عنوان البحث( :البرامج التعليميَّة ورعاية الموهوبين)
اسم الباحثة :د .نورة علي خليل ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المقدمة:

الحمددد ر را العددالمين ،والوددسة والسددسم علددر ليددرس المرسددلين ،سدديدنا محمددد (وددلر ار عليددل وسددلم) وعلددر هلددل

ووحبل ،ومن تبعهم بإحسان إلر يوم الدين.
و بعد،

فإن َّ
َّ
التقدم الهائل الذي يعييل العالم اآلن جاء نتيجة تضافر عدد من األسباا ،ربما يأتي في مقدمتها إسدهامات الموهدوبين

َّ
التعليميدة ورعايدة الموهدوبين) انطسقًدا مدن المعطيدات
من البير في يتر مناحي الحياة ،وقد جداءت هدذا الد ارسدة بعندوان (البدرامج

التالية:

َّ
َّ 
در مددنهم ال يلتفتددون إليهددا ،وال يكتيددفونها
إبداعيددة عميمددة ،ومتنوعددة ،ولكددن كثيد ًا
لن بعددا الن داس يمتلكددون طاقددات
فتضمر الموهبة ،ويتوقس اإلبداع.

َّ 
إيجابيا ،إذا وقفنا علر هليات ذلك.
تأثير
لن تؤثَّر في الموهبة واإلبداع ًا
ً
لن البيئة التي تحيط بالمبدع يمكن ْ
َّ
َّ 
التعليميددة  -فددي العوددر الحددديث -قددد تريددرت لهددافها علددر جميددص الوددعد التربويددة ،وخاوددة الفكريددة،
لن البدرامج
وهدي تسدعر  -فدي الرالددا  -إلدر اكتيداس الطاقدات اإلبداعيددة للطالدا ،وتنميدة قد ارتدل الكامنددة التدي تقدودا إلددر
تحقيق إنتاج جديد.
المسلمات السابقة ،سيسلط هذا البحث الضوء علر ثسثة محاور رئيسية ،تأتي علر النحو التالي:
وانطس ًقا من ُ
لوالً :تعريس الموهبة ،ولهمية البحث عنها.

ثانيا :رعاية الموهوا ضرورة إنسانية واجتماعية واقتوادية ،وهي ُمتطلا قومي.
ً
ثالثًا :البرامج التعليمية ودورها في رعاية الموهوبين.

العرض:
أواًل ً:تعريفًالموهبةً،وأهميةًالبحثًعنها:
( ل ) تعريس الموهبة:

1

تقرب معناها إىل األذهان ،وباستعراض ما
املتنوعة اليت حاولت أن ّ
ننطلق بداية من تعريف املوهبة ،واملفاهيم ّ
ُكتب هبذا الشأن ،جند َّ
أن هناك الكثير من المهتمين والمفكرين قدموا بعا المفاهيم مثل :تورانيًً،وسمبسونًً،ولوينفيلدً
وغيرهم  ،ولعل من لبرز ما ورد في معنر هذا الموطلح ،ما يلي:

د الموهوب هو ذلك اليخص الذي يمتلك نياطاً يميزا عن لقرانل بتفوقل عليهم ،وهو يبدي إمكانية إبداع مستمرة في منايط
الحياة المتعددة فيبرز ويتفوق وفق هذا النياط.

استعدادا ،لو قدرة خاوة متميزة.
ذكاء ممتا اًز  ،لو قدرة ابتكارية عالية لو
ً
د الموهوب هو كل ذي موهبة سواء لكان ً
وفي تعريس باربا ار كسرك للموهبة تقول:
" الموهبة قدرة فطرية ،لو استعداد موروث في مجال واحد لو لكثر من مجاالت االستعدادات العقلية واإلبداعية واالجتماعية

واالنفعالية والفنية ،وهي ليبل بمادة خام تحتاج إلر اكتياس ووقل حتر يمكن لن تبلغ لقور مدى لها".

وجاء في الموسوعة التربوية لن الموهبة عند الفرد يمكن حورها في القدرة العامة للذكاء ،والقدرات الخاوة مثل :الفنون ،لو

العسقات المكانية ،لو القيادة... ،

ٍ
متفردا وممتل ًكا
بنياط ماُ ،يم ِهر لداءا بتميُّز ،وتجعلل
عرس الموهبة بأنها :تلك القدرة الرائعة التي تجعل الطفل عند القيام
د كما تُ َّ
ً
اآلخرون.
لخوائص وسمات يحتمل لالَّ يمتلكها َ
 وجاء في معجم الطفولة َّلن :الموهبة منحة لو عطية إلهية للفرد ،يتمايز بها عن نمرائل في مستويات اإلدراك والذكاء،
وسرعة ودقة إنجاز نياط متميز.
لما عن التعريفًاللغوي للموهبة ،فقد جاء :وها لي :لعطر بس مقابل ،والهبة هي الهدية ،وقد عرفها اللرويون بأنها قدرة
استثنائية ،وهي استعداد فطري غير عادي لدى الفرد.

