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الملخص
هد د الدرا رةاددلدراالاعددلدرا ددة دعل د دراب دةراإلدراةي ددل علدراال اددلدالهلبددلدراااهددابعزدا ةهددلدا د د اعد د ه د
اربد رع داد د الداالددادرا ددلازدرارلددعإلدرا ةبد .داا العددأد ه د ر درا رةاددلد د دراد ر ر درااددلدعيددةداللبلددل ا د د
()15داة دازدرألا رة دراار صعزدرا ةباععزدا دااللدراةيل درانفا دا دا رةرلدرا ةبعدلدارا لدع درا دل دبد الدرارلدعإلد
را ةب .داذاكدب ااعهدرااد ائلل،ده :د
د الد بة دراايكاللدارا ارئأدرا دعارا لدراهلبلدراااهابعزدارا د هلد داادا دبدةراإلداةيدل علداد د الدرارلدعإلدرا ةب ؟.د

-د ا ددلدهد د دراالا ددللدرانفا ددعلدراهلب ددلدراااه ددابعزدارا د د د هلد د د ددااعةدرد د اللداةي ددل علد ا ددله داد د د ناع ددلدرالد د ة د

راب رععلدا اع هلدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟.د
د الد بدة درارد اللدارابدةراإلدراةيدل علدارا ااع عدلدرا د د لد دالهلبدلدراااهدابعزدا العدأدرانادادراا دار زداراا كلادلدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟.
دالده دراص ابللدرا د اراهدرا لالعزداد درا ااعدهدارةيدل دراهلبدلدراااهدابعزداد داد رةادرا لدع درا دل داد د الدرارلعإلدرا ةب دا بة دراالالدراانلابلدااارا

ل؟.د

د اددلدراال ةاددللدرا د د ا د دا د دا ددلدراب دةراإلدراةيددل علد اددله دا د د ناعددلدرال د ة دراب رععددلدا اع هددلدا د دراهلبددلدراااهابعزداالدايكال دا د الدرارلعإلدرا ةب ؟.

اق د ظ ةلدران لئإلد زدهنلاكدقصا رًةدارضالًداد درابدةراإلدراةيدل علدراال ادلدالهلبدلدراااهدابعزدارا د دادزد

يأن لد ؤ ةدا د ناعلدرال ة دراب رععلدا اع هلدا دراهلبلدراااهدابعزداد د الدرارلدعإلدرا ةبد .دا زدهنلادكدااااعدلد
ادزدراالاددللدرانفاددعلدرا د دعا ددلادااع ددلدراهلبدلدراااهددابعزداد د الدرارلدعإلدرا ةبد .دا زداددزدبدعزدراصد ابللدرا د د
اراددهدرا ااعددهداراةيددل دبميدديللدانفددذودرا ااعددهداراةيددل دعددزدعال د درألالا د دبأعاددللدا رةعددلد رددة داقلددلدع د د
راا رصصعزدا دااللد ااعهدارةيل دراااهابعز.دكالد ظ ةلدران لئإلدراا لللدر فلأد ا رة دععندلدرا رةادلدعلد دعد د
اددزدراال ةاددللدرا د د ا د دا د دا ددلدراب دةراإلدراةيددل علد اددله دا د د ناعددلدرال د ة دراب رععددلدا اع هددلدا د دراهلبددلد
راااهابعزداالدايكال دا د الدرارلعإلدرا ةب .دد
اا دضاءدران لئإلددرا د درا اصلدااع ل،دعاص دب

دازدرا اصدعلل،دان دل:دداعدل درانظدةداد درابدةراإلد

راةيددل علدراال اددلدالهلبددلدراااهددابعزدا د د الدرارلددعإلدرا ةب د دباددلدعا د دا د دا ل ددلد ك ددةدالعلعددلداالبااعددلدا ر د د

الاددللدارصددلئطدراهلبددلدراااهددابعز.د ك ع د درا د اةرلدرااع رنعددلدالاةي د داةا د درااددل درادداظعف داددهداع د د كلعفددهد
بأعاللدا رةعل.داراةرءد ةراللداال للدال ةرالدراالاعلدا د الدرااهزدرا ةب ،دارا الدرألرة .د

Guiding programs offered to talented students and its impact on their
distinctiveness and creativity from the perspective of psychological guidance
specialists in the Arab Gulf Countries.
Summary
The present study aimed to identify the guiding programs offered to talented
students and its impact on their distinctiveness and creativity in the GCC countries.
To achieve the objectives of the study an interview with fifteen (15) individual

educational specialists in the field of psychological counseling in the Ministries of
Education in the Arab Gulf Countries had been used. Given five questions:
- What are the main problems and obstacles that face the talented students,
which require the presence of guiding programs in the Arab Gulf Countries?
- What are the psychological needs of talented students, which require the
provision of guiding services, contribute to the development of creativity and
excellence in the Arab Gulf Countries?
- What are the main services and guidance programs and guidelines that
provide for talented students to achieve balanced growth and integrated in the Gulf
countries?

- What are the difficulties that face workers in the direction and guidance of
talented students in general education schools in the Gulf countries and the most
appropriate solutions to face them?
- What are the proposals that contribute making the guiding programs
contribute to the development of creative ability and excellence for talented students
and solving their problems in the Gulf countries?
The results showed that there is a clear deficiency in the guiding programs

offered to talented students, and that will affect the development of creative ability

and excellence for talented students in the Arab Gulf Countries. And that there is a
set of psychological needs that needs to talented students in the Arab Gulf
Countries. And that among the difficulties facing the direction and guidance manned
the executors of guidance and counseling from their primary work and a few other
administrative number specialists in the field of direction and guidance talented. The
results also showed the acceptance of the study samples on a number of proposals

that contribute in making the guiding programs contribute to the development of
innovative capacity and excellence for talented students and solve their problems in
the Gulf countries.
In light of the results that have been reached, it is recommended a set of
recommendations, including: reconsider the guiding programs offered to talented

students in the Arab Gulf countries, thus making it more effective and acceptability to
serve the needs and characteristics of talented students. Intensification courses field
researcher and raise the occupational levels of the researcher and not assigned
administrative work. And conduct similar studies of the current study in the Arab
countries, and other countries.

البرامج اإلرشادية المقدمة للطلبة الموهوبين وأثرها في تميزهم وابداعهم من وجهة نظر
المختصين باإلرشاد النفسي في دول الخليج العربي
د
مقدمة
رزدراله ال دب ةبعلدراااهابعزداةكلد ةباعلد ا داذاةهلداا داهل درالةزدرا يةعز،داق د ةعةعلد
ا درااب عنعلل ،دارا النعنعلل دا

دييلل درابلا عز ،داال داله دا درا اصل داا دراك عة دازد

رانظةعللدارابةراإلدراا عالدبلألبالثدارا ةرالل.دد
االءل داكة درابةراإل درارلصل دب ةبعل دراااهابعز د كأا د يكلل در الل درا ةبعل درارلصل،د

رنهالقلً دازدالافلد زدراااهابعزدكن دازدكنا درألالدالدب دازدرا الةه،دازدراللداعال دبةراإلد
ا دا د ناعلدق رة درا للعل،دااارهب دب
عص

داع ر ه دالاالهالدا دبنلءدرألالدا ل ا ل.د

دراهلبل دراااهابعز دبرصلئط دا عنل ،دكلنل دااه دره ال درابلا عز دارا رةاعزد

اعلالءدرا دةبعلداعلالءدرانفادان ل:د رصلئطداا علدارنف لاعلدارا الععلداعللعلداغعةهلداراهلبلد
راااهابعز دعي ةكاز دبرصلئط دا عنل دعر لفاز دب ل دعز دغعةه داز دراهلبل درا ل ععز دان ل:د

