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ملخـــص الورقــة
 الموھوبون في أي مجتمع ھم الثروة القومية والطاقة الدافعة نحو الحضارة
والرقي  .ومجتمعاتنا العربية رغم كل ما يُبذل من مجھودات واضحة ما زالت
تمارس نوعا ً من اإلھمال لفئة الموھوبين والمبدعين ،سوا ًء من حيث اكتشاف
مھاراتھم وميولھم أو تنميتھا ،األمر الذي يدفع باتجاه مدارسة ھذه المشكلة
وتناولھا بالدراسة والتحليل  ،وقد عرضت الورقة أھمية الموھوبين والمبدعين
في كل األزمان  ،من خالل لمحة تاريخية عن االھتمام بالموھوبين والمبدعين
على مر العصور المختلفة  ،كما عرضت النموذج اإلسالمي كنموذج فريد لرعاية
الموھوبين والمبدعين  ،ثم عرضت الورقة لمجموعة من النماذج والتجارب
المختلفة في رعاية الموھوبين والمتفوقين مثل  ):تجربة اليابان  ،وتجربة
الواليات المتحدة األمريكية  ،وتجربة سنغافورة  ،وتجربة المملكة العربية
السعودية ( .ثم عرضت الورقة مجموعة من النقاط الھامة لالستفادة منھا في
استغالل قدرات الموھوبين والمبدعين وكيفية تنميتھا .

التوصيات
•
•
•
•

•
•

اقترحت الورقة مجموعة من التوصيات التي يجب على الوالدين والمعلمين والمجتمع تنفيذھا ،
تجاه أبنائنا من المبدعين والموھوبين حتى نرتقي بھم وھي :
أن ننظم الوقت داخل المنزل  ،من أجل تحديد وقت للتعرف على علوم جديدة ووقت لممارسة
األنشطة  ...الخ .
أن نتحاشى العقاب ؛ ألن الموھوب لديه الحساسية المفرطة  ،فالتعزيز أسلوب ھام في تربيتھم
ورعايتھم .
أن فكرة اإلبداع التي تقوم على التميز والتفوق واإلتقان  :أصيلة في اإلسالم  ،ومدعومة
بالنصوص القرآنية  ،والتطبيقات النبوية  ،فلماذا ال نأخذ بھا ؟ ونعمل على تفعيلھا  ،حتى
نستعيد مجدنا وعزنا .
أن اإلسالم يرعي فئة المبدعين والموھوبين  ،و ُيعلي من شأنھم باعتبارھم ؛ مجتھدين ومفكرين.
أن الرسول )ص( استطاع أن يتلمس  -في جميع أصحابه – المواھب المكنونة في أشخاصھم ،
والقدرات اإلبداعية المكنونة في ذواتھم  ،أفال نستطيع أن نكتشف مواھب أبنائنا وننميھا حتى
ُتؤتي ثمارھا .
•

تابع التوصيات
•
•
•
•
•
•

•
•

أن ُنطلع الطلبة الموھوبين ومعلميھم  ،على تجارب رعاية الموھوبين وإنجازاتھم محليا ً وعربيا ً وعالمياً؛
لالستفادة منھا في تحسين الواقع واإلضافة إليه .
االلتقاء المستمر بالطلبة الموھوبين  ،من قِبل مشرفي المواد ومعلميھم  ،وتدريبھم على مھارات التفكير
اإلبداعي  ،والبحث واالستقصاء  ،وأسلوب حل المشكالت .
إقامة المعارض والنوادي الخاصة باحتضان أعمال الطلبة الموھوبين  ،ودعمھم ماديا ً ومعنويا ً .
تتبع الطلبة الموھوبين والمتفوقين ؛ للقضاء على أي مشكالت تعترض تقدمھم ومواھبھم .
تنفيذ الرحالت الخاصة بالموھوبين والتي يمكن من خاللھا تنمية المواھب وصقل الخبرات .
تنظيم لقاءات بين نماذج من المبدعين والموھوبين في المجتمع  ،في المجاالت المختلفة  ،وبين أبنائنا
الذين ُيظھرون نبوغا ً وتفوقا ً ؛ وذلك حتي نزيد من دافعيتھم  ،وحتى نوفر لھم فرصة االحتكاك بالخبرات
الحقيقية .
إقامة الحفالت الخاصة لتكريم الموھوبين  ،وتقديم الشكر على أعمالھم ليكون دافعا ً لھم لبذل المزيد من
الجھد .
الجو التربوي المالئم لنمو الموھبة  ،وذلك من خالل عقد لقاءات دورية منتظمة بھؤالء الطالب ؛
توفير ّ
لمعرفة احتياجاتھم وأفكارھم واإلسھام في حل مشكالتھم بالتعاون مع المرشد الطالبي.
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