وفي التعريفًالصطالحي للموهبة قيلَّ :
تفعا ،وييير إلر تطور متقدم
ذكاء مر ً
إن الموهبة مفهوم بيولوجي متأول يعنيً :
ومتسارع لومائس ِّ
الدماغ ولنيطتل ،بما في ذلك الحس البدني والعواطس والمعرفة والحدس.
لن اإلنسان الموهوا يختلس عن العاديين من الناس ،و َّلنل متميز وبارع ،و َّ
لن هناك يبل إجماع علر َّ
ومماًسبق نجد َّ
لن

الموهبة عطية من ار تستحق الرعاية واالهتمام.
(ا) لهمية اكتياس الموهبة.
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يمكن لن نوور الموهبة بأنها كنز من كنوز الطبيعة ،تحتاج إلر بحث وتنقيا ،ومص لننا ال ننكر َّ
لن بعا كنوز الطبيعة
تكيس عن نفسها بنفسها ،وربما يجدها بعا الناس بالودفة ،ولكن نحن في زمن لوبح التعويل علر الودفة وحدها من

األمور المستهجنة ذلك َّ
لن نسبة االكتياس من خسل الودفة ستكون نسبة متدنية بيكل كبير لذلك فعلينا لن نخطط بدقة
ونبحث عن الوسائل والطرق التي من خسلها ننقا عن الموهوبين ونكتيفهم ،قبل لن تضمر الموهبة وينطفئ بريقها ،فكم من
زهرة فواحة العطر ذبلت وانتهت ألنها لم تجد االهتمام والرعاية التي تستحقها.

وقد ليار ماك كيسند إلر َّ
لن الموهبة يمكن لن تُطمس لو ُيقضر عليها بسبا بعا العوامل كانخفاا مستوى التحويل
الدراسي ،لو الحرمان االقتوادي والعجز المالي ،لو نقص الدافعية ،لو انعدام القيم التي تدفص الفرد نحو مزيد من االرتقاء مص
مسحمة َّ
لن هذا العوامل تتفاعل مص بعضها ،وتؤثر في بعضها البعا.

ومن هناك كان البحث والتنقيا عن الموهبة ضرورة ترتقي إلر مستوى الواجا.
ً

وانطسقًا من اليعور بأهمية التعرس علر الموهوبين ،مهرت علر الساحة التربوية الكثير من البرامج التي تسهم بيكل
فعال في هذا المجال.
ويعد برنامج التعرس علر الموهوبين العمود الفقري للكيس عن هذا الفئة في التعليم بمختلس مراحلل ،والتي ُيمكن رودها
من خسل الزيارات الميدانية واستمارات التقويم الدورية ....وغيرها من الوسائل.
وهناك برنامج سنوي معتمد في كثير من البلدان ييتمل علر يروط الترييح والتعرس والتونيس للطلبة الموهوبين ،والتقويم
والمتابعة لهم ،من خسل استخدام اختبارات ومقاييس الذكاء واإلبداع والقدرات الخاوة ،التي يتم توميمها وتقنينها بهدس

اختيار الطسا وترييحهم لبرامج الرعاية الخاوة بالموهوبين.

وهناك البرنامج المسائي اإلثرائي ،والذي يعقد في مراكز رعاية الموهوبين لو المدارس ذات اإلمكانات المناسبة في الفترات
المسائية للطلبة المريحين ،لتنمية مواهبهم ووقلها وفق برامج معدة مسبقا لذلك الررا.
متأخر بيكل كبير عن نميرا في
ًا
والمستعرا لتاريخ االهتمام بالموهبة علر المستوى العربي يجد لن هذا االهتمام جاء
المجتمعات الرربية ،ولكنل سار بخطوات ثابتة تستحق اإليادة.
ومهمة الكيس عن الموهبة مهمة دقيقة تتطلَّا تنمية الكوادر اإليرافية للقيادات علر مستوى اإلدارات التعليمية بمختلس
المناطق ،وتستلزم استحداث وتطوير مستمر لل برامج التدريبية لمعلمي وميرفي الموهوبين ،وهو عبارة عن برنامج يعد لمتابعة
الحاجات العلمية والتدريبية الملحة لدى المعلمين المياركين في برنامج رعاية الموهوبين داخل مدارس التعليم العام ،ويسعر إلر
تأمين الميرفين المتفرغين في المراكز ،والبد لن يتم تنفيذ هذا البرنامج بوورة متتابعة.
وفي داخل كل مدرسة يجا تخويص لجنة لرعاية الموهوبين ،تكون مهمتها توفير الخدمات التربوية المناسبة للطلبة
الموهوبين ،عن طريق التنسيق بين لركان وعناور العملية التربوية والتعليمية.
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ةً،وهيًمتطلّبًقوميً:
اقتصادي
اجتماعيةًو
ةًإنسانيةًو
ثانياً:رعايةًالموهوبًضرور
ّ
ّ
ّ
ا
ُ
خاوا باإلبداع ،وتميز برعاية المبدعين والعناية بهم  ،واتجل مئات
اهتماما
إن النوس األخير من القرن العيرين قد يهد
ً
ً
العلماء والباحثين وعيرات من المؤسسات العامة والخاوة بدراسة المبدعين وخوائوهم ،وبدل العمل بوضص البرامج التربوية
لتنمية المواها واالبتكارات لدى األطفال والتسميذ منذ المراحل المبكرة من حياتهم ،كما ودرت العديد من المؤلفات والكتا
والمجست التي تتناول اإلبداع وتعنر بتربية الموهوبين.