راله الالل ،دا ناله درا ل  ،دااا اعلل درا را عل ،دااف ا دراذرل ،دكال د ن دع صفاز دبرصلئطد
رنف لاعلداا اعلد(ديلعة،د2002؛درا رهةو،د.)2005د

اراا ب د ا هاةداةكلد لع دراهلبلدراااهابعزداراا فاقعزدانذدب رعلدرا ل درا لاثدازدرالةزد

را يةعزدعا د زدااضاعدرارصلئطدراالاكعلدالهلبلدراااهابعزداراا فاقعزدعللعًل دكلزداالدع رلد
عل دةادقلئالدراااضاعللدرا د اظ دبله ال دكبعةدا داةرا دعل دنفادراااهبلد(ععلصة داد

ااالععل،د.)2012د

هذهدرارصلئطدعنب أدعن لدالالل،داا دعصبحدراهلبلدراااهابعزدقل ةعزدعل درا ا ود
اال دب داز د لبعل دالال

داارء دراا ة دان ل دعز درارصلئط درا دع ا از دب ل د دالاللد

رة .د ا دبالالداا درعلةرلد ةباعلدا اع داعلاعلدراناععل،داه دكذاكدبالالداا درااالع د

اف دالاق داااؤااعل دكأا رة دا اع عزدد(.(Dougls, 2004د

ا ا ةدرايلة داا د زدةعلعلدراااهابعزدالد ل صةدعل دااة داع ر درابةراإلدرا ةباعلد اد
را لعاعلدرا د ن دب ناعلدرا ر ر

درا للعلدااارهب درارلصلدااا ،دانالدع هل د عضلً د زد

كاز دهذه دراةعلعل ديلالل داز درانارا درا للعل دارااااعل دارالنف لاعل دارالا الععل ،دبال دعالأد

ايرصعل

دراناادراا كلالداراا ار زدا ل ع درابةراإلدراا ناعلدرا د الع ه دا دايبلعدالال د

ا افع ه دااالع

دعل داارصللدرا فاأدارالا فل دان دبصاة دا ل دا دكلالدرااالاللدازد

علا داانازدا للالد(ب ة،د.)2010د

داق دعاراه دراهلبل دراااهابعز نفا دراايكالل درا

دعارا ل دغعةه داز دراهلبل دراذعزد

عن اازداا دنفاداةرال درا اةعل ،االد زدراهلبلدراااهابعزدع اع ازدبب ضدراصفللدارارصلئطد
رايرصعلدرا د اع ه دعزدغعةه داز رألا رة االدعا لكازدازدبنعلدا ةاعلداةكبلداايلعةدعاعللد

ا د رئاًدل دعفكةازدبيكلدار ل دعزد قةرن داراااعهعزدب دازدرأليرلطدرا ل ععزداالدعا ل د

عي دةازدبلالر ال دعن د(.)Silverman, 2000د

بعنالدع ع دب ضدراا لةضعزدا ل ع در اللد ةباعلدرلصلدبلاااهابعزد زدهؤالءدراهلبلد

الدعا لاازداالع دألزدق رة دانااه دراا الةعدعؤهل دا درا ةرالدارااعل د ازد رلدابليةد
ازدااا ؛دغعةد زدراارق د بلدغعةدذاك،داا الدكلزدراناادرا لل دا الةعدا

دراااها د بل د

اارن ديرصع ه درألرة د(رااااعل دارالنف لاعل دارالا الععل) دا دقصاة داللةنل دبلاناا درا لل ،د
كلالدكلزدرا اةدرا لل د كبةدازدرا اةدرا ان دكلالدكبةلدرافاا دا دبلق داالاللدراناا،داظ ةد

رالصاةدارضاًل دا د رءدراااها دا ارالهدرانفا درالا الع دا كعفهدا دازداااه؛داعلعه،دامزد
اةالز دراااها داز دراةعلعل دارا ع دارااالع داعا له دعةضل دالك عة داز دايكالل درا اراأد

ارا كع ،دبلدازدراااكزدرا ةضداالنا رةدا درال ةرلد(اةارز،د.)2008د

ق دال دعة دب ض درااةبعز دااةي و دراا رةا د ز دراهلبل دراااهابعز دا ع
را الععل داعلهفعل د عأ د ناع

دارلا د

دبيكل دعل  ،داال د نه د صبح داز دراا د ز دعف دراا لاعزد

ارااةي عزدراايكاللدرايرصعلدارا ةباعلدالهلبلدراااهابعزداع اكناردازد ل ع درار اللدراةيل علد

راانلابل دا دااالع

دا دا رةك دراذرل داا د نفا داق رة

دا ارا

داقعا داره الال

د

(.)Peterson, 2006د
اا دهذردراص ،دع فأ درا ع دازدرابلا عز دا دهذردراااللد زدراهلبلدراااهابعزدع لنازد

از د يكلل دار لفل داز دراايكالل دان ل :د ع درا ار ز دا دراناا درا لل داراااا  ،درااالاعلد
را لاعل ،د

د راله الالل ،درنرفلض درا اصعل ،دراصلبل دبب ض دراعلقلل ،درا ال ،دراكالاعل،د

راةهل درالا الع ،دهاااللدرألهلدرا لاعلد(رااةاة،د2014؛دقلا ،د2012؛د Aljughaiman

and Tan, 2008؛ دYoo& Moon, 2006؛ دMENCL, 2005؛ درألاا و ،د2005؛د
العالز،د2004؛ Greene, 2003؛دانا ،د2003؛د.)Caruana, 2002دد
ابالد زدراايكاللدرا دعارا لدراهلبلدراااهابعزدازديأن لد زد ةقلدناادرا ر ر د

ا كعف ل،داذردال عكازدازديأزدااللءدراضاءدعل دب ضدهذهدراايكاللدابعلزدابلدرااقلعلدان ل،د
ا لة الن بله دراا عانعز دعل د ااةد درا نيئل درالا الععل دارا ةبعل دارا لع دارار ال درانفاعل اا د
ضةاة د عئلدرابعئلدراان اعلداراا ةاعلدا ااعزدر ال

داهةرئأد لال دا دراهلا

بلاكعفعلدرا د الع هدعل درا الةدهلقل هدا ناع لداا د قص دالدعاكن ل رااصالدااعه.

