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 :ملخص
 –التنظاي  والتنساي   –لعملياات اإلدارياة المتعل اة باا)التخ ي  يير امعرفة درجة توافر معاهدف البحث إلى    

، واساتخد  البحاث المانه  في مادارس عادن الثانوياة للموهاوبينالت يي (  –الرقابة والمتابعة  –التوجيه واإلرشاد 
 –وتكوناات عينااة البحااث جميااي العاااملين فااي ماادارس عاادن الثانويااة  للموهااوبين )معلمااين الوصاا ي التحليلااي، 

 :( فردًا، وتوصل البحث إلى نتائ  أهمها73إداريين(، البالغ عدده  )
(، وكاناات درجااة تااوافر 1..1(، وانحااراف معياااري )4.42حصاالت المحاااور ككاال علااى متوساا  حسااابي ) -

 معايير العمليات اإلدارية بمدارس عدن الثانوية النموذجية للموهوبين )قليلة(.
( بااين اسااتجابات أفااراد عينااة البحااث  .α≤1.1نااد مسااتود الداللااة )ال توجااد فاارو  ذات داللااة إحصااائية ع -

تجاه مدد توافر معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين تعزد للمتغيارات )ناوا المدرساة 
 سنوات الخبرة في مجال الموهوبين( –المسمى الوظي ي  –

 الثانوية للموهوبين.العمليات اإلدارية، مدارس عدن  الكلمات المفتاحية:
Availability of Standards for Administrative Processes in the 

Aden Secondary School for Gifted in the Republic of Yemen 
Abstract ; 

   The aim of the research is to find out the availability of Standards for  

administrative processes in the Aden secondary school for gifted,  and the 

research used descriptive analytical method, the sample consisted of all the 

workers in the typical Aden schools (teachers - administrative), the sample was 

(73)persons, and the research reached the following results: 

- The research axes obtained an average of (2.28), and a standard deviation (0.50), 

and the availability of standards for administrative processes in Aden secondary  

schools for gifted (few). 

-There are no statistically significant differences at the level of significance 

(α≤.0.0)  between the responses of the research sample members to the availability 

of standards administrative processes due to variables (type of school - job title - 

years of experience in the field of gifted). 

key words; administrative processes, Aden secondary schools for gifted. 
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 مقدمة
  تمثااااال فئاااااة الموهاااااوبين رأس ماااااال وثاااااروة بشااااارية عظيماااااة ينبغاااااي اساااااتثمارها واالسااااات ادة منهاااااا للوصاااااول    

فااادة ماان هااذه ال اادرات اإلبداعيااة حتااى ال تااذبل ويصاايبها الركااود، فهاا  يمثلااون إلااى التنميااة والت ااد ، ويجاادر اإل
بشريًا مهمًا ونادرًا ي و  قيمة الموارد األخارد، ساواك كانات مادياة أ  بشارية. فا ذا ماا أتيحات لها  فرصاة  مورداً 

تنمياة ماواهبه  وقادراته  وت ويرهاا بشاكل إيجاابي، ف ناه ساايكون لها  الادور واألثار العظيماان فاي خدماة وتنميااة 
 المجتمي إلى األفضل.

فاراد المجتماي ومؤسسااته الرسامية وايار الرسامية، وعلاى رأس وت ي مسؤولية رعاية الموهوبين علاى جمياي أ   
هااذه المؤسسااات المدرسااة الممثلااة ب دارتهااا، حيااث تعااد اإلدارة المدرسااية المسااؤول األول عاان العمليااة التعليميااة 
فاااي المدرساااة، لاااذله يجاااة عليهاااا تهيئاااة البيئاااة المدرساااية المناسااابة، حياااث إن هاااذه البيئاااة تعاااد أحاااد المكوناااات 

تنمياااة الموهباااة اإلباااداا واالبتكاااار لااادد ال لباااة، ويجاااة أن تكاااون انياااة باااالمثيرات ومن تحاااة علاااى األساساااية ل
الخبااارات والتجديااادات الخارجياااة، ناهياااه عااان أن اإلدارة المدرساااية مساااؤولة عااان المناااا  المدرساااي الاااذي يمثااال 

ف ذات العالقة بالعملية مجموعة من المتغيرات المادية واالجتماعية واإلدارية التي تحك  العالقات بين األ را
التعليمية داخل المدرسة وخارجها وتحدد المسؤوليات و ري ة التعامل مي المشكالت واتخااذ ال ارارات، كماا أن 

 لمشاارفينالعااةك األكباار فااي تحديااد منهجيااة العماال ي ااي علااى عااات  ماادير المدرسااة بالتعاااون مااي المعلمااين وا
 .(0)التربويين
بين بحاجاااة ماساااة إلاااى إدارات واعياااة ومت هماااة لااادورها فاااي ت اااوير وتنمياااة فااا ن مااادارس الموهاااو  وعلياااه،     

ن مثل هذه اإلدارات ال بد أن ال تكون ذات مواص ات ت ليدية ألن مثل هذه المواص ات  المواهة المختل ة. وا 
 .(3)ته والخصائص الت ليدية ربما تكون من أشد معي ات ت وير الموهوبين ورعاي

هاااذه المؤسسااة ال باااد أن تكااون قااادرة علاااى تااوفير البيئاااة التعليميااة التاااي ة التاااي تاادير إن ال يااادة المدرسااي     
تشااتمل علااى النشااا ات التااي تنمااي اإلبااداا وحااة االساات الا وتنميااة الخيااال، وتتصااف بااالغمو  والتحاادي، 

دي، وتاارتب  بااالمواقف اياار المعتااادة واياار الم لوفااة، تلاااه التااي تاادفي ال لبااة إلااى االست صاااك والبحااث والتحااا
فاي البيئاة المحي اة  بحيث يكون بع  أجزاك تله النشا ات قابلة للتجرية الواقعي الذي يسمح له  بالت اعال

علاااى تصااارفات ال لباااة وت كياااره   اً ساااة وخارجهاااا مماااا يااانعكس ذلاااه إيجاباااابهااا ، وتنمياااة إباااداعاته  داخااال المدر 
ب  .(2)داعاته وا 

عناد حاد معاين مان الك ااكة وال عالياة، وال أن ي ناي بماا كما أن مدير المدرسة العصري ال ينبغي أن ي ف      
وصل إليه من أداٍك لعملاه با خالص، إذ ال باد أن يكاون لدياه ال ماوا والدافعياة ال وياة ألبعاد مان ذلاه بكثيار، 
وماان ذلااه أن يكااون علااى اسااتعداٍد تااا  للتكيااف مااي مت لبااات العصاار، ماان خااالل ت جيااره لل اقااات اإلبداعيااة 

وح ااز ال اادرات اإلبداعيااة واالبتكاريااة فااي العاااملين معااه، بحيااث يصاابح اإلبااداا واالبتكااار  الكامنااة فااي الاان س،
والتجدياااد والمروناااة المحاااه األساساااي الاااذي يااادير باااه العملياااة التعليمياااة بمدرساااته وفاااي تحركاتاااه فاااي المجتماااي 

ُيعااد عاماال رئاايس  المدرسااي، وبمااا أن اإلبااداا ظاااهرة ت ااود إلااى التجديااد والت ااوير، فاا ن ماادير المدرسااة المباادا
التاااي تهااات  بهاااا المجتمعاااات المت دماااة، حياااث تسااات يي  وُتعاااد هاااذه الظااااهرة إحااادد الظاااواهر لنجااااا المدرساااة،

 .(4)عليمية والتربويةالمدرسة أن تواكة ركة الحضارة، وأن يكون لها موقي على الخار ة الت



 د. محمد زين صالح السعدي            ة  معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية اليمني

 197 (402-195) ص ص4102ديسمبر، 42 الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

 التاي الظاروف واإلمكاناات تاوفير وحاول ال الاة حاول يادور المدرساية اإلدارة في العمل محور أن وبما     
 التربوياة العملياة فاي عظاي  المدرساية اإلدارة دور والبادني،  فا ن والروحاي الع لاي نماوه توجياه علاى تسااعد

 االساها  مان باد ال كان المبدأ هذا من وان القاً  خاصة بصورة رعاية الموهوبين وفي عامة بصورة والتعليمية
 أدوار اإلدارة بعا  تورياد ويمكان السالي ، التوجيه وتوجيهها مواهبه  ميةوتن الموهوبين في رعاية الفع   بشكل

 :يلي فيما ال لبة الموهوبين رعاية المدرسية في
 .أعمالها ال لبة الموهوبين ومتابعة لرعاية بالمدرسة المتميزين المعلمين من لجنة تشكيل -0
 موضاي رعاية الموهوبين ووضعها لجنة في المعلمين مي وتدارسها ال لبة الموهوبين لرعاية خ ة وضي -4

 .وعناية بدقة الدراسي، ومتابعتها العا  خالل التن يذ
 التعليماة ال لباة الموهاوبين وحاجااته  وخصاائص بسامات بالمدرساة العااملين لادد المعرفاي النماو تنمياة -2

 .من األيا  عدد في العمل ورش ع د خالل من وذله والن سية
 المادارس إليهاا وتعرياف والمحاولين علاى ال لباة الموهاوبين فاي المدرساة المبكار للتعارف خ اة وضاي -2

 .المدرسة من إليها بال لبة الموهوبين المن ولين األخرد
 وتلبياة حاجااته  الموهاوبين ال لباة قادرات لتنمياة التادريس  ار  وتنوياي اإلباداا علاى المعلماين تشاجيي -.

