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  تهمالتجارب الرائدة عربياً ودولياً في تربية الموهوبين ورعاي
  :مقدمة

فكان من أول المخلوقات، وجعل فيه وبه الرفعة والصالح في الدنيا "  القلم"شرف اهللا عز وجل 

ن والْقَلَمِ وما {واآلخرة، حتى إن اهللا عز وجل أقسم به فجاءت سورة في الكتاب العزيز باسمه، قال تعالى 

ونطُرسي خَلَق{جل من قائل  ، وقرر أهميته والغرض منه في قوله)1:القلم (}يالَّذ كبمِ رْأ بِاسخَلَقَ ، اقْر

، وغرس هذه )5- 1:العلق (} ما لَم يعلَماإلنسانعلَّم ، الَّذي علَّم بِالْقَلَم، اقْرْأ وربك الَْأكْرم،  من علَقاإلنسان

هو الَّذي بعثَ في اُألميين رسوالً { قال األهمية في بني اإلنسان حين أمتن عليهم عز وجل بنعمة العلم حين

). 2:الجمعة (}منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن كَانُوا من قَبُل لَفي ضالٍل مبِينٍ 

بهذه النعمة، إال أن تكريم اهللا له على سائر المخلوقات ولعل امتنان الخالق جلت قدرته على اإلنسان قد بدأ 

وتفضيله له تمثل في مظاهر جمة منها القدرة على النطق واستخدام العقل في التدبر والعلم، واعتدال الخلق، 

ن الطَّيبات وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم م{قال جل وعال 

  ).70: اإلسراء (}ممن خَلَقْنَا تَفْضيالً 

وتُعد نعمة العقل من أجل نعم اهللا على البشر، فيه يفرق اإلنسان بين األشياء واألضداد، ويعرف 

مة البشر كافة؛ ولكن هناك ويتساوى في هذه النع. منافعها وخواصها ومضارها في األمور الدينية والدنيوية

صفوة منهم اختصها اهللا بملكات الحكمة والتفوق والتميز بشكل غير عادي في مجال أو أكثر من مجاالت 

يْؤتي الْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الْحكْمةَ فَقَد ُأوتي خَيراً كَثيراً {، قال تعالى "الموهوبين"الحياة تعرف بفئة 

ا يمابِوِإلَّا ُأولُو الَْألْب وإذا وجدت هذه الصفوة العناية والرعاية يبرز منهم العديد من . )269:البقرة (}ذَّكَّر

ين ال تتجاوز القادة المبدعين والمبتكرين في المجاالت المختلفة، والمصلحين والعلماء والمخترعين ، والذ

القاطعي (من أفراد المجتمع % 5- 2 الـ - سات كما ذكرت معظم البحوث والدرا- نسبتهم في أي مجتمع

  ). هـ1421وآخرون، 

 وهي امتنان وفضل من اهللا ألن "الحكمة"وقد خص اهللا عز وجل أولوا األلباب بأنهم هم أصحاب 

 فتفسر بأنها الكتاب والسنة، وتفسر أيضاً بأنها العقل "الحكمة" هم ذوو العقول الراجحة، أما "أولي األلباب"

يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا قيَل لَكُم تَفَسحوا في الْمجاِلسِ { يقول الرب عز وجل . الفهم والتدبرالقادر على 

م درجات فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وِإذَا قيَل انْشُزوا فَانْشُزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين ُأوتُوا الْعلْ

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّه11:المجادلة (}و(.  

 ولعل األسوة الحسنة رسولنا محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي اصطفاه اهللا على سائر خلقه يمثل 

 يتْلُو علَيكُم كَما َأرسلْنَا فيكُم رسوالً منْكُم{ أجل وأسمى مراتب التفوق وأعلى درجات الموهبة، قال تعالى 

ونلَمتَكُونُوا تَع ا لَمم كُملِّمعيةَ وكْمالْحو تَابالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزينَا وات151:البقرة (}       آي(.   
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إن هذه الملكات أو المواهب التي وهبها الخالق جلت قدرته لإلنسان تبدأ مع بداية الحياة كاستعدادات 

أو إمكانات محتملة تنمو وتنضج مع نمو الفرد في مراحل حياته األولى، وتصل إلى مرحلة يحقق فيها كامنة 

  . الفرد أعلى مراتب االبتكار واإلبداع

ويعد الموهوب ثروةً وطنيةً، وكنزاً ألمته وعامالً من عوامل نهضة مجتمعه في مجاالت الحياة 

.  الل قدراته استغالالً فكرياً وتربوياً يعد ضرورةً حتميةالعلمية والمهنية والفنية، ومن ثم فإن استغ

فالموهوبون والمتميزون في أغلب المجتمعات هم الذين تقوم على كواهلهم نهضتها، فهم عقولها المدبرة، 

وقلوبها الواعية، وواضعو األهداف وراسمو خطط تحقيق تلك األهداف، ومنهم يظهر القادة في مجاالت الحياة 

  ).1999الزهراني، ( االقتصادية واالجتماعية والصناعية والسياسية والخدمية  المختلفة

ولعل الجميع يؤمن إلى حد كبير بالمسلمة البديهية التي تنص على أن الثروة البشرية أفضل نفعاً وأعم 

 لذا يالحظ فائدة، وأكثر عائداً من جميع الثروات المادية األخرى إذا ما ارتقى إعدادها، وُأحسن استغاللها،

اليوم بشكل ظاهر تسابق المجتمعات وسعي األمم والبلدان في الكشف عن األبناء المتفوقين والموهوبين 

والمبدعين ورعايتهم، فلقد أدركت تلك الدول أن قدراتها إنّما تعلو بموهوبيها ومبدعيها، وأنّها تتقدم على 

  ).  1996لقذافي، ا(غيرها من الدول بعقول علمائها ومفكريها ومخترعيها 

من أجل ذلك كله كان لزاماً على األمة العربية قاطبة الحفاظ على هذه الثروة العظيمة وعدم تبديدها 

باإلهمال وانعدام الرعاية، وترك الموهوبين والمبدعين والمخترعين عرضة لالستقطاب الخاطئ من أعداء 

فالموهوبون هم . هجرة العقول العربية إلى الغرباإلسالم واألمة العربية، والبدء الفعلي في إيقاف عملية 

  . الذين يملكون مفتاح التغيير إلى األفضل واألرقى في سبيل نهضة األمة العربية الدينية والدنيوية

  :مبررات تزايد االهتمام برعاية الموهوبين
 لكن في العصور إن االهتمام بالموهبة والموهوبين ليس باألمر الجديد بل هو وارد منذ آالف السنين،

الحديثة لم تجد هذه الظاهرة وال هؤالء األفراد العناية الكافية مقارنة بباقي فئات ذوي االحتياجات الخاصة، 

وبالرغم من حاجة . خصوصاً في المجتمعات العاطفية التي تبرر تلك الرعاية بانطالقها من أهداف إنسانية

ين والمتفوقين إال أن المهتمين بالتربية الخاصة، وحتى المجتمعات الحديثة الملحة إلى إمكانات الموهوب

منتصف القرن العشرين، لم يضعوا في اعتبارهم أن مجالهم يمتد ليشمل هذه الفئة من األبناء؛ على الرغم من 

كون الموهوبين في أمس الحاجة إلى الرعاية المتخصصة، حيث أكدت أدبيات التربية الخاصة على أهمية 

م اإلرشاد والتبني بشكل يكفل تسخير مواهبهم لخدمتهم وخدمة مجتمعاتهم بما يرضي اهللا رعايتهم وإيالئه

  ). 1999الموسى، (ورسوله والمؤمنين 

إن االهتمام بالمتفوقين والموهوبين ال يقتصر على توفير البرامج التربوية والتعليمية التي تهتم بتنمية 

ى سن القوانين واألنظمة والتشريعات التي تنظم حياتهم وتسهل قدراتهم العقلية والذهنية، وال يقتصر كذلك عل

التعامل معهم، بل إنه يتعدى ذلك إلى رعايتهم نفسياً وجسمياً واجتماعياً، ووضع البرامج اإلرشادية 

والتوجيهية التي تضمن لهم نمواً نفسياً وجسمياً واجتماعياً متكامالً يحقق الشخصية السوية المتكاملة في جميع 

  ).هـ1425الجديبي، (انبها جو
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وخالل العقود القليلة الماضية أحتل موضوع رعاية المتفوقين والموهوبين كطالب في المدارس أو 

الشباب اهتماماً متزايداً في عدد كبير من دول العالم كخيار أساسي للنهوض والتقدم، وتشكلت له العديد من 

 أسهمت إلى حد كبير في دفع عجلة االهتمام بهذه الفئة من الجمعيات والمؤسسات العلمية والوطنية والدولية،

أبناء المجتمعات إلى األمام، وقُدمت من خالل المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المختلفة خيارات كثيرة 

في ) هـ 1427(للرعاية المناسبة لهم، مستندين في ذلك على األسباب أو المبررات التي لخصها معاجيني 

  :اآلتيةالنقاط 

 إن العنصر البشري الفاعل والمؤهل لقيادة األوطان واستغالل ثرواته المعدنية :الضرورة التنموية .1

والزراعية والحيوية، وما تحويه التربة من خيرات أحق بالرعاية واالهتمام والتقدير، ألن الواقع يؤكد 

كارهم اإلبداعية واختراعاتهم أن بيد هؤالء النفر من الموهوبين مفاتيح التطور والنمو من خالل أف

  .واكتشافاتهم

 إن الحضارات اإلنسانية على مختلف األصعدة تدين في تقدمها :الركيزة األساسية للتحفيز .2

واستمراريتها ألولئك األفراد الذين وهبوا عقولهم لتعمير األرض واإلصالح والتجديد، ورعاية مثل 

خرين على المشاركة في البناء والتعمير واستمرار هؤالء الموهوبين يعد دعامة أساسية لتحفيز اآل

 . الحضارة اإلنسانية

 بالنظر إلى إنجازات الصفوة من أبناء األمة الذين بذلوا، والزالوا يبذلون  :كفاءة اإلنجاز كماً وكيفاً .3

الكثير لرفعة شأنها وتعزيز مكانته بين األمم األخرى، يالحظ أن إسهامات هؤالء النفر تميزت 

 .رة والنوعية مقارنة بإسهامات السواد األعظم من األفرادبالغزا

إن توفير الرعاية المناسبة للموهوبين من أبناء األمة يوفر لها نبعاً دفاقاً من : توفير األمن االجتماعي .4

الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على إنتاج األفكار التي تسهم في رقي المجتمع وحل مشكالته، 

 وعالجها وهي في مهدها، والعكس قد يحصل عندما تعتمد األمة على خبرة من وتشخيص األمراض

  .هم بعيدين عن واقعها من األجانب والوافدين

إن هذه المبررات لم تأتي من فراغ، بل لها أصول أو جذور علمية وأخرى مجتمعية يمكن تلخيصها 

  :في اآلتي

اج عملية تفاعلية بين االستعدادات يعتبر التفوق العقلي بشكل عام والموهبة بشكل خاص نت .1

الفطرية والقدرات العقلية للفرد من ناحية، والتحديات التي يفرضها المجتمع من ناحية أخرى، 

حيث من المفترض أن تستثير هذه التحديات قدرات الفرد الكامنة إليجاد حلول للمشكالت التي 

  .ج متميزتبرزها تلك التحديات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إظهار إنتا

تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي تنص عليه معظم القوانين والتشريعات، وباألخص األديان  .2

فبما أن الموهوب يعد من فئات ذوي الحاجات الخاصة، إذاً البد أن . السماوية والنظم الديمقراطية

ات التربية يتلقى الرعاية التي تتناسب مع قدراته وتلبي حاجاته الخاصة والعامة أسوة ببقية فئ

 .الخاصة األقل حظاً من أقرانهم العاديين
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مالحظة الملل واإلحباط ومظاهر الغضب التي تسيطر على الموهوبين نتيجة عدم االهتمام بهم  .3

 .والقيود المفروضة عليهم وعلى تفكيرهم

اختالف آراء ورغبات وميول وحاجات الموهوبين عن بقية الفئات يحتم إحداث تغيرات في  .4

لتعامل معهم، وكذلك في المناهج وطرائق التدريس والبيئات التربوية لتتناسب مع أساليب ا

 .قدراتهم الكامنة والبارزة، وتؤدي إلى تلبية رغباتهم وصقل ميولهم

عندما تُلبى حاجات الموهوبين وتًنمى قدراتهم باألساليب المناسبة إلى حد يظهر التفوق واإلنتاج  .5

 . بهم إلى إظهار والئهم وانتمائهم لمجتمعاتهم وأوطانهماإلبداعي، فإن ذلك حتماً سيؤدي

عند النظر إلى إسهامات الموهوبين من أبناء الوطن فإننا نالحظ أنها تتفوق كماً وكيفاً عما يسهم  .6

 .به جملة أفراد المجتمع اآلخرين

أن الطالب الموهوبين بحاجة إلى برامج تربوية وخـدمات متمـايزة عـن             ) 2004(ويرى جروان   

برامج والخدمات التقليدية المتوافرة في المدارس العادية، مستنداً في ذلك على مجموعة من المبررات لفلسفة               ال

  :إنشاء برامج خاصة لتربية وتعليم الموهوبين، من أهمها

  . عدم كفاية برامج التعليم العام لتلبية حاجات الطالب الموهوبين الخاصة والعامة -

  . موهوبين أسوة بغيرهم من ذوي الحاجات الخاصةالتربية الخاصة حق للطالب ال -

  .إن توفير تربية خاصة للطالب الموهوبين ضمان لرفاه المجتمع وتنميته وأمنه ومستقبله -

  .إن توفير تربية خاصة للطالب الموهوبين تطبيق لمبدأ تكافؤ الفرص -

العقلية، ( المختلفة إن توفير تربية خاصة للطالب الموهوبين ضروري لتحقيق توازن في جوانب نموهم -

  ).النفسية- الجسمية، واالجتماعية

األسرية، المدرسة، وباقي (وهكذا يجب التنويه إلى أنه كلما كانت البيئات المجتمعية المختلفة 

مهيأة لرعاية الموهوبين وفاعلة في ذلك، أصبحت في نظر هؤالء  بيئات بهيجة وجاذبة، ) مؤسسات المجتمع

، وعلى العكس من ذلك، فكلما كانت  Effective Social Environmentsوالعمل ومرتعاً خصباً لإلنتاج 

تلك البيئات غير مهيأة وغير فاعلة فإنها تصبح في نظرهم بيئات كئيبة وطاردة، وأرض جفاف وتصحر 

Traditional & Boring Environments .  

 نتيجة للتحديات التي تواجهها وقد برزت هذه المبررات إليالء الموهوبين رعاية خاصة في مجتمعاتنا

المجتمعات العربية واإلسالمية على وجه العموم والمتمثلة في التوجه العام إلى المشاركة في النظام العالمي 

الثورة المعلوماتية، التقنية الراقية :  والذي يعد من أهم عناصره New World Order (N W O)الجديد 

األفكار اإلبداعية، تقدير عنصر الزمن، المنافسة، الشراكة، القدرة على والسريعة في االتصال، اإلنتاج أو 

اتخاذ القرار المناسب وسط متغيرات عالمية متفاعلة، القدرة على نفاذ الرؤى لعناصر الحاضر والمستقبل 

  .حسب مناهج تفكير عملية

لى االنفتاح للجميع، وكذلك اتجاه النظام التعليمي في الغالبية العظمى من دول العالم المتقدمة إ

 من خالل مسارات موحدة، قد يتمايز بعضها عن Inclusive Educationواستيعاب كل أبناء وبنات الوطن 
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بعض، ولكنها مرنة ومتكافئة تتيح لكل فرد في المجتمع التوصل إلى أقصى قدر من إمكاناته كماً ونوعاً 

  ).1998صادق،  (Equityتكافؤ الفرص ومهما كانت قدراته، وذلك لضمان المساواة وتحقيق مبدأ 

  :إضافة بعض التحديات مثل) 2006(ويرى معاجيني 

اتجاه معظم أقطار العالم بما فيها معظم الدول العربية منذ المؤتمر الدولي للتربية في  -

م إلى تبني استراتيجيات االستيعاب الكلي لألطفال ذوي 1994 بأسبانيا عام  Salamanacaسالمانكا

وبالرغم من التفاوت في هذا ". النظام التعليمي العام"ت الخاصة في النظام المدرسي العام أو االحتياجا

  .االلتزام إال أن منظمة اليونسكو تسعى جاهدة لتحقيق ذلك التقدم في أسرع وقت ممكن

عندما بدأ التوجه الحديث في تربية ذوي االحتياجات الخاصة، كان ذلك أسرع في فئات اإلعاقة قبل  -

موهبة، وعلى الرغم من توافر مئات البحوث والدراسات الميدانية في مجاالت الموهبة، إال أن التطبيق ال

 .الفعلي لنتائج معظم هذه الدراسات والبحوث الزال فردياً أو عشوائياً

بدء العديد من الدول العربية إنشاء المدارس أو الفصول الخاصة بالموهوبين، وفي الغالب للمتفوقين  -

اً، وتنفيذ الكثير من األنشطة المدرسية أو المؤسسية داخل أو خارج المدرسة للتعرف على هذه دراسي

  .الفئات، وتقديم الخدمات التربوية واألنشطة التعليمية أو الترفيهية لهم

إن رعاية المتفوقين والموهوبين في أي مجتمع وتحت أي ظروف اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو 

بغي أن تكون كمالية أو فكرة يتم التباهي واالفتخار بها في المحافل والمنتديات المختلفة، أو أنها مادية ال ين

مكرمة تقدم لهؤالء الطالب تفضالً، وال ينبغي أن تكون بدواعي الشفقة والرفق بهم كما هي الحال بالنسبة 

وبين وتعليمهم بما يتناسب مع إن رعاية المتفوقين والموه. لمعظم برامج رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

قدراتهم واستعداداتهم، ويلبي احتياجاتهم الخاصة وينمي ميولهم ويصقل مواهبهم إنما ينبع من أصل حقوقهم 

كبشر حفظها لهم اهللا عز وجل عندما كرمهم بهذه النعم والمقدرات العقلية التي حرم منها معظم بني البشر، 

وية والقوانين الوضعية كمواطنين شرعيين في مجتمع يؤمن بالعدل كما حفظتها لهم جميع األديان السما

كما أن هذا النمط من الرعاية جزء ال يتجزأ من أي نظام تربوي سليم يطبق . والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص

وأخيراً، . مبدأ الفروق الفردية ويستشعر أهمية إسهامات الطالب في تنمية المجتمع والرقي بمستويات المعيشة

تنبع أهمية رعاية المتفوقين والموهوبين من حاجة أي مجتمع لهذه الفئة كقادة لألمة والسير قدماً بالمجتمع إلى 

  . مصاف الدول المتقدمة

إذا كان الموضوع على هذا القدر من األهمية، وأن هناك دول ومجتمعات قد تنبهت ألهمية االستثمار   

 للتنمية، وكمعين ال ينضب من األفكار اإلبداعية في العنصر البشري كأحد المقومات األساسية

واالبتكارات التي أسهمت وال زالت تسهم في رقي البشرية جمعاء، فكيف كانت البدايات لهذه الدول 

والمجتمعات، وما مدى التقدم والتطور الذي حدث حتى اآلن في رعاية هذه الفئة من األبناء كنتيجة 

  !   عربي والعالمي؟للتجارب الرائدة على الصعيدين ال

  :تجارب الدول العربية والعالمية في رعاية الموهوبين
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تسعى كافة المجتمعات في عالمنا المعاصر إلى توفير كافة الطاقات واإلمكانات العلمية والعملية لتنمية 

الموهوبين االستعدادات الكامنة والقدرات العقلية والمهارية، ومختلف الطاقات التي يمتلكها األبناء عامة، و

والمبدعين منهم على وجه الخصوص، بهدف اإلفادة من هذه القدرات وتلك الطاقات في التقدم والنمو 

وبالرغم من هذه الجهود الكبيرة . المجتمعي الذي أصبح مقتضى أساسي لرفعة األمم في كافة مجاالت الحياة

 لقدراتهم، إال أن معظم الباحثين التربويين والسعي الحثيث نحو تربية ورعاية الموهوبين بكافة السبل المناسبة

والمختصين في المجال الزالوا يشككون في مصداقية الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ويبرهنون على ذلك بعدم 

توفر فرص النمو المناسبة للطالب الموهوبين عندما يندرجون في المدارس والمؤسسات التعليمية العامة مع 

ال يستوون معهم في الطاقات واالستعدادات، أو حتى عند تجميعهم في فصول غيرهم من الطالب الذين 

خاصة أو مدارس خاصة، أو عند استخدام برامج اإلثراء أو اإلسراع في تعليمهم، حيث ال تتوافر المقاييس 

بناء العقلية أو تلك المهنية التي تكشف عن مستويات تفوقهم، وال يتوافر المناخ األسري المناسب لتنمية األ

 االجتماعي لألسرة أو جهل الوالدين بأهمية - المتفوقين ألسباب عدة، من أبرزها تدني المستوى االقتصادي

كما أن فقر األنشطة المدرسية . الرعاية المناسبة، وعدم مباالتهم بالتدخل المناسب في التربية والرعاية

تشويق، كل هذا يؤدي حتماً إلى قولبة أو تنميط ونمطية أساليب التعليم والتعلم وافتقارها لعنصري التحدي وال

األبناء في األطر الدارجة في المجتمع، وإجحاف حقوقهم المشروعة في رعاية تربوية ومهنة مناسبة، مما 

يجعل الفاقد من الثروات كبير وال يمكن تعويضه، بل قد يساعد على هجرة العقول إلى الدول أو المجتمعات 

ى الستقطابها لترقى وتتقدم بينما تبقى مجتمعاتهم األصلية في جهل وظلمة تصارع التي تقدر المواهب وتسع

  )هـ1421التويجري ومنصور، ( األزمات والمشاكل لتقبع في ذيل قوائم الدول والمجتمعات اإلنسانية 

 إن سعي دول العالم ومجتمعاته المختلفة لالستفادة من طاقات األبناء واستعداداتهم الكامنة لم ولن  

توقفه هذه الشكوك، بل قد تكون هذه األقوال من المختصين والباحثين دوافع تدعم مسيرة رعاية الموهوبين 

وتؤدي إلى تحسين األداء في البرامج المقدمة لهم، لذا نجد أن هناك محاوالت جادة وصادقة نحو تقديم ما هو 

ستفادة منها في تطوير النظم التربوية أفضل تمثل في التجارب الرائدة لبعض الدول تعتبر نماذج يمكن اال

من أبرز . والخدمات الخاصة التي يمكن أن تسهم في رعاية األبناء الموهوبين في دول أو مجتمعات أخرى

  :هذه التجارب الرائدة اآلتي

  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية: أوالًً

ن والمتفوقين عقلياً رائدة التجارب تعتبر تجربة الواليات المتحدة األمريكية في رعاية الموهوبي  

العالمية من حيث القوانين الفيدرالية التي تدعمها، التاريخ الطويل المليء بالتجارب والمحاوالت، الكم الهائل 

من البحوث والدراسات التي تغذي المجال بأسس الرعاية واألساليب المستخدمة في التطبيق، عدد المؤسسات 

ي ترعى هذه الفئة من األبناء، االهتمام المتزايد على مستوى مؤسسات التعليم والمنظمات والجمعيات الت

،  فهي تتمتع بصيت طيب في مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين نتيجة ...العالي، تنوع أساليب الرعاية

التطور الحاصل في المجال منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي، فهناك تعدد ملحوظ في أنواع 

البرامج الخاصة بتربية ورعاية الموهوبين، وهناك آالف البحوث والدراسات التي قدمت مظاهر رعاية هذه 



 - 8 -

الفئة على طبق من ذهب، وباألخص في مجاالت الكشف وإعداد البرامج اإلثرائية والمناهج الخاصة الفارقة 

تدائية والثانوية والجامعات أكثر من ويتبع في الواليات المتحدة األمريكية في المدارس االب. وطرائق التدريس

نظام في تربية الموهوبين والمتفوقين، منها التجميع واإلثراء واإلسراع التعليمي المتمثل في القبول المبكر في 

رياض األطفال وصفوف المرحلة االبتدائية، ونظام تخطي الصفوف الدراسة وضغط المنهاج، أو ضغط 

ة، وتنفيذ برامج إضافية في كل فصل دراسي، بحيث تمكن الطالب صفوف في المرحلة الدراسية الواحد

  .الموهوبين أو المتفوقين عقلياً من اجتياز المرحلة الثانوية مثالً في سنوات أقل مما هو معتاد

إن تتبع تاريخ رعاية الموهوبين والمتفوقين في الواليات المتحدة األمريكية يؤكد أن هذا النوع من   

الطابع الرسمي الذي هي عليه اآلن، وال الزخم الهائل من االهتمام الذي تحظى به حالياً، الرعاية لم يأخذ 

حيث كانت البدايات عبارة عن تجارب فردية تمثلت في تطبيق بعض البرامج القائمة على التسريع وتخطي 

م، كما 1886نيوجرسي عام  - الصفوف الدراسية في بعض المدارس الحكومية كالذي حدث في مدينة إليزابث

تم تجميع الطالب المتفوقين داخل صفوف خاصة بهم لبعض الوقت وتزويدهم بمنهاج خاص وخبرات تعليمية 

م، ومدينة 1900م، وكذلك في نيويورك عام 1898إثرائية إضافية في مدينة سانت باربارا بكاليفورنيا عام 

عقود األولى من القرن العشرين مما وقد استمر وضع التجريب هذا خالل ال. م1920كليفالند بأوهايو عام 

أخر االنتشار المناسب لها خوفاً من أن يخلق االهتمام الزائد بهذه الفئة مجموعات من األفراد المصطفين أو 

، عالوة على االعتقاد بان الموهوب قادر على تدبير أموره وأن يهتم بنفسه وينمو بذاته دون Elitesاألخيار 

، لذا ندرت الجهود المبذولة Will Make It On His/ Her Ownن حوله الحاجة إلى تدخل مباشر مم

  .(www.nagc.org)م 1950- 1925لرعاية هذه الفئة خالل الفترة من 

بشكل عام، تحتل دراسات كل من لويس تيرمان التتبعية وليتا هولنجورث مكانة خاصة ومتميزة في   

قدم الدراسات العلمية المنهجية الرائدة التي أسهمت في تاريخ علم النفس ومجال رعاية الموهوبين لكونها من أ

لفت أنظار التربويين والباحثين والرأي العام في الواليات المتحدة لموضوع الموهوبين والمتفوقين، 

وخصائصهم الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية وميولهم الخاصة، وألهمية االكتشاف المبكر لهم، 

كما أسهمت هذه الدراسات . م والنفسية، والبرامج التعليمية الخاصة بالنسبة لنمو استعداداتهوالرعاية التربوية

في إلقاء الضوء على حياة المتفوقين األكاديمية والمهنية، ومشكالتهم، وبعض جوانب صحتهم النفسية، 

راسات للكشف عن كما مهدت الطريق أمام المزيد من الد. وانجازاتهم الالحقة في مختلف مجالت تخصصاتهم

السمات الشخصية والعوامل غير المعرفية التي تسهم في زيادة معدالت التحصيل الدراسي واالنجاز 

األكاديمي، واستكشاف األوضاع والبيئات األسرية والمدرسية المناسبة لنمو المواهب والتفوق، وتقييم أثر 

  ).2005القريطي، (طفال الموهوبين وطاقاتهم االستراتيجيات واألساليب التدريسية في تنمية استعدادات األ

وتعتبر محاولة ترجمة اختبار بينيه إلى اللغة االنجليزية وتقنينه في الواليات المتحدة من قبل لويس 

 بينيه ألنه كان طالب دراسات عليا بتلك - م باسم اختبار ستانفورد1916تيرمان الذي نشره ألول مرة عام 

وفارقة في تاريخ رعاية الموهوبين في الواليات المتحدة ألنها مكنت تيرمان من الجامعة، تعتبر عالمة مهمة 

 طالب وطالبة من الموهوبين بالمراحل الدراسية المختلفة 1500إجراء دراسته الطولية على ما يزيد عن 
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قل عن بوالية كاليفورنيا، حيث استخدم هذا االختبار في الكشف عن الطالب الذين يتمتعون بنسب ذكاء ال ت

وقد تمكن تيرمان وتالميذه من تتبع حياة هؤالء الطالب في مراحل لمعرفة ما سيؤولون إليه في . 140

م والتي يقدر لها 1925المستقبل واكتشاف خصائصهم السلوكية، ثم نشر أول تقرير عن نتائج الدراسة عام 

األثر الكبير في رسم معالم مجال م، حيث كان لهذه النتائج وما تالها من تقارير 2015أن تنتهي في عام 

  . رعاية الموهوبين، خاصة ما يتعلق بخصائصهم ومشكالتهم

م مدعمة لمحاوالت تيرمان حيث لفتت نتائج 1923وجاءت محاوالت العالمة ليتا هولنجورث   

 150- 130(دراساتها وما ضمنته في مؤلفاتها من معلومات عن تربية ورعاية الموهوبين مرتفعي الذكاء 

أنظار المربين وأولياء األمور إلى أهمية اإلثراء التعليمية كوسيلة مناسبة للتعمق في الموضوعات ) كثرفأ

- الدراسية، كما أسهمت دراسات هذه العالمة في تحديد أبرز المشكالت الدراسية واالنفعالية واالجتماعية

دية، وعالقاتهم غير المشبعة النفسية للموهوبين الناتجة من شعورهم بالضيق والملل في المدارس العا

كما بينت دراسات هولنجورث أهمية اإلرشاد النفسي في حل . الحتياجاتهم الخاصة مع أقرانهم ومعلميهم

  .معظم مشكالت الموهوبين والمتفوقين

في عام " وستنجهاوس"نتيجة لهذه المحاوالت الخجلة والدراسات العلمية آنفة الذكر انبرت شركة   

وعاً الكتشاف طالب المرحلة الثانوية الموهوبين من ذوي االستعدادات العلمية التي تؤهلهم م لتبني مشر1942

مستقبالً ألن يكونوا علماء مبدعين، وقد أدى هذا المشروع وما صاحبه من دعاية إلى إبراز قيمة الموهوبين 

  . االهتمام بالمواهبوالمتفوقين في العلوم المتصلة بالصناعات، وإلى لفت االنتباه مجدداً إلى أهمية

 The American Associationم أنشئت الرابطة األمريكية لألطفال الموهوبين 1947وفي عام   

for Gifted Children م إنشاء الرابطة القومية لألطفال الموهوبين 1953 تالها في عامThe National 

Association for Gifted Childrenالطفل الموهوب"ة  والتي أصدرت دوريتها ربع السنوي "The 

Gifted child Quarterly .  