راااها ،د

اع ضح داال د ل  ،د هاعل دااا درابةراإل دراةيل عل دالهلبل دراااهابعز دا د ال درارلعإل درا ةب دد
ابلا لا درااقا دعل دالد بة دراايكاللدارا ارئأدرا د ارا

،داهذردالد ا

دااعهدرا ةرالد

راالاعلدا درا ة دعل درابةراإلدراةيل علدراال الدالهلبل دراااهابعزدا ةهلدا د اع ه دارب رع د
ازداا لدنظةدراار صعزدبلاةيل درانفا دا د الدرارلعإلدرا ةب .دد
مشكلة الدراسة

ك عةردالدع هةأداا د االعنلدكلالدراااهبلدارا د هلأدعل د اائكدراهلبلدراااهابعزدراذعزدع د
ا ع ه دباالهلدربةرءدا رصصعزدعل د الاد ن دعا لكازدق ةرلداراكلنعللدغعةدعل علد ب اد
ا درأل رءدرا لا داراا اع دا دارا د اد ك ةدازدرااالاللدرا لاعل:درال ة درا للعلدرا لال،درا ر د
كل عا درلط،درا فكعةدراب رع د ادران لا ،دق ة دقعل عل،دق ة دا درافنازدرأل رئعلدارابصةعل،د

ق ة دنفاداةكعل.دا ا ةدرايلة داا د نهدب د زد رلداك درا ةبعلدرألاةعك د عالً دعل دهذرد

را ةع داذالدبال ضلهدق ة درانفا-د رااةكعلداكان لدا ضانلدا دائلدرافنازدرابصةعلدارأل رئعلد
(.)Clark, 2008د
ومن البديهي بأن قوة الشعوب تقاس عن طريق ما تملكه من معارف متطورة وتقنيات
تكنولوجية في شتى مجاالت الحياة المختلفة ،وهذا كله ال يأتي من فراغ وإهمال لهذه الطاقات
البشرية لدى المتفوقين والموهوبين ،لذا من الواجب علينا اإليمان بوجود هذه الثروات البشرية
التي تتوافر فيها درجات عالية من العلم والثقافة قادرة في الوقت ذاته على اإلنتاج واإلبداع
وتحقيق أفضل معدالت التنمية البشرية .لذلك فان قضية توفر المال ال تكفي بدون توفر الطاقات
البشرية القادرة على اإلبداع واإلنتاجية ،وعلى سبيل المثال بالدا عديدة وفي مقدمتها سويسرا
وتايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها ،ال تملك ثروات مادية تذكر ومع ذلك فإنها وقفت في
مصاف الدول الصناعية التي يعتد بها ،وذلك لما تقوم به من حسن رعاية للمتفوقين
والموهوبين واستخدام القدرات اإلبداعية لدى إفرادها بما يحقق فائدة وتقدم المجتمع
(القذافي.)2000 ،
كالدع بةدغعل دراةعلعلدرانفا دالهلبل دراااهابعزدراا ا لدا دع د عئلدراانلخدراذود
عؤازدصا

درانفاعل،دازدرألابل درا د ؤ و اا دضااةدراااهبلدا ع داهاادا لاا ل،دبلد

ةبالدعؤ وداا درناةرا لدعزدراهةعأدراانيا دا أرذداال ًرةدآرةداهداضلةهدعل دراهلبلدراااهابعزد
ارااا ا دعل دا داارء،داازدراارا د فل ودراايكاللدااةرعل درالا علاللدرانفاعلدرا د اراهد
لكدرافئلدارا دازديأن لد الع ه دا د هاعةد نفا دا ل ا .د

دراانيا دبة لدراالالداا د ااعةدر اللدرا ااعهدادرابةراإلدراةيل علدرا د

داالاصالداا درا

الدا دايبلعد
ازدرالا لدع داكال دراهلبلدراااهابعزدالدعالعةدق رة دااعاا دابلا لا دعاله دا ً
الال

دراار لفل داان ل دالا

داالا ا لع دب ةرا

دكال دعن كا داعالبعًل دعل د ارال درانفا د

اراا دنااد العأدرا ار زدا داالاللدراناادراار لفل.د
ااال دكلز دراةيل دراا ةا دعل

د ا ًرة داعاعًل داهلاًل دا د لبعل درا علالل دراهلبل دراااهابعز،د

صبحدهنلكدالالدالالدااالةالدبةراإلدراةيل دالهلبلدراااهابعزدازدقبلداةي ودراا رةا.دد
دراةئعا دراذو دعل
الااةي دراا ةا دها درايرط د

د ا ًرة دا ال دا د ناعل دااره دراهلبلد

راااهابعزدداعاكزد ا ع د اةدرااةي دراا ةا دالهلبلدراااهابعزدكالداضالدرااا علدرألاةعكعلد
اإلةيل دراا ةا دكلا لا :د

 .1ا ع دراهلبلدراااهابعز.
 .2اع ر درألنيهلدرا د لاإلدرالا علاللدرايرصعلدارالا الععلدارألكل عاعلداراا نعلدالهلبلد
راااهابعزدازدراللدراةيل درافة ودارااالع .

 .3ااعة درااارة دارااار د را

د ع دااع درألنيهل دارابةراإل درارلصل دبمةيل دراهلبلد

راااهابعز.

 .4ةا درااع دبلضلعلدراهلبلدراااهابعز.
 .5اةرعل درا ارالدرانفاعلدالهلبلدراااهابعزد(.)Wood, 2010
 .6االع دراهلبلدراااهابعزدا د هاعةدرااع دراذر دا ناعلدا لةرلدصن درالةرةدارا نظع د
راذر دا ع .

 .7العأدراا ل داراةال د اراةضلدعزدرانفادا ل ع درار اللدرافة علدالهلبلدراااهابعزدا لبعلد
را علال

(.)Peterson, 2006دد

رنهالقًل داال دابأ د ال دبلاة دايكلاعل درا ةرال دراالاعل داز دع دا هعلل دنظةعل دااع رنعلد

ا ابل دذر علداعل دةا لدراا ه درألالادراذودعةا داا دقللدرابةراإلدراةيل علداللةنلدبلابةراإلد
را

د اض دالهلبل دراااهابعز دا ناعل دق رة

درا للعل داراله ال دبلا ناعل دراا ةاعل دعفاأ درا ناعلد

دارا لهفعل دعن دراهلبل دراااهابعز ،دا عضلً دع د ااة د ارل دالننل دال ة دعل د
رالا الععل د
راايكاللدرارلصل بلاهلبلدراااهابعزدا د الدرارلعإلدرا ةب د– دا دا ا دعل درابلا لز -دةغ د

را علا دا ل،داضلالداا د قللدرااةي عزدرانفاععزدراار صعزدبلاااهبلدارا فاأداعثدا دنالدهذرد
راااضاعد راله ال دراذودعلعأدبهداا لد ا درألابل د ننلدالد انلدنض دبةراانلدرا ةباعلدرا دن أالد
ارةال لدا درااا لبلدرالةع .دد

ااذاكد أ دهذهدرا ةرالداإلالبلدعل درا الؤاللدرا لاعل:د
 .1ال د بة دراايكالل دارا ارئأ درا

دعارا ل دراهلبل دراااهابعز دارا

د هل دااا دبةراإلد

اةيل علدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟د
 .2الده دراالاللدرانفاعلدراهلبلدراااهابعزدارا د هل د ااعةدر اللداةيل علد اله دا د
ناعلدرال ة دراب رععلدا اع هلدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟د
 .3ال د بة درار الل دارابةراإل دراةيل عل دارا ااع عل درا د ل دالهلبل دراااهابعز دا العأ درانااد
راا ار زداراا كلالدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟
 .4ال ده دراص ابلل درا د اراه درا لالعز دا درا ااعه دارةيل دراهلبل دراااهابعز دا دا رةاد
را لع درا ل دا د الدرارلعإلدرا ةب دا بة دراالالدراانلابلدااارا

ل؟

 .5الدراال ةاللدرا د ا دا دا لدرابةراإلدراةيل علد اله دا د ناعلدرال ة دراب رععلدا اع هلد
ا دراهلبلدراااهابعزداالدايكال دا د الدرارلعإلدرا ةب ؟
دأهمية الدراسة
بة لد هاعلدرا ةرالدراالاعلدا درااارن درآل عل:د
-دعا لدراله ال دبلاهلبلدراااهابعزد ارا ة دعل د ه دراايكاللدرا دعارا ان ل،داراافلظدعلع دد

ضةاة دا اعلدألوداا ا دعةع د زدعكازداهد اةدااالهالدا دصن درا ل دا دااهدرا ا عللد
را د فةض لدهبع لدرا صةد راالا دراذودالدع ة داالدرا فاأدا درا للداراب رعدارالب كلةدا د

رافكة؛ داذر دامز د كةعا دراا

ا ةرال دراايكالل دراا للل دبلاهلبل دراااهابعز دا د ال درارلعإلد

را ةب  ،دع د الاًل داعاعًل داضةاةعًل دا عئل د اضل راظةا دا ناعل دال دانا درهلل داز دااره د
اهلقلل،دارا الةهلدبالدع ا دعلع داعل اا ا

دبلارعة.

