تصور مقترح الكتشاف ورعاية الموھوبين في
ضوء االتجاھات العالمية المعاصرة
اعداد
دكتور  /طارق عبد الرؤف عامر

المقدمة

تمثل القوى البشرية أساس التنمية والتطور في مختلف المجتمعات وعلى مر
العصور فالعناية بالطاقات البشرية ھي السبيل الوحيد للنھوض بالمجتمعات.
ويعد اإلھتمام بالموھوبين في كاف الدول المتقدمة والنامية ھدفا ً من األھداف
الرئيسية ويتطلب ذلك بالطبع من المربين بإعادة النظر في منظومة التربية
ككل .ورعاية الموھوبين يعد عنصر أساسي من عناصر التنمية الوطنية
والتي تعتمد على استثمار الطاقات البشرية وتوفير المناخ المالئم لتنميتھا
واستثمارھا وتوفير فرص النجاح والتميز لھؤالء الموھوبين .لذلك بدأت
الدول النامية تشعر بأھمية الثروات البشرية من أبنائھا فإعادت النظر في
برامجھا ومناھجھا التربوية واكتشاف الموھوبين والفائقين ورعايتھم لھا
جانبھا العملي التطبيقي الوظيفي المباشر

مشكلة الدراسة
• تصاغ مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية :
• ماھي الطرق واألساليب المعاصرة الكتشاف االطفال الموھوبين؟
• ماھي اإلستراتيجية التربوية المعاصرة لرعاية األطفال الموھوبين؟
• ما االتجاھات العالمية الحديثة في اكتشاف ورعاية األطفال الموھوبين؟
• ما التصور المقترح لتطوير اكتشاف ورعاية األطفال الموھوبين في ضوء االتجاھات
العالمية المعاصرة ؟

ھدف الدراسة :
تھدف الدراسة الحالية التعرف على الطرق واألساليب المعاصرة الكتشاف االطفال الموھوبين
واالستراتيجية التربوية المعاصرة لرعاية االطفال الموھوبين واإلتجاھات العالمية المعاصرة
الكتشاف ورعاية االطفال الموھوبين وبناء تصور مقترح لتطوير طرق اكتشاف ورعاية
األطفال الموھوبين في ضوء االتجاھات العالمية المعاصرة.

أ-مسلمات اكتشاف األطفال الموھوبين
• أن رعاية وتنمية االطفال الموھوبين قبل المدرسة ھي مسئولية حضارية وتنموية تستوجب
تظافر الجھود وتكاملھا .
• وعي اآلباء واألمھات بأھمية الموھبة وأبعادھا التربوية والنفسية واالجتماعية يسھم في
فعالية أدوارھم التربوية تجاه اكتشاف ورعاية أطفالھم الموھوبين قل المدرسة بصورة
صحيحة
• أن وجود سياسة قومية لتربية األطفال الموھوبين على نطاق وطني تتضمن الفسلفة
واألھداف والمضامن واالستراتيجيات والخطط والبرامج والبيئات المتناسبة لھؤالء األطفال
الموھوبين

مقاييس واختبارات التعرف على الموھوبين
• اختبارات االتجاھات واالستعدادات اإلبداعية
• اختبارات االستعدادات الخاصة :
• تقارير المعلمين عن التالميذ
• اختبارات الذكاء العام IQ Tests :
• اختبارات التحصيل :
• مالحظات وتقارير اآلباء

تصنيف الموھبة :
• قسم " طلبه "1997الموھبة في تعريفه إلى نوعين ،الموھبة العامة ،الموھبة الخاصة
أ-الموھبة العامةGiftedness :
عال من االستعداد والقدرة )العامة( على التفكير المتجدد واألداء الفائق في أي مجال له قيمة من
ھي مستوى ٍ
مجاالت النشاط اإلنساني سواء كان علميا ً أو عمليا ً أو اجتماعيا ً أو قياديا ً أو جماليا ً أو غيره من المجاالت،
وھي ذات أصل فطري ترتبط بالذكاء
ب -الموھبة الخاصةTalent :
عال من االستعداد والقدرة )الخاصة( على االداء المتميز في مجال معين أو أكثر من مجاالت
ھي مستوى ٍ
النشاط اإلنساني ،وھي ذات أصل تكويني )ال ترتبط بالذكاء(

