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  :قدمة الم.1
وعلى الرغم من أن . يعد اإلنسان المورد االقتصادي األكثر أهمية في النظرية االقتصادية الحديثة

أدبيات االقتصاد األولى لم تغفل دور الموارد البشرية، إالَّ أنها تعاملت معها بالدرجة نفسها من األهمية التي 

 وقد اعتبرت النظرية االقتصادية الحديثة .وضعتها على الموارد االقتصادية األخرى كاألرض ورأس المال

أن الموارد البشرية تختلف من حيث درجة ومستوى إسهامها في النشاط االقتصادي، وذلك يعني بالضرورة 

وقدرات اإلنسان قد تكون . والسبب في ذلك أن الناس يختلفون في قدراتهم. التنمية االقتصادية في المقام األول

  . تسبةهبة من اهللا وقد تكون مك

ومما يعلم عناية السابقين بالفارس البارع والصياد الماهر . اإلنسان إن االهتمام بالموهوبين قديم بقدم

كاهتمام الرومان   على مر العصور،- كٌل في مجال تميزه - المقدام والشاعر المتفنن والخطيب البليغ  والمقاتل

   .للحكماء وغيرهم عاية الصينبإعداد القادة العسكريين وعناية اليونان بالفالسفة ور

وتوالت جهود الشعوب في رعاية المتفوقين حيث وضع اإلسالم أول لبنات االهتمام بالمتفوقين، قال 

واْ يؤتي الْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الْحكْمةَ فَقَد ُأوتي خَيراً كَثيراً وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُ{تعالى في محكم تنزيله 

  ).269 :البقرة .(}اَأللْبابِ

اهللا عليه وسلم وعنايته الدقيقة  وقد تميز المسلمون في هذا المجال بداية من الرسول الكريم صلى

كأسامة بن زيد في القيادة وعبد اهللا بن عباس في الفقه  الفائقة لعموم المسلمين والمتميزين منهم بشكل خاص

   . بن ثابت في الشعر وغيرهموحسان وخالد بن الوليد في الشجاعة

المسلمين المميزين في مجاالت شتى وجماعاتهم المتميزة  وتاريخ الحضارة اإلسالمية شاهد على ذلك بعلماء

   .على مستوى العالم في وقتها

ومن هنا بدأ عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وبنظرة ثاقبة باختيار الرجل المناسب في المكان 

كريين أو قضاة، ومن أمثلة ذلك زيد بن ثابت الصحابي الجليل فقد أدرك الرسول تميزه المناسب من قادة عس

وفطنته فوجهة لتعلم العبرية فتعلمها في نصف شهر وتعلم السريانية في سبعة عشر يوماً ، وتابع الخلفاء 

  .الراشدين رضوان اهللا عليهم هذا النهج فكانوا يخصصون الرواتب للنابغين والعلماء

قل األمر في الحضارة العربية اإلسالمية عما كان عليه في عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولم ي

إرسال الرسل إلى الكتاتيب في أنحاء البالد وإلى األزهر الشريف وفي مصر كان يتم والخلفاء الراشدين، 

ين يرجع الفضل في ليجمع التالميذ المتفوقين وكان يرسل منهم البعثات إلى الخارج وإلى هؤالء المتفوق

  ).http://montada(ازدهار مصر في تلك الفترة علمياً وثقافياً وحربياً 

القرن الماضي متمثالً بالتركيز على دراسة  وفي العصر الحديث بدأ االهتمام بهذه الفئة مع بداية

ها اختبار بينيه التركيز على االختبارات الفردية التي كان أشهر وبالتالي انصب. الذكاء والفروق الفردية

، Terman  1877- 1956)( أشهر األعمال في هذا المجال الدراسة التتبعية  لتيرمان وكان من. للذكاء

قياس أدائهم في أعمار  م  بهدف1921 طالباً موهوباً في كاليفورنيا سنة 1528والتي ركزت على دراسة  

  )http://moudir( . سنة مختلفة، وقد امتدت هذه الدراسة لما يزيد عن أربعين
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ثمينة يجب االهتمام بهم ورعايتهم بهدف  كما يعد األشخاص الموهوبون ثروة أساسية كبرى وكنوزاً

يحتاجه المجتمع من مفكرين وعلماء في مجاالت العلم  توجيههم لخدمة المجتمع وتطويره، وتوفير ما

ني من القرن العشرين بالموهوبين اهتمام المجتمعات منذ بداية النصف الثا والمعرفة، من هنا فقد ازداد

بالمقارنة  عقلياً من أجل االستفادة مما يمتلكونه من إمكانات على أحسن وجه ممكن، فالموهوبون والمتميزين

عاٍل ومواهب خاصة، وقدرة على  مع العاديين هم فئة مهمة من فئات المجتمع نظراً لما يتميزون به من ذكاء

الحاجة إلى رعايتهم ليتمكنوا من الوصول إلى حيث تسمح  ختلفة، مما يستدعياالبتكار في مجاالت الحياة الم

إليهم في مجاالت الحياة كافة أصبحت اآلن ضرورة أكثر من أي وقت آخر وذلك  به إمكاناتهم، إذ أن الحاجة

عية اجتما المشاكل التي تواجه المجتمع سواء أكانت مشاكل تقنية أم اقتصادية أم سياسية أم للتغلب على

  ).http://www.gifted(1)(. وغيرها

 والقدرة هو ما والمهارة والمعرفةالنجاح في عصرنا الجديد، من تعتبر المهارة والموهبة عناصر 

تها التركيز على الشهادات اعد من أولوييتسعى إلى امتالكه كل المؤسسات التي تحرص على النجاح والتي لم 

  . رد وتميز أدائهواأللقاب بقدر ما تركز على قدرات الف

ن الثروة الوطنية األولى لألمم والشعوب، لذا ون والمتفوقووتمثل العقول المؤهلة والطلبة الموهوب

وإن رعاية هؤالء وإعدادهم اإلعداد  .وجب االهتمام بهم والعمل على رعايتهم واستثمار مواهبهم وقدراتهم

  . مشرق للوطن وضمان تقدمه ورفاهيتهالجيد يمثل االستثمار األكثر ضمانة وجدوى لصنع مستقبل

وفر للموهوبين والمتفوقين الظروف االجتماعية والتربوية والتعليمية المالئمة تلذا كان من الواجب أن 

التي تمكنهم من التعلم بسرعة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم ليمارسوا دورهم كامالً في خدمة وطنهم 

  . ومجتمعهم

هت الدول ذات اإلنجاز العلمي، التي وصلت إلى مكانة عالمية في العلم واإلنتاج من أجل ذلك كله تنب

  .والتقدم التقني والتي تحتل مكانة رائدة في مجاالت عديدة إلى فكرة تربية المتفوقين والموهوبين ورعايتهم

لكترونية  لقد استعان الباحث بالمصادر والمراجع المتاحة الورقية وااللكترونية، يشار اإل: ملحوظة

  .باالسم األول من كل موقع وترى التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع

   المفاهيم المتعلقة بالموهبة.2

 بين مفاهيم اإلبداع والموهبة والذكاء اًفي كتابه اإلبداع أن هناك خلط) 27: 2002جروان (لقد أورد 

اء بمفردها، وذكر آراء لعدد  من علماء النفس حيث كان يعتمد على معرفة الموهبة من خالل اختبارات الذك

حتى انتهى به األمر لذكره حدوث تطورات هائلة )  (Guilford، جيلفوردGalton)  (ترمان، جالتون(أمثال 

  :في الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه المفاهيم وكان أبرز نتائجها ذات العالقة ما يلي

  .بين مفاهيم الموهبة والذكاء واإلبداعانحسار االتجاهات التقليدية التي تسوي  .1

القبول الواسع لمبدأ التمايز بين مفاهيم الموهبة والذكاء واإلبداع، فالموهبة غير الذكاء، والذكاء غير  .2

  .اإلبداع، واإلبداع غير الموهبة
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تنوع االختبارات النفسية ومقاييس الشخصية التي استخدمت في الكشف عن الموهوبين والمبدعين  .3

  .  كياءواألذ

التحرر من االلتزام بمبدأ أحادية الموهبة واإلبداع، أي أن الموهبة واإلبداع يظهران لدى شخص في  .4

  .مجال ما دون غيره من المجاالت

ظهور اتجاهات نظرية وتطبيقية تلقى قبوالً واسعاً لدى األكاديميين والمربين وتجد دعماً لها في نتائج  .5

 . التي حاولت تأطير العالقة بين الموهبة واإلبداع والذكاءالكم الهائل من البحوث والدراسات

  مفهوم الذكاء 2.1 

أما معناه الفلسفي فعرفه سبيرمان .  أو العقل أو الفهم أو الحكمةهو الذهن معنى الذكاء في اللغة

)(Spearman،ذكاء ويقسم ثيرمان ال. وخاصة العالقات الصعبة أو الخفية  بأنه القدرة على إدراك العالقات

  :هي) http://bafree ( أنواعةإلى ثالث

  .بعض جوانبها يهتم بتكييف الفرد أو توافقه مع البيئة الكلية التي تحيط به أو: النوع األول

   .المجرد يؤكد على الذكاء باعتباره القدرة على التفكير: النوع الثاني

والتفكير المنطقي والتعامل  هو األكثر شيوعاً، وهو القدرة على التصرف الهادف: النوع الثالث

  .المجدي مع البيئة

قدم علماء النفس على اختالف مدارسهم تعريفات شتى للذكاء، بعضها يتعلق بوظائفه، وبعضها يتعلق 

عض الباحثين إلى ببالطريقة التي يعمل بها، ونتيجة لهذا وجدت تعريفات متعددة لهذا المفهوم الهام، مما أدى ب

  :وتصنيفها إلى ثالث مجموعاتدراسة هذه التعريفات 

قدرة عضوية فسيولوجية تلعب العوامل الوراثية دوراً كبيراً : الذكاء العضويأن  تؤكد على :األولى

  .فيها

 تؤكد على أن الذكاء ينتج من التفاعل بين العوامل االجتماعية والفرد وفهم اللغة والقوانين :الثانية     

  .والواجبات السائدة في المجتمع

وبعبارة .  وهي التي تعتمد على تحديد ومالحظة المظاهر السلوكية للحكم على ذكاء الفرد:الثةالث 

أخرى فالذكاء جوهر النشاط العقلي كله فهو يظهر في جميع تصرفات الفرد وأوجه نشاطه المختلفة مع وجود 

  ).38: 2006صالح (استعدادات نوعية إلى جانبه 

لطفل في امتحان الذكاء تترك أثراً ال يستهان به في مستقبله، يذكر غاردنر أن الدرجة التي تمنح 

وال يقلل بذلك من أهمية .  الطفل، وتحدد استحقاقه المتيازات معنيةوفتؤثر في الطريقة التي سيفكر بها مدرس

ؤ اختبارات الذكاء ألنها، تنبئ عن قدرة المرء على التعامل مع المواد الدراسية، رغم  محدوديتها على التنب

حيث ذكر إن الذكاء أكبر من مجرد إجابات قصيرة عن أسئلة . بالنجاح مستقبالً في ضروب الحياة المختلفةً

قصيرة إجابات تنبئ بالنجاح األكاديمي في غياب طريقة أفضل للتفكير بالذكاء وغياب طرق أفضل لتقويم 

  .قدرات الفرد
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في الطرق التي اعتاد الناس التفكير بها حول وأن المشكلة ال تكمن في تقنيات االختبار بقدر ما تكمن 

العقل وفي آرائهم المتأصلة عن الذكاء، وما لم توسع تلك اآلراء بشأن ماهية الذكاء اإلنساني، وتعاد 

  . صياغتها، فيصب تصميم طرق أكثر مالئمة لتقويم الذكاء، وطرق أكثر فعالية لتعليمه

المدرسة ولكنها ال تملك إال نزراً يسيراً نسبياً من هذه  بالنجاح في بالتنبؤإن لهذه االختبارات قوة 

 في الحسبان عوامل قوية مثل الخلفية االجتماعية تالقوة خارج سياق المدرسة، خصوصاً إذا ُأخذ

  .)70-49: 2004غاردنر (واالقتصادية 

حد وقادته اعتبار الذكاء قدرة واحدة يمكن أن تقاس باختبار وا" أطر العقل"ورفض غاردنر في كتابه 

بحوثه التجريبية إلى إيجاد أسس متعددة للكشف عن أنماط متعددة من الذكاء تراوحت بين سبعة أنماط 

وقد عرف . إلى أن انتهى األمر باعتماده ثمانية ذكاءات وسميت نظريته بنظرية الذكاءات المتعددة. وعشرة

  .يداردنر الذكاء بأنه القدرة على حل المشكالت أو إضافة ناتج جدغ

 وقد انبثقت هذه النظرية من البحوث المعرفية الحديثة التي أوضحت أن الطلبة مختلفون في عقولهم 

إن كل إنسان قادر على معرفة العالم بثمانية طرق مختلفة . وأنهم يتعلمون ويتذكرون ويفهمون بطرق مختلفة

ني والبصري والموسيقي واالجتماعي الذكاء اللغوي والمنطقي والمكا: الذكاءات الثمانية وهي:سماها غاردنر