كل هذه األحداث تعتبر مؤشرات على وجود توجه محدود نحو رعاية فئة الموهوبين؛ غير أن الحدث 

 - الجلل الذي يعتبر نقطة تحول في االهتمام بالموهوبين في الواليات المتحدة هو نجاح االتحاد السوفيتي

فمنذ تلك . م1957 في خريف عام Sputnik" سبوتنك"قمر صناعي للفضاء  في إطالق أول -روسيا حالياً

اللحظة تنامي االهتمام في الواليات المتحدة بالتعليم بشكل عام ورعاية الموهوبين والمتفوقين على وجه 

وقد نتج عن هذا االهتمام . الخصوص لبلوغ أقصى ما تؤهلهم له قدراتهم، وضماناً للتفوق العلمي على الروس

 في عام The National Educational Association (NEA)لمتزايد قيام الرابطة القومية للتربية ا

م بتقديم مؤتمراً للتربية ترأسه رئيس جامعة هارفارد آنذاك للبحث في سبل الكشف عن الموهوبين 1958

 في نفس العام قانون والمتفوقين أكاديميا وتعليمهم في المرحلة الثانوية، كمما أصدر الكونجرس األمريكي

، وقد تحقق لألمريكان The National Defense Education Act (NDEA) "التعليم للدفاع القومي"

  .م1969بغيتهم بغزو الفضاء وإنزال أول رائد فضاء على سطح القمر عام 
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المواهب قامت بعد ذلك الحكومة الفيدرالية بتمويل مشاريع مختلفة لتحسين البرامج التعليمية لتنمية 

واالستعدادات الكامنة لدى الطالب في مجاالت العلوم والرياضيات واللغات األجنبية، وتطوير برامج التوجيه 

م بموجب القانون 1970 في عام Marlandكما كلف الكونجرس المفوض التعليمي سيدني ميرالند . واإلرشاد

PL 91-230المتفوقين ومدى كفاية برامج المساعدة  بإجراء دراسة موسعة عن أوضاع األطفال الموهوبين و

م ليؤكد على النقاط 1972وقد ظهر تقرير الدراسة عام . التربوية الفيدرالية في إشباع احتياجاتهم الخاصة

  :اآلتية

التفكير االبتكاري والتفكير (الحاجة إلى تطوير مناهج خاصة فارقة تبرز عمليات التفكير العليا  .1

  .المستوى الراقيوالمفاهيم ذات ...) الناقد،

الحاجة إلى تطوير استراتيجيات تدريس مناسبة لتعليم التالميذ الموهوبين وتساعدهم على إيجاد  .2

 .حلول ناجحة للمشكالت التي تواجه المجتمع واألمة

الحاجة إلى تطوير نظم خدمات تربوية، وإجراءات إدارية مناسبة وكافية لتوفير خدمات متميزة  .3

 ,Davis & Rimm).موهوبين، كالموهوبين من ذوي المواهب الخاصةلمجموعات بعينها من ال
2004)   

كما نتج عن هذا التقرير ظهور تعريف شامل وواسع للموهوبين والموهوبين تم اعتماده كأول تعريف 

فيدرالي يشمل فئات متعددة، كما تم إنشاء المكتب األمريكي للموهوبين، وزاد االهتمام بهذه الفئة في مختلف 

اليات وعلى كافة األصعدة؛ إال أن قوة المنافسة بين الواليات المتحدة وبعض الدول المتقدمة، كاليابان الو

م 1983 في عام Nation at Risk" أمة في خطر"مثالً، زاد من شعور المسئولين بالعجز فظهر تقرير 

يم المزيد من االهتمام والذي دفع بالمسئولين إلى اإلسراع في عملية اإلصالح التربوي والتعليمي وتقد

  .للموهوبين والمتفوقين وذوي القدرات االبتكارية

 وكانت حركة البحث العلمي قد نشطت في هذا المجال حيث سارع بعض األكاديميين إلى توجيه   

أبحاثهم نحو مجاالت رعاية الموهبة واإلبداع، بدأها جيلفورد في بداية الخمسينات ثم بول تورنس وكالفن 

يمس جالجر وجوليان ستانلي وجوزيف رينزولي، وقد كانت إلسهامات هؤالء وغيرهم األثر الكبير تيلور، فج

والواضح في نشر ثقافة الموهبة وتطوير استراتيجيات العمل المؤسسي في مجال رعاية الموهوبين على 

  .المستويين المحلي والعالمي

ألطفال كاحتجاج من آباء األطفـال      كما نشطت على المستوى األسري حركة تنادي بضرورة حماية ا           

الموهوبين على اإلهمال الذي يواجهه أبنائهم من قبل المعلمين والمدارس مما يؤدي إلى إحبـاطهم، ونـادوا                 

بضرورة تقديم برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة للرفع من مستويات تعاملهم مع الطالب وتقديم ما يناسبهم                

 The National المؤسـسة القوميـة لألطفـال الموهـوبين والمبـدعين      من برامج، فنتج عن ذلك إنـشاء 

Foundation for the Gifted and Creative Children     للدفاع عن حقـوق الموهـوبين والمبـدعين 

  ).2005القريطي، (وحمايتهم 
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  :أشكال الرعاية في الواليات المتحدة األمريكية

حاً راقياً لتقديم نماذج متنوعة ألساليب رعاية الموهوبين تُعد تجربة الواليات المتحدة األمريكية مسر  

وهذا يرجع للمرونة المتناهية التي تُعطي لإلدارات التعليمية والمدارس عند تطبيق ما تقتضيه التعليمات التي 

ففي الغالب يرتبط صرف اإلعانات والدعم من مستحقات الضرائب . تستوجب الصرف وتستحق الدعم

م بتنفيذ برامج خاصة وأنشطة أضافية مختلفة يستفيد منها الطالب ذوي االحتياجات للمدارس التي تقو

. الخاصة، ومن ضمنهم الموهوبين، باإلضافة إلى باقي الطالب، وهكذا تتنوع األساليب في التطبيق الميداني

والنشر، واستخدام كما أن كثرة المختصين والباحثين والعلماء الباحثين في المجال، والتوسع في حركة التأليف 

أساليب البحث التجريبي، كل هذه العوامل وغيرها أدت بالضرورة إلى توفير نماذج مختلفة للتطبيق، لذا نجد 

أن خدمات المدارس للموهوبين تبدأ من توفير أنشطة ومقررات إضافية كترتيبات ومبادرات شخصية يستفيد 

  .    م أساليب متقدمة في اإلسراع واإلثراء والتجميعمنها الطالب الموهوب وغير الموهوب لتصل إلى استخدا

 (Intermediate & Secondary)فعلى سبيل المثال توفر معظم المدارس الثانوية بنوعيها 

بالواليات عدداً متنوعاً وكبيراً من المقررات االختيارية التي تعتمد كوحدات دراسية مقبولة للطالب حتى 

وغالباً ما تركز هذه المقررات على تعليم اللغات األجنبية . دراسية للمرحلةيتمكنوا من تغطية المتطلبات ال

ومجاالت التربية البدنية؛ غير أن توفير مثل هذه المقررات يعتمد في الغالب على ميزانية المدرسة ووضعها 

  : ولعل معظم هذه المقررات تشمل هذه المقررات اآلتي. المادي

 الفرق والمسرحي،التمثيل  و،رسم والنحت، والتصوير الفوتوغرافيالك البصرية واألدائيةالفنون  -

  .واألفالم ،   واالوركسترا، والرقصالموسيقية

  . السياراتالميكانيكا وإصالحشغال المعادن، أ، وةالنجارك المهنيالتعليم  -

 ،حاسوب، وتصميم الرسوم، نادي الةتجهيز النصوص، والبرمجكالتعليم التجاري / حاسوبعلوم ال -

 .الويبصفحات تصميم 

 . التلفزيونيواإلنتاج، اتة، والحولييصحيفة المدرسكالمشاركة في ال النشر و ةصحافال -

الصينية، وغير الشائعة ك واإلسبانية،، اإليطالية، واأللمانيةالفرنسية، ك األجنبية الشائعةاللغات تعليم  -

 .ألميركيةا اإلشارة، والالتينية، ولغة ة، اليونانية، الروسيةاليابانيو

   . الطفلرعايةالتغذي، و واالقتصاد المنزليكالصحة /  وعلوم المستهلكتنظيم األسرة -

كما أن المدارس الثانوية في الواليات المتحدة ال تتبع جميعها نفس نظام المواد اإلجبارية، فهناك مدارس 

 المتميزين بقوة دافعيتهم  للطالبHonor Classes" الشرف"إعدادية وأخرى ثانوية بها ما يعرف بفصول 

للتعلّم وإنجازاتهم اإلبداعية، حيث تتميز هذه الفصول بقوة التعليم والجودة النوعية العالية للخبرات والمهارات 

كما تقوم بعض هذه المدارس بتطبيق نظام اختبارات تحديد مستوى وقدرات وميول لفرز وقبول . المتقدمة

 باإلنجازات العالية، وهذا اإلجراء متبع في مدارس معينة في معظم نوعيات معينة من الطالب ممن يتسمون

وفي حالة . الواليات األمريكية، بينما توفر مدارس أخرى خبرات إثرائية خاصة في اآلداب والفنون المختلفة

 Internationalتوفر الدعم المادي المناسب فإن بعض المدارس تقدم مواد في البكالوريا الدولية 
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Baccalaureate (IB)والتسريع األكاديمي Advanced Placement (AP) وهذه النوعية من المواد ،

تحتسب في الغالب أثناء القبول في مؤسسات التعليم العالي وتحتسب كذلك كبدائل لمواد السنة التحضيرية، 

جتمع متميزة، كما يتوفر في بعض الواليات كليات م. وبالتالي تمكن الطالب من التخرج مبكراً من الجامعة

وهناك تنظيم ولوائح تسمح لطالب المرحلة الثانوية التسجيل في بعض المواد في تلك الكليات وتحتسب 

  .وحدات معتمدة بعد التحاقه بالجامعة وهكذا يتمكن من التخرج مبكراً

  :وتقدم مدارس الواليات المتحدة بدائل وخيارات أخرى للتسريع منها

 . Early Admissionطفال أو الصف األول االبتدائي االلتحاق المبكر برياض األ -1

 .Grade Skipping) الترفيع االستثنائي(تخطي بعض الصفوف الدراسية  -2

 .Telescoped Programsضغط أو تركيز المقررات أو الصفوف  -3

 .Subject Matter Accelerationتسريع محتوى المقررات  -4

 Early Admission to Junior or Senior: القبول المبكر في المرحلة المتوسـط أو الثانويـة   -5

High Schools. 

 .Credit By Examinationالتخطي بواسطة االختبارات  -6

 . College Courses in High Schoolsدراسة المقررات الجامعية أثناء المرحلة الثانوية  -7

 .Correspondence Courses : دراسة مقررات عن بعد أو بالمراسلة -8

  . Early Admission To College الكلية أو الجامعة القبول المبكر في -9
(Clark, 2006; Davis & Rimm, 2004)   

  :ولهذه الخيارات فوائد عدة يمكن تلخيصها في اآلتي

 .زيادة المتعة للتعلم والحياة لدى المتعلم، وتخفيض أسباب الملل من المدرسة -1

 .تعزيز وتطوير الشعور بالقيمة الشخصية ونشوة اإلنجاز -2

حد من شعور الموهوبين بالتعالي وأنهم يمثلون نخبة المجتمع، إذ أن وجودهم في مجاالت التحدي ال -3

الذي يفرضه عليهم التسريع يجعلهم يستكشفون قدراتهم الحقيقية ويعرفون حدودهم الطبيعية، كما أن 

ون أنفسهم تواجدهم في مجموعات مناسبة لقدراتهم يؤدي إلى فهم أعمق لملكاتهم، مما يجعلهم يقارن

 .في ظل المعايير العامة وليس في ظل معايير الصف العادي

 .الحصول على تعلم أفضل من التعلم العادي -4

 .تحسين فرص القبول في الجامعات العريقة والتخصصات النادرة -5

 .إتاحة الفرص أمام إبداع الطالب للظهور في وقت مبكر، وكذلك إلنجازاتهم المهنية -6

 .للتعليم عند اختصار السنوات الدراسيةتخفيض التكلفة المادية  -7

 .استفادة المجتمع المبكرة من إسهامات الموهوبين -8

 .تأثير المردود الفعلي لهؤالء الطالب المسرعين على الدخل القومي -9

  ).2003السرور، .( توفير القيادات والكفاءات المتميزة للمجتمع بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن - 10
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  : فتشملأما البدائل الخاصة باإلثراء

 .Art, Literature, and Science School Clubsالنوادي العلمية واألدبية والفنية المدرسية  •

 .Students Exchange Programsبرامج تبادل الطالبٍ  •

 Community and Environment Servicesمشروعات خدمـة البيئـة المحليـة والمجتمـع      •

Projects. 

 .Symposiums & Training Workshopsالمشاغل التدريبية والندوات  •

 .Mentorship & Vocational Training Programsبرامج التلمذة والتدريب المهني الميداني  •

 .Leadership & Debates Programsبرامج التربية القيادية والمناظرات  •

 .Theatre Acting Activitiesنشاطات التمثيل والمسرح  •

 & Resource Roomsهزة لتـسهيل وممارسـة الهوايـات    قاعات مصادر التعلم والمشاغل المج •

Workshops to Practice Hobbies. 

 .Knowledge & Science Competitionsالمسابقات العلمية والثقافية  •

 .ExhibitionsِArt & Science المعارض الفنية والعلمية   •

 .Foreign Language Studiesدراسة اللغات األجنبية  •

 .Creativity & Thinking Skills Coursesية التفكير واإلبداع دراسة مقررات لتنم •

 .Computer Based Learningبرامج التعليم عن طريق الحاسب  •

 .Summer Campsالمخيمات الصيفية  •

 .Independent Study & Research Projectsالدراسات الحرة والمشاريع البحثية  •

 . Field Tripsالرحالت والزيارات الحقلية  •

 .Saturdays Or Weekends Programsرامج عطل نهاية األسبوع ب •

 .University Sponsored Programs برامج مدعومة من الجامعات  •

 . Future Problem Solvingبرنامج حل المشكالت بطرق إبداعية  •

 . Olympics دالمسابقات واألولمبيا •

  :أما أساليب التجميع فتشمل الخيارات التالية  

 . Magnet Schoolsالجاذبة المدارس  •

 .Special Schools for the Giftedالمدارس الخاصة للموهوبين  •

 .Private Schoolsالمدارس األهلية  •

 .School-Within-Schoolمدرسة ضمن مدرسة  •

 .Special Classesالصفوف الخاصة  •

 . Full-Time Heterogeneous Groupsالمجموعات غير المتجانسة الدائمة  •

 . Part-Time And Temporary Groupingات المؤقتة المجموع •
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 .Pullout Programsبرامج السحب  •

 . Resource Programs & Resource Rooms برامج غرف مصادر التعلم  •

 .Part-Time Special Classesالفصول المؤقتة  •

 Special Interests Groups &والنوادي ) الجمعيات(مجموعات الميول الخاصة  •

Clubs.)org.Hoagiesgifted, org .nagc.www( 

  :ثانياً تجربة بريطانيا العظمى

ها ألطفال الموهوبين والمتفوقين، ولكناتعليم فرص لتحسين جادة كثير من البلدان مبادرات تتوفر في 

تتيح فرص النمو لتالميذ بأعمار معينة، أو لتالميذ من مناطق ومدن مبادرات فهناك .  ما تكون شاملةنادراً

ددة، أو أنها تركز على أنشطة بعينها دون غيرها، أو أن هذه األنشطة تكون في الغالب بعيدة عن ما مح

  .يدرسه التلميذ في المنهج الوطني وغير مرتبطة بحياته الفعلية وبالتالي ال يجدها ذات نفع له أو لمجتمعه

 لذا ينبغي أن ال يترك للصدفة إن تعليم المتفوقين والموهوبين جزء أساسي من النظام التعليمي العام،

أو األهواء المختلفة للمخططين والمطبقين في المدارس، بهذه الفلسفة وما تحتويه من رؤية تقدم بريطانيا 

العظمي النموذج اإلنجليزي لرعاية الطالب المتفوقين والموهوبين الذي يحقق التكامل واالندماج 

Integrationفي مستويين للرعاية :  

رامج وأنشطة تعليم المتفوقين والموهوبين جزء أساسي من النظام العام للتربية والتعليم فـي                ب  :أوالً

  .انجلترا

 مكان الطالب الموهوب هو مع زمالئه وأقرانه لذا فإن خدماته وأنشطة الخاصة تقدم له ضـمن                 :ثانياً

 الخارجية التي   حدود الصف العام وداخل المدرسة الملحق بها، باإلضافة إلى البرامج اإلثرائية          

  .تعزز معارفه ومهاراته وتحسن فرص نموه

 Theم األكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب 2002ولتحقيق هذه الرؤية ُأسست في عام 

National Academy for the Gifted & Talented Youth (NAGTY) والتي استضافتها خالل 

 .Warwick University.سنواتها األولى جامعة وارويك 

   : والموهوبين الشبابتفوقين الوطنية للماألكاديمية

 Warwick في جامعة وارويكأسست األكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب    

University من قبل الحكومة م2002 عام في بريطانيا )DFES (الثانويةطالب المدارس رعاية  لةمبادرك 

جامعة الن قررت أ بعد م2007أغسطس من هذا العام  شهر في تغلقأنها ، إال أكلترافي انالمتفوقين دراسياً 

 خالل السنوات الخمس الماضية مجموعة من الخبرات لقد قدمت األكاديمية. العقدجديد عدم تالتي تستضيفها 

اء  تقبل الطالب من جميع المدارس، سو وهي . سنة 19-11من للطالب اإلثرائية واألنشطة الالصفية 

. ٪5، الذين يمثلون نسبة أعلى الخاصةاألهلية و أ Grammar Schools أو مدارس اللغات ،حكوميةأكانت 

تشارك بصفة مباشرة  Grammar Schools  ستة عشر مدرسة للغات) 16(وللمعلومية، فإن هناك أكثر من 

  .الفكرة والمشروعم مما زاد من فرص نجاح 2004وفاعلة في تقديم برامج األكاديمية منذ عام 
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إن الدور الرئيس لألكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب هو االستعجال أو التسريع في 

تطوير وتحسين تعليم الموهوبين في بريطانيا عن طريق تطوير الدعم الحكومي والوطني أو القومي، 

 والمختصين الذين يعملون في مجال رعاية المحفزات المناسبة لتوفير قيادات ذات كفاءة عالية لدعم المهنيين

لتحقيق هذه الغاية فإن األكاديمية تعمل مع ومن خالل كل من الطالب أنفسهم، أولياء األمور، . هذه الفئة

، ....المعلمين، المختصين التربويين، مزودي الخدمات المتخصصين كاألخصائيين النفسيين والمرشدين

  . ألعمال المختلفةباإلضافة إلى الجامعات والمهن وا

تؤمن األكاديمية بأن رعاية الشباب والصغار من األبناء أولوية قصوى ال يمكن التقصير فيها، وتؤكد 

من خالل خدماتها المتمايزة أن جميع األطفال والشباب اليافعين سيحصلون على الفرص التعليمية الرسمية 

م على االستفادة من قدراتهم وتحويلها إلى وغير الرسمية كل بحسب احتياجاته الخاصة وذلك لمساعدته

  . انجازات إبداعية عالية الجودة

وتؤكد األكاديمية كذلك على أن تعليم المتفوقين والموهوبين هو في األصل جزء ال يتجزأ من النظام 

تم العام للتعليم في انجلترا ألن الخدمات الخاصة لهذه الفئة متوفرة ضمن األنشطة التربوية اليومية، وي

وقد برهنت التجارب أنه طالما . تحسينها بواسطة الفرص اإلضافية المتقدمة التي تقدم داخل وخارج المدرسة

أدخلت المدارس تربية وتعليم والمتفوقين والموهوبين ضمن ما تقدمه من أنشطة وخدمات فإن المعايير العامة 

  .طالب والغايات المجتمعية للرعايةللتعلم سترقى وترتفع للمستويات التي تخدم األهداف الشخصية لل

  :رسالة األكاديمية

  : في النقاط التاليةNAGTYتتلخص رسالة األكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب   

توجيه وتكريس كافة طاقاتها وخبراتها ومهنييها لخدمة األطفال والشباب المتفوقين والموهوبين في  •

 .ن على الفرص التعليمية الخاصة والدعم المناسب لتنمية قدراتهمانجلترا والتأكد من أنهم سيحصلو

العمل على توفير المعرفة والمهارات والخبرات وأساليب الدعم المناسبة لجميع المعلمين والمهنيين  •

 .وكافة العاملين في قطاع التعليم حتى يتمكنوا من تلبية االحتياجات الخاصة لهذه الفئة من الطالب

دورها القومي الريادي لتكون مركزياً قيادياً عالمياً في مجال البحث، االبتكار تطوير وتحسين  •

  .واالختراع، والتطبيق العملي في حقل تربية ورعاية المتفوقين والموهوبين

  :المبادئ العامة للدعم الذي توفره األكاديمية

مناسبة وخدمات أو الكشف عن التالميذ المتفوقين والموهوبين في انجلترا وتوفير فرص للنمو  -1

ترتيبات تغطي األنشطة داخل المدرسة وخارجها، باإلضافة إلى دعم وتوجيه يحقق اكتساب 

 .المعارف ويرفع من دوافع االنجاز والتميز والطموحات

تطبيق الخبرات المهنية الخاصة المتوفرة ألعضاء األكاديمية على القضايا القومية واإلسهام بفعالية  -2

 .لحكومية لرعاية المتفوقين والموهوبينفي اإلستراتيجية ا

تعميق وتطوير المعارف والمهارات المهنية لكافة العاملين في مجال رعاية هذه الفئة سواًء في  -3

 .المجال التخطيطي للرعاية أو مجال تقديمها
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  : هيكل العمل

. لعملليادين  مختلفة ومأهداف، ولكل منها ةيزامتمفروع أو وحدات  أربعة إلى تم تقسيم األكاديمية

األوضاع في  تحسين إلىهدف  وت"ة المهنياألكاديمية"التي توجه خدماتها مباشرة  للطالب،  "ة الطالبكاديميأ"

  توفير الدعم هدف إلىيو "الخبرةمركز " المدارس والكليات لخدمة المتفوقين والموهوبين من الطالب،

 "مركز البحوث" وبالطالب المتفوقين والموهوبين، أو لها عالقة مباشرة عمل مع والهيئات التي تمنظمات لل

  .  التدريس لهمأساليب وأنجع الموهوبين األطفال علىبحوث ال وهو يهدف إلى إجراء 

؛  خمس سنواتNAGTY وكانت مدة العقد األصلي لألكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب   

وكالة تنفيذية استبدالها بو عدم تجديد العقد) DFES (م فضل المسئولون في الحكومة2006غير أنه في عام 

أدي إلى عدم رغبة جامعة وارويك في وهذا التغيير في النهج ). NPGATE (لتعليم المتفوقين والموهوبين

 The Young Gifted الصغار الموهوبينالمتفوقين و  برنامجتشكيل فاسحة المجال ل،التنافس على المشروع

& Talented Program (YG&T) بدالً من (NAGTY) .  

  :القبول

قدم ت  كان على جميع الطالبفي البداية،.  جذرياًقبول سياسة الNAGTYخالل عملية التشغيل غيرت 

طلب تبين بالتفصيل األسباب الحقيقية وراء مع رسالة به كافة المستندات والمعلومات  كامل ملف شخصي

 إلى كافة المستندات والشهادات الثبوتية للنتائج الدراسية رغبة الطالب االنضمام لألكاديمية، باإلضافة

 SAT، االختبارات التحصيلية المختلفة IQواالختبارات المختلفة التي مر بها الطالب كحاصل نسبة الذكاء 

بعد ذلك تفحص جميع المستندات واألوراق من قبل مختصين لتحديد أهلية الطالب .  من المعلمينوتوصيات

من عينة الطالب؛ غير أن هذه % 5 عدمها وتحديد إذا كان الطالب يقع فعالً ضمن أعلى في القبول من

السياسة لم تفلح كثيراً مع تزايد أعداد المتقدمين مما جعل إدارة األكاديمية تضطر إلى تبسيط العملية لتسريع 

 على النحو "Talent Search"" البحث عن الموهبة"اإلجراءات فجاءت العملية الجديدة كما سميت في البداية 

  : التالي

استمارة قبول تحتوي على كافة المعلومات الشخصية عن الطالب الذي عليه أن يكتب سؤالين يرغب  -1

من المختصين مساعدته في اإلجابة عليهما أو العمل معه لحلهما، غير أن هذه األسئلة ال ينظر إليها 

  .أبداً بعد القبول

 .ة أو وثيقتين تبين قدرات الطالب األكاديمية وقدراته العقليةملف شخصي يحتوي على وثيقة رسمي -2

وثائق غير رسمية كتوصيات المعلمين أو مشاركات في نوادي محلية أو نشاطات خدمة المجتمع، أو  -3

  .بعض األعمال واإلنتاج الشخصي في بعض المقررات الدراسية

اقتصر التقديم على وثيقة ثبوتية حيث م تم تبسيط عميلة القبول مرة أخرى 2003ولكن  في نهاية 

الجديدة بعض التساؤالت السياسة أثارت هذه  .واحدة وخطاب توجيه من المدرسة التي ينتمي إليها الطالب

هم بعض طالب األكاديمية حول مدى جدية هذه السياسة وقدرتها على ، بما فياإلطرافنقاش بين بعض ودار 

  . %5 فرز الطالب الذين يقعون ضمن نسبة األعلى
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  :أنشطة فرع أكاديمية الطالب

 المختلفة التي  مجموعة من األنشطةNAGTYقدمت األكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب 

 ما تشمل هذه األنشطة. قامت الجهات الحكومية الداعمة بتقليصها وتخفيف دعمها أو اإلعانات المخصصة لها

  : يلي

ين أو ثالثة أسابيع تقام في الجامعات المحلية المختلفة، وهي تغطي برامج مدرسية صيفية لمدة أسبوع .1

موضوعات متنوعة تتصف بالعمق، وباألخص الموضوعات التي يمكن أن ال تدرس كما ينبغي في 

المنهج الوطني العام، كما تقدم للطالب خبرات وأنشطة لموضوعات متقدمة يمكن أن يدرسوها في 

هذا النوع من البرامج . اسية كنوع من اإلسراع في المحتوى الدراسيمراحل الحقة خالل حياتهم الدر

  . سنة16- 11الصيفية يقدم ألعضاء األكاديمية في المستويين الثالث والرابع وضمن األعمار 

فترات العطل األسبوع أثناء يام خالل أ واألسبوع نهاية  التي تنفذ خالل عطلةOutreach برامج  .2

كامل، وقد تكون  أسبوع إلىتختلف في طولها من نصف يوم لبرامج اوهذه .  الرسميةالمدرسية

ية، وقد تم ميالتعل والخبرات رباتجبرامج إقامة داخلية أو نهارية، يقدم من خاللها أنواع مكثفة من ال

 .ميادينالمن محدد  محاضرات في عدد التوسع في هذه البرامج لتشمل

 ن وهي طريقة للتواصل واالتصال بالمهنيي.)التعلم عن بعدمجموعات  ( عن بعدمواد التعلم .3

والمختصين في المجاالت المختلفة لالستفادة من خبراتهم وتلقي النصح واإلرشاد المناسب لتساؤالت 

 . يقومون بها الطالب والقضايا البحثية والدراسات التي

  .أسبوع وهي موجهة لطالب المستوى السادس وطالب الجامعاتلمدة برامج اإلقامة  .4

المناقشات  أو عقدبشكل غير رسمي، سوياً  من التحدث تمكن األعضاءتديات االنترنت التي من .5

  .فيما بينهمكسب الدعم المعنوي واالجتماعي والمناظرات، أو 

 لتنمية قدراتهم إلى مساعدة الطالبإلى " أكاديمية الطالب"خالل كافة هذه األنواع من البرامج تهدف 

ودعم  المشاركة الفاعلة والخدمات التي تحافظ على األنشطةفير المزيد من  من خالل توأقصى ما تسمح به

  .  لديهمالدافع للتعلم

  :األكاديمية المهنية

 في يلنظام التعليمخدماتها المهنية ل NAGTYتقدم األكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين للشباب 

التي تهدف إلى العمل مع المدارس ". ةمهنيال ةكاديميألا"عن طريق فرع األكاديمية المسمى بـ  وويلز إنكلترا

من أجل إيجاد بيئات تربوية مناسبة للموهوبين وتقديم الدعم الفني المهني للعاملين  بتلك المدارس لتهيئة 

الظروف المواتية لنمو قدرات الطالب وتمكينهم من التعرف على قدراتهم وتحقيق إسهامات إبداعية ألنفسهم 

وعلى المدى البعيد فإن المختصين كانوا يهدفون من خالل هذا النوع من الخدمات إلى أن يصل . ومجتمعاتهم

االهتمام بتعليم المتفوقين والموهوبين درجة تتخطى درجة االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وقد 

أساليب النشر والتوعية تم العمل على تحقيق هذه الغايات من خالل استخدام ورش العمل لتدريب المعلمين و

  www.colytongrammar.devon.sch.uk)(المختلفة لنشر ثقافة الموهبة واإلبداع                 
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  :مركز الخبرة

  دراسةإلى" مركز الخبرة"ة الوطنية للمتفوقين والموهوبين للشباب من تأسيس فرع كاديمياألهدفت 

كما يهدف المركز إلى . م من غيرهاًء ذكأكثر األطفال بعض جعلتلك الظروف والعوامل التي تو" ةالموهب"

لفهم المجتمع وعلى نطاق أوسع فإن المركز يهدف إلى توعية . األطفالالبحث عن أفضل السبل لتعليم هؤالء 

  .  في هذا المجالاألبحاثمزيد من  أفراده للقيام بوتشجيع' ةالموهب'مفهوم 

   :منشورات

  من المنشوراتدعدبإصدار  NAGTYللمتفوقين والموهوبين الشباب ة الوطنية كاديميقامت األ

" الطالب"واإلصدارات العلمية موجهة لمجموعات مختلفة من المستفيدين، وفي رأس القائمة المستفيد األول 

 تحمل أحد اإلصدارا". األكاديمية المهنية"معظم هذه اإلصدارات استخدمت من قبل . عضو األكاديمية

وهو مجلة متخصصة تصدر ثالث مرات في  Aspire" التوق إلى أو الطموح"اديمية مسمى الرئيسة لألك