خصائص وسمات الموھوبين
• التفوق الدراسي في أحد المجاالت أو أكثر
• الدافعية العالية للتعلم
• القدرة على التفكير الناقد واإلبداعي
• حب األستطالع والفضول العلمي
• المرونة في التفكير واألداء
• القدرة على االستقالل في العمل والتعلم الذاتي
• القدرة على التعبير اللفظي
• يتسمون بالتحديد الواضح
• القدرة على توجيه أسئلة كثيرة ومثير للجدل
• القدرة على التركيز واألنتباه
• الثقة بالذات

خصائص البيئة األسرية في تنمية استعدادات األطفال الموھوبين
• العمل على إشباع االحتياجات النفسية للطفل ،وتوفير مناخ أسري آمن يتفھم خصائصه
• دعم ثقة الطفل بنفسه وتنمية احساسه بالكفاءة
• تنمية الخصائص والمھارات االجتماعية الالزمة للتفاعل مع اآلخرين
• إثراء البيئة األسرية بالخبرات ،والمصادر الحساسية والثقافية التي تمكن الطفل الموھوب من زيادة وعيه
بالمثيرات
• تھيئة اإلمكانات الالزمة لممارسة الطفل النشاط داخل األسرة والعمل على صقل مھاراته وتطوير خبراته
في مجال موھبته.

ثانيا ً :االستراتيجية التربوية لرعاية الموھوبين

• المناھج الدراسية التي يتم تصميمھا في األساس كي تناسب المھارات المعرفية المتطورة لمثل ھؤالء
األطفال.
• االستراتيجيات التعليمية التي تتسق مع أساليب التعليم التي ينتھجھا ھؤالء األطفال في جوانب معينة بالمنھج
الدراسي المقرر.
• التسھيالت اإلدارية التي تتبع في سبيل تجميع ھؤالء األطفال كي يتم تعليمھم
أوالً :اإلثراء التعليمي  -:يشير مفھوم اإلثراء التعليمي إلى تلك الترتيبات التي يتم بمقتضاھا تحرير المنھج
المعتاد للطالب العاديين بطريقة مخططة وھادفة وذلك بإدخال خبرت تعليمية إضافية لجعله أكثر اتساعا ً
وتنوعاً ،وعمقا ً وتعقيداً ،بحيث يصبح أكثر مالءمة ألستعدادات الموھوبين والمتفوقين ،وإشباعا ً الحتياجاتھم
العقلية والتعليمية.
ويتخذ إثراء المنھج المعتاد وإغنائه بخبرات وأنشطة تعليمية جديدة العديد من الصور أو البدائل التي من بينھا

 .1توسيع المنھج الدراسي أو تعميق محتواه ويشمل ذلك :
اإلثراء األفقي أو المستعرض  :ويعني إضافة وحدات دراسية وخبرات جديدة لوحدات المنھج
األصلي في عدد من المقررات أو المواد الدراسية.
اإلثراء الرأسي أو العمودي  :ويعني تعميق محتوى وحدات دراسية معينة في مقرر أو مادة
دراسية.
.2تكليف الطالب الموھوبين والمتفوقين ببعض الواجبات واألنشطة والقراءات اإلضافية التي من
شأنھا تنمية مقدراتھم على التعلم الذاتي والتعلم باالكتشاف.
 .3تكيف الطالب المتفوقين والموھبين بإجراء بعض المشروعات البحثية ،والدراسات المستقلة المبنية
على مھارات التفكير العليا
 .4إشراك الطالب الموھوبين والمتفوقين في نوادي للعلوم أو الفنون ،أو جماعات معينة للنشاط ،أو
مخيمات صيفية ،أو مراكز متخصصة ،سواء داخل المدرسة أو خارجھا بعد انتقائھم جيداً

ثانيا ً  :التسريع التعليمي
نعني بالتسريع التعليمي ذلك النظام التعليمي الذي يسمح للطالب الموھوب والمتفوق بالتقدم في دراسته
بمعدل أسرع ،واجتياز المرحلة أو المراحل الدراسية في فترة زمنية أقصر مما يتسغرقه الطالب
ومن أھم البدائل التنفيذية للتسريع التعليمي ما يلي:
 .1االلتحاق المبكر برياض األطفال والمراحل التعليمية التالية متى أظھر الطفل استعدادات عقلية مرتفعة
 .2تخطي بعض الصفوف الدراسية ،أو القفز إلى صفوف دراسية أعلى.
 .3تركيز المقررات الدراسية بحيث ينتھي الطالب الموھوب والمتفوق من المقررات المطلوبة في فترة
زمنية أقل من المعتاد ،وذلك من خالل برامج دراسية غير محددة الصفوف
 .4اإلسراع في تعلم مادة دراسية معينة حيث يسمح لطالب الصف األول الثانوي مثالً بدراسة مقرر
الكيمياء الخاص بالصف الثالث
 .5دراسة بعض البرامج أو المقررات الصيفية التي تقدم بالجامعات على أال يدرس الطالب المقرر الذي
يجتازه بنجاح ثانية بعد عودته إلى المدرسة