ويختلف الناس في مدى امتالكهم لكل نوع من الذكاءات، لكنهم جميعاً يمتلكون . والذاتي والتأملي والبيئي

  .من هذه الذكاءات، وأنهم يستخدمون هذه الذكاءات في التعلم وفي حياتهمنوعاً خاصاً 

  :ارد نر بمسلمات أساسيةغوقد ارتبطت نظرية 

  .ك ذكاء واحد ثابت ورثناه وال يمكن تغييرهليس هنا .1

  .إن اختبارات الذكاء الحالية هي لغوية منطقية وهي ال تغطي جميع الذكاءات الموجودة عند كل فرد .2

  .يمتلك كل شخص عدداً من الذكاءات وليس ذكاء واحداً .3

  .باإلمكان تنمية ما نمتلكه من ذكاءات فهي ليست ثابتة .4

  .عليم مناسباً لما يمتلكونه من ذكاءاتيتعلم األطفال إذا كان الت .5

  .ويمكن رسم هذا النوع الخاص لكل شخص. يمتلك كل شخص نوعاً خاصاً من الذكاءات .6

 من الذكاءات لشخص ما  خاصٍتتفاوت الذكاءات الثمانية لدى كل شخص ومن المستحيل وجود نوعٍ .7

  .مشابها نوعاً خاصاً لشخص آخر

  ).226- 225: 2005عبيدات وأبو السميد(ية الذكاءات الضعيفةيمكن استغالل الذكاءات القوية لتنم .8

وهذا النوع هام جداً، ألن معرفة نوعيـة        .  وليس نسبة ذكاء   اً   ذكائي اًوالخالصة أن  لكل شخص نوع        

وبـدون معرفـة هـذه      . ذكاءات الطالب تساعد المعلم على تقديم تعليم يتالءم مع تفضيالته ومصادر قوتـه            

وإن التعرف على هذه الذكاءات هـي       .ناسب مع تمثيال ته المفضلة    تلب يتلقى تعليماً ال ي    الذكاءات فسيبقى الطا  

  .الخطوة األولى لتقديم التعليم الجيد
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  مفهوم االبتكار 2.2

حظي التفكير االبتكاري باهتمام العديد من علماء النفس والتربية الخاصة، وقد تجلى هذا االهتمام في               

ا النوع من التفكير، حيث ظهر عدد من النظريات التـي حـددت طبيعتـه               عدة مظاهر من أبرزها تنظير هذ     

ومن مظاهر االهتمام بهذا التفكيـر، إجـراء        . ومكوناته على يد علماء من أمثال جليفورد وتورانس وغيرهم        

وقد أسفرت نتائج تلك الدراسات عن كثير       . العديد من الدراسات التي تناولت جوانب مختلفة من تلك الظاهرة         

لحقائق والدالالت التي أسهمت في الكشف عن طبيعة التفكير االبتكاري وعالقتـه بـسمات الشخـصية                من ا 

ومن أبرز مظاهره كذلك بناء وتقنين عدد من المقاييس التي يمكن استخدامها في قياس هذا النـوع                 . المبتكرة

تقنينها بما يالئـم الثقافـة      من التفكير، أو ما حاوله بعض الباحثين العرب من ترجمة وتعريب هذه المقاييس و             

  ).14: 2005الدماطي ( العربية

سارت البحوث في استخدام لفظين مختلفين لمفهوم واحد تقريباً هما االبتكار واإلبداع كترجمة 

أول كل "واالبتكار في اللغة مشتق من بكَر ومنه أبكَر وابتكر، والبكر هو  .Creativity اإلنجليزيللمصطلح 

 باكورته يء وأول الشيءوأصل االبتكار االستيالء على باكورة الش" ة لم يتقدمها مثلهاكل فعل"أو " شئ

وقد أشارت مراجعة للدراسات العربية المنشورة على أن بحوث كليات التربية  ).24- 18: 1998الجفري (

  ).اإلبداع(ح، بينما كليات اآلداب والفنون والموسيقى تركز على مصطل)االبتكار(تركز على استخدام مصطلح 

عملية عقلية تعتمد على مجموعة من "مفهوم التفكير االبتكاري  إن )16: 2002حسين (ويرى 

 وسمات الشخصية المبتكرة، وتعتمد أيضاً على بيئة ميسرة -الطالقة والمرونة واألصالة–القدرات العقلية 

تاج االبتكاري الذي يتميز باألصالة لهذا النوع من التفكير، لتعطي في النهاية المحصلة االبتكارية وهي اإلن

  ".والفائدة والقبول االجتماعي وفي نفس الوقت يثير الدهشة لدى اآلخرين

مصدر أبدع، وأبدع الشيء استحدثه وأخرجه على غير مثال سابق، واالبتداعية في الفنون : واإلبداع

: 1995عبد الحليم ( يفعل ألول مرة الخروج على أساليب القدماء باستخدام أساليب جديدة، والبدع األمر الذي

قُْل ما كُنتُ بِدعاً من الرسِل وما َأدرِي ما يفْعُل بِي ولَا بِكُم ِإن َأتَّبِع ِإلَّا ما يوحى ِإلَيَّ {، ومنه قوله تعالى )89

 بِينم يرا َأنَا ِإلَّا نَذم9:األحقاف (}و .(  

ى التفكير المبدع والنشاط اإلبداعي موجودة لدى كل الناس، وأن استثارة ويرى الباحث بأن القدرة عل

هذه القدرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من المتغيرات منها، إحساس الفرد نفسه بقيمة انجازه وأهميته، فكرة 

فيز المادي اإلنسان عن ذاته، ومدى رضاه عنها، والمناخ الذي ينشأ فيه الفرد في مستوياته المختلفة، والتح

  ).2006:76عمر (والمعنوي الستثارة الدافعية للتعلم واالنجاز

أن اإلبداع لغة هو اإلتيان بأمر لم يكن ابتداء كما ورد في لسان ) 91: 1995حنورة (ويذكر 

وفي اللغة االنجليزية يقرر . أبدعت الشيء اخترعته ال على مثال، وأبدع الشاعر أي جاء بالبديع: العرب

 الذي يعني النمو kere يرتد في األصل إلى الكلمة أو المقطع الالتيني creativityأن اإلبداع ) جوجاتينا(

 أي بسبب المجيء إلى وجود، وهناك من يرى أن الكلمة تعني أن يؤصل، createوالفعل االنجليزي يرتد 
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فهوم إلى إجراءات أن االكتفاء بالمعنى القاموسي يحمل معه مصاعب جمة متعلقة بالم) جوجاتينا(ويضيف 

  .قابلة للقياس

ويعتبر اإلبداع الوسيلة الفضلى لإلنسان المعاصر للتصدي لما يواجهه من مشكالت، وتزويده بأساليب 

التوافق المختلفة مع المستقبل سواء باإلنتاج الفكري المتجدد أو إبداع اإلنتاج، حيث أكد معظم المفكرين أن 

 وجود عقول تعتمد على التفكير بصفة عامة واإلبداع بصفة خاصة لتحيا متطلبات المجتمع المتغير تحتاج إلى

  ).30: 2004المهندي (وتبتكر وتتالءم مع الحياة

وتناول العديد من المؤلفين والباحثين التفكير االبتكاري وكيفية تنميته لدى األفراد، ولذلك ظهرت 

ظاهرة معقدة ومتعددة فتعددت وجهات النظر إليه، العديد من التعريفات لالبتكار، وهذا يرجع إلى أن االبتكار 

  ).10: 1995 خير اهللا( كما يرجع إلى تعدد التفسيرات والمدارس التي تناولته

تعريف كل من روجر وجليفورد، حيث يعرف ) 13: 1992أبو سماحة وآخرون ( وأورد 

بينما يرى . الفرد ومادة الخبرةاالبتكار بأنه ظهور إلنتاج جديد، نابع من التفاعل بين) Rogers.1954(روجر

  .جليفور أن الشخص المبتكر يمتاز بسمات عقلية أهمها الطالقة والمرونة واألصالة

  مفهوم الموهبة  2 .3

لقد جرت العادة على استخدام ألفاظ من مثل موهوب ومتفوق ومبدع ومتميز وممتاز وذكي بمعنى 

تخدم في االنجليزية كلما ت مثل وبالمثل تس.واضح أو بمعان غير واضحة وغير محددة

creative,able,gifted,talented,superior,intelligent للداللة على قدرة استثنائية في مجال من المجاالت 

التي يقدرها المجتمع وال يخفى أن هذا الوضع يزيد تعقيد مهمة الباحثين والمربين في تحديد مفهوم الموهبة 

  .والتفوق من الناحية التربوية 

أي أعطي شيء مجاناً " وِهب"الموهبة معناها اللغوي كما ورد في المعاجم العربية أخذ من الفعل  

،  فهو إذن "وِهب"أما كلمة موهوب في اللغة فقد أتت أيضاً من .فالموهبة إذن هي العطية للشيء بال مقابل

داللة اللغوية إلى معنى االتساع للشيء اإلنسان الذي يعطى أو يمنح شيئاً بال عوض فالموهبة تشير من حيث ال

  .والقدرة عليه، وتطلق الموهبة على الموهوب وجمعها مواهب

 وتجمع كل القواميس العربية على أن كلمة وِهب وهي العطية أي الشيء المعطى لإلنسان والدائم بال 

 تعتبر قدرة أو استعداداً فطرياً عوض، ومن الناحية اللغوية تتفق المعاجم العربية واإلنجليزية على أن الموهبة

  ).7: 2006صالح ( لدى الفرد

أو يقصد بها . أما من الناحية االصطالحية فإنها تعني قدرة خاصة موروثة كالمواهب الفنية

ويستدل على تلك . مثل الرسم والموسيقى والشعر) الفنية(االستعدادات للتفوق في المجاالت األكاديمية 

التعليقات اللفظية للطفل، وعن طريق مالحظة نشاطه التخيلي والحركي وسلوكه في االستعدادات من تحليل 

  .المواقف المختلفة

  : ولقد توسع البعض في تحديد معنى الموهبة من الناحية االصطالحية حيث ذكر أن الموهبة

  . النابغون في المجاالت األكاديمية وغيرهاايقصد به .1
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أي في (لتحصيل الدراسي، إلى جانب التفوق غير األكاديمي يقصد بها التفوق العقلي والتفوق في ا .2

  ).مختلف المجاالت

الموهوب هو الذي يظهر لديه تميز ال يستوعبه التعليم  ):1988(الموهوب حسب تعريف ميرالند 

: 2006صالح ( العام مما يستلزم توفير برامج خاصة لرعاية وتنمية هذا التميز وتوظيفه بصورة مناسبة

48.(  

هو الذي يوجد لديه استعدادات : أكثر التعريفات استخداماً في الدول العربية بأن الطالب الموهوبومن 

فطرية وقدرات غير عادية أو أداء متميز عن بقية أقرانه في مجال أو أكثر من المجاالت التي يقدرها 

هارات والقدرات الخاصة المجتمع وخاصة مجاالت التفوق العقلي والتفكير االبتكاري والتحصيل العلمي والم

وحتى على مستوى الموهوبين أنفسهم قسمت الموهبة وصنف إلى مستويات، حددها  ).13: 2006صالح (

  :  حسب مقياس الذكاء العقلي عند استانفورد كما يلي

إذا طبق عليـه     140أو  135 إلى     125أو  120وهم الذين تتراوح نسبة ذكائهم بين       : فئة الممتازين  .1

  .رد بينيهاختبار ستانفو

 . على نفس المقاييس السابق170 إلى 140أو 135وهم تتراوح نسبة ذكائهم بين : فئة المتفوقين .2
  ).24: 2006صالح (فما فوق  170وهم الذين تبلغ نسبة ذكائهم : فئة المتفوقين جدا العباقرة .3

  العالقة بين الموهبة والذكاء واإلبداع 4.2

ثر من القدرات الخاصة، وقد اعترض البعض على استخدام الموهوبون هم من تفوقوا في قدرة أو أك

هذا المصطلح في مجال التفوق العقلي واإلبداع على أساس أن االستخدام األصلي لهذا المفهوم قصد به من 

هم إلى مستوى مرتفع في مجال من المجاالت غير األكاديمية، كمجال الفنون واأللعاب ئيصلون في أدا

حرفية المختلفة والمهارات الميكانيكية، وغير ذلك من مجاالت كانت تعتبر فيما مضى الرياضية والمجاالت ال

  .بعيدة الصلة عن الذكاء

وهكذا كان يستخدم مصطلح الموهبة ليدل على مستوى أداء مرتفع يصل إليه فرد من األفراد في 

خدام هذا المصطلح في مجال ال يرتبط بالذكاء، ويخضع للعوامل الوراثية مما أدى بالبعض إلى رفض است

  .مجال التفوق العقلي والذكاء

ويرى آخرون أن المواهب هي قدرات خاصة ذات أصل تكويني ال يرتبط بذكاء الفرد، بل أن بعضها 

  .قد يوجد بين المختلفين عقليا

ولقد واجه المبدعون خالل التاريخ تهماً عديدة، مثل أنهم مرضى عقليون، ويذكرون سقراط وديمقريطس 

 اضطرابات عقلية غير أن الدراسات أوضحت عدم وجود عالقة بين اسو كأمثلة على مبدعين واجهوورو