السنة وموجهة في الغالب إلى الطالب، إال أنها كانت توزع للطالب األعضاء وألعضاء األكاديمية المهنية، 

   .ولكن بعد العدد السابع تم فصل المجلة في إصدارين أحدهما للطالب األعضاء واآلخر للمهنيين

لألسف الشديد كثير من أعضاء األكاديمية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الشباب ينتابهم القلق بسبب    

، كما أن هناك فريقاً آخر يتساءل عن مدى مصداقية %10تغيير معايير القبول ورفع النسبة إلى األعلى 

ا على إبقاء المعايير العالية  الجديدة التي ستشرف على برنامج األكاديمية ومدى قدراتهYG&Tالوكالة 

. للخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من األنشطة كما كانت تفعل جامعة واروريك
uk.ac.nagty.www/:/phtt 

   :تجربة سنغافورة: ثالثاً

في كلمته عن مجموعة كبيرة رئيس الوزراء تحدث  م وخالل االحتفال باليوم الوطني2001عام في 

 وكان ضمن تلك المبادرات، "سنغافورة جديدة" سنغافورة إلى تحويل إلى ةت الراميالمبادرامن اإلصالحات و

 الرئيس لذلك هو موجهالكون ين أ والحرص على أولوية تتعلّق بزيادة حجم مجتمع الموهوبين من أبناء الدولة

لهذا همية التعليم أ نإالواقع و. عملية ومهمة للوصول إلى الهدف المنشود إستراتيجيةاستخدام التعليم باعتباره 

لى تطوير دائماً إتسعى كونها السنين خالل السياسة الحكيمة لحكومته عبر  من ايمكن رؤيتهالبلد الصغير 

تميز االهتمام بالتعليم ألنه إذا ما ويمكن تفسير . شعبال - في البالد  الوحيدة المتاحة ةالموارد الطبيعي

  تحسدورهؤدي بلى تعزيز رأس المال البشري، مما ية إبالضروريؤدي فسبالمهارات والمعارف الجديدة 

   .لى مزيد من النموإ، وبالتالي يؤدي البلد اقتصاد في العاملة ييد األإسهامات

الموهوبين عليم تبرنامج من أجل تحقيق هذه الغاية قامت وزارة التربية والتعليم بسنغافورة بتأسيس 

)GEP (Gifted Education Program –ناشئة من لى تزويد الوهو يهدف إ - تي وصفه الحقاً الذي سيأ

ن أجل امن والتدريب  ةالضروريعقلية العالية بالخبرات المن ذوي القدرات الموهوبين المدارس  تالميذ

  .  واألمةجل تحسين حالة المجتمع أ والعمل من ،" التغيير والتقدمةطليع" واكوني
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بلد يالحظ تأثير مجموعة من العوامل في تطوير وبالنظر في تاريخ رعاية الموهوبين في هذا ال

السياسات الرامية إلى تقدم المجتمع السنغافوري بشكل عام وتعليم الموهوبين على وجه الخصوص، وكان 

بالطبيعة وعي ال:  هذه العوامل هي. لهذه العوامل الدور الكبير في صياغة السياسات على ما هي عليه اليوم

  . ةيسنغافورللبيئة الوالسياسية سكانية ، والالجغرافية، واالقتصادية

، تعتبر سنغافورة دولة صغيرة الحجم تشبه المدينة ذات الكثافة السكانية العالية من الناحية الجغرافيةف     

ومن أجل المساعدة في رفع كفاءة العمالة الماهرة للمنافسة . مع نزوح وتخلي أو إهمال كبير للبيئات الريفية

م إلى رفع المستوى التعليمي 1979كومة سنغافورة من خالل النظام التعليمي الجديد عام عالمياً سعت ح

وقد طُور برنامج تعليم . هناك من القوى العاملة ة الشاملة التعليميالكفاءة وبالتالي رفع المدارس،تاركي ل

فوقين عقلياً وتزويدهم تقديم أفضل الخبرات التعليمية للمت أمل كجزء من هذا النظام، على GEPالموهوبين 

  .  في المجتمعةسريعوالتغيرات التحديات ال الالزمة لمواكبة باألدوات

لى من القرن الماضي إالستينات خالل عقد سياسات التصنيع أما اقتصادياً فقد أدى تبني الحكومة ل

 سنغافورة ظهور تطور سريع لدخل الفرد من الناتج القومي والذي يتضاعف على مر السنين، حتى أصبحت

ثاني أعلى دولة في مستوى المعيشة في أسيا، ونتيجة لذلك تحرص الحكومة على اإلنفاق على التعليم للرفع 

من الكفاءة العامة للفرد تمشياً مع المستويات المعيشية وضمانة لالستمرار في استثمار العنصر البشري، ومن 

  .  لتحقيق التمايز المطلوب بين أفراد المجتمعهنا يأتي أيضاً االهتمام بالموهوبين من طالب المدارس

بصغر حجمها تفتقر إلى الموارد الطبيعية، لذا  سنغافورة يتعلّق بفهم الطبيعة السكانية فإن أما ما

 لذلك ، المورد محدودان هذأيعني نجدها حريصة على استثمار مواردها البشرية، غير أن صغر عدد السكان 

 وتحقيقا لهذه الغاية، ،وتطور هذه المورداستغالل يتوقف على مدى حسن سد ن مستقبل البالبأ اعتقاد ظهر

هم شريحة المجتمع الموهوبين كحل عملي وممتاز لهذا العجز بحجة أن  GEP جاء برنامج تعليم الموهوبين 

 بالنفع ن يعودأمل أمن ثم فإن البرنامج يو ،ن تتحمل القيادة السياسية المقبلة في سنغافورةأشأنه التي من 

   .واستثمار جيد للمورد البشريلبالد على ا األجلطويلة العامة  ةالمصلحو

وأخيراً، فإن سنغافورة تتمتع باستقرار سياسي مستمر بسبب وجود الحزب الحاكم في السلطة منذ عام 

ذا جاء م والذي حدد مجموعة من السياسات طويلة األجل يتم تنفيذها وتقييم مخرجاتها إلى أن تتحقق، ل1959

م الذي تضمن 1979برنامج تعليم الموهوبين في أعقاب خطاب رئيس الوزراء في التقرير الذي صدر عام 

وا بأساليب مغايرة تناسب وتيرة تعلمهم وترقى بقدراتهم، ن يتعلمأ التي تمكن الطالب من أهمية تباين المناهج

   .ة في التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومةوهذا يعد من األهداف التي تلقى دعم سياسي من إعطائه األولوي

وهكذا يالحظ أن الظروف البيئة والسياسية واالقتصادية والطبيعة السكانية مواتية جداً لتطوير برامج 

  .تعليمية تحقق للمجتمع والدولة بغيتها واستقرارها

لة في حاجة الطالب لقد تفهمت الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم القضية عندما حددت المشك

الموهوبين إلى درجة عالية من التحفيز والتحدي الفكري يتناسب مع قدراتهم العقلية العالية ويلبي احتياجاتهم 

الخاصة، وإذا لم تقدم لهم هذه النوعية من الخبرات فإنهم سيحبطوا ويكونوا أكثر المقصرين في حق 
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كما أن وجود الموهوبين مع . لعمل الروتيني للمدارسمجتمعهم، وتظهر عليهم عالمات الملل والتذمر من ا

، وقد يتدهور وضع الموهوبين العاطفيةوالنفسية  فكرياً يجعلهم أكثر استقراراً من الناحية مأقران يساوونه

  .ويصبحوا ضمن طبقات مجتمعية متدنية بسبب المشكالت التي يمكن أن يقترفوها

 Gifted"" برنامج تعليم الموهوبين"رة في ما يسمى بـ ي سنغافوفوتتمثل رعاية الطالب الموهوبين 

Education Program- GEP"  والتعليم التربيةوزارة م كمبادرة من 1984 الذي أسس ألول مرة في عام 

مصمم أكاديمي برنامج واستجابة فعلية لرغبات مجتمعية فرضتها ظروف الحياة التي تمر بها البلد، وهو 

من أو مرحلتين جولتين س في سنغافورة والذين يتم تحديدهم من خالل طالب المدار٪ من 1ألعلى 

 مع تمشياًمGEP وقد جاء مشروع برنامج  .االبتدائيالصف الثالث في نهاية ) المسح واالختيار(االختبارات 

 بحسب ما تمليه عليه قدراتهلتعلم ا طالبالسماح لكل الرامية إلى الجديدة وزارة التربية والتعليم  ةسياس

الخاصة وسرعته في التعلم، وهذا التوجه من الوزارة بمثابة اعتراف بوجود الموهوبين وضرورة تلبية 

 أنها وهذا يعني بقدرات كل طالب وتعزيزها، تلتزم باالعتراف والتعليم ةوزارة التربيإن . احتياجاتهم الخاصة

وإظهار كل  تحقيق طالب علىاعد ال ويس،لنمول خاصة للطالب ومحفّز ذا أهمية نوعي ن توفر تعليماًأيجب 

  . وقدراتهم إمكاناتهم

وتتلخص المهمة الرئيسة للبرنامج في عمله على توفير قيادات ذات كفاءة عالية من الطالب المتفوقين 

عقلياً يكونون قادرين على تطوير ذواتهم واإلسهام في تقدم المجتمع، حيث يلتزم البرنامج بتنمية وتطوير 

 ميز للت نموذجاً"برنامج تعليم الموهوبين"جعل كما تتمثل الرؤية في . ى أقصى ما تسمح بهقدرات الطالب إل

من خالل ويتم تحقيق هذه الرؤية . تفوقين عقلياً بالمرحلتين االبتدائية والثانوية الم أجل الطالبفي التعليم من

 اإلنسانية والقيم ات العقليةالقدرتطور تساعد في نمو و مهنيةخبرات مواد تعليمية ومصادر تعلم وتوفير 

أنفسهم خدمة و تحمل مسئولة النمو والتطور في المجتمع لإلعدادهمالشباب الموهوبين لدى  واإلبداع

  . المجتمعو

  :وقد مرت رعاية الموهوبين في سنغافورة بعدة مراحل يمكن عرضها على النحو التالي

تاي انجسون بعثة لالطالع والتعرف / تورم ترأس وزير التربية والتعليم الراحل الدك1981في عام  •

ن أالعتقاد با الخارج إلىهذه البعثة وقد عززت  األخرى،في البلدان رعاية الموهوبين برامج على 

تفوقين المللطلبة برنامج . برنامج لألطفال الموهوبين في سنغافورةبتقديم لبدء لهناك حاجة ملحة 

، األمريكيةمثل الواليات المتحدة أخرى  بلدان  ألن هناكةفريدا من نوعه لسنغافورقد ال يكون  عقلياً

 .عقلياً متفوقين المماثلة لرعايةبرامج قد سبقت بقديم الصين، روسيا، وإسرائيل 

 خاص برنامجتأسيس وأهداف قُدمت ورقة تصور مبدئي بينت دوافع ومبررات  م1983في عام   •

 ورقةكما وصفت ال. للمتفوقين عقلياً منهم في سنغافورة والذي يمكن أن يخصص الموهوبينللطالب 

.  وعملية اختيار الطالب للبرنامجسبل اختيار المعلمين ت وناقش،الهيكل المقترح لمثل هذا البرنامج

  . برنامج إثرائي وليس تسريع للطالبهوفي هذه الورقة  هحاقترتم اما 
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كل  الموهوبين، وشُة تعليمآنذاك بشعب يتالتي سم وحدة المشاريع الخاصةُأنشئت مايو شهر وفي 

، تدريب GEPبرنامج تعليم الموهوبين  لعلمين والمطالب  اختيار الهمهامعمل كانت أبرز فريق 

تلقى الفريق التدريب قد و. تنفيذ البرامج ورصد تطورهو ،عداد المناهج والمواد الجديدةإالمعلمين و

كما أضيف للبرنامج مستشار . متحدةأحد المتخصصين في تعليم الموهوبين من الواليات العلى يد 

  . خاص يتابع المراحل المختلفة للتخطيط والتنفيذ

  .ئية ومدرستين ثانوية ابتداتين مدارسي تجريب المشروع فم بدأ1984في عام  •

م أدرجت مدرسة 1988وفي عام . م أضيفت للمشروع التجريبي مدرسة ابتدائية ثالثة1985 في عام •

وقد أصحبت  .GEPدرسة ثانوية تطبق برنامج تعليم الموهوبين ثانوية أخرى لتكون ثالث م

 .المدارس الست في المشروع مراكز رعاية للموهوبين في المناطق المختلفة من سنغافورة

توالى بعد ذلك افتتاح المراكز في مدارس أخرى ابتدائية وثانوية حتى أصبح عدد المراكز للمرحلة  •

دد المراكز في المرحلة الثانوية إلى ستة مع اختالف مستويات تسعة مراكز، ووصل ع) 9(االبتدائية 

 ).البكالوريا(التطبيق حيث يمتد البرنامج مع الطالب عند االنتقال إلى مرحلة الشهادة الثانوية 

م 2004م تم تقليص المراكز بالمرحلة الثانوية إلى مركزين فقط بعد أن بدأت في عام 2007في عام  •

 Integrated) الدمج(بتطبيق برامجها الخاصة المعروفة بالبرامج التكاملية بعض المدارس الثانوية 

Programs وذلك بالتعاون مع الكليات والمعاهد المتوسطة المنتسبة إليها، فهذه المدارس لم تعد 

ضمن نوعية  ال تزال لديها برامج فإنها ومع ذلك   ،GEPتحت مظلة برنامج تعليم الموهوبين 

على العموم ما . ينوهوببسماتهم كم ونالذين ال يزال ة لخدمة الطالب الموهوبينيتكاملالبرامج ال

حدث لم يكن بالتغيير الجذري حيث بدا أن التغيرات حدثت في المسمى أكثر مما حدث في المحتوى 

 . هو المعمول بهGEPوالتنظيم، وعلى ما يبدو أن الشكل العام لبرنامج 

ثر شعبية واستقطاباً للطالب مما اجبر المدرستين الثانويتين أصبحت برامج الدمج أو التكامل أك  •

 إلى تقليص عدد الفصول الدراسية للبرنامج أو تعليقها بسبب GEPالباقيتين على تطبيق برنامج 

م كانت هناك أربعة مدارس ثانوية 2005واعتباراً من عام . التناقص المتسارع ألعداد الطالب فيها

 وبرامج GEPبرنامج تعليم الموهوبين : قدم مدرستين فقط البرنامجينتقدم برامج الدمج بينما ت

 .GEPكما تُرك للمدارس حرية التنويع في البرامج اإلثرائية ضمن األطر العامة لبرنامج . الدمج

م سحب جميع أشكال هذه البرنامج من الميدان كنتيجة حتمية لتقلص عدد 2008سيتم مع بداية عام  •

م، وبالتالي إفساح المجال لفرص التكامل 2006طالب فقط خالل عام ) 13(لى الطالب في البرنامج إ

  ).الدمج(والتفاعل بين الطالب تحت مظلة البرامج التكاملية 

  :القبول في البرنامج

يبدأ القبول بتقدم كافة طالب الصف الثالث االبتدائي ممن تصل أعمارهم إلى سن التاسعة الجتياز 

الختبار، األولى وهي مرحلة المسح والثانية هي مرحلة االختيار، ويتوقع أن تفرز مرحلتين أو جولتين من ا

   . من الطالب الذين سينضمون للبرنامج% 1نتائج هاتين المرحلتين أعلى 
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يتم اختبار الطالب في اللغة االنجليزية والرياضيات، وبناًء على النتائج ) المسح(خالل المرحلة األولى 

ة من الطالب، ومن يتبقى منهم ينتقل إلى مرحلة االختيار حيث يتم تطبيق اختبارات يتم استبعاد مجموع

أخرى في الرياضيات واالنجليزي باإلضافة إلى اختبارات الذكاء، ومن يجتاز هذه المجموعة من االختبارات 

  .سيمثل العينة التي ستلتحق بالبرنامج

الب الذين فاتتهم فرصة دخول المرحلتين في االختبارات للط، كان هناك جولة ثالثة من 2003قبل و

الصف الثالث، غير أن اإلحصاءات بينت أن الطالب الذين يلتحقون بعد هذه المرحلة ال يتمكنون من 

  . االستفادة كما ينبغي من خبرات البرنامج، لذا ألغيت هذه المرحلة من التعرف منذ ذلك الوقت

  :مدة وطبيعة البرنامج     

، وبعد ذلك   البرنامج ثالث سنوات من الصف الرابع إلى الصف السادس االبتدائييمضي الطالب في

برامج التعليم و في أ ،)الدمج(ية تكاملالمج ابرمن خالل ال في البرنامج فقط ة مواصلة الدراسوان يختارأيمكن 

ي يصادفونها في أولياء األمور والطالب أنفسهم تذمروا بعض الشيء من الضغوط العالية الت بعض العام ألن

  .البرنامج

وقد تُرك للمدارس الخيار في وضع برامج إثرائية وخبرات متنوعة ونظام تقييم منفصل أو بمشاركة 

   : وتشمل الخبرات المقدمة المجاالت التالية. مجموعة من المدارس التي تطبق البرنامج

   : في المرحلة االبتدائية-

 ).5-4(للصفين الحاسوب برامج إثرائية في  •

• Individualized5-4( فردية للصفين  بحثيةات دراس.( 

  .تنمية مهارات االبتكار للصف الخامس برامج •

 .)6-5(للصفين  يةالمستقبلأساليب حل المشكالت  •

 .للصف الخامس Odyssey of the Mindبرنامج أولمبياد العقل  •

 .للصف الخامساللغة الصينية معسكر  •

 .خامسللصف ال اإلبداعية الكتابة معسكر •

 .العمليات العقلية للصف الخامسإثراء المفاهيم من خالل تغيير  •

 .)6 -5(للصفين  اإلنسانية العلوم اتاختبار •

  .للصف السادس ائية المحاكم الجزرحالت التعلم إلى •

 ).مجموعات مختارة من الصف السادس(الرياضيات الفصول اإلثرائية المتقدمة في  •

  .لسادس للصف اثراءاإلالرياضيات معسكر  •

  .المشاريع القومية لدراسة األحوال الجوية للصف الخامس •

  .للصف الخامس" فيديو"للتصوير المتحرك جائزة المدرسة  •

  :ةثانويالمرحلة ال -

 .)1الثانوي (اللغة الصينية معسكر  •
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 .)4-1الثانوي من (اللغة الصينية برنامج الكتابة اإلبداعية ب •

• Individualized 3-1ثانوي من ال( الفردية بحثيةال اتدراسال.( 

 .)1الثانوي  (حاسوببرمجة المقرر  •

 .)2-1الثانوي  (الخطابة باللغة اإلنجليزيةمسابقات  •

 .)2ثانوي ال (يةتاريخمنافسات الدراما ال •

 .)4الثانوي  (لتدريب الطالب المتميزينفيزياء في ال ة الدولياألولمبياد •

 .اإلبداعيةبرنامج الفنون  •

 .)3-2الثانوي  (ة في األدبي الدراساتحلقال •

 .)1الثانوي (الرياضيات النشط يوم  •

 .)2ثانوي ال (ئيثرااإلالرياضيات معسكر  •

 .)4-3الثانوي (الرياضيات الحلقات الدراسية في  •

 .)3ثانوي( يةالبرلمانمناظرات ونقاشات المجالس  •

 .)3-1الثانوي  (يةالعلمالروابط  •

 .)3-2الثانوي (المعلومات مقرر العلوم التطبيقية في تقنية  •

 .)3-2الثانوي  ( المتعددة المتخصصة الوسائطاتمخيم •

 .)4-1ثانوي (الحاسوب برنامج التلمذة في  •

  ) 4-3ثانوي (برنامج تطوير القيادات  •

كما يندرج تحت الدراسات البحثية الفردية خيارات أخرى من البرامج تشمل برنامج االبتكارات 

ج حل المشكالت المستقبلية بالنسبة للمرحلة االبتدائية، وبرامج التلميذة في الحاسوب واالختراعات وبرنام

 بالنسبة للمرحلة الثانوية، Odyssey of the Mindوالعلوم وبرامج اإلبداع الفني وبرنامج أولمبياد العقل 

ي المرحلة الثانوية كما يسمح ف. GEPومعظم هذه البرامج تقدم كذلك للطالب خارج برنامج تعليم الموهوبين 

  .ببرامج التلمذة المقترحة من قبل الطالب أنفسهم شريطة اعتمادها من قبل المسؤولين

 GEPولتمييز بعض الطالب فإنه يتم السماح لبعض طالب الصف الرابع المسجلين في برنامج      

كما أن مقرر . ياًحضور برامج متقدمة في األدب أو الشعر واأللغاز والدعابة، وذلك لمرة واحدة أسبوع

الدراسات البحثية الفردية إجباري على كافة طالب الصفين الرابع والخامس حيث يقومون بإعداد أبحاث في 

موضوعات معينة، كما يقوم المعلمون باختيار ما يقرب من نصف الطالب للقيام بمشاريع إبداعية يصلون من 

  . خاللها لتقديم حلول إبداعية لبعض المشكالت الحياتية

 في اآلونة األخيرة انتقادات كثيرة سواًء عبر مواقع اإلنترنت أو GEPواجه برنامج تعليم الموهوبين 

، وأن الطالب  elitist" الصفوة"من خالل وسائل اإلعالم الشعبية بداعي تكوين مجموعات مختارة أو 

واقع بين أنهم يتعرضون في يصبحون متعجرفين بسبب تسليط الضوء عليهم واالهتمام الزائد بهم؛ إال أن ال

معظم األحيان للتمييز واإلهانات من قبل اآلخرين، كما أنهم يواجهون ضغوطاً أسرية ومادية ومجتمعية كبيرة 
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نتيجة انتمائهم للبرنامج، وهذا ما دفع المسئولين في الوزارة إلى االهتمام بوجود بدائل تمثلت في تقديم فرص 

   .من الزمالء هم وغيرGEPطالب تشجيع قدر أكبر من التفاعل بين واالندماج والتكامل بين الطالب 

قررت وزارة التربية "  الموهوبينتكامل للتالميذ المتفوقين في برامج تعليماالندماج وال"وتحت شعار 

 GEPم حث وتشجيع المدارس االبتدائية التي الزالت تقدم برنامج 2008والتعليم بسنغافورة مع بداية عام 

طالب البرنامج وزمالئهم من خارجه، قدر أكبر من التفاعل بين م مبادرات حقيقية وواقعية تتيح على تقدي

البقاء على يومي، وهذا سيتمكن طالب البرنامج من  أساسعلى سوياً العمل واللعب و وتقديم فرص للتعلم

خالل تبادل  في المدرسة من ممع شركائهأوثق وذات مغزى وتطوير روابط مع زمالئهم اتصال مستمر 

الوقت صف ن إلىون ما بين ثلث ضقي سهم من الطالب وغيرGEPطالب أن ومن المتوقع . الخبرات

المخصص للمنهج الدراسي سوياً وبصفة يومية، وذلك ضمن الضوابط التي ُأقرت في المشروع، حيث ستبدأ 

ون أشكال االندماج على  وستك.مدرستين في التنفيذ الفوري وتليها باقي المدارس حسب الجدولة الموضوعة

  :النحو التالي

 .وطالب آخرين من خارجه GEPفصول مختلطة بها طالب البرنامج  - 1

تدريس طالب البرنامج في فصول خاصة لدراسة العلوم والرياضيات واللغة اإلنجليزية، على أن  - 2

قية يتم دمجهم مع زمالئهم في مواد الفنون وبعض األنشطة كالتربية الوطنية والتربية األخال

 ... .والموسيقى وتعلم اللغة الصينية،
http://www.moe.gov.sg/gifted/developments 

  : تجربة اليابان: رابعاً

 مليون 120يعتبر المحللون والنقاد وصناع القرار من التربويين واالجتماعيين أن اليابان أمة الـ 

 بشكل ملحوظ في االختبارات الدولية متفوق لكونها من أوائل الدول ذات االنجاز العالي وتميز أبنائها

فاليابان دولة ال تتفوق فقط في مجال التعليم والجهود التي تبذل من أجل . التحصيلية في العلوم والرياضيات

االستفادة من طاقات واستعدادات األبناء، بل تتفوق كذلك في مجاالت اإلنتاج واإلبداع واإلدارة، كما أنها 

من أجل . عات اآلليات واإلليكترونيات ومجموعة كبيرة من الصناعات الخفيفةناجحة بشكل ملحوظ في صنا

هذا تسعى دول كثيرة لدراسة تجارب اليابان المختلفة ومحاولة التعرف على أسرار هذه النجاحات التي تكمن 

  :على ما يبدو في المالمح العامة لنظام التعليم الياباني وهي

 :المركزية والالمركزية في التعليم •

ومن . المركزية  يغلب عليه طابعهالقول أنإن صح اليابان بشكل عام بمركزية التعليم، أو  تتميز

لمختلف فئات الشعب على مستوى الدولة بغض  هذا المبدأ توفير المساواة في التعليم ونوعيتهإيجابيات 

 ،فيها التلميذ، وبذلك يتم تزويد كل طفل بأساس معرفي واحد ولديالنظر عن المقاطعة أو المحافظة التي 

نية اإلطار العام للمقررات تُقرر وزارة التعليم اليابا وبغض النظر عن الحالة االقتصادية لهذه المنطقة، حيث

ويفصَّل محتوى ومنهج كل مادة وعدد ساعات تدريسها، وبذلك يتم ضمان   بل،كافة الدراسية في المواد

وعادة ال توجد اختالفات . لكل فرد في الشعب في أي مدرسة وفي الوقت المحدد له تدريس منهج واحد
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في   مع التفاوتلها تتمتع بمستوى متجانس عاٍلتذكر بين المدارس في مختلف مناطق اليابان وك جوهرية

، كما تقوم دولةال  عن التخطيط لتطوير العملية التعليمية على مستوىمسؤولةوالوزارة . نوع التفوق فقط

  . المتوسطة والفنية بإدارة العديد من المؤسسات التربوية بما فيها الجامعات والكليات

اليابان فهناك قسط أيًضا من الالمركزية  ة التعليم مطلقة فيولكن في الحقيقية ال يعني ذلك أن مركزي

 عن التعليم المسئولةمجلس تعليم خاص بها، ويعتبر السلطة  حيث يوجد في كل مقاطعة من مقاطعات اليابان

 ويقوم هذا المجلس باختيار الكتب المناسبة لمقاطعته من بين الكتب. المقاطعة وإدارته وتنفيذه في هذه

موافقة من وزارة  لتي عادة ما يقوم القطاع الخاص بطباعتها، ولكن بالطبع بعد الحصول علىالمقررة ا

في ذلك تعيين ونقل المعلمين من مدرسة  ويقوم هذا المجلس أيًضا بإدارة شؤون العاملين بما. التعليم عليها

  .اإلقليمية وتقديم النصح لها ألخرى، كما يقوم باإلشراف على مؤسسات التعليم

عليهم، إال أنهم يتمتعون أيًضا بقسط من الحرية  ا أن المعلمين بالرغم من المركزية في اإلشرافكم

وهم يجتمعون في ربيع كل عام . بالمدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة بصفتهم من هيئة صناع القرار

 تلك األغراضاألغراض التربوية للمدرسة، والتخطيط لجدول النشاط المدرسي لتحقيق  لمناقشة وتقرير

كل ثالثة أشهر إللقاء ث كما يقوم المعلمون كذلك بعقد حلقات بح. التربوية وإعداد ذلك في كتيب كل عام

وهم يقومون بإدارة مدارسهم دون ضغط . التعليمية البحوث والنقاش حول نظريات التعلم ومشاكل العملية

ر المعلمون في اليابان بأهميتهم في صنع ولذلك يشع. سلطة اتحادهم ملزم من جانب الوزارة وذلك تحت ظل

  .مجرد موظفين تابعين لوزارة التعليم القرار ألنهم ليسوا

  :الجماعة والعمل الجماعي والنظام والمسؤولية روح •

 تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى التالميذ تجاه المجتمع بادًئا يركز النظام الياباني للتعليم على

التعليمية واألثاث المدرسي  الدراسية واألدوات لمحيطة بهم، مثل المحافظة على المبانيبالبيئة المدرسية ا

ميذ عند نهاية اليوم الدراسي بكنس وتنظيف أن يقوم التال ن الشائع في المدارس اليابانيةفم. وغير ذلك

الشجر  أوراقبل واألكثر من ذلك غسل دورات المياه وجمع . وكنس ومسح الممرات  بل،القاعات الدراسية

 في أوقات معينة علمونالم وكثيًرا ما ينضم إليهم!. المتساقط في فناء المدرسة وكذلك القمامة إذا وجدت

مثل الحدائق العامة والشواطئ في العطلة  إلجراء نظافة عامة سواء للمدرسة أو لألماكن العامة أيًضا

باإلضافة إلى ذلك يقوم . التالميذ أو المعلمينقبل   سواء منمهانة أو الذلالصيفية، وذلك بدون الشعور بال

الطيور التي تقوم المدرسة بتربيتها حيث إنه ال توجد شخصية  األطفال بتقديم الطعام للحيوانات أو

 المدارس اليابانية وال يوجد عمال نظافة، لذا يأخذ التالميذ والمعلمون على في» الفراش«أو » الحارس«

البيئة المحيطة  ل مظهرها الداخلي والخارجي، بل يمتد هذا النشاط إلىعاتقهم تنظيف المدرسة وتجمي

  .ومحددة بالمدرسة أيًضا وذلك بتعاون الجميع وفي أوقات منتظمة
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تناول وجبة الطعام  ويتضح أوج هذه المسؤولية وروح الجماعة والتعاون واالعتماد على النفس عند

اليابانية، ولكن يوجد مطبخ به أستاذة تغذية   المدارسفمن المعروف أنه ال يوجد مقاصف في. في المدرسة

ويقوم التالميذ . وجبات مطهية طازجة تُطهى يومًيا بالمدرسة وعدد من الطاهيات حيث يتناول التالميذ

بإحضار  إحداها تقوم بتهيئة القاعة الدراسية لتناول الطعام، وثانية مثالً تقوم مجموعات بتقسيم أنفسهم إلى

قبعات وأقنعة ومالبس خاصة  لمطبخ، وثالثة تقوم بتوزيع هذا الطعام على التالميذ بعد ارتداءالطعام من ا

واالعتماد على النفس واالنتماء إلى المدرسة  وهذا بال شك يؤكد اإلحساس بالمسؤولية وروح الجماعة. لذلك

  .ميزانية كان يفترض أن تُرصد لهذه الخدمات والمجتمع، كما يوفر من ناحية أخرى

مجموعات العمل الخاصة بالطعام والنظافة، بل في  وتتجلى هذه الروح أيًضا ليس فقط في

  عندما يطلب من التالميذ اإلجابة عن بعض األسئلة أو حلعلمبتكوينها الم المجموعات الدراسية التي يقوم