ثالثا ً :التجميع
وھو نظام يسمح بتعليم الموھوبين والمتفوقين ذوي االستعدادات المتكافئة ،واالھتمامات الخاصة المتشابھة أو
المشتركة في مجموعات متجانسة ،لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم االكاديمي في دراستھم ،والنمو
لمواھبھم.
ومن أساليب تجميع الطالب الموھوبين والمتفوقين تجميعھم في مدارس خاصة بھم ،أو في فصول
خاصة بھم طوال الوقت ،أو لبعض الوقت من اليوم الدراسي داخل مدراس العاديين.

اإلتجاھات الحديثة الكتشاف ورعاية الموھوبين :
• أساليب اكتشاف الموھوبين في ألمانيا
من االدوات المستخدمة في اكتشاف الطالب الموھوبين أكاديميا ً في الرياضيات في ألمانيا،
اختبار االستعداد للتحصيل في الرياضيات ) ،(SAT.Mيستخدم أيضا ً اختبار الموھوبين في الرياضيات الذي
وضعته جامعة ھامبورج ليقيس ثالثة مجاالت من القدرة.
إلى جانب االختبارات ھناك أيضا ً عدة وسائل للتعرف على الموھوبين مثل "أراء المعلمين" و "المسابقاتواإلنجازات الخاصة" وشھادات التقدير.
• االختبارات النفسية والشخصي

برامج رعاية الموھوبين في الصين
نتبع الصين أيضا ً نظامين في تعليم الطالب الموھوبين ورعايتھم.
أ-اإلثراء التعليمي
وقد انتشرت في الصين مدارس خاصة بتنمية الموھبة في الرياضيات يطلق عليھا "مدارس الوقت اإلضافي
لدراسة الرياضيات .بعد أن شعر التربويون في الصين بمدى الحاجة إلى االھتمام بالموھوبين في الرياضيات
ففي عام 1985م أنشئت في مدينة بكين "المدرسة األولمبية في الحساب" لطالب الصفوف من الرابع إلى
السادس ،ويتم اختيار الطالب لھذه المدرسة عن طريق االختيارات الصعبة التي تجرى يوم األحد من كل
أسبوع وفي إطار الفصول الملحقة بالجامعات تقدم أكثر من ) (10جامعات فرصا ً خاصة لتنمية القدرات
والمواھب المختلفة من خالل )فصول الشبان الموھوبين(
ب -اإلسراع التعليمي
يستخدم اإلسراع التعليمي أيضا ً في جمھورية الصين الشعبية حيث يُسمح النظام التعليمي بھا للطالب الموھوبين أكاديميا ً
بالتخرج من المدارس الثانوية أو الكليات مبكراً عن أقرانھم بفترة زمنية قد تصل إلى ) (5سنوات

كما يوجد في خمسين مدينة صينية على مستوى القطر مدارس بھا فصول خاصة بالموھوبين ،تسمى
"الفصول التجريبية" ،تتبع ھذه الفصول نظام اإلسراع التعليمي حيث تقل فترة الدراسة بھا عن الفصول
العادية .فيقضى الطالب في ھذه الفصول المرحلة االبتدائية ) (4سنوات فقط بدالً من ) (6سنوات يمضيھا
الطالب في الفصول العادية .أيضا ً بالنسبة للمرحلة الثانوية يمضى اللطاب ) (4سنوات فقط بدالً من )(6
سنوات .أي أن ھذه الفصول تخدم طالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية وتمكن الطالب من اختصار
) (4سنوات من جملة الفترة التعليمية لھم.

أساليب اكتشاف ورعاية الموھوبين في كوريا
يرتبط اكتشاف الموھوبين في كوريا بمجال الموھبة وتمر ھذه العملية بعدة خطوات
• اختيار الطالب الذين يقعون ضمن أفضل  %1من الطالب لمدة عامين متتاليين.
• إجراء اختبارات ذكاء جماعية ويشترط حصول الطالب على معامل ذكاء قدره  140فأكثر.
• اجتياز االختبارات النفسية التي تضمن قدرة الطالب على االستمرار في اإلقامة الداخلية.
برامج رعاية الموھوبين في كوريا الجنوبية
في الوقت الحالي ،ھناك ثالثة أساليب مختلفة لتعليم الموھوبين ھي:
إنشاء مدارس ثانوية عليا خاصة بالموھوبين.
برامج اإلثراء بعد نھاية اليوم الدراسي في المدارس الثانوية الدنيا والمدارس االبتدائية
تشجيع المنافسة وتنظيم المسابقات في العلوم والرياضيات من أجل تشجيع االبتكار.