  .الموهبة واإلبداع وبين المرض العقلي

كما واجه المبدعون أيضاً ومن خالل مالحظات عملية على عدد منهم تهماً بأنهم غالباً ما يكونون من 

لمبدعين مثل إديسون، واينشتاين بأنهم لم يكونوا طالباً غير المتفوقين دراسياً، حيث عرف عدد كبير من ا
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ن ال يتكيفون بسهولة مع مناهج دراسية غير يقد يكون في هذه التهم شيء من الصحة ألن المبدع .متفوقين

  .مثيرة، ومع أوضاع مدرسية جامدة وهذا ما ينطبق أيضاً على سياسيين مثل تشرشل وجون كندي

ين ال يتفوقون في الدراسة، فالوقائع تشير إلى أن المبدعين يتمتعون وهذا ال يعني بأن كل المبدع

بسرعة الفهم واالستيعاب وأن العيب قد يكون في النظام المدرسي ال في قدرة المبدعين على التفاعل واإلنتاج 

  ).322-321: 2005عبيدات وأبو السميد (

األشياء وهذا ما حدث مع مصطلح ومع نمو العلم وتقدمه ظهرت أراء جديدة، فتغيرت النظرة إلى 

الموهبة، لذا انتشرت بين علماء النفس والتربية آراء تنادي بأن المواهب ال تقتصر على جوانب بعينها بل 

تتناول مجاالت الحياة المختلفة، وأنها تتكون بفعل الظروف البيئية التي تقوم بتوجيه الفرد إلى استثمار ما لديه 

 وهكذا نجد أن الموهبة ترتبط بمستوى ذكاء الفرد أو بمستوى قدرته العقلية من ذكاء في هذه المجاالت،

 ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين تطور مفهوم الموهبة وتحول من مجرد مفهوم الذكاء إلى العامة،

به إلى ولعل أول من نادى بهذا المصطلح الشامل جيلفورد الذي ن. أن اشتمل على ذوي القدرات االبتكارية

 وقد أكد ادوارد دي بونو، أن اإلبداع فعل واع .ضرورة االهتمام بدراسة ذوي القدرات االبتكارية من األفراد

يتم من خالل جهد هادف، وأن كل إنسان يستطيع أن يتعلم هذه المهارة كما يتعلم سائر المهارات وأن المبدع 

  ).44: 2006صالح (يحتاج إلى درجة من الذكاء 

  .عن الموهوبين الكشف .3

  .الكشف عن الموهوبينخطوات  1.3

تعتبر مرحلة الكشف عن الموهوبين من أهم وأصعب المراحل فهي المرحلة األولي التي تنطلق من 

بأن برامج الكشف عن الموهوبين ينبغي )  هـ1427القاطعي، (خاللها برامج رعاية الموهوبين، ولقد أشار 

   :أن يتم باألهداف والخطوات التالية

استعراض أدبيات المجال عن الطرق  األكثر استخداماً في اكتشاف األطفال الموهوبين والتعرف  .1

  . عليهم

 . االختيار من هذه الطرق ما يتناسب مع ثقافتنا المحلية وتعديلها لتناسب قيمنا ومعتقداتنا .2
 . تحديد السن والمرحلة الدراسية التي يتم فيها الكشف والتعرف علي الموهوبين .3
 . داد وتقنين اختبارات موضوعية للكشف عن الموهوبينإع .4
 . تحديد الطرق التي تستخدم في الكشف ودراسة فعاليتها وكفاءتها  .5
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  .الموهوبون في صدر االسالم 2.3

من اهللا يجب على المسلم أن يؤدي شكرها، ومن هنا  نظر اإلسالم للموهبة على أنها عطية ونعمة

وإذا دققنا النظر في تاريخ . أمتنا المجيد، أنارت فاهتدت وهدت ريخظهرت كفاءات ومواهب سامقة في تا

   .نجد أمة ظهرت فيها كل تلك المواهب والقمم مثل أمة اإلسالم األمم والحضارات لم

 الموهوبون في ظل دولة اإلسالم أرضاً خصبة لنمو إبداعهم، وقد كان الرسول صلى اهللا فلقد وجد
كالً على قدر  ، -  رضي اهللا عنهم–استخرج مكنونات وذخائر أصحابه عليه وسلم أصفى الناس بصيرة، ف

   . طاقاته واستعداده وميوله

وسلم تلك ما ظهر صدق الصديق، وال عدل الفاروق، وال حياء  فلوال تربية الرسول صلى اهللا عليه

، -هم أجمعين  رضي اهللا عن–وال حكمة أبي الدرداء، وال دهاء عمرو بن العاص  عثمان، وال شجاعة علي،

ليظهر هذا الجيل المتفرد إال برعاية تفجر الطاقات وتعلو بالهمم فها هو الرسول صلى اهللا عليه  وما كان

عنه ينام في فراشه صلى اهللا عليه وسلم ليلة  وسلم يرعى موهبة األطفال كل حسب طاقاته، فعلي رضي اهللا

  .بو بكر وعمر وعثمان جنوًداعنه جيشاً فيه أ الهجرة، ويولي أسامة بن زيد رضي اهللا

ابنة اثنتي  هي حفصة بنت سيرين تحفظ كتاب اهللا وهي عن الموهوبات فلقد ذخر اإلسالم بهن فها أما

اذهبوا فاسألوا حفصة ": يقول  ، وكان أبن سيرين إذا أشكل عليه شيء من القرآناًعشرة سنة وتفهمه تفسير

  ".كيف تقرأ

اإلسالمية على ما كان عليه في عهد الرسول صلى اهللا عليه  يةولم ينحصر األمر في الحضارة العرب

  ).)http://www.gifted)2( وسلم والخلفاء الراشدين، بل تعدى األمر ذلك ليشمل التابعين وحتى يومنا هذا

  .الكشف عن الموهوبينطرق  3.3

عصر الحديث، واشتملت على عدة وقد تعددت طرق الكشف عن الموهوبين والمتفوقين وتنوعت في ال

طرق وأدوات تختلف من حيث طبيعتها ومحتواها ومظهر الموهبة أو التفوق الذي تقيسه وأهم هذه الطرق 

  :هي )29: 2006صالح (

المحكات التي يمكن استخدامها  ولكن بحذر، بسبب عدم إمكانية ضمان  تعد من: مالحظات الوالدين .1

 . حكمهم حياد األهل في
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  .بعضهم البعض يؤخذ بهذا المحك بسبب المعرفة اللصيقة للطلبة: األقرانترشيحات  .2

اختبار ستانفورد  :ل تعددت اختبارات الذكاء وتنوعت فمنها االختبارات اللفظية مث:مقاييس الذكاء .3

األدائي، ومنها االختبارات المصورة  لجانبا - اختبارات وكسلر: بينه، ومنها االختبارات األدائية مثل

االختبارات التي اشتملت على الجانبين اللفظي  اختبار المفردات المصورة، وكذلك هناك: مثل

  . األطفال اختبار وكسلر لذكاء: واألدائي مثل

أكثر األشخاص التصاقاً ومعرفة بالطلبة، لذلك يعد حكم المعلم من   يعد المعلم من:ترشيحات المعلمين .4

  . وبينتستخدم بكثرة في انتقاء الموه المحكات التي

والمهارات األكاديمية األساسية التي   هي االختبارات التي تركز على المفاهيم:االختبارات التحصيلية .5

  . يجب أن يتمكن الطفل منها في المرحلة العمرية المعينة الموازية للمرحلة الصفية المكافئة

ن الموهوبين ذوي يسهم هذا األسلوب في رفع الظلم ع: )الترشيح الذاتي(ترشيح الطالب لنفسه  .6

  .هم من خالل محك التحصيل أو ترشيح المعلمؤيتم انتقا التحصيل المتدني، والذين ال

   . اإلبداعي أشهر هذه االختبارات اختبار تورانس للتفكير: اختبارات التفكير اإلبداعي .7

  .االختبارات اختبار االستعداد المدرسي من أشهر هذه: اختبارات االستعداد .8

الكشف عن الموهوبين، ويطلب من الطلبة   يعتبر هذا األسلوب من األساليب الفعالة في:ةاختبار المقال .9

ويراعى في هذا الموضوع أن يكون من الموضوعات  كتابة مقال في موضوع يتم تحديده مسبقاً

  . )التفكير التباعدي( المسماة ذات النهاية المفتوحة 

 :لى جوانب عدة في شخصية الموهوبين مثليسهم هذا المحك في التعرف ع: الشخصية المقابلة .10
  .المثابرة، القدرات القيادية، تعدد األنشطة، وتنوع االهتمامات

  تقوم فكرة هذه النماذج على أن الموهوبين يشتركون ويظهرون:الخصائص السلوكية قوائم رصد .11
أو أبعاد  تأنماطاً وأشكاالً من السلوك التي يمكن رصدها ووضعها في قوائم وتوزيعها على مجاال

  .وصفات التعلم الخصائص القيادية،: مثل

تقوم فكرة هذا المحك على إلحاق الموهوب ببرنامج تدريبي في : الميداني ورش العمل أو العمل .12

المثابرة والخصائص المتوافقة مع  اهتمامه لفترة زمنية قصيرة حيث يتم بعد ذلك انتقاء ذوي مجال

  .احتياجات البرنامج الخاص

  .ية الموهوبينرعا  .4
لقد ورد في األدب التربوي أنه يمكن للموهبة أن تنمو نتيجة إسهام بعض العوامل التي صنفت إلى ثالث                  

  :مجموعات على النحو التالي

وهي العوامل التي تخص الفرد ذاته وتتمثل في السمات المزاجية والخصائص الدافعية : عوامل شخصية -1

  .والالزمة للتفوق واإلبداع

 وتشمل: يئيةعوامل ب -2
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حيث أن األسرة هي المصدر األول إلشباع حاجات الطفل المختلفة، ويقع عليها واجب : عوامل أسرية  -  أ

ن هما أول من يتعرف على استعدادات طفلهما ويتعهدانه بالرعاية واالهتمام االحماية ألطفالها فالوالد

ول من يوسع نطاق تفاعالته مع وينميان مهاراته المختلفة، وأول من يعزز شعوره بقيمته ووجوده، وأ

  .اآلخرين، وتكوين عالقات مثمرة معهم

المناهج الدراسية، واألساليب التعليمية، وشخصية المعلم ومدى فهمه للطفل : وتشمل: عوامل مدرسية -  ب

  .    الموهوب واحتياجاته

  .لموهبةوتتضمن المجتمع والثقافة السائدة فيه ودورها في تحديد أشكال ا : عوامل اجتماعية-  ج

حيث تتفاعل الموهبة خالل عمليات التعلم الذاتي التي يكتشف : عمليات التعلم والتدريب والممارسات - 3 

  ).26: 2006صالح ( عن طريقها الموهوب ويتعلم األساليب واألفكار والعمليات الجديدة

 تتم من خالل د من التجارب العالمية والعربية أن رعاية الطالب الموهوبين يمكن أنيعدالأجمعت 

  :العوامل التالية

  :الرعاية األسرية 1 .4

  :  القيام بدورهاعلىهناك بعض المالحظات والتوجيهات والتوصيات التي تساعد األسرة 

  .من المهم أن تعمل األسرة على مالحظة الطفل بشكل منتظم وبصورة شمولية .1

  .من الضروري التعرف على المواهب في سن مبكرة .2

  .هوب من أسرته إلى توفير اإلمكانيات المادية وغيرها وتهيئة الظروف المالئمةيحتاج الطفل المو .3

يمكن لآلباء المساهمة في تنمية الوعي الجمالي والقدرات اإلبداعية واالبتكارية من خالل األحداث  .4

  ).64: 2006صالح (اليومية التي تمر بهم

  :)التعليمية(الرعاية المدرسية  2 .4

غة في الكشف عن المواهب والقدرات االبتكارية واإلبداعية، وتنميتها إن للمدرسة أهمية بال

ويمكن للمدرسة أن تقدم الكثير في مجال اكتشاف الموهوبين عن طريق مساعدة التالميذ على . وتطويرها

  . التعامل مع المواهب التي يتميزون بها

  : هذا الدور تتمثل فيتعطلإال أن هناك بعض األسباب التي 

الطالبية العالية في الفصل تُصعب مهمة المعلم في التعرف على التالميذ بشكل جيد وتصنيفهم              الكثافة   .1

  .تبعاً لمواهبهم وقدراتهم وهوايتهم

  .اعتماد الحكم على نجاح التلميذ في التحصيل الدراسي وحده .2

  .طبيعة المناهج التقليدية تتسبب في ملل الطالب الموهوبين من الحياة الدراسية .3

  :عاية النفسيةالر 3 .4

ويتم ذلك بتدريب الموهوبين على استخدام قدراتهم العقلية إلى أقصى حـد يمكـن الوصـول إليـه،                  

ومن األمور التـي يوفرهـا اإلرشـاد النفـسي للطـالب            .ومساعدتهم على تطوير مواهبهم وعوامل إبداعهم     

  :الموهوبين
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  .مساندة الموهوب ودعمه في التعبير عن أفكاره بحرية .1

  .وهوب في فهم اختالفه عن اآلخرينمساعدة الم .2

 .االعتراف بالموهوبين وتنمية ما لديهم من قدرات وتطويرها .3
  :نظرة الناس للموهوبين  4 .4