 .العليا الت كير بمهارات واالهتما  التعليمية
 .تدريس الموهوبين مجال في المعلمين بين المتميزة الخبرات ن ل -6
 .رعاية الموهوبين مجال في المتميزة المدارس من التربويين المشرفين خبرات من االست ادة -2
 البحاوث بتكلاي ه  بابع  والتن ياة البحاث علاى بتشاجيعه  لادد االسات الا حاة دافاي بتنمياة االهتماا  -2

 .قدراته  وف  الصغيرة
 وت ادي  أاراضاه  العلمياة لخدماة العاماة المكتباات الرتيااد وتشاجيه  ودفعها  لها  المدرساة مكتباة تساخير -9

 .الممكنة والمادية المعنوية الحوافز
تاحاة العلمياة التجاارة إلجاراك وايرهاا والمعامال العلمياة المختبارات تهيئاة -01  لها  الساتغالل ال رصاة وا 

 .إيجابياً  نميتهاوت اإلبتكارية قدراته  واستخدا 
)النادوات، والح االت،  علاى كاإلشاراف المختل اة التربوياة المناسابات فاي والرياادة لل ياادة ال رصاة إتاحاة -00

 .وميوله  وف  رابته  المدرسي النشا  أنواا مختل ة لمزاولة وتوجيه  ) .... الث افية والمساب ات
 . الة الموهوة وألسرتهلل الن سي واإلرشاد الن سية الرعاية برام  ت دير -04
 .الخاصة والمعار  المدرسية االحت االت خالل ال ائ ين ال لبة نتائ  عر  -02
 .ألسرته المعنوي والتكري  ن سه لل الة المادي التكري  -02
صدار بالمدرسة التربوي اإلعال  دور ت عيل -.0  وأخباره  لل لبة ال ائ ين المدرسة في تربوية دورية نشرة وا 

 .(5)تعليميةال واإلدارة المدرسة مستود على ته ومنجزا
صااوراتها المساات بلية وضااي تإدارة ماادارس الموهااوبين، و مجااال وفااي هااذا المجااال تناولاات دراسااات عاادة فااي    

أن مادد معرفاة ماديري مادارس التعلاي  األساساي إلاى ، (6)المدارس، ف د توصلت دراسة بااربود إلدارة مثل تله
أسالية اكتشاف ورعاية ال الة الموهوبين( كان  –وخصائص ال الة الموهوبين  في مدينة المكال لا)سمات



 د. محمد زين صالح السعدي            ة  معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية اليمني

 198 (402-195) ص ص4102ديسمبر، 42 الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

كبياااًرا، وأن مااادد اساااهامات ماااديري مااادارس التعلاااي  األساساااي فاااي اكتشااااف ورعاياااة ال اااالة الموهاااوبين كاااان 
متوس ااااًا، كماااا أن المعوقاااات اإلدارياااة والمادياااة لااادد ماااديري مااادارس التعلاااي  األساساااي فاااي اكتشااااف ورعاياااة 

 الة الموهوبين كانت بدرجة كبيرة.ال 
للسياساااات والممارساااات ف اااد توصااالت إلاااى وضاااي تصاااور مسااات بلي ، (2)حاماااد وااااان  ومحماااودأماااا دراساااة    

وقاد تضامن هاذا التصاور ثالثاة أقساا  أساساية  اإل اار اإلدارية التربوية الالزمة الكتشاف ورعاية الموهوبين، 
في وراك الحاجااة لسياسااة مدرسااية لتعلااي  ال ااالة الموهاااوبين، دالاااالمرجعااي للسياسااة، وفيااه عرضاات الدراسااة ا

وااللتاااازا  بمبااااادرة ت ااااوير سياسااااة المدرسااااة، والخ ااااة اإلسااااتراتيجية التااااي يمكاااان اتباعهااااا، وتحلياااال الحاجااااات 
والتواصاال فااي هااذه السياسااة. أمااا المحااور الثاااني فكااان متعل ااا بالمكونااات الرئيسااة للسياسااة المتبعااة، وتناااول 

والتعرياااف الاااذي تتبنااااه المدرساااة لل اااالة الموهاااوبين،  ،ماااة للسياساااة، واألهاااداف المرجاااو تح ي هااااال لسااا ة العا
جااراكات التعاارف علاايه ، وتحديااد المؤشاارات الكميااة والكي يااة الالزمااة لااذله، و بيعااة التنميااة المهنيااة التااي قااد  وا 

جاااراكات عملياااة المراجعاااة. وأخيااار ة، و يحتاجهاااا المعلااا ، والماااوارد الم لوبااا ا تعلااا  ال سااا  الثالاااث مااان  بيعاااة وا 
التصاااور الم تااارا بال ضاااايا التنظيمياااة وماااا يتعلااا  بااااألدوار والمسااائوليات التاااي ت اااي علاااى عاااات  فريااا  العمااال 

 المسئول عن الموهوبين في تن يذ السياسة في الحدود الزمنية المت   عليها.
 الموهوبين مدارس في البرام  ظي وتن إدارة : ت اب تنتائ  أهمهاف د توصلت إلى ، (8)عبدالغنيأما دراسة    

 عيناة أفاراد يارد كماا الموهاوبين ورعاياة لتعلاي  العالمياة المعاايير ماي منخ ضاة بدرجاة اليمنياة بالجمهورياة
الدراسة، وت اب ت األسالية المتبعاة فاي الت اوير المهناي للعااملين فاي مادارس الموهاوبين بالجمهورياة اليمنياة 

 مية لتعلي  ورعاية الموهوبين كما يرد أفراد عينة الدراسة.بدرجة منخ ضة مي المعايير العال
الخماساي لسياساات  Van Tassel Baskaنماوذ    فاان تاسال باساكا   ،(9)شاين وخخارونووظ ت دراسة    

تعلي  الموهوبين عالية الجودة في تحليل وت وي  سياسات تعلي  الموهوبين في هون  كون . وقد ركزت الدراساة 
اساات المتبعاة فاي تعلاي  الموهاوبين. وخلصات إلاى أناه هنااه العدياد مان ن اا  الضاعف التاي على  بيعة السي

دارة تعلي  الموهوبين.يجة العمل على تحسينها فيما يتعل  ا  لسياسات وا 
وجود مجموعة من المت لبات الواجة االهتما  بها وتح ي هاا للوصاول لى إ، (01)دراسة المنتشريوتوصلت    

 . جودة البيئة التربوية -ة المستمرالتدري -جودة التخ ي  التربوي مت لبات:من هذه الللجودة الم لوبة و 
دولة أوروبية معتمدين في ذلاه  02بدراسة م ارنة لتعلي  الموهوبين في  ،(00)فونكس وب لوجر وقا  الباحثان  

صار أساساية بالبحاث هاي  د تناولت الدراسة ساتة عنافعلى البيانات التي ت دمها كل دولة لمنظمة اليونسكو. 
( معاايير التعارف 2( االحتياجات الخاصة والمؤن الالزمة، 4( التشريعات واللوائح واإلرشادات المدرسية، 0  

( الرعاياااة .( التااادرية المهناااي وتحاااديث خبااارات المعلماااين وتكاااوين الشااابكات الالزماااة، 2علاااى الموهاااوبين ، 
وقعاات. وقاد خلصات الدراساة إلاى أن الوضاي التشاريعي لتعلاي  ( األولويات والت6البحثية والمهنية واالستشارة، 