وممت مئات
و قد تحققت إنجازات مهمة في تطوير لدوات ولساليا القياس الخاوة بالمبدعين وبالعملية اإلبداعية ،و ُ
االختبارات ولدوات القياس الموضوعية ،وتم تقنين وتجريا هذا االختبارات علر نطاق واسص في كثير من الدول.
َّ
إن االهتمام بالموهوبين بات من األهداس األساسية التي ينادي بها الباحثون والمعلمون والمربون بداية من مراحل
االكتياس المبكر لمواهبهم وقدراتهم والتعرس علر خوائوهم ثم العمل علر تنمية هذا المواها عن طريق التعليم والتدريا
الموجل.
وينبري لن ينوا هذا االهتمام علر جانبين اثنين ،هما:
أولاً( :البيئة) بمفهومها الواسص الذي ييمل البيئة االجتماعية والنفسية والمادية بأبعادها المختلفة :األسرة  ،والمدرسة،

والمجتمص بمؤسساتل المتعددة الرياضية واالجتماعية والثقافية...

ثانيا( :الطفل)ًباعتبارا محور االهتمام األساسي في عملية التنمية المقوودة.
ا
وفي حقيقة األمر هما لمران متداخسن ذلك َّ
لن االهتمام بالبيئة هو اهتمام بالطفل.
َّ
إن الموهوب يحتاج إلر رعاية خاوة تساعدا علر تنمية طاقاتل إلر لقور درجة ممكنة ،وهذا يتطلا وجود خدمات
متكاملة ،وجهود متضافرة من ِقَبل الوالدين ،واألهل ،والمعلم ،والمدرسة ،ومن كافة الهيئات والمؤسسات.

وعلر كل من يعيش في بيئة الطالا الموهوا لن يستحضر مسؤوليتل تجاا هذا اإلنسان المتميز ،وهناك استراتيجيات

متنوعة في برامج رعاية الموهوبين ،لعل من لبرزها:
-

تطبيق برامج متعددة المسارات )(Part – Time, Subject –By- Subject
تنفيذ برامج تجميص لبعا الوقت.
برامج ضمن الوس العادي.
برامج نهاية األسبوع والعطل المدرسية.
برامج قبل لو بعد الدوام الرسمي.
برامج المسابقات الخاوة.
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ثالثًا:

امجًالتعليميةًودورهاًفيًرعايةًالموهوبينً:
البر
ّ

كبير في رعاية الموهوبين وتنمية مواهبهم ،وهناك ليكال مختلفة وتطبيقات متنوعة لهذا
دور ًا
تلعا البرامج التعليميَّة ًا
التعامل ،وهناك الكثير من األساليا التي تساهم في رعاية الموهوبين منها :االنتساا المبكر للمدرسة ،والتنويص ،والتفريد في

الحوة المدرسية ،وتوزيص المبدعين من العمر الواحد حسا قدراتهم واهتماماتهم في وفوس خاوة لو مدارس خاوة ،وتقديم
المقررات اإلضافية لهم في الفوول الدراسية المتقدمة ،والتعلم الذاتي والمستقل حسا القدرات واالهتمامات الفردية ،واإلسراع
في اجتياز الوفوس ،وامكانية إنهاء المرحلة التعليمية خسل فترة زمنية قويرة ،من خسل وفوس اجتياز سريعة تقدم مساقات

تعليمية مكثفة ،وامكانية بدء الدراسة الجامعية بيكل مبكر ،واعتماد لسلوا التجميص الذي يقدم مقررات متقدمة تتحدى قدرات

المبدعين .
ومن لبرز وليهر البرامج التعليمية التي حميت بكثير من االهتمام ،:ب ارمج التسريص ،برامج اإلثراء ،برامج اإلرياد.
أولاًًً:برامجًالتسريعًًًً:Acceleration

المتعارس عليل ،وهو واحد من لهم
وهي برامج تهدس إلر مساعدة الطالا المبدع في إنهاء فترة تعليميَّة ما ،في وقت لقل من ُ
األيكال المعروفة في رعاية الموهوبين.

جديدا علينا في بسدنا العربية َّ
فإن المسلمين األوائل عرفوا هذا المنهج ،وطبقوا عندما كانت حلقات الدروس
وهذا النمام ليس
ً
الطالا ُي َج ُاز َحسا ِ
وتفوِقل ،وموهبتل ،ال َح َسا اليهور واألعوام التي يقضيها في
العلميَّة تُعقَد في المساجد ،حيث كان
جهدا ُّ
ُ
َ
الدراسة.
وقد ليارت بعا الدراسات إلر لن العسقة بين تقدم عمر الطالا وقدرات اإلبداع لديل عسقة سلبية ،لي لنل كلما تقدم العمر

باليخص انخفضت كفاءة قدراتل اإلبداعية.