الجماعية بينهم  مسألة مثالً في الرياضيات أو إنجاز بعض األعمال أو األنشطة للفصل، وبعد المشاورات

يعاد تشكيل هذه المجموعات من   على أن.يعلن واحد من هذه المجموعة باسمها االنتهاء من هذه المهمة

  . ال تتكون أحزاب أو تكتالت داخل الفصل فترة ألخرى أو حسب ما تحتاج الضرورة من وقت آلخر حتى

دة التي تتجلى أيًضا في تعيين شخصية فحسب، بل القيا يعود التالميذ الروح الجماعية وهذا النظام ال

في وقت غياب المدرس بتهيئة الفصل وتنظيمه وحل مشكالته بما فيها  مراقب الفصل أو رائده والذي يقوم

 ثم أخيًرا في نهاية اليوم الدراسي يقوم التالميذ بعقد جلسة جماعية حيث. بعضهم بعًضا مشاكل التالميذ بين

أم أن هناك قصوًرا  إذا كانوا قد أتموا عملهم اليوم على أكمل وجه أم ال ؟يجتمعون ويسألون أنفسهم فيما 

هذه الطريقة في التعليم تستهدف  فيما قاموا به من أعمال ؟ أو هل كانت هناك مشاكل ما ؟ وبال شك إن

سلوكيات كما تشكل أيًضا قوة نفسية رادعة لكبح جماح ال لية وااللتزام والقيادة،ئوروح الجماعة وتحمل المس

  .المجتمع والغير االجتماعية غير الالئقة تجاه

  :الجد واالجتهاد أهم من الموهبة والذكاء •

 وهو على »الجد واالجتهاد أهم من الموهبة والذكاء الفطري للطفل « على مبدأ  يركز اليابانيون

التي تدل على للكلمات  هو معروف في كثير من الدول، ويتضح ذلك أيًضا من كثرة استخدامهم عكس ما

 فالطالب  ."سأعمل بكل جدية"، "قصارى جهدي سأبذل"االجتهاد والمثابرة باللغة اليابانية مثل كلمة 

باالجتهاد وبذل الجهد  اليابانيون يؤمنون بنصح مدرسيهم وآبائهم بأن النجاح بل والتفوق يمكن أن يتحقق

فكل شخص يستطيع استيعاب ودراسة . يكفيهم وليس بالذكاء فقط، فالجميع سواسية وخلقوا بقدر من الذكاء

ولذلك يستطيع الطالب أن . النجاح فيه من خالل بذل الجهد أي شيء وفي أي مجال وتحقيق قدر كبير من

كان ال يتناسب مع ميوله طالما توفرت العزيمة على بذل الجهد  يدرس أي مقرر دراسي حتى ولو

  .الجهد ف الموهبة والذكاء ولكن باالختالف في بذلوالتفوق ال يتحددان باختال فالنجاح. والمثابرة
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الدراسة، ألنهم تعلموا أن السبيل  ويعتبر الطالب اليابانيون من أكثر الطالب في العالم إقباالً على

والمثابرة للقبول بمدرسة ثانوية مرموقة ومميزة ومن  للوصول إلى وظيفة مرموقة هو االجتهاد وبذل الجهد

الطالب خريجي المدارس المتوسطة اجتياز اختبارات صعبة لاللتحاق  فيجب على. يًضاثم جامعة مرموقة أ

 بعد ذلك الجامعة التي يقع اختيارهم عليها، حيث إن دخول المدارس الثانوية والجامعة بالمدرسة الثانوية ثم

متوسطة أو ال يتوقف في المقام األول على نتائج هذه االختبارات وليس فقط نتائج اختبارات المدارس

  . الثانوية

جيًدا الجتياز هذه االختبارات، يساعدهم  ومن المعروف عن الطالب اليابانيين بذل الجهد واالستعداد

كما يوجد الكثير من الطالب ممن . الستذكار دروسهم في ذلك األسرة أيًضا بتوفير الظروف المريحة

وتبًعا إلحصائية لوزارة التربية .  االختباراتبإعدادهم الجتياز هذه يلتحقون بمدارس تمهيدية أهلية تختص

في   طالب مرحلة متوسطة يدرسونومليونياليابانية، يوجد حوالي مليون ونصف طالب ابتدائي،  والتعليم

الجتياز اختبارات القبول  هذه المدارس التمهيدية بعد نهاية اليوم الدراسي بمدارسهم النظامية إلعداد أنفسهم

   .بالمدارس الثانوية

ولذلك فإن رحلة ! لاللتحاق بهذه المدارس التمهيدية أيًضا ومن الطريف أن يؤدي الطالب اختباًرا

الياباني كلها جد ومثابرة ومشقة إلى أن يستطيع الحصول على القبول بالمدرسة  الكفاح الدراسية للطالب

الثانوية أو   القبول بالمدرسةوليس من الغريب أن يؤدي الطالب اختبار. ثم الجامعة التي يختارها الثانوية

القبول بإحدى المدارس أو  الجامعة الحقًا في أكثر من مدرسة أو جامعة في وقت واحد حتى يتسنى له

  . الجامعات التي وضعها مرتبة حسب رغباته

يرسب طالب في هذه االختبارات، ولكن ألن المنافسة شديدة خصوًصا على  ومن النادر حقًا أن

االستيعابية، فليس من  قة المعروفة والتي تطلب عدًدا معينًا فقط من المتقدمين حسب طاقتهاالمرمو الجامعات

التي يرغبونها كرغبة أولى، يدرسون عاًما أو  الغريب أيًضا أن نجد طالًبا بعد فشلهم في القبول بالجامعة

رغم من أنه يستطيع دخول لمحاولة القبول بنفس الجامعة مرة أخرى بال عامين في مدرسة تمهيدية لالستعداد

  . أقل درجة من التي اختارها جامعة أخرى ولكنها

 اليابانية الشهيرة ويؤكد أيًضا المقولة. الطالب وهذا يؤكد مدى المثابرة والجد في تحقيق ما يصبو إليه

 أربع ساعات نوم تعني النجاح بينما خمس ساعات نوم«أي » ساعات نجاح، خمس ساعات رسوب أربع« 

  !أي لتحقيق النجاح ال ينبغي النوم أكثر من أربع ساعات في اليوم» الرسوبتعني 

بإحدى  الحقيقة هذا التكالب على الجامعات الكبرى وبخاصة الوطنية منها، يرجع إلى أن القبول وفي

مثالً أن جامعة  فمن المعروف. هذه الجامعات يؤمن مستقبل الطالب في الحصول على وظيفة مرموقة

تقوم بتخريج السياسيين   "اواسيد" قوم بتخريج رجال الوظائف البيروقراطية العليا، وجامعة ت"طوكيو"

لذلك فقبول الطالب في إحدى ، .بتخريج رجال األعمال التنفيذيين وهكذا تقوم "كْييو"والصحفيين، وجامعة 
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الجامعات  خريجو هذهومن المعتاد أيًضا أن يلتحق . الكبرى يحدد مسار مستقبله بعد تخرجه هذه الجامعات

التدريب في مجال عملهم وذلك  بالشركات الكبرى والهيئات الحكومية التي توفر لهؤالء الشباب مزيًدا من

  . في مجاالت معينة تتعلق بمجال العمل بإرسالهم في بعثات خارجية أو داخلية لمزيد من الدراسة

يمثل الفزع األكبر » يم االختباراتجح«يعرف بـ  ولكن بال شك إن هذا النظام في القبول والذي

في بعض األحوال إلى انتحار بعض الطالب لعدم تمكنهم من  للطالب وقمة التوتر النفسي الذي يؤدي

  .يرغبونها االلتحاق بالجامعة التي

  :الكم المعرفي وثقل العبء الدراسي •

حيث تبدأ الدراسة في الدراسية اليابانية يختلف عن معظم دول العالم  من المعروف أن نظام السنة

ويعتبر عدد األيام الدراسية . التالي الميالدي وتنتهي في واحد وثالثين مارس من العام األول من شهر أبريل

للطالب من  الساعات في السنة أطول عدًدا مقارنة بأي دولة أخرى، حيث يبدأ اليوم الدراسي عادة وعدد

حتى الساعة الخامسة ولكنهم يظلون  ريًبا، أما المعلمون فعملهمالساعة الثامنة صباًحا حتى الساعة الرابعة تق

ذلك تقل عدد العطالت التي تنقسم إلى عطلة الربيع  باإلضافة إلى. في عملهم حتى السادسة والسابعة مساء

وكذلك نفس المدة لعطلة بداية السنة الميالدية، ثم العطلة الصيفية التي  والتي ال تزيد على عشرة أيام،

  .وح من أربعين يوًما حتى الشهر والنصفتترا

الصيفية لبعض األيام تبًعا  وعالوة على ذلك يقوم طالب المدارس بالذهاب إلى المدرسة أثناء العطلة

بواجبات ومشروعات تتطلب منهم جهًدا ليس بالقليل أثناء  لبرنامج محدد مسبقًا، باإلضافة إلى تكليفهم بالقيام

العطلة نشاطات رياضية مثل السباحة وغيرها بالمدرسة بشكل منتظم حسب  كما يمارسون طوال. العطلة

   .المحدد مسبقًا من قبل المدرسة برنامج العطلة

خالل العام، ويحصل الطالب الياباني على أيام  وكنتيجة ربما تكون طبيعية لهذا الجهد الدراسي

نه في الدول المتقدمة في مجاالت ويحصل على درجات تفوق أقرا دراسية أكثر من أقرانه في دول أخرى،

الثانية  ويقال أن مستوى التلميذ الياباني في سن. والمقررات الدراسية مثل الرياضيات والعلوم المعرفة

على الرقي النوعي  وهذا يدل. عشرة يعادل مستوى الطالب في سن الخامسة عشرة في الدول المتقدمة

  . للتعليم في اليابان

الختبار مدى » من أجل تقويم التحصيل التعليمي المؤسسة العالمية«رتهما وتبًعا إلحصائيتين أج

حصل تالميذ المدارس االبتدائية اليابانية على أعلى النقاط من بين  االستيعاب في مجال العلوم والرياضيات،

ولكن  .يًضاأ كما جاءت نتيجة طالب الثانوية اليابانيين من أعلى الدرجات. األجنبية األخرى تالميذ المدارس

وزارة التعليم اليابانية سعت منذ سنوات إلى تقليل عدد أيام الدراسة للتخفيف عن التالميذ والطالب 

 وقد استمر النقاش حول هذا المشروع سنوات حتى تقرر إنجازه بمجلس. االستمتاع بوقتهم وتشجيعهم على

الدراسة نصف يوم،  هر إجازة بدالً منالنواب على مراحل، وذلك بجعل يوم السبت الثاني والرابع من كل ش
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أيام في األسبوع فقط من االثنين إلى الجمعة، ورغم ذلك   م بدأ تطبيق نظام الدراسة خمسة2002ومنذ العام 

 أياممازال الكثير من الطالب يذهبون إلى المدارس أيام السبت لحضور النشاطات الطالبية، أو يذهبون 

  .لتي تساعدهم في تنمية قدراتهمالسبت للمدارس والفصول الخاصة ا

الياباني قبل الحرب العالمية الثانية كان يعتمد على الحفظ عن ظهر  وكثيًرا ما يقال أن نظام التعليم

من  يقال أيًضا أنه يتسم بالمرونة والذكاء والمبادرة بدرجة كبيرة، وعموًما هذه األشياء قلب، ولكن اليوم

من خالل الكم   يغلب طابع الحفظ أيًضا وخصوًصا إذا تصورنا ذلكالصعب قياسها، ولكن بشكل عام ربما

اليابانية الذي يتطلب الكثير من الجهد  المعرفي الهائل الذي يدرسونه في مختلف المواد، وكذلك نظام الكتابة

  .النظام في حفظ مقاطع الكتابة الخاصة بهذا

  :المكانة المرموقة للمعلمالطالب وأولياء األمور للتعليم وارتفاع  الحماس الشديد من •

 لنا فهم المزيد عن نظام التربية الياباني وبخاصة هذا االجتهاد والجد من قبل الطالب حتى يتسنى

الزائد للشخصية  واآلباء والمدرسين، يجب أن ندرك نقطة مهمة وهي أن هذا النظام ربما يعكس الحماس

طبيعة الشخصية اليابانية الفضولية   له عوامل كثيرة مثلهذا الحماس الزائد ربما يكون .اليابانية تجاه التعلم

اليابانيين في استقبال الكثير من الثقافات المختلفة وتطويعها  التي تبحث عن الجديد دائًما، وكذلك خبرة

فقد ركز الصينيون . األهم ينبع من حضارة شرق آسيا بشكل عام وموقفها من التعليم ولكن العامل. لثقافتهم

ومعرفة، وكان  م على أهمية التعليم، حيث كانت قوة الحكام قديًما تقاس بما يتمتعون به من علمالقد منذ

وهذه األفكار هي نتاج .معارفاختيار كبار موظفي الدولة أيًضا على أساس ما يتمتعون به من 

ع الطقوس منها ديانة ولكنها تأخذ طاب ، وهي فلسفة أكثر»كونفوشيوس «يالكونفوشيوسية للفيلسوف الصين

وتركز هذه الفلسفة على نظام اجتماعي على . واليابان أيًضا وقد تأثرت بها الصين وكوريا. الدينية قليالً

حكام ذوو علم ومعرفة وخلق كريم، ويكون الوالء لهؤالء الحكام واآلباء ومن  أساس قواعد أخالقية يحكمه

والمعرفة والجد  ظام العقالني للطبيعة وأهمية العلمكما تؤكد هذه الفلسفة الن. هو دعامة هذا النظام في حكمهم

الياباني الشديد تجاه العلم  وقد تكون هذه المفاهيم هي التي تقف وراء حماس. في طلبهما والعمل الشاق

  . والمبادئ األخالقية أيًضا

هذا  إنأيًضا إلى دور المعلم في العملية التعليمية في اليابان في مختلف المراحل، حيث  ونشير هنا

فالمعلمون حتى اآلن يحظون  الدور يعكس اهتمام اليابانيين بالتعليم وحماسهم له، ومدى تقديرهم للمعلمين،

االجتماعية المرموقة لهم، وكذلك  باحترام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة، ويتضح ذلك من خالل النظرة

ويتضح كذلك .  في ذلك المعلمون والمعلماتويتساوى المرتبات المغرية التي توفر لهم حياة مستقرة كريمة

من خريجي  فمعظم هؤالء المعلمين هم. الوظيفة المرموقة في المجتمع من خالل التهافت على شغل هذه

 .يحصلون على هذه الوظيفة إال بعد اجتياز اختبارات قبول شاقة، تحريرية وشفوية ال الجامعات ولكنهم

المجتمع إليهم،  فة شديدة أيًضا، وهم بشكل عام يعكسون أيًضا نظرةوبالطبع نسبة التنافس على هذه الوظي

فهم إلى جانب عملهم في . اليابانيين ويعكسون أيًضا صورة االلتزام وروح الجماعة والتفاني في العمل عند
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م، مستوياتهم العلمية، فهم يهتمون بدقائق األمور الخاصة بتالميذه المدرسة وقيامهم بتدريبات ودراسات لرفع

 دورية إلى منازل التالميذ أو الطالب لالطمئنان على المناخ العام الستذكار التالميذ كما يقومون بزيارات

المدرسة،  من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكدون التواصل مع األسرة وأهمية دور األسرة المتكامل مع

  ..المعلم أن يكون رسوالً قم للمعلم وفّه التبجيال كاد :وأخيًرا يؤكدون المقولة العربية أيًضا

 بالمعلم من قبل االستهانة المعلم من قبل الطالب ففي اآلونة األخيرة تفشت ظاهرة احترامإما عن 

الطالب، حيث زادت عدد حاالت العنف المسجلة ضد المعلمين في المدارس لتصل عدد الحاالت إلى 

,  المعلمين يتعرضون لإلهانة أو االعتداءمن% 38، وتشير التقارير بأن 2005 حالة للعام الدراسي 2.018

يعزى السبب في استمرار .  من األساتذة1.8تجاه )  يسيء التصرف-ُ يهين(ن كل طالب عنيف إوإحصائياً ف

تزايد هذه القضايا إلى عدم ضبط المدارس وبشكل فوري تصرفات الطالب واتخاذ اإلجراءات المناسبة 

ولي وزارة التعليم والثقافة ؤ حسب ما قاله أحد مس،ارها مجدداًتجاهها ومعالجتها لمنع الطالب من تكر

  .والرياضة والعلوم والتكنولوجيا

كما أن هناك ظاهرة بدأت تبدو للعيان بالرغم من جهود إدارات المدارس وأولياء األمور من إخفاءها 

دارس، وتشير أو على األقل عدم إعطاءها األهمية الالزمة، وهي ظاهرة العنف بين الطالب في الم

المدارس نتيجتها العنف بين الطالب، فكثير من الطالب   بين طالباالنتحاراإلحصاءات أن أكثر حاالت 

خاصة المتميزين أو ضعاف الشخصية يمارس ضدهم العنف من مجموعة من الطالب األكثر قوة أو نفوذ، 

هم مثل األسرة أو المعلمين الذين مما يسبب لهم على مر الوقت الخوف اليأس، خاصة أن المجتمع المحيط ب

ال يعطونهم الفرصة للتعبير عن مشاكلهم، كما يزداد الخوف والرعب لدى الطالب ألنه يعلم مسبقاً بأن أحداً 

   .لالنتحارلن يساعده فيفضل السكوت عن ما يواجهه من عنف حتى يصل به األمر 

 http://www.moe.gov./pubs/Japan 

 كما قد يعتقد معظم التربويين - لتعليمي في اليابان مساوئ أو عيوب كثيرة ربما يكون لمالمح النظم ا

 إال أن هذه المعتقدات أو المالمح شكلت فلسفة أمة تقدمت على أرقى المجتمعات -في المجتمعات األخرى

ة الحرب في العلم واإلنتاج بالرغم من حجم الدمار الذي خلفته أثار القنابل الذرية التي ألقيت عليها في نهاي

فتجارب اليابان الرائدة في تعليم تالميذها مشهود لها عالمياً، حتى أن عالم اإلبداع المعروف . العالمية الثانية

 ذكر أن هناك عشرة دروس يمكن استخالصها من جهود دولة اليابان في  Paul Torrance" تورانس"

  :تنمية قدرات أبنائها الموهوبين والمتفوقين، وذكر اآلتي

م المعلمون في اليابان باألطفال الموهوبين والمتفوقين عن طريق تنمية القدرات والمهارات عند يهت .1

 هو رؤيتهم - بالنسبة لليابانيين–إن ما يولد وينمي االبتكار . مختلف األطفال وتنمية اإلبداع لديهم

ين النقائض كالمنطق العميقة للوحدة بين األضداد التي تتمثل في اعتقادهم أو إيمانهم بأهمية الجمع ب

والحدس، والتطابق وعدم التطابق، والقسر والمودة، واإلحساس الجمالي والحس العلمي، والتقليد 

 .واألصالة، واإلخالص والوفاء للوطن والحس الدولي
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عدم وضع قيود على التميز والتفوق، فال حاجة لتوجيه اللوم أو النقد أو السخرية لفرد معين لكونه  .2

، أو يلعب بجد تام، أو يقوم بأداء عمله بطريقة حسنة أو ما شابه ذلك، فهم يعتبرون أم يعمل بجد تام

كل عمل ليس بالضرورة أن يكون من ورائه عملية خلق أو إبداع، أو أن  كل محاولة ليس 

 . بالضرورة أن تكون ناجحة

تُثار وتوجه المساعدة على تنمية مواهب وقدرات األطفال قبل سنوات االلتحاق بالمدارس حيث  .3

 .دوافعه ويشجع بحماس إلظهار مهاراته االبتكارية

النظر إلى كل طفل على أنه يمكن أن يكون موهوباً أو متفوقا، حيث يتعاون اآلباء واإلداريون في  .4

المدارس في التخطيط والمتابعة، وحيث تستخدم طرائق التدريس المناسبة والخاصة، واألدوات 

 .لح جميعها لكل تعليم وكل طفلالتعليمية واألنشطة التي تص

روعي في وضع وتعميم األدوات التي يستخدمها األطفال الصغار تحت إشراف اآلباء أن تنمي  .5

فالكتب واألدوات تضم العديد من . االبتكار واإلبداع عند الصغار، وأن تساعد على إظهار مواهبهم

 .األعمال والواجبات التي تنمي االبتكارية عند الطفل

 الجماعي أو تدريب الفريق على االبتكارية، حيث يوجد الكثير من المجتمعات والمدارس التدريب .6

اليابانية التي تتيح الفرصة أمام الصغار الكتساب الخبرات عن طريق التدريب الجماعي ألنشطة 

 .تتضمن تدريبات ومشكالت

 من العناصر األساسية في إن تعاون اآلباء والمعلمون في تنمية المهارات التي تؤدي إلى االبتكارية .7

العملية التربوية في المنزل والمدرسة والمجتمع، حيث يقوم كل فرد بالتدريب عليها والمثابرة في أداء 

 .العمل، بحيث يعتبر ذلك منهجاً أساسياً في حياته

البحث المستمر عن أفكار وإبداعات جديدة، حيث يرعى رجال التربية ورجال األعمال والصناعات  .8

ومة اليابانية كل ما يصقل ويغذي العالم باألفكار والمعلومات الجديدة، وحيث ينظر إلى والحك

بأنها ستكون العاصمة العالمية األولى في المعلومات الخاصة بالتقدم الصناعي في " طوكيو"العاصمة 

 . المجتمع المعاصر، والتقنيات التي بلغت أرقى المستويات العالمية

ذاتي، حيث انتشر هذا النوع من التعليم، وله تقديره في لمجتمع الياباني، وحيث التعليم بالتوجيه ال .9

تتوافر أنواع عديدة من برامج الخدمات التعليمية، وحيث يمكن للمعلمين واإلداريين وغيرهم الحصول 

 .على مؤهالت ودرجات علمية عن طريق التعليم الذاتي

ليابانية بطابع يؤثر بدرجة كبيرة على تعليم العباقرة النظرة البعيدة التي تطبع المستقبل للثقافة ا .10

والمتفوقين من األطفال في المجتمع الياباني، وحيث يعتبر ذلك مرجعاً للمعلمين في اليابان، وأينما 

  )هـ1421التويجري ومنصور، : في.(يوجد فرد فهناك التأكيد القوي على النظرة البعيدة

  :ةتجربة جمهورية مصر العربي: خامساً

وما قام " حركة التنوير والتحديث"إن رعاية الموهوبين والمتفوقين في مصر تعود ألحداث ما قبل قيام 

 من جهود لتجميعهم وإرسالهم في بعثات خارجية إلى - والي مصر في القرن التاسع عشر- به محمد علي 
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والصنائع، واألخذ بأسباب أوروبا لدراسة العلوم الحديثة والتزود بالخبرات المتقدمة في مختلف الفنون 

الحضارة الغربية، وكان المصلح االجتماعي رفاعة الطهطاوي على رأس أول بعثة منها إلى فرنسا عام 

م، وقد أصبح هؤالء المبعوثون ومنهم الشيخ محمد عبده وعلي مبارك بمثابة األساس فيما بعد لحركة 1826

  .التنوير والتحديث ونهضة مصر الحديثة

م تم إنشاء بعض الفصول التجريبية الملحقة بمعهد التربية والتي تحولت فيما بعد إلى 1932وفي عام 

مدرسة نموذجية بحدائق القبة، تم التركيز فيها على مبادئ التربية الحديثة ومراعاة الفروق الفردية، وكان 

فية للموهوبين والمتفوقين التعليم فيها قائماً على التدريس بطريقة المشروعات، كما تم إنشاء بعض األندية الص

ثقافياً واجتماعياً ورياضياً وفنياً كان يقوم على التدريب فيها أخصائيون متمرسون على درجة عالية من 

  .الكفاءة في مجاالت تخصصهم

المتفوقون : م فقد تم التركيز على ثالث فئات من المتفوقين في مصر هم1952أما ما بعد ثورة 

 الفنون األدائية كالبالية والموسيقى، والمتفوقون رياضياً، حيث بدأ االهتمام الفعلي دراسياً، وذوو المواهب في

 فصول خاصة -  بصفة مؤقتة–م عندما خصصت لهم 1954بالمتفوقين دراسياً في العلوم واآلداب في عام 

متحانات الشهادة بمدرسة المعادي الثانوية النموذجية للبنين والتي استمرت في قبول الطلبة الخمسة األوائل با

اإلعدادية في كل محافظة أو مديرية تعليمية إلى أن أنشئت مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس عام 

م إلى مدرسة المتفوقين التجريبية النموذجية للبنين، وقد وصل 1990م، وهذه األخيرة تعدل اسمها عام 1960

  .طالباً) 280(م 1968/1969عدد طلبة هذه المدرسة في عام 

لقد كان الغرض من إنشاء المدرسة هو إعداد ورعاية المتفوقين علمياً واجتماعياً ورياضياً وصحياً 

ونفسياً بغرض تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم، وضمان استمرار تفوقهم وحسن رعايتهم وتهيئة الظروف 

ى أقصى ما يمكن، حتى يتحقق الدراسية المناسبة، وإتاحة الفرص أمامهم للنمو الكامل، والوصول بقدراتهم إل

  ).هـ1421التويجري ومنصور، (لهم استغالل طاقاتهم إلى أقصى حد ممكن 

  :وتهدف مدرسة المتفوقين إلى ما يلي

الكشف عن استعدادات المتفوقين الكامنة، والعمل على تنميتها، وصقلها وتوجيهها وجهة اجتماعية  .1

  .علمية سليمة

 .ام القيادة ومهام البناءإعداد جيل من المتفوقين يتولى زم .2

معاونة المتفوقين على مواصلة التقدم، وتريبهم على التفكير والبحث العلمي واإلبداع والتجديد  .3

 .واالختراع

 .ربط الشباب المتفوق بالفكر والعمل الوطني حتى ال ينعزل عن مجرى األحداث .4

سهام في حلها عن طريق تدريب الشباب الطليعي المتفوق على فهم طبيعة مشكالت المجتمع واإل .5

 .التخطيط السليم والتفكير العلمي المنظم

. ربط الشباب المتفوق بالمجتمع العربي والخارجي ربكاً متمشياً مع المبادئ واالتجاهات العربية .6

  ).1999؛ محمود، 2005القريطي، (
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صة م إنشاء مجموعة من الفصول الخا1960ولم يبقى الحال على هذا الوضع، بل تم منذ عام 

للمتفوقين ببعض المدارس الثانوية بالقاهرة ثم امتدد االنتشار إلى مدارس باقي المحافظات بموجب القرار 

م، وقد حددت بعض الشروط لقبول الطلبة في مدرسة عين شمس أو الفصول 1988 لعام 114الوزاري رقم 

عدادية، وأن ال يكون قد في امتحانات الشهادة اإل% 85الخاصة بالمدارس شملت حصول الطالب على نسبة 

رسب في أي صف من صفوف هذه المرحلة، وأن يجتاز اختبارات القدرات العقلية العامة والتفكير اإلبداعي 

م، هذا باإلضافة إلى انطباق شروط 1996 لعام 413التي أقرتها الوزارة  بموجب القرار الوزاري رقم 

  ).2005القريطي، (القبول في المرحلة الثانوية على الطالب المتقدم 

  : أما عن وسائل تحقيق هذه األهداف فقد عمدت وزارة التربية إلى

توفير الظروف التعليمية السليمة المدروسة بعناية والمحققة الحتياجات هذه الفئة من الطلبة من حيث               •

 .اإلشباع الفكري والتحدي المهاري واإلعداد المهني المستقبلي

 . الطلبة وتساعدهم على تنمية مواهبهم واستعداداتهمتخطيط مناهج إضافية تناسب تفوق •

 .العناية بألوان النشاط التي تضمن انطالق الطلبة وتسمح باكتشاف مواهبهم وتشبع ميولهم •

 .تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الحديثة إلتاحة فرص اإلطالع الخارجي في مختلف المجاالت •

ة التي تُدار بمعرفة الطلبـة وتـسمح بظهـور القيـادات            تكوين التنظيمات القيادية المدرسية المختلف     •

 .وتنميتها

توفير المعامل والورش واألجهزة والوسائل التعليمية المختلفة التي تساعد الطلبـة علـى الـدروس                •

 .واالبتكار

 .توفير الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية والتربوية والمادية حتى ال تقف عقبات في سبيل التفوق •

 .إمكانات التعرف على البيئة والمجتمع والمشكالت االجتماعيةتوفير  •

   ) هـ1421التويجري ومنصور، .(توفير نظام للحوافز المعنوية والمادية •

أما الموهوبون في الفنون األدائية والمتفوقون رياضياً فقد أنشئت لهم فصول خاصة كتلك التي أنشئت 

م، أو مدارس 1967ذلك لتصبح أكاديمية الفنون بالهرم عام م والتي تطورت بعد 1958لرقص البالية في عام 

م، 1992 لعام 249الموهوبين رياضياً النموذجية كتلك التي أنشئت بمدينة نصر بموجب القرار الوزاري رقم 

وانتشرت مثيالتها في باقي المحافظات بدعم من وزارة الشباب وإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم، 

القريطي، (تلك المدارس العسكرية الخاصة للموهوبين رياضياً التابعة للقوات المسلحة المصرية باإلضافة إلى 

2005.(  

  :تجربة دولة الكويت: سادساً

استفادت دولة الكويت كثيراً من أعضاء هيئة التدريس غير الوطنين الذين كانوا يعملون بجامعة 

د الثمانينات من القرن الماضي، وباألخص الزمالء الكويت خالل عقدي الستينات والسبعينات، وبداية عق

األفاضل من جمهورية مصر العربية الذي عمدوا إلى نقل خبراتهم العلمية والعملية في مجال رعاية التالميذ 

بشكل عام والمتفوقين منهم على وجه الخصوص، وأثروا الساحة العلمية والبحثية بأفكارهم ، وقاموا بإجراء 
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دراسات الميدانية التي قدمت لوزارة التربية والتعليم بدول الكويت الكثير من األفكار الحديثة مئات البحوث وال

كما قام البعض من هؤالء األستاذة بتقنين مجموعة من . ساعدت على التجديد الدائم في مجال التربية والتعليم

عن قدرات التالميذ وتقديم الرعاية االختبارات ومقاييس القدرات على البيئة المحلية أدت إلى الكشف المبكر 

لهم، ومن هذه األفكار اإلبداعية التي أفرزت تجربة رائدة لدول الكويت ما قدمه األساتذة األفاضل في مجال 