الموهاااوبين وتاااوفير احتياجااااته  أصااابح أمااارًا واقعاااًا فاااي هاااذه الااابالد، كماااا أن هنااااه اهتماااا  بتااادرية المعلماااين 
وتنميته  مهنيًا ليتمكنوا من التعامل مي الموهوبين بالشكل الالز . وقد أظهرت النتاائ  كاذله أن أفضال الادول 

   ت ت دمًا في هذا المجال كانت انجلترا وألمانيا وسويسرا.التي ح
 مشكلة البحث وأسئلته:
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 ( بشا ن إنشااك مادارس الموهاوبين، حياث 4116( لسانة )426على الرا  من صدور ال رار الوزاري رقا  )   
صاات نصاات المااادة األولااى:  تنشاا  أربااي ماادارس فااي الجمهوريااة كماادارس نموذجيااة لرعايااة الموهااوبين ، كمااا ن

دارياااة ويكاااون لهاااا لاااوائح خاصاااة  توضاااح أهااادافها  الماااادة  الثالثاااة:  تتمتاااي هاااذه المااادارس باسااات اللية مالياااة وا 
دارتهااا وخليااة عمل ، ف ااد تاا  اختيااار الماادارس األربااي علااى النحااو التااالي: مدرسااة (03)هااا وأاراضااها وبرامجهااا وا 

ة تعاز، ومدرساتان فاي محافظاة عادن الميثا  في أماناة العاصامة صانعاك، ومدرساة زياد الموشاكي فاي محافظا
إال  أن أحااداث الربيااي العربااي ممثلااة   همااا: مدرسااة عاادن النموذجيااة للبنااين، ومدرسااة عاادن النموذجيااة للبنااات،

توقف هذا المشروا في أمانة العاصمة ومحافظة (، أدد إلى 4100بثورة التغير في اليمن التي تخللت عا  )
هاااذا ال ااارار، وجاااة التعااارف علاااى واقاااي مااادارس عااادن الثانوياااة ( عاماااًا مااان صااادور 00وبعاااد مااارور ) تعاااز.

 النموذجية للموهوبين من حيث مدد توافر معايير العمليات اإلدارية. 
ماا مادت تاوامر معاايير العملياات اإلدارياة وعليه ف ن مشكلة البحث تحددت في السؤال الارئيس التاالي:       

 اليمنية؟". مي مدارس عدن الثانوية للموهوبين مي الجمهورية
 ويت را عنه األسئلة ال رعية التالية:   
 –التوجياه واإلرشااد  –التنظاي  والتنساي   –ما مدد تاوافر معاايير العملياات اإلدارياة المتعل اة باا)التخ ي   -0

 في مدارس عدن الثانوية للموهوبين؟. الت يي ( -الرقابة والمتابعة 
( باين اساتجابات أفاراد عيناة البحاث  .α≤1.1ود الداللاة )مسات عناد هل توجد فرو  ذات داللة إحصاائية -4

تجاه مدد توافر معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين تعزد للمتغيارات )ناوا المدرساة 
 سنوات الخبرة في مجال الموهوبين(؟. –المسمى الوظي ي  –

عرياف المساؤولين فاي ق ااا التربياة والتعلاي ، بمادد ي مُل الباحث أن ُتسه  نتائ  البحث، فاي ت أهمية البحث:
 ، تاااوافر معاااايير العملياااات اإلدارياااة فاااي مااادارس عااادن الثانوياااة للموهاااوبين، مماااا ياااؤدي إلاااى إمكانياااة  التخ اااي  
واإلسها  في ت بي  هذه المعايير، األمُر الذي يؤدي إلاى االهتماا  بها  باعتبااره  ثاروة و نياة قومياة، واألخاذ 

 نوا من االض الا بدوره  في التنمية الشاملة للو ن.ب يديه  ليتمك
التنظاي   –باا)التخ ي  هدف البحث إلى معرفة مدد توافر معايير العملياات اإلدارياة المتعل اة أهداف البحث: 

 الت يي ( في مدارس عدن الثانوية للموهوبين. –الرقابة والمتابعة  –التوجيه واإلرشاد  –والتنسي  
 حدود البحث:

 .حدود الموضوعية: معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبينال -0
معلمااين( فااي ماادارس عاادن  –الحاادود البشاارية: ي تصاار البحااث الحااالي علااى جميااي العاااملين )إداريااين   -4

 الثانوية للموهوبين.
/ 4106  الدراسااااي )الحااادود الزمنيااااة: تاااا  الت بياااا  الميااااداني لهااااذا البحااااث فااااي ال صاااال الثاااااني ماااان العااااا -2

4102.)  
 الجمهورية اليمنية. –الحدود المكانية: مدارس عدن الثانوية للموهوبين  -2
 مصطلحات البحث: 
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ويعااارفه  البحاااث الحاااالي إجرائياااافا بااا نه :   فئاااة مااان ال لباااة الاااذين يحصااالون علاااى الطلباااة الموهوباااون:   -0
 كيااار االبتكاااري واإلباااداعي، أو مااان يتميااازون عااان اختباااارات الت درجااات قباااول عالياااة فاااي اختبااارات الاااذكاك أو

أقااارانه  مااان ال لباااة فاااي قااادرات خاصاااة مثااال ال ااادرات األكاديمياااة، أو ال نياااة، أو الموساااي ية، أو الرياضاااية، أو 
اللغويااة، أو الحرفيااة، أو ال ياديااة، أو أي قاادرة فااي مجااال مااواهبه ، ممااا يجعلهاا  يحتاااجون إلااى خدمااة خاصااة 

 واه ، تختلف عن تله التي ت د  لل لبة العاديين في مدارسه  العامة  .تتالك  مي موهبته  ونب
وتعاارف إجرائًيااا: مجموعااة ماان العمليااات الوظي يااة التااي ت ااو  بهااا إدارة ماادارس إدارة مدرسااة الموهااوبين:  -3

 -الرقاباااة والمتابعاااة -التوجياااه واإلرشااااد -التنظاااي  والتنساااي  -عاادن الثانوياااة للموهاااوبين مااان حياااث: )التخ اااي 
الت يي ( تت اعل كلها ب يجابية ضمن منا  مناسة داخل المدرساة وخارجهاا، لتن ياذ السياساة المرساومة لتح يا  

 أهداف رعاية الموهوبين.
جراءاته الميدانية:  منهجية البحث وا 

فااااي ضااااوك  بيعااااة البحااااث وأهدافااااه ف ااااد تاااا  اعتماااااد أحااااد أسااااالية الماااانه  الوصاااا ي منهجيااااة البحااااث:  -0
 )التحليلي(.

تكااون مجتمااي البحااث ماان جميااي العاااملين فااي ماادارس عاادن الثانويااة النموذجيااة لرعايااة جتمااا البحااث: م -3
( فاااااردًا، خاااااالل ال صااااال الثااااااني مااااان العاااااا  الدراساااااي 21إدارياااااين(، والباااااالغ عااااادده  ) –الموهاااااوبين)معلمين 

(4106/4102 .)  
جتمي األصل،  وزعات علايه  نظرًا لصغر حج  مجتمي البحث ف د مثلت عينة  البحث المعينة البحث:  -2

( اساتبانات، ولهاذا تا  اعتمااد 2( اساتبانة، وال اقاد )22االساتبانات مان قبال الباحاث، أعياد منهاا ماا مجموعاه )
 .من مجتمي البحث %(.90.4( فردًا، أي بنسبة )22عينة البحث )

مااادًا علااى دراسااة اعتلتح ياا  أهااداف البحااث واإلجابااة عاان تساااؤالته، تاا  تصاامي  اسااتبانة أداة البحااث:  -4 
ليمنيااة فااي ضااوك المعااايير التااي بناات معااايير ت ساايس مدرسااة ثانويااة للموهااوبين فااي الجمهوريااة ا (02)السااعدي
. وقاد تكونات مرحلاة الثانوياة ال بين مان رياا  األ  اال حتاىلرعاياة الموهاو األمريكية معايير الممثلة ب  الدولية

ضاامن الخصااائص الديموارافيااة ألفااراد العينااة وهااي )نااوا أداة البحااث )االسااتبانة( ماان جاازأين: الجاازك األول ت
(، أمااا الجاازك الثاااني ماان االسااتبانة  تكااون ، والمساامى الااوظي ي، وساانوات الخباارة فااي مجااال الموهااوبينالمدرسااة

