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  :ملخص الدراسة
ـــــة مركــــز رعايــــة املوهــــوبني واملوهوبــــات مــــن وجهــــة نظــــر الطلبــــة  هــــدفت الدراســــة إىل التعــــرف علــــى مســــتوى فاعليـــ

طالباً وطالبة ملتحقني مبركز رعاية املوهوبني واملوهوبـات مبنطقـة جنـران ) ١٣٠( وقد تكونت عينة الدراسة من . امللتحقني به
إدارة املركـز، : ولقياس مستوى  فاعلية املركز فقد مت تطوير اسـتبانة تضـمنت أربعـة جمـاالت هـي. كة العربية السعوديةيف اململ

أشــــارت النتــــائج بشــــكل عــــام إىل فاعليــــة مركــــز رعايــــة املوهــــوبني . املعلمــــون يف املركــــز، األنشــــطة اإلثرائيــــة، خصــــائص املركــــز
بية ــال املعلمـــني، يليــه إدارة املركــز، يليــه خصــائص املركــز، وأخــرياً جمـــال واملوهوبــات، حبيــث كــان أعلــى املتوســطات احلســا

مل تشـر إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية )  (ANOVAاألنشطة اإلثرائية، يف حني أن نتائج حتليل التبـاين الثنـائي 
 )ملوهبةاركز رعاية املوهوبني، الفاعلية، م: الكلمات املفتاحية.( تعزى للجنس واملرحلة التعليمية أو للتفاعل بينهما

 

The Effectiveness of Gifted Center as Perceived by Gifted Students in 

Najran, K.S.A  

Suhail Mahmod Al-Zoubi                     Majdoleen Bani Abdel Rahman 

Faculty of Education, Najran University, K.S.A 

Abstract: The study aimed at investigating the level of the effectiveness 

of gifted center as Perceived by gifted students. The sample of this study 

consisted of )*+,- male and female students study at gi.ed center in 

Najran, K.S.A. The researchers developed effectiveness scale distributed 

onto four domains: center administration, teachers, enrichment activities 

and characteristics of center. The results revealed that the Gifted Center in 

Najran is effective. Whereas, the most mean of effectiveness was for 

teachers, followed by the center administration, characteristics of center, 

and enrichment activities. On the other hand, the results of the )ANOVA- 

showed that there are no statistically significance differences due to 

gender and education levels or to interaction between the gender and 

education levels.)keywords: effectiveness, gifted center, giftedness-. 
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   :مقدمة

، وإىل معلمني ذوي كفايات تؤهلهم  من حيث اإلعدادحتتاج برامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني إىل تفكري واضح 
، وإىل مصادر دعم مادية ومعنوية، حيث إن توفري هذه املصادر يؤدي إىل حصول الطلبة على  هذه الفئةللعمل مع 

وضعت برامج املوهوبني واملتفوقني للطلبة الذين يظهرون لقد و .  O'Donovan,2007)( تعليم ذي جودة عالية 
لذا جيب على برامج ). Oakland & Rossen, 2005( قدرات استثنائية ال ميكن تلبيتها يف املدارس العادية  

الطلبة املتفوقني ملثل هذه  املتفوقني واملوهوبني أن تصوغ أهدافها بكل وضوح وذلك من خالل تطوير أسس لرتشيح
عملية جتميع ف ،) Oakland & Rossen, 2005(  .متتم يف إطار برامج الكشف عنه مج، وعمل مسحالربا

 ;Felhusen, 1991 . (ساعد على حتسني التعلم والدافعية ومفهوم الذات لديهمتالطلبة املتفوقني واملوهوبني 

Danuta, 2004 (.  

بة املتفوقني واملوهوبني إىل برامج التسريع األكادميي وميكن تصنيف اخلدمات الرتبوية اليت تقدمها برامج تعليم الطل
Academic Acceleration  واألنشطة اإلثرائية ،Enrichment Activities ، واإلرشاد ،

Counseling والصفوف املرحلة Pullout Program   )Hoge &Renzulli, 1993؛ 

Memmert, 2006 .( الرتبوية اخلاصة بالطلبة املتفوقني واملوهوبني ، ومن ويف اململكة العربية السعودية تتنوع الربامج
، التسريع األكادميي، التجميع، اإلثراء، جلان ورجاله لرعاية املوهوبني زعبد العزيمؤسسة امللك  :هذه الربامج واملؤسسات

 .رعاية املوهوبني باملدرسة العادية، ومراكز رعاية املوهوبني واملوهوبات

،  حيث يقدم املركز خدماته للطلبة 2002عاية املوهوبني يف منطقة جنران إىل عام يعود تاريخ تأسيس مركز ر 
وحيضر إليه الطلبة يف الفرتة املسائية أو أيام اخلميس  ، )ثانوي  ،متوسط ،أساسي( املوهوبني يف املراحل الدراسية الثالث 
املراكز وفق جمموعة من األسس واملعايري اليت  ذه قويتم ترشيح الطلبة لاللتحا ،أو يف اإلجازات الفصلية أو الصيفية

القدرات اخلاصة،  ،املميزة للطلبة تالتحصيل األكادميي املرتفع، السمات السلوكية، والنتاجا: حددا الوزارة ومنها 
وزارة الرتبية . (درجة يف مقياس القدرات العقلية اخلاصة ، ومقياس تورانس للتفكري اإلبداعي 120احلصول على 

  .)2011لتعليم،وا

يسعى املركز إىل  تعميق وعي الطلبة باملعارف األساسية، ومساعدم على فهم الذات وتدريبهم على مهارات    
 ،االتصال الفّعال ، وتطوير قدرام العقلية واإلبداعية وإبراز مواهبهم، ويئة القيادات الواعدة والتخطيط للمستقبل

تقوم فكرة  هذه املراكز على أساس عدم الفصل بني و . التوازن مع املستجداتوتطوير شخصيات قادرة على التكيف و 
الطلبة املتفوقني والعاديني يف الفصول العادية، وإمنا يتم تقدمي الرعاية الالزمة هلم بعد انتهاء اليوم الدراسي أو يف اإلجازات 
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وزارة الرتبية . (ت اليت يربزون تفوقهم االفصلية الصيفية، حبيث يتم تقدمي الربامج اإلثرائية هلم يف  ااال
  .)2011والتعليم،

يهدف مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات يف جنران، إىل إبراز مواهب الطلبة ورعايتها ويئة الفرص املناسبة 
سرتاتيجيات لتطويرها من خالل الربامج اإلثرائية اليت تقدم هلم يف جماالت العلوم واآلداب والفنون، وإكساب الطلبة ا

التفكري وأساليب حل املشكالت، وتطوير قدرات االبتكار لدى الطلبة املوهوبني، وإكسام املهارات الشخصية 
  .ومهارات البحث العلمي

املدرسة الناجحة  هي املدرسة اليت تتمتع بكفاءات تؤهلها بأن تكون فّعالة مما جيعلها تتمتع باملصداقية والثقة 
أن هناك مدارس ال تقوم بتأدية رسالتها على الوجه األمثل بسبب عوامل داخلية خاصة باملدرسة  من قبل اتمع، إال