ومن هنا كان من الضروري البحث عن الموهوبين في السنوات األولر من لعمارهم ،لي في مرحلة ما قبل المدرسة اإللزامية،
منذ العام الثالث للطفل ،كما يحدث في اليابان.
ويتخذ اإلسراع ليكاالً مختلفة ،منها:

 القبول المبكر في المدرسة ،وخاوة في الوس األول من التعليم األساسي. اجتياز الوفوس ،والنقل والترفيص االستثنائي. لداء االختبارات في لوقات متقاربة تسمح باجتياز عدة وفوس متتالية ،دون النمر إلر عدد سنوات الدراسة. السماح للموهوا بدراسة مقررات وتقديم اختبارات جامعية لثناء االلتحاق بالمدرسة. تكثيس المناهج المقررة لمرحلة دراسة معينة.-

دخول الجامعة في سن مبكر.
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ويتميّز هذا النظام مبيزتني أساسيتني ،مها:
 أنه أسلوب سهل من الناحية اإلداريّة؛ حيث إ ّن إحلاق الفرد املبدع بصف دراسي متقدِّم موجود بالفعل،ُ
يعترب أقل إربا ًكا بالنسبة ألنشطة املدرسة ،وللعاملني فيها ،وفيه نوع من االقتصاد املادي.
 أنه أسلوب يضمن تلبية احلاجات العقليّة وحتريض القدرات اإلبداعيّة للفرد املبدع ،كما أنه يضمن اخلروجاملب ّكر للمبدعني إىل احلياة العمليَّة.5
ُ
ورغم املزايا الواضحة هلذا النظام إال أن هناك مشكلة تظهر عند بعض املبدعني ،وهي وجود بعض القلق النفسي
نتيجة الفارق العمري بني املبدع والطالب الذين التحق هبم يف الصفوف الدراسيّة التالية ملرحلته ،وللقضاء على
هذه املشكلة حيتاج املبدع إىل رعاية نفسيّة خاصة تساعده على اجتياز هذه التجربة بسالم ،ويلعب املرشد
مهما يف هذه املرحلة.
دورا ً
النفسي ً
ثانياً:برامجًاإلثراء ًًً:Enrictement
ا
ويقودد بدل تزويدد التسميدذ المبددعين فدي _ جميدص م ارحدل التعلديم _ بخبدرات تعليميدة
وهي يكل مدن ليدكال رعايدة الموهبدةُ ،

وكيفدا،
جديدة ،ومعارس َّ
كمدا ً
معمقة واسعة تختلس عن الخبرات والمعارس التي تقددمها البدرامج التربويدة العاديدة ،وهدي تزيدد عليهدا ً
وتعتبر لحد األركان األساسية في رعاية الموهوبين وتربيتهم ،وتتلخص في إضافة مواد جديدة تتحدى قدرات الموهوبين.
ولإلثراء نوعان ،هما:
ـًإثراءًعمودي :وهو إضافة نياط ذي مستوى لعلر إلر التعلم القائم.

ـًًإثراءًأفقي :وهو إضافة خبرات تربوية إلر التعلم القائم.

انتيار في العالم ،وينطلق من مفهوم الحلقات الثسث للموهبة لرينزولي.
ًا
وُيعد برنامج اإلثراء واإلغناء من لكثر البرامج
حيث يرى لن الموهبة تتكون من تقاطص ثسث حلقات من السمات اإلنسانية ،هي:
-

قدرة عقلية فوق المعدل.

درجة عالية من االلتزام بالمهمة.
درجة عالية من اإلبداع.

 . 5د .حممد حبيب احلوراين ،جتارب عاملية يف تربية اإلبداع وتشجيعه ،مكتبة الفالح ،الكويت ،ط 1888 ،1م ،ص .12
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والطلبة الموهوبون هم الذين يطورون منطقة التقاطص بين الحلقات الثسث ،ويحتاجون للعديد من الفرص التعليمية والخدمات
التربوية ،التي ال تتوافر ضمن برامج التعليم الفردية.
ويهدس هذا البرنامج إلر تهيئة الفرص للطلبة لدراسة موضوعات  -من اختيارهم  -بالعمق واالتساع الذي يطمحون إليل
بحرية كاملة ،وبالطريقة التي تتفق مص لسلوبهم في التعلم.
وألسلوا اإلثراء مزايا متعددة منها :لنل يتم في إطار الوفوس العادية للمدرسة ،وهذا من يأنل لن يتيح للتلميذ الموهوا

كبير.
إداريا ًا
ماديا ،وال يتطلا
تنميما ً
فروة التفاعل مص لقرانل من العمر الزمني ،وهو غير مكلس ً
ً

وفي هذا الحالة ينبري لن تكون هناك غرفة خاوة بهؤالء الطلبة ،حيث يتم اختيار الطلبة الموهوبين ،ثم يلتحقون في
لوقات معينة خسل اليوم الدراسي في مكان تعلم خاص يتواجد فيل معلم مختص ُيطلق عليل (غرفة خاوة).
جدير بالذكر َّ
لن هذا الررفة الخاوة بدلت تمهر في عدد من البسد العربية تحت ُمسمر (غرفةًالمصادر) وهي تنتير

بيكل كبير وعلر نطاق واسص .ويتم إعداد هذا الررس وتزويدها بالمواد والموادر التعليمية السزمة ،مثل :الكتا والموسوعات،
والمواد التعليمية البورية والسمعية ،ويتم تجهيزها بأفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة.
لما عن طريقة العمل في هذا الررفة فيتم التعامل مص الطلبة فيها بيكل فردي لوجماعي ،إذ يتم تقسيمهم حسا مجاالت

دروسا إثرائية بما
ومنممة مسبقًا ليتلقوا
ً
الموهبة واالهتمامات والميول .ويلتحق الطلبة الموهوبون بهذا الررس في لوقات محددة ُ
المعلنة.
ال يتعارا مص برامجهم الدراسية ُ
ويتواجد في هذا الررفة معلمون مختوون ومؤهلون للعمل مص الطلبة الموهوبين ،ويقومون بتقديم الخدمات والبرامج

