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 تجاه الخدمات المقدمة للطلبة الموهوبين مجلس التعاون لدول الخليج العربيةاتجاهات مواطني دول 
  فاطمة أنور اللواتي .د

 سلطنة عمان

 :المقدمة
التعليمية أو البرامج  الخدماتصيل عدد من أو سعت الى ت ، همية آبيرة للتعليمأ ةالخليج العربيمجلس التعاون لدول لقد أولت دول 

من فإن بعضا إلى جانب ذلك . ذوي الذآاء دون المتوسطمن الطالب تلك التي ترآز على  واء التي تعنى بالطالب بشكل عام سوا
اهتماما خاصا من حيث تقديم خدمات خاصة تعني بالموهوبين و هذه الخدمات أو البرامج  الموهوبأولت الطالب هذه الدول 

قطعت شوطا ال بأس به و قد من هذه الدول  بعضا بينما نجدف. ة خليجية الى أخرىنحو الطالب الموهوب تختلف من دول ةهالموج
هذه الخدمات أو البرامج  لكن. مشوارها في هذا المضمار ما زالت في بداياتمنها خرى نجد البعض اال، في مجال تعليم الموهوبين 

صياغة  يمكنلى التناغم بين انشطتها المختلفة بحيث ال تجدها تفتقر امعقوال الدول التي قطعت شوطا المقدمة للموهوبين في هذه 
و إلى جانب التباين بين هذه الدول من حيث وجود هكذا برامج . بشكل متكاملتلبي حاجات الطالب الموهوب مترابطة سيمفونية 

من ذوي القدرات فوق  على الطالب هقطالفما يتم إ. نفسهلمصطلح ا يتمثل في تعريف وجدير باإلهتمام آخر جذري اختالف فهناك 
على فبعض من دول مجلس التعاون الخليجي تطلق . دولة و أخرى بينيختلف  "الموهوب"بـ المتوسطة أو ما يتعارف عليه  

.  "نوالموهوب"تطلق عليهم آلمة  ثالثةدول و " نوالمتفوق" مصطلحبعضها اآلخر  تطلق عليهمبينما " نوالمجيد"الموهوبين آلمة 
، ففي  ةلم يقتصر على دول الخليج العربي) الموهوب(في مستوى البرامج المقدمة للموهوبين أو في تحديد مصطلح  اال ان االختالف

على اعضاء اليونسكو من خالل توزيع استبانة على اعضاء الدول ) Mitchell  &Williams, 1987(دراسة اجراها العالم 
موهوبين أو المصطلحات للالمقدمة  الخدماتسواء في مستوى عضاء الحظ ان هناك اختالفات آبيرة بين دول اال، المشارآة 

 .وصفهمفي المستخدمة 
 

 :الدراسات السابقة
التعليم الموجه الى  بمعنى أن، النخبوية تشير بعض الدراسات في مجال تعليم الموهوبين الى ان تعليم الموهوبين يكرس مفهوم 

ففي دراسة ليست    .األفضل و األآثر تميزا و األآثر قوة معلى أنه معهم تعامليتم الثم ينتقي مجموعة من الطلبة الطلبة الموهوبين 
االعتناء بتعليم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة أآثر من في ا ههتماماأولت التي خضعت للدراسة بحديثة أظهرت أن الدول 

الى الدول  بتلكحدت  تيالالنخبوية من فكرة و الهروب ف و هذا االهتمام آان نتيجة التخو. لطلبة الموهوبينأعتنائها ببرامج ا
فتكريس النخبوية آان من   .الموهوبين ا برعايةآثر من اهتمامهحتياجات الخاصة أفي االهتمام بتعليم الطلبة من ذوي االمبادرة ال

اشار اليها حسبما يم الموهوبين تعلالبرامج الموجهة ل الىد انتقيتم االستناد عليها عند توجيه االبين االمور الخمسة التي 
Tannenbaum  )1998 ( و تعتبر الدآتورة   .عليم الموهوبين ينمي اإلحساس بالنخبويةقد عبر عنها بأن تو Mara Sapon- 

Shevin )1987 (مع عاملال يكتفي بالتالنموذج الحالي في تعليم الموهوبين هو نخبوي ألنه  و احدة من التربويين التي تؤمن بأن 

) Pendarvis & Howley )1995 و يشير  .أنهم أفضل من اآلخرينعلى بل فحسب ، أنهم مختلفين على لطلبة الموهوبين ا
على ن وريصلذلك فإنهم حو تعليم الموهوبين يأتي من خارج حقل تعليم الموهوبين الموجه الى عملية النقد االساسي أن الى 

المساواة السياسية و المساواة هذا الخلط بين إن  .و عدم التمييز بينهم المساواةقدم ضرورة المحافظة على التعاطي مع األطفال على 
في دراسته  ),Lawrence 9199(إليه  أوعزهو ما في الفرص المتاحة من جهة و بين المساواة في القدرات الذاتية من جهة أخرى 

االستفادة الكاملة من  فيتقويض قدراتنا  وراءالسبب  اانآ خلق مناخ مضاد للنبوغ و الخوف من النخبوية إيجاد و أن ب حيث بين
تعليم الموهوبين في التخوف من النخبوية آان السبب في عدم اهتمام بعض الدول و من هنا نرى ان .  مواهب الموهوبين أآاديميا

)1987 Mitchell and Williams,(.  و غير اهرة غير محددة ظالتخوف من تعليم الموهوبين هي أن ه هو بيانيجدر  من اال أن
 .),Yord 1998(أو مجتمع بعينه   ثقافة معينةمحصورة في 

 
جابة على االسئلة من خالل االالعربية  استكشاف مفهوم النخبوية بين مواطني دول الخليج يحاولاالولي البحث هذا من هنا فان 