نفسها أو إىل عوامل خارجية، لذلك فقد قامت العديد من النظم الرتبوية باملناداة بتحسني فاعلية املدرسة واعتباره معياراً 
  Orloske, 1984). ؛, ,Sammons 1996. ( لنجاح أو فشل املدرسة

الفاعلية يف الرتبية تشري إىل التقدم واالرتقاء والنماء الفكري والرتبوي واالجتماعي ودرجة حتقيق اهلدف املنشود و 
، فاملدرسة الفّعالة هي اليت يتوافر هلا مدير له مشاركة قوية يف برامج ) Bacchus et al, 1991. (يف العملية الرتبوية

عن أداء الطلبة واملعلمني، باإلضافة إىل توافر معلمني لديهم توقعات عالية بالنسبة التعليم الصفي، ولدية توقعات عالية 
لنجاح طلبتهم وقدرم على استخدام اسرتاتيجيات تعليمية مناسبة وكذلك وجود عالقات اجيابية بني املعلمني وأولياء 

ة ال ميكن أن تكون فقط مسألة وبعبارة أخرى فإن الفاعلية يف املؤسسات التعليمي )Feldman, 1985. (األمور
  .يف العملية الرتبوية دخمرجات لالجنازات ولكنها تشمل أيضا على إصدار أحكام عن فاعلية حتقيق األهداف ملنشو 

ن ما مييز املدرسة الفّعالة عن املدرسة غري الفّعالة يف  توفر إدارة مدرسية قيادية، وتوقعات عالية عن أداء الطلبة، إ
املعلمني بقدرة الطلبة على حتقيق التوقعات، وتوفر ُمناخ اجيايب بني أطراف العملية الرتبوية،  واعتماد أسلوب وثقة اإلدارة و 

جمموعة من ) 2001(ولقد أوردت عبيد ). (Reynolds,1989. التغذية الراجعة دف تقومي اجلوانب األكادميية
عدد الطلبة يف الصف  حتديد: وهوبني لتحقيق الفاعلية منهاالعوامل اليت جيب أن تتوافر يف مراكز رعاية املتفوقني وامل

  . طالباً وطالبة، وتزويد املركز مبكتبة وخمتربات علمية وساحات ملمارسة خمتلف األلعاب الرياضية 20الواحد مبا ال يزيد عن 

ل بعدد من اجلوانب اليت هلا وبناًء على ما سبق فإن جوانب الفاعلية يف مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات يف جنران تتمث
  .عالقة مباشرة بالفاعلية وهي اإلدارة ، واألنشطة اإلثرائية،  واملعلمون ، وخصائص املركز
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  اإلدارة  .١
متثل اإلدارة يف مراكز رعاية الطلبة املوهوبني واملوهوبات غرفة العمليات اليت من خالهلا يتم التنسيق وتنظيم    

هي جمموعة ) 1999(فاإلدارة كما يراها نصر اهللا وآخرون )  Telem, 2001. (ةاجلهود لتحقيق األهداف املرسوم
العمليات اليت يتم من خالهلا تعبئة القوى البشرية واملادية وتوجيهها توجيهًا كافيًا لتحقيق أهداف املؤسسة، لذلك تُعد 

مرنة ولدية القدرة على التحرك على  اإلدارة املدرسية حجر الزاوية للعملية التعليمية، وتتطلب وجود قائد ذي شخصية
 اإن توفر القيادة اإلدارية الفعالة يف إدارة برامج الرتبية اخلاصة أصبحت من القضاي). 1997إبراهيم، (خمتلف األصعدة 

دير اليت تالقي اهتمام كبري يف عصرنا احلاضر، ومن العوامل اليت تزيد من فاعلية اإلدارة  يف برامج الرتبية اخلاصة وجود م
يتمتع بقدرات شخصية ومهنية يعمل من خالهلا على يئة اجلو التعليمي املناسب الذي ينعكس اجيابيًا على العملية 

، ويعمل أيضًا على تنظيم العمل املدرسي ويئة املُناخ املالئم ) Lynn, 2007  ؛ ,Jean  2007.(  التعليمية 
إلقامة العالقات اإلنسانية ورفع الروح املعنوية ألعضاء اهليئة التعليمية ومواكبة كل ما هو جديد يف جمال الفكر الرتبوي 

وممارسة الدميقراطية الذي يسمح مبشاركة أعضاء اهليئة التعليمية واإلدارية يف حتديد السياسات ووضع اخلطط واإلداري 
  .)1992، عبود وآخرون.( والربامج وعملية صنع القرارات الرتبوية 

رهم الفّعال يف وقد يواجه مديرو مراكز رعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني حتّديات كثرية فعليهم مثًال أن حيددوا دو 
الربامج الرتبوية، وأن يساعدوا على تقدمي خدمات للطلبة املتفوقني واملوهوبني، وأن يهتموا بتطوير الكوادر التعليمية، 

  .),Nelson, & Prindle 1992 (. وتقييم فاعلية الربامج التعليمية املقدمة للطلبة املوهوبني واملتفوقني

 المعلمون  .٢

ني على أن املعلم هو املفتاح الرئيس لنجاح العملية الرتبوية يف أي برنامج تربوي، حيث إنه يهيئ يتفق كثري من الباحث
ويعترب خمططو ). 2008جروان،. ( الفرص لتعزيز ثقة املتعلم بنفسه وهو الذي يفتح اال أمام الطلبة للتحصيل واإلجناز

ومن ) Aromolaran, 2005( قيق األهداف الرتبوية األنظمة واإلدارات الرتبوية املعلم املؤهل مصدر مهم يف حت
سنوات اخلربة التدريسية، التدريب العملي أثناء وقبل اخلدمة، : العوامل اليت تؤثر على مدى فاعلية معلم الرتبية اخلاصة

، فربامج التدريب ) Ysseldyke & Algozzine, 1990. ( التفاعل مع الوالدين واملعلمني يف املدارس العادية
ملعلمي الرتبية اخلاصة، وعلى اجلامعات إجياد  بل وأثناء اخلدمة تعلب دورًا كبريًا يف تنمية الكفايات املعرفية واألدائيةق

 .؛ (Al-Zoubi & Bani Abdel Rahman, 2011 .  ختصصات أكادميية يف جمال املوهبة والتفوق
(Johnsen, 2006   

 أن إملام املعلمني خبصائص الطلبة املتفوقني واملوهوبني إىل) Elhoweris et al )2005 لقد أشارت دراسة  
يلعب دوراً كبرياً يف إحالتهم إىل برامج الرتبية اخلاصة، وعلى املعلم أن يوفر بيئة مؤدية إىل تنمية مهارات التفكري واإلبداع 
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الكايف للتفكري وتزويدهم من خالل  االستماع للطلبة وتشجيعهم على املناقشة والتعبري عن آرائهم وإعطائهم الوقت 
فقد خلص اخلصائص السلوكية والتعليمية ملعلم ) 2008(أما ليندزي املشار إليه يف جروان  .بالتغذية الراجعة االجيابية