المناسبة لهؤالء الطسا.
ومن لفضل األمثلة علر اإلثراء واإلغناء (برنامج اإلثراء المدرسي اليامل)
وهو ييتمل علر ثسثة مستويات مترابطة من األنيطة في اإلثراء التعليمي ،تأتي علر النحو التالي:
المستوىًاألولً:األنشطةًالستكشافيةًالعامة:

وفيل يحول جميص الطلبة الموهوبين علر مجموعة من األنيطة والموضوعات العامة واألفكار الجديدة وفروع المعرفة واألحداث
غالبا  -المنهج المدرسي النمامي ،وذلك بهدس استثارة اهتماماتهم وتيجعيهم علر
وغيرها من األمور التي ال يتناولها – ً
اكتياس مواهبهم وميولهم الحقيقية ،واختيار ما يناسبهم من لنيطة لوقلها واالستمرار فيها.
ومن األساليا المستخدمة في تقديم األنيطة والموضوعات للطسا في هذا المستوى ،ما يلي:
 تبادل الزيارات مص الموهوبين في لماكن لخرى. الرحست الميدانية للمتاحس والمعارا والموانص. زيارة المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية واإلنتاجية والفنية. -عرا األفسم واليرائح والوحس والمحاضرات والندوات.
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 الحلقات النقايية حول موضوعات جديدة ومثيرة للذهن. األساتذة الزائرون في مجاالت التعليم المختلفة. المجموعات الدراسية. عمل مياريص في مجاالت مختلفة ومتنوعة.ويؤكد رينزولي لهمية تيجيص الطلبة الموهوبين الستكياس مجاالت جديدة لسهتمام ،وضرورة تنوع األنيطة المطروحة،
واعطاء الوقت الكافي للطلبة للتعمق في هذا األنيطة ،ثم اختيار المجال المناسا للموهبة.
غالبا  -في المدة التي يحتاجونها لتحديد مجاالت اهتمامهم.
ويختلس الطلبة ً -
المستوىًالثانيً:األنشطةًالتدريبيةًالفرديةًوالجماعية :

ويقود بها المواد والخبرات التعليمية واألنيطة التدريبية ،التي من يأنها تحسين العمليات المعرفية واالنفعالية ،ومساعدة هؤالء
الطلبة للووول إلر استنتاجات وتعليمات لكثر من مجرد التركيز علر محتوى عملية التعلم.
وهناك نوعان من األنيطة في هذا المستوى ،هما:
( ل ) أنشطةًمخططةًمسبقًا :مثل التدريا علر مهارات اكتياس الميكست ومنها :مهارات البحث العلمي ،واالتوال

المرئي واليفهي ،ومهارات التفكير العليا.

تلقائيةً:لم ُيخطط لها ،وفيها تعليم مفتوح في المجال الذي اختارا الطالا حسا نوع ودرجة الموهبة.
(ا) أنشطةً ّ
وتُعد مراكزًاألنشطة والفعاليات المختلفة من لبرز األماكن التي تجتذا الموهوبين من الطلبة ،وخاوة إذا كانت تيتمل
علر تجارا ذات نهايات مفتوحة  ،فهي لفضل اختيار بالنسبة للطلبة الموهوبين ،مص ضرورة الحرص علر توفيرها لهم في كل
وقت ،سواء في فترة االستراحة بين الحوص ،لو في فترات مختارة من اليوم الدراسي خاوة بعد انتهاء الطلبة من واجباتهم

المدرسية ،ومعلوم َّ
مهما في تقديم معلومات دقيقة عن ميول الطلبة ،وتحدد مواطن النبوغ
لن مراكز األنيطة تلعا ًا
دور ً
والموهبة.

ومن هنا كان من الضروري لن تحمر هذا المراكز بعناية خاوة من القائمين علر التخطيط في العملية التعليمية.
المستوىًالثالث ً:البحثًالفرديًأوًعنًطريقًمجموعاتًصغيرةًلمشكلةًواقعية:

َّ
إن لنيطة هذا المستوى تُعتبر ركيزة نموذج اإلثراء الثسثي ،وهي لعلر مستوياتل من حيث الوعوبة ألنها تتطلا قدرة
عقلية مرتفعة ،ومستويات عالية من الدافعية والرغبة في اإلنجاز  ،وااللتزام الخاص بمتابعة موضوع معين ،والتعمق في دراسة
ميكلة ما .وهذا يحتاج إلر وقت مضاعس مقارنة بأنيطة المستويين األول والثاني.
وتتراوح نسبة المستهدفين في هذا المستوى من  5إلر  % 0فقط من مجموع الطسا الموهوبين في المدرسة ،بعد لن
كانت تتراوح من  5إلر  % 0في المستويين األول و الثاني.
 . 1د .حممد بكر نوفل ،الذكاء املتع ّدد يف غرفة الصف ،النظرية والتطبيق ،دار املسرية ،األردن ،ط ،2001 ،1ص. 215
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ويلعا الطالا في هذا المستوى دور الباحث العلمي لميكست حقيقية ،يختارها بنفسل ،وتتاح لل فروة حقيقية الستخدام
ما سبق لن تعلمل من مهارات ،ويتمكن من تطبيق معارفل ولفكارا اإلبداعية.
وينسق الطلبة إما فردياً لو جماعياً مص المعلم الميرس ،لو معلم غرفة الموادر ،وفي هذا المستوى يتم تدريا الطلبة

علر اإلنتاجية اإلبداعية .