( التي ت يس درجاة تاوافر معاايير العملياات 61من االستبانة المغل ة وما تحتويه من خمسة محاور ب  راتها الا)
 .بمحافظة عدن في الجمهورية اليمنيةرس الموهوبين الثانوية مدااإلدارية في 

( قليلاة جادًا، 0وقد ت  االعتمااد علاى م يااس ليكارت الخماساي لتحدياد أوزان اإلجاباات علاى النحاو ا تاي: )  
 ( كبيرة جًدا. .( كبيرة، )2( متوس ة، )2( قليلة، )4)
(، 40لية على عدد من المحكمين البالغ عادده  )ت  عر  اإلستبانة في صورتها األو صدق اإلستبانة:  -5

 –كلياااة التربياااة  –مااان ذوي الخبااارة واالختصااااص فاااي مجاااال الموهاااوبين فاااي قسااا  اإلدارة والتخ اااي  الترباااوي 
صاانعاك، ومااوجهي باارام  الموهااوبين فااي وزارة التربيااة  -جامعااة صاانعاك، ومركااز البحااوث والت ااوير التربااوي 

 والتعلي .
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لتح   من ثبات األداة باالعتماد على معادلة )كرومبا  أل ا( لالتسا  الاداخلي، وقاد تا  ت  ا ثبات األداة: -6
(، وهاذه ال يماة تعبار عان 1.91للم ياس ككل وكانت قيمة المعامال)حساة قي  معامل الثبات لمحاور البحث 

خدا  كرونبا  ثبات عالي لألداة، تجعلها صالحة ألارا  البحث، والجدول التالي يوضح معامل الثبات باست
 أل ا لكل محور من محاور األداة:

 (: معامالت ثبات محاور البحث حسة  ري ة كرونبا  أل ا.0الجدول )
 معامل الثبات المحور  
 1.90 معيار التخ ي  0
 1.92 معيار التنظي  والتنسي  4
 1.22 معيار التوجيه واإلرشاد 2
 .1.2 معيار الرقابة والمتابعة 2
 1.29 يي معيار الت  .

 1.91 الثبات العا  للمحاور ككل
لتح ياا  أهااداف البحااث وتحلياال البيانااات التااي تاا  جمعهااا، تاا  اسااتخدا  العديااد ماان  المعالجااة اإلحصااائية: -2

(، وفيماا يلاي مجموعاة SPSSاألسالية اإلحصائية المناسبة باستخدا  الرز  اإلحصاائية للعلاو  االجتماعياة )
 ي ت  استخدامها:من األسالية اإلحصائية الت

دخال البيانات إلى الحاسوة، ولتحديد خاليا م ياس ليكرت الخماسي )الحدود الادنيا والعلياا(،  -0 ت  ترميز وا 
(، ث  ت سيمه على عدد الخاليا للحصول على  اول 2=0-.المستخد  في محاور البحث ت  حساة المدد )

ل يمااة إلااى أقاال قيمااة فااي الم ياااس)أو بدايااة (،  بعااد ذلااه تاا  إضااافة هااذه ا1.21=./2الخليااة الصااحيح أي )
 الم ياس وهي الواحد الصحيح(، وذله لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح  ول الخاليا كالتالي:

 يمثل )قليلة جًدا( نحو كل ف رة من ف رات المحور.  0.21إلى  0من  -
 محور.يمثل )قليلة( نحو كل ف رة من ف رات ال  4.61إلى  0.20من  -
 يمثل )متوس ة( نحو كل ف رة من ف رات المحور. 2.21إلى  4.60من  -
 يمثل )كبيرة( نحو كل ف رة من ف رات المحور. 2.41إلى  2.20من  -
 يمثل )كبيرة جًدا( نحو كل ف رة من ف رات المحور. 11..إلى  2.40من  -
 حث حول المحاور.المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الب -4
(: لمعرفااة داللااة ال اارو  اإلحصااائية بااين اسااتجابة أفااراد عينااة البحااث للمتغياارات )نااوا T-Testاختبااار ) -2

 المسمى الوظي ي(. -المدرسة
تحليل التباين األحادي: لمعرفة داللة ال رو  اإلحصائية بين استجابة أفاراد عيناة البحاث للمتغير)سانوات  -2

 بين(.الخبرة في مجال الموهو 
 ت  عر  النتائ  وف اًا لسؤالي البحث على النحو التالي:  عرض نتائج البحث:
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ما مدت تاوامر معاايير العملياات اإلدارياة المتعلقاة نص الساؤال   النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول:   
مااي ماادارس عاادن  التقياايو( -الرقابااة والمتابعااة  –التوجيااه واإلرشاااد  –التنظاايو والتنساايق  –بااا)التخطيط 

  .الثانوية للموهوبين؟
لإلجابة على هذا السؤال ت  اساتخرا  المتوسا ات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة الساتجابة أفاراد عيناة      

 البحث، لجميي محاور البحث، على النحو التالي:
ياااري السااتجابات (، المتوساا  الحسااابي واالنحااراف المع4يوضااح الجاادول ) التخطاايط:المحااور األول: معيااار 

 العينة تجاه معيار التخ ي ، على النحو التالي:
  مرتبة تنازليًا حسة معيار التخ ي المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  رات محور  :(2جدول)

 لمتوس ات الحسابيةا

 ال  رات الرق  الرتبة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 قليلة 1.22 4.61 يجية بعيدة المدد لكل مها  المدرسة.وضي خ ة استرات 0 0

على كي ية التعامل مي  وضي خ ة تتضمن تدرية المعلمين 2 4
 ال الة الموهوبين.

 قليلة 1.29 4.61

وضي خ ة لإلشراف على تن يذ االختبارات والل اكات وت بي   .0 2
 الم ررات الدراسية بالتعاون مي المعلمين.

 قليلة 1.22 4.20

ت دي  خدمات برام  تربية الموهوبين خالل الدوا  المدرسي  01 2
 وبعده وفي أيا  الع الت المدرسية حسة الحاجة.

 قليلة 1.29 4.20

. 6 
ت دير احتياجات المدرسة من اإلمكانات البشرية وبخاصة 

 قليلة 1.62 4.20 المعلمين.

6 4 
إدارة مشاركة المعلمين أولياك األمور وال لبة في وضي خ   

 قليلة 0..1 4.44 المدرسة.

2 00 
التواصل مي أجهزة اإلعال  واألندية العلمية والث افية لدع  

 المدرسة.
 قليلة 1.26 4.40

2 2 
توظيف اإلمكانات المادية والبشرية والمالية بما يتناسة وقدرات 

 المدرسة واستعداداتها.
 قليلة 2..1 .4.0

9 02 
الموهوبين وسجل تتبعي لمدد  تكوين قاعدة بيانات عن ال لبة
 است ادته  من برام  المدرسة.

 قليلة .1.2 4.02

 قليلة 1.26 4.00 وضي خ ة دراسية لتحديد أوقات الحصص واألنش ة التربوية. 9 01
 قليلة 1.22 .4.1 تخصيص ميزانية لألنش ة الص ية والالص ية. 2 00
 قليلة 1.22 4.12 ة والمالية.ت دير احتياجات المدرسة من اإلمكانات المادي 2 04
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 قليلة 1.62 4.10 وضي خ   النمو المهني المنظ  للعاملين في المدرسة. . 02

تح ي  التكامل بين دور األسرة ودور المدرسة في اكتشاف  04 02
 .ورعاية ال لبة الموهوبين

 قليلة 1.62 0.92

0. 02 
أهداف  است  اة الك اكات والخبرات ال ادرة على العمل لتح ي 

 9..1 0.22 المدرسة.
قليلة 
 جداً 

 قليلة 0.48 4.40 المحور ككل
 يتضح من الجدول الساب  ا تي:     

أن درجااة تااوافر معااايير العمليااات اإلداريااة المتعل ااة بااالتخ ي  فااي ماادارس عاادن الثانويااة للموهااوبين كاناات  -
 قيمة (، وهي1.22بانحراف معياري بلغ )(، و 4.40بمجملها  قليلة ، حيث بلغ المتوس  العا  لهذا المحور )

 ت ديره  لدرجة توافر معايير التخ ي . في عينة البحث أفراد تجانس يعني صحيح مما واحد من أقل
( التي تنص على   است  اة الك اكات والخبرات ال ادرة على العمل لتح ي  أهداف 02ظهرت ال  رة رق  ) -

(، وباانحراف معيااري 0.22المدرسة ، دالة على توافرها في التخ ي  بدرجاة  قليلاة جادًا ، وبمتوسا  حساابي )
(1..9.) 
-0.92تراوحات متوساا اتها الحساابية بااين) قليلااة ،"ظهارت ب ياة ال  اارات دالاة علااى تاوافر التخ ااي  بدرجاة  -

 (.1.22-1.62(، وبانحرافات معيارية تراوحت بين)4.61
(، المتوسااا  الحساااابي واالنحاااراف المعياااار 2يوضاااح الجااادول ) المحاااور الثااااني: معياااار التنظااايو والتنسااايق:

 الستجابات العينة تجاه معيار التنظي  والتنسي ، على النحو التالي:
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  رات محور  معيار التنظي  والتنسي   مرتبة تنازليًا المتوس ا(: 2)جدول

 حسة المتوس ات الحسابية.