لديه الرغبة يف ،األفكار اجلديدة  منفتح على ،أن يكون حساس ملشكالت اآلخرين: الطلبة املتفوقني واملوهوبني من حيث
برناجمًا إثرائيًا يستجيب لالحتياجات الفردية، يستخدم اسرتاتيجيات تعليمية  أن يطور ،لتحصيل والتّميز التعلم وزيادة ا

 Sebring and Tusseyويرى . وحيرتم الفروق الفردية والكرامة اإلنسانية ،يثري العمليات العقلية العليا ،متنوعة 
فوقني وبني املعلمني الذين يدّرسون الطلبة املتفوقني يف أن يكون هناك تعاون وثيق بني معلمي الطلبة املتب) 1992(

إىل أن أكثر املشكالت اليت تواجه معلمي الطلبة املتفوقني واملوهوبني ) 2005(وتشري بين عبد الرمحن . املدارس العادية
ني، باإلضافة إىل تلك املتعلقة مبدى وضوح دور املعلم واملشكالت املتعلقة بتنظيم وختطيط برامج املتفوقني واملوهوب

  .املشكالت املتعلقة بفلسفة الرتبية والتعليم اجتاه برامج رعاية املتفوقني واملوهوبني

 األنشطة اإلثرائية  .٢
يُعد املنهاج من املكونات األساسية للربنامج اإلثرائي لتعليم الطلبة املتفوقني واملوهوبني، وأن مربر وجود هذه الربامج 

اج العام عن تلبية احتياجات الطلبة املتفوقني واملوهوبني وبالتايل فإم حباجة إىل مقررات يتعلق باألساس بعجز املنه
فاألنشطة اإلثرائية املقدمة للطلبة املتفوقني واملوهوبني البد . دراسية متقدمة تتجاوز ما يقدمه املنهاج العادي العام ألقرام

تركز على مهارات  ،هارات واملعارف اليت جيب أن يتعلمها الطلبة أن تكون امتدادًا للمنهاج العام، وأن يتم حتديد امل
أن تتصف  ،حتقق تكامًال بني األهداف املعرفية واالنفعالية والوجدانية ،أن تتضمن مشروعات للدراسة احلرة ،التفكري العليا

  ).Nogueira, 2006 ؛2008 ، جروان( باملرونة 

على خربات ومهارات أكادميية مناسبة تؤدي يف النهاية إىل تنمية قدرات لذلك ال بد أن حتتوي األنشطة اإلثرائية  
م من حيث احملتوى وأن تشتمل على طرق واسرتاتيجيات متعددة  مالطلبة املعرفية ، وأن تتناسب مع احتياجاواهتماما

 & Clarck؛ Kaminsky,2007. (و هلذه األنشطة اإلثرائية أثر يف زيادة حتصيل الطلبة املوهوبني واملتفوقني ،
Zimmerman, 2002  (.  

وتساهم برامج املتفوقني واملوهوبني يف تطوير الدافعية وصقل املواهب وتوجيهها لدى الطلبة باإلضافة إىل تأثريها 
فربامج املتفوقني   )Heinz & Heller, 2002. ( االجيايب يف حتسني اسرتاتيجيات الكفاية الذاتية ، والتنظيم الذايت

حركية ، - على إظهار قدرام اإلبداعية ، واألدائية ، والقيادية ، والقدرات النفس ةز الطلبهوبني البد أن حتفّ واملو 
أن األنشطة اإلثرائية تعمل على ) 2010(ويرى احلدايب وآخرون ). Shaunessy, 2003. ( واالستعداد األكادميي
لمي ومهارات التفكري الناقد واإلبداعي ومهارات االتصال الطلبة املختلفة كمهارات البحث الع تتنمية قدرات ومهارا

  . الشفوية والكتابية،وتعمل أيضاً على تنمية التفكري اإلبداعي
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  خصائص المركز .٣

يلعب البناء املدرسي دوراً مميزاً يف العملية التعليمية وينظر إليه كمصطلح يتضمن البناء واملرافق واملالعب والتجهيزات 
وسيلة تربوية لتحقيق أهداف وغايات الرتبية ففيه يقضي الطلبة أوقام وتتشكل عقوهلم وأجسادهم  واألثاث، وعلى أنه

أن تتوافر فيه : وُتصقل مواهبهم وتُلىب رغبام وحاجام، وال بد  أن يتوافر يف املركز جمموعة من املواصفات منها
وط السالمة العامة وأن يتناسب من حيث املوقع واملساحة التجهيزات واألثاث واألدوات والوسائل التعليمية املناسبة وشر 

مع األهداف الرتبوية ، وأن  يتم تصميم البناء بناًء على حاجات املتعلمني ومتطلبات الربنامج املدرسي ، حيث إن 
 Moscoso, 2000). التعلمّية-تصميم املركز  وجتهيزاته قد تكون من العوامل املساعدة أو املعيقة للعملية التعليمية

Knirk,1979)  . لذا البد أن نكون على وعي تام للعالقة القائمة بني البيئة التعليمية وإجناز الطلبة فحجم البناء
وشكل التعليم يف غرفة الصف وموارد الغرفة الفيزيائية واملكتبة واملختربات كلها عوامل تؤثر على النشاطات اليت متارس 

   .فيها

 :الدراسات السابقة •

بدراسة هدفت إىل تقومي تأثريات مشاركة الطلبة  (Zeidner and Schleyer,1999)دنر وسشلري  قام زي
املوهوبني يف برامج تربوية خمتلفة من حيث مفهوم الذات، وقلق االختبار، والدافعية لإلجناز، وفهم املوهبة، مواقف 

، حبيث ) 6-4(طلبة املوهوبني يف الصفوف طالبًا وطالبة من ال) 982(تكونت عينة الدراسة من . واجتاهات املدرسة
) (321طالبًا غري متجانسني يف قدرام العقلية بربامج الدمج يف الصفوف العادية بدوام جزئي، و) 661(التحق منهم 

 كلي،أشارت النتائج أن الطلبة املتفوقني الذين طالبًا متجانسني يف قدرام العقلية التحقوا يف صفوف خاصة بدوام

ا يف الصفوف اخلاصة بدوام كلي أظهروا مفهومًا ذاتيًا أقل من أولئك الطلبة امللتحقني يف الصفوف العادية، كما التحقو 
  .أظهروا قلقاً أعلى يف االختبار وتفهما أقل لوضعهم كمتفوقني

ميز من فقد هدف إىل الكشف عن درجة فاعلية إدارة مدارس امللك عبد اهللا الثاين للت) 2002(أما دراسة العزام 
للتميز وثالثة من مديري املدارس  وجهة نظر العاملني فيها، وقد تكونت عينة الدراسة من مديري مدارس امللك عبد اهللا