 از رااقا دعل درابةراإل دراةيل عل د راال ال دالهلبل دراااهابعز دارا الأ داز د ةهل دا د اع ه دارب رع دا لبعلدرا علال ؛د ا دا دافلدرألنظلةدنااد صاع دبةراإلداةيل علد نلا داالاللد
هذه درافئل .ابلا لا د كاز دن لئإل دهذه درا ةرال دةكع د دالاائااعز درا ةباععز ،دااصاا درابةراإلد

راةيل علدالهلبل د الااهابعزدرألرذدب عزدرالع بلةد زدالد يفل درابةراإلدراال الدالهلبلدراااهابعزد
رصلئص درالا الععل دارالنف لاعل داا دالن دراا ةاعل دارا للعل داال دعا اابه دذاك داز د ااعهد
راله ال اا درار اللدراةيل عل،دكر اللد الاعلدضازدرابةراإلدراال الدالهلبلدراااهابعز.د

د
-دع ةضدب ضدراهلبلد راااهابعزداايكاللد كعفعهدا دااعه دازداةرءدرا فلالدا داا اعللد

نااه درااةك دارا لل دارالنف لا دا ل درا ال درالنهارئعل داع د لبل دراةا عز دانل دراذرل دانل د
رآلرةعزدبلاا داران علدالكاللدارا ةا دازداارا لدرااارق داب ضدراايكاللدازدراهبع
عكازدرا رلدراابةاإلدازدقبلدراا لاعزدارااةي عزدااارا لدالال

د زد

دااعللدا لالدااقلعلدهؤالءد

راهلبلدارنللذه دازدراا لنل دارااضلعفللدرا دق د ة دعل درا اةرةهل دازدراللد ل ع درابةراإلد
راةيل علدرااالئال.دد

د ل ع دب ضدراال ةالل ارا اصعللدا دضاءدالدعافةدعنهدراباثدازدن لئإل.الطريقة واإلجراءات
ايلعللد العأد ه ر درا ةرال،دااا درابعلنللدراال الد درا ر ر دالدعل :د
المقابالتد
ددد دااةرءدع دازدرااللباللدرااف االدا د()15داة دازدرألاد رة دراار صدعزدرا ةبداععزداد داادللد
راةيل درانفا دا دا رةرلدرا ةبعلدارا لدع درا دل دبد الدرارلدعإلدرا ةبد .داذادكدب ااعدهدراداد ادئلل،د
ه :د
 .1ال د بة دراايكالل دارا ارئأ درا دعارا ل دراهلبل دراااهابعز دارا د هل دااا دبةراإلد
اةيل علدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟د
 .2الده دراالالل درانفاعلدراهلبلدراااهابعزدارا د هل د ااعةدر اللداةيل عل د اله د
ا د ناعلدرال ة دراب رععلدا اع هلدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟د
 .3الد بة درار اللدارابةراإلدراةيل علدارا ااع علدرا د ل دالهلبلدراااهابعزدا العأدرانااد
راا ار زداراا كلالدا د الدرارلعإلدرا ةب ؟
 .4الده دراص ابللدرا د اراهدرا لالعزدا درا ااعهدارةيل دراهلبلدراااهابعزدا دا رةاد
را لع درا ل دا د الدرارلعإلدرا ةب دا بة دراالالدراانلابلدااارا

ل؟

 .5ال دراال ةالل درا د ا دا دا ل درابةراإل دراةيل عل د اله دا د ناعل درال ة دراب رععلد
ا اع هلدا دراهلبلدراااهابعزداالدايكال دا د الدرارلعإلدرا ةب ؟

اب درالن لءدازدااةرءدرااللباللدرااف االدا دع دازدرألا رة دراار صعزدرا ةباععزدا دااللد
راةيل درانفا ،درا دبلغدع هلد()15د،داكلزدرا
اراه دراهلب ل دراااهابعز دارا علال

دان لدرا ة دعل د بة دراايكاللدرا د

درانفاعل دارابةراإل دراةيل عل درا د ل دا دا د ال درارلعإلد

را ةب داضلالداا د صاةرلدهؤالءدراار صعز دا د ةدرابةراإلدراةيل عل دالهلبلدراااهابعزدعل د
اع ه دارب رع دا د الدرارلعإلدرا ةب .داا العلدن لئإلدرااللباللد داعل درالةرء دا لدع داةرلد
ااالاظلدرال فلأدبعزدرا ةباععزدا درا البل .
نتائج الدراسة ومناقشتها
أولا :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها :والذي نص على " ما أبرز المشكالت والعوائق
التي يواجهها الطلبة الموهوبين والتي تتطلب وجود برامج إرشادية في دول الخليج العربي"؟

ظ دةلدن ددلئإلد العدلدراالددلباللدرااف اادلداد دعد داددزدرألاد رة دراار صددعزدباادللدراةيددل د
رانفا د دا د دا رةرلدرا ةبعددلدارا لددع دا د د الدرارلددعإلدرا ةب د ،د زدراهلبددلدراااهددابعزدعارا ددازدع د د
لدنظةه ،داان ل:د
د
ايكاللداعارئأدازداا
مشكالت اجتماعية وعائلية:
ع ا دراااها دبرصلئطدا عنلد عأد كعفهد اعلنلً دا د اة هداذردا د ف درألاة د

داراابله دراذو دعارا ه دا درابعل د اد
لك درارصلئط داعكاز دا ع ل درااع دارا ةرك دب ل ،د

راا ةالدعن داظ لة داارهبه د االدا

دااال درألاة دبأهاعلد ياعهد ادع د لبل لدالفكة درا د

ع ةض لدراهلا دراااها دا الدا دااللدرانيل د ادراااةحدا درع لل ه داذاكدا الد زدهذرد
راااللدالدعنلا داا اره درالا الع دابلا لا دي اةهدبلاابلهدا

د ل عةهدكااها دع ا د

بااره دعا لا داا درا افع داز دقبل د اة ه دعلع ل د ا دباب د الاع دراا لالل دراارا عل درا د
كازدا دب ضدرألاعلزدرلهئلدكلا اعلدرا رئ ،د ادرالاا ،د ادراهالل.د
مشكالت التعرف على الموهوبين:
-

ع دااا د ةع دااا دالهلا دراااها دا دب ضد الدرارلعإلدرا ةب داعثد

نا د زدهنلكدرر الالدكبعةردا د رااااعللدبعزدرا لالعزدا درااع رزدرا ةباودااصهلحدااها داذد
عهلأدعلعهداااعللدار لفلدان لد(ا فاأ،دنلبيل،دعبلةو،داب كة،دذك ،دالا )،دكالد زدهنلكد
رر ال د ا دراهةأدرااا ر الدا د ا ع دهؤالءدراهلبلددراااهابعزدا

دراا رصصعز،داان د

ازدع ا دعل درااص دراظلهةودالااللدراي رصعلدكااعللدا ا ع دراااها ،داان دازدع ا د
عل دا لاالل دراذكلء ،دااةعأ د لاث دعا ر داا اعلل درا اصعل درا ةرا  ،دااةعأ دةرب دع ا د
د ب لدا

عل دااكللدا

درال ةرل.د

-

الدعاا د ارلدالكي دعن دكلاعلداالننلد نلا درصلئص درا للعلدارانفاعل.