أوالً :تعليم الموھوبين في مدارس خاصة
يتم في الوقت الحالي  ،إنشاء ) (11مدرسة ثانوية عليا سنويا ً منذ عام 1983م ،و) (11مدرسة ثانوية لغات أجنبية قد افتتحت
عام 1991م .كما تم إنشاء المعھد القومي الكوري للفنون عام 1993م لتنمية قدرات الطالب الموھوبين فنيا ً من سن )(6
سنوات ويزيد ،وعلى مستوى المرحلة الثانوية ھناك أيضا ً بعض المدرس الفنية والموسيقية والرياضية.
ويشترط للقبول بھذه المدارس:
• أن يكون الطالب ضمن أفضل ) (%1من الطالب من حيث التحصيل االكاديمي في العامين األخيرين من سنوات المرحلة
الثانوية الدنيا.
• أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات االلتحاق التي تقيس القدرة على التحصيل في المواد العامة مع التركيز الشديد على العلوم
والرياضيات التي تشكل ) (%50من ھذه االختبارات.
• تمتع الطالب حالة جسمية مناسبة.
• اإلقامة بھذه المدارس بداخلية.

ثانيا ً :برامج اإلثراء بعد نھاية اليوم الدراسي في المدارس الثانوية الدنيا والمدارس االبتدائية العادية.
لقد وضعت برامج برامج اإلثراء التعليمي وانتشرت في المدارس العادية في كوريا منذ بدأت الحكومة
الكورية االھتمام بالطالب الموھوبين ،حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الكورية باالشتراك مع معھد
كوريا للتطوير التربوي ،حيث يتم تطبيق ھذه البرامج بعد ساعات اليوم الدراسي في حوالي  %10من
المدراس العادية على مستوى المدارس االبتدائية والثانوية الدنيا ،كما تقام معسكرات العلوم خالل فترة
اإلجازة الصيفية وإجازة نصف العام تحت إشراف المدارس الثانوية للعلوم.
ثالثا ً  :المسابقات
تقام سنويا ً مسابقات ) أولمبياد سنوية في الرياضيات والعلوم( منذ عام 1988م .مثل ھذه األولمبياد تساعد
أيضا ً في اكتشاف الطالب الموھوبين والمتفوقين في العلوم والرياضيات .ويتلقى الطالب الحاصلون على
جوائز أو مراكز متقدمة في األولمبياد القومية مزيداً من التدريب حتى يمكنھم االشتراك في األولمبياد الدولية
في العلوم والرياضيات.

أھداف اكتشاف ورعاية الموھوبين والمتفوقين
• العمل على االستمرار في التفوق.
• التشجيع على التفوق.
• االستخدام الصحيح لھذه القدرات حتى ال تستخدم االستخدام السيء.
• إعداد جيل قيادي من الموھوبين والمتفوقين ليكون جيالً قياديا ً في جميع المجاالت.
• رعاية الموھوبين والمتفوقين وفق أحدث الطرق وأنسبھا.
• العمل على تنمية ھذا التفوق.
• تنمية قدرات واستعدادات الموھوبين والمتفوقين إلى أقصى حد ممكن.
• تنمية مستويات التفكير العليا لدى الموھوبين والمتفوقين.

ثالثا ً :طرق اكتشاف والتعرف على الموھوبين والمتفوقين
• تتبع التحصيل الدراسي.
• دراسة قدراتھم واستعداداتھم.
• دراسة قدراتھم االبتكارية.
• استخدام اختبارات الذكاء.
• اختبارات التفكير االبتكاري.
• القدرات الخاصة.
• اختبارات التفكير العلمي.

رابعا ً :أوجه الرعاية للموھوبين والمتفوقين:
• دور وزارة التربية والتعليم في رعاية الموھوبين والمتفوقين :
توفير الدعم المالي للمراكز المعنية بالكشف عن الموھوبين ورعايتھم.
توفير المنح للموھوبين لتنمية مواھبھمة وقدراتھم.
تحديد جوائز لكل مجاالت الموھبة المختلفة.
إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال الموھبة والتفوق ودعمھا.
تقديم المشورة للجھات الحكومية وغير الحكومية بغرض رعاية الموھوبين وتقديم الدعم الالزم لذلك.
• دور المسئولين والباحثين التربويين وعلماء النفس في اكتشاف ورعاية الموھوبين
تطبيق االتجاھات الحديثة في أساليب اكتشاف ورعاية الموھوبين وإعداد األطر التي تكفل تحقيق ھذه
األساليب
الربط بين أجھزة الرعاية المختلفة )اجتماعية  /نفسية  /صحية ( لدعم الموھبة وإثراء التفوق.