أشارت النتائج أن اإلدارة يف مدارس امللك عبد اهللا ال ختتلف عن اإلدارة يف املدارس العادية من حيث . العادية يف األردن
لشخصية والعمليات اإلدارية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى ملتغريات اجلنس الكفايات اإلدارية والسمات ا

  .والعمر وسنوات اخلربة 

. فقد هدفت إىل تقومي برنامج اللغة االجنليزية يف املراكز الريادية) ,Al-Khateeb (2003اخلطيب أما دراسة 
طالباً وطالبة ملتحقني يف املراكز الريادية يف حمافظة  )360( وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي الطلبة املتفوقني ومن
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دلت النتائج إىل فاعلية األنشطة اإلثرائية املطبقة وقد إربد، األردن وقد مت تصميم استبانة وزعت على الطلبة واملعلمني، 
  .يف مساق اللغة االجنليزية، وإن معلمي اللغة االجنليزية مؤهلني للتدريس يف هذه املراكز

بدراسة هدفت إىل الكشف عن أداء املراكز الريادية للطلبة املتفوقني يف األردن من ) 2003(وقد قامت الشرمان 
أظهرت النتائج  إىل إسهام املراكز الريادية بدرجة كبرية يف حتقيق أهدافها ومهامها، . وجهة نظر اإلداريني واملعلمني والطلبة

اليت تواجه املراكز الريادية كثرة تغيب الطلبة، وطبيعة الدوام املسائي، ومل تظهر  وأظهرت النتائج إىل أن  أكثر الصعوبات
  .النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس واخلربة واملؤهل العلمي واملوقع اجلغرايف للمركز

غة االجنليزية على دراسة للتعرف على أثر األنشطة اإلثرائية يف الل) Al-Bal'awi,2005(البلعاوي  كما أجرت 
حتصيل الطلبة امللتحقني يف املراكز الريادية ، وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي امللتحقني يف 

قامت الباحثة ببناء . طالباً وطالبة) 86(املراكز الريادية يف إربد األوىل والثانية وبين كنانة والرمثا ، األردن ،والبالغ عددهم 
أظهرت النتائج وجود . بعدي–حتصيلي يف مساق اللغة االجنليزية حبيث طبق على أفراد الدراسة كاختبار قبلي  اختبار

فروق بني متوسط أداء الطلبة على االختبار البعدي يعزى لألنشطة اإلثرائية ، كما أظهرت النتائج وجود فروق على 
  .االختبار التحصيلي البعدي يعزى للجنس ولصاحل اإلناث

فقد هدفت إىل التعرف على أثر الربامج اإلثرائية على الطلبة )  ,Cho & Lee 2006(ا دراسة جو ويل أم
طالب من صفوف الرابع والسابع األساسيني موزعني ) 214(الدراسة من تكونت عينة . املوهوبني ومدى رضاهم عنها
  . على مدارس ريفية وحضرية

ثرائية يف الصفوف املبكرة كالرابع مثالً يكون أكثر فائدة من تقدميها يف أظهرت نتائج الدراسة أن تقدمي الربامج اإل
  .املقدمة هلم صفوف متأخرة كالسابع ، حبيث أظهر طلبة الصف الرابع رضاً أكرب عن الربامج اإلثرائية

وقني، وقد دراسة هدفت إىل التعرف على  أثر األنشطة اإلثرائية على حتصيل الطلبة املتف) 2010(وقد أجرى الزعيب 
. طالبًا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي التحقوا يف مركز ريادي الكورة، األردن) 30(تكونت عينة الدراسة من 

والعلوم واإلرشاد والتفكري  ولتحقيق هدف الدراسة فقد مت تطوير اختبار حتصيلي ملواد اللغة العربية واإلجنليزية والرياضيات
إىل وجود فروق على االختبار ) ت(أشارت نتائج اختبار . بعدي - الدراسة كاختبار قبلي  على أفراد عينة حبيث طبق

إىل وجود فروق على  ANOVA)(التحصيلي البعدي يعزى لألنشطة اإلثرائية، ومل تشر نتائج حتليل التباين األحادي 
  .االختبار التحصيلي البعدي يعزى للجنس

التعرف على اجتاهات الطلبة املتفوقني يف املراكز الريادية حنو توظيف  فقد هدفت إىل)  2010(أما دراسة الزعيب 
طالبًا وطالبة ملتحقني يف املركز الريادي للطلبة ) 184( اإلنرتنت يف األنشطة اإلثرائية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
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د أشارت النتائج إىل أن مجيع أفراد ولتحقيق هدف الدراسة فقد مت تطوير استبانة، وق. املتفوقني يف لواء الكورة، األردن
  .عينة الدراسة لديهم تصورات إجيابية مرتفعة حول توظيف اإلنرتنت يف األنشطة والربامج اإلثرائية يف املركز الريادي

إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه الطلبة املتفوقني يف املراكز الريادية، ) 2010(وقد هدفت دراسة الزعيب  
ة الدراسة من مجيع طلبة املركز الريادي يف لواء الكورة ، األردن، طبق عليهم استبانة وزعت على ثالثة وتكونت عين
مشكالت تتعلق بالطالب نفسه، ومشكالت تتعلق باملركز الريادي ، ومشكالت تتعلق بأولياء أمور الطلبة : جماالت هي
الطلبة املتفوقني يف املراكز الريادية تذمر الطلبة عند جميئهم أشارت النتائج إىل أن أكثر املشكالت اليت تواجه . واتمع

للمركز مساًء، والتحاق عدد من الطلبة يف املركز ال يصنفون كمتفوقني، والرسوم الدراسية اليت يتقاضاها املركز، وعدم  
  .كفاية احلصص املقررة لبعض األنشطة اإلثرائية

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها •

ربيـــة الســـعودية اهتمامـــاً واضـــحاً بالطلبـــة املتفــوقني واملوهـــوبني وقـــد متخـــض هـــذا االهتمـــام مـــن خـــالل تشــهد اململكـــة الع
إال إنــه مل جتــر دراســات لقيــاس مســتوى فاعليــة مركــز رعايــة املوهــوبني . إنشــاء العديــد مــن املؤسســات الرتبويــة الــيت تعــىن ــم

 & Miller  1994,(شــارت دراســة ميلــر ونــاميي لقــد أ. واملوهوبــات بنجــران مــن وجهــة نظــر الطلبــة امللتحقــني بــه
Niemi (لـذلك . إىل أن قيام الطلبة املتفوقني واملوهوبني بتقييم الربامج الرتبوية املقدمة إليهم يكـون لـه نتـائج اجيابيـة أكـرب

فـــه فقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة لتقيـــيم فاعليـــة هـــذا املركـــز والتعـــرف علـــى جوانـــب القـــوة والضـــعف فيـــه ومـــدى حتقيقـــه ألهدا
  :اخلاصة، ومن هنا فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما مستوى فاعلية مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات يف منطقة جنران ؟ -١
  هل هناك فروق يف مستوى فاعلية املركز تعزى ملتغريي اجلنس واملرحلة التعليمية والتفاعل بينهما؟ -٢
 :مصطلحات الدراسة  •