رعاية المتفوقين عقلياً والموهوبين، حيث تُعد دولة الكويت من أوائل الدول العربية والخليجية التي تنبهت إلى 

فقد بدأت الكويت بمشروع رعاية ). 1985العمر وأبو عالم، (لمتفوقين والموهوبين أهمية رعاية الطالب ا

م الذي حدد 1986/1987 في العام الدراسي 135/86المتفوقين فعلياً بعد صدور القرار الوزاري رقم 

 الجهات المختصة بوضع أنظمة ومشاريع رعاية هذه الفئة من أبناء الكويت، وبناًء على هذه القرار أنشئ

إال أن البدايات سبقت ). 1986أبو عالم والعمر، (مجلس إلدارة المشروع تابع للوزير مباشرة وتحت إشرافه 

  :هذا القرار حي يمكن رصد تطور رعاية المتفوقين في دول الكويت من خالل تتبع المراحل التالية

   :م26/5/1986 بتاريخ 135/86مرحلة ما قبل صدور القرار الوزاري رقم : أوالً

ظهر أول اهتمام برعاية المتفوقين عقلياً حين عقدت في دول الكويت الحلقة الدراسية األولى لرعاية 

م التي تلها قيام بعض الباحثين بإجراء عدد من الدراسات الميدانية والبحوث كالدراسة 1973الموهوبين عام 

مجموعتين لألنشطة التعليمية في العلوم المقارنة بين الطالب المتفوقين وأقرانهم العاديين لتحديد تفضيل ال

م، والدراسة التي قام بنها رجاء أبو عالم 1974واليت أجراها كل من فتحي الديب ورجاء أبو عالم عام 

وجود " م كرسالة لنيل درجة الماجستير بعنوان 1976م ، ودراسة بدر العمر عام 1975ومصباح الحاج عام 

، "اصة وأثرها على تحصيلهم الدراسي وسهولة توافقهم االجتماعيالطالب المتفوقين في فصول دراسية خ

م عن الطالب المتفوقين عقلياً والمتفوقين دراسياً 1989وكذلك الدراسة التي قام بها حمدي الحنبلي عام  

   .بالمدارس الثانوية بدولة الكويت

سماح لفتح فصول خاصة م ال1983جميع هذه المحاوالت البحثية أدت إلى مبادرة وزارة التربية عام 

فأكثر في الصف % 80بالمتفوقين تعقد بعد الدوام المدرسي ويلتحق بها الطلبة الذين يحصلون على معدل 

كما قامت إدارة الخدمة النفسية واالجتماعية بالوزارة بإعداد . الرابع الثانوي في مادتي الرياضيات والفيزياء

وقد تم .  اختبارات نفسية بهدف البدء بتحديد طرق رعايتهممشروع للكشف عن الطلبة المتفوقين باستخدام

إنشاء معسكر علمي للمتفوقين تحت رعاية النادي العلمي حيث يقيم الطلبة الذين يحصلون على معدالت 

فأكثر لمدة يومين من كل أسبوع ويتلقون دروساً في الفيزياء والرياضيات بواسطة معلمين % 80

ء أبو عالم وبدر العمر بإعداد برنامج لرعاية األطفال المتفوقين عقلياً نشر متخصصين، وقد قام كل من رجا

  ).1994؛ الغانم، 1994العنزي، (م 1986في المجلة التربوية في ديسمبر عام 

  :م26/5/1986 في 135/86مرحلة ما بعد صدور القرار الوزاري رقم : ثانياً

م وبناء على 1986/1987الكويت في العام الدراسي بدأ تنفيذ مشروع رعاية المتفوقين عقلياً في دولة 

وكان من أهم . ذلك أنشئ مجلس إلدارة مشروع رعاية المتفوقين عقلياً ومكتب تنفيذي تابع لمكتب الوزير
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أهدافه الكشف عن األطفال المتفوقين عقلياً في المرحلة االبتدائية ورعايتهم ومتابعة شئونهم في المرحلتين 

  .سطةاالبتدائية والمتو

ففي ذلك العام بدا تجريب برنامج إثرائي للطلبة المتفوقين في الصفين الثالث والرابع االبتدائي حيث 

أفتتح مركزان احدهما للبنين واآلخر للبنات، وبدأت الدراسة بهما في النصف الثاني من العام الدراسي 

يل الطلبة المشاركين وتحمسهم وقد نتج عن عملية التجريب هذه ارتفاع تحص. واستمرت لمدة شهرين فقط

وتحسن مستويات الدافعية للتعلم لديهم، فوضعت خطة للتوسع في مثل هذه البرامج، غير أن ظروف حرب 

  .الخليج الثانية بددت جميع الجهود السابقة بسبب ضياع غالبية مستندات المشروع

  :م1992/1993مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية في العام الدراسي : ثالثاً

بعد أن استعادت دولة الكويت االستقرار في البالد وأعادت تنظيم الوزارات قامت األمانة العامة 

للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بإعداد خطة للكشف عن المتفوقين عقلياً في الصف الثالث االبتدائي 

بار الذكاء غير اللفظي، اختبار وكسلر اخت: باستخدام المحكات المستخدمة للكشف في المرحلة السابقة وهي

الكويت لذكاء األطفال، االختبار المصفوفات المتتابعة لريفن، ومقياس الخصائص السلوكية للمتفوقين موجه 

وقد انتهجت الوزارة سياسة االبتعاث السريع لبعض المعلمين التابعين لها لنيل درجتي . لآلباء والمعلمين

 مسار التفوق العقلي والموهبة من جامعة الخليج العربي -في التربية الخاصةالدبلوم العالي والماجستير 

  . بمملكة البحرين والتي تخرج فيها عشرات المبتعثين سنوياً

 بإنشاء مجلس التربية الخاصة واألمانة العامة 179م صدر القرار الوزاري رقم 1993وفي عام 

 تطبيق مشروع البرنامج أإلثرائي في محتويات معرفية للتربية الخاصة التي قامت بإنشاء مراكز يتم فيها

وتعتمد هذه األنشطة أسلوب . اللغتين العربية واالنجليزية، الرياضيات، العلوم، المواد االجتماعية: متنوعة

  .تتابع الخبرات وتنشيط الخيال وإثراء السلوك االجتماعي

ثالثة مراكز لرعاية الطلبة في ) 3(نشاء م بإ1995وقد قامت األمانة العامة للتربية الخاصة في عام 

المحافظات المختلفة للدولة حيث بدأ العمل بها في شهر مارس إلى نهاية العام الدراسي في نهاية شهر مايو 

  ).1998القطان، (

واستمرت األمانة العام في التوسع في مجال الرعاية هذا إلى تم وضع التصور الحالي للرعاية والذي 

  :التربية والتعليم وتعمل به وهو على النحو التاليتتبناه وزارة 

   :برنامج رعاية المتفوقين بدولة الكويت

تحرص األمانة العامة للتربية الخاصة على رعاية المتفوقين والموهوبين حيث كان أحد أهداف 

طط م بإنشاء مجلس التربية الخاصة ووضع اإلستراتيجية والخ1993لسنة ) 178(القرار الوزاري رقم 

ورسم السياسات ذات العالقة برعاية هذه الفئة، ومن هذا المنطلق بدأت األمانة العامة للتربية الخاصة منذ 

إنشائها بوضع خطط مبرمجة اعتمدت في األساس على تجارب الدول السابقة في هذا المجال مع األخذ في 

  .يةاالعتبار خصوصية المجتمع الكويتي واختيار ما يتناسب مع هذه الخصوص
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يهتم برنامج رعاية المتفوقين بالطلبة الذين ينطبق عليهم تعريف الطلبة المتفوقين الذي تعتمد عليه 

جل ضمهم إلى البرنامج وهو أاألمانة العامة للتربية الخاصة في مجال التعرف على الطلبة المتفوقين من 

  : كما يلي

مكنه في مستقبل حياته من الوصول إلى لية ما يعقالمتفوق عقليا هو الذي لديه من االستعدادات ال

 ومن المجاالت التي يشعر .مستويات أداء مرتفعة في مجال معين من المجاالت التي يقدرها المجتمع

 المجال األكاديمي ومجال الفنون المختلفة ومجال القيادة االجتماعية ويمكن الكشف عن - بأهميتها اليوم

  : لتاليةاألطفال المتفوقين باستخدام المحكات ا

  .  على حد االختبارات الفردية اللفظية120مستوى مرتفع من الذكاء ال يقل عن  •

من مجموع األطفال الذين يماثلونه في % 10- 5أفضل مستوى تحصيل مرتفع يضع الطفل ضمن  •

   .الزمنيالعمر 

  . استعدادات عقلية ذات مستوى مرتفع في التفكير التقويمي •

  . مرتفع في التفكير االبتكارياستعدادات عقلية ذات مستوى  •

  . استعدادات ذات مستوى مرتفع في القيادة االجتماعية •

  :أهداف رعاية المتفوقين

  .ملء الفراغ في نظام التعليم لهذا النوع من التربية سواء في الكويت أو منطقة الخليج العربي .1

  . استثمار قدرات المتفوقين عقليا إلى أقصى طاقاتها .2

  . مستقبل في مختلف مجاالت التخصص العلمي والفني واألدبيإعداد القيادات لل .3

  .  في مجاالت العلوم واللغة والفنون و اإلنسانياتاالبتكاريتطوير القدرة على التفكير  .4

تفهم المتفوقين للمسئولية االجتماعية واالضطالع بواجباتهم نحو الوطن ونجاحهم في مجاالت  .5

   .تخصصهم

  .توافق النفسي لهاتنمية الشخصية وتيسير سبل ال .6

   :متفوقينمعايير التعرف على ال

  :بدأت األمانة العامة للتربية الخاصة باختبار المتفوقين من خالل المعايير الثالثة لتالية   

حيث يطلب من المدارس موافاة األمانة العامة للتربية  ):التحصيل الدراسي (:األولالمعيار  .1

ل من كل صف ابتداء من الصف الثاني ابتدائي والذين الخاصة بأسماء التالميذ الخمس األوائ

 .االبتدائيفأكثر في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الصف الثاني % 90حصلوا على نسبة 
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حيث يتم تعريض التالميذ الذين اجتاز المعيار األول  ):مقياس الذكاء االجتماعي (:المعيار الثاني .2

أو +) ب (فوفات المتتابعة ومن يحصل منهم على درجة لمقياس ذكاء جماعي هو مقياس المص

 .أكثر يؤهل للمعيار الثالث

يتم تطبيق مقياس ستانفورد بينيه الكويت لذكاء  حيث): مقياس الذكاء الفردي (:المعيار الثالث .3

على التالميذ ومن يحصل على نسبة ذكاء ) مقنن على البيئة الكويتية(األطفال الطبعة الرابعة 

  . للمتفوقيناإلثرائيةثر يتم اختياره لالنضمام في احد مراكز األنشطة فأك) 120(

  :اإلنجازات

أهم إنجازات األمانة العامة للتربية الخاصة من جهود حثيثة على طريق رعاية الفائقين تمثلت في 

  :اإلجراءات التالية

  . 1994/1995 في عام اإلثرائيةالبدء في افتتاح المراكز  •

  . اإلثرائيةلتطوير األنشطة تشكيل لجان متخصصة  •

  . إدخال مادة تعليم التفكير وتنمية اإلبداع كأحد المواد التي يتم تدريسها للطلبة الفائقين •

  . م1999/2000افتتاح فصول الفائقين في المرحلة الثانوية عام  •

  . يةإجراء العديد من الدراسات التقويمية حول سير البرنامج وإدخال بعض التعديالت الضرورية عل •

المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية بهدف االستفادة وتبادل الخبرات  •

  . حول تعليم الفائقين

م والحصول على درع التميز على مستوى دولة 1998االشتراك في مسابقة التميز المؤسسي عام  •

  . الكويت

  . ل خبراتهم وتنمية مواهبهمتخصيص ناد صيفي للتالميذ الفائقين ليتم من خالله صق •

  . إنشاء مكتب التوجيه واإلرشاد لتقديم الجهود اإلرشادية للطلبة الفائقين •

 وكذلك مجموعة ،4/طعقد دورات تدريبية لألخصائيين النفسيين للقيام بتطبيق مقياس بينيه الكويت  •

  . من المتدربين لتأهيلهم للعمل كمتدربين على المقياس

ء أمور التالميذ الفائقين وذلك للتباحث حول كيفية سير العمل بالبرنامج عقد لقاءات مع أوليا •

  . واالستماع إلي وجهات نظرهم بهدف تحسين مستوى العمل في البرنامج

   .الثانويةعقد دورات تدريبية لمعلمي المتفوقين في المرحلتين المتوسطة و •

لرعاية اون مع اللجنة الوطنية المشتركة إقامة ثالثة مهرجانات علمية وثقافية لإلبداع والتفوق بالتع •

  .  االبتكاريطالنشا

  . إقامة ندوتين حول التفوق واإلبداع بالتعاون مع اللجنة الوطنية المشتركة لرعاية النشاط االبتكاري •
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تقديم محاضرات لتوعية المدرسين وأولياء األمور والتالميذ حول أهمية رعاية الفائقين وكيفية  •

  . رعايتهم

 ألي الفترة الصباحية حيث أقيمت دراسة حول هذا اإلثرائيي خطة لتحويل البرنامج البدء ف •

م وذلك للتحقق من إمكانية 2005/2006الموضوع والعمل جارٍ لتنفيذ التجربة العام القادم 

  . تطبيقها على أرض الواقع

اع وتعليم التفكير تم تأليف كتب إثرائية لجميع المواد لتدريس الطلبة الفائقين وإدخال مادة اإلبد •

  . االبتكار كمادة أساسية

 مجموعة من الموجهات في مادتي العلوم والرياضيات إلي المملكة األردنية الهاشمية ابتعاث •

  ). مركز لورنس للعلوم(لحضور الدورة التدريبية المكثفة للحصول على شهادة زمالة 

  :أسلوب الرعاية

يع ومنها اإلثراء ومنها التجميع والذي يضم النوعين،  فمنها التسرمتفوقينتعددت أساليب رعاية ال

 الكويت قد اختارت في الوقت الحالي أسلوب اإلثراء والذي هو إضافة وحدات تعليمية إلى مناهج أنونجد 

قرانهم العاديون مضاف إليها أ المعلومات والخبرات التي يتعلمها متفوقونالتعليم العادية فيتعلم ال

 من العاديين، وقد تعددت أساليب اإلثراء فهي كما أكثرماتهم وتعميق خبراتهم موضوعات لتوسيع معلو

  :يلي

   .اإلثراء في الفصل العادي •

   .اإلثراء في الفصول الخاصة •

   .اإلثراء عن طريق األستاذ المتجول •

   .اإلثراء في معاهد خاصة للفائقين •

ة أو في العطالت يدرسون  صيفيأواإلثراء في فصول خاصة معدلة وهي عبارة عن فصول مسائية  •

فيها مقررات إضافية للتعمق والتوسع في موضوعات البرنامج العادي الذي يدرسونه صباحا في 

 التي أعدتها وزارة التربية من خالل اإلثرائيةالمدرسة العادية وهو األسلوب المتبع في المراكز 

  . متفوقيناألمانة العامة للتربية الخاصة للطلبة ال

 قامت وزارة التربية ممثلة باألمانة العامة للتربية الخاصة بافتتاح 1999/2000لدراسي وفي العام ا

 الجابر الثانوية للمقررات، ومدرسة العصماء عبد اهللا في كل من مدرسة متفوقينفصول خاصة للطلبة ال

رحلة الثانوية في  في الممتفوقينبنت الحارث الثانوية للمقررات، وقد تم تخريج الدفعة األولى من الطلبة ال

  .2002/2003العام الدراسي 
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   م1994/1995 بدء من العام الدراسي اإلثرائية المراكز إنشاء

إلى التالميذ المختارين ) ثرائيةاإل( مراكز لتقديم الرعاية النفسية واالجتماعية والتعليمية 3 إنشاءتم : أوال

  :  فيما يلي من قبل والتي نوجزهاإليها اإلشارة التي تمت األسسعلى 

  ).فما فوق% 90الحاصلون على ( في صفوفهم  تحصيلياًمتفوقين الحصول على قوائم من المدارس بال- 1

  . اختبار المصفوفات-تطبيق االختبارات الجماعية و تطبيق مقياس عام للذكاء كأسلوب مسحي مبدئي - 2

 لكي 120 على نسبة الذكاء واختيار من يحصل) األطفالمقياس وكسلر لذكاء ( تطبيق مقياس فردي - 3 

  .  والتي كان عددها ثالثة مراكز في بداية العهد بإنشائهاإليها في المراكز المشار اإلثرائييلتحق بالبرنامج 

 مركز للبنين( لكي تقدم من خالل مركزين اإلثرائية تنظيم تقديم البرامج إعادةم تم 95/94 وفي العام - 4

م ثم تم دمج المركزين في 97/98م و96/95 األعواما الشكل خالل وقد استمر العمل بهذ)  للبناتوآخر

  . والبنات في يومين لكل منهماالبنينمركز واحد يتناوب عليه 

   :اإلثرائيةمفردات الرعاية المقدمة للفائقين من خالل المراكز 

 خمس  البرامج والكتب الدراسية فيإلعداد تشكيل لجان - 2 اإلثرائيةرعاية مسائية في المراكز  •

وقد حرصت ) اللغة العربية واللغة االنجليزية والرياضيات والعلوم والمواد االجتماعية(مقررات 

 من حيث إبداعي الكتب بالشكل الذي ضمن تقديم المادة الدراسية في سياق إعدادتلك اللجان على 

  . اإلبداعيةالشكل والمضمون وبما يؤدي إلى استثارة ونمو القدرات 

   اإلبداعيةين المتميزين وتدريبهم على تقديم البرامج الدراسية اختيار المدرس  •

  . أسبوعيا أيامالتدريس وتقديم الخبرات التربوية من خالل المراكز التي جهزت لذلك بواقع ثالثة  •

 نفسيين مدربين وتحت أخصائيين والتذوق الفني من خالل واإلبداع وتقديم برامج لتنمية الخيال إعداد •

  .  والتفوق العقلياإلبداع العامة للتربية الخاصة لرعاية ألمانةا مستشار إشراف

تقديم تدريبات على استخدام الحاسوب سواء لتنمية مهارات استخدام وتشغيل الحاسوب أو الستخدامه  •

  . في اكتساب وتنمية المهارات العقلية وحل المشكالت

  :  بالمداس الثانويةمتفوقينافتتاح الفصول الخاصة لل: ثانيا

 في كل من مدرسة 1999/2000تم افتتاح فصول خاصة للطلبة الفائقين في المرحلة الثانوية منذ عام 

 الجابر الثانوية للمقررات ومدرسة العصماء بنت الحارث الثانوية مقررات في منطقة العاصمة عبد اهللا

 وقد التحق 2002/2003وقد تخرجت الدفعة األولى من الطلبة المتفوقين في العام الدراسي  .التعليمية
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 تم نقل فصول 2003/2004وفي العام الدراسي  .معظم هؤالء الطلبة في الجامعات وكافة التخصصات

 الجابر الصباح الثانوية مقررات إلى مدرسة األصمعي الثانوية مقررات عبد اهللالطالب الفائقين من مدرسة 

  .نظرا التساع هذه المدرسة وحداثة مبانيها

  : متفوقينانوية خاصة للطلبة ال ثإنشاء: ثالثا

      ثانوية للمتفوقين في القرار الوزاري رقمإلنشاء لإلعدادقامت وزارة التربية بتشكيل لجنة 

)478/2002.(  

  : وقد كانت مهام اللجنة ما يلي

  .االطالع على الدراسات السابقة حول الموضوعات واالستفادة منها .1

  . المدرسية والطلبة المطلوبين لتنفيذ هذا المشروعرةاإلدادراسة المعايير الخاصة باختيار  .2

  .اختيار المكان المناسب، ووضع المواصفات الخاصة بالمبنى .3

  ). الميزانية وغيرها- المخازن- اإلدارة - المالعب(اقتراح المرافق الخاصة بالمدرسة مثل  .4

  . الميزانية والتكاليف الالزمة لمشروع المدرسةإعداد .5

  .راج المدرسة بالشكل المناسبوضع كل ما من شأنه إخ .6

  .اإلشراف الكامل على تنفيذ المشروع .7

  .تزويد السيد الوزير بالتقارير الدورية عن ما تم انجازه في اللجنة، باإلضافة للتقرير النهائي .8

 فرق عمل متنوعة تناط لها مسئولية وضع الجوانب التفصيلية إلنشاءوقد اتبع هذا القرار بقرارات عدة 

  : كالتالي واإلجرائية

  . فريق عمل بناء المناهج الدراسية واألنشطة التعليمية •

  . فريق عمل المبنى المدرسي والميزانية •

  . فريق عمل إعداد الهيكل التنظيمي للمدرسة •

  .  المدرسيةواإلدارةفريق عمل وضع أسس اختيار الطلبة والمعلمين  •

  . فريق عمل وضع نظام التقويم •

  . واالمتيازاتالحوافز فريق عمل وضع األسس العامة و •

    :االبتكاراللجنة الوطنية المشتركة لرعاية النشاط 

 عاماً منذ استقالل دولة الكويت كان هناك إحساس دائم بالحاجة الماسة إلى توفير الرعاية 43على مدى 

ن الكيف المناسبة لألفراد المتميزين من أبناء الشعب الكويتي وذلك انطالقاً من مسلمة علمية مؤكدة هي أ

دائماً أفضل من الكم وأن شعب الكويت وان كان قليل العدد إال أنه بطاقاته النفسية يستطيع أن يضاعف من 
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يمكن أن يتم ذلك إال من خالل استكشاف واستقطاب العناصر المتميزة التي تستطيع أن  كفاءته وفاعليته، وال

وقد استمر المختصون يعملون . ن عزة وارتقاءتحقق لدولة الكويت برغم قلة عدد سكانها، ما تصبو إليه م

من أجل الوصول بهذه المسلمة إلى واقع متحقق عبر الحقب المتتالية منذ استقالل دولة الكويت وحتى اآلن، 

. وحرصاً من وزارة التربية متمثلة في األمانة العامة للتربية الخاصة على ترجمة تلك األهداف إلى واقع

  . بإنشاء اللجنة المشتركة لرعاية النشاط االبتكاري4/1996 /20 بتاريخ 21330/و /ت صدر القرار و

  :وقد ضمت اللجنة الجهات اآلتية

  .  األمانة العامة للتربية الخاصة-وزارة التربية  •

  .  الصندوق الوقفي للتنمية العلمية-األمانة العامة لألوقاف  •

  . جامعة الكويت •

  . مؤسسة الكويت للتقدم العلمي •

  . لعامة للتعليم التطبيقي والتدريبالهيئة ا •

 بتاريخ 26/2003وقد الحق بالقرار عدة قرارات لتمديد عمل اللجنة، كان آخرها القرار الوزاري رقم 

  ، حيث حدد القرار مجموعة من األهداف والمهام المناطة باللجنة20/1/2003

     :مهام اللجنة

  : هذه اللجنة فيما يليإنشاءحددت مهام 

  .  المجاالت األكاديمية المختلفةفي اكتشاف المبدعين والموهوبين العمل على •

  . تنظيم أوجه نشاط المبدعين والمبتكرين •

  .االستعانة بالمؤسسات العلمية لتمويل المشروعات الخاصة باالبتكار •

  .  تحقيق أهدافهافي اللجنة االستعانة بمن تراه مناسباً للمساهمة إلىوقد أوكل القرار 

 والتعارف بين المبدعين في لالحتفالومات عن المبدعين في دولة الكويت وإتاحة الفرصة توفير المعل •

  . دولة الكويت

عقد الندوات وإقامة المحاضرات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض واألمسيات الشعرية  •

  . واألنشطة اإلبداعية

  :أهداف اللجنة

  .  مراحل التعليم العامفين التالميذ وضع الخطط الالزمة للكشف عن المبتكرين والمبدعين م •

  وضع االستراتيجيات ورسم الخطط التنفيذية لرعاية المبتكرين والمبدعين في دولة الكويت  •
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ويمكن في هذه الحالة أن يمتد . بلورة الوعي بأهمية رعاية هذه الفئةفي تساهم التي البحوث إجراء •

  .  المجتمعفي اإلبداعاهم في تنشيط حركة  تسالتي البيئة والظروف المحيطة إلىاهتمام اللجنة 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة والمهتمة برعاية الفائقين المبدعين داخل وخارج الكويت وتبادل  •

 بالخبراء المتخصصين في مجال التفوق واإلبداع من واالستعانةالخبرات فيما بينها وبين اللجنة 

  . داخل وخارج الكويت إذا تطلب األمر ذلك

  . لقيام بكافة األعمال التي تسهم في تنمية اإلبداع ونشر الوعي حول ماهيته، وأهميته للمجتمع الكويتيا •

 :اإلنجازات

  :في سبيل تحقيق األهداف المرجوة قامت اللجنة باآلتي

ومؤسسة الكويت للتقدم ) الصندوق الوقفي للتنمية العلمية(مخاطبة كل من األمانة العامة لألوقاف  .1

  .عم مشروعاتها مالياً وقد استجابت هاتان الجهتان لدعم أعمال اللجنة من الناحية الماليةالعلمي لد

لتعريف المهتمين بموضوع التفوق واالبتكار وأساليب رعايته ) مطويات(إصدار مجموعة نشرات  .2

وواقعه ومستقبله داخل دولة الكويت، وقد قامت اللجنة بإصدار سبع مطويات للتعريف بقضية 

  .واإلبداعالتفوق 

 بموضوع التفوق واإلبداع اهتمام لها التيإقامة جسور تهتم باالتصال بالجهات العربية واألجنبية  .3

 فعاليات المؤتمرات والندوات فيوالموهبة، وذلك من أجل تبادل المعلومات والزيارات والمشاركة 

عن التفوق العلمية لتلك الجهات وقد شاركت اللجنة في فعاليات مجموعة من المؤتمرات 

  :، على النحو التاليواالبتكار

   .م1997 يونيو -سورية -  جامعة دمشق- مؤتمر الموهوبين •

  . م1997/ أكتوبر-  القاهرة- المؤتمر العلمي الثاني للطفل العربي الموهوب •

  . م1998/مايو - دولة اإلمارات العربية -العين - المؤتمر العلمي العربي في مجال تعليم المتفوقين •

  .م2/11/2000-31/10خالل الفترة من  -األردن /ؤتمر العلمي الثاني للمتفوقين والموهوبينالم •

 تعقد داخل دولة الكويت والتي تهتم بموضوع رعاية التيفي إطار اهتمام اللجنة بتنظيم الندوات  .4

 المناخ ندوة توفير(اإلبداع والتفوق والرعاية النفسية على وجه العموم نظمت اللجنة الندوة األولى 

تحت رعاية كل من الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، واألمانة العامة ) العلمي لتنمية القدرات الفردية

م، وتم إصدار كتاب يشتمل على 1997  ديسمبر8- 7للتربية الخاصة وذلك خالل الفترة من 

على الجهات الموضوعات والمحاضرات التي طرحت أثناء فعاليات الندوة، وتم توزيع هذا الكتاب 

  .ذات العالقة داخل الكويت وخارجها
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طالباً 120(تم انتقاء وإعداد عدد من المقاييس النفسية رؤي تجربتها على عينة : الدراسة الميدانية .5

م، حيث تم حساب الصدق والثبات 1997من مدارس التعليم العام، وذلك خالل شهر إبريل ) وطالبة

  .للمقاييس المختارة

االبتدائي والمتوسط (جنة إلجراء الدراسة على تالميذ المراحل التعليمية الثالث بعد ذلك خططت الل .6

في المحافظات الخمس للكشف عن واقع التفوق العقلي والسلوك االبتكاري بين طالب ) والثانوي

في )  طالباً وطالبة900( المدارس، وفي سبيل إجراء هذه الدراسة تم اختيار عينة مكونة من

  : طالباً لكل منطقة على النحو الموضح بالجدول التالي180عليمية الخمس بواقع المناطق الت

جدول الدراسة الميدانية للكشف عن ذوي المواهب واالستعدادات اإلبداعية لدى تالميذ مراحل التعليم 

   :العام بدولة الكويت

انيين تم انتقاؤهم وتدريبهم تم تطبيق المقاييس النفسية المختارة على هذه العينات من خالل باحثين ميد .1

 . ذلك إجراء التحليالت اإلحصائية الستخراج النتائج لهذه الدراسةيباألمانة العامة للتربية الخاصة، تل

مصري حنوره، والدكتور صالح جاسم، والدكتور . د.أ"تم تكوين فريق عمل مكون من كل من  .2

. د.نتائج المتوفرة، وقد كلفت اللجنة ألوضع خطة إعداد التقرير الموسع بناًء على ال" عيسى جابر

مصري حنوره لوضع خطة للتحليل اإلحصائي، وقد وافقت اللجنة على الخطة المقترحة حيث قام 

 .تحت إشراف واضع الخطة - محمد قابيل /بتنفيذها السيد

 المقاييس تم إعداد تقرير موسع عن الدراسة متضمناً أبرز النتائج باإلضافة إلى المعايير المعتمدة على .3

المستخدمة في الدراسة، والتي تم استخدامها واستعراض نتائجها بعد ذلك في إعداد مجموعة من 

 .التقارير

رئيسة اللجنة واألمين العام للتربية الخاصة بعرض  - دالل المشعان/ وفي هذا الصدد قامت األستاذة .4

مر العربي للطفل الموهوب للمؤت - جزء من نتائج هذا البحث ضمن ورقة العمل التي تقدمت بها

 .م1998مايو17- 15 في الفترة من -  العين-  بجامعة اإلمارات العربيةالمنعقد

قامت اللجنة بالتخطيط وتنفيذ إجراء دراسة مسحية شاملة لعمل أطلس : لدراسة المسحية للمواهب .5

ة الخمس، حيث للموهوبين في جميع المراحل التعليمية ورياض األطفال على مستوى المناطق التعليمي

 أولى لحصر المواهب لتوزيعها على المدارس من خالل تشكيل لجنة من األمانة استمارةتم تصميم 

  .وفريق عمل ميداني، وآخر إلدخال البيانات وإعداد التقرير

وقد تضمنت خطة اللجنة المخصصة للدراسة المسحية عدداً من البنود تم تنفيذ بعضها، وجاري 

  :تبقى منها اصة بتنفيذ مااتخاذ اإلجراءات الخ
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  :تم تنفيذه ما: أوالً

  . تحديد المدة وعمل دليل إرشادي للمسح الميداني •

تم توزيع االستبيانات واإلرشادات على فريق العمل الميداني اعتبارا من توقيع القرار لتسليمها  •