يصور كثير من الناس الطفل الموهوب على أنه طفل غير سوي، ومعتل نفسياً، ويعزف عن 

ية، وهذا التصوير خاطئ وبعيدا عن اآلخرين، ولديه ميل لإلطالع على الكتب، وقليل العالقات االجتماع

  .الواقع

رمان على تصحيح هذه الصورة حيث أشارت نتائج األبحاث المطولة ثيولقد عمل بعض العلماء مثل 

التي أجراها إلى ارتباط حدة الذكاء باعتدال الجسم وسالمه الحواس وتمتع الشخص الموهوب بالصحة 

والقدرة ، العالقات  واألذكياء في مجاالت النمو اللغوي وإدراكوالعافية، وأكدت النتائج على تفوق الموهوبين

  ).70: 2006صالح ( على إجراء التعليمات والتفكير المجرد منذ حداثة سنهم

  : مشاكل الموهوبين5 .4

  : بعض مشاكل الموهوبين حيث تلخصت أهمها في، من الدراساتالعديدأوضحت نتائج 

وبين، وقد يكون السبب في ذلك أن شخصيات الموهوبين ترفض ن للطالب الموهي عدم ارتياح المدرس-1

غير تقليدين، ويبحثون عن التغيير في المجاالت التي فهم االنقياد والتبعية كما أن لديهم أفكارهم الخاصة، 

تتطلب إظهار روح المغامرة، وقد يعزى ذلك أيضاً إلى نقص إعداد أولئك المدرسين، أو ألساليب التدريس 

  . التي يتبعونها والتي بدورها تبعث الملل في نفوس الموهوبينالروتينية

 عدم مراعاة برامج التعليم العام للفروق بين التالميذ بصورة مناسبة، كما أنها تعاني من انعدام أو قلة - 2 

وسائل االستثارة، مما أدى ذلك إلى ظهور عدم اهتمام الموهوبين بالحصول على درجات عالية، وانعدام 

  .ة لديهم في تكملة الواجبات المدرسية، وهذا األمر يدعو لمراجعة وتقويم  تلك البرامج التعليميةالرغب

  . صعوبة تعامل المدرسين مع الموهوبين نظراً ألن المجتمع ال يثق بمن يقوم باألعمال الغريبة- 3 

: 2006صالح ( حيان ارتفاع عامل السيطرة لدى الموهوب تجعله يفضل العمل منفرداً في كثير من األ- 4 

71.(  

  :توصيات لرعاية الموهوبين 6 .4

 تؤديومما تقدم من مشاكل يرى كثير من المهتمين بأمور التربية والتعليم بأن أساليب التربية والتعليم 

إلى كف مظاهر اإلبداع لدى الفرد، وعدم السماح لها باإلفصاح عن وجودها، مما يؤدي بدوره إلى عدم 

مه بحدود قدراته واستعداداته، وعليه يجب البحث والتركيز على عوامل تساعد في عملية معرفة الطفل وإلما

  :اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتتمثل هذه العوامل في

  :موهوبونالمعلمون  ال1 .6 .4

أصبح من الضروري رعاية الموهوبين في مراكز متخصصة يوجد فيها مجموعة متجانسة من 

معينة تتناسب وطبيعة الطالب في هذه المراكز، ومن هذه الخصائص حفز العاملين المتصفين بخصائص 
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الموهوبين، وإيقاظ مواهبهم، وإشباع اهتماماتهم التي تتطلع دائماً وتتجه نحو األعمال والجوانب غير المألوفة، 

, ينات المتاحة الستغالل ميول الموهوبيوالتعاون مع أسرة الموهوب والمجتمع المحلي، وتسخير اإلمكان

  . واالستفادة منها ألبعد الحدود

وقد تبين من الدراسات التي أجريت على المعلمين الذين عملوا مع الموهوبين في الواليات المتحدة األمريكية، 

  :أن خصائص المعلم الناجح في تعليم الموهوبين تتلخص في التالي

  .لكي يتجاوب مع الموهوبين بفطنة وذكاء: التفوق في الذكاء .1

  .حتى يكون قادًرا على المبادأة واتخاذ القرارات: الشخصية من الناحية االجتماعية واالنفعاليةنضوج  .2

  .ليكون موضع احترام وتقدير الطالب الموهوبين: سعة االطالع .3

لكي تعطيه قدرة على التعامل مع المواقف التربوية التي يتعرض لها واكتساب المهارة في : الخبرة .4

  .إمكانية حلها بسهولة

  .ألن قناعة ورغبة المعلم بهذا العمل تؤدي إلى نجاحه فيه: لرغبة في التدريس للموهوبينا .5

رعاية ب من مناهج تعنىبحيث يكون قبل وأثناء العمل حتى يكون على صلة بما يستجد : التدريب .6

  . الموهوبين

ن الموهوبين  عأخطاء الكشفلذلك فإن عدم توفر الخصائص السابقة في المعلمين تؤدي إلى وقوعهم في 

  .:)www.almarefah(ومن أهمها 

أن المعلم قد يبحث عن قدرات معينة في الطفل ظناً منه أن تلك القدرات هي من سمات الطفل  -أ    

  .الموهوب، ويكون مخطئاً في تقديره

 أن بعض األطفال الموهوبين ال يكشف عن ذكائه في الصف، بحيث يكون ملموساً وواضحاً، فال -ب    

  . المعلم مواهبهميدرك

 وال يستجيب لإلرشادات، فيظن المعلم أنهم من ، أن بعض الموهوبين يمقت النمطية واالمتثال لألنظمة-ج    

الحاالت المشكلة، كما أن هناك فئة أخرى من ذوي التفكير واإلدراك البطيء، ويرجع عدم اهتمامهم هذا إلى 

  .اتهمأنه ال يوجد في البرنامج المدرسي ما يتحدى قدر

 يظن المعلم أحياناً أن الطفل الموهوب ال بد أن ينحدر من بيئة مركزها االجتماعي فوق المتوسط، - د    

 ولذلك نجد أن بعض المعلمين يهمل أبناء الطبقة الفقيرة عندما ،وأفرادها من الذين يعملون في مهن فنية عالية

  .حي بأنهم دون المستوى المنتظر أو يلمس في اتجاهاتهم ما يو،يراهم في مالبس متواضعة

 الطلبة والحصص تجاه المعلم عب وازدياد ، تكدس الصفوف وازدحامها بأعداد كبيرة من الطلبة- هـ    

  .التدريسية، هذا يجعل من الصعوبة على المعلم اإللمام بطلبته من حيث ظروفهم وقدراتهم وهواياتهم وميولهم

ي نجاحهم وتفوقهم في المناهج الدراسية، وفي كثير مـن األحيـان ال              يعتمد حكم المعلم على طلبته ف      -و    

توافق هذه المناهج هوى الطلبة، وال تشبع ميولهم وال تكـشف قـدراتهم ، فالنتيجـة أن ينـصرف الطالـب       

الموهوب عن هذه المناهج أو يهمل فيها ألنها رتيبة في نظرة ال جديد فيها، فهي ال تـشحذ ذهنـه أو تـشد                       

  .انتباهه
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 قصور األساليب والوسائل التي تستخدمها المدرسة وعجزها في التعرف إلى الموهوبين، فالمعلم - ز     

  . يكاد يعتمد فقط على المالحظة الشخصية، والتحصيل الدراسي في الحكم على الطلبة

  موهوبةالدارة اإل 2 . 6 .4

ضافة إلى القيادة، والتوجيه، اإلدارة عملية تكامل الجهود اإلنسانية في الوصول إلى هدف مشترك، إ

والمراقبة لمجموعة من الناس لتحقيق األهداف المنشودة، وتتحدد مهمة إدارة مراكز ومؤسسات رعاية 

  : الموهوبين في ثالثة اتجاهات هي التالية

بحيث تعمل اإلدارة على تنظيم وتنسيق العمل مع الكوادر , ويتضمن التنظيم والتنسيق:  االتجاه األول- أ   

الموجودة في المركز، وبين الهيئات وعالقتها المهنية بعضها ببعض، والعمل على ربط جوانب العمل 

  .اإلدارية والفنية معاً في نظام متكامل

ويتضمن توفير الوقت، والجهد، والمعدات المدرسية، وهذه من المهمات الرئيسة :  االتجاه الثاني-ب   

خاصة فيما يتعلق بتوفير النفقات،أو الجهود، أو األجهزة والمعدات مؤسسة التربية الخاصة، ولللمدير، أو ل

  .لصالح المؤسسة

ومن ثم تحديد األهداف التربوية , العمل على تحقيق أهداف المؤسسة التربوية:  االتجاه الثالث- ج    

 .كانت أهدافاً طويلة، أم قصيرة المدىأوالتعليمية لكل طفل، أو مجموعة ضمن خطط معينة سواًء 

)www.almarefah.(  

  :مميزةالمناهج البرامج و ال3 . 6 .4

عن البرامج والخدمات التقليدية تختلف إن الموهوبين يحتاجون إلي برامج تربوية وخدمات متميزة 

  :ومن أشهر البرامج المتبعة في رعاية الموهوبين. في المدارس العادية

   :لتجميعا) أ(

تلفة جميعها تؤدي إلي تجميع الموهوبين في جماعات ليتابعوا وهو عبارة عن مجموعة إجراءات مخ 

ويتم  ).هـ1405:الجبوري(دراسة مواد المنهج الدراسي كلياً أو جزئياً ويسمي هذا األسلوب أيضاً بالعزل 

التجميع من خالل مدارس خاصة بالموهوبين، أو خالل إنشاء صفوف خاصة للمتفوقين في إطار المدارس 

طريق العزل الجزئي داخل المدرسة العادية، أو عن طريق تفريد التعليم  حيث يعطي العادية، أو عن 

  .الموهوب زيادة في األنشطة والواجبات عن زمالئه العاديين في نفس الصف

  :اإلسراع) ب(

ويقصد باإلسراع إتاحة الفرصة للتلميذ المتفوق إلنهاء المرحلة الدراسية التي هو فيها في زمن أقل 

يذ العادي، وكذلك إتاحة الفرصة للقبول في مراحل الدراسة في سن مبكرة عن السن التي يقبل فيها من التلم

  .التالميذ العاديون

  :اإلثراء) ج(

وهذه تفيد معان ثالثة هي الغزارة والكثرة، والليونة، ‘‘ ثراء‘‘ ’’ثرى’’اإلثراء في اللغة العربية من 

  ).م1987: رمضان والبالوي(واالتساع والرحابة، 
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الثراء اتساع ورحابة في الخبرة، ولكن ليست أي خبرة، بل الخبرة ’’إلي أن) م1986 :عثمان( وقد أشار

المنتقاة، التي تجعل االتساع اتساعاً ممتلئاً، وليس اتساع فراغ، والثراء كثرة في االتصال والمالقاة 

  ".والممارسة، ولكنها ليست مجرد تكرار للمتشابه، وترديد للتماثل

ا إن اإلثراء هو تنوع في الخبرات التربوية سواء في طرق التدريس، أو المحتوى، أو األنشطة كم

الصفية والالصفية، وتوفير بيئة محفزة تتحدى قدراتهم، وتسمح لهم بالتعلم من أقران بنفس مستوى القدرات 

تخطيط السليم والعمل واالهتمامات بحيث يكون هناك توجيه صادق يحثهم على التحمل واتخاذ القرارات وال

  .للحياة

  : البرامج والمناهج اإلضافية4 . 6 .4

 : استخدام مناهج وبرامج أخرى مثلباإلضافة لذلك يمكن
  .إنشاء المراكز الريادية التي تنتهج أسلوب اإلثراء بأشكاله المختلفة •

  .إنشاء المدارس الخاصة بالموهوبين •

  .المرحلة الثانويةتقديم منح ألوائل الدفعات في امتحانات نهاية  •

  .عقد المسابقات السنوية على مستوى الوطن العربي •

 .عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية المهتمة بالموهبة •
وبوجه عام نجد أن هذه األساليب في رعاية المتفوقين قد ظهرت نتيجة لحاجة المتفوقين إلى عناية خاصة 

ولكل أسلوب من هذه األساليب مزايا ومحاذير، ويبدو أن االتجاه تختلف عن العناية الموجهة إلى العاديين، 

السائد اآلن في معظم دول العالم هو استخدام مزيج من اإلسراع واإلغناء والتجميع مع توجيه عناية خاصة 

للمتفوقين من خالل تفريد التعليم، ومن جهة أخرى البد من اإلشارة إلى أن التداخل بين هذه األساليب يبدو 

  .ضحاً السيما بين اإلثراء والتسريعوا

والباحثون في ميدان التفوق يؤكدون أن األسلوب أو اإلجراء التعليمي المناسب في تربية المتفوقين هو 

األسلوب الذي يحدد على أساس من مراعاة الفروق الفردية للطلبة المتفوقين وليس من خالل وضع أسلوب 

ل باألطفال المتفوقين إليه أو ضمهم في إطاره، وذلك ألن األطفال تنظيمي من هذه األساليب ومحاولة الوصو

المتفوقين ليسوا نسخة طبق األصل من بعضهم ويختلفون فيما بينهم في قدراتهم وطاقاتهم واستعدادهم 