امجًأيامًالعطلً:
 برُ

َّ
إن برامج ليام العطل جزء من برنامج اإلثراء المدرسي ،وهي تقدم خبرة ممتعة ومبهجة للطلبة الموهوبين الذين يعملون معاً

بعيداً عن الضروط المدرسية العادية ،وهذا البرامج تأخذ يكل وفوس وريرة ،وترطي عدداً قليسً من الموضوعات التي يقوم

بتدريسها معلمون متخووون ،لو لساتذة في الجامعات ،لو يخويات متميزة في المجتمص ،لو لولياء لمور الطلبة الموهوبين.

العطل نموذج فيلدهوزن الذي ترعاا جامعة بيردو ،ويهدس إلر تلبية الحاجات المعرفية للطلبة
ومن لمثلة برامج ليام ُ
الموهوبين ،وتزويدهم بفرص حقيقية مناسبة لتطوير مهارات التفكير األساسية ،واكتساا قدر كبير من المعرفة ،وتلبية الحاجات
االنفعالية واالجتماعية لديهم.
العطل ،تبادل الزيارات ،الرحستُ ... ،يطلق عليها بعا الباحثين
واألنيطة السابقة ( غرفة الموادر ،برامج ليام ُ
موطلح (بدائل اإلثراء)
ثالثااًً:برامجًاإلًرشادًً:

غالبا – علر ثسثة محاور
تلعا برامج اإلرياد ًا
مهما في االهتمام بالموهوبين ورعايتهم ،وييتمل البرنامج اإلريادي – ً
دور ً
لساسية ،هي:
(ًأً)ًاإلرشادًاألًكاديميً:

وتكمن لهمية هذا البرنامج بالنسبة للموهوبين في عدد من النقاط لعل من لبرزها:

-

عدم كفاية المناهج الدراسية العامة لقدرات هذا الفئة واستعداداتها.
جمود لنممة القبول والترفيص في المدارس.

(ب)ًاإلرشادًالنفسيًً:

َّ
إن الطالا الموهوا يحتاج إلر اإلرياد النفسي بوورة لكبر من احتياج الطالا العادي لل ،وربما يرجص ذلك إلر

عدد من األسباا ،منها:
-

.9

الحساسية الزائدة ،وحدة اإلنفعاالت وقوتها.
اليعور بعدم االنسجام مص من هم دونل في القدرات.
العزلة واالنطواء الذاتي في كثير من األحيان.
النمو غير المتوازن في الجوانا المعرفية واألخسقية والنفسية.
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ًًًًًً(ج)ًاإلرشادًالمهنيًً:

إن حاجة الموهوا للرعاية واالهتمام ال تقتور علر وفوس الدراسة ،بل تتخطاها إلر إعدادا لمرحلة البحث عن العمل

والوميفة المسئمة ،ولعل من لبرز الوعوبات التي يواجهها الموهوا لثناء تفكيرا في مرحلة البحث عن العمل ما يلي:
-

تعدد الخيارات المتاحة للدراسة وضرورة تحديدها (في المرحلة الثانوية).
وجود التأثير السلبي لستجاهات السائدة حول المهن المرموقة في المجتمص.
التعلق بالدراسة في مؤسسات بعينها ،واالوطدام بالقيود المجتمعية لو االقتوادية.

ابعاً:برامجًفصلًالمبدعينًعنًالعاديينًًًًًً:Segregation
ر ا

لحيانا مدارس المتفوقين ،وتسعر إلر فول المبدعين عن
ويطلق عليها
ً
وهي برامج مطبقة في كثير من بلدان العالمُ ،
الطلبة العاديين ،ومن ليكال هذا الفول ،ما يلي:
-

وجود مدارس مستقلة خاوة بهم ال يلتحق بها سواهم.
وجود مدرسة داخل مدرسة الطسا العاديين.
وجود وفوس خاوة بهم داخل المدرسة.

وسنسلط الضوء في األسطر التالية علر ثسثة محاور لساسية في رعاية الموهوا ،وهي:
أولاًً:المعلمً:

ال يخفر علر لحد الدور الرئيس الذي يلعبل المعلم في حياة الطالا بوفة عامة ،والطالا الموهوا علر وجل الخووص،

واليمكن لن نضص لية خطط لرعاية الموهوا دون لن يكون المعلم في مقدمتها ،والبد لن تتوافر هذا المعلم سمات خاوة لعل
من لبرزها ،لن يكون:
 ذا يخوية قوية وثقة عالية بالنفس.محبا لل.
متحمسا لعمللً ،
ً
مستعدا لمساعدتهم.
حبا لطلبتل و
ً
ُ -م ً

اكبا لما يستجد فيل.
 ًاخبير في مجال تخوول ومو ً
منفتحا علر األفكار الجديدة ،يقدر اإلبداع.
ً
 -لديل قدر كبير من مهارات االتوال مص اآلخرين.