-

را ر ر دانعلل داااكلل دغعة دكلاعل دا ل د ل عةرل دراا لاعز ،دارالر بلةرلد

راا ةاعلدالكي دعز د راهلبلدراااهابعز،داهذهدرأل ارلدالد
اعلزد رة دق دالد دانلابل.
-

دكلاعلدا العأدهذردرايةضداا د

ع د اراة د رصلئععز دا رصصعز دباالل دراااهبل دعلاااز دب هبعأ درالر بلةرلد

ارااللععا درانفاعل دكلر بلةرل دراذكلء دارر بلةرل درا فكعة درالب كلةو دارر بلةرل درال ةرلد

ارالا ر رلدرارلصل.

د غعل درر صلص دااهبلدا عهدربة دا درا لالدا دهذهدرافئلدازداعثدرك يل دااره داازد د ااعهدةعلع دا داةرك دا رصصلد

مشكالت تربوية:

-

دااهب

.د

عة به دراان لا درا ل و دبلاهلبل درا ل ععز دابلا لا دال دعةرع درصلئطد

راااهابعز داال دعيب دةغبل

داال دع ا

دق رة

دا

درا ارءه دعل دا لةرل درا فكعة درا لعلد

رألاة دراذو دعفل دراااها داراا فاأ درااالا دابلا لا دي اةه دبلاالل داراضاة داق دعيكلد

اص ةدا علاداآلرةعز.
-

قصاةدكلدازدراانلهإلدرا ةراعلدارألالاع درا لعاعلدرا د الء دةغبللد

راااهابعزدا الأدا دراةعلعل.
داابللدازدقبلدا رةرلدرا لع دارا د

دعل دراكي دعزد

-د قللدرابةراإلدراا

-د قصاةدا دراا ل داالاللدراهلبلدراااهابعزداره الال

دابلا لا دع داعهلءد

راهلبلدراااهابعزدارق صلةهلدعل درا ةبعلدرافنعلد ادرااللءدارا بعة.د

راهلا د رااةعلدرا لالدا درر علةدرانيلهدراذودعةغبهداع اراأدا داعااهداهارعل ه.د

مشكالت انفعالية ونفسية تتمثل في:
-

راي اةدبلالضه رة درا لهف دارااا رن داااا دايلعةدا ضلةبلدن عالدا هاةد

راالن درا لل دا الةعه دعز دراالن درالنف لا داال دعؤ و داا دااا دااا دبعز دراالن درا لل د
اراا لن درالنف لا دا ا دع فاأ دا درال ةرل درا للعل داال دراايكالل داكأنه دةري دبعنال دها دهفالد
عا لاداا دانلز.
-

دبأزدةعهد رئالدصلئ داةاضهدآلةرءدرآلرةعز.
د
دي اةدراااها

-

دا ع درا رئ دناادراكالاعلداراا لاعلدرا رئ .

را فكعة.

را ال درالا الععل د ارااعلداالنهارءداع درا كع دا د قةرنهدن عالدرالر ال دا د

-

رااالاعلدراافةهل.

-

رارا دازدراارةعلد اعلنًدل.د
راللأدازدع درا ل عة.

-

-د ع

راااها درانفاعل.د

دا ةال دب ض درا لالعز دا درااالل درا ةباو دبالالل دراهلا د

مشكالت مهنية:
 ص ابلدرالر علةدراا ن ،ددا العلدرا رهعهدالا نلدبلانابلدالهلبلدراااهابعزدعالعلدص بل،دا دالدع ةاازدعل دالذرداعف لازد"بلعلداعل ".داعل دراةغ دازدنالا د
ا فاق د كل عاعًلداالد زدذاكدالدع ن د زدا ع درهلداالدا نلدرااا لبل،دال رة د
اهااال دق دالد الأدا د عاللدهل الد ادارههل.
ا هل دراايكاللدراالبللدااا دبةراإلداةيل علد الع دا د العأدراناادراا ار زد
اراا كلالدبعزدرااارن دراا ةاعلدارالنف لاعلدارالا الععلداعثد ن لدازد ك ةدراايكاللدهبللد
ااالاظلل دراا لاعز دارا رةععز دا ااعلء درألااة داز داا ل دنظة دراار صعز دباالل دراةيل ،د
اعا لادراااهابعزدازدعأرذدبع ه داعةي ه داهةأدرا لالدا دراااعهعزدب دارا اك دب لكد

رارصلئط دا

دال د كز دافةهل دا اب دا

دراايكالل دعل د ز د كاز د لك درابةراإلد

راةيل عل:د
 -انلابلدالهلبلدراااهابعز.

 يلاللدالا علاللدراهلبلدراااهابعزدرالنف لاعلدارانفاعلدارا للعل. عيلةكد اع لدااع درأله رة درااائااعزدعزدراهلا دراااها دا ل اه. رااالاظلدعل داةعلدبعلنللدراهلا درايرصعل. -ةع دراللئاعزدعل د هبعأدرابةراإلدراةيل عل.

ا درااالاظ داز درا البلل د ا رة درا عنل د ز دراهلبل دراااهابعز دا د ال درارلعإل درا ةب د
ع يلب ازدا دب ضدراايكاللداةبالدع ا دذاكدال يلبهدرا للا دبعزد الدرارلعإلدرا ةب ،دكالد ن د
عارا از دنفا دراايكالل درا د يلة دااع ل دراك عة داز درا ةباععز داراار صعز دا داالل دراااهبلد

ارا فاأ .د ااارء دكلنل دراايكالل دنل ال داز دنلط دا داارن د ةباعل ،د ا داةيل عل ،د ا دباب د
رصلئطداااللدراااها دارر ال دعاةهدرا لل دعزدرا ان دامزدرا ةرعلدب لكدراايكاللدعا لد

ازدراار صعزداارهه درابةراإلد ااعةدالدعالء درا علال درانفاعلداعلب دةغبل داالدازديأنهد
عا دازد لكدراايكاللدق ةدرااكلز.د
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها :والذي نص علىى " مىا هىي الجاجىات النفسىية
الطلبىىة الموهىىىوب ين والتىىي تتطلىىىب تىىوفير خىىىدمات إرشىىىادية تسىىاهم فىىىي تنميىىة القىىىدر اإلبداعيىىىة
وتميزها في دول الخليج العربي"؟
ظ دةلدران ددلئإلدراا للدلدب ددذردراادؤرل،داب د د العدلدراد البللد اد رة دععنددلدرا رةادل،دعالاددظد
زدرا د البل دق د در فلددلدعل د د زدراهلبددلدراااهددابعزدعا ا ددازدا د درا ع د داددزدراالاددللدرانفاددعلد
ارا د بعزدعل دراناادرآل :د
 .1راالالداا دراي اةدبلألازداراهاأنعنلدارالا لةرةدرانفا ،دباعثدعا هع د زدع بةدعزد
ةعهدباةعلدا زدع عشدبلا لةرةداع أدبلآلرةعز.