وهي مؤسسات تربوية تابعة إىل وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية : الموهوباتمراكز الموهوبين و  -
 .السعودية، تعىن بتقدمي الرعاية الرتبوية للطلبة املوهوبني من خالل الربامج اإلثرائية  اليت تقدم  هلم يف هذه املراكز

شكل : تعريف مراكز املوهوبني واملوهوبات بأا أما من الناحية اإلجرائية فيمكن، )2011والتعليم، وزارة الرتبية(
من أشكال خدمات الرتبية اخلاصة  اليت تقدم للطلبة املوهوبني يف منطقة جنران توفر للموهوب بيئة تعليمية 

 .وأنشطة إثرائية  تساعده على إبراز تفوقه وصقل مواهبه
داء الرفيع يف ااالت العقلية واإلبداعية وهم الطلبة الذين يعطون دليل قدرم على األ: الطلبة الموهوبون -

والنفسية والقيادية واألكادميية اخلاصة مما يؤكد حاجتهم لربامج تربوية خاصة أو مشاريع خاصة ونشاطات لتلبية 
أما من الناحية ، )2008جروان، . (احتياجام يف جماالت تفوقهم وموهبتهم واليت ال تقدمها املدرسة العادية
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املوهوبني بطلبة مركز رعاية املوهوبني التابع إىل اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة جنران  يتحدد الطلبةاإلجرائية ف
التحصيل األكادميي : ويُعد الطالب موهوب وفق جمموعة من املعايري اليت حددا وزارة الرتبية والتعليم وهي

 .، والقدرات اخلاصةاملرتفع، السمات السلوكية، والنتاجات املميزة للطلبة
تُعرف الفاعلية بأا جمموعة من العمليات املرتابطة فيما بينها داخل املؤسسة التعليمية لتحقيق  :الفاعلية -

( األغراض املنشودة من املؤسسة فهي مقياس للتطابق بني األهداف احملددة ومدى حتققها                     
Fraser, 1994(ا إصدارأحكام حول كفاءة املؤسسات التعليمية ، كما تُعرف بأ) . ،2006العنزي( ،

كفاءة ومستوى اخلدمات اليت يقدمها مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات : وميكن تعريف الفاعلية إجرائيًا بأا
اإلدارة ، األنشطة اإلثرائية،  املعلمون ، خصائص املركز، تبعًا آلراء واجتاهات الطلبة : بنجران يف جماالت

  .املوهوبني
 :منهج الدراسة  •

اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي، وهو املنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف    - 
الواقع، من خالل التعبري النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أو التعبري الكمي الذي يعطي قيماً 

  .)2011رون،عباس وآخ. (رقمية يوضح حجم الظاهرة
 :الطريقة واإلجراءات •

 مجتمع وعينة الدراسة  -
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة  امللتحقني يف مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات يف منطقة جنران، اململكة 

يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب )  1(طالبًا وطالبة، واجلدول رقم ) 652(العربية السعودية والبالغ عددهم 
  . نس  واملرحلة التعليميةاجل

  )1(رقم  اجلدول

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والمرحلة التعليمية

  المجموع  المرحلة التعليمية  الجنس

  ثانوي  أساسي  أنثى  ذكر

341  311 557  95  652  

بقية دف أن تكون طالبًا وطالبة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الط) 130(أما عينة الدراسة فقد تكونت من 
العينة ممثلة تمع الدراسة، وإلجياد عدد أفراد عينة الدراسة حسب متغريي اجلنس واملرحلة التعليمية فقد مت تطبيق القانون 

عباس (عدد أفراد العينة × عدد أفراد اتمع÷ عدد أفراد املستوى يف اتمع = عدد أفراد املستوى يف العينة: التايل
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إىل أن ) 1992(، وقد مت اختيار العدد املطلوب من الطلبة بطريقة عشوائية، ويشري عودة وملكاوي ) 2011وآخرون،
يوضح توزيع ) 2(واجلدول رقم . من جمتمع يكون عدد أفراده باملئات20% حجم العينة يف الدراسات الوصفية  يكون 

  .أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس واملرحلة التعليمية

  )2(اجلدول رقم 

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمرحلة التعليمية

  المجموع  المرحلة التعليمية  الجنس

  ثانوي  أساسي  أنثى  ذكر

67  63  112  18  130  

  :أداة الدراسة -
من أجل حتقيق هدف الدراسة فقد مت  تطوير استبانة لقياس مستوى فاعلية مركز رعاية املوهوبني واملوهوبات بنجران 

فقرة ) 65(وقد تكونت االستبانة يف صورا األولية من . اإلطالع على األدب النظري  والدراسات السابقةمن خالل 
وللتحقق من صدق . اإلدارة، املعلمون يف املركز، األنشطة اإلثرائية، وخصائص املركز: وزعت على أربعة جماالت هي
ورا األولية على جمموعة من ذوي االختصاص يف جمال الرتبية وعلم النفس بكلية الرتبية االستبانة فقد مت عرضها بص

وكذلك مت تعديل بعض ، وبناًء على أراء احملكمني فقد مت اعتماد الفقرات اليت حظيت بإمجاع احملكمني. جبامعة جنران
اعتماد مقياس ليكرت الثالثي لغاية تقدير  وقد مت. فقرة) 46(حبيث تكونت االستبانة بصورا النهائية من ، الفقرات

  :         وقد مت اعتماد املعيار التايل ألغراض حتليل نتائج الدراسة. عالمة أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة

تنطبق ) 2.40(تنطبق بدرجة متوسطة، وأكثر من ) 2.40-1.71(ال تنطبق إطالقًا ومن ) 1.70- 1(من   
وللتحقق من ثبات األداة فقد مت حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة  . (Suan, 2003)بدرجة كبرية  
، وللمجال الثاين           ) 0.75( ، وقد بلغ معامل الثبات للمجال األول ) Cornbach Alpha(كرونباخ ألفا 

  ).0.79(، وللمجال الرابع ) 0.78( ، وللمجال الثالث ) 0.74( 

  :ة ومناقشتهانتائج الدراس

ما مستوى فاعلية مركز رعاية الموهوبين والموهوبات في منطقة " لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه 
فقد مت استخراج املتوسطات واالحنرافات املعيارية على كل جمال من ااالت األربعة اليت تضمنتها استبانة  "نجران 

ااالت األربعة اليت تضمنتها االستبانة مرتبة ترتيباً ) 3(ويبني اجلدول . سالفاعلية وكذلك على كل فقرة من فقرات املقيا
  .تنازلياً حسب األمهية
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  )3(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة األربع مرتبة تنازلياً حسب األهمية 