 لديل القدرة علر التحرك بمرونة وعلر نحو مسئم  ،وفي الوقت المناسا. ديمقراطي ،مبادر ،حاضر البديهة ،منمم ،مرح ،متعاون. . 8د .أمحد توفيق حجازي ،حياة مبدعة يف عصر حديث ،كنوز املعرفة ،ط ،2011 ،1ص.22
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 ييجص الطالا علر البحث الذاتي. -يمتلك قد اًر معقوالً من المعرفة والمهارة في الجوانا المهنية للتعليم.

قادر علر إدارة الوس بيكل ذكي.
 ًا -ال يميل إلر النمطية لو الرتابة والروتين ،وهذا سيسهمًفي تخلي الطلبة عن النمط الروتيني في التفكير ،ووييجعهم

علر تحليق لفكارهم في هفاق بعيدة واسعة.

دائما إلر توجيل طللبل الموهوبين إلر تقمص لربص يخويات لثناء عملية التعلم ،هي:
وهو يسعر ً

 يخوية المستكشف والتي تقود إلر البحث عن الفكرة الجديدة.
 يخوية الفنان والتي تقود إلر تكوين الفكرة الجديدة.

 يخوية القاضي والتي تقود إلر الحكم علر الفكرة الجديدة.
 يخوية المحارب والتي تقود إلر تطبيق الفكرة الجديدة وتنفيذها.

ومما سبق نرى َّ
خاوا لثناء دراستل الجامعية ،ولن تُقدم لل برامج
إعدادا
لن المعلم الذي يتعامل مص فئة الموهوبين ،يجا لن ُيعد
ً
ً
تدريبة مستمرة.
ةًالتعليميةً:
ثانياً:اإلدار
ّ
ا

خطير في رعاية الموهوبين واالعتناء بهم.
ًا
دور
تلعا اإلدارات التعليمية ًا
ومن المهام المنوطة بها في هذا السياق:
 إعداد برامج خاوة ،ووسائل دقيقة الكتياس الموهوبين( تقص علر خبراء المناهج مسؤولية المياركة في وضص الخططالتعليمية الخاوة بمناهج الموهوبين).
 إعداد مناهج تعليمية تلبي حاجات الموهوبين وتُيبص نهمهم. وضصُ محفِّزات معنوية ومادية للمب ِدعين. -إقامة مسابقات ومنافسات متنوعة.

 تزويد المدارس والجامعات بأجهزة حديثة. -دعم المكتبات المدرسية والجامعية وتوسيص خدماتها.

 ربط الطالا الموهوا بما يجري في العالم من تقدم في جميص مجاالت الحياة. توفير بيئة دراسية مريحة وميجعة ،وتحقيق مبدل "بهجة التعلم".وفقا لنوع الموهبة.
 إقامة دورات متخووة ً توفير اإلرياد النفسي المثمر. تقديم التوجيل التربوي المناسا.ثالثااً:المنهجًً:
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ِ
دائما
العملية اإلبداعية ال تتكون في فراغ ،وال تنيأ من فراغ ،فما من إبداع إال وهو إبداع لييء و ِمن ييء ،إنل يرتبط ً

بمادة لو موضوع .وهناك اتجاهات تدعو إلر تنمية الموهبة واإلبداع من خسل موضوعات الدراسة ،لي من خسل المناهج
الدراسية ذاتها ،وتقديمها بطريقة تساعد علر إثارة اإلبداع وتنييطل ،وال يتعارا هذا النوع من التنمية اإلبداعية مص طريقة
إعطاء برنامج دراسي إبداعي مستقل ، 0يتعامل معل الطالا الموهوا من خسل:
-

الكتا الدراسية.

موادر التعلم في المدرسة والمجتمص المحلي.

الخطط الدراسية ولساليا التعليم.
المناخ الوفي والمناخ المدرسي العام.
النياطات السوفية.
التقويم واالختبارات.

ويرى بعا الباحثين لن تضمين االختبارات لسئلة تتطلا استجابات ابتكارية لكثر من االعتماد علر الذاكرة واسترجاع

الحقائق والمعلومات المختزنةُ ،ي ُّ
عد من الوسائل الناجحة التعامل مص الموهبة ،واالرتقاء بها.
ًًًًًًخصائصًيجبًتوافرهاًفيًمناهجًالموهوبينً:

هناك عدد من السمات التي ينبري لن تتوافر في المنهج الخاص بالموهوبين ،لعل من لبرزها:
-

لن يخضص للتطوير بوفة دورية.
لن يكون مكمسً وامتداداً مدروساً للمنهاج العام.

لن يحدد بوضوح المهارات والمفاهيم المطلوا إتقانها.

لن يركز علر عمليات التفكير العليا وكيفية التعلم.
لن يتضمن دراسات ونياطات حرة استقسلية.
يتوس باليمولية والمرونة والتداخل بين ميادين المعرفة المختلفة

وينبري لن تكون مناهج الموهوبين متمايزة عن مناهج المدرسة العادية من حيث:
 المرونة. اليمول. األهداس. المحتوى. األساليا واألنيطة. -النواتج.

وعلينا لن ُنسلم َّ
بأن هناك الكثير من األسباا والعوامل التي تسهم في نجاح برامج الموهوبين لتحقيق لهدافها ،ومن لبرزها:
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-

المعد من ِقبل المسؤولين.
وضوح فلسفة ولهداس البرنامج ُ
ُحسن اختيار الطلبة الموهوبين :من خسل المتابعة الدقيقة لهم ،وتطبيق اختبارات فارزة بيكل وحيح.