  ).51: 2003زحلوق (وميولهم ومواهبهم وكذلك في القيم والعادات االجتماعية السائدة لديهم وغير ذلك 

  :على المستوى الفردي الموهوبينرعاية  7 .4

  .)http://bafree ( :النقاط التالية  في رعاية الموهوبينويمكن إجمال

لذا يجب على الوالدين التركيـز   قد يظهر عند الطفل الموهوب أكثر من موهبة،: التركيز1.  .7 .4

   . لتفعيله وتنشيطه كثيراًعلى الموهبة األهم واألولى، وما يميل إليه الطفل

فيها بنفسه ليبدع ويكتشف، واختر لذلك مكاناً  اجعل لطفلك لحظات ينفرد: اللحظات الغالية. 2  .7 .4

   .هادئاً بعيداً عن باقي أفراد األسرة، وساعده في تنظيم وقته
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ويسفه من آرائه، ويحط  ألنه ثبت أن الطفل الذي يستهزئ والده منه،: األمان النفسي.   3 .7 .4

الوالدين إشعار الطفل باألمان عندما يعبر عن  لذا يجب على. دع وال يطور من إمكاناتهمن قدراته ، ال يب

إن الطفل يحتاج إلى األمان النفسي للتعبير عن أفكاره [  ":روجرز كارل"أفكاره ومشاعره، وكما يقول 

   .] وتلقائية بأساليب جديدة

بكيانه ويدعما ثقته بنفسه، ويمكن  على الوالدين أن يشعرا الطفل الموهوب: جسور الثقة. 4 .7 .4

له بالتخطيط لبعض أعماله، كما يتركاه يخطط لبعض  ناأن يسمح الوالد: لذلك أن يتحقق بعدة طرق مثل

القرارات تجعله يشعر بمدى أهمية وقيمة تفكيره،  أعمال األسرة البسيطة وينفذها، فإتاحة الفرصة التخاذ

   . راراتالق وكذلك تساعده على إدراك عواقب تلك

من الناحية االنفعالية، وكلمة مدح صغيرة تفعل  فالطفل الموهوب حساس: اللقب اإليجابي  .5 .7 .4

/ عبقري / نبيه : لقب يناسب هواياته ويشعره بتميزه في هذا المجال،مثل  به األفاعيل، فال بأس إذا من إيجاد

   . الماهر / فاهم

لهذا يجب الحرص على توفير  هامة في تنمية الموهبة،اللعب وسيلة : اللعب واأللعاب .  6 .7 .4

الموهوب الفرصة الستخدام األلعاب التي تناسب  األلعاب ذات الطابع الذهني أو الفكري، مع إعطاء الطفل

الجانب العقلي واإلدراكي لدى  ، وللعب واأللعاب دور في تنمية)بصري،سمعي، حركي(نظامه التمثيلي 

  .الطفل

الحرص على وجود مكتبة متنوعة تحتوي على مواد مقروءة : ة المنزليةالمكتب.  7 .7 .4

 . ال تقتصر على الكتب فقطوومسموعة ومرئية 

 خاصة –األشياء الضرورية لكل األطفال  القصص والحكايات من:  حكايات قبل النوم 8.  .7 .4

إلى القصص من ذويهم منذ فترات أن األطفال الذين يستمعون   فقد أثبتت الدراسات الحديثة–الموهوبين منهم 

 األطفال في مدارسهم، وتشير تلك الدراسات أيضاً إلى أن القراءة النشطة للحكايات مبكرة من حياتهم هم أنجح
   .القراءة ودفعه لها  تأثير إيجابي على قدرة الطفل علىابنبرات مختلفة، مع استخدام تعبيرات الوجه له

والحديث واإلنصات، وتنمي  طفال على مهارات التواصلوتعمل القصص أيضاً على تدريب األ

 على تنمية وطرق أدائهااللغوية، وتعمل القصص  الطفل لغوياً بما تضيفه من كلمات وألفاظ تثري حصيلته

   .معلوماته عن العالم الواقعي، وكذلك أساليب حل المشكالت الطفل الموهوب معرفًيا، وذلك بإثراء

االحتفاء بالطفل المبدع وبإنتاجه، ويكون  ن وسائل التعزيز والتشجيعم: معرض الطفل .  9 .7 .4

في المدرسة أو البيت، أو بتخصيص مكتبة خاصة بأعماله،  ذلك بعرض ما يبدعه من أشياء في مكان واضح

   .إليها األقرباء واألصدقاء في المنزل أو قاعة المدرسة و إقامة معارض ألعماله يدعى

ومثل  .هضع طفلك أمام مشكلة أو سؤال صعب واترك العنان لتفكير: الحلالمشكلة و.  10 .7 .4

و .  وحلولةلدى الطفل وتجعله يخرج ما عنده من طاقات وأفكار مبتكر تلك الطريقة تبرز روح التحدي

 المناقشة أكثر فاعلية إذا ما تم إلقاء األسئلة على مجموعة من األطفال وتلقى إجاباتهم مع ةتصبح تلك الطريق

  ).العصف الذهني(للحلول المقترحة، فيما يسمى بطريقة 
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 الطفل الموهوب ال يسعى للتخريب ولكنه يريد االكتشاف، ووقوع  :السلوكي الضبط.  11 .7 .4

يعني أن المخطئ أحمق أو مغفل ، فالبد للطفل أن يقع في الخطأ، وان يصحح له الخطأ، حتى يتعلم  الخطأ ال

  .الفرق بين الصواب والخطأ

 وخصوًصا أمام اآلخرين، –الطفل نقًدا يهدم من شخصيته  ولهذا على الوالدين محاولة البعد عن نقد

  .حتى أخوته

، أو ة، حسيذهنية(  حاول أن تكتشف نوع هواية طفلك فقد تكون:المفيدة الهوايات .12 .7 .4

  .، ثم أعمل على مساعدته لتطبيقها)مهنية

يمكن وضعها وتنفيذها، وذلك لدفع طفلهم   خطة عمليةومن كل ما سبق يتضح للوالدين مالمح

  .واالستفادة منها على المستوى الشخصي والمجتمعي الموهوب إلى استخراج مواهبه وطاقاته الكامنة

  .تهمورعاي  الموهوبين أسباب االهتمام بتربية.5
  : الرؤية تجاه رعاية الموهوبين1 .5

لموهوبين هم تالميذ أذكياء بما فيه الكفاية بحيث أنهم قد يعتقد البعض أن التالميذ المتفوقين وا

غير أنه تبين من األبحاث والدراسات أن . يستطيعون شق طريقهم بأنفسهم دون عناء ودون أية مساعد خاصة

المتفوقين والموهوبين الذين يحرمون من الفرص التربوية المصممة خصيصاً لهم يخفقون في تحقيق أقصي 

 كما أن األفراد المتفوقين والموهوبين الذين ال يسمح لهم بتحقيق إمكانياتهم يعتبرون .ما تسمح به طاقتهم

ومع ذلك فإن معظم المجتمعات لم تطور برامج فاعلة لهم، . فرصاً ضائعة وذلك بالطبع خسارة للمجتمع كله

   :ويعتقد أن ذلك يعود إلي أسباب وهي

  : أسباب عدم تطوير برامج فاعلة2 .5

بأن األطفال المتفوقين قادرون على اإلنجاز في كل الظروف وأنهم بالتالي ال يحتاجون إلى االعتقاد  .1

 .أية مساعدة خاصة

االعتقاد بأن المعلمين يحبون التالميذ المتفوقين وتبعاً لذلك فإن هؤالء التالميذ يحصلون على االنتباه  .2

 .الخاص الذي يحتاجون إليه
وعليه فهي شكل من " النخبة"اصة بالتالميذ المتفوقين تكرس مفهوم االعتقاد بأن البرامج التربوية الخ .3

 .أشكال التمييز الذي يجب عدم تشجيعه
االعتقاد بأن شح الموارد يمنع تطوير البرامج التربوية الخاصة وأنه إذا ما تم تمويل هذه البرامج  .4

  ).345 :1997والحديدي الخطيب (فإنها ستزدهر 

بق ذكره، فالطلبة الموهوبون والمتفوقون يحتاجون إلى رعاية تربوية إال أن الواقع على غير ما س

  .  عن البرامج والخدمات التقليدية المتوافرة في المدارس العاديةتختلفوخدمات 

  : فلسفة برامج الموهوبين والمتفوقين3 .5

  . فلسفة إنشاء برامج لتربية وتعليم الموهوبين والمتفوقينوتعود

 .لعام في تلبية حاجات واهتمامات وقدرات الموهوبينقصور مناهج التعليم ا .1
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حيث أثبتت الدراسات حاجات الطالب الموهوبين : إن التربية الخاصة حق للموهوب والمتفوق .2

للرعاية بعد أن تبين وجود نسبة ال بأس بها من الموهوبين والمتفوقين بين طالب الفاقد التربوي قبل 

  .إكمال دراستهم

  .ل تهيئة الظروف المالئمة لكل طالب كي يتقدم بأقصى طاقته وأن يحقق ذاتهمن خال: تكافؤ الفرص .3

إن العزلة واالنطوائية وعدم تقبل الروتين ونقد الذات ونقد اآلخرين : النمو المتوازن للطفل الموهوب .4

بقسوة، والنزعة للكمال والهروب من مواجهة المواقف أحياناً وتدني التحصيل المدرسي ليست سوى 

ومن . محدودة لبعض المشكالت التي قد يتعرض لها بعض الطلبة من الموهوبين والمتفوقينأمثلة 

 والمرشدين وسيلة فعالة لوقاية هؤالء الطلبة التدخل المبرمج من قبل المعلمينالطبيعي أن يكون 

  .وإنقاذهم من المعاناة والمضاعفات التي قد تترتب على استمرارها

  : مصادر رعاية الموهوبين4 .5

كسابقتها         ويرى بعض التربويين أن أهمية رعاية الموهوبين تنبع من أربعة مصادر رئيسة 

  :هي )1067- 1066 :2006شريف (

 .مكانة الرعاية الخاصة في نمو المتفوق نفسه وبناء شخصيته  .1
 .مكانة الرعاية الخاصة بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه المتفوق  .2
 .سات العلمية النفسية والتربوية في العصر الحاضرمكانة المتفوقون في الدرا .3

 .ن في التطلعات التربويةيمكانة المتفوق .4
  : واقع التربية في البالد العربية5 .5

واقع التربية في البالد العربية في مجموعة من األزمات تمثلت فيما ) 323 :2002جروان (ولخص 

  :يلي

 االعتبار حاجات الطلبة الذين يندرجون تحت مظلة الممارسات الصفية جماعية التوجه ال تأخذ بعين .1

 .م والمعوقينالتربية الخاصة كالموهوبين وذوي صعوبات التعلّ
المدارس عموماً أشبه ما تكون بالبنوك، فهي تودع المعلومات في عقول الطلبة وتسترجعها بأوراق  .2

 .االمتحانات
 . معظم الدول العربية تشريعات أو إدارات حكومية لرعاية الموهوبين فيالخلو من .3
 . خطط واضحة أو مناهج دراسية أو أساليب منظمة لرعاية الموهوبينالخلو من .4
 سياسات التعليم إلى نظام التسريع األكاديمي للمتفوقين إال نادراً، وحتى في الحاالت التي عدم تعرض .5

 .يسمح فيها بالتسريع ال يطبق ذلك في الواقع
 .تشاف الموهوبين  نظم وأساليب واضحة الكالخلو من .6
 . برامج تعليمية خاصة موجهة لرعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين الخلو من .7
 . خطط متابعة المتفوقين بعد إنهاء الدراسةالخلو من .8
  . مدارس خاصة أو صفوف مستقلة للموهوبين إال نادراًالخلو من .9
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الموهوبين بالوطن العربي وعلى الرغم مما تقدم ذكره عن المصاعب والمشاكل التي تواجه رعاية 

 كتقديم بعثات دراسية، وعقد المؤتمرات العلمية ظواهر تشهد برعاية المتفوقين والمبدعينإال أن هناك 

والندوات التربوية، وإجراء البحوث والدراسات، وتنظيم مسابقات محلية وإقليمية، وتنظيم برامج جوائز مالية 

لوم من قبل بعض المؤسسات الخيرية، وبث برامج إذاعية للمبدعين في مجاالت الفنون واآلداب والع

وتلفزيونية تركز على المواهب الفنية والرياضية واألدبية، وإنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية غير حكومية 

  .تهدف إلى رعاية الموهوبين والمتفوقين،والتسريع األكاديمي لبعض الطالب في بعض البلدان العربية

االهتمام وتلك الرعاية انحصرت في مكافآت المواهب واإلبداعات في غير غير أنه يالحظ أن هذا 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا وبمحاوالت فردية بعيداً عن المؤسسات، وأن هذه المكافآت للموهوبين تقدم بعد 

 منهم ظهور إنجازات وإبداعات الموهوبين دون االهتمام بالكشف المبكر عنهم ورعايتهم ، مما دفع بالكثيرين

  .للهجرة إلى خارج الوطن العربي لتتم رعايته واالستفادة من إنجازاته وابتكاراته لغير مصلحة الوطن العربي
 
  : دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تربية الموهوبين.6

إن االهتمام بتربية الموهوبين في مؤسسات تربوية خاصة في تزايد مستمر حول العالم، ومن العوامل 