 .2راالالداا د ل عةدراذرلداا ا لداق ةدراااها دا لعع دنفاهداال رة هداراكلنعل هدانللهد
راض

دارالا دا عهداالال هداايلعةهدا ارا هدااائااعل هدا درااعل ،دارعهلئ لد ل عةرد

انلابلدعكازداهد أ عةدا د كاعزداف ا داعالب دناادراذرلدابلا لا دراي اةدبلا للدا د
رانفاداراةضلداراا ل داعالدعلا دبهدازدعال.

 .3راالالداا د ف درصلئص داي اةه دبلاانلزدارا لبلدغعةدراايةاهدازدرآلرةعزدد
ااصالدراااها دعل دراا دازدرآلرةعزدارلصلدراالةبعزدانه.
رةدااةعلدرا بعةداعالدعرصهدازدعالدا ةرالد
 .4راالالداا درالا لالاعلدا در رلذدرالة د
اغعةهل.

 .5راالالداا دراي اةدبلالن الءد اا داالعلدال،دابعئلدعا دبااا هداع ل،داعف رةدبأا رة هل،د
اعي ةدبلايةبلدا دالالدرالب ل دعن ل،دابلا لا دعي ةدبأهاع هدا درا االدا دعا لازد
ةا درابل .د
 .6راالالداا درا للداراي اةدبصالاعلدانالحدالدعلا دبهدازدعالدا االداائااعل.

 .7راالالداا درااةحدارا فلؤلداراالادراااها دبأهاع هداالئ درااةحدارا فلؤلدااالةالد
رألنيهلدارا ارعللدرانلا ل.
 .8راالالداا دراا ع دازدراةعلعلدراا رصصلداالة للءدا داارهب .

 .9راالالداا درا ع دا ل عةدراااعهعزدبهدارا ةرا داهدازدراللدرا رة د ائل هدا اكلةهد
ارالع رة دبااهب هداق رة هدارا ةع دب لدعزد هةعأدا لاعللد ل داا دراهلبلدراااهابعز.

.11

راالالداا دبةراإلدا ع درا فلعاللدرالا الععلدا د قةرن ،د ناعلداف ا دراذرلد

ا ع ،درالا بصلةدراذر دبلا ر ر دارااع دب لدار ةرك ل.
.11

راالالداا د اكع دراذرل.د

.12

الالدراااها داا درا اععلدبلااا لبلدراا ن دارالهالعدرارلةا .د

ابنلء دعل د ال دابأ دع ضح د ز دراهلبل دراااهابعز دائل دا ل دالال ل درارلصل ،دبلاضلال داا د
ر فلأ دا ظ درااةي عز دا د ال درارلعإل درا ةب دعل دالالل دعلال داي ةكل دالهلبل دراااهابعز،د
اذاكدعنبي د زد ل دا درابةراإلدرا د ضازدانلهإلد نلا دراا لةرلدراا ةاعلدراال الدا دكالد
الداا د العأد ه را دا ارال د
نا درااارن درالا الععلدارالنف لاعلدا ارك درا فاأدراا ةا داصا ً

رانفا دعااالًد ررلدراا ةالدارلةا ل.د

ثالثا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها :والذي نص على " ما أبرز الخدمات والبرامج

اإلرشادية والتوجيهية التي تقدم لل طلبة الموهوبين لتجقيق النمو المتوازن والمتكامل في دول

الخليج العربي"؟
ظ ددةلدران ددلئإلدراا لل ددلدب ددذردرااد دؤرل،داب د د د الع ددلدراد د البللد اد د رة دععن ددلدرا رةا ددل،دعالا ددظد زد
را البل دق در فللدعل دراناادرأل :د
اددزدردداللدرا د البللد ا د رة دععنددلدرا رةاددلد بددعزد زدب ددضد الدرارلددعإلدرا ةب د دبالاددلداا د د
بن د د ةعد د درددلطدالهلاد د دراااهددا دعلدد داا د ا درا اا ددلد د درع ا ددل دهددةأدكيد د دالننددلداا ددأد
را ةع د درا د د أرددذدب ددهدالك يددل دراااهددابعزداد د ع دااددلدع ا ددازدبددهدا ددزدق د ةرلدكلانددلدعاد د د زد
ا يلداذاكدالدعكازدبد ازداادا درهدلداراد رة عاعللدارضدالداندذدراب رعدل،دا عضدًلدالد ااد دبدةراإلد
دةعلعلدالااهابعزدا د كازدهندلكدرد اللداةيدل علدارارد اللدراةيدل علدهد دبدةراإلدا راندلدابدةراإلد
راااهددابعزدال د د صددلداا د د اةبددلدقلبلددلدال لعددع دارالعددلادعل د داا د ا دراب دةراإلدراةيددل علداددزدالن د د
ابد دةراإلدراااه ددابعزدادددزدالند د دآر ددةدكان دددلد ب ددةد اةبدددلدا ع ددلدا ددزدانظد دداةدراان اع ددلدرا لاعد ددلد
اراصاعالدا درا هبعأ.دد

ا ا ةدرايلة دهنلداا د هاعلدرار اللدراةيل علدرا دالدعاكزد ز د كاز دبا لدعزد
بةراإلدراهلبلدراااهابعز،دالاااهابعزده د ك ةدرافئللدالالدالبةراإلدراةيل علدنظ ًرة دارصلئص د
ااال

درا د اع ه دعزدبلعلد قةرن د عنالدكلنارداعل د ودنظل د لعا داقبلد زدنااهدبةراإلد

اةيل عل دا رصصل دالااهابعز دالب داز د ةعف دا ا ع ه دب قل داز درالل دكي دالعل دعا ن د
ألاادالعالدا دعالعلدرا يرعط،دكالد زدقارع درابعلنللد ا دبيكلدكبعةدا د هاعةدرابةراإلد
رال ةرئعلدالااهابعزداا درهدا ار ودا درابةراإلدراةيل علدا .د

الدعزدرار اللدراةيل علدرا د ل دالهلبلدراااهابعزدا د الدرارلعإلدرا ةب دبيكلدعل دكلنلد

عبلة دعزدر اللداةيل علداة علد ل دازدقبل رالر صلصععزدرانفاععزدارالا العععز،د ا لدا د
رآل :د

-1خدمات وقائية لتجنب وقوعه بمشكالت نفسيه.
-2خدمات إرشادية للتغلب على المشكالت التي تواجهه.
-3خدمات عالجية لمعالجة ما يعاني مننه الموهوب في وقته.
اكلنلدصاةد لكدرار اللدراةيل علدا دار ل د نارع لد الع دراهلا دراااها دا :د
 -1لعاهد كع دعالدايكل هدبنفاهداعصن دق رةةهدبنفاهد عضل،د ازدراالالداا درالااءداا د
رااا ةي داا لبال.

 -2راةا دازداا ا دراهلا درا اصعل دارا لا .
 -3العأدراصالدرانفاعل.
 -4ل ع داصط داةيل عل دالهلبل دراااهابعز دبلالع ال دعل دبةنلاإل د ل عة دراذرل داهلبلد
رااةالل درالب رئعل داراع ر عل د(اله دا دراا رةا درا دعاا داع ل درر صلص ) داز دقبلد
راا رة دكاصطداالععلدالهلبل.
 -5اصة دراهلبل دراااهابعز دراذعز دع لناز داز دايكالل د ارالعه د ا لا دا الا دا ااعل د
الر صلص دبلاا رة .