  النحراف المعياريا  المتوسط الحسابي  اسم المجال  رقم المجال في االستبانة 

  ٤.٥٨  ٢٩.٨٦  المعلمون في المركز  الثاني

  ٥.٢٨  ٢٩.٥٨  إدارة المركز  األول

  ٤.٨٥ ٢٦.٨٩  خصائص المركز  الرابع

 ٣.٨٣ ٢٣.٠٢  األنشطة اإلثرائية  الثالث

  ١٤.١٦  ١٠٩.٣٦    الكلية

كـرب مـن اهتمـام أفـراد عينـة قـد حظـي بالقـدر األ) املعلمـون يف املركـز( أن اـال الثـاين ) ٣(يتضح من اجلدول رقـم 
بشـكل عـام أن ) ٢(وقـد أظهـرت نتـائج اجلـدول رقـم .الدراسة يليه إدارة املركز، يليه خصائص املركز،  يليه األنشطة اإلثرائية

مركز رعاية الطلبـة املوهـوبني واملوهوبـات بنجـران كانـت فّعالـة اعتمـاداً علـى الدرجـة الكليـة ملقيـاس الفاعليـة، وميكـن أن يعـود 
لــك إىل التقــدم الــذي شــهده ميــدان الرتبيــة اخلاصــة وخاصــة يف جمــال تربيــة ورعايــة الطلبــة املتفــوقني واملوهــوبني يف اململكــة ذ

العربيــة الســعودية، حيــث ختضــع عمليــة اختيــار اهليئــة التدريســية واإلداريــة يف هــذه املراكــز إىل جمموعــة مــن األســس والشــروط 
ســـنوات اخلـــربة ، والدرجـــة العلميـــة ، وهـــذه النتيجـــة اتفقـــت مـــع دراســـة الشـــرمان : منهـــاالـــيت حـــددا وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم 

وللتعـرف علــى تقـديرات الطلبــة املوهـوبني  ملســتوى فاعليـة املركــز حسـب كــل جمـال مــن ). ٢٠٠٦العــزام،(ودراسـة ) ٢٠٠٣(
فقــرة مــن فقــرات االســتبانة، تبعــاً جمــاالت اســتبانة ، فقــد مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة علــى كــل 

يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة ملسـتوى الفاعليـة مرتبـة ترتيبـاً ) ٤(واجلدول رقم . للمجال الذي أدرجت حتته
  ).إدارة املركز( تنازلياً حسب أمهيتها ألفراد عينة الدراسة ووفقاً للمجال األول من جماالت االستبانة 

  ) ٤(اجلدول رقم 

  مرتبة تنازليًا ) إدارة المركز(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول 

رقم   الترتيب
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 520. 2.70  تعمل على رفع مستوى قدرات ومهارات الطلبة  ١  ١

 536. 2.66  تتوقع تفوق الطلبة بدرجة عالية  ٦  ٢
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 670. 2.56  تعمل على اخذ آراء الطلبة في األنشطة اإلثرائية المطروحة  ٤  ٣

 706. 2.53  تحرص على تكوين عالقات ايجابية مع الطلبة  ٣  ٤

 573. 2.53  توفر المواد واألجهزة التي تتيح للطلبة ممارسة نشاطاتهم ومشاريعهم  ٩  ٥

 706. 2.48  ركزتشجع الطلبة على ممارسة الديمقراطية داخل الم  ١١  ٦

 717. 2.46  تستجيب للمشكالت التي تعترض الطلبة وتحاول حلها  ٥  ٧

 703. 2.43  تتابع مدى تقدم الطلبة في مدارسهم العادية  ١٢  ٨

 632. 2.41  تقوم بعمل زيارات صفية بقصد تحسين عملية التعلم والتعليم  ٢  ٩

 763. 2.40  لمركزتدعو ذوي االختصاص والخبرة للمشاركة في فعاليات ا  ١٠  ١٠

 717. 2.28  توفر  الحوافز المادية والمعنوية للطلبة  ٧  ١١

 766. 2.10  تدعو أولياء أمور الطلبة الجتماعات دورية  ٨  ١٢

وقد حظيت ) ٢.٧٠-٢.٤١(تراوح متوسطها احلسايب من )  ٩ - ١( أن الفقرات من ) ٤(يتبني من اجلدول 
فراد عينة الدراسة، وهذا يعين أن إدارة املركز متفهمه كثريًا خلصائص الطلبة باهتمام عاٍل وفاعلية أكرب من وجهة نظر أ

املتفوقني واملوهوبني وتعمل جاهدة على توفري أفضل السبل يف تقدمي كافة اخلدمات والتسهيالت هلذه الفئة، وتتابع 
. ت اليت قد تواجه الطلبة املوهوبنيباستمرار تقدم الطلبة يف املركز ويف مدارسهم العادية، وتعمل جاهدة على حل املشكال

وهي متوسطة االهتمام من قبل أفراد عينة )  ٢.٤٠-٢.١٠(فقد بلغ متوسطها احلسايب من ) ١٢- ١٠(أما الفقرات من 
الدراسة، وهذا يعود إىل أن طبيعة الدوام يف املركز ال يساعد على حضور أولياء أمور الطلبة املتفوقني ، وضعف مشاركة 

وقد اتفقت . للطلبة ومعنوية اص يف أنشطة املركز، وكذلك إىل وعدم وجود تعليمات ختصص حوافز مادية أهل االختص
أما اجلدول ). ,٢٠٠٧Lynn( دارسةو ) ,٢٠٠٧Jean(ودراسة ) ,١٩٨٩Reynolds(النتائج يف هذا اال مع 

بة ترتيبًا تنازليًا حسب أمهيتها ألفراد عينة يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الفاعلية مرت) ٥(رقم 
  ).املعلمون يف املركز( الدراسة ووفقاً للمجال الثاين 

  )٥(اجلدول رقم 

  مرتبة تنازلياً ) المعلمون  في المركز(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني 

المتوسط   الفقرات  رقم الفقرة  الترتيب
  الحسابي 

نحراف اال
  المعياري
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 479. ٢.٧٦  يتمتعون بخبرات ومهارات تؤهلهم للتدريس في المركز  ١٣  ١٣

 585. ٢.٦٣  يتمتعون بسمات شخصية مناسبة  ١٤  ١٤

 593. ٢.٥٩  يبدون حماساً للعمل مع الطلبة  ١٥  ١٥

 636. ٢.٥٤  يقدمون للطلبة برامج للتدريب في مجاالت الحاسوب والمسرح والموسيقى  ٢٠  ١٦

  611. ٢.٥٤  يعملون على تنمية وصقل مواهب الطلبة في كافة المجاالت العلمية واللغوية والفنية  ٢٣  ١٧

 573. ٢.٤٩  يشركون الطلبة في مختلف األنشطة داخل وخارج المركز  ٢٤  ١٨

 649. ٢.٤٩  يستخدمون أساليب واستراتيجيات تعليمية تثير تفكير الطلبة  ٢٢  ١٩

 673. ٢.٤٨  بين الطلبة من حيث الميول واالتجاهات والقدرات يراعون الفروق الفردية  ١٦  ٢٠

 684. ٢.٤٦  يحافظون على عالقات ايجابية مع الطلبة واألهالي  ١٧  ٢١

 710. ٢.٤٠  يقدمون للطلبة برامج توعية إرشادية فردية وجماعية  للوصول إلى صحة نفسية جيدة  ١٩  ٢٢