  :ي ساهمت في تزايد االهتمام بتربية الموهوبين مؤسسياً ما يليالت

  :حركة القياس العقلي 1 .6

 تعد محوًرا رئيساً لبرامج التعرف على األطفال الموهوبين واكتشافهم، فهي حركة القياس العقلي

وساعدت . عملية تشخيص للموهوب والمتفوق ألي غرض، لذا فإنها تتطلب قياساً لقدراته ومدى استعداداته

وتطورت بفضل مجهودات الكثير من , حركة القياس العقلي في دفع مشروعات تربية الموهوبين إلى األمام

العلماء التربويين،إال أن ثالثة منهم تركوا بصمات واضحة في تقدم هذه الحركة وهم فرانسيس جالتون،وألفرد 

  .)17 :2004جروان .(بينيه، و تيرمان

  :سباق التسلّح 2 .6

نتيجة لحالة التوتر ) سابقاً( ظهر بين القوتين العظميين أمريكا واالتحاد السوفيتي سباق التسلح الذيإن 

 إال إنوعدم الثقة بينهما، مما أدى إلى تطوير جميع أنواع أسلحة الدمار، وما كان ذلك ليتحقق , وتبادل التهم

ع الميادين والمجاالت، فأي أمة عند مواجهة يكون للموهوبين والمتفوقين أكاديمياً وتقنياً دور فاعل في جمي

ولعل الشرارة التي أوقدت . التحديات ستعتمد حتماً على أبنائها األكثر قدرة وكفاءة في تنفيذ المهمات الصعبة

م وانعكس ذلك 1957عام ) سبوتينك(االهتمام بالموهوبين في أمريكا هي إطالق الروس للقمر الصناعي 

 ، فانعقدت المؤتمرات،ة الموهوبين وتعليمهم في مجال برامج العلوم في أمريكاعلى مجال االهتمام بتربي

 الذي Woodsholl ويعد مؤتمر وود شول ،وهيئت المخصصات لمعالجة الخلل في األنظمة التربوية القائمة

عقد في جامعة هارفارد أول ردة فعل نتج عنها تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الحديثة في الواليات 

  .المتحدة
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  :االنفجار المعرفي 3 .6

يشهد العالم انفجاًرا معرفياً متواصالً وشامالً لجميع جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية 

 ولن نجد الحل ما لم نُِعد النظر في الدور ،والتقنية، مما أدى إلى بروز مشكالت تحتاج إلى حلول عملية لها

 خاصة في مجال تطوير محتوى المناهج المدرسية وإثرائها تمهيًدا لفهم ،بويةالتي تقوم به المؤسسات التر

  . وتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين بصورة خاصة،ومعالجة مشكلة الفروق الفردية بصورة عامة

  :والمؤتمرات العلميةالمهنية الجمعيات  4 .6

 الوطنية لألطفال الموهوبين التي أنشئت عام ومن أشهر الجمعيات المهنية في هذا المجال الجمعية

كما أنشئت جمعيات . م1956عام )  أشهر3( وأصدرت مجلة الطفل الموهوب الرّبعِّية ،م في أمريكا1952

 وعقد أول مؤتمر حول الموهوبين في لندن عام ،م1971م وفرنسا عام 1966مشابهة في بريطانيا عام 

 وقام مندوبو الدول بعرض ،اقشات حول موضوعات متعددة واشتملت أعماله على بحوث ومن،م1975

  . تجارب بالدهم في مجال خدمة األطفال الموهوبين والمتفوقين

  :وفي الوطن العربي، فمن أبرز المؤسسات المهتمة برعاية الموهوبين المؤسسات التالية

  . مكتب التربية لدول الخليج بالرياض- أ

  .بالقاهرة المجلس العربي للطفولة والتنمية - ب

  . المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين في عمان- ج

  . مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين-د

  . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- هـ

  :المجهودات الفردية  5 .6

 الوسائل عمل عدد من الباحثين والمربين في قضية التربية الخاصة للموهوبين والمتفوقين بكل

وربما كان من غير الممكن حصر جميع . وكان لهم أثر كبير في تسليط األضواء على هذه الشريحة. الممكنة

لويس تيرمان، وجالتون، وبينيه، ( :اإلسهامات التي قدموها لهذه القضية في مختلف أنحاء العالم، ومن أمثلتهم

  ).وجوليان ستانلي

 الباحثين واألكاديميين والمهتمين الذين لعبوا أدواراً مميزة في أما في العالم العربي فقد برز عدد من

ومن بين هؤالء المهتمين الدكتور عبد اهللا النافع الذي . مجاالت الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم

 قاد فريق المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين ورعايتهم في المملكة العربية السعودية، وفي الكويت قام

الدكتور رجاء أبو عالم بوضع نظام الكشف عن األطفال الموهوبين ورعايتهم، وفي المملكة األردنية 

الهاشمية وعلى مستوى الوطن العربي كان للدكتور فتحي عبد الرحمن جروان دوراً مقدراً في افتتاح مدرسة 

م، وفي السودان كان 1996 عام م وإنشاء المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين1993اليوبيل للمتفوقين عام 

 في قيام مدارس  بارز دور-  وزير التقانة آنذاك ووزير الداخلية حالياً–للبروفيسور الزبير بشير طه 

الموهوبين بالسودان وبمتابعة من الدكتور عمر هارون خليفة مندوب المجلس العالمي لألطفال الموهوبين 

  .بالسودان
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القطاع الخاص نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر منتدى وكانت هنالك مساهمات كثيرة من 

 م، وهدف إلى تهيئة رعاية تربوية متخصصة 2003 سبتمبر 27 حيث كانت االنطالقة له بتاريخ .موهبة

للمواهب المتنوعة، وإيصال رسالة األعضاء للمسئولين، وتوفير فرص تربوية متنوعة وعادلة للجميع إلبراز 

ويحتوى هذا المنتدى على عدد كبير . وزرع الثقة بالنفس في نفوس الموهوبين والمبدعينمواهبهم وتنميتها،

  :من المواضيع المتعلقة بالمجاالت المختلفة من أبرزها ما يلي

  مواضيع رعاية الموهوبين 1 .5 .6

موضوع توجيهات للعاملين في برامج  المواضيع التي تهم المختصين في رعاية الموهوبينمن أمثلة 

  . في الموقع اإللكترونيلموهوبين والموهوباتا
http://www.gifted.org.sa/ib/index.php3 howtopic4410 

 ). شغل مخك - عينكفتح : ( موضوع المسابقة األسبوعية:والمواضيع المتعلقة بالمسابقات الممتعة مثل
http://www.gifted.org.sa/ib/index.php3 howtopic5193 

  : دورات مهارات التفكير2 .5 .6

  :ما يأتيالمواضيع المتعلقة بالدورات المختلفة في مهارات التفكير من 

  .  دورة في مهارات التفاوض- أ
http://www.gifted.org.sa/ib/index.php3 howtopic4070 

 . دورة في فن القيادة - ب
  http://www.gifted.org.sa/ib/index.php3 howtopic3001&h1 

  . دورة في برنامج الكورت للتفكير ألدوارد ديبونو- ج
http://www.gifted.org.sa/ib/index.php3 howtopic2359 

  ).1135 – 1132 :2006  الصبحي وآخرون( . دورة في القبعات الست ألدوارد ديبونو-د

   :دور الحكومات في تربية الموهوبين. 7
حظي الموهوبون على مستوى العالم باهتمام كبير عبر التاريخ، وفي تاريخنا الحديث هناك العديد من 

 نماذج مختصرة لبعض الجهود التجارب العربية وغير العربية ركزت على شريحة الموهوبين، فيما يلي

  .لتكون إضاءات يمكن االستفادة منها واالهتداء بها مستقبالً

  :العالميةالتجارب  1 .7
   :تجربة الواليات المتحدة األمريكية 1 .1 .7

م عن طريق إسهامات تيرمان في أبحـاث        1920اهتمت الواليات المتحدة األمريكية باإلبداع منذ عام        

تكار وأستمر هذا االهتمام وزاد من خالل برامج لتربية الموهوبين والمبدعين مثل بـرامج              التفوق العقلي واالب  

لألطفال المبدعين الذي يستهدف إعطاء  األطفال المبدعين برامج خاصة من خاللها إشباع حاجياتهم              ) أستور(

  ).317: 2006 جمل والهويدي. (النفسية

 أثرها على جميع المجاالت ومنها المجال التربوي، مما وتعد الحرب العالمية الثانية نقطة تحول انعكس

ولعل أبرز مالمح هذا االهتمام تمثل في , أدى إلى زيادة اهتمام الوالدين بسير العملية التربوية في المدارس

كتابه عن witty  م، ونشر ويتي 1947تأسيس الجمعية األمريكية لألطفال الموهوبين عام : النشاطات التالية
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ويعد نجاح الروس في . م1953م، وتشكيل الجمعية الوطنية لألطفال الموهوبين عام 1951ين عام الموهوب

م في غزو الفضاء الشرارة األولى التي استفزت األمريكان، وأدت إلى إيجاد قناعة بأن التقدم 1957عام 

هم ورعايتهم بل جاء نتيجة تفوق مواهبهم وفاعلية طرق تعليم, التكنولوجي الروسي لم يأت من فراغ

للموهوبين، مما أدى إلى اتساع النظام التعليمي األمريكي ليشمل تقديم أفضل البرامج والنظم التربوية إلعداد 

  .الموهوبين ورعايتهم باعتبارهم أمل أمريكا

كما تطورت األبحاث والدراسات التي اهتمت بالموهوبين في الواليات المتحدة األمريكية حيث بلغت 

م، كما 1965 ثالثمائة وثمانين بحثاً، قفزت إلى ألف ومائتين وتسعة وخمسين بحثاً في عام م1950في عام 

 ،%94م بنسبة 1968- 64ازدادت ميزانية اإلنفاق على البرامج التربوية الخاصة بالموهوبين بين عامي 

صة بهم أم في واهتم المتخصصون بتوفير أساليب الرعاية التربوية المناسبة للموهوبين سواء في مدارس خا

  . برامج خاصة لبعض الوقت من اليوم الدراسي

م  تم عمل تمويل 1975وفي ). LTI(  تكوين المعهد القومي للمتفوقين م تم1972وفي أغسطس 

وفي الثمانينات انحدر الدور الفيدرالي في تعليم الموهوبين وتم  .جماعي خاص بالموهوبين وكانت كبداية

  .للموهوبين وذوي القدراتتمويل مركز البحوث القومي 

 والية األمريكية لها سياسات في تعليم الموهوبين وجميع الخمسين 50م كانت الـ 1990وفي سنة 

  ).33: 2005ِهلر ( .والية قد رسمت سياسات تعليم الموهوبين رغم اختالفها في نوعية البرامج

  :)المملكة المتحدة( تجربة إنجلترا 2 .1 .7

الذي درس مجموعات من مشاهير رجال القضاء واإلدارة والقادة والعسكريين بدأت بالعالم جالتون 

وأنشأ ,  الذي استخدم العمر العقلي ألول مرة)Cattel(وكاتل . بهدف إيجاد العالقة بين الوراثة والعبقرية

يث ح Pearson) (ويعد أول من استخدم الدراسات االرتباطية بيرسون. مؤسسة في أمريكا للمقاييس الفردية

إضافة إلى دراساته للعالقات الداخلية للعناصر المختلفة التي تصنع الذكاء من خالل , طور معامالت االرتباط

وأكد أهمية العمليات , وهناك سبيرمان الذي دعم نظرية الذكاء العام والذكاء الخاص. طرائق االرتباط

  . مع بعضاإلحصائية في معرفة كيفية ترابط مقاييس القدرات المختلفة بعضها

م حدثت تغيرات هامة في نظام المدارس الثانوية شملت عملية االختيار المتعلقة 1980وفي سنة 

 موجه تعليمي الختيار الوسائل والطرق المناسبة 100 تم تعيين أكثر من 1989بتعليم المتفوقين، وفي ابريل 

موهوبين وجاءت كل هذه السياسات لتطبيق المنهج الوطني للمتفوقين وكثرت السياسات المساندة لتعليم ال

  ).34: 2005ِهلر . (بنتائج إيجابية واضحة

  :تجربة اليابان 3 .1 .7

، أما أسرار التفوق الياباني في اإلنتاج واإلبداع اًوالعشرين مليون متفوق تعتبر اليابان أمة المائة

   :صناعة اآلليات واإللكترونيات فتتمثل في واإلدارة

  .المتفوقين عن طريق تنمية القدرات والمهارات لديهم اليابان باألطفالاهتمام المعلمين في  •

  .والقدرات لألطفال قبل سن االلتحاق بالمدارس المساعدة على تنمية المواهب •
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  .يكون موهوباً ومتفوقاً النظر إلى كل طفل على أنه يمكن أن •

ة من العناصـر األساسـية فـي    إلى االبتكاري تعاون اآلباء والمعلمين في تنمية المهارات التي تؤدي •

  .العملية التربوية

  .أفكار وإبداعات جديدة البحث الدائب عن •

  :تجربة أستراليا 4 .1 .7

القدرات العقلية  استراليا برنامجاً تقوم بتنفيذه سبع مدارس لتعليم الموهوبين وهو برنامج الطالب ذوي تقدم