 ال  رات الرق  الرتبة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 قليلة 1.29 4.61 تنظي  وأرش ة سجالت ال لبة الموهوبين. 42 0

4 09 
أولياك أمور ال لبة وتحرص على  تنظ  ل اكات دورية مي

 مشاركته  في النشا ات والبرام  التربوية.
 قليلة 2..1 4.61

2 42 
تنظ  ل اكات لتوعية المعلمين حول خصائص ال لبة 

 الموهوبين وحاجاته  وأسالية التعامل معه .
 قليلة 1.29 9..4

 قليلة 1.29 4.20 تنظ   برام  الت وير والتدرية في مجال الموهوبين. 41 2
 قليلة 1.29 4.20 تنس  مي مؤسسات الث افة والرياضة لدع  المدرسة. 42 .

6 02 
تنظ  حملة توعية سنوية في المجتمي المحلي حول 
 إجراكات ال بول واالختبارات والبرام  التي ت دمها.

 قليلة 1.22 4.44

 قليلة 1.22 4.40 تنس  مي ال  اا الخاص لدع  المدرسة. 46 2
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2 40 
زيي نماذ  الترشيح و لبات االلتحا  على جميي تو 

 المدارس المستهدفة.
 قليلة 0..1 4.14

9 44 
تنظ  عالقات عمل وتبادل خبرات وزيارات مي برام  أخرد 

 خاصة بالموهوبين في المن  ة وخارجها.
 قليلة 1.29 0.22

 قليلة .1.2 0.20 تنظ  شؤونها اإلدارية عن  ري  مجلس األمناك. 06 01

00 02 
تنظ  أسالية تعزيز األداك المتميز واألفراد المبدعين في 

 قليلة 1.26 0.20 أداك العمل.

04 42 
تنظ  نشا ات داخلية وخارجية لتنمية الوعي المهني لل لبة 

 قليلة جداً  1.62 0.29 في اختيار المجال الدراسي الجامعي المناسة.

 قليلة جداً  1.22 0.29 تنس  مي أجهزة اإلعال  لدع  المدرسة. .4 02
 قليلة 1.64 4.06 المحور ككل

 يتضح من الجدول الساب  ا تي:     
أن درجاة تااوافر معاايير العمليااات اإلدارياة المتعل ااة باالتنظي  والتنسااي  فاي ماادارس عادن الثانويااة للموهااوبين  -

 (، وهي1.64ياري بلغ )(، وبانحراف مع4.06كانت بمجملها  قليلة ، حيث بلغ المتوس  العا  لهذا المحور )
ت اديره  لدرجاة تاوافر معاايير العملياات  فاي عيناة البحاث أفاراد تجاانس يعناي صاحيح مماا واحاد مان أقال قيماة

 اإلدارية المتعل ة بالتنظي  والتنسي .
(، دالاااااة علاااااى توافرهماااااا فاااااي العملياااااات اإلدارياااااة فيماااااا يتعلااااا  باااااالتنظي  .4، 42ظهااااارت ال  رتاااااان رقااااا  ) -

( 1.22، 1.62(، وباااااااااانحراف معيااااااااااري )0.29قليلاااااااااة جااااااااادًا ، وبمتوسااااااااا  حساااااااااابي )والتنساااااااااي  بدرجاااااااااة  
 لل  رتين على الترتية

 الحساابية متوسا اتها تراوحات قليلاة ،"ظهرت ب ية ال  رات دالة على توافرها في التنظي  والتنساي   بدرجاة  -
 (.1.29-1.26بين) تراوحت معيارية بانحرافات (،4.61-0.20بين)

(، المتوساااااا  الحسااااااابي واالنحااااااراف 2يوضااااااح الجاااااادول ) التوجيااااااه واإلرشاااااااد:معيااااااار المحااااااور الثالااااااث: 
 المعيار الستجابات العينة تجاه معيار التوجيه واإلرشاد، على النحو التالي:

المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  رات محور  معيار التوجيه واإلرشاد  مرتبة تنازليًا (: 2جدول )
 الحسابية.حسة المتوس ات 

المتوس   ال  رات الرق  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

0 24 
تشجيي المعلمين على إعداد البرام  اإلثرائية  التي تتواف  

 متوس ة 1.29 4.22 مي قدرات ال الة الموهوبين.

4 49 
ت دي  خدمات اإلرشاد ال ردي لل لبة الذين يتدنى تحصيله  

 متوس ة 1.21 4.29 ه  بالتعاون مي األسرة.الدراسي بعد التحاق
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2 21 
إجراك دراسة الحالة لل لبة الذين يعانون من مشكالت 
 تكيف مي رفاقه  أو بع  معلميه  أو مشكالت أسرية.

 قليلة 1.29 4.20

2 2. 
توعية الوالدين بخصائص ال لبة الموهوبين وأسالية و ر  

 اسية.الكشف عنه  ومساعدته  في حل مشكالته  الدر 
 قليلة 1.29 .4.2

. 22 
ت دي  معلومات عن المشكالت االجتماعية وحث ال لبة 

 على ابتكار حلول إبداعية لها.
 قليلة 1.29 4.42

6 22 
ت دي  معلومات عن المشكالت البيئية وحث ال لبة على 

 ابتكار حلول إبداعية لها.
 قليلة 1.29 4.12

2 22 
ل ومت لبات كل ت دي  معلومات عن اتجاهات سو  العم

 مهنة ومميزاتها.
 قليلة 1.62 4.10

2 22 
ترتية زيارات ميدانية ألماكن عمل ول اكات مي أصحاة 
المهن لإلجابة على أسئلة ال لبة الموهوبين واست ساراته  

 حول المهن التي يرابون بها.
 قليلة جداً  0..1 9..0

9 20 
ل رص ت سيس تعاون مشتره بين المدرسة والجامعة لتوفير ا

 للتوجيه المهني لل لبة الموهوبين.
 قليلة جداً  1.11 0.11

01 26 
تستخد   م اييس وأدوات إرشادية م ننة للبيئة اليمنية 

 )م اييس ميول: مهنية، شخصية، تكي ف(.
 قليلة جداً  1.11 0.11

 قليلة 0..1 4.12 المحور ككل
 يتضح من الجدول الساب  ا تي:     

يير العملياات اإلدارياة والمتعل اة بالتوجياه واإلرشااد فاي مادارس عادن الثانوياة للموهاوبين أن درجة توافر معا -
 (، وهي0..1(، وبانحراف معياري بلغ )4.12كانت بمجملها  قليلة ، حيث بلغ المتوس  العا  لهذا المحور )

عاايير اساتراتيجيات ت ديره  لدرجاة تاوافر م في عينة البحث أفراد تجانس يعني صحيح مما واحد من أقل قيمة
 التدريس.

(، دالاااااااة علاااااااى توافرهاااااااا فاااااااي التوجياااااااه واإلرشااااااااد بدرجاااااااة  متوسااااااا ة ، 49، 24ظهااااااارت ال  رتاااااااان رقااااااا  ) -
( علاااااااااااى 1.21، 1.29( علاااااااااااى الترتياااااااااااة، وباااااااااااانحراف معيااااااااااااري )4.29، 4.22وبمتوسااااااااااا  حساااااااااااابي )

 الترتية. 
 قليلاة ،"توجياه واإلرشااد بدرجاة (، دالاة علاى توافرهاا فاي ال22، 22، 22، .2، 21ظهارت ال  ارات رقا  ) -

-1.29باين) تراوحات معيارياة بانحرافاات ( علاى الترتياة،4.10 -4.20باين) الحساابية متوسا اتها تراوحات
1.62.) 