 740. ٢.٣٣  فية وعلمية وترفيهيةيتم اصطحاب الطلبة بزيارات ميدانية وثقا  ٢١  ٢٣

  .793 ٢.١١  يتم تقييم أداء المعلمين من قبل الطلبة في نهاية كل فصل دراسي  ١٨  ٢٤

) ٢.٧٦-٢.٤٦( كان متوسطها احلسايب يرتاوح ما بني ) ٢١- ١٣( أن الفقرات من ) ٥(يتضح من اجلدول 
النتيجة إىل أن عملية اختيار اهليئة التعليمية يف املركز وميكن تفسري هذه . وقد حظيت باهتمام كبري من قبل عينة الدراسة

ختضع ألسس معينة منها الكفايات التعليمية واملهنية والشخصية وسنوات اخلربة يف التدريس، يف حني أن الفقرات من 
وقد حظيت مبستوى فاعلية متوسط من قبل أفراد عينة ) ٢.٤٠-٢.١١( تراوح متوسطها احلسايب من ) ٢٤- ٢٢(
راسة وميكن تفسري  ذلك إىل قلة الوقت وضغط العمل على الطلبة واملعلمني ، وطبيعة الدوام يف املركز الذي ال يسمح الد

للقيام برحالت علمية وثقافية، ففي الصباح يكون الطالب ملتزم بالدوام يف املدرسة، كما أن معظم املرشدين يف املركز 
فقد حصلت على " يتم تقييم أداء املعلمني من قبل الطلبة" وهي) ٢٤(بالفقرة منشغلني يف أمور إدارية، أما  فيما يتعلق 
، وقد يكون السبب إىل أن فكرة تقييم أداء املعلمني من قبل الطلبة ال ) ٢.١١( املرتبة األخرية ، وبأقل متوسط حسايب 

، )٢٠٠٣(وش العم دراسة كل من  زالت غامضة لدى إدارة املركز، وقد اتفقت نتائج هذا اال مع
)O'Donovan,2007( ،)Elhoweris et al, 2005 .(  

فيوضــح املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملســتوى الفاعليــة مرتبــة ترتيبــاً تنازليــاً حســب ) ٦(أمــا اجلــدول 
  .)األنشطة اإلثرائية(مجال الثالث أمهيتها ألفراد عينة الدراسة ووفقاً لل

 ) ٦(اجلدول رقم 
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  مرتبة تنازلياً ) األنشطة اإلثرائية(الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث المتوسطات 

رقم   الترتيب
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 1.74  2.62  تتالءم مع ميول وحاجات الطلبة وقدراتهم  ٢٧  ٢٥

 599. ٢.٥٣  تتصف  بالمرونة وتسمح بالتقدم على مستوى الطالب  ٢٦  ٢٦

 695. ٢.٤٦  محتوى األنشطة وظيفي يفيد الطلبة في حياتهم العملية  ٢٨  ٢٧

 634. ٢.٤٣  موجهة لتنمية التفكير بمختلف مستوياته  ٢٥  ٢٨

 744. ٢.٣٤  تركز على تنمية مهارات االتصال والتربية القيادية لدى الطلبة  ٣٠  ٢٩

 717. ٢.٣٢  تتضمن األنشطة مشروعات بحثية ودراسات ذاتية  ٢٩  ٣٠

 759. ٢.٢٨  تركز األنشطة اإلثرائية على تنمية التعلم التعاوني  ٣٣  ٣١

 757. ٢.٠٨  ترتبط بالمناهج الرسمية ومبنية على أساسها  ٣٤  ٣٢

 820. ٢.٠٢ يشعر الطلبة بالملل تجاه الممارسات التي تنفذ فيها األنشطة اإلثرائية   ٣١  ٣٣

  786. ١.٩٠ اركتهم ببعض باألنشطة اإلثرائيةيشعر الطلبة باإلحباط أثناء مش  ٣٢  ٣٤

وهي ) ٢.٦٢-٢.٤٣( تراوح متوسطها احلسايب ما بني ) ٢٨-٢٥(أن الفقرات من ) ٦(يتبني من اجلدول 
األكثر فاعلية من قبل أفراد عينة الدراسة، وميكن تفسري ذلك أن األنشطة اإلثرائية تركز على إكساب الطلبة املتفوقني 

، احلدايب )  ٢٠٠٨(وقد اتفقت هذه النتائج مع كل من  جروان . ية مناسبة مليوهلم واجتاهامخربات عملية ونظر 
 & Clarck ٢٠٠٢( ،),Kaminsky, 2007(، )1992 Nelson, & Prindle(، ) ٢٠١٠(وآخرون 

Zimmerman, ( الزعيب ،)٢٠١٠.(  

. وتعترب متوسطة الفاعلية) ٢.٣٤-١.٩٠( فقد تراوح متوسطها احلسايب ما بني ) ٣٤- ٢٩(أما الفقرات من  
وميكن تفسري ذلك إىل أن بعض األنشطة اإلثرائية تقدم بطرق نظرية حبته دون االهتمام باجلوانب العملية وتعتمد على 

تكون بعيدة عن أسلوب التشويق، كما أن غالبية هذه األنشطة يكون غري خمطط هلا وبالتايل ميكن أن أسلوب احملاضرة و 
لدافعية الطالب وحىت املمارسات اليت تنفذ ا فقرات األنشطة هي األخرى تكون غري خمطط هلا وبالتايل  تكون غري مثرية

  . يشعر الطلبة باإلحباط أثناء مشاركتهم يف بعض األنشطة اإلثرائية

زليًا حسب فيوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الفاعلية مرتبة ترتيبًا تنا) ٧(أما اجلدول    
  .)خصائص املركز(للمجال الرابع  أمهيتها ألفراد عينة الدراسة ووفقاً 
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  ) ٧(اجلدول رقم 

   مرتبة تنازلياً ) خصائص المركز(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع 

رقم   الترتيب
  الفقرة

المتوسط   الفقرات
  الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 754. ٢.٤٠  رف الصفية واسعة ومناسبة للطلبةالغ  ٣٧  ٣٥