عن الموهوبين كما يهدف إلى  لى عمليات الكشفالعاليـة، ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب المعلمين ع

   :تحقيق األهداف التالية

  .والمجتمع وقبولهم لحاجات التعليم لدى الطالب الموهوبين زيادة فهم المدرسة •

  .جميع الطالب في برامج تعليم الموهوبين زيادة معدالت استيعاب •

  .الموهوبين في البيئات المحرومةلزيادة نواتج التعلم للطالب  التركيز على استراتيجيات التعليم •

  :تجربة فرنسا 5 .1 .7

وبدأت بالعالم بينيه الذي وضع أول اختبار للذكاء متضمناً استخدام العمر العقلي، وبذلك مهد الطريق 

 الذي أكد مفهوم النسبة العقلية الذي يصف االختالفات بين )(Sternوستيرن . للبحث في مجال الموهوبين

م، وأدخله إلى 1908ثم جاء جودارد الذي قام بمراجعة وتعديل اختبار بينيه عام . لي والزمنينسبة العمر العق

  .م، كما تركزت اهتماماته على الخدمات التعليمية للمعاقين عقليا1916ًأمريكا سنة 

رياض األطفال قبل السن القانونية، وفي عام  تتبع فرنسا نظام السماح للطفل الموهوب بالدخول في

المتفوقين عقلياً وبدأت وزارة التربية الفرنسية بالتخطيط لبعض  تأسست جمعية وطنية لألطفال 1971

  . بالطفل المتفوق في المدرسة البحوث التي تتصل

  : ألمانياتجربة 6 .1 .7

ساند مؤتمر الوزراء والموجهين مع الجمهورية الفيدرالية أن أعلنوا مساندتهم لعدد من البطوالت على 

ِهلر (. دولة والتي تهدف إلى مساعدة وتغذية القدرات الخاصة في مناطق محددة للموهبة والتفوقمستوى ال

2005 :36.(  

  :افريقيإجنوب تجربة  7 .1 .7

نظم الديوان التعليمي برامج إثرائية غير مركزية خالل نظام الدرس العادي وأنشأ مراكز لتطوير 

 أن  Cape Provinceمج خاصة للتعليم، وأوضحت محافظة المناهج للمتفوقين وجذب انتباههم، وعمل برا

ولية المدرسة والمجتمع لخلق الفرص ؤهدف التعليم هو تقديم الفرصة لكل طالب لتنمية قدراته وأكد أنها مس

  ).38: 2005ِهلر (. في المجاالت الثقافية والرياضية واألكاديمية لتنمية القدرات والموهبة الظاهرة ألطفالهم

  :سنغافورةتجربة  8 .1 .7

 وتمم، 1982بدأت وزارة التربية والتعليم في سنغافورة في غرس مشروع المتفوقين في سنة  لقد

استخدام المنهج الموجود ولكن اختلفت طرق التدريس ومنذ ذلك الحين امتد البرنامج وتوسع ليشمل أربع 
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. ة التفكيرية وتبنى المواهب الفنية والموسيقيةمدارس ابتدائية وثانوية وكان تركيز البرنامج على الموهبة العقلي

  ).43: 2005ِهلر(

  : جمهورية الصين-تايوانتجربة  9 .1 .7

قد استخدمت لتشمل القادرين أكاديمياً والموهوبين وتشمل األطفال ذوي " موهوب"في تايوان فإن كلمة 

 للطالب 1984شريع قانون سنة القدرات المميزة في الفنون الجميلة والموسيقى والرقص والرياضة وتم ت

الموهوبين والمتفوقين يشمل تأسيس برامج للطلبة القادرين أكاديمياً في كل المجاالت، وعلى كل المناطق 

أنه تم عمل برنامج توسيعي لتنمية تلك المواهب  مواجهة حاجة الدولة للقادة المتعلمين األكفاء باإلضافة إلى

  ).44: 2005ِهلر. ( الصينية ونظرة عامة للثقافة الغربيةليتبنى الثقافةوتحت إشراف القادة 

   :الفلبينتجربة  10 .1 .7

 بوجوب عمل برنامج للتعرف على 1987لقد تم تدوين تعهد كتابي في الدستور الفلبيني سنة 

رسمية للتعليم، واآلن يوجد عدد كبير من المدارس الالموهوبين وتنميته من خالل األنظمة الرسمية وغير 

 تقدم فصول اًإن معظم الثالثة عشر إقليم.لعلمية الخاصة في العلوم والفنون التي تساندها الحكومة الفلبينيةا

  ).45: 2005:ِهلر(  .خاصة وبرامج خاصة في المناطق المأهولة بالسكان

   : العربيةالتجارب 2 .7
 وأدركوا أن السبيل األمثل أما في العالم العربي فقد تنبه التربويون إلى رعاية الموهوبين حديثاً،

لتطوير بلدانهم والحفاظ على مقدراتهم ومكتسباتهم يتمثل في االهتمام بقدرات أبنائهم الموهوبين وتنمية 

ومن أبرز مظاهر االهتمام . م1955وتعد مصر أول بلد عربي أنشأ فصوالً للمتفوقين عقلياً عام . مهاراتهم

  : العربي بالموهوبين ما يلي

  . تسريع األكاديمي، أو التقدم عبر درجات السلّم التعليمي خالل مرحلة الدراسة األساسيةالسماح بال •

إنشاء مدارس خاصة للطلبة الموهوبين يقبل فيها الذين يظهرون تحصيالً رفيعاً، وقدرات إبداعية  •

  .وعقلية استثنائية

تزودون بخبرات تربويـة تغنـي      إنشاء مراكز ريادية إثرائية يقضي فيها الطلبة الموهوبون بعض الوقت، وي          

  .المناهج الدراسية الرسمية

  .إلكمال دراساتهم الجامعية, تقديم منح دراسية ألوائل الثانوية العامة •

  .في مجاالت اإلنتاج اإلبداعي األدبي والفني والعلمي) على المستوى العربي (عقد مسابقات سنوية  •

ميون ومربون على المستوى العربي بهدف عقد بعض المؤتمرات العلمية التي يشارك فيها أكادي •

  .مناقشة موضوعات تتعلق بتنمية الموهبة واإلبداع

  :تجربة مصر 1 .2 .7

م ألحقته بمدرسة المعادي الثانوية بالقاهرة، كما أنشأت 1955أنشأت مصر فصالً للمتفوقين عقلياً عام 

 أنشأت بعض المعاهد الفنية لرعاية م، كما1990المتفوقين بعين شمس مدرسة: مدرسة خاصة بالمتفوقين هي

  .ذوي المواهب الخاصة في مجاالت الفن التشكيلي والتمثيل والميكانيكا
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  :تجربة المملكة العربية السعودية 2 .2 .7

 المملكة العربية السعودية خطوات حضارية في هذا المجال تتمثل في برنامج الكشف عن قد خطت
حددت من ضمن  بر ترجمة لما نصت عليه السياسة التعليمية التيالموهوبين ورعايتهم وهي مبادرة تعت

المختلفة لنمو مواهبهم في إطار  االهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الفرص واإلمكانات: أهدافها

هـ أعلن عن تأسيس مؤسسة الملك عبد العزيز 1419 وفي عام  البرامج العامة ووضع برامج خاصة لهم،

يرعاها ويرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي األمير عبد اهللا بن  ية الموهوبين التي كانورجاله لرعا

  قد- رحمه اهللا –العهد آنذاك، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  عبد العزيز ولي
موهوبين عام ال أصدر أمره السامي بالموافقة على إنشاء مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية

   .هـ1420

برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، و إنشاء اإلدارة العامة : حيث مر هذا البرنامج بعدة مراحل هي   

  ))http://www.gifted) 2 .(لرعاية الموهوبين، و إنشاء إدارة رعاية الموهوبات

     :األردنتجربة   3 .2 .7

م بمدينة عمان مدرسة المنهل العالمية وهدفت إلى فتح 1978ست مؤسسة المنهل التربوية عام   أس

مدارس للقطاع الخاص وتقديم خدمات مميزة ومتطورة، ترعى المدرسة الطلبة الموهوبين والمتميزين وذلك 

لمجاالت المختلفة عن طريق برنامج اإلثراء الخاص وتزويد الموهوبين بخبرات جديدة تناسب اهتماماتهم في ا

كما عقدت دورات .أما الفئات المستهدفة في البداية فاشتملت على طبقة المرحلة األولى في التعليم األساسي

  .تدريبية وتعريفية للمعلمين والمعلمات الذين سيدرسون هؤالء الموهوبين

لت على  استخدمت المدرسة مجموعة من المعايير للكشف عن الموهوبين والمتميزين وقد اشتم

التحصيل المدرسي، اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، اختبار المقالة، اعتماد ترشيحات : المعايير اآلتية

  .المعلمين،اعتماد المقابلة من قبل متخصصين

 :كما أنشئت أيضا باألردن مدرسة اليوبيل واستخدمت المدرسة المعايير التالية للكشف عن الموهوبين

لسمات السلوكية، القدرة العقلية العامة، كتابة المقال، اختبار الرياضيات، المقابلة التحصيل األكاديمي، ا

برنامج الكورت للتفكير، برامج إثرائية متخصصة، قضايا ومشكالت : وطبقت المناهج التالية. الشخصية

  ).323: 2006جمل والهويدي . (حيوية حياتية

  :الكويتتجربة   4 .2 .7

م وقد أنشئ مجلس إلدارة 1987 - 86ة المتفوقين في العام الدراسي  بدأ تنفيذ مشروع رعاي

  :م كالتالي1993-92المشروع ولقد جاء في خطة األمانة في العام الدراسي 

  . الكشف عن التالميذ المتفوقين في الصف الثالث االبتدائي-أ

  . متابعة التالميذ المسجلين لدى المكتب- ب

  . اإلثرائية اإلعداد الفتتاح مراكز األنشطة- ج

  .تقنيين اختبارات القدرة على التفكير االبتكاري-د
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  : ولقد جاء في مشروع األنشطة اإلثرائية في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة ما يأتي

 اختيار التالميذ المتفوقين وفق معايير الذكاء والتحصيل الدراسي في مادتي اللغة العربية والرياضيات - أ

  .ي الصفين الثاني والثالث االبتدائيوتتم هذه المرحلة ف

 إعداد مجموعة من األنشطة اإلثرائية في منهجي اللغة العربية والرياضيات على يد متخصصين من - ب

  .وزارة التربية وكلية التربية بجامعة الكويت

ارسون  تجميع التالميذ المتفوقين في الصف الرابع االبتدائي في ثالثة مراكز يومية بعد الظهر إذ يم- ج

  ).324: 2006جمل والهويدي ( األنشطة اإلثرائية في مادتي اللغة العربية والرياضيات

  :تجربة السودان 5 .2 .7

كانت أول محاولة للعناية بفئة الموهوبين من الطالب، تكوين الرابطة السودانية لرعاية الموهوبين 

 عملية للكشف عن الموهوبين، وحث ، وكانت أهداف هذه الرابطة تتلخص في تعريف وتطوير أدوات1989

  ).131 :2006محمد (المسئولين علي طرح القضية للرأي العام 

صاغت الرابطة أهدافاً طموحة ووضعت دستوراً ينظم أعمالها، إال أنها أخفقت في بلوغ أهدافها 

  .  تسهل أعمالهاألسباب كثيرة منها، عدم حصولها علي التأييد السياسي، وعدم توافر اإلمكانات المالية التي

وفي التسعينات من القرن العشرين بدأت والية الخرطوم في تنفيذ تجربة مدارس المتفوقين أكاديمياً 

وكان القبول يتم عن طريق محك " المدارس النموذجية"علي مستوى التعليم الثانوي وأطلق علي تلك المدارس 

  . ان شهادة تعليم األساسهو مؤشر التحصيل الدراسي في امتحو ،واحد للترشيح والكشف

ومع مطلع األلفية الثالثة وبمبادرة كريمة من وزير التربية والتعليم بوالية الخرطوم بدأت الفكرة تأخذ 

منحى جاداً حيث كون السيد الوزير لجنة لوضع تصور شامل لرعاية الموهوبين في مرحلة األساس عكفت 

  ).384 :2006كساب .( عربية في تربية ورعاية الموهوبيناللجنة علي دراسة النماذج والتجارب العالمية ال

اعتمدت مدارس الموهوبين ألول مرة في تاريخ التربية وعلم النفس في السودان على نظام 

 التي تشتمل علي أربعة محكات هي التحصيل الدراسي، والسمات الشخصية، واإلبداع فضال عن المصفوفة
  .العالمية واإلقليمية في رعاية األطفال الموهوبين اربوبذلك تمت االستفادة من التج. الذكاء

الكشف المتعددة في عام  بدأ تجريب عمليات الكشف عن األطفال الموهوبين في السودان وفق معايير

الفعلية للتصورات الخاصة بمدارس المتميزين من خالل مشروع كشف ضخم  م، ولكن بدأت التطبيقات2003

 وتم.  ألف670م في مرحلة األساس إذ يبلغ العدد الكلي لألطفال حوالي والية الخرطو يشمل كل أطفال
 وفي.  تلميذ من خالل مؤشر التحصيل الدراسي والسمات الشخصية كحوض للتميز2000ترشيح حوالي 

جوانب الكشف األخرى والتي تغطي وظيفة نصف الدماغ األيمن ونصف الدماغ  المرحلة الثانية بدأ تطبيق

 طفل وهي كما يبدو مثل عملية 4466الموهوبين تبحث عن طفل واحد بين كل   مدارسفتجربة. األيسر

أميز  مستويات عالية جداً من القدرات العقلية وهي ثورة حقيقية في السودان في مجال الكشف عن البحث عن

   المتميزين تقودها وزارة التربية بوالية الخرطوم
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 الخرطوم، وتعكف لجنة مما أشرف على قيام تلك وحالياً تعمل ثالث مدارس للموهوبين بوالية

 .المدارس لتقويم التجربة لنقلها لواليات أخرى أو تعميمها على جميع واليات السودان

)alsahafa.www://http(.  