 قليلااااة جاااادًا ، تراوحاااات متوساااا اتها"ظهاااارت ب يااااة ال  اااارات دالااااة علااااى تااااوافر التوجيااااه واإلرشاااااد بدرجااااة  -
 (. 0..1 -1.11رية تراوحت بين)(، وبانحرافات معيا9..0 -0.11الحسابية بين)



 د. محمد زين صالح السعدي            ة  معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية اليمني

 206 (402-195) ص ص4102ديسمبر، 42 الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

(، المتوساااااا  الحسااااااابي واالنحااااااراف .يوضااااااح الجاااااادول ) المحااااااور الرابااااااا: معيااااااار الرقابااااااة والمتابعااااااة:
 المعيار الستجابات العينة تجاه معيار الرقابة والمتابعة، على النحو التالي:

رقابة والمتابعة  مرتبة تنازليًا المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  رات محور  معيار ال(: .جدول)
 حسة المتوس ات الحسابية.

 ال  رات الرق  الرتبة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 1.22 6..2 متابعة اإلعمال اليومية بالوارد والصادر للمدرسة وتوثي ها. 22 0

4 20 
المنا ة  مراقبة ومتابعة أداك العاملين في المدرسة وف اًا للمها 

 به .
 كبيرة 1.29 2.22

 متوس ة 1.29 2.21 متابعة االمتحانات واالختبارات الدورية في المدرسة. 26 2
 متوس ة 1.22 2.40 مراقبة ومتابعة تن يذ الم ررات الدراسية. 22 2
 متوس ة 1.62 2.10 متابعة الدوا  اليومي للعاملين. 24 .

6 2. 
ومية واألسبوعية والدورية مراقبة ومتابعة تن يذ الخ   الي

 والسنوية.
 متوس ة 1.62 4.99

 قليلة 2..1 4.61 مراقبة ومتابعة تن يذ األنش ة التربوية. 22 2

2 29 
متابعة الخريجين والتواصل معه  وتوفر التسهيالت الالزمة 

 لتنظي  ل اكاته .
 قليلة 1.60 4.20

9 21 
ة لدد الجهات متابعة توفير كافة المت لبات المتعل ة بالمدرس

 المختصة.
 قليلة 1.62 4.11

 متوس ة 1.29 4.96 المحور ككل
 يتضح من الجدول الساب  ا تي:     

أن درجااة تااوافر معااايير العمليااات اإلداريااة المتعل ااة بالرقابااة والمتابعااة فااي ماادارس عاادن الثانويااة للموهااوبين  -
(، 1.29(، وباانحراف معيااري بلاغ )4.96حاور )كانت بمجملها  متوس ة ، حيث بلغ المتوس  العاا  لهاذا الم

ت اديره  لدرجاة تاوافر معاايير الرقاباة  فاي عينة البحث أفراد تجانس يعني صحيح مما واحد من أقل قيمة وهي
 والمتابعة.

(، دالة علاى توافرهاا فاي الرقاباة والمتابعاة بدرجاة  كبيارة ، وبمتوسا  حساابي 20، 22ظهرت ال  رتان رق  ) -
 ( على الترتية.1.29، 1.22على الترتية، وبانحراف معياري )( 6-2.22..2)
(، دالااااااااة علااااااااى توافرهااااااااا فااااااااي الرقابااااااااة والمتابعااااااااة بدرجااااااااة .2، 22، 22، 26ظهاااااااارت ال  اااااااارات رقاااااااا  ) -

 -1.29(، وبااااااااانحراف معياااااااااري تااااااااراوا بااااااااين )4.99 -2.21 متوساااااااا ة ، وتراوحاااااااات متوساااااااا اتها بااااااااين )
1.62.) 

رهااااا فااااي الرقابااااة والمتابعااااة بدرجااااة  قليلااااة ، وبمتوساااا ات حسااااابية ظهاااارت ب يااااة ال  اااارات دالااااة علااااى تواف - 
 (.1.62-2..1(، وبانحراف معياري تراوا بين )4.11-4.61تراوحت بين)
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(، المتوساا  الحسااابي واالنحااراف المعيااار السااتجابات 6يوضااح الجاادول ) المحااور الخااامس: معيااار التقياايو:
 العينة تجاه معيار الت يي ، على النحو التالي:

المتوس ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  رات محور  معيار الت يي   مرتبة تنازليًا حسة (: 6دول)ج
 المتوس ات الحسابية.

 ال  رات الرق  الرتبة
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

0 .2 
مراجعة إنجاز الخ   الموضوعة ومتابعة تن يذها بص ة 

 دورية.
 قليلة 1.29 2..4

 قليلة 4..1 ...4 يت  ت يي  أداك العاملين بالمدرسة بص ة دورية. 2. 4

2 .. 
ت و  إدارة المدرسة بمراجعة وت يي  نظا  ال بول بصورة 

 منتظمة.
 قليلة 1.29 0..4

2 .9 
في ضوك  م ررات الدراسية واألنش ة التربويةيت  ت يي  ال

 الت بي  بصورة مستمرة.
 قليلة 4..1 4.22

 قليلة 1.29 4.42 ه المعلمين في عملية الت وي  الشامل للمدرسة.إشرا 61 .

يت  ت يي  ال لبة من خالل االختبارات الم توحة لبيان قدرة  4. 6
 ال لبة في التعبير عن أفكاره .

 قليلة 1.62 4.49

2 29 
يت  ت يي  ال لبة  من خالل االختبارات المبنية على محكات 

 قليلة 1.29 4.19 األداك.

2 .6 
ت يي  الخ ة اإلرشادية في ضوك نتائ  الت بي  بصورة منتظمة 

 قليلة 2..1 4.12 في نهاية كل فصل أو عا  دراسي.

 قليلة 1.62 4.11 يت  ت يي  ال لبة  من خالل ح ائبه  التعليمية. 1. 9
 قليلة 1.22 0.91 يت  ت يي  ال لبة الموهوبين من خالل ب اقات المالحظة. 0. 01

نجازاته .يت 22 00  1.29 0.22   ت يي  ال لبة من خالل مشاريعه  وا 
قليلة 
 جداً 

04 .2 
يت  ت يي  ال لبة من خالل ت ديرات الخبراك للحك  على اإلنتا  

 اإلبداعي لل لبة.
0.11 1.11 

قليلة 
 جداً 

02 .2 
ت يي  برام  تعلي  الموهوبين بانتظا  من قبل متخصصين من 

 خار  المدرسة.
0.11 1.11 

يلة قل
 جداً 

 قليلة 1.22 4.12 المحور ككل
 يتضح من الجدول الساب  ا تي:     
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أن درجاااة تاااوافر معاااايير العملياااات اإلدارياااة والمتعل اااة باااالت يي  فاااي مااادارس عااادن الثانوياااة للموهاااوبين كانااات  -
 قيمة وهي(، 1.22(، وبانحراف معياري بلغ )4.12بمجملها  قليلة ، حيث بلغ المتوس  العا  لهذا المحور )

ت اديره  لدرجاة تاوافر معاايير اساتراتيجيات  فاي عيناة البحاث أفاراد تجاانس يعناي صاحيح مماا واحاد مان أقال
 التدريس.