  . للمدارس المناطة بكل فرد منهم

  . يغهابعد تجميع االستبيانات تم تصنيف البيانات وتفر •

  . تم تصنيف البيانات على حسب المراحل وإدخالها بالحاسب •

  . تم استخراج النتائج وتبويبها بعد االنتهاء من إدخال البيانات  •

 تقريراً مبدئياً عما تم في هذه الدراسة 30/6/1999عرض على اللجنة في أول اجتماع لها يوم  •

  ). مرفق(

يع مدارس الكويت حيث بلغ إجمالي العينة بعد تم تصميم استمارة أخرى لحصر المواهب في جم •

)  طالباً وطالبة4650(وتم تصفية هذه العينة إلى )  طالباً وطالبة19ر369(استبعاد رياض األطفال 

تم حصر بياناتها وتحليلها تمهيداً لتشكيل لجنة من موجهي المواد بالمناطق التعليمية الخمس لمقابلة 

   .ووضع البرامج المناسبة لرعايتهمالتالميذ وتصفية الفائقين منهم 

تم االجتماع بموجهي المواد الدراسية المختلفة لتشكيل لجنة منهم لوضع المعايير الخاصة بالمواهب  •

 وتم إرسال بعض المعايير الخاصة للمواهب في مادتي التربية العملية والتربية مادة،في كل 

  . الموسيقية

  :تحت التنفيذمشاريع 

   .النهائية من التصفية االنتهاءالموهوبين فور سيتم طباعة أطلس  •

  . يتم منح جوائز تشجيعية للعشرة األوائل في كل تخصص من كل منطقة تعليمية •

عمل مراكز أو نوادي ووضع برامج متخصصة للموهوبين والمتفوقين على غرار األندية العلمية في  •

نة العامة للتربية الخاصة ومؤسسة األما: (كل منطقة تعليمية ترعاها جهات متعددة بالدولة مثل

الكويت للتقدم العلمي واألمانة العامة لألوقاف وجمعيات النفع العام والبنوك والشركات والمؤسسات 

خالل خطة مدروسة ودعوة للمساهمة في هذا  من )والجهات المهتمة برعاية المتفوقين بالدولة

  . المشروع

 هذا األمر لعمل التدابير الالزمة من خالل برامج تقوم اللجنة بعد ذلك بوضع خطة التعامل مع •

  . التنمية

إرجاء النظر في خطة البحث الموسع لحين ربط المشروع بنتائج مسح وحصر المواهب من قبل  •

  . الموجهين
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قضية اإلبداع والتفوق العقلي من القضايا التي ينبغي أن بوجه إليها : مهرجان اإلبداع والتفوق العقلي

 من قبل المسئولين المتخصصين، ومن أجل اإلعالم بأهمية هذه القضية قررت اللجنة االهتمامأقصى 

  :المشتركة لرعاية النشاط اإلبتكاري إقامة مهرجان وطني حول تلك القضية يشتمل على األنشطة التالية

  .ندوات علمية .1

   .أمسيات فنية .2

 .مسابقات .3

م بدولة 2000 مارس 28- 26وقد تحدد لهذا المهرجان الفترة من  استعراض خبرات خاصة .4

الكويت، ودعي للمشاركة فيه المتخصصون والمهتمون بقضية اإلبداع والتفوق العقلي من داخل 

الكويت ومن دول مجلس التعاون، والبالد العربية، ومن المنظمات الدولية بما يساهم في خلق مناخ 

  .إيجابي يساند قضية التفوق من قبل كل من أهتم بتلك القضية

 .م1997 ديسمبر 8- 7ندوة توفير المناخ العلمي لتنمية القدرات العلمية عقد  .5

 المشاركة في جائزة التميز المؤسسي بمشاركة األمانة العامة للتربية الخاصة باسم وزارة التربية مع  .6

 في عام قشركة االستثمار البشري وجميع وزارات ومؤسسات الدولة وتم الحصول على درع التفو

  .م1998

  . مجموعة من المطويات والنشرات والبوسترات والكتب المختلفة حول اإلبداع والتفوقطباعة  .7

 28-26إقامة المهرجان العلمي الثقافي األول لإلبداع والتفوق في دولة الكويت خالل الفترة من  .8

  .م2000مارس 

 2001  ديسمبر27-22إقامة المهرجان العلمي الثقافي الثاني في دولة الكويت خالل الفترة من  .9

وكان ضمن فعاليات الملتقى الخليجي لمؤسسات رعاية الموهوبين وندوة عن دور المدرسة في 

 .اكتشاف الطلبة المتفوقين

 والدراسات الميدانية وتقنين وتطبيق المقاييس المختلفة واإلشراف على أنشطة الطلبة ثإجراءا لبحو .10

 .الفائقين في جميع مدارس الكويت

م، حيث تضمنت حلقة نقاشية 31/12/2002- 30خالل الفترة من ) لعولمةاإلبداع وا(إقامة ندوة  .11

موسعة بين األجيال المختلفة من الطالب والطالبات وأولياء األمور والمهتمين باإلبداع، إضافة إلي 

 http://WWW.moe.gov.kw.مجموعة من المحاضرات عن اإلبداع

  :تجربة المملكة األردنية الهاشمية: سابعاً

هتمام بتربية ورعاية الموهوبين يتنامى بشكل ملحوظ في الدول العربية خالل الربع األخير من أخذ اال

م 1982القرن العشرين، حيث كانت البدايات الفعلية لرعاية هذه الفئة في المملكة األردنية الهاشمية في عام 

رز مهامه اكتشاف الطلبة عندما بزغت فكرة إنشاء مركز السلط الريادي للطلبة المتفوقين الذي كانت أب

المتفوقين وتقديم مستويات متقدمة من الخبرات اإلثرائية في العلوم والرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية 

غير أن السنوات القليلة التالية بينت إصرار المسئولين في األردن على دعم هذه المبادرة ). 2003السرور، (
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ئة الغالية من أبناء المملكة، معتمدة في ذلك على تنوع أساليب التجميع وتنويع الخدمات المقدمة لهذه الف

ولقد سعت وزارة التربية والتعليم إلى استثمار هذه المبادرة بإعداد مشروع . والترتيبات اإلدارية الالزمة

  :لرعاية المتفوقين والموهوبين في مراحل التعليم المختلفة تتجلى أهدافه في اآلتي

  . المتفوقين والموهوبين إلى أقصى ما تسمح بها طاقاتهماستثمار قدرات .1

 .إعداد قيادات المستقبل في مختلف مجاالت التخصص العلمي والفني واألدبي .2

 .إمداد المتفوقين والموهوبين بالوسائل واإلمكانات التي تمكنهم من االكتشاف والبحث .3

وبخاصة في مجال العلوم والرياضيات تطوير القدرات االبتكارية واإلبداعية في المجاالت المختلفة  .4

 .واللغات

 .تفهم المتفوقين والموهوبين لقدراتهم، واالضطالع بمسئولياتهم نحو الوطن .5

 135/86م بعد صدور القرار الوزاري رقم 1986/1987بدأ تنفيذ المشروع في العام الدراسي 

 المتفوقين، وبناء على هذا م بتحدي الجهات المختصة وتكليفها بوضع نظام رعاية26/5/1986بتاريخ 

القرار أنشئ مجلس فدارة المشروع برئاسة وزير التربية، وتم تكليف مكتب تنفيذي للمشروع تابع للوزير 

  :وقد كان للمشروع معالم واضحة، من أبرزها. وتحت إشرافه المباشر

 وإجراء الكشف عن المتفوقين من طالب المرحلة االبتدائية عن طريق حصر المتفوقين دراسياً •

 .اختبارات الذكاء الجمعية والفردية عليهم

 االبتدائية والمتوسطة عن طريق متابعة مستوياتهم نالمتابعة السنوية المستمرة للمتفوقين في المرحلتي •

 .التحصيلية وإعداد أنشطة إثرائية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم

 إثرائي للمتفوقين في الصفين الثالث والرابع حيث م تجربة برنامج1989/1990بدأ في العام الدراسي  •

 .أفتتح مركزان مسائيان أحدهما للبنين واآلخر للبنات بواقع يومين في األسبوع

 .م1990توقف العمل في المشروع نتيجة حرب الخليج في أغسطس  •

 .م1993ي عام انتقلت مسئولية المشروع لألمانة العامة للتربية الخاصة تحت التنظيم الجديد للوزارة ف •

تم مراجعة المشروع وتعديل البرامج اإلثرائية قبل إعادة افتتاح المراكز التي أصبحت ثالثة في عام  •

 .م تخدم طالب الصف الرابع االبتدائي1994/1995

تطور المشروع ليخدم طالب المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وتم التوسع في تقديم برامج وأنشطة  •

ات واللغة العربية في المرحلة االبتدائية والرياضيات واللغتين العربية واالنجليزية إثرائية في الرياضي

 : والعلوم واالجتماعيات في المرحلة المتوسطة، تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين هما

 توفير الفرص أمام الطالب لمتابعة ميولهم،  )  أ

 .ة مع ميولهممساعدتهم على اكتشاف ومتابعة مشكالت واقعية قابلة للحل ومتجانس )  ب

واكب التطور في إنشاء المراكز والوحدات اإلثرائية تدريب وتأهيل للكوادر البشرية الالزمـة إلدارة    •

  .  المراكز وتقديم البرامج واألنشطة
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كما ذكر - إن تنوع فرص االنضمام ألحد برامج رعاية المتفوقين والموهوبين لم تتخذ شكالً واحداً 

  :ج رائدة في الرعاية المؤسسية، من أبرزها ما يلي  فقد قدمت األردن نماذ-آنفا

  :المراكز الريادية اإلثرائية

يعود تاريخ هذا التنظيم إلى بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي عندما أنشئ أول مركز من هذا 

  :م بمدينة السلط بالتعاون بين كل من1984النوع في عام 

 .ادي واإلشراف اإلداريمؤسسة أعمار السلط التي قدمت الدعم الم •

 .الجامعة األردنية التي تولت اإلشراف الفني واألكاديمي •

وزارة التربية والتعليم والتي قدمت أحد المباني المدرسية ألغراض المركز وسـاعدت فـي اختيـار                •

 .الطلبة

  :هدفت فكرة إنشاء المراكز الريادية إلى ما يلي

 برامج إثرائية في اللغات والعلوم والرياضيات تعميق وعي الطلبة بالمعارف األساسية من خالل .1

 .والحاسوب

 .محاولة إبراز مواهب الطلبة ورعايتها وتهيئة الظروف المالئمة لتطويرها .2

تكوين الشخصية القادرة على التكيف مع الظروف العصرية وتهيئة قيادات واعية في شتى المجاالت  .3

 .يةاالجتماعية واالقتصادية والعلمية والفنية والسياس

هدف المركز إلى نقل الخبرات المتراكمة في المراكز الريادية وتعميمها لفائدة النظام التربوي العام  .4

  في المدارس العادية عن طريق الطلبة والمعلمين

وفي ضوء اإلمكانات المتاحة وجد أن البرنامج القائم على إثراء خبرات الطلبة هو األسلوب المناسب 

  :هو يشتمل علىفي المرحلة التجريبية، و

تقديم مواد دراسية ذات مستوى متقدم عما يدرسه الطلبة عادة في الصفوف العامة، وتشمل هذه  .1

 .المستويات دراسات وخبرات إثرائية في العلوم والرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية

 .تنظيم استخدام الحاسوب والتعامل معه .2

 .تنظيم فرص النشاط اإلبداعي .3

لبرامج في المركز خارج أوقات الدوام المدرسي وبواقع ثالثة أيام للطلبة الذكور ومثلها ويتم تنظيم ا

للطالبات، ولمدة ثالث ساعات يومياً، وتشمل الخطة الدراسية على خمس ساعات للدراسة اإلثرائية وثالث 

) إعدادي/ول متوسطاأل(كما يتم اختيار الطلبة بدءاً من الصف السابع . ساعات لألنشطة اإلبداعية الموجهة

  :بموجب محكات متعددة تضم

 .التحصيل الدراسي كما تعكسه العالمات المدرسية •

 .السمات السلوكية للطلبة المتفوقين •

 .التحصيل األكاديمي على اختبار جمعي خاص •

 .النتاجات المتميزة واالنجازات الخاصة للطلبة •



 - 48 -

  

م بإنشاء ثالثة مراكز 1996/1997لدراسي ونظراً لجناح التجربة قامت وزارة التربية خالل العام ا

م وصل عدد 2002- 2001وفي بداية العام الدراسي . أخرى في المحافظات بوسط األردن وشماله وجنوبها

  .   المراكز الريادية سبعة مراكز موزعة في مناطق مختلفة من المملكة

 :   مدرسة اليوبيل
 م بالتعاون مع وزارة التربية1993 افتتحت عام بي،اً في الوطن العر رائداًنموذجتُعد مدرسة اليوبيل 

 خالل احتفاالت األردن بذكرى اليوبيل والتعليم بعد حوالي ستة عشر عاماً من تاريخ اإلعالم عن الفكرة

وفي عام . م1977 يرحمه اهللا لسلطاته الدستورية وذلك عام - الفضي لتولي جاللة الملك حسين بن طالب

 دعوة رئيس الوزراء لتبني مشروع المدرسة ولتكون أحد مشاريع مؤسسة نور م قبلت الملكة نور1984

المدرسة إضافة نوعية لحركة التطوير التربوي في   وقد شكل افتتاح.م1985الحسين التي تأسست في عام 

يميزها التركيز على النوعية بعد أن حقق األردن تقدما هائالً في  وهي تدخل مرحلة جديدة أهم ما. األردن

 أنها جاءت لتكرس أهمية الثروة البشرية التي تتصدرها عناصر الموهبة واإلبداع، ولتكون مستوى الكم، كما
الممارسة الفعلية على  نموذجاً فريداً في استيعاب أحدث االتجاهات في اإلصالح التربوي والمدرسي من حيث

وطنية ينبغي العناية بها واستثمارها،  ألنها تؤمن بأن الموهوبين والمتفوقين يمثلون ثروة مستوى المدرسة

وانطالقاً من هذه الرسالة فإن المدرسة تتطلع إلى استثمار قدرات هذه الفئة من األبناء، واإلفادة من قدراتهم 

  . وإمكاناتهم والقيام بأدوار قيادية في مستقبل سمته التغير السريع خدمة لبلدهم ومجتمعهم واإلنسانية جمعاء

  :هماتسعى لتحقيقهما، هدفين أساسيين  ولمدرسة اليوبيل

 ة والقدرة وفق أفضليتربوي شامل لطلبة المدرسة الذين يتم اختيارهم على أساس الكفا تقديم برنامج .1
 .األساليب االختيارية الموضوعية المتاحة

نقلها خالل تطوير البرامج والمواد التعليمية والتدريبية و اإلسهام في تحسين نوعية التعليم العام من  .2

 .والمعلمون والمرشدون في المدارس الحكومية والخاصة فيد منها الطلبةستلي

 وحتى. البرنامج التربوي متميزاً البد أن يستند إلى حاجات المتعلمين في المقام األول وحتى يكون
عة توافر مجمو يمكن التحقق بطريقة علمية من مدى مطابقة مكونات البرنامج لحاجات المتعلمين البد من

مرحلة البرامج الجزئية مثل غرفة المصادر التعليمية أو صفوف العناصر قد ال يتسنى للمدرسة العادية أو 

الصفي  ومن بين هذه العناصر يحتل المعلم والمنهاج والمناخ. توفرها وتتابعها بصورة حثيثة لبعض الوقت أن

  .والمدرسي الديمقراطي مكان الصدارة

 وية برنامجاً للطلبة الموهوبين والمتفوقين من مستوى الصف العاشر وحتىالثان مدرسة اليوبيلتقدم و
بعناية من بين مئات  نهاية المرحلة الثانوية، ويقتصر برنامجها على طلبة الفرع العلمي الذين يتم اختيارهم

عليمية من االستقاللية في برامجها الت وتتمتع المدرسة بدرجة كبيرة. المرشحين من مختلف أنحاء المملكة

 والمختصين تعمل بمنزلة مجلس أمناء أو هيئة المسؤولين واإلدارية والتمويلية بإشراف لجنة من كبار

وترتبط المدرسة بوزارة .  إدارياً ومالياً عن المدرسةالمسؤولةهي الجهة  وتعد مؤسسة نور الحسين. مديرين
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الوزارة للعمل  من تنطبق عليهم الشروط من كادروالتعليم باتفاقية تعاون يتم بموجبها انتداب معلمين م التربية

المدرسة في مجال رعاية الطلبة  في المدرسة، كما تقدم الوزارة الكتب الرسمية المقررة، وتدعم مشروعات

  .والمتفوقين وتدريب المعلمين وغير ذلك

ق ، التح105عددهم   وكان1996/1997درسة في العام الدراسي وقد تخرج الفوج األول من الم

 بالجامعات 78دراسية، بينما التحق  ثمانية عشر منهم بجامعات عربية وأجنبية حيث حصلوا على بعثات

 دوالر، بينما 2500التكلفة السنوية الحالية للطالب حوالي  تبلغ. األردنية معظمهم في كليات الهندسة والطب

  ونسبة اإلداريين8:1لمعلمين إلى الطلبةوتبلغ نسبة ا. تقريباً في المدارس الحكومية  دوالر300ال تزيد على 
  .وطالبة  طالبا15:25ً، ويتراوح عدد الطلبة في كل صف ما بين 14:1وموظفي الخدمات إلى الطلبة 

» تفادي األخطاء«الفعالية  وقد طور نظام اختيار الطلبة لمدرسة اليوبيل بحيث يوازن بين صفتي

متدرجة الختيار الطلبة، حيث إن تعدد المحكات   وعدة مراحلويضم هذا النظام عدة محكات. والكفاية العملية

والتفوق، أما تعدد المراحل فيضمن انتشار معلومات كافية عن  يسمح بالكشف عن جوانب مختلفة للموهبة

   .لجميع الفئات المستهدفة، كما يسمح بالسير في العملية وفق خطوات متسلسلة ومحددة المدرسة أو البرنامج

مدارسهم أو أولياء أمورهم أو الطلبة أنفسهم،  لطلبة لاللتحاق بمدرسة اليوبيل عن طريقيتم ترشيح ا

، تاسعتتألف من مدير المدرسة والمرشد التربوي ومعلمي الصف ال ويطلب من كل مدرسة تشكيل لجنة فيها

  المدرسيةبترشيح الطلبة وإعداد البيانات المطلوبة وتدقيقها على ضوء السجالت حيث تقوم هذه اللجنة
  .الرسمية

إلى أخرى حسب  النظام الدوار بالنسبة لحصص الطلبة، حيث ينتقلون من قاعةاليوبيل وتطبق مدرسة 

برامج التربية القيادية ومهارات االتصال ومهارات التفكير كما أنها تهتم بتقديم . المواد التي يدرسونها

والجامعي  ت الميدانية والمناظرات واإلرشاد المهنيوالوسائط المتعددة والبحوث والدراسا وتطبيقات الحاسوب

العلوم واللغات  ولتسهيل ذلك فقد وفرت المدرسة مختبرات. واالتصال والبحث عن طريق اإلنترنت

  .والحاسوب، وتم تزويدها بأحدث األجهزة والمعدات العلمية

المتميزة  ظراً لطبيعة المهماتاليوبيل عملية اختيار المعلمين وتدريبهم اهتماماً كبيراً ن وتولي مدرسة

كوادر وزارة التربية والتعليم  ويتم اختيار المعلمين من. التي يتطلبها العمل مع طلبة موهوبين ومتفوقين

وتنظم . السجل األكاديمي والعناصر الشخصية والخبرة وغيرها بمساعدة قادة تربويين من الميدان على أساس

  .اف خبراء وطنيين وأجانب في مجال تعليم الموهوبينبإشر المدرسة برامج تدريبية متنوعة

وإيمانها بحق الطلبة الموهوبين والمتفوقين في الحصول على برامج  وانسجاماً مع فلسفة المدرسة

ة والقدرة، يتتحقق العدالة في إتاحة فرص متساوية لدخول المدرسة على أساس الكفا تربوية متميزة، وحتى

صندوق  وتمول من. بعثات دراسية تغطي نفقات الدراسة والمواصالت والطعامالمدرسة جميع طلبتها  تمنح

من موارده عن طريق  خاص للبعثات يسهم في موارده أولياء األمور حسب إمكاناتهم، ويأتي الجزء األكبر

  .تبرعات األفراد والمؤسسات الوطنية
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   :مركز التميز التربوي

 بهدف إعداد الكوادر التعليمية واختيار الطلبة 1992أنشئ مركز التميز التربوي في مطلع عام 

. 1992/1993وتطوير الخطط الدراسية والمناهج تمهيداً الفتتاح مدرسة اليوبيل في بداية العام الدراسي  

واستمر المركز في تطوير برامجه الفنية وتقديم خدماته النوعية عن طريق دائرة االختبارات والبحوث 

لنماذج تربوية متمايزة تستجيب  - زايد حاجة اليوبيل والمجتمع التربوي محلياً وعربياًوالتطوير التي نمت مع ت

 .الحتياجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين والكوادر العاملة على اكتشافهم ورعايتهم

لحقا معاً بمعهد اليوبيل الذي ينضوي  وُأمدرسة اليوبيل، تم فصل المركز عن 2000وقبل نهاية عام 

 وأصبح للمركز شخصية اعتبارية واستقاللية كمؤسسة أهلية غير حكومية .مؤسسة الملك الحسينتحت مظلة 

  .وغير ربحية

ين المحلي واإلقليمي من تتلخص رسالة المركز في السعي نحو تحسين التعليم وتطويره على الصعيد

 والتميز العالمية في جميع نشاطاته التي تُغطي جميع جوانب عملية التطوير  خالل اعتماد معايير الجودة

التربوي وال سيما في مجاالت توجيه التعليم الصفي لتنمية مهارات التفكير واإلبداع وتدريب الكوادر التعليمية 

ت وتطوير المناهج وأساليب الكشف عن األطفال الموهوبين ورعايتهم واستخدام تقنيات المعلومات واالتصاال

  .بشكل خاص

تطوير العمليات التعليمية والتعلّمية على الصعيدين المحلي : وتتمثل رسالة مركز التميز التربوي في

والعربي من خالل التدريب والبحوث واالستشارات، مع التركيز بشكل خاص على تطوير برامج تنمية 

  .هبة واإلبداع والقيادة والتميز التربويالمو

  :أهداف المركز

 المناسبة للطلبة الموهوبين - في مجاالت مختارة - إعداد وتطوير المناهج والخطط الدراسية •

 .والمتفوقين في مراحل التعليم األساسي والثانوي

ة واإلدارية بإشراف إعداد وتنظيم البرامج التدريبية والندوات التربوية للكوادر المدرسية التعليمي •

 .خبراء وطنيين ودوليين

تطوير االختبارات وأدوات التشخيص وبرامج اإلرشاد الالزمة للكشف عن األطفال الموهوبين  •

 .والمتفوقين وإرشادهم

 .تطوير أساليب استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب •

 .مساءلة والمشاركة في التربية والتعليمتطوير نُظم تقييم األداء المدرسي ومعايير ال •
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تقديم االستشارات المهنية للمدارس ومراكز رعاية الموهوبين والمتفوقين والباحثين والمربين  •

 .وأولياء األمور

إنشاء وتطوير قواعد معلومات متخصصة في مجاالت الموهبة والتفوق واإلبداع وإقامة شبكة من  •

   .ربوية الريادية داخل األردن وخارجهالعالقات المهنية مع المؤسسات الت

   :وتشمل نشاطات المركز المجاالت اآلتية

 .استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة في التعليم •

إرساء معايير لقياس فاعلية المدرسة و كفاءتها وأسس اعتمادها والمعايير الخاصة بتأهيل  •

 .وتقديم خدمات القياس واالختبارات والكشف عن الموهوبين  .المعلمين وتدريبهم

 .تطوير برامج إثرائية لتعليم الموهوبين •

 .إجراء الدراسات والبحوث الميدانية حول قضايا التطوير التربوي وتحسين التعليم •

قبل االلتحاق بالخدمة وأثناء (للمعلمين والمديرين عقد البرامج التدريبية والتطويرية والتأهيلية  •

 ).الخدمة

 .دور القيادة واإلدارة في إحداث التغيير وتطوير التعليم •

 .تطوير شبكات معلومات وقواعد بيانات تعليمية وتربوية •

   .تعليم ورعاية األطفال الموهوبين والمتفوقين •

 : حديقة الحسين للعلوم

للعلوم الذي ينفذه مركز التميز التربوي التابع لمعهد اليوبيل مساهمة يمثل مشروع حديقة الملك حسين 

متميزة غير مسبوقة على مستوى المملكة بهدف تطوير االتجاهات اإليجابية لطلبة المدارس نحو العلوم 

 ويعكس المشروع فلسفة مركز التميز  .والتكنولوجيا والتي تمثل ابرز سمات القرن الحادي والعشرين

المتمثلة باإلسهام في جهود التطوير التعليمي المبذولة من قبل الحكومة عامة، ووزارة التربية التربوي 

كما يأتي مشروع حديقة الملك حسين للعلوم أيضا في إطار األهداف العامة . والتعليم على وجه الخصوص

ت الحاسوب وتقنية للمركز الموجهة نحو خدمة المجتمع التربوي داخل األردن وخارجه، وال سيما في مجاال

االتصاالت والعلوم، عن طريق تطوير نماذج عملية لتحسين ممارسات التعليم والتعلم من قبل المعلمين 

  .والطلبة في المرحلتين األساسية والثانوية

  إلنشاء حديقة العلوم التي 2م 7500وقد خصصت مؤسسة الملك حسين قطعة من األرض بمساحة 

ويعتبر هذا المشروع األول من . الد بن علي التركي من المملكة العربية السعوديةتبرع بتمويلها سمو الشيخ خ

نوعه في المنطقة العربية من حيث أهدافه التعليمية  وما يشتمل عليه من تطبيقات علمية وتكنولوجية تصمم 

 .وتصنع بعقول وجهود وطنية دون االستعانة بأية خبرات أجنبية
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مشروع الوطني الرائد تقوية الجانب العملي التجريبي من المهارات ومن األهداف الرئيسة لهذا ال

العلمية لدى الطلبة والمهتمين من خالل تقديم نماذج علمية تجريبية تربط المفاهيم العلمية النظرية بتطبيقاتها 

ل خلق األلفة وتتبنى الحديقة مبدأ التفاعل المباشر مع القوانين والظواهر العلمية من أج. التكنولوجية الحديثة

وتم التركيز في تصميم الحديقة على أن تكون جميع عناصرها في إطار . بين الزائر وأساسيات التقنية الحديثة

 .يجتذب الصغار والكبار من أجل حصول الفائدة العلمية المرجوة إلى جانب الترويح والتسلية

حيث , جناحاً وجناحين داخليين) 12(وتتكون حديقة الملك حسين للعلوم من أجنحة عرض خارجية عددها 

تعرض التطبيقات والظواهر العلمية في محيط طبيعي من الحدائق الخضراء واألشجار واألحواض والبرك 

المائية، بصورة تشجع الزائر على االستكشاف والتعلم بالتجربة العملية وبعيدا عن الجو المقيد لقاعة الصف 

التطبيقات أن تكون ذات تركيب سهل و واضح  للمستخدم بحيث وقد روعي في تصميم . والمختبر المدرسي

 . يسهل استيعاب مبدأ عمل الجهاز أو التطبيق والمبدأ العلمي للظاهرة الفيزيائية أو التطبيق التقني المعروض
 

 ويشمل مدخل الحديقة ومكتب االستقبال والمعلومات باإلضافة إلى :قاعة االستقبال والبهو الرئيسي •

. داخلية تضم نماذج وتطبيقات كهربائية وإلكترونية ومتحف لألحياء ومتحف للجيولوجياقاعة عرض 

ويقع في وسط البهو الدائري بندول فوكلت والذي يدل على الحركة الدورانية لألرض حول نفسها، 

  .باإلضافة إلى لوحات علمية معلقة على الجدران

زيائية المتعلقة باألمواج الصوتية بحيث ويضم هذا الجناح مختلف التطبيقات الفي :جناح الصوت •

يتعرف الزائر من خالل هذه التطبيقات وبطريقة حسية مباشرة على ماهية الصوت، كيف ينتقل 

وسرعته، انعكاسه، توجيهه، تردد الصوت وطول موجته وكيف يتغير تردده بتغير سرعة مصدر 

 . الصوت وتطبيقات أخرى

ذج وتطبيقات مختلفة لمالحظة ودراسة الخواص الفيزيائية   وهنا يشاهد الزائر نما:جناح الماء •

المختلفة للماء وبعض التطبيقات التي استعملها اإلنسان لرفع الماء من األعماق واستعمال طاقته 

 . الحركية في إدارة النواعير

 بوصة داخل 16 ويتبع لهذا الجناح مرصد فلكي مجهز بتلسكوب حديث بقطر :جناح األرض والفلك •

وتعرض في جناح األرض والفلك . فلكية متحركة لمشاهدة ورصد الكواكب واألجرام السماويةقبة 

مجسمات لكواكب المجموعة الشمسية بحيث تبين الفروق النسبية في أحجام الكواكب وأبعادها عن 

 . وهناك تطبيقات أخرى مثل الساعة الشمسية وأرجوحة القمر وأرجوحة السير في الفضاء. الشمس

 ويشمل عدداً من النماذج والتطبيقات التمثيلية لشرح وتوضيح بعض :لتطبيقات الرياضيةجناح ا •

 . المفاهيم والقوانين الهندسية والرياضية

 االهتزاز أو الحركة المتذبذبة من الظواهر الطبيعية التي نراها كثيراً أو :جناح االهتزازات واألمواج •

واالهتزاز عبارة عن . الساعة واهتزاز السيارة وغيرهانشعر بها في حياتنا اليومية، كاهتزاز رقاص 

. طاقة حركية تنتقل عبر المواد بشكل أمواج ميكانيكية لها صفات وخصائص عديدة ممتعة ومفيدة
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لذلك جهز هذا الجناح بالعديد من التطبيقات الميكانيكية التي تظهر و توضح هذه الظواهر الموجبة 

الرنين الطبيعي إلى آلة توليد األمواج الميكانيكية و حوض توليد بدءاً من البندول البسيط وقضبان 

 . األمواج المائية

 إن الشمس هي المصدر األساس لمعظم أشكال الطاقة المستخدمة :جناح الطاقة الشمسية والضوء •

على األرض ومعروضات جناح الطاقة الشمسية تشمل عدداً من تطبيقات تحويل الطاقة الشمسية إلى 

كذلك يشاهد الزائر كيف يتكون قوس . رى كالطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية وغيرهاأشكال أخ