-

متميزا ،وموجهًا نحو لهداس محددة.
المنهاج :لن يكون
ً
وجود خدمات إريادية متنوعة.

-

المعلم  :حسن اختيارا ،واعدادا اإلعداد الجيد ،وتوفيرالتدريا المناسا لل.

توافر التجهيزات السزمة.

توافر الموارد المالية التي تفي بالررا.

ً

لخير نقول:
و ًا

في عور اتوس بالقفزات التكنولوجية المتسارعة ،ومص وجود ساحات للرلي والمناقية في مجاالت مختلفة علر اليبكة

العنكبوتية ،لوبحت برامج رعاية الموهوبين في سباق يومي مص مستجدات ال تتوقس.

ويرى بعا الباحثين في مجال الموهبة لن انتيار وسائل اإلعسم ،وزيادة عدد الفضائيات ،وكثرة وسائل التواول اإلليكتروني

لل تأثير إيجابي علر االرتقاء بفكر الموهوا وتنمية الموهبة ،ومن الممكن لن يسهم في مد جسور التواول بين الموهوبين في
قارات العالم لجمص ،إضافة إلر تبادل الخبرات بين المهتمين في هذا المجال.

ومن هنا َّ
فإن التحدي الكبير فيما يتول بالتقدم التكنولوجي والتواول اإلليكتروني يتمثَّل في كيفيل توجيل وسائل التواول

اإلليكتروني التوجيل األمثل الذي يسهم في إنياء ما يمكن لن نطلق علية" :رابطةًالمبدعين" علر مستوى العالم بوفة عامة،
وعلر مستوى العالم العربي علر وجل الخووص ،وهذا تحتاج إلر تنسيق ُمقنن ومدروس.

لن تُسترل اإلمكانات التكنولوجية ،وتوجل لخدمة الموهوبين ،وتُقام مسابقات برعاية المتخووين لفتح باا التنافس
ومن الممكن ْ
في مجال تطويص التكنولوجيا لخدمة الموهوبين ،ونير ثقافة اكتياس الموهبة ورعايتها علر نطاق واسص خاوة عبر مواقص
التواول االجتماعي المختلفة مثل (تويتر ،وفيس بوك) وذلك من خسل فتح وفحات خاوة لسرتقاء بالموهوبين تحت إيراس
متخووين.
ًالخاتمة:

وانطسقًا مما َّ
تقدم يمكننا القول:
إن رعاية الموهوبين واالهتمام بهم ضرورة حتمية تفرضها طبيعة الحياة ذلك َّ
َّ
لن الموهوبين في كل مجتمص من المجتمعات هم
الثروة الحقيقية ،والطاقة الدافعة نحو التقدم والبناء وبهم يمكن لن تول اإلنسانية إلر لعلر ما تطمح إليل.
وا َّن االستثمار في مجال رعاية المواها من لنجح لنواع االستثمار.

وا َّن الجهود المبذولة في مجال رعاية الموهوبين جهود ملموسة ،لكنها تحتاج إلر مزيد من التكثيس ،والسرعة ،والتخطيط الدقيق،
ومزيد ِم ْن التنسيق فيما بينها.
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ومن توويات البحث:
-

ضرورة نير ثقافة اكتياس المواها في المجتمعات.

-

وضص برامج تدريبية إلعداد وتأهيل معلمي الموهوبين.

-

وضص خطة قومية بعيدة المدى لرعاية الموهوبين.

-

إنياء "رابطة المبدعين" علر مستوى العالم العربي.

واهلل من وراء القصد ،وهو يهدي السبيل.

المراجع
. 0

[]1

د .لحمد توفيق حجازي ،حياة مبدعة في عور حديث ،كنوز المعرفة ،ط ،

[]2

عاوم محمود الحياني ،اليباا الموهوبون وكيفيَّة توجيههم نحو العمل المبدع ،هداا الرافدين.

[]1

ل.د .عبدالرحمن سيد سليمان ،د .السيد محمد لبوهايم ،دراسات عربية في الموهبة والتفوق ،دار القاهرة.

[]1

د .عبدالرحمن العيسوي ،سيكولوجية اإلبداع ،دراسة في تنمية السمات اإلبداعية ،دار النهضة العربية ،بيروت.

[]5

د .عبدالستار إبراهيم ،هفاق جديدة في دراسة اإلبداع ،وكالة المطبوعات ،الكويت.

[]9

د .محمد بكر نوفل ،الذكاء المتعدد في غرفة الوس ،النمرية والتطبيق ،دار المسيرة ،األردن ،ط ، 00 ،

[]1

د .محمد حبيا الحوراني ،تجارا عالمية في تربية اإلبداع وتيجيعل ،مكتبة الفسح ،الكويت.

[]9

د .محير الدين لحمد حسين ،العمر وعسقتل باإلبداع ،دار المعارس ،القاهرة.

[]8

د .ممدوح عبد المنعم الكناني ،سيكولوجية اإلبداع ولساليا تنميتل ،دار المسيرة ،األردن ،ط . 005 ،

[ ]10بوابة املوهوبني ،اململكة العربية السعودية،

،www.mohiba.net
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