  :توصيات 3 .7

 دراسة 47 التفوق والموهبة واإلبداع واالبتكار لقد أورد طارق عبد الرؤوف في كتابه دراسات في

م حيث خلصت ألهم النتائج ذات الصلة 2004م إلى 1980عربية وغير عربية عن الموهبة في الفترة من 

، التالية، يأمل الباحث أخذها في االعتبار كتوصيات لتالفي أوجه القصور وتعزيز الجوانب االيجابية فيها

  :وهي

بين والمبتكرين تتميز بمستوى اقتصادي أعلى من أسر مجموعة األطفال أن أسر مجموعة الموهو .1

  .العاديين

  .ارتفاع مستوى وظائف آباء األطفال الموهوبين مقارنة باألطفال العاديين .2

  .المستوى التعليمي ألمهات األطفال الموهوبين يفوق المستوى التعليمي ألمهات األطفال العاديين .3

  .فال الموهوبين ورعايتهم وبخاصة من قبل المؤسسات الحكوميةالتأكيد على االهتمام باألط .4

  .لألطفال الموهوبين الحق في تصنيفهم كموهوبين في مراحل عمرية مبكرة .5

  .ن لهم الحق في أن يتم تعليمهم عن طريق مدرسين مؤهلين ومتخصصينيأن األطفال الموهوب .6

 فكرة القت بعض المعارضة على أن تجميع األطفال الموهوبين في مدارس مستقلة أو فصول خاصة .7

  .الرغم من تأييد الكثيرين لها

عدم وجود خطة واضحة لرعاية الموهوبين على المستوى الرسمي باإلضافة إلى أن المعلم لم يؤهل  .8

  .تربوياً وعلمياً للتعامل مع األطفال الموهوبين

  .بوياًال توجد مناهج دراسية خاصة لهؤالء الطلبة كما ال توجد خطط لرعايتهم تر .9

اختصرت األساليب المستخدمة في التعرف عل الموهوبين في بعض الدول على اختبار الذكاء  .10

  . والتحصيل الدراسي

والخالصة أن الجهود البرامجية للتعرف على القدرات وتغذيتها تأثرت بالسياسات الحكومية وكيفية 

قات بين المستويات الحكومية وأياً كان تأثير هذه الجهود يعتمد على عدد من العوامل مثل التركيبات والعال

إن وجود التشريع .فهي تؤثر على كل مظاهر تعليم المتفوقين لتطوير وتسهيل أو تعطيل ومنع البرامج 

واألنظمة والتي تعبر عن السياسة الحكومية تحدث كجزء من التركيبة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

وقادة أسياسيين  وأآباء  وأمدرسين أكانوا أن المشجعين لتعليم المتفوقين سواء . والفلسفية والتركيبة والتعليمية

المجتمع واألحزاب المهتمة قد بدأت تتفهم أهمية السياسات التي تحاول أن تتعرف وتمد الخبرات المناسبة 

  .لألفراد القادرين وذوي المواهب لتحقيق إنجازات الحقة وواضحة في مجاالت اجتماعية قيمة
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 : تكامل كل من القطاع الخاص و المجتمع المدني و الحكومات في تربية الموهوبين.8
إن مجال الموهبة والموهوبين يقع أمام تحديات كبيرة يجب أن تدركها جميع المؤسسات التي تعني 

امج برعاية الموهوبين وذلك لرعايتهم وتقديم كافة السبل من أجل االرتقاء بأدائهم وتجعل وضعهم في بر

  .رعاية الموهوبين أمراً مالئماً ومعقوالً وتكون البرامج فعالة بالنسبة للجميع

والموهوبون ال يمكن إيجادهم عن طريق المصادفة فقط، وبما أن المصادفات ال تصنع المعجزات 

كان البد من البحث عن الموهوبين بشكل دقيق وصادق، ويجب أن يتركز البحث عنهم في األماكن التي 

وأندية االنترنت والقطاع الخاص ) الرياضية واالجتماعية والثقافية(ع وجودهم فيها كالمدارس، واألندية يتوق

  .أو الحكومي

وعند معرفة الموهوبين يكون من الواجب الحفاظ عليهم وهنا تكمن الصعوبة الحقيقة ألن المحافظة 

  .س الحقيقي لجودة العمل في هذا المجالعليهم هي أكبر دليل علي نجاح برامج رعاية الموهوبين وهي المقيا

 القطاع الخاص والمجتمع المدني ،وال يمكن النجاح في هذا المجال إال عن طريق تعاون الجميع

من هذه الفئة وهو بناء األمة والرقي المرجو والحكومات وتكاتف الكل من أجل الوصول إلي الهدف األسمى 

  ).1014 -1013 :2006كنساوي وآخرون ( .بها

إن غياب التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والكيانات األخرى التي يمكن أن 

تساعد في نفس المجال لالهتمام ببرامج الرعاية في كل المراحل التعليمية وإعداد ملف تعليمي شامل ومتكامل 

لي أن تتم متابعة الموهوب من المرحلة لكل موهوب يتضمن الخلفية األسرية والتعليمية ومجاالت اإلبداع وع

االبتدائية إلي المراحل الجامعية وفق برنامج متكامل بأشراف لجان رعاية الموهوبين  في كل مراحله دراسية 

وعلي أن تتولي الجامعة متابعة جهود المرحلة الثانوية في رعاية الموهوبين بتوفير مقاعد دراسية وحوافز 

 الدراسات العليا، فإن غياب هذا التنسيق يبدد جهود كبيرة جداً كان باإلمكان لإلبتعاث الخارجي ومواصلة

  .استثمارها في رعاية الموهوبين

بما أن  التفوق العلمي للدول الصناعية المتقدمة كان وما زال نتاج عقول الموهوبين من رجال الفكر 

سنوات األولي من حياتهم الدراسية، ويالحظ والمعرفة الذين تمت رعايتهم واالهتمام بمجاالت إبداعاتهم منذ ال

من خالل العرض السابق لدور القطاع الخاص والحكومات أنه ال توجد رعاية فاعلة للطالب الموهوبين 

لدرجة  أن الكثير من الطالب الموهوبين تنتهي إبداعاتهم  قبل استثمارها واإلستفاده منها، إضافة إلي عدم 

 والمجتمع المدني والحكومات في متابعة الموهوبين في مختلف مراحل وجود تنسيق بين القطاع الخاص

إذ أن األمر يعتمد علي الصدف العشوائية دون وجود برامج واضحة ومحددة ليكمل كل من . حياتهم

  . القطاعات المذكورة مع بعضها لالستفادة من تلك الجهود وتوجيهها بطريقة صحيحة

صة والحكومية أن ترعى الموهوبين رعاية شاملة للحفاظ على ينبغي على المؤسسات التعليمية الخا

مواهبهم وإبداعاتهم وذلك باستخدام أسلوب األثر، أو أسلوب التسريع، أو أسلوب التجميع أو أي أساليب أخرى 

 ).5:  هـ1427الزهراني .(مبتكرة
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المعلم يعتبر وأيضاً من ضمن األمور المهمة في رعاية الموهوبين إعداد معلم الموهوبين، ألن 

  .  العنصر األساسي في نجاح برامج تعليم الموهوبين

ولقد اتضح من خالل الدراسات التي أجريت عن الموهوبين ورعايتهم أن الدول المتقدمة صناعياً 

وتقنياً اعتمدت على فكر وسواعد الموهوبين الذين تم اكتشافهم وتمت رعايتهم في مؤسسات التعليم العام 

  .اكز رعاية الموهوبين والمدارس الثانوية الخاصة بالموهوبينوالعالي وفي مر

وفي مقابل ذلك نجد بأن مؤسسات الوطن العربي لم تولي اهتماماً فاعالً إيجابياً للكشف عن 

هذا بالرغم من أن الحضارة اإلسالمية . الموهوبين ورعايتهم مقارنة بما يحدث في الدول المتقدمة صناعياً

  .لما وصل إليه الغرب من تقدم علمي ومعرفيهي الرافد واألساس 

   الخاتمة-9  
من خالل اطالع الباحث وعرضه لما كتب عن الموضوع قيد البحث يرى أنه قد بذلت جهود كبيرة 

 في الفترة الماضية من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الدول نفي رعاية الموهوبي

  .العربية

ح الشعوب العربية مقارنة باالنفجار المعرفي والسكاني والتحدي الماثل أمامها  لكنه يراها دون طمو

والتغيرات السريعة في كل جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية والتقنية التي ظهرت في نهاية 

ت قديمة وذلك مما يؤدي إلي ظهور مشكالت جديدة أو بعٍث لمشكال. القرن العشرين ومطلع األلفية الثالثة

  .تتطلب بذل جهود إضافية تتماشى مع تلك التغيرات لحل ما يطرأ من مشاكل

ومن تتبع الدراسة الحالية للخلط  الحاصل بين مفاهيم الذكاء واإلبداع والموهبة، التي ظهرت جلية في 

فهومي اإلبداع تعريفات لتلك المفاهيم، وجد الباحث أن مفهوم الذكاء كان عامالً مشتركاً في معظم تعريفات م

وبعد استعراض ما كُتب عنه يرى ). الذكاء(والموهبة، مما حتّم على الباحث الوقوف عند هذا المفهوم المهم 

وذلك ألن . ضرورة التركيز على نوع الذكاء، استناداً علي أنواع الذكاءات الثمانية وليس علي نسبة الذكاء

وإذا كان من الواجب أخذ هذا الشيء في . نسبة الذكاءمعظم اختبارات الذكاء القائمة حالياً تعتمد على 

وعليه فإنه يجب إعداد . االعتبار لألفراد العاديين فإن األمر يكون أكثر أهمية إذا تناول شريحة الموهوبين

كما يفضل االستفادة من بعض تقنيات البرمجة . اختبارات واعتمادها لتحديد نوع الذكاء، ال نسبته فحسب

كتحديد األنظمة التمثيلية، التي تصنف الناس لتخزين العالم في عقولهم، إلى ثالثة ) NLP(بية اللغوية العص

كما يمكن االستفادة من تقنيات البرامج العقلية العليا . )، حسييبصري، سمع(أنماط سميت باألنظمة التمثيلية 

راسات والتجارب أن الموهبة إذ أثبتت كثير من الد. وغيرها مما يناسب طرق اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

  .موجودة حتى عند ذوي الحاجات الخاصة ممن هم تدنى تحصيلهم

. باإلضافة إلى ذلك، فقد ظهر من خالل تعريفات المفاهيم الثالثة أنها ركزت علي إنتاج شيء جديد

يساهموا في وعّل الناس  برعايتها لمواهب األطفال نأمل أن يأتي األطفال باإلنتاج اإلبداعي الجديد لكي 

  .لعل ما ذكر يكون وجيهاً ألسباب رعايتنا لمواهب أطفالنا. تسهيل حياة البشرية وتيسيرها
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وذلك حسب . أما من حيث رعاية الموهوبين هناك فرق في الطرق المتبعة في رعاية الموهوبين

 وإكمال رسالة وهنا يأتي دور القطاع الخاص والمجتمع المدني المنوط بهما سد الفجوة. إمكانات الدولة

كما أن طبيعة المنهج الدراسي بها كثير من أوجه القصور بسبب اعتمادها وتمسكها بالنمطية . الحكومات

وعليه فإن الباحث يأمل في أن تتبنى منظمات أو . والتقليدية والعزوف عن الجديد في كثير من الدول العربية

لتي تخص شريحة الموهوبين، والتنسيق بين الدول مؤسسات أو كيانات دولية ومحلية مراجعة تلك البرامج ا

وذلك لتبادل ما يصبح متاحاً من خبرات في جميع الدول العربية، واستحداث طرق أخرى تناسب .العربية

كما ينبغي . مجتمع الوطن العربي، واالتفاق على عقد مؤتمرات أو ندوات دورية على مستوي الوطن العربي

الموهوبين والقائمين على أمرهم كاعتماد معاهد ومؤسسات لتأهيل معلمي وضع قوانين ولوائح تنظم عمل 

  .الطالب الموهوبين في الدول المختلفة يتم فيها تبادل الخبرات ومناهج كشف ورعاية الموهوبين

فإن أصاب فمن اهللا    . وأخيرا يأمل الباحث من اهللا العلي القدير أن يكون قد وِفق في تقديم هذه الورقة              

  . فمن نفسه والشيطانوأن أخفق
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