 . قزح بتحلل ضوء الشمس خالل قطرات الماء وتطبيقات أخرى على الضوء واالنعكاس

 هنا يتعرف الزائر على القوى الميكانيكية  بدءاً بقوة التجاذب الكتلي بين :جناح القوى والحركة •

. قات عديدة لتقنيات نقل وتحويل وتكبير القوة الستخداماتها المختلفة في خدمة اإلنسانوتطبي, األجسام

 .وأخيراً عالقة القوة بالحركة وتطبيقات على قوانين نيوتن في الحركة والمقذوفات

  حيث يتعرف الزائر على التطبيقات المفيدة والمثيرة المختلفة للحركة :جناح الحركة الدورانية •

مبدأ حفظ زخم الدوران، قوة الجذب المركزي، مبدأ عمل الجايروسكوب وعزم القصور الدورانية، 

 . الدوراني

 تحتوي هذه المحطة على مقاييس وأجهزة رصد للحرارة والرطوبة والضغط :يمحطة الرصد الجو •

وسرعة الريح وكمية المطر المتساقط، حيث يتعرف الزائر على أجهزة الرصد الجوي وعلى كيفية 

 .ل هذه القياسات في تنبؤ حالة الطقساستعما

 حيث يوجد العديد من األلعاب والتطبيقات الممتعة والمسلية لألطفال، :منطقة اللعب والتعلم لألطفال  •

والتي تهدف إلى تعليم الطفل بعض المبادئ والتطبيقات العلمية المفيدة من خالل استعمالها واللعب 

 .بها

ض في هذا الجناح عدد من التطبيقات التقنية من وسائط النقل  يعر:جناح التطبيقات التكنولوجية •

 .المختلفة ومقاطع محركات االحتراق الداخلي ونواقل الحركة وبعض اآلالت الميكانيكية

 نموذج مصغر وجامع للتنوع البيئي في النباتات والزهور :منطقة الحدائق النباتية والبركة الطبيعية •

 .لألسماك والضفادعالمحلية إلى جانب بركة طبيعية 

 تجربة علمية بسيطة ومسلية مصنوعة 120 وتعرض هنا حوالي :مجموعة التجارب العلمية المسلية •

ومركبة من مواد ومكونات يمكن الحصول عليها بسهولة، وقد صممت بحيث تكون سهلة التركيب 

 العلمية، إضافة والهدف من هذه النماذج. يستطيع الزائر عمل نسخ مشابهة لها في بيته أو مدرسته

إلى شرح بعض الظواهر العلمية، هو حث الزائر على محاولة عمل بعض التطبيقات والنماذج بنفسه 

  . لتعلم المبادئ العلمية بشكل عملي واكتساب مهارات جديدة
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  :نحو جيل رقمي مبدع  

مية ويتم من برنامج تدريب صيفي رقمي ينظمه مركز التميز التربوي بالتعاون مع شركة صوفين العال

خالله تدريب الطلبة على مبادئ اإللكترونيات والدوائر الكهربائية المختلفة من خالل حقيبة إلكترونية أعدت 

 ساعة يوميا ويعقد داخل المدارس الراغبة 20خصيصا لهذه الغاية مدة البرنامج التدريبي خمسة أيام بواقع 

  .بالمشاركة

  :ضياتاألولمبيادت الوطنية للفيزياء والريا

، و مما الشك األخرىتُشكل مادتا الفيزياء والرياضيات األساس القوي الذي تُبنى عليه غالبية العلوم 

فيه أن معرفة الطالب لهذه المواد وتمكنه منها واهتمامه بها بشكل خاص تدفعه نحو االكتشاف واالختراع 

  العملية التي يعيشها الطالب، ونظراً إليمانوالتقدم في مختلف جوانب الحياة وذلك الرتباطها الوثيق مع الحياة

 لالهتمام والتعمق في هذه ةطلبال على حفز همبأهمية هذه المواد وحرصالتربوي  القائمين على مركز التميز

 المواد واستكشاف العلوم المختلفة التي تضمها، جاءت فكرة هذا األولمبياد الذي يهدف إلى تشجيع الطلبة

. بام بهذه المواد وتطوير أساليب تعلمها وتعليمها بشكل مشوق وممتع للطالوالمعلمين على االهتم
jo.edu.cee.www/:/phtt 

  : تجربة المملكة العربية السعودية : ثامناًً

م جانب االهتمام برعاية 1970لم تغفل وثيقة السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية 

على ضرورة االهتمام باكتشاف الطالب الموهوبين ورعايتهم ) 57(ة الطالب الموهوبين، فقد نصت الماد

كما . لهموإتاحة اإلمكانات والفرص المختلفة لنمو برامجهم في إطار البرامج العامة، وبوضع برامج خاصة 

على رعاية الدولة للنابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها وإتاحة ) 194-192(نصت أيضاً المواد 

صة أمامهم في مجال نبوغهم، وعلى وضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم والبرامج الدراسية الخاصة الفر

بهم والمزايا التقديرية المشجعة لهم، وعلى تهيئة وسائل البحث العلمي لهم لالستفادة من قدراتهم مع  تعهدهم 

  ).1970ية السعودية، وثيقة السياسة العامة للتعليم في المملكة العرب(بالتوجيه اإلسالمي 

وعلى الرغم من قدم تلك الوثيقة وما تمخض عنها من بنود وقرارات تشير إلى رعاية الطالب      

إلى أن البعض ) 2006(الموهوبين، إال أن البدايات الفعلية كانت متأخرة بعض الشيء، وقد أشار درباس 

ية السعودية في تعزيز مسيرة البناء والتنمية يبرر ذلك التأخير النشغال الجهات التنفيذية في المملكة العرب

. وتعزيز البنى التحتية وتهيئة الظروف لتحقيق ما ورد في تلك الوثيقة من أسس وأهداف عظيمة وسامية

  .وفيما يأتي عرض لمراحل تطور مؤسسات رعاية الموهوبين في المملكة

  :مراحل تطور مؤسسات رعاية الموهوبين في المملكة

  )إعداد برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم: (ولىالمرحلة األ

، تضافرت الجهود الرسمية في كل من وزارة )م1997- 1991(هـ 1416- 1410خالل األعوام 

التربية والتعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للبدء في برنامج بحثي متكامل بتكليف مجموعة من 

الطالب الموهوبين ورعايتهم في المراحل الدراسية المختلفة، وهكذا ظهر للوجود الباحثين، يبدأ بالتعرف على 
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، الذي تمخض عنه إعداد وتقنين مقاييس )برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم(مشروع بحث وطني باسم 

أولية في الذكاء واإلبداع، كما تضمن إعداد برنامجين إثرائيين تجريبيين في العلوم والرياضيات، كنماذج 

وبناًء على ذلك فإن األساس العلمي لتنفيذ ما نصت . لبرامج رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية

  .عليه السياسة التعليمية في المملكة يكون قد أكتمل وأصبح جاهزاً ليدخل حيز التطبيق والتنفيذ

  )تطبيق برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم: (المرحلة الثانية

ور اكتمال البحث العلمي لمشروع برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم بادرت وزارة التربية ف

والتعليم بتبنيه وتطبيقه في مدارس البنين التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتوفير كافة اإلمكانات البشرية 

نافع آل شارع رئيس الفريق العلمي والتقنية الالزمة لتنفيذه، وتكليف فريق عمل برئاسة الدكتور عبد اهللا ال

للمشروع وعضوية فريق البحث لتنفيذ البرنامج وتقديم تصور مفصل لوزير التربية والتعليم، وذلك وفقاً لما 

  . هـ6/5/1418 تاريخ 877ورد في القرار الوزاري رقم 

  )تأسيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين: (المرحلة الثالثة

مضي عامين تقريباً على تبني وزارة التربية والتعليم لبرنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، بعد 

وعندما رعى خادم الحرمين . جاءت فكرة تأسيس جمعية وطنية في الوزارة لدعم اتجاه االهتمام بالموهوبين

الحتفال بتأسيس الجمعية في هـ ا8/1419/ 3 في - كولي العهد آنذا - زالشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزي

خضم االحتفاالت بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية بعد دخول مدينة الرياض، 

ووفاء لوالده الملك المؤسس وعرفاناً بالدور الكبير الذي قام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 

تحققت نواة تأسيس الدولة السعودية الثالثة، أعلن سموه عن تطوير سعود ورجاله الذين بدخولهم للرياض 

فكرة الجمعية وتحويلها إلى مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة لرعاية الموهوبين حاملة أسم 

  . مؤسس المملكة

ن إنشاء ومن هنا كانت االنطالقة الفعلية لرعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية عندما ُأعلن ع

 التي حظيت برعاية ودعم كبيرين، ثم صدر أمر ملكي مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين

هـ 13/5/1420أ في / 109برقم  -يرحمه اهللا -كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

 خادم -ولي العهد آنذاك -ين وتعيينبتأسيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوب) م1999(

رئيسا لها، ويكون وزير التربية والتعليم نائباً  - يحفظه اهللا - الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز

  ).2007البرجس، (للرئيس 

  )إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين: (المرحلة الرابعة

ى التوسع في برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم، برزت ضمن سعي وزارة التربية والتعليم إل

الحاجة إلى إيجاد إدارة عامة لرعاية الموهوبين، تمثل الجهاز التربوي والتعليمي واإلداري الذي يقوم بتنفيذ 

سياسة المملكة في رعاية الموهوبين، وتحقيق األهداف التي ترمي لها الوزارة، وقد تم إنشاء إدارة عامة تعني 

 58054باإلشراف على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم تتبع لمكتب الوزير مباشرة وذلك بالقرار الوزاري رقم 

  ).م2000(هـ 4/3/1421وتاريخ 
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إن إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، يمثل نقلة نوعية لبرنامج الكشف 

در الرسمي، وكل الوثائق والمقاييس واالختبارات إلى عهدة عن الموهوبين ورعايتهم، حيث تم نقل الكا

اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين، التي أصبحت الجهة الرسمية الوحيدة التي تختص برعاية الموهوبين في 

  .الوزارة

، وفي تاريخ )م2001(هـ 5/2/1422ثم بعد ذلك تم إنشاء إدارة لرعاية الموهوبات في تاريخ 

وحرصاً على توحيد الجهود والسياسات . تم ربطها بنائب الوزير لشؤون البنات) م2002(هـ 13/3/1423

 373373وإستراتيجية العمل في مجال رعاية الموهوبين في المملكة، صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 

ها لقطاعي بتكليف اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بمهامها الموكلة إلي) م2003(هـ 4/12/1423وتاريخ 

  .على حد سواء) البنين والبنات(

تم فصل رعاية الموهوبات عن اإلدارة ) م2006/2007(هـ 1428/ 1427عام الدراسي ولكن في ال

العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، ليكون في وزارة التربية والتعليم إدارتين عامتين إحداهما 

  .اية الموهوباتلرعاية الموهوبين، واألخرى لرع

على ذلك تكون المؤسسات الرسمية الحالية لرعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية ثالثة 

  :مؤسسات تقدم خدماتها للجنسين وهي

 .مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين .1

 .اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم .2

  . لرعاية الموهوبات بوزارة التربية والتعليماإلدارة العامة .3

وبما أن إدارتي رعاية الموهوبين والموهوبات يشكالن وجهي عملة واحدة فإن استعراض ظروف 

  .العمل في إحداهما سيغني عن الخوض في األخرى

  ): موهبة(مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين : أوال

خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يرأسها خادم الحرمين الشريفين هي مؤسسة وطنية حضارية، 

 رسالتها األساس اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتتمثل هذه - يحفظه اهللا - الملك عبد اهللا بن عبد العزيز

  :الرسالة عملياً في األهداف اآلتية

 .توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين .1

 .قديم المنح للموهوبين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهمت .2

إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها، وذلك عن طريق المؤسسة نفسها،  .3

 .أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها

 تقديم المشورة للجهات األخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، لغرض رعاية واحتضان .4

 .الموهوبين

إيجاد جوائز لتشجيع الموهوبين في مجاالتهم المختلفة ما يحفز هؤالء الموهوبين على العمل  .5

 ..واالبتكار
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 . إصدار النشرات اإلعالمية والدوريات المتخصصة لنشر الوعي والمعرفة في مجال الموهبة .6

طة اإلستراتيجية للموهبة ويتم حالياً إعادة النظر في أهداف المؤسسة ورؤيتها من خالل إعداد الخ

  ).االختراع(واإلبداع واالبتكار 

  :رؤية المؤسسة

إن الخطة اإلستراتيجية للموهبة واإلبداع واالبتكار التي تعد حالياً، ستشمل رؤية مستقبلية بعيدة المدى 

  .ن التجارب الدوليةمبنية على واقع المملكة، وإمكاناتها الحالية والمستقبلية، ومميزاتها، إضافة إلى االستفادة م

  : رسالة المؤسسة

دعم بناء وتطوير بيئة ومجتمع اإلبداع بمفهومة الشامل في المملكة، لكي يتمكن الموهوبون وبفئاتهم 

  .المختلفة من استغالل وتسخير مواهبهم لخدمة الوطن

ة ومقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة العربي

ومدتها غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق . السعودية

  .أغراضها

مجلس األمناء، المجلس التنفيذي، : ويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من التشكيالت األساسية اآلتية

: العامة هي الذراع التنفيذي للمؤسسة وتتكون منوتعد األمانة . اللجنة النسائية االستشارية، األمانة العامة

أمين عام المؤسسة، اإلدارة العلمية، اإلدارة المالية واإلدارية، اإلدارة العامة لتقنية المعلومات، إدارة اإلعالم (

  ).والعالقات العامة، إدارة تنمية الموارد

  :مشروع الخطة الوطنية التي تتبناها المؤسسة حالياً

/  18وجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس المؤسسة يحفظه اهللا الصادرة بتاريخ بناء على ت   

بشأن التأكيد على الدور والرسالة الوطنية للمؤسسة في بناء وتطوير بيئة ومجتمع ) م2006(هـ 3/1427

مواهبهم اإلبداع بمفهومه الشامل في المملكة، لكي يتمكن الموهوبون وبفئاتهم المختلفة من استغالل وتسخير 

لخدمة الوطن، فإن المؤسسة ترعى الموهبة وتدعم منظومة االبتكار واإلبداع الوطني من خالل التحفيز 

والتمكين والتنسيق مع كافة قطاعات المجتمع وبصورة خاصة المعنية برعاية الموهوبين التي تشمل القطاع 

القادمة للمؤسسة تتسم بالتركيز على الحكومي، وقطاع األعمال، والمنظمات غير الحكومية، لذا فالمرحلة 

  :مسارين متوازيين، هما

  الخطة اإلستراتيجية للموهبة واإلبداع واالبتكار: المسار األول

يتم في هذا المسار إعداد الخطة اإلستراتيجية للموهبة واإلبداع واالبتكار وتنفيذها، بما في ذلك الرؤية 

الخطة التنمية االقتصادية في المملكة بما في ذلك التوجهات المستقبلية والخطة التنفيذية، حيث تدعم هذه 

ما الوطنية نحو الصناعات القائمة على المعرفة واقتصاد المعرفة لتنسجم مع الخطط الوطنية وأولوياتها، ك

مع خطة خمسية تنفيذية، ويتوقع أن تحتوي الخطة اإلستراتيجية )  سنة20- 10(تعبر عن رؤية طويلة المدى 

  :كونات اآلتيةعلى الم
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رعاية األفراد الموهوبين والمبدعين من خالل مراكز اإلبداع والتميز والقيادة والبرامج اإلثرائية  .1

 .وغيرها

 .بناء نظام لتوليد األفكار وتبنيها وتطويرها في المجتمع .2

 .إنشاء حاضنات الستثمار وتسويق براءات االختراع واالبتكارات التي يطورها الموهوبون .3

نامج تعريفي إعالمي نشط لتوفير الدعم لرعاية الموهوبين لدى فئات المجتمع السعودي كافة إنشاء بر .4

 .ولتمويل مشاريع الخطة الوطنية وبرامجها

نشر الوعي باالبتكار واإلبداع وروح المبادرة، ونشر مفردات الخطة لجميع األطراف ذات العالقة  .5

آلباء واألمهات، ومتخذي القرار، وأفراد المجتمع، من الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمعلمين وا

 .والمؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير الدعم في كل المستويات

 .اقتراح أية مبادرات قانونية أو سياسية إضافية لدعم تنفيذ الخطة .6

 .دعم البحوث في قضايا الموهبة واالبتكار واإلبداع .7

 .واالبتكار واإلبداعتطوير الخبرات والموارد البشرية في الموهبة  .8

 .إتباع أساليب واضحة ومعايير دقيقة لقياس فعالية وإنجاز كل مشروع مقارنة باألهداف الموضوعة .9

  .تحديد أساليب التمويل المناسبة لتنفيذ الخطة .10

  المشاريع الرائدة: المسار الثاني

والتي تتميز بقيمة مضافة يتم هنا تنفيذ عدد من المشاريع المتفق على أهميتها والحاجة اآلنية إليها، 

  :وتأثير عاٍل وتكلفة قليلة نسبياً، وتتطلب وقتاً قصيراً لتنفيذها، وفيما يأتي عرض لهذه المشاريع

هي بوابة للموهبة واإلبداع ودعم لالبتكار، على أساس أن هناك حاجة كبيـرة             : بوابة موهبة الوطنية   .1

 والمبتكرين، وكذلك المهتمين، ويسعى     بدعينإليجاد مرجع رئيس على شبكة اإلنترنت للموهوبين والم       

هذا المشروع ليكون مرجعاً أولياً وأساسياً لهم لتوفير المعلومات المتعلقة بالموهبة واإلبداع واالبتكار،             

إما بشكل مباشر من خالل البوابة نفسها أو من خالل ما توفره من روابط بمواقع أو مصادر معرفية                  

لبوابة من خدمات تفاعلية الكترونية في مراحل متقدمة من المشروع،          إضافة إلى ما ستقدمه ا    . أخرى

المشروع الخطوة األولى التي ال غنى عنها لرعاية اإلبداع واالبتكار، ولتعريـف المجتمـع    ويعد هذا

 . بالجهات ذات العالقة

  : ويتكون هذا المشروع من اآلتي :مشروع الرعاية والمهارات .2

 .ر مهارات اإلبداعمشروع رعاية الموهبة وتطوي •

 ).المحلية(البرامج اإلثرائية الصيفية  •

  . )الدولية(البرامج اإلثرائية العلمية الصيفية  •

  :نظام تطوير األفكار .3
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يمكِّن هذا المشروع الموهوبين والمبدعين من تقديم األفكار إلكترونياً وبشكل مباشر من خالل االنترنت              

التي يعتقد صاحبها أنهـا تتمتـع باألصـالة واالبتكـار أو      ألفكارأو وسائل أخرى من جميع أنحاء المملكة، ا       

 .التجديد، حيث تفحص هذه األفكار من قبل مختصين، ويقدم النصح لتطويرها إلى منتجات أو براءات اختراع               

  .ويستهدف هذا المشروع الموهوبون والمبدعون والمبتكرون بشكل عام، والطالب منهم بشكل خاص

  :مركز االبتكار .4

اج الموهوب المبتكر إلى مجموعة من المعلومات والخبرات والمساعدات التقنية والخدمات ذات يحت

ويقدم . العالقة حتى يصل بفكرته إلى نموذج عملي يبين فائدتها واستعماالتها يمكن تسجيله كبراءة اختراع

وسيركز المشروع في . مركز االبتكار هذه المعلومات والخبرات والخدمات بغرض مساعدة الموهوب المبتكر

المرحلة األولى على بناء مركز الكتروني على شبكة اإلنترنت لتقديم الخدمات والمعلومات المتنوعة، 

وتكمن الحاجة إلى هذا المركز . وسيركز في مراحل متقدمة على تقديم هذه الخدمات من خالل وسائل مختلفة

ن االبتكار وخطواته، وبراءة االختراع وما يتعلق في طبيعة الخدمات التي يقدمها للمبتكرين والمخترعين ع

بها، ويوجد لدى كثير من الدول مراكز لالبتكار متعددة تختلف مهماتها وأهدافها حسب الحاجة والشريحة 

  .المستهدفة

  :المخترعات الوطنية .5

ر ينطلق هذا المشروع من مبدأ موقع المخترعات الوطنية، حيث يسعى إلى إيجاد موقع الكتروني ينش

ويبرز المبتكرات الوطنية وال شك أنه يقدم خدمة كبيرة ليس لهؤالء المبتكرين فحسب وإنما للمجتمع ككل 

  . بجميع مؤسساته ويساعد على تسويق هذه المبتكرات والتوعية بها

  :الواحة االلكترونية .6

لدعم والتحفيز وامل اينطلق هذا المشروع من مبدأ توفير بيئة الكترونية لتواصل الموهوبين، حيث إن ع

 ويسعى هذا المشروع إلى توفير هذه العوامل، ،والقدوة تعتبر ركائز أساسية إليجاد بيئة إبداعية متميزة

 . باإلضافة إلى أنه يقدم معلومات مفيدة للمبدعين ويتيح لهم الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات

)http://www.mawhiba.org.sa(  

عالمية المتخصصة لنشر المعرفة في مجال الموهوبين، مثل مجلة وتتولى المؤسسة إصدار المواد اإل

وتستهدف المؤسسة التعريف بأصحاب المواهب وكيفية . ، وبعض النشرات والمطبوعات األخرى)موهبة(

اكتشاف مواهبهم وتنميتها، وفق إجراءات الترشيح وإجراء المسح الشامل وتطبيق اختبارات الذكاء والقدرات 

الل مقاييس خاصة، وتفتح المؤسسة أبوابها لكل من يعتقد أو تعتقد أسرته أن لديه أفكاراً اإلبداعية من خ

وتعمل المؤسسة على االنتقال لمبناها الجديد الذي يحوي الكثير من . ابتكاريه أو اختراعات أو مواهب متميزة

خصصة عالمياً في اإلمكانات والتقنيات، كما تحرص على العضوية في أشهر المؤسسات والجمعيات المت

 والمجلس العربي للموهوبين وجمعية خبراء WCGT وجمعية NAGCشؤون الموهوبين مثل جمعية 
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وشاركت المؤسسة أيضاً في ملتقيات مؤسسات رعاية الموهوبين بدول مجلس التعاون، . التراخيص العالمية

  .ية التي تختص برعاية الموهوبينإضافة إلى مشاركاتها المنتظمة في المؤتمرات العلمية اإلقليمية والعالم

  :اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم: ثانيا

هي الجهاز التربوي والتعليمي، الذي ينفذ سياسة المملكة العربية السعودية في رعاية الطالب 

مياً بوزير التربية والتعليم وترتبط تنظي. الموهوبين، وتحقيق األهداف التي ترمي لها وزارة التربية والتعليم

  .مباشرة

  :رسالة اإلدارة

المساهمة في إعداد وتهيئة البيئة التربوية المناسبة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية 

ومحافظاتها التي تساعد على التعرف على الطالب ذوي القدرات العقلية واألكاديمية العالية وإتاحة فرص 

كتشاف مواهبهم وقدراتهم وتنميتها من خالل المشاركة الفاعلة في األنشطة والبرامج تربوية متنوعة لهم ال

  .اإلثرائية

  : رؤية اإلدارة

تعمل اإلدارة على أن تصل بخدماتها إلى جميع الطالب الموهوبين وتقديم الرعاية المالئمة لهم في 

  .ئية وفق أفضل المقاييس العالميةجميع مدارس التعليم العام، وتطوير نظم تربوية وبرامج ونشاطات إثرا

  : مجلس رعاية الموهوبين

هيئة في وزارة التربية والتعليم تشرف على شؤون رعاية الطالب الموهوبين والطالبات الموهوبات، 

وتشكل من قبل وزير التربية والتعليم برئاسته وعضوية من يراه من مسؤولي الوزارة والمختصين والمهتمين 

موهوبين، ويكون المدير العام لإلدارة العامة لرعاية الموهوبين عضواً وأميناً للمجلس في مجال رعاية ال

  :ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرتين على األقل كل عام ويختص المجلس بما يأتي

 .إقرار الخطط المنظمة لبرامج رعاية الموهوبين .1

 .هوبينإقرار البرامج وأوجه النشاط ذات الصلة برعاية المو .2

 .الموافقة على خطط وبرامج تدريب العاملين في مجال رعاية الموهوبين وتأهيلهم .3

 .اعتماد الميزانيات الالزمة إلنشاء مراكز رعاية الموهوبين وتجهيزها وتشغيلها .4

 .الموافقة على القواعد التنظيمية لتشجيع الطالب الموهوبين وتكريمهم .5

 .يمية والتطويرية لبرامج رعاية الموهوبيناعتماد األطر العامة لخطط البحوث التقو .6

  . البت فيما تعرضه إدارتي رعاية الموهوبين ورعاية الموهوبات من مشاريع وموضوعات .7

  :أهداف اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين

 .تعزيز االنتماء الديني والوطني لدى الطالب الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك .1

 .في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق برعاية الموهوبينتحقيق سياسة التعليم  .2

 .إيجاد بيئة تربوية تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم .3
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 .تهيئة رعاية تربوية لمواهب الطالب من خالل برامج رعاية الموهوبين داخل المدارس وخارجها .4

يب التعرف على مواهب وقدرات الطالب المتنوعة إعداد وتدريب المعلمين والمشرفين على أسال .5

 .وسبل تعزيز جوانب القوة في جميع الطالب وفي جميع المجاالت

 .المساهمة في توفير فرص تربوية متنوعة وعادلة لجميع الطالب إلبراز مواهبهم وتنميتها .6

  :مهام اإلدارة العامة ومسؤولياتها

 .ميميها ومتابعة تنفيذها في إدارات التربية والتعليماقتراح الخطط المتعلقة برعاية الموهوبين وتع .1

 .توفير االختبارات والمقاييس واآلليات المناسبة الكتشاف الموهوبين .2

 .التعاون مع الجهات المعنية في مجال رعاية الموهوبين لإلفادة من خبراتها وإمكاناتها .3

 .العمل على تقديم برامج لرعاية الموهوبين داخل مدارسهم .4

 .بافتتاح مراكز رعاية الموهوبين بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليمالتوسع  .5

 .إعداد الخطط البحثية والتقويمية والتطويرية لكل أنشطة اإلدارة العامة والمراكز .6

 .إيجاد قاعدة معلوماتية عن الموهوبين في جميع مراحل التعليم العام .7

 .ع وأساليب الرعايةإصدار نشرات وكتيبات تعريفية بشأن الموهبة واإلبدا .8

التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والجهات المتخصصة في رعاية الموهوبين، والتواصل مع             .9

أجهزة اإلعالم واألندية العلمية والثقافية والجامعات ومراكز البحث، وذلك على المستويات العربيـة             

 .واإلسالمية والعالمية كافة

إثراء، تسريع، (طبيق كافة أساليب رعاية الموهوبين اقتراح التشريعات واألطر المنظمة لت .10

 .ورفعها للجهات المعنية العتمادها) تجميع، إرشاد

 ).خاصة بالنسبة إلى المعلمين(دعم برامج التدريب والتأهيل في أثناء الخدمة  .11

 ).مثل المحاضرات التثقيفية(دعم برامج خدمة المجتمع  .12

 .بين ومتابعة تنفيذهاإعداد خطط االبتعاث في مجال رعاية الموهو .13

التنسيق بين المراكز ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين وفق اللوائح  .14

 .والتعليمات

 : اإلدارات الفرعية لإلدارة العامة لرعاية الموهوبين

  :تتكون اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين من ثالثة إدارات فرعية هي

 ائية إدارة الرعاية والبرامج اإلثر .1

وهي اإلدارة المسئولة عن جدولة أساليب الرعاية للطالب الموهوبين وتطبيقهـا بمختلـف مرافـق               

  .الخدمات التي تقدمها الوزارة ووضع األسس الكفيلة بذلك وتطويرها
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 إدارة الدراسات والتطوير  .2

ريب هي اإلدارة المسئولة عن استشراف واستقراء المستقبل ووضع الخطط المناسبة لـه، وعـن تـد               

  .وتأهيل العاملين قبل وأثناء الخدمة في مجاالت الرعاية والكشف والحاجات النفسية للطالب الموهوبين

 وحدة الكشف والتعرف عن الموهوبين  .3

هي الوحدة المسئولة عن توفير المقاييس العلمية المقننة والمحافظة على سريتها والتدريب علـى آليـة                

 ومراكز رعاية الموهوبين في مناطق ومحافظات التربية التعلـيم بعنايـة            تطبيقها ومتابعة تنفيذها في إدارات    

  ).2005دليل اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين، .(ووفق األسس العلمية العالمية

  :رعاية الموهوبين في إدارات التربية والتعليم

دارات التربية والتعليم تتمثل رعاية الطالب الموهوبين في اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين من خالل إ

  :المحافظات التعليمية وفق اآلتي/ في المناطق

  .قسم رعاية الموهوبين/ إدارة .1

  . مركز رعاية الموهوبين .2

  :رعاية الموهوبين في المدارس، من خالل .3

  .في بعض المدارس: معلم الموهوبين •

  .في كل المدارس: منسق رعاية الموهوبين •

  :التربية والتعليمتنظيم رعاية الموهوبين في إدارات 

  :وأقسام رعاية الموهوبين/ إدارات: أوالً

حسب الهيكل التنظيمي إلدارات التربية والتعليم توجد إدارة لرعاية الموهوبين في اإلدارات العامة 

للتربية والتعليم بالمناطق، كما يوجد قسم لرعاية الموهوبين في إدارات التربية والتعليم بالمحافظات، وترتبط 

مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، أما من / األقسام من الناحية اإلدارية بمساعد مدير عام/ اإلداراتهذه 

  .الناحية الفنية فإنها ترتبط باإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بالجهاز المركزي بالوزارة

  :قسم الموهوبين/ مهام إدارة

  .وبين ورعايتهم، ومتابعة تنفيذها في إدارات التربية والتعليممتابعة تنفيذ الخطط المتعلقة باكتشاف الموه .1

  .متابعة تنفيذ االختبارات والمقاييس واآلليات المناسبة الكتشاف الموهوبين .2

التنسيق مع الجهات المعنية إليجاد مستلزمات البرامج اإلثرائية لرعاية الموهوبين في إدارة التربية  .3

 .والتعليم

 .هوبين في كل مدرسة من مدارس التعليم العاممتابعة لجنة رعاية المو .4

 .اقتراح الورش التدريبية لمعلمي الموهوبين وتقديمها بالتنسيق مع اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين .5