 720. ٢.٣٩  الجدول الدراسي منظم ويأخذ بعين االعتبار حاجات وميول الطلبة  ٤٤  ٣٦

 745. ٢.٣٠  يقع المركز في مكان مناسب يسهل الوصول إليه  ٣٦  ٣٧

 791. ٢.٢٩ يوجد في المركز مالعب وساحات مناسبة لعدد  الطلبة  ٣٨  ٣٨

 721. ٢.٢٣  في المركز مرافق صحية كافية ومناسبة لعدد الطلبةيتوافر    ٣٩  ٣٩

 799. ٢.٢٢  يوجد مبنى مستقل للمركز   ٣٥  ٤٠

 767. ٢.٢١  يتوافر في المركز وسائل تعليمية مسموعة ومرئية  ٤٣  ٤١

 801. ٢.٢٠  يرتبط المركز بشبكة االنترنت  ٤١  ٤٢

 778. ٢.١٩ طبيعة الدوام في المركز مناسبة للطلبة  ٤٥  ٤٣

 723. ٢.١٦ يتوفر في المركز مختبرات علمية متطورة  ٤٠  ٤٤

 805. ٢.١٦ يوجد في المركز مكتبة غنية بالمراجع والكتب المتنوعة والحديثة  ٤٢  ٤٥

 789. ٢.١٠ يوجد في المركز قاعة متعددة اإلغراض لممارسة مختلف األنشطة  ٤٦  ٤٦

وهي ) ٢.٤٠-٢.١٠(متوسطها احلسايب ما بني تراوح ) ٤٦-٣٥(أن الفقرات من ) ٧(يتضح من اجلدول 
وميكن تفسري ذلك إىل أن املركز موجود ضمن مدرسة حكومية . تعترب متوسطة الفاعلية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

  .اضيةغري مستقلة، وهذا حيول دون جتهيز املركز مبكتبة غنية باملراجع واملصادر والوسائل التعليمية املتنوعة واملرافق الري

هل هناك فروق في مستوى فاعلية المركز تعزى لمتغيري الجنس " لإلجابة عن السؤال الثاين والذي نصه
يوضح ) ٨(واجلدول . فقد مت رصد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية "والمرحلة التعليمية والتفاعل بينهما؟

  : ذلك

  )٨(اجلدول رقم 
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  المعيارية تبعاً لمتغيري الجنس والمرحلة التعليميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  العدد  المرحلة التعليمية  الجنس

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  

  ذكر

 14.72 107.61 59  أساسي

 17.32 116.33 ٦  ثانوي

 14.64 108.41 ٦٥  المجموع

  

  أنثى 

 14.49 109.83 ٥٥  أساسي

 8.14 112.90 ١٠  ثانوي

 13.40 110.30 ٦٥  المجموع

  

  المجموع

 ١٤.٣٦ 108.68 ١١٤ أساسي

 11.95 114.18 ١٦ ثانوي

 14.16 109.36 130 المجموع

وجود فروق بني متوسطات الذكور واإلناث حيث بلغ املتوسط احلسايب للذكور يف ) ٨(يتضح من اجلدول 
، كما يبني اجلدول ) ١١٢.٩٠(رحلة الثانوية وهو أكرب من املتوسط احلسايب لإلناث يف امل) ١١٦.٣٣(املرحلة الثانوية 

وجود فروق بني متوسطات الذكور واإلناث يف املرحلة األساسية حيث بلغ املتوسط احلسايب لإلناث يف املرحلة األساسية 
وللتعرف إذا كانت هناك ). ١٠٧.٦١(وهو أكرب من املتوسط احلسايب للطلبة الذكور يف املرحلة األساسية  (109.83)

تعزى ملتغريي اجلنس واملرحلة التعليمية والتفاعل بينهما فقد ) α ≤ .05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  فروق
  : يوضح ذلك) ٩(، واجلدول رقم  (Two-Way Analysis of Variance)مت استخدم حتليل التباين الثنائي 

  )٩(اجلدول رقم 

  والمستوى التعليمي والتفاعل بينهما نتائج تحليل التباين الثنائي حسب متغيري الجنس

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

 877. 024. ٤.٨٢٨ 1 ٤.٨٢٨  الجنس

 132. 2.296  ٤٦٠.٣٣٧ 1  ٤٦٠.٣٣٧  المرحلة التعليمية
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 168. 529. ١٠٦.١٣٢ 1 ١٠٦.١٣٢  المرحلة*الجنس

تعزى ملتغريي اجلنس واملرحلة التعليمية ) (α ≤ .05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  )٩(يبني اجلدول    
  .)٢٠١٠،٢٠١١(، والزعيب ) ٢٠٠٣(والتفاعل بينهما، وهذه النتيجة اتفقت مع الشرمان 

  :التوصيات •

 .عقد دورات مكثفة ملديري ومعلمي الطلبة املوهوبني .١
 Case Studyز رعايـة املوهـوبني واملوهوبـات مثـل دراسـة احلالـة تطـوير أدوات خمتلفـة لقيـاس مـدى فاعليـة مراكـ .٢

 .وغريها Interviews واملقابالت 
 .توفري اإلمكانات واحلوافز املادية هلذه املراكز .٣
 .إنشاء أبنية مستقلة للمراكز وتزويدها باملختربات العلمية احلديثة .٤
 .احمللي وتشجيعهم على زيارة هذه املراكزفتح قنوات اتصال مع أولياء أمور الطلبة املوهوبني واتمع  .٥
 .إعادة النظر يف األنشطة اإلثرائية حبيث تكون على شكل ورش تدريبية تراعي ميول وحاجات الطلبة .٦
الرتكيز على مهارات البحث العلمي لدى الطلبة وتدريبهم على إجراء حبوث علمية وتربوية بشكل ذايت وحتت  .٧

 .إشراف املعلمني
  .انب النظرية والتطبيقية عند إجراء البحوث العلميةالرتكيز على اجلو  .٨

  :شكر وتقدير
يتقدم الباحثان جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل عمادة البحث العلمي يف جامعة جنران على متويلها هلذا  

م والشكر موصول إىل معايل مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة للدراسات والبحث العلمي على دعمه، املشروع البحثي
  .املتواصل للبحث العلمي يف اجلامعة

  
  

  :المراجع العربية 
  .حنو تطوير اإلدارة املدرسية، مكتبة املعارف احلديثة، القاهرة). ١٩٩٧. ( إبراهيم، أمحد •
املشكالت اليت تواجه معلمي الطلبة املتفوقني يف املراكز الريادية، رسالة ). ٢٠٠٥. (بين عبد الرمحن، جمدولني •

 .جامعة الفاشر، السودان، نشورةماجستري غري م
  .املوهبة والتفوق واإلبداع، دار الفكر، عمان). ٢٠٠٨. (فتحي، جروان •
فعالية األنشطة اإلثرائية يف تنمية التفكري اإلبداعي ). ٢٠١٠. (ىاحلدايب، داود؛ و احلمادي، عبد اهللا؛ ومظفر، ند •

 .١١٣-١،٨٤، لة العربية لتطوير التفوقالدى طالبات الصف األول الثانوي يف اجلمهورية اليمنية ، 
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اجتاهات الطلبة املتفوقني يف املراكز الريادية حنو توظيف اإلنرتنت يف األنشطة اإلثرائية، ). ٢٠١٠. (الزعيب ، سهيل •
 .٣/١٢/٢٠١٠-٢ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر العاملي لتكنولوجيا التعليم، بريوت،  

ة اإلثرائية يف املراكز الريادية على حتصيل الطلبة املتفوقني، ورقة عمل مقدمة أثر األنشط). ٢٠١٠. (الزعيب ، سهيل •
  .٢١/٥/٢٠١٠- ١٩إىل املؤمتر العاملي للتعليم، عّمان،  
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