• اإلدارة التعليمية
يجب أن تراعي اإلدارة التعليمية ما يلي
• تكريم إدارة المدرسة للموھوبين والمتفوقين ماديا ً ومعتويا ً.
• التعاون بين إدارة المدرسة وأولياء األمور للطالب الموھوبين والمتفوقين لتقديم الدعم الالزم لرعايتھم.
• تنظيم المسابقات والمناظرات لتبادل الخبرات بين الموھوبين والمتفوقين في المدراس.
• تدريب مديري ووكالء المدارس على كيفية رعاية الموھوبين والمتفوقين.
• إنشاء إدارة للموھوبين والمتفوقين في كل إدارة تعليمية تتولى مسئولية اكتشافھم ورعايتھم.
• تقديم حوافز للمعلمين الذين يكتشفون الموھوبين والمتفوقين ويقدمون الرعاية الجيدة لھم.
• توفير إدارة المدرسة المناخ التعليمي المناسب لتنمية الموھبة والتفوق لدى الطالب.
• إشراك الطالب الموھوبين في اتخاذ القرارات التي تخصھم.

يرى المسئولون أن
يقوم بالتدريس للمتفوقين معلمون على درجة عالية من الكفاءة وتتوافر فيھم الشروط التالية:
أ-شروط مھنية :
• أن يكون لديه مھارة في التدريس.
• أن يحصل على دورات تدريبية.
• أن يكون لديه األساليب الحديثة في التدريس.
ب-شروط علمية
• اإللمام الجيد بالمادة الدراسية.
• أن يكون على درجة عالية من الثقافة.
ج-شروط شخصية وأھمھا
• االتزان والثقة بالنفس.
• القدوة الحسنة.
• السلوك القويم.
• حسن المظھر.

نظم التقويم واالمتحانات للمتفوقين

• وضع معايير موضوعية خاصة بتقويم الموھوبين والمتفوقين تتفق مع النظريات الحديثة في التقويم.
• أن يھتم التقويم باإلبداع لدى الموھوبين والمتفوقين.
• االستمرارية في عملية التقويم واالمتحانات.
• أن يشمل التقويم جوانب متعددة غير تقليدية مثل اختبرات المواقف وأساليب حل المشكالت.
• أن يحتوي التقويم على أسئلة تقيس مستويات التفكير العليا لدى الموھوبين مثل التركيب والتقويم.

دور المجتمع ووسائل اإلعالم في رعاية الموھوبين والمتفوقين
• نشر أسماء الموھوبين والمتفوقين وأعمالھم في الصحف المختلفة.
• تقديم برامج تربوية خاصة بالموھوبين والمتفوقين حسب المراحل التعليمية في اإلذاعة والتليفزيون.
• مشاركة مؤسسات المجتمع األخرى في رعاية الموھوبين والمتفوقين مثل مراكز رعاية الموھوبين
وغيرھا.
• تشجيع الطالب المتفوق على التوصل بنفسه للمعلومات الحديثة ومناقشتھا.
• تدريب الطالب المتفوق على االستفادة من الخدمات التي تقدمھا مؤسسات المجتمع المحلى الذي يعيش فيه.

توصيات البحث
• إنشاء مجلس أعلى لرعاية الموھوبين بوزارة التربوية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة .
• االكتشاف المبكر للموھوبين في رياض األطفال والمرحلة االبتدائية واالعدادية .
• إنشاء مراكز إرشاد نفسي للموھوبين لبناء اختبارات وأدوات ومقاييس مقننة الكتشاف الموھوبين .
• تقديم أوجه الرعاية المتكاملة الصحية والنفسية واالجتماعية للموھوبين.
• االستفادة من قدرات الموھوبين .
• تشجيع الموھوبين ومساعدتھم على االستمرار فيھا والحفاظ عليھا .
• االستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تمت في مجال اكتشاف ورعاية الموھوبين.
• إنشاء قناة تليفزيونية خاصة بالطفل الموھوب تعطي لھم الفرصة لعرض مواھبھم وقدراتھم .
• زيادة المساحة الزمنية المخصصة للبرامج الموجھة لألطفال الموھوبين على الخريطة البرامجية للتليفزيون
.

