىوبات

9.42 9.93 12 0.153- 0.514 

 0.523 0.104 12 9.75 9.55 عمى مستوى الكؿ
( ودرجات حرية كما ىو موضح بالجدوؿ حيث 0.07حتساب قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية )تـ ا

 (.4.523بمغت قيمة "ت" الجدولية )

( يتضح أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر 3-1مف جدوؿ رقـ )
ومادية ومعوقات  أفراد العينة نحو مدى توفر المعوقات المختمفة مف إدارية وشخصية ومالية

ترجع ألولياء األمور تعزي الختبلؼ الخبرة ألفراد العينة، وقد جاءت ىذه النتيجة عكس التوقعات 
فالمتعارؼ عميو أنو كمما زادت سنوات الخبرة كمما تعمقت الرؤية لمجوانب التربوية ليذه المعوقات 

ىتماـ بالموىوبات توجو جديد ولكف قد يرجع ذلؾ إلى حداثة تطبيؽ ىذا البرنامج في المدارس فاال
ـ( والتي توصمت الدراسة إلى 4002لمتربية الحديثة، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )جمعة 

عدـ وجود فروؽ في طرؽ اكتشاؼ الموىوبات تبعا لمتغير الخبرة لدى المديرات، ويعزي االتفاؽ 
 رات.إلى تشابو مجتمع الدراسة حيث تسودىا نفس المعتقدات ونفس الخب

وبناًء عمى النتيجة السابقة تـ قبوؿ الفرض الصفري والذي ينص عمى أنو "ال توجد 
( بيف وجيات نظر أفراد العينة نحو α > 0.07فروؽ ذات لداللة إحصائية عند مستوى داللة )

مدى توفر المعوقات المختمفة مف إدارية وشخصية ومالية ومادية ومعوقات التي ترجع ألولياء 
 ي الختبلؼ الخبرة ألفراد العينة.األمور تعز 
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 ممخص نتائج الدراسة:
 أظيرت الدراسة عدد من النتائج كان من أىميا:

  ضعؼ كبير في الميزانية والمخصصات المالية لمبرنامج والذي انعكس عمى جميع مراحؿ
 البرنامج ابتداًء مف التخطيط لو وانتياء بالتقويـ.

 بيؽ البرنامج مف مرافؽ ووسائؿ وأجيزة تعميمية عدـ توفر البنية التحتية المبلئمة لتط
 مساعدة.

  أظيرت الدراسة قمة الكادر التعميمي المتفرغ والمتخصص والممـ بأساليب التدريس الحديثة
 لمموىوبيف.

 .ضعؼ مستوى الدورات التدريبية لمقائمات عمى تنفيذ البرنامج وقمة مقاعدىا 
 ذ البرنامج.عدـ تنوع وابتكار مقاييس لمقائمات عمى تنفي 
  ضعؼ التوعية بأىمية البرنامج سواء لمقائمات عمى تنفيذ البرنامج أو أولياء أمور الطالبات

 الموىوبات.
  دارات المدارس المطبقة أثبتت الدراسة الضعؼ التنظيمي بيف إدارة رعاية الموىوبات وا 

 لمبرنامج.
 .أظيرت الدراسة عدـ وجود حصص مخصصة لتطبيؽ البرنامج 
 اد رحبلت دولية لبلستفادة مف خبرات الدوؿ المطبقة لمثؿ ىذا البرنامج، خاصة ندرة اعتم

 لمقائمات عمى البرنامج.
 .عدـ وجود لجنة لتقويـ البرنامج بجميع مراحمو مشكمة مف وزارة التربية والتعميـ 
  ىناؾ توافؽ بيف وجيات نظر أفراد العينة باختبلؼ وظائفيف واختبلؼ خبراتيف فيما يتعمؽ

ة توافؽ بيف المعوقات المختمفة مف إدارية وشخصية ومالية وتمؾ التي ترجع ألولياء بدرج
 األمور والتي تعوؽ تفعيؿ برنامج رعاية الموىوبات في مدارس التعميـ العاـ الحكومية.

  كشفت نتائج تحميؿ التبايف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر أفراد
وقات المالية والمادية التي تعوؽ تفعيؿ برنامج رعاية الطالبات العينة فيما يتعمؽ بالمع

الموىوبات يعزي الختبلؼ المؤىؿ التعميمي، حيث أف الفروؽ جاءت لصالح أفراد العينة 
 المواتي مستواىف التعميـ دبمـو وبكالوريوس تربوي.
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 توصيات الدراسة:
 ت التالية:بعد مناقشة النتائج واإلطالع عمييا يمكن الخروج بالتوصيا

 .تخصيص ميزانية تفي بجميع متطمبات البرنامج 
  تجييز البنية التحتية في المدارس المطبقة لمبرنامج مف فصوؿ ومرافؽ وأجيزة لموفاء

 بالمتطمبات األساسية لمبرنامج.
  فتح تخصصات موىبة وتفوؽ عقمي في الكميات والجماعات والدراسات العميا لتدريس

 ة ومختصيف بالموىبة.وتخريج معمميف ذوي كفاء
  تنويع مقاييس اكتشاؼ الموىبة وتكوف أكثر دقة وتعميميا عمى جميع المدارس المطبقة

 لمبرنامج.
  تكثيؼ المحاضرات لمتوعوية بالموىبة وبرامج رعاية الموىوبيف لمكادر وأولياء األمور

 ولممجتمع ككؿ.
 امج الحكومية وغير الحكومية.تدعيـ قنوات االتصاؿ بيف كافة اإلدارات ذات العبلقة بالبرن 
 .تخصيص حصص في الجدوؿ الدراسي خاصة بالبرنامج 
  دعـ األبحاث والدراسات في مجاؿ الموىبة والموىوبيف لبلستفادة مف نتائجيا في تطوير

 البرامج أو أي مما يخص جانب الموىبة.
 .فتح مدارس مخصصة لمف يبدوف تميزا واضًحا في مجاؿ الموىبة 
 وزارة التربية والتعميـ خاصة بالتقويـ المرحمي والنيائي لمبرنامج. تشكيؿ لجنة مف 

 الدراسات المقترحة:
 .إجراء دراسة مماثمة عمى المدارس المطبقة لمبرنامج حوؿ أساليب تفعيؿ البرنامج 
 .إجراء دراسة عمى إدارة رعاية الموىوبات لمعمؿ عمى تطوير البرنامج وآليات تطبيقو 
  بالدوؿ المطبقة لمبرنامج لبلستفادة مف تجاربيا.إجراء دراسة مقارنة 
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 -مواقع االنترنت:
4- www. Ksa-teachers. com .شبكة معممي ومعممات المممكة 
4- www. mawhiba. Org. sa/ .مؤسسة الممؾ عبد العزيز ورجالو لمموىبة واإلبداع 
9- www. mohop. Org/vb/f19.html دى إدارة رعاية الموىوبيف موقع المركز الوطني منت

 ألبحاث الموىوبيف واإلبداع.
 وزارة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية. .-1
 http: // www. moe. gov. . sa/pages/Default .aspx 
 المراجع األجنبية: .2

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