(، دالاة علاى توافرهاا فاي الت ياي  بدرجاة  قليلاة جادًا ، وبمتوسا  حساابي 2.، 2.، 22ظهرت ال  ارات رقا  ) -
 (. 1.29 -1.11(، وبانحراف معياري تراوا بين)0.22 -0.11تراوا بين )

 الحسااابية متوساا اتها تراوحاات قليلااة ،"ظهاارت ب يااة ال  اارات، دالااة علااى توافرهااا فااي الت يااي   بدرجااة  -
 (.1.29-1.22بين) تراوحت معيارية بانحرافات (،2..4 -0.91بين)

 وميما يلي عرضًا تنازليًا للمتوسطات الحسابية واالنحرامات المعيارية لمحاور البحث:
 ية التنازلي لمحاور البحث حسة المتوس  الحسابي (: الترت2جدول )

المتوس   المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التوافر  الرتبة

 متوس ة 0 1.29 4.96 معيار الرقابة والمتابعة
 قليلة 4 1.22 4.40 معيار التخ ي 

 قليلة 2 1.64 4.06 معيار التنظي  والتنسي 
 يلةقل 2 1.22 4.12 معيار الت يي 

 قليلة . 0..1 4.12 معيار التوجيه واإلرشاد
 قليلة 1..1 4.42 المحاور ككل

 يالحظ من الجدول الساب  ا تي:     
(، وكاناات درجااة تااوافر 1..1(، وانحااراف معياااري )4.42حصاالت المحاااور ككاال علااى متوساا  حسااابي ) -

 .معايير العمليات اإلدارية بمدارس عدن الثانوية للموهوبين )قليلة(
(، وباانحراف معيااري 4.96حصل محور معيار الرقابة والمتابعاة ، علاى المرتباة األولاى بمتوسا  حساابي ) -
(، وبااانحراف 4.40(، بينمااا حصاال محور معيااار التخ ااي  ، علااى المرتبااة الثانيااة بمتوساا  حسااابي )1.29)

ثالثاااة بمتوسااا  حساااابي (.، أماااا محاااور  معياااار التنظاااي  والتنساااي  ، ف اااد حصااال علاااى المرتباااة ال1.22معيااااري)
(، وأتاااى محاااور  معياااار الت ياااي  ، فاااي المرتباااة الرابعاااة بمتوسااا  حسااااابي 1.64(، وانحاااراف معيااااري )4.06)
(، بينمااا حصاال محااور  معيااار التوجيااه واإلرشاااد ، علااى المرتبااة األخياارة 1.22(، وانحااراف معياااري )4.12)

 (.0..1(، وبانحراف معياري )4.12بمتوس  حسابي )
هاال هناااه فاارو  ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتود : : نااص السااؤالمتعلقااة بالسااؤال الفرعااي الثااانيالنتااائج ال
تجااااه محااااور البحاااث بحساااة المتغيااارات التالياااة:)نوا البحاااث ( باااين اساااتجابات أفاااراد عيناااة .α≤1.1الداللاااة )
 .سنوات الخبرة في مجال الموهوبين(؟ –المسمى الوظي ي –المدرسة

 One Way(، وتحليال التبااين األحاادي )T- TEST) ال، تا  اساتخدا  اختباارلإلجاباة هلاى هاذا الساؤ    
Anova وذله على النحو التالي:البحث، وف  متغيرات البحث(، الستجابات أفراد عينة ، 
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(، لمعرفاة داللاة ال ارو  باين اساتجابات أفاراد عيناة T- TEST) ت  استخدا  اختبار متغير نوع المدرسة: -أ
 لمدرسة تجاه محاور البحث، كما هو موضح في الجدول ا تي: لمتغير نوا االبحث 

 لمتغير نوا المدرسة تجاه محاور البحثالبحث داللة ال رو  بين استجابات عينة (: يبين 2جدول )

 المحور
نوا 
 المدرسة

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
(T) 

مستود 
 الداللة

 معيار التخ ي 
 1.22 4.42 بنين

20 
1.26 
- 

1.96  
 1.22 4.49 بنات

 معيار التنظي  والتنسي 
 1.21 4.42 بنين

20 1.14- 1.66  
 1.24 4.42 بنات

 معيار التوجيه واإلرشاد
 1.22 4.20 بنين

20 1.29- 1.22 
 1.22 4.22 بنات

 معيار الرقابة والمتابعة
 1.20 .2.0 بنين

20 1.64- 1.22 
 1.21 2.41 بنات

 معيار الت يي 
 1.42 4.40 بنين

20 0.91- 1.20 
 1.42 4.44 بنات

 المحاور ككل
 1.26 4.42 بنين

20 1.94- 0.42 
 1.20 .4.4 بنات

البحااث ماان الجاادول الساااب  يتضااح أن: ال توجااد فاارو  ذات داللااة إحصااائية بااين اسااتجابات أفااراد عينااة     
( علاى مساتود إجماالي المحااور ككال Tالبحاث ككال، حياث بلغات قيماة )لمتغير )نوا المدرسة( تجاه محااور 

(، وهاااااذا يعااااازد إلاااااى أن .1.1(، وهاااااي أكبااااار مااااان حاااااد الداللاااااة )0.42(، وداللتهاااااا اإلحصاااااائية )1.94 -)
اسااتجابات عينااة البحااث حااول درجااة تااوافر معااايير العمليااات اإلداريااة فااي ماادارس عاادن الثانويااة للموهااوبين ال 

 المدرسة.تختلف باختالف نوا 
(، لمعرفة داللاة ال ارو  باين اساتجابات أفاراد T- TEST) ت  استخدا  اختبار متغير المسمى الوظيفي: -ب

 لمتغير المسمى الوظي ي تجاه محاور البحث، كما هو موضح في الجدول ا تي:البحث عينة 
 تجاه محاور البحثلمتغير المسمى الوظي ي البحث داللة ال رو  بين استجابات عينة (: يبين 9جدول )

المسمى  المحور
 الوظي ي

المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستود  (Tقيمة )
 الداللة

 معيار التخ ي 
 1.24 4.42 معل  

20 1.02 1.22 
 1.29 4.42 إداري

 معيار التنظي  والتنسي 
 1.29 4.42 معل  

20 1.22 1.02 
 1..1 4.09 إداري
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 توجيه واإلرشادمعيار ال
 1.24 4.22 معل  

20 1.2. 1.42 
 1.21 4.49 إداري

 معيار الرقابة والمتابعة
 1.20 2.02 معل  

20 1.42- 1.44 
 1.29 2.41 إداري

 معيار الت يي 
 1.42 4.40 معل  

20 1.26- 1.69 
 1.49 4.42 إداري

 المحاور ككل
 1.22 4.22 معل  

20 1.22 1.22 
 1.21 4.22 إداري

البحااث ماان الجاادول الساااب  يتضااح أن: ال توجااد فاارو  ذات داللااة إحصااائية بااين اسااتجابات أفااراد عينااة     
( علاى مساتود إجماالي المحاااور Tلمتغيار )المسامى الاوظي ي( تجااه محاااور البحاث ككال، حياث بلغات قيمااة )

(، وهاااذا يعااازد إلاااى أن .1.1) (، وهاااي أكبااار مااان حاااد الداللاااة1.22(، وداللتهاااا اإلحصاااائية )1.22ككااال )
اسااتجابات عينااة البحااث حااول درجااة تااوافر معااايير العمليااات اإلداريااة فااي ماادارس عاادن الثانويااة للموهااوبين ال 

 تختلف باختالف المسمى الوظي ي.
(، لمعرفاة داللاة One Way Anova) تا  اساتخدا  اختباار متغير سنوات الخبرة مي مجاال الموهاوبين: -ج

لمتغير سنوات الخبرة في مجال الموهوبين تجاه محاور البحاث، كماا البحث بات أفراد عينة ال رو  بين استجا
 هو موضح في الجدول ا تي:

 لمتغير سنوات الخبرة تجاه محاور البحث البحث داللة ال رو  بين استجابات عينة (: يبين 01جدول )

 سنوات الخبرة المحور
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(F) 

مستود 
 الداللة

اتجاه ال رو  
(Scheffe) 

 معيار التخ ي 
 1.20 4.00 سنوات ف قل .

 1.21 4.44 سنوات 01 – 6 ال توجد  1.20 1.29
 1.22 4.20 سنوات 01أكثر من 

معيار التنظي  
 والتنسي 

 0..1 .4.0 سنوات ف قل .
 1.29 4.40 سنوات 01 – 6 ال توجد  1.46 0.26

 1.22 .4.2 سنوات 01ثر من أك

معيار التوجيه 
 واإلرشاد

 1.26 .4.4 سنوات ف قل .
 1.21 4.24 سنوات 01 – 6 ال توجد  1.21 0.44

 1.22 4.20 سنوات 01أكثر من 

معيار الرقابة 
 والمتابعة

 1.22 2.02 سنوات ف قل .
 1.21 .2.0 سنوات 01 – 6 ال توجد  1.29 1.42

 1.22 2.40 سنوات 01من أكثر 
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 معيار الت يي 
 9..1 4.04 سنوات ف قل .

 0..1 4.42 سنوات 01 – 6 ال توجد  1.44 0..0
 1.29 4.46 سنوات 01أكثر من 

 المحاور ككل
 1.22 .4.2 سنوات ف قل .