 : التالية
في تلك البرامج هل توجد نخبوية ، و المشاعر  تخلقبين أن البرامج الخاصة بالطلبة الموهوبهل يرى المواطن الخليجي  .1

 البرامج؟  اإلحساس بالنخبوية و التمايز لدى طلبة هذهتوقظ فروقات 
  
  :المتغيرات التاليةالدراسة وفق في  المواطنين المشارآينجوهرية بين ما هي الفروفات ال .2
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o الجنسية 
o التخصص العلمي 
o نوعية العمل 
o  الجنس 
o  وجود االطفال  

 
 ما هو رأي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في إقامة مدارس منفصلة للطلبة الموهوبين؟  .3

 :الفئة المستهدفة 
سلطنة عمان ، دولة االمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، دولة قطر ، (ول مجلس التعاون الست مواطني دستهدف البحث إ

 .عاما 17عن و الذين ال تقل أعمارهم  )دولة الكويت ، المملكة العربية السعوديه
 

   :أسلوب جمع البيانات
 : أداة البحث. اوال

تم و قد . (D. Betsy McCoach & Del Siegle, 2007)قبل  من  المستخدمةعشر فقرات من االستبانة لقد تبنت هذه الدراسة 
غة استبانة اثم تم استخدام تلك الفقرات العشر في صي و من. ثم العكس ةالعربياللغة الى  ةيزيجلاالناللغة الفقرات من تلك ترجمة 

 . لغتين العربية و االنكليزيةها من أجل هذه الدراسة بالطرحجديدة تم 
 

 : جمع البيانات. ثانيا
و قد تم توزيع . األسلوب اإلحصائي، و ذلك باستخدام استبانة آلية عبر شبكة اإلنترنيت آأداة لجمع البياناتالبحث  هذا انتهج

أيضا مع بعض تم التواصل أنه آما . مجلس التعاون الخليجيالى اصدقاء و معارف في مختلف دول  اعن طريق ارسالهالستبانة ا
  .ةالخليج العربيمجلس التعاون لدول و بهذا تم توزيع البحث في مختلف دول . من أجل التعاون في الدراسة أساتذة الجامعات

 شخصا 758من حيث أن ما يقارب % . 57.93وصلت نسبة المشارآة الى  شخصا و 1170على البحث ما يقارب اطلع  و قد
آانت من سلطنة عمان  ةأعلى معدل المشارآ .مشارآا 439بلغ  االستبيان واأآمل ند الذيعدالمشارآة في البحث اال أن في ا وبدؤ

 . صغيرا ينمشارآعدد ال الدول فكانأما بقية  ).مشارآا 146(العربية السعودية  من المملكةبعدها ، ) مشارآا  200(
لديهم اطفال في  آوا في الدراسةشارالذين معظم آما أن %). 43.1(االناث على %) 56.9(المشارآين من الذآور  فاق عدد
 سواء على المستوى التعليم العام أو الجامعيو قد لوحظ ان عدد المشارآين الذين عملوا في سلك التعليم %).  56.9(سن المدرسة 

من حملة آانوا معظم المشارآين %). 64.6(ملوا في مجاالت أخرى عأقل بكثير من عدد المشارآين الذين  نآا) 26.4%(
آما أن معظم المشارآات آانت من الفئة العمرية فوق االربعين %) 19.7(ستير جالماو من ثم %) 56.3(الشهادات الجامعية 

 %) .34(بلغت النسبة حيث ) 28:40(و تلتها الفئة العمرية %) 36.6(

 

 : نتائج الدراسة

ث ثالقد طرحت الدراسة ف. تعليم الموهوبين حيال مجلس التعاون الخليجيلقد حاولت هذه الدراسة اآتشاف اتجاهات مواطني دول 
ال يرون  ةالدراسة ان مواطني دول الخليج العربينتائح أوضحت و قد . اسئلة رئيسية لفهم اتجاهات الناس نحو تعليم الموهوبين

لم فبينما . بعضا من الفروق بين مختلف فئات المجتمعبينت أن الدراسة آما . ان تعليم الموهوبين يثير االحساس بالنخبويةبشكل عام 
ن فإ، تعليم الموهوبيننحو اهاتهم جفي اتفروقات جوهرية في اظهار اية أي تأثير للجنسية أو الجنس أو جود االطفال أو العمر يكن 

سجلوا  )= M 29(هادات الماجستير شلة مو يليهم ح )= M 31.3( فحملة الدآتوراه .ملموس العلمي للمشارك آان له تأثير المستوى
أآبر من الذين ما زالوا يعملون  ةنسبسجلوا )  = M 30.6(آما ان المشارآين الذين عملوا آمعلمين سابقا . خريننسبا أعلى من اآل

و عند سؤال المشارآين حول تاييدهم بفتح مدارس ). = M 27.7( بمهنة التعليمأو ممن ال يعمل ) = M 28.9(بمهنة التعليم بالتعليم 
الذين لم يؤيدوا فتح مدارس خاصة   (n = 144)مقابل  (n = 288) فإن معظم  المشارآين آان لهم رأي ايجابي ،للطلبة الموهوبين

 . بالموهوبين
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و هذا يدحض . بهمالخاص س التعاون يرون أهمية تعليم الموهوبين و االهتمام لقد أوضحت هذه الدراسة أن مواطني دول مجل
أنهم يؤيدون اعطاء اهتمام هرت بأن الدراسة اظدير باإلهتمام جو ال. الفكرة الشائعة بأن تعليم الموهوبين يولد االحساس بالنخبوية

 . خاص بالموهوبين بفتح مدارس خاصة بهم
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