 .متابعة تقديم البرامج اإلثرائية لرعاية الموهوبين داخل مدارسهم .6
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 .تعميم الخطط والبرامج اإلثرائية على المدارس ومتابعة تنفيذها .7

التنسيق مع المعنية في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات لالستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في  .8

 .مجال رعاية الموهوبين

تطبيق النظام اآللي للمعلومات عن الموهوبين في جميع مراحل التعليم العام بالمنطقة أو المحافظة  .9

 .بالتنسيق مع مركز الحاسب والمعلومات

القسم ومعوقات األداء فيه وسبل التغلب عليها / د التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات اإلدارةإعدا .10

 .مدير إدارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية/ ورفعها لمساعد مدير عام

  . أية مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه .11

وفيمـا يـأتي    . مركزاً لرعاية الموهـوبين   قسم في المناطق أو المحافظات التعليمية       / ويتبع لكل إدارة  

  .تعريف بهذا المركز

  :مركز رعاية الموهوبين: ثانياً

هو مؤسسة تربوية تعليمية تعنى بتقديم الرعاية التربوية والتعليمية للطالب الموهوبين من خالل 

. مؤسسات األهليةالبرامج التي تقدم في المركز مباشرة أو في المدارس بالتعاون مع الجهات الحكومية وال

  .قسم رعاية الموهوبين بإدارة التربية والتعليم التابع لها/ ويرتبط مركز رعاية الموهوبين بإدارة

  :أهداف المركز

 .تعزيز االنتماء الديني والوطني لدى الطالب الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك .1

 .إعداد الطالب الموهوبين لإلسهام في البناء الحضاري الوطني .2

 .إيجاد بيئة تربوية تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم .3

 .تقديم الرعاية العلمية وفق ميول واتجاهات الطالب الموهوبين .4

 .تقديم الرعاية النفسية واالجتماعية لتحقيق التوازن في شخصية الطالب .5

  :مهام المركز

 .قسم الموهوبين/ دارةإعداد الخطة التفصيلية للمركز بالتنسيق مع إ .1

 .متابعة تنفيذ خطط وبرامج المركز .2

 .إدارة شؤون العاملين في المركز .3

 .القسم لتقديم برامج تدريبية مناسبة لرفع كفاءة العاملين في المركز/ التنسيق مع اإلدارة .4

 .المحافظة على عهد المركز ومرفقاته .5

 .اإلشراف على المعارض المقامة داخل المركز .6

 .استقبال وتنظيم الزيارات  للمركزاإلشراف على  .7

 .إعداد تقرير سنوي عن أعمال وبرامج وأنشطة المركز .8

 .تحديد حاجات برامج وأنشطة المركز .9
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 .قسم رعاية الموهوبين/ تقييم األداء الوظيفي للعاملين في المركز ورفعه إلدارة .10

  :ويتكون مركز رعاية الموهوبين من وحدتين هما

  :هوبين وحدة الكشف بمركز المو-1

وتقوم وحدة الكشف بمركز . وهي وحدة تتولى الكشف على الطالب الموهوبين وتعد قاعدة بيانات لهم

  :الموهوبين بالمهام اآلتية

 .إعداد الخطة التفصيلية لوحدة الكشف .1

 .تطبيق برنامج سنوي مستمر الختيار الطالب وفق خطوات الكشف المعتمدة .2

 .بيق وتصحيح المقاييسالمشاركة في تدريب األخصائيين على تط .3

 .تحديد مجاالت اهتمام الطالب وفق استبانة معدة لهذا الغرض .4

 .إعداد قاعدة بيانات عن الطالب الموهوبين الذين تقدم لهم الرعاية داخل المركز .5

 .المساهمة في تقديم الرعاية للطالب الموهوبين .6

 .ايتهمالمساهمة في تثقيف وتوعية المجتمع حول الكشف عن الموهوبين ورع .7

  .رفع تقرير سنوي لوحدة الكشف باإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بالوزارة .8

  : وحدة الرعاية والبرامج اإلثرائية بمركز الموهوبين-2

وهي وحدة تشرف على تصميم البرامج اإلثرائية ومراجعتها، وتحديد متطلبات الطالب الموهوبين 

  :  البرامج اإلثرائية بالمهام اآلتيةوتقوم وحدة الرعاية و. لرعايتهم داخل المركز

 .إعداد الخطة التفصيلية لوحدة الرعاية والبرامج اإلثرائية .1

 .تصميم الوحدات والبرامج اإلثرائية لرعاية الموهوبين .2

 .تنفيذ البرامج اإلثرائية التي تقدم للموهوبين .3

 .المساهمة في تثقيف المجتمع وتوعيته حول رعاية الموهوبين .4

 .وي إلبراز إنجازات الموهوبين داخل المركزإقامة معرض سن .5

 .المساهمة في اختيار الطالب المرشحين لبرامج المركز .6

 .رفع التقرير السنوي لوحدة الرعاية والبرامج اإلثرائية باإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بالوزارة .7

النشأة نوعاً ما، إال أنها قامت تعتبر اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم حديثة     

خالل هذه الفترة الوجيزة بتنظيم العمل على أرض الواقع، ونشر البرامج اإلثرائية النوعية في المدارس، 

والتوسع في افتتاح مراكز رعاية الموهوبين في المناطق المختلفة، حتى شملت الرعاية المراحل الدراسية 

فمنذ إنشاء اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين تم التعرف على أكثر ). ثانويةاالبتدائية، المتوسطة، ال(المختلفة 

طالب منهم رعاية فعلية، بطاقة بشرية تبلغ اآلن ) 15000(طالب موهوب، تمت رعاية ) 28000(من 

ين معلماً مكلفاً لرعاية الموهوب) 538(معلماً وهو عدد العاملين في الميدان في مجال الموهوبين، منهم ) 612(

  .في المدارس لرعاية الطالب الموهوبين
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 العام، ويالحظ التطور الكبير لجهود اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين في االنتشار في مدارس التعليم

) 264(هـ بلغ عدد المعلمين المفرغين في المدارس لرعاية الموهوبين 1425/1426ففي العام الدراسي 

  . معلماً) 538(هـ بلغ عددهم 1427/1428دراسي معلماً، بينما بلغ هذا العام ال

وقد أولت اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين اهتماماً بتدريب وتأهيل المعلمين، فعلى سبيل المثال قامت 

هـ بتنفيذ دورات تدريبية قصيرة لمعلمي رعاية الموهوبين بلغ عددها 1426/ 1425في العام الدراسي 

) 64(كما عقدت في نفس العام لقاء تأهيلي لـ . ساعة تدريبية) 335(لغ دورة، بمجموع ساعات ب) 385(

  . أخصائي كشف ورعاية الطالب الموهوبين

مركز قائمة بذاتها ومستقلة، ) 27(مركزاً، منها ) 37(ويبلغ عدد مراكز رعاية الموهوبين حتى اآلن 

دارية مستقلة وهي مراكز لم تكتمل مراكز ملحقه بمدارس أو بغرف إ) 10(وتجهيزاتها شبه متكاملة، بينما 

  . جاهزيتها بعد

  :الخيارات التربوية لرعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية: ثانياً

  : ورجاله لرعاية الموهوبينزالخيارات التربوية لرعاية الموهوبين في مؤسسة الملك عبد العزي

  :الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة

  .من الجنسين ومن مختلف مراحل التعليم العام، ومن الجامعات، والكليات: الطلبة الموهوبون .1

  . من الجنسين وبمختلف مراحلهم العمرية: المخترعون .2

  :الخيارات التربوية التي تقدمها المؤسسة في اآلتي

  )المحلية( البرامج اإلثرائية الصيفية -

، تُعقد في األسبوع الثاني من بداية )اثذكور وإن(وهي برامج إثرائية للطلبة الموهوبين السعوديين 

اإلجازة الصيفية وتمتد لمدة أربعة أسابيع يتلقى الطلبة من الجنسين أثنائها أنشطة علمية متخصصة ومهارات 

  .نوعية متقدمة لتنمية جميع الجوانب الشخصية لديهم المعرفية والعقلية والنفسية واالجتماعية والجسمية

  :قسمينوتنقسم هذه البرامج إلى 

  :البرامج اإلثرائية الصيفية التفرغية .1

وهي برامج للطالب الموهوبين تقام بنظام اإلقامة الكاملة داخل بعض الجامعات والكليات والمراكز 

  . التربية والشركات في عدداً من مدن المملكة

  :البرامج اإلثرائية الصيفية غير التفرغية .2

لمدينة التي تعيش فيها الطالبة وتمتد من ثماني إلى عـشر           وهي برامج للطالبات الموهوبات تقام داخل ا      

ساعات يومياً عدا يومي الخميس والجمعة، وتنفذ هذه البرامج في الجامعات والكليـات والمراكـز التربويـة                 

  .والشركات في عدداً من مدن المملكة
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  :وتهدف هذه البرامج بشكل عام إلى مساعدة الموهوبين المشاركين فيها على ما يأتي

استثمار أقصى طاقاتهم وجهدهم في حدود اإلمكانات والمدة الزمنية للبرنامج وتوجيه هذه الطاقات لبناء  .1

  .المجتمع وتقدمه

  .إثارة الفضول العلمي لديهم والعمل على توجيههم بالطرق التربوية الصحيحة .2

  .تنمية قدراتهم ومساعدتهم للوصول بها إلى أقصى حدودها الممكنة .3

  .التواصل العلمي واالجتماعي بين الموهوبين والمتخصصين في المجاالت المختلفةتعزيز مهارات  .4

  ).  المعرفية، العقلية، النفسية، االجتماعية، والجسمية(تنمية جوانب الشخصية لديهم  .5

  .اكتساب مهارات التعلم الذاتي .6

  .استخدام مهارات التفكير الناقد واإلبداعي بدرجة عالية من الفعالية .7

ذه البرامج الطالب الموهوبين والطالبات الموهوبات في مراحل التعليم العام من مختلف وتستهدف ه

  .   ، باإلضافة إلى طلبة الجامعات والكليات من الجنسين) سنة17-15(كة الذين تتراوح أعمارهم بين مدن الممل

  :وتقدم المؤسسة نوعين من البرامج هما

فذ لمرة واحدة فقط لمدة أربعة أسابيع في بداية اإلجازة الصيفية،  وهي برامج تن: برامج المستوى الواحد-1

  .حيث تتضمن نشاطات وفعاليات في أحد المجاالت العلمية التي تناسب ميول واهتمامات الموهوبين

 وهي برامج تنفذ لمدة أربعة أسابيع في بداية اإلجازة الصيفية على مدى ثالث : برامج المستويات-2

  : كل مستوى محتوى ونشاطات وفعاليات خاصة به على النحو اآلتيسنوات، حيث يتضمن

 يهدف إلى مساعدة الموهوبين على استكشاف قدراتهم وميولهم وجوانب ):السنة األولى(المستوى األول 

  .تميزهم في المجاالت العلمية المختلفة بصورة عامة واكتساب المهارات األساسية في التفكير والبحث العلمي

 يهدف إلى إكساب الموهوبين خبرات متعمقة في أحد المجاالت العلمية التي ):السنة الثانية(الثاني المستوى 

  .تناسب ميولهم واهتماماتهم مع ربطها بالمجاالت العلمية األخرى ذات العالقة

متعمقة ) تطبيقية أو نظرية( يهدف إلى قيام الموهوبين بعمل مشاريع علمية ):السنة الثالثة(المستوى الثالث 

  .في أحد المجاالت العلمية الدقيقة تحت إشراف متخصصين في هذه المجاالت

ويركز محتوى البرامج اإلثرائية الصيفية على ثالث جوانب رئيسة تقدم بشكل مترابط ومدمج وهذه 

  :الجوانب هي

  .مييقصد به مجموعات المعارف والخبرات التي تقدم من خالل المحتوى العل:  الجانب المعرفي-1

تنقسم المهارات التي تركز عليها البرامج اإلثرائية الصيفية إلى مهارات التفكير :  الجانب المهاري-2

  .ومهارات البحث العلمي

  :يقسم الجانب االجتماعي والشخصي في البرامج اإلثرائية الصيفية إلى:  الجانب االجتماعي والشخصي-3
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  ).قيادة، العمل الجماعيالتواصل الفعال، ال: مثل(الجانب االجتماعي  

  ).المثابرة، التعامل مع الصعوبات، الوعي بالقدرات الشخصية: مثل(الجانب الذاتي  

وتركز البرامج اإلثرائية الصيفية على أن يكون الطالب أو الطالبة متعلماً نشطاً تتمحور حوله جميـع                

  :عمليات التعليم والتعلم مستخدمة مجموعة من األساليب من أهمها

  .لم باالكتشافالتع 

  .العمل التعاوني في مجموعات 

  .البحث والتقصي والحوار والمناقشة 

  .التدريبات العملية والمشاريع 

  .الدراسات المستقلة 

ويقوم على تنفيذ البرامج اإلثرائية الصيفية نخبة من أساتذة الجامعات والكليات ومن المتميزين في 

  .ل البرامجالمجاالت العلمية ذات العالقة المباشرة بمجا

مثل المسابقات (ويتضمن البرنامج اإلثرائي الصيفي باإلضافة إلى الجانب العلمي نشاطات ترويحية   

مثل ممارسة (، ونشاطات بدنية )مثل الزيارات والرحالت(، ونشاطات اجتماعية علمية )والفعاليات الثقافية

ماعي بين الموهوبين وزيادة التفاعل بينهم ، بهدف تنمية مهارات التواصل االجت)كرة القدم والسباحة للطالب

وإضافة إلى ما يمكن أن يكتسبه الموهوبين من مهارات علمية وعقلية واجتماعية، تعمل . وإبراز مواهبهم

تطبيقي أو (الهيئة التنفيذية في هذه البرامج على مساعدة الموهوبين على بلورة هذه الخبرات للخروج بمنتج 

وتقوم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين بعمل . امج وأهدافهيرتبط بمجال البرن) نظري

تقويم مستمر لبرامجها اإلثرائية للتعرف على جوانب القوة والضعف فيها وذلك من خالل تشكيل فرق تقويم 

في جميع المناطق التي تقام فيها البرامج اإلثرائية، حيث يضم كل فريق متخصصين في مجال رعاية 

  . موهوبين وفي القياس والتقويمال

ـ 1428وحتى صيف هذا العـام      ) م2000(هـ  1421ومنذ صيف    نفـذت المؤسـسة      ) م2007 (ـه

  .طالباً وطالبةً من الموهوبين من مختلف أنحاء المملكة) 5338(برنامجاً إثرائياً، استفاد منها ) 138(

  : برامج استثنائية غير شمولية: ثانياً

  :تعددة في مجال رعاية الطالب الموهوبين، مثلكان للمؤسسة نشاطات م

دراسة حاالت خاصة من المواهب الطالبية التي تعرض عليها من حاالت خاصة وتعمل على تقييمها،  .1

  .وأحياناً على رعايتها، سواء من خاللها أو من خالل جهاتهم المرجعية

  . قليميةالمشاركة بطالب موهوبين في تمثيل المملكة في عدة لقاءات دولية وإ .2
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المشاركة في عدة برامج صيفية بالتعاون مع هيئات ومؤسسات دولية وإقليمية مثل مشاركة المؤسسة في  .3

في برنامج صيفي للموهوبين وادي شاد في كندا، وفي مخيم صيفي للطالب ) 1999(بدايات تأسيسها 

 . طالباً) 20    (الموهوبين في مدرسة اليوبيل التابعة لمؤسسة نور الحسين في األردن بمشاركة

انتهت المؤسسة من إعداد الترتيبات الالزمة لترشيح طالب ): الدولية(البرامج اإلثرائية العلمية الصيفية  .4

م 2007وطالبات الصف الثاني الثانوي العلمي لمنحة البرامج اإلثرائية العلمية الصيفية الدولية لهذا العام 

بترشيح أربعة من الطلبة الموهوبين للمشاركة في . ناألمريكيتي) MIT, JH(والتي تقيمها جامعتي 

 Johns(وجامعة جونز هوبكنز ) MIT(البرنامج اإلثرائي الصيفي الذي تقيمه جامعة إم آي تي 

Hopkins ( األمريكيتين، بحيث يتم ترشيح أربعة من الموهوبين للمشاركة في البرنامج العلمي اإلثرائي

بالتعاون مع ) RSI(والرياضيات الذي يقيمه معهد األبحاث العلمية الصيفي في مجالي العلوم الطبيعية 

وبرنامج االستعداد . ومدته ستة أسابيع) MIT(وجامعة إم آي تي ) CEE(مركز التميز في التعليم 

ومدته خمسة أسابيع، وبرنامج التعلم عن بعد في ) Johns Hopkins(للجامعة بجامعة جونز هوبكنز 

  ).2007البرجس، (لمملكة نفس الجامعة من داخل ا

  :برامج رعاية المخترعين: ثالثاً

تحقيقاً لرسالة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين في الكشف عن الموهوبين 

والمبدعين ورعايتهم، وتحفيزهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم، تبنت المؤسسة جائزة سنوية لإلبداع العلمي تهدف 

 25(اع واالبتكار العلمي والتقني لدى الناشئة والشباب من الذكور واإلناث حتى سن إلى تنمية روح اإلبد

  .، وتشجيع وتقدير المبدعين، والمساهمة في تقدم العلوم التقنية في المملكة العربية السعودية)سنة

وتحرص المؤسسة على المشاركات الدولية للموهوبين، حيث كان أبرز مشاركة المؤسسة بطالب 

في مدينة البيكوركي ) ISEF 2007 (2007ن سعوديين في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة موهوبي

بوالية نيو مكسيكو في الواليات المتحدة األمريكية بالتعاون مع مركز المواهب الوطنية بالخبر، والذي 

)  الذكيالحذاء(تمخض عنه وألول مرة حصول طالب سعودي على المركز الثالث عالمياً عن اختراعه 

  .بتقديمه حل عملي لمشكلة حركة المكفوفين وضعيفي البصر

وفي نطاق جهود المؤسسة للمخترعين السعوديين الكبار، كان لها جهوداً مميزة نحوهم على المستوى 

اإلقليمي، فقد أصدرت المؤسسة نشرة تعريفية للمخترعين لمساعدتهم في قواعد البحث األساسية للتأكد من 

كما تحرص المؤسسة على إقامة لقاًء سنوياً لهم، . ر، ومدى إمكانية حماية الفكرة محلياً وعالمياًأصالة األفكا

حيث نفذت حتى اآلن خمسة لقاءات لهم في مناطق مختلفة بالمملكة، لقاءات علمية شبيهة بالمؤتمرات يتخللها 

اني بمدينة الرياض، وعقد اللقاء عرض لمخترعاتهم من أجل تقييمها وتسويقها، فقد عقد اللقاءين األول والث

، وعقد اللقاء الرابع في 2004الثالث للمخترعين السعوديين في جامعة الملك عبد العزيز بجدة في العام 

، أما اللقاء الخامس فعقد في الغرفة التجارية 2005جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في العام 

  .2006ي العام الصناعية بالقصيم بمدينة بريدة ف
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 : الخيارات التربوية لرعاية الموهوبين في اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين-2

تقوم اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين بالتعرف على الطالب الموهوبين وفق محكات التعرف المعتمدة 

  :من وزارة التربية والتعليم، وهي

  .مقياس تورانس للتفكير االبتكاري .1

  .ت العقلية الخاصةمقياس القدرا .2

  .مقياس وكسلر لذكاء األطفال .3

  .السمات الشخصية .4

  .التحصيل الدراسي .5

  .الناتج اإلبداعي .6

وتقدم اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين الرعاية التربوية المتخصصة من خالل أساليب علمية تربوية 

  :متعددة وهي

القدرات المتقاربة، في إطار تعليمي وهو وضع مجموعة من الطالب الموهوبين ذوي : أسلوب التجميع .1

الذين أظهروا قدرات عالية (ويقصد به في هذا البرنامج تجميع الطالب . موحد لتقديم البرامج المناسبة لهم

في فترات متتابعة خالل الفصل الدراسي ليتدربوا على مهارات تفكيرية وبحثية ) وفق المحكات المحددة

  .  اغته من خالل إطار عام للبرنامجخاصة ضمن محتوى علمي متعمق تمت صي

 ويقصد به في هذا البرنامج تزويد من تم تصنيفهم من الطالب ضمن الفئة المستهدفة :أسلوب اإلثراء .2

  .بخبرات تعليمية أكثر عمقاً وتنوعاً على ما يقدم في المنهج المدرسي العام

هر تفوقاً غير عادي لالنتقال إلى  هي الفرصة المتاحة أمام الطالب الذي يظ:التسريع/ أسلوب الترفيع .3

كأن ينتقل من (صف دراسي أعلى بصف دراسي واحد  من الصف الدراسي الذي يدرس فيه حالياً 

، بحيث ال )الصف األول المتوسط إلى الصف الثالث المتوسط مباشرة بعد استيفائه الشروط المطلوبة

  .تتعارض مع اللوائح والتنظيمات المعمول بها

يتم اختيار وتنظيم نوع من االرتباط بين فرد خبير في مجال ما وبين طالب : د أو التتلمذأسلوب التفري .4

لديه االهتمام بهذا المجال، وبناء الصلة بين الطالب والخبير المختص ليتابع الطالب مع عملية استمرار 

لعمل وغيره، أي أن التعلم واالستفادة من خبراته ومؤلفاته وأبحاثه ومحاضراته واستشاراته وأسلوبه في ا

ويقصد به في هذا البرنامج تتلمذ الطالب الموهوب على يد معلم . يتتلمذ الموهوب على يد هذا الخبير

   .الموهوبين في المدرسة أو مركز رعاية الموهوبين، أو على يد منسق الموهوبين

  :وتُنفذ هذه الرعاية من خالل اآلتي

  .التي يوجد فيها معلماً مكلفاً للموهوبين في مدارس التعليم العام :معلم الموهوبين .1

  . في مدارس التعليم العام التي ال يوجد فيها معلماً مكلفاً للموهوبين:منسق الموهوبين .2

 يقوم بتقديم الرعاية للطالب الموهوبين في المدارس التي ال يوجد فيها معلماً :مركز رعاية الموهوبين .3

ة من المدارس التي يوجد فيها معلماً مكلفاً للموهوبين، ولكن مكلفاً للموهوبين، ولبعض الحاالت الطالبي
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وكذلك يقوم المركز بتقديم البرامج النوعية . استدعت الحاجة لتدخل المركز في تقديم رعاية إضافية

والشاملة للطالب الموهوبين في المدارس التي يوجد فيها معلماً مكلفاً للموهوبين أو ال يوجد، باإلضافة 

  .   امج الملتقيات الصيفيةتقديمه لبر

من خالل إشرافها المباشر وغير المباشر على كافة البرامج التي تُنفذ : اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين .4

  .  المحافظات التعليمية، ومن خالل برامجها المركزية/ المناطق

من مركز رعاية وتمت صياغة عدة أطر لبرامج الرعاية في اإلدارة العامة لرعاية الموهوبين لكل 

الموهوبين والمدارس التي بها برامج للموهوبين، وقد بنيت على أحدث النظريات العلمية في رعاية 

  :الموهوبين، وهي كاآلتي

  إستراتيجية اإلثراء: أوالً

  :يتم تنفيذ هذه اإلستراتيجية من خالل اآلتي

  . برنامج رعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام-1

  .ان رعاية الموهوبين برنامج لج-2

  إستراتيجية التجميع: ثانياً

  :يتم تنفيذ هذه اإلستراتيجية من خالل اآلتي

  : البرنامج التتبعي لرعاية الموهوبين بمركز رعاية الموهوبين-1

  : برنامج الملتقيات الصيفية-2

  :البرامج المساندة إلستراتيجيتي اإلثراء والجميع: ثالثاً

  ).في المدارس ومركز الموهوبين(مرة  برنامج الرعاية المست-1

  . برنامج تنمية مهارات االختراع-2

  .  برنامج التوعية واإلرشاد-3

  .   برنامج المسابقات اإلبداعية-4

  . برنامج رعاية الطالب ذوي المواهب الخاصة-5

  . برنامج إتقان الموهوب للمهارات األساسية-6

  .ن برنامج اللقاءات اليومية لمعلم الموهوبي-7

  . البرامج المركزية-8

  :إستراتيجية التسريع: رابعاً

هـ       1428/1429 من العام الدراسي الحالي وهذه إستراتيجية جديدة، بدء بتطبيقها ابتداًء

حيث يتم ترفيع الطالب الموهوب بحدود مرتين فقط خالل حياته الدراسية، باختصار عامين ) م2007/2008(

يكون الترفيع فقط من الصف األول المتوسط إلى الصف الثالث المتوسط، ومن دراسيين عليه بحد أقصى، و

على أن يستثنى طلبة المرحلة االبتدائية من الترفيع كونها مرحلة . األول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي
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 وجهة أساسية في حياة الطالب، يتزود فيها بالمعلومات األساسية التي ال يمكن تخطيها أو تجاوزها حسب

 sa.gov.moe.www//:http. نظر صنّاع القرار

  :الخالصة
  :بعد االستعراض السريع لمجموعة التجارب العالمية والعربية يمكن استخالص النقاط التالية

تؤكد جميع التجارب التي تم استعراضها على أهمية العنصر البشري المتميز في تنمية المجتمعات  -1

ألبناء لمناصب القيادة للمجاالت الحيوية التي تقدم المجتمع ومدى الحاجة لتولي هذا النوع من ا

وتطوره، وهذه النقطة تتفق إلى حد بعيد مع ما ذكر آنفاً حول مبررات رعاية الموهوبين المتعلقة 

 ). 4أنظر ص (بالضرورة التنموية 

بناء من الواضح أن هناك روابط وثيقة بين حاجات المجتمعات اآلنية والمستقبلية وحاجات األ -2

الموهوبين والمتفوقين والمبدعين الخاصة تعكسها االجتهادات المختلفة من قبل المختصين والمهتمين 

فأهداف رعاية هذه الفئة في كافة التجارب التي تم . لتقديم رعاية متميزة تلبي احتياجات الطرفين

التالي تلبى احتياجات استعراضها تنبثق أصالً من حاجة المجتمع لقدرات هؤالء النفر من األبناء وب

الخاصة ضمنياً ليشعروا بأهمية ما يقدم لهم ويتمكنوا من تحقيق إسهامات ذات فائدة ألنفسهم 

 لهؤالء األبناء وتقديراً بكفاءة اإلنجاز كماً وكيفاًولمجتمعاتهم، وهذا في حد ذاته اعتراف صريح 

 .لمكانتهم كصفوة المجتمع 

و العامل المشترك في كافة التجارب العالمية الناجحة، فهذا عنصر التنافس العالمي نحو التحضر ه -3

العنصر دفع الدول المتقدمة في المجال كالواليات المتحدة األمريكية واليابان والمملكة المتحدة إلى 

تبوء مكانة مرموقة بين باقي الدول بفضل أبنائها الموهوبين الذي قُدمت لهم رعاية خاصة منذ عقود 

 ). 4أنظر ص (الركيزة األساسية للتحفيزوهذا يتفق مع مبرر ليست بالقليلة، 

مقومات تجربة الواليات المتحدة األمريكية هي األشمل واألعم، وهي التي تستقي منها باقي التجارب  -4

 . األسس العلمية والعملية في التطبيق

 مجتمع، وليس رعاية وتعليم الموهوبين والمتفوقين جزء أساسي من النظام التعليمي العام في أي -5

رفاهية أو كمالية كما يدعي البعض، فالخسارة والضرر المتوقع لعدم رعاية هذه الفئة يتعدى الضرر 

كما أن الخسارة البشرية . الشخصي للموهوب نفسه ليشمل الضرر بالمجتمع ومقدراته ومستقبلة

 . اإلطالقوالمادية لحرمان هؤالء األبناء من ما يناسب من تربية ال يمكن تعويضها على

لم تعد الرعاية تقتصر على حدود المجتمع المحلي للموهوب بل تعدته للعالمية حيث تستفيد  -6

المجتمعات المتفهمة والتي تبني مقومات حضارتها على أسس علمية متينة أن العالم قرية صغيرة 

قامت به حكومات مليئة بعناصر التحدي واإلثارة لعقول األبناء، لذا ينبغي االستفادة منها، وهذا ما 

كل من سنغافورة واليابان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية 

والمملكة األردنية الهاشمية عندما فتحت المجال أمام المختصين لالستقاء من تجارب الواليات 

األخرى في األولمبيادات المتحدة، وسمحت ألبنائها الموهوبين بالتنافس عالمياً مع أقرانهم في الدول 
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وال يمكن إغفال مشروع بريطانيا العظمي األخير الذي ستجمع فيه موهوبين من أقطار . المختلفة

 .  مختلفة في العالم للتناقش والتشاور في قضايا عالمية باستخدام التقنية الحديثة في االتصال

نها هي التجارب الرائـدة حتـى    ال يعني اقتصار العرض في هذه الورقة على التجارب التي وردت أ            -7

اآلن، بل هناك تجارب أخرى كثيرة تستحق الوقوف أمامها واسـتخالص بعـض الـدروس منهـا                 

 ونيوزيلندا، تجربة كوريا الجنوبية، تجارب كل من مملكة البحرين ودولـة             كتجربتي استراليا

ية تتضح جلية من خالل     قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وغيرها، غير أن األسس العامة للرعا          

 .ما قدم من تجارب

تعتبر تجربتي المملكة األردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية من التجارب األحدث واألسرع  -8

تطوراً وتطبيقاً لألفكار الحديثة في الرعاية واألكثر تنوعاً؛ على الرغم من تقدم التجربة المصرية 

الدعم المجتمعي الكبير لهذه التجارب العربية وما تحظى به من إن . وكذلك التجربة الكويتية عليهما

توجهات حكومية سيجعلها ترقى إلى العالمية قريباً، ولعل أكبر تدليل على ذلك وجود طالب موهوب 

 بالواليات المتحدة للحصول على درجة البكالوريوس بعد MITسعودي حالياً في جامعة إم أي تي 

 .أن تم ترشيحه وقبوله

 دول عربية أخرى تسعى لتأسيس رعاية خاصة للموهوبين من أبنائها كجمهورية السودان هناك -9

والجمهورية اليمنية تقوم بدراسة التجارب العربية والعالمية بدقة، وتتطلع إلى تسجيل تجاربها ضمن 

التجارب الرائدة عالمياً، فالسودان، على سبيل المثال، قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقنين 

االختبارات الخاصة بالكشف عن الموهوبين وبدأت فعالً بتقديم برامج إثرائية صيفية لبعض 

 .الموهوبين في والية الخرطوم

أسس رعاية المتفوقين والموهوبين هي التحدي في األفكار والمرونة في التطبيق والبعد عن  - 10
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