 -6بةنلاإلدراةيل درألكل عا داراا ن دا درااةاللدرا لناعل.
 -7رع ال دبةنلاإلداةيل ودا دراا رةادرااكااعلدب هبعأد نيهلدبنلءد ل عةدراذرلداةن اا ،د
ف عل دبةنلاإل د(را ية)دا داةك دراااهابعز دراللئ دعل داةيل دراااهابعز دا ااعلء د ااةه د

ا دكعفعلدرا لالدا

داالدايكال دا ف دهبع

.

 -8ل ع دالاللداةيل عهداة عهدالهلبلدراااهابعزدراذودع لنازدازدايكالل.
 -9راال لعللدراهالبعلدارا اةرلدرا ةعبعلدا دراال رلدراةااعلداراصعفعل.

از درار الل دراةيل عل دا دا رةرل درا ةبعل دبا ظ د ال درارلعإل درا ةب دب ل داؤر رًدة د رهاد

رهارل داع دا لب ل دال درا ا ل داؤر ًرة د رئة دا رصصل داإلةيل دارا اععل داهنلك دالا للد

اكااعل دارلصل د انح درابكلااةعاا داراالاا عة دا دراةيل درانفا دكال د درا ا رث د ةاللد
اظعفع لد رصصعلدبا رة درا ةبعلدارا لع د الدااا د رصلئ دنفا دا د ع درههدابةراإلد
راةيل دا الدعل د هاعةهدا دراانارلدرالل ا ل،داالد نهدازدرااالاظدااا دقصاةدا در اللد
راةيل درانفا دالهلبلدراااهابعزداق دعةا دذاكدرانلطدا د الاع درا لالدا دراهلبلدراااهابعزد
ادازدنلطدراربة د ادقللدرا ةع دا دكعفعلدرا لالدا

،داضلالداا د زدراا رة عاعل درا لالد

الر الل درا ااع عل داراةيل عل دا د بز دعل د الا درا لصلء دراظةا داراا يعةرل دذرل دراصللد

بناا دراهلبل دراااهابعز دا دبعئ

درألاةعل داراا ةاعل .دآالعز د ز دعكاز درا هاعة دا درار اللد

راةيل عل دباالذر دبةراإل دراااهابعز داا دنفا درااعلأ داراهلة درا ل دنظةعًدل داعالعًل ،داز داةيل د
راهلبلدراااهابعزداراا فاقعزداعن كادبآ لةهدراعالبعلدالدعل دراهلبلدااا دبلدعل درااا ا د
ككلداا كازدا ذهدرالن كلاللدراعالبعلد لةهلدرااا لبلعلدراهعبلدعل درا ل دارا هاةدا دار ل د

رااالالل.
رابعا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها :والذي نص على " ما هي الصعوبات التي
تواجه العاملين في التوجيه وارشاد الطلبة الموهوبين في مدارس التعليم العام في دول الخليج
العربي وأبرز الجلول المناسبة لمواجهتها"؟
ظ دةلدران ددلئإلدراا للدلدب ددذردراادؤرل،داب د د العدلدراد البللد اد رة دععنددلدرا رةادل،دعالاددظد
زدراد البل دقد در فلددلدعلد دااااعددلداددزدراصد ابللدرا د د اراددهدرا ااعددهداراةيددل ،داهد دعل د د
راناادرآل :دد
 ع دقنلعلدك عةدازدرااائااعزدا دراا رةادبا نلدرااةي دراهالب دا هاعلدهذهدراا نل. -اييللدانفذودرا ااعهداراةيل دعزدعال درألالا دبأعاللدا رةعلد رة .

 قللدع دراا رصصعزدا دااللد ااعهدارةيل دراااهابعزدعل داا ا د الدرارلعإلدرا ةب . د زدرا لالعزدبلاةيل دارا ااعهدغعةدا رصصعزدبمةيل دراهلبلدراااهابعزدبل ةدرر صلص دا داةيل دراهلبلدرا ل ععز،د داقعل دراب ضداا زده دغعةداؤهلعزدعلاعًلدا ةعبعًلدبلا الد
راةيل و.
 ك ةدع دراهلبلداايكال داعثدعؤ ةدذاكدالبًدلدعل دااكلنعلدرااةي . -قعل دازده دغعةداؤهلعزدعلاعلًدا ةعبعًلدبلا الدراةيل و.

 رنرفلض درا را عل داز دقبل دب ض دراا لاعز اةعلعل دراهلبل دراااهابعز دارا لاز دا درااةي درانفا .

 ع د ف دراللئاعزدعل د لع دراهلبلدراااهابعزدا دراا رةادرا ل علدازداةي عزدرا العععزداا لاعزداهبع لديرصعلدراااهابعزداالال

ااهب .
 -ع

ااعةدرا ع دراال ودراانلا

درانفاعلداايكال

داالدق دعؤ ةدالبًل دعل د

اا لب لدالاللدراااها دراةيل علدااا .

 الد اا داالئل ددا الاع دالننل اا ا دالكي دعز دراااهابعز دبالدعالء درابعئلدرااالعلدا دب ضد الدرارلعإلدرا ةب .

 ع د ةرعلدار ةركدب ضد ااعلءد ااةدراهلبلدراااهابعزدبالال دارصلئص داهةأدرا لالدا

داالدعاب دراك عةدازدراايلكلدا داع ع دازد عبلءدرااةي درانفا دا داالاالد اععلد

رألهل.
 راص ابلدا د صاع درابةراإلدارارههدرا الاعلدراابنعلدعل درا ةرالدرا لاعلدالالاللدرافة علداراظارهةدرااالععلدالايكاللدراالاكعلدارا اصعلدا نفعذهل.
وفيما يتعلق بالجلول المناسبة لمواجهة الصعوبات التي تواجه العاملين في التوجيه وارشاد
الطلبة الموهوبين في مدارس التعليم العام في دول الخليج العربي من وجهة نظر المختصين
في هذا المجال تمثلت في النقاط اآلتية:د
 يكعل داالز درا ااعه داراةيل داالل دال لعالل دراان ظال داذاك داا لب ل د نفعذ د اصعل لدا لاع

دن لئا ل.

اع ر درارهلدرا لالدرااناعلدابةراإلدرا ااعهداراةيل دا دضاءدرا لعاللدراانظالداذاكد
ارع ال هلدازدا عةدراا ةال.د

 بصعةدرااا ا دراا ةا دبأه ر درا ااعهداراةيل دارهههدابةرااهدار ال هداضالزدقعل دكل دعضا دبااؤااعل ه دا د العأ د ه ر درا ااعه داراةيل دبلاا ةال دعل د اضلد

ااه.د
-

عل د اععل درا عئل درا لعاعل دبلاا ةال دا ااعلء د ااة دراهلبل دراااهابعز داز درالل داقلالد

رااةشدارااالضةرلدرا اعاعلدارااهاعللداا لب لدراالاللدرا د ا لاداا دا لب لدازد
راهلبل دراااهابعز داز دقبل دار صعز دا دا رة درا ةبعل د ا دا داةك دةعلعل دراهلبلد
راااهابعز.د

-

عئل درااكلنلل دراال ال دال ال دراةيل و داز دااالل دا ارل دع هلب ل د نفعذ درابةراإلد

راةيل علدا دراا ةال.د

 را لالعزدا درا ااعهدارةيل دراهلبلدبالالداا د اةرلد ةعبعلدارالهالعدرااا اةدبآرةدرااا ا رل دارا رة عاعلل دراةيل دا درا ال دراا ل ال ،داز درالل دعل دعال دا د الد