 1.21 4.24 سنوات 01 – 6 ال توجد  1.62 0.12
 1.26 1..4 سنوات 01أكثر من 

البحااث ماان الجاادول الساااب  يتضااح أن:  ال توجااد فاارو  ذات داللااة إحصااائية بااين اسااتجابات أفااراد عينااة     
( علاى مساتود Fلمتغير )سنوات الخبرة فاي مجاال الموهاوبين( تجااه محااور البحاث ككال، حياث بلغات قيماة )

(، وهااذا .1.1اللااة )(، وهااي أكباار ماان حااد الد1.62(، وداللتهااا اإلحصااائية )0.12إجمااالي المحاااور ككاال )
يعازد إلاى أن اساتجابات عينااة البحاث حاول درجاة تااوافر معاايير العملياات اإلدارياة فااي مادارس عادن الثانويااة 

 للموهوبين ال تختلف باختالف سنوات الخبرة في مجال الموهوبين.
 في ضوك النتائ  التي توصل إليها البحث، يوصي الباحث با تي:التوصيات: 

 العمليات اإلدارية بمدارس عدن الثانوية للموهوبين. إعادة النظر في  -
 إلحا  اإلداريين بدورات تدريبية في مجال برام  الموهوبين.  -
 ت عيل دور التوجيه المركزي في مجال الرقابة والمتابعة لمدارس عدن الثانوية للموهوبين. -
 مختلف مجاالت الموهبة. توفير الموارد المالية الكافية لت عيل الخ   الالز  تن يذها في -

ي مل الباحث أن تؤدي نتائ  هذا البحث وتوصياته إلاى  ارا موضاوعات بحثياة جديادة ي ترحهاا المقترحات:  
 في هذا الميدان الخصة، منها: إجراك أبحاث على مدارس عدن الثانوية  للموهوبين من حيث:

الهيئاة اإلدارياة(  -الهيئاة التعليمياة -بة الموهاوبينمدد توافر معايير اختيار الموارد البشرية المتعل ة با)ال ل -
 في مدارس عدن الثانوية للموهوبين.

 مدد توافر معايير الموارد المادية والمالية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين. -
 -رؤيااة ورسااالة وأهااداف المدرسااة –ماادد تااوافر معااايير الماادخالت ال كريااة المتعل ااة بااا)التشريعات ال انونيااة  -

 الم ررات الدراسية( في مدارس عدن الثانوية للموهوبين.
 عدن الثانوية للموهوبين في ضوك إدارة الموهوبين. حتياجات التدريبية لمديري مدارساال -

 الخاتمة:
مااان خاااالل قيامهاااا بالعملياااات  ال لباااة الموهاااوبين، ورعاياااة اكتشااااف فاااي كبيااار دور المدرساااية اإلدارة علاااى    

الت اوي (، باإلضااافة  -الرقاباة والمتابعاة -التوجياه واإلرشاااد -التنظاي  والتنساي  -باا) التخ ااي  اإلدارياة المتمثلاة
إلى توفير بيئة تعليمياة إيجابياة، وتوظياف األنشا ة الصا ية والالصا ية فاي رعاياة الموهاوبين، كماا أن لاإلدارة 

مجاااالت الموهبااة لاادد جميااي  المدرسااية دوًرا كبيااًرا أيضاااًا فااي خلاا  منااا  تعليمااي يساااعد علااى تنميااة مختلااف
ال لبة، فالمدرسة هي المؤسسة التربوية الثانية بعد األسرة  التي تعمل على التنشئة االجتماعية لل لباة، وهاي 

ن الجهة المسؤولة لذله بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشارية تسااعدها فاي تنمياة هاذه المواهاة.  تتنباه لا  وا 
دارياين معلماين مان  اق  المدرساة كل أن ايرها، خاصة به و ي  فلن الدور لهذا ن سها اإلدارة ماا  ومشارفين وا 
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 ال اقات تله إلى أوعزت بها المنا  الدور اإلدارة أدركت إدارة المدرسة، ف ن وتوجه  تحركه   اقات إال   ه 
ن به الدور وال يا  هذا ت عيل  .عنها أحد يؤديه فلن تركته هي وا 

 
 

 :الهوامش
أساالية اكتشاافه  ورعااايته  خبارات عالميااة.  -(.الموهاوبن والمت وقااون4112ن.)وهباة، محماد مساال  حسا -0
 .411، صدار الوفاك لدنيا ال باعة والنشر، اإلسكندرية: 0 
دور ال ياااادات (. 4100ليناااا محمااود و سااابي، ياسااين خضاااير.) البياااتي، عبااادالجبار توفياا  والمحارماااة ، -3

. ورقااة عماال م دمااة ألعمااال المااؤتمر العلمااي العربااي لبااة االداريااة لماادارس الموهااوبين فااي رعايااة وت ااوير ال 
 ..20-.49: ، عم ان، األردن06/01/4100 -.0الثامن لرعاية الموهوبين والمت وقين، لل ترة من 

(.دور ال يااادة المدرسااية فااي تنميااة اإلبااداا لاادد معلمااي 4101العاااجز، فااؤاد علااي وشاالدان، فااايز كمااال.) -2
 (0)08مجلاة الجامعاة اإلساةمية  ت ق اا ازة من وجهة نظر المعلمين. مدارس المرحلة الثانوية بمحافظا

:0-22. 
(. دور قيااادات المدرسااة االبتدائيااة فااي تنميااة اإلبااداا الجماااعي لاادد العاااملين 4116أبااو الوفااا، جمااال.) -4

 .0.2-92:(24)03، مجلة مستقبل التربية العربيةبها لمواجهة تحديات العولمة  دراسة ميدانية . 
ال اائ ين. ورقاة علمياة، متااا علاى  ال لباة رعاياة فاي للمدرساة الترباوي (. الادور4119أنيساة.) قناديل، -5

  . 4106/./02، تاريخ الدخول: http:forum.stop55.com1406133.htmlاإلنترنت على الموقي: 
(.مادد اساها  ماديري مادارس التعلاي  األساساي فاي اكتشااف ورعاياة 4102باربود، حسين سال  مبااره.) -6
 الة الموهوبين في مدينة المكال. رسالة ماجستير اير منشورة، جامعة حضرموت. الجمهورية اليمنية.ال 
(.السياساات والممارساات 4102أيس  ساعد محمادي)محمود، جمال سلي  و  ،حامد، نجالك محمد وعصا  -2

بعاا  الاادول اإلدارياة التربويااة الالزمااة الكتشاااف ورعايااة الموهااوبين فااي الماادارس المصاارية فااى ضااوك خباارات 
 .29-0:المت دمة. بحث م د  إلى المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة المنوفية

(.ت يااي  الباارام  المعتماادة بماادارس الموهااوبين فااي الجمهوريااة 4102عباادالغني، عصااا  حمااود عباادا .) -8
دكتاااوراه ايااار منشاااورة، جامعاااة تعاااز، اليمنياااة فاااي ضاااوك المعاااايير العالمياااة ووف ااااًا لااابع  المتغيرات.أ روحاااة 

 الجمهورية اليمنية.
9- Shane. N. et al. (2011). Being Gifted in Hong Kong: An Examination of the 
Region’s Policy for Gifted Education, Gifted Child Quarterly October, 55(4): 
235-249. 

ت لبات الجودة في برام  رعاية الموهوبين بالمملكاة (.م4101المنتشري، عبد ا  بن دخيل ا  شلوان.) -01
العربيااة السااعودية. ورقااة عماال م دمااة ألعمااال الل اااك الرابااي عشاار للجمعيااة السااعودية للعلااو  التربويااة والن سااية 

 .02-0واالجتماعية، الريا ، المملكة العربية السعودية:



 د. محمد زين صالح السعدي            ة  معايير العمليات اإلدارية في مدارس عدن الثانوية للموهوبين في الجمهورية اليمني

 213 (402-195) ص ص4102ديسمبر، 42 الوادي العدد-رجامعة الشهيد حمة لخض- مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية 

11- Mönks, F.J. & Pflüger, R. (2005). Gifted Education in 21 European 
Countries: Inventory and Perspective. Radboud University Nijmegen. 

( بشااا ن إنشااااك مااادارس للموهاااوبين مااان باااين 426(. ال ااارار الاااوزاري رقااا  )4116وزارة التربياااة والتعلاااي .) -03
  ، اليمن.44/00/4116تالميذ/  الة مدارس الجمهورية. بتاريخ 

ور م تاارا لت ساايس مدرسااة ثانويااة للموهااوبين فااي الجمهوريااة (. تصاا.410الس ااعدي، محمااد زياان صااالح) -02
 اليمنية في ضوك المعايير الدولية. أ روحة دكتوراه اير منشورة، جامعة صنعاك، الجمهورية اليمنية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