ابلقهدا دهذردراالن دا الداةشد لعفعل.د

 راله ال دبلا ةراللدراالبللدابلابااثدرا اةعبعلدارابةراإلدراةيل علدرا دهبللدازدقبلدرابلا عزداراار صعزدا دااللدراااهبلدارا فاأداا ةالد ةهلدا فل ودرألرهلءدرااا لبلعلد
اا ةالدالدعنلا د الدرارلعإلدرا ةب .د

 زد ا فع د الدرارلعإلدرا ةب دازدب ض لدراب ضداذاكدازدراللدعالديبكلدال ارصلدا دراار صعزدا دهذردراااللداللة درا للا دبعن ل.د
 -راله ال دبمع ر درابةراإلدراةيل علدااأداةعأدا رصطداا كلال.د

ععز درر صلص دااهابعز دااةي دااهابعز دا دكل دا ةال دا دع د كلعفه دبلألعبلءد

-

را رةعلدرارلصلدبلاا ةال.د
 ااع دراا ا دراابذاال دا درال فلأ دعل د صاع دبةراإل درا ااعه داراةيل دارار اللدرانالئعلدارااقلئعلدارا الاعلدا نفعذهل.د

د
ع بعزداالدابأد زدر اللدراةيل دا ًءد الاعًلدازدبةراإلد لع دراهلبلدراااهابعزدازداا لد

نظةدراار صعزدا دااللدراةيل درانفا ،دااارءدكلزدرابةنلاإلدرا ةباودا ةرئ د اد اةع

دامنهد

عبل دقلص ًرة دعزد لبعلدرا علاللدراهلبلدراااهابعزدال دا دع د ععاهدبر اللداةيل علدانظالد
اا كلالل ،داذاك دألز داهالل دهذه درار الل دعؤ ة دبصاة دالبعل دعل د را ع

اهااال

درااا لبلعل دا ل عةه داذر

ارر عل رة درا ةراعلد ادراا نعل.د

دانااه درا لهف داعالقل

دال ل دارالنال د

درالا الععل دانااه دراا ن د

خامس ا :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها :والذي نص على " ما المقترجات التي
تسهم في جعل البرامج اإلرشادية تساهم في تنمية القدر اإلبداعية وتميزها لدى الطلبة

الموهوبين وجل مشكالتهم في دول الخليج العربي؟"
ظ ددةلدران ددلئإلدراا للددلدب ددذردراا دؤرل،داب د د العددلدرا د البللد ا د رة دععنددلدرا رةاددل،در فلددلد
ا رة دععنلدرا رةادلدعلد دعد دادزدالمقترجىاتدرا د د اد داد دا دلدرابدةراإلدراةيدل علد ك دةدالعلعدلد
ا دراهلبلدراااهابعز،داه دعل دراناادرأل :د
 -لنعزدرر بلةرلدااالئلدالكي دعزدراهلبلدراااهابعز.د

 -راله ال دبلا العلدراةيل علداع دص دراله ال دبل الهدرا ةرءداله.

 -أهعل دا ةع دراا لاعز دارالر صلصعز دعل د الاع دراةعلعل داراكي

دعز دراهلبلد

راااهابعز.د

 رالر علة دراانلا دالاةي عز درانفاععز دقل ةعز دعل درا لال دا دراهلبل دراااهابعز دا دضاءدع دازدراا لععة.د
 عا درر علة د كل ة دا رصط داك ء دا د ل ع درابةراإل دراةيل عل دالهلبل دراااهابعزد،دا ز دعكازدال درابةراإلدراةيل علدالهلبلد

اقعلاد ةهلدعل دراهلبلدراااهابعزداا لب

راااهابعزدا عهداؤهلدا د ةبعلدراااهابعزدارةيل ه .د
 -اض د رصط داا لل دا دراالا لل دع

دب لع دا ةع درااةي عز دا أهعل دال ال دا د

رااع رز.د

 -اع ر دبةراإل داةيل عه درلصل دبلاهلبل دراااهابعز دقلئال دعل درا علال

داايكال

دا د

ايلةكلدراا لاعزدا ااعلءدرألااةدا د ا ع د ه ر درابةراإلداضةاة د لعع درابةنلاإلداقعلاد
ا لاع هدا د لبعلدرا علاللدراهلبلدا ناعلداعاا داق رة داره الال .د

 ضةاة د بن را عئللدرااكااعلدارارلصلدةعلعلدراهلبلدراااهابعز.د-

ع دراهلا دراااها دال علدباناهدب لدالرلةادال ةرالدا دااللدا عزدا ياع هدعل د
رالي ةرك دا داالبللل دعلااعل د ا دراافة داا درا ال دراا ل ال دا دراااهبل دا علة داةراأد
ااةرك دراااهبلدا ع داا دايةركهدا د اةرلد نا دالاللدااهب هدرلةادرا اال.د

 را ارصلدراف للدرااااهدازدرألرصلئ دا د كلداز دناأدرألاة داناأدراا ةالداناأدراااعهدرابعئ داصلاحدراناأدرااا
هنلكد فلعلدهبع

رااةاا .د

داهادراهلا دراااها ،داا دنفادرااقلدعكازد

دعا لاداا درا ااعهدارا علدااللدالاارق دراار لفلد العلًل داأله ر د

 االع دراهلبلدراااهابعزدا دالدايكال دا ااعةدصن اأديكلا دالهلبلدأل رءدآةرئ .دالتوصيات
ا دضاءدالدرلصلدااعهدرا ةرالدراالاعلدازدن لئإل،دعاكزدرا اصعلدبلال :
 اعل درانظةدا درابةراإلدراةيل علدراال الدالهلبلدراااهابعزدا د الدرارلعإلدرا ةب دا زدكاز دقلئال دعل د الا درصلئص دااال
راار صعزدا دهذردرااالل.

دارا علال  ،دا ز دع داع ر هل داز دقبلد

 اع ر د دبةراإل داةيل عل ديلالل دااأ د رهعه دا ةاا داع ل د يهعل دااع دنارا دراناا دا ددرابةاإل دعل د
ار ل درااالالل دراا ةاعل دارالا الععل دارالنف لاعل داراا نعل ،دا ز د ي ال در

رااارن درااقلئعلدارا الاعل.

 -را ر ر درألالاع دراةيل عل درااالئال د(رافة و ،درااا

) دارا ك عكلل دراةيل عل درا د

نلا داهبع لدرااللدا ناا دا درأله ر دراا ا د العل ل.
-

ك ع درا اةرلدرااع رنعلدالاةي داةا دراال درااظعف داهداع د كلعفهدبأعاللدا رةعلد علهد

-

عل دع دراا رصصعزدا دااللد ااعهدارةيل دراهلبلدراااهابعزدا دراا ةال.

عزد رءدعاله.د

 ضةاة د ةع دا لا دراااهابعز دا دا رةا درا لع درا ل دعل دراهةرئأ دارألالاع دراا للل دب ةع

اارا

دراهلبل دراااهابعز دعل درا اصعز دض دراايكالل درانفاعل داكعفعلد

ل.

 ايةركدراا للدرااكااعلدارالهلعدرارلطدارألاة دا ع درابةراإلدراةيل عل.د-

رصعطداع رنعلدرلصلدا نفعذدبةراإلدراةيل دار ال هدالهلبلدراااهابعز.
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